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Amerikai Kanados Apsaugą
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METAI XXXV

Pittsburghe Tragiškai
Žuvo Jauna Lietuvaitė

Tokios nuomonės yra Apie 3,509,000 bedarbių
busią paimta prie karo
AVilliam C. Bullitt. buvęs
darbų.
Amerikos ambasadorius PaA
.
...
.
.
...
ryžiu
je
ir,
kiek
anksčiau.
Laikraščiai pranašauja DU PITTSBURGHIEČIAI armija užpuolė Lietuvą ir
bus įsteigta bendra Italija Kimba Prie
s.omis dienomis Anglijos
Jis
vra ?kaitomas
voje.
Jis
vra
kad per kokius du metu SUŽEISTI DETROITE.
APSIGYNIMO TARYBA.
aviacija pastebėjo,
kaip tik komunistai pradė
aviacija
pasveiieju, kaip
naip vivi; vieninteiis Amerikos diplo-i
o-tineV Yaktiio’^ “bu
.
........
Graikijos.
daus priešai arba “penktoji
.
.
ži t Euro- ik
Valstijose bu
jo
tą užpuolimą teisinti ir
Vokiečiai sako, kad tai reiš- _ . ..
. .
. ~
.. .
?..'labai daug darbų, nes valkia Kanados prie Jungtinių! Turkija eisianti Graikijai kolona” parodo priešo oriai- pos valstybių 2
politiką ir
yiai tUo baisiai pasipiktino
viams kur stovi ginklų 11 tikslus. Kalbėdamas pereitą dzia duos fabrikams uzsa-! Stalinas sugadino bizių.
PeTent” ąraitT’Srai-! Hitlerio "kurelomas. Mus- amunicijos dirbtuves. Skrai- i "SfeŠį‘"^hiUdefp'h^j kymų uz So,000,000,000 su §ja sąvajtę musų Pittsbur- ir apskelbė komunistus ?ačia^ paskelbė sensacingą ži. solinb prikibo prie Graiki- g^0™^^43''jis pasakė: •‘Amerikai grę- virsum. Amerikos Darbo gbo repOrterįs prisiuntė paš- vo tautos išdavikais. Konią, kad prezidentas Roosęnamą su raud»ais sto^I 3,3 P3™^’ Pydamas Federacųos vadai mano, į() oriajvįu šitokių žinių iš munistų džiaugsmas dabar
kad iki ateinančios vasaros t angbų įr pbeno sostinės: pavirto tikra desperacija,
veltas užvedė su Anglija ir žadėjusi Graikijai pagalbą į* kad tie stogai sudaro mil mano paties įgytais patyri karo pramone paimsianti
Automobiliaus nelaimėj Žmonės šalinasi jų kaip
Kanada derybas dėl įsigiji karo metu. Kitaip pasakius, zlmsko didžio rodykles, ro- mais ir musų vyriausybės mažiausia 3,o00.000 naujų lugpiučio na. tragingai nuo kokių niežų. Pittsburrankose turimomis informa
mo Anglijos salų Amerikos
dančias lygiai i tas vietas, cijomis, aš esu Įsitikinęs, darbminkų. sumažindama žuyo Nejue parbutaitė, 16! ghe komunistai jau negali
fašistai
reikalauja,
kad
pakraščiuose laivyno ir or
kur
st
tostovi
svarbus ginklų faml«ų“\r3tuHiand7en tokiu skaičium bėdaibių ai- metų am2iaus lietuvaitė, ku- pasirodyti su savo skelbilaivių papėdėms. Vėliau pa Graikija atsisakytų nuo ža brikai. Pradėjus tirti, kas g,ęsia ne^ažesnis pavojus>
Federacijos vadų ap- rios tėyaį gyVena prje 1235 i mais ar tikietais nei kliuaiškėjo. kad šitoms dery damos Anglijos pagalbos. tas raudonų stonu eile? taip
ikaiciavimu,
dabartiniu lai- pa
st j|er„aįtg išvažiavo' buose. nei kitose viešose
boms AVashingtonan yra at Graikija šitą reikalavimą at suplanavo, paaiškėjo, kad kaip metai atgal gręsė aU Jo^onS y^lstijose esą šeštadienio vakarą su savo, vietose. Iš visur jie vejami
vykęs pats Kanados prem metė, todėl Italija dabar karo pradžioje tūla firma Francuzijai.”
dar 9 300,000 bedarbių.
vaikinl, Falknerh* autOmo- ir ujami kaiD kokie vilkai.
pradeda prie graikų kabi
Jeigu
tik
Anglija
bus
nu

jeras King.
Kiti pranašauja, kad per bm
pasivažinėti. Neat. Visur jie dabar laikomi
kad fašis tuos namus supirko ir ap- galėta. tai po jos diktato kokią desimti menesiu apie
Šią sąvaitę gi skelbiama, nėtis ir manoma,
Graikiją užpulti, dengė raudonais čerpių sto riai puls Jungtines Valsti- 4.000,000
bedarbių busią £algla' 'az-!uoJant> naktle» Stalino ir Hitlerio talki
___ „__
______
kad sutartis su Kanada dėl tai gali
gaiš.
Pasirodo,
kad
tai
buvo
laiku susikūlė 3 masinos. ninkais.
P; Bullitt. Diktato- pašaukta prie darbo‘.
bendro Amerikos pakraščių Keli graikų laivai jau pa- “penktosios kolonos” da7
Tikrai, Stalinas sugadi
Mašina, kurioj buvo Darbuapgynimo jau padaryta ii skandinti.
has Vokiptiio? lakūnai hnagentai čia jau dilba n
Federalinė valdžia šitam taitė su savo vaikinu, apsi no komunistams biznį. Da
Bet šiomis dienomis Grai to
tai3 pa?nf™™uori, !r™šia kelią jų . armijoms, darbj-meėiui jau įuošiasi.
lieka tik paskirti bendrą ta
vertė ir užsidegė. Iki pribu bar jau ir jie patys pradeda
rybą. kuri šituo reikalu rū kijon buvo atsilankęs Tur todėl visuomet mėtė savo ^a agitacija piies privalo- Jos tarnautojų skaičius per vo ugniagesiai. Darbutaitė suprasti, kaip durnai jie da
pinsis toliau. Prezidentas kijos užsienio reikalų minis bombas ten, kur rodė rau- j
tai '* k
”?ėnes>.. P,a: tu Falkneriu
“džiaugsmo
A
apdegė, lė ruošdami
Rooseveltas, sakoma, dabar teris ir po šitos vizitos Grai doni stogai. Dabar anglai -'\menkos gjuklavimąsi, tai šoko1 net 33 000 ir nariekė
mitingus
”
ir
sveikindami
nu
d
n
kad _ju_ nebegalima
nei
sostinėj pradėta kal
Irtofrhvin agentų
orrnntn nrnna.
__
_____
___ Pasauli_______r .!1^,;
vis rli
diktatorių
propa- ! jau i1.011,
tariasi su armijos ir laivyno kijos
0«6. Per
Ti
k: pagal buvo
automoLietuvos okupantus. Tuo bil
bėti. kad Turkija stosianti *eP.a tuos stogus juoda sma
Tik
valdininkais, kaip butų gė Graikijai į pagalbą, jeigu ją a ir kitokiais dažais,
i ganda. Jie nori, kad Ameri- , nį Karą aukščiausis val
du jie nusiėmė kaukes ir
biliaus
registracijos
numerį
ka butU kuO SlllinlJillSia.
L-o l Ai n
silpniausia, rlrrine
džios teirnoiltnill
tarnautoju cskaičius
liau šitokią tarybą pavadi
buvo
nustatyta,
kam
tas
aupasirodė kuo jie yra. Dabar
užpultų fašistai.
nus.
J
hnZlnmn \ kad & butų galima lengviau. buvo tik 987,000. Valdžia, tomobilis priklausė ir tik ta- jie jau bando trauktis atgal.
Anglija Įspėjama i paimti- Agitatoriai nori į- skundžiasi, kad laivu dirb- da buvo pranešta namiš pradeda savo džiaugsmą
Papildomai iš WashingBAISUS
ORO
MŪŠIAI.
tono šią sąvaitę pranešama,
Dėl Nacių Parosiu- ika!bėt? amerikiečiams, kadjtuvėse jau trūksta kvalifi- kiams apie nelaimingą atsi- slėpti, dedasi “nekaltai?
! Atlanto vandenynas esąs kuotų darbininkų. Bijoma- t:k:ma
kad Anglija sutikusi paves Per 7 dienas vokiečiai nete
avinėliais” ir vengia anie
i geriausia Amerikos apsau-! si, kad pramonei įsisiūbavus p i j* narbutaitė nriklau-ė Lietuvą kalbėti. Bet tai jau
ti Jungtinėms Valstijoms ir ko 568 orlaivių Anglijoj.
tininkų.
savo salas Amerikos pa Visą pereitą sąvaitę tarp
tt-4.1 •
ij-či • Sa- Taip nacių agentai gali pribukti mechaniku ū'
ot a m
k h.™ per vėlu. Musų visuomenė
Hitlerio valdžia per švei- i Franeuzijoj - kaibėjo apie kitose pramonės šakose.
n
4
kraščiuose Panamos Kanalo Vokietijos ir Anglijos ėjo
įspėjo
------ vyriausybę
------------------Mažino (Maginot) Liniją.
F--------------llg urte Dagatų dukiele, išdavikus jau pažino ir veja
apsaugai. Taip pat mums da negirdėti ir nematyti iki carijos
a
y • o >
i
j
todėl jos mirtis buvo baisiai JUOS 1S .S4V o tarpo.
kad nacių parašiu- Tio fiVvmn Vari
pavedamos salos ir Kana šiol orlaivių mūšiai. Užpuo- Angliją, kurfe
nušilę s tng- Jie tikrino kad Francuzijai, AnnĮm Subombardū- skaudus smūgis tėvams Ve-------------.irt- Anrrliinc ič lrar. i H?““*1’ KUOe nUSUdS Ang nereikia gikluotis. nes per
,
rr
.
tevanu. ve
r j., j
t’
dos pakraščiuose. Be to. Ka limnnco
limuose ant
Anglijos iš kar
K ‘: VO Italų
i- Uostus.
j
lone palaidota rugpiučio Jau tebeduoda Ko.500
vokie;
šaudomi
kaip
•
yj-^įno
Liniją
niekas
nepenadoje busią įrengti Jungti to dalyvavo po 2
13 d. Laidotuvėse buvo laombardavo
?niPaį»
V”’1
i įeisiąs. Ir Francuzija žlugo J y Kaim (Egipte) prane- ba
nių Valstijų aerodromai ka čiu lėktuvu. Bombardav
į daUg žmonių ir gėlių. munistams Saliu.
"• Aa:."
vaisinami kam tikri karei-1
.
L
io orlaiviams.
net Londono priemiesčius ir yiaį Jie bu • apsirengę aiš_' Todėl Bullitt šaukia Ame-; šama, kad pereitą nedėldie- Bet o,abas visą laiką buvo
Tampos mieste. Floridoj.
Kanados pakraščius tuoj Londono
aeroportą.
Anglai.,.
vai
J
likos
žmones
neklausyti
ni
anglų
laivynas
Libijos
„ždaivtas
ir
velionės
vpidn
trvs
nį
uždarytas
veido trys komunistu
komunistų vadai nuėio
nuėjo
, .
n ji kia uniforma ir turį but vai-; ’1KOS
pradėsią patruliuoti Jungti sakosi per 7 dienas^numusę,šinami gu priderama
bin.:“penktosios kolonos’ agita- pakrašty smarkiai bombar- niekas daugiau nematė nuo i pus majorą reikalauti mie~nių Valstijų karo laivynas, zemen ir sunaikinę 568 prie- iemg kariams pagarba. jei_ i tonų, bet kuo greičiausia |- davo italų uostą Bardią ir to vakaro, kada ji išvažiavo to auditorijos komunistų
o Anglijos karo laivai busią y orlaivius. Pei eitą nedelan lai
juog -au.; vesti privalomą karo tamy- tvirtovę Capuzzo (ištark: j tą nelaimingą kelionę.
!partijos mitingui. Majoras
iš čia atimti ir nusiųsti Ang dienj Angliją .atakavo 600 d t tai an lai belaisviai Vo- įb? ir ginkluotis. Be to, Ame- Kapuco). Šitose vietose itaRugpiučio 12 d. automo-,netik nedavė jiems miesto
lijos pakraščių saugot.
orlaiyių, is kurių 141 anglai kietijoje uipgi busią žudo_ |nka visomis jėgomis turi lai turėjo sukoncentravę sa- bnjaus katastrofoj nukentė- ralės, bet pašaukė policija i?
kietii°jc ^PSi busią žudoVokiečiai sako. kad šito sunaikino, ši panedėlį vo-i mi.
Kokiam tikslui vokiečiai;
^nghją, sako p. Bul- vo spėkas ruošiamam žygiui jo du kiti pittsburghieeiai. liepė nuimti tų komunistu
kia sutartis tarp Anglijos ir kiečių užpuolimai jau su-:
prieš Sueco kanalą. Daug būtent Juozas Viktoravi-į pirštų antspaudas. “Iki aš
ispė,ima Anglijai pa-!as*
Amerikos esanti niekas dau silpnėjo. L ztai anglų oro ar‘ 1 J
italų amunicijos ir karo pa- čius ir Antanas Zdankus. busiu majoras, komunistai,
nuskrido nėr iura irisiuntė? Ar Jie ištikrujų ruo-'
giau, kaip Kanados prie mada
puklų
buvę sunaikinta ir Jiedu buvo išvažiavę į Det naciai ir fašistai mitingų
mada nuskiido per jurą ir... .
b ti Anglijon savo
Vokiečiai Bando patys Mussolinio
arrai« orlaiviais8^leisti ją
Jungtinių Valstijų prijurigi- tPi os
fašistai iš roitą atostogas praleisti. miesto salėj nelaikys,” pa
mas.
“Naują Ginklą” bėgioję. Dabar imsią nema Atostogos
tijos pramones centrus, a- ;žemėn parašiutab. ar tik
jau baigėsi ir na sakė majoras Chancey.
Anglijos priešai argumen mumcijos sandelius gazoli-;
ža
laiko,
iki
jie
iš
naujo
su

dina, kad suardžius angKelios dienos atgal poliŽada nustebint visą
miškiai laukė jų sugrįžtant.
tuoja, kad šitokia sutartis no tankas ir uostus. Calais ir! b, nprv.’ ? vai ka~ snp:'
sitvarkys.
kaip visai netikėtai atėjo ži-!ciįa uždarė lietuvių komupasaulį.
galinti net įtraukti Ameriką Bulogne uostai Franeuzijoj. kV vokyčiai Sies^iuoi t
nia, kad jiedu Detroite su- nistų mitingą netoli BosIš Berlyno pranešama, i
daro dauį karą, nes ji formaliai susi iš
iš kuriu
kurių vokiečiai
vokiečiai daro
dau ; k.a? .'oRmcm1 įsuesų įuosiažeisti ir nugabenti į Fordo tono.
!
si
leistis
Anglijon
deda su Anglija ir Kanada, giausia užpuolimų, buvo an
Miitnmn--------------- kurios kariauja su Vokieti glų bombomis
LIETUVOS LAIVAS
ja. Bet Amerika jaučia sau žeme. Sprogimai
NEW YORKE?
rimtą pavojų ir nori nuo jo dėjosi net Anglijos
Laikraščiai praneša, kad
apsisaugot kol da nėra per ty, už 20 mylių
ir
nustebinsiąs
visą
pasaulį.
atveža
iš
Suomijos
Viktoravičius
ir
Zdankus
ypereitą
subatą New Yorko
rėki.
Sutarties smulkmenos, ži SMARKIAI BOMBARDA SUSPROGDĖ MUSSOLI kuomet bus pavartotas. Už-i uosto Petsamo apie 1,000 ra gerai žinomi Pittsburgho uostan atėjo 17 svetimų laipuolimas esąs tikrai ruošia- amerikiečių ir kitų karo pa- lietuvių veikėjai. Yra vilties, vų, kurių tarpe vienas buvęs
NIO ORLAIVIŲ DIRB
noma, nebus viešai skelbia VO VOKIEČIŲ GINKLŲ
TUVES.
mas.
sako Associated Press: bėgėlių. Kadangi ta< laivas kad jiedu pasveiks,
mos. nes iš to galėtų pasi
FABRIKUS.
tuvos nesenai buvo žinių,
korespondentas,
ir vokiečiai, turi plaukti pro Angliją, tai
Tai tiek apie nelaimes,
Nors anglams reikia vesti
naudoti tik šios šalies prie
Iš Bazelio (Šveicarijoj)
kad
bolševikai tenai Lietu
Dabar žodis apie politika,
šai. Kongrese ši sutartis ne pranešama, kad šio utamin karą prieš dvi valstybes ir' esą įsitikinę, kad neužilgo j vu^ečiai paskelbė, kad jis
toli išmėtytuose frontuose,! Anglija busianti paimta, i gaus but nuskandintas. Bet Ar žinot, kad Stalinas labai vos vėliavą jau panaikino,
bus svarstoma.
ko naktį anglų orlaiviai visgi
jie stebėtinai gerai lai- Sako, kurio tik vokiečio ka- prezidentas Rooseveltas į-!SUgadino komunistams biz- todėl daro-i neaišku, kaip
Šitie įvykiai yra be galo smarkiai bombardavo vo
laivas gali vartoti nesame ?
reikšmingi. Jie yra aiški kiečių alumino ir cepelinų kosi ir suduoda priešui di- įrininko Belgijos pajūry ne- JPeJ°. H’tleų, kad jei tam ni tari) Pittsburgho lietu- valstybės ženklą. Tiesa. A.
Kaip
tik jo raudonoji
šios šalies įžanga į karą fabrikus apie Konstancijos dėlių smugiu. Štai, pereita! paklaustom, kaip ilgai rei- i J«,vuii kas atsitiks, tai beda ,yių? K
merika Lietuvos prie Rusi
savaite
iu
bombanešiai.
nu!
laukti,
bu
s
V
oKietijai.
------sąvaitę
jų
bombanešiai,
nui
kės
da
to
užpuolimo
prieš kruvinuosius demo ežerą.
Daugiausia buvo
jos
prijungimo nepripažįsta.
kratijos ir laisvės priešus. sprogdinamas alumino fab skridę tolimą kelią iš Angli-j kiekvienas atsakys: ‘O. iki
Pančekų
Kompanija
NAUJAS
RUSŲ
ARMI

Karo nenori nei preziden rikas, kuris dieną ir naktį jos Italijon, pasidalijo į dvi rugsėjo pabaigos viskas pa
AUDEKLINĖSE PRASI
JOS VADAS.
Skundžia Uniją.
tas Rooseveltas, nei Kon gamino vokiečių arlaiviams dalis ir viena jų subombar sibaigs. Iki to laiko musų
DEDA DARBAI.
Maskvos pranešimu, rau
davo Caproni orlaivių dirb armija užims visą Didžiąją
gresas, nei žmonės. Bet pa dalis.
The Apx Hosieiy Co.
Laikraščiai skelbia, kad
tuvę Milane, o kitą susprog- Britaniją ir Anglai prašy donosios armijos vyriausiu iš Philadelphijos skundžia Naujosios Anglijos audekli
dėtis yra tokia, kad jeigu
dė Fiato motorų fabriką Tu taikos taip kaip ir francu- vadu paskirtas gen. Merec-i savo darbininkų uniją ir rei- nėse staklės vėl pradeda užAnglija bus sumušta, tai A- KANADOJ UŽSIMUŠĖ
kovas. Buvęs vadas mai^a-, kajauja $1471,900 už nuo- ti, nes valdžia užsakiusi
rine ir kitą tokį pat fabriką zai.
merika turės gintis nuo ag
3 LAKŪNAI.
kis Šopocnikovas esąs atlei-1 stoijus kurių ji neva turėju- daug audeklo armijos reiGenujoj.
Kiti
anglų
orlai

resorių viena pati. Apsigin
Cape Breton pakrašty,
ANGLAI
LAUKIA
HIT

stHs
dėl prastos sveikatos. sį dėj
doWn” streiko tre- kalams. Birželio mėnesy suti tuomet bus sunku, nes Kanadoj, pereitą sąvaitę su viai tuo pačiu laiku pleški
LERIO.
Kmp ^tik Stąljnas duoda jj metaj atgal. Federalinis vartota jau 600,000 svarų
priešai bus daug galingesni: dužo Kanados armijos or no bombomis amunicijom
,ių rankose bus jau Anglijos laivis ir užsimušė 3 lakūnai. fabrikus Vokietijoj.
tai beda; apygardos teismas Philadel-* vilnų daugiau, negu geguAnglijos propagandos mi Kam .otsta\Ką;
suverčiama
vis
“prastai phijoj sykį jau buvo pripa-; žčs mėnesy.
' '
ir Francuzijos laivynai. Tai
nisteris Cooper pereitą su
ANGLIJA
NETEKO
14
sveikatai.
žinęs
Ui
kompanijai
$700,i
R
IŲ
UŽ
gi geriau padėti Anglijai NUSKANDINO 3 PREKY
batą pasakė per radiją:
SUBMARINŲ.
dabar, kol ji dar gali ka
000 is unijos, bet aukstesnis ĄNI KRYŽKELIŲ JUZBOS LAIVUS.
“Hitleris žadėjo būti Angli
DAR
$5,000.009,090
KA

teismas
tą sprendimą panai- MUŠTA 884 ŽMONĖS,
riauti ir mušti fašistus.
joj
jau
kelios
dienos
atgal,
Tarp Pietų Amerikos ir
Anglijos laivyno žinyba
RO
TIKSLAMS.
Amerikos gelžkelių aso
Afrikos pereitą sąvaitę bu paskelbė, kad jos submari bet ir šiandien jo vis nėra.
kino ir pareiškė, kad atlygi
Washingtono vyriausybė vo nuskandinti 3 prekybos na “Orpheus” nesugryžo iš Aš noriu iį painformuoti,
Senato komisija pinigams nimo už tokius nuostolius ciacija praneša, kad per še
paskyrė $340,000 orlaivių laivai, vienas Anglijos ir du jūrių ir todėl galima skaity kad mes esame pilnai pasi- skirstyt pereitą sąvaitę už- kompanija turi jieškoti per šis šių metų mėnesius Jung
bazei įtaisyti Sųuantumo Graikijos. Spėjama, kad tai ti ją žuvus. Tai bus jau 14-ta iuošę jį tinkamai priimti, ir gyrė įnešimą paskirti gink valstijos teismą. Taigi da tinėse Valstijose traukiniai
pusiasaly, netoli nuo Bos buvo italų submarinos dar Anglijos nardomoji laivė kad
busime
nusivylę,
............
...........labai
.................
—_______
lavimosi
__ _____
tikslams dar apie bar ji ir kelia bylą Pennsyl užmušė ant kryžkelių 884
tono.
žuvusi nuo karo pradžios.
jeigu jis čia nepasirodys.” į $5,000,000,000.
žmones.
bas.
vanijos valstijos teisme.
__ _
Raudoni stogai parodo
priešo orlaiviams amu
nicijos dirbtuves.
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šitą formalumą atmetė, o
pradeda rašyti vien tik gry
nas raides: AFL.
Gi valstybės Įstaigos vi
Lietuviški bolševikai A- sos jau rašomos be tašku.

LIETUVOJE BOLŠEVI
KAI NUSAVINO VISĄ
ŽEMĘ.

merikoje melavo, arba rašė jpavyzdžiui:
AAA. BFC,
nežinodami, kad Lietuvos i CBFC. CCC, DRL. FERA.
ūkininkai dabar busią “lai-j NSLRB.
PWEHC, \VPA
mingi.” nes visi busią apru- i įr tt.
pinti žeme. gausią net “po
Svetimženkiiai taipgi isei60 e kerių."
na
I iš mados. Rašant laivu.* '
Dabar pati Paleckio vy- laikraščių ir knygų vardus
riausybe praneša, kad taip jie dažnai jau nebevartoianebus. Ji sako. kad iš visų mi; vietoj “Jaunimo Keukininkų. kurie turi daugiau liai,” rašoma tiesiai: Jaunikaip 30 hektarų žemės, per- mo Keliai.
viršus busiąs atimtas ir atiTaigi sklandumas pradeduotas i valstybės žemės da užimti formalumo vietą
fondą, o iš tondo žemė bu- netik architektūroj ir nuri
sianti dalinama bežemiams, nierijoj. bet ir rašyboj,
duodant jiems tik nuo 5 iki
Namu jr automobiliu sta.
IU hektaru. Tačiau ir šita
sklandžios linijos turi
žeme bus ne jų nuosavybe, j J
; Bet •> . k
Bolsev.kų
pranešimas
i
tulį kokios vel,

tfe rašyboj> tai ginčytinas
-Jie (valstiečiai) ta.ia žeme j klausimas. Technikos žvilggalės naudotis, nors naujoji: sniu. žinoma, lengviau ir
Lietuvos valdžia išleido dekre- į greičiau bus laivo vardą šu
tą. kad VISA KRAŠTO žE- statyti be svetimženklių. ne
MĖ
YRA
PAVERČIAMA gu su jais. Bet raidžių rin
VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ.” kėjas sustato toki vardą tik
syki, o skaitytojams teks jį
Taigi čia pasakyta visai
skaityti
gal tūkstančius kar
aiškiai, kad privatinės že
mės Lietuvoje jau niekas tų. Jei laivo vardas bus susustatytas su svetimženkneturi. Ūkininkai galės nau
lais,
padėkim,
“George
dotis žeme ne kaip jos savi
Washington,
“
tie
svetimženinkai. bet kaip bolševikų
valdžios pusininkai arba kliai iš karto skaitytojui paj sakys, kad tai laivo vardas;
“ordinarščikai.”
kitaip gi išrodys. kad čia
Kalbėdamos
apie šitą
pranešimą, “Naujienos“ pa kalbama apie buvusi pirmutinĮ Amerikos prezidentą,
stebi šitokių dalykų:
Taigi, norint palengvintn
"Sakoma, kad rugsėjo mė vienam zeceriui darbas, ap
nesi tie valstiečiai jau turės sunkinama tūkstančiai skai
savo naujai Įgytuosius žemės tytojų.
sklypus arti ir sėti. Bet jeigu
Todėl “Keleivis” tokius
jie iki šiol žemės neturėjo, tai pavadinimus visuomet rašo
kur jie gaus sėklų, žagrių, akė- svetimženkliuose, nors kiti
čių ir dirbamųjų gyvulių? Ir lietuvių laikraščiai jų jau
kur jie gyvens?
nebevartoja. Ne viskas pra"Ukininkams, kurie turi 70 , ktiška, kas nauja.

Kauno sako aiškiai, kad-

Stalinas su savo sėbru Hitleriu daktarų rolėj,
ją." kas reiškia Rumunijos pasidalinimą.

Jiedu daro Rumunijos karaliui “operaci-

tie banditai taip begėdiškai
iš plėšiamųjų žmonių tyčio
jasi. Atima laisvę, atima
turtą, ir sako: “Mes jus išlaisvinom,
mes atnešėm
jums laimę. Dabar jus nieko
neturėsit, jums niekas nerū
pės ir jus busit laimingi!”
Tai tokia komunistiška
Amerikos Darbininkų Seimai ir Unijos “svoboda!”
Bet komunistai, kurie gy
Meta Komunistus Lauk.
vena
kapitalistiškoj Ameri
arba 80 hektarų, didesnė pusė j
------------------koj,
nei
vienas Į savo “svojų žemės bus atimta. Tvartai,: VAIKAI RADO GELEAmerikos
Automobilių etc. Komunistai kaltinami
kluonai ir kitokios trobos, ku-j
ŽELĘ.
darbininkai savo seime rug tuo, kad jie stato komunistų bodną” Rusiją nenori va
rias ūkininkas buvo pasista-»< *•
•,
T • .
piučio 3 d.. Įvykusiame St. partijos ir Sovietų Rusijos žiuot. Jie žino. kad cigarų
.tes. dabar
, ,
,bus jam per dideli..
j-j r
Mažiems
vaikams
Lietu•
.
Louis mieste, pasmerkė to reikalus aukščiau savo kraš tenai negalės rūkyt ir auto
TA
,
.
.
.
.
,
voje
nėra
didesnio
dziaugsDarbas ir pinigas, kurie buvo
J , .
. , , .
talitarinių valstybių—Vo- to ir aukščiau unijos rei mobiliais nesivažinės. Pro....
.
.
„
.
,
.
mo,
kaip
rasti
koki
gelžgali,
sytų marškinių taipgi nedė
sudėti į tuos pastatus, bus nu-i i
®
® - ^o^jos^’Štaffikusuž- kalų.
Lygiai toks pat menknievės. Bet vis dėl to jie nesi
ėję niekais. O tuo tarpu keturi
, : kis pereitą sjvaitę išmetė iš ^X^kan£T^£
Rugpiučio 8 d. vietinė liauja agitavę, kad Ameri
arba penki naujakuriai, gavę
statybos darbininkų unija kos tvarka negera, kad ir čia
jo laukus, neturės nei stubo;
Yorke išmetė 21 komu-,
padaryti kaip
vaikišką
nei įrankiu žemei dirbti.
* nanciu ir sisimpatizuojančių nistą. Nepriims daugiau nei
Patys komisarai, kurie iš-i entuziazmą sukėlė paprasta rugu komunįistams.
stanis> J
au dau
Jau
dau- komunistų,nei nacių, nei' tJJ’
tnVin
techniška
klaida
vienam
puslauv' ^MaT gel sykių Pirmiaus komunis- fašistų.
! J® ^kodėl J«e tenai neva
leido šitą žioplą ‘įstatymą’
Lietuvai, pripažįsta, kad gerai ; “Keleivio
pu., ap . - at. taį ra<jo visokias lapės meAr e-i ne laikas iau ii• gela? 9 oaei j e t nai neva
darbininkai, dė
spaustuves uarbmmkai,
depriežastis kain orA gV i- • PT J-“ zlU0Ja? Netl.k nevažiuoja,
vedamam ukiui arba tokiam, 'spaustuvės
darni Į laikrašti paveikslus. g - g
•- • ...”
mums. broliai lietuviai, iš- bet jeigu kuri jų nori iš čia
kuris tarnauja ‘valstybės tiks neapsiLrėjo
išmaišė pa-:
prieš Šutai ta
^™»..sakant iŠV™' depJrt^U j Rusiją, tai jie
lams’. 3o hektarų žemės nepa rašus, taip kac1 viena klišė neįoito komunisUi poliU- įaX rių ir nekReirtf neTį' kelv didžiausi riksmąH ir
kanka. Reiškia, bolševikai šitą
Ambrom ir 8anizaciJy ir neįsileisti nei | renka pinigus, samdo advo‘reformą’ vykina, kad Lietuvo gavo ne visai tikslų paaiskinima
Hienai,
donas
Anaei^on
n savo
namus,
nei suduu
jais sveitus kad
Tokių klaidu spaustuve
Ganley, išsyk menino
™
mat..;..
... ka
**»•
M iše-elbėt savo
savo
je gerų ūkių nebūtų. — iš

darbininkas; jis ginąs savo valstybės sunaikinimą. Lieidėjas, ir tt. ir tt
j tuvon Įsiveržė svetima armiBet “why beat around the Į ja. nuvertė buvusią vyriau
bush,” kaip amerikonai sa- sybę ir prijungė musų tėvų
ko? Juk niekas neklausia, žemę prie Rusijos, o komukur Mizara gimė, kaip jis nistai šitą agresiją prieš saaugo ar ką dirbo, čia klau- vo sali remia ir sveikina,
sima> eina apie Lietuvos Tai ve kur išdavystė!
-

i &KLadPas iuos'ta8

imant tuos. kuriuose šeimi
ninkaus valdžia.
"Tai ne pagerinimas, bet že
mės ūkio griovimas. Visas
progresas, kuris nuo Steig.
Seimo laikų Lietuvos sodžiuje
buvo pasiektas, bus sunaikin
tas. Perėjusi per šitokią suiru
tę. Lietuva jau ateinančiais
metui.-- vargiai išvengs bado.“

asitaiko dažnai. Tūla
s atgal ir toj pačioj

mes nematėm reikalo nei
atmetė garsiais baubimais.
Vincas F. Jankauskas.
pastabos dėl to daryti. Bet Buvo aiškiai Įrodyta, kad
“Laisvės“ berniokai dabai
pXirdidžiaųšraia4-iy; tija. Mikas Dooletzkis (iš Komunistiška “Sro99
giai kaip geleželę radę! Detroito), kuris norėjo kon-,
boda.
Žiūrėkit, girdi, kaip “Kelei- venciją Įtikinti, kad EstoniBadas gali būt. nes ir So- į vis“ “apsimelavo!
ja, Latvija ir Lietuva “praAmerikos lietuviai aprovietų Sąjungoj Įvedus šito
jie 1 šė?i
— ” kad S°vietai ias išSel* testuoja,
Ir dėl to menkniekio
u
kad Stalinas užkią žemės ūkio sistemą šalis pripeckojo
oeveik
isti.ą
betų
nuo
Vokietijos,
buvo
griebė
Lietuvą.
Bet ką mes
pasiliko be duonos ir milio “Laisvės“ špaltą.
m • k i
• v -i • j
garsiai visu seimu užbaub- a-alim padaryti?
Lietuva
nai žmonių išmirė badu.
Ti įubydami ir barskinda- tas Buvo įneštos rezoliuci- prieš Maskoliją. Ui vistiek
mi apie tokius mažmožius. •
. a----- -•—- r™
w
yJutvt
tivki «nv' J(.)S lšmestl
organizacijos kaip musė prieš šunį. StaliTAŠKAI IŠEINA IŠ
v’sus komunistus, nacius ir no armija didelė ir labai apMADOS.
i valandėlei nukreipsią musų fašistusv
ginkluota. Prieš Vokietiją
Bet Ui
RuSPlucl° d. Namų Ap- fj gai nieko nereikštų, bet
Bostoniškis "Herald” pa tuvos nardavimo
Unijos nariai prieš mažutę musų Lietuvą,
stebi. kad rašybos formose auvos paraaumo. pec tai tamavimo
tuscios
pastangos.
Lietuvos
Bronx, New Yorke, skaitliu- tai didelė spėka. Jeigu Lienejučiom vyksta
žymios
a nnn
—ui----------- 1

laiškus Į Lietuvą adresuoti
—lietuviškai, ar rusiškai?—
K. K.
Nuo Redakcijos: Adre
suokit lietuviškai. Mes rusų
kalbos Lietuvoje nepripažįsUm.
LAUKINIAI AZIJATAI
UŽĖMĖ PALANGĄ.

Palangos pušyne, apie Birutės kalną, šiai vasarai buvo ruošiama daug įvairių
stovyklų vasaros 'kursams:
Dabar jau nereikia jokių
kursų. Visas stovyklas ir visą Palangą užėmė iš Sibyro
atVykę kalmukai ir kiti pus‘laukiniai
ik:
azijatai. Tai vis
______ ,__________
SUlino “raudonoji
. ’ armija.
ti ir vistiek ji butų prie Ru- Ištikro ji neraudona, bet
gijos prijungta. "
geltona, nes mongolų veisDooq1,,„ -•
lės azijaUi yra tikri geltonirgodžiai.
---------------

<,arbo ii'jų pavardės bus
perduotos visoms darbininkų unijoms Amerikoje ir
valstybės saugumo skyriui.
Rugpiučio 7 d. šešios darCIO senai jau rašoma be vos pardavimą, “Laisvės“ bininkų unijos, priklausan« SSSR NEMUNU IR NEsutrumpinimo ženklų. Ame- redaktorius Mizara nętik čios prie Amerikos Darbo jjjf/ [L
. „RIM BUS ATPLUKDOMA
rikos Darbo
Federacija,1 neišteisina pardavikų, bet Federacijos, turinčios 20.MALKŲ,
plėšia, o jeigu tas pasipriekaip konservatiškesnė orąa- ‘
nizacija. šitam moderniz
mui iki šiol nepasiduodavo
ir rašydama savo vardą ini
cialais visuomet vartodavo us nieko neišdavęs. Jis esąs nautoįai dirbantieji mokyk- silpnesniam. Stačiai, ka p munu jr Nerimi—Nemunu
Alytaus. Nerimi iki Joiš beturčių šeimynos; lose, knygynuose, teatruose? •aukin,al zveivs.
tašką po kiekvienos raidės Kilęs
_
Ir bjauriausia yra tas. kad navos, N. Vilnios etc.
ą f of L Dabar jau ir ji jis visuomet buvęs ir esąs ligon bučiuose, viešbučiuose
no Roosevelt rašoma trim j mcVYvvc Mi7Apm pa
raidėm be jokių ženklų—
rA‘
FDR. Gi prisilaikant rašv,e.»niwiA3.
bos taisyklių, reikėtų ra. “Keleivy” buvo pasak.všyti:K. I). K
, ta. kad teisindamas Lietu-
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Dabartinė Padėtis Ispanijoje

OPERACIJA.
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Italijos Įstojimas karan. ! Frankas nesenai atvirai
vėl visų dėmesį atkreipė Į : pareiškė, kad jis neišleisiąs
Ispaniją. Nuo pat pilietinio j respublikonams jokios am
karo gen. Frankas visuomet nestijos. ši politinė proble
save laikė Mussolinio sąjun ma turi ir svarbią ūkinę pu
gininku ir todėl nežiūrint sę. Reikia su tuo ir ateityje
kai kurių Ispanijos patikini skaitytis, kol bus naudoja
mų, kįla klausimas, ar Ispa masi represijoms prieš vie
nija išliks neutrali šiame ka ną dirbančiosios tautos dalį.
re? Madrido diplomatinė ypatingai prieš miesto ir
reikšmė labai smarkiai pa kalnų darbininkus, tol ir
kilo. Didžioji Britanija Į pats darbo procesas Ispani
Madridą pasiuntė buvusį sa joje negalės normaliai funk
vo ministerj Samuelį Hoa- cionuoti. Jei atsiminsime,
re’ą. Jau prieš pat Italijai Į- kad Ispanijoje šeimos yra
stojant Į karą. aiškiai buvc dažniausiai dideles, tai tie
jaučiama, kad Ispanijos po visi sunkumai paliečia gana
zicija kas kart darosi aštres didelį žmonių skaičių ir gali
nė.
vesti juos į naują despeFrankas ir jo vyriausybės aciją.
nariai nuo šio karo pradžios
Iš kitos pusės tebėra gilių
ne vieną kartą yra pareiškę priešingumu tam pačių pi
Ispanijos neutralumo mintį. lietinio karo laimėtojų. Gen.
To dalyko priežastis yra vi Frankui nepavyko katali
dujiniai Ispanijos santikiai. kiškai - monarchiistinius
Tos žaizdos, kurias padarė sluoksnius ir Falangos fašis
pilietinis karas, dar nesu tinius elementus tarpusavy
spėtos užgydyti. Griuvėsiai sutaikinti. Abieju grupių
Madride ir kituose krašto ideologijos per daug skiria
miestuose dar ilgai tebecha- si. Gen. Franko įsteigta vie
rakterizuos dabartinį Ispa nybės partija tėra daugiau
nijos veidą. Iki šiol Franko išorinė forma, už kurios ne
vyriausybei tepavyko patį stovi vieninga politinė ma
Madrido centrą šiek tiek at sė. Kovoje dėl vidaus politi
statyti. Visa kita tebėra dar nio vadovavimo senoji aris
tik planai ir projektai. Vy tokratiškoji Ispanija pasiro
riausybė neturi pakankamai dė stipresnė.
pinigų ir kitų išteklių di
Respublikonų įvesta že
džiajam krašto atstatymui. mės reforma buvo panaikin
Pažadėti francuzų ir anglų ta. Dešimtys tūkstančių nau
bankininkų sluoksnių finan jakurių turėjo grąžinti gau
sai Ispanijos atstatymui, tąsias žemes dvarininkams,
vykstant šiam karui, savai arba mažų mažiausia mokė
me sudilo. Tik Italija ir Vo ti nuomą už gautuosius skly
kietija visomis priemonėmis pus. Bažnyčių, kunigų ir vie
stengėsi išplėsti savo preky nuolynų visos teisės ir paja
bą su Ispanija. Ypatingai mos buvo atstatytos į pir
buvo kreipiamas dėmesys Į mykštę padėtį. Dargi buvo
ispanų žemės turtus, Įvairias katalikų bažnyčiai Ispanijo
rudas, už ką vokiečiai ir ita je atlyginta už įvykdytus
lai ispanams siūlė ginklus ir sugriovimus per pilietinį ka
fabrikų gaminius. Piniginės rą. Užtai bažnyčia gavo 60
investacijos, kurios galėtų milionų pezetų.
Taigi Ispanija ukiniu ir
atgaivinti ispanų šalies ukį,
politiniu
atžvilgiais kanai
pasiliko nesuteiktos, nes ir
draugingosioms valstybėms nėra pasiruošusi.
Be to, reikia pridurti, kad
tokių kreditų nebuvo laisvų.
ir
militariniu atžvilgiu da
Šio karo metu prekybi
bartinė
Ispanija menkai teniai santikiai su Vokietija pasiruošusi,
nors buvę ka
dar labiau nukentėjo, nes
riai
ir gerai pažįsta šio karo
nebebuvo susisiekimo per
Francuziją ir viską reikėjo techniką.
Vis dėlto
sutvirtinimų
gabenti per Italiją. Todėl
darbai
Pirenėjuose prie
Ispanijos ūkiškoji padėtis francuzų
sienos ir pietuose
yra labai sunki. Pilietinis priešais Gibraltarą, vykdo
karas sugriovė visą krašto mi be pertraukos. Bet tuos
ūkį ir net to ūkio pagrindus. darbus vykdyti padeda ita
Taigi, Ispanija, jau 15 mė lų ir vokiečių jėgos. Tuo tar
nesių gyvenanti po pilieti pu ispanų tauta ir kariuome
nio karo. vis dar tebėra su nė yra pavargusi nuo karo ir
griautas ir vargingas kraš politiškai dar ne vieninga.
tas.
Ispanija karo atveju galėtų
Todėl visiškai nėra ko sumobilizuoti apie 800 tūks
stebėtis, jei Madrido gyven tančių vyrų. Todėl visai tei
tojai dar ir dabar ištisas va singai dabartinė ispanų vy
landas stovi eilėse prie duo riausybė deklaruoja Savo
nos krautuvių ir kad vis dar neutralumą.
'
pasitaiko tokių dienų, kad
Balearų salos Italijai turi
duonos negalima gauti.
nepaprastai svarbią reikš?
Greta karo padalytų žaiz mę. Pilietinio karo metu tos
dų ir didelių sunaikinimų, salos buvo italų jėgų valdo
minėtieji trukumai atsiran mos. Italai pradėjo propa
da dar ir dėl to. kad dabar gandą ir už Gibraltaro grą
tinės vyriausybės ne visos žinimą Ispanijai.
organiza c i j o s
tinkamai
Prie to reiktų pridėti dar
funkcionuoja, nes jų tarpe kelis ispaniškus faktorius.
vis dar tebėra tam tikra ri- Pati Ispanija po pilietinio
valizacija ir trynimasis. Is karo svajoja apie savo im
panija, apskritai, yra turtin perijos sukūrimą. Visų pir
gas kraštas ir seniau buvo ma ji norėtų atgauti Gibral
laikomas žemės ūkio gami tarą, kurio ji neteko 1704
nių eksportininku. Bet da metais ir kuris dar dabar is
bar kraštas neįstengia apsi panų apgyventas. Šiuo atve
rūpinti pats savo produk ju nacionaliniai motyvai
tais. Uždarbiai dirbtiniu bu čia vaidina mažesnį vaid
du yra prilyginti prie prieš menį, nes 16 tūkstančių civi
karinių atlyginimų, o pro lių gyventojų, atrodo, nega
duktų ir visokių daiktų kai li turėti didelės reikšmės,
nos vra žymiai pakilusios. palyginus su 24 milijonais
Todėl darbininkija ir vidu Ispanijos gyventojų. Daug
rinysis luomas gyvena gana svarbiau yra pati Gibraltaro
sunkų metą.
pozicija, nes tuo budu Ispa
Taip pat yra didelių poli nija įsigytų raktus nuo Vi
tinių įtempimų ir sunkumų. duržemio juros ir pirmos ei
Pasirodo, kad respublikonai lės tvirtovę.
krašte vis dar tebeturi ne
Visi šie faktai Ispanijoje
maža šalininkų. Kai Madri ! kelia daug svyravimų, o
das pasidavė, tai maždaug jaunoji karta aiškiai pareiš
per vieną naktį 8 milionai kia naujosios Ispanijos aspi
raudonųjų” pasidarė “bal racijas, rengdama demons
taisiais.” Ir tie milionai nie tracijas prieš sąjungininkus,
kur nedingo. Jie taip pat ne skelbdama spaudoje savo
pamiršo tokio kruvino karo reikalavimus ir aiškiai sim
ir paskiau griežtų egzeku patizuodama Italijai ir Vo
kietijai.
Br. Kalnini.
cijų.
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KAS SKAITO, RAŽO
TAS DUONOS NEPSAM

Trečias Poslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

KODĖL SUSMUKO CHICAGOS LIETUVIŲ KATALIKŲ DRAUGIJOS?

Salina Karo Liekanas Francuzijoj.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS

Kur jieškoti “penktosios
mų ofise jau pastatyta dau
kolonos.”
Nesenai skaičiau “Kelei jų draugijos silpnėja ir mir
giau klerkų, ir tai neapsi
vyje” korespondenciją iš šta. Katalikų veikėjams nė
Vienas rašytojas vietinėj dirba. Nekurie politikieriai
Chicagos apie čionykščių ra nei laiko, nei progos dar
spaudoj sako, kad federalė jau siūlo laisnių davimą su
draugijų stovį. Korespon buotis savo organizacijoms.
valdžia
neturėtų bijotis varžyti. Iš tiesų, tokios ve
dentas, pasirašęs “Dzūkas.” Štai, Chicagos katalikai turi
“penktos kolonos” iš papra dybos nenatūralios. Kurie
■padavė pluoštą įdomių ii piknikams Vytauto parką.
stų darbo žmonių ir nepilie- apsives ant greitųjų, visai
pamokinančių žinių. Jisai, Tame parke piknikus tegau
čių, bet turėtų apsižiūrėti nepagalvoję apie ateitį, gal
pavyzdžiui, nurodė, kaip na rengti tik Romos katali
viršūnėse, tai yra, kapitalis visai nesugyvens apsivedę.
lietuvių pašalpinės draugi kų parapijos. Jokia katali
tų ir politikierių tarpe. Pa
jos Chicagoje smunka, ir kiška draugija, nei Romos
Mrs.
A. Gedgaudienė
vyzdžiui,
tokio Lindbergho
kad labiausia susmuko lie katalikų Susivienijimo kuo
kalba esanti labai pavojin lankėsi Detroite ir dalyvavo
tuvių romiškos draugijos. pos, nei Romos katalikų są
ga kraštui. Kada tik Lind- savo giminaičio šermenyse.
Jos arba likvidavosi, arba jungos kuopos, nei R. K. Fe
berghas
pasako
kalbą, Ji ten praleido apie sąvaitę
prisidėjo prie tautiškų drau deracija, nei svajoti negali
tai Hitlerio ir Mussolinio laiko.
gijų. o kurios dar laikosi, tai apie Vytauto parką savo
laikraščiai jį labai gražiai
merdi it musės musmirių piknikams ir parengimams.
Rugpiučio 11 dieną įvyko
išgiria. Taip atsitiko ir su ki
Jei katalikiškos draugijos
užėdusios.
tomis šalimis. Daug kas blo šv. Jurgio parapijos pikni
Dzūkas sako, kad geriau surengia kokį nors piknikėgo
buvo padaryta iš pačių kas. Diena pasitaikė graži,
išsilaiko .tautiškos draugi lį kur nors miške, tai išeina
viršūnių,
o ne iš darbo žmo todėl ir publikos privažiavo
jos, o geriausia iš jų gyvuo be galo mizernai.
nių pusės. Bėda esanti tame, nemažai. Komitetas prane
ja Chicagos Lietuvių Drau
Tai ve, kodėl katalikiško?
kad jei “dideli” žmonės pa ša, kad padarę gražaus
gija. kuriai vadovauja veik draugijos susmuko, kodėl
sako
ką gero. tai jie .gauna pelno.
lus nauiieniečiai. Ji moder jos turėjo arba likviduotis
daug
kredito, o jei pasidaro
nizavusi ir prie jos rašosi arba dėtis prie tautiškų
kas blogo, tai vis tie vargšai
Politikieriai įkliuvo.
daug narių iš senosios kar draugijų.
darbininkai
užpuolami.
tos ir iš čia gimusio jaunimo
Žmonės, kurie paklausė
Miesto majoro kabinete
tarpo. Reikia pridėti dar ir romiškų kunigų ir vienuolių
kilo
didelis skandalas, kuo
Apie kovą už Lietuvos
tai. kad Chicagos Lietuvių ir sudėjo savo pinigus į jų
met paaiškėjo, kad miesto
nepriklausomybę.
Draugija veda platų kultūri biznius, gauna tokius pat
darbininkai ir tarnautojai
nimo ir apšvietos darbą.
“dividendus,” kokius gauna
Lietuvių tarpe eina įvai- buvo verčiami aukoti vieDzūkas rašė tikrą tiesą, tie, kurie pirko nesamų alie
nors kai kam ji gana karti jaus kompanijų Šerus arba
tiesa. Bet jis da negana nu žemės sklypus ežero dugne.
-------- \
švietė priežastis, dėl kurių
Vokiečiams vadovaujant, Francuzijos jurininkai šalina sunaikintą anglų orlaivį, pusiau nu
sako. kad reikia veikti su reKtonus dėl to nesvaraus
Kodėl
vyčiai
netarpsta.
lietuvių
Romos katalikų
skendusį į smėlį ties Dunkirku, Francuzijos pajūry, pro kur bėgo Anglijos armija iš Bel Smetonos kompanija. Man šmugelio jau paleistas nuo
gijos. Tokiomis liekanomis tenai esąs nusėtas visas pajūris.
draugijos baigia nykti. To
Čia noriu priminti vieną
rodosi, kad piima negu eisi pareigų. Nors majoras ne
dėl aš čia Dzūko pradėtą atsitikimą iš savo praeities.
me prie kokio nors darbo norėjo jį atstatyti, bet spau
darbą noriu papildyti.
Kiek metų atgal prigulėjau
BROOKLYN, N. Y.
AKRON, OHIO.
Šiedu mažai šioj apielinkėj Lietuvos nepriklausomybei da ir visuomenės opinija to
Negalima sakyti, kad lie prie Lietuvos Vyčių organi
girdėti
svečiai dainininkai atgauti, grupės ir įvairios i eikalavo.
Juokingas atsitikimas su
tuvių Romos katalikų drau zacijos. Kaip žinoma, ši or Komunistai jau dejuoja.
sudainuos
gražių solo ir du partijos turėtų susitarti tarp
“Dirvos” agentu.
gijos susmuko dėl uolių vei ganizacija buvo pasišovusi
etų.
Dainos Draugija. savęs, kad nebūtų jokių
Kaip kitų miestų lietuviai
Policijos komisionierius
Čia buvo toks atsitikimas.
kėjų stokos. Ne. Katalikų sutraukti lietuvišką jauni vis griežčiau ir griežčiau nu
peštynių. Tik iš kalno susi įsakė, kad policistai važitarpe yra labai uolių vyrų ir mą po savo vėliava. Buvo sistato prieš komunistus, Pas vieną gražią ir pasitu
DETROIT, MICH.
tarus bus galima nustatyti nedarni policijos automobi
moterų. Jiems labai rūpėjo nusistačiusi kiekvienoje ko taip daro ir Brooklyno kolo rinčią našlę atsilankė “Dirbendram darbui planas. Aš liuose laikytųsi trafiko taikatalikiškų draugijų gyva lonijoje pasistatyti sau na nija. • Brooklyne ypatingai t vos” agentas ir pabarškino Vytautas Dirmaitis prigėrė sutinku su tais kurie sako, syklių, kaip ir kožnas pilie
Erie ežere.
vimas ir jų bujojimas. Jei mus. įrengti knygynus, žais kilo lietuvių neapykanta duris. Kadangi našlė tuojau
kad jeigu tautinė grupė no tis.
taip, tai kodėl atsitiko taip, mių vietas, ir tt. O ką iki prieš komunistus kai jie pra neišėjo, tai jis pradėjo bala
Rugpiučio 3 dieną Vytau rės statyti priešaky Smeto
kad jų draugijoms teko lik šiai dienai Lietuvos Vyčių dėjo rengti “džiaugsmo mi doti visas kitas duris. Našlė tas Dirmaitis su keliais ną, tai nieko iš to neišeis.
Parkų direktorius Valga
viduotis arba dėtis prie tau Organizacija nuveikė šioje tingus” ir aiškinti lietu tuomet pravėrė duris ir kitais draugais nuvažiavo Čia reikia tokių žmonių,
. ku yra traukiamas atsakomvtiškų draugijų? Tuoj pažiū srityje? Nieko. O kodėl? viams, kad dabar, po Mask klausia, “ko tamsta nori?” Kanados pusėn pasimaudyt rie nori tikrai demokratiš- į bėn už surinkimą iš dai birėsime.
Štai kodėl:
vos diktatūra, Lietuva ap Agentas nusiėmė kepurę ir Erie ežere ir prigėrė.
kos ir nepriklausomos Lie-! ninku apie .$1.000 rinkimu
Nuo pat Amerikos lietu
Kai Lietuvos Vyčių kuo saugota nuo visokių nelai nei šiaip, nei taip paaiški
Nelaimė
įvyko
Port tuvos, o ne kitokios rūšies kampanijai už majorą Burvių visuomeninės darbuotės pa. kurioje aš priklausiau, mių. Daugelis biznierių, ku nęs, pradėjo jau kišti savo Coldbourne, Ontarijos pro ! diktatūros.
toną į S. V. senatorius.
pradžios visi lietuviai kata surengdavo šokių vakarėli rie seniau numesdavo ko- nosį Į tarpduri. Bet našlė jį vincijoj, netoli nuo Buffalo.
Jonas Jarus.
likai ir jų draugijos buvo Į- parapijos naudai, tai apie munaciams dolerį-kitą, da sulaikė ir sako: “Palauk, ta N. Y. Vytauto kūnas buvo
Lietuviai susirūpinę dėl
kinkytos į Romos bažnyčios tuos šokius klebonas garsiai bar ištolo jų kratosi. Sako: vo nosis išrodo šiandien ne parvežtas į Detroitą pas tė
karo tarnybos.
kunigų ir vienuolių vežimą. ir aiškiai užsakydavo ant “Su Lietuvos pardavikais prausta. Reikia nors nu velius rytojaus dieną, 4 rug
J Kas Mums Rašoma
Daugelis
lietuvių
pasisaĮ
šluostyt.
”
Ir
kaip
trauks
jam
Kunigai ramino žmones ir bažnyčios per visas mišias negalima turėti jokio rei
piučio, o 7 rugpiučio buvo
šluota per nosį. tai ir pypkę laisvai palaidotas Wood- kė priešingai priverstinai { Nutarė pašalinti komu
sakė, kad jų jungas esąs ir kviesdavo visus parapijo kalo!”
nistus.
karo tarnybai. Žinoma, kad •
iš dantų ištraukė. Agentas mere kapinėse.
lengvas ir saldus, ir galų ga mis atsilankyti. Galėjai būti
Suprantama,
tokie
pareiš

| Lietuviu Spaudos Kliupasilenkė pypkę pakelti, o
le atnešiąs vaisių. Kunigai pačiame bažnyčios gale, ir
Dailės Choro merginos nei vienas
, , iš musu nenorėtu,
kimai
nepatinka
musų
Lie

me.
kad
musų
sūnūs
butų
■ bas New Yorke nutarė pa
našlė
ta
proga
pasinaudoda

žmonėms sakė, kad jie nesi tai turėjai girdėti, kad vy
prie kapo sudainavo grau
tuvos
pardavikams.
Jie
net
ma ir kuprą jam nudulkino, dingą dainą, o kitą dainą ruošiamas skerdynei. Ir nei kviesti į sekantj savo susigailėtų pinigų kunigams, čiai rengia šokius. Bet kada
vienuolynams ir jų mokyk Lietuvos vyčių kuopa su grasina teismu tuos bausti, tik jau nešluota, bet šluot solo sudainavo St Rimkus vienas gal nematom naudos, Hnkimą tuos savo narius,
loms. Jie išauklėsią tautiš rengdavo vakarėli savo kuo kurie eina per biznierius ir kočiu.
iš Chicagos. Velionio drau jeigu musų sūnus praleidžia kurje pritaria Lietuvo* ne
pataria
neremti
komunacių,
pardaviŽmonės, kurie matė šitą gas inž. Schiller pasakė prie vienus metus laiko tokioj priklausomybės
kai ir tikvbiškai susipratu pos naudai, tai klebonas
kaipo
Lietuvos
pardavikų.
komediją, pripažįsta našlei kapo kalbą; antrą kalbę pa tarnyboj.
sią visuomenę, paruošią ka kad' ir užsakydavo ant baž
muj. kad jįe ateitų ir įrodytalikiškų veikėjų ir organi nyčios, bet sakydavo taip Daugelis biznierių atsisako daug kredito užtai. Dabar sakė drgė M. J. Kemėšienė,
Bet reikia ir iš antros pu-, tų, jei gali. kodėl jie neturėzatorių, išauginsią ir sustip tyliai, kad ir arčiausia prie bent ką su komunistais to jau visi akronieeiai juokiasi kuri nupiešė visą velionies sės žiūrėti į šį reikalą. Jeigu! tų būt is to kliubo pasalinti,
rinsią draugijas ir kitokias sakyklos stovėdamas nega liau turėti. Komunaciai ker iš to agento. Sako, nukentė biografiją.
tokie barbarai kaip Hitleris Sekantis Kliubo susirinkiorgafcizacijas. Žmonės ku lėjai girdėti, ką jis ten mur šija atsimokėti riaušėmis ir jo vyras bedirbdamas už
Vytautas
Dirmaitis
buvo
kelia pasauly karus, tai A-, nias įvyksta šią sąvaitę,
nigų klausė ir per dešimt mėdavo sau po nosia. Su krauju prieš tuos, kurie ra Smetonos partiją ir dabar da jaunas vyras, vos 28 me merika gali būt įtraukta i rugpiučio 22jb, SLA centro
Lietuvos jau nebus kas medalį jam tų amžiaus, ir vienintelis
mečius dėjo gausias aukas prantama, iš tokio užsaky gina atsikratyt
karą nežiūrint ar ji to nori raštinėje. 307 Mest 30th st.
pardavikų.
Mat,
jie
mano. už tai duotų.
ir darbavosi taip kaip kuni mo nebūdavo, jokios nau
Stepanijos ir Jono Dirmai- ar nenori turi įsimaišyti. O Apie tai mums praneša
gai diktuodavo.
dos. Ir musų vakarėliai ren kad kas jų nusigąs. Čia
Reikia pasakyti, kad keli čiu sūnūs. Jis gyveno Buffa- jei ant nelaimės Amerika ‘ Kliubo sekretorius, \ incas
Dabar to kuniginio vado giami kuopos naudai išeida Amerika, o ne SSSR, kur metai atgal viena Akrono loj, kur jau treji metai kaip butų į tą skerdynę įtraukta F. Jankauskas.
vavimo vaisius jau visi ma vo arba su nuostoliais, arba komisarai neribotą galę tu moteris buvo nusiuntus jį į dirbo General Motors kor arba stačiai užpulta, tai nė—TT-.
ri ir ką nori, tą su darbinin
tome. Kuo daugiau žmonės mažai būdavo iš jų pelno.
poracijos ofise.
ra
nei
abejonės,
kad
visų
Philadelphiečiai
šauk, a
Columbus
miestą
ant
“
vikais daro. Vienas graborius
aukojo ir dirbo, tuo dau
Velionis
buvo
gabus
jau

Aišku, kad prie tokių ap
musų sunai turėtų stoti į
lietuvių suvažiavimą,
sako: aš mylių komunistus keišino” užtai kad “gerai”
giau kunigai ir vienuolynai linkybių
Lietuvos Vyčių ir laukiu jų mirties—visus patarnavo jai namą per nuolis, labai mėgdavo mu uniformotų eiles ir kariauti! Rugpiučio 14 d. Philaiš jų reikalavo ir reikalauja. kuopos negalėdavo nei ma
kant. Paviešėjęs tenai “ant ziką ir gyvendamas Detroite už savo šalį. O tada aiškiai delphijoj buvo sušauktas
Todėl priviso kunigų, privi nyti apie steigimą sau na palaidosiu! Mes jam nepa skarbavos duonos” apie me mokindavo Dailės Chorą pasirodytų, kad tie metai lietuvių draugijų atstovų ii
so vienuolių. Visose lietuvių mų bei kitokių kultūrinių vydime, tegul jis juos laido tus laiko, jis vėl sugryžo į dainuot. Be to, darbavosi karo tarnybos buvo labai pavieniu veikėjų susirinkikolonijose Romos katalikų įstaigų. Todėl, kai tik aky ja...
Akroną, bet namų daugiau prie lietuvių radijo progra reikalingi. Praeitame pa- mas pasitarti Lietuvos reiJeigu
musų
biznieriai
išveikėjai ir veikėjos užimti lesni vyčių organizacijos na
jau nebeparduoda, tik “Dir mos. prigulėjo prie LPP sauliniame kare matėm, kas kalais. Dalyvavo ir svečias
tik visokiomis kolektomis ir riai pamatė savo klebonų tiesų laikysis prieš komuni
kliubo ir prie SLA 352 kuo atsitinka su nelavintais ka- iš Lietuvos, NN. kuris pada
vos” gazietą nešioja. A. G. pos.
Dėl malonaus savo bu rėliais. Daugiausia žuvo tų. rė įdomų pranešimą. Išklauparengimais kunigų ir vie veidmainystę, jie tuoj pra stus, nerems jų spaudos, ne
do
buvo
visų mylimas ir ger kurie turėjo vos kelių savai- sęs* jo raportą, susirinkimas
nuolių reikalams. Parapijų dėjo nuo vyčių šalintis, pra duos gaišinimų nei spaudos
WILKES-BARRE, PA.
darbų,
tai
tuomet
jie
subiamas jaunuolis. Todėl} jo čių praktikos. Jeigu musų nutarė sudaryti Lietuvos
piknikai, parapijų vakarie dėjo tą organizaciją ap
nras. kad parduoti savo bro
27-ta Wycming Klonio
laidotuves susirinko 130 au sunai butų pašaukti į ka- Reikalų Komitetą, kuris tuo
nės, kunigų primicijos, ku leisti.
Lietuvių Diena.
nigų priimtuvės, kunigų iš
tomobilių ir buvo suaukota riuomenės tarnybą karui tai pu veiks kaip laikinis orKitur lietuviai klebonai lius į svetimų vergiją yra
leistuvės, kunigų gimtinės, tyčia vyčius supiudydavo. biaurus prasižengimas. Dau
Labor Day, rugsėjo 2 d., daugybė gėlių.
kilus, tai jiems butų mažiau ganas; jisai kvies prie savęs
gelis
net
svetimtaučių
laik

Jo tėveliai labai graudi vilties sugrįžti atgal netu- draugijų atstovus ir šauks
kunigų jubiliejai, kunigų kad jų kuopos nepasidaly
Sans-Souci parke, Wyoming
vardinės; kolektos. piknikai tų parapijoje pertvirtos. To raščių pardavinėtojų atsi Klonio
Dainos Draugija nasi netekę savo mylimo sū rint jokio patyrimo. Patyri- “lietuvių vidurinės srovės
ir visokios pramogos mari kiu budu, vyčių organizaci sako komunistų laikraščius rengia 27-tą Lietuvių Dieną. nelio. Visi jiems reiškia gi mas gali apsaugoti kareivio Amerikoje suvažiavimą rugPer
lios užuojautos.
jonams,
kazimierietėms, ja, vieton augti ir tvirtėti, priimti ant stando.
gyvybę karo laiku.
«.ėjo 1 ir 2 dienomis.”* Ko
Ši
Lietuvių
Diena
yra
žy

“
Laisvutę
”
rauda
Buknys,
Rugpiučio 25 d. Dailės
pranciškietėms. vargdienių pradėjo nykti ir narių skait
munacių neįsileis. Apie tai
seselėms, nukryžiuotojo Jė lius mažėti. Ir iki šiai dienai rauda Mizara, kad toks mi tuo. kad joje būna gra Choras rengia pikniką Ca- Jaunuoliai tuokiasi kad iš praneša raštininkas Zigmas
zaus seselėms; kolektos po ji nieko nenuveikė, nieko Brooklyno lietuvių nusista žios dainų programos ir su pitol Parke, kur bus renka
sisukt nuo armijos.
Jankauskas.
ma ir choro gražuolė 1940
piežiui, vyskupijai, katali neįsigijo vien todėl, kad jos tymas prieš komunacius, traukia daug žmonių.
Programą
išpildys di metams. Gražuolėms yra
Privalomos karo tarnybos
kiškai spaudai, airišių lab- nariai buvo pakinkyti tik prieš jų spaudą yra negeras
100,000 legijonierių
džiulis
Dainos
Draugijos
bilius
pridarė daug baimės
ir
galįs
iššaukti
riaušes.
O
paskirtos 3 piniginės dova
daiybei, ir tt. Kas čia ir su parapijų ir klebonų naudai
paradas.
ar gerai Lietuvos komunis choras, susidedąs iš 2ą0 dai nos.
Report. jauniems vyrams. Daugelis
minės viską, ką Romos ka veikti.
Drg. C. K. Braze iš Kesusiranda sau merginas ir
talikai turi vilkti ant savo
Kas atsitiko su vyčiais, tą tai padarė atimdami iš ūki nininkų. vadovaujant žy
KUNIGŲ
CELIBATAS.
apsiveda,
nes
nosha,
Wis., rašo, kad šioant
greitųjų
miam
muzikui
J.
J.
Šaučiuninkų
žemę
ir
gyvulius?
O
pečių!
patį galima ir apie kitas lie
—
Išaiškinta
kunigų
depatystė*
is*
vedusių
žada
neimti.
Clevemis
dienomis
buvtisioj tenai
bet
gi
“
Laisvės
”
vyrai
šitą
nui.
Taip dalykams esant, ar tuvių Romos katalikų or
puolimas. Šią knygą turėtą perukai*
landė
paprastai
išsiimdavo
Amerikos
Legijono
konvenBe to, specialiai tą dieną torija, pasekmės ir ju doriškas nugalėjo katalikų veikėjai sti ganizacijas pasakyti. Visas skriaudą užgiria, “džiaugs
tyti
kiekvienas
yyraa,
ttvaa
ir
jauni

printi ir didinti savo draugi jas kunigai išnaudoja sau ir mo mitingus” rengia. Taigi iš Chicagos atvažiuoja žy-į kaitis, kurie geidžia, kad ją moteris, vedyboms leidimus nuo 30 cijoj buvo labai didelės isjas ir organizacijas? Visai todėl jos neauga, nebujoja. tegul jie nereikalauja, kad mus svečiai dainininkai— dukteris ir mylimosios nunapulta į iki 40 porų kas dieną. O da- kilmės. Legijonierių parade
kunigą globą. PanM «Sn. Geo. bar jau išsiima nuo 125 iki maršavo 100,000 žmonių ir
lietuviai remtų jų laikraščio Justas Kudirka, tenoras, ir tokią
ne. Jie vilko ir velka Romos bet nyksta ir merdi.
Towsend Fox, D. D., sulietuvino
180 porų kas diena. Leidi- šita eisena tęsėsi 4 valandas.
Vytautas Katilius. Kostas Sabonis, baritonas. Ferdinand de Saimcitia. ...........
kunigų ir vienuolių jungą, o
Žemaiti*. biznį.

JBc.

Ketvirtu Pmlapta.

Keturi Lietuviai Žuvo

kasyklosNelaimėje
®—
J. Kuzina;. J. Dabulis, A.

Babravičius ir G. Stauskis.

4,000 000 BERLYNO ŽMONIV SULINDO j POŽEMJ.

«n PancdeliG-u,aininko
nanpHAH,'. „ arninkn
Savo laiku jau buvo “Ke
,akt! Berta*
pradėjo zviezyleleivy“ rašyta, kad Sonman naktį
tseriyne praoejo
, I?

angiiu kasykloj, netoli nuo
Poitage, Pa.. Įvyko sprogimas. kuris užmušė 63 angliakas-iis. Dabar musų skaitytejas drg. F. Ražukas pra-

d

gti sirenos, kad priešo oriaiyiai puola miejtą. Apie
4.000.000 vokiečių galvatrukčiais išsivertė is lovų ir
sulindo į skiepus, kur jie tu

neša. kad toj nelaimėj žuvo rėjo

išbūti

PEKLA

Atsižvelgiant i visą tai. J
tebūna nutarta:
Mes, So. Bostono ir WorSo. Bostono ir Worcestecester,
Mass.. organizuotas
i io. Mass. Lietuvos Jaunimo
jaunimas,
Lietuvos auklėti-i
Rateliu išvažiavime, kuris
Įvyko" 1940 metų rugpiučio I1.13.1 JT. Suvienytų Amerikos
PARAŠĖ A. M.
4 diena. VVestboro, Mass.. Ya.MyV jauni ir ištikimi piir Į
pa
_
liečiai
:
protestuojame
vienbalsiai nutarėme 1 .i smerkiame gi ynai
(Tąsa)
1 eikSti sekančią
protestooku
re-i
15
pe.n?' .. '• ■
.
f į,
. lietini
grobikišką
Sovietų Maxinnaną,
savo švogerį Bessinių. savo suo oku• Rusijos žygi prieš
prieš mažą
mažą ii'
ir nų
„ų Crispų
ir savo žmoną Faustą, šitas bar8aiunea
Crispų ir
"
- - * niekuo nekaltą, taikią Lie-j baras mirdamas buk priėmęs krikščionybę
1. Kadangi -svietų Sąir miręs su visais katalikiškais patepimais
junga buvo padariusi su
Nepripažįstame komunis- ir palaiminimais.
Lietu\a sutarti 1920 m. pu- įjnj0 seimo ir jo išdavikiškų
Arba paimkime popiežių Inocentą III
—
•
••
r - **
Toliau seko šitokia
Rezoliucija:

apie pusantro:

ir 4 lietuviai, būtent: J. Kužinąs. J. Dabulis. A. Babravičius ir G. Stauskis.
Juozas Kuzinas buvo
SLA 48 kuopos narvs. 52
metų amžiaus žmogus. A-

valandos laiko* iki pavojus
praėjo. Per tą laiką sėdint
2. Kadangi L’SSR, -1939
skiepuose ir kitokiose slėp- m.. spalių 10 d. priverstinai
. .
tuvėj*
Berlyne girdėjosi reikalavo Lietuvą pasirasysmarkus šaudymas iš pries- ti ir pasi: ase su ja
„ savitarpio
lėktuvinės artilerijos,
apsigynimo
sutarti,
ir užtik- .....
...
lk'
lino
nesikišimą
į
Lietuvos
merikon
jis
atvyko
30
metų
, .
, .,
.. .
, ORGANIZUOTO LIETU
alga! ir visą laiką dirbo toj yiŲ JAUNIMO BALSAS vidaus veikalus:.
pačioj vietoj, turėjo jau Įsi____ _
Kadangi Lietuva, pasigijęs ir nuosavus namus. Jis Protestuoja prieš Lietuvos tikėdama LSSR, duotomis
buvo kilęs iš Tauragės ap- okupaciją ir kviečia lietu- sutarty garantijomis, leido
skričio, Girdiškių parapijos.1
vius kovon.
laikyti Lietuvoje savo
Paliko moterį Rožę. brolį
Joną ir seserį Oną Kuzinaitę-Skučienę. Palaidotas 18
liepos. Į kapus kūną lydėjo
daugybe pažįstamų ir draug-ų.
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KUR JI, KAM
IR DEL KO?
METELIONIS.

kelių, kad išduoti visas savo paslaptis, tai
tas “peklos agentas,” pavilgęs savo liežuvį
seilėmis, pradeda tyrinėti, klausįnėti, ka
mantinėj tokių dalykų, kokių jis, kaip sve
timas senbernis, neturi jos teisės klausinėti.
Milijonai lengvatikių žmonių, kurie visą
savo gyvenimą būna įsitikinę ir pildo visus
kunigų prisakymus, kenčia didžiausią są
žinės graužimą, manydami, kad jie kada
šamos Lietuvai Stalino kon jas. Kryžeiviai ir inkvizicija išžudė mili nors yra papildę “neatleistiną grieką” ir
pamiršę jį kunigui pasakyti. Kiekvienas
stitucijos.
jonus nekaltų žmonių, o katalikų bažnyčia
iš tokių žmonių nešiojasi peklą savo širdy
Reikalaujame
de-didžiuojasi jo nuopelnais ir tebeorganizuo________
............teisėtų,
........ v.__
je,
savo sąžinėj, savo įsitikinime: peklą
mokratiška konstitucija pa-i ja vyčius, anų laikų kryžeivių pasekėjus.
prietarų,
peklą baimės!
............
i.
, ,,butų
. išVisiems kryžeivių barbarams popiežiai
rem
tų rinkimų,
kad

traukta Rusijos
Rusiios kariuomenė buvo užtikrinę dangų, be jokio sustojimo
Lietuvos, kad butų paleis- “čyščiuje apsičystyti” už tas nekaltai atimti kalėjimų ir nustota per- tas gyvastis, kurios dar ir šiandien tebesekioti niekuo nekalti Lie-įšaukia krikščionybės vadams atkeršijimo.
tuvos piliečiai.
Ispanijoj dominikonų zokoninkas TarTeisybės ir teisėtumu rem- ■ ąuemanda. kuris inkvizicijos pagalba nu
damiesi, prašome musų ša- žudė keliasdešimtis tūkstančių nekaltų
turėtų

Mums yra priduota
tono ir Worcesterio
zuoto lietuvių jaunimo
gamintas atsišaukimas i __ v_ rnerikos lietuvius ir protes- zė padai}
to rezoliucija dėl Lietuvos tartis ir duotas garantijas. 1920 m. ir 1939 m. sutartis

V
karalius
Visus

popiežius,

kurie tikėjo į raganų

Tūkstančiai vienuolių, kurios pakeitė že
miškąjį gyvenimą į “dangiškąją iliuziją,”
šiandien gailisi. Jos liūdi, kad joms visuo
meninis gyvenimas yra užgintas, atimtas.
Jaunos mergelės būdamos, jos klaidingai
suprato, neturėjo jokio patyrimo ir nežino
jo kur gyvenimo laimės siekti; iš kitos pus, fanatikai tėvai ir kunigai jas gundė iš
sižadėti laisvės, žmonių draugijos ir naturališko gyvenimo, kuris kiekvienai moteriai
yra gamtos paskirtas. Manydamos, kad čia
ras savo gyvenimo patenkinimą, jos įstojo
į juodąją armiją ir patapo “Kristaus nuota
komis;” Jos paėmė prižadų Veliuoną, išsi
žadėjo savo buvusių draugų ir draugių, at
siskyrė nuo pasaulio ir užsidarė už juodųjų
muro sienų.
Bet laikas bėga, gyvenimas mainosi, pro
tas bręsta ir ta mergelė pagaliau supranta,
kad ji gyvenime apsivylė. Ji pabunda ir
gailisi, kad prarado gyvenime viską, kad
juodos drapanos kankina jos kūną, kad vi
sokioms disciplinoms ir ištikimybėms pasi
davimas ją vargina, kad ant šalto akmens
kryžium gulėjimas kas vidurnaktį, kad
įtikt Kristui, kenkia jos sveikatai. Pagaliau
apsipranta. Kartais pas ją kyla abejonė,
kad tokiomis mintimis galima Dievą supykdinti. Bet ta Kristaus meilė vis daugiau ir
daugiau tampa tuščia svajone, išmislas, ku
ris neduoda nei širdžiai džiaugsmo, nei są
žinei ramybės.
Ir kelinta jau vienuolė, apsigavus ir nusi
minus. trokšta paglamonėjimo ir bučkio,
tik ne nuo pasakiško Kristaus, o nuo tikro
vyro, tokio vyro, kuris ją palinksmintų ir
paguostų. Ji ilgisi ir laukia, kad kūdikis
jos kaklą apkabintų, kad jo rankutės veidą
paliestų, kad ji nekalto kūdikio bučkį
gautų.
Ji to laukdama, ištiesia lankas, bet vyras
pas ją neateina, nei kūdikis savo nekaltu
nusišypsojimu nesuteikia jai bučkio. Tada
nusiminus, su skaudančia širdimi ji vėl
grįžta į savo urvą ir po senovei poteriais ti
kisi save nuraminti. Organizuoti apgavikai
suviliojo tas moteris, apgavo jas. sunaikino
visą jų gyvenimą, pavertė jį tikra pekla.
Taigi ir tos vienuolės gyvena pekloje.
Šioj gadynėj daugiausia kreipiama dė
mesio į auksą. Nore bažnyčios, sakosi gar
binančios Dievą bei Kristų, tikrenybėj gar
bina doleri, auksą. Kas yra turtingas ir g>’vena visa ko pertekliuje, tas yra gerbiamas
ir skaitomas dideliu žmogum, protingu. Bet
kaip jis tą turtą įsigija mažai kam apeina.
Štai, prieš musų akis mažamečiai vaikai
yra išimami iš mokyklų ir siunčiami į dirb
tuves bei kasyklas, kur dirba per dienų die
nas ilgiausias valandas už mažiausią mo
kesnį. Iš tų vaikų darbo darbdaviai krau
nasi sau lobius. Tik užtenka paskaityti Edwino Markhamo parašytą knygą “Vaikai
Nelaimėj.” kad pamačius, kaip tūkstančiai
vaikų, kai kurie iš jų tik šešių metų am
žiaus, dirba nuo 6 vai. ryto iki 6 vakaro, ar
ba nuo 6 vakaro iki 6 ryto bovelnos dirbtu
vėse Pietuose ir šilko dirbtuvėse Rytuose.
Edvvin Markham rašo: “Nuo to ilgo ir
sunkaus darbo tie vaikai yra išblyškę, pu
siau nustoję matymo; mažos mergaitės gau
na atlyginimo tik po 4 centus už valandą.”
Pennsylvanijos kietųjų anglių apylinkėj
vaikai, kurie dirba ant taip vadinamų “breikeiių,” turi išrankioti akmenis iš aukštai ir
greitai krintančių anglių, kurios vaikams
rankas sukapoja, pirštus suploja, ir kitokių
sužeidimų Įvyksta; arba vėl New Yorko,
New Jersey, Delaware, Maine ir kitose val
stijose maži vaikai nuo 4:20 valandų ryto
karpo nuo virkščių žirnius, po centą už sva
rą; šešių metų vaikai skina kuinus
tris
centus už bušelį; padaro apie 20 centų per
dieną. Nenuostabu todėl, kad daugumas
šitų vaikų užmiršta nusijuokti ir pasensta
sulaukę tik 10 metų amžiaus. Kapitalistų
godumas ir krikščionybės nežmoniškumas
to visai “nemato.” ir todėl tie vaikai prade
da savo gyvenimą jau pekloj, ir jų visas gygenimas pasilieka vien tik pekla.
Ir ką mes galime pasakyti apie tą daugy
bę moterų ir merginų, kurios dirbtuvėse ii
krautuvėse dirba už penkis arba šešis dole
rius į sąvaitę? Jos iš tokio uždarbio negali
pragyventi, tai uždarbiauja kitokiu budu, ir

Kviečiame visus geros va- gauna iš bažnyčios ir popiežiaus palaiminiiįos lietuvius nežiūrint kur mus—užtai kad aplaistė Ispanijos žemę
jįe bebūtų, prie vieningumo, nekaltų žmonių krauju,_ moterų ir vaikų
ištvermės,
pasiaukojimo, ašaromis. Nėra abejonės, kad Franco bus
kovoti už Lietuvos laisvę ir paskelbtas kandidatu į dangų ir taps katanepriklausomybę. Mes A- likų bažnyčios “šventuoju.”
merikos-Lietuvos jaunimas.
Amerikoj yra katalikiška šeimyna, kupasižadam
jums, broliai rios valdomuose fabrikuose yra gaminama
Lietuvoje, visomis galimo- sprogstamoji medžiaga karo reikalams,
mis priemonėmis ^padėti, drasko milijonus žmonių į šmotelius, daro
ir stoka o o neleido prieiti kas kita. kaip išdavikiška -' veikusios organizacijos, į- kad ius ir Lietuva ant visa- invalidus ir palieka vaikus našlaičiais; o
prie ne’aimingujų. Bet mi- darbas.
steigė ir reikalauja stoti į ros liktų laisva ir nepri- bet gi ši šeimyna gauna nuo popiežiaus vinia nešiuaukė nuo kasyklos
Kovai su šitais Lietuvos komunistinę
organizaciją, klausoma. Šią rezoliuciją šokių palaiminimų, nės dalinasi su juom
pei visą dieną ir naktį. Tik pardavikais siūlomas boiko- uždraudė Lietuvos Himno nutariam pasiusti Suvienv- uždirbtus milijonus. Bus apie du metai at3 valandą ryto ambulansai tas. būtent: “neremkime jų giedojimą, areštuoja ir žiau- tų Amerikos Valstijų Preži- gal,, .kai kardinolas Hayes parvežė nuo popradėjo vežti iškeltus iš ka- parengimų, nelankykime jų riai persekioja tūkstančius dentui. Lietuvos, Rusiios ir piežiaus Pijaus XI “pamačlyvą’’ medalį tai
syklos lavonus. Vežė Į City išlaikomų (kad ir viešų) Lietuvos vadu, veikėjų ir kitų valstybių atstovybėms DuPontų šeimynai. Ištikrujų, jeigu ir butų
Hali ir guldė ant glindų vietų.“ *
‘ darbininkų, vienus grūda Į Washingtone* ir paskelbti to}cs dangus, apie kurį davatkos sapnuoja,
kaip ląstus. Vėliau leido
Po atsišaukimu pasirašo: ; vietinius kalėjimus, kitus spaudo je. :
tai tokie žmonės, kaip Pijus XI. Franco ir
grabeliams vežti lavonus J. Kiškis. K. Mereškevičius deportuoja į gilumą RusiK. Mereškevičius,
rėmėjai, tuojau tą dangų paverstų į
šeimynoms i namus. Visas ir A. Matijoška.
jos;
*
A. Matijoška, J. P. Kiški*. Peklą.
.........................................
Mes matėme, kokius barbarus bažnyčia
miesčiukas pavirto i šelme
aukština, laimina ir siunčia į dangų, ir kaip
nis. Buvo apskelbta liūdesio
ta
pati bažnyčia didžiausius žmonijos ge
savaitė ir iškabintos gėduradarius prakeikia ir siunčia į peklą.
los vėliavos. Kasyklos ne
Tokia tai katalikų tikyba!
dirbo ištisą savaitę.
Toliau kalbėdamas apie tikrą peklą naui
dosiu
tūlas ištraukas iš Marehall J. Gauvin
CHRYSLERIS MIRĖ.
i brošiuraitės “Where is Heli?”
Great Neck, N. Y.—Perei
Kur yra pekla, tikra pekla? Taip. mielas
tą savaitę čia mirė Walter
skaitytojau,
pekla yra. tik ne žemės vidu
P. Chrysler, kuris padarė
ryje,
ne
po
žeme,
ne dausose, ne Australi
milior.ri dolerių gaminda
joj
ir
ne
Jeruzolimoj,
bet čia pat, kur mes
mas -avo vardo automobi
i gyvename.
liu-'. .Jis buvo vos tik 65 me
Taip. ta baisioji pekla randasi čia pat
tu amžiaus. Pabaigęs pra
ant
žemės, čia pat ant tos pačios žemės, ant
džios mokyklą ir pabaigęs
kurios
mes gyvename, čia pat vidurmiestykolegijoj biznio kursą, jau
je, priemiestyje ir kelias mylias toliau pa
nas C'niysleiis nuėjo gele
važiavus. Daugelis ir dabar kenčia tos pek
žinkelio dirbtuvėn mokinti
los kančias. Ta baisi pekla yra ne tik fiziš
mašinisto amato, gaudamas
ko nuovargio prie darbo pekla, bet ir pro
po 5 centu- i valandą atly
tiškai pavergtųjų, vyrų ir moterų, kurie
ginimo. Pabaigęs amatą,
dreba iš baimės, kad po mirties reikės karš
diibo neimi į laiką prie geletoj
liepsnoj degti. Žmogus, kuris dreba
žinke'io. paskui prie Gene
prieš
kunigą, nustoja žado ir išbąla kai jam
ral eiotors. o 1920 metais
kunigas pasako, kad jo kalba jo darbai, jo
susidėjo su Du; autu, nupir
elgesys
yra priešingi bažnyčios įstatymams
Amazing
new
Philco
Photo-EIectric
ko subankrutavusią Maxir
veda
jį į peklą,—toks žmogus gyvena
R.idio-Phonograph pbys any record on
\veli automobilių firmą ir
pekloj,
f okis bailys, ir da taip šiurkščiai
a beam of light 1 No nccdles to change!
pradėjo stat’l naujus auto
pagąsdintas, stengiasi kuogreičiausia su
Rc<ords lašt 10 times Ionger! And for
mobilius. Pirmais metais jis
rinkti
savo paskutinius centus ir skubiai
thc first time you get ALI. thc beauty
jau pardavė savo automobi
neša
pas
tą patį kunigą, kad sugrąžintų jį
in thc record. In .uldition, Philco
lių už 85<t 000.000. Biznis
brings you thc ncw Tilt-Front Cabiant
“
gero
”
kelio. Tokio žmogaus protas su
augo i’ augo. o su juo augo
kaupu pilnas peklos.
net, Automatic Record (.hanger, and
ir Chrvsleiio milionai.
othcr ncw phonograpii fcatures.
Imkime pavergtos sąžinės pavyzdį, kuris
gyvenime
labai tankiai pasikartoja. Dau
BRAZU IJOI NUBAUS
Ncw radio inventions, too! Ovcrseas
gelis pažįsta musų kaimynystėj tokią jauną
TAS HITLERIO AGEN
Ve a\<_ Band. Brand ncw Radio Circuit.
mergelę, kuri tamsoj bijo net koją už durų
TAS.
Built-in American and Ovcrseas Acrial
iškelti, kad ir dideliam reikalui esant. Bet
Yalstvbės apsaugos tribu
System. Only Philco has thcm! Choosc
štai,
ta pati mergelė dažnai keliasi iš šiltos
nolas Rio de Janeiro mieste
from many popuiar eabinet styles!
lovos vidurnaktyje ir patamsyje klampoja
nuteisė 15-kai mėnesiu ka
ankstyvų mišių išklausyti. Ji tamsoj klam
lėjimo vokietį Ernstą Fuchpoja ne dėl to, kad ji nebijotų, arbą kad
-ą už įžeidimą Brazilijos
butų
reikalas; — ne, ji klampoja dėl to.
jarbės. Fuchsas viešai buvo
kad jos sąžinė pavergta, kad jos protavipareiškęs, kad Hitleris lai
' mas sudrumstas, kad ji pilna baimės. Jos
mėsią.- karą ir tuomet paim
«■» fh.me RrrorJiag Vait a,ail„hle m ofrtiml
sąžinė ją graužia, baugina ir įsako jai, kad
tijyipfntm ui iti'iJtraU ex/ra
siąs Braziliją kaip savo kojeigu
ji drįs apleisti mišias, pamokslą, išpaJoni a.
: žintį, jai bus “smertelnas griekas,” už kurį
MANY MODELS TO CHOOSE FROM
no mirties jos dūšia turės amžinai pekloj
anglu atakos suma
kepti. Ta “baimė peklos,” kaip skaitytojas
ŽINO PRIEŠO GAMYBĄ.
mato, ir padaro jos gyvenimą pekla,
Ar.gli-o.*; radijas praneša,
j
Sąžinės graužimas ją verste verčia eiti ir
ka ’ nuolatiniai anglų orlai
atsipirkti nuo “prasikaltimų.” nuo “smervių ; dimai vokiečių pra-!
telnų griekų.” nuo “pekloj degimo po mir
312 BR0ADWAY,
Tel. SOUth Boston 1619
SOUTH BOSTON, MASS.
oionės v’-utru Kuro ir Reino1
ties.” Ta jauna mergelė pagaliau ateina
listriktuo-v tiek suardė fa
pas kunigą išpažintį savo paslaptis ir gauti
brikų. kad ganu ha nukrito
“dūšiai kalčių atleidimą.” Kuomet ji atei tas uždarbis padaro jų gj venimą pekla.
.‘0 nuošimčiu
nu išpažinties ir atsiklaupia* prie kunigo
vyru. kurie buvo kasykloj, kolona” Amerikoje.
fa dienomis paskelbė rinkimus.
Reginvs buvo šiurpulingas, “penktoji kolona“* Ameri- k.ul ieJ"ra tautos valios falsiPolicija apsupo kasyklą vir- koje, tai lietuviškieji komu- Akacija ir priešingi Lietuvėmis. nes kitaip žmonės nistai ir bendrai visi nepri- v°s konstitucijai;
veržėsi artyn ir trukdė gel- klausomos Lietuvos priešai,
o. Kadangi neteisėtai išbėjimo darbą. Tuoj pribuvo kurie džiaugiasi musų gim- rinktas komunistinis seimas
gelbėjimo bu iai su tam tik- tinio krašto pavergimu. Tai liepos 21 d. nutarė prijungti
iom priemaišom ir pradėjo yra musų tautos išdavikai. Lietuvą prie U SSR:
leistis i kasyklą. Kasykloje sako atsišaukimas, nes juk
6. Kadangi USSR patvartačiau buvo perdaug karšta Lietuvos okupacija yra ne kymu uždarytos Lietuvoje
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Šis-Tas Apie Chicagos Lietuvių Romos
Katalikų Kunigus.
Chicagos lietuvių Romos tiška jėga išstūmė jį iš baž
katalikų kunigai, kaip ir visi nyčios laukan. Tada jaunas
. . Amerikos lietuvių kunigai klebonas su kapa ir krapyla
dalijasi j tris rūšis: “kraja- nubėgo į savo puošnią kle
. vi” (kunigai, ateiviai bet čia boniją ir ten užsidarė. Žmo
išėjusieji 1 kunigus, ir čia nės nesulaukę klebono grįž
gimę kunigai. Pirmoji kuni tant prie altoriaus, ėmė skir
gų rūšis Chicagoj, kaip ir stytis, bet daugumas žinojo
visoje Amerikoj, jau baigia kas atsitiko, nes tai buvo iš
nykti. Chicagoj iš “kraja- kalno suplanuota.
vų” kunigų beliko, galima
Po šitokio įvykio, žino
sakyti, tik vienas, tai kun. ma. klebonas turėjo imti diAlbavičius, Dievo apveiz- vorsą nuo savo gaspadinės
dos parapijos klebonas. Ku ir kraustytis iš tos parapi
nigas A. Skripka taipgi jos. Dabar jis vargšas vika
“krajavas,” bet jisai jau yra rauja ir vikaraus iki gyvos
tikras invalidas ir savo pa galvos.
reigų pilnai eiti neišgali.
Kitas iš čia gimusių kuni
Dabartiniu laiku iš čia gi gų šitaip pasižymėjo: Vie
musių kunigų yra tik du kle nais metais jis pavadavo
bonai: South Chicagoj kun. vienoje parapijoje kleboną,
Švarlis ir- West Sidėje mari kuris ant “good time” buvo
jonų valdomoj parapijoj išvykęs Europon. Po trijų
kun. Vaškas. Abi parapijos mėnesių sugryžęs tas rado,
yra menkiausios Chicagos kad jo pavaduotojas padidi
vyskupijoj. Didesnėse lietu no jo parapijos mortgičių
vių parapijose klebonauja ant $500. Vėliau, kada tas
ateiviai, bet Amerikoje įš- jaunas kunigas gavo para
piją, tuojau pertaisė klebo
ėję į kunigus.
Koks panašumas ir koks niją, užsakė naujus rakan
skirtumas tarp tų trijų rūšių dus, naujus indus ir tt. O
kuhigų? Visi jie yra vienodi kadangi parapijos papras
tuo, kad skelbia vienodą tai turi gerą kreditą, tai jis
. Romos katalikų, bažnyčios visko ėmė ant kredito. Ne
mokslą. Jie visi skelbia, mokėjo nei bilų. nei bažny
kad nereikia krauti turtų čios tarnams algų. Ir vis dičia ant žemės; kad reikia dino parapijos skolas. Kuo
atsižadėti svieto mamasčių. met kolektoriai pradėjo pas
o mylėti dvasiško gyvenimo jį lankytis, tai jis visiems
malonumus. Ir taip visi jie žadėjo užmokėti, tik prašė
lygiai nepraktikuoja to. ką palaukti. Tie laukė. Kai vė
jie skelbia. Visi jie vienodai liau kolektoriai vėl pradėjo
lupa iš žmonių kuodaugiau- lankytis, tai jis tuoj po mi
siai pinigų; visi yra pamėgę šių išvažiuodavo ir negryžne dvasiško gyvenimo ma davo iki vėlumos. Pagaliau
lonumus, : bet šio pasaulio jo bilos pradėjo bombar
prabangišką ir buržujišką duoti kardinolo kanceliari
gyvenimą. Tokie tai pana ją. Kardinolas tada jį pa
šumai tarp tų trijų rūšių ku skyrė į vieną vienuolyną
kapelionu.
nigų.
Dabai' skirtumai. Čia gi .Trečias čia gimęs kuni
musieji kunigai iš jaunų die- gas pagarsėjo šitaip: jisai
. nų yra pripratę prie visokių pavaduodamas savo sergan
boliniu žaidimų ir angliškų tį kleboną vedė tos parapi
laikraščių fonių ir sporto jos finansus. Parapijos glo
puslapių. Tą jie tebemėgsta bėjai pastebėjo, kad ne vis
ir dabar, kuo ateiviai kuni kas tvarkoje. Truko pusant
gai visai neįdomau.įa. Jau ro tūkstančio dolerių. Jie
nieji, čia gimę kunigai, jam apie tai ir pasakė. Ku
daug išlaidesni negu jų nigėlis juos suramino, kad
“broliai Kristuje” ateiviai.' viską netrukus išaiškinsiąs.
Jaunieji kupigai, sugavę Bet neišaiškino. Tada glo
penkinę ar dešimkę, tuoj ją bėjai nuėjo į banką, kur pa
leidžia apyvarton. Todėl jie rapija turi savo pinigus.
dažnai yra “broke.” Senieji Bankas nepripažino globėjų
kunigai, nors mėg?ta turėti ir neparodė sąskaitų. Glo
“good time,” bet taipgi bėjai kreipėsi į kardinolo
mėgsta susikrauti daug pi-, kanceliariją.
Ten
davė
nigu. Veik visi jie tą atlieka. jiems įgaliojimą peržiūrėti
su dideliu pasisekimu.
I parapijos sąskaitas banke.
Čia gimę kunigai neatsa- Pasirodė, kad ištikrujų pa
rapijos sąskaitose trūksta
komingi.
pusantro tūkstančio dolerių.
Nedaugelis iš čia gimusių Kai globėjai papasakojo
kunigų turėjo progos klebo jaunam klebono pavaduo
nauti ir todėl nedaugelis ga tojui ką jie buvo girdėję
lėjo pasirodyti kaip jie gali kardinolo kanceliarijoj ir
parapijas tvarkyti. Bet iš to. ką jie rado banke, tai jau
kiek jie jau spėjo pasirodyt, nas kunigėlis tuoj suminkš
tai matosi, kad jie nieko sau tėjo ir pusę trūkstamos su
meisteriai. Štai vienas-kitas mos sugrąžino, o kitą pusę
pavyzdis iš praeities.
žadėjo vėliau sugrąžinti.
Menkoj, netoli Chicagos Tai ve. kaip elgiasi jaunieji
esančioj parapijoj, klebona musų kunigėliai.
vo jaunas čia gimęs lietuvis
kunigas. Jis buvo geras “Kr&javi” kunigai gudresni.
sportas ir užsimanė pasista
“Krajavieji” lietuvių ku
tyti didėlę puikią kleboniją. nigai asmeniškus finansus
Mėgo koziriuoti ir turėjo ly visai kitaip tvarko. Jie, tie
sių i u įvairiais politikie sa, mėg ta “good time.” bet
riais. Todėl jam ir reikėjo kartu mėgsta ir pinigo turė
didelios ir puošnios klebo ti. Ir su Dievo pagalba
nijos. Taigi ir pradėjo jis jie pralobsta. Štai, plačiai
statyti sau kleboniją. Kol yra žinomas buvęs Chicagos
ėjo statyba, tai parapijonai lietuvių klebonas kun. Amtik zurzėjo ir muimėjo. Prie brozaitis. Jisai į Lietuvą iš
to prisidėjo ir kitas da’ykas. sivežė
apie $200.000.00.
Paiapijonams pasirodė, kad Ten jis netoli Kelmės buvo
klebono gaspadinė yra įtar nusipirkęs didelį ir puikų
tina. Parapijonai kaito ir dvarą ir gvveno kaip koks
įkaito iki sprogimo. Vieną kunigaikštis.
sekmadienį, kai jų jauna;
Kitas plačiai žinomas chiklebonas išėjo parapijonų cagiefs kunigas Petraitis.
krapyti švęstu vandeniu, Jisai ilgą laika klebonavo
prie didžiųjų durų kaž koks Po. Chicagos lietuvių para
nevydonas nutvėrė jį iš už pijoj. Kun. Petraitis buvo
pakalio ir kaip replėmis su astronomas ir turėjo 11 co
spaudė. Klebonas nesuspė lių dydžio teleskopą, kuris
jo nei riktelėti, kaip nesvie kainavo jam suvirs $10-

::
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Priešui atakuoti vokiečiai vartoja “štukonns” vadinamus
bombanešius. kurie iš didelės aukštumos gali nerti žemyn
žaibo greitumu ir. išvertę visas bombas, vėl gali pakilti
aukštyn taip greitai, kad i juos sunku iš šaunamų pabūklų
pataikyt. Dabar panašius orlaivius pradėjo statyt ir ang
lai. Čia jų keliatas yra parodyta darant jiems bandymus
kažin kur Anglijoj. Anglai ketina vartoti juos Vokietijai
bombarduoti.

000.00. Nežiūrint savo pa
linkimų į mokslą ir nežiū
rint kad turėjo menką para
piją, jis sudėjo nepaprastai
didelius turtus. Kai kurie
sako, kad jis buvo turtin
giausias lietuvių romiečių
kunigas. Kai jis kraustėsi i
Lietuvą, tai savo teleskopą
buvo paaukavęs Lietuvos
Universitetui. Bet kai Lie
tuvos muitinės valdininkai

pareikalavo muito už tą te
leskopą, tai jis perpykęs pa
aukojo jį vienai Amerikos
vienuolių kongregacijai.
Kun. Petraitis savo pini
gų dalį padėjo į Anglijos ir
Vokietijos bankus. O kitą
dalį parsivežė į Lietuvą. Už
parsivežtus Lietuvon pini
gus nusipirko ant Nemuno
kranto didelį ir puikų dva
rą. Ten įsteigė Salaziečių

vienuolyną ir amatų mo
kyklą. Dar gyvas būdamas
kun. Petraitis pastatydino
tame dvare mauzolėjumą,
1 m po mirties ir buvo palai
dotas. Po jo mirties jo testa
mente pasii odė koks ten ne
aiškumas. todėl nei Vokieti
jos, nei Anglijos bankai pa
liktų salazietėms pinigų ne
pripažino. Nuošimčius iš
mokėdavo, bet tumos neper
vedė. O suma buvo tokia di
delė. kad vien iš nuošimčių
vienuolynas pasilaikydavo.
Trečias pasižymėjęs lie
tuvių romiečių kunigas buvo
Petį a Lapelis, kur k’ebonavo Visų Šventų parapijoje,
Eoselande, Ilk Jis trumpu
laiku spekuliuodamas ant
biržos susikrovė virš šimto
tūkstančių dolerių. Išvyko į
Lietuvą ir ten naudojosi vi
sokiomis privilegijomis. Jis
1 uvo įsigijęs Klaipėdoje di
delius namus. Ten buvo ir
daugiau tokių kunigų.
Lietuvių Romos katalikų
kunigai, pirkdami Klaipė
doje dideles nuosavybes,
manė užimponuosią savo
turtais klaipėdiečius ir pri
viliosią juos pi ie Romos ka
talikų bažnyčios. Bet išėjo
priešingai. Klaipėdiečiai ne.< usižavėjo Amerikos lietu
vių katalikų kunigų turtais,
bet pasipiktino jais.
Tai tokiais keliais eina
musų “dūšių ganytojai.”
Nedaugelis iš pasauliečių
lietuvių pataiko tokiais ke
liais eiti. Kunigai kritikuoja
pasauliečius lietuvius, kad
šie neina jų rodomu keliu.
Tą padarė buvęs Amerikos
lietuvių kun. Baltuška. Jisai
tą išreiškė perdirbdamas
Lietuvos himną šitokiu bu
du: “Lietuva, tėvynė musų,
tu snaudalių žemė: Iš praei
ties tavo sūnus kiauru sam
čiu semia.”
Ištikrujų lietuvių Romos
katalikų kunigai nėra snau
duliai. Jie semia pilnu sam
čiu; Žinome iš dabarties ir
iš praeities, kad netik lietu
vių, bet ir kitų tautų romiš
kieji kunigai ne kiauru sam
čiu sėmė. Taipgi žinome,
kokios buvo to pasekmės.

Žinome, ko kunigija susi
laukė Francuzijoj. Meksi
koj, Ispanijoj, Kurijoj ir,
pagaliaus. dabar Li?tuvoje.
Dzūkas.

Ispanijos Skerdiko
Medaliai Amerikos
Vyskupams.

AKRON, OHIO.

Labai daug vestuvių.

Šiais metais A krono lie
tuviai pastatė aukščiausi su
situokimų rekoidą: dar tik
pusė metų, o jau buvo apie
20 lietuviškų vestuvių. Žino
ma. ne visi lietuviai su lietu
vaitėmis ir ne visos lietuvai
tė- su lietuviais čia tuokiasi.
Būna visokių susituokimų:
senbernių su našlėmis būna
gyvanašlių
ir jaunuolių.
Vestuvių puotas vieni kelia
namuose,
kiti svetainėse.
Vėliausios iškilmės svetai
nėj buvo Eleno- Grybiutė<
su T. J. Fitzpati ick’u. Pirš
lys buvo A. Gutauskas, svo
čia—Ona Zdanienė. Svečių
buvo virš 300. Tai didžiau
sios vestuvės šiais metais.
Jaunavedžiai buvo apdova
noti komplimentais ii- ver
tingomis dovanomis.

Pereitą nedėld'.eni New
Yorkan atėjo Ispanijos lai
vas “Marųues dp Comillas’
su keleiviais iš Bilbao. Tuo
laivu atvyko keliatas ame; ikiečių, jų tarne ir chicagiėtis Timothy Bouscaren, ku
ris gerai pažįsta Ispaniją ir
du pastaruoju metu mokyto
javo Romos universitete. Ji
sai sako, kad tiek fašistiškoj
Italijoi, tiek Ispanijoj dabar
esąs didžiausis skurdas. Ita
lijos liaudis karo labai ne
norėjusi ir dabar labai neri
maujanti. Bet Ispanijoj pa
Report. V. T. N.
dėtis esanti daug sunkesnė.
Ji
stačiai
desperatiška.
Biednuomenė stačiai ba
daujanti. Vargas neapsako Pajicškau tėvo LIUDVIKO GRI
mas. Nežiūrint to. šalis esan CIAUS. iš Lietuvos paeina iš Kauno
Telšių apskr.. Luokės mieste
ti kimšte prisikimšusi vokie gub.,
lio. apie 30 metų atgal jis gyveno
čių “turistais.” Tai esanti Illinois valstijoj. Kurie žinot kur jis
įandasi malonėkite pranešti už tei
nacių “penktoji kolona,” singas
žinias atlyginsiu.
t4
kuri galinti sudalyti 4 divi
Petronėlė VVuknitsch
Hillside, X. J.
zijas kareiviu ir užimti visa 1314 Baker st.,
Kazimieras Rachkaitis pajiešito
šalį.
brolio Antano RAčKAIčlO. jis paei
Kad tai tiesa, tai galima na iš Lietuvos Suvalkų gub.. Nau
apskr., Bizerių kaimo. Kurie
suprasti ir iš Madrido fašis miesčio
žinot kur jis randasi malonėkit m.»n
(i)
tų laikraščio “Ariba,” kuris pranešti; busiu dėkingas.
K. Rachkaitis
sąvaitė atgal išspausdino 6326 E!lsworth,
Detroit. Mieli.
karštą atsišaukimą į Ameri
APSIVEDIMAI.
ką, prašydamas pagalbos, j
“Mes negalim suprasti,” ra-! Noriu susipažinti su lietuvaite apšė tas laikraštis, “kaip dide-; sivedimo tikslu, tarp 30—35 metu.
esu 33 metų, turto nejieškau.
lė ir turtinga tauta gali atsi Aš
Prašau rašyti ir prisiųsti su pirmu
sakyt atsiųsti Ispanijai me laišku savo paveikslų ir gimimo die
Paveikslą sugrąžinsiu tuojaus.
džiaginės
paramos, kuri nų.
Arčiau susipažinsime laiškais.
i-> >
Norton
taip reikalinga kraštui at 9657 So.M.Indiana
avė.. Chicago, III.
statyti.”
Petronėlė Lamsargienė
Gi Ispanijos žmonių sker
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
dikas gen. Franco pereitą' GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
sąvaitę prisiuntė Amerikos. turite kokius nesveikumus, kreipki
pas mane: duosiu gerą patarimų
katalikų vyskupams ir kar-' tės
ir busit patenkinti.
< t:;>
PET. LAMSARGIENĖ
dinolams fašistiškuv meda-i

PAJIESKOJIMAI

t

lių, kad jie paremtų tą atsišaukima.

1814 S. \Vater St„ Philadelphia. Pa.

Iš Haagos
pranešama,
kad anglų orlaiviai bom

SI E N I N I A I

KALENDORIAI
1941 METAMS

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
bardavo vokiečių pozicijas sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
Amsterdame.
mais ir pigiai. Kurie norėt* pardavinėt pavieniais arba norint agentauti, geros išlygos. Turime ir
Vienos Šeimynos Namas
7 kambarių, elektra, gezas, šitas ir riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
Prisiunėiame į namus k
reišaltas vanduo, parsiduoda pigiai. planu.
kalauja.
Vienas
25c.
—
5
už
$1.
Gražioje vietoje arti prie Netvarko
Z. GILEVICIUS
(ir Elizabetho, parduodu už $2,006. !
Mainyčiau ir ant nebrangios farmu- i
73 Hartford Avė..
kės, gali but ir Vestuose. Geras pir- ;
NEW BR1TAIN, CONN.
kinys. Klauskite.
<4)
L. Wuknitsch.
JEIGU GALVĄ NIEŽTI
1314 Baker st.,
Hillside, N. J. !
arba plaukai pleiska
noti. krinta, vartok
Parsiduoda Farma.
ALFAANOERS
50 akrų. vieta palei Huds<>n River, '
SHAMPOO
65 mylios į Ne\v Yorką. naujas 4 rui
mų vasarnamis, maudynė, elektriką, 5 > centų už bonką ir
tek fonas, kitas 2 ruimų vasarnamis
ALENA NI1ER S
1 vistininkai, barnė. 2<* akrų apsodin STIPRINANTI TONIKĄ.
ta vaisiais; 4000 vinuogių, 40011 ser
bentų, 500 picheu, 2 akrai aviečių.1 50 centų už bonką. Prisiunčian.
ir per pastą.
lo0 obuolių, 7000 tonieičių. Viskas
pirmos rūšies. Kaina $5,000. Rašykit
ALEXANDER’S CO.
lietuviškai. Savininkas.
(!♦>
L. Rubian
414 W. BROAIAV A’, .
P. O. Box 165,
Marlboro N. Y. !
SO. BOSTON. MASS.

lki-

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomu daiktų turi vitaminu, kaip su- o
taisvti maista. kad jis nevien tik hutų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminu kokybę.
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. I). 1, D
Moterų Skvritis. Kaina $1.00.
Reikalaukite:
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Ir todėl

“KELEIVIS".

2R3 W. RR0ADWAY.
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aras .Europoje

PICKWICK

M Berile žinoti apie karę Ir
įvykta, tai tatykiti “Na

yra mėgiamas
Elius!

"Naujienas” yra pirmas ir
diearažtis Amerikoje.

lietavią

Uiatityluto ”Naajtaas” todien. Naajieaų
prenumerata metaan Amerikoje (iiimaat ChieaaL
Ghtafajo ti
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Įdomi Šeimos Drama Teisme.

moterims Pasiskaityt

A. ’ JR

Humoristika

’n
SJ CITVDTTT
SKYRIŲ TTADL
TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

AT

dalykai būtinai reikalingi
kiekvienam, kas tik nori su
sikurti
geresni gyvenimą.
Amerikon
Atvykdami
Tačiau visa tai daug pri
mes tikėjome: rasti geresni
u
Dabar
dali

klauso
nuo paties vaiko. Tė
gyvenimą >.
am
susilaukėm
vai
turi
atsižiūrėti Į jo palin
gelis iš mus
kimus.
Jeigu vaikas nori
ir vaiku. i. au turim rupiu
kad uenm mokintis, ii verta mokinti.
tis anų iu arei
ibutu lengviau gyventi negi Bet jeigu vaikas neturi prie
mums bu\ \ \ patingai nio mokslo patraukimo ir tik
tinos rupiu; si savo vaiku li laukia progos, kad jis galės*
kimu. Bet ne’eng'va lietuve mokyklon nebeiti, tai tuo
motinai
okius klausiniu. met neužsimoka ji prievarta
tinkamai išspręsti, kilome' mokslinti, nes iš to vistiek
ji pati nėra jokiu moksli tiekas neišeis. Tokiam atsi
ėjusi ir šios šalies gyvenime ūkime geriau bus ji atiduoti
kokia nors dirbtuve amato
nelabai pažįsta. Teisybe
KAIP RUOŠTI SAVO
VAIKAMS ATEITĮ

RECEPTAS.

VARDUVĖS.

Prie vaistinės Lietuvoje su-' —Na kaip tamsta savo var'■ stojo vežimas. Ūkininkas išima duves atšventei ?
i išvežimo duris ir nešinas įeina Į —Labai dėkui tamsta, visa
į aptietą.
praėjo kuo laimingiausiai. Tik
—Tamsta paklydai, čia ne vienas svečias padarė klaidą:
dailydė, — aiškina vaistininkas, jis vieton durų. išžengė nuo an—Man dailydės ir nereik... O tro aukšto Į jardą.
į
ar
nematai kad čia receptas pa___________
ši nuotrauka parodo teismo salę Petersone. N. J.. kur viduramžė moteris, Mary Klein, sa
rašytas? Popieriaus daktaras
Farmerys koliojo savo darbivinas; vyra. kuris ėia matosi vienmarškinis ir plikas, ji aiškina teisme, kad jiedu buvo ve
•
pamiršo
pasiimti,
o
kaime
kur
ninką,
kad tas eidamas tamsią
dę ir turėjo vaiku, bet 18 metu atgal jis pasiėmęs $10,000 ir pabėgęs nuo jos. Vyras gi sa
i
tu,
vargėliau,
rasi.
naktį
pas savo merginą užsiko. kad jis šitos moteriškės visai nepažįstąs, ir jis liesas joks Klein, bet Puglia. Apie 18
-------- --------žiebė liktarnę. “Tik tu pamismetu atgal ir da prieš tai jis gyvenęs Lenkijoj, todėl negalėjęs čia tos moteriškės nei
PAS
DENTISTĄ.
lyk, degint žiburį einant pas
vesti, nei bėgti nuo ios. nes jis da nebuvęs tada Amerikoje. Bet jis turi ant savo kūno
lygiai tokiu ženklų, kokius teismui nupiešė Mrs. Klein. Negalėdamas šitos misterijos išriš 1 Dentistas ištraukė vienam mergą!” putojo jisai. “Kai aš
lietuviui dantį ir paprašė du do- eidavau pas mergas, aš niekati. teismas liepė specialistams palyginti Puglios kraują su Klein’ienės vaikų krauju. Mis
leriu už darbą.
dos liktamės nesinešdav au. Nuteri ia da neišaiškinta.
Žmogus.—Perbrangu. ponas eidavau patamsy!”
į
nas
gydytojau. Man Lietuvoje
«Taip tu eidavai patamsv
Jus Neapdumsit
felčeris už kvoterį visą pusę dieįžiūrėk, ka tu gavai!” at
Mums Akių.
ilos traukė. O čia gi tik kriukšt, šovė jam bernas.
Ar pabaigus jiems pradžio i r^je pasekmingą daktarą
į
Gerbiamoji
‘‘Keleivio" ir du doleriai
mokykla įeisi juos darbi ar
... i-imi-j
iie Lietuviu Darbininku Susi- ■ se visai maišytis, o tas daug
i
mok
kitokį nrnfpsinrala
profesionalą, jie
vienijimo narių domei.
palengvintu darba knvgve-j Redakcija’ Gal duosit ir
----------------Miesto “sportai” išvažiavo
leisi da i higl lusistato ir savo sūnų leisti
dirbti,
Mieli draugbroliai: Mes. dėm< nes'nepridiuyti} do man vietos pasakyt savo
Vienas
škotas
nusipirko
du
automobilium
į farmas, prisi
gai ir auKsciau. į tokion profesijom Bet gal
schoolę.
Bendrai, ar visuomet užsi vaiko budui toks užsiėmi kui ie priklausome prie Lie-i amuose tų klaidų, ku- nuomonę apie dabartinę loterijos bilietu ir laimėjo nau- rinko obuolių, prisikrovė pilną
moka vaika leisti i aukšte? mas visai netiks. Tėvai ge tuviu Darbininku Susivieni- i las. I“sku‘ WP«'.kos vos Lietuvą. Skaitau Šių metų J? automobilį. Išgirdę apie tai vežimą gėlių ir. rodydami į šodazRai net 1 rugpiučio “Laisvę” ir ma- 5° draugai nuvyko jį pasveikin- ninį kelią, klausia farmeri;
ne mokyklą.. kuomet tėvą į .įausįa padarys, jei pasitars limo', trumpu laiku turėsime
tau, jog komunistai labai Ak nes tikėjosi, kad jis jiems _Ar gajjma šitą kelią imti i
į5u nuostoliais..^
neturi pakankamai ifttkiių. j su savo vaikais. kuo jie no- to Susivienijimo seimą.
džiaugiasi, kad Lietuva ta-' užfundys. Bet jie rado jį labai mįestą?
arba kuomet turi išleisti tam; ,.^u įUxi. Didesniuose miesKadanoi seime bus daue >
be to. kai gerai savo
po prijungta prie Rusijos. į nusiminusį, raunant plaukus _WeH,—sako farmerys, —
visas savo sutaupąs ir nieke tuose paprastai ir mokyklų
9
Ant galo “Laisvės” komuni- Įnuo pakaušio.
I jus paėmėt beveik visą mano
nepasilikti save senatvei.
departamentai turi tokių
štai
šaukiasi,
kad
lietuviai
I
—
Na.
o
kas
atsitiko?
—
klau?odą, tai galit pasiimti ir tą
priraŠituo klausimu na ,
, patarėjų, kurie duoda pata
eitų
jiems
į
pagalbą
ir
pade!
šia
jie.
kelią.
šyta daug knygų, ir vistiek .-įmu. kuri specialybė kū kaltais nepaliktų užmirštas!
Dg10s> 'i^uome- tų atmušti “melus” apie' —Ogi žiūrėkit — tarė jisai
___________
jis da nėra iki šiol įsristas rįam jaunuoliui geriau tin- ir laike seimo neapsvarsty-! n®s
susirasti,
nereikes
i rodydamas jiems sutrintą bilieTIKRAS GERADĖJAS.
Sunku mat nustatyti toki? ųa Tegul vaika? ar mergai- tas. O tai labai svarbus rei tuos mužikus “Laisvės” re Lietuvą.
Yai,
jus
parsidavėliai,
;
tą
—
žiūrėkit,
aš
nupirkau
anttaisykię. Kuri tiktų kiekvie-,
paklausia savo mokytojų, kalas.
daktorius su savim vežiotis
Plėšikas įsibriovė į namus ir
nai šeimynai ir kiekvienam j ar jje gajj topj patarėją nuir su jais žaisti, nes jie tik parsidavėliai! Jus, Rusijos!ra bilietą visai be reikalo.
: pradėjo kimšti į savo krepšį viDalykas tame. draugai sarmatą visai kompanijai agentai! Nejau gi jus manot i
---------------jaunuoliui.
Į rodvt."
! sokius daiktus. Pamatė jį mažas
nariai,
kad
musų
susivieni

lietuviams akis apdumti ir
KORTININKŲ ETIKA.,
Kiekviena šeimyna yr< Į
*__________
daro...
: Jonukas ir nudžiugo:
atskira situacija ir ji turi sa- j JONUI REIKIA VAINIKO jimas jau gana didelis ir su
Sakau, nepamirškim apie Įkalbėti, kad dabar Lietuva
—Dėdyt. dėdyt, neužmiršk
—Kam tamsta žiuri į mane
mokėjom jau gana pinigų, tai pasvarstyt ir tą padėti bus jau “laisva?”
votiskai orijentuotis. Bend
tik paimti tą bonką sų ricina!
kortas ?
Nupinsiu vainiką
kad galėtume tinkamai ap pataisyt, nors ir reiktų dėl
Mes per tiek metų kovoję
rai yra pripažinta, kad ap—
Mat,
aš
savąsias
jau
per

Iš ožio barzdos.
mokėti musų organizacijos to mokesnius didesnius už kad nusikratyt svetimo jun
svietą yra reikalinga kiekžiurėjau.
Nupynus uždėsiu
LIETUVIŲ LAISVĖS MY
darbininkams. Dabargi y- sidėti. bet turime savo “cen go. tiek kentėję kalėjimuo
vienam, Amerikoje kiekAnt Jono galvos.
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
patingai
musų
gerbiama;
se
ir
žuvę
Sibyre,
imsime,
„
.
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.
muolis turėtų bai-'
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trą” tinkamai aprūpinti...
mat,
dabar
ir
patikėsime
j
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Kazeli,
kaip
užWAUKEGAN, ILL.
sekretorius
priverstas
už
tą
Jis myli iš seno
g<ru oent v i dur in ę m okykl ą
Beje.
liaukimės baderiot
ubagišką atlyginimą mum- musu sekretorių su kvieti- jums. kad Lietuvai bus ge-iaugs1, ,
VALDYBA 1940 METAMS.
hoolę >. nes jeigu jis į Mergas glamonei.
(high sekpo
bolševikų
diktatu-'
-užsiauginsiu
sau
barzdą.
Jos
Mačiulis
— pirmininkas,
-j;
tarnauti...
riau
po
bolševikų
diktatu„
S1
f
Dabar tik paseno.
vėliau norės gauti valdžio:
! mais kur nors prakalbas sa
906 Prescott St. IVaukejan. III.
ra,
negu
nepriklausomai
■
“
2
tai
,
m
•
tarnybą, tai be high schooPradėjo stenėt.
Tik pamisiykit: kada tik j kyti — supraskime gi, kad omventi!
Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,
> —^a( nebereiktų prausti vi- F. 733
Lincoln st., Waukegan, III.
le? mokslo sunku bus ją
nuvažiuok
i
centro
ofisą,
viį
ne
prakalbos
draugui
galvoTat tiks jam vainikas
Nejau
gi
jus
manot,
kad
'
so
veido
—
Suzana
Gabris—^nutarimų rašt.
sada rasi vargšą sekretoriui je, kai reikia kasdien rupingauti. Jeigu jis norės užsi
730 McAlister aVe., Waukegan, TIL
Prie plikos galvos.
mes
dabar
imsime
ir
pati-i
„
:
;
,
„
v
.
dėti koki bizni, ar mokyti:
išvažiavusi darbuotis musų tis. kaip ten daugiau pointų
Prie riestos jo nosies.
kėsime
jūsų
melams,
buki
Branpausia. man trukskokio amato, tai ir vėl iam
susivienijimo labui. Dirba, žaidžiant laimėti!
Prie ūsų spalvos.
Lietuvoj ivyko stebuklas ir jta godžių...
.........
K Vaitiekunaa _ klienus,
tas mokslą:- bus pravartu?
draugas, kas miela dienelė.
Tai nepamirškime, drau«vur.
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Išpuošiu Joneli
High sehooiėi iis jau pra
jiesko naujų narių... po lau- gaj nariai, apie tuos
D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
Kain kelmą darže.
moks gerai skaičiuoti, susi
kus. Juk ne jis gi kaltas, kad blausius klausimus aptarti, pasidarė savo laisvos Šalies jJUOS 1S mano upų >
• •
, R Damb„us^YGI" JIūKinlu,.
Dabins ji vainikas
pažins <u elementarine che
vietoj naujų narių tik golfo kai savo jubilėjinĮ seimą priešai, pradėjo sveikinti at-1 “Vidutinė
moteris
ejunus
ir
džiaugtis,
kad
tie
;
_
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/
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^
“
maršalkos:
Diena
ir
nakčia.
mija. fizika, igy.- supratimą
boles tesuranda; bet dar ii laikysime: jei pats draugas
atėjūnai
juos
pavergė?
.
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.
00
_____
________
P.
Rukštalla,
J. Jarušaitis.
apie elektrą, apie metalus
tos tankiai prapuola ir ten sekretorių" ir nenorės apie
Mylėsiu Joneli
Ii'
keilO
“
melus
”
ius
norit
i l81*1"88010 antgalvis. Taip, 800<» Susirinkimai būna paskutinį nedėlapie knvgvedvba ir lt. Tie: Iš visų jėgų.
ka vėl naujas pirkti... O iš savo vargingą padėti prisi
kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,
atmušti, kuomet jus patys ^M tai negausi medžiaga, dieni
-Liuosybės
-------------------Svetainėje, kamp. 8th ir
kur
gali
viską
pirkti
tik
tą
minti.
mes
nepamirškime
Nes turi jis namą
Adams Sta.. Waakęąan, UI.
per
akis
mums
meluojat?
!
atsim.nkit
jo» apyvartą!
“proletarišką” algą gau juomi pasirūpinti.
Ir daug pinigų.
Kam jus daužot savo gal-' ooooooooooooooeooeooBooooooooooooooooo
LDS narys D. M-s.
Marytė Netekėjus. nant? Juk reikia ana kiek
išlaidų prie to golfo turėti: Philadelphia, Pa.
vas Į sieną, šaukdami kad
visi klausytų kokio ten Pa
ĮVAIRUS PATARIMAI. maišai visokių lazdų, po ke
lis desėtkus dolei ių—negi
leckio. kurio niekas Į vai-1
Pei-udžius sriubą, daržo pirks pigias, bolės. «peciadžią nerinko ir kuris neturi
ves ar padažą, reikia Įmai- liški šiam sportui kostiumai
teisės lietuvių tautos vardu
šyt >udo cukraus, o tas sūru nes golfo laukuose papras
kalbėti?
MYTAI APIE KRISTŲ
mą sumažins.
tais žmoniškais drabužiais Kr.vproje rasite legendas apie Kristų
Tegul Rusijos armija su!
negi lysi milioninės organi kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip savo tankais iš Lietuvės pa
Sušildytas lemonas duo
zacijos sekretorium būda tano Dievo sunumi.
sitrauks, o jus pamatysit,
da daug daugiau <unkos, to
TIKIME j KRISTŲ, todėl turime
mas: paskui kaštuoja gi žinoti
kad Lietuvos žmonės ir Pa
kaip
mytai
apie
Kristų
susidadėl prieš spaudžiant r
Žinosite kaip krikščionys pasisa leckio “valdžią” bematant
laisniai: o gazolinai autoĮmesti i šilta vandeni ir -unuo patronu pa-aka apie Kristų
mobiliui. kai kasdien reikia vino
Kalėdų ir Velyk’’ šventes, o dabaT išvarys iš Lietuvos.
GRAHOS EILES, DAINOS
šildyt.
važiuoti! O dar ir negrukui krikščionys ndina paponis bedie
Aš pats esu dalyvavęs ko
Atra.-ite kad net Bibiiia neži
IR BALADOS.
vaikui, kuris per dieną laz- viais.
N A MŲ DAKTARAS.
no kada Kristus arime, mirė ir kada vose ir lietuvių liaudies nu

vaikams mokslo Įsigyti A ; mokintis.
Gal būdamas
merikoje nesunku. Iki kole- i imatiiinku jis pasidarys gegijos ar universiteto ek į resni pragyvenimą, negu
padaryt būdama:
mokslas nem« 'karnas. Vai- talėtu
metus
pra
i
laktaru
ar
advokatu,
nas u;
džios ;m-uy don . ir pasku
Daugelis tėvų mokina sa
lia 4 metus vidurinėm moki ; -0 vajįįus dailės meno—daiklon < n'.gn scuoolėnk l-.in . noįų gokių ir tt. Mokėti tuos
yra lygi Lietuvos gimnazi dalykus, ypač mergaitėms,
jai. visai nemokamai.. Į'au-:vra Įaįiaj gražu. Tačiau reigelis lietuvių stengiasi leist į.ja žinoti. kad retai kas is
1 r i aiiKStesne muzikos gali pasidaryt pra
savo va ik t
mokyklas—i kolegijas, nm gyvenimą. Geriausi muzi
versitet us.
kantai dabar dirba prie
Kaip tamsta, šio sKyriait i \YPA. nes radijas atėmė iš
skaitytoja ar skaitytojas ' ių darbą.
manai su savo vaikais pada
Tėvai
dažnai
padaro
ryti. jeigu jų turi ir jeigu ik klaida norėdami sekti kitus.
dar nei a mokvklos baigę'. Matydami savo kaimynys-

SKAITYTOJŲ BALSAI.

SIELOS
BALSAI

Ar Buvo Kristus?

KK'KViej.a

* vti
Copynrht 1S4

a. perka!.t
jrero, seno

I'abst L-. ve .-g ( ompar.y. M wauk< c

BLDF HIBBON
MALT
Ameneoš Biggetf 5e//er

Parašė daktaras A. .1. *\a’-a!i’s
ši rauja kr.yjra užpildyta vien recepi as. a.< ,.au< nur’ -r. a iai kokius
vai-'.u-^ dė! kokios litro- na:.rieti. \ »rta šita knvya įsigyti vi-ion:>. lies Na
mų Daktaras yra viena- . reikaliniriausių knytrų kiekvienam • u-tuviui
Jsuryk.it tuoj. Didelė , nv. .1
u‘>0 puslapiu. Kaina
\u»l«-kio viršeliai* .
S2 5”
TIKĖJIMV ISTORIJA.
Parašė j>
Chnntepic 1 ie la Sausave. Tcolop.jos profesori1 is. Vertė
lietuviu kfiibon .J. I.;tuk:s, Krista iii
deir formato, 1OSC puls. « .■ daj^vbr
:
u.-vų, die
valčių, relikvijų, ieįžnyčių, -ventinvčn. ir tt. i,:a ar- tvirtais Ji pd.«rai>.
Cbicac-I. ; 1 1 K-.Ir.a

DAVMM GADZINKOS .r kitos
linksmos da ■■ . A .
tokingų
vatkų Gad; ini <
••Ipa 3‘i Įvairių
juokingų
. . .. ų. parodijų ir tt.
Dau jviis i dajiiy tinka juokingoms

laida. 48 nusi

10c

sistatymą gerai žinau. Žino
ir kiti. Taigi jus savo pasa
komis negalit mums akių
apdumti. Kiekvienas tikras
lietuvis jums pasakys, kad
jus esat Stalino agentai!

kai aną syki buvau nuvažia ha pas
T. J. KUČINSKAS,
vęs i centrą, patyriau, kad
3312 So. Halsted St,
vargšas mu>ų sekretorius ši
CHICAGO. IIX.
metą nei naujo automobilio
Frenchtowno rarmeryt,
negalėjo nusipirkti, dabar
Frenchtown, N. J.
net -armata greta kitų golfininkų toki karą parkyti... jjMMOOOKOOeOOMOOOOOOOMOOOOaOOOOOMMMMeaOaMM
Tviime. broliai, pasirųpinti,
UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKĄ
kad mii'U sekretorius mums
gėdos nedalytų. Seime turi
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
me būtinai jo algą bent du
syk padidinti... Tuomet dar
SUTAISĖ DR. D. PILKA. I.ielnvių Kalbos Mokytojas prie
ir !?< gero butų, kad drau
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
gui sekretoriui užtektų viso
KAINA $1.00.
kiai visuomeniškai dar’ouoDR. D. PILKA, 528 Columbua Avė., Boston, Mass.
, tei ir jam nebūt reikalo ofi- ^ooeooeooeoooaooMMMnaMnaaMnnooMooaoooaaooa

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikią paveikslų,
223 puslapiu dydžio, apie ISO įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.
Kirkvicnan tarėtų papeoM sava kaycyna minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą paatmUang
»ga. Pinigus geriausia
rderia.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
siųst “Money Orderiu.
tame konverte, bet reikia aiikiai nžraiyti savo ir “Keleivio" ad
resą ir nepamirškit prilipyt uiS centus marką.

“KELEIVIS”

253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

No. 34. Rugpiučio 21 d., 1940.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Greita Priemonė Per Upę Keltis.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo nuaq korespondentai Ir

S

Ueto*ee LaikraKI^.)

>!

KASĖ DUOBĘ KITAM,
DĖL 70 LiTŲ TRYS VY
RAI ATSISĖDO PUSANTBET PATS {KRITO.
RIEMS METAMS KALĖ
Tai buvo da prie lietuvių
JIMAN.
valdžios, o ne prie dabarti-^

Septintas Pnslapla.

LATVIJOS SKLANDYTO
JAS ATSKLENDĖ iŠ
RYGOS Į KAUNĄ.
Rirželio 14 (i ieną, dar
prieš bolševikų užplūdimą
ant Pabalčio kraštų, viršum
Kauno aerodromo pasirodė
nežinomas
sklandytuvas,
kuris, padaręs keliatą ratų
virš Kauno, nutupė. Pasiro
dė, kad tai latvių sklandyto
jas Vilks, kuris praėjusiais
metais dalyvavo Baltijos
valstybių sklandymo varžy
bose Kaune ir laimėjo pu
ma. vieta sklendime i toli.

Tūlas laikas atgal Kidu nės. Liudvinavo valsčiaus,1
lių valsčiaus, Aukštosios Šilavoto kaimo gyventojas
kaimo ūkininkas Jonas An Petras Legeckas dažnai ga
tanaitis nuvyko i Šakius nu mindavo degtinę, o to
sipirkti kaliošus. Išsirinkęs paties kaimo
gyventojas
pirkini, padavė krautuvnin- Adolfas Bendorius jj perse
Vilks iš Rygos aerodromo
kui 50 litų banknotą. Tą pa kiojo. Tatai erzino P. Lepakilo apie 10 vai. Pasinau
stebėjo krautuvėje buvęs gecką, kuris pagrąsino atsidodamas palankiomis sklen
pašalinis vyras ir tuoj pra skaitysiąs su A. Bendoriudimo sąlygomis, pakilo i di
dėjo prie Antanaičio gerin mi. Pernai gegužės 23 d. va
deli
aukšti ir pasileido pietų
tis. Bematant susidraugavo kare P. Legeckas nunešė j
kryptimi. Po penkių valan
ir Antanaitis pakvietė tą A. Bendoriaus kiemą nami
dų
sėkmingo
sklendimo.
nepažįstamaji “draugą*’ re- nei varyti lovolj, triubelę ir
Vilks
atsirado
virš
Kaimo,
storanan išsigerti.
3 butelius naminės, visa tai
kur dar turėjo dideli aukšti
Restorane prie jų prisidė paslėpė šakose ir pranešė
ir galėjo toliau sklęsti, ta
jo dar du nepažįstamojo policijai, kad A. Bendorius
čiau
nutarė tūpti Kauno
draugai, ir keturių žmonių varąs samagoną ir samagoaerodrome.
Tuo budu Vilks
kompanija išgėrė kelis pus nui varyti priemones slepiąs
nusklendė 240 kilometrų ii
bonkius degtinės. Už degti kieme po šakom.
pasiekė Baltijos valstybių
nę mokėjo J. Antanaitis.
Bet kaimynas klastą patolimo
sklendimo rekordą.
Kadangi jis jau buvo gero-j stebėjo anksčiau, negu atvy
kai Įsigėręs ir triukšmauda- i ko policija, visa tai pristatė
JfclčUh.-i.v--:- ••: ::
Skiendimac reiškia sKiiDabar Jungtinėse Valstijose daromi karo pratimai arba manievrai, kuriuose bandomos Europos karo naujanybės.
mas strapaliojo. restorani-į policijon ir pareiškė manąs,
dimą orlaiviu be motoro,
Šiame vaizdely ant greitųjų inžinierių nutiestas tiltas per upę. Jis laikosi ant laivelių, kurie yra Įkabinti Į upės dug
ninkas paprašė jo kompa-jkad tai kerštaujančio Petro
Sklandytuvą paprastai turi
nijos ji išsivesti, ką tie mie- i Legecko darbas. Kada po
ną tam tikrais ikarais, šis tiltas buvo nutiestas pereitą sąvaitę ties Xorwoodo. New Yorko valstijoj.
iškelti aukštyn inotoi u varo
lai padarė. Mažoji kompa-įkelių dienų Petras Legeckas
mas lėktuvas ir tuomet jį
nija patraukė per kiemą ■ vėl nuvyko policijon pasitei TAURAGĖJ BUVO DAI- KAIP PLĖŠIKAI BUVO DĖL MAGARYČIŲ GAVO TRAKUOSE NĖRA AU paleidžia vieną. -Jis yra len
prie Siesarties, kur nepažis rauti, kodėl taip ilgai nėra
TOBUSU STOTIES.
4 METUS KATORGOS.
UŽPUOLĘ POLICIJĄ.
NŲ ŠVENTĖ.
gvas, tori ilgus sparnus ir
tamieji parvertė J. Antanai kratos A. Bendoriaus na
Trakų miestas neturi au todėl gali toli sklęsti.
Birželio mėnesio pradžioSenamiesty tūlas Pranas
Birželio 9 d. Tauragėje,
ti ant žemės, apmušė ir at muose, skundėjui teko atsitobusų
stoties. Autobusai
le’ da prie senosios Lietuvos Rimantas pardavė savo dvi
DAINOS.
ėmė iš jo piniginę su 70 litų. i sėsti kaltinamųjų suolan šauliu ramu aikštėje,- ‘ivyko
statomi
gatvėje. Kadangi AMŽINOS
- vaiazios,
valdžios, piesiKai
plėšikai ouyo
buvo ūž
uzrati ir nuėjo su pirkėju Į vie
Šioje knygutėje telpa 11 gerk.tįsių
triukšmui
irakin
'
Mariiamuolės
aDveardos
didelė
dainų
šventė,
kurioje

Kilus ti įuksmui, įvykiui Maiųampoies apygaiaos
.
c ,. .
.
f puolė du Vilniaus policmin- ną restoraną magaryčių ger miestą lanko labai daug Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
jo policija, kun i teismas devyniolikmeti Pet- ^alyvavo keli cnoiai su l, įviešnių darbo
susidomėjo
dažnai, ypač joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.
-L11 'ieną
aaiDų ti. Kimontuimagaryčias be- ekskursijų,
Puri nai■‘•1:
išaiikfpo'
kad sFta’ra tLeeecka *uži me'iaginga ;i- 200 dainininku
dainininkų ir vietos ieujgu- KU.JF
vieną viešųjų aaroų
šventadieniais, gatvėje su
•• •ifiskundimą
inmdima nubaudė
mibundė o9 m£nb
Šventė ,prižiūrėtoją,
apiplėšimą padare šakiečiai
mene- los dudu
uuu« orkestrai. švente
ir> kūne visi
nv;pkaitų
v-;p. &geriant 1prisėdo broliai Leo stoja keliolika autobusų ir
Inn .c Adomaitis. Antanas
A! risis kalėjimo bet šita baus- sutraukė tūkstantines mi- :dria\° ,
įybl° pne
Vie nardas ir Aleksandras Juš
PAGARSINIMAI
Jonas
-iais Kalėjimo, oetšitą baus
klaimvtoin
sujų darbų. mBuvo
nušauti
w v- —ir— sunkvežimiu, daug
' automokevičiai ir reikalavo, kad
Sakalauskas ir Pranas Mak-įmę, kaip nepilnamečiui, su- nias Klausytoj ų.
nolicininkas Tamošiūnas ir
‘KELEIVY’
svvtis. Kalta prisipažino tik: mažino trečdaliu.
Šventę atidarė m-sto bu.- Po^mkas 1 amostunas u juodviem “fundytu.” Kilo Liliu, motorciklų iš karto, ir
nesusipratimai, kone muš- gatvėje judėjimas gerokai
Pranas Maksvytis, o AnU-j
dien, A. Urba- ^\įtiSTkaPlte
“^žinios”
Norint,
kad pagarsinimas tilpt:; ĮJ
GREIT,
reikia priduoti
garsinimą
apie sj tynęs. Paskui Juškevičiai i- sutrukdomas.
nas Sakalauskas ir Jonas navicius ir J. Buksnys nu- damas atitinkamą Kamą
naduoda
administracijon nevėliau PANEDHšitokių
sitempę Kimontą i atskirą
LIO VAKARO. Slunčiant per paš
Adomaitis neigė jiems pri- bausti už melagingus paroPirmiausia .keJiaJ Paį?1-'ik
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
kambariuką už bufeto ir iš VILKAVIŠKY TILTAS
metamus kaltinimus. Dabarjdymus teisme po 1 metus ir navo, diriguojant A. ličiu- ' v žik Aank u«ka
siektų mus ne vėliau kaip panedėGRIŪVA.
Marijampolės
apygardos' S mėn. sunkiųjų darbų kalė- ku., vakfe g.mnaZ.jos moX " kuris b- buvo
vežė traukę piniginę, kurioje bu
ly. Vėliau gauti
garsinimai Į tos
sąvaltės numerį
nespėjama patalVilkaviškio
tiltas
per
šeivę
100
Lt.
teismas Antaną Sakalauską, Jimo. A. Urbanavičius pa- Kinių cnoias. Kai kunom> i
,
pint.
Abu Juškevičiai patrauk- menos upę jau griūva ir juo
Pruna
U
a
Vi
vvti
bTn/a
!
votrp
iš
valdiško
miško
medamoms
pritarė
dudu
oruu
,
ponununkus
n natini
Norint,
kad
garsinimas
r.esuslMana Maksvyti n Joną.voge iš vaiaisko miško me
t
. vykdvtojąVvgontaiviešuti tieson ir birželio 14 dieną pavojinga važiuoti. Seno- trukdytų. sykiu su pagarsinimu
nusidj,
bet
tvirtino,
kad
tą
medi
Kestras.
į
.
«
Adomaitį pripažino
Valtn«iai« iv nnbanHė oo i 1 kirtęs savam miške ir liūdiPo to dainavo sujungti ių dai bu vietą. Septinto.io- Kauno apyg. teismo teisia ji valdžia buvo nutarus sta reikia siųsti ir mokestį.
id' po 1 Kirtęs savam misKe, ir nuai
kaitusiais n nubaudė
,.ir mok seminariins
policijos nuovados ribose, mi.
DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
tyti naują tiltą iš geležies ir
ar kitokį parengimą, trumpą prane
Pekino miškelio du
metus ir 6i mėn. sunkiųjų ji ninku nurodė J. Buksnj. ku- saulių u mok. senimai įjos i
Apygardos teismas Leo cemento, bet ar dabartinė šimą patalpinam už $1.C0. Už dides
palaikė A. Urbanavi- mokinių chorai, dirigavo Prie. rus>1.”?.
• darbų kalėjimo kiekvieną. i ris
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
ii- paiame zv. uiocuiavi
Vavberaas Chorai skam- kaukes UZSldeję plėšikai SO- nardą Juškevičių, 21 metų vvriausvbė
šilo nutarimo
*
*
! ciaus tvirtinimus. Kada eks- f• Vaybeigas. vnoias skamkmmu ir tuoiau nraUŽ pa j Ieškoji m us darbininkų, par
?isuzkrurnų n tuojau pi a amžiaus, pripažino kaltu ir nepanaikins, niekas nežino. davimus
BUČKIS TAMSIAM FO : pertai nustatė, kad medis bėjo galingai ir darniai.
Ir kitokius smulkius prane.
nubaudė keturiais metais
Šimus, ka na 2c. už žodi. Standes
Didžiausią pasigėrėjimą į,,?.,, t
TOGRAFO KAMBARY. tikrai pavogtas iš valdiško
NAMU
SAVININKAI
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.
Plėšikai pirmiausia šaudė sunk. darbų kalėjimo o
miško, kliuvo abiem drau- sukėlė klausytojams pradz.
LUPIKAUJA.
“Keleivio”
prenumeratoriams už
į
uniformuotą
vachmistrą
Prieš kurį laika vieno gam: vienam už melagingą mokyklų Nr. 1 vaikų choras,
Aleksandrą Juškevičių 17
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
Mažame
ir
purviname
Tamošiūną
ir
vienu
šuviu
kauniškio advokato duktė.j
metų amžiaus, išteisino.
teisme, o kitam kuri vedė mok. Paulauskas.
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieškoTrakų miestelyje neapsako
---------- .ua
ą
pataikė
i
krutinę,
o
antra
į
jfmo kaina 5Cc.
gimnazistė,
nuėjo ;i foto
2 ° už kurstymą melagingai pa- Choras padainavo vienas ii•[ I ,
mai
pabrango
butai.
Purvi

Norint
pajieškot
su
paveikslu,
I
Baltramiejuną
pa

atelje nusifotografuoti, Fo-Ha^r+i
SUNKUS ŪKININKŲ
«
i orkestrui nritariant
pritariant 4dai-lF
4 dai a.B^liudyti
reikia pasiųst fotografiją ir klaust
nas
kambariukas,
kuris
prie
leido
iš
užpakalio
keturis
tografas nufotografavo, nu
GYVENIMAS.
kainos.
nas.
lenku valdžios kainuodavo
fotografavęs ėmė sakyti, MIRĖ PAVYZDINGAS
••KELEIVIS.”
253 BROADAAY.
Po vaikų choro dainavo šuvius ir vietoje nukovė.
Zarasų apskrity buvo u? i 7 ziotu? per mėnesi, dabar
Vežiką
Jankauską
ir
darSO. BOSTON. MASS.
kad puikus bus atvaizdelis.
sujungti V. gimnazijos. MoLAISVAMANIS.
.rr.
i-* vr • t' - kytoju seminarijos, šauliu ir ' į1} vykdyto ją Vygontąplė- kininkams pasiūlyta Įsigyti kainuoja 35 litus.
bet dėl visa ko esą reikalin
-i.
rumų cho(.aj jungti.jsikai pagaliais muse. Port- didesnės žibalo atsargos,
ga dar gerai pažiūrėti nega; Vilijampolėj, Miniotienės
bet kai kurios valsčių s-bės
dz.ovinmjų ^iam chorui dirigavo
tyvą. Negatyvo pažiūrėti fo-.^laikomajame
‘.
įgav Ilčiu-'^L1 sll o,000 litu vezesi ūkininkams trukdo *■žibalą i
jsisenejusia kas ir Vaybergas. Dudu or- vachmistras
Tamošiūnas,
tografas kvietėsi ir gimna-j izoliatoriuj
i
plaučių
tuberkulioze
mirė
“
Pavasakur
i
Plėšikai
pagrobė
ir pa gauti, neišduoda pažymėji
zistę.
kestras pagrojo:
AR
ROMOS
«
mų.
Ūkininkams
yra
labai
Jiedu įėjo į atskirą tamsų Į jaunas, vos 28 metų tesulau- rio balsai” ir oper. “Undi-' bėgo.
t
kambaiį
(nes negatyvas1 k£s laisvamanis Mečislovas nė*’ overtiurą, dirigavo ka-i Vachmistras Tamošiūnas sunkus laikas, nes beveik vi
«
ti
nuo žaizdų tą pačią dieną si išleido pinigus pašarai,
šviesos bijo) ir ten pradėjo Skaudys. Jis buvo kilęs is pelm. Balčiūnas.
ii
mirė. Tamošiūnas buvo ką nes pereitais metais buvo la
»Ii
žiūrinėti. Fotografui gimna- Ltenos valse., Ruzgiškių
t
bai blogas dobilų ir šieno
žistė taip patiko, kad jis. ne-1 vienkiemio paprastos vals JONIŠKY NAUJA GELE- tik priimtas tarnauti.
t
derlius.
Be
to.
ir
kiti
sunkui
tiečio
mažažemio
šeimos
ir
t
iškentęs,
ją pabučiavo.
t
Gimnazistė
"didžYaf isižei-' vig4 savo trumpą amžių, ligi i
ZINKELIO STOTIS,
LIEPIA PRISIPIRKTI ŽI mai smarkiai paveikė ūki-:
«
dė, apie įvykj pasipasakojo negaitestmęa liga paguldei Prieš pat bolševikų ant- BALO, O ŽIBALO NĖRA. ninkus ekonomiškai, todėl;
tokiu s-bės nusistatymu ūki-!
PARAŠĖ KUN. VALADKA
tėvams.
ui i lovą. dirbo sunkų fizinį pludi, Jonišky buvo užbaigŠiomis dienomis _ Rasei ninkai yra nepatenkinti.
Tėvas advokatas fotogra- darbą, bet tas jam, neturė-, ta statyti nauja geležinkelio niuose policininkai labai
t
SKYRH'S I. Ąiškinama laikai ir aplinkyfs kada j Pasaulį atėjo
fui Kauno apylinkės teisme jusiam progos ir galimybių stotis. Senoji stotis buvo Į- “gražiai pasitarnavo” gy
Kristus.
Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
NUSIŠOVĖ KARLIŠKIO
iškėlė baudž. bylą, kaltinda- lankyti mokyklų, nekliudė rengta Didžiojo karo metu ventojams.
nuskriaustoms minioms.
Vaikščiodami
•t
PAŠTO VEDĖJAS.
mas jį gašlavimu su nepil- siekti mokslo pačiam, savi- vokiečių,
kurie, strategi- iš namo Į namą jie pradėjo
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
t
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. <4> Romiškoji bažnyčia.
t
namete.
įmokos budu. To pasėkoj niais sumetimais, geležkelio žmones raginti, kad prisiBirželio 6 d. vietos pievo- i
•
SKYRIUS
III.
Ar
Jėzus
Kristus
buvo
Romos
Katalikas?
Kauno apylinkės teismas buvo gerokai išprusęs, apsi- mazgą nukėlė net 2 kilome- - k
r
'
neužilgo se rastos nusišovęs Karlišnekorektiška fotografą pri- skaitęs, išsilavinęs. Nuolat tru nuo miesto. Tą nepato- P
f- nritl* kti o istikra- kio pašto vedėjas Purtulis. I
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kuniirų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių
pažino kaltu ?r nubaudė net skaitė pažangiąją spaudą, gumą Joniškis turėjo 25 me- J ?-- - P
•- Prie nusižudėlio rastos atsi
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
t
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
sveikinimo laiškas. Vietos i
♦
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
gyventojai kalba, kad tėvai
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
jam draudę vesti mylimą
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
i
cija ir popiežių prakeikimai.
mergelę.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. ĮSSM? m.
apvgardos teismui: nubaus- gijos centro valdybai, kui
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė.
TRAKŲ PAŠTAS
tašis prašė išteisinti, o gim- name, tarp kito ko, primyg-;
RUOŠĖSI
EKSPORTUOT
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
NE APENDICITAS, BET
GRIŲVA.
nazistės tėvas reikalavo di- tinai prašo palaidoti jj lais
KUMELIUKUS.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
KŪDIKIS.
vose
kapinėse,
o
jei
butų
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
desnės bausmės.
t
onms tam Aliuvių,
w»i ėtuuuuu
Šią vasarą buvo numaty
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Pievo
Nubaustojo
Įgaliotinis
kliūčių, tai
atiduoti i\uku- , Paaiškėjo, kad pašto na- ( Raseinių mieste anądien
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
i
skun- ną universiteto anatomiku-;
L^adTe'd>asu iūo^e'da- staF -n“Ž,rK0 viena , ja.unu ta eksportuoti Į Latviją di
t
adv. M. apeliaciniame
t
KIEKVIENAM
ROMOS
KATALIKUI
reikėtų
perskaityt
tą
desnį kieki kumeliukų. Ku
mokinė
t
de išvedžiojo, kad bučkis mui
knygą, nes joje ras daug reikalingą dalyką ir geriausiai galės
t
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
nėra joks
joks Įžeidimas,
įžeidimas, juo laįa- ju«ud
—teks
’i-- sta- tai umus apendicitas. Moki meliukus norėjo Latvijoj
jokiu budu neleisti kam
t
nė buvo tuoj nuvežta ligoni pirkt kooperatyvas “Turybiau bučkio niekas nelaikęs nors išniekinti mano kūną.”
naujus^mus.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
t
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žais'ą ir tamba.
”
Eksportas
turėjo
prasi

nėn
operaciją
daiyti,
bet
casliavimu. ir. be to. toks: NUSEKĘS
---------------; *
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
s
NEMUNAS i
tuo
tarpu
ji
pagimdė
kūdiki.
dėt
rugpiučio
mėnesyje.
Bet
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
atsitiktinis bučkis.
dabar
visus
kumeliukus
pa

KLIUDO
LAIVININ

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Beje, fotografas dėl neat
KELEIVIO” KA AUTOBUSAI NEŽINO siėmė bolševikai.
»
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
«
KYSTEI.
sargaus bučkio buvęs taip
gos vardas, KAINA $2.00.
KUR VAŽIUOT.
LENDORIUS
t
išsigandęs, kad jis likvidaŠiuo metu yra labai nuseTvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
UKMERGĖJ
NUSIŠOVĖ
Šiomis dienomis teko vavęs savo studiją ir išsikraus- kęs Nemunas ir dėl to laiviKurie jj užsisakė visiems
t
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
JAUNUOLIS KUZtęs Į provinciją.
ninkystei sudaro kliūčių, išsiuntinėtos. O kas da ne- žiuoti autobusu iš Raseinių
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
MICKIS.
Dabar šią bvią sprendė Pav., dabar Nemune ant užsisakė, gali prisiųsti užsa- Į Kelmę. Važiuojant pasirot
•
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
Kauno apygardos teismas, seklumų yra Įklimpę 19 bai- i kymą dabar. Kaina “Relei- dė. kad nei šoferis, nei konBirželio 11d. pagal šven
t
kuris apylinkės teismo kva- dokų su prekėmis: geleži-'vio” skaitytojams — 25c. duktorius nežino kelio. Prie tosios upę nusišovęs Ukmer«
^KELEIVIO" KNYGYNE
...
... —
ii—2. etc.
"
Prašome adresuoti taip: Liolių vieškelio autobusas gęs amatų mokyklos moki
lifikaciįą
pakeitė, bučkį pri- _•
mi, cementu,
malkomis
•
pažino paprastu Įžeidimu ir Baidokų daugiausia yra Į- Keleivis,” 253 Broadway, sustojo ir pradėjo klausinėti nys Kuzmickis, apie 20 m. J 253 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS. t
fotografui bausmę sumaži- klimpę prie Riogliškių. tuo- So. Boston. Mass.
keleivių kelio. Vieni sako amžiaus. Nusižudymo prie
t
no iki 7 parų arešto.
jau už Kulautuvos.
kairėn, kiti—tiesiai.
žastis aiškinama.
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Aštuntas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON,

(3) Mohair Oecasional
Chair num. 032472.
(4) Pinigais $5—032282.

(5) Pinigais $5—033126.
Lietuvių Radio Korpora
cija nuoširdžiai dėkoja vi
siems dalyvavusiems pikniŠIŲ DIENŲ DAINA
ne ir pikniko bendradar
Par? syta specialiai Spaudos biams.

ĮDOMUS LAIŠKAS IŠ
LIETUVOS.

Vienas asmuo South Bos
Piknikui, kuris įvyks
tone gavo iš Lietuvos laišką,
Maynarde rugsėjo 1 d.
kurio autorius, gyvenęs kitą Ar girdėjot, mieli broliai.
syk South Bostone, dabar Jus "Keleivio” skaitytojai.
prašo paliudymo, kad jis Jog ta diena jau netoli.
buvęs, “getas bolševikas A- Kuomet brolis sveikins broli?
meiikoje.”
Jei gaučiau toki liudymą. Tai Pirmoji bus Rugsėjo
jis sako. tai Lietuvoje dabai (Tą visi jau pastebėjo).
galėčiau gauti labai gerą Kai i Maynardą važiuosim.
tarnybą valdžioje, nes Lie Rankas broliškai paduosim.
tuvos bolševikai savo žmo Ir jus. sesės, ne'psigaukit.
nių neturi. Jų partijukė
ten visos nukeliaukit;
bai negausi nariais, o apsi- • x paleiskit vyru vienu—
svietusių žmonių pas juos Gal prapulti tarp merginų.
virai nėra.
Bet ir šito laiško autorius. Naujas dreses paraukykit.
kiek mums žinoma, nelabai; Plaukus dailiai suraitykit.
-gramotnas.” South Bosto-i b- Rugsėjo Pirmą dieną
ne gyvendamas jisai vos pa-' Marš i Maynardą kiekviena.
tiiasvdavo s>a\o vaidą ii pa-- yen
ijnksma Gegužinė
varde. Kitąsyk jis dirbdavo į ,(Jau
To„ si
ši metą paskutinė).
Brocktone kaip batsiuvys. Todėl reikia tenai buti.
L Zsiaii oę> kieis. pinigų užsi- Užsimiršus kožna kliūti,
mane "amsiu tam. todėl
metė batsiuvystę, atvažiavo'b’ -ivs- vyrai, pasirengkit.
i South Bostoną ir pradėjo' žaIių kiaušių išsigerkit.
pas .Miką Petrauską daina- i Kad lengviau butų dainuoti,
vimo lekcijas imti. Pinigus P° pušyną paraliuoti.
išleido, i šiušapę daugiau Taigi, taigi, mieli broliai.
negalėjo Įsigauti, tai išvyko Ir iš arti ir iš toli.
Lietuvon. Ii štai. dabai jis Ųrmu Mavnardan keliausim,
jau gahs užimti aukšto val-;Visi kartu pasportausįm.
dininko vietą Lietuvoje. Tai
parodo, kokie žmonės da- i
tai tikrai tenai busiu,
bar tvarko Lietuvos rei- į Kuo alučio putas pusiu,
kalus.
•
i Padainuosiu, patrepsėsiu
______________

Poniai Namaksienei pada
ryta operacija.

nelaimė.

Dabar ligonė jau taisosi.
Dorchestery trokas sužei
dė du mažu vaiku gatvėj.
Troku važiavo Juozas Janušas.
Nepiliečiams registruotis
Bostono didžiajam pašte
ofisas Įtaisytas ant antrų
lubu.

Ši panedėli “Keleivio”
redakciją aplankė keliatas
svečių iš tolimų kolonijų.
Tarp jų buvo draugė B. Terminienė iš Pittsburgho, kuri
atvyko čia savo giminiu ap
lankyti. o iš Detroito buvo
(irt. Povilas Molis, žinomas
tenai realestatininkas ir in
šiurans agentas.

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŪRALŲ SPALVA, ir
taipgi ant tokiu plaukų padarome
PERMANENT VVAVE su speciališku tam aliejum. Darbų garantuojam.
83a L Street
SOUTH BOSTON.
Tel. 4645

PRIE VISTŲ UKIO. Gali but tarp
22 ir 45 metų amžiaus, turi mokėt
malevot ir pataisyt kas reikia, ir tu
ri nevartoti svaigalų. Geram žmogui
gera ir pastovi vieta. Tegul praneša
kiek nori algos. Turi turėt paliudy
mų kur dirbo pirma.
J.

STEVENSON

298 High st.,

Dr. John Repshis

Parsiduoda Namas.

Parsiduoda Grosernė
Biznis gerai sekasi. Parduodu la
bai pigiai,-nes noriu greit parduot.
38 UNION ST., Cambridge, Mass.

(REPSYS)
LIETUVI8 GYDYTOJ A8
Vateadou: 3-4 ir 44
NedėiiomU ir SreatudiOBiaU
im 11 iU 12 ryto.
27S HARVABD STREET
kamp. Inman
arti Central akv.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET.
LAWRENCE. MASS.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

Randolph, Mass.

1810—1816 Dorchester avė. kam
pinis muro namas, keturios šeimy
nos po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir
3 storai be lysų, tinkami visokiem
bizniam arba saliunui. Puiki vieta,
Du Opereitoriai
namas pilnai apgyventas. Randos
ANT MOTERIŠKŲ KOUTŲ atsii mėnesį. Parduodu pigiai,
šaukit greitai. Turi but biskį tų dar- Savininkų galima matyt ant 3-cio
bą patyrę.
J. Kudrevičius
(4) fnoro:
<o)
414 Broadwav,
So. Boston.
1;> Lafield st., Dorchester Mass.

Rugpiučio 21 d., 1940.

ToL TBObridge SSSS

Lietuviai, nepraraskite savo
darbų. Patapkite šios šalies pi
liečiais nelaukiant ilgiau. Jei
jums nesiseka išgauti pilietybės
popieras, mes galėsime ant tiek
patarnauti, kad jus patapsite
piliečiais. Jei turite ir kitus rei
kalus, prašom ateiti, o čia gau
bite teisingą ir skubų patarna
vimą. Ofisą prižiūri Min. B. F.
Kubilius ir adv. Petras Šimonis.
Ofisas atlieka visus darbus lab
daringai. žinyčios Patarnavimo
Ofisas yra palaikomas žinyčios
pastangomis. Ofiso adresas:
2 Atlantic st.. So. Boston, Mass.

TeL KIR 7110

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
(Insured
Movers)

Paulina LozeckasN.D.
LIETUVĖ GYDYTOJA

VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8

Perklaustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTI.

400 BROADVVAY

Cambridge, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour

^so9eeQoeooeoosoeooooo6ooeo606oo60Qeoeo&»^esieTOC‘SSQOos>s99oee9eooeooooooeeQeGoeooeoosooeo9Qeobeo6ooooccoose;t

(LANDŽIUS)

DIDYSIS SOCIALISTŲ SPAUDOS

Lietuvis

1 D.
X

534 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.
Valandoa: nao 10 iU 13 dioaų.
nuo 2 iki 4, auo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON. MASS.
Tel. Couimonurealtk 4*70.

RUGSEJO==SEPT„ 1940
NEDĖLIOJĘ PRIEŠ LABOR DAY

ToL Univcraity MM

Dr. Susan
Glodienes-Curry

PAV1LI0N, Maynard, Mass.
$75JDO PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS

Gydytojas.

Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

PIKNIKAS

LIETUV* DENTIST*
VALANDOS:
Ir 14.

M

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVtBO)
CAMBRIDGE. MASS.

TIKIETO.

GRIES 12 MUZIKANTŲ ORKESTRĄ.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 33
BOSTON. Telef. Lafayette 8371
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ UGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.
Seredomis:
Nuo 9 ryte ild 12 diena.

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

I

Gyv. S11S2

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 6,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitarua.
AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų, lsegzaminuoju ir priskiriu akinius.

Real Estate & Insurance
414 VV. BROADVVAY,
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

BAY VIEW" “
MOTOR SERVICE

D-ras Pašakarnis jau svei
kas ir darbuojasi.

D-ras Pašakarnis, kuriam
andai buvo padalyta sunki
vidurių operacija, jau pa
sveiko ir pradėjo iš naujo
dai buotis savo ofise.

per stotį WORL. 920 k. nuo
8:30 ryto: (1) Kalbės d-ras
Seymour-Landžius; (2) dai
nos ir muzika.
Augusto 25-tą, programa
nuo 9:30 ryto bus sekanti:
(1) Jono Tamulionio orkes
trą iš Nashua; (2) dainuos
j Jonas Tamulionis.

Reikalingas Darbininkas

Bučeris Jieško Darbo
Tremont ir Stuait gatvių
Turi 20 metu patyrimo. Prašau
kertėj buvo užpultas ręsto- krjip?įS.
I.. P.
(4)
Broadu-ay, So. Boston, Mass.
ranas ir išplėšta $38.
i 253 Br,

Anąsyk -Keleivy- buvo į •»
rašyta, kad J. Stevensonų į
šeimyną Randolph'e ištiko • Rugpiučio 18 d. Maynarskaudi nelaimė: jų sūnelis: de buvo Liet. Radio Korp.
begaudydamas voverę iškri-i piknikas, kuriame dalyvavo j
to iš medžio ir sunkiai susi-; apie 12.000 žmonių, ir ku- į
žeide. Vaikas dar tebeguli,riame laimėjo dovanas se-;
ligoninėj, o pereitą subatą kanti asmenys:
į tą pačią ligoninę teko vež(i) 1940 m. Studebaker ‘
ti ir Stevensonų dukteri, 16 i automobilį laimėjo Ser. L
metų amžiaus Luciją, kuriai ’ 1319, Jonas Sastavickas. 15
reikėjo dalyti apendicito' Sturtevant avė., Nonvood,
operaciją.
Mass.
Draugai Stevensonai yra
(2) Kailinį koatą—Ser.
pažangus ir inteligentiški F 782. Olga Jaruth (Jaružmonės. Jie turi Randolph’e taitė), 140 Bovven st.. So.
netoli nuo Bostono, dideli Boston.
«
modernišką vištų ūki ir gra
(3) Breakfast Setą—Ser.
žiai gyvena. Dėl minėtos ne T. 119. John Jackauskis,
laimės "Keleivio” redakcija Mazy Pro v. Co., Worcester,
reiškia jiems gilios užuo- Mass.
jautos.
(4) Rankinį laikrodėlį—
Ser. B. 972.—Stanley Bell,
P-nų Minkų piknikas
522 Mass. avė.. Cambridge.
pavyko gerai.
(5) Kelionę į Nevv Yorką
Pereitą nedėldieni May —Ser. F 884—Mrs.Mc-Farnarde buvo pu. Minkų šei lane, 1885 Centre st., W.
mynos surengtas piknikas. Roxbury.
Kadangi iis buvo labai pla
Įžangos dovanas laimėjo
čiai išreklamuotas ir buvo sekanti:
skiriama vertingų dovanų,
(1) Waterless Ccoker Se
tai žmonių privažiavo ne tą num. 09248.
paprastai daug. Automobi
(2) Balloon Easy Chair
liai Į parką netilpo, reikėjo
num. 19073 — Mrs. Ona
samdytis aplinkinių farmeKazlauskienė. 209 Elm st.,
įiu pievas. Ponas Steponas
Cambridge.
ir Valentina Minkai veda
Bostone lietuvišką radijo
valanda.
A. J. NAMAKSY
Redakcija turėjo svečių.

Lietuvių Radio programos. SVARBUS PRANEŠIMAS
NEPILIEČIAMS.
Augusto 24-tą, programa

St. Minkus.

ir inšiurans agento p. A. Na-

maksio šeimynoj pasitaikė
nemalonus Įvykis. Skinda
ma andai vyšnias p. Namaksienė susižeidė ir vėliau rei
kėjo dėl to daryti operaciją.

Norwoodietjs.
-------------------Lietuvių Radio Korporacijos pikniko,

No. 34.

Žinomo real-estatininko

I Ir dešručių daug suėsiu.

Stevensonų šeimynoj kita į

t 7

tUOIlDERLAIIO

BMMOMMMMMMMNMMMMMMM
Jl OZAS WAITRI s
STEVE BAGDONAS

ATIDARĖ PUIKIAI ĮRENGTĄ KAFETERIJĄ

FOREST SPA
595 Main Street,

CASPER’S BEAUTY
SALON

V..ff. . *«*•••«*••

Brockton, Mass.

U2IA1KO (.Eiti VI SIUS ALUS. DEGTINES, VYNUS IR VAL
GI! S. Aid.,.-, i - . ?ici i -ųtoiiėj,. Viku! <i ,rukil_ i: jotimi.

O I ii,x.»n<b..\.. p.isilink'.Kiuili Į;n«zi;«i įtaisytoj vietoj.
rjOOoaM44eeaee(MaMO»9«aoROoe«oaaaMaM9QoaMMM4M

DALYVAUS LYRAIČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPE IŠ BROOKLYN, N. Y.

LOŠ DU BOLĖS TYMAI: Lietuvių Piliečių Kliubo tymas ii Cambridge ir Torah lidirbystes Kliubo ty
mas ii Lawrence. Lietuvės gaspadinės pagamins gardžių užkandžių.

KALBĖS: SLA Prezidentas Adv. F. J. BAGOČIUS, J. BUIVYDAS ii 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 Nevv Yorko. iš Maine. Nevv Hampshire ir Conn. valstijų. Visi lietuviai prašomi <lalyvaut šiame dideliame Socialistų Spaudos parengime.
BUŠAI IŠEIS 11 VAL. RYTE: Ii So. Bostono nuo Lietuvių Svetainės, ant E Street; Ii Cambridge, nuo
Piliečių Kliubo, 163 Harvard Street. Bušo tikietus galima gaut nusipirkt iš anksto Keleivio ofise So. Bosto

ne, Cambridge—Piliečių Kliube, pas Vinciuną. 233 Port’and Street, pas Torah išvažiuotojus ir pas kuopų
nariu-. Bušu važiuot į abi puses 75c. y patai. Bušo tikietus geriausiai įsigyt iš anksto. Kviečia KOMITETAS.

SOUth
Boston
1068
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU
IftDIRBYSČIU.
Peter Trečioką* ir
Joe Kapočiunaa — Karininkai.

1 HAMUN STREET
Kamp. East Blghth 8L,

t

