Čt

/ »***• * r*-♦ > v

. r- ,.»»». ...y?'.

KELEIVIS
DARBO ĮMONIŲ

LAIK HAITIS

HrMMacrato mUm:
Amerikoje ...............................“*
Pietų Amerikos Valstybėse,
Kanadoje ir kitur...................
PresaaMrata pašei atetų:
Q'o
Amerikoje ...................................
?
Kanadoje ir kitur už Suvienytų
£-1
Valstijų ..................................
ef
Apskelbimų kainų kluaskit b B Chal
Kreipiantis su kokiais nors reil o«0 1
adresuokite:
3
KELEIVIS
253 Brosdaay, Se. Boston, M

NO. 17

Keleivio Telefonas
8OUth Boston 3071

■ -'■ .

KELEIVIS

KELEIVIS
UTHUANUN WEEKLV
Reprssents over 75.000 Lithuaniaas ia
Nev Eaflaad, aad about 1,000,000
ia tbe United States.
THE BEST ADVERTISING
MEDIUM

Advertising Rates
on Application.

KELEIVIS
253 Bresdway. So. Boston. Mass.

THE TRAVELER---------------- '--------- LITHUANIAN VVEEKLY
SO. BOSTON,

APRIL-BA LANDŽ1O 24 D., 1940 M.

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at tbe Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Rusai Dėsis su Anglais IT Manievrai.
Francuzais, Sako Gandai^”^^^^

600 RUBLIŲ Ui Europiečiai Slepia
Pinigus Amerikoj.
100 CENTŲ.

Keleivio Telefonas
SOUtk Boston 3071

METAI XXXV

Užmušta 18,000 Finų
Kare su Sovietų Rusija

šiomis dienomis Rumuni
Federal Reserve Board’o
Europos
jon ir Vengrijon atbėgo spskaičiavimu,
; dos Juros laivynas pradėjo daug žmonių iš užimtos žmonės šiandien turi Ame
Z7. -.
.♦.•oi ' manievrus. Manievruose da- Lenkijos, kurie papasakojo rikoje paslėpę apie $1,200,MASKVA SIŪLO LON
5^ DAR
liečia, mes tuum Molo- ]yvaujanti ir aviacija. Ma- lairaščių korespondentams 000.000 vertės aukso. Tai Baisi Traukinio Ka- LAVONAIf
.
.
,
NELAIDOTI.
DONUI PRADĖT DE
tovo pareiškimą, padarytą njevrams vadovaująs vy- įdomių dalykų. Jie sako, esą daug daugiau, negu Eu
tastrofa.
-----RYBAS.
nesenai Vyriausiojo Sovie- rjausjs sovietų laivas. “Kra- kad buvusioj Rytu Lenki- ropos valdžios čia turi. At
vT
,
i *•• •
Apie 600,000 gyventojų pa.
...
to businiiniiiie,
susirinkime, itau
kad oovieSovie- c_..i
- (“Raudonas joj, kur gyvena apie
- * 13.000,- vežtas čionai auksas buvęs
New Yorko valstijoj, ner ... ,
. _ ’
SiU'unga nebuvo ir nebus k-i—
toli
nuo
Little
Falls,
pereitą
,lko
P«»toges.
. . . - .....
.
.. Kaukazas”). Manievrų tiks- 000 lenkų, baltgudžių ir ru- parduotas valdžiai, krtaip
Amerikos
Raudonojo
uzsienio
politikos
įrankis
es^s “atremti ir sunai- sinų. žmonės jau nebeturį pasakius, iškeistas į šios ša sąvaitę įvyko baisi traukitybių karą prieš Hitlerį.
svetimoms valstybėms.. Mu- kjntj prįešo iaiVus ir lėktų- ką valgyt, nes rusai atėmę lies pinigus, o pinigai sudėti nio nelaimė. Bėgdamas di- Kiyžiaus atstovas Helsinkyštai jums tikrų sensacijų. sų salis yra neiti ali ir j šitą vus> kurje teoretiškai jau įsi- iš jų visą maistą. Tiesa, jie į bankus, į šėlus ir kitur.
deliu greitumu, traukinys je prisiuntė į Washingtona
Sovietų atstovas Londone, Karą nesikis.
. veržę į Juodąją Jurą.”
sako, už paimtus javus ir
Visi tie tuitai priklausą prie užsisukimo iššoko iš bė- oficialų raportą apie dabarIvan Maiskij. atsiklausė an
Ketvirta, n tai svarbiauMaskvos radijas priduria, bulves rusai užmoka savo privatiniems Europos kapi gių ir vagonai sugriuvo tinę padėtį Suomijoj. Jisai
glų valdžios, ar ji sutiktų šia priežastis, yra pagiindi- įurbut “nastrach vragam,” Kibliais, bet kas iš tų rubliu, talistams, kurie bijosi juos viens ant kito. Apie 30 žmo- sako, kad rusų-finų pasienis
atnaujinti prekybos dery ne Rusijos galvosena, kad kad sovįety laivyno artile- kad nėra dumios. Atlygini- namie laikyti, kad jų nepa nių buvo užmušta ir apie 50 tebėra dar užklotas sušalubas su ...
Sovietų - Rusija. Ang-į?1s. ras. Vpa . kapitalistinių r^taį esa tiek išsilavinę mas už darbi po rusais irgi imtų savos valdžios arba at sužeista reikėjo gabenti į Ii- riais lavonais iš abiejų puįjos uzsemo i eikalų minis-! „• imperialistiniu valstybių kad «iešo orlaivius ęali išrodęs ne
prastas. jį ėję svetimi užpuolikai.
gonines. Traukinys ėjo iš šių.
Suardyta gyvenimo
tens Halifax atsake, kad karas kuriame Rusijai nėra tuojau/ pastebėti ir keiiais kas gauna darbo, tai uždirNew
Yorko
į
Chicagą.
tvarka
uždėjusi sveikiems
Paskutiniais laikais dau
deiybos gali but atnaujin jokio tikslo dalyvauti. Rusižmonėms tiek daug darbo,
juos sunaikinti.”
ba nuo 3’/» iki 8 rubliu per giausia aukso buvę atvežta
tos. tačiau Rusija turi priža ja turi tik laukti, iki kanau---------------- dieną. Bet
esanti
kad lavonus laidoti iki šiol
REIKALAUJA
TRUM

iš tų šalių, kurios lubežiuodėt, kad ji nepadės Vokieti jancios buizuazines salys kąjuaujANČIOS VALS- kad tie rubliai beveik nieko jasi su Vokietija, kaip, pa
da nebuvę laiko.
PESNIŲ DARBO VA
jai kariauti. Apie šitą sąly
LANDŲ.
Suomių vyriausybės ofi
SUXiflH«Knpi re TYB£S APSIKEITĖ MO neverti. Už vieną Amerikon vyzdžiui, Šveicarija, Belgi
gą Maiskis ketino pranešt1
socldlutinel e- TERIMIS IR VAIKAIS, i dolerį esą galima nusipirkti ja. Olandija, kurios kas
Kadangi mašinos užima cialus raportas apie karo
Maskvai ir ketino vėliau pa
diena laukia vokiečių už darbininkų vietas ir išstum nuostolius esąs toks:
žinant'tuos dalykus, ne-: Anglija, Francuzija h
informuoti
Halifaxą, ką
Rusai padarė ant Suomi
puolimo. Nemaža pinigų ti iš darbo žmonės neturi iš
sinori tikėti, kad Rusija eitu Vokietija jau pabaigė keis- 6 obliai verti tik 1 cento,
Maskva ant to atsakys.
Vokiečių
užimtoj Lenki esą atvežta ir iš pačios Vo ko gyventi, tai Telefono jos miestų 1.800 užpuolimų
Tuo pačiu laiku “Ne\v vienai ar kitai pusei į pa- tis savo pilietybės moteri- joj esą negeriau. Tenai žmo- kietijos.
Darbininkų Sąjungos pirmi iš oro. Iš 38 Suomijos miesmis ir vaikais. Dvylika franYork Times” koresponden galbą.
ninkas Griffith reikalauja j tų, 32 buvę subombarduoti.
euzių
P*d^
Vieeuzių moterų su vaikais petas praneša iš Paryžiaus,
kad Kongresas sutiumpintv
EGYPTE PASKELBTA
reitą
Užmuštų Suomijos gynė
įeitą sąvaitę sugryžo iš Vo-! n.1.n5eJ? ,^r 'dlnic esanti amekad tenai esą gauta žinių, VENGRIJA JIEŠKOS
darbo
valandas, palikda jų buvo 18,000, o sužeistų
MIRTIS
ŠNIPAMS.
i
Francuziją
lM?r
;
skiečių
dalinama
pašalpa.
s
RUSŲ PAGALBOS?
Kietijos į naneuziją per
jog Maskvos Internaciona
Egypto ministerių kabi mas tas pačias darbininkų buvo apie 40. 000, iš kurių
Europoje
kalbama,
kad
.
Šveicariją,
o iš Francuzijos į “PRAVDA” KALTINA
las išsiuntinėjęs visų šalių
netas išleido įstatymą, ku algas. Griffith parodo, kad 10,000 sužeisti visam am
komunistams įsakymą pa Vengrijos valdžia planuo- 24 vokietės moterys ir 18 • AMERIKOS KAPITA
riuo visi šnipai, šalies išda dabartiniu laiku telefono žiui.
keisti savo nusistatymą ka janti pasitarimą su Sovietų y^jkų . suRty550 Vokietijon. j
LISTUS.
Civilių žmonių buvę už
vikai ir jų sėbrai bus bau pramonė operuoja daugiau
ro klausimu. Jiems esą įsa Rusija. Ji norinti rusu pa-į Visos jų giyzo i savo tėvy-J
telefonų
ir
atlieka
daugiau
mušta 640, o sužeista apie
Jungtinių Valstijų val džiami mirtimi. Sakoma,
kyta
dabartiniam karui galbos prieš vokiečių * už-! nes verkdamos, nes jų vyrai
patarnavimo negu 1929 me 1,500.
kad
paskutiniais
laikais
į
džia
nesenai
husįuntė
Mek

prieš Hitlerį nesipriešinti, puolimą, jeigu toks užpuoli- ‘ pasiliko internuoti.
Suoipi.jos vyriausybė jau
notą, ^reikalaudama Egypta privažiavo rlabai tais, tačiau dabar ji samdc
bet remti savo valdžių poli ^Prisirašę ^u^VoklttTlk PASIBAIGĖ KANADOS sikai
101.470 darbininkų mažiau, pradėjusi šalies atstatymo
atšiTygirilf^uSaliejaus
pradaug
Vokietijos
šnipų.'
nes
tiką, taigi remtr Ir karą.
^puolhnosutartį ir todėl i JURININKŲ STREIKAS. monę,
mene
kuria Wnll Stepetn Egyptas yra Anglijos kolo negu 1929 metais, nes įvedė darbą, kuris kas mėnesį kai
kurią Wall Streeto
Kiek tame tiesos, tuo tar
nuoja apie $2,000,000.
kapitalistai
buvo Meksikoj nija, taigi tas įstatymas ir automatiškus telefonus.
kariauti
prieš
Vokietiją
neSąvaitė
atgal
Kanadoj
pu da negalima patikrinti,
yra
atkreiptas
daugiausia
išvystę.
Šitoj
notoj
Maskvos
Gyventojus šelpia Suomi
118 KONGRESMANŲ PA
tačiau šitos žinios daug kur gali, bet tuo pačiu laiku vi- buvo sustreikavę Didžiųjų “Pravda” įžiūrėjo Ameri prieš juos.
jos
Raudonasai Kryžius, ku
SIRAŠĖ UŽ $200 PENSIJĄ
padarė tokio. įspūdžio, kad siems yra žinoma, kad rusai Ežerų laivyno jurininkai, kos kapitalistų užsimojimą
Sovietų Rusija jau nutarusi nenori Vokietijos įsigalėji- Kanada turi tuose ežeruose “paklupdvti Meksikos dar 11 ŽMONIŲ ŽUVO 2 AU
Kongresmanas Hendricks riam padeda 25 užsienio
mo
Balkanuose
ir
todėl
gali
i
285
prekybos
laivus,
kukeisti savo politiką. Maty
yra įnešęs bilių, kuriuo rei Raudonojo Kryžiaus orga
TOMOBILIŲ KATAS
bininkus.
”
dama, kad Rusijai gali but p'avartoti "savo draugiškus i riuose dirba 6,500 jurininkalaujama įvesti $200 mė nizacijos. Krašte esanti jau
TROFOJ.
čiama maisto stoka, nes per
didelio pavojaus, jeigu Vo santikius su Hitleriu, kad kų. Kai jie sustreikavo, visi j HITLERIO ŽVALGYBI
Lėkdami beprotišku grei nesinę pensiją visiems žmo kara daug jo buvę sunaikin
jis
nepultų
Vengrijos.
;
laivai
sustojo
uostuose.
I
į
kietija laimėtų karą, Mask
NINKAS NESĄS PER
tumu, pereito
panedėlio nėms po 60 metų amžiaus. ta. Priešo orlaiviai sudegino
--------------‘ streiką įsikišo Kanados darva nutarusi dėtis su Anglija
ŠAUTAS.
naktį Minnesotos valstijoj Kad bilius butų pastatytas ne vieną javų sandėlį.
ir Francuzija ir remti jas KARAS SULAIKĖ AME* bo ministerija, kuriai tarpiLondono “Daily Mail” susikūlė priešakiais du auto balsavimui, už jį turi pasi
RIKOS
ORLAIVIUS
ninkaujant
jurininkų
unija
prieš Vokietiją.
Didžiausis dabar vargas
rašyti didžiuma kongresmaŠVEDIJAI.
sutiko streiką atšaukti ir pa- pereitą sąvaitę išspausdino mobiliai. Abidvi mašinos iš nų. Hendricks sako. kad esąs tiems Suomijos gyvenŠitokį įspūdį sustiprino
Paskutinėmis dienomis iš j vesti savo ginčą su laivų per Stockholmą atėjusį gir lakstė šipuliais ir žmonės 118 jau pasirašė. Didžiumai tojams, kuriems dėl karo
da ir straipsnis, kurį šiomis
dą, kad Kopenhagoje buvęs buvo išmėtyti į visas puses.
i veiksmų ir paskui dėl paridienomis išspausdino Mask Amerikos buvo išplaukę du! kompanijomis arbitracijos peršautas Hitlerio slapto Vienas jų buvo numestas reikia 218 balsų.
laivai
su
lėktuvais
Švedijai.
į
komisijai
išspręsti.
Šią
są---------------į rašytos taikos sutarties tek »
vos “Trud.” Tame straips
sios policijos viršininkas oru net už 40 pėdų nuo ne
ny esą aiškinama, kad “vi Jie plaukė į Norvegijos uos-■ vaitę jurininkai jau gryžo Heinrich Himmer. Berlyno laimės vietos. Žuvo iš viso KANADOJ SUDEGĖ CHI-j apleisti savo gyvenamas
CAGOS TRAUKINYS. į vietas ir kraustytis kitur, šisame žemės kamuoly nėra tus. Bet užėmus vokiečiams' darban.
propagandos ministerija ši 11 jaunų gyvybių, tarp 17 ir
Norvegijos
pakraščio
mies-i
--------------Ouebec’o provincijoj, Ka- tokia migracija palietusi atokios vietos, kur Sovietų
tą paskalą tačiau užginčijo. 20 metų amžiaus.
nadoj. pereitą sąvaitę įvyko pie 600,000 žmonių. Dauge
Rusijos reikalai prieštarau tus, abudu laivai sugryžo į ARGENTINOJ LAIMĖJO Ji sako, kad Himmleris ir
RADIKALAI.
tų Francuzijos reikalams.” atgal Amerikon. Vienas jų!
būti nebuvęs Kopenhagoje. AMERIKOJ ESĄ 21.400.- šiurpi traukinio nelaimė ties liui iš jų teko kilnotis iš vie
buvo
jau
tik
600
mylių
nuo
Buenos
Aires
provinci

Sherbrooke miesteliu. Te tos į vietą jau kelis kartus.
Todėl laikraštis aiškina, kad
000 KATALIKŲ.
Taigi gali but. kad jis gavo
Norvegijos.
Vis
dėl
to
vo

Daugelis jų traukdami*'-!
joj, Aigentinos respublikoj, kulipką kur kitur.
franeuzams ir rusams nesą
šįmet Nevv Yorke išleis nai iššoko iš bėgių prekių karo metu savu namus sude
traukinys,
kuris
ėjo
iš
Port

jokio pamato tarp savęs kiečiams pavyko pavogti pereitą sąvaitę buvo iš nau
tas “Official Catholic Dic50 Amerikos orlaivių, kurie jo renkami atstovai į parla
gino, kad priešas jais nepa
piktis.
JUGOSLAVIJOJ
BUVO
tionary
” sako, kad Jungti lando per Montrealą į Chi sinaudotu. Kitu triobas subuvo
anksčiau
išsiųsti
Švementą,
ir
rinkimus
laimėjo
Šitokie pareiškimai jau į
t
RUOŠIAMAS FAŠISTŲ nėse Valstijose, Alaskoje ir cagą. Viename vagone bu-,
lyg ir parodo, kad Sovietų i diJai
d« tebestovėjo Nor- radikalų partija. Ji pravedė
vo
8.000
galionai
gazolino,
degino
sugriovė priešo
PERVERSMAS.
Havajų salose esą 21,403,- kuris tuojaus ekspliodavo ir bombos.arba
Taip buvo karo
nusistatymas aliantų atžvil-1 veJfij°s uoste,
tiek savo atstovų, kad par
Pereitą sąvaitę Jugoslavi 130 Romos katalikų. Bet
lamentą dabar kontroliuos
kitus vagonus. Sep-. metu.
giu tyčia yra švelninamas.
70 O2KŲ BOMBOMS
joj
buvo susektas fašistų są popiežiaus kunigai skaito uždegė
radikalai.
Pereitą
mėnesį
Kai buvo pasirašyta taika
Ką ištikrujų Sovietų Są
IŠBANDYT.
mokslas nuveikti dabartinę “katalikais” visus, kurie tik (yni vagonai sudegė, o kitus
įvykę
šitoj
provincijoj
rin

pavyko
išgelbėt.
Traukinio
ir
nemaža žemės, užleista
junga daiys, niekas negali
Išradėjas Lester Barlow kimai buvo panaikinti, nes valdžią ir atiduoti Jugosla buvo jų bažnyčiose krikšty mašinistas ir pečkuris buvo rusams, tai nei vienas su >ketegoriškai pasakyti. Ta išrado
viją Mussoliniui. šitą judo- ti. Šitaip skaitaint, tai D-ras
Baltimorėj naują
mis nenorėjo no rusais pa
čiau yra keliatas priežasčių, bombą, kurią jis pavedė šios reakcininkų valdžia suvogė šišką perversmą rengęs bu- šliupas
yra “katalikas.” sužeisti.
balsus.
Prezidentas
Ortiz
tekti
ir visi iš tokių vietų
kurios verčia manyti, kad į šalies armijai, šitos bombos
Skaitant
teisingai,
iš
130.vusis
premjeras
StojadinoCIO
LAIMĖJO
GENERAL
pradėjo kraustytis į nepri
šitą karą ji nelys. Jeigu pa žudomai jėgai išbandyti nu užtai ją pašalino ir paskel vičius, kuris dabar jau yra 000,000 Amerikos gyvento
MOTORS RINKIMUS.
bė
naujus
rinkimus,
kurie
įklausomą
Suomijos teritori
dėsime į šalį visus savo par- tarta paaukoti 70 gyvų ož
areštuotas ir uždarytas ka jų, kataliku gal nebus nei General automobilių dirb- ją.
_
r
_____
_
vyko
pereitą
sąvaitę.
Tokių
esą
nemažiau kaip
tinius įsitikinimus, visas sa kų. Gyvulių globos draugi
lėjiman. Suimta taipgi ne 15,000,000.*
tuvėse
pereitą
sąvaitę
bai300.000.*
.Jie
dabai neturi
vo simpatijas ir antipatijas, ja ir šiaip jautrios širdies
maža
karininkų,
kurie
buyo
savo klausimą, kuri organi-. netik maisto, bet ii pastoIS BUDAPEŠTO IŠSI
ir šaltai pažiūrėsime į žemė leidės pakėlė prieš tai baisų
prie šito sąmokslo prisidėję. SUBOMBARDAVO VO zacija turi atstovauti jų rei- ges. Valdžia jiems stata laiKRAUSTĖ
FRANCU

KIEČIŲ
AEROPORTA
lapį, tai pamatysime, kad protestą. Kaip tai galima
kalus—Amerikos Darbo Fe- kinas
triobeles.
Vėliau
ZAI IR ANGLAI.
DANIJOJ.
LONDONO LAIKRAŠ
Rusija dabar yra gerai įsi žudyti nekaltus gyvulius,
deracija,
ar
CIO?
I^aimė-i
jiems
bus
duota
žemes
ir
ČIAI SUMAŽINTI.
stiprinus tose teritorijose, sako jos! Bet Kongreso
Anglijos oro ministerija
Associated Press praneša,
jo CIO.
padėta įsikurti, bet tuo tarkurių po pereitojo karo ji jungtinė komisija nutarė tų kad iš Vengrijos sostinės iš
Iš Londono pranešama, praneša, kad jos orlaiviai
15
NACIŠKŲ
DIVIZIJŲ
‘
pu jie kenda b;2' y V,’"KrJ’’
buvo netekusi, ir daugiau jai protestų nepaisyt ir bandy si kraustę beveik visi anglai kad visi dienraščiai tenai buvo nulėkę Danijon ir su
nėra ko jieškoti. Didesnė mus vykinti. Tie bandymai ir franeuzai. nes bijomasi, tapo sumažinti iki 42 pusla naikino Aalborge vokiečių ŠVEICARIJOS PASIENY. FINAS užmušė RUSApusė Lenkijos, visi svarbes? turėjo įvykti šį antradienį, kad Budapeštą galį užimti pių, nes sunku gauti jiopie- įtaisytą aerodromą, iš kurio
Is Berno pranešama, kad n MĖNESIŲ KALĖJIMO.
n i Baltijos uostai, visos stra kuomet
“Keleivis” eina vokiečiai. Franeuzų atsto riaus. Anglija popierį imda vokiečių lėktuvai puldavo Šveicarijos pasieny vokie-! „„
.
,
tegiškos salos ir Suomijos spaudon. todėl jų rezultato vybė išgabenusi ir savo do vo iš Skandinavijos, o da anglus Norvegijoj.
čiai sutraukę 15 divizijų kaEllsworth. Me. Del butvirtovės, kurių ji buvo ne da negalėjome paduoti.
kumentus į Belgradą. Anglų bar tenai prasidėjo karas.
vusio Rusijos ir Suomijos
KANADA GAVO $70,090.- riuomenės. Manoma, kad karo čia susiginčijo du dar
tekusi, dabar vėl jos ranko
atstovybės kieme taipgi esąs
ruošiasi laužti*
000 KARO UŽSAKYMŲ- vokiečiai
PLĖŠIKAI PAGROBĖ
se. Tai yra naturalė apsigy CENZIN1NKAI UŽTIKO laikomas greitas trokas, kad
per
Šveicariją į Francuziją. bininkai. Vienas jų stojo už
$19,500.
128 METŲ AMŽIAUS
Iš Ottavvos pranešama,
nimo siena. Tai viena.
reikalui esant butų galima
Rusiją, antras už Suomija.
ŽMOGŲ.
Antra, karas su Suomija
viską išgabenti Belgradan.
Little Falls, N. J.—Trys kad nuo tos dienos, kaip Eu HITLERIUI 51 METAI
Rusas griebė kuolą ir puolė
jai kainavo taip brangiai ir
Rinkdami gyventojų sta Nors Jugoslavijos sostinė ginkluoti plėšikai jiereitą ropoj prasidėjo dabartinis
AMŽIAUS.
finą. Tas vikriai atšoko at
taip sukrėtė pasitikėjimą tistiką. cenzininkai užtiko Belgradas taipgi nėra labai sąvaitę čia užpuolė pašto karas, Anglijos valdžia jau
Pereitą penktadienį Hit gal, paskui puolė savo už
savo jėgomis, kad daugiau Chicagoje tūlą Seidą Mere- saugi vieta, bet vis dėl to te troką, kuris vežė $19,500 užsakė Kanadoj už $70.- leriui sukako 51 metai am puoliką ir užmušė jį. Teis
rizikuoti Stalinas vargiai ną, kuris sakosi esąs 128 nai esą mažiau pavojaus, ne vietos bankui, pagrobė visus 000,000 ginklų ir amunici žiaus. Fašistai šventė tą su mas nuteisė finą užtai lt
norės
metų amžiaus.
gu Vengrijos sostinėj.
jos.
pinigus ir pabėgo.
kaktį visoj Vokietijoj.
mėnesių kalėjimo.

K£l£iVi5,

Antras Puslapis.

Mo. 17. Balandžio 21 d., lftiO m.

S0. BOSTON.

I ta ir bus karą pralaimėjusi, f Švedija ir Norvegija, užuot
! ksa------ v.._
spiaudžius ant Sovietų Sąjun
LAIMĖTI?
: Kita pusė bus laimėtoja.
Komunistu “Vilnis" ba-L
<ia,J*ams n,ovi."t; gos. butų pasiūliusios jai ben
dras apsigynimo smailis; jei
landžia 15 lii.loj intormuo-: ^““tiMas *•“**»*,
■ •
žinoti, kurios būtent puses; josios butų Įėjusios taikos erja savo skaitytojus,
kad' —
laimėjimas žmonijos labai i bi.tan, tai šiandien nebūtų Nor
“Lietuviu tauta nelinki vo ali būt naudingesnis ai < vegija karo teriojama ir Šve
kiečiu imperialistam laimėti,
ent mažiau pavojingas. Į dijai nereikėtų drėbti i dėl sa
bet nepalinkės nei anglams ir “Vilnie?” rašytojai saKosi i vo likimo.“
franeuzams imperialistams lai nežiną.
nežiną. .......................
Tai yra tušti žodžiai. Da
mėti. '/ienų ar kitų laimėji
Vos tik metai laiko atgaL blogiau — jie mieštarauja
mas nepageidaujamas.
nes •jie išsijuosę agitavo,
kad -visam uasauiiui * žinomiems
abeji yra lygus plėšikai.“
demokratinės valstybės;tu- [faktams.Juk Lenkija turėjo
i-Alii ^neįtarti iv nitiAvicki) __ ... n • x •
.. .

KAM JIE LINKI KARĄ

“GDYBY DZIADEK
ŽYL.”

spręsti.
Bet salei pinigai buvo
reikalingi tuojaus ir ji neno
rėjo iki SLA seimo laukti.
Ji kreipėsi i LDS (komunis
tų Susivienijimą), ir tas da
vęs jai paskolą be jokių er-

šitokiu pavadinimu Vil
niuje pasirodė brošiūra. Ją
parašė buvusio “Dziennikc
AYilenskio” redaktorius Pet
ras Kovvnacki.
mvderiu.
“Gdyby Dziadek Žvl”
reiškia “Jeigu Senelis Gy
AR EIS AMERIKA I
ventų.” Lenkai “seneliu'
KARĄ?
vadindavo Pilsudskį. Taigi
šituo klausimu
kalba
šitoj brošiūroj aiškinama, ai
taip
lengvai
“
Naujienos.
”
Esą
—
butu vokiečiai
“Išira klausima šiandien
Lenkiją
sunaikinę, jeigu
jau galima atsakyti visai ne
Pilsudskis butų gyvas.
Lenkų tautoje yra daug abe.iojant: taip. gali. šiandien
Pilsudskio vardo garbinto jau aiškiai matyti, ir iš kurios
jų. Jie dabar linguoja gal pusės tas pavojus gręsia.
“Ne iš Europos, bet iš Azivomis ir dūsauja, jog Len
kija žlugusi dėl to. kad jų .ios.
“Kai tik pasklido gandai,
“tautos vadas” Pilsudskį:
miręs. Jeigu “dziadek" bu kad Hitleris užpuls Holandiją.
tų gyvas, lenkų armijos o japonai, tuo pasinaudodami,
šoks pasigrobti turtingas Hopriešas nebūtų įveikęs.
Bet Kovvnaekis nėra pil- landijos kolonijas Azijoj, tuo
sudskininkas. Jis priklauso jaus J. V. valstybės sekreto
lenkų “endekams” Gauti rius Hull padarė viešą pareiš
niems demokratams), kurie kimą. įspėdamas visą pasaulį,
prieš pilsudskininkus kovo kad Amerika turi gyvybinių
ja. Taigi ir šitą brošiūrą jis prekybos interesų Pacifiko
parašė tuo tiksiu, kad pil- vandenyne, kurių ji neleis nei
sudskininkų Įsitikinimą su vienai valstybei pažeisti! Ir
griovus. Jisai tvirtina, kad 1 nei vienas Roosevelto admini
Pilsudskis kaip tik ir buvo stracijos priešas neparodė ne
Lenkijos nelaimės pradžia. pritarimo šitiems Hull’o žo
Ir jeigu Pilsudskis šiandien džiams.
"Europoje yra Amerikos
butų gyvas (“Gdyby Dzia
simpatijos,
bet Azijoje (ir
dek Žvl”), Lenkija vistiek
Pietų
Amerikoje)
yra svar
butų žlugus.
Kas gi buvo dabartinė bus Amerikos ‘interesai.’ Jei
Lenkijos valdžia? Kas buvo gu jie bus paliesti. Amerika
jos armijos vadai? Juk tai kariaus."
vis pilsudskininkai, arba jo
Mes irgi neabejojam, kad
politikos vykintojai, sako Amerika kariaus. Bet mes
brošiūros autorius.
manom, kad jos “interesai”
Pilsudskis buvo diktato guli ne vien tik Pacifiko
rius. Jis negalėjo pakęsti de vandenyne. Mes manom,
mokratinės tvarkos ir prie- kad Atlanto vandenyne ji
ringos nuomonės žmonių, turi taip pat opiu reikalu.
Iš pradžių Lenkija buvo de- Daleiskime, kad* Vokietija
mokratinė respublika. Bet laimi kara, pasiglemžia Is1926 metais Pilsudskis pa- landiją, Grenlandiją ir kėsidare perversmą ir pastatė naši į Kanadą. Bematant čia
savo sėbrų pulkininkų vai- butų karas su Vokietija,
džia. kuri buvo žinoma
• • i
•
*
-Ozono” vardu. Valstybės
’g ^VaS ptSu
politikos priešaky jis pasta- inKai
K abiejų pirm.
lė pulkininką Beką. o aimiMeksikoje irgi ne viskas
jos priešaky — pulkininką ramu. Ji konfiskavo JungtiRydzą Smigią. Abudu buvo nių Valstijų kapitalistų pinižiopliai ir glušai, bet labai gaiš išvystytą aliejaus praartimi
Pilsudskio sėbrai, monę. Dieso komitetas jau
Gabesnius lenkų armijos skelbia, kad bolševikai su
karininkus, specialistus, Pil- naciais ruošiasi tenai nuversudskis arba kalėjiman su- sti dabartinę valdžią ir Įgrudo, arba privertė bėgti steigti komunačišką diktaužsienin. beveik Ivgiai taip. turą. Tai reikštų vokiškam
kain Stalinas pasielgė su ge- militarizmui bazę
prieš
resniais Sovietų armijos va- Jungtines Valstijas, ir dide
liais. Armijoj Pilsudskis žiu- lį pavojų Panamos Kanalui,
įėjo ne specialybės, ne ga- Situacija yra tokia, kad šios
bumų. bet ištikimybės jam šalies valdžia gali rasti reiir jo partijai. Todėl Lenki- , kalo ir Meksikon Įsikišti.
jos armija pasidarė ne ko----------------vos organizacija, bet dikta- DRAUGIJOS PRAŠOMOS
toriaus garbinto ia. Šitokia
DUOT ATSAKYMĄ,
padėtis pasiliko ir Pilsuds
Draugija Užsienio Lietu
kiui mirus. Todėl kai prie- viams
Remti ruošiasi išleisti
S4:1™kinį
a^-A-

tuvių tauta ji nieko bendra galėtų. Ištikrujų šiandien jie kietija, ant ju puolė ir patvs BRnjnFPARTAMFNTAR jos sviedini ir parsinešę naneturi ir jos linkėjimų ne-, jau t roksta, kad Hitleris SoVietai ’
BO DEPARTAMENTĄ. , mo pra<įejO jį tyrinėti. Bežino.
*
“ištaškytų” Francuziją ii i
. ’ .
Pagarsėjęs Čekoslovaki-. krapštinėyant, svi e d i n y s
Taigi įdomu butų žinoti, Angliją, tik nedrįsta atvirai j Tai kurgi pagundas ma- jos čeverykų fabrikantas ‘ sprogo ir abu vaikai buvo
kokios karo pabaigos bolše- to pasakyti.
. nyti. ....
kad sutartis
:u
___
• Sovie• v?
mri įsteigęs vieną čeverykų sudraskyti į gabalėlius. Grįta
apsaugojusi
N oi- dirbtuvę ir Amerikoje, bu- žūsi namo motina ir radusi
vikai norėtll. Jeigu jie ne
vegiją nuo \ okietijos smui - tent Beicamp, Md. Ir jis turi baisų vaizdą, išėjo iš proto
TUŠTI ŽODŽIAI.
linki laimėti nei savo talkininkams,
nei demokratiIo‘
! parsigabenęs 45 kvalifikuo- ir šoko iš ketvirto aukšto Į
“Laisvės komunistai pa
nėms valstybėms, tai kas ši
tus amatninkus iš Čekoslo- gatvę. Nuvežta į ligoninę
tą karą turėti} laimėti? Juk sakoja :
VIESULAS LOUISIANOJ. į vakijos, ir turi gavęs leidi- nelaimingoji moteris mirė.
“Jei Skandinavijos kraštai,
bolševikai negali jį laimėti,
Per Louisianos valstiją mą jiems čia dirbti. Bet šiomis dienomis minėtasis
ypačiai Norvegija ir Švedija, pereitą sąvaitę perėjo smar- Darbo Depaitamentas da- atbėgėlis Vilniuje, sužinojęs
neš jie jame nedalyvauja
Karas gi nesustos, iki viena■ butų išmintingų valdonų • val kus viesulas, sugriaudamas bar tą leidimą atšaukė ir savo šeimos likimą, mėgino
ar kita pusė nepavargs. O • donu. tai ten • šiuo Unętui-nebu
...
Bethel miestely vieną mo- : tiems 45 specialistams už- nusižudyti, išgerdamas acto
kuri pusė pirmiau pavatgs, • tų to, kas yra Sakysim, jei t kyklą ir 15 namų.
draudė dirbti. Todėl Bata esencijos.

Ką Kiekvienas Mefrepolitan Apdraudos Dalininkas

Privalo Žinoti Apie Savo Kompanija
Metropolitan pateikia savo Biznio Raportą už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1939
metais. (Pagal Metinę Apyskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos Apdraudos Departamentui).

Htekliai Užtikrinanti Apdraudos Atsakomybę

Atsakomybė Apsidraudusiam*, Paidpgaviams ir Kitiems

............................................ $1.015.938.914.60
$948.082.869.84
-67:856.044.76
1.882,379.020.85
Jungtinių Valstybių ir miestų
110.055.727.87
Kaaados Provincijos ir miestų
105.825.959.75
Geležinkelių
575.665.905.45
Viešų Aptarnavimų
689.740.115.65
Indttstrialiai it Mišrus
405.095.516.15
86 624.833.01
Visos išskiriant S22.561.13 yra su
teisėmis Pirmesybės ar Garantuotos.
tat Nekilnojamo Turto
953.658.650.07
Ūkiams
.
.
76.890.988.22
Kitai nuosavybei
....
876.767.661.85
Mt A|4raafe» Laktt$
515.495.459.26
Tartas
407,215.594.74
jskaiua t Kompanijos šaudojam us nait samų statybos projektas

Jsagtiaių Valstybių Valdžios
Kanados Valdžios

132.667,027.52

Mokesčiai

Ir atidėti

87.666.343.58

bei DMėjaatio* ir tX

60.340.337.46

$5,141,986,181.09

VISO

Apdraudos Lakštams Atsarga Nustatyta Įstatam

$4.495,853,205.00

Suma, kuri su palūkanomis it būsimais apdraudos mokes
čiais užtikrins apdraudos išmokėjimą.

Dividendai Turintiems Apdraudos ImkMas

112.999.638.00

Atskirti išmokėjimui 1940 metais.

Atsarga Busimiems Išmokėjimams Pagal PapUdamųaiaa
Sutartis .
.
........................................................

112.986.146.83

Laikoma Pareikalavimams................................................

22.931.579.79

(imant pareikalavimus laukiaėius (rodymų ir apskaitliuotą
kieki nepraneštų pareikalavimų.

Kita Apsidraudnsiems Atsakomybė...............................

42.377,943.67

(imant atsargą Nelaimingų Atsitikimų ir Sveikatos Apdraudai. palikti Kompanijoj dividendai, iš anksto sumokėti
apdraudos mokesčiai ir t.t.

Mišri Atsakomybė

.............................................................

47.140.101.00

Čia neiimta tokia atsakomybė, kaip nesumokėti ir didėjanti
mokesčiai (taksai), specialės atsargos ir t.t.
VISO ATSAKOMYBĖS...............................................

Pervirtus...........................................................................

$4.832.268.614.29
309.717.566.80

Tatai tarnauja kaipo priedinė atsarga tokiais atsitikimais,
kurių negalima iš anksto numatyti.

VISO................................................................................

$5.141.986,181.09

PASTABA—Aukščiau patiektoje apyskaitoje suminėtų išteklių sumoje S221.390.536.90 yra sudėti pas Įvairius valdininkus kaip to reikalauja
įstatymas ar reguliuojantis autoritetas. Šioje apyskaitoje suminėtas Kanadoje daromas biznis raportuojamas lygaus pinigų pasikeitimo pagrindu.

DEŠIMTIES METŲ PROGRESAS
Žymiausi faktai Metropolitan Kompanijos augimo ir stiprėjimo per pastarąjį dešimtmetį
Išpildžius visas savo kontraktines obligacijas (įimant išmokė
jimą virš $4,260,000,000 apsidraudusiems ir pašelpfcaviams)
per tų 10 metų laikotarpį, ekonominiam sunkmečiui galiojant,
nuo 1929 metų baigiant su 1939 metais Metropolitan

Apdrauda Galioje

im
Nttaiaiii ■ ir Sveikata* Apdraado*
SovoitMai* liaaktjiaiair * '

T9M

1W... . S13J2MM
IN* . . . .

Apdraudos LaUtams Atsarga

tm,
tw.. .
»— >-» luiKvfln
-- » - _wzttKrM|*ui
a-»-- ‘

merikos lietuvius. Tas infor

kos apimta išbėgiojo.
N’ekitaip butų buvę ir Pil macijas dabar renka Gene
sudskiui gyvam esant, sako ralinis Lietuvos Konsulatas
išsiunti„etoų
M
įvaigalėju- susilyginti su did\y-l
riška įr demokratineUSuo-'rioms draugijoms, prašydac
‘
mas atsakyti į eilę klausimų
miia. są ko jisai.

apie draugijos įsikūrimą,
vardą, stovį ir tt. Bet dauge
‘ AUDITORIJA” VIRTO
lis draugijų iki šiol da neda
“CENTRU.”
vė jokio atsakymo. Todėl
Chieagos lietuviai savo Konsulatas prašo mus šį rei
salę iki šiol vadindavo “Au- kalą joms priminti ir paskaditoriios” vardu.
Dabar tinti, kad anketos butų kaip
"Naujienos" praneša, kad ii galima greičiau išpildytos ir
buv . perorganizuota ir ofi- sugrąžintos Konsulato raštieialiai vadinsi^ iau “Lietu- nėn.
vių (ent!u"—Chicago LithTaigi, jei kurių draugijų
uariar < < r unity Center. sekretoriai da nėra į tas anIne.
ketas atsakę ir vis dar nešioTa pačiu oioga “Naujie- jasi jas savo kišeniuose, tai
no.-” j azyr.i. kad naujoji turėtų tuojaus jas sutvarkysalė.- valdyba buvo gavusi ti ir sugrąžinti Konsulatui,
sale- remontui $20,000 pa- Kiekvienai draugijai turėtų
skole- i- SLA. ir SLA vai- rūpėti, kad jos vardas ir isdyba Jau buvo išrašiusi čekį. torija tilntų aukščiau minėBet tautininkai su sandarie- tame informacijų leidiny,
čiais pradeų kelti triukšmą Mokėt nieko užtai nereikia,
dėl to- pa.-r eTodėl SLA
Konsulato adresas toks:
valdyba mitai ė paskolą su- Consulate General of Lithlaikyti ir pavedi jos klausi- ( uania, 16 VVest 75-th sL,
mą sekančiam seimui iš- New York, N. Y.

kreipėsi j federalini teismą
ir prašo kad tas uždraustų
Darbo Departamentui kištis
Vilniaus mokyklose da- i Batos dirbtuvės reikalus,
bar mokinasi apie 400 lietu----------------...................
KARO
AUKŲ TRAGE
vių vaikų iš tų Vilnijos vie
DIJA.
tų, kurias atplėšė nuo Lietu
vos bolševikai. “Elta” pra
Apie pavienių žmonių
neša. kad atėjus vasaros j pergyvenimus šiuo metu Euatostogoms,
negaoie vai2džiai
kalha se*
“**^«», tie
uc vaikai
v^mai nc
S<»-,’ ropoJ<
ropoję
vaizdžiai kalba
^sPąs s?.,°
paiva- karna vieno iš Varšuvos į
Z1.u®11’ todel
Vilnii atbėgusio lenko tra,
.. .Vilnių
n-n^
žmonų
draugija, gedjja Maždaug prieš porą
SOVIETAI NELEIDŽIA
LIETUVIŲ VAIKŲ PAS
TĖVUS.

N

1.. ..pridėjo netikėtinumų atsargai, arba
perviršiui, kaipo priedinį saugumo faktorių,
virš
....
.................................. $132,000,000
2.. ..sustiprino pagrindą savo apdraudos
lakštams net................................. ........
.
45,000,000
3.. ..pagerinimui nuosavybių, įgytų forklozavimu. be pakėlimo jų vertybės išleido 25,000,000
4.. ..sumažino vertybę sekuracijų ir nekil
nojimo turto, kaip buvo nešta jos kny
gose, virš............................................................ 216,000,000
5.. ..1.leista apdraudos dalininkų sveikatos
ir gerovės pakėlimui, virš
....

58,000,000

$476,000,000

im

iw

5.. ..VIENOK per šiuos 10 metų ir pri
derinai prie suminėtų sumų, Metropolitan
dar išmokėjo ar kreditavo dalininkams ar
ti bilioną dolerių dividendų
....
viso............................................ T

992,000,000
Ii,468,000,000

Metropolitan Life Insurance Company
(SAVITARPINtiS PAGELBOS KOMPANIJA)

K. Kena, ChafroNm of fAs

Board

Lbroy A. Lincoln, ProsMsnf

1 Maitas* Avsaae, N«w Tark, N. Y.

Ta>fc. N. T.

THOMAS R. mat. N«w Tark, M. T.
PnUdent. The Crawell-CoUiw P ‘ '

Company

WALTBR EWINO HOPS. New Totfc, N. T.
Member, Milbank, Tvata ata Hopa
Attoraey* at L*w
SAMUEL W. FOROTCB, St Leaia, Mo.
Membcr, Fordyee. White, Mayae, WiUia*a
eta Harttnaa, Attotaey* at Law
OBOKOC McANKNT, Na« Tora. N. T.
Chairmen of tha Board
Tūle Ovtraatee aod Tinta <
ROBIRTV. FLCMTNO, Wa _
President and Chainaoa ot the 1

MgtPCMf-MANTnt.Mir Tatfc, N. T.

racoainc w. tacut, Ne» Tora, m. t.
Vice-Ptetideat

Metteiptiua Life Itaafaace Cotapaey

MTMTHNOP TrALPlOCH, M** Teta, It. T.

t ot Mow TotS
BpMANDILSTręTTNroS, Jr-,M.T.&
WĮLUAMW.
CtockerPM

AMORYROUOHTON,

LOUIS8.(T.LAUHBirr.Oaakoe,4___
. DeeNofe
D. O.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

4meri&os Parasu/ininfcij

Kvotimai

prieš agresorius. Bet Sovie-,
tų Rusija susidėjo su agre-,
goriais, tada jie pradėjo ko
vą prieš demokratines vals
tybes. Dėl to ir A. L. Kon
gresas turėjo žlugti. Žlugus;

POTbpIn.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEREIKIA

Pittsburghe Mirė Jonas Ambrazaitis
Lietuvių Moksle Draugijos
čarterio narys ir vienas iš
senųjų vietos draugijų
darbuotojų.

LSS 10 kp. susirinkimą*. i mokratinių valstybių fronto

Balandžio 12. buvo LSS
19 kuopos susirinkimas A.
L. P. Kliubo name. Nors oras pasitaikė biaurus, bet
daugelis narių atėjo.

v r«

9$ BOSfONr

Balandžio 24 dM 15 iC m.

KAS SKAITO, KAiO

r Viv=r» » r » T > r

jo Wilmerdingo Lietuvos
Sūnų Kiiubas ir McKees
Rocks Aukščiausios Prie
glaudos Kiiubas. Visų pir
ma iš tų kliubų buvo išmesJ* 7^’ lietuviški laikraščiai
įr k"?*08- ? Pal,kt?s
>» -''^t tkiskos knygos n laikiasciai. Laikui bėgant tie kliubai taip nusigyveno dvasiš
kai ir ekonomiškai, kad da
bartiniu laiku i juos. turbut,
jau nepareina nei bolševi
kiškų laikraščių. Reiškia,
bolševikai, naikindami kitų
įdėjas, susinaikino ir patys
save.
Būdamas bolševikų kon
trolėje, VVilmerdingo Kliubas Įsivėlė i spekuliacijas
ir. norėdamas greitai pra
lobti, pražudė visą savo tur
tą; o McKees Roks kiiubas
atsidūrė į teismą, kur taip
pat buvo daug turto sunai
kinta.
Lietuvių Mokslo Draugi
jos Kiiubas, turbut, yra vie
nintelė vieša visame Pitts
burghe užeiga, kur prie pa
silinksminimo randasi laik
raščiai ir knygos. Ir tai yra
vaisiai tų musų senų dar
buotojų, kurie jau vienas po
kitam apleidžia musų tarpą,
bet jų ilgų metų gražus dar
bas
Mokslo
Drau.. .Lietuviu
.
. .
tęstamas ir toliau,

Soho Pittsburgh, Pa.—Ba
landžio 7 d. čia mirė
ilė plačiai
p
žinomas
šios
apylinkės
apylinkė;
draugijų darbuotojas ir vieJau senokai musų kuopa A. L. Kongresui, musų ko
nas is pirmųjų Pittsburgho
manė šaukti į savo susirin munistai strimgalviais per
lietuvių pionierių. Jonas
kimus socialistų simpatikus simetė į smetonininkų pusę.
Ambrazaitis,
susilaukęs 67
ir tartis su jais apie ben Pažangus Amerikos lietumetų amžiaus, atvykęs iš
druosius darbininkų reika ! viai neapkenčia Smetonos ir
Lietuvos i Pittsburghą virš
lus. Tad ir į šį susirinkimą i jo rėžimo Lietuvoje. Ameri45
metu atgal.
tapo keli socialistų simpati* : kos lietuviai, nemažiau kaip
Vasario
18 d. šiais metais
kai pakviesti. Jų keliatas i 85 nuošimtis, yra demokra
mirė Jono
Ambrazaičio
atsilankė. Su jais tapo nuo tinio nusistatymo. Jie negali
žmona Lyd ija Birgiolytė.
širdžiai ir draugiškai pasi j tom dviem reakcijinėm gru
susilaukus 56 metų amžiaus
pėm pasiduoti, kad jos už-!
kalbėta.
ir išgyvenus šioje šalyje virš
i valdytų musų sukurtas ir
Socialistinio
judėjime
45 metų. Laike Lydijos Am
per daugelį metų auklėtas
veikla gana plati. Europoje organizacijas, šios ir kitos
brazaitienės mirties Ambra
karas, diktatoriai puola de i aplinkybės žadinte žadina
zaitis jau sirgo ir gulėjo lo
mokratines valstybes. Ame
voje; žmonos mirtis, matyt,
socialistus derinti savo spė- ’
rika, kaipo demokratinė ša i kas su demokratiniais žmo
jo nedrūtą sveikatą dar dau
lis, aišku, simpatizuoja de nėmis.
giau paveikė ir nuvarė jį pa
į
mokratinėms
valstybėms. į Mes esame įsitikinę, kad
tį į kapus.
Tiesa, kol kas ji neitrali. Bet demokratiniai
Ambrazaičiai paliko di
žmonės — ’
ar ilgai tokia bus? Į karą darbininkai,
džiausiam nuliudime sūnų
inteligentai, J
įsivelti yra visokių priemo biznieriai — padės mums
Joną, kuris yra baigęs advo
nių. Italai, puldami Etiopi kovoti prieš tuos, kurie ki- ■
katūros mokslą, ir dukteri
čia parodyti Amerikos paras utininkų mokyklos mokiniai Lakehurst’e. N. J. Kad išlaikyti
ją, paskelbė kad etiopai tiems laisvę atimti nori. Visi
Elzbietą;
abudu gyveno
kvotimus ir gauti parašutinin ko diplomą, mokinys turi pats susipakuoti parašutą, prisi
juos užpuolę ir juos reikia žmonės iš esmės nori buti
kartu su tėvais.
juosti jį prie savęs ir iššokti iš orlaivio. Jie.čia parodyti lipant i orlaivi, iš kurio turės nu
“sutvarkyti.” Japonai tokiu laisvi, kultūringi, o ne buti,
Abudu Ambrazaičiai yra
šokti žemėn, kai jis pakils oran. Kiekvienas jų turi parašutą ant nugaros. Visi armijos lapat budu pradėjo prieš Ki I>o kieno letena prispausti.!
palaidoti šv. Kazimiero ka
kūnai turi but geri parašutin inkai.
nus karą. Sovietų Rusija to Juk dėl laisvės ir iš po caro ;
pinėse.
kiu pat budu užpuolė Suo valdomos Lietuvos šion ša
Jonas Anbrazaitis buvo
SUSIVIENIJIMUI
KENK

miją.
Vokiečiai užpuolė lin musų lietuviai subėgo, j Gegužės 26 d. Chicagoje Bus Atidengtas
palaidotas
10 d.
SMINGA PROPAGANDA. Laidotuvėse balandžio
dalvvavo daug
Norvegiją ir Daniją, teisin Juk dėl laisvės jie sukurė
Kun. Mockui Paminklas.
S. Bakanas.
damiesi. kad anglai ten pri šioje šalyje kliubus. pašelpi- i
SLA 152 kuopa savo susi velionio draugų ir pažįsta
sėjo minų. Visi užpuolikai nes ir politines organizaci-1 Šiomis dienomis kunigo
Dar turiu priminti vi rinkime, laikytam balan mų. Garbės grabnešiais bu DARIAUS-GIRĖNO PA
suranda sau pasiteisinimą, jas. Kada jie tokį gražų Mockaus paminklo komitedžio 9 d.. 1940, nutarė už vo Lietuvių Mokslo Draugi
MINKLUI GAUTOS
kad karą pradėti. Tai kodėl darbą atliko, tai ne nulenks tas gavo daugiau aukų. Au- siems, kurie renka ar jau protestuoti prieš skleidimą jos čarterio nariai, kurių tik
kurie
urie turi surinkę pamink- lapelių, kurių autoriai pra- keturi tėra gyvi, butent:
AUKOS.
Amerikos valdžia, eidama galvų prieš naujus smurto kavo
Amerikos Lietuvių lui
karan, negalėtų rasti savo garbintojus, komunistus ir Laisvamanių Etinės Kultu- įi aukų, taipgi ir pavieniai, našauja mirtį Susivieniji- Juozas Moskeliunas, Jonas
Fondo komiteto iždinin
žygiui pasiteisinimų? Ga fašistus. Ne! Jeigu jie be ros Draugijos 2 kuopa iš iž- kurie mano šiek tiek paau- mui Lietuvių Amerikoje n Balčius, Domininkas Janu- kas p. J. Spurga prisiuntė
lėtų.
penktą paskelbimą aukų.
komunistų ir fašistų mokėjo do $5.0(1. A. M. Metelionis koti, kad kaip galima grei- šmeižia dabartinę PildomaOt. prieš tai reikia budėti, sukurti lietuvių organizaci- prisiuntė iš Detroito $5.00. čiau tai prisiustumet, nes po ^a Tarybą. Tai yra labai šionis ir Antanas Palūpis.
Velionis Ambrazaitis bu gautų iki balandžio ,s. 1946
ir budėti ne dviprasmiai, jas, jie mokės ir toliau be jų Iš VVaukegan, 111., per “Nau gegužės 26 dienos komite kenksminga musų organizametų.
propaganda. SLA 152 vo kilęs iš Rotulių kaimo,
kaip musų komunistai daro. diktaturos apsieiti.
Nuo P. Atkočaičio ir W.
jienas” aukų prisiuntė J. tas turės prirengti galutiną cijai
kuopa reikalauja, kad butų Jurbarko parapijos, o žmo
Jie teisina Sovietų Rusijos
Goldbergo
drabužių siuvi
LSS 19 kuopa tarsis su Mačiulis; aukavo sekami atskaitą ir vėliau jokių au- nubausti tų lapelių autoriai na Lydija—iš Naujokų kai mo kompanijos Brooklyne
užpuolimą ant Suomijos.
asmenys: A. ir M. Rybaus’ p tk!
-d"; kų, skirtų tam tikslui, nepri- bei platintojai. SLA Pildo mo, Skirsnemunės parapi —$25.00; taip pat nuo P.
Jie teisina Hitlerio užpuoli kiekvienu, kuris tik myli de- , .
mokratiia ir laisvę
laisve musų
musu or
orgg aukavo S. Adom- i iminės. Komitetas baigęs moji Taryba privalo ginti jos. Abudu atvyko į šią šalį Atkočaičio ir W. Gold bei 
mą ant Lenkijos, Danijos ir mokratiją
_
Tie, kurie at- kus. S. Grinius, A. Bitums- savo užduotis likviduosis. organizaciją nuo užpuolikų, laimės jieškoti ir apsigyveNoivegijos. Jie sako, jog ganizacijose.
ręs darbininl
-•
{ m,kus
, o. ui linus-, m. mtunisno
Pittsburghe
ir
čia
sukurė
8°
dirbtuvės
darbininkai
T cprp;kjQ
prisidengusių neva SLA ge šeimyninį židinį.
Anglija ir Francuzija kal ejo } musų susninkimą, , » T qk
"
~ \ su
Aukas
prašom
siųsti
sekaJonas
P
er
čėrmaną
J.
E.
Guzą
mumis, kad mes
^razdis, J. Sei eikis,
rovės
“
gynėjų
”
skraiste.
tos, kad Hitleris užpuolė tas sveikino
aukojo—$10.00.
pradėjome reališkiau žiuDambrauskas. T Laz- mu antrašu: Antanas JoTam ji ir buvo rinkta, kad veikdamas draugijose bū
šalis. Jie nėra karo prieši
Iš Taurų Kliubo per Wal’ka. C1US> ldo E. 114-th place, saugotų organizaciją, kad davo vis išrenkamas į valdy teri A. iMeškuną. Scranton,
ninkai, bet jo kurstytojai. reti j gyvenimą, kad mes Matipiai’tk. no -Oc
skaitomės ir nepamirštame
^ Ambras A To-tos Chicago, 111
SLA griovikams
taikytų bas. Mokslo Draugijoj jis Pa. — $5.00.
Jie “priešinasi” karai tik cova
rlronmi
lzorl
nueibmo.
’
O.
Al.
AlIlIjlcL,
A.
JOCIUS,
A. Jocius. musų konstituciją ir Įstaty per daugelį metų ėjo direk
tuo sumetimu, kad Amerika savo draugų, kad pasikvie B. Maseliunas, J. Jakubaus
Komiteto vardu,
toriaus pareigas, tik praei
čiame
ir
kalbamės
su
jais
mais numatytas bausmes.
nestotų aliantų pusėj. Jeigu
Adv. Steponas Briedis.
kas, J. Jaseliunas, J. Pautuose rinkimuose atsisakė
Amerika pakryptų už Stali
Fin. sekretorius.
Sulaikykit
SLA
kenks

išstos Prieš .
palaikyti kandidatūrą, tur
ną ir Hitlerį—jie visom ke
y ‘
jmijonaitis davė 2oc. Viso
Qf A
mingą propagandą! Musų but nujausdamas, kad jo i
turiom tada tokį karą rem
BROOKLYN, N. Y.
Jie davė gražių pasiuly- $16.25. Visiems aukavu; tarpe neturi but vietos to- sveikata jau silpnėjo, todėl
tų!
mų. Jie mano, kad tokie su- siems ir aukas rinkusiems
! kiems. kurie stengiasi pa užleido savo vietą jaunes
Operetė “Sylvija.”
Iš Grand Rapids, Mich.
Karo klausimu tik socia sirinkimai butų tankesni ir vardu velionio kun. Mockenkti vienintelei Amerikos niems.
listai stovi teisingai. Socia produktyvesni, jei mes juo- kaus tariu širdingą ačiū.
Operetė “Sylvija" yra
SLA 60 kuopa turėjo su- lietuvių pašalpos ir kultūros
Lietuvių Mokslo Draugija
listai sako, kad karas, koks se aiškintume demokraty- ■ Komitetas buvo paskel- sirinkimą balandžio 5 d. ir organizacijai — Susivieniji- turbut
buvo vienintelė drau- Y.lena
gražesnių jų opeiejis nebūtų, vistiek jis yra ka bės ir laisvės principą. Mes bęs ankietą skaitytojams, svarstė klausimą apie susi- mui Lietuvių Amerikoje!
gija, kurion velionis dau- ciu išverstų i lietuvių kalbą,
ras ir Amerika turi jo vengt. tai pasižadėjome padalyti, koks turėtų but užrašas ant dariusią iš SLA narių gruSLA 152 kp. valdyba:
giausia yra Įdėjęs darbo per
Jau buvo vaidinta oide>Jie prisižadėjo ateityje atsi- paminklo. Gauta labai gra- pę, kuri išsiuntinėjo po visas
40 metų jos gyvavimo. Jis pėse Amerikos lietuvių koM. Swingle, pirm.
Raudonieji fašistai susivie .vesti ir savo draugų, savo žiu pasiūlymų ir komitetas lietuvių -kolonijas tukstanvisados budėjo jos reikalų tonuose. Rodos, kada tai
N. Katiliūtė, prot. sekr.
nijo su juodais.
pažįstamų. Kiti mano ir į taria visiems ačiū. Priimtas čius lapelių, kuriuose pranaA. Lukoševičius, fin. sek. sargyboje, ir kada tik pašte- buvo vaidinta ir Bruklyne.
musų
kuopą
prisirašyti.
į
draugo
V.
B.
A.
patarimas
šaujama,
jogei
SLA
mirsiąs
J. Zewert, iždininkas.
bėdavo ką nors negero, Dabar Operetės Choras ren
Dar toliau. Musų komuni
Nei
tuojaus keldavo protesto giasi ją statyt gegužės 5 die
stai lietuvių organizacijose
Po tų gražių pasikalbėji- uždėt toki užrašą: “£
e! ir nebusią išmokamos nariu Brooklyn. N. Y..
balsą, budriai prižiūrėdavo ną, Irabor Lyceurn svetainė
Balandžio 10.
susivienijo su aršiausiais fa mų eita prie kuopos reika- Y* ^z,a’. ^Cl ®Iaz?YC1^. ^ei aPfbaudo^.
SLA 60 kuopa atranda.----------------------------------- Draugijos namą ir turtą, je, 947 Willoughby avė.
šistais (tą galima matyti lu T Glaveckas ir J Jankų- ■>r,ctar#» nesulaike Tavęs
Svarbesnes roles vaidins
^u hudu sai. svietas kada- kad jis nebūtų eikvojamas.
SLA) prieš pažangiuosius nas padarė pranešimus apie ^uo Skelbimo Laisvos Min- kad šitokia propaganda yra
buvusias diskusijas. Jie nuTaip tai bus įrašyta labai žalingas ir pragaištin- wHb?A?vveraT7vokieči^kaFbos ver-'
žymesnieji Operetės Choro
lietuvius darbininkus. Jie
Velionis
Ambrazaitis
bua
i-tistai ir dainininkai. Opebiauriausia puola socialistų rodinėjo, kad diskusijos pa- a.nt to akmens, po kuriuo ii- gas musų organizacijai dar- tė.i.
vo
katalikas,
tačiau
nebuvo
i
etėje
yra virš 20 gražių daiamžinai laisvos minties bas, ypač dabartiniu laiku. » . te-ui skaito ta knyceię. chieaspaudą: “Naujienas,” “Ke vyko neblogai, žmonių buvo
aklas
kunigų
sekėjas.
Jisai
na
solo,
duetų, vyrų grupių,
Apdaryta., siso
leivį” ir “Naująją Gadynę.” ne maža ir daugelis daly- skelbėjas Mykolas Xayeras kuomet eina Pažangos Vamokėjo
savo
tikėjimą
atmerginu
grupių ir viso ch >Šitaip
dalykams stovint, vavo diskusijose. Raportas ,¥oc.ku^. Bus išleista ir ve- jus gavimui naujų ' narių į
skirti
nuo
politikos.
Todėl
ro
mes, socialistai, irgi negali priimtas su pagyrimu komi- bonio nogiafija apie jo gy- organizaciją. (Ir kaip da- BROOKLYNO IR APIEOperetės Choras yra diri"
venimą. kurią surinko A. M. bar galima tikėtis gauti nauLINK1Ų LIETUVIAMS jisai dalyvavo ir laisvose
me snausti. Mums taip pat gnaj
LSS šimet turės ravažia- Me,teli°nis iš Detroito, o su- jų kuomet tie graboriai pas- GRAŽI DVIEJU VEIKS
reikia užmegsti artesnius ir
Biwa: kelbė Su.ivlenijinnn mirtĮU
glaudesnius įyšius su savo
MŲ OPERETĖ
papuošta ' ^lionio Todėl me?' SLA 60 kuoP”s
prieteliais. kurie nei juodo pa gali nusiųsti tris dęlę^.
rascius.
jau nuo gana senai, o pastajo, nei raudonojo fašizmo tus. Bet nutarta atidėti ki- • J
“SYLVIJA”
nariai, vienbalsiai prieš tų
Baigiant
reikia
pasakyti,
ruoju laiku repetuoja net po
nepakenčia. Tokių žmonių tam susirinkimui pasikalbę- V. bu«PaSnntaPapam!nak?o laPeli^ autcril’s protestuo- Vaidins Operetės Choras
kad
ačiū
Ambrazaičio,
Mostr
js sykius per sąvaitę. Iš to
o;
„J?
jame
ir
reikalaujame,
kad
Amerikos lietuviuose yra ti.
Vytautas Katilius. atidengimo iškilmių dienoj,
keliuno, Balčiaus, Palūpio. reikia manyti, kad “Svlvia"
daug, tik reikia juos suorga
Pildomoji Tarybą imtųsi 5 GEGV2ES-MAY Janušionio ir kitų musų se- bus suvaidinta gerai. Brook7
Z
.
t šių metų gegužės 26 d. Lie- griežtų priemonių ir nubaunizuoti ir neduoti Maskvos
1949 m.
nujų darbuotojų nartan- jyno< New Yoiko ir apielinClevelando
Žinios,
tuvių Tautiškose Kapinėse.
ir Kauno davatkoms vyrauti
goms,
Lietuvių
Mokslo
lietuviai turėtu nepaiki šiol buvusiose musų de
Labor Lgceum
Draugija
netik
gražiai
gy-'mušti
5-los gegužės dienos
mokratinėse organizacijose.1
vuoja, turi savo gražų namą ;r pamatyti “Sylvijos” opeSvetainėje,
Komunistai nuo pat ių at
su svetaine, gražų knygyną,
scenoje. P<» vaidinimo
947 Willoughby Avė.,
siradimo turėjo savo bran —v.---- ;------ ..------ 7,.' sios Gadvnės choras,
kur pareina visi lietuviški bus šokiai. Operetes Choia<
Brcoklyn, N. Y.
m- i „„k,;.,,..;,-,.
duolius kiekvienoje organi prieš trijų tūkstančių publi- myn- chįro oktetas ir žino. >. subpaiagiafus .0 n e).
laikraščiai,
ir yra pusėm us susideda vien iš čia gimusio
Pradžia 1:30 vai. po pietų.
zacijoje. Nežiūrint kad tūlą
Amerikos Legijono 2 mas
daug kultūrinių darbų, bet įaunimo<
dainininkas solistas
Kartu mes, SLA 60 kuoPO VAIDINIMO ŠOKIAI.
laiką veikė lyg ir bendras skyriaus patalpose. Links Stasys Rimkus. Kalbės Dr. P«s nariai, atsišaukiam į vivisas šitas gražiausias kultuKviečiu visus vietinius ir
frontas, komunistai ir pa ma, kad musų jaunimas pra- p Grigaitis, A. M. Meteli^ -’us SLA kuopas ir narius,
Įžanga: Rezervuotos sėdy rines tradicijas yra išlaikius, apielinkės lietuvius 5 gegučiam A. L. Kongrese palai simusa j pirmutines eiles.
njs
Detroito ir advokatas, kviesdami visus ginti SLA nės SI. ir 75c. Nerezervuotos iki šių dienų. Tik tokių mužės dieną
. ___
įiena Į. Operetės Choro
kė savo organizuotus bran
50c.
Tik
i
šokius
40c.
vardą
nuo
tų
griovikų,
ku
sų
darbuotojų
pastangomis
oarencima.'
Ai Busiu.. .
„
.
...
T. J. Kučinskas.
duolius. Kur Kongreso sky
Majoras Burton kandida“Keleivio” skaityto- rie šmeižia Pildomąją Tary- Vaidinime daug gražių dainų Lietuviu Mokslo Draugija'------------- —
riai nebuvo jų rankose, ten tuoja į S. V. senatonaus vie- jaj Chicagoje, kuriems ap- bą ir diskredituoja visą or ir smagaus .juoko. Kviečiame vra atsilaikius prieš visokias, PI®SL's SUVAUŽlOTOJAS.
.•
i
»iena v
veiksme Komedija. Paiasė
- ......
, ,
viena
jie juos suardė, o kur buvo tą, todėl nekurie jo priešai Hnkybės leis. prašomi šitose ganizaciją.
visus vietinius ir apielinkės politiškas audras, kurios y- Ben. Rumšas. Gana juokinga* veika
jų rankose, jie tuos skyrius reikalauja, kad jis rezig- iškilmėse dalyvauti ir ati
Pasirašo komisija:
lą siautusios Pittsburgho
Jk’y'V&Vv-**'
’r/ vykKo
?i- 
lietuvius atsilankyti.
®
KUNIGO
MRII.E. vieno 8veiksme
naudojo savo komunistinei duotų is majoro vietos. Bet <iuoti paskutinę
pagarba
lietuviškoje
padangėje,
o
Joseph Palopąs,
medija.
Parašė
Ben.
Rumšą*.
JuokinBrooklyno Liet. Operetės
eikalėbs.
politikai. Iš pradžios komu Burton atsisako rezignuoti. laisvos minties s(įefbėjjui
ypatingai prieš bolševikišką'
';ci
*?,eu2K ”
2 vyradir
Uriulė Young,
Choras.
nistai stojo už sudarymą deJoną. Jarus. kun< Mockui.
audrą, nuo kurios nukente-! knveutėje. Kaina ................ 25c.
Jurgis Lapinskas.
į

Ketvirta* PuMapia.

KELEIVIS, SO. BOSTON,
v

v
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'taipgi negerai supranta, sa
ko šitas rašytojas. Šitas žo
dis suprantamas kaip gry
nas melas. Tuo tarpu gi fak
tas yra toks. jis sako, kad,
/Tasai
Unija su Švedija.
gera propaganda šiandien,
' *8a'
turi būti gryna, šiurkšti tei-i Norvegai jau 1821 metais panaikino pas
Norvegai ir švedai priklauso vienai tau
tų
giminei: jų ir kalba ir papročiai labai
j
sybė.
Jeigu
propagandoj'
;
fave
bajorų
privilegijas,
taip
vadinaVineent Sheean. rašyto kas prigulės nuo to, kuo pa tikėti. Jie mano. kad laik
panašus.
Tačiau didelės artimybės tarp tų
jas ir prakaibininkas. pasa sibaigs dabartinis karas.
raščių korespondentai nega labai Pp™tTtap™p^amU1 mas
jų luomo teises ir lengveO kai dėl klausimo, ar A- li dabar teisvbės iš Europos nes melas gali būt greitai nybes, kuomet dar kitose valstybėse vieš- dviejų tautų nesusidarė. Prievartos sąjun
koja “Liberty” magazine ko
ga su švedais vargino Norvegiją ir tarp jos
merika'
galės išsilaikyt nei- pranešti, nes visi jų parašyti
amerikiečiai daugiausia ji
išaiškintas
ir
kelias
tokiai
patavo
baudžiava.
Turėjo
išnykti
ir
pats
ir Švedijos jau nuo pusiau praeitojo am
klausinėja, kai jis kalba i- trali, tai kalbėtojas savo pranešimai tenai cenzūruo
propogandai
tuoj
būna
užbajorų
luomas,
kuris
buvo
atsiradęs
danų
žiaus
prasidėjo nesutikimai.
vairiuose kliubuose. univer ruomonės aiškiai nepasako. jami.
kirstas.
viešpatavimu.
Visame
krašte
pripažintas
Iškilo jie .piiiniausia dėl konsulų pasky
“Žmonės turi labai neaiš
sitetuose ir kitur. Daugiau Jis tik pažymi, kad nusista
.......
........................
buvo
vienas
luomas
—
valstiečių
luomas,
ir
tymas
prieš
karą
Amerikos
kų
supratimą
apie
cenzū

rimo.
Mat, svetimose valstybėse paprastai
sia esą šitokių klausimų:
1. Koki vaidmenį šiame visuomenėje esąs labai stip rą.” sako šitas rašytojas. Sunki Anglams Ko- visi
gyventojai sulyginti prieš įsta randasi daug ateivių darbininkų ir pirk
rus. Ypač jaunimas, mok “Cenzūra gali tulus dalykus
lių, kurie nuolatos ten gyvendami ar laiki
kare vaidina Sov. Rusija?
tymus.
nai atvažiuodami, turi ten įvairių preky
2. Ar Jungtinės Valstijos sleivija bijosi karo. Pu pas iš parašytos korespondento
va Norvegijoj.
Švedijoje buvo stipius bajorų luomas, bos reikalų. Tie ateiviai nenustoja buvę
išsilaikys neitialės. ar eis i kaitų kolegijose ir universi žinios išbraukti, bet ji nega
Vokiečiai užėmė Norveei- kuriam, žinoma, nepatiko tokie Norvegi savo valstybės valdiniai, dėlto jiems ap
tetuose jaunuoliai visuomet li nieko nuo savęs į jo raštą
karą?
ja
per viena nakti. bet iš- J,,s a‘stov,J nutarimai; jie reikalavo, kad ginti ar pagelbėti jų valdžia siunčia savo
3. Ar laikraščiai rašo apie stato kalbėtojui klausimus: prirašyti.”
mušti
juos iš tenai reikės karalius nepasirašytų tų Įstatymų, baugi valdininkus—vadinamuosius konsulus.
karą teisybę, ar maitina sa “Ką mes turim daryti?”
Jisai mano. kad karo ži
vo skaitytojus vien kariau “Kaip mums reikėtų orga nios daugumoje būna teisin gal kelių mėnesių laiko, o no norvegus kaiu ir kitų valstybių įsikiši
Konsulus skiria paprastai svetimųjų da
mu. Norvegų tauta neišsigando ir nenusi
jančių valstybių propagan nizuotis. kad apsisaugojus gos : teisingos jos gal būt net gal ir visai jie nebus iš tenai leido
lykų
ministeris ir šie jo nurodymais tinka
: trejus
, .metus
, . . karalius
, . . . ,netvirtino to mai elgiasi
nuo karo?”
ir tada. kada jos viena kitai išvyti. Anglai giriasi kas-,. . .
da?
su svetimų šalių karaliais—su
irahpnii Nnrvee-mn'Įstatymo, bet ketvirtaisiais tas įstatymas
Žmonės esą labai susido prieštarauja.
4. Kokia ištikrujų yra aPavyzdžiui, dipn
San “iul“savo karei?.??! iai?al!°j“ automatiškai.. Tuomet neliko iš- vienais drąsiau, su kitais nuolaidžiau.
mėję karo propaganda. “Ar anglai praneša, kad jie nu
liantų padėtis?
5. Kokia yra Vokietijos galima tikėti, ką dabar rašo šovė žemėn 4 vokiečių orlai
laikraščiai?” klausinėja jie vius, o vokiečiai praneša,
padėtis?
G. Kaip yra stipri ar silp kalbėtoją.
kad jie nušovė 5 anglų or
na Raudonoji Armija?
“Aš atsakau,” rašo p. laivius. Išrodo prieštaravi vfe giivn'VNorvegija'h' už? teisėmis. '
'
tik Švedijos reikalų atsižvelgiant,
7. Koks yra ideologinis Sheean. “kad Amerikos lai mas. O ištikrujų abudu pra
žmonių seimas Norvegijoje vadinasi , Tuo talpu Nonegijos prekyba vis pietį s
skirtumas taip hitlerizmo ir kraščiai ir didžiosios žinių' nešimai gali būt teisingi, ma vis naujus miestus, geležinkelius
ir
tt.
Jau
sųvaitė
stortingai.
Renkasi jis klsmet rudeni ir į05* T
Š
,J0S P'e'
agentūros turi tos pačius kiekvienas paduoda priešo
stalinizmo?
švedal ¥lae,a* 'Jrek,avo.,.po
Pasitaiko taipgi paklausi žurnalistus, kuriuos turėjo nuostolius, nors savų ir ne atgal buvo paskelbta, kad žiemų? Atstovų jame yra išviso 123 žmoanglai
sunaikino
visus
vonių.
Sudaro
jie
du
rumu
—
žemąjį
ir
aukšuostu® B toliau jų beįeik vbLkai
mų apie Chamberlainą. Da- ir prieš karą, taigi negali skelbia.
kiečių
laivus
Narviko
uoste
tąjį:
pirmasis
svarsto
ir
rašo
įstatymus,
"^ik^lisu
Adanto^andem™ užsnE
Be to. karo žinios dažnai
ladier’ą, Mussolini. Litvino- mas daiktas, kad dabar,
puanto vanaęnynu. uzsukaa
va. Churchilli. o kaliais ir kai ui prasidėjus, visi jie bu pi ieštarauja vienos kitom ir patys tą uostą užėmę: bu- antrasis juos peržiūri ir paskui duoda kavę
tenai
vokiečiai
pabėgę
Į
raliui
patvirtinti.
Antrajam
rumui
nesutiu?
Q
tal
£
P
nilkSn*
tų susitarę ir išvirtę mela ir dėl to. kad karo veiksmai
apie Lloyd George’ą.
0 ištik-kus su pirmojo sprendimu, daromas ben11 . ?izi«an-|. NaująjąZelandiją,
Daugiausia paklausimų giais. Kaip žurnalistams, vyksta labai greitai ir ko kalnus ir miškus.
rujų
vokiečiai
ir
dabar
dras
posėdis,
kuris
jau
galutinai
sprenpatigelyiietų.kuipiikliaionorvegųpiknelengva sėdlNarvike ir anglai nega- .džia.
Sheean sakosi gaunąs apie taip ir laikraščiams visuo respondentams
J
liai ir kūrėsi jų išeiviai, neturėjo jie jokios
Rusiją. Žmonės, kurie tei met rupi skelbti tik faktus ir viską laiku sužinoti ir pra
ii tenai išimti. Ši panedėii Stortingo atstovus renka stačiai uatvs Pa£a'bo?’ ne? nebuvo norvegų konsulų,
nešti.
raujasi apie Sovietų Sąjun teisybę.”
ano-'n laivynas '
Narvika otoiungo dutovus įenąa stačiai patjs kurie užstotų jų reikalus,
Bet žmonės vistiek nenori Žodį “propaganda”žmonės anglų lanjna.
Namką pventojai, be jokių Įgaliotinių arba rinkiNorvegų stortingas ėmė reikalauti iš
gą. daugumoje nesą nusista
bombardavo.
nmi
&?Sita?ra
*«"»
vy^ausybės.Ttad ir Norvegijai lebtę nei už ją. nei prieš ją. Tu- •
ii jų gal turi ir savo nuomo
skirtis savo konsulai, švedai spyTiesa, anglai išsodino sa ai, . d p jau pr imta j ra pažangos saly se. ta
nę apie komunistų šąli. bet
. -j j nenolįjo sutikti, jie išrodinėjo,
vo kareivius keliose vietose en amt atstot ai o metams, du tiecdaliu
noii. kad kalbėtojas plačiau
jkirti tik svetimu Wyku
bet visi svarbesnieji Norve- is kaimo apskričių ir vienas trečdalis is kad k,m%lus
jiems paaiškintų. Bet dau
gijos pakraščio miestai. kr- m estų. Rinkimų teises tun tusi norvegų ministeris , ju* j buv0 švedas), nes kitaip
gumai Rusija esanti misteri
riuos vokiečiai užėmė, pasi- Piliečiai nuo 23 metų, gyvenę Norvegijoje ~eisią ()augl kžglumų su svetimomis valė
ja. Jie atvirai prisipažįsta
lieka vokiečių rankose ir nemažiau, kaip o metus.
‘lybėmis. Norvegai gi nuo savęs siūlė, kad
negalį suprasti ką Stalinas
dabai
Stortingas. kaip jau žinome, leidžia : tie konsulai butų tik prekybos atstovai ir
daro. nei kodėl jis daro.
Šitaip dalykams stovint, Norvegijos kraštui naujus įstatymus, mai- ■ nieko bendra su valstybių politikiniais
Bankininkai ir biznieriai pa
neitralios
valstybės nesisku no senuosius, sustato valstybės sąmatą, t.y.: santikiais neturėtų,
prastai esą tokios nuomo
bina Anglijos siūlomą “ap valstybės pajamų ir išlaidų sąrašą, skiria i Tos derybos truko kelerius metus be jonės. kad Stalinas apmovęs
saugą” priimti, nors joms iv mokesčius, uždeda prekėms muitus ir! kių vaisių? Non egai pritruko, pagaliau.
netik buržuazinių valstybių
gięsia vokiečių užpuolimo sprendžia, kuriems krašto reikalams pa- kantrybės ir pastatė klausimą griežtai:
diplomatus, ir savo šalinin
jeigu švedai nesutinka, kad Noivegija
pavojus. Belgija ir Olandi- skirstyti mokesčiai.
kus. Bet inteligentiški libe
ja pasisakė busiančios neitSterlingas tikrina įstaigų darbus, atsta-; skirtųsi savo. konsulus, tai ji atsimeta nuo
ralai. kurie iki šiol Sovietų
ia
ės.
Švedija
nors
ir
racto
jr skirįa ju vedėjus, patraukia juos tie11 įtraukia unijos (sąjungos) ryšius,
Sąjunga remdavo, dabar esiasi gintis, tačiau Anglijo? son už nusižengimus. Jam priklauso taip ( Švedijai nepatiko toks drąsus ir gnęztas
są labai ja nusivylę. Tokių
pagalbos nenori. Turkija pa^ jr ministeriai, kurie duoda stortingui reikalavimas. Švedijos bajorų didikų val
daugiausia pasitaiką uni
yva
pasirašiusi su Anglija ir savo darbu apvskaitą. Ministeriai su savo' džia užsigavo, kad kokia ten mužikų šalis,
versitetų ir kolegijų audiFrancuzija
karo sutartį, ta- patarėjais sudaro vadinamąją Valstybės
šiol jų klausiusi ir savo darbo vaisiais
jencijose.
čiau ji prisibijo Rusijos, ku- TaiA’ba. kuri vvkdina visus stortingo nuta- i kurusi jų iždą, drįsta taip šnekėti ir net
Bet nežiūrint kur prakal
ri jau daro jūrių mamevrus rimus.
'
įnuo JŲ skiltis. Ji ėmė bauginti norvegus
bos bebūtų, salėje visuomet
Turkijos
pašonėj.
Aliantai
T1
,
,
j
.
.
i
karu, mėgino sukurstyti prieš juos rusų
pasitaiko viena^-kitas ko
Joks karaliaus nuspiendimas netui 11 vaidžią, padidino savo kariuomenę ir išdėjo
didžiausių
pastangų
munistas. šitie žmonės atei
kolei jis nepasirašytas ministe-i statė ja’a‘nt
i,• tvirtovėse,
patraukti savo pusėn Rumu rę.ksmes,
na su paklaurimais ne dėl
no.
Bet kadangi
ministeriai
priklauso
J "
niją, bet ji bijoki Vokietijos j
Bet non egai ir čia nenusigando. Jų
to. kad kalbėtojas jiems ką
stortingui. tai jie nepasirašys tokių kara
ir
Rusijos,
todėl
daugiau
pa

stortingas
nutarė atsiklausti dėl to pačių
nors nušviestu, bet dėl to,
eina Kainos ant
liaus sprendimų, kuriems stortingas gali
taikauja
Berlynui,
negu
Lon

gyventojų.
kad “sukritikuoti” jį. Jie
nepritarti. Tokiu budu norvegai apsidrau- Norvegijos
.
c
, ,
• Visiems , gyventodonui ir Parvžiui.
dė nuo karaliaus, ir jis negali kištis i žmo- i8™? le,sta buv? bąl^vimu pasakyti savo
esą įsikalbėję, kad apie Ru
Reikia pasakyti, kad iki niu reikalus. Ministeriai, kuriuos jis skiria,! zod,?iJ“ n.°"
?« syędais a velija
siją t’k jie "ali teisybę žino
šiol visuose frontuose laimi tarnauja ne jam, bet žmonėms: jie dargi i n?P'gausom1 būti. Visuotinu balsavimu
ti. o ka sako kiti. tai arba
Vokietija. Ji užėmė net „eturi teisės dalvvauti stortingo posč- i V2 "M*?*.buvo tlk 182 balsU p,',es
klys’a. aiba meluoja. Taigi
savo paklausimais jie ir nori
Norvegiją, kuri yi-a atskilta džiuose.
j ją gi 3b2 980 balsų.
« Anglų
Ane-ln lain-i
- _____ uv • • .__:x
• •_____
•— '! Koks buvo džiaugsmas visų Norvegijos
nuo jos juromis.
reu
v:
TT...
publika “apšviesti.” Jie esą
“kontroliuoia
L
"T't!"1I"ste"a.1 ,s ?a.vo tar’' piliečiu, paskelbus tą laisvaji norvegų taukibai ikyiųs žmonės ir tol
vynas neva čiau
n'vbo!i P'nlOT pelnytis, negah jų meto pa-|„„Į,brendimą’ Vk. Kridianiin.
neat'isėda. kol publika ne
vandenyną, tačiau

Kaip GyvenaNorvegai

K* Žmones Nori Žinoti

Apie Karą?

ŽEMYN

KELV1NAT0R

pradeda iš jų juoktis.
“Kas duoda paklausimą
bešališkai, tik infoimacijos
tikslu, ar Stalinas eis Hitle
riui i Pagalbą.” sako kalbė
tojas. “tam aš atsakau maž
daug taip:
“Hitleriui i pagalbą Sta
linas neis. jeigu galės to iš
vengti. Bet jis stengsis kito
kiai- budais padėti Hitleriui
karą laimėti. Apie tai nega
lima abejoti, nes kaip Hitlelio. taip ir Stalino režimas
šiandien yra jau visai netas,
kas buvo išpradžių. Abudu
jie laba: pasikeitė ir susiar
tino. Savo viduje abudu va
duojasi vienoda diktatūros
logika, o užsienio politikoj
abudu alsuoja ta pačia ne
apykanta prieš demokrati
nes valstybes.”
šitoks atsakymas visuo
met iššaukia daugybę kitų
paklausimu, sako kalbėto
ja.-. Daugelis nori žinoti, ar
gali civilizuotas pasaulis su
vienytomis jėgomis pašalin
ti nacizmo - komunizmo pa
voju? Kuris imperializmas
civilizacijai pavo tingesnis
rusiškas, ar vokiškas? Ar
nesu.-iniaus jiedu tarp sa

ELEKTRIŠKŲJŲ
ŠALDYTUVŲ

Šiandien jus jralite įsigyt vėliausi * modelio Ktlvinator Elektrikinį šaldytuvą DAUG PIGI AUS negu
pernai, metą—: r ,19 39 sumušė kainu rekordą! štai
junjs dviguba pirmj bė—DIDELĖ TAl'PA pat pra
džioj—ir TAUPA rr.ets po meto. toliau, nuo to laiko
kaip jusfe. naujas 1940 Kdvinator atneša naują eko
nomišką operavimą jūsų virtuvėn.

Tiaykit Dydį! Tnąltit Vardą! Tėmykit Kaicą!
KEI.VINATOR
turi šiuos SPECIALU S
GĖRIMUS 1910
Naujas nuo Viršaus iki
Apačios
l’OI.AKSPHERE.
kuris
vartoja elektriko tik
per visa laika.

t

PENKIŲ
Planas.

METŲ Sa-j-o-

Kelvinator kontroleris siieyuliuoja šaldymo srre.tį.
Žvilgantis Permalu* iš
lauko.
Porcelinis vidus.
Automatiška šviesa.
Virš 1 1 kt. p? tų ,»asi«l'jimo viela.

j* r ».ii
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Visi Šie Gerumai Už
Mažiau S 1.00 į Sąvaitę
(mokama

mėnesiais)

NEKEIKIA | MOKĖT

Edison Shoos
IR ELEKTRIKOS DAIKTŲ PARDAVĖJUS

vy'?
Atsakyt i tokius klausi
mus šiandien da negalima,
.-ako kalltėToia-. nes diįny

I

mingai plevėsavo Nonegijos tautinė vė
Karalius dėl didesnės iškilmes
dalbas da nesiseka. Ai
lės iie pasisekimu toliau tai atidalyti stoitingo posėdį. Tačiau po trum- j liava. Laisva, nepriklausoma Norvegija
J 1
’
’
pos savo prakalbosT jis turi tuojau? apleisti plačiomis viltimis ir stipriomis jėgomis
lieka dar pamatyti.
seimą, nes jam neleista yra dalyvauti stor- • žengė į naują šviesų ateities gyvenimą,
tingo posėdžiuose. Jis laikomas vyriau-1 prjeg tokį galinga vienybės apsireiškiS1U0JU norvegų kariuomenes ir laivyno va-1 ma švedija tuvėj ‘nusileisti. Ji atsiuntė
du. bet stortingas gali nesutikti su karo iš- norvegų
‘
' atsakymą, kad ji prie
stortingui
laidomis ir gali neduoti tam pinigų: taigi, varta neužsimeta Nonegijai savo unija ir
kad ir turi karalius teisės skelbti karą, iš laisvai leidžia norvegams patiems savo to
tikrujų gi be seimo pritarimo joksai karas limesnį likimą spręsti, taigi, ir nuo unijos
negali būt pradėtas.
su Švedija atsisakyti.
Tokiu budu pasibaigė bendras dviejų
Visi stortingo posėdžiai yra vieši, kiek
vienas gali ateiti ir klausytis, kaip svarsto kaimynių tautų gyvenimas, kuris trako
mi ir sprendžiami krašto reikalai. Todėl arti 100 metų. Dabar norvegai turėjo nu
jie visiems yra suprantami ir prieinami. spręsti, kokią valdymo formą turi sau pa
Laikraščiai laisvai rašo ir svarsto stortingo sirinkti: karalių ar lespubliką. Visi jos
sprendinius ir vyriausybės darbus. Tele žymieji žmonės reikalavo, kad Noivegija
grafai tą pačią dieną išnešioja žinias po nebesusirištų jokiais ryšiais ir priedermė
visą šalį, kad net tolimiausi Norvedijos už mis su karaliais. Visą laiką istorijos atmi
kampiai tuojau pat sužino apie savo atsto nimu Norvegiją valdė žmonių atstovai—
vų darbus. Kiekvienas pilietis be to gi gali kuopa ir stortingai (seimai). Visa norve
paduoti stortingui savo pasiūlymų ar kito gų tautos gerovė, jos tvarka, apšvietimas
ir turtas —tai seimo ir norvegų konstituci
kių pareiškimų.
Tokiu budu visą žiemos laiką gyvai eina jos nuopelnai.
Taigi, visiems buvo aišku, kad Norvegi
valstybės tvarkymo darbai, ir daro jį ne
ja
ir toliau tegali būti tik seimo, ne kieno
kokie didikai ponai ar slaptos kanceliari
kito
valdoma, nes jau iš prityrimo nonejos. bet visa liaudis, visi krašto gyvento
^Wlii<|i Iii m
jai. Dėl to čia visas valstybinis gyvenimas gai žinojo, kad karalius tik trukdo krašto
Laikraščių korespondentas čia išrodo toks artimas ir gyvas' dėl to krašto valdymą, varžo žmonių atstovų valdžią ir
nejučiom nufotografavo anglę gerovė ir žmonių sąmonė taip žymiai kila spaudžia gyventojus, kuriems jis tik-sun
armijos vadą gen. G<*ną lipant ir plėtojasi, ir visa gyvenimo tvarka tobų- kia našta tampa.
i orlaivį kaž kur Fmncuziinj.
linasi
,
(I?tts dangino)
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Penktas Puslapio

KELEIVIS, SO. BOSTON.

kėsinsis pastoti jai taikos
kelią.
»i Prezidentas šį sykį neįvar2 dijo nei vienos užpuolikės.
J Jis neminėjo nei- Rusijos,

R„Ljm

Pintino™

DUKim i asiruosę,
Barbarai Siūlo
uDraugišką” Ranką I Sako Rooseveltas.

Kanadietis Daro Sirupą iš Sulos
į

| nei Vokietijos, nei Japoni|jos var(lų> Bet vistiek buvo

PAJIESKOJMAI
Aš NELI.Y UAISATĖ iš Spukaiėių sodos, Pavandenies parapijos,
Kauno gub.. atsišaukiu. Koks laikas
atgal mane pajieškojo kokie tai žmo
nės iš Chicagos. .Mano adresas dabar
se! antis:
Mrs. Stella .Mockus
(7
75 .Main st.,
Irvington-on-IIudson, N. Y
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kuomet jis kalbėjo apie ma. \ okieciai užpuolė Daniją I sj panedelį prezidentas žų tautų užpuolikus ir naiįr Norvegiją nakties laiku, Rooseveltas pasakė reikš-, kintojus.
visai netikėtai. Tų šalių
žmonės pabudo iš ryto ir
pamatė jau ginkluotą priešu
savo
sav
o gatvėse. Užpuolikai ti-

kėjosi, kad taip staiga užpulti žmonės nusigąs ir nesidins. Tiesa, Danuos gyventojai ir nesigynė. Bet Norvoonins
mlioėiai griebėsi
<mphė«i 117
vegijos piliečiai
už
ginklo. Oslo fjorde jie tuoj
nuskandino du priešo laivu.
Užpultiems norvegams bematant atėjo į pagalbą ir
Anglijos laivynas. Prasidėjo žūtbūtinė kova. Vokiečių
laivai su kareiviais ir ginklais pradėjo skęsti vienas po
kito. Užpuolikai pamatė,
kad jie čia įkišo savo galvą
j sietus. Todėl « generolas
fon Falkenhoret pereitą nedeldienj paskelbė desperatiską grūmojimą Norvegi-

araugisKą ranKą. u jus
ją atmetėk Mes “nenorim
žudyt tokius gerus savo
draugus, kaip norvegai.”
Bet žinokit, kad kas priešinsis, tas bus sušaudytas. Kas
ardys mums kelius, tiltus,
trukdys maisto pristatymą
ar kitokiu budu mums
kenks, tas bus baudžiamas
mirtimi.
Norvegijos karalius per
radiją atsakė šitiems bar
barams taip: “Aš, kaip de
mokratinės šalies karalius,
negaliu sayo piliečiams įsa
kymų davinėti. Šituo reika
lu jus turėtumėt kreiptis i
žmonių atstovvbę. į parlamenta Musu parlamentas
buvo susirinkęs, bet jusu orlaiviai bombomis įį išvaikė.“
__________

Ona Bernotienė pajieškau
broli
ANTANĄ STULPINĄ, paeina is Pa1 epstinių kaimo, Kuršėnų valse. Apie
17 metų atgal gyveno llu juesne. Pa.,
dabar nežinau kur jis yra. Prašau at
sisaukt. Kurie žinot kur jis randasi,
malonėkite pranešti, busiu dėkinga.
Ona Bernat
i71
52 N. 2nd Street.
Durjuesnc. Pa.

mingą kalbą minint Pan-;
__________
Amerikos Sąjungos 50 me-- POPIEŽIAUS DVARAS
tų sukaktį. Į tą sąjungą pi i-; “po HITLERIO GLOBA.”

klauso 21 Amerikos respuby,
- tQ1.„
lika. Washingtone yra toš į
-L1 [onĮatų
sąjungos taryba, kuri ir su- {,a Pn-^kojamassitok^ juo
Mitą 50 metų sukaktu-^^ad^i Rdibenb^o
vių paminėjimą. Radijas iš-išdavė lokiu vJiriu tai HiL
nočinin
ulba neuave JOKIU \dKlU, tai M t
nešiojo Ranco™!),,
Roosevelto Lkalbą
lens nusiuntė Romon savo
po visą pasaulį.
maršalą Georingą paimti
aš nenoriu, kad musu že- Globai?’ Domėčiau* dvara
popiežiaus
dvarą.
mės puskamuolis turėtu ka- “globon
gl°b°n ” po
’,lezla^ d
'ne
Georingas atvyko Romon ir
da nors imtis ginklo savo neužilgo mušė Hitleriui ši
laisvei ginti, kalbėjo prezi- tokią telegramą: “Uždėjau
dentas. Tačiau jeigu stip- popiežiaus dvarui vokišką
,iOs priemonės bus reikalin- apsaugą. Visi kardinolai
gos. Amerikos šalys mokės koncentracijos kempėj. Posavo laisvę apginti’ nes lais- ' piežius pabėgo. Vatikanas
vos tautos, jeigu jos yra tin- i iieDsnį*e Kardinolu iunos
karnai „asi™ Josios, yra ne- JSfSL ka n aoHeto^
nugalimos.
'PaJLS. Garine"
''
“Todėl bukime pasiruošę! šitas juokas parado, kaip
spėka atmušti spėka,”
J
1
-

gu mumis taikos keliu.” Bet
ne visi norėjo taikos keliu! Greencastle, Ind. Kovo
eiti. Kiti pasirinko smurto 29 diena čia sudegė farma
jr banditizmo kelią. Todėl ir • ir ugny žuvo pats farmeiys
Amerika turi būt pasinio- į Meek su dviem savo sesešus pavartoti spėką, jei kas Į rim.

Pasikalbėjimas su ‘Deriny’
Kapitonu.

,.
. .
. , ~
~
Lietuvos laivas vis dar tebe- jis negali savo krovinio paiduoti. Syki laivas gauna iš
stovi Bostono uoste.
j-r „ir i • • „' muitinės popierius plaukti į
Keleivio
kuri------nors —
svetimą
sj
, , panedelį
x
,
—
..... ,uostą,
----- A tai
»edąkcyon buvo atsilankęs jis savo prekių iau nebegali
pasikalbėti Lietuvos laivo čia įškrauti ir parduoti. Jei^Pitonas W exall. Jo laivas ęu įgkrautu, tai už jas reikė‘ Denny dar tebestovi Bos- tu mokėtį muitą ir kitus motone ir laukia instrukcijų iš ke§čius kaip už iš užsienio
LENKU ARMIJA “RAU- Li«tuv°s. Algų per mėiiesį ivežtas’prekes.
‘
JAS” PADĖTI NORVEGI- ’m^a mokėti jurininkams * T

Lenkijos
zijoj paskelbė
lenkų
nesuvi
karą
rinti
duoti voKieciams "dar vieną
jaįvas nieko neuždirba
ktuv£
smūgį.
Kičk lenkai tų Nelabai turtingai Lietuv
“smogikų Francuzijoj turi, bendrovei šitoks nuostoli
jostolis
viešai
nėra
skelbiama.
Žino...
. . , .,
.. į via pusėtinai sunki našta.
ma tik tiek, kad rrancuzija paleistj jurininkus kapitobuvo pasiruosus siųsti oO.Otnl j nas negali, nes su jais padawin
__________________
vyrų Mimna
armiją Snnmnoi
Suomijai i} nopa i...*
lyta......
sutartis.
Jis gali atmogalbą, ir dabar spėjama, mėti tik tiems, kurie savo
kad tai buvusi lenkų armija. nom sutinka pasitraukti.
I Lietuvą “Denny” kapiALIANTAI PERKA AME
tonas dabar jau nesitiki nuRIKOJ ORLAIVIUS.
plaukti iki nepasibaigs kaAVashingtono
žiniomis,
anglų ir franeuzų karo misi
ja čia užsakė da už vieną
bilioną dolerių orlaivių. Ka
ro departamentas leido par
duoti 7 vė'.iausių modelių vinį ir leistis ržda’biauti.
Bet Jungtinėse Valstijose
lėktuvus.

Vokiečių Karo

NORIU SUSIPAŽINTI
Su lietuviais gyvenančiais palei
Pa* ifiko vandenyną, noriu apsigyven
ti šiltame krašte, galiu dirbt ant tar
nus, prie statymo namų. moku karpenteriauti. moku daržininkystę il
si diuinkystę. Likau tyvanašliu. turiu
ninigų. galiu eit ir > partnerius. Pra
šau atrašyt.
A. Siratovich
(K)
7237 S. Francisco avė.. Chicago. 111.

Petronelė Lamsargienė
Užlaikau visokias
GYDUOLES

čia vaizdelis iš Quebec’o provincijos Kanadoj, kur pavasario metu ūkininkai leidžia iš kle
vu sulą ir daro iš jų sirupą. Sulą jie virina ten pat. miške, o kai sutirštėja, pila ją ant snie
go. Sušalusi ji pavirsta trapiais blynais, kuriuos labai mėgsta čiulpti maži vaikai, ši pavasar* Quebec’o provincijoj pagaminta apie 3,000.000 svarų sirupo. Sulai buvo prakirsta
200,000,000 klevų.

tį vidudienį ji nuimama,
saulė nesudegintų. Pokai saulute atsistoja įsniu kampu, šita žuvis
klojama ant pajūrio akgu mes parduotame savo menų. Kai apdžiusta, ji pagazoliną vokiečiams, tai an- sidaro graži ir geltona, ir
glai galėtų musų laivą grieb- gali stovėti kelis metus. Itati; o jei parduotame ang- lai ir ispanai labai ją mėglams, tai vokiečiai mums ne-. sta
dovanotų. Todėl tiesiai ne-' Kaipo norvegas, kapitogalima parduoti nei vie-1 nas papasakojo įdomių daniems. nei kitiems.’’
lykų ir apie savo šalį. Ji
Esą galima padaryti tik sako, kad jeigu ne Norv egitaip: nuplaukti i kurios nors Jos 1S(iavikai. vokiečių laineitralės šalies uostą ir tarė-. YZnas nekuomet nebūtų gąti tenai žmogų, kuris atliktų! Įėjęs pereiti Oslo fjoidą n
“pirkėjo” pareigas, o pas-J PalmL 01 vegijos sostinę,
kui parduota kam reikia. į —Aš Oslo fjordą gerai
Tokį “pirkėją” esą galima žinau,—jis sako.—Tai antenai nusiusti pilTOa.
• tHep Dardaneliai. Pats fjorBet pats laivo kapitonas
vidurys buvo uzmrnuo
tas.
Laivams keliai buvo paslt« padalyti negaljs. ,Tokų
patvarkymą turinti padarv- likti atdari tik pakraščiais.
ti. ^vo todrovė, jo savi- Gi abiem pakraščiais stovi
n?nkai. Iki šiol is jų nesą jo- jtaisytos stipriausios ttfrtovės. Kad ir 150 karo laivų
kių instrukcijų.
tenai laužiusi, vargiai kuris
Kapitonas mano. kad dabar jam geriausia butų galėtų išlikti nepaskandintas. Bet išdavikai valdžios
Plaukti i Reykjayiką

jau darosi aišku, kolaivynas negali
Oslo fjordą įneiti,
fortus užėmė vo,nilJk« ..I*1' radi« būdamas j7ma.n^"ji'labai’Sr.?'"" Į

rtU
“Denny” yra gavęs “pasą” plaukti Rygon. Jis veža
aukštos lūšies gazoliną ir
*_____
aliejų orlaivių __
motorams,
šitokį “štofą” mielu noru
iš jo nupirktų bet kurios kaliaujančios valstybės laivas
ant jurių. Bet kapitonas yra
prisiekęs jokiai kariaujan-

kaip jus norvegiškai
Paklaustas kodėl ispanai ištariat savo sostinės Oslo
ir italai patys negali žuvų vardą?
prisigaudyti, kapitonas pa-1 —Tikrai norvegiškai reiaiškino, jog pietų kraštuose k;a tai-ti IJ«ln
• • vanduo1 esąs
__ ‘ labai sn- I
41
juriu
—Ar tas žodis turi kokią
rus ir žuvis tenai netikusi,' nors reikšme norvegų kal
kaip medinė. Pavyzdžiui, boj?
Meksikos Įlankoj vanduo
—Taip, turi. “Us” reiškia
turi apie 25 nuošimčiu* dni- upės žiočius, o “Lu” vardu
skos, tuo tarnu gi Noi-vcgi- vadinasi upė, prie kurios

giyžti Amerikon, nes čia nrpoami nuolatos Pnoeod dinosi christianijos vardu,
mane tuojaus areštuotų ir šviežio vandens, todėl kuo ku,.j jj buvo gavus nuo Daauksciau i šiaurę, tuo pres- njjos karaliaus Christiano
kesnis juros vanduo.
jy, kurj^ sakoma. įkūręs tą
Galybė
,.
Bet ar vežant žuvį is mjesta jg24 metais,
siaurės i pietus ji nepagen-. .. .x
... .
. ,
da? — buvo paklaustas sve-; Kapitonas paaiškino, kad
i noi-vegų rašyboj raide o
Vo tu euk-n __ viP< beveik visuomet tariasi kaip
vežam sudvta ir džiovintą ?’•
aa tai įažuvį.
‘ ’
.si kaip “o.
Ir jis paaiškino, kaip ji’ Tokių raidžių, kaip c, ch,
džiovinama. Sako. visų pir- ir x ir z noivegų rašytoj nema žuvis skeliama pusiau, są. Jeigu jos kartais vartoPaskui nuplaunama ir pa- jamos, kaip, pavyzdžiui, žosudoma. Druskoj ji laikoma dy C’hristiana, tai tik tokiais
12—14 dienų. Paskui ima- atsitikimais, kada žodis yra
ma iš druskos ir klojama paskolintas iš svetimų kal
ant uolų prieš saulę. Per pa- bų.

VIRĖJA

čia matosi vokiečių armotų vamzdžiai, šitos kanuolės yra vežiojamos geležinkelių la
giais ant tani tyčia padarytų ratų. Jos via taip sunkios, kad paprastais keliais jų vežti
negalima, nes ratai nugrimst a į žemę. Sakoma, kad šitokiu anuotu vokiečiai buvo mive
že rusams ir Mannerheimo linijai Suomijoj Imm Parduot i.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis kiek kwi iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maista. kad iis nevien tik butų skanu?, bet turčių
balansuotą vitaminu kokybę.
Knyga sutaisė K Petrikiopė. išleido A. L. D. L. I>
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.

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

LIETUVIŠKAS

nuo visokiu ligų.

Kurie

turite kokius nesveikumus, kreipki
tės na- mane- ai,..siu goą patarima
ir busit patenkinti.
< 28)
PET. LAMSARGIENĖ
1X14 S. baler si.. PhilaJelohia. Pa.

Reikalingas Darbininkas
ANT KARMOS, kuris mokėtų melžti
karves ir draivyt Traktorių. Gali būt
ženotas su šeimyna arba pavienis.
Kreipkitės ypatiškai arba laišku. Mo
kestis gera.
M. Yaidulas,
R. F. D. Box 131.
Hubbardston. Mass.

Gryniausia norvegų kalba
šiandien esanti Islandijoj,
kuri iki šiol priklausė Dani
NAUJĄ VAISTU KNYGA
jai. Islandijos sostinė Reykjavik norvegiškai tariama SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis,
Reičiavyk.
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk-

Vėliausios Žinios
iš Lietuvos
(Per Gen. Lietuvos Konsulatą.)

• loniis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
į visokių augalų lietuviškai, angliškai
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
I ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
I Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
, Kanados doleris dabar tik 85 centai.)
Į Kaina su prisiuntimu $l.<>0. Pinigus
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
popierinį dolerį laiške. Adresas: <-)

Amerikos -lietuvių aukos
PAUI MIKALAUSKAS
naudojamos tik lietuviams 248 W. Fourth SL. So. Boston. Mass.
vilniečiams šelpti.
PANAIKINKIT
Iš Lietuvos per Odesą iš PLEISKANAS ir
vyks Palestinon 7,500 žydų
atbėgėlių. Taip pat užsire Sustiprinkit
gistravo 5,500 lenkų, kurie PLAUKUS
pareiškė norą grįžti į savo Vartokite Alesander’s Castile Olive
Shampoo ir Stiprinantį Toniką.
tėviškes, Vokietijos valdo Ori
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi-mose srityse. Vokietija šu mįe 2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO.
tmka juos priimti,
W. BROAD1VAY.
§jų metu Lietuvos vaistys į‘ • 412
SO. BOSTON. M \SS.
biudžetas siekia 426,ooO.OOO litu.
‘
.
. Nužymėta Lietuvos-Rusijos siena yra 3ri) kilometrų “KELEIVIO” KA
u?10LENDORIUS

Kurie ji užsisakė \isicnuišsiuntinėtas. O kas da ncužsisakė, gali prisiųsti užsa
kymą dabar. Kaina “Kelei
darni pavvzdingą ūkį bei vio” skaitytojams — 25c.
ben,l,« kulturos l>ažan^
Prašome adresuoti taip:
šiomis dienomis pasirašo- “Keleivis,” 253 Broathvay,
ma Lietuvos-Vokietijos eko So. Boston, Mass.
nominė sutartis.
_
PARSIDUODA GRAŽI 103 AKRU FARMA.

I’rie- ežero, kur suvažiuoja vasarotojai. Budinkai ir visi įrankiai ge
riausioj tvarkoj. Taipgi ir gyvuliai. Pelningas biznis is turistų. 30 akrų
puikių da YteRirytų medžių, stebėtinai graži vieta medžiojimui ir žuvavimui. Vieta tikrai verta $10,<M)0. mes pasiaukojam nuostoliui, atiduodam
už pusę kainos. Gera proga pasinaudot lietuviams.
(-1

STANLEY SERAFIN.

Mc.MILLAN. MICIIIGAN.

Karas Europoje
Jei norite ’ žinoti apie karą ir kitua pasaulio
įvykina, tai skaitykite “NnnjienM.*

“Naujienos" yra pirmas ir didiiauaiaa lietuvių
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų
prenumerata metams Amerikoje (išimant ChiC*W)» $5-00. Chicagoje ir Europoje —1&.00.
Money Orderį ar čekį shįakiU:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street
CHICAC-O, ILLINOIS
Sasipaiinisisd Lspiję
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

No. 17. Balandžio 24 d., 194d m.

nai reiškia taukus. Riebi'
mėsa, riebi žuvis (kaip laši-J
ša — salmonas),
sviestas, į
<metona, daržovių aliejus—į
A ▼
AT
tai vis riebalai. Gi krakmo-1
Kaip gelbėti gyvulius
Į nutes ilgiau, butų netik neŠi OTTVOTTT
SKYRIŲ TTTADVA
TVARKO
i
las
yra
gaunamas
su
bulvė

gaisro
metu.
suspėjęs išvaryti atrištų gyM. MICHFISONIENĖ.
mis. duona, pupelėmis (binGaisras jau savaime yra!
GARDNERIO MOTERYS kci bus nuskusta galva ir ji
zais), ryžiais ir bendrai visi didelė nelaimė ūkininkui.: ^ųspetų įssinesdinti sveiMINĖS MOTINOS DIENĄ bus vedžiojama po miestą-”
valgiai iš miltų turi labai Tačiau toji nelaimė pasun.nes įgriuvo
sta'
daug krakmolo.
Rėja,
jei
kartu
sudega
ir
S®®
Į
r
Sis
atsitikimas
Gardner, Mass.
ŠVENTASIS PETRAS.
Be to, reikia nuolatos ge ūkio gyvuliai.
Pravartu Pul^lai .Pal 0^°» kiek atsarLietuviu Moterų Kliubo •Jau nuo to laiko
rai išsimankštyt. Mankšta kiekvienam žinoti kaip rei- š1“110 u.‘ apdairumo reikareguliariškas susirinkimas Daug metų praėjo.
paliuosuoja musų raumenis kia elgtis gaisro metu. Šia
njetu.
nyko balandžio II ir buvo Kaip šventas Petras
ir palengvina kraujo cirku proga aptarsime tik gyvulių .. Blogiausia būna gyvulius
apsvarstyta daug reikalų.
liaciją.
Romoj vaikštinėjo.
gelbėjimą. Iš gaisro išgelbė- ^varyti nakčia ir žiemą,
Musų
Moterų Kliuba.Jeigu ir šitos priemonės ti gyvulius vra sunkiausia. Prašmatniuose
dideliuose
Žmones
mokino
i engia koncertą paminėti
kam
negelbėtų,
tai
tada
rei

Reikia
turėti
galvoj,
kad
dėl
ūkiuose
daromi
net
gaisro
Tas senelis gero.
Motinos Dieną. 12 gegužės.
kia
vartoti
masažą.
Masa

kokios
tai
savo
ypatybės
pavojaus
aliarmai
tam,
kad
Nestatė bažnyčių.
Komitetas energingai dar
žas
paskatins
kraujo
cirku

gyvuliai, pajutę gaisrą, nesi- patikrintų “gaisrininkų ’ pa
Neturėjo dvaro.
buojasi. Po koncerto buliaciją ir kojos sušils.
duoda išvaromi iš tvarto, o simosimą ir pripratinti gyvakarienė. Tikėtai pardavi Nors jisai buvo
Šaltos kojos, kaip sakėm, išvaryti, ypač jei nakties nulius eiti iš tvarto nakčia,
nėjami iš anksto.
Galva krikščionybės.
yra prastos sveikatos pasek metas, grįžta atgal i degan- Su tomis pratybomis kaip
Kiekvieną
sekmadieni Bet pragyveno
mė : bet jos gali but ir prie tj trobesį ir juos labai sunku ton bebūtų, tačiau gyvulius
moterys susirenka i Lietu IŠ prastos žvejybos.
žastis kitiems nenormalu atginti nuo ugnies. Toks gy-; kiekvienas ūkininkas, ypač
vių Piliečių Kliubą praleisti
šiandien jo vietą
mams. Šaltos kojos beveik vulio elgesys aiškinamas jo gyvenąs toli nuo kaimynų,
laiką ir pasikalbėti.
Popiežius užėmęs.
padresiiuoti, tai nieko
visuomet yra insomnijos ar instinktive baime, sakoma.
Nepaprastas susirinkimą s
Sėdi ant sosto
panika.
Dėl
to
gyvulių
gelnekaštuoja,
o gali išeiti tik i
ba nemigo? priežastis. Kas
Įvyks 25 balandžio. Asmens,
Lazda pasirėmęs.
bėjimo
reikia
imtis
nei
kiek
t
sveikatą.
negali gerai miegoti, kojas
kurie norėtų veikti koncer
susišildęs užmigs. Kojas vi negaištant, kol jie dar nepa- j Kiek turi reikšmės skute. prašomi kreiptis i komi Galvą jo puošia
suomet galima susišildyti sidavė panikai. Sunkiausia bus ir tikslus darbas gaisro
tetą.
L. J. E. Deimantai brangiausi.
Aplink prabanga
dirbtiniu budu: masažų, pa būna išgelbėti avis, tat daž- metu, rodo ir tai, kad kultu
Ir turtai didžiausi.
sivaikščiojimu, arba stačiai nai atsitinka, kad jos ir vi ringų kraštų didesnėse karLIETUVAITĖS PIEŠINIA:
pašutinant jas karštam van sos sudega. Gelbėjimo dar vidėse naudojami tik tokie
Rūmai puikiausi
PARODOJ.
Jam čia pastatyti.
■'Naujienų” Moterų Skyriaus vedėja, plačiai žinoma muzikos deny. Bet šitos priemonės bas žymiai komplikuojasi, kaivių pririšimai, kur vienu
Pranešimas iš Paterson. N.J.
neprašalins jų šaltumo prie- jei kuris gyvulys (bulius ar rankenos paspaudimu paJi žmonių akys
mokytoja, talentinga pianistė ir dainininkė.
žasties. Priežastį gali paša- j arklys) yra piktas. Tokiais liuosuojamos visos kalvės
Per griešnos matvti.
Nors musų miestas eko
muietac I atvėiais
VIŠTAKIAI.” “KORNAI”' ŠALTOS KOJOS REIŠKIA llnti
linti tlbfot
tiktai tmL-nnTje
tinkamas maistas
atvejais reikia nirmiausia
pirmiausia nuo pririšimo. Tas įrengta
nomiškai ir apmiręs, vienok O žvejys Petrą
ARBA “UŽTRINOS.”
SILPNĄ SVEIKATĄ.
ir
nuolatinė
mankšta.
Be
to.
!
skaitytis
su
žmogaus
saugu- maždaug taip—rankeną pa
čia gimęs lietuvių jaumma -' Iš dangaus aukštybių
reikia žiūrėti, kad kojų ne-imu ir, jei gaisras smarkiai spaudus, štangutės, ant ku
karts nuo karto pasirodo Mato savo vietoj
Susiformavę ant kojų kieDaugelis merginų ir mo veržtų permaži čeverykai, Į plečiasi ir nėra tikros gali- rių užmauti pririšimų žie
savo gabumais.
Nesenai i Popiežiaus puikybę.
ti guzai pas lietuvius aiš- j teiii visuomet turi šaltas ko- užveržtos pančeku raikštys mybės be rizikos išgelbėti dai, įsitraukia į šoną ir gy
Central High vakarinė mokaus pavadinimo neturi, jas. Tai yra prastos sveika- . , ...
Jis prie dangaus vartų
tą gyvulį, tenka nuo jo gel vuliai būna paliuosuoti.
Vieni vadina juos “vist-į tos tikrasis ženklas, šaltos 1 RK1 ( - a
kykla išstatė parodon ga-'
Budi naktį, dieną,
Agr. J. Survila.
bėjimo atsisakyti.
blausių mokinių piešinius.'
akiais,” kiti “užtrinomis,” kojos paprastai reiškia silp
į dangų neleidžia
SPRINGFIELD, ILL.
Tarp tų piešinių buvo ir mu
Gelbėjimo iš gaisro dar
nom Amerikoje dažniausia ną
kraujo
cirkuliaciją;
Popiežių nei vieno.
Kaip pasigaminti sodų
Mirė Uršulė Jurgi lai tienė.
bas, kaip ir gesinimas, yra
sų gabios lietuvaites Hele
vartojamas
angliškas
varkraujas
nepasiekia,
kiek
jo
tepalo.
nos Adomavičiūtės kurinių Nes turčius i dangų
skubus,
tačiau
žmogus
turi
das
—
“
komai.
”
~
reikia,
tolimiausių
kūno
daVasario
mėnesy, padarius
Sodo tepalui gaminti yra
elgtis apgalvotai ir šaltai.
Pereitais metais Helena lan- į Ineiti negali.
Bet kaip ten jie nesivanegali jų sušildyt.
operaciją mirė Uršulė Kultas
Taip
Petrui
pasakė
daugybė
būdų, bet čia mes
kė madų piešybos mokyklą
Jei žmonių yra pakankadintų.
visi
juos
žino.
Tai
yra
Silpną
kraujo
cirkuliaciją
kiutė-Jurgilaitienė. ji paėjo is
iš
Dievas
visagalis.
mai, gyvulius gelbėti reikia Į jų visų neminėsime, o paimNe\v Yorke. kur taipgi gra-!
iškio
ė. labai įkirus daiktas, juo la- paprastai turi tokie žmonės, Garliavos miestelio. Vilkaviškio
Prisiuntė Vargo Duktė
eiti keliems: vienas turi pa- sime tik geriausį ir prieinažiai pasižymėjo savo gabu-;
silikti prie durų, o kiti priei- miausį pavyzdį.
,
mais. Didelis kreditas pri
ŠUTINTA ANTIS.
na kiekvienas prie atskiro
Imama:
klauso netik jai. bet ir jos!
tėveliams, kurie iki paskutiIšklok skaurados arba ar yra vaistų nuo “komų. o savo raumenų.
B-yulio
ir
išveda
arba
išvaro
10 d ,iu
5Įes
šiene. Kiti giminės gyvena ryti
is
tvarto;
duryse
stovintis
.
1
*
nės
išgalės
leido
jai
lavintis,
i
puodo
dugną
plonais
,. .
......
□
i—
•
J?" jeigu vra, tai kaip jie vadinėse valstijose. Taipgi paliko
As nuo savęs linkiu panelei ziais sūdytų lašinių ir ant jų:į J. •; , ’ •
VJ
Šaltam ,ore jžmogaus ku-,7
; pilnamečius vaikus ir keliata padeda išvarinėti ir daboja,
«•
j . . ,
dalių nesūdytų taukų,
Adamavičiutei pasiekti sa-*sudėk supiaustytą antį. ge-' “
.
. ’
nąenka^ daug ?ibmos^aliukl) Pareiskil, man0 gvveni; kad kuris gyvulių negrįžtų
1 dalį vaško,
vo tikslą ir rasti jame užsi- rai uždenk ir šutink ant lėGeriausias vaistas, žino- i jį išsieikvoja į apvlinkos i mo draugei amžiną mano at atgal. Geriausia atidalyti ir
tos ugnelės valandą laiko, ma, tai gerai prie kojos pri- i orą. Šitokiu laiku kūnas y- minti.
kiemo
vartus
ir
stengtis
iš
i
Sudedam
viską į koki
ganėdinimą ir laimę.
L. Yurgiiaitis.
Pranešėjas. Po valandos apvartyk, pa- taikyti ir pakankamai dideli patingai
karto gyvulius išvalyti į lau- j puodelį ar blėšinę ir sulydireikalauja tokio
kus ir ju aiti nepalikti. Jei * nam į krūvą,
--------------■ sūdyk. įdėk pipiru, didelį čeverykai. Kiekvienas žmo- maisto, kuris gamina šilimą,
MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para
šies al.
sa.
VARGAS TAI VOKIEČIU 'voguną, sukapotą žalią pi- gus turi
kitokio pavidalo tai yra riebalai, cukrus ir šė August Bebel, vertė V. K. R. žmonių maža ir gaisras ple-. j j
MOTERIAI
KURI SUSI“ pusę šaukštuko trin- koją, todėl aišku, kad ne krakmolas. Iš tų trijų,, svar- Yra tai svarbiausia ir geriausia kny ciasi greitai, gelbmt gyvu-! Raj bį„a ,R,;vanp. ,-u Z(,
lietuvių kalboje tame svarbiame
nent cti iFNVii vyru
! tos šalavijo? (sage): vėl už- kiekvienas čevervkas jai biausią rolę lošia riebalai. ga
pusilaikyti >pa- mėm ar Atokiom priemaiklausime. Pusi. 429. 1915 m. .. $2.00 liūs teikia
‘ denk ir šutink iki antis pasi-tiks. Vyrams čia daug leng- nes jie gamina daugiausia j
tingo atsaigumo n apdairu- šom
karštą tepaja reikia
štai ką iš Klaipėdos pra- darys minkšta. Dabar išplak viau, nes jų čevervku mados šilimos.
suvienytą
Siaurines mo Y ra zmomas toks jsidedra.
neša “Elta.” Šiomis dieno- šaukštą miltų puoduky šalto nesikeičia; sykį susiradęs
Todėl, kas turi šaltas ko- pn^Fatradlmą Amerikoj ik? 1896 še metinas atsitikimas.. 14 .me- tj j į
ar ret aU(|ekla.
t
inis tenai buvęs nacių su- vandens ir supilk ant anties, sau tinkamo kurpalio čeve- įas avba ir bendrai bijosi tų- APraš0; .kai? Kolumbas atrado a- tu memuo per dvidešimts;
_____
minučių
suspėjo
paliuosuoti*
Sodo
tepalas vartojamas
šauktas darbininkų ir tar- Išmaišyk ir pavirink kad ryką, vyras visados gali jo šalčio, tas turi valgyti daulaikytis. Moteris gi kožną gįau riebalu. cukraus ir
Valstiją Konstitucija, chicago, iii! ir išvaryti iš degančio tvarto netik skiepams, bet ir kieknautojų susirinkimą
kui pasidarytų tirštas sosas.
- - įjSruoS
is96, pusi. .364. Gražiuose audinio
g arklius ir 9 karves, palikęs vienai medžio žaizdai apnacionalfašistų
apskrities
Duok į stalą su žaliais žir-sykį randa krautuvėj vis ki- krakmolo. Riebalai nebūti$2 25
arba
tokius,
todėl
jai
sunkiau
tin

neatrištą vieną karvę, kuri. tepti. Nuplovus šaką, viviršininkas Grau pranešęs, niais ir bulvine koše,
kamą čeveiyką prisitaikyt.
žinoma, sudegė. Tačiau jei suomet patartina aptepti
kad netrukus i Klaipėdos su keptais ryžiais,
Maudymosi Kostiumas
Be to. moterys nori. kad jų
jis butų užtrukęs nors 2 mi- žaizdą tokiu tepalu.
kraštą bus pradėti gabenti
darbininkai iš buvusios Len ĮVAIRUS PATARIMAI, kojos išrodytų mažutės ir
gražios, todėl dažnai nusi
kijos ir jie bus dalinami ūki
Darant salotą iš įvairių perka permažus čeverykus
ninkams. “Turėkite galvo daržovių, dėl. įvairumo ir
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
je,” sakė Grau, “kad šie dar skonio permainos galima ir sugadina sau kojas. Jeigu
bininkai yra nariai tautos, Įmaišyti sukapotų žalių špi- čeveiykas kojos nespaus,
jeigu kojos piritus galima
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
kuri išžudė 58,000 vokiečių. naku.
čeveiyke liuosai išsl
Už tad didžiausia gėda vo
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietnvią Kalbos Mokytojas prie
Kad neapjuostų
nulupti
kiečių moterei. kuri su len___ . ir kad vienas kito nesiektų, tai
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
kais sueina i santykius. Už supiaustyti bananai, reikia ‘‘komų” nebus,
KAINA $1.00.
tokį vokiškos moters gai bės juos suvilgyt arba patrint
Bet kas jau turi “kornus”
DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave^ Boston, Mass.
mpMmmMonaMnmamaaMHaasmmsMMMaoMN
teršimą kiekviena gaus sun- grapefiuito. lemono arba užaugusius, tas privalo ju
kią
kalėjimo
bausmę,
o ananaso sunka, o bananai nusikratyti
Vaistų “korMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOMMMOSMOOOm.
pries tai bus say<> tautiečių bus gražus ir balti kad ir per nams” yra labai daug ir sunpaniekinta. Tokiai moteris*; diena.
r-„
ku pasakyti, kurie jų geres
ni. Jų galima gauti kiekvie
noj vaistinėj ir 10-centštoRuduo Bučiuojasi Su Pavasariu
riuose. Bet jei kas norėtų
pasidalyti jų namie, paduo
sime čia keliatą lengvesnių
receptų:
1. Išvirink minkštai viršu 
tinį svogūno sluogsnį ir kas
vakaras ir rytas dėk jį ant
“komo,” aprišant drobine
GRAŽIOS EILES, DAINOS
skepetaite. Sakoma, kad pei
IR BALADOS.
kelias dienas “komas” atsi
skirs ir jį bus galima leng
Knyjęa papuošta daugeliu spalvuotą puikię paveikslų,
vai išlupti.
223 puslapiu dydžio, apie ISO įvairių eilių.
2. Paimk
lygiomis dali
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
mis svveet oil ir iodino, gerai
sukrątyk ir kas vakaras už
DARBO VALANDAS.
tepk ant “korno.” Po kelių
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
'’knų jis turėtų nusilupti.
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
J. Pamirkyk
šmočiuką
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
vattr į actą ir užrišk ant
“’ omo.” Kai tik vata išKAINA TIK S1.00.
žir
.
vėl
dėk
acto.
Tas
reiAudimo
apdarais $IJS.
1♦ (- ■rartoti kelis kartus pe.
Kiekvienai tarėta papunkti navo» knygynu
knj
mi
minėta knyga.
l’^ną. Komas turėtų suKiekvienas nusipirkęs
knyga
paamflaapn.
.
_
Pinigus geriausia
sipst “Mnney Orderiu.” Popieriniu* galima siųsti tiesiog papras
rr.inkštėt ir nusilupti.
tame konverte. bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
i. Stioii acto rūgštis (aceresą ir nepamirškit prilipyt uiS centus markę.
Čia
,dyta> "dėdė” Joe Routrs. 70 metų amžiaus senis,
tic acid) išnaikins “kornus”
“KELEIVIS”
ir jo laimutė 21 metų amžiaus žmona. Jiedu susituokė tik
per vieną . ąvr'tp. Ji gauna
šiomis aienon.i'. Jis jau kaip tikras ruduo, o ji da kaip žy
Šiai vasarai yra siuvami šitokie maudymosi kostiumai. Jie
253 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
ma antiekoze ir dedama ant
dintis pava<ari<-. Ar gali tokia pora būti laiminga?
turi
platokus
padurkus,
o
ant
pečių
surišami
raikščiais.
“korno” iš vakaio ir iš nio.
IMMMMMMMMBMnMOMM

NORA GUGIENE

Moterims Pasiskaityt

Keliatas Patarimu Farmeriam

SIELOS
BALSAI

\

I.

Z<*e»»

No. 17. Balandžio 21

1940 m..

Septintas Puslapis.

KELEIVIS, Sa BOSTON.

Plieno Paukštis Viršum Porto Riko

KAS GIRDĖTI UETUVOJE

Vilniaus Traukinio Mašinistas Buvo
Išėjęs iš Proto.

priešingai: vilniškis trauki
nys ėjo 100—105 klm. grei
VILNIAUS MIESTO
ORGANIZUOJAMI DAR“Keleivy” jau buvo įaš.v- čiu, net per Vievio stotį, su
i ta, kad Vievio stoty sudužo sidurdamas su kauniškiu
“SPECIALISTAI.”
BININKŲ KOOPERA
du traukiniai. Dabar atėję iš traukiniu, važiavo per va
TYVAI.
95 klm. greičiu. Ka
Elta praneša:
Lietuvos laikraščiai praneša landą
tastrofos
priežasties pasku
Jau nuo seniau Vilniaus
“Eltos’’ pranešimu, Dar
t daugiau apie tai žinių. Pasi
bo Rūmai sumanė praktišką miestas buvo pagarsėjęs vi
rodo, jog katastrofos prie tinė ii- patikimiausia versija
būdą visiems darbininkams soje Lenkijoje didelio mas
žastimi buvo išėjęs iš proto yra ta, kad vilniškio trauki
padėti pasidaryti savų ko to “specialistais” plėšikais- j
' Vilniaus traukinio mašinis nio mašinistas bevažiuoda
kišenvagiais, •
operatyvų nariais ir galima įsilaųžikais,
tas. Jau Vilniuje jis jautėsi mas kelyje susirgo smegenų
pigiausiai apsirūpinti pre kurie iš Vilniaus darydavo į
negerai ir prašėsi kad ji pa- sukrėtimu ir dėl to įvyko ka
kėmis. Tuo tarpu Kaune ir gastroles ne tik po Lenkiją,
i liuosuotų, bet “mandrios” tastrofa.
kituose didesniuose darbi bet ir į užsienius. Lenkijai i
viršininkų galvos į tai neatSakoma, kad mašinistas
ninkų centruose steigiami griūvant iš kalėjimų buvo .
• sižiurėjo ir liepė nesveikam išėjęs iš proto — gavęs sme
darbininkams prekių pa paleista dar apie 3,€W)0 kri- Į
‘ žmogui važiuoti, isstatyda- genų šoką. Bet, greičiausia,
skirstymo punktai. Tie pun minalistų, kurie pajutę sau ,
i mi pavojun greitąjį trauki smegenų šokas mašinistą iš
ktai maža kuo skirsis nuo laisvę, tuojau stojo į “dar- J
nį ir kelių šimtų žmonių gy tikęs dar Vievio neprivažia
kooperatinių krautuvių, nes bą.” Lietuvai atgavus Vii- s
vus. Ši versija sustiprinama
vybę.
juose prekių galės gauti visi nių, vienas rimčiausių ir ne- i
Štai ką apie tą katastrofą ir tuo, kad mašinistas Kšiva
darbininkai, o esant kurios lengviausių uždavinių buvo
rašo “Lietuvos Ūkininkas” dauskas iš Vilniaus nenorė
prekės peitekliui. ir nedar apvalyti miestą ir kraštą
jęs važiuoti, prašęs jį pa
28 kovo laidoje:
bininkai. Punkto sandėlyje nuo to lenkiško palikimo. '
Kovo 21 d. Vievio gele- keisti, nes negaliuojąs, ta
pirkdami ne darbininkai Buvo likviduotos ir atiduo
j žinkelio stotyje įvyko skau- čiau nebuvo kuo pakeisti, ir
mokės pilną kainą, o darbi tos karo lauko teismui dvi
Į di Kauno ir Vilniaus trauki- jis išvažiavo.
ninkai, pristatę Darbo Rū ginkluotų plėšikų gaujos,•
Katastrofos metu žuvo
j nių nelaimė. Kauno traukimų prekių pirkimo kortelę, kurių 10 narių pasmerkti
!
niui
stotyje
manievruojant.
Jonas
Sinkevičius. 20 metų
žymiai pigiau. Lietuviškos mirti, kiti ilgiems metams
j ant jo visu smarkumu užlė- amž., darbininkas, iš Vil
stambiosios gamybos įmo sunkiųjų darbų kalėjimo;
i kė Vilniaus greitasis trauki- niaus.
nės, kaip Lietūkis, Sodyba, taip pat susektos ir likvi-.
i nys. Kauniškio traukinio
Iš viso sužeistųjų į ligoni
Parama, “Lietuvos Cukrus,” duotos dvi įsilaužikų plėši-'
i keleiviniai vagonai, kuriuo- nes buvo nugabenta 24 as
Maistas ir kt. sutiko darbi kų gaujos, kurios vertėsi :
i
se buvo daugiausia darbi- menys. Kai kurie iš jų iš li
ninkų kooperatyvams duoti specialiai krautuvių plėšimu
j
ninkai, visai sutriuškinti. goninės jau išsirašė (kovo
savo prekes žymiai pigiau, ir turėjo net savo pavadini|
Apskaičiuojama, kad abie- 27 d. bebuvo ligoninėse likę
butent pigiausiomis urmo mus ir “statutus,” būtent
! juose traukiniuose buvo a- 17 asmenų). Iš 29 sužeistų
kainomis, o dalį net už savi-. viena “Aukso Vėliava,” o
jų, penki keleiviai yra tiek
pie 500 keleivių.
kainą. Tie punktai paleng- j kita “Brolių Sąjunga.” Be
va bus paverčiami darbinin-' to, likviduota nemaža kišen
Dalis sunkiai sužeistųjų silpni, kad yra tarp mirties
kų kooperatyvais, kurių na vagių, “veikusių” specialiai
j nedelsiant buvu nugabenta ir gyvybes. Kai kurie grįžu
j į Vilniaus geležinkelių ligo sieji i Kauną ir Vilnių pasa
riais bus visi pirkėjai darbi bankuose ir kitose įstaigose,
ninkai. Tačiau, kadangi kur daugiausia susigrūda
ninę, kiti gi atvežti trauki koja, kad butą daug sutren
niu į Kauną. Lengviau su kimų. Kai kuriems pramuš
darbininkams sunku butu žmonių. Nustatyta, kad kaisumokėti iš sykio kad ir ne-: kurie tų kriminalistų yra
žeistiems čia pat buvo su tos galvos, nubrozdytos ko
didelius pajus, tai jų pajai baigę speciales “akademiteikta pirmoji medicinos jos, sutrenktos rankos ir tt.
Porto Riko (Puerto Rico) sala turi didelės svarbos Panamos Kanalo apsaugai, todėl Jung
bus sudaromi auginimo bu- jas,” kokių tikrai Lenkijos
pagalba, o sunkiau sužeis Kai kurie keleiviai taip stip
tinės Valstijos dabar stato tenai tvirtoves ir orlaivių papėdes. Ir šiame vaizdely matosi
du, priskaitant pajų sumon į gilumoje butą. Lietuvos kritieji buvo nugabenti i ligo riai buvo pritrenkti, kad tik
vienas karo orlaivis zujant. Apačioje matosi raitas čiabuvis bananų rinkėjas.
po geroko pusvalandžio at
po pusę nuošimčio duoda- minalinė policija savo ne
nines.
gavo
sąmonę. Butą ir labai
norios už prekes nuolaidos, nuilstamu darbu valant sos- DIDELIS POTVINIS APIE! AMERIKA DABAR GALI
įvykusios
traukinių
ka

DURPIŲ
UŽTEKSIĄ
S VI nuo nelemto
I
wpalikimo
IV I
s
» ———
I
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laimingų keleivių — nelai
Kol įsisteigs tokių darbinin- tinę
tastrofos Vievyje priežastys mės metu saldžiai miegoju
JONIŠKI.
MA PASIEKTI TIK PER
1,000 METŲ.
kų krautuvių kitur, bus su- įsigijo Vilniaus gyventojų
rotvimai
tebeaiškinamos.
Kadangi
Potviniai ši pavasari ne
ITALIJĄ.
Kaž kokie “žinovai” ap katastrofą padarė vilniškis sių. Šie buvo tik gerokai nu
sitarta su veikiančiomis ko-' tikro įvertinimo ir pagarbos.1 vįen Vilnių ir Kauną buvo
gąsdinti.
Iki šiol Amerikon galima skaičiavo, kad Lietuvoje į greitasis traukinys, tai ir įstaiga beužklumpą, bet ii
(Minimas šiame praneši
darbininkams su, Darbo Ru- KIEK LIETUVOS VALS- visoje provincijoje pridarė buvo važiuoti iš Lietuvos esą 230,000,000 tonb dur i domu, kaip jis atsimušė į
me
“smegenų šokas,” ma
mų kortelėmis butų prekės
TYBĖ TURI SKOLŲ,
pių,
kurių
užteksią
per
1,000
i kauniški traukinį. Pasirodo,
j daug nuostolių ir vargo. Pa- per Švediją. Dabar gi tas
tyt.
reiškia
tą patį, kas ang
duodamos
tokiomis
pat
pimetų.
Vadinasi,
nesirūpin

Į kad Vievio stoties semafo
Dar 1919 metais
Joniškio apylin- kelias jau
iau uždarytas,
nžHarvtas tndėl
...
n.cun, Lietuvos vyzdžiui.
-------- ---------------giomis karnomis, kaip
jų!^d - buvo užtraukta pas.' kės upeliai išlaužę ledus la- reikia važiuoti jau per Itali- kit, kaimiečiai, kad ponų ras buvo uždarytas, taigi, lų kalboje vadinama “brain
bėram Hntokiu°dmb^!iku kola 12.°00.«°0 auksinų su-} bai smalkiai išsiliejo Vie- ją. Iki Italijos per visą Eu- tautininkų valdžia išparda laisvo kelio nebuvo ir vil shock.” Taigi lietuviškai tu
Degant is toKių ciai DimnKų moįe Antra vidaus paskola' tomis buvo užlieti keliai ir t opą, žinoma, reikia vaziuo- vė Lietuvos girias ir nepali niškis traukinys, atvažia rėtų būti ne “šokas,” bet
kooperatyyų bus sudalyta 1920 metais davė 29,000- nutrauktas
susisiekimas, ti geležinkeliais. O paskuti- ko jums malkų. Lietuvos vęs prie Vievio stoties, turė smūgis.—“Kel.” Redakci
visa Darbininku Koooera- ^^ auksinų. Trečia vidaus Kai kurie ūkininkai, užtru-j nėmis dienomis pradėjo eiti pelkėse yra durpių. Gali but, jo sustoti: į stotį jis turėjo ja.)
tyvų Sąjunga.
paskola
buvo užtraukta kę su reikalais mieste, grįž- ! gandai, kad h Italija sto- kad barščius galima sušildyt būti įvestas su palydovu. Be ŽODYNĖLIS “
1921 metais, atnešusi 36,- darni namo ir radę skersai' sianti karan. Tada ir per ją ir durpėmis, bet kaip iš dur to. vilniškio traukinio maši LIETI VIšKAI - ANGLIŠKAS IK
UŽĖJO “ANTRA ŽIEMA”
nistas J. Kšivadauskas Vil ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa
000,000 auksinų. Vėliau tos kelio beplaukiančias upes, i nutruks Lietuvos susisieki- pių pastatyti namus?
18,000 žodžių. Labai parankus turėt
niuje
buvo įspėtas prie Vie kišenyje.
“Elta” praneša:
paskolos buvo paverstos li- su visais vežimais buvo nu-i mas su Amerika,
Gražiai apdarytas dirbtine
“
ELTA
”
MINĖJO
20
ME

vio
privažiavus
sumažinti
skūra. 1(50 puslapių. Parankesnio ir
Po keliu dienų atlydžio, tais ir sudarė visai menką, marmėję į vandenį. Žmonių
kišeninio žodynėlio lietuvių
TŲ SUKAKTį.
greitį, nes gali nebūti laisvo geresnio
SENBERNIAI BUSIĄ AP
kurio metu oro temperatūra sumą, kuri jau baigta atmo- j aukų tačiau nepasitaikė
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.”
DĖTI MOKESČIAIS.
Šiomis dienomis sukako kelio. Bet viskas atsitiko Kaina ............................................ $1.00
buvo pakilusi jau iki 5 laip- i keti.
,
tipmami mahh
«?
sniu ir sniegas spėjo gero“Elta” mini dar šias neat- * *EoIAM1 _NAUJI GELETautininkų valdžia Lietu 20 metų. kaip Lietuvoje bu
ŽINKELIAI.
kai aptirpti, nuo kovo 15 d. mokėtas paskolas:
voje ruošiasi įvesti mokes vo įsteigta žinių agentūra,
Šią
vasarą
numatoma
jau
nevedusiems
vvrams. dabar žinoma “Eltos” var
Vėl užėjo antį a Žiema:
miieiinai
iSrziritrv-lzvc ■ i '-čius
lu' llv
vc'
Amerikai apie
apie ^>u.vw,vw.
$6.000,000 v...;—4.; Darbėnu-švento'sios
smarkiai pasnigo, tempera-!
„pnooakvto kipk i aidi DaibeniĮ-Šventosuk
įšituo budu manoma paska- du. Kaune buvo ta proga su
AR ROMOS
tura nukrito iki 10 laipsnių Danijai—nepasakyta kiek. geležinkelis prie kurio da-jdnti viengunęius g‘eičiau ruoštas atatinkamas pami
...................
bar dirba 300 žmonių.
apsivesti. Bet kaip bus su nėjimas. Daugumas Euro
žemiau nulio ir visame kraš- Švedijai, $4,500,000.
Kita
geležinkelio
linija
pos žinių agentūrų prisiuntė
te siaučia didelės pūgos, ku-! “Dar dvi užsienio paskoklebonais?
manoma
pravesti
tarp
Kaz“
Eltai” sveikinimų.
rios dar sykį užnešė jau ap-! los,” nepasakyta nei iš kur,
lų
Rudos,
Juibarko
11
Šakių.
Uruguay’aus Lietuvių Darbtninkų- 1
valytus kelius ir sustabdė ' nei kiek.
PAŽANGUS S^VArTRĄSllS
Minties Laikraštis
bet kokį autobusų susisieki-Į 1935 metais tautininkų Tam . darbui skinama 500Socialistinės
ARGENTINOS
LIETUVIŲ
«
mą. Geležinkeliai taip už-j valdžia užtraukė valstybės,
.
Naujoji Banga
BALSAS
pustyti, kad pav. ruože Ma- viduje 18.000,000 litų pas-L. *arp Kauno ir Vilniaus Išeina du kartu per mėnesį. Lai
Į U. S. A. metams Kainuoja $1.50.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
žeikiai-Kretinga net du su- kolą.
'•
! SĮ4 vasarą bus tiesiami ant- džia Urug. Soc. Part. Liet. .skyrius. Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių
išsirašydami “Argentinos
Apie skolą Amerikos lie, geležinkelio
bėgiai, “NAUJOJI BANGA Suv. Vaistijo gyvenimą,
kabinti garvežiai nepajege
Lietuvių Balsą.” Adresas:
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
pne
kūnų
reikėsią
300
dar

Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
prasimušti.
tuviams visai neminima,
Adresas:
N. BANGA
“A. L. BALSAS”
nuskriaustoms minioms.
bininkų.
C.
Paraguay
No.
14S0,
Casilla
de
Correo
303,
įdomu butų žinoti, ką
Buenos Aires, Argentina.
MONTEVTDFO. URUGUAY.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos bažnyčia.
IŠ VILNIAUS ŽADA IŠ tautininku valdžia daro su RYMAS, Romanas. Ta knyga yra
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
tais pinigais. Ji giriasi kas- : versta j visas kalbas, todėl kad yra
VYKTI DAUG ŽYDŲ.
SKYRIUS
III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
-- -‘gražiai aprašyta apie Rymą. Lietumet UŽdll bantl milionus ll- , viskas vertimas yra lengvas
ir gra' _
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
o
ta i^ra-resaL
aPle tŲ iš prekybos su užsieniu. žus. Chicago, IU. 1909, pusi. 432.
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
PAŽANGIEJI
AMERIKOS
Drūtai
apdaryta
......................
$2.50
3,000 pabėgėlių is Vilniaus s ge to išpardavė Lietuvos
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
krašto išvyks darbų į Estiją , girjas< jr įUO pačiu laiku vis
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
LIETUVIAI!
prie žemes ūkio, kitus 3,000, užtraukia naujas paskolas,
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
PAGARSINIMAI
anglai priims į savo kolom- Ar nekrauna gaJu pgnai tau.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
cija ir popiežių prakeikimai.
<<aTS' • 5? t0 Ąmer.1.
j tininkai aukso atsargos kur
‘KELEIVY’
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m.
“Joint organizacija pirku-, nors užsieny ?
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
si San Domingo apie 600,J_______
švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
000 hektaru žemės plotą, i NUSAVINO BUVUSIO
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas Žur
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
kurs bus apgyvendintas ka LENKIJOS MINISTERIO
nalas KULTŪRA.
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
ro pabėgėliais žydais. Tokiu.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
KOSCIALKOVSKIO
buau ir dalis į Lietuvą atbė- j
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
DVARĄ.
gūsių žydų galėsią patekti į }į
knygą, ne* joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus
susipažint su vis* katalikiikos bažnyčios praeitimi.
San Domingo.
ir naudingas.
1
j Šiomis dienomis Vilniaus
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
apygardoje buvo nusavinpratimų apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamPažangieji
amerikiečiai
—
išrašykite
savo
giminėms
ir
pa

VOKIEČIAI RUOŠIASI
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai.
i tas ir paimtas žemės refor- ’
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
tyti.
L Taip aiškina
aiški savo knygoje kun. M. Valadka.
DAUGIAU IŠNAUDOTI i maj buvusio Lenkijos minisŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raitų, ku
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
SUVALKIEČIUS.
iterio Marijono Koscialkovs- •
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
gos vardas, KAINA $2.00.
j
!
kio
dvarą,
žinomą
Arvidavo
Iš Seinų pranešama
Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
Tvirtais popieros viršeliais, kaiaa $1.25.
55; vardu. Pilsudskio dvarai jau
vokiečių įstaigos painiose
nai
užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
,
w
!
pirmiau
nusavinti.
’
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
planą eksploatuoti prijung
dovanų.
•
REV.
M.
VALADKA,
R. D. 2. DALTON. PA.
tos Vokietijai Suvalkų sri PANEVĖŽY STATOMAS
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
ties žemės ūkio turtus, suin
Taipgi galimą gaut tų knygų nuordyta kaina ir
CUKRAUS FABRIKAS*
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
tensyvinant pieno, sviesto
Amerikoje: Metams $1; Pusei metų $2.
Adresas:
ir kitų produktų gamybą, i Panevėžy dabar yra sta•KELEIVIO” KNYGYNE
ŽURNALAS “KULTŪRA”
panaudojant ūkininkams ir į tomas cukraus fabrikas. Tai
2S3 BROAOWAY,
SO. BOSTON, MASS.
priverčiamas paskatinimoi bus jau trečias cukraus fabŠIAULIAI. Tiltas gat. 153, Lithuania.
priemones.
rikas Letuvoje.
i
i Dėl to Vievio stoty įvyko
! baisi traukinių katastrofa.

piežius yra Kristaus
Vietininkas?

NoriTn,t, reikadkia pagarsi
nimgarsi
ai tinlpimtųą
OREl
pri
d
uoti
admi
istracijon nevėl
iaaunt PANEDE.
Lltą,OreinVAKARO.
Si
u
nči
perkad paipa.k
i
a
pasi
ų
st
I
*
anksto,
ally.ektųVėlmus
ne vėligarsi
au kainimpaipanedė.
i
a
u
gauti
| tossąvai
t
ės
numerj
nespėj
a
ma
patai
pint.
Norint, kadsykiugarsisunimpagarsi
as nesusl
trukdytų,
n
i
m
u
reikia siųsti ir mokesti.
rengitrumpą
ant piprane*
kniką
arAlmDRAUGIJOM*
klą tok)
parengi
m
ą,
patalnpiimnamus skai
ui $1.toma00. nuo
ui dicoldės*io.
nlus garsi
Uimpaj
leIrėkojkitoki
imusus dartri
nkiinukų.s prane.
par.
davi
us
smul
Mmus.raikaidėmna ant*ai
2c. uivlaio—d|.ISc. Stestra.
ambes*
nėm
,’ giprenumeratori
amskaiui*
pajna,•Kel
le1c.SkoįeuilvimiousSodJ.
mMai
iniųlairusidraugų,
>ajieiko.
JimNori
o kaint napajSOc.iaikot su e pavei
reikaiknios.a pasiųst fotografiją ir klakslustu,
"KCLCIVIS.
“ 2M *ROADWAV,
•O. BOSTON.
MAS*.

t .... 1

, < IJ

Apie “Gabijos” koncertą. !

CAMBRIDGE’AUS LIE Namų statyba eina brangyn.
TUVIAI MINĖS PIRMOS
Federalinės valdžios na
GEGUŽĖS ŠVENTĘ.
'

mų statybos ekspertų ap
skaičiavimu, namų statyba
Kalbės adv. Bagočius ir
Bostone dabartiniu laiku
“Keleivio” redaktorius.
yra brangesnė, negu buvo
Tarptautinei Darbininkų kada nors }>er 4 pastai uo
šventei paminėti LSS 71 sius metus.

kuopa
rengia prakalbas,
Pastatyti čia
paprastą
kurios ivvks sekanti nedėl'
,
(Standard) 6 kambariu nafheni,
balandžio, _ \a- ma dabartiniu laiku kainuolandą popiet. _ Camondge - -a $(5499 neskaitant žemės.
aus Lietuviu Kliubo salei.
1939 metais toks pat na
163 Harvard st.
mas pastatyti kainavo apie
Kalbėt vra pakviesti ir $6,377.
apsiėmė SLA prezidentas
193S metais kainavo apie
adv. F. -J. Bagočius ir “Ke 36,191.
leivio" redaktorius S. 51 i1937 metais—$5,717.
eheis mas.
Taigi per 4 pastaruosius
Šioje valandoje gyveni metus tokio namelio pasta
mas kelia prieš mus be galo tymas pabrango $773. Jeigu
svarbius klausimus, pavyz taip eis toliau, tai ir senų
džiui : ar eis Rusija i pagal namų kaina turės pakilti,
bą Vokietijai, jei ši nega i Reikia da pažymėti, kad
lės viena su savo priešais už paduotą čia kainą namas
apsidirbti? Ką darys Ame nėra visiškai užbaigtas. Jis
rika, jeigu Anglijai ir Fran nėra da išpopieriuotas, ne
cuzijai grės pavojus? Ar ji turi žiburių (tik elektros
t is demokratinėms valsty vielos sudėtos), neturi pečių
bėms Į talką, ar leis joms nei vandens šiklvtuvu, nežlugti? Ar susivieniję Ame turi šaldytuvu, neturi sietų
rikos darbininkai galėtų šią nei uždangų langams, ir ne
šąli nuo karo sulaikyti?
užbaigtas nei skiepas, nei
šiuos ir kitus dienos palėpės (atikas). I paduotą
klausimus mums gali plačiai čia kainą taip pat neineina
nušviesti
tik
kalbėtojai. cementuoti takai apie na
Taigi rengėjai prašo atsi mą. nei kelias Į garažą, bet
lankyti visus. Įžanga bus ne garažas vienam automibimokama.
liui Įskaitytas. Lotas neišly
Visus kviečia
gintas ir žolynas neisėtas.
Rengimo Komitetas.
Be to. čia neįskaitytas atly
ginimas
architektui, nei
PIRMOS GEGUŽĖS APmiesto
permitas,
nei finan
VAIKŠCIOJIMAS.
savimo lėšos.
S«>. Bostono LSS 60-ta
_ kainą iškaityta
_
Į šitą
tik

kuopa ir LDD kp. paminėt medžiaga, atlyginimas dar1-mą gegužės, rengia pra- bininkams, ir 10.nuošimčių
kalbas gegužės 5 d. vakare, pelno kontraktoriui.
Lietuvių salėje. Kalbės adv.

_ ------——

Lei eitos savaitės pabaigoje South Bostonan buvo
atvykęs d. Tvaronaitis iš
Alanchesterio. Conn. Jis turėjo reikalų pas SLA prežidentą Bagočių ir buvo ūžėjęs "Keleivio” ofisan pasikalbėti. Kiek teko patirti.
d. Tvaronaitis nori suorga
nizuoti Naujosios Anglijos
delegatus i SLA seimą ir vi
siems susidėjus užsisakyti
specialų vagoną Į seimą va
žiuot.
PENNY SALE IR FĖRAI.

April- Bal. 26 ir 27. penk

tadienio ir šeštadienio va
karais.
Lietuvių Zinyčios
svetainėje Įvyks smagi pra
moga. šiuose fėruose žmo
nės galės nupirkti už vieną
centą geras lempas, laikro
džius. virtuvės indus, ir Įvai
raus maisto. Prašome ateit:
ir pažiūrėti, kokius gražius
daiktus mes turime tame
Penny Sale. už \ ieną centą
parduodami. Įžangos nėra.
K\ iečia L. M. Z. K-tas.

vienijimą. Bostono apylinkėj jis užtruksiąs apie porą
savaičių. Svečias buvo užėjęs pas mus su d. A. Kupsčiu. South Bostono verslininku sąjungos pirmininku,
■ .
=

Bulovą

Čeverykų Taisymo Šapa

PARSIDUODA. Vieta turi gerų var
dų per iljrus metus. Kostumerių turi
daujr. tšeram žmogui puikus gyveni
mas. Savininkas serga, tari pasitrau
kti. Paniatykit:
< SI

! Vienoda Šiluma ♦ kia gerą taksų mokestį valdžiai
t
Jūsų Namuose • ir Išlt visų atžvilgių, alaus gami
♦
*

Ar reikalinga jums vargintis J nimas
per ilgus žiemos šalčius su angli- I
mis ir kęst nesmagumus pavasa- į ri but
rio ir rudens, drėgnose dienose? | :
Paklausykit ( kaip lengva to iš-♦
vengti.
.} u
$139—Įdėsim j jusu Boileri ga-1 .1

sią. Visoks dar
t
bas garantuotas. ♦ bus brangesnis. Klauskite dabar,
Gas}
-Tusu lietuvis Pluniberis
Padarom reika J fitteris.
«
lingus planus pataisymams. Klauski
«
(
CHARLES
J.
KAY
te musų kainos ir pamatysite skirtu
t
mą. Matyt geriausia vakarais.
(KUČINSKAS)
«
t
J. J. K1RS1S
322 Dorchester Street
t
32 Hawthorne Avė..
♦
SOUTH BOSTON
«
ARLINGTON, MASS.
Tel.
__ _ŠOU_ 0346 •
Tel. ARI. 5537-J

Birželio-.lune
Sekmadienyje

2

ii

io4.»

Tel. Sol th Boston J6I9

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą,
nuo 7 iki S vakare.

107 SUMMER STREET.
LAMRENCE. MASS.

ToL Uaivsraity MM

Dr. Susan
Glodienes-Curry
LIETUVI DENTISTt
VALANDOS: 9-4 ir 7-9.

678 Massaehusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE. MAS8.

Dr. beo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
l.igų, taipgi Kraujo ir Odoa.
Valandos: nuo 10 iM 12 dienų,
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVE^
BOSTON. MASS.
Tek Commonwealtb 4*70.

BROCKTON, MASS.

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto ik) 7 vakare.
Scredomis:
Nuo {t ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

[Tel. 28624

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki B,
nuo 7 iki 9.
8eredom 9 iki 12
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. _I4egzaminuuju 4r priskiriu akiniu*.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

ŠTAI JUMS NAUJAS 1940

Nash

DR. G. L. KILL0RY
I

naujas Sedan
(F. O. B. Faetory)

Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis

TIKRO SMAGUMO?

60 SCOLLAY SQUARE, Room 21
BOSTON. Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J ___
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. k—
Nedeliom, nuo 10 ryto iki 1.

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

Kur įvyks

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.
Te!. Boulevard 8483
LITHUANIAN
FURN1TURE CO.

ŠIRDIS JŪSŲ KARO YRA 1NŽINAS.
Nash inžinas yra tikra tvirtovė, 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. Artinantics vakarui, nereik skubėti į 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 ge riausiai pamatykit Nash savo
akimis ir pabandykite pasivažinėt, tuomet suprasit tik
rąją Nash vertę.

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

NAUJĄ 1940

viriu
—
Coupe ^495
Willys

ČIŲ.

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
SI LAFAYETTE ST,
WORCESTER. MASS.

TAISOME VISOKIŲ

Kožnam darbui yra gerai prityręs

Tel. GEN >296

9

mechanikas.

Boston Street Garage
NASH SALES & SERVICE

119 BOSTON STREET,

South Boston, Tol.

IšDIRBYS-

Darinį užtikriname. Sulankstytus sparnus ištaisom kaip
naujus. Kam reikia GAZOLINO, prisipilkit pas mus.

PETRAS PILVINIS
1410 Columbia Road.

(F. O. B. Faetory)

JEIGU Jtsy KARAS NEKLAUSO, ATVADUOKITE,
MES SUTAISYSIMI.

GAUNAMAS IR BONKUTESE

i

J. L. Pasakantis

Kodėl neturėt šįmet

KAM REIKALINGAS MAŽESNIS KARAS

Bostono
SOUth Boston 2271.

DAKTARAS

■

I.IETLVIšKV CHORŲ KOiNTESTAS,
I.ETVVIV PRAMONĖS IR PREKYBOS PARODA.
BENO KONCERTAS ir daug kitų divertizmentų.
Kviečiami Tamstą su šė ma ir draugais tą dieną atva
žiuoti pagerbti musų didvyrius Darių ir Girėną ir kartu
maloniai praleisti dieną Massaehusetts lietuvių tarpe.

TELEFONAS
WoRe«ter—8-4334

Tel. ŠOU 2805

31 RICHFIELD ROAD.
ARLINGTON. MASS.
Tel. ARL 4926

BROCKTON FAIR GRDVNDS,

312 Broadway,

Su. Boston, Muši,

C.J.MIKOLAITIS

Gydytoja* ir Chirurgas

..pttSCIVVK

L Street

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

OFISAS: 315 E Street
SOUTH BOSTONE.

VISI KELIAI LYDĖS I

SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTES

ROLAND KETVIRTIS
and COMPANY

ir pardavimas būtinai tupalaikomas ir ant toliau.

DariausiUreno
Diena

CASPER’S BEAUTY
SALON

ŽILIEMS l’l.ALKAMS PRITAI
KOMI \ATUP.AI.ę SPALVĄ, ir
taipg ant tokių plaukų padarome
PEK.MANENT \VAVE su speciališki.
]’• jin-. ,garan
tu »j. n .

(REPSV8)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-S
Nedėliosi. ir šveatadisalaia
■m 1* iki 12 ryte.
278 HARVARD STREET
ksmp. lnman ti. arti Ceatral akv.
CAMBR1DGE. MASS.

A.

Stepono Dariaus Postas No. 317.
Broekton Fair Bakūžės Komitetas.

ftuioy*.

Dr. John Repšiu

r.

Pasauly priimtas ženklu

"S“ "'i,

Tel. TRObridgs *M0
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2,250 MILIJONU SURINK- į Krasauskaitę, kuri tik tris
Ilineliui užmetimo but ne- įžanga tik 50c. vpatai.
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Savaitės atgal atvažiavo iš
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.
SLA 359 kuopa.
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dainininkų choro sudaiyt__________ F
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Žymiau'ia koncerto paži
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pasirodė viena iš pustuzinio di kaip gali. Prie Įžangos bilienovaitė Rutkauskaitė-JanDariaus
Postas
kartu
su
Lie■
džiausiu
taksų mokėtojų. Iš vi- tų gausite gražią dovaną ir
čienė. Ji savo maloniu balsu
tuvių
Bakūžės
Brocktono
so
$2.250.000,000
sumokėta Fe-. už gražiausius rankų darbo
ir kalbos gražumu žavėjo
visus. Daugelis vieni kitų Fėruose Komitetu nutarė deralei. valstijos ir vietinei vai- ‘ padarus gausite tris pinigiDariaus-Girėno džiai.
(nes dovanas. Įžanga 10c.
klausė "ar toli dainininkė iš surengti
dieną
birželio
2
d.
Iškilmės
Iš
šių
Įplaukų,
valstija
išmo
ypatai Kviečia visus ateiti.
New Yorko operos?”
Ištikiu ju. žinant, kad Ge- bus Brocktono Fėrų patai- ka old age pensijoms, viešoms1 Moterų Kliubų Komitetas.
novaitės motina buvo Ame- pose, kur norima duoti vie- mokykloms. Valstijos institu1 i koje gimusi ir augusi ir su tos lietuvių biznieriams ir tams. pašalpoms, užlaikymui
savo dukrele
kalbėdavo savo prekių parodą Įtaisyti, visuomenės sveikatai, akliems
J. NAMAKSY
veik tik angliškai, tad toks Vietos ir apylinkės biznie- paliegėliams vaikams, žemdirReal Estate & Insurance
eražus lietuvių kalbos var- liai, kurie norėtų toj paro- bystės pagalbą, sugrąžina real
414 W. BROADVVAY.
toiimas. tikrai daro jai didalyvauti, platesnių ži- estate taksas, sumažina turto į
SOUTH BOSTON. MASS.
dėlę garbę. Geriausio tauti- nDJ gali gauti šiuo adresu: taksas, atmoka pralaimėjimus • Office Tel. So. Boston 0948
ninko^ vaikai negali susily- Stephen Darius Post, P. O. i visuomenės, depozitus uždarytų J RES. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica, Plain. Mass.
gint su ja kalbos gražumu* Box 30, South Boston, Mass. bankų ir atsteigia kasos balan ’ |
Res. Tel. Arnold 1028
J. J. R- są. Federalė valdžia surinko
Už tai ji buvo apdovano -- ---- —---- :—" į.------- ,— i taksu per 1939 m. 7 milijonus
ta net keturiais bukietais Parsiduoda Pelninga Vieta daugiau negu 1938 m. Nuo
gėlių. Worcesteriui už tai GRILL SU pilnu gėrimų laisiūu. j j u atsteigimo. jau 600 bra- AM. Dambrauskas
Biznis nuo pat pakeitimo prohibici. ..
. kreditas: tenai visuomet yra jos.
sėdynių dėl so ypatų—šokiams ! vorų 10 valstijose pagaminimui
Karpenteris, l’entorius
gerų dainininkių. Pirmiau vieta—vietos yra padidint. 18 mylių aiaus suvartoja farmu medžiąAblenai taisau viską prie Namo
Bostono. Norint platesniu paaiš- i
buvo garsi žvaigždutė M. nuo
kinimų klauskite ypatiškai ar laišku, gą ir šiaip turi suvartoti įvairių
Iš Lauko ir Viduje.
Jalbonskaitė, vėliau Julė 253 Br6adwa/,'’ So. Boston. Ma>2 I kitokių daiktų. Tas pageibi
Turint bile darbą prie Namo
Mitrikaitė. dabar Genovai -------- ---------------- ------ ■ ■ i abclnam bizniui, duoda uždar- pataisymo, kreipkitės pas mane.
Darbas bus padarytas patenkinan
tė Jančienė.
Povilą* B.
. t—nij|jjonams žmonių, sutei- čiai ir prieinama kaina.

Laikrodžio Laikas

TIKRUMO IR
PASITIKĖJIMO

RANKŲ DARBO PA
RODA.

Minkų radijo programa.

SMAGUS VAKARAS.

F. J. Bagočius ir kiti. Prašo- Lankėsi “Vilnies” redakt
♦
me kitas draugijas tą vakatorius,
I
505 E. 8-th st.. So. Boston. Mass.
I
rą parengimų nerengti, bet
Pereitą subatą “Keleivio”
•
LATVYS
LAISNIUOTAS
dalyvauti 1-mos gegužės pa- Įstaigą aplankė d. L. Pruii
minėjime.
J. J. seika, “Vilnies” redaktorius
't rantuotų O1L BCRNERJ su Tan-1
KARPENTERIS.
! ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa- J
----- ------- # iš Chicagos, kuris atvyko
ta^seX;;:
ant : J
taisom
senus
na
Lankėsi drg. Tvaronaitis iš §}On apylinkei! organizuoti
•
metų
išmokėjimo
ir
nereikės
pra
mus. Musu kai J dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio,
j
Čonnecticut.
Lietuvių Darbininkų Susina prieinamiau I
Nelaukit rudens, tada indėjimas •

Si»t 1 H i;<i.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Aštuntas Puslapi*.

SOUTH BOSTON.
N«m« COL 9057.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ Al.
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

BAY YIEW
MOTOR SERVICE
Telephona

SOUth
Boston
1058
STUIIEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kaino* Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir
llydraulic Brokais.
TAIPGI TAIKOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ
IŠOIRBYKČIŲ.
Poter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.
Taisymo ir demoaatraviaM vista:
1 HAML1N STREET
Kaap. East Ughth 8L,

