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Raudonoji Armija Užėmė Lietuvą
Lietuvos Valdžia Nuversta.—Smetona Pabėgo, bet Areštuotas Vokietijoj.—Naujoji Vyriausybė 
Būt Paklusni Maskvai.—Lietuvon Sutraukta 500,000 Bolševikų su Tankais.—Užėmė Vilnių, 
_______Kauną ir Kitus Miestus.—Estonija ir Latvija irgi Pavergtos, Jų Valdžios Nuverstos._______
r Ali ALTUOS VALSTYBES PAVERS

TOS KARO LAUKU.
ALIANTAI SUŠA U- Aliantai Vistiek 
DĘ 72 ŠNIPU. Kontroliuoja Pasaulį

Lietuvą užplūdo 200 raudo- bintą prie Pabaltijo Sąjun- Hitlerio radijas anądien 
nujų tankų. Viršum Kauno gos, kurion Lietuva buvo i kaltino aliantus, kad jie už-j 

ūžia Stalino orlaiviai su įstojus. i frontėj sušaudė 72 vokiečių,
bombomis. , Rašant mums šiuos Žo-!1USM> italų, belgų, danų ir

džius, Lietuvoje da nebuvo I norvegu šnipu. Galima

Jie turi didžiausias jūrių 
spėkas, o jūrės sudaro tris 

žemės pavirsi sus ket
virtadalius.

Fordas Statysiąs Po FRANCUZIJA JAU PASIDUODA; 
1000 Orlaivių į Dieną ANGLIJA KARIAUS VIENA.

Fordas pasakė, kad jis 
apsiimąs pastatyti po 1000 
orlaivių į dieną, jeigu Ame
rikos valdžia pasirinksianti 
kurį nors vieną modelį iri 
duosianti jam planą. Karo 
departamentas tuojaus pri

jai, kai kurie uostai šiaurėje 
turi* būt prijungti prie Bel
gijos.

Rašant šiuos žodžius, mū
šiai dar tebeina. Franeuzai 
sakosi pažeminančių taikos 
išlygų nepriimsią. Šį utar
ninką jų valdžios radijas, 
nugirstas New Yorke, pra-

KAM TEKS FRANCUZŲ 
LAIVYNAS IR LĖK

TUVAI?

Hitleris tariasi su Mussoli
niu apie francuzų impe

rijos pasidalinimą.

Anglai sako, kad Hitleris 
netekęs jau trečdalio savo 
laivyno.. Jis da tebetųris du 
šarvuotlaiviu, vieną ar du 
“kišeniniu” kovos laivu ir 3
kreiserius, kuriu karo pra-............. ,

turėjęs 7 NaikintuvųĮ 
turėjęs iš

ėjo buvęs ministeriu kabi-j 15,000 žmonių. Tai truputi paršukusiais
neto pirmininkas Merkys, i daugiau, negu 72, kuriuos

Lietuvos nepriklausomy- joj<ios valdžios, nes Smeto-! daiktas, kad ir sušaudė, nes 
bei jau padalytas galas. *na pabėgo, ministeriu kabi- šnipai karo metu visur šau" 

uzėmė netjsMu^ų tėvų žemę užėmė netas rezignavo, geriau pa- domi. Bet Hitleris visai tyli
oOO.OOO Stalino kareivių, gajįjug__ nuverstas, o nau- aPm lenkus, kuriuos dabai
Pei eitą subatą per Lietuvos j<>jį vyriausybė, kuri turi J° agentai Lenkijoj šaudo

statė į Fordo dirbtuves Dėt- N (()ji Francuzijos vv. 
ro te vienų greitųjų kovos , iausv,<J su gen pįtaįn\,
orlaivių modelj it Foido in- p,^^, šj panedėli paskel- nešė, kad sakyti, jog Fran 

aaejo JĮ stu- , - nutarimą iviciriiuvt i enziia nadėsianti fin kla

sios aimijos pėstininkai
Rusijos spėkos užpuolė 

Lietuvą budingu totalitari
nėms valstybėms staigumu. 
Pereitos pėtnyčios 3 valan
dą popiet Maskva pastatė 
Lietuvai ultimatumą. Ji rei
kalavo, kad Lietuva įsileis
tų daugiau raudonarmiečių. 
Atsakymui davė labai ma
žai laiko, būtent, ligi 10 va 
landos subatos ryto.

Matydama, kad bolševi 
kai jieško priekabių. Lietu
vos valdžia tuojaus ultima
tumą priėmė ir nusileido vi 
siems Maskvos reikalavi
mams.

Nežiūrint to, subatoje 3 
valandą popiet bolševikų 
tankai jau pradėjo laužtis 
per Lietuvos sieną. Bema
tant jie užėmė Vilnių, Kau
ną ir visus kitus svarbesnius 
Lietuvos miestus.

I Kauną tuojaus atlėkė 
orlaiviu iš Maskvos užsienio 
reikalų komisarijato agen
tai “pasitarti apie sudary
mą naujos Lietuvos val
džios, kuri butų Maskvai 
priimtina.” Merkio ministe- 
rių kabinetas tuojaus rezig
navo. Žinios sako, kad rusai 
pareikalavo kai kuriuos bu
vusios Lietuvos vyriausybės 
narius areštuoti ir atiduoti 
teismui.

Antanas Smetona su savo 
artimesniais draugais pa
smuko Vokietijon, bet tenai 
ji suėmė Hitlerio policija.

Pereitos subatos vakarą 
Kaune prieš visas valstybės 
Įstaigas jau sustojo rusų tan
kai. Jų kulkasvaidžiai ir ka- 
r.volės buvo atkreiptos į 
Įstaigų langus ir duris

areštu Smetonos valdinin- niau, negu naciai papi astus j 
kų. tautininkų laikraščiai gyventojus. Štai. birželio - 
esą uždaryti. Visos smulk
menos da nėra žinomos. ----- -m , , , , • --------j roj. Tuo budu pasilieka lai- dviem

’okietija dabar statanti gamyną. pa- Paryžius paimtas, Verduno lygomis ji sutiktų sustabdy
auius submarinus ir jau tu- t,ektes-.Pav?zdm!s ektu]V!¥’ir Metzo tvirtovės paimtos, i Francuzijos vaikų skerdt 
inti gatavų, bet kiek, nesą ^’^usios konstrukei- y sudem„ralizuota ii i mų. Tik tuo tikslu ir vyriau 
iniu ’ j<« monoplanas priešui per- pri^ui nebegali, j sybė buvo pakeista.”jvo uimiupaiuM |O ivoua - aLSlSl)irti

sekiot. Jis išvystus daugiau Tęgti karą *tolįau reikštų tik ’ Bet Anglija jau paskelbė,
■ kzallroll nim-kA-' i,- bintu «•!?_ ' kad ’’ nasininsiisi kariautieW»Uinurtų-

- šaldomais

pradžioje francuzų kai 
teismas teisė 5 šnipus, atr 
do visus juos kaltais ir nuvo. --___ - . ___________ . -. . , . . . ____  skysčiu __

pati padarė jau su Latvija ir!teisė 20 metų kalėjimo. Vie- ?vi tik aliantų, Amerikos ir motorais, turinčiais 1,100 
Estiia Pereita nedėldieni i nas tarp jų buvo Hitlerio Japonijos laivynai. Apie i arklio jėgų. Kiek girdėt, 
Rygon jau atplaukė rusų! agentas, bet nei vienas ne- Rusiją, esą, netenka kalbėti, i Į?ol das sutinka po 1000 to- 
karo laivai, o šj panedėli į sušaudytas.

Užėmę Lietuvą, rusai tą

Latvijon pradėjo žygiuoti i 
raudonoji armija su tankais.! 
Kiti bolševikų pulkai užėmę 
Estiją.

Latvijoj ir Estijoj taip 
pat nuverstos valdžios, o jų 
vieton busiančios sudarytos 
naujos, pagal Maskvos nu
rodymus.

KANADA SIŪLO PRIE
GLAUDĄ EUROPOS 

VAIKAMS.
Kanada yra pasiruošusi 

priimti tuksančius Francu
zijos ir Anglijos vaikų, jei-

Rusiją, esą, netenka kalbėti, i Fordas sutinka 
nes ant jūrių ji nieko ne- Rju orlaiviu per diena pasta- 
reiškianti. Gi jūres sudaro \ tyt, bet jam imsią ‘ apie 6 
tris žemės kamuolio ketvir- į mėnesius laiko irengti tam 
tadalius, ir jas šiandien kon- į tikslui dirbtuvę, ‘ pagaminti 
troliuoja aliantų ir Ameri-, reikalingus įrankius ir ma
kos laivynai. O kas kontro- ginas.
liuoja jūres, tas kontroliuo-! __________
ja ir visą pasaulį. Urugvajuje Likvida-

gu tos dvi šalys nutars jieš-, i • mt .•
koti jiems prieglaudos. Sunkus Keliai Lie- i Nacių Frontas,

nai- į Kao p pasiruošusi kariauti 
, viena. Klausimas tik neaiš- 

Šitokiai padėčiai susida- kus. kam teks Francuzijos 
rius. buvusi iki šiol Rey- karo laivynas ir lėktuvai, 
naud’o vyriausybė atsista- Jeigu vokiečiai pareikalaus, 
tydino, o jos vietai užimti kad Francuzija savo oriai- 
buvo sudarytas ministeriu vlus ir laivyną atiduotų 
kabinetas iš generolu ir kitu Jiems, ir jeigu Francuzi ia su 
karininkų. Jį sudarė gem Juo sutiktų tai dar butų 
Petain, 84 metu amžiaus klausimas, kaip vokiečiai 
“Verduno didvyris,” kuris francuzų lėktuvus n- laivus 
per pereita kara davė fran- suimtų? Francuznos laivv- 
euzų armijai obalsį “Jie Ne- nas P'a P° anglų komanda, 
praeis,” ir apgynė Verduno Anglija gali jo neatiduot:, 

arba ir patys Francuzijos m-TS
rininkai gali pereiti Angli
jos pusėn. Gi orlaivius da 
sunkiau suimti. Jie gali iš
skristi iš Francuzijos.

Bet jeigu francuzų karo 
laivai kokiu nors budu tektų 
vokiečiams, tai kartu su Ita
lijos laivais jie sudarytu di
desnę jūrių jėgą. negu Ang
lijos. Tada jau Anglijai ka
riauti su fašistiškomis 
tybėmis butu sunku.

tvirtovę.
v r vt Užėmęs ministerio pirmi-Vokietijos atstovas Mon- . , A. .. . • * .video mieste pranešė Ura- pa,Xlt>ė. kad' Francuzija 

turi baigti karą. Jis papra-
». Kara-, nias po Kauną. Jis buvo di-i'“varns plaukti j_ karo zo- Urugvajuje įr vokiečių <1^-^CUr^ytu'^vo’taikos ^šb'- 
iečiaiii- delis Sovietų Rusijos šalb na?;. tai iki šiol si^sabessbo frontas jau likvidavosi, jis'.„.įdūrė, kad taika 

ninkas. Kai Lietuva andai: Pa^ai>, el^a',° P,ei_ ’ją- savo ofisus uždare, virsmui- gėdos ir paže
minimo” Francuzijai.

JUSTAS PALECKIS-NAUJAS LIE 
TUVOS PREZIDENTAS?

tUVOS Paštui, tevideo mieste pri 
Kadangi, Amerikos vai- gvajaus užsienio reikalų mi- 

džia yra uždraudusi savo nisteriui, kad nacių partija iUI
Smetona areštuotas 
liaučiuje, bet vokiečiai 

duosią jį Lietuvai.

Einant “Keleiviui” spau
dom iš Stokholmo atėjo dar 
šitokių papildomų žinių 
apie Lietuvą:

“Smetona pabėgo Vokie
tijon ir Karaliaučiuje 
(Koenigsberge) buvo vo
kiečių policijos suimtas. 
Stokholmo dienraščio ‘Af-

valdė ir teatre pasišokėję 
ant estrados pradėjo rėžti 
prakalba, sveikindamas So-

w=a«,. .jXiS& «

“f, ";i£ ~i.» i ss:
a ™l i Ljėrava iš kmrib nai !.t(’-'us už jj žymiems Kauno 
, F 1 1 žmonėms jis buvo paleistas,

- i - tačiau buvo laikomas žval-
Vokiecių radijas prane- _bos priežiūroje.

Berlyne gauta iš jejgU jjs dabar tap*

eidavo per Italiją, savo ofisus uždare, viršinin- 
buvo priversta pasirašyti su Taigi tuo keliu eidavo ii A- kus paleido ii visą savo turtą 
Sovietais “draugišką sutar- menkos lietuvių laiškai į perdavė Vokietijos atetoyy- 
tį” ir Lietuvon atvvko pir- Vetm-^ ls L!etĄuvosJ bel- , Mat.vt- šita įkvidaeiją
mutiniai ranrlnnarmipčioi Ameriką. Dabar gi Amen- sugalvojo pati Vokietijos at- 
tai Paleckį pagavo toks en- Ros laivai Italijon jau nebe- stovybė. kad išgelbėjus na- 
tuziazmas kad jis nesusi- ^aV P*aukti, nesjr n atsidu- cių kaili ir turtą, nes Urug-

rė karo zonoj. Todėl Ame- vajaus parlamentas jau bu
ri kos-Lietu vos paštui teko vo išleidęs Įstatymą, kuriuo 
jieškoti naujo kelio suskio- einant visos jų organizaci- 
kimui. Amerikos oro naštas jos butų valdžios uždarytos, 
dabar busiąs siunčiamas jų turtas konfiskuotas, o vir- 
Eiuopon per Pacifiką ir pas- šininkams butu iškeltos kri- 
kui per Azija. Gi nuprastas minalinės bylos.
naštas eisiąs, turbut, per ---------------
Portugaliją, iš tenai per Is
panija, Francuziją, Šveica
riją. Vokietiją ir į Lietuvą.

ETIOPIJOJ SUKILIMAS?
Londone gauta žinių, kad 

Etiopijoj prasidėjo sukili
mas prieš italus. Etiopai

Hitleris tuojaus pasikvie
tė Mussolinį į pasitarimą. 
Kai šis “Keleivio” numeris 
eina spaudon, jiedu tariasi 
Miunchene apie Francuzi
jos imperijos pasidalinimą. 
Tuo tarpu fašistų propagan
dos gramofonai Vokietijoj 
ir Italijoj rėkia, kad Francu
zijos galybė turi būt visiškai 
sunaikinta. Jos salos ir kolo
nijos turi būt išdalintos Ita
lijai, Japonijai ir Vokietijai. 
Dalis Francuzijos turi būt 
atiduota fašistiškai Ispani-

va’s-

NEGUS PASKELBSIĄS
KARĄ MUSSOLINIUI.
Romos žiniomis, buv.s 

Etiopijos negus (karalius) 
Haile Salassie dabar orga
nizuojąs savo šalininkus r 
žadąs paskelbti karą Itali
jai. Jis stosiąs išvien su ain
iais prieš Mussolinio spėkas. 
Dabar jis esąs anglų vai d >- 
moj Kenijoj, kuri nibežiuo- 
jasi su Etiopija.

i karą. Italija karą jau pra-gando. ' Justas FaiecKis, jei neKiys- paleckį
Užėmę Lietuvą, rusai tu- tam. yra žydųį tautybės žmo

rėjo savo žygi kuo nors prieš Rus. Iš profesijos jis yra žur- 
pasauli pateisinti. Todėl jie nalistas ir yra dirbęs prie 
pradėjo kaltinti buvusią “Lietuvos Žinių’’ už repor- 
Lietuvos vyriausybę nepib terį. Vėliau jis nutraukė su 
džius “draugiškos sutarties” jomis reikalus ir buvo pra
šu Maskva. Esą, Lietuvos dėjęs leisti Kaune savo laik- 
vyriausybė Maskvos nesi- raštį.
klausius padariusi savytar- Jis yra nedidelio ūgio vy- Valstijų iždą $159,398, kaip 
pės pagalbos sutartį su Lat- rtikas, nusiskutęs, turi dide- dalį savo skolos, kuri buvo 
vija ir Estija. Apie raudon- lę semitišką nosį, juodas užtraukta čia po pasaulinio 
armiečių “vogimą” iš rasų akis ir didelius juodus gar- karo. Iš visų Europos valsty- 
garnizonų Lietuvoje jau ne- biniuotus plaukus. Dirbda- bių, Suomija tik viena vi- 
kalbama, nes tam nėra jo- mas prie liaudininkų dien- suomet užsimoka savo pa- 
kio pagrindo. Todėl prisika-Gaščio, jis rinkdavo jam ži- skolos dalį.

Meksika Suvaržė 
Svetimšalius,

$50,000.000 RAUDONA
JAM KRYŽIUI.

Pereitą sąvaitę preziden- 
Meksikoje pasireiškė ko- tas Rooseveitas paprašė, 

munistiškai-naciška “penk- kad Kongre as paskirtų 
kuri veda pik- Raudonajam Kryžiui $54).- 

mdą prieš demo- 000,000. ir Senatas tuojau' 
irmiją kratines valstybes ir teisina vienbalsiai šitą tuną užgy- 

j Vokietijos hitlerizmą. Ma- rė. Pinigai eis nukentėju- 
>n<»ma, kad tos “penktos ko- siems nuo karo žmonėm 
k>nos” nariai ir Trockį kėši- šelpti aliantų šalyse.

KINS ITALŲ SUBMA- nosi andai nužudyti. Todėl ----------------
R1NAS. : Meksikos valdžia pradėjo MEKSIKA IŠVIJO VO-

Washingtonc anądien bu-j tuos gaivalus sekti ir jų vei- KIETUOS AGENTĄ,
vo paskelbki, kad šios šalies klą varžyti. Kadangi tie Pereitą sąvaitę Meksikos
valdžia sutikusi parduoti žmonės susideda daugiau- vyriausybė pareikalavo, kad 

‘atliekamus” J šia iš ateivių, tai Meksikoje Arthur Dietrich, Hitlerio 
naikintuvus, busiąs įsteigtas visai naujas propagandos direktorius

per sieną į anglų valdomą; toji kolona, 
i dėjo, todėl visi manė. kad Keniją, kur buvęs jų karą-'tą pmpagar

A Turkija paskelbs kara Itali- bus organizuoja 
AMeJCIKAI ollULĄ. jai. Bet Turkijos valdžia pa- prieš italus. 

Nežiūrint sunkių karo i skelbė, kad ji pasiliekanti 
nuostolių, mažutė bet smar-, neitrali. nes to pareikalavu- 
ki suomių tauta per savo at- j si Maskva. Sovietų valdžia 
stovą Washingtone pereitą į nenori, kad Turkija padėtų 
sąvaitę įmokėjo į Jungtinių i demokratinėms valstybėms 

vesti karą prieš fašistus. Ir 
Turkija turinti su tuo skai
tytis, nes ii bijanti, kad iš Anglijai 35 
užpakalio jos neužpultų Ru- savo laivyno
sija, jeigu 
dėtų karą 
Italiją.

ji, Turkija, pra- kuriuos anglai norį panau-
prieš fašistišką doti Italijos 

naikinti.
submarinams

valdžios departamentas, ku- prie Vokietijos atstovybės, 
lio pareiga busianti kontro- kuo greičiausia iš Meksikos 
liuoti svetimšalių veiklą. išvažiuotų.
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KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS NKPBAftO

BROOKLYNO UETUVIŲ NAUJIENOS
AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

Mirtis iš Viršaus ir iš Užpakalio.

Treitea Pothpia.

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS
LSS 19 kuopos veikimas.

Šiuo laiku LSS 19 kuopa 
stengiasi praplėsti savo vei
kimą. Ji jau turėjo nevieną 
susirinkimą su savo sim- 
patikais ir tarėsi apie išvys
tymą socialistinės veiklos 
Brookiyne ir jo apylinkėje. 
Vėliausiame susirinkime 
gvildenta klausimas, kaip 
praplatinti socialistinę spau
dą. J. Stilsonas nurodinėjo, 
kad norint socialistinę spau
dą praplatinti, reikia dau
giau rašinėti iš vietinio lie
tuvių gyvenimo, o ypatingai ‘ 
iš darbaviečių. Socialistas i

kad Long Islande nesuran
danti tinkamos vietos. Šis 
reikalas paliktas komisijai 
—gal ji suras kur vietą ir 
suruoš ekskursiją.

Kalbėta ir apie pikniką, 
kuris įvyks liepos mėnesį. 
Nutarta įžangos tikietus 
Kliubo nariams duoti veltui. 
Pakeltas klausimas, ar ne
būtų galima su Jaunųjų Vy- į 
rų kliubu susivienyti. Tam 1 
reikalui išrinkta komisija.

Kriaučių politika ir ekono
minė padėtis.

Vokiečiu cenzūros praleista nuotrauka parodo, kaip bego Belgijos kareiviai, 
užpakalio juos vijosi naciu armija, o iš viršaus bombardavo Hitlerio orlaiviai.

kuomet iš

Nors birželis baigiasi, bet 
ar socialistų simpatikas, vi-i kriaučių darbai nepraside- 
sur turi matyti darbinin-; da. Unijos viršininkai aiški-! 
kams daromas skriaudas ir na, jog priežastis esanti ia-? 
jas nušviesti savo spaudoje.: me, kad Europoje karas.'
Paskum reikia stengtis mu-1 Musų Amerika irgi nežinia ; 
sų spaudą platinti tarpe tų: kur stovi, gali bet kurią die- i 
darbininkų, kurie jos da ne-; ną būti įvelta. Ot. šitokia si- J 
skaito. Jis nurodė, kad mes tuacija ir sulaiko drabužių; 
socialistai turime dienraštį; fabrikantus nuo drapanų•
“Naujienas” ir du sąvaitraš-į kirpimo. O kada fabrikan- j 
čius: “Keleivį” 3o. Bostone tai nekerpa, tai, supranta- 
ir “Naująją Gadynę” Broo- i ma, kriaučiai neturi ką siūti, 
klvne. Tie trys laikraščiai , -
yra socialistų laikraščiai ir Musų o4 skyrius taip pat 
musų visų užduotis juos pla- , Pelgyjena knzj. Ateina lo- j 
tinti tarpe darbininku. | kaio delegato linkimai, tai j 

1 " ' visos politines grupes siūloĮ
Buvo pakeltas klausimas savus kandidatus. Komunis-1 

ir apie komunacių isteriją tai pas mus tiek įsidrąsino,! 
bei provokacijas, kurias jie kad socialistų susirinkimus į 
daro Brookiyne. Jie čia pa- pradėjo vadinti naujos or- i
staruoju laiku pradėjo sklei- ganizacijos musų lokale PITTSBURGHE DIDELIS SKANDALAS 
sti apie musų snovę melus, tvėrimu. Kaip kas iš silpna-' 
buk mes čia, Brookiyne, o dvasių gali ir patikėti tai ko- 
ypatingai kriaučių tarpe, munacių propagandai. Bet 
tveriame ratelį. Komunaciai kai kriaučiai patirs tiesą,

DEL KOMUNISTŲ PETICIJŲ.
Spauda skelbia pasirašiu- 

skleidžia tuos melus provo- tai komunaciams reikės rau-' šių vardus. Žmonės atšaukia 
Racijos tikslais, kad patei- sti iš gėdos. savo parašus. Komunistai
sinti savo frakcijas, kurios 
veikia kiekvienoje lietuvių 
organizacijoje. Ar pavyks 
ta jų provokacija, mes. sa
ko J. Stilsonas, trumpoje 
ateityje gausime pamatyti. 
Jo nuomone, ji 
kaip ir
provokacinių žygių nepavy 
ko. Jie pašūkaus, parėkaus 
—ir užsičiaups. Tai jau to
kia jų mada.

Kalbant apie komunacių 
provokacijas kriaučių tarpe, 
savaime siūlosi išvada., kad 
visiems socialistams ir so
cialistų simpatikams seka
muose siuvėjų unijos dele
gato rinkimuose reikia bal
suoti už J. Harmaną, nes jis 
yra
kandidatu šiuo momentu

Komunaciai nuo savo par- į 
tijukės stato į kandidatus; 
Linkutį. Tai jaunas vyrukas.

reikalauja cenzūros lai
kraščiams.

Berisso miestas, tai Argen
tinos lietuvių “sostinė.”

Netoli nuo La Platos mie
sto. prie La Platos upės, yra 
miestelis Berisso, kuri gali
ma pavadinti Argentinos 
lietuvių “sostine,” nes čia 
jie pirmučiausia pradėjo ap
sigyventi ir organizuotis. Ir 
dabartiniu laiku Berissoje 
yra apie 3,000 lietuvių.

! Berissoje yra didelės A- 
merikos kapitalistų Armou- 

į ro ir Svifto skerdyklos, ku- 
: rieše daugiausia lietuvių už- 
' sidirba sau duoną 
į Kai kurie musų broliai te
nai jau ir prasigyveno. Apie 
400 lietuviu šeimvnu gvve- 
na jau nuosavuose namuose, 

i Keli šimtai lietuviu lanko

Šių žodžių rašytojui teko 
dalyvauti vargdieniečių su
sirinkime, nuosavose drau
gijos patalpose. Savas že
mės sklypas, savas namelis, 
savas knygynas. “Vargdie
nis” yra turtingiausia Ar
gentinos lietuvių draugija, 
kadangi jos turtas viršija 
dešimti tūkstančių pezų. 
Narių dabar turi 157. Narių 
tarpe yra dalis senųjų drau
gijos kūrėjų, dalis naujų. 
Mat draugija pergyveno dvi 
reakcijas: vidujinę, kuomet 
vienos diktatūros šalininkai 
terorizavo demokratiniai 
nusistačiusius ir daugiau su
sipratusius lietuvius darbi
ninkus. ir paskiau išorinę re
akciją, kuomet kitos dikta
tūros pagalba draugijai 
bandyta antmesti visiškai 
priešingas antspalvis. Ne
paisant abiejų kraštutinu
mu įsišokimu, rimti vargdie- 
niečiai išlaikė Vargdienio 
vėliavą tinkamoje aukštu-

‘ vietines mokyklas ir pus
šimtis lietuvišką. Tuzinas 

i Berisso lietuviukų lanko
: gimnazijas ir licėjus La Pla- 
. toje, keliatas studijuoja 
aukštesnioje technikos mo-

į kykloje prie La Platos uni- į moję, pergyveno visus Kri- 
1 versiteto. Yra keliolika ii j zius ir dabar turi galimybės 
lietuvių veislininkų. i išaugti i visai rimtą ir dide-

! Daugiau negu prieš 30' lę organizaciją, kadangi 
metų, būtent 1909 metais, j prieš porą mėnesių laiko iš- 
berissiečiai sukurė savo‘gavo Personalia Juridica 

; draugiją. Ji reformavosiį (Juridinio Asmens Teises). 
; 1910 ir 1913 metais. Paga- Tų teisių neturį nei viena 
lios gyvenimo aplinkybės ją Buenos Aires miesto ir šios 
reformavo ir paskutiniosios provincijos lietuvių organi- 
reakcijos periode. Bet zacija.

vistiek yra Kalbant apie Vargdienį
ti prieš laikraštį. Bet “Press 
sako turinti žinių, kad po “Vargdienis
peticijomis esą daug vardų Argentinos lietuvių organi- tenka pastebėti, kad pasta
te žmonių žinios, tai tokie, zacijų pionierius, veteranas į ruoju laiku jis labai pradėjo 

trečio teimi- matydami savo vardus laik- ir turtingiausia Argentinos augti narių skaičiumi.
Argentinoje dabar yra 

lemo va- rudens laikas, ateina jau 
'dovybė ruošiasi trisdešim- žiema. Taigi šį rudens sezo- 
, ties metų draugijos gyvavi- ną vargdieniečiai išnaudo- 
' mo sukaktuves minėti. La- ja statybai. Susiveda van
tai daug pergyventa, dau- dentiekį ir bufeto patalpas 
giau negu per ketvirtadali plečia. Statybos komisijai 
šimtmečio veikimo laika- tarianties su statybininku 

Birželio 9 d. lietuvių ūkė j tarpį. Draugija tebeturi sa- Kazakevičium darbas atlie

to Roosevelto
no; kiti manę, kad tai buvu- įašty, galės paduoti skundą lietuvių draugija, 
sios demokratų peticijos, dėl jų vardo naudojimo. j šįmet “Vargdi 
Yra ir tokių, kurie sako nė- S. Bakenas.
ra rašęsi po komunistų peti 

, The Pittsburgh Press" ? « vantai padėti
kuris da delegato vietos ne- i birželio 9 d. laidoje pradėjo Į e žinios.
gavęs, o jau komunacių už-'skelbti pasirašiusių po ko- Iš antros pusės komunis- 

nrmp i, npnavvk« mačioms pasiduoda. Na, o munistų kandidatų į valdiš- tų vadai tvirtina, kad pasi-
J \ ’ kL kas butų, jeigu jis taptų de- i kas vietas peticijos pavar- rašiusių žmonių vardų skel-
daugelu komunistų je~aį.u? i dės. Publikoj tas sukėlė šen- bimas esąs neteisėtas ir ne-
cinni zvmn nenavv- nugirsti, ant- racijų, o pačių komunistų leistinas. Komunistų kandi-

ruoju kandidatu eis A. Bub- tarpe dideli sumišima. Žmo- datai reikalauja * teismo
nys. Jis jau buvo kelis kar- nės. kurie padėjo savo pa- drausmės prieš vardų skel
tus toje vietoje ir jam, turė- rašus po komunistų partijos bimą, vadinas, jie nori cen
tų to pakakti. Galima butu kandidatų peticijomis, da- zuros laikraščiams. O laik-
apie ji daug ką pasakyti’, bar labai susirūpinę. Ir kur- rašėiai rašo jau turi surin- -
bet geriau nutylėti, nes g1 nebus susirūpinę da- kę pakandamai įrodymų, F"11111’ peniu
kriaučiai ir patvs turėtų baltiniu laiku, kada viešai kad jie, komunistai, klasta- zaus- _______
nors kartą susiprasti ir jo per laikraščius ir per radiją vo žmonių parašus ir apga-
delegatu nel inkti. į visur yra skelbiama, kad ko- vingu keliu norėjo Į rinki-

' munistų partija yra dalis tos mus įneiti. Jeigu tai bus iro- 
nelemtos “penktosios kolo- dyta. tai netik kad komu
nos,” kuriai yra skelbiamas nistų kandidatai praras tei- Lietuvių Vaizbos Butui

PITTSBURGH, PA.
SLA 3-čio apskričio pikni

kas gerai pavyko.

SLA 3-čias apskritis buvo vo originališkąjį antspalvį karnas ūkio budu didžiu 
surengęs metinį išvažiavi-1 —demokratinė lietuvių dar- mai narių asmeniškai pade 

be jokio atlygimą. kuris pavyko visais at- bininku organizacija. Tuo 
žvilgiais, nepaisant nepa- principu ji kurta, juo re- 
lankaus oro. Iš Pittsburgho mianties išlaikyta, juo ir vi
ii- apylinkės buvo daug gra-' suomet turėtų remtis ir va
žios publikos, ir, kaip teko dovautis.

Trečias kandidatas į dele- 
vienas iš tinkamiausių gatus yra numatomas J. ’ 

Harmanas. Jis nėra komu
nacių . žmogus

Vaizbos butas minės 10 me
tų sukaktuves.

Šiais metais Pittsburgho 
sū

dant dirbti 
nimo.

Vargdieniečiai šį žiemos 
sezoną išnaudos kultūri
niais parengimais organiza
ciją stiprindami ir jaunimą 
prilaikydami prie lietuvių. 
Šokiai su savu bufetu sava
me salione nutarta rengti du 

Čia paduodamas 9-tas au- kart kas mėnesis. Manoma

AUKOS DARIAUS-GIRĖ
NO PAMINKLUI.

kriaučių tarpe.
Daugelis socialistų sim-

patikų gėrėjosi tuo, kad so
cialistai juos pakvietė į savo 
pasitarimus. Jie mano neuž-- 
ilgo jnisirašyti prie musų 19 
kuopos. Puiku, socialistams 
reikalingi veikėjai.

s nėra komu- kryžiaus karas. Dar Pitts- sę būti ant baloto, bet para- kanka 10 metų nuo jo susi- 
; jis artimes- burgho publika nėra pamir- šų rinkėjai atsidurs teisme, organizavimo, taigi tai su- 13xt 3—^-z-

kų skelbimas:
Nuo New Yorko lietuvių 

Kazimiera Kava-

įr su pamarginimais, dekla
macijomis, ete.

Vargdienio darbo balan
se atspindi Argentinos lietu
viu visuomeninio veikimoNuo LDD moterų 10 kuo-

’isva-“Naujos Gadynės”' 
žiavimas.

Birželio 2 iš visų Brookly
no priemiesčių lietuviai pra
dėjo busais vykti į Idlewild 
Parką (New Jersey valsti
joj). Privažiavo 12 busų, 
kurie sudarė 480 žmonių.

Bet komunaciai visokius pa- valdžios rankas, degino sa- tam tlk.r.as bankas,
skalus apie jį leidžia, nori vo knygas. Ra^ !SVenSus galimii nesma-
pažeminti jį kriaučių akyse
Ar ta jų agitacija paveik 
ant kriaučių, tai pamatv
trumpoje ateitvįe. . . .... , , ..

, . * mausia atitinka nacių pro- Unija pittsburghe jau skel- tų šleito buvusiam i
Delegato vieta gana svar- pagandai, komunistų parti- bia, kad ji mes visus komu- Centro sekretorius kandida-

bi, nes nuo jo nesugebėji- ja turėjo drąsos statyti sa- njstus iš Unijos,
mo, nuo jo apsileidimo nu- vo kandidatus i valdiškas

Teko pastebėti, kad yra
Brookiyne surinkta- 

Neprigulmingas
priklauso Vargdieniui. O 

Piliečių kjek pašalpų nelaimių pri-

tui Keistučiui Michelsonui 
prakalbas Pittsburghe. Kal
bėsiąs ir R. Mizara.

Reporteris.
Automobiliais privažiavo kenčia patys kriaučiai. Jei- vietas ir jieškoti parašų po Apie lietuvius komunistus 
mažiausiai apie penki šim- gu delegatas geras, padaro savo peticijomis, kad tie galima pasakyti tiek. kad is 
tai žmonių. Palyginus per- daug gero musų nariams, kandidatai butų įrašyti į ba- žymesnių musų komunistų 
nykštį išvažiavimą su šių Jis prižiūri musų firmas, lotus. Žinoma,* komunistai mažai kas yra pasirasę po 
metų išvažiavimu, tai šįmet kad jos nepabėgtų iš musų surinko reikalingą parašų tomis peticijomis. Abelnai, 
ekskursija daug didesnė, distrikto. Jis nustato genis skaičių, bet kai tuos parašus lietuvių is viso nedaug tėra 
daug skatlingesnė. santikius su kitais lokalais ir spauda pradėjo skelbti, tai padėję savo parašus. Is pa-

Pačiame išvažiavime nuo- Pa«u Joint Boąrdu J. Har- daugelis įsirašiusių žme- skelbtų iki šim (henai apre r”
toibo nniVian«ia Via manas yra socialistuojantis mu atsišaukia ir pareiškia. vainų. ikiuvisku pa Rambanų paiupinimui ko-

* - - - ""““"is, o Joint Boardo vir- kad jie nežinoję kam tuos vardzių vargiai galima butų misiją, kuri susideda iš se-

SLA ros, Ilk, per P. \ aicekauską ijy ^vo draugijos iždo lėšo 
—$6.80. mis palaidojo! Moralinė pa-

Dariaus-(litelio Pamink- varna saviesiems neikainuo 
lui Statvti Komitetas taria

SLA 41 SEIMO DELEGA- 
. TU ŽINIAI.

Seimo rengimo komitetas 
yra išrinkęs delegatams

lama saviesiems
i —----- <............... —- ------ jama. Ir visa tai
aukavusiems ir aukas rinku- jokių pašalpų, 
siems nuoširdų ačiū. Tao tarpu ' ivairris dvka-

J. Šaltis, pirmininkas; duoniai, kurie čia per 10 me-
S. Briedis, Jr., fin. sekr.

atliko be

liatas desėtkų dolerių pelno, Savė
Fifth

phone Van Buren 7652

NUTARĖ DEPORTUOTI 
BRIDGES’Ą.

Kongreso atstovų mniai 
329 balsais prieš 42 nutarė, 
kad valstybės gynėjas de
portuotų Harry Bridges’ą,

< irgan i zat >- orgay izuota

tų buvo maitinami Lietuvos 
iždo pinigais, netik nieki' 
gera Argentinos lietuviams 
nenuveikė, bet pridarė 
biauriausių skandalų, kurių 
rekordai iš teismų archyvų 
ilgai neišdils. I)idžiau<is 
skandalas buvo kunigo .1.

šv. Kazimiero

„ gali vardus, katrie atsišaukia, Kurie greičiausia ir pa-
iš Joint kad ju vardai neteisėtai vai- tys nežinojo ant ko rasėsi. , - ,

' ‘ ~ atsišaukę į Žymesnieji lietuviai komu- G. Ručinskienė, 4o E. 98th
nistai nors daug kalba apie st., phone Pullman 8099. 
Rusiją ir komunizmą, bet Romisiia sujieškos

---- , ... ....... patys balsuoja uz demokra- delegatams kambarius pas
Žmonių pagalvoti ir išrinktoj. Har- tada jų vardai yra skelbia-’^us ar republikonus. privatinius žmones arba

buvo daug, nes buvo renka- i maną į delegatus. Tada tu- mi laikraštyje. Beveik visi 
ma pusė valdybos. Pasiliko rėsim geresnius santikius su sakosi nežinoję ant ko jie 
visi seni viršininkai. Kalbė- Joint Boardu ir galėsim tu- rašęsi. Kiti sako. kad para- 
ta apie išvažiavimo suruoši- rėti iš to daugiau naudos. šų rinkėjai jiems melavę,
mą, bet komisija paaiškino, Vytautas Katilius, kad jie rašosi dėl preziden-

mouth iCI() jurininkų ........ . . . .. ..
Irių Vakaruose, šitą nutari- bažnyčiom loterija, 
mą turi da užtvirtinti sena- Taip rašo “A. L. 
tas. Bridges yra kilęs iš Au- bradas Giedraitis, 
stralijos ir jį norima depor-

Ba se

“The Pittsburgh Press” viešbuty 
pradėjus skelbti vardus ir Todėl delegatai, kurie no- 
pavardes pasirašiusių po rite apsirūpinti kambariais 
komunistų peticijomis* ko- iš kalno, praneškit bile kat- 
munistai pradėjo protestuo- rai komisijos narei.

tuoti kaip “nepageidauja
mą svetimšalį.” Jau seniau 
jį norėjo deportuoti kaip ko
munistą, bet teisme jis užsi
gynė nesąs joks komunistas 
ir buvo paliktas.
INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.

Puiki naudinga knvpa. aprašyta 
katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslų. 215 nusi.........................$1.00

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandoa: nuo 10 ryto iki 2 p n 
ir nuo B iki S:30 \akaro 

šventadieniais: 10 iki 12 diena.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Te!. Boulevard 8483
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Sveikatos Kampelis | Bruožai iš M. X. Mockaus
guliau seilės suvilgo liežuvį, 
burną, lupas ir t. t. Reiškia, 
padeda mums kalbėti. Ki
tais žodžiais, patepa musų, 
kalbamaji apartą.

Seilės padaro pradžią1

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!...

—Bet ko tu taip uždusęs, 
tėve?

—Uždusau, Maike, tavęs 
bejieškodamas.

—O ką pasakysi?
-^Noi iu. kad padėtum

man šobię išgaląsti.
—-Tau pa vėlu ją galąsti.

Leve.
—Nodėl pervėlu ?
—Todėl, kad rusai jau

užėmė Lietuvą..
—Tai niekis. Maike. At

eis Hitleris ir bolševikus iš
varys. Smetona ir vėl atsisės 
ant I.’etuvos sosto.

—Neviliok savęs gražio
mis viltimis tėve. Hitleris 
jau dabar pasodino Smeto
ną už grotu, o kas bus, jeigu 
jis Lietuvą užims!

—Na, tai kaip tu rokuoji. 
Maike. ar ponas Dievas mu
sų šventai Lietuvai nepa
dės ?

—Ne. tėve. jis negali pa
dėt.

—Kodėl negali'?
—Todėl, kad io nėra.
—Ale YPniuje vra cudau- 

nas jušre- bromas su pane
lės švenčiausios abrozdu. 
Pamatysi, vaike, kad atsi
tiks da dideli stebuklai.

—.Jau atsitiko, tėve. Bol
ševikai užėmė Vilnių, o tas 
“abrozdas" ir susiraukt ne
susiraukė.

— Ale aš tau pasakysiu. 
Maike. kad panelė šven
čiausia vistiek bolševikams 
razumą apsuko. Kai Ameri
kos lietuviai rinko pinigus 
Vilniaus žmonėms, tai Bim
ba ir Mizara rašė savo ka- 
ziornoj gazietoj. kad niekas 
nieko neduotų. Reiškia, va
dinasi, jie nežinojo, kad 
Stalino vaiskas Vilnių už
ims. .Jei butų žinoję, tai ne
būtų taip tašę. Tada+>utų 
surinkta daugiau pinigų ir 
bolševikai dabai- butų galė
ję surengti sau gražų balių 
Vilniuje už tuos pinigus. 0 
dabar bus menkas pažitkas. 
Na. tai kaip tu rokuoii, Mai
ke. ar čia ne panelė šven
čiausia juos taip subalamu- 
tijo?

—Tiesa. tėve. kad bolše
vikai čia padarė klaidą. Bet 
klaidas jie daro visą savo 
gyvenimą, taigi pas juos tas 
visai pamaltas dalykas. Ste
buklas butų. jeigu jie kur 
nors nepadarytų klaidos.

Na. gerai. Maike. kaip 
tu \iską žinai, tai pasakyk 
ką tu mislini apie mano 
fikntą Smetoną? Ar Hitle- 
į is nepadarys jam kokios 
kiaulystės?

- Nelik padarys, bet iau 
ir padarė.

Ar tu šiur?
Taip. tėve Telegramos

aiškiai sako. kad nuo Stali
no Smetona pabėgo pas Hit
lerį. o Hitleris jį areštavo.

—Tas tai nedidelė bėda. 
Maike. Džėloj ir aš esu sė
dėjęs. Ale aš myninu, ar 
Hitleris nepadarys jam to
kios starablizacijos, kaip jis 
daro žydams? Tautininkų 
partijos veislė galėtų išnykt.

—Ką Hitleris su Smeto
na padarys, tai tau neturėtų 
lupėti, tėve. nes jis ir apie 
tave nesiiupina. Nors abudu 
ganėt Lietuvoj kiaules, bet 
jis tapęs prezidentu meda
lio tau neprisiuntė.

—Teisybę sakai. Maike.
—O kad tautininkų veis

lė gali išnykti, tai lietuvių 
tauta neverks dėl to. Lietu
vos žmonėms reikalingi ge
ros veislės arkliai, karvės ir 
kiti gyvuliai: o tautininkai, 
kurie jau išsigimė į dyka
duonių veislę, darbo žmo
nėms visai nereikalingi.

—Džiustį minut. Maike! 
0 kaip dabar bus su tais 
medaliais, ką Smetona ap
dovanojo savo kavalierius 
Amerikoje? Čikagon į Su
sivienijimo seimą dabar va
žiuoja Klevlento Čalis. Bal
timorės Laukaitis ir kiti me- 
daliuoti vyrai: tai kaip jie 
dabar tuos medalius nešios, 
kada tas, kuris jiems tuos 
medalius davė, dabar sėdi 
džėloj?

—To aš nežinau, tėve.
—Tai kibą man pačiam 

reikės nuvažiuot Čikagon 
ir paklausti, kaip jie dabar 
tyli na.

SEILĖS.

Seilės yra paprasčiausias 
pasauly dalykas, apie kurį. 
rodos, visiškai nereikėtų nei 
kalbėti. Net ir kuomet spiau- 
name. tai, jeigu gailimės 
skepetaitės, spiauname į 
prasčiausią vietą, kokią tik

paprastam daiktui, tur but. k?s bu™°J m3,st3? pudamas 
neteikia nei introdukcijos, Paganima rugstis, kanos 
nes kiekvienas žino. kas vra ^eittna dantų puvimą. Bet 
<ejjęg seies. būdamos alkalmemis,

Kuomet žmogus sėdi den- atmiežia rūgštis it tokiu bu- 
tisto kėdėj ir laiko atdarą *Ju dalinai apsauogja musų 
burna, tada vpatingai seilės dantis.. .
bėga,' Ivg iš kokios versmės. , Taigi, .s visa ko matome, 
lr niekas jomis nesidomi.! ,ka<l žmogus nega-
Vienok kiekvienam turėtų ■ et3 vemt- Del to. kut te 
but svarbu žinoti apie seilių f?vo darnoje tun daug set- 
atsitadima. sudėti ir veik- !«J> 83*1 skalt.vtl save latmtn- 
me. ' ' gaiš.. . ..

Seilės nuolatos vienodaiTaigi, žinodami, kad sei
lėjasi i burną net iš trijų!!es v"'3 labai . reikalingos 
liauka. ' Daugeliui, turbut. i naudingos virškinimui, tun- 
bus įdomus Mausimas, kas Į33 sudaryti tokias apltnkv- 
vra tos liaukos-’ ' h®5- Pne aunu burnoje atsi-
' Liauku vra daug, įvairaus jr3nd3 daugiau seilių. Saky- 
didumo ir‘formos. Nors josi?1*”- Imksma draugija, svari 
randasi įvairiose kūno daly-i »®nminke bet patarnauto
se. tačiau ju užduotys be- Į3* baltas, svarus stalas, ant 
veik vienodos, butent, ga. į kurto padėtas valgis, kvepia 
minti kultui naudingus sv- t3!P.’ ka<k 3not pasakio, net 
vus arba pašalinti nevelka- ?ell?,s y3™>: «m»g“‘
liūgas liekanas. pasikalbėjimas, mandagus
^ka.bantapie.i^as^,^ “̂^™^;
SS kurios’ V Si j & b'i

nepriklauso. Pav., inkstai! J
?:a. bauį°« 3Ž‘i “PO j°& te! nori 

ta
kcs. kaip knitys kepeny,; .
seilmes liaukos ir daugiau ■ ma, ,aike V{flgio' gkaitvti Jai
jomn r krasčius apieNisokias* baise-ua naudingas medžiagas. ; nybėg TaJa žug k vfe.

virškinimo skvsčiai.
Dr. G. I. Bložis.

pa
maisto virškinimui ir apsau 
goja dantis nuo kenksmin
gų veiksnių. Sakysim, užsili-

_ i

i O jeigu kas nori prarasti;uotis yra prašalinti įsma-į . į bėdo<J\u vir. i
is. 0 štai, kitos rūšies liau-! ?,P- 11 ?. 1® f?
cš. kaio krutvs. keuenvs. f31 r?lkl.3 ,butl

Kadangi kalbame apie į 
seiles, tai šiek tiek plačiau 
pakalbėsime apie seilinęs _ 
liaukas.

Pora seilinių liaukų ran
dasi palei ausis abiejose pu
sėse. Tos liaukos yra vadi
namos paratidinės liaukos, i 
kurių kanalėlis atsidaro ties; 
viršutiniu pirmuoju krumi-

DARBO STOVYKLOSE 
DIRBS 1,000 LIETUVIŲ 

MOKSLEIVIŲ.

Lietuvos švietimo minis
terija šią vasarą ruošia gim- 

. , . ... ... nazijų septintųjų klasių
niu dančiu. Kita pora seili- į moksleivių darbo stovyklas, 
nių liaukų randasi pažandė- stovyklų darbų planas 
se. 0 trečioji pora randasi t jau paruoštas ir jo vykdy- 
po liežuviu, liežuvio priešą- mui paskirta reikalingu lė- 
goj. Kiekviena tų liaukų tu- i ~u
ri savo kanalėlį, kuris vin-j U . .
giuodamas tarp raumenų ir septintųjų
kitų minkštų audinių atsida
ro burnoje, visai prie galo 
liežuvio. Kartais, kai žmo
gus laiko atdaręs bumą ir 
laiko pakėlęs liežuvį, tai ga
lima pastebėti, kaip seilės 
pilasi iš tų kanalėlių. Dau
giausia seilių išsilieja iš tų 
liaukų, kurios randasi po

klasių moki
nių — berniukų darbo sto
vykla bus ant Skaistės eže
ro kranto, ties Trakais. Jii 
prasidės birželio 23 d. ir tę
sis ligi liepos 11 d. Toje sto
vykloje turės dalyvauti visi 
sveiki lietuvių gimnazijų 
septintųjų klasių mokslei
viai. apie 800.

Stovyklos programoje 
darbas 
pylimo

liežuviu. Tokiu budu užau 
gusiems žmonėms, ypatin- j numatyta: fizinis 
gai kurie pamiršta kasdien'prie geležinkelio

Žuvo Lenkų Sub
marina.

Iš Londono pranešama, 
kad lenkų submarina *’O- 
įzel.” kuri iki šiol veikdavo 
su Anglijos laivynu, pasku
tinėmis-dienomis jau nebe- 
sugiyžo iš jūrių. .Ji turėjo 56 
žmonių įgulą. “Orzel” pa
bėgo nu<» vokiečių da perei
tais metais, kai vokiečiai už
ėmė Lenkijos uostus. Bet 
keista, kad povandeninis 
lenkų laivas buvo pavadin
tas aukštai skraidomo pauk
ščio vardu. (‘‘Orzel" reiškia 
arą.)

Prie anglų laivyno buvo 
prisidėjęs ir kitas lenkų ka
ro laivas — naikiu t u v a s 
“Grom.” Tas žuvo prie Nar- 
viko, Nonegijos pakrašty.

vaitoti šepetuką dantims. nuo Trakų link Vilniaus sta- 
valyti, ant priekinių apati- tvmo. Stovyklautojai per 
nių dantų iš bėgančių seilių i dieną fizinį darbą turės 
iš vidaus labai daug susi-'dirbti pilnas keturias valan- 
kiauna vapnos bei kalkulių. das; karinio parengimo už- 

Dabar nukalbėsime apie Į riėmimai — 2 vai. 30 min.; 
seilių sudėtį. Suprantama, fizinio lavinimosi pratimai 
seilėse didžiausis nuošimtis. —1 vai. 30 min.
tai yra vandens (97'< ), bis- Mokinių—mergaičių dar- 
kutis mucino bei glycopro- bo stovykla bus Stalgėnuo- 
teino, kuris priduoda sei- ?e. netoli Plungės. Ši ste
lėms glitumo. Toliau, seilėse vykia prasidės liepos 14 d. 
randasi Įvairių druskų, iš, įf baigsis liepos 25 d. Joje 
kurių ir susiformuoja vopna mergaičių galės dalvvauti 
bei kalkės ant dantų. Seilė- apįe 200. Tikimasi, kad toks 
se yra labai svarbių vu, į skaičius susidarys iš sava- 
kurios padeda suvirškinti norių visų lietuvių gimnazi- 
maistą. Negalima praeiti ne- septintųjų klasių mergai- 
paminėjus ir tą, jog seilėse čių.
yra nematomas ir didžiau- Stovvklos programoje nu- 
siąs musų pnesąs - bakte- matyta\ fizVnisfe darbįs že-
nj()>. Taigi, .-ustzeidus. kad ūkiuose, fizinio lavini 
neuzkresti žaizdos, niekad 
nereikia

Svarbiausia seniu vaai-.ek,kuisijos;
Ši mergaičių darbo sto

.... ... mosi pratimai, auklėjimo
ant jos dėti seilių, klausimais paskaitų ciklas

eilių vaid-....................

Biografijos
(Tąsa)

nieko nerašytų spaudoj prieš parapiją, 
nieko prieš ja nekalbėtų ir nekenktų rinkti 
bažnyčiai aukas. 1912 metais parapijos 
komitetas išėmė iš teismo antrą draudimą 
prieš Mockų, Praną Gražį ir kitus neįvar
dytus, kad jie “nevarstyk bažnyčios du
rų” ir netrukdytų švento biznio.

Mockaus biznis ir “kupčystė velniais.”
Per 24 metus, butent nuo 1890 iki 1914, 

Mockus turėjo Detroite biznį: pardavinė
jo knygas ir įvairius žaislus. Tą savo vers
lą jis buvo pavadinęs: “M. Mockus. Mail 
Order Dealer in Books and Novelties.”; 
Pardavinėjo Bibliją ir svietiško turinio Ii-' 
teraturą. Pardavinėjo taipgi ir “novelties” j 
—įvairias naujanybes, štukas. monus, ku
rių kaina būdavo nuo 25 centų iki $5.00.

štai, pavyzdžiui, pora jo “štukų:” (1) 
kaip padaryti, kad pūslė pati sprogtų, iš
duodama šūvio gai’są? Kaina. 25c. (2) 
Kaip padaryti, kad niekas neperžengtų 
per pojiierį nuo 12 žingsnių atstumo? Kai
na. $5.00.

Buvo laikas, kada mes visi buvome tik 
ką atvykę iš Lietuvos grinoriai ir norėjome 
palikti dideliais magikais; už tai Mockus 
ir kiti “magikai” darė neblogą biznį. Moc
kui būnant per tiek daug metų tokiam biz
ny, pasitaikydavo ir klaidų. Buvo atsitiki
mų, kada siuntėjų laiškai nepasiekė Moc
kų; ir vėl buvo atsitikimų, kada Mockaus 
siuntiniai nepasiekdavo kostumerių. Pa
našiuose bizniuose tokios klaidos yra neiš
vengiamos. Neišvengė jų ir Mockus. Bet 
sakyti, kad Mockus ėmęs nuo žmonių po 
$25.00 ir jiems užtai siuntinėjęs plytas ar 
lentagalius. tai reikštų sakyt didelę ne
tiesą.

Niekas šitokio biznio nedarys netik per 
24 metus, bet nei 24 mėnesių, kaip jis atsi
durs kalėjime. Antra, Mockus visą laiką 
Detroite gyvendamas priklausė prie drau
gijų ir turėjo jose gerą vardą. Taigi paleis-1 
ti paskalai, buk Mockus buvęs apgavikas 
ir pardavinėjęs katalikams “velnius” po 
$25, nusiųsdamas vietoj “velnio” kokį 
plytgalį ar lentgalį,—tai buvo piktų liežu
vių pletkai.

Antra, kai dėl Mockaus prakalbų ėmė 
smukti lietuviškų kunigu biznis, tai 1917 
metais jie nutarė jį “pafiksyti:” jie iškrė
tė visą Ameriką, ir vistiek nerado nei vie
no liudytojo, kuris butų sutikęs liudyti tei
sme, kad jis pas Mockų yra pirkęs “vel
nią,” “plytą” arba nors “lentgalį.”

Kunigai Mockų vadindavo “apgaviku,” 
“velnių kupčium’’ ir kitaip, bet teismuose 
jie šitų kaltinimų Mockui nedarė, nes ne
turėjo prirodymų.

1917 metais Chicagoje kun. P. L. išlei
do prieš Mockų lapelį, kuriame Mockų 
kaltino: “Mockus skelbiasi kunigu, o tuo- 
tarpu valkiojasi po visokias turmas” (su
prask—kalėjimus). Aš sykį užklausiau 
Mockaus dėlko jis neatsako į tuos šmeiž
tus ir neapgina savo vardo?

A. M. METELIONIS.

Jo atsakymas buvo toks: “Aš tiems 
žmonėms burnų užsiūti negaliu, o bylinė
tis nematau reikalo. Kada kunigai vadina 
mane ‘velnių kupčium,’ tai jie mane gerai 
išgaišina parapijonams. Parapijonai atei
na to ‘velnių kupčiaus’ pažiūrėti, išgirsta 
teisybę ir jau daugiau neina į bažnyčią,” 
—kalbėjo Mockus.

Bet Mockų šmeižė netik kunigai ir da
vatkos, o ir tūli save tituluoją laisvama
niais. Jie nesiliauja to darę ir jau Mockui 
mirus. Pavyzdžiui, “Vilnis” gruodžio 8 d., 
1939 m. Senis J. Ramanauskas iš Miners- 
ville. Pa., rašo, kaip 1892 metais jis ir jo 
gaspadinė sudėję po $1.50 ir už $3.00 išsi
rašę pas Mockų knygų, bet tų knygų ne
gavę, todėl dabar, jau Mockui mirus, jisai 
pajieško savo $3.00!

Bet kodėl drg. J. Ramanauskas tylėjo 
kuomet Mockus buvo gyvas, tylėjo apie 
50 metų, o kaltina Mockų tik dabar, kada 
jis negyvas? Rodos. Ramanauskui taip il
gai laukti nebuvo reikalo, nes jis turėjo 
artimą pažintį su Mockum ir galėjo jo as
meniškai užklausti. 1916 metais drg. J. 
Ramanauskas pats rengė ir tvarkė Mockui 
prakalbų maršrutą savo apielinkėj. Tada 
jo stuboje Mockus išgyveno apie sąvaitę 
laiko, taigi Ramanauskas galėjo paklausti 
ir apie tuos $3. Kovo 7 d., 1917 metais 
drg. Ramanauskas ir vėl kvietė Mockų 
kalbėti—dėl atidarymo laisvų kapinių 
Minnersvillėje. Ir šiaip jis yra Mockui pa
rašęs tuziną draugiško turinio laiškų ir 
niekad neklausė apie tuos $3. O dabar, 
kada jau žmogus miręs ir jau po žeme, tai 
jisai “atsiminė” savo 47 metų seną skolą 
ir jos “jieško”! Ir ta pačia proga Rama
nauskas šmeižia Mockų, buk už $25.00 jis 
siuntinėjęs žmonėms lentgalius ir pana
šiai. Dėl ko Ramanauskas gyvą Mockų va
dino draugu, o mirusį šitaip juodina, tai 
man nesuprantama. . r

Kunigo Mockaus misijos po lietuvių ko
lonijas prasidėjo 1915 metais; pirma Chi
cagoj ir apeilinkėj, o vėliaus ir po kitas 
kolonijas. Mockus buvo talentuotas kalbė
tojas, savo i-ušies “auksaburnis.” Jis savo 
kalbom užžavėdavo net davatkas, atėju
sias triukšmo kelti arba kiaušiniais jį mė
tyti : jos užmiršdavo savo tikslą ir sykiu su 
kitais kvatojo iš savo paikystės.

Mockaus misijos labai skaudžiai plak
davo kunigų biznį ir jų kišenių.

Daugelyje kolonijų po Mockaus prakal
bų kunigo įplaukos sumažėdavo per pusę. 
Dėl šito kunigai nėrėsi iš kailio ir griebda
vosi žemiausios rūšies priemonių, kad 
Mockui pastoti kelią. Organizuotai ateida
vo į prakalbas ir keldavo triukšmą; kiauši
niais mėtydavo kalbėtoją; grąsindavo jo 
gyvybei ir melagingai jį skųsdavo polici
jai. Ypač šėlo jie 1917 metais, kada Ame
rika prisidėjo prie pasaulinio karo. Kuni
gams tada buvo lengviau įskųsti policijai, 
nes prie kitų melų jie da pridėdavo, kad 
Mockus “Vokieitijos agentas.”

(Bus daugiau)

NEGRAI TURĖTŲ BUT GERESNI LAKŪNAI.

RUPPERTAS PALIKĘS
“TIK” 7 MILIONUS.
Kapitalistų spauda prane

ša, kad buvęs bravorninkas 
Ruppertas palikęs “tik” 
$7.000,(HM> ' erte> turto. 
Vargšas kaip )i> nenumirė 
badu’

muo yra tas, kad jos f u vilgo
ir palaiko krūvoje burnoje: [j ™e,SalclM .. 
sukiamtvta maistą, padeda >Tkl3 bu« badomoji. Todėl
kramtyti it nuryti rukram- JO1' 'yk JU g 
lytą maistą. Toliau, j,»s su-1les bu"
teikta skonį įdėjus į burną į BOMBA ANGLŲ LAIVE, 
sausą maistą. Pav.. saldainis |
ar gabalėlis cukraus. Pridė- Buenos Aires uoste besto- 
ius juos prie sauso liežuvio,
nejunti jokio skonio, kol, 
seilės jo nesudrėkina. Tik 
seilėms sudrėkinus medžia
ga, paimi t anie jos skoni. Ra

vint anglu prekybos laivui 
“Gascony, jame sprogo 
bomba, sužeisdama 4 juri
ninkus. Spėjama, kad tai 
buvo sabotažas.

Didžiosios Britanijos avia
cijos ministerijos paskelb
tas oficialus pranešimas, 
kad sprendžiant prašymus 
priimti į Karališkają aviaci
ją nėra atsižvelgiama į no
rinčio įstoti odos spalvą, ir 
kad neeuropiečiai turi ly
gias galimybes Britanijos 
aviacijos tarnyboje, vėl pa
traukė bendrą dėmesį i iš 
dalies iau įrodytą, teoriją, 
kad negrai turi tam tikrus 
gamtinius privalumus, kurie 
iiems aviacijos darbe sutei
kia pirmenybę prieš baltuo
sius.

Kiekvienas lakūnas, ku
riam teko skristi moderni
niais nepaprasto greitume 
ir didelių manevravimo ga
limybių lėktuvais, puikiai 
žino. kad didžiausią pavojų 
sudaro tie momentai, kai 
aviatoriai ilgesniam ar 
trumpesniam momentui vi
siškai netenka sąmonės ir 
lyg apalpsta.

šitoks sąmonės netekimas 
atsiranda tuomet, kai po 
smarkaus nėrimo žemyn, la
kūnas išlygina savo lėktuvą, 
ar kai jis, nesumažindamas 
pasiutusio lėktuvo greičio, 
padaro staigų kampą. 
Skrendant tiesiąją linija, 
nors ir didžiausiu greitumu, 
šis pavojus lakūnui negre
sia.

Mokslo yra išaiškinta, 
kad šis sąmonės netekimas 
atsiranda dėl per aukšto 
kraujo spaudimo galvos vi
duje. Jei žmogaus kūnas pa
keičia savo judėjimo link
mę su 500 iki 700 km. per 
valandą greitumu, tai gal
vos viduje kraujas sudaro 
spaudimą, kuris kartu pa
veikia ir į pilvo srityje esan
čius kraujo indus ir juos 
smarkiai išplečia. Dėl tų 
kiaujo indų išsiplėtimo 
kraujas iš galvos ir kitų 
aukštesnių kūno dalių tuo
jau subėga pilvo sritin. 
Kraujo atitraukimas iš sme
genų ir sudaro šį taip pavo
jingą lakūno sąmonės nete
kimą.

Jeigu lakūnai lėktuvo iš
lyginimo ar kiypties stai
gaus pakeitimo metu suge
bėtų atsigulti, tai šis pavo
jus tikrai butų žymiai suma
žinamas. tačiau, aišku, tai 
nėra įmanoma. Kitas meto
das yra smarkiai visu balsu 
rėkti, nes tai taip pat veikia 
pilvo muskulaturą. Specia
listai taip pat aiškina, kad 
dėl šios priežasties lakū
nus reikia parinkti risiškai 
jaunus, su labai elastiško- 
mis pilvo muskulatūromis, 
ir kad jiems turi buti duoda
mas s|H*eialus kui-sas, kaip

reikiamu momentu nutrauk
ti tuos muskulus.

Nors lakūnų sąmonės ne
tekimai nepalieka blogų pa
sekmių į jų sveikatą, tačiau 
kiekvienas supranta, kad 
skrendant neapsakomu grei
tumu, ar net oro kovos me
tu, sąmonės išlaikymas turi 
didžiausios reikšmės.

Anatomijos specialistai 
puikiai žino, kad negrai ar
ba negrų kilmės žmonės turi 
daug stipresnę pilvo musku
laturą, negu baltosios rasės 
nariai. Tai yra ir įrodyta 
negrų boksininkų, kurie su
geba be blogų pasekmių 
gauti smūgius pilvo sritin. 
kurie iš baltojo boksininko 
tuojau padalytų invalidą 
aiba net jį užmuštų. Dėl ši
tokio savo pilvų muskulatu- 
įos stiprumo negrai taip pat 
sugebėtų ore atlikinėti to
kius pasukimus ir išlygini
mus. kurie baltajam žmo
gui yra visiškai neįmanomi 
pasiekti. Aišku, labai gali 
buti, kad daugeliui negrų 
trūksta tos kitos kvalifikaci
jos, kurios yra reikalingos 
geram lakūnui sudaryti. Ta
čiau vis didinant ir didi
nant lėktuvų greitumus, pil
vo muskulaturos stiprumo 
problema įgyja vis dides
nės ir didesnės reikšmes.

I. S.

t
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Kaip Penktoji Kolona Pardavė i
Naciams Norvegiją !

Penktoji kolona jau turi i mo priemones, pulkininkas I buvo norvegu fašistas, 
savo istoriją. Ji padėjo žlug- ’ Sundlo drauge su vokiečių Tų pačią dieną pasitaikė 
ti Ispanijai. Austrijai, Čeko-' karininkais Įsakė karei- j per Kongsvinger grįžti iš 
Slovakijai. Lenkijai. Be jos viams atiduoti ginklus. Nar- Švedijos huriui norvegų sa- 
neapsiėjo ir Norvegija. Pen- viko komendantas pulk. vanorių, kariavusių Suomi- 
ktosios koloncs priešakyje Sundlo buvo fašistas, atsar- joj. Sužinoję, kas naktį jų 
čia atsistojo norvegų fašis- gos majoro Kvis’ingo ben- tėvynėje atsitiko, savo leite- 
tų vadas, atsargos majoras dramintis. ir iš anksto žino- nanto vedami, jie nuėjo pas 
Kvislingas. Jo organizacija jo, kas tą naktį įvyks ir kaip komendantą reikalauti gin- 
padėjo vokiečiams išlipti į jis turės pasielgti. į kių, jie ginsią savo kraštą,
krantą, sutrukdyti mobili- Norvegijos vyriausybė, > Įgulos kareiviai taip pat ne- 

rasdazaciją ir nuginkluoti savo- tatai patyrusi, įsakė majo- 
sios kariuomenės burius. rui Opidaliui vykti su bata- 
Tas darbas jam sekėsi, nes lijonu į miestą ir Sundlo su- 
jo organizacijos nariai ture- imti. Vėliau buvo pranešta, 
jo aukštas vietas kariuome- kad batalijonas užpuolęs 
nėję, laivyne ir civilinėje Naiviką ir pulk. Sundlo su- 
tarnyboje. ėmęs.

Narviko komendantas Kongsvinger tvirtovės ko- 
pulkininkas Sundlo (fašis- mendantu buvo generalma- 
tas) balandžio 8 dieną va- joras Hoch-Nielsen. Balan- 
kare įsakė kareiviams pa- e žio 9 dieną, kai miestan 
ruošti visus trokus ir išstaty- ėmė plūsti mobilizuoti vy
ti juos aikštėje, netoli karei- rai, jis atsisakė išduoti jiems 
vinių. Naktį, kai iš uoste sto- aprangą ir ginklus, pareikš- 
vėjusiu prekybos laivų ėmė damas:
lipti grupėmis vokiečių ka- —Jokios mobilizacijos 
reiviai. susisiekimo priemo- nėra.
nėmis jiems nereikėjo ru- Savo žinioje esantiems 
pintis. Jie ėjo tiesiai į karei- karininkams jis įsakė mobi- 
vinių kiemą, kur iš vakaro Jizacijos nevykdyti. Ir be to, 
buvo paruošti aukščiau mi- sužinojęs, kad vokiečių ka- 
nėti tankai, tvarkingai sėdo riuomenė jau išlaipinta Os- 
į juos ir važiavo visomis lo mieste, jis paleido inter- 
gatvėmis įstaigų ir priemies-, nuotuesius vokiečių jurinin- 
čių užimti. Jie buvo tikri, kus iš laivo “City of Flint.” 
kad norvegų kareiviai nesi- Paleisti vokiečiai tuojau nu- 
priešins. Kaip tik sargybos skubėjo į Oslo ir prisidėjo 
pranešė, kad kažkokie sve- prie išlaipintų dalių. Gene- 
timi kareiviai ima susisieki- • ralmajoras Hoch-Nielsen

Naujos Bombos Bandymai

Paduoti čia trys vaizdeliai parodo, kaip Marylando valsti
joj anądien buvo Itandoma in žinieriaus ltarbnv išrasta “sky
sto oro” bomba. Viršuje Imm l»a pirodyta sprogimo aukštu
moj. Vidury parodytas jos sprogimas, o ^ajiačioie—sunaiki
nimas Per HMM) pėdu aplinkui Lino užmuštos ir sudrasky
tos visos ožkos, kurios tam tikslui buvo priraišiotos prie 
kuoly.

Greitoji Tilto Statyba. PAJIESKOJIMAI

rimavo, nesuprasdami, ko
dėl jiems neišduoda komen
dantas ginklų ir nesiunčia 
sostinės ginti. Mieste skriejo 
žinia:

—Komendantas, general- 
majoras Hoch-Nielsen. tė
vynės išdavikas!

Savanoriai ir kareiviai 
pasipriešino komendantui 
ir, užėmę sandėlį, apsigink
lavo. Sėdę į trokus, jie nu
vyko Oslo keliu, susprogdi
no tiltus, užbarikadavo ke
lius ir ėmė organizuoti mies
to gynimą. Kitą dieną vy
riausios karo vadovybės ra
štu buvo generolui pranešta, 
kad jis atleidžiamas iš tvir
tovės komendanto pareigų. 
Kai kareiviai vyko jo suim
ti. jo mieste jau nebebuvo. Į

Kvislingas turėjo nemaža 
šalininkų policijoje. Susi-į 
mokėliai iš anksto buvo pa
siruošę paklupdyti jų ne
kenčiamą šalies vyriausybę; 
—nekenčiamą todėl, kad ji 
demokratinė;
siiuošę steigti 
diktatui a.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Šiame vaizdely matome vokiečiu inžinierius statant tiltą per upę Francuzijoj. kuomet 
francuzų armija pasitraukdama senąjį tiltą sunaikino. Vokiečių inžinieriai stato laikinus 
tiltus su neapsakomu greitumu ir nuo to daug priklauso jų greitas ėjimas pirmyn. Jeigu 
būna reikalo apsisaugoti nuo priešo ugnies, tai šitą darbą jie uždengia tirštais durnais.

PAVOGĖ PINIGUS IR PA
LIKO SAVO DOKU

MENTUS.
Petras Šliukaitis. Alvito 

valsčiaus gyventojas, šiomis 
dienomis buvo nuteistas 3 

jie buvo pa- metams sunkiųjų darbų ka-
Norvegijojc įėjimo už vagystę.

Pereita žiemaSavo šalies nepriklauso- 
mybei sužlugdyti Norvegi- ky atėjo Cei 
jos nacionalistai padarė vis- pyklon nežinomas 
ką, ką galėjo. Juk Austrijos

Stanley Eidintas, iš 
e liu iš N'-riin laičių, 
Kaun>, gub., pajieškau 
Ignaco Tenuko, Poviė 
Juozapo Stočkos, Mafijom

> jos Tt-nukaitės ir Marijon 
tės. ir kitu pažystamų 
Prašau įų atsisaukt!. kuri, 
jie randasi, malonėkit pra 

Stanley Aident 
45411 Penu stdeet. <

Ije'uvns pa- 
'elši i apskr., 
ty„ giminių: 
Ste.-fei'f’ ir 

ir 7-.fi- 
Končai- 
draugų. 
a ,t kur 
ti. ~ ((J 

v. Ind.

Pajieškau draugų Yiii.-o ERMALO 
ir Jono REVUTO. taipgi ir ju <<4serų. 
Is Lietuvos jie paeina iš lininių kai
mo La/dijų parapijos. .Jie gyveno 
kur nors apie Seram,n. Pa. Kurie ži
note kur jie randa-i. prašau pranešti, 
arba patys lai atsišaukia. s (*i>

Air. John McCanes.
443 Madison st., Jacksiui. .Mich.

Aš. Marijona įtikai 
čienė, iš Panevėžį', ink sto, 
savo vyro Jono Silvestravičiaus. Kė
dainių apskr., Airioyalo.- valsčiaus.

•stravi-
na jieškau 

tUJ
ils

. I(via jo paveikslas
Rajinšiškių kaimo paskutini -y k.i ji' 
gyveno Limington, Ont. dra.ig-.je su 
ruske. vėliau girdėjau buk ji užmu
šė Kenora, Ont. Kurie žinot kas su 
juo atsitiko ir kur jis randasi, malo
nėkite pranešti; busiu dėkinga.

Mrs. Mary Silvester (7t
1 11 Quee*n st., East,

Toronto. Ont.. Canada.

Tą pačią dieną jam buvol 
da pridėta pusantrų metų 
kalėjimo už pavogimą dvi- 
lačio Vilkaviškio gelžkelio 
stoty. Taigi iš viso šliukai- 
t;s gavo 3 metus katorgos.

KANADOJ NAUJAS AP
SAUGOS MINISTERIS.

Lietuvos Generalinio Konsulato Xc« 
Yorke pajicškonii asmenis:

Adomėnas Feliksas, i Amerika iš
vykęs apie 190“—190S metus ir pra
džioje jryvenęs Brooklyn. X. Y.

Augaitienč Veronika, apie 1901 m. 
gyvenusi Brooklyn. X. Y. Ji yra naš
lė Jono Augaičio, taipgi žinomo kai
po James Siebert ir John Siehert. gi
musio Marijampolės apskr. lX7s m. J 
ir mirusio Xew Yorke 1935 m. Velio-1 
nis paliko šiek tiek turto.

Balčiūnai Augustinas ir Povilas, leikalin

DETROIT. MM H. Pajukau kam- 
ario už stubos apvalymą. Kam butu 

moteris, prašau atsi- 
‘ M.

ieb.

paprašė užkasti.
nacionalfašistai neapkentė .»' P.v’agą užmokėjęs, šildėsi buvęs apsaugos ministeris 
savo šalies, kaip savarankis- ■ pne krosnies ir pastebėjo.. Rogėm žuvo orlaivio nelai-

mej.kos valstybės. Tuo pačiu ke- kai L. Černiauskienė užmo
Į liu nuėjo ir Norvegijos ben- kėjo vežėjui 50 litų už mil- 
i draminčiai. ° likusius pinigus paslė-

Pradėjusi kovą, Norvegi- Pe spintoje. Kai kepyklos 
jos vyriausybė pamatė, kad savininkė grįžo is miesto,

1 ii laikė kariuomenės, laivy- kambary jau nebuvo nepa- 
Į no ir policijos pareigose; žįstamojo. tik kampe likęs 
; žmones, kurie buvo Hitlerio i užmirštas jo risulys. Dirste- 
j šalininkai. ; Įėjo į spintą — atidaryta,
i Balandžio 15 dieną Hitle-, puolė prie pinigų—nėra. 
rio agentas Kvislingas atsi- Ryšulv policija rado lau-l 
statydino, nors vokiečių į- kų darbininko knygelę, iš!

Įstaigos jau buvo JI. teisėtu; kurios nustatyta, kad nepa-j.. . . , . ,.
pirmininku pnpazinusios. žistamasis vra Petras šliu-1 L,eluv,al’ nepraleiskit geros_ _• J „ T 1 _ * *■

kaitis ir gyvena čyčkų kai
me, Alvito valsčiuje. Tardy
mo metu P. šliukaitis kaltu

’ Oslo mieste susidarė komi- 
! tetas okupuotoms sritims 
i administruoti. Nacionalfa- i
šistų sukintoji vyriausybė■ pi įsįpažino. Marijampolės

apygardos teisinas P. šliu- 
kaitį už šitą vagystę nubau
dė pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

pati save likvidavo. Kai visi 
norvegai jau sužinojo, kas 
jų krašte atsitiko, Kvislingc 
penktoji kolona daugiau 
nieko padalyti nebegalėjo.

' Jos darbas jau buvo atlik
tas. Kvislingo tolimesnis; 
veikimas tik galė jo stiprinti į 

: norvejpj pasiryžimą gintis, I 
todėl iis turėjo pasitraukti. ‘ 
Penktoji kolona gali savo 
šalį išduoti, bet išdavystė
mis dar nei viena tauta ne-i 
l ando didžiuotis.

J. Jurginis.

ĮTARĖ ŽYDĄ “PAPIO- 
VUS KRIKŠČIONI.”

“Lietuvos Žinios” prane
ša iš Vilniaus šitokį įvykį:

Aušros Vartų gatvėje 27 
r.um. krautuvės savininkas! 
Leizeiis Pi auskas apie 8 
vai. vakare pradėjo raudo
nais dažais dažyti krautuvė' 
grindis. Tų dažų nutekėjo ii 
ant šaligatvio. Praeiviai įta- 
1 ė. esą, tas žydas esąs paplo
vęs krikščionį, kurio krau
jas ir veižiąsis į gatvę. Aki
mirka prie to Leizerio krau
tuvės susirinko minia fana
tikų, kurių Vilniuje netrūks
ta. ir pradėjo laužti duris. 
Leizens pagaliau atidarė 
r'vris ir tuomet viskas paaiš
kėjo, o obskurantus policija 
išsklaidė.

Šįmet Lietuvos miškų urė
dijose dirba 100 darbinin
kų. Per šių metų sakinime 
sezoną norima nulakinti 
npie 400,000 medžių. Apie 

, 100,000 medžių nusakius 
1 Rytų Lietuvos miškuose.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galvi?.; . geltor- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytu Vals
tijų ir i Kanada. 

GEO.
BEN POK AITIS 

52<l Wi!s«»n St.. 
tVatcrbury. Conn.

progos.
Aš parduodu žemę Pavalkais, gali 

pirkt tiek akerių kiek kuris nori. Že
mė gera ir lygi. viskas gerai auga. 
arti cementuoto kelio. Parduodu ne
brangiai. Mano moteris mirė. Gali 
atsisaukt augusi mergina arba mote
lis be vaikų, aš priimčiau už pusinin- 
kę. galėtumėm ir apsivest. Aš esu !S 
metų. Amerikos pilietis, baugiau ži
nių norint, klauskit: C. K-tis (3» 
R. b. 1. Box 54, Erenchtotvn, X. J.

Birštonas Vincas, 
stijas išvykęs 1913 
Pbi’adclphia. Pa.

I-'cder Louis, į J. A. Valstijas išvy
kas i923 metais, gyvenęs Perth Am 
boy. X. J.

Jančiauskas Vladas, kilęs iš Šerne-1 
liškių Budos, Trakų apskr,, išvykęs 
1912 m. ir gyvinęs Bostone, Mass.

Gendviliene-Mocytė Barbora, kilusi 
iš .Mastaičio vienk., Gruzdžių vaisė.,, 
išvykusi prieš didyjj karą.

Gurklys Bronius, 1928 metais iš-j 
vykęs i Kanadą, kilęs iš Ginočių kai- I 
mo. Panemunės valsčiaus.

Kirmonas Stanislovas, suims Pet-j 
ro, kilęs iš Kiangių kaimo. Yelionos I 
valsčiaus, gyvenęs Pittsburgh. Pa. 1

Klinga Rapolas. 1927 m. išvykęs įi 
Kanadą.

Kupriniai Juozas ir Antanas, kib- iš 
Utencs apskr. Po motinos mirties 
Lietuvoje yra likę turto.

Mackevičiai Jonas ir Tamošius, gy
venę Syracusc, X. Y.

Mančiunskas Boleslovas, išvykęs 
1911 metais, gyvenęs Boston, Mass. I

Rukytė Uršulė, kilusi iš Mastaičių į 
vienk.. Gruzdžių valsčiaus.

Siutintas Kazys, prieš dešimtį me
tų išvykęs į Kanadą.

Venti'ai Liudvikas ir Zenonas. A 
merikoje pasivadinę \Vintil, gyvenę 
Pen tįsy Ivani jos valstijoj.

-lieškomieji arba apie juos žinan
tieji prašomi atsišaukti į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą, l<i \Vest 75th 
street. Nevv Y'ork. X. Y.

į Jungtines Vai 
metais, gyveno

reikalingas plie tanuos <:.in>ų. 
šaukit tuojaus. J. J. Plandun’s 
Ik 1. Rovve’s (Mm -r. .Vilnim. M

A t i-

Mėsos ir Groserių Krautuvė
Parsiduoda. Bizni; isdb 'tas ap:e 

2»» et etų. Proga gera. Kreipkitės: (5 r 
37 Short st., LA\YREX'CE, MASS.'

PARSIDEObA XAMAS.
Dviejų šeimynų. P" 7 kambarius 

visi naujoviški Įrengimai, apie t1- 
akerio žemes, geia apieiinkė 
čiau ir ant mažos properties 
kitę: Joseph Oiamoirl. 19 liaus 
(iš Eastern avė.». \Yoburn, Ma

Mainj . 
Kla'i--

Petronelė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

iYbUOI.ES nuo visokių ligų. Kurie 
urite kokius nesveikumus, kreipki

tės pas mane: duosiu geią patarimą 
ir busit patenkinti. (28)

PET. LAMSARGIENĖ 
ISI4 S. YVater St.. I’hilaJelnhia. Pa.

«KELEIVIO” KA
LENDORIUS

Kurie ji užsisakė \ isieins 
išsiuntinėtas. O kas d a ne
užsisakė, gali prisiųsti užsa-

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTĖS

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER 
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE

BROCKERT BREWING CO., inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worce»ter—5-4334 WORCESTER, MASS.

Bn«tono Skyrius, 
Ro<t«n 2271.

1410 Columbis Road.
S**utk Boston. Tol.

VIRĖJA |
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 | 

reeept’i, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- B 
šis kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminu, kaip su- g 
taisvti maista. kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
bwlan«uotą vitaminu kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. I). L. L) 
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS,

PUIKI FARMA
119 Akrų žemės, gera stirna su vi

sais įrengimais ir Kame. elektrikus 
šviesa, telefonas, bėgantis vanduo. 
Parduodu su gyvuliais arba Ih- gy
vi lių. Ankstos ir Ivgios pie os. butų 
g.-r ■ vi“ta ir aeroplanu stočiai. Noriu 
parduot greitai, nes daliai- geriau-:s

‘įkas ptrb-ti. (5)
E l<'TINAS. \Vaehusett street 
HOLbEN. MASS. Telef. 4« 2.

POILSIO
škit.

VIETA.

k vnia elei-dabar. Kaina 
!vio” skaitytojams 
i Prašome adresuoti taip: 
i “Keleivis,” 253 l'road\vay, 

S<» Boston. Mass.

i\
25c.

pamirškit, jus galit parleist va-i 
k- e jas gra,.iai ir sveikoj vietoj labai ! 
pigiai. Kurie sergat lamatu. ku-Į 
ii n- reišaUngas tyra:, sveikas oras.Į ’1 
,.a mus tinkamiausia vieta Karma Į Pr i 
puikioj vietok ant kalno, kambarių Į ’uc 
da-'g, lieluvi.ska pirtis, šaltinis. Jeigu1 
norit daugiau žinių, k’auskitę; (.">1

Mrs. Kazimiera Yauga 
Oid To'.vn Earm, Harvard, Mass. |

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir 
Sustinrinkit 
PLAUKUS

Alczand-'r's t i h* OI i veai tok: t e 
Shanif 
iųskite 
2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO

112 W. BROAI'H \Y. 
SO ROSTON M

ir Stipriii.-iiiti Toniką, 
centus, o mes prisiųst

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienaa."
"Naujienos* yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraitis Amerikoje.
Užairaiykite "Naujienas* Šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (iiimant Chi* 
cagą), 95.00. Chicagoje lr Europoje — 9100. 
Moaey Orderį ar čekį

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGC, ILUNCIS
SatipaSiaiaioi kapiįą

.-j
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įeitas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 25. Birželio 19 d.. 1940 m.

Moterims Pasiskaityt
A. ▼ at otrvBni rrir a§1 SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHFISONIENĖ.

MUSU MERGAITĖMS 
UŽAUGUS.

darė visai klioks. Išsiilgo sa
vųjų. bei nedrįso gryžti.
Prasidėjo tarp jiedvieju \i- rnatomos 
sokie piktumai, barniai irMergaitėms užaugus, ne- 

kuriuose namuose praside
da visokie nesusipratimai 
tarpe jų ir tėvu. Tas ypatin
gai liečia neperseniausia at- f 
vykusias šeimas. Mergaitė 
sulaukusios penkioliktu, še
šioliktų ar septynioliktų me
tų. jau nori gyventi kai} 
joms geriau patinka, nenor 
klausyti tėvų. nenori visuo
met būti namie. Jos jau nor 
gražesnių drabužių ir viso
kių padailinimo priemonių 
dažyti veidus, draugauti sv 
kitom mergaitėm ir vaiki
nais, nenori anksti namor 
pareiti, jas vilioja visokios 
vakarinės pramogos, kaip 
teatrai, judžiai. šokiai ir ki 
tokie pasilinksminimai. Tė 
vams reikia šaltai ir supran
tančiai į tą viską žiūrėti.

šimtas metų atgal mergi
nos ir moterys praleisdavo lo. arba nori rasti 
beveik visą laiką namuose nori eiti su kitais taunuo- 
—siuvo, audė, ir gamino iiais ar sekti čia gimusių 
valgius. Mažai tebuvo mo- amerikiečių papročius, tai 
Rytojų. slaugių ir ofisų dar- geriau viską su jais apkal- 
bininkių. tik vyrai ėjo i dar
ba. šiandien mes matoma

i tarnybai. Prieš suomių-so- 
vietų karą toje organizaci
joje veikė 100.000 moterų ii 
merginų. Dabar tos organi
zacijos nariu skaičius dai 
labiau padidėjo. “Lotų” ne
galima palyginti su tomis 
angių aukštosios visuome
nės narėmis, kurios dabar 

parado žingsniu 
žygiuojančios Anglijos mie-

Maudymosi Kostiumai

moteris dirbant jau tokim 
darbus, prie kurių seniau tik 
vyrai buvo samdomi. Eida
mos į darbą, moterys tampa 
savystovios. Darbai ir pini
gai joms daug duru atidaro

nesusipratimai. stuose. “Lotos” daugiausiai
šita mergina ištekėjo tik sunkaus darbo dirbėjos, Ru

dei to. kad pasitraukti iš na- rios ateina is liaudies ir sa- 
nų. kur tėvai .ios vi.-ai ne.-u- vanorių kariškųjų organiza-
jrato. Gal ji nebūtų taip įsi- cijų.
mylėjus į tą vaikiną, jei tė- Laikraštis supažindina su 
ai butų kitaip su ja. elgesį, organizacijos istorija: 1809 

Jeigu jie butų leidę jai drau- m. švedų-rusų kare karžygė 
rauti su jaunais vaikinais, suomė Lota Svard kartu su 
juos i savo namus pasikvies- savo vyru išėjo į karą. Sun-
.1. gal ji nebūtų 
pirmo.

Motinos klysta, jeigu jos 
nario, kad pasakodamos 
apie savo praeitį padalys 
Kokios nors įtakos savo vai
kams. šiandien gyvenimas 
risai kitoks. Reikia kreipti 
lėmesį į amerikonišką gy
venimą. ir reikia supiasti 
savo vaikus. Jeigu vaikai 
pageidauja daugiau moks- 

darba, jei

įseius už Klausiose kautynėse Lota vi
sada buvo greta savo vyro ir 
ją pažino kiekvienas nar
suolis karys. Ir vėliau, sugrį
žus namo. aplink Lotą tel
kėsi kariai, ir ji nepailsda- 
ma suteikė kiekvienam pa
šalpą ir paramą. Dabar jos 
dalbai pasidarė legendarus 
ir apie juos mokykloj moko
si kiekvienas suomis ir šve
das.

Dabartinės “lotos” nėra 
amazonės, nedalyvauja ka
ro lauke, bet jos eina dar 
svarbesnes pareigas. Lauko 
virtuvės, ligoninės, karių 

bėti įimtai, gražiai, bet ne- būstinės, pabėgėlių stovyk- 
niekinti jų ir nebarti. los—visur ten dirba “lotos.”

ELiS. Karui prasidėjus, “lotos” 
apsiėmė visus vyriškus dar-

KARŽYGĖ LOTA SVARD 
IR JOS 100.000 PASE

KĖJU.
čia vaizdelis iš Atlantic City maudynių. Jis partMio, ko
kius maudymosi kostiumus šįmet merginos dėvės.

KAIP JUODAPLAUKE INDĖNĖ SU
ŽAVĖJO MĖLYNAKĮ LIETUVĮ.

Oklahomos valstijoje yra t kais moteris. Ilgai netruko, 
vienos indėnų giminės re- i kad geltonplaukis Nemuno 
zervacija. tai yra valdžios I šalies ainis susipažintų su 
paskirtas plotas indėnams. Oklahomos dukra, 
ši. kaip ir kitos indėnų gi- studentai susitarė,
minęs, ilgai, atkakliai ii; Niekas nežino, kaip ilgai 
drąsiai kovojo su baltaisiais dvaUgavo lietuvis su indėne, 
ateiviais. Primityviški gum-, gana kad šiandien 
buota pentum Mivukai zviG oklahomos indėnų vado 
nai švaistėsi ore. Šios gum- dukters vyras yra lietuvis.

žmogus negalėjo atsispirti 
galingajai civilizacijos ban
gai, kuri iš lėto ritosi į Va
karus. Kaip kitų, taip ir šios 
giminės žmonės turėjo susi
taikyti su likimu. Oklaho
mos indėnų vadas buvo pri
verstas pasirašyti taiką. Jis 
įpiovė savo dešinės rankos 
mažajį piratą ir ant patiesto 
popieriaus lakšto savo krau
jų pažymėjo tris kryželius.

Nuo šios nelaimingos tai
kos pasirašymo dienos taip 
pat prabėgo daug metų. 
Raudonasis žmogus, indė
nas, vėliau užsidaręs rezer
vacijoje, pradėjo skurdų ir 
gana liūdną gy venimą.

Gal būt Oklahomos indė
nai ir butų taip gyvenę, jei

no sužadėtinė, gyvendama 
Chicagoje. nei nesiskyrė 
nuo kitų mergaičių. Kaip 
kitos jaunos studentes, taip 
ir ji visuomet pudravo savo 
veidą, dažė lupas ir gražiai 
puošėsi. Dabar gi, Oklaho- 
moje, mano žmona visai ki
tokia. Jos tėvas turi pasista
tęs gražius namus su visais 
patogumais, bet ji nori gy
venti būdoj, kaip ir kiti indė
nai. Jos tėvas irgi neina i 
tuos puikius namus gyventi. 
Jis sakosi pastatęs juos tik 
baltveidžiams svečiams pri
imti. Mat, gavęs daug pini
gų už aliejų jis yra milionie- 
rius. tai pas jį atvyksta daug 
žymių amerikiečių baltvei- 
džių į svečius.”

Pasirodo, kad girių ir tyrų

“Frankfurter Zeitung” 
Namų ruošos darbas irgi pa- stokholmo bendradarbis 
lengvintas iki aukšto laips- plačiame rašiny iškelia Suo-
mo visoms. Joms nereikia 
rūpintis, kaip šaltai užlaiky
ti maistą: tą atlieka elektri
niai šaldytuvai. Joms nerei
kia per visą dieną prie pe
čiaus stovėti: elektriniai ir 
gaziniai pečiai greit įkaista 
ir bematant maistas paga
mintas. Joms nereikia dėti 
visokius prezervus Į bonkas. 
nes juos galima pigiau gata
vus nusipirkti, ir krautuvės 
parduoda geresnius. Net ir 
dulkės sutraukiamos maši
nomis.

šiandien moterims yra 
pigiau nusipirkti gatavus 
drabužius, negu pasisiūti. 
Tokiu budu. praleisdamos 
mažiau laiko namuose, mo
terys šiandien imasi kitokių 
darbų. Jas jau viskas intere
suoja. Jos randa visokių už
siėmimų. Ir mergaitės, visa 
tai matydamos, jau nebeno
ri namie pasilikti: jos ilgi 
nori laisve džiaugtis.

Nekurie žmonės paten
kinti senoviška tvarka, bet 
daugumui nauja yra geres
nė. Jaujoji imasi už naujau
sių dalykų. Tėvai gi gy\ena 
praeitimi, nes ji jiems ge
riau patinka. Vaikai nori 
laisvesniais būti. o tėvai vi
suomet neri juos kontro-

nujos moterų apsaugos tar
nybos narių darbą. Didžiau
sioji organizacija Suomijoj 
yra* “lotos” (arba šaulės, 
mūsiškai tarianti. Ji visiš
kai prilygsta vyrų apsaugos

FOR
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liuoti. K; is is to išeina.
Mums čia oi įsimena vie

nas atsitikimas. Mergaitė, 
kuiią mes čia pavadinsime 
Alicija, nuėjus sykį i krau
tuvę. susitik < jaunikaitį. Ji- 
jai labai patiko. Vieną, ant
rą ir trečią kai tą susiėjo ne
tyčiomis. Jaunikaitis pa
kvietė mergaitę i judžius. 
Parėjus namon ji paklausė 
motinos, ar ii gali su tuo vai
kinu eiti? M įtina pradėjo 
piktai barti mergaitę: "tai 
per jauna”: “tu nežinai ką 
darai”: “tu jo visai nepažįs
ti.” ir tt. Ir nežinojo kada 
sustoti. Mat. Lietuvoje vai
kina- atvykdav » i tėvu na
mus ir prie visos šeimos su 
mergaite pašnekėdavo. Bet 
Alicijai nerūpėjo, kaip Lie
tuvoj buvo daroma: ji norė
jo daryti taip, kai}, Ameri
koj mergaitės daro. Ir ji su
sitiko su tuo vaikinu įapia.
Nes namie kai}) tik išsitarė 
nors žodį apie vaikiną, tė
vas grasino ją mušti. Galų 
gale ši jauna pora pabėgo ir 
susituokė.

Vėliau Alicija pati pama
tė, kad padarė klaidą. Jos 
vyras po apsivedimo pasi-

Amen tris Vtggest S elfe r

bus užfrontėj dirbti. La-; 
blausiai pagarsėjo priešlėk
tuvinėje apsaugoje veiku
sios “lotos.” Storais kaili
niais apsivilkusios ir aukš
tais batais apsiavusios, “lo-. 
tos” ištisas valandas išstovė
davo bokštuose ir ant namų 
stogų. Jų akys ir ausys sekė 
priešo lėktuvų užimą. Kami 
besibaigiant, “lotoms” atsi
rado nauji uždaviniai. Daug 
darbo jos turi su pabėgėlių 
patalpinimu ir išskirstymu. 
Savo svarbiausiu uždaviniu 
“lotos” laiko gyvenimo at- 
statvma. “L. Ž.”

NEMUŠKIME VAIKŲ.
Seniau visi manydavo, 

kad nemušant vaiko negali
ma išauklėti geru žmogumi. 
Patarlės, kuriose slepiasi 
musų žmonių pažiūros į gy
venimą ir įvairius jo reiški
nius, sako. kad “už viena *
muštą dešimt nemuštų duo
da,” arba “diržo neragavęs, 
kunigu nebusi.” Diržas, ry
kštės, pančiai, kaip vyres
nieji gerai atsimename, bu
vo dažnai vartojamos auk
lėjimo priemonės, kiekvie
nam musų jų teko paragau
ti. Seniau ir auklėjimo mok
slas tų vaikų baudimo prie
monių nesmerkdavo, bet jas 
taip pat dažnai vartodavo. 
Mokykloje nuo mokytojų 
senesniajai kartai tekdavo 
gauti liniuotės per ištemptą 
delną, klūpėti ant žirnių ar 
panašiai. Dar palyginti ne
seni laikai, kai vaikų muši
mas mokytojų, susipratusių 

■ tėvų ir kitų auklėtojų pradė
tas iš gyvenimo šalinti, kai}) 
netinkama auklėjimo prie
monė.

Ilgus amžius praktikuotas 
vaikų mušimas taip giliai 
dar yra įleidęs šaknis, kad 
mes nejuntame, nesusival- 
dome ir mušame savo vai
kus. Lietuvoje ir dabar yra 
daug tėvų ir motinų, kurie 
tvirtai įsitikinę, kad tik mu
gant vaiką galima sulaukti iš 
jo gero žmogaus, kad diržas 
ir rykštė yra būtinos vaikų 
: uklėjimo priemonės. Ta
čiau tokia pažiūra reikia 
rauti iš gyvenimo. Vaikų 
mušimas yra visais atžvil
giais netinkama ir nevarto
tina priemonė.

Vaikus mušame, norėda
mi juos nubausti, pataisyti, 
et tuo tikslo nepasiekiame, i 

Mušimas yra tik žiaurus 
baudimas, o ne sąmoningas 
’-aiko skatinimas vengti nu
sižengimų Vaikus mušame 
dažniausiai pasiduodami 
nuotaikai, išliedami savo py
ktį. Vaikas, dažnai muša

mas, prie to pripranta ir vė
liau mušimas jį labai mažai 
teveikia. Diržu, rykšte ar 
pančiu auklėtas vaikas tol 
dar stengiasi nenusižengti, 
kol junta, kad už tai gali bū
ti pabaustas. Pajutęs, kad ta 
bausmė jam nebegresia, jis 
pasielgs visai priešingai, nes 
jame nėra išauklėta kilnes
nių nusiteikimų, kurie jį su
laikytų. Kur vaikai auklėja
mi diržu ar rykšte, ten tarp 
vaikų ir tėvų nėra ir negali 
būti nuoširdžiu santvkiu, 
meilės ir pasitikėjimo, kurie 
yra pagrindiniai dalykai vi
same auklėjimo darbe. Mu
šimas gadina vaiko būdą. 
priverčia vaikus meluoti, 
slėptis arba klausytis iš bai
mės su užslėpta neapykanta 
širdyje. Mušamas vaikas 
nustoja savigarbos, papeiki
mo žodžiai jam nebedaro į- 
spudžio, o nemušamam vai
kui žodžiai gali būti labai 
svarbi ir didelė bausmė. Mu
šamas vaikas pirmą kartą 
gyvenime susiduria su netei
sybe. pajunta jėgos teisę, 
kurią visi smelkiame tarp
tautiniuose santykiuose.

Vietoje mušimo, galima 
vaitųti papeikimas, kuris 
daug stipriau vaiką veikia.

Be to. už kai kuriuos nu
sikaltimus galima vaiką pas
tatyti į kampą.

tačiau negalima vaikų 
gąsdinti “žydais,” “vilkais,” 
“čigonais,” “baubais” ir 
pan., nes tuo budu vaikuose 
atsiranda sunkiai pagydoma 
baimė. Trumpai pažvelgę i 
fizines bausmes vaikų auk
lėjime. galime padaryti aiš
kią išvadą, kad diižai. ryk
štės ir pančiai turi tarnauti 
tik tiesioginiam jų paskyri
mui. bet ne vaikams mušti. 
Net ir tais atsitikimais, kai 
fizinės bausmės, rodos, yra 
neišvengiamos, galima rasti 
priemonių jų nevartoti, tik 
tėvams reikia daugiau kan
trybės, nuosaikumo ir vaikų 
pažinimo. Z. K-nė.
"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama vienam**
•ikte, parašyta garsaus anglų rašti- 
linko. Vertėtų kiekvienam per- 
ikaityti............................................. 25c.

ŽEMĖS GAIRĖS.

Prieš kelia didi 
Gairės žinotinos— 
Tikriausiai lydi 
Palaima motinos.
Derlios rugienos.
Jeigu mes budime—
Tik usnys vienos 
Tetarpsta pūdyme...
Ari ar gl ėbi,
Stenkis, apjakėli,
Imti į glėbį 
Ir ko nepakeli...
Dirbk ne po laiko 
Darbelį nūdienį,
Didesnio saiko 
Sulauksi rudenį...
Niekad nežūva,
Ką išsirūpini.
Jei krauni krūvą 
Po mažą ti upinį...

' Priklaupk pavėsy.
Žemės atklydėli,
Jei užsidėsi 
Kryžių per didelį...
.Gailesį girdi,
Priėjęs kryžkelę,
Kas žemės širdį 
Į dangų iškelia'...

Jurgis Baltrušaitis. 

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa
, IS.fMlO žodžių. laibai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skina, 160 puslapių. Parankesnio ir 
geresnio kišeninio žodynėlio lietuvių 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” 
Kaina ............................................ $1.00

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 

VALDYBA 1940 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas,
( 90f) Prescott St. \Vaukejan, III.
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,

733 Lincoln st., \Vaukcgan, III.
Suzar.a Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister avė., Waukegan, I1L
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius,

726 — Sth St., Waukegan, UI.
KASOS GLOBĖJAI

D. lauraitis, K. Ambrozunas. 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus. 
MARŠALKOS:

P. Rukštalis, J. Jarušaitis. 
Susirinkimai būna paskutinį nedėl

dieni kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
■ Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
1 Adams Sts„ Waukegan. III.NMMeMOMNMMaNNMMeeNOmniMMMMMW

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ I)R. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

KAINA $1.00.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass.

gu kažinkokiu tyrinėtojų vaikams, pripratusiems gy- 
grupė viena gražia dieną venti neribotų laukų laisvė- 
nebutų atsilankiusi jų rezer- je, gyventi tarp sienų nejau- 
vacijoje... Tyrinėtojai, net hu. Perankšta.
nieko nepranešę giminės: Šiandien Pilipaitis jau ap
vadui, pasistatė gegnes ir sipratęs su naujomis sąlygo- 
pradėjo gręžti žemę. Gręžė, mis. Jis pamilo indėnus, o 
kol iš žemės pradėjo trykšti indėnai—jį. Ir kada būna 
keistas skystimas. * i “Pow Wow” šventė, indėnu 

Tai buvo 1912 metais, j
Oklahomos indėnų rezervą- į . « nt o-ilvn-
vijoje rasta eilė aliejaus šai- °užsideda ilgą, per nugarą 

nusidriekusį arelių ir kitų 
margų paukščių plunksnų 
vainiką. Šalia jo—žmona, 
taip pat tautiškomis indėnų 
spalvomis pasipuošusi, taip 
pat graži, kaip ir būdama 
Chicagos universitete. 

Nesenai jaunoji Oklaho-

tinių. Amerikos aliejaus eks
ploatavimo kompanijos, no
rėdamos tais šaltiniais nau
dotis, buvo priverstos indė
nams sumokėti milijonus 
dolerių.

Bet musų istorija tik da
bar prasideda.

Chicagoje gyvena Pili- . . .
palčiai. Tai paprasti darbi- mos pora susilaukė sunaus. 
ninkai tik taupus žmonės. į Motina norėjo šviesiaplau- 
Pilipaičiai augino sūnų. Au-, I tėvą panašaus kudi- 
gino ir užaugino. Vienturtį, j kio. Bet, matyt, sūnūs turės 
Gražų. Tėvai nieko nesigai- i gražius, tamsius plau- 
lėjo savo sunui, kad tik jis;^us* Tjk mėlynos kūdikio 
butu mokytas, žymus žmo-: akys sako, kad jo tėvas ki- 
gus? Irstai, kada jaunasis! te iš tolimojo žiemių kraš- 
Pilipaitis buvo pasiekęs an-jto, kur gyvena kita tauta, 
trajį mokslo kursą Chicagos i taip pat drąsiai kovojusi dėl 
universitete, viename vietos pavo žemės ir laisvės, taip 
laikraštyje skaitėme šitokią, Pąt nemažai nukentėjusi
žinutę:

“Studentas vedė indėnų 
vado dukterį.”

Pasirodo, kad Oklaho
mos indėnų vado duktė mo
kėsi tame pačiame universi
tete, kur ir musų Pilipaitis. 
Čia kartą, beizbolo žaidimo 
metu, mėlynas Pilipaičio 
akis atkreipė elegantiška 
juodais, kaip naktis, plau-

ndama savo šventus ąžuo- 
erus ir 
L. U.”

gi
iy 
laukus.
lynus, savo upes. ežerus ir

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

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

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslu,
223 puslapiu dydžio, apie 150 (vairią eilią.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK 11.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekviena* turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkę* tą knygą puaMUauga. Pinigu* geriausia 
siųst “Money Orderiu.” Popierinius gulima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus marką.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.mssssNNSNSMSMNNiMasasaiNNanNSMossseS

»
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Turkų Armijos Manievrai

Lietuvoj Pradėta Rinkti Metalo Laužas.

KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

Darbininkai Steigia Ko-operatyvus.

naši gauti transporto prie
monių (iš savivaldybių, ka
riuomenės įgulų, šaulių dali
nių. organizacijų, įmonių, 

sunaudotų ir nereikalingų1 Įstaigų ir tt), žmonių tech- 
metalinivf daiktų nevertin-j niniam darbui vykdyti ir kt. 
davome. Dažnas šeiminin- Tokie komitetai jau organi-

“Trimitas” plačiai rašo, 
kaip Lietuvoje organizuo
jamas senų geležų rinki
mas. Esą, ligšiol mes senų

zuojasi ir netrukus jų bus 
kiekviename valsčiuje. Ap-; 
skrityse talkai vadovauja 
Sąjungos Ginkluotoms Kra-' 
sto Pajėgoms Remti apygar
dų valdybos. Jos sudaro ap
skričių metalo talkos komi
tetas Į juos pakviesdamos { 
kitų organizacijų atstovus ir 
atskirus asmenis.

Iš anksto paskelbus laiką, 
galioti komitetų rinkėjai 
aplankys namus, Įmones. į- 
staigas ir laužą surinks, čia: 
kiekvieno aukotojo prieder
mė iš ansto apžiūrėti savo 
ūki, namus ir kitus trobe
sius, ypač aukštus ir palė- 
oes. ir stambiausią bei smul
kiausią laužą surinkus sudė
ti Į vieną numatytą vietą, 
kad jau nereikėtų bėginėti 
atėjus rinkėjui ir nebūtų už
miršta kuri smulkmena.

kas senų namų ar ūkio me
talinių priemonių laužą nu
mesdavo i šalį, kur jis nie
kieno nenaudojamas gulė
davo ir rūdydavo, šeiminin
kės prakiurusius ar sugedu
sius metalinius indus, kibl
ius ar kitas metalines reik- 
menes tiesiog ramia sąžine 
mesdavo Į šiukšlyną. Nie
kam nė i galvą neateidavo 
kad. pavydžiui, net dėžutės 
nuo batų tepalo ar sunaudo
tos patefono adatos galėtu 
būti dar kam nors reikalin
gos.

Daug tokių dalykų mes be 
blogos valios, išmesdami, 
paslėpėme giliai žemėse, 
kur nei patys dabar nerastu
me. Tačiau dar daug tebe
turime ir paviršiuje. Namuo
se, tvartuose, kluonuose, kie
muose. sandėliuose, palėpė
se ir kitose vietose rasime į- 
vairių įvariausių geležgalių, 
skardos liekanų, sugedusių 
padargų, Įvairiausių jų da
lių ir kitokių metalinių daik
tų. Jie savininkui yra never
tingi. niekam netinką ir ne
reikalingi. Šitoks laužas, ei
lę metų apleistas būdamas, 
gamtos veikiamas, skyla, 
trupa, rūdija, nyksta, žūva
be jokios naudos. Ia nubaustas mirties baus- jjngUmo prekėmis, trąšom,

Musu nevertinamas lau- HmtTforte n^dFkflė^mo • f?^rka ,iš ūkininkų javus,
žas iš tikrųjų vra didelės J1I?° f-♦• nuz.ude kal^!m.° Dūkšto ir Turmanto gele- Z<u Ks uKiųjų yid uiuyie. nziuretOJą apipiešė n yinbPiin “Mai«tni”
vertes turtas. Surinkę ji vi- i t RaMnarnVn zmKeiio stotyse maistuidaug prisidėtume i tgyvulius, turi uimo sandė

TRYS BANDITAI NU
BAUSTI MIRTIES 

BAUSME.

lis vaizdelis parodo turkų armijos manievrus. Sekdami vakietių armijos taktiką, turkai 
vartoja puolimui orlaivius ir tankus, paskui kuriuos rysčia bėga pėstininkai. Bet kol kas 
Turkija pasisakė i Europos karą nesikišianti.

DŪKŠTO APYLINKĖJE 
STIPRĖJA KOOPERA-

dJA. Petras Jasilionis. 28 metų
Dūkšto apylinkėj, Zarasų amžiaus, užsidėjęs juodus 

apskrity. kooperatininkai akinius, vaidindavo neregį 
ir ėjo per žmones prašyda
mas išmaldos. JĮ vedžiojo 
pavainikis Vikt. Tamašaus
kas — 14 metų amžiaus ber
niukas.

Tamašauskas

NUBAUDĖ ŽIAURŲ EL
GETĄ.

užima stiprias pozicijas.

Kraštas neturtingas, žmo- 
Gegužės 18 d. Apeliaci- Jės labai skaitosi su pinigu, 

niai rūmai sprendė žiaurių bet> nežiūrint to, čia veikia 
žmogžudžiu — Baranausko Jau kooperatyvai į ku- 
ir Labanovo - bylas. nuos susitelkę ūkininkų.

Prekybos kooperatyvus buvęs paskolinę
čia atstovauja “Gerovė,”Jaroslavas Baranauskas kuriu Jasilionis

Kauno apygardos teismo y- ; kuri prekiauja pirmo reika- paskui grąžinti, 
ra nubaustas mirties nans- j.-_________ -____________ Tooin,

Jasilioniui 
ir 12 litų, 
nenorėjęs

pabėgo. Su J. Baranausku
... - .. j kartu veikęs kalinys Šable-pne ginkluotųjų pajėgų pa- > vičiug nubJustas 

rėmimo ir krašto saugumo

są, mes
amžių

_ IzolAf-i
susitiprinimo. Laužas, lygiai 
kaip ir naujas metalas, yra 
visiškai

aro pi
varkyto. sulydyto ir atitin- peKaCini protestą^ siulyda- i plbaigo^^perimd^mas is
Siffi ° ir nuli’eS.d I R“. ir Šablevičių g LkS k«v.'o
dmigvertingu gh,kly“'"f“ : 1600 lity vertės tufio, ‘

® ® - V. Baranauskas padavė ape- Kredito kooperaciją at-
liacinį skundą prašydamas stovauja Dūkšto smulkaus 
bausmę sušvelninti. Rūmai į kredito draugiją, kuri rupi- 
ir protestą ir skundą atme-• naši padėti ūkininkams pa
te. tai yra patvirtino apygar-f skolomis. Paskolos duoda- 
dos teismo sprendimą. mos tik ūkio reikalams.

K. Baranausko apeliaci- . ^?no. perdirbimo b-ve 
nis skundas gegužės 18 d. Jau įsteigta, tačiau darbas 
taip pat buvo sprendžiamas. dar nepradėtas.

visą

kalėti.
Dėl apygardos 

sprendimo, kiek jis

Nuėjęs Jasilionis su Ta
mašausku maudytis i Nemu
ną ir ten jį paskandino— 
įstūmė berniuką į gelmę, 
dar akmeniu davė į galvą.

Apygardos teismas Jasi- 
lioni išteisino,

i tinkama žaliava §ak>ievįčių. prokuroras buvo s^o^OOO^tu ^Koop '“Gero* 
mus« karo pramone.. Issut.inepatenk^s ir padavė , a-p“% m^y

menų ir kitokių karinių rei- 
menių. Šiuo metu dėl pasun
kėjusių sąlygų atliekamo 
metalo surinkimas yra ypač 
aktualus, nes metalas iš už
sienių sunkiau gaunamas li
jo kainos žymiai pakilusios.

Sąjunga Ginkluotoms Kra
što Pajėgoms Remti ėmėsi 
iniciatyvos visame krašte į- 
vykdyti metalo laužo rinki
mo talką. Praėjusiais metais

vęs policininkas Petras Kon
dratavičius. Jis buvo Klai
pėdoj vedęs klaipėdietę, 
bet su žmona nesugyveno ir 
buvo vokiečių iš Klaipėdos 
išvytas.

JULIJANAVOJE BĖDA 
SU VANDENIU.

Žiemą Julijanavos I kai
mas kenčia vandens stoką, 
o dabar pavasarį, nors van
dens pilni šuliniai, — tačiau 
kai kuriose kaimo dalyse 
vanduo taip dvokia, kad 
valgiui negalima jo vaitoti.

PABRADĖ NUKENTĖJO 
NUO PERKŪNIJOS.
Gegužės 15 dieną Pabra- 

tardamas, dėj buvo užėjusi baisi per- 
net į

Prokuroras dėl apygar- keturias vietas: į du priva
čius namus, kur apgadino 
radijo aparatus, į darbo sto
vyklos elektros laidus ir ra- 
dijatorius ir į paštą.

liūs detalistams, skyrių 
Rimšėje. Kooperatyvas “Ge-

tpismo dar*ik darbo Pra- kad nusikaltimas neįrody-: kunija, kuri "pataikė
lUėtn i dzi°Je- bet Jau simet numa- tas. Prokuroras dėl apvgar- ~~ ----- - - j- 
netia to parduoti prekių už apie dos teismo sprendimo pada-

vė protestą.
1 Šiomis dienomis Rūmai 
Jasilionio bylą sprendė, jį 
pripažino kaltu ir nubaudė 
10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

K. Baranauskas šią žiemą 
su antru plėšiku Labanovu 
prie Semeliškių nužudė uki-

panašią talką savo tarpe bu- j ninką Barauską, jo uošvį ir 
vo pravedę skautai. Šį kartą i mažą Barauskų sūnų per
metate laužo rinkimo talka {šovė.

VILKAVIŠKIO “JUODA- 
RANKIUI” NEPAVYKO 

PASIPINIGAUTI.

skelbiama visuotinai ir prie 
jos prisidėti kviečiamas 
kiekvienas pilietis. Tai yra 
visiškai paprasta, nesunki, 
bet didžiai reikšminga šio 
■meto valstybinė priedermė. 
Prisidėjęs prie talkos ir ati
davęs garbingą pilietinę au
ką Ginklų Fondui.

Talka metalo laužai rink
ti skelbiama nuo gegužės 
mėn. 15 d. ligi rugsėjo 1 d. 
Pagal išleistą instrukciją 
metate laužui rinkti, Sąjun
gos Ginkluotoms Krašto Pa
jėgoms Remti skyriai pro
vincijoje sudaro metate tal
kos komitetus, į kuriuos pak
viečia vietos organizacijų 
atstovus ir kitus veiklius as
menis. Kur šios sąjungos 
skyrių nėra — komitetus su
daro šaulių daliniai, o kur 
jų nėra — kitos organizaci
jos ar atskiri asmenys. Me
tate talkos komitetai rūpina
si savo apylinkėje plačiai 
paskleisti

Tūlas laikas atgal Vilka
viškio žydas Mauša Litovi
čius gavo šitokio turinio 
laišką:

“Tamsta atnešk ant senų
jų katalikų kapinių, ten. 
prie tos pašiūrės, kur vokie
čių laidotuvių vežimas sto-

, vi, ir padėk 1,000 litų. Rasi šioje byloje taip pat buvo padžtį akmen’j, taj tuo
I akmeniu padek. Jei šio įsa
kymo nevykdysi, turėsi ant 
20.000 litų nuostolio. Pini- • 
gus atnešk šio mėn. 25 d. 5 
vai. vakare. Jei apie tai pra
neši policijai ar bandysi su
sekti, žinok, kad tavo gyvy
bė pavojuje.”

Aišku, M. Litovičius pini- ' 
gų nenešė, o apie tai prane-,

UŽDARINĖJA DRAUGI
JŲ SKYRIUS.

Šiomis dienomis apskri
čių viršininkai pradėjo už
darinėti draugijų skyrius. 
Tarp uždarytų yra Merkinės j 
laisvamanių skyrius, ilgi- 
ninkų “Jaunosios Lietuvos” 
skyrius ir daug kitų. Orga-. 
nizacijos uždarinėjamos ne- 
va dėl to. kad jos “nesilai-' 
ko” istatvmu.

PO PAMALDŲ SUSI-
PIAUSTĖ PEILIAIS.

Slabadelės kaime, Alovės 
valsčiuje. 16 gegužės buvo 
“mojavos” pamaldos, ku
rioms pasibaigus jaunimas 
susibarė, pradėjo muštis ir 
paleido peilius Į darbą. Jo
ną Simanavičių smarkiai 
apdaužė.

Tai ve, kokia nauda iš 
maldų.

Lietuvos darbininkai pas- 
taruoju metu pradėjo gau
siai steigti savo kooperaty
vus. Per palyginti trumpą 
laiką, tų kooperatyvų kelę- 
tas jau įsisteigė Kaune ii 

! Vilniuje. Neseniai Šančiuo
se įsteigė medžio pramo
nės darbininkų kooperaty
vas “Stalius.” i kuri Įstojo 
nariais apie 70 darbininkų 
jau pradės darbus. Nariai 
sudėjo po 10 lt. Įstojamojo 
mokesčio ir po 50 litų pajų. 
Kooperatyvas tuojau gavo 
nemažą kreditą grynais pi
nigais iš kitų bendro
vių. Kooperatyvas turi šiuos 
gamybos skyrius: namų į- 
rengimo, namų remonto, 
medžiagoms Įpakuoti dėžių 
gamybos, baldų ir kitko, 

i Taip pat įsteigtas visuome
nei pataranvimo skyrius, ku
riame dirba meisteriai, ku
riuos galima kiekvienu laiku 
pakviesti įvairių darbų atli
kti.

Į Kitas šįmet Kaune suor
ganizuotas statybos ir insta
liacijos darbininkų koopera- 

• tyvas “Talka” jau gavo ke- 
i lėtą stambių užsakymų. Pav.
: varžytinėse laimėjo Panevė
žio kunigų seminarijos in
staliacijos darbus sumai 
310,000 litų. Juodupės pra
džios mokyklos ir Kauno sa
vivaldybės Žeigždrių dvaro 
instaliacijos darbus. Koope
ratyvas turi 50 narių, kurių 
kiekvienas turi teisę gauti 

.darbo kooperatyvo vykdo
mose statybose, dirbtuvėse 
ir įmonėse, pagal savo spe
cialybę. Žiemos metu koope
ratyvas numatė suruošti sa
vo nariams bendrojo lavini
mo ir specialius kursus.

“Pienocentro” transporto 
ir “Sodybos” darbininkių 
peniai įsteigtasis kooperaty
vas iki šiol smarkiai išsiplė
tė. Kooperatyvas prekiauja 
manufaktūra, galanterija, 
maisto produktais, darbinin
kams duodama nuolaida ir 
prekes išsimokėtinai: turi i- 
sisteigęs valgyklą ir numato 
Įsteigti darbininkų klubą ir 
savišalpos fondą.

Grupė kirpėjų organizuo
ja didesnį kirpėjų koopera
tyvą.

Amatininkų kooperatyvai 
numatomi organizuoti visa
me krašte. Jiems vadovaus 
kooperatyvų taryba. į šiuos 
kooperatyvus bus organi

zuojami staliai, baldų ap
mušėjai, tekintojai, dažyto
jai. kepėjai, siuvėjai, šalkal- 
viai, skardininkai, batsiu
viai. statybininkai, puodžiai, 
stogdengiai. krosnininkai, 
kirpėjai ir t.t.

Amatų kooperatyvams ga
lės priklausyti Įvairus kvali
fikuoti darbininkai, kad 
draugėn susibūrę galėtų Į- 
steigti didesnes Įmones ii 
palengvinti sau darbą.

Daugelyje vietų Darbo 
Rūmų suruoštieji bendro la
vinimo kursai darbininkams 
šiemet jau baigė darbus ir 
lankytojai išlaikė egzami
nus. Tuose kursuose moks
las truko keturis metus. 
Kursų programa buvo lygi 
šešių skvriu pradžios mokv-*. o *- -- __ «.
klų programai. Šiemet Įvai
rius kursus baigė ir egzami
nus išlaikė per 650 darbinin
kų. Išlaikiusieji egzaminus 
gavo atatinkamus pažymė
jimus ir gali dabar stoti Į 
Įvairias specialines bei ama
tu mokyklas.

SKAPIŠKIS ATGIJO.
Paskutinėmis dienomis 

Skapišky pradėjo daug gy
vumo rodvt moterų šauliu 
organiząciją, kuriai vado
vauja p-lė Žemaitytė. Per 
Motinos dieną šaulės suren
gė neturtingoms motinoms 
arbatėlę, pavaišino jas ir pa
skaitė paskaitą apie moterų 
judėjimą.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiiist iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
savaitės nurnerĮ nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusi* 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestĮ.

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

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgaivis—15c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieško įimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško* 
jimo kaina 50c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

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

Baranauskas su Labano
ro Barauskus apiplėšė.

Apygardos teismas Bara
nauską nubaudė mirties 
bausme, o Labanovą visą 
amžių kalėti.

Šioje bylo. 
paduotas protestas ir skun
das : prokuroras padavė pro
testą, prašydamas Rumus 
Labanovą nubausti mirties 
bausme, o Baranauskas pa
davė skundą, prašydamas 
bausmę sušvelninti.

Rūmai Baranausko skun
dą atmetė, o dėl Labanovo 
apygardos teismo sprendi-

TAURAGĖJ PASIKORĖ
PETRAS KONDRATA

VIČIUS.

Šiomis dienomis Taura
gės giraitėj buvo rastas ant 
medžio šakos pasikoręs bu-

APDOVANOTA 314 
MOTINŲ.

šiais metais Motinos die
nos proga po 100 litų pinigi
nėmis premijomis apdova
nota 314 motinų, užauginu
sių nemažiau kaip po 10 
vaikų, ir kurių nei vienas 
vaikas nėra miręs.

AR ROMOS

piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?

mą pakeitė — Labanovą nu- šė policijai, kuri nustatė. į 
baudė irgi mirties bausme. ! kad anoniminis laiškas ra-i 

isytas jauno, tik 20 metų,

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybe. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (21 Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

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

gos vardas, KAINA 12.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina 41.23.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu;
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENfi NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur. 
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ“ REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JI PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas: 

ŽURNALAS "KULTŪRA"

ŠIAULIAI, Tilioa gaL 153,

vilkaviškiečio Justino Stum-{ 
brio ranka. J. Stumbiys i 
areštuotas, o gegužės 7 d. Į 
Marijampolės apygardos; 
teismas jauną J. Stumbrį!

rio. Vapsvos ir Ramanausko kriminalinę bylą. Vapsva įS 
buvo kaltinamas pavogęs sumazino ,kl 1 met« sunklu

STUMBRIO, VAPSVOS 
IR RAMANAUSKO BYLA

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teismas sprendė 
policijos valdininkų Stumb-

metate laužo rin
kimo idėją, išaiškinti talkos
prasmę jaunuomenei bei į 18,079 litus ir nubaustas 
mokyklų auklėtiniams, Į šį 
darbą įtraukti veiklesnius 
kiekvieno kaimo žmones, at- 
liki techninį metate rinki
mą, surinkto metalo tvarky
mą ir 1.1. Atsižvelgiant į vie
tos sąlygas, komitetai rupi-

4 i jy darbų kalėjimo.
metais kalėjimo; bet Rama
nauskas, kuris nusuko 17,- 
856 litus buvo išteisintas, o 
Stumbrys už pavogimą 
6,200 litų gavo tik 1 metus

RASTAS NEGYVAS 
ŪKININKAS.

Netoli nuo Girkalnio mie
stelio, Raseinių apskričio, 

kalėjimo. Apie tai rašo “L..rastas negyvas šeiminiškių 
Žinios” 24 gegužės laidoj, kaimo ūkininkas Pranaitis.
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DAR 2jW0fiW AMERIKIEČIŲ TURĖ
SIĄ MOKĖTI MOKESČIUS.

Kongresas paskyrė apie 
5 bilionus doleriu ginklams 
Tuos pinigus žmonės turės 
sudėti mokesčiais. Kongre
se jau kalbama, kad mo- 

apdėti apie i

MASKVA MATO PAVO
JŲ AMERIKAI.

Kai tik Amerika pradėjo' 
remti demokratines valsty
bes Europoje. Maskva tuo- 

2,000.00V piliečių, kurie iki < ‘aus. pasiuasė draugišką su- 
šiol mokesčių nemokėdavotarM su Japonija, ir tos s-u- 
Pavvzdžiui. vedę žmonės i ’arties reikšmę komunistų 
kurie turėjo nedaugiau kaip ‘ ar&anas I>a)da 
$2.500 pajamų per metus.J*™ taip: Jeigu

KELEIVIS, SO. BOSTON.

BAIGĖ MOKSLUS.

Jonas Lukas krito negyvas. J

Pereitą sąvaitę staigiai r
Pajieškau Ruimo

keseiais reikia
šio mėnesio 5 d. Ford 

Hali patalpoj Įvyko Portia 
Law School studenčių mok
slo metų pabaigtuvės. Ma- 
lonu pažymėti, kad šią kole- 

Jun‘>tinės gi-ią baigė ir lrys Jaunos lie_

vedusius paliuosuoti tik iki j
$2.000. o nevedusius—iki ANGLIJOS MOTERYS IR1 Laws lalpsnl 

VAIKAI I KANADĄ. ’

Dėl žinutės “Organizuojasi 
karą stabdyt?’

šitokiu antgalviu žinutė 
tilpo 22-ram “Keleivio” nu
mery. Tarp kitko ten buvo 
pasakyta, kad tame susirin
kimėly. kur tartasi “stabdyt 
karas,” dalyvavo “7 kitatau
čiai ir 17 lietuvių bolševikų 
ir žinyčios parapijonų.’’

Skaitantieji tą žinelę ga
lėjo pasidaryti klaidingą iš
vadą, būtent, kad žinyčios

; nariai sąmoningai dalyvau
ji ja su bolševikais. Bet taip 

; nėra. Tiesa, tame susirinki- 
! me keli bolševikai 'ouvo. liet 
kas juos i tą susirinkimą 
kvietė, Žinyčios paranijonys 
nieko nežino. Jie stačiai ste
bėjosi. pamatę savo <u<ii lū
kime bolševikus, nes niekas 
iš parapijonų ju nekvietė.

J. K—nis.

Tarp C ir F Street. So. Bostone, I 
_ _ . , netoli nuo bažnyčios. Aš esu senas'lUire Jonas Lukas. 4 I metų žmogus, turiu gražų forničių vienam 1

amžiau* lietuvi* kuris trvve- kambariui. Aš savo ramių užsimoki*- i amžiaus lietuvis, KUI IS gyve- Kuri šeimyna turi perdaug kant- 
Uo adreSU 14 Burrill place, barių, prašau pranešti arba atvažiuo- 
South Bostone. , jESflKS.

! Arntandine Street (ant 1 floroj, Dor- 
! cbester, Mass. (♦letoli Codman Sų. > 
į M. Billis. , (4) 'GREYHOUNDS ĖJO 

MOKYKLĄ.

$800. Kas uždirbs daugiau
tas iau turės mokėti mokės- T> . .
čius. Tuo budu susidarvsia A>sociated Pre^ s praneša. į 

kad Anglijoj jau daromi l 
pianai iškelti i saugesnę 
vietą milionus vaikų ir mo
terų. Ta saugesnė vieta bu
sianti. turbut. Kanada, kuri 
turi daug vietos, o nedaug > 
tyventojų. Pati Anglija da-į 

irsianti bai- ‘

apie du milionai naujų mo
kesčių mokėtojų.

Argentina L ž Tau
tos Vienybę.

Argentinos laikraščiuose i bar. turbut. pav 
pasirodė viso puslapio skel-: 5ju kovu arena, nes vokie- 
bimai. po kuriais pasirašo • čiai dės visas savo pastan- į 
šimtai žvmiu respublikos gas ja užimti ai ba visai su-'
piliečių. Jie Įspėja gyvento
jus budėti savo šalies sargy
boje. kad Argentiną neiš
tiktų “Čekoslovakijos. Len
kijos. Danijos. Norvegijos. 
Olandijos ir Belgijos liki
mas.'’ Jie kviečia visas par
tijas susitarti ir sudaryti 
vieningą tautos frontą prieš 
totalitarizma. T c-talitariz- 
mas yra tokia politinė tvar
ka. kaip dabar vra Vokieti
joj. Rusijoj ir Italijoj. To
kioj tvarkoj viskas aukoja
ma valstybei, o visą valsty
bę valdo vienas diktatorius 
paprastai “vadu" vadina
mas.

naikinti.
FRANCUZAI UŽSAKĖ j 

10.000 TROKŲ- !

Prancūzų komisija karo'

Pralavint jaunus ir pripra- pA§ jy$ GAUSITE
tint prie parko senesnius šunis.
\Vonderland ir Valstijos Parku 
ir Lenktynių Komisijos oficio
zai užrekordavo kiekvieno šu
nies bėgimą tris kartus. Pirmą 
kartą šunys lenktyniavo birže-j 
lio 10 d. Publika viešai buvo; 
kviesta atsilankyti ir pasirodė ' 
kad skaitlingai atsilankiusioji 
publika didelei buvo užintere- 
suota.

Nors lenktynių Komisionie
rius reikalauja tik du kartu pra-:
’avint kiekvieną greyliound 
pirm negu juos leidžia lenkty-' 
niuot. bet šiais metais \Vonder- 
land lenktynių palaikytojai, la
vins grevhounds tris kartus. Ju 
pasisekimai bus skelbiami ant 
programos atidarymo vakare,' 
birželio 24.

T«L TRObridge

Pr. John Repshis
(REPtTB)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: tų |r S-S

Nedėlionūi ir Aveatadieaiato 
«ao 10 iki 12 ryto.

278 H AR VARU STREET 
kamp. Inman »t. arti Central akt. 

CAMBRIDGE, MAS8.

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ. 
I'I.UMBINGŲ, Visokių smulkių į 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
POPIERŲ. Visokių reikmenų 
Elektro*. Visokių reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina- 
Ifpia- šia kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sųuare 
llardivare Co.

A. J. ALEKNA. Savin.
628 BROADVVAY,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4118

Telefonas 21345 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET. 
LAU’RENCE, MASS.

Tel. K1R 7119

Paulina Luzeckasfl.D.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BROADVVAY

Cambridge, Mass.

OLANDIJOS JULIANA 
JAU KANADOJ.

Lillian \Vanda Sank
Reikia pažymėti, kad jau- 

medžiagai pirkti pereitą są- į noji Lilliana tik porą metų 
vaite užsakė General Mo- Į kolegiją lankė dienomis, 
tors ir Chryslerio korporaci-! Paskui ji gavo darhą Fede- 
jose 10.000 trokų Fiancuzi- iai Reserve banke ir dieno
tos armijai. Tai apie $20.- mis dirbo, o vakarais moki- 
009.000 vertės darbas. Da- nosi. Tuomi palengvino tė- 
bar. turbut. tas užsakymas veliams ir su maža jų pagel
iau bus atšauktas, nes Fran- ba pasiekė mokslą, 
cuzija pasidavė vokiečiams. į Panelė Sank ir dabar dir- 

ba tam pačiam banke. Jos
AMYRA tėveliai >Ta pažangus žmo- 

TA LĖKTUVŲ GAMYBA. nės, abudu aktyviai veikia 
Angių aviacijos ministe- vietinėse organizacijose ir 

iis Beaverbrook pareiškė yra seni “Keleivio” skaity-

Stasys Budrikis gavo 15 
metų kalėjimo.

Stanley J. Buarick. 24 
metu amžiaus vviukas iš*■ a
Cambridge’aus, pereitą są
vaitę buvo nuteistas ka’iėji- 
man nuo 8 iki 15 metų už 
vagiliavimą. Jisai prisipaži
no. kad šituo amatu vertė-i 
gana ilgą laiką. Per tą laiką 
jis Įsilaužęs i 6 namus, pa
vogęs 3 automobilius, pri
iminėjęs vogtus daiktus nuo 
kitų vagių ir turėjęs vagių 
Įrankius.

BEKERYS
Moku dirbt prie lietuviškų duonų 

ir abcinai visokį dalba, taipgi viso
kius keikus ir peistres ir žydiškas 
duonas. Klaust: St. (41

253 Broadvvav. So. Boston, Mass.

LATVYS LAISNIUOTAS 

KARPENTERIS.

priemamiau- ! 
Visoks dar-!

Tel. SOI't h Baston 3815

Julius Nikalionis
Real Estate & Insurance

APDRAUDŽIA NAMUS, 
AUTOMOBILIUS,

RAKANDUS IR T. T. 
Ofisas Naujoje Vietoje.

68 TIKUMAS PARK,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Univerait? 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: »-6 ir 7-8.

678 Massachusetts Ave„
(PRIE CENTRAL SKVERO> 

CAMBRIDGE, MASS.

parlamente, kad Anglijos tojai. Jų viena dukrelė, 
lėktuvų pramonė jau atsta- Onutė, ilgai dirbo “Kelei- 

Olandijos karo laivas pe-čiusi Flandruose nukentė- vio” Įstaigoje sekretore, 
i eitą sąvaitę atvežė Kana- tus nuostolius ir dabar sta- Linkime jaunai profesio- 
don Olandijos sosto Įpėdinę ■ tanti naujo tipo bombane-, nalei gražaus pasisekimo 
kunigaikštienę Juliana su | sius — “didžiausius pašau- jos siekiamam darbe, 
dviem jos mergaitėm. Julia- Į ly.” Orlaivių dirbtuvės dir- j Tą pačią dieną ir tą pa
na yra Olandijos karalienės ' bančios 
AYiihe'minos 31 metu

diena ir nakti.

žiaus duktė ir. motinai mi
rus, butų turėjusi užimti 
Olandijos sostą. Bet kaip 
bus s u tuo sostu dabar, neži
nia. Motina dabar Anglijoj. 
Olandija turi užėmus vokie
čiu armija.

; Jo ■ čia kolegiją baigė kita lietu-
am- į manymu, vokiečiai dabar'vaite: tai Juliaus Mikalonio 

11,600 lėktuvu ii dukrelė, Alice M. Mikalonis.turi apie
apie 16.0(10 lakūnų.

POPIEŽIUS SUSTABDĖ 
SAVO LAIKRAŠTI.

Lietuvių Radio programos.
. Birželio 22 programa per 
stoti W0RL. 920 k. prasi
dės nuo 8:00 ryto: (1> Kal
bės Dr. Jonas Repšis iš 
Cambridge sveikatos klau
simu: (2) Dainininkė Elena 
Repšienė iš Cambridge: (3) 
Pianistė Edith Repšiutė iš 
Cambridge.

Birželio 23. nedėBoj. pro
grama per \V0RL stoti 920 
k. prasidės nuo 9:30 ryto: 
(1) Juozo Povilaičio orkest- 
įa iš So. Bostono: (2) Ona 
Mineikiutė, dainininkė iš 
Montellos. Stsp. Minkus.

Statom naujus ir 
taisom senus na
mus. Musų kai- j 
na
šia.
bas garantuotas. 
Padarom reika

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

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

Tel. ARL 5537-J

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Narna 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

OFISAS: 315 E Street. 
SOUTH BOSTONE.

31 RICHFIELD ROAD. 
ARLINGTON. MASS.

Tel. ARL 4926

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakara 
180 HUNT1NGTON AVE^

BOSTON, MASS.
Tel. Commonaealth 4570.

r

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokiu plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia- 
lišku tam aliejum. Darbų garan
tuojant.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4645

Vienoda Šiluma 
Jūsų Namuose

CR1PPS JAU MASKVOJE

Anglijos paskirtasai Mas
kvai naujas ambasadorių. 
Sir Stafford Cripps jau at
skrido Maskvon. Jis priguk’ 
prie Anglijos kairiųjų dar- 
biečiu.

Julius Mikalonis, kuiį So. 
Bostono dzūkai vadina savo 
karalium, yra visiems žino
mas real estatininkas ir So. 

Pereitą savaite jau nebe- j Bostono teismo vertėjas,
pasirodė popiežiaus orga-į Tapačią mokyklą irtą 
nas “Osservatore Romano." ' pati mokslą baigė dar Mary 
Vatikanas paaiškino, kad į Elinor Traylor. Nors pavar- 
'Ugedusi spausdinamoji ma- dė skamba ne lietuviškai, 
šina. Ištikrujų gi popiežius bet ji yra gera lietuvaitė iš 
sulaikęs savo laikrašti dėl ■ Nonvoodo.
to, kad nereikėtų talpinti Visoms baigusioms aukš- 
Mussolinio karo paskelbimo' taji mokslą, linkime geriau

4. J. N AM A KSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 094.8 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

t
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Francuzijai. siu pasekmių. J. K—U.

Ū.K._LErs Talk price!
If you’re buying t ha i -.vay this ytar— 
let's forget the fun you find in a Nash 
and just compare it dollar for dollar 
v.ith cars Ir. its clais.

Nash is bigger and beticr buiii—Čnc 
only car \vith the thrilling smoothnes; 
of that Arro-.v-f light Ride... the Con- 
-/ertibk Bea ... the terrific pick-up of 
a Manifold-Sealed enginc (ves—a class 
\vinner in the 1940 Gilmore-Yoscmitc 
Rua with 23.76 miles per gallor.).

The cxtra valuc Nash gives you in 
nner engmeering, . . . in 300 pounds 
mere weight thar. the small cars (for 
extra comfort and safety)—mcans
higher resale valuc years from r.ow.
Comc in—drive a 1940 Nash today— 
the biggest ncw car valuc in town!

KASH
BIG 6 PASSENGER

SEDAN
DELIVERED HERE

IV© want you to drive it! Your Nash dealer has 
orte ready, with the enįine rutininį. Cet in and įof
SKI YOUR NKARKST NASH DIALIR

£897
FIRESTONE TAYERIUS ir TŪBAS parduodam už cash ar mokant dalimis.

TAIKOM F VISOKIUS KARUS IR TROKUS. Kiekvienam darbui yra 
‘ ‘ J gerai patyrę mechanikai. Darbą gvarantuojam.

GASOLINO, prisipiikit pas mus. Patėmysit kad jūsų karas bėgs gyviau.

BOSTON STREET GARAGE
PETER PILVINIS Yz1>7/ SALES &

11» BOSTON S7RFET. lei. «.L\ 9296

SERVICE

SOUTH BOSTON.

į | Ar reikalinga jums vargintis} 
t per ilgus žiemos šalčius su angli- ♦
• ntis ir kęst nesmagumus pavasa- • 

i Į rio ir rudens drėgnose dienose? |
! t Paklausykit kaip lengva to iš-1 
■ | vengti.

I 8139- Įdėsim į jūsų Boilerį ga- j
į t rantuotą OIL

} ku. gatavai
I spaust guzi
• metų išmokėjimo ir nereikės pra-1 

• { dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio. J
I Nelaukit rudens, tada indėjimas | 

į t 1 us brangesnis. Klauskite dabar, i ! {
| Jūsų lietuvis Plumlreris ir Gas Į ( 

| S fitteris,
’ CHARLES J. KAY

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

)1L Bt RNF.UI su Tan-1 }Tel. 28624 Gyv. 31132

'i4,d<iaiiTeikgr4k€Xntpa:jĮ \DrJoseph A.Gaidis
i

«i
ii

U

(KUČINSKAS)
322 Dorchėster Street

SOUTH BOSTON
Tel. ŠOU 0316

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
defektuotas akis ir tinka- 

-ąžinu šviesų. Itel 
zaminuoju ir priskiriu akiniua.

11štaiso
* mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg-

114 Summer Street,
♦ LAURENCE, MASS.

Kurie turėjo linsmesnę vakaciją?

Mutual

SAVINGS BANKS
af Massachusetts

TAUPYKIT KUR MATOT ŠIA ŽYME

^ĮĖRA smagumo sustrumpint v:.Raciją ir netu
rėt tų linksmumų, kurių norėjote dėl stokos 

pinigų. Ir nėra smagumo žinot kad reikės mokė
ti už vakaciją per daugelį mėnesių toliau.

Bukit protingi — planuoki; iš anksto jūsų va
kariuos išlaidas tad taupykit pirmiau, negu 
paskui, kaip isleidot. Padekit paskirtą sumą kas 
mėnesį taupymui ir gaukit nuošimtį vietoj atmo- 
ket tą sumą kas mėne: į ir netik Iiegaut nuošim
čio, bet nuošimtį primnkėt. Turėkite extra dole
rių kada jų : cikia pi adenite taupyti jūsų 
Mutual Savings P,anKc šiandien.

• •I»‘i uojiim 
išimi Ura i 

<l<-poj:iloi ių
na lala i

l‘< J> 'Zitai 
A islraosvi

!»i<at
.\l'u.ssaeliti.selt«

{status.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 2> 
BOSTON. Telef. Lafayette 2571 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers j

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BK()ADWAY,
80. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW =
MOTOR SERVICE

TelepboM

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ’ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
llydranlic Rrekab.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VIS(»KIŲ

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočinnas — savininkai.

Taiaymo ir demonatravim vista:
1 HAMUN STREET 

Kamp. Ewt Elghth 8L, |

i




