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Aliantai Uždarė Minomis mė Komunistams,
Pereitą sąvaitę Francuzi-;
Norvegijos Pakraštį mas,
joj»«
išleistas naujas Įstaty- ’ _
kuriuo
komunistų

Keleivio Telefonaa
SOUth Boaton 8071

METAI XXXV

Prasidėjo “Krikščio
nių Fronto" Byla.

...

Naujos Sovietų Tvirtovės
Pereitą sąvaitę Nevv Yor
Stebina
Tolymus
Rytus
..."■
, “» ke prasidėjo “Krikščionių
Fronto” teroristų byla. Tai

Ra?merke karą, Dieso komi..
„
skleidžiamoji propaganda tetą ir New Yorko majorą kun. Coughlino
sostinę ko- jajkoma valstybės išdavimu
La Guardią.
vyrai. Jie buvo

, .
. „
jau ir Danijos
penhagą. Vokiečiui tuojaus
užėmę Danijos radijo stoti,
Netikėti karo veiksmai su* j telefoną, telegrafą ir ivede
kėlė paniką Skandinavi
linių cenzūrą. Jie aiškinasi
neturį Danijoj jokių blogų
jos valstybėse.
Šią sąvaitę Europoje Įvy tikslų tik užėmę kad “apsauffoti” ja
ia nuu
nuo rkngnjos
Anirliios užko visai netikėtų dalykų. .uugun
uz.
Panedėlio naktį aliantų lai puolimo.
vynas uždarė
ždarė minomis Nor- Taiei
Taigi visai
visai netikėtai,
netikėtai, žaibo
žaibo
vegijo;
dą laiko buvo pastatyti trys j metė Į Skandinavijos valsdideii minų laukai, kurie i tybes, kurios darė viską,
užblokavo trijų mylių pio- j kad galėtų išlaikyti neitračio Norvegijos zoną.
I lumą ir išvengti karo.
Prieš tai pakėlė dideli
protestą netik Norvegija, Anglija Atmetė Ja
bet ir Švedija, nes toks dar
bas laužo Skandinavijos ša ponijos Protestą.
lių neitralumą. Norvegija
Japonija iškėlė Anglijai
pareikalavo, kad aliantai stiprų protestą dėl anglų
tuojaus tas minas išgaudy, - i vykdomos blokados Šiaurės
tų. f rancuzai ir anglai prisi-; pacifike.
Japonija sako,
pažįsta, kad normalėse są-i ka(i blokada varžanti ir
lygose šitoks jų žingsnis bu- i trukdanti jos prekyba. Angtų priešingas tarptautmiems iija atsakė mandagiai, kad
karo Įstatymams, bet pažy- ji gerai suprantanti švelnė, kad dabar sąlygos ne- njus Japonijos jausmus, tanormalės. Jie nurodo, kad čiau šį protestą turinti at
vokiečiai laužo tarptauti- mesti, nes ji, Anglija, kaip
mus įstatymus nuo pat karo į kariaujanti valstybė, turinti
pradžios. Jie skandina neit-!teisę tokia blokada vykinti,
ralių valstybių laivus; jie i Blokada esanti taikoma ne
VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ
DANIJON.

•• ••

jų VokieUjtB arliūs žvejus, ir jie nuolatos
laužo Skandinavijos valsty
bių neitralitetą, vartodami! UŽGYRĖ 57 BILIONŲ
jų teritorialius vandenius I RUBLIŲ BIUDŽETĄ.
karo kontrabandai vežioti. į
dalykams stovint :
Iš Maskvos pranešama,
šitaip
dalykams stov mt,, Ra(Į Vyriausis Rusijos Sotarptautiniai Įstatymai išei
na per langą ir aliantai esą” vietas (parlamentas), susiprivesti imtis visų įmano; į
mų priemonių savo pusei
is sumanymus ir vėl
ginti.
išsiskirstė.
Tarp kitų dalyTuo pačiu laiku pasklido
kų,
buvo
užgirtas
ir 57,000,žinių, kad iš Baltijos juros
000,000
rublių
biudžetas
seišplaukęs i šiaurę didelis vo kantiems metams. Užgirtas
kiečiu karo laivynas, apie
taipgi naujos Karelo-Finų
100 laivų. JĮ matę plaukiant respublikos
prie Sovietų Są
per Kattegatą, siaurą per
jungos
prijui.jimas.
Dabar
plauką tarp Danijos ir Šve
Sovietų
Sąjunga
susidės
iš
dijos, vedančią i Norvegi
jos pakraštį. Tenai tuojau? 12 skirtingų respublikų bei
pasirodė ir anglų karo lai kraštų, kuriu didžiuma yra
vai, kurie bematant keturius pavergta ginklo jėga.
vokiečių laivus ir vieną sub- KINIJOJ SIAUČIA MAmariną paleido jūrių dug LARIJOS EPIDEMIJA.
nan. Vienas vokiečių laivas
Pulk. T. Rooseveltas, Avežė 500 uniformuotų ka
merikos
Raudonojo Kiyreivių ir daug arklių. Kai
žiaus
skyriaus
Kinijoj piranglų submarinas jj susprogdė, 300 vokiečių žuvo, mininkas, prisiuntė Amerio 200 išgelbėjo;juos išvežė Į kon telegramą, prašydamas
krantą norvegų žvejai. Kur greičiausios pagalbos Kinitie vokiečių kareiviai buvo jai. Jis sako, kad penkiose
vežami, tai didžiausia mįs provincijose tenai dabar
lė, kurios tuo tarpu niekas siaučianti malal ijos epidemija, o vaistų nesą. Jeigu ju
negali atspėti.
ir yra kur sandėliuose, tai
Tai buvo šį panedėlį Nor
negalima kur reikia pristavegijos pakrašty.
gazolino trm
Gi anksti utarninko rytą tyti, nes nėra
'
keli nežinomos valstybės kams ir kitokiems vežikaro laivai, pasinaudodami mams.
ryto tamsa, kėsinosi Įneiti Į PASKYRĖ KANADAI
Oslo fjordą, kurio gale guli
NAUJĄ GENERAL
Norvegijos sostinė Oslo (iš
GUBERNATORIŲ.
tark Ožio). Norvegų kanuo
Kanada yra Anglijos do
lės pradėjo nuo krantų šau
dyt ir tie laivai pasitraukė. minija. Nors jos gyventojai
Dabar spėjama,kad tai buvę patys renkasi sau parlamen
vokiečių laivai, kėsinęsi už tą ir šalies valdžią, tačiau
Anglija skyria Kanadai saimti Norvegijos sostinę.
Norvegija paskelbė, kad yo generalgubernatorių. Iki
tarp jos ir Vokietijos jau šiol buvęs generalgubematorius lordas Tweedsmuir
prasidėjęs karas.
Tuo pačiu laiku, kai neži nesenai mirė, todėl dabar jo
nomi užpuolikai buvo nuvy vieton buvo paskirtas nauti nuo Norvegijos sostinės, jas, grafas Athlone, Anglivokiečių armija įsiveržė Da jos karaliaus dėdė. Jisai atnijon. Žinios sako, kad vo vyksiąs Kanadon birželio
kiečių karo laivynas užėmęs mėnesy.

-r baudžiama mirties bauspprp;to «ih-ita Wa«hintr
T :
ictatv-1 ei eitą subatą YVa&ningme* lai yi a žiaurus įstaty- tone Įvyko Amerikos Socia
™ad už nanašTaln paganda
Partijos konvencija,
LL,. RllsjjJ P„at„s kol ku" nominavo favo kandiSovietų Rusijoj patys ko- datus ateinantiems prezimunistįi šau;loJ
piieci dento
(k,ata rinkimams.
rinkimams,
nmkug. Naujassa\o
įstatymas
„n/i K priėmė
m
Įpidyia nnlipiiui i»- kratai tk PIatformę 11 padare visą ei, Papras- te nutarimų opiais dienos
nakties ifui.
laiku.
tai Francuzijos policija ne- kausimais,
.. v<x.vx
Konvencijoj dalyvavo aturi teisės krėsti francuzo
namu nakties laiku; ji gali P*e
delegatų iš visų Atik apsupti narna ir laukti me''lkos kJdstų' konvencijų
per nakti iki saulė užtekės. atldale, Maynard C. Krue1
_________ -osojo.id so>jiuiouo>(o ‘.io3
rius iš Chicagos universite
ATŠAUKĖ RUSIJON
to,
pasakydamas gražią Į
PLAUKUSI LAIVĄ.
žanginę kalbą ir paaiškin
xx1A1?ler^oJ,pr?^?)o^ į*vas damas ko socialistu judėji“Wildwood, ’ kuris gabeno mas siekia
i Vladivostoką vari, žalvari Pasiklausyti socialistų kal
te masinas, buvo nuplaukęs bų. susirinko keli šimtai svejau pusę
kaip gavo
Įar|)
matėsi*gana
... kelionės,
. ,
.........kurių
--v-----------pe,r
J Įsakymą grįžti at- aukštų Washingtono žino
gal. Matyt, jo savininkai pa- nių. Šalies spauda ir radijas
l)Ugo anglų blokados, kuii plačiai informavo visuome
f“?.laJ.a!Vkl '
ne al)ie socialistų konvenvietų Rusijos uostus.
cija.
Socialistų Partijos kandi
JAPONAI NUTRAUKĖ
datu
i prezidentus buvo užDERYBAS SU RUSAIS.
,
, , giltas
aklamacijos keliu
Is Tokijo pranešama, kadj -Norman Thomas, o prof.

palaiminti
PER 300 MYLIŲ STATO
suimti su Antanas Bernotas
MA “MAŽINO” LINIJA.
ginklais ir bombomis kelia
Nuteistas.
Stebėtojai mano, kad Sovie
tas sąvaičių atgal. Kun.
tų Sąjunga tikisi užpuolimo
Už
gaspadinės
nužudymą
Coughlinas per savo radijo
pamokslus teisino juos, buk Michigano farmerys pa Balkanuose, todėl nori apsi
saugot nuo Japonijos.
jie nieko bendra su bombo smerktas kalėti visą amžių.
mis neturėję. Valdžios agen
“New York Times” ko
Antanas Bernotas, 57 me
tai tas bombas ir ginklus suamžiaus lietuvis farme- respondentas praneša iš
rinkę kitur ir sunešę krūvon rvs Michigano valstyįoj. ku- Šanchajaus, kad Tolimieji
nufotografavę, kad išrody- ,.js nušOvė Petronėlę And- Rytai esą nepaprastai nu
tų kaip koks arsenalas. Tai rįulienę. pereitą sąvaitę bu- stebinti tais reiškiniais, ku
esanti valdžios agentų pro-. vo nuteistas visam amžiui į rie dabar vyksta per 300
vokacija nneš nekaltus ir SUnkiuju darbu kalėjimą,
mylių
Sibyro-Mandžiuky
dievobaimingus vyrus.
. , :
.
pasieniu.
Prasidėjus pavasario atoBet piasidejus dabai by- venus pas jj vos g mėnesiai
lai pasirodė, kad tie dievo, J
"gno jo namuo<e drėgiui, ištisu Mandžiuko
batmjng' .. '.y.>,a>
tikrųjų Ra% seimininkė. Matvt, iis pasieniu rusai pradėję kasti
ruosesi fasistiskam pervers- n01.ėj„ ją vesti, o ii norėjo naujas tranšėjas ir statyti
mm Jų tikslas buvo ,Pa-. eautJjšj„ pinigų. Jis sakosi naujas tvirtoves.
Iki šiol Mandžiuko pasie
grobti valdžių ir tu»Ja«s „esenai davęs iii S800 m.irEuii?kŽX^ bXT «ečių ant savo „amo ir ji už- niu rusai turėjo tik pasidarė
ai prižadėjusi su juo tuok-' kur-ne-kur pil-bak>ių, tai
čios “neprietelius.”
tjis.
-g Bet moteris, matyt, vis-!-Y?a- iscementuotų žeme ve
iek io npmvlėio. nes
nps nasku
nasku- bzdų kulkasvaidziams.
yJusticijos Departamento tipk

grąsindavusi uzmusianti ų.
Taigi bijodamas, kad ji jo žeminėmis angomis. Vienu
nenudėtu, jis paėmęs šautu žodžiu, esanti statoma tokia
vą ir nušovęs ją miegančia. tvirtovių linija, kaip Vaka
Taip iis pats papasakojo rų Europoje francuzų yra
pastatyta prieš vokiečius
policijai.
Mažino (Maginoti Linija.
Andriulienė buvo atvy
Žiūrėdami į tuos rusų pa
kus pas i į iš Chicagos. Te siruošimus, užsienio stebė
nai išvežtas ir jos kūnas pa tojai daro išvadų, kad So
laidot. Bei notas gyveno ne- vietų Sąjunga tikisi užpuo
|
Or
S»
MŽh.’ Apie šį
Artimuose Rvtuos ?
i
Milicijos
vycsnieji,
motanivykj
rašo
„
Hart
JoupaV. limo
derybos nutrauktos, bet ko-' Savo rezoliucijose
-- socia(Balkanuose).
Tikėdamie
dėl, nepaaiškinta.
frontininkus iš kui- kurjo iškarpų mums prisiun________
■ listų konvencija pasmerkė i a'
si,
kad
jiems
reikės
orinti
skaVtvtojas
BRONZINĖS HITLERIO i ka> ą ir reakciją, kurią Ame- kasvaidzių šaudyt, granatas ,ė
Kaukazo ir Ukrajinos fronu
, drg. C. Matulis,
DURJS PAIMTOS KA : "koje atstovauja Dieso ka- raeItyt'rtu1 ,
i tus, rusai norį turėti gerai
Išrodo,
kad
tai
buvo
tik-į
__________
RO REIKALAMS.
ritėtas. Pasmerktas ir New
T. T» ,
~
i orko miesto majoras La rai pavojinga organizacija. “DAILY WORKER” UŽ- ! apsaugotus Tolimuosius RvBerlyno pranešama, j Quardia, kuris pataikauda- Taciau reakcine kapitalistų t sjreGISTRAVO KAIP Įtus, kad jų tenai neužpultų
; japonai.
į
spauda labai švelniai apie
SVETIMOS VALSTY
Bet Japonija dabar yra
ją rašo, ir rašo visai nedaug,
BĖS AGENTAS.
žalvariniai ornamentai pa-iminl filosofijos katedrą, “krikščionių” vardas rūpes
įsivėlusi į karą sti Kinija ir
imti kaip metalas karo pra- užkirsdamas
-•
Amerikoje yra Kongreso j vargiai ji norėtų karo su Sotuo budu kelią tingai apleidžiamas, o rašo
monei. Vokietijai trūksta Anglijos profesoriui Rus- ma tik “frontas.”
išleistas įstatymas, kuris rei- vietais. Todėl kiti užsienio
metalo.
kalauja, kad visi asmenys ir ;tebėtojai mano, kad SovieKuo
ši
byla
pasibaigs,
ra

selliui dėstyt radikales savo
’-----------organizacijos,
kurie ar ku- tai patys ruošiasi į karą
pažiūras tos kolegijos stu šant šiuos žodžius da nega
rios veikia čia kaip svetimų: prieš Japonija ir dėl to p:alima pasakyt.
dentams.
valstybių
agentai, privalo dėjo Mandžiuko pasieny
Konvencija tęsėsi 3 die
užsiregistruoti
Justicijos De-i statyti “Mažino Liniia.”
ATSTATYTI
SUOMIŲnas ir užsidarė šį panedėlį.
partamente
ir
paaiškinti,
Pati Sovietu valdžia, ž RUSŲ SANTIKIAI.
VOKIEČIAI UŽPUOLĖ
kokioms
valstybėms
jos
tarnoma,
savo tikslų viešai ne
NORVEGIJĄ; ALIANTAI
Diplomatiniai
santikiai
Thaelmannas
Esąs
SIUNČIA PAGALBĄ.
tarp Suomijos ir Sovietų Ru nauja. Taigi šiomis dieno-;skelbia ir niekam neaiškina
Maskvoje.
sijos vėl atstatyti. Maskva mis užsiregistravo ir Ame- todėl pašaliniai stebėtojai
Leidžiant “Keleivį” spaurikos komunistu partijos or-įdaro visokių spėjimų.
Stockholme gauta žinių, nusiuntė savo atstovu į Hel
don, atėjo šitokių žinių iš
“Dailv Worker” kaip'
----- ------kad Vokietijos komunistų sinkį Ivaną Zotovą, pirma ganas
karo fronto Europoj:
svetimos
valstybės
agentas.
SKUNKĖ
SUGADINO MIvadas Ernst Thaelmann, ku atstovavusį Sovietus Rygoj, Jis prisipažino tarnaująs
Vokietija užėmė netiktai
SIAS
ŠVENTAS.
ris nuo nacių Vokietijoj įsi o Suomija paskyrė savo at
Daniją, bet įsilaužė ir NorOakville, Ct. — Pereigą
galėjimo iki šiol sėdėjo ka stovu Maskvai Juhą Paasi- Maskvai.
vegijon.
Užpuolimas ėjo
nedėldienį
Visų Šventu iii
lėjime, dabar esąs jau pa kivį, kuris* vedė su Sovietais REIKĖTŲ 15 MĖNESIŲ
sausžemiu, juromis ir oruparapijos
bažnyčioje
čia
leistas. Žmonės, ji~ gerai
pa derybas prieš karą.
Vokiečiai pareikalavo, kad - . .
„
APGINKLUOTI 1,000,000 negalėjo įvykti mišios sver
Norvecijo, valdžia užleūtu ?P‘a"t>eji matę jį
jį MaskvoMas
VYRŲ.
tos, nes subatoj bažnyčiom
SKIRSIĄ $1,300.000,000
ivadijiem. mvo žalį geruoju, ki >Q’a.r. ”s
,iv
Amerikos karo sekreto- įlindo skunke ir du parapitaip ji busianti tuoj'ai .u-'
k! okl? , l’ava,<l; " ,l" ’ VIEŠIEMS DARBAMS.
Washingtone
kalbama, I riaus padėjėjas Johnsonas ionys ją užmušė tenai. Mu
įrakinta.
K"."""*'™- ,Pada^s
šama skunke paleido tiek
Danija paaidave nesiprie- ?,’& zi,|"i?j
,aJuralitlj kad Kongresas paskirsiąs ^ako, kad jeigu šiai saliai “perfumos,” kad bažnyčioj
žindant bet Norvegija nuviešiems darbams ateinan-. reikėtų pastatyti 1,000,000 visai nebuvo ealinia būti.
ziau kain'
kaip' kareivių armiją, tai imtų
.mvu 15
iv
: i);PVn ir-dvbė neoalėin
tarė mvo nepriklausomybę ■ Į31 ,c^>'1
M7“u‘ P.*Mžm?'’ čiais metais nemažiau
..........................
g
ginti. Ties mMine Oalo 5or- ka<l tarl> Maskvos ir Berly- $1,300,000,000.
ESkonomf- i mėnesių laik,, jų tinkamai
vegai nušovė du vokiečių!»’? I'alalk"m' bril'sk> jos šalininkai, kurie tikėjo'a|,.ginkluoti. Valdžia IttnntiĮ: •
si galėsią pašalpos biudžetą numačiusi 10,000 fabrikų,
• ’ _____
orlaiviu, gi Oslo fjorde nor- *yMak
gerokai apkapoti, dabar jau kurie galėtų gaminti armi- JAPONAI IMA KINIEvegų pakraščių artilerija nu_
netekę vilties, kad jiems pa-j jai rreikalingus
daiktus, bet
skandino
vokiečių kovos
AREŠTUOTI
1.1 . ,
i
ČIUS SAVO ARMIJON.
ti^* u . b. • (<<ii)<u
ncs<j pil*
. ..
...
kreiserį “Gneiaenau.” Tai
SPEE JURININKUS- vyktų tai padalyti.
nai pasiiuošę tokiems dar-1 Tokijos žiniomis, janonai
buvo 26,000 tonų karo lai-!
Argentinos vyriausybė
bams
nutarę prijungti .Mandžiuko
va».
paskelbė, kad visi nuskan- BIAURI ŽMOGŽUDYS
__________
(Mandžiuriiosi
kariuomenę
TE DETROITE.
Norvegijos valdžia pasi- dintojo vokiečių karo laivo
prie Japonijos armijos, to
AL1ANTAI GINSIĄ
k#>limaa “Graf SpCC*
a vinį n Vui iv
traukė iš savo sostinės toliau
Spee”’ Vkarininkai
ir
Du Detroito jauni vyrai,
dėl
visi 1!» metų amžiaus ki
SUOMIJĄ.
nuo jūrių, paskelbė armijos pusė jurininkų, kurie iki šiol lenkas Kurzawa ir jo sėbras
niečiai busią imami Japonimobilizaciją ir tuojaus gavo Argentinoj buvo intern
nuoti, Kasap, nužudė tūlą LoystąJ Anglijos užsienio reikalų įjos arm i jon
ii aliantų užtikrinimą, kad nuo dabar bus suimti iir iš- kad galėtų parduoti jo pa- ministeįis Halifa.v pasakė!
K ir pasidaly
•
Švedijos ir Norvegijos am-1 VIESULAS APGRIOVĖ
jie stoaią jos ginti. Pagalba j vežti ant salos, kur jie bus laikį automobilį
jau siunčiama.
vaišinami kaip tikri kali- ti pinigais. Visų pirma jiedu basadoriams Londone, kad
LOUISIANĄ.
Švedijoj taip pat esanti niai. Iki šiol jie naudojosi iškasė skiepe duobę, paskui jeigu Rusija seks VokietiPereitą nedėldieni p<
paskelbta pilna mobiliza- gana plačia laisve. Dabar nusivedė tenai savo auką, jos pėdomis ir kėsinsis už- pietinę Louisianos dalį pracija.
jie areštuojami dėl to, kad nušovė jį ir užkasė. Dabar grobti daugiau Suomijos že ūžė smarkus viesulas, pri
Berlynas praneša,
kad paskutiniu laiku keliolika ju jau abudu piktadariai poli mių ar uostų, tai Anglija ir darydamas labai daug nuo
norvegai “vietomis rodo pa- ■ pabėgo, o likusieji ruošėsi cijos rankose ir Kurzawa Francuzija tuojaus eisian stolių. Be to, 5 žmonės buvo
sipriešinimo*”
[bėgti.
jau prie visko prisipažino.
čios Suomijos ginti.
užmušti ir 27 sužeisti.
sirašęs, dalyvavo jų mitin
guose, girdėjo jų nutarimus,
planus, ir viską raportuoda
vo Justicijos Departamen
tui. Jo žiniomis, tas “Krikš
čionių Frontas” turįs apie
300,000 narių. Taip bent
girclavęsi to “fronto” vadai.
Prie ju prigulėję nemaža
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KELEIVIU SO- BOSTON.

No. 15. Balandžio 16 d., 1940 m.

Pagarba Kritusiems Karo Lauke

\500 METŲ NUO SPAUDOS IŠRADIMO.
Jau pusė tūkstančio me
tų, kai kultūringasis pasau
lis naudojasi knyga ir laik
raščiu ; jie yra musų kasdie
ninis dvasios penas. Musų
laikais techniniai išradimai
lenktyniuoja, o anuomet,
prieš 500 metų, spausdini
mo menas turėjo plėtotis
daug sunkiau ir vargingiau,
ir jo išradėjas turėjo patirti
daugiau nemalonumų negu
džiaugsmo iš išradimo, ku
rio vaisiai visiškai teisingai
puošia “Naujųjų amžių” są
voką.
Gutenbergas, kurio tikro
ji pavardė buvo Jonas Gens
fleišas, maža teturėjo nau
dos iš to, kad buvo kilęs iš
senos Mainco turtingų pirk
lių giminės. Nežiūrint stro
pių tyrinėjimų, apie jo gimi
mą ir jaunystę mažai kas
tėra žinoma; ir tolesnis jo
gyvenimas istorijos tyrinė
tojui maža ką pasako. Dar
gi tiksliai nežinoma, ar ano
ji “Ona prie geležinių du
rų,” paskutinė vienos elzasiečių giminės palikuonė,
kaltinusi vyskupijos teisme
Gutenbergą sulaužius sutuoktuvių
pasižadėjimą,

i
SUOMIJOS VALSTYBĖ pasilieka nesumušta ir poli
IŠLIKO GYVA, ARMIJA tinis Suomijos gyvenimas
nepaliestas. Tai reiškia, kad
NENUGALĖTA.

nenugalėta Suomijos demodabar ‘‘Lietu- kratija.
j
vos Žinios ' praneša, koks
šitą faktą pabrėžę ir Suo
buvo ūpas Suomijoj pasira mijos laikraščiai. Helsinkio
šius taikos sutarti su Rusija. švedų
kalba
leidžiamas
Visų pirma “L. Žinių*’ dienrašnis
“Hufvudstadskorespondentas B. Kalninė bladet” pasakęs:

Atėjusios

rašo:
“Užvakar vakare Suomijos
užsienio.reikalu ministeris Ta
ueris priėmė visu s Helsinkyje
esančius užsienio spaudos at
stovus. Susirinko maždaug
apie 100 žurnalistų, kuriems
ministeris Taneris pareiškė,
kad Suomija. Švedija ir Nor
vegija principiniai jau sutiku
sios pradėti pasitarimus suda
ryti visų trijų Skandinavijos

apsigynimo sąjun

valstybių
gą ”

'‘Sutartis pataikė i musų
tautą, kaip ir skaudus smūgis.
Tauta nėra palaužta, o musų
armija nėra sumušta. Tokia!
taikos sutartis nesiderina su j
sėkminga musų gynimosi ko
va. Tačiau mums neliko jokio
kito išėjimo, kaip susikaupti
ir lojaliai paremti savo
vyriausybę. Tokie visi tau
tai skaudus sprendimai vy
riausybės buvo padaryti tik
tai po daugelio ilgų svarsty ;
mų. Suomių tautos toje tragiš
koje kovoje sudėtos aukos ne
ra tuščios. Savo kova mes iš-'
gelbėjome tautinę garbę ir su-j
Vokiečių generolas Walter von Brauchitsch, kuris sunaikino Lenkijos armiją, atiduoda
šliaukėme viso pasaulio mums
pagarbą kritusiems savo kareiviams, kurių kapai čia pažymėti mediniais kryžiais.
palankaus dėmesio. Tokios i
_____________
vertybes padės Suomijai ženg
pasiiyžusį kovoti už savo Į KAIP ŠVENTAS KAZIMIERAS NORE“tenbergh,” kurią vėliau buti i geresnę ateiti."

šitos apsigynimo sąjun
gos tikslas esąs toks, kad
jeigu ateityje kurią nors ši
tų trijų šalių užpultų bent
viena didelė valstybė, tai
užpultajai tuojaus stos i pa
galbą kitos dvi. ko per da
teises, o ne išmaldų praši
JO VENGRIJOS KARALIUM TAPTI. vo tariama buvus Gutenberbar pasibaigusi karą, deja,
Toliau “Lietuvos Žinių” nėti.
__________
’go žmona.
nebuvo.
i korespondentas
praneša,
Kas atsideda Dievo valiai
Gensfleišas
Rusijos imperialistiškam kad nei vienas suomis neno- i jr malonei, tas beveik visuo- Ir kaip jis verkė, kai veng- Į ma, Lenkijos valdžios ir ku-

rai sumušė jo 20,003 vyrų Įnigijos pastangomis. Vėliau P a^a neturtingas Dėl piniarmiją.
jo palaikams Lenkijos vai- taciau ne*:a Į

v r -/i P
" r
Kalbėdamas į zurnaĮistus. Taueris šitą bolševikų

reikėję rekvizuoti tisus ve-;Įr japonai juos sumušė,
zln?4s’ kac] htitų galima is-j Lenkai dabar irgi šaukėsi į
vežti apie 2o0.000 gyvento-Dievą, giedodami “Bože,
jų ,r visą . jų turtą js tokių c?s Polskę.” O ar Dievas atvietų. Sovietams palieką tik ėjo lenkams į pagalbą?
tai tušti ir pliki plotai žel’ai kokiems galams games.
dinti Lietuvos himną ubąi giskumais? Jeigu jo kurie
LIETUVOJE UŽDARYTA kirčiavimai neteisingi, tai
18 LAIKRAŠČIŲ; KITI
,• galima
_
pertvarkyti jo melio
SUMAŽINTI.
diją. bet ne žodžius, sako
“Lietuvos Žinios.”

melą sumušė. Jisai parodė,
kad Suomija gynėsi vien tik
savo jėgomis ir jokios kariš
kos paramos iš kitų valsty
bių negavo, jei neskaityti
saujalės savanorių, kurie
vistiek nebuvo jokia pagal
ba.
Bolševikai tvirtina, kad ir
Lietuvos valdžia, “va- i___________
derybose su Sovietais prieš duodamosi tautos ir valsty REIKALAUJA PAŠALIN
kara Suomiia nenusileidusi bės reikalų sumetimais.” i- TI IŠ LIETUVOS POPIE-

džia liepė nulieti sidabrini
ieikalų dažnai jam
Lietuviai laiko Kazimierą
savo šventuoju, bet retai ku- grabą, kuris sveria 3,000
neturtas
dažir dabar Iiai
dvasios vyi
... iu uau
...
ris žino, kas tas Kazimieras | svarų. Tas grabas
<*vuo imuvuu
nai 1KVlu
išeidavo
naudai jo
dahdalibuvo. vieni mano jį buvus tebestovį.Vilniaus katedros Xku vi«ų ptaa Maine,
-muėelninku,” kiti laiko jį koplyčiojSJrtuolio jono Fusto,Mainco
kuri
“pustelninku,” da kiti spėja,
Kain
įuokmcas
pats
-------Kaip
juokingas
P
ats i pirmuosius
_______ o_
Gutenbergo
kad jis buvęs labai “nuoba- sventas Kazimieras, taip Knygų spausdinimo bandyžnas” karalaitis, atsisakęs juokmgas n jo paveikslas mug rgmg bk tjek, Kiek jie
nuo valdžios, nuo merginu toj koplyčioj viršum alto- likdavo jam naudos ir kol
jr tt.
riaus. Kazimieras cia numa- jam GuteJnbergo išradinguNebuvo nieko panašaus. levotas su trim rankom. Jmag buyo reikalingas.
Kaip gi jis tapo tnrankiu
,
Visų pirma, Kazimieras numiręs?
Juk gyvas būda- , 144.) m. Gutenbergas su
buvo lenkų karaliukštis. Jo mas turėjo tik dvi rankas! aafė su Fustu aną nelaitėvas buvo Lenkijos kara Aiškinama taip: dailinin- ^in8'4 sutartį, Pagal kurią
lius Kazimieras, pramintas kas, kuris tą paveikslą pie- J1S ,uz 800 aukso guldenų
Senuoju, kuris buvo vedęs šė, užbaigęs darbą pastebė- paskolą Fustui įkeitę visus
Elizabethą Hapsburg’aitę, jo, kad viena Kazimiero savo išrastus ir pasidirbtu?
Hajisburgų fohnėsbrangiuosius spausdinimo
vokietaitę. Su ta vokietaite! kita Tai< paėmes makolą prietaisus. šešių procentų
Lenkijos karalius Kazimie-Į ••
® £
a u
paiukanų pareikalavo Fus-

vien tik dėl to. kad Anglija sakė sumažinti vienu treč
ŽIAUS AGENTĄ.
kursčiusi ją Į karą.
daliu visus laikraščius, o 18
“Lietuvos Žinių” kovo 15
Atmesdamas šitą bolše laikraščių liepė visai užda
dienos laidoje tilpo SLA
ryti trims mėnesiams.
vikų melą, Taneris sako:
Dėl šito Įsakymo užsidarė o-to apskričio (Chicagoje)
•'Viskas, kas tik prieš karą.
karo metu ir po karo per dery šie leidiniai:
bas Maskvoje yra padaryta,
"Chata Rodzinna.”
tai padaryta vien tik pačiai
‘‘Vaikų Vadas.’*
popiežiaus agentą, Vilniaus šventuoju.
_
Suomijos vyriausybei nuspren
“Namų Savininkas,”
lenkų arkivyskupą JalbrzyBet pirma negu tas misdus. Mes prisiimam visą atsa
“.Jaunystei Žydint.”
— kraujo karaliukštis bu
kovvski.
raus
komybę. ir paliekam ateičiai
“Musų Jaunimas,”
i Po rezoliucija pasirašo vo padarytas “šventuoju,’
spręsti, ar mes elgėmės išmin
“Žydų Amatninkas,”
SLA 6-tojo rajono spaudos .ns da norėjo tapti Vengritingai. ar ne."
“Nuomininkas,”
K. ‘ Liutkus, J. jos karalium. Jiš jautėsi tuGynėjas,’ ;komisija:
Naujalis ir K. Vilkevičius.
ris prie Vengrijos sosto teiToliau Kauno dienraščio ““Krikščionybės
Kregždutė,”
___
._
sę, nes jo motina tokią teikorespondentas
paduoda
“Spaudos Apaštalas.”
„*ygę turėjusi.
Suomijos prezidento Kalijo
PLEČKAITIS PERDUO
“
Suvalkų
Kraštas,
”
Bet vengrai nenorėjo šito
pasakytą kalbą dėl sutarties
TAS KARIUOMENĖS
“
Vėliava,
”
su Rusija. Korespondentas
TEISMUI.
“Spinduliai,”
rašo:
n.
‘
" v. a r on Jo 71 t”*“ .ga™
“Diena,”
Eltu praneša, kad lie- -0,000 lenkų ai miją n Įsi“Vakar 12 vai. Suomijos
“Apžvalga,”
tuvvių visuomenei T iš anksverze
Vengrų on, manyda•
t- •-t•"
respublikos prez. Kalijo pasa
“Litovskij Telegraf,”
Jeronimas mte galėsiąs tapti Vengričiau
žinomas
kė per radiją kalbą i tautą.
“Dos Vort Boitog” (žy Plečkaitis kovo 15 d. Vii- jos valdonu prieš jos žmoPirmiausia jis pabrėžė, kad
dui,
niuje sulaikytas ir perduo- mų norą. Bet vengrai sumuSuomijos istorijoje buvę daug
“Ovenblat” (žydų),
tas
kariuomenės teismo ži- šė jo armiją ir jis pats vos
sunkių momentų, bet. nežiū
“Farnach” (žydų).
nion.
Anksčiau jis Vilniuje tik spėjo savo kaili išnešti.
rint t<>. suomių tauta išlikusi

tie dažai nubfuko ir pasiro.
dė trečioji ranka. Taip tas
šventagiį„ ir
ilik^ iki
dienu gu trim rankom>

nus (t. y. raudonai išspaus
dintais antgalviais), yra
meniško spausdinimo išra
dimo vaisius, atliktas be jo
kio plunksnos panaudojimo
ir taip sudarytas bei Dievo
garbei su nuolankumu pa
skirtas Jono Fusto, Mainco
piliečio, ir Petro Šeferio iš
Gernsheimo, 1457 Viešpa
ties metų Dangun žengimo
šventės išvakarėse.”
Gutenbergas betgi, vėl
kiek pinigų gavęs ir naujas
mašinas pasidirbęs, bijojo
savo vardu atidaryti spaus
tuvę, nes ji ir vėl galėjo buti
iš jo atimta.
Vienų riaušių metu 1462
m. Fusto spaustuvė sudegė;
čia Gutenbergas Įžiūrėjo
Dievo bausmę, nes nuo tos
dienos be darbo likę Fusto
spaustuvės mokiniai išsi
sklaidė po visą pasauli ir ne
besirūpino tų dviejų godžių
darbavių “biznio paslap
ties” saugojimu, bet patys
Įvairiose vietose Įsteigė nuo
savas spaustuves.
Jonas Gutenbergas mirė
1468 m. vasario 14 d. suvar
gęs ir apleistas. Tik daug
vėliau po jo mirties istorinė
tikrovė pastatė Gutenbergo
vardą i tinkamą vietą.
1837 m. Mainco miestas,
galiausiai, pagerbė tą vyrą,
dvasios peną per knygą iš
nešiojusi žmonijai po visą
pasauli, tuo didžiuoju pa
minklu, kuri sukurė garsio
jo menininko Torvaldseno
geniali ranka.
V.
RUSAI IŠVEŽĖ IŠ VIL
NIAUS NETIK RADIJO
FABRIKĄ, BET IR JO
DARBININKUS.

Paaiškėjo, kad bolševi
kai užėmę Vilniaus miestą
ne miegojo. Jie gabeno Ru
sijon netiktai Vilniaus fab
rikus, bet ir jų mechanikus.
Bet pasiėmė tik vyrus, o jų
šeimynas su vaikais paliko
Vilniuje, kad Lietuva jas
maitintų. Štai, “Elta” pra
neša, kad bolševikai išsive
žė vjsą
Vilniaus radijo
“Elektrik” fabriką ir visus
jo darbininkus, bet jų šei
mynas paliko Vilniuje, kur
jas iki šiol Lietuvos valdžia
turėjo maitinti. Dabar jau
valdžia tas šeimynas siun
čianti i Rusij’ą, kur yra iš
vežti jų vyrai.
Matyt, Rusijoj nėra me
chanikų, jeigu bolševikai iš
sivežė juos iš Vilniaus.

Fusto žentas, Petras Šefens> dar godesms pinigų gaudytojas, pasidarė biznio da
lininku ir savo uošviui patare reikalauti skolos tuo mo
KAIP LONDONO LIETU mentu, kai Gutenbergas iš
savo išradimo jau turėjo ap
VIAI MINĖJO 16 VA
čiuopiamų rezultatų.
UŽ RADIJO KLAUSIMĄSARIO.

Lietuvių kolonija Londoi vasario 18 d. šventė Lietuvcs nepriklausomybės sukaktuves. Anksčiau i tokias
- nt0S niekad neprisirinkšventes

Jei ki-editorįai butų buvę SI SODINA KALEJIMAN.

kantresni ir padoresni, tai
Klaipėdos krašte ir kitose
Gutenbergas, kaip atpildo
Prūsų
Lietuvos dalyse iki
už savo triušį, butų ir geresniu dienu susilaukęs; tačiau šiol buvo dar likę apie 8,000
lyg:‘ tvčia tuo momentu, v,;
kai iš Lietuvos kilusių darbinin
davo tjek d
žmonių, Guteibergas dailiai išplaus- kų, dirbusių fabrikuose ir
įaip pastaluoju ĮaĮku; pey tvMls’sMudmenlmirt nnko prie laukų darbų. Žymioji
vilki!,atvadavimo
atvadavimo minėminė. savo garsiąją A9
Vilniaus
42 .;w,„
eilučių dalis šių darbininkų pasku*
Įima ir dabar. Atrodo, kad Bibliją, kurio kiekvienas tiniu laiku rūpinasi doku
lietuvius dar labiau egzempliorius dabar verti- mentas gi ižti i Lietuvą. To
ir po kiekvienos nelaimės vis
aukšu, Fustas ii- še- masinio grįžimo priežastys
esančios pasunkėjęs pragy
labiau sustiprėdama. Ir dabar
apskundė teismui.
venimas, maisto ir kitų reik
nuo Suomijos atskiriamas Vimenų
nedateklius, neturė
puris ir Karelijos sąsmauka,
khubo saleje butų nesutilpę k tiktai turėdamas, kad tik
laikraščius
mažinti
ir
uždą-1
jieškomas
1927
m.
kaip
orvęs
Į
klyną,
jimas
galimybės
vaikus leis
jau ir anksčiau keliatą kartų
visi minėjimo dalyviai. Pri- ,’daktorias patenkinti}, bet
rinėti
reikia
dėl
popieriaus
i
ganizavęs
Alytuje
sukilimą
Norėdamas,
kad
šitą
ne

ti
i
lietuviškas
mokyklas,
Įinnko labai daug žmonių. kjt0 jjems
į,aža
Suomijos istorijoje buvo nuo'
ir
vėliau
vadovavęs
pagarpasisekimą
vaikąs
užmirštų,
į
kai
kiekvie
S
ame
lonSį?
vairųs suvaržymai, laikraš
jos atskirta. Su skaudančia stokos.
abu dalininkai pa- čiu iš Lietuvos negavimas,
sejusiai
nlpckflitirtmku ” lovas hiivn naskiros u tvar- donieėių.
,
įei smui
sejusiai
-pleūkaitirtinkų
pobuvyje
taip
ir
^7
—
P
Si'"Si^
širdimi ir dabar suomių tauta
veiklai
NORI NAUJO HIMNO
stengsis iškentėti tos naujos
valstybės reikalus- bet jau^u\,°7Pa piniginius nuostolius, kuris varlio klausytis draudimas ir
\aifctyoes iem*uu~, uev jctu tingai daUg moterų. Tai aisr11t<muowrn: t„nian taip toliau. Vien tik už radi
LIETUVAI.
žaisdos skausmą. Tas skaus
nam
Kazimierui
niekas
ne-.
ki
_®
ma
kafl
įLlnniinū.
P
lltelse
Gutenbergui tuojau jo klausymą daug lietuvių
TRAKUOSE
SUIMTAS
mas yra didelis, bet suomių
si«eke Tiesą pasakius, i kmama tuo’
kolonijoje sumokėti 2,000 aukso gul- jau sėdi Klaipėdos, Tilžės ir
Atžagarei visk i Lietuvos
PAPLAUSKAS.
protas ir išmintis turi nulemti
■
,š„s e?an?1!-»an? <•»««,nasbų, o de„u Furto naudai. Titai
Ragainės kalėjimuose.
visus jų veiksmus dabar atsi
Ų buvo Gutenbergo krachas,
dūrus naujose sąlygose, ypač
nes jis neturėjo nieko.
PAŠTAS AMERIKON
,4 u
pabėgusi musų kariuomenės vienu zooziu puvo neoaaeK;,oniios
'
kai kraštui reikia didelio al- himną
Pagal
sutarti
iš
Gutenią. Dabartiniam himne, Ji
; p A u i.
kurk pęs visais žvilgsniais.
kolonijos aiti.iai suy;
EINA REČIAU.
statomojo darbo. Suomijos tei- •• } anda visokiu vdu- iO’ i- y ą rdPlaus?^ .
i<
adaniri I^nkiios
karadmo 3Saukia
veiksmų
dramą “1
bergo
buvo
atiteistos
jo
anua
\
i.xjkiu you.
vebau
ūmavo
lenkų
legijoAaaangi
LienKijos
Kaią
”
naikiau
rt pasilieka nepaliestos. poli.I įa,ha netikusi
“Elta” praneša, kad paša netikusi, lis nevvkur...ni«
au.Kld
nevyku-1' "“p
” £iJdniuoiu ia?ku PaD- lius Kažmimieras Senasis
Senasis!I vV>T. e -sau
K,a»’. paskiau
PasK}aijL
spausdinimo
mašinos su
t,n,s gy venimas nesuardytas I
sukirčiuotas h’- kas!lluste“ vXJTrakuose Jr buvrt kartu ir Lietuvos vaife vertingais psalmių rinki- i to išvežimas iš Europos į A,r v,sa valstybe ,si,ko gyva ,r, fvarbiausia
! meriką paskutiniais laikais
reikia tikėtis, kad ji po slOfi
; žymiai paretėjo.
Payyznelaimės dar busianti gaiva!
džiui,
per
kovo
mėnesi
Į
kai nor
Jiškesiie ir labiau pasiryžusi.
i
Jungtines
Valstijas
iš
viso
Ir Įvyko taip, kad pirmo
himnas butų malda.
lenkams. Paplauskas pervafkėAV''meko“”" kurti k? nors pa
"Suomių kariuomenė pasili
joj
išspausdintoj knygoj buvo tik trys pašto laivai,
“Lietuvos Žinios” Įrodi duotas kanuomenes te,s- >> prato vadtežas
Chicagos.. “Pirmyn
ko tvirta, nors nemaža sūnų
apie
Gutenbergą,
kaip butent: 15, 17 ir 30 kovo
nėja, kad tai nedoras reika
garbingai žuvo už savo krašto
mUL
vo.
Susilaukęs
vos
tik
25
pasižadėjimas
buyo
duotas
spausdintoją ir išradėją, bu dienomis. Į Pietų Ameriką
lavimas. Kas nori melstis ar
laisvę. Suomiai su pagarba
kada
Londone
lankėsi
tas
vo nutylėta. Šio psalmių rin buvo tik du pašto laivai per
metų amžiaus jis ir mirė.
jiems lenkia galvas ir visuo šventas giesmes giedoti, ga ŽODYNĖLIS
Amerikos
lietuvių
choras.
kinio baigiamajame žodyje kovo mėnesi. Oro paštas
Tai buvo 1484 metais.
li tai padaryti bažnyčioj. UETI V1SKAI • ANGLIŠKAS IR
met ateityje jų žygdarbius
tarp Europos ir Amerikos
taip
pasakyta:
Praslinko 118 metų, ir
Himnas yra valstybės daly ANGLIŠKAI - LIETI VISKAS, telpa
garbingai minės.”
Norint surasti rato plotą,
“čia pateikiamas psal- skrendąs kas sąvaitę, bet
is,imk• žodžių. Labai parankus turėt i6t)2 metais šitas vyrukas
kas., Gi valstybė neprivalo
,
i kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine
Reikšmingas yra Suomi melstis ir malonių is dan- „kur.., lt,o puslapių. Parankesnio ir buvo paskelbtas “šventuo jo skersmenį (diametru) mių rinkinys, papuoštas gra- cro paštu siunčiami siunti
reikia padaugint
0.7854 žiais inicialais ir pakanka niai ir korespondencija kai
ju Lietuvos karalaičiu.”
jos prezidento pareiškimas, gaus prašjli, nes ji ne ubąmai paiyškintas mhriko- nuoja daug brangiau.
Tai buvo padaryta, žino- kartų.
kao Suomijos kariuomenė gas. Ji prn alo but tvirta ir Kaina.............................. $i.«o
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VIS, 80. BOSTON,

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS

TAS DUONOS NKPBASO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

Potvinis Pittsburgho Mieste

KAS NIUO NKVEIK1A
TO NHKAS NBPBIKIA

SLA 1-nias Apskr. Pasmerkė Šmeižikus

TAMAQUA, PA.
liuose, kad SLA nariai bal
ną turėjo bazarą. Todėl so
suotų
už juos į SLA viršinin
Kovo 31 dieną Tamaąua
cialistai ir manė, kad dabai1
Kovo 27 buvo A. C. W. of komunistai ateis į viešas
mieste įvyko SLA Pirmo kus.
Tas jų šlamštas buvo per
A. 54 lietuvių skyriaus gana diskusijas. Bet jie pabūgo
Apskričio konferencija, ku skaitytas konferencijoj ir
skaitlingas
susirinkimas.
rioje dalyavo 60 delegatų visi delegatai labai juo pasi
ir neatėjo.
■
Kliaučiai domisi koks bus
nuo 10 kuopų. Visi buvo
sekantis sezonas, nes šis jau Brooklyno žmonės to nesi
baisiai pasipiktinę šmeiži piktino. Ištikro, iki šiol da
tikėjo.
Juk
komunistai
kal

niekas nedrįso taip biauriai
pasibaigė. Klausantis unijos
kais, kurie siuntinėja
ba
apie
barikadas,
kraujo
_
Įstaigų teko patirti, kad pir
paštą lapelius, kuliuose ša Susivienijimą šmeižti. Ant
upelius,
na,
tai
diskusijose
kon vert o pusės kaip
mo numerio darbas, kurį
lia adreso išspausdinta ‘di’:pirmos
vyžomis
užtepta Susivieni
daro vien mašinomis, pa juk nėra barikadų kovos,
delėmis raidėmis: “Kas Pir
tik
reikės
pasiknisti
po
lite

jimui
mirtis!
skatino drabužių fabrikan
ma Mirs — Ar SLA Ar
Konferencija išnešė šmei
tus tos rūšies darbą dirbti, ratūrą, pasirinkti faktų ir
Tamsta?
” Lapelis pavadin
juos
prirodyti.
Rodos,
lengi
ant švarko pigesnės kainos
tas: “Musų Balsas,” o virš žikams aštrų papeikimą ir
nutarė, kad niekas nebal
apie 18, 20 centų. Siuvant vas darbas. Bet... musų ko
to “balso” sudėti šie atvaiz suotų
munistams
jis
buvo
sunkus,
j
už tuos kandidatus,
visą kostiumą, lemenę, keli
dai: Laukaitis, Kersevičius,
Jie
gali
rašyti
visokius
nie

kurie
tuose šmeižto la
nes ii- švarkelį, pasidaro
Vinikas, Stasys Mockus, Jo
kus
savo
gazietose.
Jie
gali
apie 60, 70 centų pigiau. To
nas Brazauskas, D-ras Bie- peliuose siūlosi į SLA Pil
kalbėti
savo
viernujų
susi

dėl visi drabužių fabrikan
žis ir J. J. Bachunas. Taigi domąją valdybą. Kai kurie
rinkimuose.
Bet
ateiti
į
pub

tai ir griebėsi pirmo nume
išeina, kad tas hiaurus šmei konferencijos delegatai rei
liką,
kur
yra
visokių
pažiū

rio darbo, nes jį pigiau da
žtas prieš SLA, tai jų balsas. kalavo patraukti tuos politirų
žmonių,
komunistai
ne

kieiais teismo atsakomybėn
ro negu antro numerio dar
! Ir visi jie prašo tuose lape- už
drįsta.
Nes
atėjęs
ką
pasa

šmeižimą SLA vardo ir
bą. Tad viršininkai svarsto,
kysi?
Rusijos
carai
smau

daromą
organizacijai blėdį.
ar pirmos rūšies darbą visai
RUMFORD, ME.
gė
mažąsias
tautas
—
tą
da

Juk
pašaliniai
žmonės, pa
panaikinti, ar jį sulyginti su
ro
ir
Sovietai.
Rusijos
carai
matę per paštą siuntinėja
antros rūšies darbo kaimoIš lietuvių gyvenimo
siekė
didelės
ir
galingos
Ru

mus
atvirus lapus, kad SLA
bendrai.
mis.
sijos
—
to
paties
siekia
ir
jau
mirs,
pradeda skleisti
Tiesa, kad drabužių fab
Sovietai.
Tie
obalsiai,
kurie
Oras
pas
mus
da
saitas,
tą
paskalą
ir žodžiu. Ir taio
rikantai veržiasi prie piges
seniau
buvo:
“
Viso
pasaulio
yra
da
ir
sniego.
Popemė
plinta
gandas,
kad prie SLA
nio darbo. Bet čia kalti ir
darbininkai
vienykities,
jus
dirba
gerai,
tik
bėda,
kad
jau
pavojinga
rašytis.
unijos viršininkai, kurie žiu
fabrikas tik vienas, tai viNegana šito purvo, tie po
ri pro pirštus, kuomet darbi nieko nepralaimėsite, tik re-1
siems darbininkams darbo litikieriai išsiuntinėjo SLA
ninkas tur padaryt antro nu tėžius, o laimėsite pasaulį!’-j
neužtenka.
Šiandien komunistams vir- !
nariams da ir kitą panašų
ši nuotrauka Puvo padaryta šiomis dienomis Pittsburgho gatvėj, kuomet patvinusi
merio darbą (tai yra, gėrės- ^"‘Sndanž^ti suomius, iš-;
John Barths, lietuvis, nu lapą, kur adreso pusei to
nės rūšies), bet gauną už- t0- buaauAVti
Allegheny upė netikėtai užliejo miestą, ši jauna jtora eina palikusi vandenyje savo
pirko aptieką; taigi dabar kiomis pat raidėmis išspau<mokestį už pirmo numerio naikinti lenkus, anglus ii '
automobili.
Tarptautinis i___
mes Rumforde
. . turėsime
_. ,
. lie.  dintas melas, buk “Cenzūra
darbą. Juk kainas nustato francuzus.”
tuviška
darbininku
broliškumas
ta1
v
.
cą
vaistinę.
Dirba
joje
Smaugia ‘Tėvyne’.”
stabilizacijos departamen- j ivn.
i»žiūrint kokios jis spalvos, kraštus, ir maitina tautišką nauskas. Visi pažangus vei 2 mei
gmos ir vienas vyras,
Pasipiktinusi tais šmeižtas.
. . Tai kam jis leidžia tas
jis vistiek plėšikas ir galva-j masę, o dar daugiau jos ly- kėjai. Seniau šita kuopa vi .įetuviai,
ir,
rodos,
francut
a
j^
konferencija išrinko
daibo iusis keisti . O tik-;žudys! _ _
_ __
denus, kad prisigėrę_ to į- sada didžiumą balsų atiduo
tenvbėje darbo rūšis nepa-!*mo’ “
tai ne
zaites.
Prie
aptiekos
yra
ir
korespondenciją
ir isakė oaPo J. Stilsono kalbos se-; kvėpimo smarkiau agituotų davo tautininkams, o šįmet restoranas. Bai tams da jauSi keičia ii darant tik ruši • komunistines davatkos, kuvyriausi tautininkų kandi nas, 26 metų vaikinas, gi rašyti “Tėvynėn" protestą.
kė diskusijos. Keliatas ko- už tautišką “šleitą.”
’^tSlil X," ’ pakeičia i j™
Konferencija išreiškė papei
Nariai, kuriems rupi SLA datai — Laukaitis ir Bačiu- męs ir augęs Rumforde.
užmokestį. Vot, tos* sąlygos ^^„ms klSa «a e" munistuojančių kalbėjo ir
kimą
ir “Tėvynės” redakto
nurodinėjo, kad šiandien gerovė ir ateitis, suprato, nas — sumušti! Šias žinias
Lietuviai
čia
užsilaiko
užmokestyje už dalba ir su-i
■'.Ja- eta re. Hitlerio ir Stalino susivieni- kati tokie šmeižtai yra tik gavau netyčia. Mat, buvau
riui Jurgelioniui, kuris ra•
•
-u-l,
.vot tin
gražiai, turime gražaus išsi1K st:n
kelia darbininkuose nepasi-'kes skalt-'lls su fakta,s- T> j imas pnversias
prie
sočiablogos
valios
žmonių
darScrantone
ir
užėjau
pas
i....:
niI<
:
n
Tik Ivč.eJa.ia. 11 ?..
...
1 ,1;
komunistu
čvfai
į.
tenkinimą. Darbininkų pro-!<^ musu
lizmo.” M. Stakovas sakė, bas. Suprato, kad tai yra! Barney Mikulį, tai jLs man j
i mn^n mieste nėn snius ir
*r sme,z,a Ja,s .
kad
mieste per
nėra komunistu
i nei akių neparodė.
valdybą ir
kad jam gana turtingas fab- tik pikti šmeižtai, o faktų i ir papasakojo apie kuopos da, .....
,.........musų
‘ valdybą
tęstai ir turėjo padalyti nors i
pakankamai
jam
darbų.
tautininkų spaudą. Jeigu p.
kiek Įtakos į G. T., kad ji- j Diskusijos įvyko. Žmonių rikantas pasakojo, jog So- jokiu. Nariai žino, kad Prie-' susirinkimą ir delegatų iš
D-ras
Bielk?s gyvena Jurgelionis šito papeikimo
nai atsižvelgtų į tas dvi dar- buvo pilna A. L. P. Kliubo
Levvistone; du broliai inži netalpins, tai konferencija
bo rūšis. Ar ji
nieriai gyvena New Yorke; kreipsis į Apšvietos Komisezoną ką gerinti
turime apie sesias norses, sįją jr gaj reikalaus pastatypasakyti. Jeigu
..
Bingh»mtonietū.i
bef.nel v,ena Rumf ),rte “7 ti kitę redaktorių.
lai pradėtų daryti spaudimą šiandien
Sovietų Rusija sugryžo apsivylę. Jie dau- kas nevagia; iš jo yra išmo-;gandą.
EMnBnainiuniciu , ga^ gyvent, nes miesteli
Delegatas.
i generaii ofisą, tai supran- niekuo nesiskiria nuo Japo- giau nevažiuotų tenai už jo- karna pagalba kas mėnuo1
valdo
veik
vieni
francuzai,
tama, kad tada pradėtų mu- i nijos, Anglijos, Francuzi- kius pinigus. Tad, sako F. apie 70 SLA narių, kurie to i
BALTIMORE, MD.
tai visose įstaigose daugu
su Generalio ofiso žmonės jos, Vokietijos ii1 Italijos. Lavinskas, reikėtų ir tuos, reikalauja. Tam tas fondas;
moje
užima vietas fran- Kas Mums Rašoma
Salės
kooperatyvas
gerai
*
daugiau veikti.
Skirtumas tik tarne, kad _____
................................................................
kurie dar
mano, kad ten ge- ir yra sutvertas. Kad SLA i
euzės.
gyvuoja.
Taip pat musų unijos vei- Francuzija su Anglija se' rai, nusiųsti tenai pagyven- yra nariais paaugęs, tai tą;
Nėra vienybės.
kėjai pranešė, kad New ”iau P^se silpnesmas tauJisai nurodė, kad Švedi- žino ir pats musų Vinikas, * Nors 1939. metais
,. darbai i Biskis apie parengimus.
“Keleivio” 12-tam nume
Yorko Joint Boardo virsi- ^s’,.° ^aDai P. la
joje
socialdemokratai ir katras ant raportų valsu- cia ėjo nekaip, tačiau musu
- ! pag mus ne_ ry pastebėjau koresponden
rengiama pietus ir ciją iš Chicagos, kur rašo
dainomis ir ma, kad SLA seimas bus lai
Pastebėtina tas, kad komas ne lietuvių Auditori
dažnai užima joj, bet didmiesty. Man tai
išrodo keista. Lietuvių laik
sumažėjo.
! pataisymai, uždarbio nega- < “““‘Y* “• v
-r raščiai rašo, kad savas turi
stijas. Pareikalauta taip pat^ bruzda prieš savo impei
. , ia- sak0, reikėtų „ ........Jau iš tokių melagingų i Įima nei norėti, bet visgi' Mexicoj 51a apie 30 mergikad vaiku
vaikų drabužiu
drabužių siuvi- bstus.
us^as* Francuzija gal
q .♦bus
?S komunistams padaryti tokį skelbimu aišku, kad tiems,! 1939 m. skola sumažinta >
11 Jcs puikiai pasu odo. eit pas savą, o lietuviškas
seimas
keliamas
...............
... pas. žydus.
mas butų atliekamas New antra- °-rok.pasiūlymą. Jie čia visi pri- kurie tokią agitaciją veda, j $2,115. Iš bendrovės narių Bet musų moterėlės dažnai
joms
užlenda
už
akiu.
Ant
Rengėjai
aiškinasi.
buk
Yorke, vietoj siųsti jį į 7uslJ°s darbininkai. Ką
prje flioro.
nerupi nei teisingumas, nei i kartais girdėt nusiskundisteičiaus bando užimt pir- Biulgepoi to apylinkėj, kur
Massachusetts ir Rhode Isr/_ ,
‘ar ,ini1Į" Į Vienu žodžiu, diskusijos iraternalįzmas. Jiems rupi; mas, kad jie už įdėtus pini- menybę. Tik pamąstykit, randasi lietuvių sale, nėra
nuošimčio. svetainiukėj
yra steičius
va‘gyklų ir šiaip kolotos salės? apie 40 pėdų, bet kuomet n,Ja ^santi nesvari. Kiek
skundai ne- apie 12 musų moterų suei- man zmoma, tai Bridgeporkaipgi ben- na padainuoti, tai visos jau te gyvena gana turtingų aešiame susirinkime
moites nuošimčius, nesutelpa. Tad ar nebūtų ^UV1M ir yfa penkios valgykturi da daug sko- geriau, kad jos užleistų tas
kur galima gauti l:etuAntra, kai pirkome šė vietas jaunom meiginom, Vlsku valgių. Ar geriau bus
lus, tai visu buvo noras tik kurių ir balsai geriau išla- Pas gi'aiku^ valgyti “hot
zulnuosavą
įstaigą įsigyti, o ne
sidės gegužės mėnesy New ja _vieno diktatoriaus ranir tai P°
centų Vi
Vytautas Katilius, tatai:
kokius
nuošimčius
traukti. vinti ir daug gražiau atro- sai ploni.
Yorko mieste. Delegatais is- kose. Na? tai imk tu? darbi.
do. Mes girdime nusiskun
Į prezidentus
J. Elijošius.
Kas reikia daryti, kad dimų, kad jaunimas nesirarinkti: V. Zaveckas, V. Pac- j^inke, ir pasipriešink kaSCRANTON,
PA.
Bagočius
45 gautume už Įdėtus pinigus šo į draugystę ir vaikinai
kevičius ir A. Linkus
rui? Tuojaus busi apskelb
.
~
~
Laukaitis
..............
37 nuošimtį? Pirmiausia reikia veda svetimtautes. Tai pa- 44T. , . *n,,,a’ , a«—Gerb.
Tautininkai
sumušti
SLA
tas “kontrevoliucionierium”
LSS 19 kuopos viešos dis ir pasiųsti pas Abraomą.
red. I ranesu
rinkimuose.
stengtis atmokėti salės sko čių moterų kaltė, kad jau- .keleivio
Į vice-prezidentus;
kusijos. Komunistai ne
Mažukna ...............
11 las, o paskui, žinoma, galė nas merginas neišmokino .inms, kad senas keleivio
Anglijos ir Francuzijos
šių metų balandžio 2 diepasirodė.
tvarka komunistu prakeik-' ną buvo SLA 30 kuopos miKersevičius
73 sime ir didelius nuošimčius tinkamai savo tėvus pa- skaitytojas Petras Guokas
gerbti. Na, ir kuomet 60 Jau
meteliai guu ovoje
(jis, mat, vietinės kuopos už įdėtus pinigus mokėti,
Kovo 29 buvo LSS 19 ta. Bet ten darbininkai visgi tingas ir buvo Pildomos Tametų
mamos
lenda
jauniserga
sunkiai, todėl I etro
narys.)
Daugelis šėrininkų neturi
kuopos viešos diskusijos, turi savo darbo unijas. Jei- ’ įybos ir Seimo delegatų rinį sekretorius:
vilties, kad mes kada nors mui už akių, tai gal manot, sūnūs prisiunčiu 82 uz preklausime: “Ar Sovietų Ru- gu jie mato, kad jų šalies kimai.
tai patinka? uumeratą ir siuntinėkit maVinikas........................48 išmokėsime salės skolas, o kad jaunimui
sija yra imperialistinė vals-, valdonai neina geru keliu,' Ši kuopa gali buti pavyz______
no vardu ir adresu.
27 aš manau, kad išmokėsime.
tybė.” LSS 19 kuopa pa- jie susirinkimuose juos kri- ■ džiu ir kitoms kuopoms, kas
Dr. Pilka .........
Apie musų Bernardiną.
Guokas.
Per 19 metų skolos atmokėsiuntė oficialį pakvietimą tikuoja. Jie net karo veiks-'liečia dabartinę politiką,
į iždininkus:
42 ta jau $30,900 su viršum ii
lietuvių komunistų sekcijai, j mus pasmerkia! Bet to mes Juk tautininkai prisiuntė
Musų senberniai pasiva
Gugis ...............
SKAITYTOJŲ HALSAI.
37
išmokėta
keliatas
tuksian

kad ji prisiųstų savo kalbė- i nematome
diktatūrinėse, kiekvienam nariui savo agidino “Bernardinais.” Mes
Bačiunas ..........
Montreal. Canada. Mano tė
čiu* doleriu* už »įvairius »iren- turime jų apie 50. Didžiu
toją ir įrodytų, kad Sovietų valstybėse. Ir ar jus manote,; tacijos lapelių, kuliuose jie
Į iždo globėjus:
vas Vincas Matijnšailis moka
gimus ralėje. Ir jeigu mes
Rusija nėra imperialistinė kad diktatorinių valstybių pranašauja mirtį Susivieni46 visi butume nuoširdžiai dir moje jie yra labai suvargę, skaityt ir rašyt lietuviškai, bet
Mockus
.............
valstybė. Buvo manyta, kad piliečiai noriai eina už savo jimui. Be to, šituose lape42 bę ir rėmę Bendrovės biznį nuskurę, apšepę, neturi kur jis susilaukė jau 78 metus, tai
Mikužiutė.........
ištiesų komunistai ateis Ru despotus galvas guldyti?/liuose pilna visokių šmeižBrazauskas .....
33 ir jos parengimus, tai butu gyventi. Nekalbėsiu dėl ko jo ranka rašyt nepajėgia; aš jo
sijos vardą apginti. Toji Ne! Jie varomi į karo ugnį tų, nepamatuotų įtarimų,
25 me jau atmokėję visas sko jie tokie, bet jie tokie yra.
nuomonė pas socialistus už nevaria! Karas, sako kai-Į “orakulo” Jurgelionio pra-J Dal gis ..............
Šešių Bernardinų tikrai sūnūs parašau jam tą laišką.
daktarus-kvoL:
las.
Z. G. reikėtų pasigailėti. Kurie tu Laiškas: "Tikėdamas, kad Mai
siliko todėl, kad kada ren itojas, yra vienas iš biau- našvstės citatos, jo “genia39
gė Kliaučių Neprigulmin- riausių, vienas iš žiauriau- ■ liški” įnešimai, jo poetiški )r. Staneslow ..
rite gerą širdį, malonėkite kio tėvas liko lx» batu prisiunčiu
33
)r. Biežis.........
ELIZABETH, N. J.
gas Kliubas tokia pat tema šių priemonių naikinti bied-' šiukšlynai, mėšlynai ir jo
jiems pagelbėti. Reikėtų
Ir
uz
10
)r.
Graičiunas
..
“KELEIVĮ“ galima gaut pa- kur nors palei “bušius” pa- 11418,1 money order? 1,2 *2 0 la'
diskusijas, tai komunistai nuomenę. Mes, darbo žmo- ’ fraternalizmas apsuptas pa
V. Matijošait is.
Delegatais į Seimą išrink- vieniais numeriais, sekančioj statyt jiems namelį ir jie sau ške Įdėtą.
plūdo kriaučių rengimo ko neš,
turime
pasmerkti gieža, kad niekas jo kandi
misiją, kad ji nenorinti duo visus imperialistus ir grobi-• daturos
nerėmė sekreto- ti šie nariai: kun. M. Valad- vietoj:
ten baigtų savo dienas. Da ■*Sitlomri«". arb» kaip buvo nnkirs’a
ti “Laisvės” žmonėms pro kus, bet ne vienus smerkti,1 riaus vietai, taip ir pilasi vi- ka, p-lė Ona Zorskaitė, BarMrs. V. Petkos, 227 First st. bar tikros prieglaudos jie
Jv. Jonuj galva. Drama vienam*
akte, parašyta rarsau« ansrlu raiti
gos ateiti ir apginti Sovietų o kitus girti. Jeigu kas yra sais šonais, taip kaip van-. ney Mikulis, Salomėja-Salė Ji užlaiko Saldainių ir kitokiu niekur neturi.
ninko. Vertėtų kiekvienam perRusiją, nes “Laisvė” tą die- plėšikas, galvažudys, tai ne- duo per suirusios bačkos Šimkuvienė ir Jonas Stepą- smulkmenų krautuvę.
(-)
Senas Rumford ietis. •kaityti................................................ 28c.

Kriaučių susirinkimas.

G

Ketvirtas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

No. 15. Balandžio 10 d., 1940 m.

i pridės kiaušinių ir vaisiai ’
sukirmiję. Jauni obuoliukai;
buna pilkuoti. Kai tik tie pil
kai pradeda nusišerti, obe
DABAR LAIKAS SO
Reikia pasirinkti tokiu at lys vėl turi but purškinamos i
DINTI SODĄ.
AKIŲ AŠAROJIMAS.
I gleivinės plėvelės pabrinkimainų. kad vaisiai noktu ne tuo pačiu arsenate of lead į
mišiniu.
Trečią
sykį
reikia!
n
u. nugirsti Į mo
pasitaiko
... ar kitos. kurios nors chro.
Vaismedžius
geriausia visi
. iš
,. karto?
, Geriausia turė- apipurškint tuo pačiu misi-i. Daznai
iš
kurios
gali

: m ones nusiskundžiant,lP!s , nosies ligos, tada iei
sodinti iš įudens. bet galima n to •
niu pirmomis liepos mene- z
h.
kia kreiptisj nosies ligų spe
juos sodinti ir dabar, pakol ma gauti vaisiu per visą va- šio dienomis. Jei taip pada kad, girdi, be jokio, sielos cialistą, kad ištirtų nosį. Iš
lapai a.,
da ne.~r.ogj.
į sąrą k' žiemai pasidėti,
keliata !o. lysime, tai vaisiai užaugs skausmo ar džiaugsmo iš a- gydžius nosies ligas, akių
kių dažnai bėgančios ašaros.
Kas nor. vaismedžių pasi- kiu a,
.
sveiki ir gražus.
Teisybė, sveikos akys taip ašarojimas praeis savaime.
sodinti, tas tun žinoti, kokių
atmainų pasirinkti. Mes eia, i 1- YeIIow Transparent.— Kaip Gydyti Nusa^^^^.
žinoma, nekalbam apie ko-, Obuoliai geltoni, minkšti,
inercini sodą arba platų vai- j sultingi ir gardus. Nunoksta W«s Vaismedžius^
siu ūki. bet toki sodą,-kokio į liepos ir rugpiučio rnėneP. Neverauskas.
kiekviena šeimyna trokšta Į siais.
Šimet soduose gali but
tada tik * akys, ašaroja,
savo namų pagražinimui ir
g. Red AstracKan.— O- nušalusių vaismedžių,
nes Nesveikos akys labai greit vAID/lČ n Al VIS Al
UALI l\Al
kartu turėti vaisių savo rei- buobaj raudoni ir geri. Nu- buvo smarkių šalčių žiemos ašaroja arba nuolat buna
pasiuvusios
ašaromis
ir
raum
x
, . Rašykit programa,” bet ne
kalains.
noksta rugpiučio ir rugsėjo laiku. Taigi čia nurodysim.
Sodinant tokisodą reikia mėnesiais. Vaisius pradeda kaip nušalusius medžius gy- dol?°?- Jai atsitinka del akių
“programas.”
dyti. Dažniausia nušąlą jau-: kleivinės plėvelės uždegimo I Musų korespondentai ir
žiūrėti, kad medžiai nepasi- veSĮj p-reitai
taikytu vienos atmainos, i
s
ni medeliai.
ai‘ kltU kurių nors akies su- i net tūli laikraščių redakto3. Gravenstein. — Obuo
Pastebėjus. kad sode me- į sirgimų.
jriai nežino, kaip rašyti žodi
liai geltoni su raudonais džiai yra šalčio paliesti, ne-!
S “programą.” Jie paprastai
Kas Kelia Musų Tar- dryželiafs, gražiai išrodo ir reikia labai nusiminti ir ne-! yfa labai reikalingos,
i sako: “bus muzikalis pro.»» u.
np
Dpmtn
nlhneiin
9
labai
Nunoksta rugru; siskubinti juos iškirsti, bet: nuolat sus apma akies glei-1
‘prasidėjo vakape uemoruuzaują. sėjo ir lapkričio mėnesiais. imtis gelbėjimo priemonių. į vinę plėvelę ir rageną, plau-,fo ~-amasr
,.” a
programas
M h. K
Naudojant gelbėjimo prie- j M aki nuc^ne^ai urnų r ne- ■
4.
Baldwin.
—
Žieminiai
Pavydo yra prieš tą asme
nį, kuris ką nors turi, ir tas obuoliai. Juos nesunku iš mones, iei medžiai visai ne-!ouoaa alyai teuziuu. juk į, -visos šitos formos vra
tai nors dalinai i
šSifvbS klaidinS°s* Vis^ Pirma reipavydas kila iš tų žmonių, laikyti per visą žiemą iki išgelbėjami,
pagelbejami
?įki; kia atsiminti, kad programa
pavasario.
kurie neturi ir nori atimti.
Jeigu medžio sakų didės-jSnkių pasaimių kūnų, kune,,
ne vyriškos> bet moter£.
Pasisodinę visų šitų at
Gyvenime šita kova yra taip
nė
dalis
yra
pašalusių,
tai
i
n
?
ls
PĮaąti
11
nepašalinti
s
«i
kos
gimties daiktavardis,
obuolių turėsime
sena, kaip ir pati žmonijos mainų,
reikia
visas
nušalusių
šakų
;
asai
omi>,
8
alet
M
akiai
labai
!taip
kaip
telegrama, mononuo liepos mėnesio iki vėlyistorija.
dalis arba visas sakas nu- P _e _ •
grama, epigrama ir tt., todėl
Aš visai nesimaišyčiau i! vo rudens ir per žiemą,
o
jei
nušalimas
yra
L
Kuna
atitikimų,
k
a
<L
rašyt: “muzįkalis
plauti.
ši dalvka. kad pastoti kam Į Bet vienu obuolių juk ne- ant štiebo.tai pašalusią žie-j žmogus ar gyvulys įgauna negalima
pi.ogramas,, ar ,<gl.azus p,.o.
nors kelią prie geresnės lai-; užtenka. Kiekvienam sode vę reikia išplauti iki sveikos a.el kui ios nors Pažasties. amas”
mės bei išmušti ką nors iss turi but ir grušių arba kriau- vietos, o padarytas žaizdas ;vltammo ‘.‘A,
kuns zmo- Antras dalvkas, prograbus pagarbintas.
—O kas?
pozicijos, jeigu kiti to neda- šių. Amerikoje geriausia užtepti sodo tepalu. Nušąlu- ; gaus oigamzmui via buti-;ma niekados negaiį but
Maike!
—Kalta buvo
spadinė. rytų: bet kuomet pavydas ir mėgstamos grasių atmainos1 šią žievę reikia išplauti taip Įnas-Tada sU-ei8a ak>s labaij “muzikalis” ar “muzikalė;”
—0 kas daugiau?
kad taip gardžiai vištą iške- neapykanta verda visom yra šios:
—šiur. Maike. bus ii pė. Juk ir pralotą Olšauską pusėm, tai not oms neneroms1 1. Clapp’s Favorite. — plačiai, kad žaizdos pakraš-' sunkia liga, vadmama Kse- ~ gaH but tik muzikos pro.
čiuose pasirodytų sveiką.. ^fta^^?ok^^’įgrama, dainų programa,
daugiai. Tu žinai, kad man boba i bėdą Įtraukė. Pas lie- tenka apie tai kalbėti,
Vaisiai auga dideli, šviesiai balta žalsva žieve. Tokia riI llauRo? *-US5!°Ja
darbo progi-ama,
programa, ir tt. Pati
vis rupi tavo dūšios išgany tuvius yra tokia ir patarlė.
Kaip biznio Įstaigos turi. geltoni, sultingi ir gardus.; žaizda
tepalui
padedant
nebegamina
ašarų
ir
riebalų,
programa, matote, nėra mu
mas. taigi pasakyk, ar tu at vaike, kad kur pats velnias pavydo kitiems, su kuriaisi Nunoksta rugpiučio mėnegreit gyja ir, nedidelė, sugy-: Asaros akių nebev ilgo ir ne- zika; ji yra tiktam tikra
likai šįmet velykinę spa- negali kunigo sugimdint. tai tui i konkuruoti, tai ir tautos; syje.
ja tą pačią vasarą. Jei žaiz- bevalo. Bakterijos ir dulkės tvarka, kuri iš kalno parovedni?
bobą nusiunčia.
sėja neapykantą prieš kitas
2. Bartlett.—Labai pagal da pirma vasara nesugyja. i nebepasahnamos
"sukeliaa i do, kokie bus muzikos nu- -0 kas tai yra. tėve. toji
—Nesąmones kalbi. tėve. iamas ir išleidžia milionus sėjusi atmaina. Vaisiai di-- - jos
puhavimą, akys uztraska- i mėliai, kokios dainos ir tt.
tai
kitą
pavasari
reikia
"spavednis?“
— Matai. Maike. jau tu įr dolerių propagandai, ardy- deli, gražus ir labai gardus., pakraščius nuvalyti nuo su- nuoja, vokai, fžbrinksta ii, h. ~ visQ «muzikalis’> yra
—Einant i spaviedni. mane kritikuoji. Cicilistai mui bei demoralizavimui ki- Nunoksta rugsėjo mėnesy.
sustoieja. iada \ia įimtas netįkęS žodis. Jeigu jau tok-'
džiuvusio tepalo, po to žaiz pavojusapatoTžtenkiato.
Maike. visu pirma reikia visi tokie. Jų nieko dau- tų tautybių, užlaiko slaptas
dos
pakraščius
užtepti
tepa

3. Seckel. — Vaisiai nedi
padaryti rokundą sumenės. giau nežinot, tik žmones organizacijas, kad kenktų
hgomui gauti tokio
į reikia ,.aimi -muzika.
deli,
apvalaini, tamsiai rus- lu. Tain darant žaizdos grei kiam
atsimint; visus zbitkus. o buntavot prieš kunigus ir ir trukdytų musų pasiseki
maisto,
kuriame
yra
vitami,
us
,. be ne ..m'uzikalis;.
vios spalvos, labai sultingi čiau užgyja.
paskui pasakyti juos kuni ■ponus. Kas pngundo darbi mus.
no
“
A,
”
ir
akys
per
kelias
Kad medis ir labai nuc
Muzikalus gali but žmoir gardus. Burnoje tirpsta
gui Į ausi ir priimti komu ninkus streikuot. ar ne ius?
Iš tų milionų dolerių yra kaip cukrus. Nunoksta tarp šalčio nukentėjęs, vis tiek dienas susitvarko, nes liau
kuris turi palinkimo
niją.
kos pradeda vėl «aminti i
ir tarp mus lietuvių prisammuzikos.
Prof. Gnaiba.
galima
pagydyti,
jei
jis
turi
į
jokiu
—
Kaltais
reikia
ir
stieiįugsėjo
ir
spalio.
—Bet aš, tėve
ašaras
ir
riebalus.
Vitamino
dyta
svetimų
agentų,
kurie
nors siaurą sveikos žievės
* kuoti. tėve. Padėkim. kapi
“zbitkų" nedarau.
4. S h ei don. — Dideli, rusNe vietoj padėtas žodis
sėja neapykantą, kad mums
juostelę, nuo šaknų ligi ša- A,” randame piene, svieste,
talistas
pats
nieko
neveikia,
—Kaip tai ne! Ar tu ne
vos
spalvos,
labai
sultingi
pakeičia mintį.
nesisektu
komercijoje
bei
kų. Ši juostelė gali būti ii į grietinėlėje, žuvų* taukuose
net apsirengti pats tingi, o
priguli prie cicilistų?
profesijoje.
Tų
žmonių
pair
gardus
vaisiai.
Nunoksta
Viename Lietuvos laikravingiuota. Jei bent kurio’j VI dau8e^y kitų riebalų. Is
—Bet socialistai
geri io darbininkai vargsta per stangomis dažnai buna iš- tarp spalių ir lapkričio mė- medžio stiebo dalv nu^a’u 1cia matome, kokią svarbią < ščiu neseneai tilpo straipsnis
dienas ir gyvena prasčiau
žmonės, tėve.
^ žieUte juosta eina ap. i reikšmę turi akiai ašaros.
! apie tul? vokietį (Henleinegu
to dykaduonio šunelis. provokuojami vaidai ir mu- nešiu.
—Ne. Maike, jie kunigus
sų
organizacijose,
nes
kai
5. Beurre d’Anjou.—Vai- link stiebą, tai nors medžiog
Tačiau perdaug ašarų tu- ną), kuriam laikrodžio va—Maike. jeigu Dievas
kritikuoja. Ar neatsimeni,
pas mus nėra vienybės ir su- šiai dideli, gražus ir gardus, vainikas ir buna sveikas, bet • reti akims yra nenaudinga landų mušimas dalydavęs
ko jie
ko
|ie nepiįrašydavo
nepmasv ua\o apie davė balotam tokia laime. tarimo, tai pašaliniai gali Nunoksta lapkričio mėnesy, per nušalusia žievės žiedr • ne.s dažnai tenka šluostyti, ir nepaprasto Įspūdžio. Straippralotą Olšauską? Net bai- tai nereikia pavydėt. O iš lengviau iškraustyt mums Išlaiko iki vidurio žiemos.
maisto iš šaknų negauna, ii ta\ erzina akių gleivinę plė-'snid autorius sako:
su būdavo i jų gazietas pa kitos pusės vėl nereikia rusukeliamas uždegimas, i “Kiekvieną kartą laikroVisos grasios turi but ski- medis turi nudžiūti arbf
žiūrėti. Tai kaip tu gali sa goti. jeigu darbininkui rei kisenius.
ak>Tse daug ašarų, neaiš-; džiui kur nors skambant sa
numatymu, tas pats narnos kaip tik ių sėklos pa tenka vria medi nuniauti že '
kyt. kad jie geri žmonės, a? kia truputi pavargti. Juk ką yraMano
miau
nušalusios
vietos
ir
išj
kus
»
Įv8 per rūką esti maty-įyo krūtinėj Heneleinas pair
su
musų
SLA.
Musų.
skbiro
juodas.
Nuskiltus
rei—Bet pralotas Olšauskas Dievas myli, tam ir kryželį organizacijoje yra tokių as- kja sudėti sausoj vietoj, kur išaugusiu jaunu ugiu, parin mas ’L beV.(Vak . nemalonu i jusdavo lyg mažą durį.
nužudė moteli, tėve. Net duoda nešti. Užtai reikėtų
Išeina, kad tam Heneleimenų. kurie pasirengę tar- pereina oras. Jos buna ge kus stipresnį, auginti nauj? nuolat vaikščioti lyg apsiLietuvos valdžia nuteisė ji tik dėkavoti.
*
'
'
verkusiam.
!
nui
visados kaž-kas durdavo
—Už ką dėkavoti? Ar’ nami doleriui ir vien tik do- viausios kai baigia nokti Mi medį.
kalėjimam O juk ji ne so
Sveikos akys yra nuolat j širdį, kada tik laikrodis suKas bent kiek turi supra
užtai, kad koks nenaudėlis leriui. Jie prisidengę gra skintož
cialistu vali Ižia.
ašarų
vilgomos, tačiau mes skambėdavo savo krūtinėj.
žiais
tautybės
ūbaisiais,
bet
Grušių šakas galima re timo apie vaismedžių skie
—Vistiek. Maike. prieš nori svetimu prakaitu gv- tuo pačiu laiku šmeižia ge
...
...........
tų
ašarų
nejaučiame ir neBet ar tas čia norėta autotas gali nesunkia
kunigą rašyt nevalia, Kodėl venti ir vargšus skliausti? riausius tautos žiedus ir nai tinti ir genėti pavasarį. Ir jų pijimą,
medžiu^ gelbėti skiepijinu matome, nes asaios, atliku- i liaus pasakyti? Supiantakataliki?kns gazietos nieko Ne, tėve, prieš tai reikia ko kina mukiausias atžalas. galima Įsiskiepyt keliatą į- budu. Kafant medžio stie i rios savo uždavinį, nubėga į,ma, kad ne. Juk laikrodi*
vairiu atmainų i viena medi.
voti.
anie tai nerašė!
nes
jiems
rupi
tos
organizavisos šakos nuplaunamos i’ bo atsiranda dideli sušąlu nosį per tam tikrus ašarų la-' negali savo krūtinėj skam
—Gud bai. Maike. Tu
-Tai jos negerai darė.
cijos doleris, jiems rupi pa- j likusius galus sudedami bios žievės plotai, arba ne' Į takėlius, kurie prasideda an- < bėti, nes iis jokios krutinės
kad teisybę nuo katalikų gali ir mane subuntavot.
-- r...:-:
iir apaneturi. Taigi aišku, kad to
sipinigauti. Todėl jie smei- «kiepai, aptepami tepalu ir aplink stiebą, tai pavasari gutėmis viršutiniame
šlepe.
žia užsitarnavusius ir paty- kas vakaras - ir rytas aplic- galima. parinkus ilgus, stip timame akies vokuose, kam- straipsnio autorius turėjo
—Ai don kėr. Maike. ką SUNKIOS BAUSMĖS U2 įusius SLA virsminkus. sėja jamį vandeniu. Prigija grei- rius ugius, skiepyti po zievi pe prie nosies.
minty ne laikrodžio, bet
žieve
KIAULIENĄ.
tu sakai, bet cicilistai man
demoralizaciją. kad jiems įaj
žemiau žaizdos, o ūgio vir-; Tiems žmonėms kurie tu- Henleino krutinę. I»et Jovanepatinka. -Jie ir ponų nepaPikčiausis grušių priešas šune tokiu pat budu užkišt ild sveikas akis, bet dažnai i las išėjo pas jį dėl to, kad
Klaipėdos teisme dau yra taip į-akyta is toliau.
vožo.ia. Kaip tik vožnesnė
Jei tamsta esi SLA narys yra rudis ir vadinamas giy- viršuj žaizdos. Ūgių reikli .i°s ašaroja, tai atsitinka tik, jis ne vietoj padėjo Henleiasaba. tai ir traukia per kri giau kaip S valandas buvo
svarstyta byla prieš vieną ir tamstai rupi, kad musų bas. Tai tokios ligos. Lapai 2__ 3' arba daugiau, žiūrini ■ dėl ašarų latakėlių užakimo, i no vardą. Pamėginkim’ jo
tiką.
kokio stoiumo medis. Skie susiaurėjimo ar užaugimo-! netiskiumą atitaisyti ir pa
— Kritikuoti reikalinga, Klaipėdos priemiesčio ūki organizacija gyvuotų ir aug- pradeda suktis, vaisiai taip lui prigijus, medis išgelbė-; Dėl šios priežasties ašaros žiūrėkim kaip tuomet tas satėve. nes kitaip dykaduo ninką. viena Janiškės dva- tų. tai neklausyk jokių lape- pat buna susisukę, negražu-. jamas. ‘ nes visos sultys pei į negali patekti į nosį, o rieda i kinys išrodys. Perrašytam jį
niai s'uliptu daibo žmonėm
ugius patenka i vainiką.
Per skruostus ir atrodo, lyg taip:
ant sprando.
n
U.
Gali
“Kiekviena- karta? laikro
Porai savaičių prašini į žmogus
-būti ašarų
- nuolat
- - verktų.
-- - - užakę
- - džiui
Tai ką tu. Maike,
latakėliai
kur nore skambant
metu spalio menesv. Kana kus, būtent:
nų vandens dedamas 1 sva kus po pirmo žaizdų apžiū
kuo j i dykaduoniais?
Prez.—Bagočius.
ras šitų nuodų. Pirmą kartą rėjimo, reikia medžius pa giliau nosy ar prie įžengimo Henleinas savo kratinei pa— Ogi kad ir toki poną. jau buvo Įvesti leidimai gy
V icepr.—Mažukr.a.
reikia puiškint tuojaus žie tikrinti, nes dažniausiai pa į nosį. Tai dažniausiai atsi-. jusdavo lyg mažą durį.”
kaip tavo parapijos klebo vuliams piauti, šie žmonės
Matote, kas išėjo? Tie papirkę
kiaulienos
dviejų
Sekr.—I)r. Pilka.
dams nukritus, o po trijų juoduoja naujose vietose tinka dėl slogų, kad nosie*
nas. tėve.
gleivinė
pabrinksta
ar
esant
tys
žodžiai, tik truputį kitoIžd.—Gugis.
savaičių atkartoti. .Jeigu vė kur anksčiau žievė nebuve
Tai kodėl jis dykaduo slaptai piautų kiaulių, kurių
kitoms chroniškoms nosies kioj tvai koj sustatyti, ir tuovieną policija rado pas ūki
Iždo globėiai —Mikužiu- liau pasirodytų, kad lapai pajuodavusi.
nis'.'
ligoms:
ašaros negali nosin jau pasidaro aišku, apie kieninką, kitą pas lietuvį dar
Jei medis žaizdų neturi patekti, o ašarų gamyba ei- no krutinę kalbama.
—Todėl, kad jis valgo ki bininką. Ūkininkas nubaus tė ir Dalgis (balsuot už abu juosia aiba sukasi, tai ir vėl
du).
reikia purškinti.
lik šiain sau pašalęs, tai na, tuomet jos iš akies išteka
lų žmonių uždirbtą duoną,
Da aiškesnis šis sakinys
tas 1 metais ir :•» mėn. kalėji Dr.-kvot.— Dr Stanes’ovr.
Obelių purškimas prasi jam pagydyti pagelbiniv ant skruostų.
l’arapijonims jie liepia pas mo ir 445 markėmis pabaubus jei pridėsime porą skiTinkamesnių žmoniu i deda anksčiau. Kol lapų budu nereikia: toks medis
ninkauti. nepersivalgyt. o
i,
.i
Šiam
susirgimui
vaistai
riamuju
- dos. darbininkas 1 m. kalė- SLA Pildomąją Tarybą nė pumpurai da neatsiaare, ga i pats savaime pagjl. pe , j()U, negaH
„urs h. taip. J - ženklu, būtent šipats gavėnioj
jiersivalgė limo ir 15d markių: kiti nu
ra.
Andrius KirMlis*
reikia r.upuiskinti lime-sul- 'eih£H TMl' ,
' : kažin kiek sulašintum į akis “Kiekvieną kartą, laikiov ištienos ir apsirgo.
bausti piniginėmis bausmė
Brockton,
Mass.
! <n0" ^.vmas yra lengvas džiui kur nnrs skambant,
phur mišiniu. Reikia pirkti K kTšaknvUaS'os
Ar tai tu kalbi apie mis nuo 5d iki 1.3dd markių.
ne miltelius, bet skysti (li- x
šver.t<, Kazimiero atlaidus,
• •
ir paprastas). Reikia kreip- Henleinas pajusdavo savo
«
KELEIVIO
”
KA

quid),
nes toks lengviau su
Taigi, pavasarėjant daz- tis į akių gydytoją-. Gydyto- kratinėj lyg mažą durį.”
kada ji.' negalėjo pamokslo VILNIUN ATBĖGO 3.400
vandeniu susimaišo. Kai la niau aplankykime sodus. ■ jas tarn tikra zondu atidaSkiriamieji ženklai čia
p a-a kyt.'
LIETUVIŲ IŠ PO RUSŲ.
LENDORIUS
pai išsprogsta, tai šitas che tikrinkime atskirų medžiu, ,ys uzakusio ašarų latakėlio reikalingi dėl to, kad ši fraTaip. tėve.
Kurie ji užsisakė visiems mikalas pavojinga vartoti. t veikumą, o pastebėję nusa-1 praėjimą į nosį.
zė (laikrodžiui kur nors
Elta praneša, kad iš po
—<) is kur tu žinai. Maike,
Pačiam ligoniui tokias o- skambant) yra visai savistoid -1" tada buv«. persival- bolševikų atbėgusių Vilniun išsiuntinėtas. O kas da ne- Vėliau, kai tik žiedai nukris, umus, stengkimes gydyti.
lietuvių buvo užregistruota užsisakė, gali prisiųsti užsa- luojaus reikia obelis nunu - Kas mano gydyti aukščiau peracijas daiyti nepatartina, vi mintis ir įvesta į šitą saki
keptos vištienos?
rar. Kaina “Kelei- skinti arsenate of lead miši- minėtu skiepijimo budu, da nes gali gautis sunkus voko nį tik tam, kad paaiškintų,
i ,■ mano dalykas, tė- kartu su moksleiviais 3,40d kymą dabai
asmenų. Dabar dauguma jų vio” skaitytojams — 25c. niu. į 50 galionų vandens bar turi pasirūpinti prisi sužalojimas, kurio nei gydv- prie kokių apystovų Her
adresuoti taip: dedama 3 svarai araenale ot pjauti ugiu nuo sveikų me tojas nebepataisys.
Bet it.- ia o nasakvsiu, jau gavo darbą, bet 1,400 Prašome
nas pajusdavo savo krut
*
•
*
j
*i*
i
*
•
t?
~
Maike kad čia ne iis buvo atbėgeb’u ' U dar reikia “Keleivis,” 253 Broadvvay,;lead. To nepadarius, į jau- džių.
Jeigu
akies
ašarų
lataketą “lyg maža durį.”
Sodininką st K. L.
Mnti
r m . ^o Boston Alas*
nas užuomazgas kirmėlės
kalT:<^
liai yrą užspausti dėl nosies į
Prof, Gna

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Keliatas Patarimu Farmeriam
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Sveikatos Kampelis

Ko. 15. Balandžio 10 d.. 1910 m.
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Įvairios Žinios. |
VILNIUJE ATKURTA
“KULTŪROS” DRAU
GIJA.

Lenkams valdant Vilnių,
čiu veikė lietuvių “Kulturos” draugija, kuri turėjo
savo knygynėlius, skaityklas ir bendrai varė platų kuituros darbų lietuvių tarpe,
Dabar toji “Kultūros draugija Vilniuje vėl atkurta.
Kovo 10 dieną jvyko atsteigiamasis Vilniaus “Kultū
ros” draugijos susirinkimas,
kuris įvyko naujomis sąly
gomis, prisitaikius prie Lie
tuvos įstatymų, kurie lei
džia šiai draugijai veikti vi
soje Lietuvoje.
Susirinkimą atidarė A.
Krutulis, kuris sveikino su
sirinkusius, ypač vyresniuo
sius, kurie dar prieš 30 me
tų pradėjo tą darbą, kurį
dirbo “Kultūros” organiza
cija. A. Krutulis į prezidiu
mą pakvietė: P. Karaziją,
F. Bortkeviėienę, Bugailiš*
kį, Z. Toliušį, Narbutą, J.
Kardelį,
sekretorium
J.
Latvį.
Kultūrininkus sveikino F.
Bortkevičienė, kuri pasi
džiaugė. kad dabar visi ga
lėsime dirbti drauge. Šiau
lių “Kultūros” vardu sveiki
no p. Bugailiškis. liaudinin
kų srovės vardu Z. Toliušis
kuris pareiškė didelę pagar
bą
Vilniaus
“Kultūros’’
draugijos veikėjams, dirbu
siems liaudies švietimo dar
bą Lenkijos laikais.

Penktu Puslapi*

KELEIVIS, SO. BOSTON;

Kraujo Transfuzija

TORONTO, ONT.,
CANADA.

| UŽ SUNAUS NUŽUDY! MĄ 8 METAI KATOR
GOS.

SLA 236 kp. nariai piktina*
•i vadinamais “SLA Gerorovės Gynėjais.”

Būdamas girtas rusas Poiia kovas užmušė savo sūnų
netoli nuo Zarasų. Teismas
nuteisė jį dešimčiai metų
katorgos, bet jis apeliavo ir
apeliacijų rūmai sumažino
bau: mę iki 8 metų.

VILNIAUS KRAŠTE
SIAUČIA VAGYS IR
ŽMOGŽUDŽIAI.

Balandžio 6 d. čia buvo
j surengtas vakaras su šo; kiais. Suvaidinta keturiu
Nors Vilniaus krašte ne-jveįksmų drama “Rytų Ry
senai buvo likviduota dide- ji&”
lė plėšikų “kompanija,” visKovo 28 d. nustebino
tiek vagių ir razbaininkų
SLA
narius atėjusi tūlos
siautimas nesiliauja. Šiomis
dienomis Vilniaus mieste grupės brošiūra su antgalbuvo išplėšta
Petronėlės viu, “Kas Pirmas Mirs?”
krautuvė, išnešta prekių už Nieko nelaukęs perskaičiau,
5,000 litų. Mergežerių kai nes maniau, kad gal ištikru
me ir apylinkėj iš ūkininkų jų kas noi’s svarbaus atsiti
pavogta daug arklių, kurių ko. Bet perskaičius visą išti
vertė siekia 10,000 litų. Mai- sai ir pastebėjus net dviejų
šiogalos apylinkėj žmogžu SLA P. T. narių atvaizdus,
dys Pr. Aleksandrovskis į- kuriuos minėta grupė siūlo į
vykdė žiaurią žmogžudystę SLA viršininkus, teko pa
ir namus padegė. Subėgę abejoti, argi ištikrujų tiedu
nariai
kaimynai namus nuo gaisro pildomos tarybos
išgelbėjo, žmogžudys suim bendradarbiauja su tokia
nešvaria žmonių grupe, ku
tas.
rių idėjos draugai pridarė
MOKYKLA, KURIĄ STA SLA tiek žalos? Ir jie nesiTĖ KETURIOS VALSgėdina melagingai prikai
SYBĖS.
šioti tuos padarytus nuosto
Švenčionėlių
apskrity, j lius dabartinei SLA valdy
Jeigu
Vilniaus krašte, via viena. ,bai!
v
. ... ,pasirodys,
.
, kad
mokykla, kurią statė 4 vais- i ištikrujų jiedu sutinka bentybės per 26 metus ir kurią1 dradarbiauti su ta grupe,
galutinai baigė irengti lietu- i Kurios sekretorium yra V. S.
viai. Pirmiausia šia mokyk-! J°kub.vnas is Chicagos, tai
ią pradėjo statvti rusai dar; musų kuopoje jie netik ne-

i

HAJIESKOJIMaT
Marijona Leikytė. pa.ie-kau brolio
Juozapo LEIKIO. paeina is Ytdliikių
kaimo. Skaudvilės parapijos; prašau
atsišaukti, kurie žinot kur ji., randa
si. malonėkite pranešti, busiu dėkin
ga.
Mary Lėkis
<•;>
St. Clair avė., Euelid. On:o.

Pajieškau brolio P tro ČEKA
NAUSKO. iis jryvena Detroit, Mich.
Prašau atsišaukti, kurie žiu >t įo ad
resą malonėkite praneš’:. bu-iu dė
kinga.
Mrs. A. VVarrvn
i l-’iO N. Second st.,
IIu is«m. X. V.
Pajieškau Jono Stiliaus, jis apie
10 metų atgal gyveno Stratford. Ct.
po num. 12:» Wi<kland avė. Prašau
jo atsisaukt, arba kurie žinot kur jis
dabar randasi, malonėkite pranešti.
Ež pranešimą stengsiuos patenkinti.
James Daunis
<7>)
i -’ib Lincoln st.,
Brighton. Mass.

Chicagos ligoninėj daktarai traukia kraują iš Mrs. Rose McMuliin gyslų, kuris bus sulei
stas vienam Chicagos dentistui. Jis serga tokia liga. kokia sykį yra sirgusi ši moteris. Ka
dangi ji tą ligą nuveikė, tai daktarai mano. kad jos kraujas gali nugalėti ir to dentisto
ligą.
BROOKLYNO ŽMOGŽU
DŽIŲ SINDIKATAS.

Pajieškau giminaičių Lukošiaus,
Petro. Mikolo ir Adomo KiMBIRAL’SKV, Ježemiikavo kaimo. Birštono
pa apijos. Alytaus ap. I r. Turiu svar
bų reikalą, prašau atsišaukti: kurie
žbiote kur jie randasi, prašau jų ant
rasa, busiu jums dėkirrj.ras.
<•>1
S. Masalsky
I*. O. Bo.x 174,
Mex:co, Maine.
Ona I’lažienė-Kulpaniutė. pajieškau brolio VINCO KULPANO. paei
na is Punsko parapijos, Vaiponiškių
kaimo. Girdėjau gyvena \Vaterbury,
Connecticut. Prašau ji pati atsišauk
ti, kurie žinot kur jis randasi, malo
nėkite pranešti sekančiu adresu: ii)
Mrs. Ona Blažienė
57(5 Pearl st..
Stoughton, Mass.

, ....
.. . o
, Brooklyne tapo susekta
ga. Lenku valdvmo laikais | kalbėti? su daugeliu kuopos
jP?. 1 tlktai Stalino vak į žmogžudžių gauja, kuri už
per 19 metu mokyklai buvo narių, ir visi vienodai reis- Tai Grikšto “argumentas” į dzią. Bet apie jos nuperia- pinigus apsiimdavo užmušti
Pajieškau brolio Stovio Puto, paei
Brcokiyno diskusijose. i, ...tinę
listme politiką n jis nieko Kot
L-ni-i žmogų.
vmn.m
n^nnėjn.
sudėti t?k langai/ Vilniaus kia pasipiktinimą minimos
bet kokį
Daugiau na iš Lietuvos iš Iškonių kaimo. Bu
apielinkės. Ilgus metus gyveno
sričiai «rižus prie Lietuvos,= grupės vedama provokaciBrooklyne 29 kovo LSS: nePa?akėsia tos gaujos “patarnavi zų
Bostone, dabar nežinau kur randasi.
ja.
Nejaugi
tie
žmonės
ma
mokvkla galutinai buvo i•••** w
mais” naudojosi visokie ra Kurie apie ji žinot malonėkite pra
nešti arba pats lai atsišaukia. \ ra
rengta, šiuo metu iau vyks- i
kad SLA nanai yra tiek ' kuopa buvo surengus į p0 jo kalbėjo F. Lavins_ diskusijas tema: “Ar Sovie-; kas. Jisai pareiškė, kad ne- ketieriai. Du gaujos nariai svarbus reikalas. Peter Puta.
(til
žmonė- virto “išdavikais” ir išduo-; 1 13 Bolton st., So. Boston. Mass.
zeikia da kitus savo sėbrus. Išaiš- ,■ Paulina Gustinaitė, pajieškau seseALIEJAUS jriAou
SPROGIMAS
sta su kinta jau 12 tos gaujos uz- ru Onutės ir Elzbietos GAI.IN1TES;
UŽMUŠĖ 4 VYRUS.
yzdžiui,įmuštų
žmonių. Ji siuntinė-;^ų re£&ukK«rie%inot°k„JaS
politikieri
Centraiia, III.—Pereitą są
• davo savo žmogžudžius ir į i randasi, malonėkit pranešti, aš atstSocialistai kaip Grikštas.
236 kp. Narys. darbininkiška.
vaitę čia įvyko baisus alie VILNIUJE NUSAVINTA
Čia Grikštas neiškentė iri kitus miestus “darbą atlik-,tl •slu uVrs.anpauiina Gustine ’ *
pakvietė
į
tas
diskusijas
ir
JAU 90 DVARŲ.
jaus šulinio sprogimas, per
Mackay st.,
Detn.it. m n b.
“Laisvės” komunistus. Pa atsisukęs į Lavinską sako: įti,' bet jos centras buvo;
kurį 4 darbininkai buvo už
Atgautoje Vilniaus sritv- LIETUVOS VOKIEČIAI siuntė registruotą laišką jų “Tylėk, rupuže, ba gausi i Brooklyne. Tarp jos aukų
APSIVEDIMAI.
ATSIDŪRĖ KEBLIOJ
mušti ir kiti keturi sužeisti. je iki kovo pradžios nusa
per snukį!”
į yra ir uosto darbininkų uni-į
organizatoriui Gasiunui.
PADĖTY.
vinta jau apie 90 dvarų. Nu- ’
Žmonės
uradėio iuoktis i ios veikėjas Peter Panto. Jo i g nos
Pajieškau apsivedimui rimtos mer-;
znnunv. pirfucpi ĮUUftua. i j
nuo 24 iki 29 metų; aš esu vuiKINIJA.
Diskusijoms
atsidarius.
Lietuvos vokiečių organi
savintuose dvaruose šį pa
klinas
da
ne^uiastas.
I
kinas 29 m., gerai atrodau. tunu ge- ;
Šiaip jau publika užsilai-į
(Kulturverbando) piimininkas net tris kartus
, rą darbą. Prašau su laišku prisiųsti
Prigėrė 700 japonų.—Be vasarį bus pradėta parcelia- zacijos
kė
labai ramiai ir išrodė, PRADĖJO DEGTI NAU j ir savo paveikslą, kuri pareikalavus
vadai
pernai
buvo
paskelšaukė
komunistus
pasirosikeliant per upę atakuoti cija, suteikiant žemės jo
• sugrąžinsiu.
S. H.
(5)
talingiems * vilniečiams^ bę, kad šių metų balandžio dyt, bet neatsiliepė nei vie- kad diskusijos jai patiko.
JOS ANGLIJOS FAB
i 43SS Lavai avė., Montreal, Canada.
Ujuano miestą, pereitą sa reikalin
RIKAI.
Frank L&vinskas.
vaitę Sui-juano provincijoj Išsi skirsčiusiems į vienkie- mėnesy prasidėsianti “re- nas. Žmonių buvo pilna saBekernč
patriacija,
”
tai
yra,
iškrauslė.
Tuomet
pradėta
diskusiPaskutinėmiss dienomis
dienomis i ,
prigėrė 700 japonų karei mins ūkininkams jau pradė
tymas
vokiečių
iš
Lietuvos
į
jas
be
komunistų.
Įžanginę
LIETUVA GIRDĖJO BOS-lNaujoj Anglijoj gaisrai »u-’
ta duoti miško medžiagos.
viu.
Vokietiją. Taigi, laukdami kalbą pasakė Stilsonas. JiTONIEČIŲ RADIJĄ.
i naikino
daug,• fabriku.
Su- be,r avi ninkas turi parduo
,
_ ,
, .
-p n ; gan gerai angliškai kalbėt.
<■•)
šito parsikraustymo, Lietu- rai nurodė, kas dabar darosi
dege kelios dirbtuves r all Į 7£5 Main Street, Cambridge. Mass.
Filozofas Sukėlęs Audrą
Kaip
žinia,
Bostono
lietu: vos vokiečiai pereitą rudenį Europoj, kas daro užpuoli- .
..
.
Rivery, VVorcestery, LowelParsiduoda Farma
! jau nearė laukų ir nešėjo ru- mus ant mažesniu tautų, kas V1V radijo grupes šįmet ly ir kituose miestuose. Pe
SO itkerių, gera žemė ir visa dirbai gių šiam pavasariui. Dar- grobia svetimas žemes. Po transliavo Lietuvon trum reitą subatą Haverhilly suq
,
j ma, geri budinkai. elektrikus šviesa;
; bininkų irgi nesamdo šiam to sekė diskusijos. Balsas pomis bangomis dvi savo
Merrimack
i>U\VflUSt , parduosiu lengvais išmokėjimais ir
; pavasariui. Dabar gi, kai buvo duodamas kiekvie- programas, vieną 17 vasa- Co. dirbtuvė. Manoma, kad '
,Vvri*s,Mrs
n,irf'-E. likau
n:,s!c- tur((>)
'-'
Judaitis
. ,
,
, parduot,
j atėjo balandžio mėnuo ir nam. kas tik norėjo savo rio vakare, o antrą 18 vasa ugnis
buvo
pakista.
l
k.
Seottville. Mieli.
rio įvte. Dabar Elta prane
jau turėjo prasidėti vokie- nuomonę pasakyti,
PARSIDUODA GRAŽI 103 AKRŲ FARMA.
čiu “repatriacija,” tai jų vaNors komunistų lyderiai ša, kad Lietuvos žmonės tų i
programų
labai
laukė
ir
jau
dai iš “Kulturverbando” oficialiai nepasirodė, bet
paskelbė, kad “repatriaci- Rusijos
šalininkų buvo. iš kalno pasimošę sėdėjo
ja” atidedama dar vieniems Viena moteris gyrė Sovie- prie radijo imtuvų. Nors abi
metams. Na, o Lietuvos vo- tus. Bet apie jų imperializ- dvi programos Lietuvoje
kiečiai neturi sau duonos mą ji nieko nepasakė. Ma- girdėjosi, bet ne aiškiai.
pasisėję.
tyt. ji pati nesuprato, ka im- Vardų ir pavardžių nebuvę
--------------perialistinė politika reiškia. galima suprasti. Ypač silp
nai girdėjosi pp. Minkų pro-J
Sy2ulJA°?Ji™AI :
Antkalbėjo Leonas
GRĮŠIĄ LIETUVON.
Grikštas, visiems gerai žino- grama 18 vasario rytą. Sun- j
ku buvę sugaudyt trumpas;
“Elta praneša, kad Šuo- nlas “vėjo malūnas.” Ištik- radijo bangas.
mijoje, ypač \ iipuri (Vi- ro tas žmogus netu:i jokio
lioigo) apylinkėse gyvenę nusistatvmo'. Apie 25—30 PANAIKINKIT
lietuviai, kurie prieš suomių mclu attraj jįs buvo prisidė- PLEISKANAS ir
rusų karui prasidedant jau jęs prįe socialistų: paskui
buvo iš tos srities evakuoti į nuėjo su “aidoblistais,” vė- Sustiprinkit
l<itas Suomijos dalis, ren- pau Įsirašė į komunistus, o PLAUKUS
I’rie ežero, kur suvažiuoja vasarotojai. Budinkai ir visi įrankiai ge
giasi grįžti Lietuvon, is kur dabar įau pasigyrė esąs Vartokite Alcxander’s Castile Olive riausioj tvarkoj. Taipgi ir gyvuliai. Pelningas biznis is turistų. :;i) akrų
da nekirstų medžių, stebėtinai graži viela medžiojimui ir žuvaviprieš daug metų buvę iške- “biblijos studentas” ir dės- □ii Shampoo ir Stiprinantį Toniką. puikių
mui. Vieta tikrai verta Slu.OOO, mes pasiaukojam nuostoliui, atiduodam
Prisiųskite
25
centus,
o
mes
prisiųsiliž pusę kainos. Gera proga pasinaudot lietuviams.
(-)
liave. Is Y lipin io evakuojąsi fė savo “tėzius” iš šventraš- uc 2 Sampalu.
STANLEY
SERAEIN,
M.-M1I.LAN,
MICHIGAN.
ir dar likusieji lietuviai, ap- čio. Vyras atrodo diktas,
ALEXANDER’S CO.
sispręndę nepasilikti po So- sveikas’ bet galvoje vėjai
412 W. BROADUAY.
4
vietais.
SO. BOSTON. MASS.
švilpia.
VILNIUJE AREŠTUOTA
1,015 ŽMONIŲ.

(•ja yra parodytas Bcdirand Russci'. Anglijo; filosofas omokytojas, dėl kurio paskutinėmis dienomis Amerika, e ne
maža k'lo triukšmo. Nevv Yorxo miesto kokgija j. dkvielė
ji dėstyt filozoli.ią. Atžagareiviai kreipėsi i teismę ir p-c.a-lkaiavo. kad jam hutą uždrau -ta te; de/’j i m-mytojauii.
nes jis skelbiąs “nemorališką mokslą" lytim klausimais
Kadangi toji I olegija yra užlaikoma Į-iiicčiu ra kesei.-us, o
lie, skundikai, esą tu mokesčiu mokėtojai.tai jii priešin
gi, kad jų pinigais hutų sanid< mas toks žmogus. !r Vyriau
siojo l'eismo Teisėjai uždraudt kolegijai šitą švietėją s; in
delis. Dabar laisvos minties žmones pakėlė dideli protestą
dėl mokslo laisvės varžymo. Garsus universitetų profeso
riai, rašytojai ir visuomenininkai r<ikaiau.įa, kad tasai tei
smo sprenoimas butų |*anaiktnias ir kad Russelliui hutu
leista užimti Ne\v Yorko kokgijni ve-tą. I)a!elitiniu laiku
jis vra ('a|iforui jo- unjversit«j.- I
\ngel<>s nui>slc.
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VIRĖJA

Vilniaus apygardos poli
cijos viišininkas praneša,
kad nuo lapkiičio 1 dienos
iki kovo 1 dienos Vilniuje
ir jo apygardoje buvo areš
tuota iš viso 1,015 žmonių. S
Beveik visi esą perduoti tei
s mams nubausti.
NAUJA VAISTV KNYGA

SVEIKATA

LIGONIAMS

Gydymas visokiu ligų šaknimis,
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Dtpais. Joje telpa :>11 vardų
visokių augalų lietuviškai, angliškai
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
ligas gydo ir kaip reikia vartoti,
i Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
Kanados doleris dabar tik S5 centai. |
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
jm>j įerini dolerį laiške. Adresas. (•)
PAVI. MIKAI.AISKAS
213 W. 1-oųrth St., Se. Boston. Mas^.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maista. kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminų kokybę.
Knygą sutaisė K. Petrikienė. išleido A. I.. D. I.. I»
Moterų Skvrius. Kaina $1.00. ’

Reikalaukite:

“KELEIVIS”,

25.3 W. BROADMAY,
SO. BOSTON, MASS.
jMMeaeManeemsean
■*MBRK*!mBOTRMRW9tmBB9M»naiOOf
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LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie kar^ ir kitus pasaulio
įvykina, tai skaitykite “Naujienas,”

"Naujienos” yra pirmas ir didiiausias lietuvių
dienraitis Amerikoje.

Užsirašykite "Naujienas” šiandien. Naujienų
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chicagą), $5 00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siuskite:

Pritaikyta* Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

“NAUJIENOS"

SITAIStį I)ft. P. PILKA, Lietuvių Kalbon Mokytojas prie

1739 South Halsted Street

MASSACHVSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA $1.00.

CHICAGO. ILLINOIS
Šasipažinimai kapiįę

DR. D. PILKA, 528 Columbua Avė., Boston, Mass.
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KELEIVIS,

Moterims Pasiskaityt
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SKYRIŲ
TVARKO
M. MICHFISONIENĖ.

So.
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BOSTON.

Kurią Jis Galėtų Pasirinkti?

t
!

VILNIAUS KRAŠTUI
ŠELPTI SURINKTA
JAU $11,220.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Gen. Liet. Konsulato pa
kvitavimas Nr. 30.

Interesantui. — Mums ne
sinori tikėti, kad draugo ap
rašytas propelerio pagerini
mas galėtų turėti praktiškos
vertės. Kiekviena orlaivių
kompanija turi gabių inži
nierių, aeronautikos specia
listų. Paprastas žmogus, ši
toj srity nesilavinęs, jų “nesubytys.” Propeleru yra jau
visokių konstrukcijų, yra
net kintamojo greičio, tai
yra tokių, kurių kampas ga
lima keisti pagal reikalą.
Bet jeigu jau draugas būti
nai nori savo išradimą ata
tinkamai firmai pasiūlyt,
tai padaryk jo konstrukci
jos braižinį, paaiškink me
chanikos principą, kuriuo
jis paremtas, ir nusiųsk šiuo
adresu: United Aircraft
Corporation, East Hartford,
Conn., U. S. A. Yra panašių
firmų ir Kanadoj, bet mes
neturim jų adresų po ranka.

SLA 192 kuopa $26.58.
SLA 306 kuopa $10.
ŽODIS SLA. NARĖMS. • toks. kad dabartinė P. Tarvi ba Susivienijimo reikalus
; V. Vaitkauskas $1.
Per daugeli metu SLA žymiai pataisė ir šiandien,
Pittsburgho lietuviai pri
politikieriai ir visokie mekkaip matėm iš raporto, tilsiuntė
per P. Pečiuką ir J.
leriai. varžydamiesi už mu pusio “Tėvynės** 12 nume; Vaisi $66.
sų balsus, kaip tik Įmanyda
rv. SLA stovi daug geriau ir
Lietuvos rėmėjų sąjunga
mi visokiais budais suk; tvirčiau, negu kada nors
iš
Nevv Britaino prisiuntė
mums gaivas, lyg mes butu
pirmiau. Net ir Insurance
per
J. Janušonytę $100.
me tiek žioples, kad nemo
* Birutės Moterų D-ja iš
kėtume atskirti pelų nuc departamento inspektoriai
ir kiti finansų ekspertai da
Mcntellos, Mass., per K.
grudų. Ne. vyručiai, me: bai tinę Tarybą už tai pa
Valangevičienę
$25.
mokam ir i asų politiką ge
gyrė.
Nevv
Havene
per
16 vasa
rai suprantam. Jus be reika
Kalbant apie dabartines
rio šventę surinkta $175.
lo siuntinejat mums save
Susivienijimo “flopauzes,”
;
Lietuvai Remti Draugija
lapelius. Net ir šį rytą ga tai "Tėvynės** redaktorius
iš
Worcesterio
$122.
vau jų visą pluoštą. Argi ne
dabartiniu laiku yra musų
Bridgevvaterio
lietuviai
galėtumėt jus tuos pinigu
lidžiausia “flopauzė.”
per D. Lapeikį $85.
paaukauti kokiems kirtęs
Vilniaus Fondas iš Hart
Įdomu
butų
patirti,
kaip
niems tikslams, negu šmei.'
fordo
$150.
tams ir žioploms rekomen tie visoki "musų balsai*’ ir
tVaterburyje
per 16 vasa
dacijoms? Liaukitės staų “gerovės gynėjai*' gauna
rio šventę surinkta ir pri
naiių adresus? Labai negesave ant pajuokos.
siųsta per T. Matą $13.55.
■ ai, kad jie taip lengvai yra
'PersKaičias 42 kuopos re visiems prieinami. Taip ne
i Brooklyne SLA salėje
komendaciją balsuoti u: turėtų buti. Alės nenorim,
1 kovo 27 surinkta $30.
Velykų
Kiaušiniui. —
J. J. Bačiuną nesusilaikiat kad mus visokiais lapeliais
į Viso ................
$804.13 Draugo korespondencijos iš
.neprasijuokus. Aš prieš pa bombarduotų, baugindami
i Pirmiau skelbta 10,415.95 Sudbury, Ont., nespausi!inti p. Bačiuną nieko neturiu SLA mirtimi, pomirtinės
1
sim, nes joje aprašomi pri
nors negaliu suprasti, kode negavimu ir tt. Tas kelia
Bendrai ....... $11,220.08 vačiai šeimynos reikalai, ir
toks džentelmanas lošia to baisią betvarkę musų orga
I Be to, Lietuvių Moterų prie to da pridedama viso
kią žymią rolę SLA mekie nizacijoj ir greičiau gali ją
i Leg. Skyrius iš Nevv Have- kių pastabų ir išvadų. Ra
rių tarpe. Alane juokas im; suardyti ir numarinti, negu
' no prisiuntė Lietuvos Kon- šant žinias, reikia paduoti
Apie 300 mergaičių iš Stephens kolegijos (Missouri) nuvyko pažiūrėti kaip daromi ka
iš to. kad 42 kuopa, kurio, tie seni investmentai. kū
! sulatui $10 Ginklu Fondui. tiktai grynus faktus, be jo
ro aviacijos pratimai. Kai kadetas Charles Hewins parodė joms keliatą šiurpulingu
nariu yra ir pats p. Bačiu nuos rodos padarė ne da
kių komentarų. Jeigu reika
••siuntu“ ore. tai paskui visos ji apspito prašyti, kad jis paimtų jas su savim j orą.
nas. sako. kad “mums įeiki; bartinė Pild. Taryba, bet ta,
Nepaprasti Įvykiai, lingas platesnis paaiškini
rinkti savo vadais jaunes kuri veikė Stasio Gegužio
mas, tai jį galima pridėti tik
KRITIKA.
kamai įvertinamos. Dabar ką padėti, ir vaikas pats tą
nius žmones,” todėl jie i prezidentavimo laikais.
Čiaudulys
nutraukė
žmogui
redakcijos
informacijai. Ga
agituoja už p. J. J. Bačiun;;
Kiek laiko atgal Moterų i net ir protingiausia moteris toliau daro. Svarbu, kad
kaklą.
lėtumėt ir tinkamesnį sla
kartais pavirsta niekais vien vaikas matytų gerą pavyzTaigi, matydamos iš raį Centro iždininko vietą
Skyriuje
tilpo straipsnis • dėl
pyvardį
pavartoti.
i
Associated
Press
praneša
to, kad vyras jos nemyli dį is suaugusių, nes jis yra,
"kaipo jaunesnės kartos' nortų i’- tikru faktu, jog da “Tuštumas, Kokio Rimtos
iš
Nebraskos
valstijos
šitokį
veikėją. Skamba kaip tikras bartinė SLA Pild. Taryba Moters Turėtų Vengti.” Ko ir nežiūri. Net ir kiti žiop- kaip mažas bezdžioniukas,
LAIŠKAI MAIKIO TfiVl’I.
“džiokas." Tik keli mene stengiasi ir veikia kaip tik ji dėl tik moters? Daug tuštu liai ją laiko ant juoko ir kuris viską stengiasi pamėg įvykį: Elinor Taft, Grand
džioti, ką daro suaugusieji. i Island high schoolės moki Girdėjau, kad Maikio tėvas
šiai laiko kaip aš juos abv geriausiai gali ir atneša ga mų ir visokių klaidų yra ii paniekos.
nys, laikydamas rankose pil jau galanda šoblę ir ruošiasi va
mačiau, abu gerai pažįstu na gerus rezultatus, mes vėl pas vyrus. Daug ko ir jie tu
Visa nelaimė pas mus
Kiekvienos
šeimininkės ną anglių šiupelį, sučiaudė žiuot su Kanados novobrancais
todėl gana gerai žinau, kad visos turime už ia balsuoti. rėtų vengti ir pasimokinti. vargdienius yra ta, kad mes pareiga suaugusiems ir vai
Staliną gelbėt nuo finų. Taigi
abudu seniai praėjo tą lai
dar vis nesuprantam ir ne kams skiepyti švaros ir jo ir jam kaklas išsinėrė.
Tegul tie vvrai, kurie vi
prisiunčiu jam $2 ant batu. —
Tame
straipsny
moterims
ką, kada galėjo skaityti prie sokiais budais stengiasi mu
įvertinam tikros meilės. Jos tvarkingumo supratimą ra
Karo
laivyno
žygis
prieš
A. Beniush, Newark, N. J.
“jaunosios kartos.” Abu jau sų balsus sužvejoti, nemano, primetama, buk jos tuščios, mažai yra tarp porų, draugų miai, be pykčio ir su atsidė
šluotkotį.
nerimtos,
ir
kad
visai
nieko
antroj amžiaus pusėj ir prie kad mes esant tokios lengir kaimynų. Visur vaidai jimu.
• i Anglijos orlaiviai pereitą
Siunčiu staršam vyčių gene
jaunuolių jokių pretensiju vatikės, ir imsim ir patikė nepaisydamos užgauna šir-. nesutikimai, apkalbėjimai
Bet, kaip sakėm, seimi
rolui
1 rublį kad turėtų už ką
dis
silpni!
jaunikaičių.
Tai
negali turėti. Bačiunas yra sim jiems. Alės šį kartą bal
ir visokie prasimanymai. ninkė ir pati turi but tvar sąvaitę pranešė savo laivy
Daug Laikas jau mesti tokius ne
nui, kad Anglijos pakrašty burnelę gyvatinės išgerti, nes
kur kas žilesnis už dabarti suokim už senuosius: o 1942 tikras nonsensas ’
kinga.
daugiau
yra
moterų
ir
mer

iš Bostono į Čikagą ilga kelione,
nį iždininką adv. Gugi. Tai metais, kuomet vėl bus rin
gražius papročius.
Daug
Tik . tada namuose gali esąs po vandeniu pasinėręs gi
oras šaltas. Kartu noriu pa
ginų
su
sužeistom
širdim
ii
gi SLA 42 kuopa plepa nie kimai. mes pastatykim prieš
gražiau ir mandagiau yra buti tvarka, kai kiekvienas priešo submarinas, kurio
tarti
seniui, kad neleistų Mai
suardytu
gyvenimu
dėlei
kus. rekomenduodama p vyrus moterų šleitą. Alės tu
viens kitą pagerbt, pagirti ir daiktas turi savo vietą ir ne matosi tik persiskopas. Tuo
taip daug ji kritikuot. MaiBačiuną kaip “jaunuolį.* rim gana gabių moterų. besanžinių, melagių vyrų. maloniai pakalbėti, negu
simėto po kampus. Ypač ne- jau sujudo naikintuvai. Pra klui
kis
da
perjaunas žinoti visus
Šiandien
mažai
jau
yra
pa

Stovint šalia Gugio, balt Daug gabesnių už tuos kan
suomet kritikuoti ir visokių j tvarkinga šeimininkė pati- sidėjo ablava. Ir ištikro, iš
senų
žmonių
reikalus. — John
vyzdingų
jaunikaičių.
Jų
plaukis Bačiunas atrodo didatus. kuriuos mums per
priekabių jieškoti.
i ria daug vargo kai reikia ką vandens kišojo kažin kokia
Kvetkus.
meilė
yra
mėtoma
visais
pa

daug senesnis, o ne jaunes ša "SLA gerovės gynėjai,”
Vietoj kas vakaras vaikš- i nors greit surast. A erčia čia, lazda. Jau ruoštasi atakai,
kaip pastebėta, kad tai
nis už Gugi. Kaip su “jau tikriau pasakius — S. L. A. kampiais. Šį vakarą su vie
čioti po kliubus, teatrus, sa- į yer.cla
. pyksta, neryuo- šluotkotis įkištas į seną NAMŲ DAKTARAS.
na,
o
rytoj
jau
su
kita
jie
sa

nyste,” taip ir su kitais fak kenkėjai. Mes jau turėjom
liunus ir kitas pasilinksmi-^ara kitus. O kai kun
Parašė daktaras A. J. Karalius.
tais tie SLA gerovės gynėjai sekretorę P. Jurgeliutę, su vo meile dalinasi. Jie tikros nimo vietas, geriau butų į daiktą vartoja d^gtau zmo- bačka.
Ši nauja knyga užpildyta vien re
meilės
visai
nesupranta
ii
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
apsilenkia ir be jokios savy- kuria dai- niekas nesusilygi
dažniau pasėdėti namie ir
j31. sar,ku atspėti, kas jį
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
NUŠOVĖ BANDITĄ.
garbos skverbiasi i Susivie no: dabar mes turim ižde negerbia, kaip būdavo 10
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
paskaityti
pamokinančių
;
turėjo
ir
kur
paliko.
Daktaras yra vienas iš reikalin
nijimo tarybą. Jie sako. buk globėją E. Mikužiutę, kuri metų atgal.
Keene, N. H. — Arthur mų
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
knygų
ir
laikraščių,
is
skaiNiekad
nereikėtu
nervuoAntras
dalykas,
kam
rei

liems ne urėdai rupi, tik ap savo užduoti geriau supran
Pellerin, 19 metų amžiaus Įsigykit tuoj. Didelė knyga, anie
saugojimas Susivienijim o ta ir atlieka negu vyrai. To kia užgaulioti tas moteris tymo bus daug naudos kaip j tis jr gaišti laiką, ‘jei kiek- banditas, užpuolė čia gazo 800 puslapių. Kaina
turto ir išgelbėjimas jo nuc dėl visos vėl balsuokim už kurios plaukus dažo, nagus vyrams. taip ir moterims, į vienam daiktui butų paskir- lino pilstituvę, nušovė savi Audeklo viršeliais .................... $2.50
“mirties.” Netikėkit tam. panelę Ė. Mikužiutę ant iž tepa, veidus ir lupas malia- nes skaitydami genis raštus1ta vieta. į kurią jis visų ir vi- ninką, pavogė jo pinigus ir ttK£įUMV ISTORIJA.
Jei jiems ištikro Susivieniji do globėjos, ir už visą tą se voja? Nejaugi tas ką nors yisi paliksime protingesni' suomet butų dedamas. Pav., ! pabėgo. Vėliau policija jį Parašė P. D. Chantepie de Ia Sausaye, Teologijos profesorius. Vertė
mu gerovė rupi, tai kodėl jie nąją tarybą, kuri ištikimai nuskriaudžia. Aloterų už ir rimtesni. Be reikalo vieni spintoje ar komodoje vie- susekė ir nuvyko suimti. Jis lietuvių kaibon J. Laukis. Knyga di
kitų
neužgauliosim
ir
neįžeino
j
vietoj
staltiesės,
kitoj
formato, 1086 puls. su daugybe
iki šiol tylėjo? Kodėl jie tik mums tarnauja, išskiriant duotis yra visuomet atrody
i paspruko per užpakalines delio
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
dinėsim,
tik
kartu
veiksime
i
ovos
skalbiniai,
rankšluos

ti
taip
gerai
ir
gražiai
kaip
dabar, prieš pat rinkimus tuos. kurie griauna musų
i duris, pavogė svetimą auto vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventinypradėjo varyt tokią negra organizaciją pritardami vi tik galima. Tas jau joms ti dirbsime geresne; atei-; čiai ;r tt. Kiekvieno šeimos mobilį ir leidosi juo bėgti: čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais,
žią agitaciją? Jei dabartinė; sokiem “gynėjam” ir kitiem prigimta. Taigi nemanykit, čiai. Mes, moterys, irgi bu- nario skalbinius geriausia 70 mylių per valandą grei Chicago. 1014. Kaina .............. $7.00
vyrai, kad jos dabinasi tam kime šių lygybės laikų mo-ipadėti i atskira krūvele ar- čiu. Policija vaikėsi jį 5 va KAIP TAPTI SUVIENYTU
taryba darytų blogus invest-; mekleriam.
Sena Narė.
kad patraukus prie savęs teiys, o ne praeities bobos, ba atskira lentinėlę.
lėlę,
PILIEČIU’
mentus ir eikvotų turtą, tai
landas. Galų gale banditas VALSTIJŲ
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
Našlaitė,
kokį
nors
žioplį.
Visai
ne?
jie senai jau butų ją įskun-i n.'O'ATKV GADZINKOS ir kitos
mai su reikalingais klausimais ir at
Kad rečiau dėvimi batai atsimušė į medį ir išlipęs iš sakymais
tain daro daugiausia
li/r -mos .lamos. Apart juokingu “Da Jos
lietuvių ir anglų kalbose.
dę Insurance komisijonie-į vatka
automobiliaus
norėjo
bėgti,
nesimėtytų,
geriausia
juos
Gadziako.-" teina -'!0 įvairių kad savo egoizmą užganė
Antra peržiūrėta ir pagerinta
KAIP PALAIKYT! NA
riui: vienok jie to nepadarė; pluki!'2'U (Iii
vilių, parodijų ir tt.
sudėti į kurią nors dėžę. ; bet buvo policijos nušautas. laida. Kaina ................................... 25c.
Dai:-::'!iš iš
au tinka juokingom? dinus. nes ma.tervs tik tąsyk
MUOSE TVARKĄ.
•ir nedaro, nes žino. kad tai:: -t'ii'a,
Replės ar plaktukas taip pat
>ms. Š. ?ia pagerinta
yra linksmos ir malonios,
grynas ismi<ias. Fakt;US Vr;i’ laida. ls pus!.
10c.
Kiekvienas
žmogus
iautini
turėt savo nuolatinę viekuomet jos žino. kad gera*
čia malonumą namuose, kai tą, kad nereikėtų reikalui
atrodo ir patinka savo vy juose vra švaru ir tvarkinga, esant klausinėti: ar nemaNužudyta
Kolegijos Studentė
rui, o ne kitiems. Moterys
taipgi nenori apsileisti ki Tačiau ne visos šeimininkės tei, ar nežinai!?
i
Tvarkingai ir savo vietoj
toms ir prasčiau už jas atro gali tuo pasigirti. Daugelis
šeimininkių
teisinasi
skurturi
buti sudėti ir visi indai,
dyt, todėl jos nuolatos tarp
du,
neturtu.
Bet
argi
iš
tikGreta
tvarkingumo turi sto
savęs ir konkuiuoja, dabi
nasi vienos prieš kitas, o ne rųjų švarai ir tvarkai palai- vėti švarumas, o jiems esant,
dėl kokių ten su lepsėjusių kyti reikia pinigų? Namų musų namuose visada bus
senbernių, kurie to vistiek tvarka priklauso nuo pačios; malonu netik saviems šeišeimininkės darbštumo.
mos nariams, bet ir kieknesuprastų ir neįvertintų.
GRA2IOS EILES, DAINOS
Žinoma, tvarka namuose vienam svečiui.
Toliaus. to straipsnio au
torius sako, buk nevisuomet priklauso ir nuo kitų šeimos KAUNO GATVĖJ RADO
IR BALADOS.
via vyras kaltas, jei jis savo narių. Juk neretai pasitaiko
NUŽUDYTĄ JAUNĄ
Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikią paveiksiu,
pačios nemyli. Esą. tegul j’* vyrų, kurie, neįvertindami
moterų
darbo,
eina
nenusi

MOTERJ.
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
tik būna protinga, tai vyra?
valę
purvinu
kojų
bei
draJl
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
visada ją mylės. Juokinga.
bužiu
po
nešvaraus,
dulkino!,šiomis
/Į?"™*
vienoj
Rodos, kad iie savo motel i-'
DARBO VALANDAS.
kur nois ant lioterijos lai darbo, i svaria išplautą n dytos Veronikos Daukšie
KNYGOJE
YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
mė io, o ne patys išsirinko, sutvarkytą tnobą. Nusivilkę nės lavonas. Sužinota, kad
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
k irinkit protingas mergi- viršutinius drabužius, užuot, Daukšienė yra 21 metų am-:
juos
kur
pakabinę,
vyrai
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
•
tai turėsit ir protingas
žiaus, turi du mažus vaikus
meta
ant
lovos
ar
kur
pa

r e, is. Būdami “singeir tarnavo senamiestyje vie-;
KAINA TIK $1.00.
t i;.Djųs visai nežiurk pro- kliūva. Dideli tvarkos ardy name restorane padavėja, i
Audimo
apdarais $1.25.
'ik sekai miškui tas, ku- tojai yra ir vaikai.
Jos vyras atlieka policijos
Kiekvienas turėtų papuošti savo kayaynų minėta knyga.
plaukai šviesiau nudaSuaugusiam žmogui sun daboklėje arešto bausmes
‘
----Kiekvienas
nusipirkęs
tų knygą pasidži
pasidžiaugs. Pinigus geriausia
zvt • ir lupos raudonesnės.
siųst "Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
ku priprasti prie tvarkos, kelias paras.
tame konverte. bet reikia aiškiai užrašyti savo ir ‘‘Keleivio” ad
štc: Rachelė Tay’or’aitė, 17 metu amžiaus Penn State koAš patai iu vyrams mylėti kai iš pat kūdikystės jam
Daukšai gyveno Marvoje
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.
I< gijos studentė, kuri po vieno studentų baliaus nakties
savo mot; ris kaip reikia, o tas buvo nežinomas: bet 96 nr., kur Daukšienė ir ras- j
“KELEIVIS”
laiku buvo išvežta už trijų mylių nuo mokyklos, išgėdinta
tąsyk jos .kergsi • but pro vaikus galima išmokyt tvar ta gatvėj nužudyta.
ir žiauriai nužudyta. Jos suko neveiktas kūnas buvo rastas
253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
tingom, jei jos tik matys kingumo.
Užtenka kelis
Manoma, kad ją kas nors
tuščių namų tarjxiury.
kad tos jų pastangų-' vra tin kartus parodyti kur ir kaip nužudė iš keršto.
NOOOOOOMOMOOOMOOMOM

SIELOS
BALSAI

MMONUC
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BERNAS NAŠLE PAMYLĖJO IR
KAS IS TO IŠĖJO.

Suomijos Našlaičiai

KAS GIRDEI! LIETUVOJE
Lietuva Ruošia
Sau Jurininkus,

Kaip

Nors ir neturi specialaus
pavadinimo, tačiau Švento
sios uoste intensyviai veikia
tikra Lietuvos jūrininkystės
mokykla. Pirmasis Lietuvos
karo laivas “Prezidentas
Smetona’’ Šventojoj eina ne
tik krantų apsaugos tarny
bą, bet jame taip pat, kaip
mokomame laive, yra pa
ruošiami jurininkai karo
tarnybai ir musų prekybos
laivams. Kaip ir visuose mo
komuose laivuose, ir čia tik
apie vienas trečdalis jūrei
vių yra nuolatiniai, o visi ki
ti yra būtinosios karo tarny
bos kariai-savanoriai. Laive
jie atlieka teorinį ir prakti
nį jūrinį paruošimą įvairio
se jūrinio darbo specialybė
se: laivų mašinų, blykties
tarnybos, jurų ryšių, signa
lizacijos ir kt. Išbuvę laive
1 metus ir išeidami į atsar
gų, jie būna parengti tiek
kariuomenės, tiek jurų tar
nybai.
Šiuo metu prekybos lai
vyno mokyklose užsienyje
studijuoja apie 30 musų ju
rininkų — visi Susisiekimo
Ministerijos stipendininkai.
Šventosios uoste žiemos me
tu yra pats teorinių pamokų
įkarštis, o vasaros metu vvkdomi plaukiojimo pratimai.
Jūrininkystės mokymo pro
gramoje einami net kelio
lika specialiu iurininkystės
dalykų: teorint ir praktinė
jūrininkystė, navigacija, lai
vų mašinos, lai. ų ir krantų
apsaugos artileiija, povan
deniniai ginklai, jūriniai
matavimai, jūriniai ryšiai
ir tt. Šią vasarą mokomasis
laivas “Prezidentas Smeto
na” numato pradėti pa
kraščių matavimus, kurie
patikrins musų pajūrio lai
vininkystės sau: urną.
Perdidelio jurininkų prie
auglio Lietuvai netenka bi
jotis, nes specialistų jūrei
vių Lietuvos prekybos lai
vynui dar ilgai ateityje bus
reikalinga. Be to, nemaža
jurininkų dar reikės ple
čiant krantų apsaugos tar
nybą.
Istorija Suvienytu Valstijų Šiaurines
Amerikos r.uo atsiradimo ir dar
prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado Ameriką, kokie čia tada žmonės gyveno
ir tt. Prie galo knygas telpa Suvieny
tu Valstijų Konstitucija. Chicago, Iii.
1896, pusi. 36-1. Gražiuose audimo
apdaruose......................................... $2.25

▼ U • . r . __________
Alytaus apskr., Jėzno lais išvindavo lavoną. Koks
ir U Lietuvos Laikrettių.)
valsčiuje gyveno apie 70 m. buvo šeimos nustebimas,
amžiaus ūkininkas Adomas kai nelaimingasis pasirodė
MIŠKUOSE SUŠALO
Ivanauskas. Kartu su juo esąs Adomas, šeima galvoDAUG ŽVĖRIŲ, EŽE
gyveno marti Domicėlė Iva- jo. kad Adomas gal per neRUOSE IŠTROŠKO
nauskienė, kurios vyras jau atsargumą Įkritęs. Bernas
ŽUVYS.
šešeri metai buvo miręs, pakinkė arklį ir nuvažiavo
Ką tik pergyventoji gili
Vasaros darbams buvo pa- apie nelaimę pranešti poližiema, labai įveikė ne tik
samdytas bernas Aleksas cijai. Padarius skrodimą,
Lietuvos žmones, bet ir miš
Klebauskas. Aleksas nei iš pasirodė, kad velioniui yra
kų žvėris. Darbininkai prie
šio nei iš to mete akį i našlę smarkiai sudaužyta galva,
miškų darbų per dienas kū
Domicėlę, duodu slaptai praskeltas kiaušas ir kaulo
reno ugnį ir vakare eidami
nuo kitų akių susitikdavo, trupiniai sulindę i smegenis,
namo laužus palikdavo ne
kalbėdavos apie ateitį ir ge- Tardant, piemenukai pu
užgesintus. Pastebėta, kad
resnį gyvenimą. Turto ne- reiškė, kad jie matę berną
žmonėms nuėjus nuo laužų,
turinčiam bernui tokios kai- sėlinant paskui Adomą, o
bematant susirinkdavo bu
bos labai patiko. Bet visa paskiau girdėję prie šulinio
teliai stirnų, kurios čia šilbėda, kad tai nebuvo gali- triukšmą ir kritimą. Piemedydavosi, kol tik ugnis vi
ma realizuoti, nes senis nukai artvn nėjo, nes bijosiškai užgęsta. Kaišiadorio
Adomas dar gy\eno, o be jo, kad bernas nesumuštų,
urėdijos miškuose rasta su
to, sunku žinoti ar jis ir už- Bernas piemenukams pa
šalusių jaunų stirnų. Apla
rašys po mirties tuitą buvu- grasė, kad nekištų nosies
mai, dėl šalčių ir bado žvė
šiai brolio žmonai. Bet senis kur nereikia. Policija berną
reliai pasidarė labai jaukus
Adomas išsitardavo, kad po • suėmė ir uždarė i kalėjimą,
čia parodyta pora Suomijos našlaičių, atvežta Danijos sostinėn Kopenhagon. Jų tėvai
ir artinasi į žmonių sody
jo mirties ūki valdys Domi- Kalėjime tardomas nusikalžuvo Suomijoj nuo bolševikų bombų
bas. Kiškiai bėga nakvoti į
celė.
rimą padaręs prisipažino.
tvartus ir daržines. Kai kur
Laikas slinko su viltimi Kadangi velionis stovėjo
VIETOJ ZUIKIO, ME STATYS DU RADIJO IM NUŠALĘS KOJAS ŪKI ateity. Bet staiga Įvyko ne- skersai jo laimei, tai nutarė
jie virto tikrais naminiais.
DŽIOTOJAI PAŠOVĖ
TUVŲ FABRIKUS.
NINKAS PASIKORĖ.
Pašvenčio girininkijoj klo
tikėta permaina. Kaž kaip jį pašalinti. Kai tik Adomas
KAIMYNĄ.
jime keli kiškiai baigia pra
Finansų ministras šiomis
Lekėčių parapijos ūkinin netikėtai Adomas pradėjo išėjo, jis pasekė jį ir įmetė Į
leisti visą žiemą. Kaimyni
dienomis
davė
sutikimą
įŠiaulių apskrity, Raudė
kas Vilemas nušalo kojas Domicėlę su bernu Įtarinėti, šulinį. Paskiau pradėjo že
niuose trobesiuose taip pat nų parapijoj, nesenai buvo steigti Lietuvoje du radijo per buvusius žiemos šalčius. ■ —Domicėle, negražu, — myn mėtvti akmenimis.
žiemauja kiškiai. Šilasėdžių toks atsitikimas:
Atonių. fabrikus. Abudu fabrikus Bijodamas, kad daktaras prikišdavo Adomas.
Kaip bendrininkė, atsa
miške du ūkininkai pasiga kaimo ūkininkas A. žilins žada statyti lietuviai preky brangiai kainuos, jis ėmėsi;
komybėn
buvo patraukta u
vo sniege įklimpusi šerniu iąs sugalvojo nakties metu bininkai. Tikima, kad tu-, “gydyt” jas pats. Pradėjo^ Bet pastabos ėjo vėjais.
Domicėlė
Ivanauskienė.
By
ką ir nešėsi jį namo. Šer pamedžioti. Pasiėmęs šau rint du savo fabrikus, radi jas plauti žibalu, nes jam Marti, kaip ir pirmiau, su
la buvo sprendžiama Apy
niukui ėmus smarkiai žvieg tuvą jis nuėjo į Gelžies val jo imtuvai turės žymiai at kažin kas pataręs, kad kero- bernu susitikinėdavo.
gardos
teisme ir abu nusi
ti, iš miško atbėgo buiys diškas pievas prie šieno ža- pigti. Ligi šiol vien tik pre sinas esąs geras “vaistas.”
—Jei šitaip, tai ūkį užra kaltėlius nubaudė: Aleksą
šernų, kurie ūkininkus puo ginių. Beeidamas pamatė, kybininkams tarpininkavi Žibalu kojas beplaunant, į šysiu anūkams.
Klebauską iki gyvos galvos
lė ir šie turėjo sprukti, šer kad kažin kas palei šieno mo išlaidos sudalydavo 30 jas įsimetė gangrena, užsi
Po tokios griežtos kalbos, sunkiųjų darbų kalėjimo, o
niuką pametę. Miškų admi žaginį šmėžoja. Medžioto —40, dažnai net 50 nuošim nuodijo kraujas, ir reikėjo šeimoje santykiai pasikeitė. Domicėle 15 metu sunkiuju
nistracija gauna žinių, kad jui atėjo į gaivą mintis, kad čių radijo imtuvų savikai abidvi kojas nuplauti. Bijo-: Visą laiką bernas šnairavo į darbu kalėjimo,
kalėji
kaikuriose upėse ir ežeruo tai bus jo laukiamas grobis nos. Finansų ministerijos damas šitokios operacijos,1 gaspadorių.
Su sprendimu nusikaltė
se vandeniui įšalus, pradėjo ir nieko nelaukdamas pa sąlygos fabrikų steigėjams Vilemas pasikorė.
Karta
visa
šeima
išėjo į liai nesutiko ir bylą apelia
trokšti žuvys. Daug kur ker ėmė šautuvą prie peties ir pastatytos tokios: gaminti
Lekėčių apylinkėje šįmet laukus dirbti. Namie nepa
vo. Čia Aleksas parodė, kad
tamos eketės ir vanduo vė šovė. Bet vietoje kiškio ar tokius radijo imtuvus, kurie labai daug žmonių nušalo siliko
nei gyvos dvasios. nusikaltimą padarė susijau
dinamas, bet tatai visur pa stirnos pasirodė beesąs jo butų pigus, geros rūšies ir kojas ir rankas.
Priešpiečiais senukas Ado dinęs ir kurstomas Domicė
dalyti nėra įmanoma, tat kaimynas, apie 60 ha žemės tiktų musų kaimui. Dabar
mas Ivanauskas nuėjo pa lės, kad ją mylėjęs ir neži
gali daug žuvų žūti.
• savininkas F. Žalys, gyv. Lietuvos ūkininkai, kurių KERTANT MIŠKĄ UŽ
žiūrėti į tvartus. Paskui ji nojęs ką bėdaiąs. Domicėlė
Judriškės kaime, kuris taip yra apie 400,000 šeimų, turi
MUŠTAS JAUNUOLIS. paslaptingai nuo darbų pa
gynėsi, kad ii nužudyme vi
ATBĖGĖLIAI IŠVEŽAMI pat tokiu reikalu čia buvo tik 18,000 imtuvų, tai yra
Kertant Rėžių mišką Kė sišalino ir bernas Aleksas. siškai nedalyvavo. Apelia
IŠ VILNIAUS J PRO
atėjęs. F. Žalys su peršauto tik 20 nuošimtį bendro Lie dainių apskrity, kovo 2 die Pusvalandžiui praslinkus,
VINCIJĄ.
mis kojomis atsidūrė ligoni tuvoje turimo radijo imtu ną buvo griūvančio medžio Aleksas grįžo dirbti vienas. ciniai Rūmai, išnagrinėję
Paskutiniu metu atbėgė- nėje, o medžiotojas bėdoje. vų skaičiaus. Tuo tarpu V a- užmuštas Stepas Stanionis, Kuomet visa šeima sugrižo byla, Klebauskui bausme
sumažino iki 15 metu sunkarų Europoje jau beveik 20 metų amžiaus jaunuolis
liai pradėti iš Vilniaus siųs
pietauti,
buvo
pasigesta
seti į provinciją. Siunčiami į BOBELIŲ “LIEKARST- kiekviena ūkininko šeima iš Katkų kaimo. Kėdainių nuko Adomo. Adomo nie Į-juju darbu kalėjimo, o Domicėlei priteisė 10 metų
Kybartus ir Žagarę, kur VOS” IŠVARĖ KŪDIKI turi radijo imtuvą. Fabri valsčiaus.
kur nerado. Tada bernas ir sunkiųjų darbų kalėjimo.
i
kai gamins ir radijo imtu
IŠ ŠIO PASAULIO.
jiems įrengtos specialės sto
marti Domicėlė guodė, kad
vyklos — patalpos. Pirmoj
Dievogalos kaime, netoli vams reikalingas anotines
girdi, tur but, bus išvažia Untgnay'aus Lietavių Darbi ninku
eilėj išvežami be šeimų as nuo Zapyškio, pas vieną baterijas.
PAGARSINIMAI vęs su reikalais į miestelį. Socialistinės Minties Laikraštis
menys. Ateityje numatoma ūkininką susirgo 3 mėnesių
Vakare visa šeima sėmė iš
ŽYDAS UŽMUŠĖ ŽYDĄ.
‘KELEIVY’
“Naujoji Banga”
iš Vilniaus išgabenti visus kūdikis.
Kaimo bobelė?
šulinio vandenį. Kibiras į
Klykolių
miestely,
Šiaulių
atbėgėlius ir apgyvendinti tuoj pradėjo nešti visokių
Norint, kad pagarsinimas tilptų
Išeina du kartu per mėnesį. Lai
kažką atsitrenkė, o pasė džia
GREIT,
reikia priduoti
garsinimą
Urug'. Soc. Part. Liet. skvrius.
juos ten, kur geresnės higie žolių, kiekviena vis tvirtin- apskrity, buvo nepaprastas administracijon
nevėuau PANEDEmus vandenį pasirodė esąs “NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
nos sąlygos ir nėra pavojaus dama, kad nuo jos “liekars atsitikimas: žydas Kleinas LlO VAKARO. Siunčiant per paš kruvinas. Prie šulinio subė se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa.
N. BANGA
epideminėms ligoms.
tvų” kūdikis tikrai pasveik užmušė žydą Lisisą. Klei siektų mus ne vėliau kaip panedė. go visa šeima.
Pradėjo C. Adresas:
Paraguay No. I4S0.
nas
yra
jau
senas,
70
metų
ly.
Vėliau gauti garsinimai Į tos
siąs. Kūdikio motina visas
krapštyti ir vargais negaMONTEVTP^o Ttp.UGUAY.
sąvaitės numerį
nespėjama patalamžiaus
žydas,
o
užmušta

LIETUVOS ŽMONIŲ
pint.
šitas žoles virino ir girdė jo
PRIEAUGLIS.
Norint, kad garsinimas nesuslmis kūdikį. Kūdiki apnyko sis Lisisas buvo tik 29 metų
Pereitais metais Lietuvo votys. Pagaliau buvo pa amžiaus ir stiprus žydas. trukdytų. sykiu su pagarsinimu
je buvo 18,119 jungtuvių, šauktas daktaras, kuris pri Nežinia dėl ko jiedu smar reikia siųsti ir mokestį.
rengiant pikniką
AR ROMOS
gimė 54,694 vaikai, o mirė pažino, kad nuo bobelių kiai susiginčijo. Senis žydas ar DRAUGIJOMS
kitokį parengimą, trumpą prane
griebė
beržinę
buožę
ir
tvo

šimą patalpinam ui $1.00. Ui dides
32,983 žmonės. Taigi per “liekarstvų”
užsinuodijo
metus priaugo 21,201 galva. kūdikio kraujas. Ir kūdikis jo Lisisui per galvą. Galva nius garsinimus skaitoma nuo colio.
Ui pajleškojimus darbininkų, par
y™
truko ir Lisisas tuoj mirė.
mirė.
davimus Ir kitokius smulkius prane.

Žuvęs Rusų Didžiūnas

“PASIGAMINKIT DA
10 VAIKŲ.”
“Lietuvos Žinios” rašo:
' Viena gausinga kaunie
čių šeima (7 maži vaikai ir
3 suaugę) kreipėsi į atitin; karną įstaigą ir paprašė ati
dėti ligoninės išlaidų apmo
kėjimą už gimdyvės išlaiky
mą, nes šeimos galva tuo
tarpu labai maža uždirbąs.
Įstaigoj prašytojui buvę at
sakyta : “Pasigaminkit dar
10-tį vaikų, tai bus dar ge
riau”... Prašytojai stebisi,
kad yra įstaigų, kurios pre
mijuoja gausias šeimas, bet
kitos už tai tėvus pašiepia ir
įžeidinėja.
ANTANAS KIBĄS TU
RĖS KALĖTI 5 METUS.

Klovainių miestelio, Ro
kiškio apskričio gyvento
jas, Antanas Kibąs, nužu
dė A. Simną ir nuteistas 5
metams katorgos. Jis ape
liavo, bet apeliacijų rūmai
šitą bausmę dabar jam pa
tvirtino.
PAŽANGUS SĄVArTP.AsrttS

ARGENTINOS LIETUVIŲ
BALSAS
Kunigaikštis A - ks.indras Obolenskis, buvusio Rusijos ca
ro giminaitis, kurio atvaizdas matosi šitoj nuotraukoj, bu
vo įsirašęs Anglijos aviaci.ion ir žuvo per dabartinį karą.

I

/f
5*piJnTas Poslapis.
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No. 15. Balandžio 10 d., 1940 m.

(Nuo musų korespondentų

v«

I U. S. A. metams kainuoja $1.50.
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių
gyvenimą, išsirašydami “Argentino«
Lietuvių Balsą.” Adresas:

"A. L BALSAS”
Casilla de Correo .303,
Uuenie Aire*. Argentina.

ŽUDIKO APELIACIJA
ATMESTA
Zarasų apylinkės, Krau
nu kaimo gyventojas S. Bakasejevas plėšimo tikslais
nužudė rusą Smirnovą ii
buvo nuteistas kalėjiman vi
sam amžiui. Jis apeliavo,
bet apeliacija atmesta.
i

Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambesnėm raidėm antgalvls—15c. extra.
••Keleivio’
prenumeratoriams už
pajleškojimus giminių ir draugų, kai

na 1c. už žodį. Mažiausio pajieškojimo kaina 5Cc.
Norint pajieškot su
paveikslu,
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
kainos.
••KELEIVIS.”
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PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!
LIETI VOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTU-

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo. Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ”

REDAGUOJA

opiežius
Kristaus
Vietininkas?

PASIŽYMĖJĘ

MOKSLI

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JJ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštu, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingu
dovanų.
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.

Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. A iškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasauli atėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. < 4 > Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną' Francuzijai. 1896 m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo inuulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamsinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai.
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA,
R. D. 2. DALTON. PA.
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
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SLA Pildomosios Tarybos tSavinskienė iškrito per lan
rinkimai.
gą ir užsimušė.
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Priimkite musų ačiū.

VAKARIENE IR ŠOKIAI
NEjVYKS.

Tri. TRObridge ŠUO

Visiems, kurie dalyvavo
Balandžio 5 d. susirinki
Agnieška Savinskienė, 47 šermenyse ir palydėjo j ka
Lietuvos Sūnų Draugystė
me SLA 188 kuopa rinko metų amžiaus moteris, gy pus musų mylimą sesutę iš Cambridge, buvo paskel
(REPtYS)
j Pildomąją Tarybą. J prezi venusi prie 187 West Third Bronę Rakauskienę (po pir busi, kad šii£ metų balan
LIETUVIS GYDYTOJAS
dentus pažangiųjų kandi- Street, pereitą nedėldieni iš- mu vyru
Valandos: 2-4 ir t-8
Šalkauskienę), džio 18, 35-kių metų dr-stės
Nedėliomia
ir Šventadieniais
“Ar galima paklausti. ,lata# Bagoflus gavo 18 bal- krito per langą nuo antro šiuomi tariame musų nuo- sukaktuvių proga, bus su
DAUGIAU ŽINIŲ APIE
ano 10 iki 12 ryt*.
kiek Lietuvos Baltijos Lloy- su. tautininkų kandidatas aukšto ir miltinai susižeidė, širdų ačiū. Taipgi apgailės- rengta vakarienė ir šokiai.
“DENNY."
27S HARVARD STREET
das užmokėjo už ši laivą?" Laukaitis 1 balsą, o komu Ji mirė vežant ja ligoninėn, taujam musų dėdę Antaną Bet kadangi nariai šaltai į i kaaip. Inman at. arti Central akv.
Pirmutinio Lietuvos laivo
CAMBRIDGE. MASS.
“Aš nenorėčiau šito sa nistų Miliauskas nei vieno. Jai buvo nulaužtas kaklas, i Lukštą ir jo žmoną, kulių tokį parengimą atsinešė, tai Į
Į viceprezidentus Mažuk- perskelta galva ir nulaužta namuose įvyko toji tragedi- tas parengimas balandžio
atsilankymas sukėlė dide kyti." paaiškino kapitonas,
li entuziazmą.
Telefonas 21345
ja ir padarė jiems tokį skau- 18 d. atšaukiamas, reiškia
“nes šito neskelbia ir p. Gri- na gavo 18 balsų, Kerševi- viena ranka.
čius
—
L
MEDICINOS
DAKTARAS
Jos vyras sako, kad atsi- dų nemalonumą, nes velio- neįvyks.
Komitetas.
I’ereitą sąvaitę Bost >no gonis. tos bendrovės atstoĮ
sekretorius
Dr.
Pilka
ga

kėlus nedėldienio rylą ji nė Rakauskienė suspausta
uostan buvo atėjės preky-vas Xe\v Yorke."
C. J. MIKOLAITIS
vo
11
balsų.
Vinikas
gavo
7.
skundėsi
esanti nelabai svei- ligos buvo nuėjus pas savo
Radio programos.
bos laivas “Dennv—Lietu-į Dalyvavo šiame vakarėly
Valandos: nuo 2 iki 4
pietų,
I iždininkus Gugis gavo ka ir nuėjusi i parliori. Ne- dėdę pailsėt. Taipgi dėkova." kuri šiomis'dienomis' ir pats p. Grigonis, kuris bunuo 7 iki 8 vakare.
Balandžio
13,
subatoje,
nupirko " Amerikoje Lietu- v o atvykęs automobilium iš 13 balsų, Bachunas —2, Že- užilgo pasigirdo sunkus kri- jam jiems už vfeokią pagal programa per stotį WORL,1
107 SUMMER STREET,
imas. Parliorio langas buvo bą ir prielankumą pareikšvos Baltijos Lloydas. Kai Xe\v Yorko su pp. Vilniškiu~
LAWRENCE, MASS.
920 k. prasidės nuo 8:30
“Keleivy" tilpo to laivo at ir Akelaičiu. Visi trvs iie i - - 1Z(^° ^tk)beju> E. Miku- atdaras, o ji gulėjo po langu tą skaudžiose valandose.
lyto: (1) žinios; (2) muzi-‘
vaizdas ir platesnis jo apra tarnauja Lietuvos Eksporto- ^ute?a v o 14 balsų. Povilas ant šaligatvio jau be žado. Į Velionės nuliudusios sė ka ir dainos.
S. Mockus o. Kaip tai atsitiko, niekas ne- serys,
Ona ir Sofija.
TeL Uaivcrsity MM
šymas. taip Bostono lietu liu pono Korporacijoj, kuri *?a
Balandžio 14, nedėlioję,
čia'
yra
įsteigta
trijų
stamRl
p
n
^'
avo
m
?
ko
..
TA
žino.
---------------viu kilo didžiausis entuziaz
Dr. Susan
Dr.
---------------Išvirto iš valties, bet išplau- programa per tą pačią stotį
mas. Vieni mūsiškiai važia niausiu Lietuvos bendrovių:L ' daktarus kvotėjus Dr.
prasidės nuo 9:30 ryto: (1)
bąlsų, Vilimas Rakauskas nušovė
kė su pypke,
Glodienes-Curry
vo į uostą laivo pažiūrėti, o Maisto." “Lietūkiu" ir.Stanedo\v ga™
armonistai, Vladas Voluse“
Pienocentro."
Ju
reikaRlezl?
—
Ui.
Giaiciusavo
žmoną
ir
pats
nusišovė.
Du
jauni
Brightono
vaikiti susirinkę i lietuvių kiiuLIETUVE DENT1ST1
Pereitą sąvaitę South Bos-i kežai, Franas Janukonis ir navičius iš Needham ir Pet
bą kėlė aukštyn stiklus lams ir šitas laivas buvo nu- nas—1.
VALANDOS: W ir 7-t.
ras Aitutis iš So. Bostono;
alaus ir šaukė: “Lai gyvuo Pirktas. Lietuvos Baltijos . Kuopos nariai buvo bai- tono lietuviu tarpe buvo bai- Alfonsas Miskovskis, susi- (2) dainininkė Akvilė Siau- j 678 Massachusetta Ave^
(PRIE CENTRAL SKVtRO)
ja Lietuvai" Lietuvių Pilie Lloydas. tai jų Įsteigta ir’ju fiai papiktinę ta “gęnge, sus atsitikimas. Vilimas Ra-Į taisė, seną valtelę ir pereitą rintė iš Dorchesterio: (3) |
bendrovė. kur? ^untineja slykscius la kauskaš, 45 metu amžiaus savaitę išsiirė ant Charles
CAMBRIDGE. MASS.
čių Kiiubas paaukavo $25 ii kontroliuojama
dainininkas iaun. Stejionas
kini
išveža
įu
produktus
užV,
eR
.
u
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.Gąsdindama
žmones
Valtis
lietuvis,
WPA
darbininkas,
i
nv
ęs
išbandyti
ją.
nupirko už juos cigaretų bei
sienin ir parveža iš užsienio Susivienijimo “mirtimi air nusipirko revolveri, nušovė tuojaus
apsivertė dugnu Kontautas iš So. Bostono.
cigaių laivo jurininkams.
Po programos prašome Dr. Leo J. Podder
organizacijoj
......
o . pa
.
buvusią savo žmoną, kuri aukštyn ir jauni “junmnLaivo kapitonas per kon reikalingų Lietuvai daiktų. ardydama
Iš Leningrado.
parašyt laiškelį į stotį WORytojaus
dieną
op.
Giiįtikėjimo
pamatą.
Susimi'
atskirai,
o
paskui
ir
kai
”
turėjo
plaukti
Į
krantą
sulą p. šalną susižinojo su
Specialistas
Vyriškų ir Moteriikų
kime. -pasipylė
nusižudėai Vienas išplaukė su kepure RL, Lithuanian Program. Ligų, taipgi Kraujo
-- -prieš
. . tuos
...arir Odoa.
žymesniais musų kolonijos gonis. Vilniškis ir Akelaitis ,
Boston, Mass., pranešdami
aplankė
"Keleivio
”
ištaiga
‘
‘
.''tojus
protestai
ir
reikalą
Valandos:
nuo
10
iki
12 dienų,
prie 183 VV. Sth streeto.
a»t galvos, o kitas išsinešė savo įspūdžius. S. Minkus.
veikėjais ir pakvietė juos
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro
ir
išvvko
atgal
i
\'eu
Yorka
'?")
“
•
‘
t?
4
-V?
but
«
^uvaldy
Rakauskas mėgdavo išsi- net ir pypkę dantyse,
seredos vakarą pas save Į
180 HUNTINGTON AVĖ..
•'Denny'
c
ketino
išeiti
j
1
konstitucijoj
nurodytai
laivą, kur buvo paiuošta užgerti ir oaskutiniais laikais
Parsiduoda Pelninga Vieta
BOSTON. MASS.
arba
stačiai
teismo
kandžiu ir gėrimu.
iš Bostono uosto ketverge, judais
Valydamas langą nukrito
vaikščiodamas
no
saliunus
Tel. Commonwealth 4S7O.
GRILL su pilnu gėrimų laisniu.
Džianas.
nuo 2 aukšto.
Biznis nuo pat pakeitimo prohibieiVakarėlis buvo kuklus. Bet susidarius Europoj nau- Eelluklausinėjo, ar kas nežino,
jos. Sėdynių dėl 8(1 ynatų—šokiams
bet labai įdomus. Kapito- joms painiavoms, jis kol kas ........
.
... kur butų galima revolveri j Petras Petroskis valė lan- vieta—vietos yra padidint. 18 mylių
nas papasakojo susirinku- dar neišėjo ir laukia in- L.ehmy bumenų vakarei.,, nusioirkti. Diena ar dvi‘gus Somervillėj, prie 29 nuo Bostono. Norint platesnių paaiš
TeL ŠOU 2805
ypatiškai ar laišku.
siems
daug
interesingų strukcijų iš Baltijos Lloydo.
South Bostono ir apylin- pi ieš šitą baisų Įvyki jis jau Century st. Per neatsargu- kinimų klauskite
DAKTARAS
Mr. J.,
((?)
smulkmenų apie jurininkys- Kapitonas sake. kad pasiek- kės
k lietuvių biznierių sąjun- rodė savo pažįstamiems sau- mą jis paslydo ir nukrito 253 Broadway, So. Boston. Mass.
J. L. Pasakantis
tę ir tarptautinius istaty- ti Rygą imsią apie 15—16 ga šios seredos vakarą su ją revolverio šovinių ir, išsi- • nuo antro aukšto žemyn.
taupyt įuošėsavo
mus. kuliais turi vaduotis dienu- neš
... -jis noris.....
, nariams ir, arti... traukdamas juos iš kiše-į Bet pataikė ant padanginio
OPTOMETRISTAS
kiekvienas laivas. Pavyz- kurą. Lėčiau plaukiant pi- nn<?ms draugams vakarėli njaus, sįule visiems pasiimti i (awning) ir tas jj išgelbėjo AM. Dambrauskas
Ofiso valandos:
Karpenleris, Pentorius
.<ant atminties.” Gir- nuo mirties.
džiui. Lietuv os laivas, kuris gesnė išeina kelionė. Da- Cizausko užeigoj, Bramtree vie
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Dalyvaus tik
uk tie.
ue, di manęs neužilgo jau neturi plaukti pro k ar0 zoną, rant 10 jūrmylių (mazgų) miestely, vaiyvaus
Ablenai taisau viską prie Namo
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.
Iš Lauko ir Viduje.
r
s *
Šilelis, JuskeviciUKas ir
negali samdytis :savo juri- Į valandą, per parą užtenka kūne turės iš kalno uzsaky- bus>
Turint
bile
darbą
prie
Namo
u
60
bačkų
aliejaus:
opiautas
vietas.
T«tnai«k-n
k-ud
i'i«
tyu
nokeli
kiti
South
Bostono
įlinkais Jungtiniu Valstijų
447 BR0ADWAY,
________________________ Iš to aišku, kad iis jau per
pataisymo, kreipkitės pas mane.
piliečiu, nes šios šalies vai- ridant 13 jūrmylių į valandą. REIKALINGA MERGINA ’lgesnj laiką ruošėsi' šitam jaunuoliai pereitą subatą Darbas bus padarytas patenkinan
SO. BOSTON, MASS.
: nusiirė i Govemor’s salą, čiai ir prieinama kaina.
džia neduoda pasų sav< per parą tenka sudeginti'
baisiam darbui.
AR MOTERIS
OFISAS: 315 E Street.
bet
ir tu—n
dau-. J riv alpino namuose <Jarlx>. Gera?
žmonėms plaukti i karo zo 140 bačkų* , aliejaus
_ • negalėjo
— - - sugiyžti
-“ - ; .
SOUTH BOSTONE.
|Tel. 28624
Gyv. 31132
Tiys ginkluoti banditai !*ė<°
PoliciJ«s P^į
ną. o be pasų .jurininkų ne giaU ltegU dvygubai. Įtaigi užlaikymas ir mokestis. Klauskite
31
RICHFIELD
ROAD,
H.
Kahn,
25
Pierce
strect,
pereitą
sąvaitę užpuolė ^5?*
®
»DrJoseph A.Gaidis
galima i laivą imti, nes nu “Denny—Lietuva" plauk- :'Irs- Maiden
ARLINGTON. MASS.
Cambridge’aus
čeveiykų; \a?a,VfIas’
I)okclJa Juos
plaukus i svetimą sali jit siąs po 10 myliu i valandą.
J
OPTOMETRISTAS
Tel. ARL 4926
kompanijos
du
tarnautoju
lfe
g
e
^J°________________
butu areštuoti. Dėl tos pat Prekybos laivai retai kada
Valandos: 9 iki 12
CASPER’S BEAUTY
nuo 2 iki 6,
priežasties kapitonas nega plaukia greičiau, paaiškino
su
$1,200,
pagrobė
pinigus
SALON
nuo 7 iki 9.
Įėjo pasiimti nei savo žmo kapitonas, kuris neblogai
Seredom 9 iki 12
ir pabėgo. Pinigai buvo par
ir susitarus.
nos, kuri yra Amerikos pi kalba angliškai, tik su nor-’
vežti darbininkų algoms.
!
AKIŲ
DAKTARAS
vegišku akcentu (jis yra|
lietė.
> Ištaiso defektuotas akis ir tinka
Naujai įtaisytas Kambarys
“Kur tamsta ketini iš Bo norvegas).
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg! zaminuoju ir priskiriu akinius.
su fornišium
Jis paėmė iš Bostono ■
stono plaukti?" paklausė j;
į
114 Summer Street,
Vienai ypatai $3.no, arba poj-ai
daug apnešiotų drapanų,
šių žodžių rašėjas.
85.00 ant savaitės. Vra šilima, nauja
LAMRENCE, MASS.
“Galutinis musų kelionės kurios buvo surinktos adv.
vonė ir šiltas vanduo. Kambarys at
skiras.
niekas
nevaikščios.
(!)
Z.
šalnienės
pastangomis
tikslas yra Ryga." atsakė .ji
ŠTAI JUMS NAUJAS 1940
101 Tudor street, So. Boston. Mass.
sai. Pagalvojęs da pridūrė: suvargusiems Vilniaus žmo
DR. G. L. KILLORY
Parsiduoda Farmukė
“Pakelei gal sustosime ii nėms.
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2271
5 ruimų stuba. Įtaisymai nauji, di
Laimingos kelionės pir
kitur, bet kur. aš negaliu sa
ę
A
c°
u
P
e
>
tik
arba Somerset 2044-J
delė barnė, vištininkai: viskas už
mutiniam
Lietuvos
laivui
kyti. Suprantate, kokie da
$3,(H»0. Tik pusė valandos nuo Bosto
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
no.
LANGLEY.
palikusiam Amerikos pa
IR NERVŲ LIGŲ.
naujas Sedan
bar laikai."
1 N. Main st. Rear. Avon. Mass.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea.
“Bet kodėl plaukiat i Ry kraščius :
(F. O. B. Factory)
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
gą. o ne i1 IKlaipėdą? Jul
Lankėsi
adv.
Laukaitis.
Lietuva turi tenai i aisva
L
A. J. NAMAKSY
ši panedėlį “Keleivio" re- ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
Zoną.
Real Estate & Insurance
KOME NATŪRAI.E SPALVĄ, ir
Kapit< nas paaiškino, kad , dakcijai sudėjo vizitą adv. taipgi
ant tokiu plauku padarome
■jp
414 W. BROADUAY,
iš Baltimorės. PERMANENT \VAVE su speeiaGydytojas ir Chirurgas
žiūrint tarptautinių Įstaty i Laukaiti.SOUTH BOSTON. MASS.
lišku
tam
aliejum.
Darbą
garan

mų akimi.-, Klaipėda yra i Sve čias atsilankė su konsu- tuoja m.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p.
Office Tol. So. Boston 0948
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
Vokietijos uostas, o angla’ ' i u šalna. Pereitą nedėldieni
KĖS. 251 CHESTNLT AVĖ,
......
Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.
83a L Street
Jamaica,
Plain.
Mass.
neptaleidžia jokių laivų. įSoutn Bostono sandariečiai
SOUTH BOSTON.
Tel. 1645
Res. Tel. Arnold 1028
3325 So. Halsted Street
ku: ie plaukia i Vokietijų į buvo siu engę adv. LaukaiCHICAGO, ILL.
lu.-. Todėl
reikia plaukti'čiui prakalbas SLA reika
uostus.
T<
i neeitralė.__ _ šalies uostą Ry- kris. Jis kalbė j o gana tolo
Te!. Boulevard 8483
gą. ienai visos prekės bus;'antiškai, nieko neužgaudaAT THE
iškrautos ir parvežtos Lie Imas. Žmonių buvo nedaug.
LITHUANIAN
tuvon geležinkeliais. J ok-.VRSI1H ,,hA šeimynų meihFURNITURE CO.
llalizitas brangiau kainuo- NĖ SIŪBA. — Visi Įtaisymai, kaina
ŠIRDIS 4VSV KARO YRA IN2INAS.
\
APDRAUSTI

Or. John Repshis

|n>

Kodėl neturėt šįmet
TIKRO SMAGUMO?

$795
845

DR. MARGERIS

Bulovą

sias. bet kitokio kelio daliai
, *■

rto<ą.

l,a’an-

! <a imam morigiciu. Patelefonuokr c

• A, <; 2181.

Laikrodžio Laikas
Pasauly priimtas ženklu

SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

TIKRUMO IR
PASITIKĖJIMO

RULOVA
TRAOE-IN SALE

THIS

/

I7JEWEL

Bulovą
’24* j:

reiškia didesnę nuolaidą
kuomet jus mainysit savo
seną laikroduką į naują.
KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

GAUNAMAS IR B0NKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Ine
j TELEFONAS
Worceater—5-4334

81 LAFAYETTE ST„
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Rced.
SOUth Boston 2271.
South Boston. Tel.

KAM REIKALINGAS MAŽESNIS KARAS
PAMATYKIT
NAUJĄ 1940

Pasinaudokit šiuo stebėti
nu išpardavimu—

TI7211—

Willys

• «d <•!•» •(

J495

(F. O. B. Factory)

Boston Street Garage

ROLAND KETVIRTIS & CO.

PETRAS PILVINIS

312 BROADWAY,

119 BOSTON STREET,

EDMLNlJ L. KETVIRTIS. Mgr.

Coupe

JEIGU JL’SŲ KARAS NEKLAUSO, ATVAŽIUOKITE.
MES SUTAISYSIM. TAISOME VISOKIŲ IŠDIRBYS
CIŲ. Kožnam darbui yra gerai prityręs mechanikas.
Darbą užtikriname. Sulankstytus sparnus ištaisom kaip
naujus. Kam reikia GAZOLINO, prisipilkit pas mus.

BULOVĄ
TRADE-IN SALE
Puiki proga įsigyt modemišką
laikroduką labai prieinama kaina.

Nash inžinas yra tikra tvirtove, todėl jo atsparumas
neapsakomai ištvermingas, jam lygaus nėra. Be to jis
ekonomiškas, su galionu gazo nuvažiuoji iki 23 mylių,
aliejaus vartoja irgi mažai, todėl “amžius” jus karo il
gas ir investmentas pastovus.
Išvažiavus su Nash kelionėn, nereik bijot blogų kelių,
nė kalnų. Artinanties vakarui, nereik skubėti j artymiausią miestelį apsirūpinti nakvyne. Jus galite puikiausiai
išmiegot lovoje, kuri yra Įrengta Nash kare.
Yra tiek daug naujenybių, kad viską išaiškint užimtų
labai daug vietos, todėl geriausiai pamatykit Nash savo
akimis ir pabandykite pasivažinėt, tuomet suprasit tik
rąją Nash vertę.

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOl th Ho»t«n 4649

Tel. GEN 9296

NASH SALES & SERVICE

SOUTH BOSTON.
Namų COI. 9057.

t,
\

PERKRAUSTYTOJAI.
(insured
M tvers)

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

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
Telephoaa

SOUth
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
IŠDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.
Taisymo Ir demonstraviam vieta:

I HAMUN STREET
Kamp. East Eighth SL,

