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OAAMvvlin
Karaliene Vokietija Turinti
“Darbas, Prakaitas,
UVV riyillĮ 1 rOIlvU ul3UC13l Pabėgo Anglijon.
20,000 Orlaivių. Ašaros ir Kraujas."

Baisus Karo Mūšiai
PADANGES PILNOS
ORLAIVIŲ.

Vokiečiai sprogdina Olan
diją, Belgiją ir Liuksem
burgą.

‘Penktoji kolumna” plana
vo ją suimti ir atiduoti
Hitleriui.

Vokiečiams

einant

per

Italija turi 10,000, o Franeuzija ir Anglija bendrai
turi tik 6,000 lėktuvų.

Prašalintas iš Vietos Rusų
Toks likimas šiandien stovi prieš Angliją, pasakė jos Armijos Vadas Vorošilovas
naujas
karo
premjeras

Churchill. Karas prasideda
Associated Press, didžiau- visu savo žiaurumu ir aš ne- POLITINIAI KOMISARAI
TAIPGI IŠŠLUOTI.

bombų. Gi orlaivis per die-! —“f—„e^feteTnad
na gali numesti 100 bombų Fos
V
0 P/51
■ ‘daugiau
•
kaialiene Wilhelmm
a pabeir
- •
Su orlaiviu naealba vo. j g° su visa savo šeimyna An°rl<uvių pagaioa vo . ...
.
uno-ln Varo
kiečiai sutriuškino Lenki ją, į * J
jį išli * Livenioolv
0 dabar jie tokią pat taktiką i a ^vko geležinkeliu i Lon
vartoja Olandijoj, Belgijoj “ atvy*° geležinkeliu į konir 1 ink^mhiiro-P
Rašant: don3- C»a gelezmkelio stoty
Įsiuos
1. kiUK..emnuige.
.
nasjtjk() Dats kuris^suAmrliios
žodžius žiniosKasant
sako, j,

spėkos esančios 3 kartus dide«nės netru
Francuzios
ne«u riancuzyos,
Anglijos. Olandijos ir Bei•• J j-* i J
glJ2S sudet?s kl,uvon; f. .
Gyventojų demokratines
vaigtybes turi 5 kartus dauo-i^. „epu Vokietiia bet kaVokietija viena turinti tiek. kiek An-’——

kalbėdami parlamen.
naujosios wriau*vbės
ie
vyriausyoes
get Anglija
turi š}
^arau; . n.et. Ąngnja turi s}
karą laimėti, jis pridūrė, ir
ji laimėsianti, nežiūrint jokios kainos ir jokių baise.
nvbiu
..
,
sąvaitę
anglų
oriaivjaj j,. jurjų laivynas prade-

Dėl didelių nuostolių Suo
mijoj teko padaryti žy
mių reformų.

Todėl Kremliuje ir buvę
nutarta, kad politinius ko
misarus panaikinti ir visą
aimijos vadovybę palikti
generolų autoritetui. Tačiau
pašalintasai Vorošilovas jau
nesugrąžintas atgal.
Kokie buvo iusu armijos
nuostoliai Suomijoj, sunku
tikrai pasakyti. Oficialiai
Maskva buvo paskelbus,
kad apie arba
50,000
rusų ir buvo
užmušta
sušalo,
apie

Peieitą sąvaitę vokiečiai
Raudonoj Sovietų araupradėjo
žaibo karą
j
1
1 i -1 -prieš
joi padalyta labai žymiu
demokratines
vapermainų? Buvęs armijos
karų Europoj. Nakties laiku
{ d Vorošilovas jau pašajų orlaiviai užpuolė Olandi
lintas iš vadovybės o io vie
pntds iš \ aaovyoes. o jo \ įeją, Belgiją, Liuksemburgą ir
ton
maršalas
jon paskirtas
Timosenko.
Be to,Sem
išnuleido parašiutais šimtus
kareivių, kurie tuojaus už kad vokiečiai esą jau nebe-iKaidljus
1
ėmė tiltus,
aerodromus, toli nuo Belgijos sostinės j spaude
gelžkelius ir tuo budu už Briuselio
1 Clavo
tikrino savo pėstininkams ir
Berlynas giriasi, kad per Į S1Ugakoma
. ...
©Kalciais ju spėkos išrodo vvko
vokiečiams įstatęs, kad sektų aimijos sai turėjo nemažiau kaip
Olanduos taiw.
tankams atdarą kelią. Per tiis pirmutines dienas Olan-L
200,000, o sužeistų apie
Olandijos viršininkų ištikimybę.
Rolei i™ vnkipėiai
Rl itll
Olandiją vokiečiai nori pri rliin
dijoj ir
ir Belgijoj
vokiečiai! karaliene pabėgusi Anglį,z“:"
. • vjegaj paskelbė 400,000. Neitralųs stebėto
eiti arčiau prie Anglijos, o sunaikinę
“daugiau kaip
jai, kurie matė kiek rusų žu
per Belgiją ir Liuksembur 1000 priešo orlaivių.”
vo laužianties per Manne gą jie laužiasi i Francuziją.
Vokiečiai buvo šiam puo
heimo liniją, yra linkę ma
Tuo pačiu laiku jų orlai limui stebėtinai pasiruošę.
nyti, kad suomių apskaičia
viai pradėjo bombarduoti Kai olandai išsprogdė savo duoti nacių nelaisvėn. “Pen
riancuzija,
neskaitant
kosuna
j
k
j
no
apie
100
vokiečių
na,
kad
šitų
reformų
tikslas
vimas yra arčiau prie teisy
ir Francuzijos miestus, už pylimus ir patvindė laukus, ktaja kolumna” dabar Eu- lonijų, tun 216,367 ketur- orlaivių ir suardė aeropor- esąs “pakelti musų komen- bės.
ropoję yra vadinamos valsmįbu'žemės.”^'“j. s!‘a™e ae™P«*:
’
mušdami apie 200 civilių tai vokiečiai nei minutės ne fvhac
Urinviku
onra tampių mylių žemes,
tą. Vokiečiai buvo užklupti dantų autoritetą
:eta ir
1 su»tiprinžmonių. Bet kai franeuzai gaišuodami suleido ant van tybes kdajikų slaptos orga 000 000 gyventoju, 6.000,- ,a;n nmai 'kad iie neturėio »; lr«rin»
Maine9o Valstijoj
nizacijos, kurios dirba prie- nna karpivin
’ ‘
j
Kd(* Jle P.,"!/’0
*Sar,lnę dl?clP|,n4
tuojaus atsilygino, numes dens plokščiais dugnais val cn
naudai
vuoKarenių.
d a pasistatę nei pneslektuDabar visa raudonosios
dami keliasdešimts bombų i tis ir nuplaukė tomis valti
, P/laivuj franeuzai ir ang- xinės artilerijos.
armijos vadovybė busianti Užmuštas Lietuvis.
vieną vokiečių miestelį, tai mis. Pasirodo, kad valtys
lai bendrai tur} 6,000.
1
j
. j
generolų rankose ir už armi- Kazys Navickas žuvo girioj
naciai pakėlė didžiausį riks buvo pas juos jau iš kalno Roosevelto Užuojau
Olandijos žemės plotas Veliausios Žinios
ios veiksmus tik jie vieni1
po troko ratais,
mą ir pradėjo grąsinti, kad tam tikslui paruoštos.
siekia tik 13,440 keturkam
neš atsakomybę. Pirma at........
ta
Belgijai.
už kiekvieną subombarduo
Kaip dabar išrodo, tai
pių mylių. Ji turi tik 8,728.Einant “Keleiviui” spau- sakomybė buvo dalinama
Užpuolus vokiečiams ne- 0o0 gyventojų, 400,000 ka don, telegrafu praneša ii tarp armijos vyriausybės ii'imušti^Kivs Navickas v?
tą vokiečių' miestą : jie su vargiai prieš juos atsilaikys
bombarduosią penkis fran ir franeuzai, o ypač jeigu įtralę Belgiją,. Jos karalius ) eivį~ir 500^-laivių.
Europos štai ką:
politinių komisarų. Bet bu-į
Kreipėsi }i prezi
prezi~ T .. , . ,.
,
cuzų miestus.
ko-i metl^ amžlaUS OetUVls 1S
prie vokiečių da prisidės Leopoldas kreipėsi
Olandija jau perkirstast vnšios'anais
Belgija
turi
11.775
keturvusios anais metais
metais riisn
i ūsų KoT diena
b
užtarti
Vokiečių orlaivių buvo italai. Aliantai galėtų karą dentą Rooseveltą “moraliu
tampių mylių žemės, 8,336,-; pusiau. Jos kareiviai esą ap- vos su japonais ir dabar į- |)asagmdvtas%u kJj<.
pilnos padangės Olandijoj. laimėti, jeigu jis tęstųsi il
Belgijoj ir Liuksemburge. gai. Ilgam karui vokiečiams
Pirmą dieną, 10 gegužės, pritruktų duonos ir kitokių
olandai nušovė žemėn 73 daiktų. Bet puldami ir muš
Hitlerio lėktuvus, belgai 15, dami žaibo greitumu, vo
o franeuzai su anglais 52.
kosP vknomėnA^tikisi “inp- vos
999 keturkampes čiams.
arklių ir kitokio turto. Trys• I purvą.
kiečiai gali paimti viršų.
Užpultoms šalims tuojaus
iivnnnlilrai bus atmušti J ir mylias žemės ir vos 300,000
Belgijoj pašaukti kariuo- ju divizijos tenai buvo visiš- mę pečiais norėję įklimpu i
atėjo i pagalbą motorizuota
BeEs žmonės pSdlič gyventojų. Jo apsigynimo menėn visi aUarginiai.
kai sunaikintos ir visi jų vežimą iš purvyno išstumti.
aliantų kariuomenė. Belgi Ar Turi Vokiečiai
laisS’ kain buvo Tokios nat sPėkos nežinomos.
Iš Belgijos vokiečių amu- ginklai teko suomiams. Kai Bestumiant. Navicko ko į
paslydo ir jis kritęs į purvvjoj šį panedėlį jau susirėmė
“Slaptą Ginklą?" užuojautos Ro^veUas pa; Taigi sudėjus viskakra-1 ja jaujpveriė Francuzijon dabar kilo klausimas, ką už ną
po troko ratais. Matyt.
2,000 tankų. Spjaudydami
-u- - von, dabartinių demokrati ----------ir naėmė francuzų
---------- --------miestą Jtai' ’kaltinti,
’ * ’ Jtai politiniai
' ’’koKadangi
vokiečiams
pa

reiškė
užpultajai
Olandijai
kiti darbininkai norėjo ii
ugnimi ir švinu, tie baisus
nių valstybių blokas turi iš Sedaną, kuris randasi už 10 misaraį pradėjo versti visą pakelti
ir įremtą troką atlei
plieno pabūklai
pradėjo vyko nepaprastai greitai įsi ir Liuksemburgui.
atsakomybę ant aimijos vaviso 14,152,363 keturkam- mylių nuo sienos.
do.
Iškeltas
iš duobės tre
viens kitą atakuoti ir grum veržti Olandijon ir Belgijon
Francuzai sako, kad Bei- dovybės. Dėl to Vorošilovas
pes mylias teritorijos. 559,ir
beveik
be
jokių
kovų
už

AR
DABAR
ANGLIJA
kas
tuomet
krito
atgal ir jo
tas kaip įniršę buliai. Pary
414,000 gyventojų, 9,500.- gijos fronte vokiečiai varto- ir pašalintas iš aimijos va
imti
kai
kuriuos
fortus,
tai
BUS
PAVOJINGESNE?
ratai sutriuškino Navicką.
žiaus žinios sako, kad pir
000 kareivių ir 7,000 orlai ja tarti 6000 ir 7000 oriai- dovybės. Bet prieš tai sukilo Nelaimingasis lietuvis buvo
mutinį susirėmimą laimėję užsieny pasklydo gandas,
Kai pereitą sąvaitę Angli vių.
vių, kurie nuolatos mėto kjti generolai. Girdi, musų
Ellsvvortho ligo
francuzų tankai, nes jie pa kad vokiečiai vartoja “mig jos parlamentas pareiškė
bombas.
_
rankos surištos, mums dik- nugabentas
Vokietija
gi
turi
(kartu
su
dančias
dujas.
”
Nuo
tų
du

ninėn
dar
gyvas,
bet tuoj
sirodė stipresni ir daug vo
Ghamberlain0 vyriausybei užimto*’’ kraštais)' 31*5,000
Prie Meuss upės dabar tuoja partijos agitatoriai arjų
priešo
kareiviai
užmiega
mirė.
kiškų tankų triuškinte su
ir vokiečiai tada užima jų pasitikėjimą, tai vienas Vo- keturkampiu mylių teritori- vykstąs didžiausi* mušis ba politiniai komisarai, kuŠitą nelaimę aprašė Ban
triuškinę.
kietijos nacių .vadų pasakė: jos< 105,000.000 gyventojų. žmonijos istorijoj. Iš abiejų rie apie strategiją nieko neBet tai tik pradžia. Per pozicijas, nuginkluoja juos “Duok, Dieve, Chamberlai- 9,000,000 kareivių’ir 20,000 pusių vartojama po 2,000 išmano, o kai ištinka nelai- gom anglų laikraštis, kurio
300 mylių dabar siaučia bai ir paima nelaisvėn. Tai esąs nui ilgai gyventi. Pakol jis pirmos rušies orlaivių ir tankų. Kova siaučia per 300 inė, tai ir mes turim būt at- iškarpą mums prisiuntė
dr-gė Elzbieta Kucienė. Ansios kovos. “New York Ti tas “slaptas ginklas,” apie bus Anglijos premjera, An- daugiau kaip 100,000 pasakomingi ! Ne. šitaip negali! L.,u laikraštis Jako. ka<| Na.
mes” korespondentai pra kuii Hitleris ne sykį savo glija mums nepavojinga! ruoštu lakūnų.
7 ... ;.
,
RUMUNudTBljŠ KOA’T
! '
U?),roteS?':0| Tiekas plikęs dukteri. Ju
neša, kad šitokių mūšių pa prakalbose gyrėsi. Yra ir ki Bet Chamberlainas jau re
saulis dar nematęs. Ir jie tokių spėjimų. Sakoma, kad zignavo ir jo vietą užėmė
lė
RUUCINe<VALDll^°A
N^ckaity, . kuri gyveneRdiiaujd. nei stovi vokic
,
------------------------------------ nanti New Britam, Cc
zonn.
priduria, kad vokiečiai ima tas “slaptas ginklas” tai ne karingesnis žmogus. Na, tai. tijos
pusėje, turį 119,744 kePereitą subatą rezignav,,
'o GELEŽKELIEC1AMS NU
Velionis Navickas buvo
viršų ir greitai žygiuoja pir migdančios dujos, bet “ra- pamatysime, kiek Anglija turkampiu mylių teritori- Rumunijos vyriausybe su
myn. Beveik visos pirmuti dijūmo mirties spindulys.” dabar bus Hitlenui pav o- jos, 44,026,000 gyventojų, premjera Tatarescu prieša- STATYTA 36 CENTŲ J pažangus žmogus ir per
VALANDA ALGOS.
gus metus skaitė “Keleivi
nės apsigynimo linijos Olan Bet vokiečiai iš tų spėjimų
1,250,000
kareivių
po
ginkky,
ir
karalius
tuojaus
pa

juokiasi.
Jie
sakosi
nevartodijoj ir Belgijoj jau sutriuš
Algų ir valandų adminis--------------*
SUVARŽYTI lu ir nemažiau kaip 10,000 skyrė jį sudaryti kitą minis- tratorius pereitą sąvaitę nu- CIVIL LIBERTIES UNIJA
kintos. Iš šiaurės vokiečiai ją jokių “dujų” nei “spindu- ANGLIJOJ
terių kabinetą iš visu srovių 1
užėmė jau lieveik pusę lių,” tik moką gerai kariau KOMUNISTŲ IR NACIŲ orlaiviu.
darbinin-i IŠMETĖ KOMUNISTĘ.
aMovų, nuo pačių kairiau- į 1
w' k
ti,
turi
gerą
techniką,
gerai
LAIKRAŠČIAI.
Olandijos. Lježo tvirtovę
.j valandą
American (’ivil Liberties
REIKALAUJAMA ATLY šių iki pačių desimausių.
Belgijoj jie paėmė pirmuti išlavintus kareivius, ir todėl
kaip
minimumą.
Unijos
reisąjungos
valdyba Neu YorAnglijąs informacijų mi GINIMO UŽ NUOSTO- 1
nę naktį. O 1914 metais jie jiems sekasi.
kalavo 40 centų, o kompani- ke pereitą sąvaitę pašalino
nisterija uždraudė siuntinė
LIŪS LENKIJOJ.
IKI 50 METŲ ŽMONES
negalėjo jos paimti per 2 są
jos
siūlė 33 centus; algų ir jš savo tarpo Elizabethą
ti
užsienin
Anglijos
komu

Buvęs Vaiguvoj Ameri- į NETURI GANA PROTO. valandų administracijos vir- Gurley Flynn, komunistu
vaitės. Dabar jų orlaiviai ITALIJA KARIAUSIAN nistų “Daily Workerį” ir fa
TI TIKRAI.
Automobilių fabrikantas šininkas skėlė skirtumą be- partijos veikėją, nes šitos
čia išmetė būrį kareivių su
šisto Oswaldo Mosley’o lei- kos ambasadorius Biddles
Iki šiol Italija vadino sa- rlviunm “Antion ” Jin n«u pareikalavo, kad Jungtinės: Fordas sako, kad žmogus vejk pe,- vidurį.
parašiutais, ir tie tuojaus
sąjungos yra nutarta, kad
užėmė fortus. Todėl paskly
valdyboje komunistai nedo gandų, kad vokiečiai
000 dar- privalo dalyvauti. Bet pervaitoja kažin kokias dujas,
jų ne- sekiojamų komunistų teises
kurios apsvaigina ir užmig
zalandą sąjunga pasižadu ginti teis
do priešo kareivius.
muose ir toliau.
Tas pats atsitiko ir Ams to daroma išvada kad »e-j5SS?5«iki.,b«uSny k£ kino vokiečių orlaivių bom- kantai samdytųsi daugiau
munaciški melai galėtų kai ^(,s' Rętkalavimas yra pa žmonių jau perėjusių 40 AMERIKA NEĮSILEIDŽIA ANGLAI RUOŠIASI IL
terdame. šeši vokiečių or uziigo Italija jau kaliam.
NIŽINSKIO.
GAM IR ŽIAURIAM
metų.
laiviai tenai nuleido para
ką suklaidinti.
duotas Kongresui.
KARUI.
šiutais 200 savo kareivių, il ŽUVO 2 ANGLŲ SUB
Vaclavas Nižinskis, pa100,000 VOKIECIU SVE-! NACIU ARMIJA PAĖMĖ
MARINOS.
LIETUVOJE
VĖLYVAS
tie tuojaus užėmė olandų
garsėjęs lenkų šokikas, no
Naujas Anglijos užsienio
PAVASARIS.
Anglijos laivyno žinyba'
DIJOS PASIENY.
GELEŽINKELIUS,
aeropoitą. kur tuojaus nusi
rėjo atvykti į Jungtines Vai- reikalų ministeris Anthonv
leido atskridę vokiečių bom paskelbė, kad turėjusios peIš Stockholmo pranešama,
Pereitą sąvaitę nacių pr
Iš Kauno pranešama, kad stijas, bet Amerikos konsu- Eden pasakė, kad karas inėbanešiai.
ieitą sąvaitę sugrįžti dvi kad pietų Norvegijoj vokie- m i ja paėmė savo kontrolėn pavasaris Lietuvoje šįmet las Šveicarijoj neduoda jam jo jau į veikiamąjį laikotai Orlaivių vokiečiai turi submarinos nesugryžo, to- ciai turį sukoncentravę prie visus Vokietijos geležinke- labai vėlyvas ir saitas. Ge- vizos, nes karas gali apimti pį. kurio visi tikėjosi, ir kad
ąr «
ra
« J
• | ra •
v
.•
•
•
. J
’ *1
1*1
A.
*1
•
**
dol skaitomos
cV'J itnmnc jau
iuii viivncinm
i
osienos
Jįriti
ririri l.kan i:.„
neapsakomai daug. Sako dėl
žuvusiom. Švedijos
100,000
liūs ir išleido ...
pranešimą, gūžės 10 d. dar reikėjo šerti visą Europą ir tada Nižins- šitas laikotarpis busiąs iigas
ma, kad šį panedėlį Olandi Kartu su jomis žuvo 94 juri- ■ reivių. Spėjama, kad jie kad piliečiai be reikalo ge- gyvulius, o pašarų ukinin- kis neturėtų kur iš Ameri- ir labai žiaurus. Bet Anglija
.- j-------------------------i,
----- --------------ją 11 Belgiją bombardavo ninkai.
j puls vediją.
kai jau neturi.
esanti
tam pasiruošus. 1 kos išvažiuotu
ležinkeliais-----nesivažinėtų.

i
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Tteflft* Poslapis.
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KAS SKAITO, KAM

TAS DUONOS NERIAM

AMERIKOS LETUVIŲ GYVENIMAS Į

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS;
Kaip kriaučiai minėjo Pir 51 metus proletariatas viso
se šalyse ir tautose iškelda
mos Gegužės Šventę.

Nacių Šnipe Amerikoje?

Worcesterio Žinios.
Aide Choras minėjo savo
jubilėjų.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPBIKU

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

ryti reikalinga elektros jė
ga, o jos negalima gauti tol,
vo vienodus obalsius, vieno
Balandžio 21 d. Aido
Gegužės 1, kaip 7:30 va dus reikalavimus: “trum
L. Kultūrinio Darželio są kol nebus elektros vielos su
Choras minėjo savo 25 metų junga turėjo mėnesini susi vestos.
kare, Lietuvių A. P. Kliubo pesnių darbo valandų, di
gyvavimo jubiliejų ir suren rinkimą balandžio 29 dieną,
salė buvo jau pilna žmonių. desnių algų ir politinės lais
gė
koncertą. Koncertas bu kur buvo išklausyti raportai Nesutikimai katalikų tarpe.
Visi laukė programos prasi vės.” Bet šiandien... šian
vo tikrai geras, tik choristai ir pranešimai, „ kurie rišasi
dedant. Atėjus 8-tai valan dien.
Katalikų veikėjų tarpe ysako,
kalbėtojas::
verti barimo, kad nepasi su Darželio reikalais. Dar ra daug nesusipratimų ir
dai, scenoje pasirodo vaka “Hitleris demonstruoja ar
stengė geriau jį išgarsinti. želio piknikas įvyks liepos peštynių. Vieni kitus nori
ro vedėjas P. Tiškus ir pra mijos galybę Berlyno gat
Jei ant tokio svarbaus pa 21 dieną paprastoj policma- pažeminti ir vieni su kitais
neša, kad tuojaus prasideda vėse, rodo tankus, orlaivius?
rengimo negalėjo užpildyti no farmoj. Camp by Heck. nenori skaitytis veikime. Iš
vakaro programa. Ir nieko Jo armijos sugriovė Austri-:
lietuvių svetainės, tai jau Komisija prašo, kad kitos rodo, kad tai pavydas, sie
nelaukdams perstato “Nak ią, Čekoslovakiją, Lenkiją,
negerai.
tinių Pelėdų” orkestrų, kuri Daniją ir Norvegiją. Tų pa-j
draugijos tą dieną nieko ne kimas pirmenybių, štai, mu
Buvo pakviestas Dr. J. rengtų, bet paremtų darže sų kolonijoj randasi iš kata
Navikui vadovaujant sugro- 1 vergtų šalių proletariatas i
Repšys iš Cambridge, Mass., lio pikniką.
jo keliatą muzikos numerių.I
^Hitlerio Tatumlikų pusės darbšti veikėja,
kaipo šio choro tvėrėjas,
Publika muzikantams P»-,
PSu Sovietų Rusijos!
kuri
darbuojasi ne vien tik
Buvo raportas ir apie Chi
kad pasakytų kiek nors apie
katalikų
tarpe, bet ir visų
P1(įĮ°....
diktatūra tas pats. Jie, kaip Į
jo piadžią. Dr. Repšys trum cagos choro “Pirmyn” spek lietuvių gerovei; tai yra p.
,
to PP’*mainka? Pa* ir Hitleris, švenčia Pirmą'
pai pei bego tų laikų nuota taklį, kuris įvyko kovo 31 d. Paulė Glugodienė. Ji yra
kviečia tarti keliatą žodžių Gegužes demonstruodami į
kius, suminėdamas neku- Tas choras atvažiavęs pa daug laiko pašventusi drau
F. Milasauską, kriaučių ren- (ankus kanuoles, bombane“Blossom
riuos tų laikų veikėjus, ku statė operetę
gijų labui, per kurias ji vei
giamojo koncerto komisijom (§įug> jr vjsa taį, kas įudo kiriems išvien susibūrus buvo Time.” Iš to vakaro darže kė visų lietuvių gerovei. Ji
sekretonų (kriaučių konšalių darbininkus. Frannugalėtos visos kliūtys ir liui liko gryno pelno $270.- taipgi yra daug prisidėjusi
eertas į vyks 19 gegužes,: cuzijos jr Anglijos darbichoras buvo Įkurtas. Daug 47. Galima pasakyti, kad prie
Lietuvių Kultūrinio
Klasciaus svetainėje).
ninkai, pasipiktinę tokiu
jam padėjo M. Dusevičius ir tai didelė kiu\a pinigų, ir Darželio darbų. Ji yra daug
Milašauskas jaunas vy-: Pirmos Gegužės šventės iš- šita 19 metu amžiaus meksik ietė. Roni del Riantos, buvo
R. židžiunas, dabar gyve tai daug pagelbės darželio aukų surinkusi, padėjusi
ras. kupinas energijos ir ge niekinimu, nutarė tą dieną suimta San Antonio mieste, Texas valstijoj, ir apkaltinta
nąs Bostone. Per 3 metus skolas sumažinti. Visi są daug scenos veikalų pastarai kalba. .Jis paaiškino, kad dirbti ir gintis nuo diktato už šnipinėjimą naciu valdžios naudai. Uždaryta kalėjiman
choras buvo žinomas kaip jungos nariai pareiškė dide‘pi™,™-;:.;;,.
kriaučių organizacija tuoj rių. Tai ve. prie ko privedė ii kėsinosi nusižudyti.
LSS 40 kuopos choras. Vė
švęs savo 25 metų sidabrini Europos diktatoriai proleta
liau buvo pakrikštytas ko rai ir jo vadui p. Steponavi
jubilėjų ir rengia tuo tikslu; riatą: supiudytas, sukursty polininės partijos dar nenu f VV. unija gali patvarkyti, munistų choru, bet, užėjus čiui už tokį didelį pasidar godienė yra daug pasidai
dideli koncertą; jis raginai tas proletariatas piauna vie stato, ai- tu esi darbininkas kad tokios nešvarios komu reakcijai, permainė vardą Į bavimą. Jeigu mes turėtume barasi lietuvybei ir kultūrai.
Už jos nuopelnus visuome
visus kriaučius tame kon-; nas kitam gerkles,
ar ne. Darbininką nustato jo nistų agitacijos prieš unijos “Aido” chorą ir iki dabar dar kelis tokius parengimus, nės labui dabar LRKSA 63
certe dalyvauti. Es«, jei ku-j ,-šiandie .•
tai darželio skolos tuoj butų
ekonominės sąlygos, o ne viršininkus daugiau nebūtų. taip vadinasi.
atmokėtos,
nes jų beliko jau kuopa Youngstovvne nutarė
nę netunte įžangos t.k etų,,
..darbildnku spaudoJe politinės partijos.
Jiegu “Laisvė” rimtesnio
surengti pagerbimo pokili
Prasidėjus
koncerto
pro

ūkimuose' eina gii
kalbėtojo neturi, tai butų gramai, Aido choras po va tik truputį aukščiau tūks gegužės 12 dieną. Prie to
Vakaro
pirmininkas
pra

tančio doleriu.
tuves ceimoną (puuumn- žaj
Sovietų Rusijos armigeriau, kad tokio daugiau
prisidėjo ir daugiau katali
drg. Josephinos
ką) u is jo pasiimti tikie-.
. * iš/ndė min- neša, kad iškarto buvo prisi nesiųstų. Sveikos ir kūrybi dovybe
Dabar
yra
prašoma
mies

kiškų draugijų. Tačiau atsi
tus. , Taip pat hpriduria, kad
J ar suomiai
% • . daugiau
.
.
.. žadėjęs kalbėti ir “Ameri nės kritikos siuvėjų unija Karsokienės sudainavo ke
is
to valdžia, kad suvestų švie rado ir priešų iš tų pačių kalias
dainas
grupėmis,
o
miš

kos
”
redaktorius
Laučka,
gautas ir Karalienes Angelų,
Vadinasi ne«inesibijo; gera kritika yra riais balsais sudainavo de- sas į visus tautinius darže- i talikų. Mat, tūli jų pavydi,
na ra mine
didveie phnrae : mube rusų.
VdClinasi,
parapijos
didysis choras, klausiama kam
reikėjo ne.i
juos bet dėl laiko stokos atsisa visuomet pageidaujama, nes
vynes dainas. Taipgi atski liūs, tada lietuviai galėtų ir j kam jai rengiamas pagerbikė. tai mes, girdi, nuo kata
kuris dainuos
>engm- ŽU(li, įod , tj
iš
jos
galima
pasimokinti;
savo Birutės fontaną atida-'mo pokilis. Jie jaučiasi, kad
mam koncerte,
i aiai<aunu žmonių turėjo but likų sriovės kalbėtojo netu bet kritika turi but kritika, rai dainavo merginų choras
ir vyrų choras. Visos dainos ryti. Be šviesų fontanas ne- : ir jie turėtų būti pagerbti,
o pareiškimų aplodismen- ‘ paauJkoti j Al. So*ietanj still. rime.
o ne pliauškalas ir šmeižtas, išėjo gana gerai.
gali būti užbaigtas; nors'Tas tiesa, kad yra daugelis
Liraičiai ir liraitės, pasi
aiv. n r A 1 1 1
.a v ga žemės? Ne! O bet gi puošusios lietuviškais kos kokiais Bimba čia svaidėsi.
XT
'
. .
~ vanduo jame ir bėga, bet vi-i tokiu veikėjų, kuriu darbai
Todėl
nestebėtina,
kad
Nuo pat savo atsiradimo gu gražumu negalima paro- turėtu būti įvertinti ir jie paKalba o4 lokalo vardu V. skerdynė buvo suraošta ir
tiumais.
gražiai
mums
pašo

ndn” choras ,pergyveno
w«rwono
Vanden|I11 ,,ukštvn va. gerbtį. Be( nevisuamį
kriaučiuose pasidarė geres “Aido
Michelsonas, kriaučių dele- darbininku išskersta tuksko
po
Stilsoniutės-Antana

nė nuomonė apie “Laisvės” net devynius mokytojus. Iš —- ■
gatas. Jis
tančiai !t f,.
per darbininkų
, . trumpais „bruo- tančiai
Ir per
.
—. . -■ — sų visų norai gali išsipildyti.
žais perbėga Pirmos Gegu- šventę dar demonstruojami vičienės vadovyste. Publi dženitorių. negu apie jos re eilės buvo: S. Turskis, J.
Mes neturėtumėm kitiems
Dirvelis, J. Butėnas, A. Kizes reikšmę ir primena, kad žudymo pabūklai! Tai yra ka nesigailėjo jiems gausių daktorių.
WORCESTER, MASS.
aplodismentų.
pavydėti,
bet turėtumėm ilinskas,
Ig.
Perminąs,
A.
Aido choras sudainavo
tą dieną 1886 metais P^'4 stačiai išjuokimas darbininBus
apie
$250.00
pelno
:
vertinti
kitų
darbus ir pasimasinius streikus Chicagoje, kų šventės, išjuokimas PirA. Bimba kalba nuo “Lai kelias liaudies dainas, o ant Stonkus, M. Meškienė. V.
Vilniaus
pašalpai.
' džiaugti, kad visuomenė
o darbininkai atidavė savo mog Gegužės! Musų. socia- svės.” Jo kalba, tai riksmo pabaigos užtraukė Interna Sukaskas ir dabartinė dr-gė
J.
Karsokienė.
Iš
kiekvieno
Balandžio
28
d.
Vilnie;
vi^ną ar kitą pagerbia už jų
cionalą.
Garbė
Aido
cho

gyvybę.
Pirmos Gegužes |jg^ oį>alsis kaip buvo taip kalba. Jo kalbos tonas ir pa
mokytojo
mokymo
laikų
bu.
.
.
..
čiams
Remti
Sąryšys
Worpasidarbavimus,
šventė gimė Amerikoj 1885 jr pasįlieka: ‘Visų šalių pro- reiškimai tiktų kur pievoje, rui!
Komunistiški žmonės, tai vo paimta po vieną dainelę,! cesteiy buvo surengęs puo- j aš nuo savęs sveikinu
metais. Amerikos Darbo Fe- Štarai, vienykitės! Jus nie- o ne musų unijos parengtam
__ ______ ___ ___ 1.1..
_ __
iš naujo oiirMnlzmfo
sumokinta n*
ir su tą, _nuo
deracijos suvažiavime. Gi ko nepralaimėsite, tik retė- susirinkime. Nekurie kriau nekantriausi tipai. Mat, per io
kurios, manoma, liks i p p Glugodienę su jos virš
1889 metais II Socialistinio: £įus kuriuos jums nori už- čiai mano, kad “Laisvės” metų metus lokalo parengi dainuota. Visos išėjo pui apie 250.00 dolerių "V ilniaus dvidešimties metų darbaviInternacionalo
suvaziavi- dėti diktatoriai!’ Lai pra- dženitorius butų mums ge mai buvo jų žmonių ranko kiai. Buvo pakviesti ir buvę reikalams.
mosi sukaktuvėmis ir linkiu
mas Paryžiuje uzgyre Pir-: srnenga visi diktatoriai, ko resnę ir logiškesnę prakal se. Šįmet susidėjo dalykai choro mokytojai, kurie čia
--------dar daug metų nenuilstanmą Gegužes kaip viso pa-'kįe jįe ^k nebūtų, nes kol bą pasakęs, negu jos redak jau kitaiD. Parengimų ko gyvena: drg. J. Dirvelis ir
Smagu taipgi pažymėti, čiai veikti lietuvių labui,
šaulio proletariato šventę. jįe bus pasaulyje taikos ne- torius. Gal but jie turi tame misijos mišrios. Gegužinės drg. M. Meškienė. bet pa kad musų jaunimas gražiai
rengimo komisijoj buvo du staroji nepasirodė.
Musų lokalas visuomet tą įusj”
ir tiesos.
pasižymi. Štai, balandžio 25 Lietuviaj kandidatuoja i
diena švenčia. Kaip seni ;
’,...
...
socialistai ir vienas katali Drg. J. Dirvelis buvo ir ke dieną buvo High School of
legisliaturą.
Pavyzdžiui,
jis sako: kas. Toji komisija pasisky
musu unijistai pasakoja, sa-i Pubjika labai smarkiai
Commerce
surengta
“
Clas
i
liais
žodžiais
palinkėjo
cho

ko V. Michelsonas, tai pir- S PaįydeJ° rankų plojimais J. “Mes demonstruojame New rė P. Tiškų pirmininku. Jis

Day” tiems, kurie šįmet bai- . Du
. .lietuviai
...
, .kandidatuo
a
miau su yėliąvom kriaučiai Stilsono pareikštus paskuti- Yorko miesto gatvėmis, o yra LSS 19 kuopos narys. rai ilgiausių metų, taipgi ir gia šia mokvklą. Iš 700 mo- {a 1
1^-h‘dui ą, tai
eidavo i demonstracijas. Da- i nius z°d?ms. Tik vieni ko- Amalgameitų unijos vadai Kada komunistai pamatė, dabartinei mokytojai.
kinių ‘geriausis kalbėtojas, J°nas ^TRlg^ter;D-S’.'ai,tls n
bar pasitenkiname parengi- munaciai raukėsi ir mume- bučiuojasi su drabužių fab kad gegužės iškilmėse pir
Programą išpildė veik vi pasirodė Pranas Žegunis, •
.^al h-Mai nau>mais tik svetainėje. Bet ir j J°
panosėj. Mat dikta- rikantais. Mes sušilę kaip mininkauja P. Tiškus, tai jie si vietiniai. Talentinga smui lietuvis jaunuolis, o istorijos} 1^as* Abu eina kaipdemotas parodo, sako V. Michel-1 tuia Jiems šventas žodis, nes velniai einame, o jūsų vadai bemaž ko neapkvaito. “Na, kininkė V. Mickevičiūtė žinojimu geriausia pasirodė
PąfGJos kandidatai.
šiandien sėdi kur viešbu kaip galėjot prileisti P. Tiš-. gražiai pagrojo, o musų seni Elenora Dagiliutė, taipgi į Nominacijos buvo gegužes
sonas, kad žmonės susirin- (M Stalinas diktatorius,
jd}?”a .n. a^ydu
ko išgirsti kalbėtojų pareis-• Pirmininkas pei-stato J. čiuose ir laka šampaną su kų prie pirmininkavimo?” ir mylimi dainininkai — J. musų jaunos kartos atstovė.
drabužių
fabrikantais.
Jūsų
Sabaliauskas
ir
V.
Tumanis
Čia
garbė
netik
ju
tėvams,
;
^
ad
hetuvuu atiduos savo
—
jie
klausinėjo
kitų.
kimų, nuomonių , apie pir- i Tamašauskutj pagroti akorlokalas
turėtų
priversti
to

—
gražiai
padainavo
solo
ir
bet
ir
lietuviu
vardui.
^
alsus
uz juos. (Rašant šią
mos dienos gegužės šventę | dijonu. Tai jaunas ir talenTo dar negana. Kriaučių
kius
Hillmanus
tuose
tūks

__2
__
korespondenciją,
nommaciir susipažinti su jos tikslais, i tingas jaunuolis, kuris grarengimo jubiliejiniame kon duetus. Turėjom ir New
tančiuose
demonstruoti
kar

D
.
.
•
,
ju
pasekmės
da
nebuvo
žiJos tikslai, gerbiamieji, visų žiai pagriežė keliatą gabacerto komisijoje pirminin Yorko žvaigždutę Biratę
Bet gyvenime yra visko.,
tu
su
mumis,New
Yorko
pirma buvo kova už aštuo- lėlių.
Po Tamašauskučio
ku yra J. Buivydas, o sekre Ramoškaitę, kuri savo ma Štai, balandžio mėnuo, kuo
gatvėse.
”
Na,
ką
tokia
kal

nių valandų darbo dieną. į perstatė musų brooklynietorium — F. Milašauskas. loniu ir stipriu balseliu klau- met atgija gamta ir pradeda
ba
unijistų
susirinkimuose
Bu* SLA kuopos vaka
Tiesa, mes turime jau 37 va- i čių mylimus dainininkus:
Jiedu komisijos vardu po ti
i
poruotis visa
ruškos.
landų darbo sąvaitę. Bet į A. Veličką ir P. Grabauską reiškia? Pliovojimas, dau kėtais pasidėjo savo para Reikia pasakyti, kad lietu-, gyvunjja, o VVorcesteiy 741
giau
nieko
!
50 metų atgal žmonės dirbo —padainuoti. Jie užtraukė
šus. Čia ir vėl komunaciams
?yetain®.
.se.naiae’ i poros žmoniu padavė teisSLA 136 kuopa rengia
12 ir 16 valandų per dieną, i j. Janonio: “Trauk, bėruti.
Jeigu komunistai sureng širdies gėlimas, kad ne jų fąi TainuojaM, “inlj! mui P-ašymįpersfekirimo. Įintemas^kan,^ bj^eTad kova už astuonių valan-1 trauk greičiau, einant poną tų tokį susirinkimą ir pasi žmonės ten figūruoja, bet
dų darbo dieną buvo revo- i pamačiau.” Tai Lietuvos kviestų kalbėtoją, kuris at vienas socialistas, o kitas Jieb^toa“išaukta,a^akeHuši .
Gegužės tarpiau- ninku svetainėj. 920 E 79th
bucinė kova. Dar ir šian-{ bernų daina, bet kažin ko- sistojęs ant pagrindų pradė katalikas. Dejuoja komunis
‘
'tinę darbininkų solidarumo Street. Tai bus isleistuves
dien, gerbiamieji, valandos! dėl ji musų dainininkams tų komunistų vadus plūsti, tai per “Laisvę,” kad blo kartus pasirodyt. Kai cho šventė, šįmet Worcesteiy delegato į seimą. Ši kuopa
perilgos dirbamos. Kova už į nelabai pavyko sudainuoti, eilinius narius prieš juos gai. Ištiesu, blogai... Jeigu ras užbaigė programą, mo praėjo visai nepažymėta.
turi tokį jau paprotį, kad
sutrumpinimą darbo valan- i jje turėjo ją geriau atlikti, kurstyti, tai aš manau, kad dabar musų komunaciai ne kytojai buvo Įteiktas gyvų
važiuojant delegatui į seidų dar nepasibaigė, nes be- j Kitos dainelės išėjo geriau, tokį “kalbėtoją” patys ko gaus nervų suirimo, tai jie gėlių bukietas. Visi daly
Musų apylinkes “tvarkos mą, visuomet surengia išleivavęffera
šiameisuudi
koncerteReikėtų
išsine sargas”* (šerifas) pakliuvo į stuvių balių. Tas daroma
darbiu visgi priskaitoma į i bet vis netaip, kaip iš ju munistai stačia galva pasių niekados jo negaus. O jeigu iė
virs 10 milionų "tokioje
“ šaly
~1'  ‘buvo laukta. Kažin kodėl stų nuo pagrindų. Bet A. kliaučiai išrinktų dar ir de
»• tunUn hėdą. Pereitą vasarą South, jau per eilę metų. Delegatu
mums
daugiau
ir tankiau Z 77’
• ,
je kaip Amerika.
musų Alekas su Petin šiuo Bimba nei tiek nesupranta, legatą artimą socialistams, panašiu parengimu.
Aido J*al re miestely buvo strei yra išrinktas S. Čerauka, pa
ra
• žangus žmogus.
V. Michelsonui pabaigus kartu sušlubavo. Mes tiki- kad jis kalba 54 lokalui, ku tai, manau, komunacius ga įhoras purtinai skaitlingas
kalbėti, P. Tiškus lokalo mės, kad kitąsyk jiedu pa ris yra Amalgameitų Unijos lėtų ištikti širdies smūgis.
merginom, bet jaunu vaiki- Į^nkantais pasiuva e JI
_
vardu padėkojo jam už gra dainuos geriau, nes žinome, dalis. Jis daro tokius pieme
Dai biN „o siu metų pradžios
Bet su kriaučiais fonių nu matėsi vos keturi. Tad tvarką palaikyti.
kad jie ęali. šį sykį, matyt, niškus pareiškimus, kaip nekrėsi. Jie jau turėjo kelis mergaitės turėtų susitarti ir ™nLka? s,t,e,k^ launeJ°žią prakalbą.
-Clevelando mieste automobuvo
pailsę ar nepasiruošę. “bučiuojasi su drabužių fa komunistus delegatus ir visi atsivesti savo pažįstamus k,ek ,alko nnesUikas gauna bilių nelaimėse jau žuvo 29
Toliau kalba J. Stilsonas,
“Naujos Gadynės” redakto
Perstato Pijų Bukšnaitį brikantais,” “laka” šampa jie nekaip pasirodė. Taigi vaikinus. Choras yra dailės
žrnon®s«
rius. Jis apibudina Pirmo pakalbėti. Jis kalba nuo ną ir tt. Jeigu reikėtų A. galimas daiktas, kad šįmet organizacija ir priklauso
užmokėti
u ga...........................
sios Gegužės šventimo įvy “Vienybės.” Jis teikia kom Bimbai įrodyti, kur ir kada už komunistą kriaučiai jau jaunimui, o jaunimas—daibo™.ba?
\tokms, Suėjo 1 šeimynišką gyve
kius, kovas ir apsistoja aiš plimentų kriaučiams, kad jie “bučiavosi” su drabužių nebalsuos. Veikiausia jie lei ir chorui
daiktus. Miestukas atsisakė rūmą p-le Ona Matulaityte
kinti, kaip šiandien Pirmos jie atžymi savo šventę. Jis fabrikantais, ir gėrė šampa pasirinks artimą socialis
J A Mo-tis.
sąskaitą mokėti, tai šeri-1 su B. VVoloszuneku. Jauno
Gegužės šventę ima išnau sako: “Aš irgi esu darbinin ną, tai kažin, ar jis galėtų tams žmogų į delegatus. Jei
fas pakišo ją VVorcesterio į ji yra Vinco ir Onos Matu
Nuo Redakcijos. — Apie miestui, kad šis užmokėtų laičių duktė.
doti diktatoriai. Pirmos Ge kas. nes dirbu už algą. Ne tai įrodyt?
gu taip įvyktų, tai butų di
šį
koncertą mums parašė ir savo piliečių pinigais. Prasigužės šventė, sako kalbėto gera nuomonė yra sklei
Musų lokalas yra demo desnis komunaciams smū
kitas
musų draugas korės- dėjo tyrinėjimas irpaaiškėjo
jas, buvo įkurta 1889 metais džiama tarpe darbininkų, kratiškiausias lokalas visoje gis, negu jų 44 divizijai Suo
Juozas Blaškevičiu< ma
Paryžiuje. Ją įkūrė II Inter kad jeigu tu nepriklausai A. C. VV. unijoje. Ir tokios mijoje. Užtat jie ir jpuolė į pondentas, Vargo Sunus, labai negražių dalykų apie no kelti savo biznį Į naują
nacionalo Socialistų kon komunistams, tai jau tu ne kalbos, kaip A. Bimba kal despe aciją, plusta visus, kuris sako beveik tą patį, to “tvarkos sargo” darbuo- vietą, kur tai į East 185 gat
Atsidūrė žmogus bėdoj, vės apylinkę.
gresas kaip brolybės šventę darbininkas, bet buržujus bėjo, gali tik pakenkti musų kas ♦ ne jų plauko žmogus. kad Aido choras davė labai
tarptautiniu maštabu. Per kapitalistas.” Jo nuomone. lokalui, nes ateityje A. C.
Vargo Sunu*.
Vytautas Katilius. gerą koncertą.
Jonas Jaru*.
“Pirmyn” choro vakara*
davė $270.47 pslno.

i
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ŽIŪRINT IŠ ŠALIES.
Pruseika rašo “Laisvėj.” imilionai išmokami kunigų
kad ‘‘Keleivis” “įsiklampo-1 algoms. Tuo tarpu žinios sajęs.” O iš šalies žiūrint, tai ko, kad tarp Lietuvos miškų
pats draugas Pruseika nega ir ežerų policija rado į žemę
li išklampynės išbristi. Pa įsiraususia begyvenant tul >
bėgęs iš socialistų jis juos Kalvelio šeimyną su 5 vai
prakeikė ir nuėjo su komu kais. Vaikai buvo nuogi
nistais. Paskui jis prakeikė Klerikalizmui skiriama mi-;
komunistus ir įsteigė “sklo- Ilonai, o Kalveliu šeimyno ką.” Vėliau jis prakeikė sa neturi nei pastogės, nei dia-l
vo kūdikį ir gryžo atgal pas panų vaikams. Ar tai ne •
iškeiktus komunistus. Da baisu?
~
______
i
nesenai jis aiškino, kad vi
sos demokratinės valstybės
Rusų poetas Krylovas yra. į
turėtų susidėti ir nušluoti parašęs pasakaitę “Svinja'
nuo žemės veido hitleriz- pod dubom." Jis ten paša-‘
mą: o šiandien jis keikia de
koja, kaip nedėkinga kiau
mokratines valstybes, kam
!ė, priėdusi po ąžuolu gilių
tos Hitlerį muša. Na, ar gali
ir gerai jo paviešy išsimie
būt didesnė klampyne, kaip
gojusi, pradėjo knystis pu
šitoks Piuseikos kelias? Tuo
jo šaknimis, šita pasakaitė
tarpu •‘Keleivis” nuo socia
man prisiminė dabar skai
lizmo kelio da nėra nukry
tant “Tėvynėje" Jurgeliopęs. Taigi, norėdamas kitus
nio šmeižtus prieš pažangią
kritikuoti, draugas Prusei
ją
SLA valdybą. Pažangie
ka turėtų visų pirma atsisto
ji pastatė jį “Tėvynės" re
ti prieš veidrodį ir pasižiū
daktorium. o jis dabar kni
rėti i save.
sa jiems duobę. Krylovas
Klerikališkoms organiza gal pasakytų: degloji “Tė
cijoms Lietuvos valdžia pa vynės” redakcijoj.

skyrė 2,119.000 litų. Kiti du

—Tegul bus pagarbintas.
Maike!... O ko taip žiuri i
mane?
—Žirniu, tėve. kaip tu išrodai.
—Ar tai tu manęs jau ne
bepažįsti?
—Man norėtųsi žinoti, tė
ve. kodėl paskutiniais lai
kais tu pradėjai nebepasi
rodyk Pereitą savaitę vėl
niekas tavęs nematė. Žmo
nės j'u mad- dn negražiai
apie tave kalbėti.
—O ką jie -ako?
—Yra visokių paskalų,
tėve. Vieni kalba, kad tu isimvlėjai i kokia ten gyvanašlę, o kiti spėia. kad tu
pradėjai su zakristijonu na
minę iš razinkų rauginti.
—Tai bobų pletkos. Mal
ke. Žinai, kad aš ant tokių
zbitku nepristosiu.
- -Na. gerai. tėve. o kur
gi buvai pereitą savaitę?
—šoblę galandau.
—-O kam ia galandai?
—Kam? O ar tu nematai,
kas darosi fautiškoi <usal
dėj. ka vadinasi Lietuvių
Susi vi n i oi i m as A m e r i k e ?
—O kas?
— i .is su -odės načahtva
negali suvaldvt sav<» gazietos i edaktoriavTaryba
neseniai turėio vieną susi
raukimą ir išnešė protestą,
•lis žadėjo pa-iprovvt. ale
paskui ir vėl prirašė, kad tą
susaidę valdo latrai, katrie
aukeą navertė i šiukšles. Aš.
?»Iaikc. vi< žiurėjau ir lau
kiau. ' a?a musų tautiško
Susivmiojimo prezidentas
nuvažiuos i Najurką ir už
dės tam redaktoriui juodus
akuliorius. Ale žiuriu. kad
niekas nesidaro. Ta>ei pa>ta pavi ja u Pats nuvažiuot i
Najurką. Valuk to ir šoblę
išsigalandau.
Nuvažiavę' nežinotum
nei ką pasakyt, tėve.
Ar nori lieč' t. Maike?
Na. pavyzdžiui, ką tė
vas jam pasakytum?
Maike. kaip aš supyks
tu. tai su manim rokunda
trumpa. Tuoj už sprando ir
geriant iš ‘'Tėvynės" opiso.
—Ar tau nebūtų gaila,
tėve. taip šiurkščiai žmogų
užpulti?
-Maike. aš turiu labai
gerą
_ * no:u.a» ir už •gera» visady alnagradysiu gelti. Kas
man užpundys, tam ir aš užpundysiu: ale jeigu man kas
i .'tikla prispiaus. tai aš tam
tris kaltus plepiausiu. O
“Tėvynės"
redaktorius,
'laike, pri.-piovė plenti. Ii
: i-pinve ne svetimiems, ale
ge iausieiie- -avo Inntams,
ką davė jam gerą dziabą ir
poni-ka pėde \a. tai kaip

tu rokuoji, Maike. ar gali
ma tokio gailėtis?
—Klaidų, tėve. padaro
kiekvienas. Gali būt, kad ir
jis išsišoko neapgalvojęs.
Reikėtų su juo pasitarti gra
žiuoju. Imti tuojaus už
sprando ir joti laukan, butų
nelabai džentelmeniška. Ir
kur gi išmestas žmogus pa
sidėtų?
—Maike, Lietuvos gazietos rašo, kad Vilniuje gau
domi šunes. Sako, nuo Nau
jų Metų jau sugauta ir sudo
rota keturi tūkstančiai šu
nų. Taigi tegul jis važiuoja
pamokyt Vilniaus bučerius.
kaip daromi amerikoniški
"hot dogs.”
—0 man rodos, tėve. kad
tau. turinčiam gerai išgaląs
tą šoblę. geriau toks darbas
tiktų.
—Sei. Maike, ką tu čia
norėjai pasakyti? Kad aš su
savo šoblę turėčiau šunims
vuodegas piaustyt ?
—O kodėl ne!
—Jeigu taip, Maike. tai
tu man ne frentas. Gud bai!
—Iki pasimatymo, tėve!

Raudonas Pipiras.
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Kaip Gyvena Norvegai
(Tąsa)______ darbas teikia didžiausio turto kraštui, bet
Mat, miškas — didžiausias krašto tur- žemes likis ir žvejyba,
tas. Kas metai iš Norvegijos išvežama už . * ašutinį laiką labai pakilo Norvegijokokius 300 mil. kronų miško: jos medžiai
pieno ūkis ir gyvulių auginimas,
via laikomi pačia gerąja ir stipriąja meGyvulių
gėry eina,
. - .veislės kasmet vis geryn
džiaga laivų žalgoms. Medžiai gabenami
iš čia daugiausia supjaustytomis lentomis,
nes visur pilna lentpiuvių ir kitokių me
džio dirbtuvių; be to, perdirbtas medžias
laikomas brangesnis; iš to pagaliau lieka
daugiau naudos ir savo kraštui; žmonės
turi daugiau darbo ir uždarbio; medžio at
matos skiedros ir žievės skyrium sunaudo
jamos — net pjuvenos nežūva veltui: jos
statomos į fabriką ir ten į popierių perdir
bamos. Nors medžio popieris vi a prastes
nis už skurlių popietį, bet jis užtat pigus ii

tinka laikraščiams ir šiaip pigesnėms knygutėms
Norvegų kalnai neturi geležies ir kito
kios rudos. Tik senovėje iškasdavo čia si
dabro : užtat Norvegijos gilumoje užsilikę
daug sidabro papuošalų — sagučių, juos
tų. net jungtuvių vainikų. Gaunama dar iš
žemės kiek vario rudos, bet apskritai kal
nų kasyklose turi darbo nedaug žmonių.
Fabrikų pramonė Norvegijoje nėra di
džiai išsiplėtojusi. Daugausia čia dirba
lentpuvės ir malūnai. Todėl čia ne fabrikų

*

1

patsai gi pieno ūkis daugiau bendrovėmis
vedamas; apylinkės ūkininkai, susitarę, išvieno įsitaiso pieninę; čia mašinomis at
skiriama nuo pieno grietinė, sukamas svie
stas, ir jis didelėmis partijomis siunčiamas
į Angliją ir Ameriką. Visur norvegų pre
kės yra branginamos ir gerai mokamos,
nes jos visuomet sąžiningai yra padaro
mos ir prirengiamos.

Norvegai—nepaprastai teisingo budo
žmonės. Kiekvienas jus tipriai laiko savo
duotąjį žodį. ir vienas kito neapvils. Norvegijoje
’ ’ nėra atsitikimų, lkadJ kas, pasko
linęs pinigų, kad ir be jokio rašto, paskui
gintųsi. Joks mažmožis, rastas ant kelio,
neprapuls: noi*vegas laikys jį ištisus me
tus. kol susiras savininkas, kuriam jis tuoj
atiduos. Namai ir svirnai, tiek vienkie
miuose stovi nerakinami, pašto dėžutės
taip pat neuždaromos: kiekvienas pasi
ima tik savo laiškus ir laikraščius, nepa
lietes svetimų. Neretai net ant kelio palie(Bus daugiau)

FTS;

FOH THE BREDE AND GRADUATE

a/~ RolandKetvirtis & Co
"ŠI‘A
■ šit'*!®? *. ’
CREDIT TERMS

CREDIT TERMS

Anglai Vartoja Nau
jo Tipo Orlaivius.
Sakosi numušė Olandijoj
135 vokiečių lėktuvus.

Iš Londono pranešama,
kad Olandijoj ir Belgijoj
angiai pradėję jau vartoti
savo naujuosius kovos orlai
vius. kurie paskubomis buvo
statomi praėjusią žiemą. Tų
orlaivių konstrukcija laiko
ma paslapty, tik sakoma,
kad jie labai efektyvus oro
mūšiuose, nes gali šaudyt
ne vien tik i priešakį, per
propelerą, bet per sparnų
galus į abudu šonu ir per
uodegą į užpakali. Vokie
čiai buvę labai nustebinti.,
kai šitie anglų orlaiviai pra
dėjo spjaudyt ugnim i visas
puses. Pereitą sąvaitę ang
lai sakosi pagalba tų lėktu
vu numušę Olandijoj ir Bel
gijoj 135 vokiečių orlaivius.

1 >■

CROSS
CHAIN

IUZAKTH
17 j«wet>
$2475

NAOMI
17 j«w«l(

VO LENKŲ AUKSĄ.

Pereitą sąvaitę Rumuni
jos valdžia konfiskavo visą
lenkų auksą, kuris buvo su
dėtas Rumunijos valstybės
banke. Dalį to aukso Rumu
nija paimsianti už Lenkijos
skolas, o kitą dalį paskaitvsianti už Lenkijos atbėgėlių
maitinimą.

PASIKORĖ DU VYRAI.
Providence. R. I.—Pereitą
sąvaitę čia tą pačią dieną
pasikorė du vyrai, Louis
Seitman ii Thomas Raffer-

IADY BULOVĄ
17 |«welt
4 dionrondi
$4950

AMSI AMERICA
17 ,ew<ls

$2975

$3375

NATALIS
17 jew»lt

20 diaiMMl*

$85«>

MAN’S STONE
SĖT R/NG
WNSTON

RUMUNIJA KONFISKA

«♦'

i; si

15 į«w«li
$2975

SENATOR
17 į«w«l»
$3375

AMBA5SAOOR

21 jcw«lt

AMERICAN EACIE
21

>3975

$4950

ROLAND KETVIRTIS & €0
312 Broadway

South Boston, Mass.

TRAVEUNG
SĖT

1
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Mussolinis Ruošia Savo Fašistus Karui.

vairios Žinios.•J

! PAJIESKOJMAI
Kazimiera Saldauskųitė-Platakienė, pajieškau savo dviejų pusbroliu
Jono ir Juozo LUKOŠIŲ; jie paeina
iš Žemaitijos. Varnių parapijos; apie
1* metų atgal jie gyveno Bentlevvil’e. Pa., dirbo minkštųjų anglių ka
syklose. Prašau jų pačių atsišaukti:
kurie žinote kur ji ran >a.-i. malonė
kite pranešti, busiu dėkinga.
t 11
Mrs. Kazė P'atakienė
1431 E. 59th st., Cleveland, Ohio.

Apie Messerschmidto Lėktuvus.
Paskutiniu laiku aprašy
muose apie karo veiksmus
dažnai minimi Messerschmi
dto tipo lėktuvai. Tų lėktuvų
konstruktorius yra jaunas
gabus išradėjas prof. Vili
Messerschmidtas. Jis yra tik
kiek daugiau kaip 40 metų
amžiaus.
Messerschmidto
konstrukcijoje svarbiausią
vaidmenį vaidina aerodina
minis principas. Kai kiti lėk
tuvų konstruktoriai stengia
si gerinti lėktuvus, stiprin
dami jų ■■ motorus, Messersch mitas siekė tobulinti ir
prastinti lėktuvo formą, pri
taikant ją prie oro judėjime
jėgos. Pirmus bandymus te
kiyptimi jaunasis technika:
atliko pirmoje jaunystėje
Bamberge ir Niurnberge
kaip sklandytojas. Jis eile
metų konstruktavo sklan
dytuvus. Čia įgytą prityrimą
konstruktorius vėliau pa
naudojo motoriniams lėktu
vams. 1923 m. Bamberge
buvo įsteigta Messerschmidto lėktuvų statybos firma
kuri pradžioje gamino leng
vuosius motorinius lėktuvus.
1926 m. ta firma persitvarkė
į bendrovę su aprėžtoms tei
sėmis. Čia pradžioje buvo
gaminami mediniai “M 17”
tipo nedideli lėktuvai. Vė
liau buvo pradėta gaminti
“M 18” tipo metalinius su
sisiekimo lėktuvus. 1927 m
firma susijungė su Bavaru,
jos lėktuvų dirbtuvėmis, ir
toms sujungtoms
dirbtu
vėms ėmė vadovauti pats
Messerschmidtas. Nuo to
laiko tos dirbtuvės pradėjo
skubiai gaminti vis naujo ti
po lėktuvu?. Nuo 1933 m.
Messerschmidto vadovau
jamos dirtuvės ėmė dirbti
dar intensyviau. Buvo paga
minti sporto ir keleiviniai
lėktuvai, susilaukę pasiseki
mo per tarptautinius pasiro
dymus. Didžiausio pasiseki
mo susilaukė keturių vietų
lėktuvas “Taifun.” Juo 1937
m. buvo atlikta dviejų dienų
grieta kelionė beveik per
visas Europos valstybes.
1938 m. to pat tipo lėktuvu
buvo atlikta kelionė per Pie
tų Amerikos valstybes.
Pradedant stiprinti vo
kiečių karo aviaciją, prof.
Messerschmidtas
pavedė
savo ilgametį prityrimą karo
lėktuvų konsti ūkeijai. Jis su
konstruktavo vienvietį nai
kintuvą “Mel09,” kuris yra
vienas iš geriausių tos rūšies
lėktuvų pasaulyje. 1939 m.
pavasarį to tipo lėktuvai bu
vo dar ištobulinti ir jų greiti*
buvo padidintas iki 755 kilometi-ų. To tipo lėktuvai
kuo geriausia pasirodė pirmasiais karo mėnesiais. Jie
ir dabar laikomi nepamainomais kare.

Už savo nuopelnus vokie
čių aviacijos technikos nlėtojimuisi Messerschmiutas
1938 m. rugsėjo mėnesį bu
vo apdovanotas tautine me
no ir mokslo premija.

Pajieškau Povilo Liebos. Antano
Repšo. Leono Smilio. Prano Vaiėelio
ir Jono Butkaus; iš Lietuvos naeina
i.š Mosėdžio parapijos. Mažeikių ap
skričio. Prieš 25 tn< tus visi gyvenom
Redinirton. Maine valstijoj. Prašau
juos atsišaukti, kurie žinot "kur jie
randasi, malonėkite pranešti jų ad
resą.
Albertas Daukintis
11)
959 W. South st..
Akron. Ohio.

KLAIPĖDOJ NEVALIA
KLAUSYTIS LIETUVOS
RADIJO.

Klaipėdos krašte tebegy
venantieji lietuviai negali
klausytis Lietuvos radijo
pranešimų, nes už tai bau
džiama kalėjimu. Visa eilė
lietuvių jau sėdi už šitą “nu
sikaltimą” nubausti po keliatą metų kalėjimo. Negalė
dami išgirsti lietuviškų dai
nų nei muzikos per radiją,
Klaipėdos lietuviai naudo
jasi gramofono rekordais.
Kas turi gramofoną, pas tą
susirenka visi kaimynai pa
siklausyti lietuviškų meliodiju. Dabar Klaipėdos kraš
te jau nebegalima gauti re
kordų nei nupirkti, nei pasi
skolinti.
'Tai ve. ką reiškia gyven
tojams Hitlerio “tvarka.’’

FABRIKAS, KURIS GA
MINA “LIGNOSTONĄ.”
Prieš ju? stovi nedidelis
suskaidyto medžio gabalas.
Iš pirmo žvilgsnio jis nieko
nesiskiria nuo paprastos me
dienos. Tas pats budingas
mądžio piešinys — šakos,
šerdis. Jus paėmę i rankas
tą medžio gabalą ir iš karte
pajutote jo nepaprastą svo
ri. Argi tai mediena? Taip,
medieną. Ne varis, ne špyžius, o mediena. Paprastas
beržo gabalas. Jis perėjo
per sudėtingą cheminį pro
cesą ir virto taip vadina
muoju “lignostonu,” įgyda
mas naujas ypatybes, meta
lo ypatybes: kietumą, sun
kumą, atsparumą.
Netoli nuo Maskvos pastatvtas fabrikas “Lozod.”
Svarbiausioji jo gamyba —
“lignostonas.” Naujoji me
džiaga jau spėjo užkariauti
populiariausią vieta visoje
eilėje gamybos sričių. Iš jos
tekina buksvas, rolikus. blo
kus.
“Lignostonas” daugeliu
atvejų pasirodė 6—10 kaitų
patvaresnis, negu bronza.
“L. ž.”
K. RAČKAUSKAS STEI
GIA FABRIKĄ.

“Elta” praneša, kad žino
mas amerikiečiams K. V.
Račkauskas, kurio rankose
žlugo daugybė Amerikos
lietuvių pinigų, dabar stei
gia kreidos fabriką Valki
ninkų valsčiuje, Kupiškio
apylinkėje. Leidimą jau ga
vęs. Matyt, turi žmogus pi
nigų.

Vokiečiai Krečia Norvegus.

Agota Černauskaitė-Tamašausk ienė oajie;ka” pusbrolio Antano černausfco, Šiaulių apskričio, Klovainių
parapijos, Bešonių kaimo. Į Amerika
s»»wfco n-i-š d'dvji karu. ilga laika
gyveno Chicagoje. <li>bo kaip karpen.
teris ar kontraktor:us r»rie namu statvlms. Prašau atsišaukti, arba kurie
žinote kur jis randasi, malonėkite
pranešti. Busiu labai dėkinga.
i0
v
Agota Tamašauskas
K. 11. 2,
lai Sallete. Ont.. Canada.

APSIVEDIMAI.
l’ajieškau vaikino arba našlio l><>
šeimynos apsivedimui, neiaunesnio
36, ir nesenesnio 39 meta. Pageidau
jama kad nevartotų svaigalų. aukšto
tur o. geros išvaizdos ir šiek tiek pa
siturintis. Aš esu jauna našle, gerai
atrodau, turiu turto. Arčiau susipa
žinsime laiškais. Pageidaujama su
pirmu laišku kad prisiųstu paveiksią;
pareikalavus, paveikslų sugražinsiu.
Bereikalingai prašau nerašinčti. Ad
resas toks:
C. B.
(2
(i Komar Ttrr. (Suite 3).
Koxbury. Mass.

“Kuomet išmuš valanda karui Viduržemy. Italijos oro, jūrių ir sausžemio apsaugos jėgos bus pasiruošusios stoti prieš
Angliją ir Prancūziją.” Taip pasakė anądien Mussolinis. Ir jis ruošia savo fašistus karui ne juokais, čia matome vaizdą
iš Romos, kur dabar lavinami tūkstančiai pėstininkų ir ruošiami lakūnai. Sakoma, kad Italija turi daugiau kaip 10.000 ka
ro lėktuvų, tai lteveik dusyk daugiau negu Prancūzija ir Anglija turi iš viso.

A krono Lietuviu Kliubas Pasmerkė
“Dirvą” ir Jos Redaktorių Karpių.
Akron, Ohio.
IC1 *7 rl
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Kad pelno negalėjo likti
daugiau, tai Kalnas turėtu

Pajieškau apsivedimui rimtos ir
doros merginos. ny> 24 3n ni. am
žiaus; aš esu vaikinas. 3,0 metu. ne
blogai atrodau, turiu pastovų dalba.
Prašau susipažinti i»er laišką ir laiš
ku prisiųsti savo fotografijų, kurių
pareika’avus sugrąžinsiu. B. D. < U
211 Mt. Royal st.. \V„ A|>. 1.
Montreal, Canada.

raportas ir apie
visos lėšos apmokėti. Ir
nepriklausomybės 22 metų jo
Paiioškau apsivedimui vaikino ar
jei
liko dar $13.95, tai skai
sukakties paminėjimą. Ko
ba našlio, tie jaunesnio 40 arba 50
toma geras pelnas.
POTVINIŲ PAVOJUS
nretų; aš turiu puikių farnių, galiu
misija raportavo kad, nuo
įr parduot jeigu kas norėtų pirkt:.
PRAĖJO.
Balandžio
21
d.
A.
L.
P.
parengimo liko $13.95 pel
turiu daug gyvulių, visi Įrankiai reiPereitos savaitės 1’“°***” į kalingi
prie farmos. Kreipkitės UY
no, aukų surinkta $28.13, ir Kliubo susirinkime Spaudos
Mrs. S. M. Lipski,
goję
Naujoj
Anglijoj
buvo
per Lietuvos Gen. Konsula Komisija patiekė raportą ir
R. 3, Hart, .Mich.
prasidėję
potviniai.
bet
da

perskaitė
Ropiją
’
protesto,
tą New Yorke pasiųsta Lie
bar jau atslūgo.
Reikalingas Senas Vyras
tuvon $42.00. Komisijos ra kurį buvo pasiuntus “Dir
' Nuo 50 iki (50 metų. kuris nevartnportas priimtas vienbalsiai vai,” kad patalpintų. Taipgi j
puikifarma
' ja svaiginančių gorimų ir mylėtų ant
reiškia, komisija atliko savo perskaitė tą protestą tilpusi!
119 Akrų žemės, gera stuba su vi . farmos padėt dirbti. Mos duodam
(1 i
sais įrengimais ir harne, elektrikos , valgi, ruimą ir $lo į mėnesį.
pareigas gerai. Raportas ko- “Dirvos” No. 14. Pasirodė, i
Ant. Zabett,
Greenville, N. V
šviesa, telefonas, besantis vanduo. Į___________________________________
respondento, kuris paraše kad tą protestą “Dirvos”.
Parduodu su gyvuliais arba be gy
Gerai Patyręs Šiaučius
vulių. Aukštos ir lygios pievos, butų
ipgi pri- redaktorius K. S. Karpius
apie parengimą, taipgi
gera vieta ir aeroplanu stočiai. Noriu
Pasidarytu
puikų gyvenimų gerai
imtas vienbalsiai, reiškia, patalpino "Visai netaip,'
parduot greitai, nes dabar geriausis išdirbto.! kolonijoj. Vietų gali pirkti
iaikas
pirkti.
(5)
kaip komisija parašė, bet
t-.tiv-.,
u
...
. ■ar pasirandavoti prieinama kaina.
teisingai parašė.
<inirv'Ai i
’ TJrf*
! K’auskit informacijų. Parankiausia
iškraipė,
kaip
jam
geriau
Bet vienas Kliubo narys
HOLDEN, MASS. Telef. 4 r—_. ; ųa<j atsišauktu iš artimu kolonijų.
------------------------M. L. B.
‘
(Oi
pastebėjo susirinkimui, ar ' patiko,
neatsižvelgdamas
1308 Westmmster E.. Detroit. Alieb.
Petronėlė Lamsargienė
visi skaitėte “Dirvos” 11-ta‘had komisija reikalavo pai Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
numeri (Kovo 15dienos lai-įtalpinti kaip parašyta, arba!
50 Akerių Farma.
; GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
i turite kokius nesveikumus, kreipkidos), kur Kalnas (koresp.) į grąžinti rankraštį atgal. Už į
Parsiduoda arba mainyčiau ant na
Į “ės pas mane; duosiu gerą patarima mo. Yra Budnikai ir įrengimai. Dau
šmeižia Kliuba. parengimą | tokį pasielgimą Kliubo su- •
. ir busit patenkinti.
(28) ’ giau informacijų klauskite laišku.
PET. LAMSARGIENĖ
ir kalbėtojus? Buvo perskai- i sirinkimas irgi pasmerkia
Wm. Meškauskas
t 1 •
I 1814 S. Water SI.. Philadelphia. Pa.
R. F. D. 1.
( onv. Pa.
tytas ir tas “Dirvos” šmeiž- į “Dirvą’’ ir jos redaktorių
i
tas. Žodis žodin jis skamba; K. S. Karpių ir Kalną,
PARDAVIMUI
taip:
j
O jeigu jau kalbėti apie į
Parsiduoda
Mėsos ir Valgomųjų
“KELEIVIO” KA Daiktų Krautuvė.
Biznio vieta gerai
“Pereitame ‘Dirvos’ nu- į kalbėtojų vaišinimą, tai reiišdirbta per 18 metų. bet <lel tėvo
meryje buvo pažymėta A.; ketų pasakyti, kad vaišinaLENDORIUS
mirties tunu parduoti bizni už bi!e
prieinamą pasiūlymų. Kurie norite
L. P. Kliubo rengto Lietu-į mi buvo ne du, bet trys. nes
Kurie jį užsisakė visiems pasinaudoti gera biznio proga, kreip
vos nepriklausomybės pa- į tautininkų kalbėtojas K. S.
šiuo adresu:
(0)
išsiuntinėtas. O kas da ne kitės tuojau
Ieva I.owren.
minėjimo atskaita iš vasarioį Karpius buvo lygiai Kliubo:
\Vorct >tcr, Mass.
užsisakė, gali prisiųsti užsa 29 Spruce st.,
18 d. Prie aukų pažymėta,1 pavaišintas. Todėl yra nie
kymą dabar. Kaina “Kelei
kad nuo tos dienos, pelno į las ir nedora rašyti, kad tauvio” skaitytojams — 25c. PANAIKINKIT
padaryta $13 su centais, kasįtininkų kalbėtojas paauka- BLDE RIBBON MALTIS Prašome adresuoti taip: PLEISKANAS ir
taip pat paskirta vilnie- • vo net dolerį, o kiti du atvareiškia vienodą aukštą y- “Keleivis,” 253 Broaduay, Sustiprinkit
čiams paremti.
; žiavo tik prisiryti.
S«». Boston. Mass.
“Tačiau kiti sako kad pel-' Kas tik perskaitė tą nedo- patybę visad. Geriausiam
PLAUKUS
no butų galėję likti daugi rą ir piktą šmeižtą, kiekvie- pasisekimui ir pigumui— o. .. VI
. ne.. __ * Vartokite AIexander’s Castile Olive
daugiau. bet du cleveland ie-i nas f merkia “Dirvą” ir jos vartokit Blue Ribbon Mal Rąste Istorija. Pagal A B Srhmtzen nj| Shampoo ir Stiprinantį Tonika.
sutaisė Šernas. Aprašo kol m burtu Prisiųskite 25 centus, o mes prisiųsičiai kalbėtojai, Jonas Jarus į rašytojus už šmeižimą tokių tą—sveikas, tyras ir nau žmones
rašyti išmoko, kokiu burtu iš- nic o Sampalu.
lirtio sau raštą kiekviena žmonių tau
(socialistas) ir P. V. česnu-į inteligentiškų žmonių, khip
ALEXANDER’S CO.
ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
lis (kuris save vadina kata-įadv. česnulis ir J. Jarus, kū dingas—pilni 3 svarai— ta
Apdaryta ..................................... 12 Re
412 W. RROADU AY.
liku). tą dieną anksti atva- rie musų Akrono lietuvių y- ir kiekvienas ancas tikrai
sn. UOSTOS. MASS.
geriausias.
ziavę buvo kliubo kaštais ra labai gerbiami.
gildomi ir valgydinami, ir
A. L. P. Kliubo Spaudos
Copyriirht 190. Pabst BrewiaffComp*ny. Milwaok«**
jų girdymą reikėjo iš pelno
Komisija:
V. T. Neverausku,
išskaityti. Dėl to kiti kliubo
A. Gutauskas,
nariai ir prikaišioja, kad tuo
B. Verseckas.
atveju buvo perdaug pinigų
.1
išleista. Sako, pelno turėjo
Jei uorite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
bu. i daugiau. Tautininkų DARBININKAS ANT FARMOS
įvykiua, tai skaitykite “Naujieaaa."
Reikalingas darbininkas, kuris nu
kalbėtojas atvažiavęs dar simano
;.pie farmos darbus. Atsišau
Amen[ns Biggerf Seiler
pats paaukavo $1 vilnie ki! tuojaus. Gciam vyrui tinkama ‘
“Naujienos* yra pirmas ir didžiausias lietuvių
viela.
J.
J.
Plainiunis
(1)
čiams šelpti, o tiadu atva Rovve's Goriu r, Auburn. Maine.
dienraštis Amerikoje.
žiavo iš kitų prisiryti...
Užsirašykite “Naujienas* šiandien. Naujienų
“ (Pasirašo) Kalnas.”
rvenumerata metama Amerikoje (išimant ChiPerskaičius tą šmeižtą
cagų), >5.00. Chieagoje ir Europoje — $£.00.
VIRĖJA
|
susirinkimas nutarė išnešti
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi R10 g
Moaey Orderj ar čakj šiekšto:
protestą prieš Kalną už pa
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto m- ę
rašymą šmeižiančios kores
šis kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminu, kaip su- Š
pondencijos ir pasmerkti
taisvti maista. kad iis nevien tik butų skanus, bet turėtų
“Dirvos” redaktorių K. S
balan-uotą vitaminu kokybę.
Karpių už patalpinimą te
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L D
1739 South Halsted Street
šmeižto “Dirvoje.” Visi su
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.
CHICAC-O. IIUNCIS
sirinkimo dalyviai labai to
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
5asfpažuuauu ktpiją
c^zL
kiu “Dirvos” elgesiu pasi
253
W.
BR0ADWAY,
SO.
BOSTON,
MASS.
piktino.

tįįVįž

,.9lU

vari#!

h

BLUE RIBBON
MALT

čia parodyta. ka;p vokiečių kareiviai tįsio mieste krečia
norvegus gatvėse, jieškoiiami pas juos ginklu ir klausinė
dami, ai j i,- už nacius, ar prieš ši nuotrauka laivo slapia išŠniugeliuotii iš N< rv< gijos į štediją. o iš Švedijos prisiųsta
Amerikon

ANGLIJOJ BUSIANTI
ĮVESTA DIKTATŪRA.
Taip mano Anglijos lor
dų lumų pirmininkas Marlev, kuris dabar važinėjasi
Kanadoje su prakalbomis.
Diktatūra busianti įvesta ta
da, kai karas pasieks labai
pavojingo Anglijai laipsnio,
jis sako.

Pajieškau apsivedimui draugės, as
esu linksmaus budo. 6 pėdų. sveriu
170 svarų, turiu gera darbų ir pasi
turintis iš kurio galėtumėm du pra
gyvent amžių ir be jokio darbo, (leis
tina, kad draugė butų linksmaus bu
do. amžiaus nuo 30 iki 38 metų. Kuri
norėtu gera, linksmų gyvenimų, ma
lonėkite prisiųst ir savo paveiksią.
Rašykite sekančiu adresu: M. T. <<»
253 Broadtvay, So. Boston, Mass.

Karas Europoje

“NAUJIENOS”

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Betlas Puslapis.

7V|oterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHEISONIENĖ.

BIZNIS
PATEPTOJO
Vietoj įžangos.

Ką jau ir kalbėti. Parduok
Rašydamas šį apsakymą ne_, nebrangiai man. ir padaryPERDAUG VAIKŲ.
tuoj pristatyti prie ukio manau Įžeisti nei asmens, nei ‘ sim kupčystę, — neatstojo
“Neperdaug
paršiukų, traktorių operavimo 55.000 tikybos, bet tik atpasakoju gir Kristaus mokslo pasekėjas.
kuriuos galima paskersti ii merginų, kurios buvo spe dėtą vienam Žemaitijos bažnyt
—Tiesa, tai tiesa, prabašsuvalgyti arba parduoti: ne- cialiai tam darbui ruošia kaimy žmonių pasakojamą nuo- tėii, bet visgi... hm... kaip
perdaug komų, nes juos ga mos. Nekurie ūkvedžiai ne tiki. Sakoma, kad žmonių akys čia pasakius... hm... — nu
lima supilti i sandėlius atei labai skubinosi siųsti mer —Dievo akys. Taigi, reikia ma mykė senis Preikšą, kasyda
čiai. kada komai gali neuž ginas prie tokio sunkaus nyti. kad esti šiek tiek ir tiesos. mas savo nuplikusį pakaušį.
derėti: bet kur kas perdaug darbo. Jie vis dar laikėsi tos Gi skaitytojas, manau, taip pat Paglostė
eržilo
išriestą
jokios neapykantos sprandą ir pridūrė: — Ma
gimdymų ir vaikų, kurie yra minties, kad moterys už vy neturės
labai didelė ir opi pertek lus yra silpnesnės, todėl prie panašių apsakymo karžy tai, prabaštėli, kad nei kai
joms tenka vien lengvesni gių. bet lėnai, linguodamas gal
liaus problema tarp Ameri
darbai
dirbti, kaip vaikų au vą. su pasigailėjimu tars jų pa nos žmogus nežinai kaip pa
kos taimerių. Tą faktą pa
sakyti. nei nieko. O stainasakė Senato komitetui tam ginimas. siuvimas ir tt. Vie čių sakomus šventraščio žo vas mano dar jaunas, pašė
tikra tyrinėjimo komisija.” nok Maskvos valdžia pavar džius: "Atleisk jiems. Viešpa lus jį gerai, iš jo butų mū
tojo spaudimą, ir merginos tie. nes jie nežino ką daro...”—
ras.
Taip gegužės 10 d. savo iau nuėjo prie darbo.
Autorius.
—Nei girk, nei ką, sun....
editoriale
rašo
“Boston
Socialistai tam priešingi.
—
nutraukė
klebonas pusiau
Post.” Supraskite, kad jei Jie visuomet reikalavo ir
I.
pasakytą žodį “sunau” ir tę
vaikų negalima nei skersti, reikalauja, kad moterys bu
sė
toliau: — Na, tai duok,
Buvo
karšta
rugpiučio
nei i sandėlius sudėti, tai jų tų paliuosuotos nuo sunkių
sumušim
rankas. Kiek?...
mėnesio diena. Laukuose
tiek nereikia turėti. Bet a- vvrišku darbu.
žmonės it bitės triūso reng
merikoniški laikraščiai yra
Derybos ėjo. Nuo karštų
dideli veidmainiai: jie aiš LIETUVOJE MOTINOS dami žiemai maistą: piovė saulės spindulių ir bizniško
kiai dalyko nepasako, ne?
DIENA ŠVĘSTA 5 GE i ugius, statė pėdas, glėbė, Įnirtimo klebono kakta pra
nuo kaktų braukė prakaitą kaitavo, kaip rugių laukuose
jie visuomet pataikauja tom
GUŽĖS.
„
..
ir galando dalgius. Tai bu- darbininkų prie darbo. Er
miniom, kurios dar nuo
Amenkoje mes švenčiam vo (Įarbo žmonių skruzdvprietarų ir bažnyčių negali
žilas lyg suprasdamas apie
Motinos
Diena visuomet an-1
atsiskirti, todėl ir šią vaikų
Ūkininko Preikšo švariai ką eina šneka, ir tartum no
pertekliaus problemą mėgi trą gegužes sekmadieni. Šįrėdamas įrodyti savo verty
na aiškinti neaiškiu aplinki met ji čia pripuolė gegužės nuvalytame kieme stovėjo bę. išrietė dar aukščiau sa
12 dieną. Bet Lietuvoje ją pakinkytas eržilas. Buvo at
niu budu. Girdi:
šventė
o gegužės dieną.
vežtas kunigas prie mirštan- vo sprandą, ir garsiai nusi
“Kadangi jau ir šiandien
žvengė.
Atėjusios žinios sako. kad čios Preikšo senutės motiant farmų yra daug dau
—Atiduok jau, tėvai, kle
giau gyventojų, negu gan, švenčiant Motinos Dieną. nos.
bonėliui! Ką čia kaip čigo
žmoniškai pragyventi, tai “Vilniuje ir visoje Lietuvoje , Nežiūrint į tai. kad apy- nui derėtis. Prisieis ir mums
kas metai koki 200.000; buvo apdovanota per 300 linkės kaimynai smarkiai į- kada nors prie klebonėlio
nirtę laukuose dirbo. Preik- reikalai, — atsiliepė iki šiol
vargšų turės taip skurdžiai | gausių šeimų.”
s
įssiKuo
jos
buvo
apdovanošos
nedidelė šeimyna buve klausiusi priemenėje Preikgyventi, kad vos galė:
nors
į
tos,
žinios
nepasako.
Bet
žii
visa
namie ir net keliatar šienė.
maitinti, o apie kokį
mokslą vaikams iau nėra nant dabartinės Lietuvos kaimyninių bobelių klupojc
—Na, žinoma, Dievą tu
nei
rėk širdy. Teisybę prietelka
patyr
sako, kad prireikti galiu.
kur f;
Čia. žiūrėk, šermenys, ten
kur žemė prastesnė ir kur jie į sumą. Šito siekia fašistiška tinėjo po kambarį pirštų vestuvės, toliau krikštynos,
mažiau jos turi. tenai būna Italija, naciška Vokietija, ir galais, bijodamas sudiumsti ar mažai pasitaiko? — šne
didžiausios šeimos ir dau-' jas pamėgdžioja klerikališ- kambario tylą.
kėjo klebonas užganėdintas
giausia gimdymų. Toks vai- ka Lietuva.
Pagaliau prasivėrė greti- Preikšienės pritarimu.
kų perteklius išauklėja blo-1 Mes su tokia politika ne- mo kambario durys ir pasi—Tegul jau bus kaip pragą, tamsią ir valstybei kenk- sutinkam, nes ji yra pragai-į rodė pats klebonas nešinas baštėlis sakai:
pusantro
sminga žmonių kartą, kaip stinga. Jeigu visos tautos rankoje portfelį. Preikšą šimto, — galutinai užbaigė
tai via Georgia valstijoj.! taip veistųsi, kaip nori fašis- i prišokęs paėmė iš jo nešinę Pleišką.
Kad tą ydą sumažinus, fe- tai. tai kurgi jos sutilptų? ir pusbalsiai paklausė:
Deiybos buvo užbaigtos,
deralė valdžia turėtų tokio- Juk žemės plotai neauga.
—Dvasiškas tėveli, kaip pinigai sumokėti, eržilas iš
se valstijose kelti pramonę, s v okieciai jau dabar rėkia,
kinkytas ir pririštas prie ve
jiems reikia daugiau
idant paaugusiems vaikams
žimo galo, o jo vieton į-

daugiau apsišviesti ir prasi- namų plotų nenori geruoju, b
j bažnytėlėje pama- tu kaimo keliu nedidelio
lavinti, o tasvk. bėgant me- kitiems užleisti, tai gau-imi X*-,
atsakė
• Tr u u! pS u
tams,

vaikų

No. 20. GeguJės 15 d., 1910 m.

perteklius są- šioms tautoms tenka grobti i $įb0„at

S

'

miestelio linkui. Preikšą be

turiu su tavim pašnekėti tru Klebonas patogiai įsisėdęs i Į sislėpus už horizonto ir vav•
.
— vadžiomis
J** • 1
A 1
J - X •1
XX *
putį. — Ir klebonas nelauk j vežimą
sutampė
karo tylą ardė tik ratų tauš
damas atsakymo įėjo į kam j ir išrėdėjo iš klebonijos kesys ir retkarčiais kumelės
barį.
i kiemo.
prunkštimas.
Antanas vėl kaž ką nu
III.
IV.
mykė ir pasižiūrėjęs į dangų
Rytas išaušo visai priešinPraslinkus sąvaitei po ap
ir į užtrenktas klebono du
gas
vakarykščiai nuotaikai. rašomojo įvykio, ūkininkas
ris. nužygiavo savo darbo
Dangaus skliaute nuo vaka laidojo savo motiną. Pernai
reikalais.
rykščių debesų neliko nei reikšmingai klebono tarti
Buvo prietemos. Dangus žymės.
Pelkės ir purvo gru žodžiai: “gal prisieis ir prie
apsiniaukęs. Švelnus pava
mulai
buvo
surakinti šalčio. manęs reikalai.” niekais ne
sario vėjas nešė stambius
Nežiūrint į ankstybą rytą, nuėjo.
lietaus lašus ir monotoniškai
keliais
važiavo su įvairiais
Užklausus klebono, kiek
barbeno į klebonijos langų
kroviniais
ir
be
krovinių,
ve

reiks už laidotuvių ceremo
stiklus. •
žimai,
kurių
ratai,
plauda

nijas, klebonas atsakė:
Klebonijoje
prie stalo
mi
vėžes
sušalusiame
purve,
—Et, kaip
nuo tavęs,
stovėjo Antanas, o minkšto
garsiai
traškėjo
susiliedami
Preikšą,
paimsiu
nebran
je kėdėje sėdėjo klebonas.
su
vežimų
tauškesiu.
Visi
giai...
Geroką valandą jis kaž kh
skubėjo
į
mažosios
Lietuvos
Bet vis dėl to tam “ne
atsidėjęs pasakojo Antanui,
jomarką.
brangiai
” apmokėti neužte
gi pastarasis tik lingavo gal
Nors
iki
vietos
buvo
likę
ko pernai klebonui parduo
va, duodamas teigiamą žen
vos pora kilometrų, bet vis to eržilo. Prie to dar reikėjo
klą ir į klebono klausimus,
“ai- supratai?” trumpai že dėlto Antanas prie kelio pridėti nupenėtą paršą.
Todėl po laidotuvių, grįž
maitišku pripratimu atsaki karinamoje ilsėjosi ir vilgė
išdžiuvusią
burną.
Vėliau,
damas namo su savo prietel
nėjo ;
išėjęs lauk, atrišo gūnele ka, Preikšą giliai susirūpi
—Su.
pridengtą eržilą ir įsivedęs į nęs galvojo: “kai Dievas
—Nepamanyk, Antanai, karinamos
stadalą mur vargo duoda, tai ir dribte
kad aš tai darau pasipelny mėjo :
li...”
%
mo sumetimais, gaudau žu
—Ko dar išsproginai aO
“
avelių
ganytojas
”
kle

velę dumbliame vandeny. kis? Snapso nori? Žinau, ži
bonas
vaikščiojo
po
kamba

Nieko panašaus! Ir nuodė nau, kad visiems neprošali...
mė butų taip pamanyti. Bet na gerk, nesidrovėk, tpru— rį trindamas rankas ir pus
visgi aš nenoriu prakišti sa tpru, ką gi taip spardais. — balsiai rengėsi pamokslui:
vo. Na, o jei viską gerai iš išžiodinęs eržilo nasrus ir “...mylėkit savo artimą, ne
pildysi. tai jau magaryčių pildamas jo gerklėn degtinę sigailėkit bažnyčiai aukų ir
bus. Svarbiausia, kad butų šnekėjo Antanas. Eržilas Dievas jums dešimteriopai
tyla, taip sakant,
anei kėlė galvą, prunkštė ir, ma atlygins...” Skurdo Vergas.
čiūkšt. Supranti?
tomai. nelabai buvo paten
Kada ir kokiu budu Rali svietas kada—Su.
kintas vaišėmis...
nors pasibaigti. Parašė prof. Dr.
—Na, tai gerai.“ Dabar
Už pusvalandžio Antanas Wilh. Meyer. Iš vokiečiu kalbos ver
pakinkyk į brikutę kumelę, buvo jomarke ir, it prityręs tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka
ir kokiu budu gali svietas pasibaig
pataisyk sėdynę, įdėk porai čigonas, muštravojo apsvai da
ti. tegul skaito ta knygelę. Chica
dienų avižų ir, kai viską su gintą arklį. Aplinkui buvo go. 1906. pusi. 125 Apdaryta .. $1 50
tvarkysi, pranešk man. Na. susispietę kupčiai, kurie ge- LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo ją
tai ir eik. — atsikeldamas i ėjosi puikiu gyvuliu ir kel apsisaugoti. Parašė D-ras F. .Ma
tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
nuo kėdės klebonas užbai dami eržilui kainą konkura rinta
laida. Kaina....................... 25c.
gė.
vo su vakar mums matytu
—Beje, palauk dar,—su pilietiškai
persirengusiu
laikė klebonas jau prie durų “dvasišku tėveliu.”
priėjusį Antaną, gi pats pri
Antanas derėdamasis su
ėjęs prie spintos, atrakino, savo principalu prisiminė
Išėjo ii spaudos nauja knyga,
išėmė stiklinę, pripildė ją vakar juo pačiu sakytus žo MYTAI APIE KRISTŲ
rausvu skystimu ir padavęs džius: “taip, sakant, gau Knygoje rasite legendas apie Kristų,
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip
Antanui tarė:
dom žuvelę dumlinam van taix>
Dievo sunumi.
—Išmesk, šilčiau bus.
deny...” lr. reikia pripažinti TIKIME I KRISTŲ, todėl turime
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
Už valandos Antanas, at tiesą, “žuvelė” kibo... Kup rė.
žinosite kaip krikščionys pasisa
likęs įsakytą klebonu darbą, čiai nenorėdami pasiduoti vino nuo pagonų pasakų apie Kristų,
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar
stukseno už durų, bet neiš “kaž kokiam storapilviui” krikščionys
ndina pagonis bedie
girdęs atsakymo įėjo vidun. eržilą nupirko.
viais. Atrasite kad net Bibliia neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada
Antanas gavęs geras ma- jisai
Viduj buvo ta pati pirmykš
buvo nukryžiavotas.
tė atmosfera, tik klebono garyčias, linksmas su savo MYTAI APIE KRISTV knyga tu
111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
nesimatė. Įėjęs ir nerasda šeimininku važiavo namo. ri
tai. Galima gauti “Keleivio” afise arPastarasis,
matomai,
taip
mas savo “principolo,” pus
|ba pas
balsiai nusikosėjo; bet ir ta pat buvo užimtas geromis
T. J. KUČINSKAS,
da nieko nesulaukdamas, mintimis, nes giliai įtraukęs
3312 So. Halsted St,
savo gudrią “operaciją” pa į kailinių apykaklę galvą,
CHICAGO. ILL.
kartojo, bet jau visai bal užsimerkęs šypsojosi.
Saulė senai jau buvo pa
siai. Prasivėrė gretimo kam
bario duiys ir juose pasiro
dė Antanui visai nepažįsta 'OeOOOOOOOOCOOOOeOOOOOOOOOMOOOOOOMMOOOOOOOOOOOOOO’H
ma storo piliečio figūra.
UETVVU^ KALBOS GRAMATIKA
—Tai ką. Antanai, ar ne
pažinai, — tarė pažįstamas
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
balsas?
SUTAISĖ I)R. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
—Nejaugi tai tamsta, kle
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
bonėli? — nusistebėjo An
KAINA 51.00.

tampė vadžias ir
svetimas žemes smurtu.
j Klupojūsįos bobelės ir na- perstojimo
monotonišku “no-no” ragi
Preikše no kumelaitę risčiomis, o
Reiškia, gausios šeimynos miške šeimyna,
neišvengiamai veda prie1 žmona, sūnūs ir samdinė, i klebonas skersomis mezdatarptautinių skerdynių, per visi dievobaimingai persi-1 mas žvilgsnius į pririštą už
motinų vaikai žegnojo ir atsistojo.
pakaly pirkinį kaž ką gal
vra žudomi, bet jų namai į —Na, tai važiuosime. Iš vojo ir dairėsi į gražias apy
griaunami, ardomas visas kit sveiki, tegul Dievas jus linkes.
gyvenimas.
laimina, — tarė klebonas
Pakelyje matėsi pakrypu
* Sveikas protas kelia mai- žegnodamas kambary bu- sios šiaudų stogais grinteštą prieš tokią padėtį! Kam vusius, ir žengė lauk. Visi lės. kertamų rugių laukai,
skatinti ir auginti gausias subruzdo prie klebono ran- pasvirę gluosniai ir vietomis
=eimas. jeigu paskui geriau- kos.
apsamanoję mediniai' kry
sius ir sveikiausius jų narius
Preikšai dedant vežiman žiai, pro kuriuos važiuoda
reikia sušerti kanuolėms? atvežtus klebono įrankius ii mi Preikšą ir klebonas die
juk taj beprotybė!
pataisant suglamžytas sėdy- vobaimingai kėlė savo ke
\e, sveiko proto motina nes, klebonas vaikštinėjo pures.
tanas.
negali norėti gausios šeimos.i apie pakinkytą eržilą, glosPrieš jį ištikruju stovėjo
II.
jr išmintinga valdžia negali; tinėjo ranka per šlaunis ii
kunigas, tik nepaprastam
Pasibaigė turtų nešėjas— savo kaily. Iki kelių batai,
už gausias šeimas agituoti, žiūrinėjo į dantis. Eržilas
Švenčiant Motinos Dieną.; buvo jaunas, bet nuvarytas, iuduo. Užėjo su savo baltais plačios kelnės, trumpi ap
motinas reikėtų aodovano- Klebono mintyje švaistėsi pūkais šalta žiema. Bet nie traukti milu kailiniai ir bal
vaikučius dar neužaugusius ti: bet geriausia butų dova- bi^iiškos mintys,
ko amžino nėra, todėl ir žie tas kalnieriukas su kakla
pavergti: ne laukti kelias na, tai gerai parašyta knygai —Ką, sunau, ar daugiau mos šaltąją pūkų skraistę raiščiu kunigą pakeitė į kaž j
dešimts metų iki mokyklose apie gimdymo kontrolę, neturi arklių, kaip tik šį? pakeitė gamtos gaivintojas kokį stambų ūkininką.
jie proto įgaus, ir ne tyrinė kaip apsisaugoti nuo gausių užklausė kunigas, ir pats —pavasaris su visais savo
—Na, ar jau viskas gata
jimo komisijas siuntinėti, šeimų!
kiek paraudo, lyg susigėdęs i poetiškais privalumais: vieva?
Gerai. Mano pamoky
bet tuojaus reikėtų steigti
kad ūkininką, kuriam jau j veršeliais, pelkėmis, lakštu
viešas klinikas, kur federa-1
barzdoje matėsi žili plau- čių balsais, purvais ir sprog- mą neužmiršk. Rytoj vos
EILĖRAŠTIS.
lės valdžios daktarai nemo-,
kai, pavadino “sunum.”
1 stančių medžių pumpurais. švintant iš namų išjok. 0 aš
Šiaurinis
langas
—
tuojau išvažiuoju, — užsi
karnai teiktų tiems tamsuo-'
Kaip
aš
jį
myliu!
—
Dar
turiu
porą
kumel!
Parapijos
klebonas,
Žiurėversdamas
apykaklę ir užsiliams žinių apie gimdymo j
Man
nenubosta
palaikių. vieną su kumeliu-1 damas į pereitais metais sagiodamas kalbėjo klebo
kontrolę.
Žiūrint
pro
jijį...
ku, o šis, tėveli, eržilas štai-1 pirktą eržilą,
patenkinto nas.
Tai yra greičiausis, svei-j
navas.
i
žmogaus
šypsena
šypsojosi
Įėjo ir klebono “seselė,”
kiaušis, geriausis ir protin-! Rodos, sugausiu
—
Ar
neparduotum
šio
sair
prisiminęs
tartus
Preikšos
nešina juodą skrybėlę. “Se
glausis būdas kovai su dide-i Tavo šešėlį.
v
o
“
stainavo?
”
—
pamėgi-1
žodžius
mąstė:
“
Ištikruju
selė
” buvo visai nepanaši į
lių šeimų skurdu, tamsumu ! Kurį saulutė
no
klebonas.
j
mūras,
nei
pats
Preikšą
nekitas
visas kunigų “seseles,”
ir ištvirkimu.
Ten nulydėjo...
—
Tai.
mat,
prabaštėli,
:
bepažintų...
”
Ir
čia
stovėjunes
priešingai
kitoms ji bu
Šiandien Georgia valsti
Kįla svajonės
įicrs
aš
su
juos
ir
nedirbu,
šiam
bernui
Antanui
balvo
laibutė,
menka
ir išblyš
joj didžiuma ūkininkų už
Kuomet tik žvelgiu
!
et
vis
gi
parduoti
nenore-1
šiai
pridūrė
:
kusi.
dirba tik $150 per metus, o
Kur ta figūra.
iau.
Sakau,
jei
parduosiu,
i
—
Tai
mašina,
vaikeli!
—Gal vilnonį šaliką at
turi nuo 10 iki 15 vaikų. Re
Ką taip mylėjau...
t:
i
iik
pavasarį,
o
dabar
pa-*
Kas
do
sprandas,
šlaunis,
o
nešti
tau? — rūpestingai už
tas iš jų pramoksta skaityti
-a:
o
užteksiu,
ačiū
Dievui.
ant
nugaros
—
nors
miegok.
klausė
ji kleboną.
švelnus vėjalis
ir šiaip taip rašyti. Jie gyve
— Na, kam laikyti? Vis-i Gerai penėjai!
—Ne. Gal nešalta. Su
Taip lengvai skrei 'la.
na kuodidžiausiam neda
ie!:,
dabar
parduosi
ąr
pa-į
Antanas
kaž.
ką
nesu

diev.
Anksčiau dviejų dienų
Mano Danutės
li kliuje ir skurde.
tari,
o
pinigai
kaip
tik
tau
prantamai
numykė.
nelauk.
— paspaudęs klebo
l Primena veidą—
reikalingi.
Matai,
motina
—
Ar
tik
nežada
lietaus
nas
“
seselės
” ranką, tėviš- RUSIJOS MERGINOS
Juoką malonų.
serga: gydytojams reikia, buti? — lyg ir sau pasakė, kai pabučiavo ją į kaktą ir;
OPERUOS TRAKTO
Akis žavingas,
Neduok Dieve mirtų — dar: lvg ir Antano užklausė apsi- išėjo su Antanu lauk.
RIUS.
Figūrą gražią,
didesnės iš aido \ čia tau ii įdairęs į virių klebonas, ir
Sunkus, tamsus debesiai
Budą svetingą...
Sovietų Rusijos valdžia įmišios, ir palaidojimas, ir į pridūrė: — Tai, Antanai, už nešami vėjo slinko į vaka
sakė žemės ukio vedėjams.
Prisiuntė Pranutu. pamaldos
ir egzekvijos, valandėlės įeisi pas mane, rus. Lietus stojo verkšlenęs.
vaime susitvarkys.”
i
Koks absurdas! Kodėl
tas laikraštis nepasako ..aiš
kiai, kaip lengvai galima
nuo “gyvo tavoro” pertekliaus apsisaugoti? Juk ji
žino. kad yra toks daiktas,
kaip gimdymo kontrolė, bet
veidmainiauja ir lyg neno į
rams pasako, kad tik me .
tams bėgant, kai tamsuoliai
. . :
apsišvies, tąsyk žino: KalP
sumažint
savo šeimas.
....
. i
Iki jie tokiu budu susiI!iras, tai praeis kelios gentj
tartės. Kodėl to nepadaiyti
dabar, šiandien, kuomet tas,
vaikų perteklius neša šaliai
vis didesnį skurdą ir pavo
jų? Ne diibtuves reikia
steigti, kad tuos nekaltus

Apsakimas iš netolymos praeities

Ar Buvo Kristus?

DR. D. PILKA, 528 Čolumbus Are., Boston, Mass.

SIELOS

BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveiksiu,
223 puslapių dydžio, apie 150 {vairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papooiti savo knvgynų minėta knyga.
kn;
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesi
lesicg papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

“KELEIVIS n
SO. BOSTON. MASS.
253 BROADWAY,

t

Septfnf&a PušTapTs.

KELEIVIS, SO. BOSTON,

No. 20. Gegužės 15 d., 1910 m.

NUO NAUJŲ METŲ VIL-’

NIUJE SUNAIKINTA i
JAU 4,000 ŠUNŲ.
“Elta” praneša iš Vii-;
niaus, kad tenai prasidėjo :
smarkus šunų naikinimas. •
nes keli pasiutę šunys aprie-i
jo kai kui iuos kitus šunis,
todėl bijomasi, kad nepaplistų pasiutimo liga. Da
bartiniu laiku Vilniuje bei
kituose krašto miesteliuose
palaidi šunes gaudomi ir
naikinami. Vilniaus mieste
dirba keli šungaudžiai, ku
rie kasdien gatvėse sugauna
po 15—30 šunų. Nuo Naujų
Metų sugauta apie 4,000
valkataujantieji šunės, ku
rie beveik visi buvo sunai
kinti.

Iš Anglų Žygio Norvegijon.

Vilniaus Katedroj, Kur Palaidotas Vytautas, Keliamos Riaušės.

“Elta” praneša, kad ViiJalbrzykomskio rūmuose
* niaus katedroj, kur yra pa- lietuvių delegacija buvo
laidotas Lietuvos kunigaikš- priimta labai šiurkščiai. -Jai
įSlKURĖ DRAUGIJA GA MUŠTYNES MERGINŲ
. tis Vytautas, jau kelintas buvo pakištas popieros lakšBIEMS LIETUVIAMS
NAMUOSE.
nedėldienis kįla riaušės. Ku- tas ir pasakyta: “Parašykit
REMTI.
nigai
tenai laiko pamaldas jo ekselencijai arkivyskuMariampolėj yra žinomi
lenkiškai
ir lenkai parapi- pui prašymą ir paaiškinkit,
Lietuvoje nesenai įsikūrė M. P-nės namai, kur jauni
jonys gieda lenkiškas gies- kokiu reikalu jus maldaujat
Gabiesienms
Lietuviams vyrai sueina pas merginas.
mes. Lietuviai tuo piktinasi pasimatymo su juo. Bet tuRemti Draugija, kurios tik Sykj nuėjo tenai pasilinks
ir susirinkę šimtais pradeda rit rašvt lenkiškai.”
slas rinkti iš visos tautos ta minti Stasys Žalmerukynas
giedot
lietuviškai, etengdaDele
ija ,)aražė
lentais pasižymėjusius jau- i ir Domas Jaseckas. Jie rado
miesi lenkų giesmes paskanjįetuviškai' ir paaiškino,
nuolius arba mokyklinio į šeimininkę ir vieną mergidmti
savo
bakais.
Negana
R
f
|
• lietuvišįu
amžiaus berniukus ir mer ną. Tuoj susėdo visi keturi
o
pamaldoms
pasibaigus,
f
,
katedroj
Jalb,:zkkowę.
gaites, dėl neturto negalin- prie stalo, pasistatė degti
: et.uvlal . Pįa.d«*a S!edot; kis delegacijos nepriėmė,
nius mokytis, ir sudaryti są- i nės, visi įsilinksmino ir jau
bažnyčioj Lietuvos himną. Vienu žoga js ,
jšva.
lygas, kad jie galėtų išeiti j ruošėsi nakvynei. Bet tuo
Lenkai
ima
dūkti
ir
Dievo
}
J
mokslus ir tapti naudingais; tarpu įnėjo keturi kiti jauni
'namuose” pasidaro tikra
tautos nariais.
vyrukai: Vladas KulikausSusirinkusi minia pradėjo
<
velniava.
Minėtoji draugija yra pa kas, Gustas ir Edvardas MIŠKUOSE RASTAS ŽE
šaukte
šaukti, kad arkivys
Balandžio 21 dieną kuni
dryžusi veikti tol, kol vai Štrausai, ir Juozas Mont
MĖJE BEGYVENĄS
gai ir zakristijonas paskel kupas pasirodytų, bet veltui.
stybė patikrins kiekvienam vila.
ŽMOGUS.
bė “streiką”
lietuviams. Šitaip įžeisti ir nežinodami
mokslo vertam lietuviui sąKulikauskas metė keliatą
katalikai
“Vilniaus Balso” kores
Mat, tą dieną iau nuo anks- ka daryti,
... lietuviai
. , ...
lygas siekti mokslų ir dirbti i pašaipos frazių, paskui pri- pondentas iš
Kaltinėnų
tyvo ryto katedra prisirinko
pradėjo giedoti Lietuvos
darbą pagal Įgimtus gabu-: ėjo prie Domo Jasecko ir (Vilniaus krašto) rašo, kad
pilna lietuvių, kad lenkams nimn4mus.
' paklausė, ar toji mergina Smiltynuose, tarp ežerų ir
i
nebūtų vietos, ir lietuviai
Paskui minia
sugryžo
Bet ši draugija savo ištek- J jam jau nebereikalinga, ar miškų, rastas begyvenąs Įsi
pasiuntė
zakristijon
delegaprie
katedros,
nes
b\
uo jau
lių neturi. Ji tik kviečia ki- j jis perleis ją jiems?
rausęs Į žemę valstietis Kal
ciją, kad pareikalautų pa- 12 valanda, laikas sumai.
tus, ypač pasiturinčias beJaseckas tokiu paklausi- velis su žmona ir 5 vaiku
,
maldas laikyti lietuviškai.
Vėl bažnyčia prisipildė. Bet
veikes šeimynas, kad jos šį mu įsižeidė ir atsistojęs kir- čiais. Jis tiek neturtingas ir
Kunigai liepė zakristijo- 'e!tul zm,)aes lauke sumos,
darbą paremtų. Savo atsi to Kulikauskui į žandą.
jo gyvenimas toks skurdus,
įnui
lietuvių delegaciją za- P* . altoriaus nepasnode
Čia
matom
Anglijos
tiekimo
ministeri
Burginą,
apsivilku

šaukime tos draugijos val
Pamatęs, kad čia gali but kad du jo vaikai rasti be
i
kristi
joj užrakinti. Nesu- nei vienas kunigas, nei zaksi
baltu
apsiaustu
ir
rodantį
sniego
pačiužą,
kokiomis
bu

dyba sako:
blogai,
Jasecko draugas veik nuogi. Kalvelių šeimą
; laukdami savo pasiuntinių J j^ijonas. kunigai paskelbė
Daugiausia paramos lau- i Žalmerukynas pabėgo. Li- suradęs policininkas susi vo aprūpinti Norvegijon siunčiami anglu kareiviai. Kriti
į sugrįžtant, lietuviai pasiun- ^tuviams katalikams strėl
kai
sjiko.
jog
anglai
pralaimėjo
Norvegijoj
dėl
to.
kad
ne

kiame iš pasiturinčių bevai-!^® vienas ir matydamas, jaudinęs pareiškė, kad skur
buvo
tinkamai
aprūpinti,
todėl
šis
ministeris
nori
parodyt,
ytė
antrą delegaciją, pasiteiir raxo Dievui atsuko už
kių šeimų. Jeigu tokios šei- • kad pnes ketunus .mušeikas do visur pasitaiko, bet tokio
kad
jie
buvo
aprūpinti
neblogai.
rauti kas su jais atsitiko. Paka,lmos pabandytų jieškoti gi- • neatsilaikys, Jaseckas irgi skurdo, kaip Rytų Lietuvo
lesnės savo gyvenimo pras-' ’eidosi bėgti. Deja, pabėgti je, jis niekada dar nėra ma
VAinm citidia
Pasirodė, kad anie užrakinTai šitaip elgiasi LietuvoTARP KAUNO IR VIL VALDZ1A SKIRIA 2,119,* tį. Kaip jie buvo paliuosuo- je Romos popiežiaus agenmės, padėdamos pabaigti i nepasisekė: V. Kulikauskas tęs.
NIAUS JAU VAIKŠČIO
000 KLERIKALIZMUI ; ti, “Elta” neaiškina.
tai. kuriems Smetonos valugdyti tėvynei naudingus ir a‘3U Štrausai pasivijo jį
JA LAIVAI.
žmones, tai šimtai vargin- j Kauno gatvėje, prie pat NAUJOJI LIETUVOS-SO
ST1PRINT.
Lietuviai pradėjo teirau- džia duoda neribotą laisvę
gu, bet sveikų, geru ir gabiu i evangelikų bažnyčios, ten jį VIETŲ SIENA PERSKĖ
“Elta” praneša: Nuo ba
“Eltos” pranešimas Nr. itis.-.. k?dėl k,u"i8'ai "eatein? išl)audoti gyventojus ir da
lietuviukų galėti? pasiekti Perkirto, sumušė ir susparlandžio vidurio prasidėjo 37 «ak<r
LĖ 206 UKIUS.
I misllJ Jlems laikyti. Gavę at- primoka milionus litų ai
mokslus ir ateitį į tautos gy- i nė iki sąmonės netekimo, o
Kaunas.
—
Tikybiniu
or‘sakY™3’ _.kad tas. kun.fea?» §omisgarlaivininkystė
Lietuvos
Naujoji siena tarp Lietu
venimą kaip didelės, kilnios | P?tys nuėjo gatve, garsiai vos ir Sovietų Rusijos jau vidaus vandenimis. Lietu- ganizacijų, kurios yra vals- J^J^ tu^čj^ ndšia^ laikyti,
Rodos, laikas jau butų
ir brangios asmenybės.
i girdamiesi, kiek kuris mu galutinai nustatyta. Ji yra
kažin kur išėjęs, o kiti nega- žmonėms susiprasti ir visus
šęs.
’Į mišių laikyti, nes jau pa- tuos nedėkingus dykaduo370 kilometrų ilgumo ir jai
Pasiūlome keistą para
Praeiviai rado D. Jasecką pažymėti sukalta 1218 sie
pagal šių metu biudžetą ski-į v.a^J pusryčių. Pagaliau at- nius išgrūsti is Lietuvos ant
mos būdų:
.... be sąmonės gatvėj, iškvietė
nis (turbut valdžios?—Rd.) riama 2,119,000 litu, iš ku- ?ira.d^s Yle.nas kunigiukas, visados. Bet velniais ir pra
nos
stulpai.
Paimti gabų mokinį vi- policiją; nukentėjusis buvo
Naujoji siena perskėlė 206 garlaivis “Klaipėda” balan- du 1,690,000 katalikams. kurls .^'eltai. Pajutęs .-al u įbauginti žmonės nesiskon savo globon, patik- pristatytas į miesto gydytoukius.
Perkirstų ukiu plotai džio 18 d. atplaukė iš Kau- 218,000 žydams.
28,000
n* parimęs. is baz- pajėgia protauti.
nnant tinkamas morales ir io dr> Gurevičiaus kabinetą,
materijales sąlygas gyventi; įur jam buvo suteikta medi- yia likę vienoje ir‘ kitojeį no į Vilnių. Pirmieji du gar- evangelikams reformatams, n.ycJos: 1 a(Ja b?tyviai. <įavai
pusėje labai Įvairaus didu-i laiviai liks Vilniuje ir palai- 71,000 evangelikams liūte-! giedoti bažnyčioj Lietuva, ŽODYNĖLIS
n-mokytis.
j cinos pagalba ir kur konsta- mo. Yra ir trobesių, likusių kys susisiekimą Neriu taip rionims,
53,000 stačiati- {evyne musų. Ir taip rėkę, LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR
2. Paskirti stipendiją ar-; tuota sunkus kūno sužaloji- tai Lietuvos, tai Sov. Sąjun- i Vilniaus ir Verkų. ŠĮ kelio
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa
kiams, 38,000 sentikiams. kad langai <ba ilgametę paskolą, kuri į- mas> Marijampolės apygar
žodžių. Labai parankus turėt
pusėje. Yra tokių kai- ruožą
Lietuvos. Baltijos 7,000 karaimams ir 11,000' kokių 3,000 zmo- IS.000
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine
dai intų moksleivį savaran- dos teismas kovo 28 spren- gos
!
demonstracija numarea- skūra, 16() puslapių. Parankesnio ir
kiai arba draugijos bendra- dg šitą byla, kaltinamuo- mu, kur dalis ukio trobesiu Lloydas perima pats ir at litų mahometonams.
geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu
liko
vienoje,
ir
dalis
paliko
perka
iš
buvusių
lenkų
saviO
laisvamaniams
—
nieko!
t
x
o
l
,lie arkivyskupo Jai- kalboje
nėra. Gaunamas “Keleivy.”
bučiuose pragyventi m eiti sius; Vladą Kulikauską,
ninku tuo ruožu plaukioju
________
brzykowskio palociaus ir Kaina ............................................. $1.00
kitoje sienos pusėje.
mokslus.
*
Edvardą Štrausą ir Gustavą
sius garalaivius. “Klaipėda” ŠEIMYNA SU 13 VAIKŲ. Pai-*eikidav.°’.ka.d
bestija
3. Apsiimti moksleiviui Štrausą nubaudė po pusant
pradėjo
ekspedicinę
kelionę
;
išeitų
pasiaiškinti.
Bet
jis NAMŲ DAKTARAS.
ŠVENTOSIOS
UOSTO
duoti vieną iš šių dalykų: rų metų sunkiųjų darbų ka
Ukmergės apskrity, Del- į nepasirodė.
Vilniaus
vandens
kelių
rajo

.
STATYBAI
2,425,000
..
Parašė daktaras A. J. Karalius.
a) butą. b) maistą, c)'dra lėjimo. Kaltinamasis Juozas
tuvos
valsčiuje
gyvena
Ai
Susirinkę
lietuviai
tuoj
nauja knyga užpildyta vien reno
vandenimis.
LITŲ.
bužius, knygas, mokslapini- Montvila išteisintas.
donas,
Vaičkauskas,
,
58
1
Brinko
iš'savo
tarpo
kelių
Šventosios uosto statybai RAČIŪNAS RAŠO KITĄ metų, žmona 47, kun tun 13 žmonių delegacija, kad isi- ta šita knygą isigyti visiems, nes Nagus.
4. Apsiimti draugijai teik TRAKAI — VISO PASAU šiemet skiriama 2,425,000
OPERĄ.
vaikų, iš jų 8 sūnūs ir 5 dųk-! bliautų i .Jalbrz’ykourskio
ir-Sl
ti paramą vienkartinės ar LIO KARAIMŲ CENT litų. Molams statyti 800,000
knyga,
ame
sveiki, vyriausio-’ rumus ir paklaustu jo. kodėl &klt,tu?j- Dį?el':' 1
lt., uosto krantinėms statyti
Jaunas lietuvis kompozi- tensirvisi
perijodinės aukos pavidalu.
RAS.
ji duktė 29 metų, jauniau-: jįs nepasirodo žmonėms.
i,ų: ,• ’1,la
Audeklo ap
viršeliais
$2.50
Pagal d-jos Įstatus, visi as
Viena iš įdomiausių seno ir tvarkyti 300,000 lt,, uosto torius Antanas Račiūnas, sias sūnūs 2 mėnesių. Vaič-'
mens, bet kuriuo iš čia nu sios Lietuvos kunigaikščių trobesiams statyti 360.000 kurio opera “Trys Talisma- kauskai turi tik 4 ha žemės i
rodytų būdų padeda draugi sostinės Trakų įžymybių yra lt., keliams ir kopoms tvar- nai” su pasisekimu jau ke- ūkelį.
jai, tampa jos tikraisiais na karaimų muziejus ir biblio kyti 55.000 lt., uosto gilini- linti metai eina Valstybės ------------------------------------- 1
riais.
teka. Tai yra vietintelė tokia mo darbams 100.000 lt., ty- Operoje, baigia rašyti naują INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
Puiki naudinga knyga, aprašyta
Iš savo pusės d-ja visomis įstaiga visame pasaulyje. rinėjimams 40,000 lt., išpla- operą, kuri jau esanti įpusė- katalikų
v
bažnyčios siautimas ir pra- i
vavimams
20,000
lt.,
ir
žeta.
Naujoji
opera
bus
vadiišgalėmis stengsis, kad jos Trakai jau nuo sesnovės yra
džia reformos. Su daugeliu puikių
pasiūlytieji kandidatai vi dvasinis ir kultūrinis viso mės nusavinimo reikalams narna “Milda.” Ji bus baig- paveikslų. 215 Dusi.......................... $1.00
sais požiūriais butų verti kil pasaulio karaimų centras. (bus nusavinta 750 ha), ta rašyti apie liepos pradžią.
Urnguay’aus Lietuvių Darbininkų
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS
nių aukų ir pastangų, kad a- Steigti Trakuose karaimų 750.000 litų._________ _
Secialistinės Minties Laikraštis
TIKfcJIMIT ISTORIJA
KITOS APYSAKOS:
teityje pateisintų Į juos dė muziejų prieš keletą metų T1KBJINV
ISTORIJA.
~
Neužsitikintis Vvras; (2) Žy'‘Naujoji Banga"
tas viltis. Tam tikslui kandi sumanė karaimų vyr. dva Parasė P. D. Chantepie de la Sau- dinti Giria; (S> Klaida; (4) Koreksaye, Teologijos profesorius. \ertė ta. jose nurodoma kaip žmonės paiIšeina
du kartu per mėnesį. Lai-;
datų fizinė ir moralinė svei sininkas Harži Seraja Chan lietuvių kaibon J. Laukis. Knyga di- kaj tiki j visokius prietarus,
PARAŠĖ KUN. VALADKA
džia
Urug.
Soc. Part. Liet. skyrius.
kata, jų charakterio savu šapšalas. Tam muziejui su delio formato, 1086 puls. su daugybe burtus ir tt. Kaina ....................... 15c.
“
NAUJOJI
BANGA
Suv.
Valstijopaveikslų visokių tikėjimų dievų, die------------------------------------------------SKYRIUS 1. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasauli atėjo
mai. jų tėvų ar senelių kuri rinkta labai vertingos me vaiėių,
«e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
relikvijų, bažnyčių, šventiny- EILES IR STRAIPSNIAI.
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybe. Pirmieji Kristaus žodžiai
Adresas:
N. BANGA
iF tt\£’?žiSis. tVirtais apdaraŠioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
nors paveldimoji Įtaka stro džiagos. Didesnę eksponatų
nuskriaustoms minioms.
C. Paraguay No. 1480,
Chicago. 1914. Kama ............... $7.00 daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Puipiai specialistų draugijos dalį sudaro paties vyriausio
MONTEVIDEO. URUGUAY.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos bažnyčia.
...
n
~ »
kiai iliustruota, 95 oud................. 25c.
komisijų ir asmenų bus ti jo karaimų dvasininko pa R i M AS. Romanas. Ta knyga yra ______________________
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
versta į visas kaltins, todėl kad yra
riama.
SKYRIUS
III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
aukotieji dalykai. Jis spe gražiai
aprašyta apie Rymų. Lietu
Draugija veikia tik Lietu cialiai važinėjo Į Egiptą, viškas vertimas yra lengvas ir gra
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigu Se
Chicago. III. 1909, pusi. 432.
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
voje ir rūpinasi tik Lietuvo Turkiją, Siriją ir kitus kraš žus.
Drūtai apdaryta ....................... $2.50
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
je gyvenančiais jaunoliais. tus, rinkdamas muziejui me
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Jos adresas: Gabiesiems džiagą, kurios surinko labai
Lietuviams Remti D-ja, Dar daug ir' labai vertingos. Prie PAGARSINIMAI
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS
VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
bininkų gt. 1, Kaunas.
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
muziejaus yra karaimų bib
cija
ir
popiežių
prakeikimai.
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
lioteka, kurioje surinkta ke KELEIVY’
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Francuzijai 1S96 m.
Norint,
kad pagartinimaa tilptų
VILNIUJE ATSIGAUNA li tūkstančiai tomų vertingų
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
ORElT,
reikia priduoti
gartlnimą
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
PIRŠTINIŲ PRAMONĖ. orientališkų knygų. Muzie admin
Istraci jon nevėliau PANEOC.
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
LlO VAKARO. Siunčiant por pak
jui
rūmai
pradėti
statyti
dar
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
Prieš karą Vilnius buvo
nalas KULTŪRA.
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
mus ne vėliau kaip panedė.
žinomas savo išgarsėjusia lenkų laikais, bet juos baigti siekti;
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
ly.
Vėliau gauti
garsinimai | tos
ir
galutinai
įrengti
tik
dabar
pirštinių pramone. Čia ga
sąvaitės numeri
nespėjama patalNINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
pint.
minamos daugiausia “zom tikisi Lietuvos karaimai.
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus
Norint, kad garsinimas nesuslsusipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
šinės” pirštinės iš avių kai
ir naudingas.
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
JAU
NEGIEDOS
“
JESZKIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienakį ar kitokį su
lių. Per karą ši pramonė bu
reikia siųsti ir mokesti.
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamCZE
POLSKA
NIE
ZGIPažangieji
amerikiečiai
—
išrašykite
savo
giminėms
ir
pa

ORAUOIJOMS rengiant
pikniką
vo sustojusi, nes neteko ma
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
N^LA.
”
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ar kltok) parengimą, trumpą prane
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
šinų (jas išsivežė Rusijon
šimą patalpinam už $1.00. US dides
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Iš Lietuvos pranešama, nius garsinimus skaitoma nuo colio.
bolševikai). Bet dabar pira
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
rie
įdomus
perskaityti
ir
Amerikoje
gyvenantiems.
tinių pramonė Vilniuje vėl kad arkivyskupas Jalbi-yUS paJieSkojimus darbininkų, par.
gos vardas, KAINA 32.00.
ir kitokius smulkius prane.
Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
atsigauna. Žaliavos (avies kowskis tik dabar uždrau davimus
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
Simus, kaina 2c. ut žod|.
Stambeanai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
kailių) jai pristato “Mais dęs Vilniaus krašto bažny nėm raidėm antgalvls— 15c. eatra.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
dovanų.
tas.” Piratinių pramoninin čiose giedot “Jeszcze Polska
••Keleivio“
prenumeratoriams u*
REV.
M.
VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
kai rūpinasi pirštinių eks nie zginęla.” Bet klausimas, pajleSkoiimus giminių ir draugų, kai
“
KULTŪROS
”
metinė
kaina
nepaprastai
pigi.
le. ut tod|. Mažiausio oajieSkoTaipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
portu j užsienius. Jau užme kodėl iki šiol lenkams buvo na
jlmo kaina 50c.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų: Pusmečiui — 8 litai.
leidžiama
Lietuvos
bažny

gsti lyšiai su Olandija ir
Norint
pa jietkot
au
paveikslu,
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Adresas:
reikia pasiųst fotografiją ir klaust
•KELEIVIO” KNYGYNE
Šveicarija. Dabartinė Vil čiose savo propagandą skel kainos.
ŽURNALAS
“
KULTŪRA
”
niaus piratinių pramonė bti? Kodėl Lietuvos valdžia
••KELEIVIS," 25» BROADVVAY,
253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
skaitoma
vertesnė negu neuždraudė to iš pirmos
SO. BOSTON, MABB.
ŠIAULIAI, Tiliss gat. 183* Lithuania.
dienos?
prieškarinė.

AR ROMOS

piežius
Kristaus
Vietininkas?

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

V V '• • • • • « • •

Aštuntas Puslapis.

i’i* »o1

.. •»

KELEIVIS, SO. BOSTON.
LIETUVOS KARIUOME* PASIŠOKIME SMAGIAI!
NES ĮŽENGIMAS VIL- I
--------

Gerbiamieji ir gerbiamosios!
N1UN rlLMONE.
Af jųs žjnote< kad pasavaris iau
KODAS BROLIAI MOTI Z Al. ėja? Sakot žinote. Gerai.
kiii iki rnuncr

PAMINĖJO MOTINU
DIENĄ.
I<a>met gegužės mėnesio
antras sekmadienis skiria
mas motinai atminti: tai yra Motinų Diena.
šiais metais Motinų Die
na buvo pereitą sekmadie
ni. gegužės 12 d. šia proga
ALDLD vietinė moterų kuo
pa. kartu su L. M. Žinyėios
mote: ų įateliu, Žinyčioje su
rengė tos dienos paminėji
mą.
Apvaikšėiojimas buvo ga
na kukius, bet gražus. Meno
pr<-gramą vykusiai išpildė
Harmonijos
dair ninku
gi upė,'vadovaujant p. Ele
nai Žukauskaitei, o Žinyėios
jaunuolių grupė, vadovau
jant p. Ė. Vaigauskaitei.
Buvo ir solistas J. Kiau
ra. O nenuilstanti šurilienė
gražiai padeklamavo, paim
dama medžiagą iš “Kelei
vio." Gražius referatus paskaitė Mis. Lazickienė ir H.
Tamašauskienė. Geras prakalbėles pasakė .J. Krukonis
ir J. Petruškevičius.
Negerai tik štai kas: ne
buvo nei Eilėn N’iaurienės.
neį Helen Repšienės, nei
d-ro Viešlio. nei Sukaekienės iš \Vorcesterio. O visa
tai buvo skelbiama ir “Keleivv” ir per radiją. J. K-is.
------------Ragina Šalki kandidatuot į
leitenant-gubcrnatorius.

Gegužės ltt d.. 7:30 vai. vakare.
ar .iųs žinote, kad dabarketvirtadienv Stasiu Svetai- toriam orui esant, dažnai dar
rinkti visi senieji: abejonės
nėj. 163 lianard st.. Cam- reikia kailinių, o ir prie šilto peesą tik dėl prezidento ir j bridge. Mass.
čiaus. kartais, pasėdėti būna nekvotėjų vietų.
J. K-is
Gegužės 18
PAMATYKIME LIETI VOS
KARIUOMENĖS (ŽENGIMĄ

8 vL vak„ šeštad.

No. 20. Gegužes 15 d., 1940 m.
Jura išmetė prigėrusį vaiką.' Tel. TRObridge

PAJIEŠKAU DARBO

Ant Carsono byčių, South
Bostone, jura pereitą nedėldienį išmetė Ralphą Whitehouse’ą, 8 metų amžiaus
vaiką, kuris kartu su dviem
kitais vaikais prigėrė 15
: šaut io dieną. Du kiti buvo
' surasti anksčiau.

Prie plaukų taisymo. Galėčiau būt
ir partniurką—turiu biski pinigu. Tur
būt Bostone arlia arti Bostono. Kreip
kitės:
S. A.
(0)
253 Broadway, So. Boston, Mass.

CASPER’S BEAUTY
SALON

1

Geg. 19 d.. 3 vai. po piet, sekm., Gegužės 18 d.. 7:30 vakare. L.
ėioe salėje, rengia smaNekalto Prasid. Par. Salėje.
šiomis dienomis i Naujosios
rno užbaigimui šokius.
432 \Vindsor st.. Cambridge.

VILNIUN.

So. Boston. Mass.

• nariai, nežiūrint musų asmeni-

Iš visur, kiek teko patirti ir
girdėti, šie brolių Motuzų rodo Geg. 24 d.. 8 vai. vak.. penktad. nių įsitikinimų, bei politinių paMillers Optra House, Pine st., žiūrų. Visą tai atmetę Į salį.
mi paveikslai buvo užgirti ir
Gardner, Mass.
' mes visuomet rasim bendrą kalpatenkino visus susirinkusius

Geg. 25 d.. 8 vai. vak., šeštad. bą Susivienijimo reikalais. BuLiet. Pil. Kliube. 41 Berkelv kit tik vyrais, o ne molio motieBroliai Motuzai yra jau susist.. Lavvrence, Mass.
jais.
dauguma Naujosios Anglijos kolonijų parodyti savo Gtg. 26 d.. 7:30 vai. vak., sekm.: SLA 188 kuopos nariai, kurie
naujus vaizdus. Iš viso jie ap O’Donnell Hali. 20 High st..i dar negrąžinote laimėjimų knyNashua. N. H.
’ gučių, greičiausiai jas grąžinlankys apie tuziną vietų ir virš
Geg.
27d.,
7:30
vi.
vak.,
pirmad.
i kitę J. Krukoniui, F. Gaidamapusantros savaitės darbuosis po
I. O. O. F. Hali. 83 Hanover; vičiui ar V. Balčiui. Jei kas išsias apylinkes,
st.,
Manchester, N. H.
pardavė visą knygelę—jūsų
Vietos
'ietos kur
kur bus rodoma, yra
Geg.
28
d..
7:30
valandą
vakare,
■
"lukė,
” kas neišpardavėt—likuatskirai paskelbtos šiame laikLietuvių Svetainėj.
sius tikietus užsirašykit sau ar
Kuri^ kolonijose nebus
24 Morton st.. Stoughtone. ' savo šeimynai, o knygutės šakrodoma, galės pasirinkti sau ar___________
, nelę su doleriu pinigų, grąžin
timiausią ir patogiausią vietą,
kit aukščiau nurodytiems valBet visi privalėtų pamatyti
Socialistų susirinkimas.
dybos nariam.'
šiuos naujus vaizdus.
Rep.
Spaudos pikniko rengii-i
-----------------i mo komisijos' nariai būtinai į
rmkal.nga padaryt, „e
Susituokė graži porelė.
įprašomi atsilankvti į susi-į''"““J“0 penktadieiuo ,e, .to

žiūrovus.

Pereitą sąvaitę Brockerto
alaus bravoro šėrininkai turėjo vakarėli International
Cafe salėj, kur dalyvavo ir
Pereitą sekmadienį. ge-linkima subatoje, 18 »e»u- n,:.kad «£• ',kle‘a'!nertų 1 la'
Jack Sharke\. Tarp lietinių
12 d., Prano ir Emili- vakare,
■
Kelei- mc”my dez?,hnvn - . kmimas
*------- -- j__
—i........
nuo 7
-n . • i
__ b žes,
bu\o jsitikinima*. kad Sar„ai- j• os zGaidamavičių
dukrelė
vio" ofise. Yra daug skubiu
Visus ir visas, iš čia ir kitur
daba, paši^iėnekad jk ge“* Ju°Z°
kviečiame dalyvauti.
KOMISIJA.
‘tSi1
Draugai Gaidamavičiai y. į Lietuvių Radio programos.

A. J. NAMAKSY
Real Estete & Insurance

kuo sumanymas ragini
tės Mergaičių Choras iš So. •
414 W. BROADMTAY.
Šarki, kad jis kandidatuotu spaudos skaitytojai.
Jų
dukrelė
Franė
yra
paBostono, vadovaujant V. , SOUTH BOSTON. MASS.
i -Massachusetts leitenantOffice Tel. So. Boston 0948
gubei natorius “Well. nuc įžymėjusi mokykloje kaip Minkienei: (21 Olga Jaru- J RES. 251 CHESTNUT AVĖJamaica, Plain. Mass.
jusu tas priklauso." atsakė sportininkė, baigus aukštos j taitė iš So. Bostono pianis- j
Res. Tel. Arnold 1028
rūšies moterų plaukų dailės tė: (3) Nellie Kibildžiutė iš J
'
mokyklą ir gabi darbininkė So. Bostono pasakys eiles.
D-ras Pilka atidarė
'toj srity.
Sekmadieny, Gegužės 19,
nuosavą ofisą.
j Juozas Savickis irgi, kaip ■ programa per stoti W0RL
Anądien susitinku d-rą i žmonės sako, "gerų nagų į 920 k. prasidės nuo 9:30 ryRIOE THE
D. Pilką. “Kas naujo, kaip! vyras” — turi gerą darbą.;to, bus sekanti: (1) Wally
UI
einasi?" — klausiu jo. ša-; Nors jis sulenkėjusių tėvųįjasons ork. įg So. Bostono:
ko: “Jau atidariau savo Į-į vaikas, bet Franė dar prieš i (2) dainininkė Genovaitė
staiga (ofisą*. Turėjau ke- vedybas padarė ji geru lie-, Rutkauskaitė - Jančienė iš
Greitas, tankus patarna
liatą ir pacijentų." “Good tuviu ir Juozas jau gerai i \Vorcesterio: (3) pianistė
vimas per Maverivk St.
boy”—sakau: “sveikinu ir, kalba lietuviškai.
; Valentina Minkienė.
i grandstand. Fėras Kk
Step. Minkus.
linkiu gerų pasekmių. O kur;
Kadangi ir tėvai ir vaikai
Tamstos ofisas?" Jis pada draugiški žmonės, tai ir
vė savo vizitinę kortelę: D. draugų turi daug. Į vestu
MAY-GEGUtĖS, nuo 5 vakare,
Pilka. M. D., 528 Columbus ves susirinko tiek svieto,
avė.. Boston, -Mass.
kad vos sutilpo i Bav View
Tai. sakau, dabar nenorė Bungalo\v. Gert ir valgyt
VISI Į
tum nei SLA sekretorium buvo tiek, kiek keno griešna
PUIKIAUSI
būti. Bet d-ras Pilka davė dūšia galėjo pakelt.
Mipra-ti. kad SLA sekreto
Linkiu jaunajai porai ilgo
Rengia Stepono Dariaus Posto Benas, Nedėlioję,
rium jis noietų būti. tik ži ir laimingo gyvenimo, o yPILIEČIU KLIUBO SVETAINĖJE
nąs, kad ši kartą Viniko ne- pač nepasitraukti, bet ener25 Camden Street,
W. LYNN, MASS.
sukirsias. Jis manąs, kad Į i gingai dirbti lietuvių dirvoSLA Pik Taryba bus iš-> ie.
J. K-is.
šiųjų

»SUFFOLKDOWNS

IVANŲ SAVININKAI

<*1

PASINAUDOKITE GERA PROGA!
I’« i'cilą žiemą apdraskė jūsų namų stogus, sumirkė sienas,
nuplovė p»ntą. Nori ar nenori, pataisyt turėsi. T<xlėl pra
dėk taisyt tuojaus ir sutaupyk kiekvieną dolerį .kur tik
galėsi.

ŠTAI JUMS GERA PROGA

\

lektorės

Krautuvė |>ar<lavė,

KAM KEIKIA PENTO—pas mus gausit pigiai, už
81.00, 81.50, 82.25 ir 82.85 galioną.
SIENOM POPIERŲ—nuo 5c. už rolį ir aukščiau.
KAM KEIKIA PATAISYT. AR UŽDĖT NAVJĄ STOGĄ,
ateikit pasitart pas mus, persitikrinkit kiek galit sučėdyt
Mes apkalam šINGEEIAIS NAMĄ Iš LAl'KO. taipgi su*
taisome ir YIDt'JE. arba parduodam reikalingą medžią*
ga. Taipgi užlaikome reikmenų iš geležies, vario ir braso,
žodžiu, viską, kas prie namo reikalinga, pas mus galite
gauti nupigintom kainom. Ateikite persitikrinti!

C. J. MIKOLAITIS

Gerai įrengtas ruimas

SOI TH BOSTON H ARIMAM, INO.
SOUTH BOSTON.

290 W. Broadway.

i Kampa* D Stiebi j

J. KŪMAS

Tel. SOI 1750

V«dėia

107 SUMMER STREET.
LAAVRENCE. MASS.

Persikėlė Naujon Vieton

Tel. Uaiversity

Advokatas ABRAHAM ZINTZ. iš
Cambridge’aus, praneša, kad jis per
kėlė savo ofisą į Central Sųuare
BuiMitigą. 678 Massachusetts avė..
Cambridge.
(2)
TEL. KIRkland 553U.
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KO Al E NATŪRALU SPALVA, ir
taipgi ant tokiu plaukų padarome
PERMANENT WAVE su speciališku tam aliejum. Darbų garan
tuotam.
Tel. 4645

Tel. SOUth Boston 3845

Julius Nikalionis
Real Estate & Insurance
APDRAUDŽIA NAMUS,
AUTOMOBILIUS.
RAKANDUS IR T. T.
Ofisas Naujoje Vietoje.

i

68 THOMAS BARK.
SO. BOSTON, MASS.

678 Massachusetts AveM
(PRIE CENTRAL SKVftRO)
CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną,
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
180 IIUNTINGTON AVĖ,
BOSTON. MASS.
TeL Commonvrealth 4570

Vienoda Šiluma
Jūsų Namuose

TeL ŠOU 2805

Ar reikalinga jums vargintis
per ilgus žiemos šalčius su angli
mis ir kęst nesmagumus pavasa
rio ir rudens drėgnose dienose?
Paklausykit kaip lengva to iš
vengti.
8139—(dešini į just, Boilerį ga
rantuotą OIL BURNĖKl su Tan
ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa
spaust guziką. Galite gaut am 3
metų išmokėjimo ir nereikės pra
dėt mokėt, iki Oktoberio mėnesio.
Nelaukit rudens, tada indėjimas
bus brangesnis. Klauskite dabar.
Jūsų lietuvis Plumberis ir Gas
fitteris,

AM. Dambrauskas
Karpenteris, I’entorius
Ablenai taisau viską prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Namo
pataisymo, kreipkitės pas mane.
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

OFISAS: 315 E Street
SOUTH BOSTONE.

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena*

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

CHARLES J. KAY
j Tel. 28624

(KUČINSKAS)

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

322 Dorchester Street
SOUTH BOSTON
Tel. ŠOU U346

Geriausia Proga
DABAR!

Gyv. 31132

j

DrJoseph A.Gaidis

!

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 5,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrųžinu šviesų. Iiegzaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAMRENCE, MASS.

ŠTAI JUNS NAUJAS 1940

Nash

LIETUVA DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-S.

Statom naujus ir
taisom senus na
mus. Musų kai
na prieinam iau* šia. Visoks dar
bas garant uotas.
Padarom reika
lingus planus pataisymams. Klauski
te musų kainos ir pamatysite skirtu
mą. Matyt geriausia vakarais.
J. J. KIRSIS
32 Hawthorne Avė.,
ARLINGTON, .MASS.
Tel. ARL 5537-J

83a L Street
SOUTH BOSTON.

MU

Dr. Susan
Glodienes-Curry

LATVYS LAISNIUOTAS
KARPENTERIS.

DR. G. L. KILLORY

^J7^54

naujas Sedan
(F. O. B. Factory)

60 SCOLLAY SQUARE, Room 21
BOSTON. Telef. Lafayette 2271
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedėiiom, nuo 10 iTto iki 1.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p.
ir nuo (i iki 8:30 vakaro.
Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.
Tek Boulevard 8483

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
ŠIRDIS JŪSŲ KARO YRA INŽINAS.

Nash inžinas yra tikra tvirtovė. t<xlėl 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 Relių,
nė kalnų. Artinanties 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
labbi daug vietos, todėl ge riausiai pamatykit Nash savo
akimis ir pabandykite pasivažinėt, tuomet suprasit tik
rąją Nash vertę.

Willvs Coupe

s

JEIGU JUKŲ KARAS NEKLAUSO, ATVAŽIUOKITE.
MES SUTAISYSIM. TAISOME VISOKIŲ BDIRBYSČIŲ. Kožnam darbui yra gerai prityręs mechanikas.
Benas gros puikios muzikos korinius.

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare.

Didelis, apšildytas, visi išranku
mai, arti karų, vienam arba dviem
vyrams. Galima matyt bile laiku nuo
y iki S vakare. Tel. COI, 1174
99 Boudoin ave„ Dorchester.

KAM REIKALINGAS MAŽESNIS KARAS
PAMATYKIT'
NAUJĄ 1940
(F. O. B. Factory)

Dalyvaus Ignas Kubilių nas. visų mėgiamas dainininkas
iš So Bostono. Jaunamečių grupė vadovaujama p-nios O.
Ivoškienės. Dalyvaus ir kiti dainininkai.
Prašome visus lietuvius atsilankyt ir pasigėrėti ta puikia muzika ir dainom.
Įžanga 10c.
Kviečia St. Dariaus Posto
BENAS.

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

davatkyno langus.

Koncertą

KAINOS, nes nan.ą. kur yra musų
turim išsikraustyl.

(REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJA8
Valandos: 2-4 ir S-S
Nedėliomis ir Avratadioaiate
aoo 10 iki 12 ryte.
278 HARVARD STREET
fcemp. Inman »L arti Central sfcv.
CAMBRIDGE. MAS8.

Prie Louisburgo skvero
vaikai iššaudė slėgto oro
šautuvais šv. Magdalenos

7»9

mska ti kime išparduoti žemiau

Dr. John Repshis

‘.............................

Lietuviu Piliečiu Kliube, -•
Jei taip, tai atsiminkit ve ką:
25 Camdcn st.. West Lyi^'jSLA Į88 kuopa ši šeštadienį.

Anglijos lietuviu kolonijas at
Atimrbiausia. bus išleisti išlaivyko broliai Motuzai su naujais Geg. 19 d.. 7 vai. vak.. sekmad.,
mėjimui
brangus daiktai, ku
šv. Roko Par. Salėj, Monroe
ir Įdomiais judamais paveiks
riems
laimėti
išanksto tikietai
st.. Brockton. Mass.
lais. tai Lietuvos kariuomenės
jau parduoti.
Įžengimas Gedimino sostinėn Geg. 20 d., 7:30 v. vak.. pirmad.
Visi pirkusieji laimėjimų tiAirių Par. Salėj. 24 Palmer
Vilniun.
kietus būtinai ateikit laimės iš
Street. Providence, R. I.
Pirmiausia tie vaizdai buvo
Geg.
21
d..
8
vai.
vak.,
antrad.
i
bandyti.
Laimės mes patys turiparodyti didžiausioj Amerikos
L.
Pil.
B-vės
Salėj,
13
George
me
jieškoti,
o nelaukti, kad lailietuviu kolonijoj Chicagoje. po
street. Nonvood, Mass.
mė mus jieškotų.
to rytinėse kolonijose — BaltiGeg.
22
d..
7:30
v.
vak.,
trečiad.
Visi SLA nariai, nežiūrint
morėj. Philadelphijoj. Nevv Yor
šv.
Petro
Par.
Salėj
W.
5
st.,
kokiai
kuopai jie priklauso, turi
ke ir Nevv Jersey apylinkėse.
So. Boston. Mass.
laikyti sau už pareigą SLA pa
Visose vietose žmonių susido
Geg.
23d..
7:30
v.
vk^
ketvirtad.
rengimuose
dalyvauti. Juk mes
mėjimas buvo didelis ir dauge
Municipal
Hali.
E.
Broadtvay.
esame
vienos
didžiulės šeimos
lis iš mažų kolonijų suvažiavo.

,

i

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

Boston Street Garage
PETRAS PILVINIS

NASH SALES & SERVICE

119 BOSTON STREET,
Tel. GEN 9296

SOUTH BOSTON.
Namų COL Stt.’i

APDRAUSTI
PERKRAUS*
TYTOJAI.
(Insured
Movers j

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

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
SOUth

Boston
1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kaino*, Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ
IšDIKBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.
Taisjmo ir demonstravimų vista

V HAMUN STRBBT
Kamp. East Elghtli 8L,

