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Šią Savaitę Prasidėjo !
Gyventojų Surašinėjimas

Duos Kun. Dvoreckis Nu
Suomijai Pagalbos.
Paį
žudytas Elektros
Reikia 340,000 žmonių ap*
Kėdėj.
rūpinti namais.

Mirdamas šaukėsi: “Dieve,

Vieni unijistai apšaudė ki
tus ir sužeidė apie 10
žmonių.

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 2071

METAI XXXV

iCIO Vadas Lewis Ketina
Steigti Trečia Partiją

__________
Suomijos vyriausybė kreiišgelbėk mano dūšių !”
STATIST1KĄ RENKA
! Kinu ar kitaip? Koks varto- Į^a*i)aXfoos r3s jaT^Šuo*
Tennessee valstijoj, netoli
Nevv Jersey valstijos ka nuo South Pittsburgh mies IŠ REPUBLIKONŲ JIS i nizacija ir visokios juodvei120,000 CENZININKŲ. j jantas šaldytuvas? Ar yra mij(P ^.^usybeb reikia lėjime,
• džių grupės.
NELAUKIA NIEKO
Trentono mieste, telio, yra Battle Creek ka
’ Levvis sako, kad pietų
GERA.
namuose įadijas. Kaip na- aprūpinti namais ir kito- pereitą sąvaitę buvo nužu sykla, kuri stovėjo uždaryte
Kiekvienas lietuvis privalo mas apšildomas? Ir taip to- kfais* dalykais 340.000 uki.
•
•
„
.
... .i valstijose
esą 8,000,000
dytas elektros kėdėj kun. jau per -.o
13 menesių, nes jos Bet demokratų partija »r«i1 juodveidžiu, kuriems dabar
aiškiai pasakyti savo tikrų
lla?; ....
-ii i j ninku, kurie pasitraukė iš Valteris Dvvoreckis, lenkų
tautybę.
Valdžia reikalauja, kad Rusijai atiduotų sričių. Mat, ir ukrajiniečių metodistų savininkai negalėjo susitar- nesirūpina bedarbiais, ku- esantį atimĮa balsavimo tei
šią sąvaitę, balandžio 2 kiekvienas klausimas butų nei vienas suomis nenorėjo parapijos klebonas. Jis bu- ti su CIO mainei įau dėl rių šiuo laiku yra 11,934.000 sė, nes jie neturį pinigu už
jejgu demokratu partija simokėti mokesti už balsadieną, Jungtinėse Valstijo-' atsakytas teisingai. Už atsi- Datejrtį uo bolševiku dikta- ivo nuteistas mirti užtai, kad dai bo sąlygų. Pei visą tą
se prasidėjo gyventojų ?su-! sakymą suteikti rinkėjui tura
pasamdė Petrą Ševčuką, 21 aikotąrpi streikuoiaiic.us .-imef nepriims \u-ert.mės vimą (poli tax)/
angliakasius selpe CIO. Pa- pjat£ofm-s j,. nepastatys į
Jaunimo kongresas jau
informacijų
rašinėjimas. Šitas darbas tę reikalaujamų
Tautų Lygos sekretorius, metų amžiaus uki-ajinietį, n.fU
^menkos.
p
re
Z
įdentus
kandidato,
kuužmezgęs
ryšius su Labor’s
sis apie poi’ą sąvaičių, iki kiekvienas gali but bau Jeseph A. C. Avenol, pasi nužudyti jo 17 metų am
.
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,s
priimtinas
paprasNon-Partisan
lyga ir mielu
t
cenzininkai aplankys kiek džiamas.
taręs
su Londonu ir Pary- žiaus dukterį Vandą, kurios patraukė streikienus
tiems darbo žmonėms, tai šį noru sutinkąs planuojamam
Lietuviai, kurie yra gimę ^um, "priešė' Suomijos“at- į
buvo apdrausta ir
vieną šeimyną ir užrašys
pusėn,
suclaie
is
jų
n
:
rudenį prieš pat prezidento suvažiavime dalyvauti. D-ro
kiekvieno gyventojo vardą, Lavoje turi aiškiai tatai stovui Ženevoje, kad Tautų'kunigėlis tikėjosi galėsiąs
gressive
Mine
Woikeis_
of
rinkimus,
galės susidaryti Tovvnsendo organizacija,
pavardę ir daugybę kitokių pasakytu
; Lyga duosianti suomių tau-1 ^jkolelrtuoti
£
me
vi
C
a
l?
ahll
a
^
,
Trečia
Partija,
kurion įneis kuri reikalauja visiems po
dalykų.
...
n
. J tai visokeriopos pagalbos ir: ${>»000 ir $6,000 apdraudos. kasyklos kompanija sutartį, (ja, bininkų unijos, juodvei- 60 metų amžiaus $200 penGyventojų surašinėjimas Nacių Propaganda į padėsianti jai atsistatydin- Sodinamas į elektros kėdę,
11
i
džiu
organizacijos, fanne- sijos per mėnesi,
taipgi dašioje šaly yra vadinamas
tM a<iun
i iai h kitos grupės, nepaten- liausianti.
‘
“cenzo ėmimu.” Toks “cen Prieš Rooseveltą.
kasykla atsidai e. Bet einant j.jntos stambaus kapitalo
Vieta tokiam suvažiavlzas” čia yra imamas kas 10
Pereitą sąvaitę nacių pro- Mannerheimo linijos atsta- j „
e> išgelbėk mano du- mainenams tenai i 4aibą, vje- ^vjmu
mu
j numatoma St. Loui/o
metų. Konstitucija reika pagandos fabrikai Berlyne' tymą, nes finai nori apsi-|si3'
..
. . ,
jiems pastojo kelią buiys
T£ki l)areiškin
mieste.
Jo samdinys Sevcukas,
lauja tokios statistikos tik sufabrikavo “16 dokumen- ’ saugoti nuo rusų užpuoli^njų ir prade- dė,f p^,al.ė CI(fvadįs jv
Kai kas mano, jog John
kuris prisipažino mergaitę
dėl to, kad butų žinoma, tų,” kurie neva parodo, kad! mų ir ateity.
jo
šaudyt.
Ta
’
p
10
n
lo
maiA
mer
jkos
angliakasiu
uniLevvis
pats tikisi būti trečio;
pasmaugęs už sutartą atly
kiek kuri valstija gali rinkti Rooseveltas pakurstęs Ang-;
---------------nenų
kuto
sužeistų.
Paskui,
p>s
prvz
identas
John
L.
partijos
L. partijos kandidatu
kandidatu į preži
atstovų i Kongresą; bet da Iiją ir Franeuziją pradėti AMERIKIEČIAI SUDĖJO ginimą, taipgi yra areštuo visi buvo apsupti ir jspeti, į
•‘
J
1
dentus, jeigu tokia partija
tas ir kaltinamas pirmo kad nedrįstų eit į tą kasyk
bar jau renkamos ir kitokios karą prieš Hitlerį, prižadė
SUOMIJAI $3,000,000.
“Iš republikonų aš nieko ištikrujų susidarytų. Repo'.infoi macijos. Valdžia nori damas joms Amerikos pa
laipsnio žmogžudyste, bet lą dirbti, iki jos savininkai
Nors
karo
veiksmai
jau
gera
nesitikiu ir apie juos teriai jį klausė, ar jis ištikžinoti, kiek šalis turi turto, galbą, jeigu jos vienos ne
jo bylos da nebuvo. Jis bus nepasirašvs
sutarties su visai nekalbu,” sako jisai, rajų turi kokių planų, bet jis
pasibaigė,
aukos
Suomijai
teisiamas šio mėnesio pa CIO.
kiek žmonės uždirba, kiek galėsiančios Hitlerio val
šelpti vis dar plaukia. Hoo- baigoj.
Bet demokratų administra- atsakė: “Palikim šį klauciyra bedarbių, ir tt.
džios sunaikinti, šituos “do
Kasyklos kompanija spė
Kun. Dvoreckis buvo lie ja, kad šaudė CIO maine- cija, iš kurios darbininkai mą ant vėliau.”
Iš viso cenzo lakštuose kumentus” Berlyno mela verio vadovaująs komitetas
praneša, tuvis, kilęs iš Vilniaus kraš
laukė pagalbos, ii
irgi nesiru---------------yra 50 klausimų. Svarbiausi giai sakosi “radę lenkų ar Suomijai šelpti
riai atėję iš tolimesnių ka pina biednuomenės reika
kad
iki
balandžio
1
dienos
ISAKĖ UŽDARYTI
to, bet dėjosi lenku. Jo mojų tokie:,
chyvuose” Varšuvoj.
amerikiečių visuomenė su' tina ir brolij^ęiau nesigina syklų. 'Bet šerifas pasakė į lais, sako Lewis.
ROCKEFELLER1O
Į.ĄI ■ tjfci
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. rlr ^kelbtlafni
šitą įvykį nesikišiąs. Wo rtui
r
Suomijai
CIO
vadas
kitąsyk
buvo
“UNIJĄ”
esą
lietuviai
ir
neblogai
kal
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namas, ar naciai
dar gąsdina
Roose jau $3,000,000 su viršum, ba lietuviškai.
karštas prezidento RooseColorado Fuel & Iron
RELIGIŠKAS FANATI
veltą, kad jis nedrįstų gin-j Apskritai imant, aukų ateiį
velto
administracijos
šali

korporacija,
kurią kontro
Jei nuosavas, tai kiek tis, nes tuomet jie paskelb-1 ną kasdien po $27,000.
KAS SUMĖSINĖJO
ninkas. Dabar gi jis kaltina liuoja Rockefellei io kapitaANGLAI
NUŠOVĘ
JAU
jis vertas: o jei nuomoja šią da “svarbesnius doku- ’ "---------------KŪDIKI.
' netik nesistengia aprūpinti
133 VOKIEČIŲ OR
mas, tai kiek mokama nuo mentus,” kurie tikrai paro-' 57,000,000,000 RUBLIŲ
Michael
Mimchella
40
j
E.lta administraciją, kad ji Tarybos įsakyme ūždami
LAIVIUS.
mos?
dysią, kad Rooseveltas noRUSIJOS MILITAmetų
stų
amžiaus
bedarbis,
Phiį Amerikos žmones darbu, : w Lačin
Anglijos valdžia paskelios pačios organizuotą “dar
4. Farma, ar ne?
| l įs įtraukti Ameriką į karą.
RIZMUI.
ladęlphijoj Stimėjinėjo savo! bet siaurina da ir tą menką bįnhiku'at^tovvbe;';''?kuii,,s
l)ė
pranešimą,
kad
nuo
karo
5. Vardas ir pavardė | Bet tai labai žiopla proPereitą sąvaitę Maskvoj pradžios iki šių metų kovo mažutę dukrelę ir sukaliotą pašalpą, kokia iki šiol buvo liks|as b„Vo neįsileisti lai kiekvieno asmens šeimynoj. i paganda. Ir jos tikslas labai
susirinko vyriausis Rusijos
jos kunelj sumaise su anglį-■ beda; biams teikiama. O be- vos darbininku imi ios.
6. Kiekvieno asmens san- aiškus — patiekti Roosevel sovietas. Valdžia padavė 20 dienos vieni tik anglai mis skiepe. Policijos suim- darbių skaičius nemažėja.
_____ ‘
tikis su šeimynos galva: to priešams “medžiagos” jam apsvaratyti savo išlaidų nušovę žemėn 133 vokiečių tas ir klausinėjamas, jisai į Surinktomis CIO organizaWPA PALEISIANTI
žmona, duktė, tėvas, uošvė, prezidento rinkimuose. Mat, sąmatą, kurioj militarizmo orlaivius.
aiškinasi, kad mergaitę rei-: cijos žiniomis, dabartiniu
Gi
vokiečiai
praneša,
kad
700,000 ŽMONIŲ.
Įnamis, tarnaitė, darbinin Rooseveltas yra stiprus de reikalams numatoma išleis
kėję nužudyti, nes ji buvusi; laiku šioje šalyje esą 11.jie
per
tą
patį
laiką
nušovę
kas ar kas kitas?
Washingtono
žiniomis,
mokratijos šalininkas, fa ti per ateinančius metus 57 žemėn 357 anglų ir franeu Taganų užraganauta.” Pa- į 934,006 bedarbiu.
• 7. Kokios lyties?
sirodo, kad tas italas perdi-j
Bedarbiu pašalpai admiateinančius menešizmo priešas, todėl naciai bilionai rublių.
zų orlaivius. Prie to skai delį tikėjimą yra išėjęs išhlistracija pinigu neranda, o
S. Kokios rasės?
. atleisianti 700,
bijosi, kad jis nebūtų išrink
čiaus vokiečiai prideda ir tą
9. Kokio amžiaus?
tas Amerikos prezidentu
“QUEEN MARY” IR
tuo tarpu Kongresas yra
darbininkų iš savo vie50 anglų orlaivių, kurie ka proto.
10. šeimyniškas stovis: trečiai tarnybai. Dėl to jie ir
.
- ---j ni’Msomzis
skii
’ti
ninifnis
uhiuų.
Dubciitiniu Ihi“MAURETANIA”
ro pradžioje buvo nuskan
nevedęs, vedęs, našlys ar paleido savo propagandos
MES PASIRYŽUS SUNAI-! žvalgybininku kadrams iuo- k« 1>™ WPA darbų e "
VEŽIOS KAREIVIUS.
dinti su Anglijos laivu
KINTI KOMUNISTŲ
šti iiko Uwis
2.311.500 žmonių, imt iki
perskira?
malūnus į darbą kaip tik da
Londono žiniomis, du di “Courageous.” Patys vokie
11. Kokio mokslo?
PARTIJĄ.
■
jis i,- gimmoja šaukliks* ‘ik
bartiniu laiku, kuomet A- džiausi Anglijos keleiviniai čiai sakosi netekę per tą lai
12. Kur gimęs?
merikoje ruošiamasi prezi laivai “Queen Maiy” ir ką 85 orlaivių. Aišku, kad
Kongresmanas Dies, kuriss ti
ti šj
šį rudeni viS, nepalenkiu- ?l<ie .UOO.O »»• Žmones at13. Pilietis ar ne?
dento rinkimams.
“Mauretania,” kurie neku čia jau kas nora meluoja.
tipinėja priešvalstybiniu ele tų organizacijų atstovų su leidžiami dėl to, kad baigia
14. Ar tarp 24 ir 30 kovo
riam laikui buvo sustoję
mentų
veiklą Jungtinėse važiavimą, jeigu demokratų si WPA darbam' skirti pi
DOZENBERGAŠ
NUTEIS

dirbo už algą ar už pelną?
SPROGIMAS KARO LAI Amerikoje, dabar plaukia
Valstijose, pasakė pereitą partija
savo konvencijoj nigai.
15. Jei ne, tai ar buvo tuo VE UŽMUŠĖ 7 FRANAustralijon ir gabens iš te TAS METAMS KALĖ
sąvaitę,
kad “komunistų i nepastatys į prezidentus tinlaiku Įrašytas Į WPA, NYA,
LIETUVOS LAIVAS
JIMO.
CUZUS.
nai kareivius.
nėra politinė pilie-i Ramo kandidato ir nepiipartija
CCC ar kitas valdžios orga
BOSTONE.
Nikalojus Dozenliergas, cių organizacija, ’ bet “sve- ims tokios platformės, kurią
Francuzijos laivyno mini
nizacijas?
NACIAI NUKIRTO DA buvęs kitąsyk raudonosios timos valstybės agentūra,” ■ paprasti darbo žmonės gaLietuvos laivas “Dcnnv,
16. Ar asmuo j ieško dar sterija išleido pranešimą,
4
GALVAS.
kuris
atėjo šį panedėlį į B< armijos žvalgybos agentas, kuri čia ruošia sąmokslus ir lėtų remti.
kad nedideliame franeuzų
bo?
f tokį suvažiavimą butų stoną, stovi Chariestovvne,
Iš Berlyno pranešama pereitą sąvaitę Nevv Yorke siekia nuversti šios šalies
17. .Jeigu ne, tai iš ko gy karo laive, “La Railleuse,
santvarką.
Tokia
organizakviečiama
Libor’s Non- šalia Navv Vardo. Hoosae
buvo
nuteistas
metams
kasąvaitę tenai
vena? Lanko mokyklą? Ne įvyko sprogimas, užmušęs 7 kad pereitą
vi
11V
i
vai
cija
turi
but
uždaryta,
jis
Paitisan
League,
American ’ Wharf. Fier 43. Laivas i.š’
ėjimo
už
Amerikos
pasų
buvo nukirstos keturiems
pajėgia dirbti? Ar kitaip? jurininkus. Bet italų žinių
Youth Congress, Tou nsen-, plauks šį ketvirtadienį. Jo
sako.
18. Kiek valandų dirbo i agentūra ‘Stefani
prane- žmonėms galvos. Jie vadi- klastavimą.
do Senatvės Pensijos orga- kapitonas (noivegas) buvo
nori:
Emil
Bohn,
Friedheln
30 kovo sąvaitei?
i
kad sprogimas šitą franPLANUOJAMA JUODOS NEĮLEIDŽIA LENKIJON —
■ — - -— atsilankęs su konsulu p. šal
10 Kiek savaičių dirbo euzų naikintuvą perplesęs, Zahn, Max Kempei- ir MaJUROS BLOKADA.
na ir “Keleivio” redakcijon
POPIEŽIAUS
ATSTOVO.
1040 meteis iki 30 kovo?
pusiau, ir kad užmuštų bei j thia Lichtner. Jie buvo nuPrasidėjo
Pavasario
^ikai^i
Žinios
iš
Europos
sako,
Iš Vatikano pranešama,
20 Kokioj pramonėj dir- • sužeistų
buvę nemažiau teisti uz priešinimąsi nacių
kad aliantai planuoją Juo kad Vokietijos valdžia ne
bav ’
J
j kaip KM). Sprogimas įvykęs režimui.
Palviniai.
doj Juroj blokadą, kad bol davusi popiežiaus agentui
APSIMETĖ CENZO AGEN
21. Kokios rūšies darbi- išeinant laivui iš Kasablanl’eimsylvanijoj ir kitur TAIS, APIPLĖŠĖ MOTERĮ
ševikai
negalėtų
gabenti
TURKIJOJ UŽDARYTAS
Orsenigai leidimo vykti vo prasidėjo jau pavasario poninkas: dirba dirbtuvėj už kos uosto (Afrikoj).
PASKUI NIS VOKIEČIŲ aliejaus vokiečių armijai. kiečių užimton Lenkijmi ir
Carver, Mass.—Čia buvo
atlyginimą, valdžioj už algą
Turkija praleisianti aliantų ištirti tenai katalikų padėtį. tviniai. Ties VV’ilkes-Barriu toks atsitikimas. Du vyrai
LAIKRAŠTIS.
BERLYNAS
MELUOJA,
ar šeimynai be atlyginimo?
upe pakilo 32 pėdas. 5(MMl
SAKO LENKAI.
Pereitą subatą Turkijos laivyną per Dardanelius.
22. Kiek savaičių išdirtei
žmonių tenai liko be pasto paskambino i .Mis kaine du
žs žmonės taisė dvi ges. Pivmoutlio mieste van- ris ir pasisakė esą cenzo
1939?
Lenkų valdžia Francuzi valdžia uždarė Istenbule VOKIEČIAI NUTEISĖ
KĖDES 194 VALANDAS. dens prisirinko 4 pėdos. Na- ?I^vjai. kai motelis atidarė
kutinį vokiečių laikraštį,
Be to, šeimynos galva joj paskelbė, kad Berlyno
ČEKĄ SUŠAUDYT.
ždarė
jį
dėl
to,
kad
kurstė
bus klausinėjamas įvairių naciai meluoja skelbdami
Laikraščiai praneša, kaip mai apsemti. Nevv Yorko duris, jie ją sunso. is\a:te
Pereitą subatą nepapras
kam narius. pavogė $20
informacijų apie namą: Iš radę Varšuvoj kokius ten savo skaitytojus prieš Ang tas nacių teisinas Pragoj nu San Francisco mieste WPA valstijos rytuose, Binghamkokios medžiagos jis pasta “dokumentus,”
parodan liją ir Franeuziją.
teisė sušaudyt čeką Ladisla- darbininkai taisė dvi kėdes, tono mieste, paskelbta ne- P,n,£y n' pabėgo.
tytas? Ar reikalingas patai čius buk Rooseveltas pakur
vą Voječą užtai, kad jis ne Esą, 25 žmonės dirbo prie paprasta padėtis. Iš JohnUNIJISTAS PALIKO
symų? Ar turi išeinamąją stęs aliantus į karą. Tokių NORVEGIJOS PROTES padėjo nacių policijai suim tų kėdžių 194 valandas ii son City turėjo išsikelti 790
DIESUI $100.
TAS
VOKIETIJAI.
vietą? Ar turi maudynę? dokumentų vokiečiai nega
ti savo tautietį, užmušusj du jiems buvę užmokėta $190. šeimynų. Californijoj vau-j
Kiek kambarių? Ar vanduo lėję Vaiguvoj rasti, sako
Norvegijos vyriausybė iš vokiečiu.
<luo apsėmė 22,000 akrų; Los Angeles mieste nusi
ŽUVO
40
ŽMONIŲ.
derlingos žemės. Daug vietų žudė tūlas Pesbians, 35 me
gaunamas iš krano ar ran lenkai, nes nieko panašaus kėlė Vokietijai protestą dėl
kom pumpuojamas? Ar toi- Lenkijos archyvuose nebu vokiečių submarino, kuris
Pereitą subatą Louisianos apsemta West Virginijoj ir lų amžiaus unijistas veži
Berlyno priemiesty pereiletu šeimyna naudojasi vie vę. Be to, visi Lenkijos ar nuskandino Norvegijos lai-!tą sąvaitę sudegė Bergman valstijoj viesulas sugriovė Nevv Jersey. Einant “Kelei- kas. Paliktame laiške jis
na pati, ar dalinasi su ki chyvai buvę iš Varšuvos da vą Airijos pakrašty. Šitas' no elektriškų aparatų dirb nedidelį Piene Parko mies- viui” spaudon žinios sako, sakosi paliekąs $100 Dieso
tais? Kaip namas apšvie prieš karą išvežti ir dabar laivas plaukė iš Turkijos i tuvė, kurioj dabar buvo ga telį, užmušdamas apie 40 kad šituose potvyniuose žu- komitetui, kad gintų šios
čiamas: elektra, gazu, kero- jie esą Francuzijoj.
namo.
'minama karo amunicija.
žmonių.
J vo jau 22 žmonės.
šalies “įlagę.”
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m.

Trečias Postepfe.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

CLEVELANDO ir APIEUNKĖS ŽINIOS

čia Reikia Pašėlusios Drąsos

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Už “Laisvės Varpo*9 Išgelbėjimą
D-ras Graičiunas Gavo “Špygą”

jus nenuvargins skaitymu,
Chicago, III.
I Kai tautininkai tuos $20,nes jame mažai yra ką skai
i
j
tyti. Žmonės net juoktis pra
Susitikęs Dr. Graičiuną i 000 pasidalino, tai neliko
Chicagos choras “Pir dėjo. Publikos prisirinko
pinigų varpą siųsti i Lietu
atsiklausiau:
myn” pavaišino clevelan- kaip ir paprastai pas mus
vą.
Tada tautininkai nutarę
—Tau, daktare, dabai j
diečius puikia operete “Kai susirenka.
gal yra linksma, kad Gedi-į parduoti “laisvės varpa”
Gėlės Žydėjo,” kurią pasta
mino kalne, Vilniuje, skam- NevvYorko žvdams i “skreptė scenoje kovo 31 dieną
Atpiginsią pieną.
‘ ba Amerikos lietuvių nu- į jardį.”
miesto auditorijos mažame
D-ras Graičiunas sakosi
pirktas "laisvės varpas”?
Clevelando pieninės pra
teatre. Vaidinimas buvo tik
užprotestavęs
prieš tai. ir
—O kokis
čia
man
neša, kad pienas bus piges
rai puikus.
džiaugsmas?... Tiktai tiek jis parodė man to protesto
Kovo 15 dieną vietos nis vienu centu ant kvortos,
"Jeigu parduosit
džiaugiuosi, kad tą varpą iš kopiją.
draugijų komitetas turėjo nes farmeriai gausią tik
varpą
žydams,
paskelbsiu į
gelbėjau nuo žydų, nes tau
pilną susirinkimą, kur ir $2.30 už 100 svaių pieno,
tininkai buvo nutarę par visus laikraščius ir apskųsiu
choro vedėjas p. Steponavi vietoj iki šiol gautų $2.60.
duoti tą varpą Ne\v Yorko Federalei valdžiai kad jus
pieno pilstymo
čius dalyvavo, šiame susi Reiškia,
areštuotų už Amerikos lie
žydams į “džionk-jardį.”
rinkime buvo apkalbėta vi kompanijos uždirbs tą patį
tuvių
apgavimą,” rašė D-ra<
—Ką čia Daktaras tauš
si svarbesni klausimai susi pelną kaip ir pirmiau, tiktai
ki? Kaip tautininkai galėjo Graičiunas. Noroms-nem >gaus mažiau.
ję su operetės pastatymu. farmeriai
bandyti ar norėti tą varpą roms, pasiuntė varpą į Lie
Steponavičius viską pilnai Stambus kapitalas visuomet
tuvą... “Nekurie iš tų.” tęsė
parduoti?
išaiškino, todėl komitetas skriaudžia mažiukus.
—Tai tu manai, kad ašei Dr. Graičiunas, "kurie norė
galėjo tinkamai viską pa
jo parduoti ‘laisvės varpą’
meluoju?...
Smulkios žineles.
ruošti.
Komitetas reiškia
—Nesakau, kad meluoji, žydams, už tuos pasidalin
karštą padėkos žodį chigaLietuvių sporto kliubas
bet ar gali darodyti. kad tus $20,000 važinėjo po
giečiams už jų pasišventi praneša, kad rengiamas
tautininkai norėjo ii žy Lietuvą ir Smetona juos ap
mą ir atsilankymą. Likęs krapšinis turnamentas ba
dovanojo Gedemino škap
dams parduoti?
pelnas buvo skiriamas Liet. landžio 13 dieną. Žada da
lieriais.”
—Eikše i mano ofisą, aš
Kult. Darželio naudai. Vai lyvauti ir Lietuvos ministras
—Na, o ką Daktaras ga
tau parodysiu dokumentus.
dintojams buvo nutarta su p. Žadeikis iš VVashingtono.
vai
užtai, kad "laisvės var
—Gerai, einam.
rengti pietus viešbutyje.
Komisija rengiasi prie dide
pą
”
išgelbėjai. — paklau
Dr. Graičiunas parodė
Šis parengimas turėjo du lių iškilmių.
siau
aš.
laiškus, kur sakoma, kai
tikslu: vienas, tai sukelti
Balandžio mėnesyje dau
—Nugi špygą gavau! —
tautininkai pasidalino tarp
kiek bus galima pinigų gelis SLA kuopų rinks Pil
atsakė
D-ras Graičiunas.
savęs Amerikos lietuvių su
baigti darželio skolas mo domąją Tarybą. Kiek mato
Aš prašiau, kad jis duotu
dėtus $20,600. Tie pinigai
Vakarų fronte anglų patruliai lenda i vokiečių slėptuvę, sukrautą iš smėlio maišų, norė
kėti, o antras, tai parodyti te iš pranešimų, tai kovo
buvę
skirti
pasiuntimui
var

man
tuos laiškus paskelbti
dami ištirti, kas yra jos viduje. Jų šautuvai užvesti, bet kas žino. ar iš vidaus netaiko Į
cleveland iečiams, ką gali mėnesy nedaug kuopų bal
po į Lietuvą, o jei kas liktų, spaudoje. "Kol kas da ne
juos vokiečiai?
atlikti
Chicagos
choras savo. Clevelando ir apielintai paaukauti Lietuvos Uni duosiu,” atsakė jisai.
kės veikėjai stoja už vakarų
“Pirmyn.”
Patriotas.
DETROIT. MICH.
BROOKLYN, N. Y.
jame daug gerų laisvos min versitetui.
Taigi mes, clevelandie- komiteto nustatytą sąrašą,
Dariaus-Girėno paminklui ties raštų, kuriuos vartoju IŠ GARDNERIO MOTE Jaunolių Choras, kuri moki
čiai, esame labai dėkingi būtent: Bagočių, Mažukną, Surinkta apie $700 vilnie
gautų aukų skelbimas Nr. 3. kaip argumentus diskusijo
p. Steponavičiui už suteiktą Gugį, D-rą Pilką, Mikužiučiams, bet ar jie gaus?
RŲ VEIKLOS.
na drg. Kvedaras.
se su klerikalais. Jie mane
mums progą gauti pas save tę, Dargi ir D-rą StanisloGartlner,
Mass.Lietu:•
P-f^R-Zigmantaitė senai
Nuo Lietuvių Amerikos vadina bedieviu, o aš juos
Kaip visose kolonijose,
pamatyti ir išgirsti jo veda vailį. Visi jie geri ii- patyrę taip
Un
ir pas mus visos srovės Piliečių Kliubo iš Great užtai pagiliu, nes bedieviu viu Motera Kliubas kovo 10 įalJ lav,na
žmonės.
ma chorą.
Neck,
L.
I.,
$5.00.
subruzdo rinkti pinigus Vil
dieną surangė prakalbas, i ,laPer
‘yrau?.?l^ret?3;..
bet koks vėpla negali būt.
visą programą gros
Matulio ir Waiginio kriau
niaus
žmonėms.
Komunistai
B. Y. Kalbėjo draugė E. Petri
Metropolitan opera lanky
Kalbėjo komunistas iš
25
muzikantai
iš Detroito
čių dirbtuvėje, 400 Johnson
kienė iš Brooklyno. Kadan Symphony Orchestros.
Kanados.
sis Clevelande nuo balan net dvejas prakalbas buvo avenue, Brooklyne, Vincui
Tai
džio 8 iki 13 dienos ir sykiu surengę ALK vardu, kuris Bielskiui paraginus, darbi Polemika ir Kritika. gi Gardnery jau ilgai pra gi šitokių muzikos jėgų De
Kovo 17 dieną Literatū
kalbų nebuvo, tai publikos
dalyvaus lietuvaitė Anna senai jau likvduotas; vie
suaukojo $22.00
ros Draugi ia turėjo suren Kaskas, kurią vietos laik nam parengime jie surinko ninkai
atsilankė nemaža. Kalbėto troito lietuviai da nėra savo
MANO ATSAKYMAS
(blankus No. 304).
gus prakalbas. Atvyko kal
ja nupiešė moterų padėjimo vakaruose turėję.
LASKIUI.
raščiai labai aukštai kelia. $55, o kitame — $28.88. Tai gražus pavyzdis ki
K. Š.
bėti iš Kanados-komunistų
Bažnytiniai irgi rinko pini
praeitį, dabartį ir ateitį:
Jonas Jarus.
toms
draugijoms
ir
kriaučių
Komunistas Laskis taip taipgi paaiškino apie įvy
laikraščio štabo narys Jagus. Jie surinko, todos, apie
dirbtuvėms.
įsikarščiavo, kad visus ki- kius Europoj.
nauskas. Kiek man buvo su
$31.
Daugiausia
už
visus
su

REDAKCIJOS
WATERBURY, CONN*
Komitetas taria nuoširdų tus, kas tik ne komunistiš
prantama, tai jis važinėja
rinko SLA 20d ir 352 kuo
Antra kalbėjo draugė
ATSAKYMAI.
savo laikraščio naudai, pra Vakarines mokyklas baigę pos. Vieną sykį jos sukėlė ačiū už aukas visiems ir lau kai galvoja, apšaukė "Lais Sukackienė iš Worcesterio.
kia daugiau malonios para vėje” kokiais tai apmoka Ji trumpai paaiškino reikajaunuoliai.
$250, o kitą sykį — $335.
šydamas aukų ir prenume
B. Yarui. — Margas yra
mos
Dariaus-Girėno pamin mais agentais.
ratorių. Iš jo kalbos buvo
lą priklausyti prie moterų Prūsų matas žemei matuoti,
Duggan school baigė:
Iš viso Detroite surinkta
Tai yra labai nerimtas iš organizacijų.
galima suprasti, kad tas lai Agota Vaitkevičaitė, Fran apie $700. Ar Vilniaus pa klui pastatyti.
Vokiškai—Morgen. Iš voVisos aukos skelbiamos sišokimas. Rimti žmonės
kraštis labai skurdžiai gy cis Balčiūnas, Tofilija Las- vargėlius tie pinigai pasieks,
Aukų
buvo
surinkta kiečių jį pasiskolino lenkai.
vuoja ir, jei negaus finan tauskaitė, Vincas Pabilio- tai didelis klausimas. Gali spaudoje ir pinigai dedami taip nesiblaško ir nesikarš- $9.80. Išlaidų buvo $6.15. o iš lenkų—Suvalkijos liei banką vardu Darius-Girėsinės paramos, vargiai galės nis, Josephine
pasiųsta tuviai. Kaunijoj margas buJovaišis, būt. kad juos sunaudos ku nas Monument Fund. Dėl to čiuoja. Kažin, ar tik p. Las- Likusius $3.65
išsilaikyti.
Marcelė Ačas, Mrs Banevi- nigėliai su viršaičiais, kaip prašome ir čekius bei mo ky neapsirgo gyvenimo per A. W. Sieberto streikie- vo beveik nežinomas. Lvgimainos liga? Apsižiūrėk, riams musų mieste.
Kalbėtojas aiškino apie čia, Mrs. černauskas, Mar jie sunaudodavo musų au
nant su Amerikos akru.
Kanados lietuvių gyvenimą, celė Digimas, Veronika Gu kas po pirmo didžiojo karo. ney orderius rašyti tokiu d rauguti!
Po 50c. aukavo: A. Gle- margas yra lygus 0.63 akro:
vardu ir adresuoti iždinin
Tamsta būtinai nori, kad bavičius, J. Galvanauskas kitaip pasakius, iš 100 marir kiek maž-daug lietuvių džiūnas,
Nelė Kanapka, “Keleivy” mačiau rašyta, kui: Mr. John Spurga, Port
ten yra, paliesdamas dau Mrs. Kaporaitis,
Joseph kaip Kuršėnuose klebonas Jefferson Station, Long Is- kas nors įrodytų, jog tamsta ir L. Prūsaitis: po 25c.: M. 8M išeina 63 aki ai. Rusų deesi komunistas. Bet tamsta Šleiva, J. Tamolionis, J. Patina už akrą didesnė—iš
giausia kunigus ir tikinčiuo Kuncas, Rožė Pocius, Mar pardavė žydams gautas iš
land, N. Y. Jei kurių duotos vadini kitus žmones "parsi Aukštikalnis, K. Balsevi- 100 desiatmų išeina beveik
sius.
celė Mitkelionis, Mrs. Ykša Amerikos drapanas, o Papi aukos dar neskelbiamos, tai
Toliau jis bandė Įkalbėti ir Anna Žukas.
lės valsčiuje viršaičiai sudo reiškia, kad rinkėjas turi jas davusiais agentais” ir tam čius, draugės Višniauskie- 270 akrų. į vieną akrą eina
klausytojams, buk Kanados
rojo Amerikos miltus, ir Lie pas save ir renka daugiau. savo šmeižtui paremti netu nė, B. Bunadyšienė, A. šlei- 43,560 keturkampių pėdų.
Wilby
High
School
knygri mažiausio Įrodymo.
lietuvius “pastatė ant ap
vienė, B. Netzelienė, O. BūtTikrajam katalikui.—Ro
tuvos pavargėliai negavo nei
Dariaus-G i r ėn o Pam i n k 1 o
švietus kelio ir suorganiza vedybą baigė Bernard Stan pauostyt.
Kad tamsta esi komunis kienė, O. Samulionienė, M. mos popiežius turi JungtiFondo Komiteto vardu.
vo” Amerikoje leidžiami ley Kalis, o stenogiafiją —
tas,
tai kiliems nėra reika Šlekienė, drg. šlegeris, Za- nėse Valstijose šitokią arAš
pastebėjau
iš
laikraš

Finansų sekretorius,
komunistų laikraščiai, “Vil Genovaitė A. Laukaitis ir čių, kad kaip tik amerikie
miją: 4 kardinolus. 19 arkilo
Įrodinėti,
nes tamsta pats bela ir J. Ivanaitis.
Steponas Briedis.
nis” ir “Laisvė.” Bet apgai Agota Paulauskas.
Per
prakalbas
prisirašė
vyskupų, 107 vyskupus, 31,tatai kuo aiškiausia paro
čiai pradėjo siųsti pinigus
lestavo, kad dabartiniu ka Leavenvvorth High School Klaipėdos pabėgėliams rem
dai. Tamsta šmeiži socialis prie Moterų Kliubo trys na- 050 kunigų, 12,7.6 bažnvPHILADELPHIA, PA.
ro laiku nei “Vilnis,” nei braižymą baigė Juozas J. ti, tai kaip tik tuo laiku p.
‘
*
čias 205 seminarijas ir daug
tus, spjaudai į jų laikraš i ės.
“Laisvė” į Kanadą neįlei Lušas, elektrotechniką — Smetona pradėjo mokėti Lietuvių Ekonominio Cen čius. niekini demokratines
Nepaprastam susirinkime kitokių mokyklų,
kurios
tro konferencija.
džiamos. Reiškia, Kanados Albert česnas, Carnelius kun. Mironui pensiją. Jeigu
kovo
17
d.
nutarki,
kad
moauklėja
ištikimus
popievalstybes, ir visa tai darai
valdžia mano, kad komuni Talmont, Frank Vilkas ir Lietuvos valdžia neturi pini Šių metų balandžio 7 d., per komunistų laikraščius. terys surengtų koncertą pa- žiui rėmėjus. Be to da yra
stų laikraščiai palaiko Hit Edmund Jasinskas.
gų savo pavargėliams, tai sekmadienį, Lorraine Mo Na. tai pagalvok, kas gi per minėti "Moterų Dieną” ge- visokiu davatkynų ir davatlerio pusę.
Duggan Schoolėj Ameri kodėl ji turi pinigų kunigų tely (Kevstone Room), Phi- paukštis tamsta galėtum bū gužės 12. Norintieji tame kų. Visą tą armiją su viso
Toliau kalbėtojas užsi kos pilietybės kursus baigė: algoms ir pensijoms?
koncerte dalyvauti, prašo mis jos įstaigomis turi už
ladelphijoje, Įvyks Lietuvių ti, jeigu ne komunistas?
puolė ant “Naujienų.” Esą, Marcelė j. Ačas, Franė Bal
Tamsta kabiniesi ir prie mi kreiptis į komitetą: A. laikyti skurdžiai žmonės,
Reporteris. Ekonominio Centro suva
v
tas laikraštis “eina atbulai/ čiūnas, Margaveta Brazio
žiavimas. Sesijos prasidės manęs, kam aš pasirašiau Stmžienė, B. Vaitekienė, L. kurie dažnai skriaudžia sa
vo vaikus, kad dvasiškija
“mulkina žmones.” Kana nis, Klementina Petraitis,
KENOSHA, W!S.
10-tą vai. ryto. Dalyvaus vi "Keleivyje” ne savo pavar Evaniuk ar’oa H. Netzel.
dos Lietuvių skyrius, kuris M. Urbonavičius, Kastancė
L. J. E. turėtų ponišką gyvenimą.
sa Centro valdyba, vaizbos de. bet Farmerio slapyvar
Prasti laikai, bet ne vi
Taigi tamsta klvsti manyda
telpa “Naujienose,” esąs Jozaitis, Antanas Balčiūnas
butų, verslininkų ir profesi- džiu. Na, o kas gi tamstai
siems.
mas, kad "Romos tinstąs”
tik “kūmučių lizdas” ir ir John Bansloben.
DETROIT, MICH.
jonalų sąryšių delegatai. darbo, kaip aš pasirašau?
tikintiem
nieko nekainuoja.
skleidžiąs “pliotkus.” Ot,
Aš
esu
tikras
farmeiys.
to

Crosby High Schoolėj pi
Dirbtuvės Kenos'noj vos Taipgi kviečiami dalyvauti
Stato scenoj operete
Straipsnio nespausdinsime,
komunistų “Liaudies Bal lietybės pamokas baigė: tik juda, bedarbių daug ir įvairaus verslo, amato ii dėl toks slapyvardis man
“Sylvia.”
nes jis prieštarauja žino
sas” tai tikras darbininkų Anna Sinkus, Lucija Žemai nežinia kada ateis tie “ge profesijos lietuviai, be skir geriausia ir tinka. Pagaliau,
“draugas ir gynėjas.”
Dailės Choras stato šį vei miems faktams.
tis ir Luiza Maukus.
rieji laikai.” Biznieriai taip tumo pažiūrų. Dalyvaus Lie juk ne parašas svarbu, bet
Man rodos, kad jei žmo
R. Z. Jakštui. — Aukš
kalą scenoje balandžio 14
Waterburio lietuvių mo gi dūsauja ir skundžiasi, tuvos valdžios reprezenten- straipsnio turinys.
gus jierdaug savo tavorą kykla lanko šie jaunuoliai: kad į jų krautuves mažai tas. Bus Įstatų priėmimas.
čiausis
kalnas šiaurės Ame
Kad Anglija yra svetimų d.. Finų svetainėj. 5969
giria, tai jis yra pigios lū Kazys Aleksinas, Josephine ateina žmonių. Tačiau ne Išgirsime daug naujų daly žemių grobike, su tuo aš su 14th st. Vadovauja A. P. rikoje yra M t. McKinley.
šies. Gerai savo tavorą girti, Asevičius, Anna Benulis, visiems tokie prasti laikai. kų ir patvarkymų Amerikos tinku. Bet ar Rusija neturi Kvcderas. Pradžia
6 va- Alaskoj, 20,JuO pėdų aukš
bet nereikia nei kito i»er- Teresė Bragis, Birutė IKim Nueik į judomujų paveiks lietuviu ekonominei nau svetimų žemių prisigrobu- landą vakaro.
čio: Pietų Amerikoje aukšdaug peikti. Laikraščio ge ša, Teresė Kulikaitis, Dara lų “teatrą,” tai tenai žmo dai.
Operetėj dalyvauja kaip čiausis kalnas yra AconcaF. P. si? Juk visas Sibyras, visas
rumą geriausia palikti pa ta Lukaševičius, Jonas Ma nių prisigrūdę pilna, sunku
Kaukazas, tai vis svetimų aktoriai Darata Kvedaras, gua, tarp Čilės ir Argentitiems skaitytojams nuspręs kauskas, Vladas Makaus ir sėdynę gauti. Taigi, nie SKAITYTOJŲ PAREIŠ tautų žemės, ir visos jos yra Jonas Valiukas, Cibulskis, nos, 22,830 pėdų aukščio.
ti. Jie geriau gali apie tai kas, Franas Matuliunas, kams žmonės pinigu turi.
užgrobtos per kruvinus ka Stefanė Masytė, Mirga Mo- Bet aukščiausis visam paKIMAI.
pasakyti.
Helena Matuliunas, Joseph
Yra da tokių musų tautos Gerbiamoji "Keleivio” re rus, O dabar da pagrobta tuzas, J.Vasiliauskas, Nellie šauly kalnas via Everestas.
Anot kalbėtojo, Kanadoj Matuliunas, Nellie Matuliu mergelių,
kurios siunčia dakcija ! Mano prenumera didesnė pusė Lenkijos, dau Sidariutė, Rūta Zigmantai- tarp Indijos ir Kinijos: iis
yra apie dešimts tūkstančių nas, Edna Mikutis, Jean Lietuvon po 100 dolerių, tik ta jau pasibaigė, tai atnau giau kaip pusė Vilniaus tė, Marė Jurkiutė, Milda turi 29,140 pėdų aukščio.
lietuvių. Na, ir jeigu jie ne Quilter, Callete Šūkis, Ma ne našlaičiams šelpti, bet jinu ją ir vėl. Aš esu senas krašto ir apiplėšta Suomija. Broz ir visas Dailės Choras,
----- - -------KUN.
M.
X. MOCKAUS
gali išlaikyti vienintelio rijona Šūkis, Joseph šmotas “zokoninkams” ir “minyš- “Keleivio” skaitotojas, ne Taigi. Anglija, Rusija ir kuris sudainuos 22 dainas.
Paminklo fondui
laikraščio, tai jau aišku, kad ir Elmira Jukša.
koms,” kurios veltui duoną vedęs ir senas laisvamanis, Vokietija sudaro čielą gro Visos choristės bus pasipuo
tas laikraštis jiems nepatin
A. B. Urzy, Shenandoah,
Lietuvių kalbos bei rašy gadina. Išrodo, kad toms tai toks laikraštis, kaip “Ke bikų traicę. Užginčyk šitą šusios lietuvių liaudies kos
Pa. prisiuntė per "Keleivi”
ka. Ir pats kalbėtojas pasa bos mokina p-lė F. A. Ma- mergelėms galvoje ne vis leivis,” man labai reikalin teisybę, jei gali!
tiumais.
$3.00.
kė, kad “Liaudies Balsas” žiulaitytė.
Prie to da dalyvaus ir
Frenchtowno Farmerys.
P. M. kas tvarkoj.
C. K. Braze* gas ir naudincas. Aš randu
Operetė “Kaip Gėlės
Žydėjo.”
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KELEIVIS. SO. BOSTON.

IvairiosŽiiiios.
KANADA.

į

ISPANIJA.

Nu“s

Penktas Puslapi*

Anglų Raiteliai "Šventoj Žemėj”

Apie Suomijos generolo
Mannerheimo dvarus.

Aš skaitau visus laikraš
Pralaimėję kandidatai tu-j Minėjo kruviną sukaktį.—
čius,
bet niekur tiek daug
ri sumokėt po $200. — Pe-į Kovo 28 dieną Ispanijos fa-:

reitą sąvaitę Kanadoj buvo i šistai pradėjo minėti savoj nėra rašoma apie gen. Manrenkamas naujas parlamen-1 pergalės vienų metų sukak neiheimo dvarus, kiek ko
tas. Rinkimus laimėjo libe-{ tį. Pasipuošę mėlynais mar munistų organuose. Ir jie
valų partija, kuri iki šiol škiniais jie maršavo miestų mala apie tuos jo dvarus
Kanadą valdė ir kuri pa-' gatvėmis ir šukavo, “Lai gy kasdien. Žiūrėkite, sako, kas
skelbė Vokietijai karą. Pa vuoja Franco!” Tos jų iškil Suomiją gina: dvarininkas!
gal
Kanados
įstatymą, mės tęsėsi kelias dienas ir
Ar Mannerheimas turi
kiekvienas kandidatas turi pasibaigė tik 1 balandžio j kiek dvai*ų, ar ne, aš neži
užsistatyti $200 kaucijos, dieną.
nau. Aš žinau, kad to neži
kurią jis praranda, jeigu ne
no ir mūsiškiai komunistai.
FRANCUZIJA.
surenka pusės tiek balsų,
t Jie rašo apie Mannerheimo
kiek gauna laimėjusis kan Išvijo Sovietų atstovą. — dvarus dėl to, kad taip rašy
didatas. šitokių kandidatų, Prancūzija pareikalavo, kad ti jiems yra įsakyta iš Mask
kurie nedasivarė nei iki pu Sovietų valdžia atsiimtų iš vos.
sės, šiuose rinkimuose buvę Paryžiaus savo atstovą Ja- j Bet Mannerheimas ne
157, taigi iš viso jie turi su kovą Suricą, nes jis pasida- šiandien Suomijoj užgimė.
mokėti valdžiai $31.000.
į ęs tenai nepageidaujamas. Jis jau baigia savo amžių
Pereitą sąvaitę Maskva lie gyventi. Jis turi jau 70 me
SUOMIJA.
pė jam važiuoti namo. Pa tų. Tai kodėl komunistai tik
Persiorganizavo ministe- ryžiuje kalbama, kad Fian- dabar pradėjo rašyti apie jo
rių kabinetas. — Iš Helsin cuzija visai nutrauksianti dvarus? Kodėl jie iki šiol
nieko apie tai nerašė? Iš tik
kio pranešama, kad pereitą santikius su Sovietais.
tųjų,
jie net labai jį gyrė.
sąvaitę
persiorganizavo
NORVEGIJA.
Keli metai atgal, kai Man
Suomijos vyriausybė, nes iš
Suėmė
vokiečių
subrr.arinerheimas
sumušė ir išvaikė
jos pasitraukė keli ministeną.
—
Pereitą
sąvaitę
nak

Suomijoj
fašistiškus
lapujieriai, kurie buvo priešingi tai
ties
laiku
vokiečių
submaričius,
tai
Maskvos
“
Pravda
”
kos sutarčiai su Rusija ii
norėjo tęsti karą toliau. nas užėjo ant seklumos Nor išgyrė jį kaip puikiausi žmo
Kitąsyk po Palestiną vaikščiojęs basom kojom Kristus, o dabar tenai jodinėja ginkluoti anglų raiteliai malšindami
Premjeras Risto Ryti ir už vegijos pakrašty ir buvo gų. Maskvos laikraščiai tada
žydų muštynes su arabais. Vaizdelio gilumoj matosi Nazareto miestas.
sienio reikalų ministeris so norvegų suimtas ir inter gyrė visą Suomijos valdžią.
cialdemokratas Vaino Tan- nuotas. Vokietija protes Bet dabar, mat, Maskva mijos atstovui Stockholme,
Lietuvis Salesman&s
APSIVEDIMAI.
tavo prieš tai, bet norvegai prižadėjo Berlynui apsaugo kad perduotų Suomijos vy Atstovauja didelę firma Amerikoje.
ner pasilikę savo vietose.
I’ajieškau apsivedimui rimtos mer
protestą atmetė.
ginos-nuo 21 iki 21» metų; as esu vai
BIZNIO SPAUSTUVĖ
ti Vokietijos užpakalį, kad riausybei.
Pajieškau Jono Stiliaus, jis apie kinas 20 m., gerai atrodau, turiu ge
TOKIJO.
Merchants Industries, Ine.
Anglija ir Prancūzija nesuHONGKONG.
lo metų atgal gyveno Stratford. Ct. rą darbą. Prašau su laišku prisiųsti
Siūlo geresnį vardą Lietu
I’rinting,
I.ithographing. Book- po num. 120 tVickland avė. Prašau ir savo paveikslą, kuri pareikalavus
Turi 7.001,650 gyventojų.
Anglai suėmė antrą rusų duotų Hitleriui į sprandą
matehes, Calendars. Sales Books, jo atsišaukt. arba kurie žinot kur jis sugrąžinsiu.
S. IL
(3>
vos
uostui.
—Japonijos sostinė yra tre laivą. — Londonas paskel per Pabaltijo valstybes. To
I^tterheads, Envelopes. Statements, dabar randasi, malonėkite pranešti, j 13SS I.aval avė., Montreal, Canada.
BiHheads. Business Cards, Blotters, Už. pranešima stengsiuos patenkinti. Į
čias didžiausis pasauly mie bė, kad kovo 29 dieną ang dėl Maskva pradėjo steigti
Štai ir mano dvylekis prie Gum
Lal>els, Bookkeeping Forms.
-James Daunis
(5) j
Petronėlė Lamsargienė
stas, nes turi jau daugiau lai paleido rusų garlaivį visu Baltijos pajūriu tvirto naujo vardo Šventosios uos Binders, Indės Cards, Shop Forms ■!<> Lincoln st.,
Brighton, Mass. ■
Užlaikau visokias LIETUVls.iAS
Tags,
I.edger
Sheets,
Kestaurant
kaip 7 milionus gyventojų. “Selengą,” kuris buvo suim ves ir orlaivių bazes. Finai tui Lietuvoje. Šventosios Items. Turėdami patyrimo prie įvai Pajieškau giminaičių Lukošiaus, GY PUOLĖS nuo visokių ligų. Kurie
Pirmą vietą užima Londo tas sausio 13 dieną ir iki šiol nenorėjo savo tvirtovių Ru-1 vardas, žinoma, netinka. raus biznio per 27 metus, galiu su Petro. Mikolo ir Adomo KIMBIRAU- turite kokius nesveikumus, kreipki
patarimą ar sutvarkymą bile SKV. Ježembkavo kaimo, Birštono i tės pas mane; duosiu getą patarimą
nas su 8,055,000 gyventojų, Hongkongo uoste krečia sijai užleisti, todėl Rusija Ar nebūtų daug geriau pa teikti
(11)
biznio reikalu. Rašykit; A. K1REL, parapijos. Alytaus apskr. Turiu svar- . ir busit patenkinti.
I’ET. LAMSARGIENĖ
o antrą New Y orkas su mas. Jis vežė iš San Fran- norėjo pasiimti jas pati. Bet vadinus tą uostą Jurangos 582 N. Main si.. Brocklon. Mass. bų reikalą, prašau atsišaukti; kurie
žinote kur jie randasi, prašau jų ant- , 1S1-1 S. Waler St.. Philadelphia. Pa.
7,573,300 galvų.
cisco į Vladivostoką volfra kaip gi tokį žygį pateisinti? vardu? Juk panašiai skam Reikalingas Darbininkas
lasą, busiu jums dėkingas.
15) j
Masalskv
Gera Biznio Proga
mą (tungsteną), antimoniją Juk pasakyti savo tikslus bančių vietovardžių pas mus Ant Karmos, 0arl>as žiemą ir va P. O. BoxŠ. 174,
Mesico, Maine.
butų
negražu.
Todėl
ir
buvo
OLANDIJA.
PARSIDUODA
GRILI. SU PILNU
yra
ir
daugiau,
pavyzdžiui,
ir kitus metalus. Bet iš Šan
sarą. Norint daugiau informacijų
LAJSNIU GįRIMAMS. Gentine biz
sugalvota
pasaka
apie
“
bai

klauskit
Joe
Punditi.
Ona Blažienė-Kulpaniutė, pajieš nio distrikte Waterbury. Savininkas
Palanga, Kretinga ir tt. JuNušovė anglų orlaivį. — chajaus
pranešama, kad
R. (!.
Charlotte, Mieli.
kau brolio VINCO KITLPANO, paei parduoda dėl nesveikatos. Orchestra
Skrendant Anglijos bomba- Šiaurės Pacifike anglai su sų dvarininką Mannerhei- ranga reikštų angą į jurą,
na iš Punsko parapijos, Vaipotiiškių griežia 5 vakarus kas sąvaitę. Ant
kaimo. Girdėjau gyvena JVatėrbury, radio transliuojama kas sekmadienį.
nešiui per Olandijos žemę, ėmė kitą rusu laivą, kuris mą,” kuris smaugia Suomi ai ba jurų angą.
FORD COUPE
Connecticut. Prašau jį patį atsišauk
jos
žmones.
Rusija,
kaip
diena per stotį \YBRY. WaterŽinoma,
čia
tik
mano
Model. 32 B. taip kaip naujas moto ti. kurie žinot kur jis randasi, malo 2:30
jį užpuolė du olandų karo gabeno varį iš Amerikos Į
bui*y. Vietos dėl 25P ypatų. Parsiduo
žmonių
“
liuosuotoja,
”
turin

ras
ir
tires
t
tajeriaib
Klauskite
kai

nėkite
pranešti
sekančiu
adresu;
(J)
nuomonė. Ar atkreips kas nos tik iš Los. Angeles ir jo apielinda' tinkama kaina. Patelefonuokite
orlaiviai ir nušovė žemėn. Vladivostoką. Šitie faktai
Mrs. Ona Blažienė
3—37JM arba kreipkitės
Bombanešis nusileido lieps parodo, kad angių blokada ti suomius “paliuosuoti’’ iš dėmėsi į tai, tai jau kitas kės. Galima matyt bile laiku. Kaina 570 Pearl st.. Stoughton, Mass. AVaterbury
laišku ar’vpatiškai: Stanley’s Gi iii. ‘
Mannerheimo
"dvarų.
”
labai
prieinama.
dalykas.
.1. P. Dadelis.
.‘>01 N. Main st., M'aterbury, t'oim.
nodamas. Vienas anglas iš prieš Vladivostoką jau pra
W. A. Naujokas
i’ajieškau brolio Stovio Ihito. paei
Ir
kaip
tik
Maskvoj
maši

2520
Eidel
avė.,
Norivalk,
Calif.
šoko su parašiutu ir užsimu dėjo veikti.
na iš Lietuvos iš lškonių kaimo. Bir
NAUJA VAISTU KNYGA
žų apielinkės. Ilgus metus gyveno
ną užsuko, tuo jaus bolševi PERKŪNIJA SUGRIOVĖ
šė, o keturi kiti nusileido
Bostone, datiar nežinau kur randasi. SVEIKATA LIGONIAMS
PARSIDUODA FARMA
Gyvenimo keliai yra kupini kų gramofonai ir pradėjo
FABRIKO KAMINĄ.
dės nčiu orlaiviu ir išliko
Kurie apie jį žinot malonėkite pra
Gydymas visokių ligų šaknimis,
3S
mylios
nuo
Bostono,
prie
didelės
nešti arba pats lai atsišaukia. Yra Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
purvu, o ne perlais barstyti.
visur triubyt apie Mannersvt i.
upės.
33
akeriai
žemės.
0
kambarių
Stilhvater, R. I.—Siautusi šluba su visais įtaisymais, 2 barnės, svarbus reikalas. Pcter Puta.
((i) lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardu
heimo “dvarus.”
113 Bolton st., So. Boston, Mass.
visokių augalų lietuviškai, angliškai
pereitą
sąvaitę
perkūnija
3 dideli vištininkai ir 6 maži vištininBet paklauskit jų, ar nors
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
kai su 825 vištų. 3 karvės ir 1 arklys.
Du Europos Žemėlapiai
Paulina Gustinaitė. pajieškau sese ligas gydo ir kaip reikia vartoti,
1-)
vienas iš jų matė nors vieną čia sutiupino Listerio vilnų Kreipkitės pas savininka:
rų Onutės ir Elzbietos GALINITĖS; t Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
audinyčios 180 jiedu aukš
I. MATULIS.
Mannerheimo dvarą?
Vernon St., N. Middleboro, Mass. prašau atsišaukti, aš turiu labai Kanados doleris dabar tik s5 centai.)
svarbų reikalą. Kurie žinot kur jos Kaina su prisiuntimu $l."0. Pinigus
Ir paklauskit jų, ar ištik čio kaminą. Kaminas griū
randasi, malonėkit pranešti, as atsi geriausia siųsti Money orderiu, arba
damas
sudaužė
ir
sulaužė
175 Akrų Farma
tųjų Rusija užpuolė Suomi
teisiu už pranešima.
15)
popierini dolerį laiške. Adresas; t-)
Mrs. Paulina Gustine
Gera lygi žemė. 10 akerių girios,
PAUL MIKALAUSKAS
ją dėl to, kad Mannerhei dirbtuvę ir mašinas. Viską budinkai.
Detroit. Mieli.
218 \V. I'ourlli SI.. So. Boston. Mass.
mulai, galvijai. avys. par- i 12.iMaekav st..
pataisyti
reikės
fi
mėnesių.
mas yra dvarininkas?
šai, būrys vištų, fanuos įrankiai, vis- '
Da»bininkai
pasiliko be tas už s2.4<xi; į mokėt S 1.1 t»o. Kita ;
PARSIDUODA GRAŽI 103 AKRU FARMA.
Jeigu taip, tai kodėl ji darbo.
farma 40 akerių su budinkais Michigano valstijoj, kaina S1.S00; į mokėt
neina griauti dvarų kitose
Parduodu dėl silpnos sveika- ■
valstybėse? Juk dvarininkų SPROGIMAS ARSENALE, $1.100.
tos.
MRS. Z. ADAMS.
(3) !
Beiliu. Md.
yra pilna Vokietija, pilna
Rumunija ir kitos kaimyniš SUŽEIDĖ 19 ŽMONIŲ. |
KĄ SAPNAVOT?
į
kos Rusijos šalys.
Dover, N. J. — Valdžios Sužinokit ką tas sapnas reiškia. Ne .
Pagaliau, jeigu Rusi ja už ginklų diibtuvėj čia pereitą mastykit tų sapnų prasmę. SUŽINO
KIT! Sapnai pranašauja ateitį. Kas
puolė ant Suomijos dėl sąvatę įvyko didelis sprogi gali
žinoti kokia laimę sapnas turi .
Manneiheimo dvaru, tai ko mas, kirt is sužeidė 19 darbi jums kuomet nėra tinkamai išaiskin- .
tas. Knyga anglų kalboj. Prisiųskit
dėl ji tuos dvarus Manner- ninkų.
tik SI.Ot) už. steliėtiną Sapnininką
šiandien.
OLVANI
ll:>)|
heimui paliko?
104 Grattd st..
Brooklyn. N. Y.
Parsiduoda
Bekernė
Maskva ne Manneiheimo
irengla. yra didelis pečius ir '
dvarų reikalavo, bet Vibor- kitiPilnai
PANA1KINKIT
nauji įtaisymai. Biznis geras,
go uosto ir Hango tvirtovės. lx>t savininkas turi parduot, nes ne PLEISKANAS ir
gerai angliškai kalbėt.
to)
Ir gavus tas, tu ojaus karą gali
7S5 Main strcct. Cambridgc. Mass.
Sustiprinkit
nutraukė. Taigi aišku, kad
ne Mannerheimo dvarai bu ŽODYNĖLIS
Prie ežero, kur suvažiuoja vasarotojai. Budinkai ir visi įrankiai gi
PLAUKUS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR
liausioj tvarkoj. Taipgi ir gyvuliai. Pelningas biznis is turistų. 30 akru
vo šitos agresijos tikslas.
Vartokite
Alexander
’
s
Castile
Olive
!
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa!
da nekirstų medžių, stebėtinai giaži vieta medžiojimui ir žuvaviTai kodėl komunistų laik- ls.init! žodžių. Labai parankus turėt i Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką. puikių
mui.
Vieta
tikrai verta S10,(MiO, mes pasiaukojam nuostoliui, atiduodam
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
įaščiai nepasako teisybės kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine me
už pusę kainos. Gera proga pasinaudot lietuviams.
(-t
2 Sampalu.
skūra. 1G<> puslapių. Parankesnio ir '
STANLEY SERAEIN.
McMILLAN. Ml< I1IGAN.
savo skaitytojams apie Mas geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu
ALEXANDER’S CO.
kvos imperialistiškus tiks kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy."
412 W. BROABkVAY.
Kaina .............................................. $1.00
lus? Kam jie čia dumia
SO. BOSTON. MASS.
jiems akis Mannerheimo
dvarais, kurie nieko bendra
VIRĖJA
|
:u šiuo kam neturėjo?

PAJIESK0JIMA1

Karas Europoje

Buvęs bolševikas.
Keleiviai ant ia:vo rudėj o
Suomijai $5,750.

Viršuje turini parodytą Europos žemėlapi koks jis buvo iki
191 1 metu karo. .lame nėra nei Čekoslovakijos, nei IzMikijos, nei Lietuvos, nei Gitviios. nei kitų Pabaltijo valstybių.
Apačioje panx1yt:» Europa jau po 1920 metų. čia jau ma
tome visą virtinę naujų valstybių ir valstyliėlių, kurios bu
vo sudarytos daugiausia iš buvusių
Austro-Vengri jos,
Vokietijos ir Rusijos teritorijų. Sustiprėjusi Vokietija ir
Rusija pastaruoju laiku pradėjo naująsias valstybėlės vėl
naikinti ir jų žemes globti. TV! to Anglija ir Prancūzija
paskelbė karą Vokietijai. Taigi nuo šito karo prigulės tų
naujų valstybėlių ateitis.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 310
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti ntaista. kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminų kokybę.

Šiomis
dienomis Nevv
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. I). L. D.
Yorkan pribuvo Švedų Li
M"teru Skvrius.
Kaina $1.00.
nijos
keleivinis
laivas
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
1 “Kungsholm,” kuris i»oią
253 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
mėnesių plaukiojo po Pietų
Vandenynus (South Seas).
šitos kelionės metu, kaip
LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA
dabar paaiškėjo, žinomas
dainų rašytojas Cole Porter
Himanė padaryti tam tikrą
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
lošimą Suomijos naudai. Lo
SUTAISĖ |)R. II. PILKA. I.ieliivių Kalhn* Mokytojai prie
šimas davė Suomijos pašal
MASSACIUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
pai $5,750. Iš tos sumos
KAINA $1.00.
>$1,200 sudėjo laivo darbiDR. D. PILKA, 528 Columbu* Avė., Boston, Mau.
pinkai. Pinigai nusiųsti Suo- fcoooooooooooMMoeeoMOMMooMOMooeoeooooeeoeioacoO'

Jei norite žinoti apie karą ir kilus pasaulio
įvykius, tai skaitykite “Naujienas."

“Naujienos* yra pirmas ir dadiiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas“ Šiandien. Naujienų
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chieagą), $5.00. Chicsgoje ir Europoje — $8.00.
Moaey Orderį ar čekį

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

j

CHICAGO. ILLINOIS
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

No. Ii. Balandžio 3 d., 1940 m.

jantis militarizmas ir mote-į
NETIESĄ KALBA.
ris — nutįsusio kario poli-!
sis. Jokio neitralumo. Jau1 Man yra pranešta buk
praėjo pilkšvos kokietavi- kai kurios Amerikos LietuSKYRIŲ TVARKO
mo iš nuobodulio dienelės.,'’1? Moterų Tarybos narės
MICHEISONIENĖ.
Nauji šio sezono tualetai—‘savo susirinkimuose viešai
akinančiai raudoni, ryškiai skelbia buk “Keleivio” Mo
MADOS IR VISUOMENĖ. firmų atstovai. Atvyksta lei
i
žali,
įniršusiai melsvi, lyg terų Skyrius atsisako talpin
džiu ir džentelmanų delega
(Iš "Kultūros.")
; sprogęs šovinys, geltoni, lyg
ti jų pranešimus ir šiai}) raš
[Kubus žmogus jau r.uo senų sene- cijos. visų moteriško tualeto
nuodingos dujos.
■ ys vartoja re tik savo kunui r.uo šal dalių,
pradedant
apsiaustu
tus. Tai yra netiesa. Visi A.
čio ar karščio pridengti, bet ir dėl
|
Jei
atmenate,
1914
me

ir
baigiant
padžiama.
spe

L. M. T. pranešimai ir raštai,
puošnumo, pasipuošimo, šita laba
puikiai, su karčia pašaipa ir ironija, cialistai.
tai ponių skrybėlė buvo la kokie tik buvo man kada
atvaizdavo savo romane "Pingvinu
bai keistos. Tokios pat jos nors prisiųsti prieš Brookly
Madų namai karštligiškai
sala" Įžymusis franeuzų rašytojas
Ar.atole France. Jau daugelis tūks ruošiasi iškilmėms.
i
buvo ir prieš F rancuzų re no seimą ir vėliau, yra tilpę.
Tačiau
tančiu metu kaip žmonės stengiasi,
voliuciją, tokios jos yra ir Tą gali paliudyti ir ALMT
kurie vaidina
kad jų rūbai butų gražus, kad jie dai tų “namų,”
lintų žmogų, pridengtų jo kūno ydas svarbiausi
!
dabar,
tik ryškiau išreikšto- sekietorė drg. K. Petrikievaidmenį tarp
(Jai niekur taip ryškiai vadinamoji
je
formojeį
Skiaparelli—ži- nė. “Keleivio” Moterų Sky
nada nepasirodo. Kaip rūbų srityje tautinėj madų rinkoj nuo
; noma Paryžiaus siuvėja, pa- rius tarnauja visų moteių ir
Kubų mada dažnai yra kažkoks ba: Singapūro ligi Hol!ywoodo.
/r «
- us psichozas, kuris užvaldo minia
; siskolino Italijos P.enesanso jų organizacijų reikalams,
A:
č'
ne
taip
jau
daug.
Trys
Pa

ypač moteris. Dažniausia net ir pro
/
*0^
'
N
tingiausi žmonės pasiduoda tam psi- ryžiaus “P—Patv.
i laikų veneciškus tinklelius, neišskiriant ir ALMT.
Paken,
sBkA
ehozui. Visi vengia pasirodyti senoį
nes naujos mados skrybėlai»
A
paskui Sanel, Lan
\ iškaiš, jau “išėjusiais iš mados” ru Puare.
e/ .
Tiesa, aš nedalyvavau
dais. Milijonai moterų tiesiog tuo ii ven, Vort, na ir dar apie de
i tės reikalauja visai lygios
tegyvena. Kad svajoja ir stengiasi Įsi
seime,
tačiau ir nekliudžiau
• šukuosenos. Šios skrybėlaigyti naujausios mados sukneles, ap šimts antraeilių.
I
jam.
Ardyti
keno nors dir
siaustus. skrybėles, batelius etc.
j tės ne tik vyliojančios—jos
Premjeros dieną prie “na
bamą
darbą
yra priešinga
Mada yra galingas musų laiko ma
• erzina, krenta i aki, žadina
sinės psichologijos faktorius. Tačiau mų” Įėjimo dežuruoja muni
: jausmus. Jos linguoja jums mano įsitikinimams, kurių
tas faktorius nėra savarankiškas, te cipalinės policijos sustiprin
priklausąs tik lakios siuvėjų fantazi
• didžiulėmis
plunksnomis, aš visuomet laikiausi ir lai
jos.
Mados visada ryškiai atspindi tas būrys. Jodinėja paradi
laiko dvasią, papročius, ekonomiką nėje uniformoje
i vėduoklėmis; čia vėl koke- kausi. Nujausdama busimą
žandarai.
etiką ir moralę.
i tiškai masina mažos aštrios politiką ir žinodama, kad aš
čia duodamos ištraukos iš užsienk Automobiliuose suvažiuoja
žurnalų labai vaizdžiai parodo, kai;
i kepuraitės, kepi, šalmai, negalėsiu sutikti, aš nuta
glaudžiai yra susiję dabartinės ma išrinktieji. Be suvažiavusių
į Yra net prašmatnus pamėg- riau prie tos organizacijos
dos ii« t su naciais naujausiais politi pirklių, čia
taip pat yra ir
nio. visuomeninio ir kultūrinio gyve
: džiojimai revoliueiškų “rau- neprisidėti, negu prisidėjus
nimo įvykiais bei tendencijomis.— Paryžiaus “grietinėlė”: ek
i donų kepuraičių,” kurios priešintis. Man baisiai ne
Red.]
rano žvaigždės, didžiausių
■ padarytos iš mėlyno akso- patinka vaidai.
laikraščių direktoriai, atsto
• mo ir apmuštos brangiu kaiTaigi, nors aš ALMT poMadų Paryžius.
vai. garsieji advokatai. Paliu. Įdomu pastebėti, jog to- litikai nepritariu ir prie jos
1
tekti
į
tokią
premjerą
pas
Jau merdi enasis pašaun:)t frigiška
frion’ška kepurėlė
kpnurėlė buhn- veikimo neprisidedu, vie
i: Pi
ki pat
><—•
Amžiais žydėje pasauli- Puare ar Lanven laikoma
Iiis.
Į
vo
liaudies
fronto
ženklas
nok kaip kitom progrėsyliai centrą, kčiėia'sko vei-; dldzlaus.la «a bte' .
niai
Į
1935
m.
liepos
14
d.
demonvėm moterų organizacijom
i nai. kuriems teko laime cia
dą
■ stracijos metu Paryžiuje. ir jų narėm, taip ir A. L. M.
' patekti, paskui rašys apie
čia parodei a nelaiminga Suomijos šeimyna, kurios namus s udegino bolševikų orlaiviai.
Leipcigo Briulio priemie
. Rudens madų parodose yra Į Tarybai “Keleivio” Moterų
Nors karas jau pasibaigė, bei suterorizuotos moterys su vaikais nejučiomis vis kelia akis
lygiai
t v per ištisus šimtmečius bu-. tai. savo
, . biografijose,
••
i skrybėlių, pasiutų pagal ita Skyrius yra atdaras ir jūsų
aukštyn, ar neatskrenda žmogžudžiai.
čo išdirbami, dažomi ir (lai-: U‘P’ ka‘.l’ aPle te"ls0
į lų snaiperių kepurių pavyz pranešimai visados bus tal
linami kailiai. Londonas. 511 Sved”os ka,al,um Gu-'ta'
, .
, ,
,
,
. ... ,
.
mariu karalius sauna bedar-1 Amerikiečiai, be abejo, dziuie apykakle ir su sidab- džius, yra kepuraičių, pana- pinami, jeigu jie tiks spau
Michelsonienė.
yra stambiausieji pirkėjai, rinėmis, arba nlipninėmk šių i fašistų karininkų kepu- dai.
gaubė savo moteris i boa iriBe abeJ»-.
mad>i kaa' bio pašalpą...
a
ansanp-os
K*/yra
gusariškų
kepurių
ir
Arba apsaugo:
Siamo, kurie buvo išdirbami i !tuf-g.a?Jzdz.,ul>Jk.oks..n.0?
Kolkas Puare ,sleldo pu- Paprastai, pirkėjų būna apie sagomis.
IŠĖJO “MOTERŲ ŽI
Pol
Puare.
yra
daug
popumąsias
savo
atsiminimų
išpenkiasdešimts, tačiau pajė- spalvos žaketą su rudom kariškų milinių.
puivinuose Briulio kiemuoŠių
dienų
moterų
madų
NIOS”
se. Tolimiausias keliones liaresnis už Francuzijos pa- traukas: “Aš dar tebegyve- giančių pirkti yra daugiau, kilpom prie kaklo ir ant lie- sukarinimas yra toks aki
Amerikos Lietuvių Mote
tekdavo padarvti laputėms, i tranku
įjaurtL-‘ karalių De Vandel.
_ nu.” šioj savo knygoj garsus ligi šimto penkiasdešimts, mens, o prie jo rudą beretę vaizdas, jog visiškai armi
siuvėjas
supažindina skai- įdomu juos stebėti derybų su strauso ar gaidžio plunku.
i4,««;«L
Puare
mažas,
storas
siuverų
Taryba jau išleido savo
^abaliams n kumiam>, kol
_ ut Parvžiaus jžvmv. tytoją su šių dienų Pary- metu. Jie kritikuoja labai sna.
jos iliuzijai betrūksta tik
laikraštį,
kuris pavadintas
jie,
mis.
Ma(Ju karaliu saliįnuos žiaus autsjsiaja
i... atvežti ;s tolimųjų
t
• ĮMe.ia8uiii«uauifxuiuuuu3c ziaus
aukštaja visuomene, rasus
rastis nei
net pianetpranešė, jog buvęs
Dailininkas Engreiv nu- šautuvu.
T
..
“Motei*ų Žiniomis.” Turi
RrtnlF ..o na
slcni iš
aa/^t; IvalUį? kariš nys butų gana margas ir ne- •
Briuli
na^kui
iš in
io natekJ
natek-1 daromos
P310™?5 karjeros.
Karjeros, Milijonai
.unijonai apie
apie kurią
Kurią pasako
pasano tai,
tai ko j griežtai. Sako, jog kainos piešė visą moterų armiją su
davo i Dulkius kailiu krautu ! *r m^Bardai čia paverčiami anksčiau pasakyti nedriso. esančios per aukštos. Jie pa- kariškais kostiumais ir ap
kai. O vakare—kaip liepia blogas, tik Taiybos pirmi
O
o-priiiii
ia
nnykt*)
r-ž
sirenka
labiausiai
žeminausiaustais,
štai,
šviesiai
mėlyvi« vin-mas: Pa^uj and «£»*{.
J“j£
ninkės A. Jonikienės veda
v Ka& geriau ją pažįsta uz !: čius žodžius. t
.
i_xa.< su antpečiais, mums
Tam
jie turi _______
nas pusploštis
mums siuvėjų
siuvėjų įstatymai
masis straipsnis perdaug
moterų siuvėją ’
priežasčių. Visų pirma, jie išsiūtas aukštu ir su aksel- mes turime numesti į šąli
nolitika
Penktojo avenue arba^Lon-^3 arba rankovės sukirpiTokios
Per
visą
savo
gyvenimą
Penktojo av enue arba Lon mag gaH duoti milijoną? bet
tikisi
numušti
kaina
be
to,
bantais,
einančiais
per
petį.
i
rūšies
rašUi
gal'
tiktų
koPuare
matė
tūkstančius
dono Pikadilli. Paskui, pa
lie
stengiasi
tuo
budu
apToliau
—
mėlynas
gvardijos
J
‘
munistu
partijos
organui,
buvoję buržuazi n i u o s e Į
A?U0S “ ne’ žmonių ir turėjo progos atvi
; grąžinamai sukišti.
su dviem sagų ei/n j: - „ z
! bet ne moterį oreanizaciio*
rai pamatyti jų dvasios men- gauti pirkėjus, esą, jie nei mundiras
butuose, aristokratiškose vi
lėm ir «n idomi-i dvbrnha
“
Ču
Cm-cou
”
(operete
su
oigan zacijo.
nemano
pirkti,
nors
patys
iem 11 su loomia aviguna .
tmi laikraščiui, kuris
sakosi elose, teatru ložėse, viešuose .. Daugelio
v . firmų
.... atstovai kystę. pridengtą šilkais n
iso ošt s. al>kia
^n;
.
,
... mipeiianstme
‘ piešia vieni
'
ki mezginiais, jų žaizdas, pa tuo tarpu galvoja, jog kitą apykakle, šalia—pusploštis,
namuose, žiemos kurortuose ; cia 'arZ0:sb_
dėl visiškai su- į'D
F nepolitinis.
O-tą
ateis
nnupirks
kaip
gasukirptas,
kaip
liemenė,
su
d
;
Šitaip
politikieriauiant
sunir lošiamose Monte-Karlo,,tiems, iš rankų modelius, mo- slėptas brangiose manto!
nnt daugiau modelių; gani ūdros arba kotiko apykakle, Pia-aam4
, °.vu bus suartinti ir suvienyti
salėse — jie vėl grįždavo at- .a tu , anC11?? ..už kuri
... - nors
.
pale iie nuo tu deiVbu taib
nkselhantak ir antne populiariausia didžiojo Ra- KP DUS b4anin7 11
.
Dabai - visų srovių moterys. Brukigal į Leipcigo Briuli, kui i
stoauteh tik dėlto, jog Francuzija kasmet turi ne gaie jie nuo tų oeiy nų taip su aKseioantais n antPe-j
j1 ? laįk?talB1?
Vmas politikos i nepolitine
būdavo perdažomi, išlygina-• Jie jUri P^ty, Paken, Sanel mažiau 60 milijonų frankų pavargsta. jog patys ištikiu- ciais.
ju
nieko
nebegali
susivokti.
Skrybėlės
labai
įvairios:
!
lbklJ®
1
V
5
:
1
^^.)X
nai
,
pajamų tik todėl, kad Pary h- perka viską, kas pasiūlo- kasketės, feskos, šalmai su bhz£a silkiniai, šleifai, pras- ore-anizaciia visuomet ismi
i var®aDabar Leipcigo Briulis! Tačiau kas žino tikruosius žius yra viso pasaulio mote
a. saukia
opoziciją
ir• nepasiti, matui parca, tinkleliai, ma
....
m • .
• ,
plunksnomis ir kutais.
mirė. Dabar io gatvėmis žv- imodeiii) kuieių\aidu>. Zi- riškų madų centras. Be abe ma.
' žiau pridengiu, negu atiden- i keJ1™?- Tai trumpiausis ke
" ‘ })Ufjai į, i noma, niekas. Taip pat, kaip jo, į šį skaičių įeina taip pat
Dideliuose madų atelje gią, aptempiančios kelinės las I nesantaiką ir paknkigiuoja smogikų
Karas ir mados.
visada tam tikru laipsniu at- ir išsiuvinėtos liemenės.
į mą. Atsiminkime tik amziniauriai žiuri į juos užkalti ' visi žino kvepalų fabrikan- jr pajamos iš rankinukų,;
"NcAv-Statesman
an<l
Natioii.’
■
tų
Gerleno
ir
Karono
varkvepalų,
pirštinių
ir
batu
sispindi
politinis
stovis.
|
Skiaparelli
ynt
daugiau
^era^ma iH?
kailių dirbtuvių langai.
l.oii-.lonas.
*
dus,
bet
niekas
nežino
vardų
gamybos.
Tačiau mada ne visada
Šiandieninių naujų madų negu žinoma siuvėja. Ji—i «MntPvn
Svarbiausių siuvėjų Parybūdavo grožio ir grakštumo i tų chemikų, kurie, laboratoItalų abisiniečių konflik stilius toks aiškus, jog ir pa-! aižiai pajuokianti stebėtoja.
palydovė. Ne, dažniausiai :i rijose sukuria vis naujus žiuje yra devyni, bet dar tas sukėlė karinga nuotaika ti lengvabudiškiausia mote-'Ji sega prie savo kariškų
Kadangi
ALMT. yra da
apie dvidešimts galima butų ne tik valstybių veikėjuose,
mada stengėsi pridengti ii ii aromatų mišinius.
ris lengvai gali pastebėti są- apsiaustėlių sagas, kurios jaunutė, neturi daug narių
pagražinti biaurų kūną. su- įi Už madų industrijos kuli- priskaityti taip pat prie ee- i bet ir madų kūrėjuose.
ryšį tarp pirmojo madų žur- yra panašios į aukso pini- nei pinigų, tai laikiaŠtį žada
Šia žiema moterims teks nalo pavyzdžio ir pirmojo gus, tuo budu sveikindama leisti tik tada, kai susirinks
teikti jam grakščią ir kilni? ' su dirba tūkstančiai darbi- na stambių. Ir jie visi Qlk'
ninku
ir
tūkstančiai
merginų
tuoja
madas:
Londonui,
iinmkti
išvaizdą.
Paryžiuje, prie
atiduoti pagarbą, bet kurio laikraščio pusią- aukso standarto kritimą. Ji išteklių.
Išleidus
pirmą
Berlynui, New Yorkui, Bue- nes sveikinimasis galvos pįo. Ateinančio sezono ma- išpaišo šalikuose piešinius, “Moterų Žinių” numerį, piŠampere vartų, yra garažai siuvėjų.
į kurį suvežami seni. atitar- i Dailininkai daro eskizus, nos Aires, Romai irMadri- linktelėjnnu nesiderins prie dos rodo net daugiau negu kuriuose vaizduoja kren- nigų ižde likę tik $3.53, toParyžiaus dui, o taip pat ir Francuzi- sumilitarintų madų.
navę savo amžių automobi- 0 S1.U?.^1O:. garsios
stilių: jose atsispindi ištiki- tančias karūnas, dideles ir dėl kito numerio netenka
liai. Ten jie pataisomi, nu- ’ ‘ midinetės,.” siuva apsiaus- jos provincijų, miestams.
Tūkstančiai
linksmų
pamumas politiškiems princi- ■ mažas...
greitai tikėtis. Kaina atskipoliruojami.
apdengiami *tus' suknias i:- kostiumus,
Šie devyni žymiausi siu ryziečių pasitiko rudenį, pa- pam
Išvertė H. K-nė. ram numeriui—10c.
nauju laku. ir paskui, kaip j kurie kitą dieną turi nuste- vėjai priklauso prie vadina sipuošusios ryškiomis katiKokiems
principams
—
“beveik nauji,” įperšami ne- 1 binti visą pasaulį.
mosios P. A. Y. S. — “Me nėmis spalvomis, su žaketais tat nesunku įspėti pavarčius
Būti dailininku ..“didžiuoprityrusiems pilkėjams. Po
niškosios
pramonė*
,.
.
-cglobos
.. smauktais per liemenį, su madų pavyzdžius, pradžioj
kelių dienų nuo tokio auto >e .nainuo.'e
laikoma ai- draugijos. Js savo pirkėjų antpečiais, metalinėmis sa- skiriamus tik aukštajai vimobilio lakas nusilupa i: dzmle.laime.. nors, tat nėra jie ima po 2509 frankų vien gomis ir daugybe akselban- suomenei, turtingųjų bankibelieka tik sena*, nutriušęs jau tau) pelninga ir, be
be to, už tai, jx)g leidžia jiems susi- tų. Dabar ši mada jau siekia ninku žmonoms. Tik vėliau
pakanka kuriai nors _itakin- pažinti su naujų madų ko- jr Angliją.
laužas.
bus išleistos pardavimui piTaip pat greitai, kaipse-,.gai miss sukritikuoti modeli lekcija ir tik ta sąlyga, kad
žodis “uniforma" visada gesnės modelių kopijos, kunieji automobiliai, nubluko**1;—vargšui dailininkui jau jie nupirktų už tokią pat su- sukelia vienodumo vaizdą, rios kaštuos 80 ginijų—tat
ir tie Paryžiaus kvartalai. ’• niekada nebeteks j'amatrti
rūbų. Siuvėjai buvo pri- Tačiau tikėkite, jog šiuo at- bus skirta mašinistėms ii
kurie prasideda nuo bažny Madlen ar Tiuilri kvartalą, versti griebtis sios pnemo- vėju visai priešingai, nes pardavėjoms. Vėliau jos
čios Madlen, perkerta Di
Tačiau pastaraisiais me- nes todėl, kad naujausi ma- dailininkai pasirinko na- bus nešiojamos
įvairaus
džiuosius Bulvaius. apima tais
GRAŽIOS EILES, DAINOS

Karo Aukos Suomijoje.

/VIoterims Pasiskaityt

SIELOS
BALSAI

gatves Pojai ir de la Pe. ap tė
supa Vandomo aikštę ir atsi ninkai
remia į Tiuilri. Tat senasis I atelje, o legendarirr
Paryžius su monumentaliais
kadairi

IR BALADOS.
pagamindavo ir už jog pulkai,
lešimties dienų po parodos rinkti:

Mon- ekstra

jus galite

pas

pus
žiaus kainų biuletiniai San se, žvdi momentui

• arduoFrancisco biržoje, arba duo dama meilė...
nos kainų biuletiniai Liver- j Laikai pasikeitė, Llizie
poolio biržoje.
i įaus laukuose, kur d? ne e
I >u kartus per metus ver : nai buvo nrašmatnn ' magi
da "madų” Paryžius. Dv , žinai, dabar atsida: • kru.'
kartus per metu* Paryžiau- i tuvėlės, kuriose gaiuvą rubr
laikrasciai virsta madų žur galima gauti jau už 106
nalais. o ma<lų žurnalai — frankų. Ir tokios krautuvė
laiki asčiais.
lės atsidarė visur. O Pary
Tada traukiniais, garlai žiuje pasklydo gandai, jog
viais, lėktuvais suvažiuoja į ir pats Puare nebemoka sko
Panžiu stambiu užsienki lų... Vienas vakarinis laik-

pirkėjų ir labai eleganti
_
... o
ir labai išlepusių aukštosios
:ą nors vieną sagą, tikina, ulonišką freneą, užsegamą visuomenės ponių draugii< g nukopi juotas rūbas esąs ant abiejų šonų, ir lenkišką joje, tai, žiūrėdami į praei
vi :o nepanašus į originalą, kepurę. Bet taip pat elegan- nančius grakščius manekeK c-kvienas šių devynių tiškai jus atrodysite ir su nūs, pasipuošusius šio pra
de je turi apie 590 tamau- haki spalvos rubu arba su gaisringojo įmdens stiliuje,
ojų. Ypač daug darbo būna mėlynu franeuzišku mund- jus pamatysite, kaip jau
•5aš pavasario, rudens ii ru ir su kepi. Jus galite ap- traška ir virsta sostai, išgirži; mos sezonų parodas. Jei sivilkti bet kurios spalvos site karo trimitus ir pajausinar. da tori nasisekimo, tai ( rūbais.
te parako kvapą.
pei poią ąy.iUiu tenka pa-į
Įsivaizduokite,
pavvzRūbų stiliaus “temos”
gaminti ligi om uknelių,. džiui, apsiaustą su raudo- daugiausia yra šitokios: Ita
kostiumų ir tt.
nais kariškais kantais, di- lijos atgimimas, viešpatau-

*

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairiu eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia
siijst **Mon«y Orderiu." Popierinius galima siųsti tie<Įog papras
tame kor.verte. bet reikia aiškiai ržrašyti savo ir •'Keleivio" ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus markę.

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

Vaizdas iš Vilniaus Miesto

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

Septhtfsa Puslapis.

Vilniaus Lenkai Pradėjo Ginčytis Dėl
Savo Tėvynės Žlugimo.

(Nuo musų korespondentų b ii Lietame Laikraižių.)

Ligšiolinėje Vilniaus len ti prašymas jau esąs Įteik
kų vienybėje ėmė rodytis tas atatinkamiems orga
tam tikrų nesutarimo plyšių nams. Tas taktas Vilniaus
VEIKIA LAISVOJI
Arklys Pats Ėjo KAIP
ir spaudoje pradėjo reikštis darbo masėse vertinamas
LIETUVOS ZONA KLAI
polemika. Tuo tarpu eina teigiamai, kaip ir tas faktas,
Paskui Čigoną.
PĖDOS UOSTE
ginčai dėl praeities politinių kad Vilniaus darbininkiškos
klaidų.
organizacijos yra toleruoja
Laisvoji zona yra išimti
Bet čigonas vi stiek gavo
“Gazeta Codzienna” jau mos, dėl ko yra pasitenkini
nai Lietuvos reikalams tar
metelius ant “skarbavos
pamažu
bando atskleisti an- mas. nes \ iiniaus darbinin
naująs
uostas.
Prie
jos
sus

duonos” pasėdėt.
tivisuomeniškus, nevalsty- kija tikrai nelaukė, kad jų
toja ir nuo jos paplaukia į
Du Vilkaviškio valsčiau? Lietuvos užplombuoti traubiškus darbus buvusių poli organizacijos bu- uždary
ūkininkai, K. Žilinskas ir kininiai su ekspertinėmis
tikos vadu, kurie sudarė tos Lietuvos, kai jas net ozoČeinerkis, nuvažiavo į Gra prekėmis ir iš čia Lietuvos
Ozoną ir kurie faktinai Len nine Lenkija toleravo. Da>žiškius nusipirkti porą ark traukiniai gabena importuo
kiją valdė ir kurie privedė bo, ir dar geriau apmokamo
lių. Vieną arklį tuojaus su tas Lietuvai prekes. Zonos
prie jos sužlugimo. Šis laik darbo, negu Lenkijos lai
rado ir nupirko, bet antrojo srityse esamuose sandėliuo
raštis pamažu, labai atsar kais, davimas, laikraštis ir
teko ilgai po jomarką jieš- se sukraunamos, muitinagiai, vis dėlto akivaizdžiai jų organizacijos — tai vis
koti. Nupirktąjį arklį pririšo į mos ir ekspedijuojamos Lie- ■
parodo, kaip politinė valdi- dalykai, kurie labai padidi
prie vežimo. Po kurio laiko tuvos prekės, čia dirba tik
. nė Lenkijos sąjunga—Ozor. no Vilniaus miesto darbi
grįžę, pririštojo arklio jau Lietuvos valdininkai ir dar- ■
! —neatsakingai elgėsi, kai}, ninkų simpatijas Lietuvai.
nerado. Kadangi jis buvo bininkai, ir zoną iš vidaus
i ji nesiskaitė su tautos valia.
Tuo tarpu nacionalistinė
tvirtai pririštas, tai įtarė, saugo lietuvių sargyba; zo
! kaip ji /leklausė žmonių nei arba ozoninė lenkų visuo
kad arklį bus kas nors pavo noje veiki Lietuvos muitinė, Į
i tauresnės inteligentijos bal- menė nėra tokių nuotaikų
gęs. Bejieškodami pamatė, bankas, paštas ir yra įrengta
! so, kaip ji nesugebėjo pa- Lietuvai, kaip darbininkiš
jog nupirktąjį arklį veda ne zonoje dirbantiems valdi
• kankamai pasiruošti gintis, koji. štai, pav., Vilniaus uni
Vilniaus Įgulos kariai dalina
karštą
neturtingiems vii nieėiams.
“Elta.’
pažįstamas čigonas. Arklį iš ninkams ir darbininkams
vien tiktai propagandiniais versitetas projektavo moks
jo atsiėmė, o vagį perdavė bei tarnautojams valgykla!
budais kėlė nesamus daly lo personalo sąstatan pa
GIMNAZISTAI
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policijai.
kus ir tuo suklaidino dalį vi kviesti kai kuriuos buv. Ba
ir krautuvė. Šiaurinėje zo-, D •ras Mykolas Gaidys Nuteistas
IR
PARDAVINĖJO
suomenės, kuri karo buvo toro universiteto profeso
Tai buvo Jonas Raguc- nos srityje, buvusiame locų
Vilniuje 12 Metų Kaco rgos.
PARAKĄ.
užklupta visai jam nepasi rius, jeigu universitetan bu
name,
yra
klaipėdos
Uosto
kas, 47 metų amžiaus. Jis
Bendrovės
būstinė
Bendro-!
Vienas kauniškis ginklų ruošusi ir tt.
tų įstoję daugiau buv. Bato
policijoj gynėsi ir prisieki
Šv. Jokūbo ligoninės vedė kinti klausimas, ar asmuo,
vės,
kuri
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Lai-j
ir
sprogstamosios
medžia

Dėl
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Gazeta
Coro universiteto studentų. Bet
nėjo dievais, kad jokio ark
jas buvo pabėgęs pas priešą. priverstas neteisėta isakvma
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gadzienna
”
laikraščio
atskleidabar šis klausimas nustojo
lio nevogęs, kad jo niekas svąją Zoną, direktorium yra
vykdyti; bet išvengęs to įsu arkliu nesulaikė ir jis vi paskirtas klaipėdiškis lietu-! Kariu o m e n ė s teismas statymo padarinių ar gali vęs leidimą VIII forte laiky- dimo praeities, kitas Vil- aktualumo, nes studentai,
j ti parako atsargas. Parakas niaus lenkų dienraštis “Kur- laikydamiesi ozonistinių nu
sai nemanęs vogti. Kai jį su vis adv. Martynas Brakas, o Kaune svarstė įžymaus vil būti baudžiamas?
Muitinės
viršininku
paskir

laikiusieji tvirtino iš jo ark
niečio gydytojo, šv. Jokūbo
Be to, adv. Leonas sako. ibuvo menkai prižiūrimas, jer Wilenski,” yra priešin- siteikimų, kuriuos čia for
tas
anksčiau
buvęs
Klaipė

ligoninės vyriausiojo vedė- kad negalima taikyti istaL’- ■ kul 1 užejo gimnazistai, pra- gas šių praeities klaidų kėli- muoja “Kurjer Wilenski,”
lį atėmę, čigonas ėmė teisin
kolV^nV hVu dįi! dėj° vogti ir ji pardavinėti mui, nes esąs “nepatogus prašymų nepadavė. Del to
tis, kad jis buvęs girtas, ark dos Muitinės viršininkas jo, dr. Mykolo Gaidžio bauliai prie čigonu, kaip musės Pranas Vainauskas.
dziamają
bylą.. .,
. . metas. Labiausiai “kurjei nėra reikalo jiems ir lenkiš
~
... i nusikalstamo duvEo
darbo, ‘ neati- «kmi«k^Šiuo
metu
Laisvojoj
Zo

Kol
savininkas
pastebėjo
Wilenski” žmonės nepaten- kai kalbančių profesorių
prie medaus limpa, tai galė
Gaidžio byla įdomi kaip tįj.o įo meto esamai būklei,
noj
dirba
apie
15
Lietuvos
i
jęs jį, čigoną, užuosti ir pats
visuomeniniu taip ir teisiniu neg bvĮos kėlimo metu prie- parako mažėjimą, gimna- kinti “Gazeta Codzienna” kviesti.
zistai prekybininkui padarę redaktoriaus Juozo Mackeį jo rankas atbėgti. Jis sve muitininkų ir apie 80 darbi-; poziunu.
go ne'buvo.
vičiaus straipsniu apie tai.
timą arkliuką tik paglostęs, ninku,, kurie kasdien trauki
1920 m. M. Gaidys buvo
Kariuomenės teismas Gai- apie 4,000 litų nuostolių.
MOTERIS NUŠOVĖ
niais
atvažiuoja
į
zoną
iš
Du
gimnazistai
sulaikyti
jog
Polesės vaivadija buvubet jokiu budu jo nuo veži
mobilizuotas remiantis lai- • (jį pripažino kaltu ir nubauSAVO VYRĄ
mo nenurišęs. Teismas čigo Kretingos ir darbą baigę vėl kinuoju jstatymui medikams;
dvylika metu sunkiuju ir daroma kvota. Kadangi si giynai gudiška. “Kurjer
sprogstamajai medžiagai— Wilenski” kuogreičiausiai
A. Panemunės valse.. Zui
ną nubaudė vieneriais me į Kretingą grįžta. Ryšium su ir felčeriams mobilizuoti.
darbu kalėjimo. ‘
atgijusiu
susisiekimu
per
parakui
pirkti
irgi
reikia
leismerkia
tokius
J.
Mackevikinės
kaime, Agota Eichen
tais kalėjimo.
Gaidys buvo III kui’so me-1__________
Klaipėdą, labai pagyvėjo
dimo,
tai
ir
nelegaliai
įgyto
čiaus
pasisakymus,
nes
jie
bergienė
nušovė savo vyrą
fakulteto studentas. VILNIUJE ŽYDAI TURĖS
gyvenimas Kretingoje, kur dicinos
parako pirkėjai gaus po kenkia mocarstvinės Lenki- Juozą Eichenbergą, 30 metų
SAVO GIMNAZIJA
KVAILI ĮJODAMAS PIRŠ jau žymiai praplėsta gele o paimtas kariuomenėn baijos politikai ir neatitinką amžiaus.
protokolą.
trijų menesių medikų
3________________
LYS UŽSIMUŠĖ KAMINE žinkelio stotis ir trauki ge
lenkų interesų.
Eichenbergienė
suimta.
kursus. ‘ Kursus baigęs, jis
švietimo ministerio įsa-kunigų celibatas.
niams
sustoti
ruožas,
pasta

Eichenbergiene
vyrą
nušo
Mosėdžio valsčiuje, Gei
buvo Karo sanitarijos vai- kymu nuo kovo 1 d. Lietu- —išaiškinta kunigu uepatystės isĮdomus ir tas faktas, kad
tyta
daug
naujų
sandėlių,
puolimas. šią knygą turėtų perskaidučių kaime buvo V. Zavadybos karo medikas jaunes- vos Tarbuto draugijai Vil torija, pasekmes ir jų doriškas nu prieš ligšiolinį lenkų nusi vusi dėl to, kad su juo nesu
skubiai
statosi
biznio,
verslo
lio ir N. Vainoraitės vestu
nis leitenantas. Anksčiau niuje leista įsteigti ir savo lyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni- statymą, kad Vilniui nerei- gyvenusi ir nuolat valdi jusi.
ir
gyvenamieji
namai,
įvai

Gaidys buvo baigęs Kare lėšomis laikyti privatinę ų^ter^T mylimosios d nepapuhų s{ kalingi konkurenciniai laik 1NKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
vės. Jaunosios brolis, N.
Vainoris. buvo piršlys. Pu rios biznio įmonės čia stei akademijos tris kursus.
mišrią žydu gimnaziją dės- tokią kunigų globą. Parašė kun. Gėo. raščiai, dabar prasidėjo kita Puiki naudinga knyga, aprašyta
kataliku bažnyčios siautimas ir pra
Gaidys 1920 m. vasario tomą ja hebrajų kalba, ši Ferdinand^ de’ Sa^^itia.^’. ’TTTsc. veikla.
sėtinai išsiti aukęs sumanė gia savo agentūras, ekspedi
džia reformos. Su daugeliu puikiu
cijas
ir
tt.
parodyt savo “išmintį:”
Vilniaus lenkų kairieji paveikslų. 215 nūs!.......................... $1.60
18 d. buvo mobilizuotas, o- gimnazija vadinsis: “Vii-------------------------------------prikimšo maišą šiaudų, ku DVARININKAS NEUŽ tu pačių metų gegužės 30 d., niaus Tarbuto privatine
siekia bendradarbiavimo su l'rugimy'aus Lietuvių Darbininkų
ris turėjo atvaizduoti jį pa BAIGIA SU TARNAITE gavęs vieną dieną atostogų gimnazija.“
PAGARSINIMAI lietuviais. Kaip tokio ben Socialistinės Minties Laikraštis
tį, ir nutarė jį pakarti, kad BYLOS DĖL ALIMENTŲ. motinai aplankyti, iš kariuodradarbiavimo pradžia it
-----------‘
KELEIVY
’
“Naujoji Banga”
piršdamas daug primelavo.
• pagrindą, jie nori išleisti sa
menės dezertyravo.
KRAŽIUOSE NORIMA
Išeir.a du kartu per mėnesi. I.ai
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
Prieš dešimtį metų vie
Vieni traukė virve iškamša
vo laikraštį, kuriame dirbtų džia
1925 m. Gaidys baigė Vil STATYTI PAMINKLAS.
Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
GREIT,
reikia priduoti
garsinimą
be tautybės skirtumo visi “NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
i medį, o pats piršlys N. nam Pavilkijo dvarininkui niaus universiteto medici
administracijon nevėliau PANEDELlO VAKARO. Siunčiant per paš
Kražių visuomenė imasi
i Vilniaus žmonės, ypač dar se i,- Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Vainoras norėjo atvaizduo tarnaitė iškėlė bylą dėl ali nos fakultetą ir ligi Lenki
tą. reikia pasiust Iš anksto, kad paN. BANGA
Kražiuose pabininkiškasis elementas. Tai C. Adresas:
ti pakarto piršlio dvasią, mentų.
«z
I
siektu, mus ne vėliau kaip panedė.
jos žlugimo Vilniuje vertėsi iniciatvvos
Paraguay Ne. 1480,
Teismas atiteisė nedaug medicinos praktika. Gaidys statyti paminklą, kuris pri ly, Vėliau gauti garsinimai } tos butu dienraštis, kuriam leiskuri ir po mirties nerandan
MONTEVTPFO TTRLGUAY.
savaitės numerį
nespėjama patal
ti ramybės. Su dviem šluo ir dvarininkas medžiagiškai buvęs laikomas vienu ge mintų visiems i Kražius at pini.
tom, kurios buvo sparnų vie dėl to nejaučia sunkumo, riausiu vidaus ligų gydytoju silankantiems, kad prieš ke
Norint. kad garsinimas nesuslsyklu
su
pagarsinimu
trukdyti).
lias
dešimts
metų
čia
Įvyko
bet
jis
vedęs,
turi
šeimą
ir
toje, šokinėjo apie kaminą,
Vilniuje.
reikia siusti ir mokestį.
žiaurus caro rusų smurtas
o įsidrąsinęs (buvo išmetęs) jam nepatogu kas mėnesį
DRAUGIJOMS
rengiant pikniką
Kaip ši byla prasidėjo.
AR ROMOS
prieš lietuvius. Tam pa ar kitokį parengimą, trumpą prane
šoko į kaminą ir rankomis mokėt savo vaikui išlaikyti,
šimą
patalpinam
už
$1.00.
Už
dides

prisilaikydamas, kaip dva nes tas mokėjimas vis pri
Gaidvs kelis svkius keitė minklui pastatyti kražiečiai nius garsinimus skaitoma nuo colio.
mena
dvarininko
meilę
tar

savo pavardę, o paskutiniuo- patyss tikis sumesti pakansia turėjo vėl iš kamino iš
Už pajleškojimus darbininkų, par
ju laiku Vilniuje jis buvo ži- karnai lesų.
lįsti. Bet vargšas kamine naitei.
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žod}. StambesPagaliau dvarininkas pra nomas Gaidžio vardu.
paslydo ir krisdamas užsi
i--------------nėm raidėm antgalvls—15c. extra.
dėjo duoti skundus, įrodinė
PAŽANGUS SAVAITR ASl tS
mušė.
Dėl pabėgimo iš kariuo
••Keleivio’
prenumeratoriams už
damas, kad jo tarnaitę nu menės bylos jam nebuvo iš ARGENTINOS LIETUVIŲ pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio oajieškoskriaudęs tą vasarą netolie kelta ir prieš 20 metų jo pa
BALSAS
kaina 50c.
Vėliausios Žinios se dirbę melioracijos darbi darytas nusikaltimas vargu J U. S. A. metams kainuoja $U50. jimoNorint
PARAŠĖ KUN. VALADKA
pajieškot
au
paveikslu,
Pažinkite
Pietą
Amerikos
lietuvių
ninkai,
o
tarnaitė
prie
jo
pri

reikia
pasiųst
fotografiją
Ir
klaust
butų
iš Lietuvos
,, dabar . išėjęs
.. .
. aikštėn.
.
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasauli atėjo
kainos.
sikabinus, kaip prie turtingo Tačiau atsitiktinai Vienas Lietuvių Balsą.” Adresas:
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
••KELEIVIS.”
253 BROAO1AAY,
“A. L. BALSAS”
nuskriaustoms minioms.
Iš Lietuvos Konsulato ir kreditingo atsakovo. Be kaunietis gydytojas, kuris
I i
SO. BOSTON. MASS.
de Correo 303,
SKYRIUS 11. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
New Yorke mums praneša ko kita dvarininkas nusi 1920 m. kartu su Gaidžiu Casilla Buenos
Aire*. Argentina.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. <4> Romiškoji bažnyčia.
skundė,
kad
j
ieškovė
pabaigė karo medikų kursus,
ma, kad moterų suvadžioSKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
tojai Lietuvoje busią bau kursčius vieną liudytoją me dabar pamatė Gaidį Vilniu
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
džiami kalėjimu. Dabar e- lagingai liudyt (sprendžiant je ir jį pažino.
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
Prieš Kalėdas Gaidys at
sąs ruošiamas naujas įsta jo alimentinę bylą). Liudy
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
toją kurstęs meluoti ir jieš- vyko Kaunan, kur Kariuo
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
tymas tam tikslui.
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
kovės tėvas. Taigi, po ilgų menės teismo prokuroro įsa
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
Džiovos liga mirė atsar tardymų ir buvo kaltinamai- kymu buvo areštuotas ir pra
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas Ii. Inkvizi
LIETI
VOS
LIAUDIS
IR
JAUNUOMENĖ
NORI
ŠVIES

cija ir popiežių prakeikimai.
gos aviacijos pulkininkas siai patraukti už melavimą dėta byla pagal Karo Batui,
TIS.
JUS
GALITE
JIEMS
TAME
DAUG
PADĖTI.
ir
kurstymą
meluoti
prisie

SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzija: 1SD6 m.
statuto 134 ir 136 str.—už
Mačiuika, kuris vienu tarpu
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
švietimo tikslui yra Įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
norėjo Smetoną nuversti ir kus jieškovė, jos tėvas ir liu pabėgimą iš kariuomenės.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
jo vieton Voldemarą pasta dytojas.
Gaidys teisinos pabėgęs iš
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
Aną
dieną
Kauno
apygar

kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
kariuomenės
todėl,
kad
jis
tyti. Tuomet jis buvo areš
nalas KULTŪRA.
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
dos
teismas
šią
bylą
ir
spren

buvęs ne Lietuvos pilietis ir
tuotas ir paleistas “atsar
“KULTŪRĄ" REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
dė; visi trys kaltinamieji iš jautęsis netinkamu gydyto NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
gom”
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
teisinti. 6 jei teismas butų ju (baigęs kursus).
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
jai, veikėjai, todėl “Kultūros“ turinys yra rimtas, Įdomus
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
Lietuvos Baltijos Lloydo jieškovę ar liudytoją pripa
Prokuroro padėjėjas pul ir naudingas.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
žinęs
kaltais,
tai
dvarinin

bendrovė nupirko Ameriko
kininkas Gudavičius prašė
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam
Pažangieji
amerikiečiai
—
išrašykite
savo
giminėms
ir
pa

kas
turėjo
vilties,
kad
teis

je laivą “Denny,” kuris po
teismą kaltinamajam skirti
sinamą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Lietuvos vėliava jau ruošia mas butų iš naujo peržiūrė aukščiausią bausmę, nes jis
ŠYKITE JJ PATYS. “KULTŪROJ“ rasite daug raštų, ku
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
pabėgęs pas priešą.
si plaukti Lietuvon. Šį pane jęs jo alimentinę bylą.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
rie
Įdomus
perskaityti
ir
Amerikoje
gyvenantiems.
Gaidžio gynėjas adv. Sil
dėli tas laivai žadėjo ateiti VILNIAUS DAVATKYNE
gos vardas, KAINA $2.00.
Be to. “KULTŪROS“ žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
vestras Leonas iškėlė kelis
iš New Orleans į Bostoną.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
SLEPIAMAS AUKSAS.
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingu
svarbius juridinius klausi
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
dovanų.
“Lietuvos Žinios” prane mus.
Plėšikams ir žmogžu
REV. M. VALADKA,
R. D. 2. DALTON. BA.
džiams projektuojama įves ša, kad Benediktinų davatPirma, kaltinamasis sve
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
ti mirties bausmę.
kyne, Vilniuje, susekta sle timšalis (kilęs nuo NaugarLietuvoje: Metams tik lf> litu; Pusmečiui — 8 litai.
piamas maišas su auksiniais dėlio, gudas) ir kaip toks
Amerikoje: Metams S4; Pusei metu $2.
Adresas:
“KELEIVIO” KNYGYNE
Vievio
stoty
susikūlė doleriais. Pinigus valdžia nemobilizuotinas. Antra, jei
ŽURNALAS
“
KULTŪRA
”
traukiniai. Vienas žmogus konfiskavusi, o už valiutos valdžios organų įsakymas
253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
užmuštas ir keliolika asme slėpimą keliama byla “šven nėra pagrįstas įstatymu ir
ŠIAULIAI, Tilžės pat. 153, Litkuaaia.
tai įstaigai.”
nų sunkiai sužeista.
neteisėtas, tai reikia išaiš-

piezius y™ Kristaus
Vietininkas?

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

KELEIVIS. SO. BOSTON.

Aštuntas Puslapi*.

No. l t. Balandžio 3 d., 1940 m.

IŠ LSS IR LDD VEIKLOS.I Montelloj kalbėjo “Keleivio" redaktorius.

Automobilistam* žinotina.

ŽYMUS PARENGIMAI. <

Tel. TRObridge MM

A utomobilių registracijos
Amerikus Lietuvių Tautinės ■
Kovo 24 dieną “Kelei
♦9
viršininkas
paskelbė,
kad
Sandaros
1-mas apskritys, ren- i Dr. John Repshis
Keliatas
draugu
Montvi

vio " name įvyko LSS ir
(REPtYS)
LDD Massaehusetts apskri loje susitarę pasikvietė pe- iki 17 balandžio dienos visi gia maršrutą pradedant su ba
landžio
7
d.
iki
bai.
14
d.
reitą
sekmadieni
“
Keleivio
”
»
automobiliai
ir
trokai
MasL1ETUV18
GYDYTOJAS
čiu bendra konferencija.
Valandos: 2*4 ir t-l
Balandžio 7 d. nuo G vakare i
Tartasi apie bendra pikniką redaktorių Michelsoną, kad sachusetts valstijoje turi būt
Nedėliomia ir Srantadieeiaia
MUSĮJ JAUNIMAS GRA Ypač daugeliui nepatinka socialistinės spaudos nau- ■ panasakotų apie Europos į- peržiūrėti
.
, (inspected) ir tu- Lietuvių Salėje ant E street.
nao lt ild U ryto.
žydiškos firmos kailių rėk- dai. Pikniką nutarta rengti vykius ir ko galima iš jų ti- n turėti ‘‘sstikerius.” Prade* So. Bostone. 1-mas Sandaros
ŽIAI PASIRODĖ.
278 HARVARD STREBT
‘jėgane-; «a{!1.. balandžio
ua,?ndži° 17
lama. Po koncerto salėje
ga- Maynarde,
Mavnarde. įugsėjo
i tiesė io mėnesio i kėtis. Skelbimų draugai ne-Dlant
lt di®na» apskritys rengia metin* bankie kamp. lnman at. arti Central akt.
CAMBRIDGE. MA8S.
Galima pasigerėti jų šokiais, Įima buvo išgirsti tokius iš- nradžioie anie Labor Dav darė. todėl žmonių susirin-. policija jau stabdys visus tą ir priėmimą advokato Ktu-'
sireiškimus:
--Viskas
serai.
P
'
“
T.
'
ta
^
a
:
ko
nedaug,
apie
5.,
asmeny.
I
automobilius,
kurie
neturės
dainomis ir muzika.
kailio iš Baltimorės.
Telefonas 21345
;
ant
priešakinių
langų
šių
»aaižkinu <la
Balandžio S nuo 7 vakare,
Pereito sekmadienio va siekam to žydo
MEDICINOS
DAKTARAS
bailinę
tarptautinę
padėtį
ir'
metų
ženklų,
liudijančių,
atėjau
ant L
vikarttnatar
' prakalbos Montello, Mass. San
ceito. aleAsnė
"advertaizinu
r•
A-vlnnT
užbaigė pareiškimu, kad kad automobilis tvarkoj
karą pp. Steponas ir Valen garsina.
daros salėje.
C. J. MIKOLAITIS
tina Minkai buvo surengę
* vai iš South Bostono kolom- nežiufint 1 Vll
„ j.
lb. • - 1 i
kuo
dabartinės
Balandžio
12,
nuo
7
vakare,
!
koncertą
South Bostone ziuret.
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą,
jos, 2 iš Cambridge’aus, 2
Smagus parengimas
imperialistiniu
valstybių į
nuo 7 iki 8 vakare.
prakalbos Norwood. Mass.
miesto salei. \ akaras susi
iš Nortvoodo, 2 iš Lavvren- imtynės pasibaigs, ateitis.
visiems
Paėmė
komunistų
partijos
dėjo iš dainų, muzikos ii
i
Balandžio 13 nuo 7 vakare.'
107 SUMMER STREET.
ce’o. 2 iš Haverhillio, 2 iš
•
vistiek
priklausys
darbmm-,
Dorchesteno
SLA
359;
prakalbos
Lowe
ll,
Mass.
Liet.!
knygas su narių vardais.
šokių. Dalyvių buvo daug
LAWRENCE, MASS.
Montellos ir 2 iš Lou ellio.
ku klasei ir socializmui. Ir kuopa rengia smagų vakarą. į PiL Kliube, 447 Central street.!
daugiausia čia augusio jau
Pereitą subatą iš \VashBuvo patiektas raportas jjs nurodė visa eilę pavyz- j Bus gardi vakarienė ir ŠO-Į Balandžio 14 nuo G vakare.'
ninu*. kuliam vadovavo p. ingtono atvyko du Dieso
iš prakalbų maršruto. Pra- džių, kad į socializmą vedai kiai, balai
T*L Univaraity Mtt
balandžio 21, nuo 7 va- j Worcester. Mass. Liet. pil. Kliu-'
Stasys Paulas ir n. V. Min- Komiteto agentai,
ii, atėjo Į kalbos įvyko South Bostone, pats gyvenimas. Daug dalv- karee Emery Hali, 1436
j2 Vernon street. rengiama į
kienė. Vakaras atidaryta Massaehusetts
Dr. Susan
konnmistų
Cambridge
’
uje,
Nonvoode
k
u<
kuriu
socialistai
reika!
Don
Sevmour-Landžiau?
D-r- *
.partijos ofisą prie 15 Essex j, Lau.enee/ Prakalbos vi<į^o"^fU«''mem'
‘“Dakare i
Glodienes-Curry
kalba.
paėmė
orga.uzaojos £ur pavyko gerą, „• žmonų,; šiandien jau yla įvykę. Dar- kitu draugiją bei kuopą ant > M^iX-eta,"S ant
i
Ų
“
LIETUVI DENTISTI
Spektaklio programoj da ! Knyga su nariu vardais.
gausiai. Kai kur ko- bininkams reikia tik vieny- to vakaro parengimų ne-!wav so. Bostone
VALANDOS: »-t ir 7-8.
lyvavo šie jaunuoliai, kurie protokolus ir kitus doku- buvo
bus šokiai,
.. . .- . munaciai
.
bandė zurzėti ir tis ir šviestis, kad greičiau rengti, bet dalyvauti su mu- jau,i Buinio orchestra grieš 678 Massaehusetts Ave^
veikė grupėmis: Ona Smig- mentus, ir Ms-ką įssneze
j trukdyti, bet didelių_ tnuks- __
socializmą pasiekti. Tuomet mis.
*
- —
SLA
359 -kp. lietuviškus ir angliškus šokius.
(PRIE CENTRAL SKVtRO)
liutė. Nellie Kibildžiutė. Li
"•* ; M ashingtoną. Šią sąvaitę i mu kelti nedriso, nes publi- kam nebus daugiau
CAMBRIDGE. MASS.
baną Starkiutė. Ona Jovaif AVashingtoną yra šaukiami ka‘ nusistačiusi prieš juos.
‘
; Paleido i0,000 WPA dar- Bai. 20, bus šokiai toj pačioj sa
siute. Liliana Sidlevičiutė ir trys tos organizacijos vir- Kalbėjo “Naujosios Gadv- i
lėj. Užtikrinam visiems, kurie
Neivtono policija uždrau-1
lUnimlm
Helena Kibildžiutė. Euge sininkai. būtent: sekreto- nės” redaktorius d. Stilso- dė automobilistams važiuo-į
atsilankysite gerus laikus. Pra
Dr. Leo J. Podder
nija Glineckiutė. Frances rius Frankfeld. administra- nas ir “Keleivio” redakto-iti greičiau kain 30 mylių
šome visus lietuvius šiuose pa-i
Iš Leningrado.
Specialistas V’yriškų ir Motariikg
Olevitz, Ona Balukoniutė. tore Anna Burlak ir jaunu- rius d. Michelsonaš.
i per valandą.
alst oj paleista s rengimuose dalyvauti.
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.
Olga Jaruševičiutė. Mante in knronnKtn Ivuvk nirmita
i ik
S-------------. \\ r A (1<£1 bu 10,000 CullblKomitetas.
Valandoa: nuo 10 ild 12 diaa«.
Da numatomos prakalbos
Somervillėj
uždraustas i ninku. Paleisią dar 1,500.
Dusevičiutė. Adelina Lušiu- ninkas O’Dea *
nao 2 iki 4, ano 7 iki 8 rakaro
te. Franė Gaidemavičiutė.
* "
'_____
Haverhillyje ir Lowellyje. “beano” raketas, kurį dau-i Dabar šioje valstijoje prie
Reikalingas Bekerys
180 HUNTINGTON AVE~
Elzbieta Valentaitė. Akvilė ! Kalbėio komunistu BrowLietuvių Socialistų Są- i giausia praktikuodavo kata- j \VPA dirbs tik 90,000. At- Ruginę duoną ir įvairius keikus,
BOSTON. MASS.
Siauriutė, Eugenija Valgau-;
deri*
*
jungos 35 metų sukakties bkų bažnyčios.
i leidžiami WPA darbininkai turi mokėt kepti. Pastoviam žmogui,
TeL CoMiaeaaaaRk 4*78.
tinkama mokestis. Darbas Bostone.
skaitė. Ona Kurkliauskiutė.
’
paminėjimas atidėta iki ru------ :—ir kitose valstijose, nes bai Atsigaukit greitai.
S. J.
Elena Vaičiulionvtė. Ona
Pereitą nedėldienį Bosto- dens.
V. Anesta.
Dorchesteryje buvo api- giasi viešiems darbams skir 253 Broadway, South Boston.
plėšta vaistinė orie Erie gat- ti pinigai.
Tel. ŠOU 2805
Goskiutė. Katrina Pasausykalbėjo komunistų partiSO. BOSTONE
Banditai paėmė $22.
DAKTARAS
tė. Albina Antanavičiūtė ir jos vadas Bro\vderis. Pra Jurgelionis su Viniku IanIŠSIRANDA VOJA KAMBARYS
Brightone
pereitą
subatą
kalbų
tikslas:
agitacija
vienam-arba
porai.
Yra
šiluma
ir
ge

kėši Bostone.
Radio programa.
Irena Paltanavičiutė. Tai vis
gatvėkaris užmušė ant Com- rai įrengtas. 1-mas floras.
J. L. Pašakarnis
jaunos ir gražios mergaitės, prieš karą. Bet ne visiems!
614 E. 7*th street.
Pereitos
subatos
naktį
Balandžio
6,
per
W0RL
monwealth
avenue
Alicę
karams
komunistai
priešinOPTOMETRISTAS
pasirėdžiusios gražiais spal gi. Jie smerlua tik demokra- ~ost°nan
—t kaip 8:30 rvto, pro- Carpenter’ienę, 78 metų am
buvo atvykę is stotį,
vuotais kostiumais. Buvo ii
Ofiso valandos:
‘ '
1, Ži- žiaus našlę. Nelaimė įvyko f A. J. NAMAKSY
gražių jaunų vaikinų, bū tiniu valstybių kara prieš i Ce}Y. .,01 , kP* Jurgelionis grama bus sekanti
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
IsOTpradžių
jiedu
njOs; 2, Muzika: 3, Dainos. grįžtant jai iš bažnyčios.
—u.:ir
, , \mikas.
.
.
.,
t '
tent: Juozas Niatua. Povi fašistiška Vokietiją. Gij R
Seredomis:
Real
Estate
&
Insurance
t i
las Lapenas. -Jurgis Kontau- sijos užpuolimą ant Lenfii- ’
n'^Sl- ,Balan1<lžil: 7 ,d - ,kail> 9:j?°
Nuo 9 ryto iki 12 dienat ;
i
'
Naujai įtaisytas Kambary* ; j
414 W. BROADWAY.
tas. Jonas Bublis. Juozas Jos ir Suomijos jie netiktai
~ag°^luį
ne«ei. ryto: 1, Lietuvių Radio
Janus.

Bronius

Simanavi- užgina,

su fornisium

bet stačiai negali i
Bostono vadovaujant
Minkienei.

V

Vienai ypatai
arba į>orai!
$5.00 ant sąvaitės. Yra šilima, nauja i ,
vonė ir šiltas vanduo, kambarys at- I i
skiras. niekas nevaikščios.
(1) J J
19! Tudor street, So. Boston. Mass. .

SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica, Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1023

w
>.
- -♦ •
- mas. reuas jakulis ir -jonas
paklaustas
prezidentas
Ba

žodžiams
nepriŠurila.
pats savo
gočius
pareiškė,
kad
“
nebu

Be to. buvo šie solistai: tardamas.
smuikininkas
Lionginas! Prakalboms komunistai vo nieko ekstra.”
*‘Nėjattgi nebuvo jokio i
Buinis. jaunasis: daininin-;buvo pasamdę didelę patal
reikalo?
” mes paklausėm.
kė Julija Metrikaitė. wor- P» ir suvežė apie 10.00C
“
Ot,
tik
šiaip sau pasikal
cesterietė: dainininkas Jo- žmonių. Visuose miesteliuonas Sabaliauskas.
taipgi se, kur tik jra keli komunis bėjom,” buvo atsakymas.
“Bet SLA kuopos reika
\vorcesterietis.
ii’ šokikės tai. buvo samdomi trokai ir
lauja
suspenduoti. Al
N’ancy ii- Dolores Namaksy- autobusai, kurie rinko žmo ne dėljuodu
to
jiedu
buvo pas
nes ir veltui vežė į šitas
tės. iš Jamaica Plain.
tamsta atvykę?”
Koncertas buvo neblo prakalbas. Bet visi suvežti
SLA prezidentas atsakė,
gas. ypač gerai dainavo p-lė žmonės turėjo užsimokėti kad ne. Taigi išeina, kad at
Metrikaite ir puikiai smui Įžangą. Tuo budu komunis važiavo tik šiaip sau pasi-1
tai ir pasipinigavo, ir “paro
kavo jaunasis L. Buinis.
dė svietui,” kad pas juos kalbėti.
Tik vienas dalykas šita buvo daug publikos. Bet
me koncerte nebuvo reika dauguma tos publikos nebu- Dorchesterio Liet. Piliečių
lingas. tai jodomieji pa
Kliubas.
veikslai. kuriuos publika jau vo nei komunistai, nei jų
Balandžio 5. pėtnyčios
kelis kartus yra mačiusi ir pritarėjai. Kai buvo 1936
metais
prezidento
rinkimai,
,
vakare
Kliubo kambariuose
nieko Įdomaus iuose nėra.
tai
visoj
Massaehusetts
vai-;
1436
Dorchester
avė., bus'
G jie užėmė labai daug lai
stijoj komunistų kandidata-; Kliubo susirinkimas. Visi
ko ir dėl t<> vakaro progra
ma užsitęsė iki 12 valandos. Bro\vdeiis nesurinko nei nariai nepamirškite atrilan3,006 balsų, šiandien ko- kyti, yra daug svarbių reimunistų “Šerai” nėra nei kalų aptarti.
kiek pakilę: jie da nupuolę. 1
Sekr. J. Jankauskas.
CASPER’S BEAUTY

TIKRUMO IR
PASITIKĖJIMO
'
1
!
1

ŽILIEMS PI.ALKAMS PP.ITAIK<».M! XAT! PAI.E SPALVĄ, ir
’aipL'i ant tokiu plauku padarom*PERMANENT \YAYE su sĮK-cialisku tam a!i«jtim. Įkirtą garan
tuojant.

83a

L Street

>OU) H BOSTON.

Tel. 1615

A.M. Dambrauskas
Karpenteris. Pentorius
Ablenai tai>au vislią prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Namo
patai.-ymo. knipkites pas mane.
Itt-rlia- bps padar . tas patvnkinančiai ir prieinama kaina.
O EIS’S: 315 E Street.
SOI III BOSTONE.
3! Rl< H! !H l» RO \l»
ARLINGTON. .MASS.
lel. Akt 492fc

BULOVĄ
TRAIIE-IN SALE

TRIS NE IV

17 JEWEL

Bulovą
?24.75

Pasinaudokit šiuo stebėti
nu išpardavimu—
BULOVĄ
TRADE-IN SALE
Puiki proga įsigyt modemišką
laikroduką laliai prieinama kaina.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
EOML.Nn E. KET\IRTIS. Mu

SO. BOSTON, MASS.
J Tel. 28624

Gyv. 31182

DrJoseph A.Gaidis

Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 6,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitarus.
i
AKIŲ DAKTARAS
»Ištaiso defektuotas akis ir tinkai mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- J
! zaminuoju ir priskiriu akinius,
i ♦

♦

114 Summer Street,
LAM'RENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21
BOSTON. Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J
___
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p.
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Te!. Boulevard 8483
LITHUANIAN
FURNITURE CO.

reiškia didesnę nuolaidą
kuomet jus mainysit savo
seną laikioduką į naują.

312 BROADWAY,

447 BR0ADWAY,

OPTOMETRISTAS

AT THE

Laikrodžio Laikas
Pasauly priimtas ženklu

♦
t
t
I
t
»

Į

SALON

Bulovą

« i

SO. BOSTON, MASS.
TH. SOI th Bnstnn 4649

APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI.
(Insured
Movers)

Mrs. Uroans Pardavėjas duoda savo
pareiškimą apie buteliuose PICKWICK-

Perkraustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

Jis sako, “Taip, aš žinau, kad mudu abu mokam kelius centus
brangiau už butelį, bet tam yra daugelis priežasčių, kurios duoda
man daugiau biznio ir jums gerą nuomonę apie šį produktą. Iš
savo pusės — PICKWICK įneša į mano krautuvę daugiau biznio,
o tas man daug ką reiškia. Antra, PICKWICK patenkina klijantus, taip, kaip ir Tamstą, Mrs. šeimininkė tą gerai žino. Vėl, aš
galėčiau uždirbt ant kitų ėlių keliatą centų daugiau, bet
PICKVVIGK gerumas duoda progų parduoti jo daug daugiau.
Į ateitį žiūrint, PICKYVICK visuomet galima daugiau jiarduoti —daugiau atsiras reikalavimų ii* tuomi pačiu padalysiu di
desnį biznį. Viską suėmus, man yra malonu matyti, kad Tamsta
užsisakai PICKWICK—man yra malonu Jums patarnauti, dėlto,
kad aš žinau, kad Jums parduodu geriausj ėlių. Nėra abejonės,
kad mudu abudu pelnomės, Jums jį pasirinkus.”
IŠ KRANO

BONKOMIS

Parodyk į Pickwick Kraną

12 ancų ir Pilnom Kvortom

BAY VIEW =

MOTOR SERVICE
Telephona

SOUth
Boston
1088
STUDERAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai INginn.
DMeli pagerinimai ir
Hydraalie Brekaia.

PICKYVICK ALK
Breu'cd by li.\i 1 i \REH ER & CO., Ine, Bostun, Mass., BREVVF.RS SINCE 1870

Tarę.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
ISDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočinnaa — aavininkai.

Taisyme ir

HAMUN STREBT
BMhth 8L,

