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Kanados Kareiviai $1,820,941,000 Ameri- Rooseveltas ReikaĮtaisė Pogromą. kos Apsiginklavimui lauja 50,000 Orlaivių
Išdaužė komunistų ir nacių
Senato komisija pinigams
Pereitą sąvaitę prezidenlangus, suardė sales.
skirti šį panedėlį nutarė, kad tas Rooseveltas
pasakė

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 8071

METAI XXXV

Kas Negali Eiti Pirmyn,
Tegul Tas Niršta Vietoj

Regina, Sask. — Pereitą prezidento Roosevelto pa- Kongrese didelę prakalbą,
sąvaitę čia buvo paleistos siūlytai ginklavimosi pro- iškeldamas aikštėn rimtą TOKS ĮSAKYMAS DUO- į laisvių, neskaitant olandų
ORLAIVIAI ŽUDO IR DE
Anglų Armija Bel kalbos, kad komunistai ren gramai reikia paskirti ne bi- karo pavojų Amerikai. Nu- TAS FRANCUZŲ AR aimijos. kuri pasidavė visa.
MORALIZUOJA
gia prakalbas, kuriose bu-!
bet arti dviejų bilionų rodęs, kaip vokiečių karo
gijoj Apsupta.
Nusigandęs Francuzijos
MIJAI.
Kiekvienai upei ir kanalui
dolerių,
būtent — $1,820,- mašina triuškina vieną šalį
sianti teisinama Hitlerio
Į
armijos
vadas Gamelin už
vežami iš kalno pagaminti Apie 500,000 anglų ir belgų Vokietija, o smerkiamos de- 941,000. Senato komisija po kitos, jisai pareiškė, kad : Be to, Francuzija paskyrė
draudė
savo
armijai trauk
tiltai.
esą siųstuose.
mekratinės valstybės. Tas prideda čia $132,000.000 prieš šitokią karo jėgą da- naują armijos vadą vokie tis atgal. “Kiekvienas karei
Vėliausios žinios iš karo labai suerzino kareivius, sumą visai nenumatytiems baltinė Amerikos armija
čių ofensyvai sulaikyti.
Amerikiečių Associated
vis, kuris negali eiti pirmyn,
Press žinių agentūros vedė lauko sako, kad mechani- Tuojaus apie 50 uniformuo- reikalams, taip vadinamą butų beginklė ii- bespėkė.
privalo mirti vietoje ginda
Pereitą
sąvaitę
vokiečių
jas Louis P. Lochner, ku zuota vokiečių armija, kuri tų kareivių apsupo ukrainie- “čekio blanką,” kurią* pre- Buvę iki šiol ginklai ir apsi- pradėtas žaibo karas nuste mas savo tėvynę nuo prie
riam Hitleris davė specialų įsibriovė jau apie 60 mylių čių komunistų salę ir išdau- zidentas gali suvartoti gink- gynimo priemonės prieš šių bino visą pasaulį. Per 5 die šo,” skamba jo įsakymas.
leidimą pamatyti, kaip vei Francuzijos gilumon. išsiša- žė jos langus, sulaužė bal- lavimosi tikslams sulyg sa- dienų karo techniką jau nie- nas buvo užimta visa Olan
Bet gen. Gamelin tuoj bu
kia vokiečių armija, šią są kojo dviem kryptim: viena dus, suardė visą salės vidu- vo nuožiūros. Arti pusantro ko nereiškia, jis sako. šian- dija, sunaikinti visi jos or vo iš armijos vadovybės pavaitę prisiuntė telegrafu ši jos kolumna einanti tiesiai rį. Paskui tas pats padaryta I bilijono dolerių skiriama dien svarbiausi vaidmenį laiviai ir sumušta armija tu-; liuosuotas, o jo vieton pa
Paryžiaus link ir jau paė- German-Canadian salei ii i tuojautmiam ginklų ir oriai- vaidina orlaiviai. Todėl pretokių įdomybių:
musi
Amjeno (Amiens) austrų
valgyklai.
South į vių užsakymui. Iš tos sumos zidentas reikalauja išpiešti įėjo pasiduoti. Valdžia pa- skirtas gen. Maxime VVeyVokiečių armija veikia
skelbė, kad per tas 5 dienas gand, kuris iki šiol organitaip: visų pirma, oro eska miestą, 70 mylių nuo Pary- Railway gatvėį buvo suar- turi būt nupirkta 200 di- orlaivių pramonę tiek. kad Olandijos armija netekusi - zavo aliantų karo spėkas
dronas nustato priešo armi žiaus, o kita kolumna pasu- dyta viena bolinė ir viena ; Sirijų bombanešių. 2200 ji galėtų pastatyti per metus 100,000 kareivių.
i Artimuose Rytuose.
kusi į vakarus, prie Francu šokių salė. Visos nukentėjų J mažesnių. lėktuvų, daugybę mažiausia 50,000 lėktuvų. Ir
jos padėtį arba judėjimą.
Per kelias dienas tas pats
Šį panedėlį vokiečiai jau
prieštankinės ir prieslėktu- tai tun but^ padaryta ; tuoLakūnai sužino tikrai, zijos pajūrio, stengdamosi sios vietos prigulėjo komu ‘ vinės
atsitiko
ir
su
Belgija,
iš
kupasiekė
francuzų miestą St.
artilerijos ir amunici- jaus. neatidėliojant nei viekaip didelės priešo spėkos atkirsti nuo Francuzijos nistams ir naciams.
rios
vokiečiai
įsilaužė
Fran-j
Quentiną.
Berlyno žiniojos.
nos dienos. Reikia taip pat
duotoj vietoj, kaip jos ap šiaurinį jos kampą ir Belgieuzijon
ir
stebėtinu
greitu•
mis,
vokiečių
armija šios sa
sinkluotos. kokių turi gink- jos sklypų kurtame randasi 2500 Tankų Prieš ' Atskaitą iš šios sumos įuosti lakūnų kadrus. Rei- mu pradėjo žygiuoti Pary-1 vaitės pradžioje buvo nud
: prezidentas turės patiekti kia didinti armiją ir laivylu ir tt. Visa tai nustatoma apie 500,000 angių ir belgų
i jusi jau 60 mylių FrancuziKongresui
nevėliau kaip
šitiems tikslams prezi- žiaus link.
Franeuzus.
„
.
fotografiniais
aparatais, ia™'^- Jeigu naciams pa-į
Francuzai
su
anglais
sten-į
jos gilumon.
Ynrlf
«u,.i ! 1942 metu 30 birželio dieną, dentas reikalauja paskirti
Nuotraukos tuoj padidina- v5'ks
t’kslo pasiekti, tai
gėsi
sulaikyti
priešą
Belgi-'
Franeuzai sutraukė diNew lork Times gauta
0
j ••
bilioną dolerių, neskaitant
* naskirtn nintai m- joj. Jie čia suvarė apie 1,009 džiausius savo tankus ir a‘amos ir parodo visas smulk šita aliantų armija atsidurs is Paryžiaus radiograma sa-, . opozicijos šitiems pashdidžiausiam pavojuje. Iš
‘ * francuzų frontui' nmams kaip ir nėra. Beveik
pinigų aP i savo tankų. Bet vokiečiai kuoja įsiveržusi vokiečių
menas.
tikrujų
........................
Turėdami
tokių žinių,
kaip ėjo. taip ir nuėjo. Tai' “kylį” iš abiejų pusių, norėpriešą pradeda terorizuoti dėtis
reiškia, kad aliantų tankai j darni jį nugnybti,
miliono
vokiečių “štukos” (nardo ti nelaisvėn, arba galį būt; ant i'attT Ju tikslas esąs ne- nes vieni orlaiviai Amerikos barstai pritarė.
užmiršo buvo persilpni vokiečių tan i Vokiečiai sako, kad ių
mieji bombanešiai). Paskui sunaikinta.
kams atsilaikyti. Koresdon- oro spėkos daug didesnės,
'pratarti fSn^fron- neapginsi,. Jam tuojaus per
juos seka didieji bombane
--------------ta, bet ir sudemoralizuoti jų: nosį užtepė prezidento žmolr Pūtimus skirtu- dentai praneša, kad vokie- negu aliantų. Pavyzdžiui,
šiai, kurie pašėlusiu greitu
Į čių tankai labai stipriai pa- pereitą nedėldienį, 19 geKaralių
Šeimos
Fjffc.jklĮehdūV'ud
jie
bi
j
ot
“
^^^™Ameritofkio
S
paginklavimosi
“
pro^amį?
mu neria iš didelės aukštu
i daiyti ir prie to da jie labai gūžės, per vieną dieną jie
mos žemyn ir užverčia prie sionCMMt Kanados.
£Te^ tokių“ tefefo vejų tai OM. Lįndbergho “ j, remia ir spaudu i greiti, važiuoja 70 mylių numušę 147 aliantų orlaišą bombomis. Jeigu priešo
greičiu per valandą. Tai iš- vius, o patys netekę tik 27
Washingtone gerai Mor- muH» kokie dabar siaučia:
k a^il”T AmSftrJtaT keS
kariuomenė žygiuoja per muoti
aiškina,
kodėl vokiečiai taip! lėktuvų. Bet anglai sako,
žmonės
sakosi visai Belgijoj
ir siaurės Francu- gartotas ir apgailėtinas, pa________________
miestą, ar būna tenai susto
greitai žygiuoja pirmyn. Be kad per vieną sąvaitę alian
jusi. tai akies mirksny visas nesistebėtų, jei kurią norsI įįoįN^^orko dien- sake Mrs. Koosevelt.
to, jų tankai šaudo netiktai tai sunaikinę 1,000 vokiečių
miestas pavirsta griuvėsiais.' dieną į Kanados uostą nežy- rasčio žinia. “Dabar dvi vaiš kanuoiių ir kulkasvai-' lėktuvų.
50.000
Trinku
džių,
bet važiuodami svaido! Dabar visa aliantų viltis
šitokia staigi ataka iš karto miai įplauktų Anglijos karo į landos yra daug baisesnės, KIEK KAINUOTŲ
ORLAIVIŲ?
A
ianKlk
sunaikina, geležinkelių sto- laivas su karaliaus Jurgio į negu per pasaulinį karą dvi
.
....
Amerikoje anądien girde- liepsnomis, švirkščia kažin esanti gen. Weygandas. kutis. išardo bėgius, telefono šeimyna ir vaikais. Pats ka-i dienos buvo prie Verduno,”
Amerikos aviacijos kor- josj per i-acĮiją Belgijos už- kokia degančia mase. Ap- ris per Pasaulini Karą buv >
Tinklus, išgriauja dirbtuves ralius pasiliksiąs Anglijoj, pasakęs vienas francuzų ka puso viršininkas gen. Ar- sįenj0 reikalų ministerio lieti ta ugnimi aliantų tan- 'pirmoji maršalo Fošo ran
ir sunaikina žygiuojančią nes jam butu negražu bėgti rininkas. Ir jis pridūręs: nold patiekė Kongreso mili- kaiba. “MUSų laukuose, kur kai taip įkaista, kad karei- į ka. Ir prieš mirdamas markariuomenę. Amsterdamej iš Anglijos. ‘
i “Nors musų padėtis nėra tarmių reikalų komisijai ap- Vyk0 paskutiniai mūšiai, da- viaį viduje arba iškepa, ar- i salas Foš (Foch) pataręs
tokiu budu buvo užmušta; Belgijos karalius Leopol-1katastrofinga, bet ji yra
senatoriams
Vlr?^’ •
bar guli krūvos sunaikintų ba turi iš jų bėgti. Vienu žo-! Francuzijos
100.000 žmonių ir sugriau-į das taipgi žadąs pasilikti' rimta, ir labai rimta.”
džiu,
prieš
šitokį
pragarą
■
šaukti
generolą
Weygandą,
50,000 orlaivių jėga, kokios tankų ir orlaivių,” pasakė
niekas
negali
atsilaikyti,
toi
jeigu
Francuzijai
kada grętas beveik visas miestas. O j prie savo armijos, kuri trau
prezidentas Rooseveltas rei“Gintis mums labai
per keturias dienas žlugo kiasi iš Belgijos į Francuzi- Naciai Užėmė Jau kalauja. Jo apskaičiavimu. SUnku.” tęsė jis toliau, “nes dėl Francuzijoj ir Anglijoj stų pavojus.
ketvirtadalis visos Olandi- • ją, jeigu vokiečiai jos neap
pastatyti oO.OOO orlaivių, prįešo tankus ir pėstininkus kilo beveik panika.
Pereitos sąvaites pabai AMERIKA RENKA AU
jos armijos, kuri turėjo apie sups, bet jo žmona su vai- Aštuntą Sostinę.
Sl.mT3". -ktay
neapsakomai didelės
doje
vokiečiai užėmė jau KAS NUKENTĖJUSIEMS
500,000 kareivių.
j kais veikiausia vyksiančios
Pereitą sąvaitę nacių ar
juos
ir
operuoti
per
metus
i
F
*
________
Belgijos sostinę Briuseli,
NUO KARO.
Akies mirksny orlaiviai i Kanadon. Taip pat ir Olan- mija užėmė Belgijos sostinę
Amerikos
infonnuoja savo mechani- į dijos karalienės Wilhelmi- Briuselį. Tai yra jau aštun kainuotų kitą pusketvirto 21 AMERIKOS VALSTY paėmė Namurą, Louvainą,; gją savaitę
j
biliono
dolerių.
Antyerpą
ir
visą
eilę
kitų
Raudonojo
Kryžiaus
ofisas
zuotus armijos skyrius, ku- i nos šeimyna.
tos valstybės sostinė pate
BĖ PASMERKĖ NACIŲ
Belgijos didmiesčių. Šį pa- j Washingtone išsiuntė teleriose vietose bombos padarė'
kusi į kruvinas Hitlerio ran
BARBARIZMĄ.
AMERIKOS ARMIJA
nedėlį
Berlynas pasigyrė.! grafu $500,000 Francuzijon
kas. Visų pirma buvo pa
didesnį
sumišimą priešo AIRIAI SUSPROGDĖ
Užpuolus naciškiems barANGLŲ
LAIVĄ
SU
“
VISIŠKAI
BEJĖGĖ.”
kad
per
10 dienų Hitlerio. nukentėjusioms nuo kar.»
tarpe. Žaibo greitumu tada'
grobta Austrijos Viena, pa-j
barams neitralę Olandiją.
2800
KAREIVIŲ.
armija
paėmusi
110,000 be- franeuzams ir belgams. Kapuola tankai, liedami į visas j
skui Čekoslovakijos Praha.
Generalinio štabo virsi- Belgiją ir Liuksemburgą,
----- — ------- ro pabėgėliu Francuzijoj
puses ugnį ir šviną.
Airijos vadinama “repub- Lenkijos Varšuva, Danijos ninkas gen. Marshall paša- Pietų Amerikos respublika ——
AMERIKIEČIAI
APLEI esą jau 5,000.000. Jiems
Kai šita pragariškoji ga į likonų armija,” slapta tero- Kopenhaga, Norvegijos Os-įfcė Senato komisijai, kad Urugvajus pasiūlė visoms
šelpti Amerikoje norima u
DŽIA EUROPĄ.
lybė suardo priešo pozicijas Į ristų organizacija, paskelbė lo, Liuksemburgijos kum-; dabartinė Jungtiniu Valsti- Amprikos valstvbėms
ir sudemoralizuoja karei- per savo slaptą radijo stotį,
Iš Genujos uosto pereitą rinkti $10,000.000.
vius, tada jau žygiuoja vo- kad jo narių paslėpta pragasubatą išplaukė Amerikos
kiečių pėstininkai ir iškelia ro mašina sudraskė Anglijų tarpe
laivas “Washington,” ku-' ĮSIKŪRĖ KORPORACIJ4
savo vėliavą.
*
jos transporto laivą su 2800
j saigoje nei žmonių, nei me- Valstijos, pasmerkė nacių i iuo grįžta iš Europos 1,500 KOVAI SU “PENKTĄJĄ
ANGLŲ
LĖKTUVAI
KOLUMNA.”
Iki kokio laipsnio vokie-1 kareivių, kurie buvo siun
džiagos. Todėl reikalinga barbarizmą kaip nepateisi- amerikiečių. Laivas esąs pri
BOMBARDAVO
VO

Los
Angeles
mieste jau
čiu armija yra pasiruošusi čiami Norvegijon. Visi žuvę
: esanti milžiniška suma pini- namą žiaurumą,
sigrūdęs sausakimšai, nes
KIETIJĄ
karui, tai galima matyti ir iš, su laivu. Be to. airiai pari
gų padidinti armijos skai
visi amerikiečiai stengiasi įsikūrė korporacija kovai
to, kokiu gieitumu ji {terši- gyrė per savo radiją, kad
Pereito nedėldienio naktį čių žmonėmis ir apginkluo- LONDONO 2MONĖS IŠ išvažiuoti iš Europos kuo su. priešvalstybiniais gaivakelia per upes.
į viena jų bomba suardžiusi didelis anglų oro laivynas ti juos tinkamais ginklais,
BLAŠKĖ FAŠISTŲ
greičiausia. Į Genujos uostą i
kurie dabar yra vadiPasirodo, kad vokiečių amunicijos farbiką Angli buvo nulėkęs Vokietijon ir Reikia paruošti bent 75,000
MITINGĄ.
(Italijoj) daug jų buvo su nani> “penktąją kolumna.
ai mijos inžinieriams yra ži-' joje.
bombardavo gazolino san- lakūnų.
Iš Londono pranešama, J sisinkę iš Francuzijos, švei- Organizacija stato savo tiknomi visų Belgijos ir Fran
išnaikinti visus vaisty
dėlius ir susisiekimo įmo-'
--------------kad {nueitą subata tenai tarijos ir Balkanų. Paskuticuzijos upių bei kanalų til FRANCUZIJOJ BUS ŠAU nes Hamburge, Bremene ir Vėliausios Žinios mėgino laikyti gatvėje mi ti is laivan įlipo Laurence oės priešus.
tai. Jeigu tiltas būna kur iš DOMI VISI DEZERTYRAI Hanovery. Anglai sako, kad
~
tingą Anglijos fašistų vadas Steinhardt, Amerikos amiš
Karo
Lauko.
sprogdintas. tai vokiečiai
kad
jie
pridarę
didelių
nuo

basadorius
iš
Maskvo-.
KANADOS
I ARMERYS
Francuzijoj
paskelbtas
SirOsvvald Mosley, bet įnir
__________
IŠŠAUDĖ
SAVO
ŠEIMĄ.
turi jau iš kalno pada naujas įstatymas kovai su stolių vokiečiams, buvę ma
šę prieš fašistus anglai iš
1,000,000 ALIANTŲ
rytą ir pritaikytą kitą kenkėjais ir trukdytojais. tyt dideli gaisrai po bom
ATSIUNTĖ $1 KARO
Ontario provincijoj, Ka
blaškė jo mitingą ir bemaž
SLASTUOSE.
tokį pat tiltą. Motorizuotas Visiems dezertyrams, taip bardavimo. Vokiečiai gi sa
LAIVUI
PASTATYT.
nadoje, farmerys
vardu
ko jo paties nenulinčiavo.
jų avangardas vežasi visas kareiviams kaip ir civiliams, ko, kad anglų bombos su- ( Einant “Keleiviui” »pau- Jo kailį išgelbėjo policija.
Kad Amerikos visuome William Hunt nušovė savo
tilto dalis ant ratų. Iki pės skelbiama mirties bausmė. žeidusios tik du asmeniu ir don, is Berlyno atėjo žinių,
nėj pradeda kilti karo ūpas. žmoną, du vaiku, uošvę ir
kad naciai jau perskėlė CALIFORNIJOJ DREBĖ tai geriausia parodo tas fak- {taškui pats nusišovė, Prietininkai prieina prie upės, Pasišalinęs iš fronto ar ri sugriovusios vieną namą.
aliantų armiją. Prasilaužę
tiltas jau gatavas ir jie žy kiuotės kareivis gali būt tuoj
JO ŽEMĖ.
tas, jog į Washingtoną jau žastis: piniginiai sunkumai.
giuoja per upę nei valandos pastatytas prie sienos ir su AMERIKA TUOJ KA per Francuziją jie jau pasie
ima plaukti neprašytos au----------------taperiai
klony,
Ualifornegaišuodami.
RIAUS, SAKO “PRAV kę Anglijos kanalą ir atkir*. nijoj, pereitą subatą drėbė- j kos karo tikslams. Štai, tūla SUOMIJA SUĖMĖ VISUS
šaudytas. Darbininkas pasi
tę nuo likusios Francuzijos
DA.”
šalinęs iš dirbtuvės ar iš ki
JAVUS,
Drebėjimas buvo Juanita Graham, 13 metų!
AMERIKIEČIAI BĖGA IŠ tos vietos, gali būt baudžia
Maskvos bolševikų orga- j
•liantų kareivių.
jaučiamas
jaučiamas EI mergaitė, nusiuntė iš Texas
Suomijos vyriausybė naANGLIJOS.
mas panašiu budu. Valsty nas ’“Travrta
Pravda”’ informuoja
Devintoji francuzų armi- Centro miestely, kur suiro valstijos vieną popierinį do- ėmė savo žinion visus krašto
LJevintoji
Iš Anglijos prasidėjo a- bei gręsia žlugimo pavojus, savo skaitytojus, kad Ame- ja, kuri veikė Aisne paupiu, keli tiltai ir sugriuvo ne vie- lerį, norėdama “padėt pa- javus, kad užtikrinus gymerikiečių bėgimas, nes todėl visi piliečiai turį ją rikos kapitalistai “šliaužia” esanti jau eudaužyta, jos va- nas namas. 8žmonės bu- statyti karo laivą.” Panašių ventojams maistą, kurio per
Anglijoj dabar laukiama inti. Nuteistiems mirti ne- į Europos karą ir neužilgo. daa gen. Henri Giraud au vi* vo užmušti, nuostoliai di- aukų Washingtone esą gau- karą daug sunaikino bolšeuodama teisės apeliuoti.
vokiečių užpuolimo iš oro.
ši šalis kariausianti.
į au stabu paimti nelaisvėn, deli.
nama daug.
j vikų bombo*.
KrUVOS

Sunaikintų

t
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Veltui Buvo Jų Narsumas.

nori
padaryt šventuoju
NORI UŽDRAUST SPAU
DAI SKELBTI DIRVORSŲ SKANDALUS.

(Pagal prof. V. Ditjalcinę.)
Amerikiečiai greičiau pa
___________
1
tikės Anglijos spaudai, ne
Inkvizicija, tas klaikusis ; tajai Inkvizicijai ir karaliui.
gu Hitlerio propagandas
viduramžių
siaubas, siautė-1 Persikrikštijusius, be* tebė
meistrams.

Massachusetts legisliaturcn yra Įneštas bilius. ku
JURGELIONIENĖS PA
riuo norima uždrausti laik
MINKLUI SURINKTA
raščiams rašyti apie šeimy
$609.49.
niškus skandalus, kokie bū
"Naujienos” praneša, kad
na iškeliami teismuose na
Marijos Jurgelionienės Pa
grinėjant divorsu bylas.
Bendrai, bilius draudžia minklo Fondan Įplaukė jau
skelbti spaudoje bet koki -5609.49. Ristikas Karolis
parodymą, kurio tikslas bu-, Požėla aukojo 825.00.
vo apjuodinti teisme prieMusų visuomenės veikėšingos pusės charakteri.
jai Amerikoje pradeda iau
šito biliaus autorius yra , mirti ir paminklų reikalas
adv. Sullivan. buvęs proku- tolyn darosi, vis aktualesnis,
roro padėjėjas. Paklaustas.
Pirmas žymesnis visuoar jo bilius neprieštaraus menės aukomis pastatytas
spaudos laisvei, jis atsakė. buvo šerno paminklas Čhikad ne. Gūdi.
cagoje. Ateinanti.sekmadie"šitokiam Įstatymui negali ni Chicagoje bus atidengtas
but priešingas nei vienas svei- kun. M. X. Mockui paminkko proto asmuo, o juo mažiau
spauda. Normalus žmonės ne
trokšta persiskyrimo
bylų
smulkmenų. Taip vadinamas
‘davimas miniai ko ji nori' yra
absurdas. Paprotys skelbti divorsų skandalus yra sudarytas
pačių laikraščiu, kad pritrau
kus daugiau skaitytojų. Bet
teismai egzistuoja ne skanda
lams reklamuoti, o skanda
lams mažinti. Ir kas juose kal
bama. neturėtų but viešai skel
biama. taip kaip nėra viešai
skelbiama ką ligonis sako save
daktarui arba parapijonas sa
vo kunigui. Glaudus santikiai
tarp vyro ir moteries taip pat
neprivalo but viešai publikuo
jami. Spaudos laisvės tas vi
sai nepaliečia. Bet privatumo
tiesę paliečia.
"Niekas negali uždrausti
spaudai skelbti, kas visuome
nei yra svarbu if naudinga ži
noti. Bet ar yra toks redakto
rius. kuris galėtų Įrodyt, kokia naudą visuomet neša skan
dalų ir sensacijų skelbimas?"

i

jęs Europoje bažnyčios kie-' draikančius savo senos os
siejimo laikais, ir musų gy- religijos. Inkvizicijos teisvenimo laikmečio dienose, mai be pasigailėjimo pe: se
nei s nebe tokia aštria ir ker- kiojo: to pat likimo susilaušto dvasios kupiną forma, kė ir ispanai, išdrįsę pareikvis tik dar pasireiškė. Tiesa, šti vieną kitą laisvesnę minšianriien nebekraunami lau- ti religijos ar karaliaus atžai eretikams bei atskalų- žvilgiu.
nams sudeginti — šiandien
Liūdnos dienos atėjo Ispa
kai kuriuose kraštuose ant nijai. šventoji Inkvizicija
laužų supleškinamos didžių nepasotinamu kraujo troš
jų rašytojų ir mokslo vyrų kuliu siautėjo krašte kaip
knygos, o apie laužus šoka maras. Nei vienas gyventoapsvaigusių
savo .menkystos
. .
.
jas nebuvo užtikrintas rytodidybe anų .tamsiųjų vidur- jumj įj- savo gyvastimi. Viamžių inkvizitorių paliko- šame klastė siautėjo budegaujos...
liai. Torkvėmados diriguo
O butą dienų, klaikių die jami. ir spirgėjo ant laužų
nų, kada laužų liepsna, kaip eretikai "didesnei Dievo
kruvinos pašvaistės, siaubė oarbei”

Torkvėmados

Jas.

Europos žemę, kai tamsiuo-

Dabar da norima pastatyti buvusiai Lietuvių Sočialistų Sąjungos sekretorei ir
veikėjai M. Jurgelionienei
paminklas Chicagoje ir Dariui-Girėnui
paini n k 1 a s
Brooklvne.
Musų visuomenė savo
veikėjų nepamiršta!

;e inkvizicijos kalėjimų po- Ispanijoj sudegintų virš šežemiuose kankinamų ir žutūkstančių mokslo ir me

domų žmonių šauksmas dre
bino tų širdis, kurie nebuvo
dar suakmenėję religinio
pamišimo fanatizme.
Istorija mini tūkstančius
vardų tų žmonių, kurie su
laužytais kaulais, išsukinė
tais sąnariais ir laužo
ŽYDAS MOKINA LIETU nos aureole nušviesti
VIUS LIETUVIU KAL šių dienų gyvenime šviečia,
kaip didžiausio heroizmo ir
BOS.

Brooklyno
skaitom, kad

"Vipm-hėip" Pasiaukoįmo
vienyoeje

"Kanados mieste Edmontone įsi
kūrė lietuvių kalbos mokykla. Mo
kytojauja buvęs Pandėlio žydų mo
kyklos mokytojas Vakeris. Patalpas
nemokamai duoda žydų ‘siūlė’."

Tai taip yra Edmontone.
Kanados vakaruose, kur vra
susispietę daugiausia kai
riojo krypsnio lietuviai.

pavyzdžiai.

Bet negalima tylomis praeiti ir pro tuos, kurių vardu
anų senų laikmečių motinos
gąsdindavo savo vaikus, ku
rių vardo paminėjimas šiur
pu nukrėsdavo ano meto
žmogų.
Vienas tokių, neišdildo
mai Įrašytų istorijos lapuose
juodomis ir kruvinomis rai
dėmis. yra Tomas TorkveIspanijos
inkvizitorius.
Tomas Torkvemada gimė
1420 metais. Savo jaunėstę

sų tautininkų "tvirtovėj,
kur eina ir pati “Vienybė,’’
nėra jokios lietuvių kalbos
Reikia pripažinti, kad čia mokyklos.
Ar nevertėtu mūsiškiams
pasakyta daug tiesos. Jo
kreiptis ? , kad iis buvęs didekioj kitoj šaly visuomenė patnotams
Brookl.vno
žydus,
Pa^troškalr
jame reišnėra tiek pigiomis sensaci
aistringas valJdž;os si(?.
jomis maitinama, kiek A- mokrtų juos lietuvybės?
merikoj. Moterys čia savo MIRĖ ADV LUKOŠIUS k^mo jausmas. Ramios veismalsumą tenkina divorsu MIKE ADV. LUKUS1U5. do išraiškos, tylaus balso, isskandalais, o vyrų interese IVaterburyje pereitą są- teriškam, religingam jau
sritis prasideda ir baigiasi vaite mirė adv. Kazys Lu- nuoliui, jo senųjų mokytojų
futbolo ir bokso žiniomis.
košius. Jis buvo da nesenas dėka, buvo sudarytos sąlyžmogus. vos 55 metų am gos tapti “dvasios vadu”
ŽIOPLA FAŠISTŲ PRO žiaus.
jaunos Izabelės, fanatiškai
PAGANDA.
Kaip kiti musų pirmosios religingos Ispanijos kar
šiomis dienomis Londono kaitos profesionalai, taip ir liaus Henriko IV-jo Kastipriemiesty. Anglijoj, žuvo Lukošius atvvko Amerikon liečio sesei-s. 1469 m. Izabe
po traukinio ratais Webb nedaug mokslo teturėda lė ištekėjo už Aragonijos
Ferdinando, ir
Miller. amerikiečių United mas. tačiau savo pastango karaliaus
mis
pasiekė
profesijos
ir
tuo
buvo
pradėta
vykdyti
Press žinių agentūros vedė
jas. Tyrinėjimas nustatė, pralenkė daugeli čia gimu Ispanijos centralizacija, nes
iki to laiko Ispanija buvo
kad tai buvo nelaimė. Ta sių ir augusių žmonių.
susiskaldžiusi
Į daugybę at
Šitokia
ambicija
pasižy

čiau Vokietijos fašistai mė
mi
tik
ateiviai.
skirų
provincijų,
kurias val
gina Įkalbėti amerikiečiams,
dė ispaniški ar maurų val
kad MillerĮ nužudę Angli
jos valdžios agentai. Berly GEGUŽĖS 26 D. BUS dovai.
Čia prasidėjo T. Torkveno “Z\voelfuhrblatt” sako. ATIDENGTAS KUN. MO
mados veikla. Visomis savo
kad Milleris kritikuodavęs
CKUI PAMINKLAS.
jėgomis, visu protu, nežiū
Anglijos politiką, todėl ir
Chicagos Lietuvių Tauti- rėdama? priemonių, intrigopatekęs po traukiniu. O ki
BoerKomėse gegužės 26 mis į',-' klastajiš stengėsi sutas naciu dienrašti

Čia parodyta narsioji beijjų aririfcuri vos kelios dienos atgal ^sku
bėjo savo valstybės sienų ginti. Bet
veltai buvo žmonių narsumas prieš
vokiečių karo mašinas. J kelias die
nas buvo sutriuškinta visa Belgija.

laikotarpy

no veikalu už “erezijų”
•
- ------...
skelbimą. Bet tai. palyginus, smėmis nubausta 14,971 J ciamas, kaip Torkvemada,: toks jis įžengė istorijos pusyra menkniekis su sudegin- (viso 16,591 asm.). Ap-; nes nei \ ienas taip nemylėjo lapiuosna.
tų ar kitaip nukankintų skaičiuojama, kad per šešio- Dievo ir netroško išganyti
Šiandien, generolas Franžmonių skaičiumi. Taiap-Jika inkvizitoriško siautėji-i žmonių sielų...
; ko, per liaudies lavonus pri
skaičiuoti tiksliai nėra ima-™0 metų, Torkvemada “di-! Pagaliau 1498 m. spalių, ėjęs prie valdžios, ispanų
dvasininkijos laiminamas,
uošiasi ir daro pastangų
asmenys, kitom bausmėm
nubausta 6369 asmenys (viso 7057 asmenys); 1485 metais ant laužu sudeginta
1620 asmenų ir kitomis bau-------------------------------------

____________ Įkvėpė. Nors i pas popiežių, kad Torkvekartu su kitomis bausmėmis; negreit dar buvo likviduoti: mada butų kanonizuotas —
baustais, jo “rykštė” palietė • inkvizicijos židiniai, bet ne- paskelbtas šventuoju,
Pr. Ščenavavičius.
per 100,000 žmonių.
; atsirado antro tokio aršaus1
Nei vienas žmogus Ispa-: jos vadovo.
j■
nijoje nebuvo taip neapken- i Toks buvo Torkvemada ir i

PASTABĖLĖS.

Daugiau Laiko Linksmintis
...kuomet verdat su Elektriką!
te

“Sng a m

7

fo žaibome and mtad te

Lietuvos telegramų agen
tūra džiaugiasi, kad Vilniu
je per kovo mėnesi susijun
gė daugiau kaip 200 porų.
Bet koks čia gali but džiaug
smas? Juk tai reiškia tik
daugiau ubagų, ir daugiau
nieko.

’asitikėkit jūsų Pįetus5 auto
matiškam Elektrikiniui Pečiuj
--•r užmirškit kol nebus lai
kas dėt ant stalo. Tas reiškia

vU,T-U jums liuos<> laiko
Netiesą virime nepasiseki"i k'ekad pirmiau neturė
jot tok,o gardaus skonio!

tuadririt...

dasl jis

da.

\

Nes kas gi

tikės, kad

Anglijos valdžios agentai
žudytų Amerikos žurnalistą.
kuris Anglijai buvo labai
palankus? štai ką apie ji ra šo Londono "Nevvs-Chroniele:”

nūs dčilinmyici vdionies kuri.

"Nedaug yra žurnalistu, ku- Voekans biofnafiia

ri.

ini.-rpn,,,., b'

ir Evrop,. kaipmoRė-

})ant jau apie Izabelę, ir pamažu Torkvemada tapo nevainikuotu Ispanijos valdovu> Visoj Ispanijoj buvo j?teigtj bažnytiniai teismai
kovaj su “eretikais” ir “atskalūnais.” Tie teismai buv0
naudingi ir bažnyčiai ir karaiįui, nes, paprastai, atskajUnų turtus bažnytiniai teismaj konfiskuodavo, ir jie
patekdavo bažnyčios glo})on jr valdovų iždan...
14^2 metais Rymo popiediliui

tai užeikite šiandien ir sužinok'te kokius orumus iums
duoti virimas elektriką.

1«

Wht«

FAKTU FAKTELIAI.

elektriku virimą jūsų namuos
Ui KELIATĄ CENTŲ 1 DIENĄ’.

už maža

ką kap0 užfeikymui.

jo Milleris. Jis buvo gabiausias
Ceiemomjų piogiama pi aamerikiečių žurnalistas, o gasidės lygiai 12 valandą diebiausis iš jų. tai gabiausis pa
nos laiku. Kviečiami visi.
šauly. Jo mirtis yra skaudus
V. B. Ambrose.
smūgi? karo Anglijai.“
PAPARČIO *IEI)AS IR KETI BIOS

_
plt

CU

prasidėjo didieji Torkvemados žygdarbiai. Buvo išleistas Įstatymas, vertęs žyfjus jr mauvus krikštytis ka
talikais, o nesutinkantiems
tai padalyti buvo liepta pa

Taip• •pat jį išgiria
“Daily kitosNcuzs*tikinti>
apysakos:
’i
\\ras; i<2» žyTvu-U’vaph.
Daily Mali ir dintį Giria; (3) Klaida; (4> Korek- likti Ispaniją. Tūkstančiai
persekiojamųjų paliko savo
kiti di lieji Angliji laikraš-&*g
(■ja i,
_
i burtus ir tt. Kama ................... 16c kraštą, o jų turtai teko šven-

pa-

r

gamintas Produktas.

PAKLAUSKIT JUS ELEKTRINIŲ PEČIŲ
DYLER1O AR EDISON KRAUTUVĖJ
BOSTON KMBON COMFANT

GENJfc

Sulyg 1930 metų cenzą, New
Yorko valstijoj gyventoju buvo
12.588,066 žmonės. Kiek gyvento.fų ras šių metų cenzas—dar
; nežinia. Aišku, jų bus daug
daugiau, kadangi visoj Ameri
koj gyventojų skaičius daugėja,
t. y., daugiau gimsta negu mir
šta. Ir šitas gyventojų prieaug
lis žymia dalim prisideda prie
bedarbiu skaičiaus didėjimo.

t

Masterpiece

Moderniško Mokslo. Pasižymėjusių Kompanijų

TnVvi-

kuria zįu; _ Io rnal ai Į. teige M

Elta skelbia, kad iš So
vietų yra atbėgusių Lietu
von 3,000 žmonių. Bet nie
kas negirdėjo, kad iš Lietu
vos žmonės bėgtų i Sovie
tus. Gal komunistai paaiš
kintų, kodėl taip yra?

kaip elektriška
‘
bu
geriausias ir pigus.

Lengvi Išmokėjimai—Mokėt Mėnesiais
F. j.. ,savo auKomis gera
sirc’iai z?Pon®s- Pradedant
ceremonijas kalbės “Nau.redaktorius P. Gri&altls.lr
M. Metelioms is
Detroito; kalbės taipgi T.
į Kučinskas, A. Abekas, S.
Dombrovv ir v . B. Ambrose,
to, dainuos Naujosios
Gadynės choras. Pnmyn
£}or.° kvartetas solistas S.
R’mkus ir gros G. v įctoro
ansamblis su dūdomis.
, P’]e paminklo atidarymo

Lietuvoje litas rašomas su
didžiąją L. bet doleris su
mažja d. Bet prieš doleri ir
Lietuvos ponai nusiima ke
purę.

grimas Elektriką švaruti?

Kipkvienas tų Elektrikinių Pečių yra

deda nei vuotis. tai geriausis
jrodymas vra klastingas
Millerio nužudymas...“
Kruviniausi žmogžudžiai
turi drąsos kaltinti kitus
žm-mių žudymu!
Bet tai žiopla propagan-

Renkant delegatus i de
mokratų konvenciją. Illinoiuje. Wisconsine, Californi
joj, Alabamoj, Georgijoj ir
kitose valstijose laimėjo
prezidento Roosevelto šali
ninkai. kurie nori kad jis
į kandidatuotų trečiu kartu.
Į Todėl laikraščiai pranašau• ja, kad demokratų konven
cija nominuosianti ji tre
čiam terminui be jokios abe
jonės. jei tik jis sutiks tą no
minaciją priimti.

Pačiam New Yorke tų pačių
metų cenzas rado 6.930.446
žmones, kurie buvo pasidalinę j
sekančias Nevv Yorko dalis:
Brcnx’e buvo 1,265.258, Brook
lyne — 2.560,401, Manhattane
—1,867.312, Queens'e — 1.079,129. Richmonde — 158,346 gy
ventojus. Taigi vienas New
Yorko miestas turėjo beveik
trissyk daugiau gyventojų, ne
gu visa Lietuva.
Pennsvlvanijos ir kitose ang
lių kasyklų srityse, žydų beveik
, nėra. Vargiai jus rasite bent
\ vieną žydų tautybės žmogų dir, bantj augliu kasyklose. Mat,
sunkus darbas.

Surinko J. Kru-nis.

mma, so.
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KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Amalgameitų Unijos Try
liktoji Dvimetinė Kon
vencija.

boston.

iššaukė
mą.

karščiausį pritari

Robert F. Wagneris tapo
pasitiktas
didžiausiomis
Gegužės 13, kaip 10:30 iš ovacijomis. Jis, kaipo Jung
ryto, New Madison Square tinių Valstijų senatorius iš
Garden svetainėje atsidarė New Yorko. turi gražią re
Amalgameitų Unijos 13-tojj putaciją darbininkų klasė
je. Wagnerio Įstatymas ži
dvimetinė ir kartu 25 metų nomas visoms unijoms. Juk
jubilėjaus konvencija. Jų Socialės apdraudos įstaty
atidarė L. Hollanderis, New mas, senatvės pensijos įsta
Yorko Joint Boardo mene tymas, valandų ir algų įsta
džeris. Trumpai paaiškinęs tymas — tai vis jo nuopel
organizacijos 25 metų isto nai. Jis karštai ragino unijirija ir vaidmenį, jis pakvie stus žiūrėti savo atstovus
tė kunigą John P. Boland istatymdavybėje. Jeigu jie
atlikti maldą, kad dievas kur negerai daro, netaip
laimintu Amalgameitų Uni kaip reikia balsuoja — siųs
ją. Kunigas J. P. Boland yra kite protestus, nurodykit
gana artimas darbininkams. kad jie negerai daro, ir kad
Jis netoks, kaip musų lietu ateityje už juos nebalsuosit.
viški kunigai, kurie bijo Jus pamatysite, kaip jie pa
darbo unijų. Jis drąsiai atsi sikeis.
stojo priešakyje 20 tūkstan
Jo kalba buvo gana ilga ir
čių susirinkusių kriaučių, konstruktyvė,
daugiausiai
tarp kurių yra mažiausiai paremta skaitlinėmis ir da
75 nuošimčiai žydų, persi tomis. kaip kur kada kas
žegnojo balsu ir atkalbėjo buvo.
tai progai paruoštą maldą
Po Wagnerio, kalbėjo
Tegul padaro taip musų lie Jošeph Schlossberg, Amal
tuviški kunigai! Jie Brook gameitų unijos generalis se
lyne net savo chorams už kretorius ir kasininkas. Jis
draudė dalyvauti kriaučių senas žmogus. Jo lėta kalba
rengiamam 25 metų pami nekelia klausytojuose entu
nėjimo koncerte.
ziazmo. Jis kalba nuobo
Po J. P. Bolando maldos, džiai ir išlėto, tad jo nela
Metropolitan Operos daini bai kas nori klausytis. Jis ir
ninkė p-lė Hilda Burke pui pats tą gana gerai žino. Bet
kiai sudainavo kelias operos kada jis pradeda kalbėti, gi
arijas. Taip pat p. Robert lintis, tai jis pamiršta, kad
Weede, Metropolitan Ope jis yra nuobodus kalbėtojas.
ra House baritonas, sudai Tiesa, jis šį sykį kalbėjo ne
navo kelias arijas iš “Pag- ilgai. Po jo kalbos pirmuti
liacci.” Abudu puikus dai nė A. C. W. of A. konvenci
nininkai! Robert Weede jos sesija ir užsidarė.
tiesiog sužavėjo publiką.
Konvencijoje manoma,
kad
praeis su didžiausiu en
L. Hollanderis perstata
reikalavimas
Sidney Hillmaną užimti tuziazmu
idant
prezidentas
Roosevel
konvencijos pirmininko vie
tas
statytų
savo
kandidatutą ir Įteikia jam nuo New
Yorko Joint Boardo sidab ‘rą trečiam terminui. Taip
rinį kujalį. kaipo ženklą, ’ pat numatoma, kad Amal
kad unija švenčia sidabrinį gameitų unija pasmerks ag
jubilėjų. Prasideda didžiau resorius — Hitlerį, Staliną
sios aviacijos. Laikraščių ir Mussolinį, kurie užkure
įeporteriai iš visų pusių fo Europoje gaisrą. Galima ti
tografuoja musų preziden kėtis, kad bus nutarta vy
tą Hillmaną. Kiti greitraš- kinti specifikacijos ir klasi
čiu užrašinėja kiekvieną jo fikacijos sistemą visoje siu
pareiškimą. O jis, sukaupęs vimo pramonėje. Klasifikavisą energiją, dėsto delega , cija ir specifikacija reiškia
tams ir svečiams musų uni tą, kad už vienodos rūšies
jos nuveiktus darbus bėgy darbą turi but vienodas at
je 25 metų. Rodos, klausaisi lyginimas per visas Jungti
ir matai, kaip kriaučiai kita nes Valstijas.
dos dirbo ilgas valandas už Musų kriaučiai uoliai ruo
žemiausią atlyginimą. Tos šiasi delegato rinkimams*
kovos, tie streikai per 25
Kol kas yra numatomi tik
metus davė tai, kad šian
dien mes dirbame 37 darbo trys kandidatai į kriaučių
valandas per sąvaitę, ir tai 54 skyriaus delegatus, buda atrodo, kad ilgos valan itent: A. Bubnys, A. Linkus
(Linkutis) ir J. Harmanas.
dos.
Po S. Hillmano kalbos A. Bubnys jau yra buvęs kebuvo pakviestas kalbėti F. i lis metus musų skyriaus de
H. La Guardia. New Yorko legatu ir aš manau, kad jam
miesto majoras. Jis yra A- to jau užtenka. Mes turime
malgameitų unijos kūrėjas dviejų metų aprubežiavimą
ir dabar dar yra 63 lokalo delegato tarnybai. Mes tąjį
garbės naiys. Jis prisimena, įstatymą padarėme dėl to,
kad jam šis jubilėjus jau ne kad musų delegatai nesu25 metai, bet 27 metai, nes biurokratėtų. Bet praktika
per kelius pastaruosius me
Amalgameitų unija užsi tus
parodė ką kitą. Mes išmezgė 1913 metais. (Rei
kia suprasti, kad 1915 me 1 renkame delegatu asmenį,
tais buvo pirmoji unijos palaikome jį porą metų ir
konvencija New Yorke, ir renkame naują. Po poros
kad nuo tos konvencijos metų vėl renkame tą patį,
skaitosi 25 metų jubilėjus.) kurį turėjome du metu at
gal. Toks tų pačių žmonių
“šiandien jus laikote su kaiteliojimas jokios naudos
važiavimą New Madison kriaučiam nepadaro. Juk
Square Gardene, sako La taip ėjo Jankaičio ir Bubnio
Guardia, o mes pirmą Amal kaitaliojimas, iki priėjo prie
gameitų suvažiavimą atlai 1 to, kad Ch. Jankaitis suklukėme Webster Hali svetai : po. Ar norima ir A. Bubnį
nėje. Mes pirmutinį bankie prie to privesti?
tą turėjome į-umunų restora
Jeigu mes nenorime savo
ne ant Second avė., o dabar lokale biurokratizmo, tai šįjau puotaujame New York ! met rinkime visiškai naują
Hotelyje. Didelė pažanga! ! delegatą, iš niekad nebuvu*
Bet tai ne viskas. Amalga 'šių delegatu. Tada mes iš
meitų organizacija daug ką laikysime savo “principą.”
nuveikė, bet tai dar nevis Pasirinkime vieną iš dviejų:
kas. Valandos da perilgos ir ar A. Linkų, ar J. Harmaną.
jas reikia trumpinti. Kol va A. Linkus čia gimęs ir augęs
landos bus musų šalyje il vyras. Iš jo gali kas nors ka
gos. tol bus milionai bedar da išeiti, nors dabar pas jį
bių.”
patyrimo
ir orientacijos
šis majoro pareiškimas trūksta. Bet jis vistiek daug

AKRON, OHIO.
geresnis butų už A. Bubnį.1
Tokia mano nuomonė.
Streiką*.
Kas liečia J. Harmaną.
General Tire kompanijos
tai jis butų vienas iš tinka darbininkai streikuoja jau
miausių būti delegatu. Tie kelintą sąvaitę ir pikietuoįa
sa, jį anuomet komunistai dirbtuvę, kad kompanija
smarkiai akėjo, nes jie jau nepriv e ž t ų
streiklaužių.
tė jo asmenyje rimtą opo Dirbtuvė stovi uždaryta.
nentą. Komunistai niekuo Darbininkai priklauso prie
met žmogaus nepuls, jeigu CIO unijos. Streiko priežas
jis nebus jiems tikrai rimtas tis yra ta, kad kompanija
oponentas. Dėl to jie ir plie nepildė sutarties su unija.
kė Harmaną ir kitus. Dabai Manoma, kad darbininkai
jie pliekia J. Stilsoną, St. streiką laimės, nes teisybė
Strazdą ir visą eilę kitų opo jų pusėj.
nentų, kaip jie sako—“prie* y9
sų.
Daug apsivedimų.
Bet šiandien jau į komu
Šį pavasarį Akrone nepa
nistus reikia žiūrėti kitaip. prastai daug apsivedimų
Jie kadaise kalbėjo anie taip lietuvių. Tuokiasi ne
darbininkus. Jie darbinin tik jauni, bet ir seni. Nese
kams reikalavo laisvės, de nai susituokė J. Zdanis su
mokratijos ir geresnio gyve
Ona Kazlauskiene; Malvi
nimo. Bet šiandien ko jie na Rūdaitė ištekėjo už ser
nori? Jie nori diktatūros! bų tautybės vyro; Pranas
Jie šiandien iau teisina Hit Š velny s susituokė su Barbo
lerį, kuris žudo nekaltus rą Aidokiene. o Kazys PakOlandijos, Noivegijos. Lu- šis su O. Dimšiene.
xemburgo, Belgijos, Fran
Iki gegužės mėnesio pa
cuzijos ir Anglijos žmones,
baigos
žada susituokti da 7
o kaltina socialistus. Jie ne
poros.
tik apjako, bet galutinai su
kvailiojo. Todėl šiandien
jau nėra reikalo kreipti dė Užplūdo politiški ubagai.
Musų koloniją paskuti
mėsi. ką komunistai kalba
apie Haimaną. Jie jį šmei niais laikais pradėjo labai
žia, jis jiems netarnauja ir dažnai lankyti ubagai iš
netarnaus. Bet kriaučiams Chicagos ir Brooklyno. Jie
jis gali būti vienas iš geriau atvažiuoją čia žvejoti dole
sių delegatų, tad patartina rių lietuvių darbininkų kiuž jį balsuoti visiems kriau šeniuose. Jie išplūsta “Ke
leivį” ir “Naujienas,” kurie
čiams.
rašo teisybę apie darbinin
J. Harmanas nėra komu kus, o siūlo užsirašyti “Lais
nistuojantis žmogus. Tiesa,
vę” ir “Vilnį,” kurios tar
jis nėra nei socialistas; bet nauja Stalino diktatūrai ir
jis yra senas unijoje dar jau užtaria Hitlerį.
buotojas. Moka, apart lietu
Bet tarp Akroflo lietuvių
vių kalbos, angliškai, rusiš
kai ir lenkiškai. Vyras gana tie maklioriai pasisekimo
apsitašęs. Tai kodėl jį nega neturi, Į jų prakalbas nenu
lima butų išrinkti musų lo eina daugiau kaip tuzinas
kalo delegatu? Mano nuo žiopsotojų. Juos remia tik
mone, galima ir reikalinga, komunistai, kurie čia visai
nes iš jo kriaučiai turės daug neskaitlingi. Yra LDLD
daugiau naudos, negu iš ki kuopelė, kurios ižde buvo
keli dėsėtkai dolerių, tai tie
tų, kuriuos aš minėjau.
Vytautas Katilių*. ubagai čionai atsilankyda
mi jau baigia čiulpti tos
kuopelės iždą.
CHICAGO, ILL.
Čia lankėsi jau “Vilnies”
Kun. Mockaus paminklo
redaktorius Jagminas, Ju
atidengima*.
kelis, Petrikienė iš Brookly
Velioniui kunigui Mockui no ir dar kažin koks ubagas
puikus paminklas buvo pa iš Kanados. Nors jie mažai
statytas gegužės 15 d., o
ką peša. bet lenda žmonėms
atidengimo iškilmės įvyks
į akis ii- prašinėja “almuž26 d. Programa prasidės ly nos.” Tas jų ubagavimas įsi
giai 12 vai., todėl visi Chi pyko jau net ir komunis
cagos ir apielinkių lietu
tams. Jie jau svarsto, kaip
viai prašomi nesivėluot. Iš uždaryti savo duris tiems
kilmės prasidės nustatytu kalėdotojams.
Pieva.
laiku. Jos susidės iš pritai
kintų tai progai dainų, pra
LEW1STON, ME.
kalbų ir muzikos. Kalbės
“Naujienų” redaktorius dr. Suvaidino “Velnią* Sta
tinėj.”
P. Grigaitis, adv. T. J. Ku
činskas, A. M. Metelionis iš
Gegužės 4 d. Jaunime
Detroito ir F. Abekas. Dai choras po Igno Chužo vado
nuos Naujosios Gadynės vybe suvaidino komediją
mišrus choras, “Pirmyn” “Velnias Statinėj” (“Satachoro oktetas ir žinomas so na v Bočke”). kurią P. Bal
listas Stasys Rimkus. Gros sys išvertė iš ukrainų kalbos.
George Viktoro orkestrą. Vaidintojai labai puikiai at
Programą ves V. B. Am liko savo roles ir gerai pri
brose.
juokino žmones. Be to. Va
Kaip matote, bus visiems lerija Varaneckaitė solo pa
įdomu išgirsti. O prie to, dainavo: “Aš myliu tą ber
bus dalinama velionies gy nelį.” Edvardas Bikulčius
venimo biografija visiems paskambino pianu. Onytė
atsilankiusiems minėtą die Kalvelis padainavo “Kiške
ną į Lietuvių Tautiškas ka lis” ir paskambino bandžio.
pines.
Lidija Sabaliauskaitė ir Ig
Paminklo statymui auku nas Chužas sudainavo due
risiuntė per “Naujienas* tą “Skaisti, meili mergužė
Irs. Jieva Mineikienė, $1; lė.” Lidija Sabaliauskaitė ir
Stanley Lipnik, $1; iš Tor Antanas Banaitis duetą
ronto. Ont. Canados, drau “Kur Banguoja Nemunė
gas A. Frenzelis $3.50.
lis.” Antanas Banaitis, Al
gis
Vaitonis ir Vincas Ba
Visiems aukautiems ve
naitis
sudainavo
tryse:
lionies Mockaus ir paminklo
“
South
of
the
Border.
” Li
statymo komiteto vardu ta
riu širdingą ačiū. Taipgi dija Sabaliauskaitė solo:
prašau visų, kurie turite au “Kur Bakūžė Samanota” ir
kų surinkę ar dar renkate, su Antanu Banaičiu duetą:
prisiųsti viską kaip galimą “Trys Sesutės.”
greičiau, nes komitetas nori
Reikia pažymėti, kad šio
suvest galutiną atskaita ir vakaro . surengimui daug
po paminklo atidengimo lik darbavosi dr-gė Valerija
viduotis. Visas aukas prašo Chužienė ir dr-gai Jonas ir
me siųst komiteto sekreto Marijona Paušai. Ant galo
riui šiuo adresu: Antanas sekė šokiai. Žmonių atsilan
Jocius, 135 E. 114th place, kė daug.
Chicago, III.
A. Jociu*.
Lewistono koresp. M. D.

S

KAS NIBKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Kas Mums Rašoma Kaip Švento Kazimiero Draugija švente
Savo 35 Metų Sukaktuves.
Visi po $10.00 saviškiam*.
Amerikos Lietuvių Eko
nominis Centras duoda šito
kį patarimą: kadangi ren
kamos aukos Lietuvos žmo
nėms ne visus patenkina, ir
ne visi aukoja, tai tegul
kiekvienas Amerikos lietu
vis nusiunčia ^aviškiems tie
siai į Lietuvą bent po
$10.00. Siųsti reikėtų tuo
jaus. nei dienos neatidėlio
jant, nes Lietuvoje šimet
pavasarys vėlyvas, ūkinin
kams pritruko pašarų ir pi
nigai jiems labai reikalingi.
Nusiusta dešimtinė tikrai
pasieks tuos žmones, ku
liuos mes norime sušelpti.
MIRĖ BENEDIKTAS LAl’RINAV1CIA.

VVoreester, Mass. — Kovo 27
St. Vincent ligoninėje nuo įde
gimo plaučių mirė Benediktas
Laurinavičia. Velionis paėjo iš
Lietuves iš K vėsų kaimo, Vilki
jos parapijos, Raseinių apskr.
1906 m. vasario mėnesy atva
žiavo Amerikon ir pirmiausiai
apsistojo Lowelly. Velionio duk
tė Stella nuvežė jo kūną į Det
roitą, Mich. ir palaidojo Mt.
Olivet kapinėse. Velionis buvo
nariu Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo. Hamtramck. Mich.
Iš amato buvo dailydė (master
carpenter).
Velionis paliko žmoną Jieva
Laurinavičienę - Turauskaitę,
dvi dukteris. Stella ištekėjusią
už Levono ir Aldiną ištekėjusią
už Nardeno, abi gyvena Detroi
te. Mich. ir broli Joną ir seserį
Oną.
Velionis buvo didelis “Kelei
vio” šalininkas ir visą laiką jo
namuose
buvo mylimiausias
svečias. Daugelis jo senesnių
draugų gailisi netekę rimto ir
malonaus draugo. Lai būna jam
musų amžina atmintis.
Jieva Laurinavičienė.
MIRĖ MARIJONA SILVEST
RĄ VIČIENĖ.

Gegužės 2 d. atsiskyrė iš mu
sų tarpo Marijona Silvestravičienė-Rapoliukė, iš Lietuvos ve
lionė paėjo iš Barsukinių kai
mo, Skaudvilės parap., Taura
gės apskr. Į Ameriką atvažiavo
1913 m. ir ištekėjo už Jono Sil
vestravičiaus ir visą laiką gyve
no Conn. valstijoje. Keliatą me
tų prigulėjo prie SLA 326 kp.,
Bristoly, bet bedarbei užėjus
turėjo pasitraukti. Buvo rimto
budo moteris ir turėjo daug
draugų. Jai mirus daug draugų
ir giminių palydėjo į amžino po
ilsio vietą. Velionė palaidota šv.
Juozapo kapinėse Bristoly. Pa
liko nubudime vyrą Joną. sūnūs
Joną ir Viktorą, pusbrolį Lingį,
Waterbury, Conn. Taipgi 4 bro
lius ir 3 seseris Lietuvoje.
Ilsėkis mylima drauge laisvos
Amerikos žemelėje, užbaigus
visus savo vargus ir rūpesčius,
o mes kol kas likome nešti sun
kią musų naštą.
Viena iš Draugų.
DRAUGIJŲ REIKALAI.
Lawrence, Mass. — Gegužės

26, nedėlioję, 2 vai. po pietų,
dr-go J. Pečiulkos spaustuvėje.
13 Chestnut street, bus bendras
susirinkimas LSS 61 kuopos ir
LDD. Yra svarbių reikalų, ku
rie paliečia darbininkų reikalus
ir taipgi bendrų reikalų minėtų
organizacijų, todėl malonėkite
susirinkt paskirtu laiku. Atsi
veskite ir naujų narių.
F. Vareika, seki.
SURENGĖ POKYLĮ.
Detroit, Mich. — Balandžio
20 d. Petrui ir Elzbietai Tamo
šauskams surengė jų draugai
puikų pokylį paminėt 25 metų
jų vedybinio gyvenimo. Vaišės
buvo svetainėje ir dalyvavo
daug draugų. Laike pokylio
daugelis pareiškė gražių linkė
jimų ir apdovanojo gražiom
dovanom. Duktė ir žentas ypa
tingai palinkėjo kad jie galėtų
apvaikščioti ir 50 metų sukak
tuves.
Mrs. A. Kidulas.

HOLYOKE, MASS.

Šių metų gegužės 5 d. vie
tos lietuvių šv. Kazimiero
pašelpinė draugija minėjo
savo 35 metų sukaktį. Ta
proga buvo surengtas bankietas ir pakviesta daug sve
čių.
Vakarienė turėjo prasidė
ti 6 valandą vakare, bet ne
pribuvus laiku musų miesto
majorui, teko pusvalandį
palaukti.
Vakaro vedėju buvo mu
sų draugijos protokolų raš
tininkas* Mykolas Žebraus
kas.
Po vakarienės prasidėjo
svečių kalbos. Pirmutinis
kalbėjo VVestfieldo kunigas
V. Puidokas, kuris savo kal
boje nurodė, kad vien tik
vienybėje ir sutikime vei
kiant galima atsiekti tikslo,
prie kurio mes esame pasi
ryžę eiti. Dar pažymėjo,
kad mes lietuviai, kaip čia
Amerikoj taip ir Lietuvoje,
nenorime nieko kas nepri
guli mums, bet niekados ne
atsisakysime nuo to, kas yra
musų, pavyzdžiui, nuo musų
sostinės Vilniaus. Nors prie
šas ir spyrė lietuvius nuo
Vilniaus atsisakyti, bet lie
tuviai neatsisakė. Vilnius
buvo musų ir vėl sugryžo
prie Lietuvos. Ir jis pasiliks
musų Lietuvos sostine ant
visados. Jo kalbai publika
karštai pritarė.
Antras
kalbėjo musų
miesto majoras Henry J.
Toepfert. Pasveikinęs drau
giją ir visus svečius, jis nu
rodė, kad čia Amerikoje gy
vena daug visokių tautybių
žmonių ir visi sutinkame.
Sekantis buvo jaunas Ed
vardas Žebrauskas, kuris
sugabiai parodė daug štukų.
Matyti, jis gerai prasilavi
nęs savo amate, ir jis vi
siems patiko. Paskui kalbė
jo aldermanai R. Beaudry,
D. Whalen ir VVilliam Žebrauski (lietuvis aldermanas). Visi trys kalbėjo ang-

Kalboms pasibaigus, pra
sidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki
12 valandos nakties. Šo
kiams griežė gerai šioj apy
linkėj žinomo musų jauno
lietuvio Eruševičiaus ir jo
sesers iš Eastamptono veda
ma orkestrą.
Vakarienei buvo duoda
mi kalakutai (kurkęs), ku
riuos paruošė musų veiklios
draugės A. Žebrauskienė ii
J. Zaleckienė. Reikia pažy
mėti, kad nelengvas tai bu
vo joms darbas, nes svetai
nėj virtuvės nėra, todėl ka
lakutus reikėjo kepti ir kitus
valgius gaminti keliose at
skirose vietose. Bet jos vis
ką nugalėjo ir vakarienė bu
vo pagaminta laiku ir gerai.
Moterims reikia užtai ati
duoti didelis kreditas. Tik
padavimas į stalus truputį
užtruko, nes svečių susirin
ko daugiau negu tikėtasi ii
neturėta gana mergaičių
patarnavimui.
Švento Kazimiero Drau
gija širdingai dėkoja vi
siems svečiams, o ypač bro
liškom draugijom iš Northamptono ir VVestfieldo, ku
rios atvažiavo dideliais Hu
sais. Ačiū taip pat VVestfieldo lietuvių klebonui kun.
Puidokui* draugui K. P.
Šimkoniui iš Worcesterio,
draugams Arentams ir ki
tiems (visų vardų negalė
jau sužinoti), kurie malonė
jo musų draugijos jubilėj li
ję dalyvauti.
Antanas Razukevičius.

DETROIT, MICH.
Operetė “Silvija” scenoj.

Dailės Choras 14 balan
džio statė scenoje operetę
“Silviją.” Aš esu jau kelis
kartus šį veikalą matęs, bet
nuvykau ir dabar, nes buvo
žadėta ir “pridėčkų” duoti.
Reikia pasakyti, kad pats
Dailės Choras atliko savo
užduotį gerai, tačiau orkest
rą buvo pergarsi. .
Nauji
pridėčkai buvo
Gaila, kad nebuvo musų
“
zuikučių
šokis.
” Mažų mer
D-ro E. A. Abboto (Abragaičių
ir
berniukų
grupė
činsko); mat, jis turėjo
svarbų reikalą pas tėvus, baltais rūbeliais gražiai pa
kurie gyvena Montelloje. šoko. Ištikro. jie labai paį
Buvo pakviestas musų se vairino operetę. Detroito lie
nas draugas, buvęs pirmi tuvių scenoj tokio gražaus
ninku šios draugijos per šokio iki šiol da nebuvo.
penkis metus. K. P. Šimko- Garbė už tai priklauso musų
nis iš Worcester, Mass. Kaip jaunai šokių artistei, Birutei
mums holyoke’iečiams, taip A. Zigmantaitei. Tik gaila,
ir apielinkės lietuviams. K. kad Antanas Kvederas ne
P. šimkonis yra žinomas mokėjo šokio diriguoti, kas
kaipo geras organizatorius sugadino šokikams ir jų mo
ir veikėjas dar nuo tų laikų, kytojai lipą.
Birutė Zigmantaitė yra
kada jis čia gyveno su mu
mis 24 metai atgal. Jis kal viena iš pavyzdingiausių
bėjo trumpai, bet visiems musų mergaičių. Nors me
suprantamai. Jis nurodė or tais dar jauna, bet savo rim
ganizacijos svarbą musų gy tumu ji pralenkia ir senes
venime. Jo kalba visiems nes savo drauges. Ji yra
patiko, ką liudijo gausus' daug patarnavus musų organizac i j ų
pa re n gi ma m s.
delnų plojimas.
Drg. šimkonis gyveno Seniau ji pasirodydavo kaip
Holyoke, rodos, septynius balerina (toe dancei ), pia
metus. Ir jis dabar išrodo nistė ir akompanistė. Mi
taip pat energingas, kaip nint M. Jurgelionienės na
buvo 24 metai atgal: pilnas gingo žuvimo sukaktį. Eilu
pasišventimo ir jėgų dirbti' tė su savo mamyte sudaina
vo labai graudingą duetą—
organizacijai.
Į šį bankietą buvo pa taip graudingą, kad ir aš
kviestas šv. Kazimiero pa apsiverkiau.
Birutė priklauso prie Dai
rapijos klebonas kunigas V.
Puidokas iš Westfieldo ir lės Choro ir dalyvavo “Sil
šv. Kazimiero Draugija iš vijos” operetėj, vaidino Da
VVestfieldo, o taipgi ir šv. lės rolę. dainavo chore, suJuozapo Draugija iš North- mokino vaikų gi upę pašok
amptono. Buvo kviečiama ir ti ir sakėsi išpardavusi ne
Eastamptono lietuvių drau maža šito parengimo tikėtų.
gija bei kliubas, bet jie ne Tačiau Dailės Choro valdy
ba nematė reikalo pripažin
dalyvavo.
Kaip Westfieldo kazi- ti jai kreditą už tai. Publi
mierinės pirmininkas A. koje daug kas manė. jog tai
Minkelis. taip ir Northamp- A. Kvedaro nuopelnas. Vai
tono juozapinės pirminin kučių motinos dėl to labai
kas Gasevičius gražiai pa nepatenkintos. Jos žino, kad
sveikino svečius savo drau kreditas priklauso Birutei
gijų vardais ir linkėjo vi A. Zigmantaitei ir norėjo,
siems lietuviams dirbti vie kad tas butų paskelbta nuo
nybėj ir santaikoj. Jų kal pagrindų.
Buvę* choristą*.
bos visiems patiko.

Ketvirtu Poslapis. ’

KELEIVIS. SO. BOSTON

•

Pasikalbėjimas
Maikio sa Tęva

j

. No. 21. Gegužės 22 d., 1940 Ai,

Mikužiutė ................ 2879
Dargis .................... 2509

SLA RINKIMŲ
DAVINIAI.
______ _

Brazauskas ........... 2380
Januškevičius ........
Urbonas ................

Išskyrus daktarą-kvotėją.
pasiliko visi senieji vir
šininkai.

994
662

| daktarus kvotėjus:

Dr. Biežis................ 2779
SLA Pildomosios Tarybos
Dr.
Staneslovv ........ 2755
rinkimų daviniai jau paaiš
Dr.
Graičunas........ 1110
kėjo. Pasirodo, kad iš apie
15,000 SLA narių rinkimuo
Taigi išrinkti *šie: Bago
se dalyvavo apie 6,800 žmo čius, Mažukna, Vinikas, Gu
nių. kurių balsai pasidalijo gis, Mockus, Mikužiutė,
sekančiai:
d-ras Biežis. Vadinasi,, pasi
lieka visi senieji, išskyrus
Į prezidentus:
Bagočius ................ 2998 tik daktarą kvotėją, kuriuo
Laukaitis ............... ; 2979 išrinktas d r. Biežis buvusio
Miliauskas ............ 784 d-ro Staneslovv vieton. Sro
viniu požiūriu, Pildomos
i
Į viceprezidentus:
Tarybos sąstatas tačiau ne
Mažukna ................ 3522 pasikeičia, nes d-ras Biežis,
Kerševičius ............ 3135 kaip ir d-ras Staneslovv. ši
tuo žvilgsniu yra neitralųs.
Į sekretorius:

i

Vinikas ............... '..... 3978
Dr. Pilka ................ 1830
Keist. Michelsonas 856

FRANCUZIJOS FABRI
KAI DIRBA DIENĄ IR
NAKTĮ.

Į iždininkus:

Francuzijoj Įvesta 24 va
Gugis .................... 3020 landų darbo para visose gin
Bačiunas ................ 2789 kių, amunicijos ir orlaivių
žebrys .................
817 dirbtuvėse. Darbininkai dil
Į iždo globėjus:
ba dieną ir naktį, dviem
Mockus.................
3591 permainom.

—.Maike. žegnokis ir kal ke. kad Hitleris nelabai se
bėk petelius, ba sudna die niai pasirašė su Stalinu toki
na jau ateina.
agiymentą. kad per 10 metų
—Matyt, tėvas gavai kur abudu bus geri frontai ir
išsigerti, kad taip linksmai vienas prieš kitą neis?
esi nusiteikęs.
—Žinau. tėve. žinau: bet
' — Maike. linksmybių čia tie pasirašymai šiais laikais
nėra. Kaip Hitleris vainą iš- nieko nereiškia. Juk Hitle
grajis. tai visiems bus galas. ris turėjo padaręs tokią su
—Bet peteliai čia nieko tarti su Lenkija, o ar jis jos
negelbės, tėve.
neužpuolė? Rusija taipgi
—Malke, šventas tėvas buvo davusi Lenkijai savo
liepė katalikams melstis.
parašą, kad ji jos neužpuls,
—Žinau.
o betgi užpuolė ir pasiglem
—Na. tai kodėl nesižeg- žė pusę lenkų valstybės.
noji?
—Ir gerai padalė. Maike,
—Todėl, tėve, kad aš ne kad pasiglemžė. Užtai mes
burtininkas.
dabar atgavom savo Vilnių
—Na. be juoko. Maike, su eudauna aušros bromą.
pasakyk, kas mums reikia
—Gerai ar ne gerai, tai
daiyt, kad vokietvs neuž
priklauso nuo to, tėve. iš ke 1
imtų Amerikos?
no pusės i tai žiūrima. Jeigu f
—Tau čia daryt nėra kas.
Hitleris pagrobs Ukrainą su
tėve. Tu sau lukyk pypkę ir
jos derlingais laukais, tai
nevargink savo galvos tuš
jam irgi bus gerai.
čiais klausimais.
—Bet be jokios pričynios
—Na. o jeigu atlėkęs Hit
jis negali ant Rusijos užpul
lerio raplenas pradės mėtyt
ti, vaike.
bombas i Ameriką, kas bus
—Žinai, tėve. tą patarlę:
tada?
kas nori mušti, tas ir lazda
— Visų pirma, tėve. Hitle
susiranda? Tai reiškia, kad
rio oriaiviai bombų Ameri
jeigu Hitleris norės Rusiją
koje nemė.ys. O jeigu jau
apiplėšti, tai susiras ir prie
kiltų karo pavojus, tai nei
kabių. Pasakys, pavyzdžiui,
tu. r.ei aš neatitolinsime jo.
kad bolševikiškos varnos
—0 aš mislinu. Maike,
skraido iš Rusijos i Vokieti
kad mudu turėtume prisigają. ir apskelbs karą.
tavyt. ha kaip iš netyčių už
—Tai tu rokuoji. kad už
klups. tai tada ne čėsas bus
varną
galėtų vaina kilti?
gintis.
—O kodėl ne. tėve? Bet
—Kodėl tu. tėve. manai,
vokiečiai
galėtų ir kitokių
kad Hit’eris turėtų pulti
priekabių
rasti. Pavyzdžiui,
Ameriką?
jiems
gali
nepatikti, kad ru
—Todėl. Maike. kad dau
giau jau nebus jam ant ko sai užėmė Suomijos tvirto
pulti. Kain užims Prancūzi ves, arba gali pareikalauti,
ją ir Angliją, tai daugiau že kad bolševikų kariuomenė
mių jau nebus. Žinai, kad 1 išsikraustytų iš Lietuvos. Jei
nuo Prancūzijos ir Anglijos Maskva nepaklausys, tuo
jau pi a.-įrieda marios, tai jaus ir bus priežastis karui.
—O kaip tu rokuoji. Mai
kur j;s galės daugiau eiti.
jeigu ne i Ameriką? Čia, ke, katras katrą nuvajaMaike. Pagota šalis, 'Pankai votų?
—Aš manau. tėve. kad
pilni pinigų, storuose pridė
ta visokių kilbasų. bravorai vokiečiai galėtų rusus netik
padaro gero alaus, tai rlžer- iš Lietuvos išvyti, bet per
dvi .-ąvaites galėtų ir Mask
mar.ui čia butų regii rojus.
— Bet neužmiišk, tėve, vą paimti. Jeigu prieš jų
Kad į Ameriką įeikia plauk techniką negali atsispirti
ti tris tūkstančius mylių per franeuzų ir anglų armijos,
šaltą vandenyną. .. Hitleris tai ką jau kalbėt apie rusus!
prastas plaukikas.
—Na, tai kaip tada butų
—Maike, jis atims iš An su Lietuva?
glijos visus šipus ir atplauks
—Lietuvą užimtų vokie
tais šipai.". Ar tu nemislini, čiai. Jiems reikalingas Bal
kad taip gali but?
tijos pajūris.
-Ne. tėve, aš nemanau,
—Veidiminut, Maike! Aš
kari taip bus.
mislinu. kad Lietuva galėtų
—O aš galiu bečyt. Mai- su vokiečiu geruoju susitarti
he. kad Hitleris nenusispa- ir pasakyti bolševikams gekajis. Kaip Naplijonas no riaut, ar negalėtų?
rėjo ūsą -vietą užvajavot. —Dėl galėjimo, tėve. daug
aio ir Hitleris trajins savo kas gali būti, bet ar bus, tai
ga. bę pakelti.
parodys tik ateitis. Todėl
- .Jeigu jis ištikrujų tokių svarstyti dabar tokius klau
ambicijų turėtų, tevt, tai simus nėra prasmes
jam daug arčiau yra Sovie- Na tai deiikio, Maike.
ų Rusija.
kad tu mali šitą bizni taip
R<t ;o m nežinai. M.-ii nni« išrirozijai.

Kaip GyvenaNorvegai
(Tąsa)

jokių mokesčių, nei rinkliavų. Jie gauna iš
•
•«« ,
karnos prekės, bukliai su pienu ar šiaip ko 1 parapijos algą.
kie daiktai su parašu, kas juos turi paimti, • Norvegijos kunigai atsidavę savo darpro šalį važiuodamas. Ir tie daiktai gali : bui. rūpestingai pildo savo bažnytines pa
išbūti dieną ir naktį—niekas nereikalin reigas. nebodami oro, nei žiemos pūgų, jie
j lanko ligonis; jų namai taip pat visiems
gas jų nepaims, nepasisavins.
• Toks norvegų teisingumas daug padeda atviri. Apsišvietę norvegai nežino prieta
jiems gyvenime. Ypačiai prekyboje: nere rų.
Norvegai moka gerai išnaudoti šventa
tai net didelės sutartys daromos tarp pirk
dienius
-— tai visų darbo žmonių poilsis.
lių žodžiais. Tat didžiai palengvina visą
Fabrikai
nedirba, krautuvės uždarytos;
prekybos mainą. Mat. laisvas ir kultūrin
gas Norvegijos gy venimas buvo žmonėms visi apsitaisę vaikščioja, svečiuojasi. Eže
gera mokykla kilniems tarpusavio santy rai mirga nuo išpuoštų laivų—tai jaunuo
menė plauko, lenktynėmis eina; žiemą gi
kiams ir papročiams išsidirbti.
Norvegijoje viešpatauja tikėjimo lais pačiūžomis ar ledžingomis ledu ar sniegų
vė. Kas kaip nori, taip tiki; niekas never kalnais duodasi. Į kaimus atvažiuoja pro
čia tą ar kitą tikėjimą ar jo apeigas išpa fesoriai, rašytojai, skaito lekcijas, daro pa
žinti. Žmogaus sąžinė čia pirmasis doros sikalbėjimus su valstiečiais. Prieš rinki
mus gi verda karštas darbas — tariasi dėl
prisakymas ir jos ramstis.
Didžiuma norvegu priklauso liuteronų kandidatų į stortingo (seimo) atstovus,
bažnyčiai: savo apeigų paprastumu ji ma svarsto jų darbų programas.
žiausiai nutolusi nuo senovės krikščiony
Beveik kas kaimas turi savo liaudies na
bės. Pamaldos visos atliekamos savo kal mus, kur visi gali rinktis tiek bendrais rei
boje, bažnyčioje nėra jokių papuošimų, kalais pasikalbėti, tiek pasilinksminti.
nėra nei stovylų, nei paveikslų. Visi maldi Jaunuomenė rengia šokius, žaidžia, dai
ninkai susėdę suoluose gieda giesmes, nuoja. Negirdėti niekur barnių, piktžo
džiavimų, nematyti girtų. Dargi minia mo
klauso savo kunigų pamokslų.
Visi jų kunigai išėję aukštesnį muksią. ka save valdyti — demonstracijų ar šiaip
(Bus daugiau)
Už bažnyčios pareigas jie neprivalo imti

GIETS
FOR THE BRIDE AND GBADUATE

af~ Roland Ketvirtis & Co
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IADT BUIOVA
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$4950

NATALIE

17
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ROLAND KETVIRTIS & C0
312 Broadway

South Boston, Mass.
EDMUNi) I.. KETVIRTIS, Mgr.

Td. MII th Boston 4649

No. 21. Gegužės 22 d., 1940 m.

Penktu Puslapiu

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Vokiečių Orlaiviai Viršum Amsterdamo.

Įvairios Žinios is Cicero, IU.
Skurdžiai aukoja turtingam vaikščiojimas. Pranešė, kad j
suma atsibusianti 10 vai. ry-I
kunigui pinigus.

Musų miestelis randasi j
vakarus nuo Chicagos mies
to. Jis yra jau beveik apsup
tas iš visų pusių kitais Chi
cagos priemiesčiais. Todė?
jaučiamės gyvenų Chicago
je. Bet administraciją turi
me atskilą nuo Chicagos
miesto. Musų taksai už nuo
savybes yra daug aukštesni
negu Chicagoje. Ypač mo
kestis už vandenį yra taip iš
kelta, kad tur būti niekas
taip brangiai už vandens
vartojimą nemoka,
kaip
mes ciceriečiai. O priežastis
to yra ta, kad keliatas bohe
mų politikierių gerai susior
ganizavę išnaudoja visus ki
tus gyventojus.

Balandžio 14 įvyko musų
klebono kun. H. Vaičiūne.
25 metų kunigystės jubilėjus. Todėl visos gerosios da
vatkos ir parapijos komite
tai buvo užkinkyti ir bėgio
jo tarp biznierių ir šiaip parapijonų prašydami aukų
klebonui. Nors musų mieste
lyje yra bedarbiu ir daug
uždarbiauja prie WPA dar
bų. tačiau tos uolios davat
kos neaplenkė nei jų. Vis:
turėjo aukoti klebono vadi
namam jubilėjui. Sukolektuota kun. H. Vaičiūnui net
$1,400.00 suma! Tiek pini
gų iškaulyti iš biednų žmo
nių, tai ne juokas. Ypač to
kiais sunkiais laikais!
Yra žmonių, kurie tiek
neuždirba per visa metą. C
čia dabar dėl kokio ten jubilėjaus vienam žmogui to
kia krūva pinigų be jokio
pasidarbavimo. Ir kad čia
butų koks reikalas! Visai
ne. Juk klebonas įgauna iš
parapijos iždo $100.00 al
gos per-mėnesį. Be to, jis
gauna už parapijonų vaikų
krikštijimą, už šliubus ir lai
dotuves. Klebonija pastaty
ta ir išfurnišiuota dykai. Ne
reikia nei vieno cęnto už ta*
niekam mokėti. Tad kode?
tie Romos katalikų kunigą;
yra taip godus ant pinigo?
Vilniaus badaujantiems
ciceriečiai neduosnųs.

Čia man prisimena praei
tą rudenį aukų rinkimas
Vilniaus bado ištiktiems
žmoneliams. Buvo čia atrilankęsį musų miestelį ir tas
garsus kunigų profesorius
K. Pakštas. Nors jis ir gra
žiai kalbėjo, tačiau aukų su
rinko tik kelias dešimtis do
lerių. Na, o dabar tokiam
tikslui, kur visai nėra jokio
reika’o — žmogui, kuris lu
ti kleboniją it kokį palocių
už kurį nereikia nei valsty
bei mokesčių mokėti, ne’
aptarnavima, kurį parapijo
nai savo pinigais užlaiko,
tokiam žmogui vien tik ant
kokių ten sukaktuvių davat
kos iškaulino iš parapijom1
net $1,400.00!
Tas parodo, kiek yra pas
tuos Komos katalikus taria
mos “artimo meilės.” Vil
niaus lietuviai, ištikti neti
kėtos nelaimės, šaukiasi pa
galbos. o musų romiški ka
talikai sudeda tik kelias de
šimtis dolerių. O žmogui,
kuris gyvena gražiame palociuje, kuriam nieko nerei
kia, nieko netrūksta, sude
da net $1,400.00! Tiesiog
nesinori tikėti, kad mes gy
vename krikščionybės lai
kuose.
Kitai Vaičiūno jubilėjaut
apvaikičiojimas.

Balandžio 28 dieną baž
nyčioje ir per savo “šv. An
tano Par. Pranešėją'’ kuni
gai pranešė, kad gegužės £
dieną atsibus kitas kun. Je
ronimo H. Vaičiūno 25 me

tų kunigystės jubilėjaus ap-

tą. dalyvausią toje nepa
prastoje iškilmėje net dv
vyskupai, O’Brien ir Bučys
Busią nepaprastai šaunios
iškilmės, 50 jaunų mergai
čių bai'stysiančios gėles vvs
kupams po kojų ir tt. Su
prantama, viskas daryta,
kad tik sutraukus didesnę
minią žmonių.
Kad tas jomarkas geriau
pasisektų, klebonas kun. H.
Vaičiūnas sustabdė ir naujo
grindinio dėjimą ant 50-th
avenue, kuri eina pro šalį
klebonijos ir bažnyčios. Ka
dangi kontraktorius nenorė
jo savo darbą stabdyti, tai
klebonas turėjo kreiptis i
Cicero miestelio policiją,
kad ši sustabdytų kontraktorių ir neleistų ardyti gat
vės ties klebonija ir bažny
čia. Mat. taja gatve iš kle
bonijos i bažnyčią turėjo
maršuoti du vyskupai, jubi
lijatas klebonas, kunigai,
nekaltos mergaitės ir cnat
lyvos davatkos.
Suprantama, kunigai pa
statė ant savo. Sustabdė
kontraktorių per kelias die
nas iki gegužės 5, kad nepa
kenkus savo jomarkui. Da
vatkos Įsakė jaunom mer
gaitėm (jų galėjo būti apie
50) apsirengti plonomis šil
ko suknelėmis gėles barstyti
po kojų sijonais apsirengu
siems senberniams. Supran
tama, davatkos turėjo pada
ryti, kas buvo klebono įsa
kyta.
Mergaitės peršalo.

Gegužės 5 diena iš ryto
buvo pusėtinai šalta. Ter
mometras rodė tik apie 40
laipsnių. Be overkočio ir už
augusiam žmogui buvo ne
jauku eiti laukan. Na. o čia
jaunos mergaitės, nuo 6 iki
12 metų amžiaus, turėjo
pusnuogės stovėti ant gat
vės suvirs valandą laiko ir
laukti baisiai didelių žmo
nių, pakol jie ten klebonijo
je susitars, ar po du matuo
ti laukan iš klebonijos, ar
po tris. Vargšės mergaitės
taip peršalo nuo šiurpaus
žieminio vėjo, kad pradėjo
drebėti. Nekurios motinos
jau buvo pradėjusios mur
mėti ir protestuoti, kodėl
tie jegamasčiai taip ilgai
peckeliojasi toje savo kle
bonijoje. Jiems ten šilta ir
jauku, o čia ant šalto vėjo
mergaitės turi stovėti ir
laukti, iki tie seni kelmai iš
sirioglins maršuoti!
Čia reikia pažymėti, kad
davatkos (mokytojos) ne
kaltos dėl mergaičių šaldy
mo: kalti kunigai, kurie da
vė įsakymą jieranksti tuos
kūdikius iššaukti iš mokyk
los kambarių i gatvę ir lai
kyti šaltam ore valandą su
viršum. Daug motinų turėjo
gana vargo ir daibo. pakol
savo dukreles paršalusias
atgaivino. Nekurios turėjo
net ir prie daktaro kreiptis.
Kitos turėjo virti liepos žie
dų ir ramunėlių arbatėles,
kad pei šalusias mergaite!?
atgaivinti.
Barzdotas vyskupas
P. Bučys.

Vyskupas P. Būtys, kuris
jau apie dešimtį metų yra
priėmęs pravoslavų tikybą,
laike savo mišias slovenskoje kalboje. Jam patarnavo
kun. Rėklaitis ir kun. Juške
vičius. Žmonėms buvo labai
įdomu žiūrėj, kaip lietuvis
kunigas laiko pravoslavų ti
kybos apeiga^. Man prisi
mena, kaip Lietuvoje romiš
ki kunigai mus vaikus bai
siausiai gindavo nuo rusų
pravoslavų cerkves. Saky
davo, kad esanti miltina
nuodėmė jam. kas įeis į pra-

Pensija Veteranų
Šeimynoms.

Kongreso butas šį panedėlį nutarė 247 balsais prieš
Į 31 buvusio j>asaulini«> karo
i veteranų šemynom - turi
but mokama pensi ja iš vals
tybės iždo. Kas tik; išbuvo
aimijoj 90 dienų, tai jam
minis jo vaikam- turi but
mokama po $12 i mėnesį, o
į likusiai jo našlei, jeigu nėra
vaikų. $20 per mėnesį, bet
jeigu yra vaikų, tai iki $56
per mėnesį. Seniems tėvams
po $20 per mėnesį.
Šitas bilius dabar eina į
senatą. Jeigu senatas jį pri
ims ir prezidentas užtvir’ tins, tai jis virs įstatymu ir
visos mirusių veteranų šei
mynos gaus pensiją. Norint
■ gauti tokią pensiją, reikės
paduoti veteranų ailministlacijai prašymą.
Veteranų admimsti acijos
apskaičiavimu, per pasauli
nį karą Amerikos armijon
buvo paimta 4.700,000 vy
lų. Dabartiniu laiku esą
'30.500 likusių bevaikių ve
teranų našlių, 66,700 našlių
ši nuotrauka parodu, kaip vokiečių
mi vaikais
ir 23,500 našlai
armijos bombanesiai atakavo Olan
čių,
kurie
neturi
jau nei tė
dijos miestą Amsterdamąvo, nei motinos. Visiems
voslavų cerkvę. Neduosią Reikalauia Sustab-TABAK/^ perka Rusi 8,500,000 AKRŲ LAISVAI iiems pirmais metais tektų
MEDŽIOKLEI.
išmokėti $39.914,000 pašaltokiam išrišimo.
joj, TURKIJOJ IR
i
pos bei pensijos. Be to, esą
O dabar matote kokie lai dyt Karo Medžiagą
KITUR
kai atėjo! Romos neklaidin
Japonijai.
gasis popiežius tiek nusiže
mino, kad prikalbėjo kun. Žymių Amerikos visuome
P. Bučį priimti pravoslavų
nininkų balsai.
tikybą, pašventino ii net
tabako žaliavų. Taip pat už- i 000, kur tuoj busią leistai
nraim
Bostono apylinkės meto
pravoslavų vyskupu, kad ji
pirko
Belgijoje.
Turkijoje,
'
piliečiams
laisvai
medžioti,
f
AJ1LSK0J1MAI
sai platintų tarpe rusų pra distų vyskupas Oxnam ra
Bulgarijoje ir kitur. Už- Į žuvauti ir slastais gaudyti
voslavų idėją, jog jiems bu šo:
Kazimiera Saldauskaitė-Plataku “Jeigu mes nepadėsime pirktųjų tabako žaliavų už-1 žvėrelius. Tokių plotų esą
sią geriau, jeigu jie pripa
pajicškau savo dviejų pusbrolių
visose valstijose, išskyrus, ouo.ir
Juozo LUKOŠIŲ: jie paeina
žins popiežių savo bažny Kinijai atremti Japonijos teks visiems metams. *"
Massaehusetts. Vermonta ir iš Žemaitijos, Varnių parapijos; apie
agresiją, ką mes turime pil
čios galva.
; 1* metų atgal jie gyveno BentleyREIKALINGAS VYRAS
Nevv Jersey.
: viiie. Pa., diria* minkštųjų anglių ka-'
Būdamas Amerikoje ke ną teisę padaryt, tai ateityje Prie farmos dailių; kuris gėlai Slli syklose. Prašau jų pačių atsišaukti;
darbų, mokestis tinkama. Suliatas metų atgal jisai lan mes susilauksime daug sun- pranta
i .kurte žinote kur jie randasi, malone-:
REIKALINGI
VYRAI
>• įtaikysime laiškais. Rašykit:
(2)
i1>
!
kesnės
padČtįes.
Aš
nuo
pat
Dvi Amerikos greitai atimančios, kitę pranešti, busiu dėkinga.
kė tik rusų pravoslavų baž
Joe Astrauskas.
J1
Mrs. Kazė Platakienė
industrijos
reikalauja
atsakoniingu
R.
I).
12,
Point
Marior
ra. '.yru. REFRIGERATION ir AIR; 1431 E.-5rtth st., CIevcland, Ohio.
nyčias ir bandė prikalbėti piadžios buvau isitikines ir
CONPITIONING dirbtuvės nori pri-i
rusus, kad jie priimtų Ro visur kur tik turėjau'proAntanėj
Pajieškau Povilo Licbos,
rengt tinkamus mechanikus, kurie
y
mos popiežiaus globą. Ta gos. stojau uz tai, kad mes'i * Nuo 50 iki 560 metu. kuris nevartoturėtu ant visados pastovų užsiėmi Repšo, Leono Smilio, Prano Vaičel’.o;
! ir Jono Butkaus; iš Lietuvos p.ein.l;
čiau iš tos jo misijos nieko tuiėtume uždrausti visokį
.
, ja svaiginančių gėrimu ir mylėtų ant mą. Kurie nesibijo darbo, ir nori iš iš Mosėdžio parapijos, Mažeikių a;.-,
mokt gera amatą, yra gera ateitis.
eksportą
Japonfjon
ir
tuo
j
farmos
padėt
dirbti.
Mes
duodant
neišėjo.
Amerikos rusai
Rašvkit plačiai paaiškindami apie I skrieto. Prieš 25 metus visi gyvenom;
Maine valstijoj. Prašait
pravoslavai neprisiėmė Bu budu padėti, Kinijai sustip-*val^uK.$l\kSS, n’V.’ save'. TRA1NING CORPORATION ! Redington,
juos
atsišaukti,
kurie žinot kur jie
OF
AMERICA,
Box
K,
253
Broadčio-peršamos Romos popie rėti, nefr KS^tja gali but vie
randasi, malonėkite pranešti jų ad
tvay. So. Boston, Mass.
50 Akerių Farma.
resą.
Albertas Daukintis
< 1 .»
nintelė demokratijos tvirto
žiaus globos.
!».'*!♦ W. South st.,
Akron. Ohio.
Parsiduoda
arba
mainyčiau
ant
na

PUIKI
FARMA
Čia vertėtų paklausti, ko vė Tolimuose Rytuose.”
mo. Yra budinkai ir Įrengimai. Pau
i 19 Akrų žemės, gera stuba su vi
Prof. Taussig sako:
liau informaciją klauskite laišku.
APSIVEDIMAI.
kią naudą lietuviai turi iš
sais įrenginiais ir liarne, elektrikos
\Vm. Meškauska
(
i
)
“Vesdama dabartinį karą
Romos popiežiaus globos?
šviesa,
telefonas.
bėgantis
vanduo.
R. F. P. 1.
Coav. Pa.
Pa.iieškau vaikino arba našlio l-e
Parduodu su gyvuliais arba l>e gy !
Štai. bus jau pusė metų kaip prieš Kiniją, Japonija elgia
vulių. Aukštos ir lygios pievos, butų šeimynos apsivylimui, nejaunesnio
gera vieta ir aeroplanų stočiai. Noriu ' 26, ir nestnesnio .'!!> metų. PageidauLietuva atgavo savo Vilnių si užpuolikiškai, veidmai Darbininkas ant Farmos
parduot greitai, nes dabar geriausis ' jama kad nevartotų svaigalų, aukšto
Reikalingas
darbininkas,
kuris
nu

ir dalelę Vilniaus įtrašto. ningai ir žiauriai naikina simano apie farmos darbus. Atsišau- laikas
nirkti.
(5) į ūgio. geros išvaizdos ir šiek tiek pasiturmtis. Aš esu jauna našlė, gerai
Ten popiežius Pius XI pa nekaltą gyvybę, ko jokia kit tuojaus. Geram vyrui tinkama F. KATINAS, Waehusett Street. įi atrodau,
turiu turto. Arčiau susipaHOLPEN, MASS. Telef. 46—2.
vieta.
J.
J.
Plandunis
<1
>
šalis,
norėdama
vadintis
ci

skyrė arkivyskupu Jalbzy; žinsime laiškais. Pageidaujama su
Rovve's Corner,
Auburn. Maine.
laišku kad prisiųstų paveikslą;
kovvskį. kuris uoliai gelbėjo vilizuota. nedrįstų daiyti. O
Petronėlė Lamsargienė įj pirmu
pareikalavus, paveikslą sugrąžinsiu.
lenkų valdžiai Vilniaus kra mes nesąmoningai įsileidom
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS. I’.ereikalingai prašau norašinėti. A lC. I>.
<2
GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie!j resas toks:
što lietuvius persekioti ir nu į prekybos santikius su ja ir
6 Rornar Ttrr. (Suite
turite kokius nesveikumus, kreipki- Į
Roxburv. Mass.
tautinti. Jau kiek sykių Lie padedam jai vesti šitą karą,
i ės pas mane: duosiu gerų patarimų '
ir
busit
patenkinti.
(28)
i
pardavinėdami
jai
ginklus
tuvos valdžia reikalavo, kad
Pajieškau apsivedimui vaikino ar
PET. LAMSARGIENĖ
popiežius Jalbzyko\vskį at ir visokią karo medžiagą,
1814 S. Waler St.. Philadelphia. Pa. ba našlio, ne jaunesnio P* arba .">*»
metų: aš turiu puikią farma. galiu
šauktų iš Vilniaus vyskupi tuo tarpu kai Kinijon pana
ir parduot jeigu kas norėtų pirkt.
Puriu daug gyvulių, visi įrankiai rei
jos, o jo vieton paskirtų lie šių dalykų mes visai nelei
kalingi
prie farmos. K’eipkitės > 1 i
džia
m.
Didelė
musų
visuo

“KELEIVIO” KA
tuvį, bet dabartinis popie
Mrs. S. M. Lipski,
R. :>, Hart. Mieli.
žius Pius XII Lietuvos val menės dauguma norėtų duo
I
_________________________
LENDORIUS
džios prašymus visai igno- ti tokios pat paramos ir Ki
i LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų
įuoja. Jis Vilniaus nepri nijai — o gal ir daugiau.
Kurie jį užsisakė visiems apsisaugoti. Parašė P-ras !■'. MaAntra, peržiūrėta ir nagepažįsta lietuviams. Jis lau Nors sykį nusivalykim savo
išsiuntinėtas. O kas da ne ! Pilaitis.
r »ita laida. Kaina........................ 25c.
kia, pakol vėl bus Lenkija sąžinę ir padarykim galą ši
užsisakė. gali prisiųsti užsa
atstatyta ir Vilnius grąžin tai prekybai, kuri prieštakymą dabar. Kaina “Kelei PANAIKINKIT
tas Lenkijai. Tai ve, kokia lauja dagi ir musų šalies
vio”’ skaitytojams — 25c. PLEISKANAS ir
rauda Lietuvai iš popie neitralumui.”
Prašome adresuoti taip:
O štai ką sako Gifford
žiaus globos. Lietuva negali
“Keleivis,” 253 Broadvvay, Sustiprinkit
Pinchot, buvęs Pennsylva
jo agentų suvaldyti.
So. Boston. Mass.
PLAUKIS
Todėl nestebėtina, kad nijos gubei natorius:
Vartokite Alexander’s Gastile Oiive
“1. Japonai užpuolė Ki-į
Į OJ Shampoo ir Stiprinantį Tonika,
įusai irgi nenori tos globos.
ItLUE RIBBON
Rašto Istorija. Pagal A B Srhnitzerjį; Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi*
n
i
ją
be
jokios
priežasties.
Dabar barzdotą vyskupą
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu ., me 2 Sampalu.
MALTAS supa
“2. Kiniečiai kovoja už j kuotas pilni svarai ir kiekvienas žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš- ■
Bučį marijonų broliukai iš
ALEXANDER’S CO.
Hirl*o sau raštą kiekviena žmonių tau- ,
aneas visada vienodos aukštos rū
sirinko savo “generolu.” savo šalies laisvę.
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
412 W. BROAPMAY.
“3. O mes, amerikiečiai, šies. Protinga ekonomija, perkant Andirvta ....................... ........ $9 5P l
Bus įdomu pamatyti kokią
S«». ROSTON. VI \SS.
maltą. ’ visada prašyti gero, seno
misiją jis užims šį sykį važi padedam užpuolikams.
P.lue Ribbon Malto.
“Kokios gali but iš to iš Copyright
nėdamas po Ameriką?
1’abst Bn-winKCompany. M luauk* ■
Tai tokios žinios iš musų vados? Visų pirma, Ameri
padangės. Kitą sykį bus kos pagalba šitam biauriam
dargiau.
Cicerietis. smurtui yra nepateisinama.
Todėl kiekvienas amerikie
tis.
kuris stoja už laisvę ir
KANADA KIRS PER MIŠ
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
teisingumą,
pi ivalo dėtis
KUS PLAČIĄ PASIENIO
įvykina, tai skaitykite “Naujienas.*
prie tų, kurie reikalauja,
LINIJĄ.
kad karo medžiagos parda
Amencas Biggest Sp/fer
“Naujienos* yra pirmas ir didžiausias lietuvių
Kanados valdžia paskel vinėjimas Japonijai butų
dienraštis Amerikoje.
bė, kad greitu laiku ji pra tuojaus > ustabdytas.
dėsianti kinti per miškus
Užsirašykite “Naujienas* šiandien. Naujienų
plačią liniją Jungtinių Vals
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chitijų pasieniu, būtent, tarp
c«OT). $5.00. Chicagoje ir Europoje — $$.00.
VIRĖJA
Qv.ebec’o provincijos ir MaiKnyga apie valgių gaminimą. Knygoje raudasi irt
Moaey Orderį ar čekį ak|aUla:
nc’o valstijos, šitokia linija
reropfų. 224 poslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
esanti reikalinga visų pirma
šis kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
tam, kad per sieną nevaikš XX taisyti maista, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
čiotų šnipai ir kenkėjai, o XXX baiamuota vitaminų kokybę.
paskui da ir dėl to, kad or a
Knvgą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. L). L. p
1739 South Halsted Street
laiviai sklaidydami galėtų I Moterų Skvrius. Kaina $1.00.
CHICAGO, n tlNOIS
iš viršaus aiškiai matyli sie
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
ną ir nepei skristų svetimon
253 W. BROADMAY,
SO. BOSTON, MASS.
teritorijom

BLUE RIBBON
MALT

Karas Europoje

“NAUJIENOS"

Prezidento Roosevelto Motina.

Moterims Pasiskaityt

X V *

__===

Ne. 21.

KELEIVIS, 30. BOSTON.

Puslapis.

ŠĮ

SKYRIŲ

TVARKO

M. MICHFIŠONIENĖ.

_

Gegužiu 22 d.. 1940 m.

! LIETUVOS LAISVAMANIAI PLEČIA
SAVO VEIKLA.
Nori gauti “Laisvajai Min
čiai” 10,000 skaitytojų.

8. “Laisvąją Mintį” pada
ryti reiškėju ir populiarizatoriu minėtų siekimų, sklei
dėju . mokslo žinių, laisva
maniškos pasaulėžvalgos ir
dorovės, viską dėstant po
puliaria, visiems supranta
ma kalba, nenukrypstant
nuo šios programos ir cent
ro valdybos vedamos lini-

Lietuvos Laisvamanių Eti
nės Kultūros D-ja užsibrėžė?
savo veiklai trijų metų pla
nos Emmos” dvasią. Bet ji
na, kuris
suformuluotas
Toronto mieste. Kanado
apsiriko. Emma išėjo iš ka
taip
:
je. pereitą savaitę mirė 71 lėjimo da daugiau užgrudymetų amžiaus susilaukusi
1. Visą d-jos veikimą pa
ta kovai. Tuo tarpu buvo
Emma Goldman, anarchis
kreipti
daugiau kultūrine
paleistas iš kalėjimo (išsė
tinių pažiūrų rašytoja ir kal
kryptimi ir nesitenkinti vien Į jos.
dėjęs apie 15 metų) ir jos
bėtoja. Nors ji ilgiausia yra
antireligine
propaganda.
draugas Berkmanas. Nuo
9. Dėti pastangas, kad
♦
gyvenusi ii- veikusi Ameri
dabar jiedu pasidarė neper
greičiau
butų: Įvesta civili
2. Įvairiais budais ir Įvaikoje. jos vardas plačiai yra
skiriami kovos draugai. Kur
iomis prieinamomis prie nė metrikacija, atleisti nuo
žinomas ir Europoj. Velionė
tik didesnis streikas, kur
monėmis.
per savo organą religijos mokymo netikin
daugiausia buvo pagarsėju
tirštesnė kova. tenai visuo
‘Laisvąją Minti,” jos prie čiųjų tėvų vaikai, suvalsty
si ugningomis savo prakal
met figūravo ir Emma Gold
dus, kursus, paskaitas etc. bintos kapinės. Tuo tikslu
bomis. I“ ji buvo labai gera
man su Berkmanu. Kaip ro
populiariose formose skleis- rinkti, skelbti ir registruoti
kalbėtoja.
dos. jiedu neprigulėjo jo
i Įvairias mokslo žinias, y žinias apie neregistruotus
Gimusi Kaune 1869 me
kiai unijai, neturėjo tiesio
>ač
iš gamtos mokslų, ku gimimus (nekrikštytus) ir
tais. Emma atvyko su tėvai.
ginių ryšių su jokia darbi
riomis formuojama moks vedybas. Iki nebus suvalsty
Amerikon 1SSG metais, tu
ninkų organizacija, bet dir
linė laisvamaniška pasaulė bintos kapinės, kad atparėdama 15 metų amžiaus
bo tik kaip
agitatoriai,
žvalga ir griaunami Įvairus laidoti netikinčiuosius nuo
Goldmanų šeimyna apsigy
smerkdami dabartinę san
burtai, prietarai, religijos dvasininkų priklausomybės,
veno Rochesteryje. Sekan
tvarką ir ragindami darbi
remiami stebuklai ir taria steigti laisvąsias kapines.
čiais metais ji ištekėjo už
ninkus kovoti prieš ją.
mieji antgamtiniai apsireiš
10. L. E. K. D-ją tvarkyti
tūlo Kersnerio. su kuriuo ta
kimai.
tik griežtai prisilaikant sky
čiau nesijautė
laiminga.
Apie 1906 metus jiedu
rių atstovų suvažiavimo nu
3.
Nagrinėti,
aiškinti,
for

Nors ji niekad su juo nesi pradėjo leisti anarchistinės
muluoti ir populiarizuoti do- tarimų, d-jos Įstatų ir juose
ginčydavo. tačiau ji skundė minties mėnesini žurnalą
•ovės dėsnius,
paremtus atžymėtų demokratinių drsi pergyvenanti “baisią dva “Mother Earth." Kaip ilgai•
1 v
žmogaus
prigimtimi,
pla jos svantarkos principų. Su
sinę audrą, kurios jis nesu jis ėjo. čia negalėtume pasa
čiosios
visuomenės
ir
pavie
 sipažinti su visais d-jos sky
pranta ir neseka."
kyti.
nių asmenų interesais ir riais, jų būkle, veikimu ir
Tą “dvasinę audrą jos
Karo metu Emma Gold
narių sąstatu ir siekti glau
Dešinėj pusėj, su juoda sk rybeie, yra parodyta Mrs. Sara Delano Roosevelt. 85 metų
medžiaginiu gerbūviu.
sieloje sukėlė septynių radi man ir jos draugas Berkma
eito
motina.
Iš
kairės
sėdi
Neve

amžiaus
prezidento
ltoosev
Yorko
gub.
Lehmano
žmona.
kalų Chicagoje pakorimas nas buvo areštuoti už agita
4. Aiškinti religinių dog daus ir organiško su jais su
mų prieštaravimus mokslui, gyvenimo.
dėl Haymarketo riaušių. Tas ciją
prieš
konskripciją.
11. Padaryti D-ją plačia
riaušes tuomet išprovokavo Berkmanas buvo uždarytas skirtu laiku: galima nuvyk dančio vandens. Gerai pa SKAITYTOJŲ LAIŠKAI kultūrai ir plačiosios visuo
pati Chicagos policija. Keli Atlantos kalėjiman, o Gold- ti keliom minutėm anksčiau, maišyk kasdieną per astuo
menės gerovei. Savo spau kultūrine organizacija visos
MAIKIO TĖVUI.
šimtai radikalų buvo susi manaitė pasodinta Jeffer- bet niekados nepavėluoti nias dienas, nukošk per tan
doje ir paskaitose religijas pažangiosios visuomenės ii
Siunčiu
Maikio
tėvui
porą
doį
rinkę 4 gegužės dieną pa son Cityje. Mo. Atlikę kalė be labai svarbios priežas kią drobę, supilk i bonkas,
liesti daugiau principiniais neleisti jai iškrypti i politi
minėti tarptautinę darbi jimo bausmę, jiedu buvo ties, nes pavėluoti yra labai padėk i vėsią vietą ir už de lerių ant maudymosi kostiumo. j klausimais, kiek jos teigia nių ir priešingų ideologinių
ninkų šventę. Policija tą su deportuoti Sovietų Rusijon. neetiška. Pavėlavus reikia šimts dienų vynas bus jau Matau iš “Keleivio.“ kad dau- i mai ar neigiamai atsiliepia organizacijų įtaką.
gelis siunčia ant batų ir ant ta i plačiosios visuomenės inte
Iki 1942 metų pabaigos
sirinkimą užpuolė ir žiau Tai buvo 1919 metu gruo- šeimininkės labai atsiprašy gatavas.
bako, o visai užmiršta, kad tas resus.
norima pasiekti 200 skyrių
riai pradėjo ji ardyti. Neži džio mėnesv.
ti už padarytą jai neparan
senas vyčių generolas išrodo į 5. Dvasininkų ir šiaip re ir gauti “Laisvajai Minčiai”
ĮVAIRUS PATARIMAI.
nia kas metė bombą, kuri
kumą, nes ji turėjo maistą
Sodinama laivan, Emma
nesimaudęs. Taigi aš patariu ligijos atstovų veikimą kelti 10,000 skaitytojų.
sprogdama sužeidė 27 žmo
džiaugėsi,
kad nors ant se laikyti karštą ir kartu pri
Kad
išimti
rudies
dėmes
jam nusipirkti maudymosi kos- i viešumon tik tiek, kiek jis
nes ir užmušė 7 policmanus.
“Laisvoji Mintis” yra Lie
natvės jai teksią pagyventi žiūrėti kitus svečius, kurie iš balto audeklo, reikia ge tiumą ir nuėjus i City Point;
Tai Įvyko Haymarket aikš
susiduria
su
plačiosios
vi

tuvos
laisvamanių draugi
gal jau ir išalkę turėjo mus rai patrinti tik ką perplautu
tikroj laisvėj.
maudynėse
gerai
išsiplukdyt.
■
tėj. prie Randolph gatvės.
laukti.
lemonu ir palaikyti ant ver Gal tuomet geriau išrodys il suomenės ir laisvamanių jos leidžiamas laikraštis,
Kas tą bombą metė, tikrai
Bet Rusijos laisve ji grei
Jei pakvietimą priėmus
teisiniais, kultūriniais ir me kuri redaguoja D-ras Bal
niekas nežino. Darbinin tai nusivylė ir pradėjo kriti vėliau pasirodytų, kad ne dančio vandens garų. Kelis gai kokia Kunigunda greičiau džiaginiais interesais ir L. dauskas. D-ras Kairiūkštis
kuose buvo ir pasiliko Įsiti kuoti Leniną ir Trockį. So galėsime dėlei kokios nors kartus tas atkartojus, pra įsiklepos.
E. K. D-ja.
ir agron. Žukauskas. Be to,
nyks
kad
ir
blogiausios
ru

“
Kel.
”
skaitytoja
A.
M.,
;
kinimas. kad tai buvo pro vietų santvarką ji pavadino< priežasties dalyvauti, tuo
nuolatos rašinėja D-ras J.
6.
Sąmoninti
laisvama

dies dėmės.
Bristol, Conn. i nius prisilaikyti praktiška Šliupas.
vokatorių darbas. Bet reak “bolševikišku despotizmu” ’ jaus turime apie tai pranešti
cinė valdžia apkaltino užtai ir dėl to turėjo bėgti iš So šeimininkei ir išreikšti ap
Nuo Maikio Tėvo: — Denkiu' me gyvenime laisvamany- Amerikoj “Laisvosios Min
Jei norime, kad musų
demonstrantus ir, nors kal vietų Rusijos. Apsigyveno gailestavimą, kad negalėsi
už pinigus, ale maudytis neisiu. '■ bės principų ir skatinti nesi ties” platinimu daugiausia
tininkas nebuvo išaiškintas, laikinai Vokietijoj, paskui i me pasinaudoti taip malo plaukai atrodytų gyvi ir
ba dūšios tuo neišganysi. Gyvu- j naudoti religiniais patarna rūpinasi D-ras A. L. Graiseptyni žmonės buvo pa buvo nuvykus Francuzijon, nia proga. Prižadėjus būti. gražiai žibėtų, tai juos plau lių patronas šventas Jurgis irgi! vimais.
čiunas, kurio adresas yra
nant i paskutini vandeni ismerkti mirti ir pakarti. Re o iš tenai Anglijon. Dabar o laikui atėjus be jokio pra
toks:
3312 So. Halsted st.,
7. Privačiame gyvenime
nesimaudė. o matot, koki dideli
akcinė spauda apšaukė juos jau ji pradėjo ilgėtis Ameri nešimo ir atsiprašymo nepa- pilkim porą šaukštų uksuso
smaką nudurė! Taigi ir vičių su tikinčiaisiais stengtis su Chicago. III.
“anarchistais."
kos. nes supratusi, kad tik sirodyt, yra neatleistinas arba vieno lemono sunką.
generolas gali durti nesimau gyventi, neįžeisti jų Įsitiki Kada ir kokiu budu sali svietas kadaŠitas žiaurus buržuazinės čia žmogus galis laisvai gy prasižengimas prieš etiketą.
nimų ir papročių, bet viso nors pasibaisti. Parašė prof. Dr.
Kad šilkinės pančekos il- dęs. Ai beč jur laif!
Wilh. Meyer. Iš vokiečiu kalbos ver
valdžios pasielgimas ir su venti. Pradėjo prašytis, kadi Nesiklausę ir negavę spemis progomis ir priemonė tė
į giau dėvėtųsi ir butų sveiJ. Bgaudas. Kas nori dasižir.oti, ka
kėlė Emmos sieloje dvasinę Jungtinių Valstijų valdžia cialio leidimo, niekados ne
mis juos šviesti, suteikti tik da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
'
kesnės
kojom,
jas
reikia
išCalumet
Citv,
III.
Balandžio
audrą, palikusią jos širdy leistų jai čia sugrižti. Paga privalom
tegul skaito tą knygelę. Chicanusivesti savo ; plauti po kiekvieno nusia- 25 dieną gavau laišką iš Monte- ij rų mokslinių žinių, kurios, j ti,
go 1906, pusi. 125 Apdaryta .. SI 50
nenumaldomą neapykantą liau ji ištekėjo už vieno An draugu, kurie nebuvo kvie
į vimo.
video. Urugvajaus nuo Kazio ir išstumtų tikėjimą antgamti ’ RYMAS, Romanas. Ta knyga yra
turčių klasei ir visai kapita-, glijos piliečio ir atvyko su i sti.
religines i versta į visas kalbas, todėl kad yra
i Marijonos Yilušių,
kuriame nėmis jėgomis,
listinei sistemai. Emma pa juo i Kanadą, kur ir gyveno! Eidami namon ir atsisvei
(VERČIAU AKĮ ATIDUOT tarp kitko sako: “Drauge, už dogmas ir sukulturintų bei gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu
sinėrė anarchistinėn filozo- iki šiol.
vertimas yra lengvas ir gra
kindami, turime nepamiršti
prenumeruok mums ‘Keleivi,’ pakeistų kartais netinka viškas
žus. Chicago, Iii. 1909, pusi. 432.
Kas galėtų išdabinęs
fijon ir pradėjo skelbti kovą
Emma Goldman yra pa pasakų ačiū už labai ska
Drūtai apdaryta ....................... $2.50
nes be jo mums pasauly gyvent mus papročius.
, Sodą gėlėm, žolynais—
Buržuazija tikėjosi, kad
KAS BUVO IR KAIP KO
VOJO EMMA GOLDMAN. kalėjimas palauš “Raudo

esamai santvarkai.
rašiusi nemaža knygų ir nų valgi ir maloniai praleis
nesmagu, tik “Keleivis” nebijo
Daug medelių prisodinęs.
Atvykusi
1889 metais knygelių. Žymesni jos vei ta laika.
pasakyt
teisybės i akis nei faši
Jį apleisti kirminais?
Ne\v Yorkan ji susipažino kalai yra: “Anarchism and
stams, nei bolševikams. Jis nu
$u Johannu Mostu, Alek- Other Essays," “The Sočiai
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
KAIP PARUOŠTI
Kas galėtų ji apleisti.
šviečia pasaulio Įvykius teisin
šandru Berkmanu ir kitais Significance of the Modern
KUMPI.
Duoti dilgėlėm žaliuot ?
giausiai.“
anarchistais. Ji pradėjo sa Drama" ir “My DisillusionPritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
8—10 svarų kumpis.
■ Ar bejausmiu! kokiam žaisti.
Gavęs toki laišką nuo mano,
kyti žydų ir vokiečių susi ment in Russia."
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
Ji suteršti, išvoliot?
gerų draugų, pasiunčiu “Kelei
rinkimuose karštas revoliu
1 kvorta obuolių giros.
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCAT10N
viui“ už prenumeratą ir siunti-i
cines prakalbas, ir jos var VOKIETIJOJ MOTERYS ! 1 puodukas medaus.
Ar medeli sukryžiavęs
KAINA >1.00.
nėkit mano draugam “Keleivi“
das tuojaus pagarsėjo po vi DĖVI JAU MEDINĖM
Duoti
žiedus
kam
lamdvt.
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass.
12 gvazdikėlių.
nurodytu adresu. J. Maksvitis.
są Ameriką, nes kartu su
Arba vaisių naują gavęs—
KLUMPĖM.
’ 2 puoduko razinkų.
savo politiniais principais ji
i
Jį supudyt, sutramdyt?
Draugai! Prisiunčiam $2.00 aeooMocooooooooooooooooooeoMOOoooeooooooobaooeooooo
skelbė ir neribotą meilės i “Naujasis Tilžės Kelei-i šaukštas miltų.
dėl atnaujinimo laikraščio, kad
vis" rašo kad šiandien dau-i Nušluosčius kumpi drėg Verčiau aki atiduoti
laisvę.
tėvukas galėtų nors bonkutę nu
Kokiam
stobiui
sužalot.
gumas
moterų
mieste
jau
1
Kai 1892 metais Pitts-i
nu švariu audeklu, nulupk
sipirkt. Bet kodėl tą musų kai
Nei
dabinus
eilę
metų
—
burghe kilo didelis plieno’ dėvi medinėmis klumpėmis, i visą odą. Į kvortą giros su
myną leiski taik tarkuojat?
darbininkų -treikas. ji gy kuiių ir viršus ne oda, bet; pilk medų, Įmesk gvazdikė Įkeisti sodą subiauriot!
Tas žmogus nekaltas kad jis užPrisiuntė
Mišku
I)-kas.
drobe
apmuštas.
Drobė
iš-į
veno tenai su Berkmanu.
lius. užkaitink ii- karštą už
pečkio mokslinčius, žmonės,
Aršiausis unijų ardytojas ii dažvta įvairiais margumv-1 pilk ant kumpio. Laikyk už
kurie
patys mažai žino. nori pa
streiko laužytojas tuomet nais—šuniukais, kačiukais piltą tris valandas, dažnai KAUNAS SENESNIS UŽ
mokyt protingus. Dabar “GoodRYGĄ.
buvo plieno korporacijos ir kitokiais pagražinimais. apverkiant, kad visas gerai
Joe Rogers.
Eidamos
gatvėmis
jos
kelia
šulas Henry Erick. BerkmaJeigu senas amžiaus vra Bye.“
permirktų. Po trijų valandų
nas nutarė ji nudėti. Pasida dideli triukšmą, medinėmis išimk iš sunkos ir kepk ati garbė, tai lietuvių Kaunas
Gerbiama Adm.—
rė bombą ir nuėjęs metė ją klumpėmis tarškindamos Į į dengtą vidutiniam karšty yra garbingesnis miestas
GRAŽIOS EILES, DAINOS
i Fricką. Bet jo bomba ne šaligatvius. Tokios klumpės i apie 3 valandas ir 20 minu negu latvių Ryga, nes isto
Prisiusiu jums $2 už “Keleisprogo. Berkmanas tuomet Įvestos odos taupymo cume-; čių, nuolatos aplaistant ta rija sako, kad Kaunas buvo • vĮ,” Maikio tėvas ir toliau lan-;
IR BALADOS.
šovė Fricką iš revolverio ir, timais. Tik nusiskundžiama, i unka. kurioj mirko. Užpilk Įkurtas 1030 metais, tai yra kytų mane. Aš “Keleivį” skai- j
sužeidė. Pabėgti nepavyko, kad ir tokios klumpaitės — razinkas karšta gira. De- apie 170 metų anksčiau ne tau virš 20 metų ir skirtis su1
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
ir jis buvo suimtas. Darbi- į nedidelis medžio gabalėlis 'imts minutų prieš duodant gu buvo Įkurta Ryga- Kau juo nenoriu. Sirgau. 6 savaites į
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
ir
kelios
audeklo
.
kiautelė
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO '
ninku priešas pasveiko, bet:
stalą, išimk kumpi iš pe nui šįmet sukanka 910 me išgulėjau lovoj, užtat negalėjau
Berkmanas vistiek buvo nu-j —kainuojančios net šešios ■ čiaus, apdėstyk išmirku- tų.
ir prenumeratą prisiusi. Jau1
DARBO VALANDAS.
teistas 22 metams kalėjimo, i markės, ka< netur ‘ deni. , -iom razinkom ir vėl Įdėk i
mislinau kad reiks atsisveikint
KNYGOJE
YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
Skaudi bausmė Berkma- i miesto gyventojam, e ą sun tėčių, kad razinkos apkep ~REDAKCIJOŠ
su šiuo pasauliu ir su mylimu i
ku prieiti. (6 markės. Ame j ti. Is likusių razinkų ir mil
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
Maikio tėvu, bet dabar sveikstu
nui paskatino Emma da
ATSAKYMAI.
likos
pinigais
butų
$1.50.)
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
ui
oadaryk
padažą
su
ta
ir
laukiu
Maikio
su
tėvu
atke

energingiau kovoti prieš ka
Ui'
a,
kurioj
kumpis
kepė.
pitalistų klasę. Kai 1893’
Girių darbininkui.—Vais liaujant. Draugiškai.
KAINA TIK $1.00.
ETIKETĄ.
Theodore Mitkus.
metais kilo didelis gelžketu nuo širdies ligos ir aukšto
Audimo apdarais $1.25.
EAZINKŲ vynas.
liečių streikas, kuri vedė • Gavus
pakvietimą an,
kraujo slėgimo nėra. Gyve
Kiekvienas turėtų papuoiti savp knygyn* minėta knyga.
Debsas, Emma su visa siela i pietų ai' vakarienės i sveti
Paimk du svaru besėklių nimą galima prailginti tik Ifrooklyn. N. Y’. Maiki, man
Kiekvienas nusipirkęs t« knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia
sipst “Money Orderiu." Popierinius galima siųsti tiesiog papras
ir kunu pasišventė tam strei- i mus namus, visuomet reiki; 1 razinkų. sukapok mediniam tai tinkamu užsilaikymu. nepatinka kad linksti daugiau |
tame konverto, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio’’ ad
prie
nazių.
o
gal
su
fašistais
su-j
kui. Bet už agitaciją tarp duoti greitas atsakymas, ai' inde arba perleisk per mė Patartume draugui kreiptis
resą ir nepamirškit prilipyt UŽ3 centus markę.
gvlžkeliečių ji buvo New galėsime būti ar ne, kaitų sos mašinėlę, Įdėk supiaus- pas sąžiningą gydytoją, o tartį pasirašei. Nepraliuzyk sa
«« KELEIVIS"
Y- re areštuota ir nuteista tariant ačiū už pakvietimą. tytą leinoną. varą cukraus jis pasakys, kaip reikia už vo virio ruski general. kurie ne
SO. BOSTON, MASS.
7-n.ems mėnesiams kalėji Priėmę pakvietimą turime ir sudėjus Į molini puodą silaikyti, ką valgyti, ko ne kaltus žmones užpuola, duok į
253 BROADWAY,
kaili.
Jos. Genė.
stengtis pribūti tenai pa- užpilk dviem galionais ver- valgyti, ko negerti ir tt.
mai ant Blackvvell salos.
MMM3

SIELOS
BALSAI

\
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Anglai Ruošiasi Karui Norvegijoj

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

ĮSTATYMAS DARBO JĖGAI RIKIUOTI.
Tokį Įstatymą dabar išlei- (1 > žmogus, kuris nepratęs
i do seimas. Jo vykdymas pa- prie fizinio darbo, prie jo i! vedamas vidaus reikalų mi- prastų; (2) praleistu laiką
sveikose gamtos sąlygose ir
nisteriui.
Pagal ši Įstatymą, darbo (3) padarytų naudingą dar
reikalingieji bus suregist bą.
ruojami pagal savo specia
lybes ir skirstomi pagal pa KUPIŠKY, PANDĖLYJE,
reikalavimą.
Patenkinus SIMNE IR KITUR STA
darbo pareikalavimą, jei vis TYS JAVŲ SANDĖLIUS.
tik susidarvtu
* toks darbinin- Grudų gamybai ir apy
kų skaičius, kuris negali bū vartai metai iš metų didė
ti aprūpintas darbu priva jant. Lietūkis parengė nau
čiose darbavietėse, jiems ją grudų elevatorių plėtimo
bus organizuojami viešieji ir naujų grudų sandelių sta
darbai. Bus viskas daroma, tymo planą. Pagal ji šįmet
kad kiekvienam, kas pa numatyta pastatui grudų
reikš neturis darbo, butu sandėlių: Kupiškyje, Pan
suteiktas koks nors darbas dėlyje, Simne. Tytuvėnuose.
Per tam tikras Įstaigas bus Laukuvoje ir Švenčionėliuo
samdomi darbininkai sezo se. Visų šių sandėlių statyba
niniams statybos ir sezoni kaštuos apie 45d,oOo. Atei
nės pramonės darbams; Į- nančiais metais norima pra
staiga žiūrės, kad sezonui plėsti Kauno elevatorių ir
baigusis
darbininkas nepa- pa>tatyti dar septynis sandaigusis dainininkas

(Nuo mnsq korespondentai ir tt Lietareee Laikrel£h|.)
VERŠVUOSE RASTAS

3eptfe?es Pcslapta.

KELEIVIS,SO.BOSTON.

PIRMOJI GEGUŽES
PRAĖJO RAMIAI.
Vilniuje prieš gegužės
pirmąją buvo skleidžiami
fantastiškiausi gandai, kad
.ą dieną turį kaž kas nepa
prasto įvykti. Bet atėjus ge
gužės 1 d. visi Įsitikino, kad
visos fantazijos ir kai kieno
laukimai neturėjo nei ma
žiausio pagrindo. Gegužės
1 diena Vilniuje ir visame
krašte praėjo kuo ramiau
siai, nebuvo nei vienas as
muo suimtas. Visos dirbtu
vės ir Įmonės dirbo noimaliai, taip pat dirbo visi dar
bininkai prie viešųjų darbų.

ĮDOMUS ARKLIŲ KA
PINYNAS.
Veršvuose, prie pat Kau
no, kur statybai imamas
žvirgždas, potvinio vanduo
išgraužė keliatos metrų plo
čio ir keliolikos metrų ilgio
griovį. kurio kraštuose pasi
rodė keliolikos priešistori
nių arklių kapų žymės. Begelbstint pradėtas ardyt;
liekanas. Veršvuose jau at
kasta apie 40 arklių kapų.
Praeitais metais čia kaimy
nystėje jau buvo ištirtas ga
na didelis kiekis arklių ka
pų, bet jie nebuvo tiek tur
tingi. Dabar atrastame ark
lių kapinyne susidurta su y- VILKAI IR ŠALČIAI IŠ
patingai turtingais arklių NAIKINO DAUG STIR
liktų be jokio (lai bo o gale- kelkis, o 1942 metais dar aš.
NŲ IR ZUIKIŲ.
kapais. Prie daugumos ark
tų
pereiti i kitą darbų sritį. tuonis sandelius
lių kaukuolių yra puikiai iš
Miškų departamente gau
Bus Įstatymu sutvarkytas ii
likusių odinių kamanų, ap namomis žiniomis, praėju
toks reiškinys, kad pramo CUKRAUS FABRIKAS
kabinėtų Įvairiausiais sidab sią žiemą nuo šalčio ir gi
nės Įmonės miestuose nega PANEVĖŽY KAINUOS
riniais apkalais. Daugelyje laus sniego žuvę daug stir
lėtų be saiko gabentis iš kai
kapų abejose arklių galvos nų. Vien tik Rietavo urėdi
7.000.000 LITU.
mo darbo jėgos, dėl to tik.
pusėse prie kamanų yra pri jos miškuose nuo šalčio, ba
Cukiaus
fabrikui Panevėkad ji pigesnė, ir ja paskui
rišta iki 10—12 didelių ap do ir troškulio, be to ir nuo
dauginti miesto
fjnan^ ministe.
i
miesto 'bedarbiu
skritų žalvarinių skambalų atsiradusių vilkų, žuvę apie
skaičių.
Lygiai
bus
paliesti
ea
V
m
5J
ad ’
."l'*
Arklių gaivos viršugalvyje 100 stirnų. Daugiausia stir
Nors didžioji anglu dalis iš Norvegijos pasitraukė, tolimoj šiaurėj jie vis dar stengiasi
ir patarnavimo darbininkai. t,X-n v. / a},^al ;lai\
aptikta gražiai ornamentuo nų Lietuvoje sudraskę vil
išmušti vokiečius iš Narviko, kad užtikrinus tenai sau papėdę tolimesniems karo veiks
būtent iš kaimo į miestus at-, _,T11),1J<04,a^a9tnab Jįf.Į’
tų susuktų žalvarinių skar- kai. Be to. labai daug yra
mams. šitam tikslui anglai dabar ruošia savo kareivius Francuzijos kalnuose, kur rei
nuos
apie
1 milijonas litų.
vykstančios mergaitės, sam
delių ir gintaro karolių žuvusių kiškių.
kia vartoti šiaurės Įrankius, čia parodytas anglų būrys su sniego žirglėmis kažin kur
Prie
statybos
darbų dirbs
domos šeimoms patarnauti,
Nasruose Įdėti Įvairios for
snieguotuose Francuzijos kalnuose.
apie
1,500
daibininkų.
Fab
restoranuose ir kitur.
mos geležiniai žąslai. Ke MANO GAMINTI VILNAS
rikas turi būtį baigtas staty
liuose kapuose po arklių ka IŠ NUGRIEBTO PIENO. RUOŠIASI IŠNAUDOTI
ATGAIVINTAS SMAR- i POTVINIAI SUNAIKINO
Įvesti priverstina darba ti sekančiam sezonui
klais rasta didelių geležinių
MIŠKO
MEDŽIAGĄ.
DONĖS KURORTAS.
ŪKININKŲ PASĖLIUS. 1 tiems, kurie jo vengia. To
Keliama mintis ir Lietu
skambalų. Daugumas rastų
apskrity,
Likėnų
I
K Kauno pranešama, kad k'™-' asmenims, kurie pasi- RUOŠIASI STATYT ZULietuvoje rengiamasi iBiržų
arklių kapų priskiriama XI voje Įsteigti vilnų iš pieno
vra Smardonėė Nemuno ir Neries krantuo-: >'o(1ys patys nežiną is ko jie
PERIO FABRIKU.
amžiui. Netoli arklių kapų gaminimo įmonę. Italijoj, steigti didelę medienos dis- apylinkėj,
leidžia laiką aiškiai i Zuperis yra pati reikalinpavyzdžiui,
Į
vilnonių
auditiliacijos
Įmonę,
kurioje
iš
kurortas,
’
l
jau patikta keliatas to pa
ties laikotarpio degintinių nių pramonę Įmaišoma net medžio bus gaminama ang- gydydavosi reumatizmo iiv beriogsojo didelės purvinų nenautungai ir gan yenau giausia Lietuvos žemės na
iki 40 nuoš. pieno vilnos, lis, smala, metilaalkoholis. kaulų ligas. Smardonės vai - ledų krūvos. Vietomis atro- prasyti pašalpos, tokiems
Pastaraisiais metais zužmonių kapų. Apie tą lai
kotarpi mirę žmonės buvo Dirbtinio šilko ir medžio spiritiniai tirpikliai, uksuso das yra "kilęs iš to. kad iš! do, "lyg upių krantais butų bus galima pritaikyti pri- perio suvartota kasmet dauverstiną darbą.
giau kaip p0 109,000 tonų
deginami ir laidojami negi vilnos gamybai reikalinga rūgštis ir kiti chemikalai, šaltinių tenai muša vanduo sukrautos ilgos didžiulių akVaržyti darbo jėgos sam- zuperio. Tad Finansų niiniliose duobutėse, o tų žmonių yra celiuliozė, o pieno vii- Šios Įmonės statyba numato- su siera, kuri labai smirda, menų eilės. Nuo pasėlių dirnai
kazeinas,
gaunamas
iš
ma
dar
šįmet
pradėti.
ĮmoTas
sferinis
vanduo
ir
yra
vose"
nutirpę
ledai,
paliko
dymą
"mažai
naudingose sterijoje daromi žygiai Liežirgai su visa apranga buvo
nugriebto
pieno.
laidojami nedeginti ir visai
atskirai ir kiek nuošaliau nos kaina sūdai
vieną penktadalį avių vilnos to, L.ietuKio ir aKc. Auto buvo Įtaisyta gydykla nuo žmonių kapų.
kainos.
"
bendrovės. Ši įmonė kasmet dvdavosi " iki 200 žmonių, i
--------------samdo po kelias tarnaites ar tukst. tonų per metus.
! J •—1- I- m /AZY/A
2
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_
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- - apdirbs
apie
10.000
erdmeper
karą
viskas
buvo
iš-:
LIETUVOJE
DAUG
YRA
po
kelis
darbininkus
ir tuo
t
IŠŠALO VISI VYŠNIŲ IR
ku- INKVIZICIJA. Parašė N. Gusc-v.
AMERIKIEČIO
PUODŲ
terių
beržinių
malkų,
iš
kuar(
iyt
a
.
Dabar
vėl
Smardo'
VĖŽIŲ.
j
atitraukia
darbo
jėgas,
1
SLYVŲ MEDŽIAI.
DIRBTUVEI VIEKŠNIUO-, lių bus pagaminama apie 1 nės kurortas atgaivintas ir į Apskaitoma, kad Lietu- rios gali būti produktingai kaSaSu
Smi’TįS
Vilniaus krašte aplankius
SE GERAI SEKASI.
į milijono litų vertės Įvairių esą jau Įrengta 14 vonių. • vos upės ir ežerai per metus sunaudojamos kitų.
tižia reformos-: Su daugeliu puikių
107 sodus ir apžiurėjus apie
Ligonių vėl atvažiuoja. Du gali duoti iki 2,000.000 vė-j Rengti darbo talkas, čia
2 nks'
*!_
Keli metai atgal iš Ame-, chemikalų.
.
3.500 medžių, paaiškėjo,
Antanas • Anksčiau odų fabrikai Smardonės šaltiniai per 24; žiu, kuriuos galima išvežti turima galvoje organizuotos NAMŲ DAKTARAS,
kad slyvos, trešnės ir vyš likos sugryžęs
Spiglys
pasikvietė
į
partne- H.clos raugimmui išveždavo valandas duoda 5 milionus užsienin ir parduoti. Bet talkos, o ne atskiro asmens para.šė daktaras a. .1 Karalius,
nios beveik visu 100 nuo
l
iūs
T.
u,-Vikį
ir
įkūrė
Viek-'18 uzsien.ų Įvairius raugim- galionų vandens. Taip pra-' Lietuvos vėžiai mažučiai, ne patalkininkavimas kitam as- aa.uja knyga užpildyta vien rešimčių iššalo. Kriaušių išša
šniuose
molio
dirbiniu
dirb- \
chemikalus, kadangi neša “Elta.”
‘
’ tokie, kaip Amerikoj. Čia iš meniui. Tokias talkas reika- 'Si-atilSį K‘Sotik°ve“
lo tik dvi atmainos — cukri
tuvę,
kuliai
gana
gerai
se.««
V
8
!
‘
a
’
?
1
'
ane
«
nės ir vyninės. Obelių apie
40 nuoš. visai iššalo. Kon kasi. Šiandien toje dirbtu- ! dėl karo sunkiai begaunaMiškų Depai tainenstatuota, kad jaunieji mede vėie gaminami visokie dir-, P11’
biniai:
kaimui
visokie
indai.'l?
s
pradėjo
paruosti įeika- Ar Buvo Kristus?
liai praėjusią žiemą mažiau
visokie papuoša-i !",««
.I"e,^zl« z'?7
nukentėjo, negu paūgėję ar ,3 .miestui
, .
i
•
i »S
lfiinns
“
Vlmctn ” ntlng
iš
kurios
“
Maisto
odos fjihfab- MYTAI APIE KRISTŲ Į ŽODYNĖLIS
lai. kaip vazos, pelenines,
Knygoje rasite legendas apie Kristų, ■
suaugę medžiai.
kokliai ir tt. Dirbtuvė šian-įr^a® Šiauliuose pats pi adė^ kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip i LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR
: ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa
dien yra didžiausia visoje gannnti odos apdirbimui tapo Dievo sunumi.
VILNIUJE BEDARBIŲ
TIKIME J KRISTŲ, todėl turime ‘žodžiu. Labai parankus turėt
AR ROMOS
Lietuvoje.
i raikalmgus ekstraktus
žinoti kaip mytai apie Kristų sųsida- i kišenvje. Gražiai apdarytas dirbtine
JAU NEBĖRA.
______
i Miškų Departamento tu- rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- i skura, 160 puslapių. Parankesnio ir
v
“Elta” praneša, kad Vil CIIKDIT DrDVA
'
rimoii
Alvtuįe
terpentino
ir
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no
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aP‘e Kristą į geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu
rtKIvA VUMt ,
.į. ... - gaminimo
J
. I
.
Kalėdų ir Velykų -------šventes, o dabar kalboie nėra Gaunamas “Keleivy.” I
yra
niuje jau stinga darbininkų. LUIvKŲ TIJOJE.
S kamfolljos
įmoKamoje
nėra.
v.auna
a. n.v.ei y.1
krikščionys
ndir.a pagonis
bediej Kajna
.......................................
$1.00
viais.
Atrasite
kad
net
Bibliia
nežij
_
______________________________
Visi buvusieji bedarbiai esą
„
..
nė jau aprūpina visus Lietukada Kristus gimė. mirė ir kada • Urnguay'ans Lietuvių DarfAntnkų
jau aprūpinti darbu. Atbė
Eltos pranešimu, pas- vos vidaus rinkos pareikala- no
jisai buvo nukrvžiavotas.
1
Socialistinės Minties Laikraštis
gėlių klausimas taipgi jau kutmiais laikais Lietuva nu- vimus minėtais produktais. MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- ;
111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen- t
išsirišęs, nes 4,000 atbėgė- pirko Vokietijoj 80.000 mai- šįmet numatvta terpentino ri
“Naujoji Banga"
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar- i'
lių užsiregistravę grįžti i vo šų cukraus. Tai yra Įdomus ir kanifolijos gamybai nu- ba pas
Išeina du kartu per mėnesi. Lai
PARAŠĖ KUN. VALADKA
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
kiečių užimtų Lenkiją ir a- dalykas. Amerikos spaudo- gavinti apie 400,000 pušu.
T. J. KUČINSKAS.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijopie 5,000 atbėgėlių išvykę je dažnai matom žinių, kad________________________L_
i se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
3312 So. Halsted St,
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Estijon laukų darbų dirbti. Vokietijoj žmonės badauja, tikėjimų istorija.
Adresas:
N. BANGA
CHICAGO. ILL.
nuskriaustoms minioms.
! C. Paraguay No. 1480,
nei cuk-i Parašė p. n. chantepie de ia SauNuo gegužės 10 dienos už neturi nei riebalu,
x
• j
save. Teologijos profesorius. \ orte
MONTEVIDFO. URUGUAY.
SKYRIUS II. (t) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
daryta jau 12 punktų, kur raus, o tuo tai-pu pasirodo, lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
i’o Jormato, i08« puls. ^ daugybe
iki šiol buvo laikomi visokie kad Vokietija gali ir- —ki-dc
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
paveikslų visokių tikėjimų dievų, dietiems CUkiaUS pat duoti. Vo- Vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny*
atbėgėliai ir bedarbiai.
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
kietiia sutikusi ir anglių čiu ir tt. Gražiais tvirtais apdarais,
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologija, aiškino kokių
PAŽANGIEJI
AMERIKOS
j
,
• i • , ’ • Chicago. 1914. Kama ............... $<.(WI
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
parduoti Lietuvai kiek reik
KUN. JANKEVIČIUS
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
kia.
UŽSIMUŠĖ.
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
LIETUVIAI!
Važiuodamas motorcikSKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
PAGARSINIMAI
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENft NORI ŠVIES
lium iš Raseinių Į Viduklę LATVIJOJE YRA 11 LIE
cija ir popiežių prakeikimai.
'KELEIVY’
pramuštagalvišku greitumu TUVIŠKŲ MOKYKLŲ.
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną' Prancūzijai 189ė m.
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
ir lenkdamas kitą motorcikFilipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė.
Latvijoje yra 11 lietu GREIT.
Švietimo tikslui yra Įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
reikia priduoti
garsinimą
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
1Į, gegužės 3 dieną užsimu vių pradinių mokyklų, ku administracijon nevėliau PANEDE.
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
UlO VAKARO. Siunčiant per paSšė kun. Jankevičius.
riose dirba 56 mokytojai ir tą,
nalas
KULTŪRA.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reikia pasiųst iŠ anksto, kad pareiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
mokosi 446 vaikai. Be to. •lėktų mus ne vėliau kaip panedė“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
ly.
Vėliau gauti garsinimai ) tos
LATVIJOJ MIRĖ 4 LIE Rygoje yra lietuvių gimna sąvaltės
numeri
nespėjama patalNINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
TUVIAI KUNIGAI.
zija su 107 mokiniais, 2 pint.
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus
Šiais metais Latvijoj mi draugijų išlaikomi vaikų
Norint, kad garsinimas nesuslsusipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
ir naudingas.
trukdytų,
su
pagarsinimu
rė šie lietuviai kunigai: de darželiai su 43 vaikais ir 6 reikia siųsti sykiu
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
ir mokesti.
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tamPažangieji
amerikiečiai
—
išrašykite
savo
giminėms
ir
pa

kanas Mačiukas, klebonas latvių mokyklos su 121 mo
DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
Bružas, kun. Taujonis ir kiniu, kur dėstoma ir lietu ar kitokį parengimą, trumpą prane
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
patalpinam už $1.00. Už dides
ŠYKITE
JI
PATYS.
“
KULTŪROJ
”
rasite
daug
raštų,
ku

klebonas Pabarčius. Visi jie vių kalba. Iš viso Latvijoje šimą
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
buvo gimę Lietuvoje bet pa lietuvių mokyklose mokosi
Už pajleškojimus darbininkų, par
gos vardas, KAINA $2.00.
skirti platint Romos popie 716 lietuvių vaikų.
davimus Ir kitokius smulku s prane.
Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.23.
kaina 2c. už žodi.
Stambesžiaus tikėjimą Latvijoje.
Latviai Lietuvoje turi 13 Simus,
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
nėm raidėm nntgalvls—15c. eatra.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
mokyklų.
dovanų.
••Keleivio*
prenumeratoriams už

Kristaus
piezius
Vietininkas?

ŽUVO LATVIŲ LAIVAS
SU LIETUVOS PRE
RETAI GAUNAMAS PAS
KĖMIS.
TAS IS AMERIKOS.

Latvių laivas, vežęs Lie
Lietuvos laikraščiai nusi
tuvos gumos fabrikams ža skundžia, kad iš Amerikos
liavą, užėjo ant minos Balti dabar labai retai gąunamas
jos juroj ir nuskendo.
paštas.

pajleSkojimus giminių ir draugu, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio ?ajie£koJlmo kaina 5Oc.

Norint
pa jleSkot
su
paveikslu,
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
kalno*.
"KELEIVIS.”

80.

253

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”

BROADVVAV.

BOSTON. MASS.

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

REV. M. VALADKA,

R. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROAOWAY,

SO. BOSTON, MASS.

<< * •

Aštuntas Puslapis.

Mirė lietuvių avalinės dirbtuvės vedėjas Tolivaiia.
Bridgevateryje,
netoli

Ignas Barkauskas užsimušė.

SLA. 188 kuopoj.

Gegužės 13 nakti Ignas
Barkauskas ėjo savo draugu
aplankyti Silver gatvėj. Bu
vęs neblaivas. Belipdamas i
viršų. Baikauskas ant laip
tų sukniubo ir nuriedėjo
žemėn.
Išgirdę
bildesį,
draugai rado jį prie laiptų
apačioje begulintį. Atnešę į
kambarį, pasodinę, bet pa
stebėję. kad Barkauskas bemirštąs. Tapo pašaukta po
licijos vežimas ir Barkaus
kas nugabentas miesto ligo
ninėn. kur tuojau ir mirė.
Pasirodo, kad bekrisda
mas Barkauskas nusilaužęs
sprando (kaklo) kaulą. Ve
lionis buvo apie 45 metų am-'
žiaus. nevedes. gvveno iš
miesto gaunamos $4 pašal
pos. bet gerokai gerdavo.
Ryšium su Barkausko ne
laiminga mirtim, policijos
buvo sulaikyti du jo draugai į
apklausinėjimui. Vieną iš jv•
tuojau paleido, kitas dar pe
reitą subatą buvo po areštu
Barkausko lavonas randasi
miesto lavoninėj, iš kur pa-'
čiam miestui teks ir palaido-'
ti jį.
Rep. ■

Pereitą šeštadienį, gegu
žės 18 d.. ši kuopa surengė
pasilinksminimo
vakarą.
Apart šokių, buvo traukia
mi ir keturi laimėjimai. Pir
mą dovaną — gražų elektri
nį laikrodį — laimėjo Miss
Aldona Meleski; antrą do
vaną — moterišką rankinu
ką, laimėjo F. Betters: tre
čią dovaną — peleninę, lai
mėjo Pete Connors: ketvir
tą dovaną laimėjo F. Bet
ters.
Trys laimėjimai atiduoti
čia pat. kadangi laimėtojai
buvo parengime. Pete Con
nors laimėjimą gali atsiimti
sekmadienį. 1 vai. dieną
L. M. Žinyeioje, iš sekreto
riaus J. Krukonio.
Kas pardavėt minėtam
asmeniui tikietą, pasirūpin
kit. kad jis laimėjimą atsi
imtu.
Sekretorius.

Jurgis Žukauskutis pateko

bėdon.

No. 21.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

J. Alecks kandidatuoja į
legisliatura.
.

nuo Boston», mirė Jonas
Tolivaiša. 54 metą amžiaus,
lietuvis ir žinomas lietuvių'
čeverykų “Overglobe” dirb
tuvės vedėjas. Laidotuvės
bus šią seredą. Kūną išveš 1
valandą popiet iš 55 Maple
st. Kalbą prie kapo pasakys
“Keleivio” redaktorius S.
Michelsonas.
M
Velionis persiKkjrA su
šiuo pasauliu peręitąjįėitėldienį. 19 gegužės d.,’ palik
damas žmoną ir ketvertą
vaikų: Homerį 22 metų am-į
žiaus, Nevtoną 17 metų. Al-;
.
vah 14 metu ir Norma 6
Joseph Alecks, kurio at
metu.
‘
vaizdas parodytas aukščiau,
Velionis buvo ilgametis' P1*3®0 mus pranešti. kad jis
“Keleivio” skaitytojas, pa- kandidatuoja iš South Bosžangus žmogus ir pavvzdin- tcno " valdos į House of
gas šeimvnos tėvas. ‘
Representatives. Jis gyvena
_ _________
South Bostone, prie 3 \\ inUžsimušė du jaunuoliai. ton piace, ir žada lietuvių
neužmiršti, jeigu bus išrink*
Ana nedėldieni
Brock- tas, todėl prašo, kad lietu..
.
tone buvo šiurpi automobi-, viai už jj balsuotų. Jis yra
liaus katastrofa kurioj žuvo į tarnavęs Amerikos laivyne
dvi jaunos gyvybės, Edvar-j j,. apie 3 metus išbuvęs Ri
das kublickas, 21 metų is njjoj

Bridgevaterio, ir Ruth Rap- i
’
----------------Scuth Bostone banditai pa les, 18 metų amžiaus mergi- į Susikūlė 2 gatvėkariai. apie
grobė $1,115.
na iš North Abingtono. Taip i
20 žmonių sužeista,

Bostone anądien nusinuo
LIETUVOS KARIUOME
dijo Peter Fomica, 67 metų
NĖS ĮŽENGIMAS VIL
amžiaus smuikų dirbėjas.
NIUN FILMOSE.
RODYS BROLIAI MOTUZAI.
Geg. 22 d.. 7:30 v. vak.. trečiai)

šv. Petro Par. Salėj W. 5 st.,
So. Boston. Mass.
Geg. 23d.. 7:30 v. vk.. ketvirtad.

Municipai Hali. E Broaduay.
So. Boston. Mass.
Geg. 24 <1.. 8 vai. vak.. penktadMillers Optra llouse. Pine st.,
Gardner, Mass.
Geg. 25 d.. S vai. vak.. šeštad.
Liet. Pil. Kliube, 41 Berkely
st.. Lavrence. Mass.
Geg. 20 d.. 7:30 vai. vak., sekm.
O’Donnell Hali. 20 High st..
Nashua. N. H.

LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA
Gegužės 26. 1940, Brockton Airporte, Brocktone.
Rengia andanr. \p-kriti' Lakūnui Povilui Šalteniui iš Brooklyno.
Dovi’
Ša.is yra vienas is sparnuotų Lietuvių, kuris žengia
I’ariaus-Girėno pėdomis. Jis pildys
pildy tą dieną programą padangėse
ir pavazinčs svečiu- -u savo Lietuvišku lėktuvu.
Ta proga atžimėsinie ir žuvimą musų brangių lakūnų Dariau ir
G’ično -ukaktuves. Jie pina vainiką Amerikos Lietuviams,
mes
noriu.,.eiti- uždėt metalini vainiką ant jų paminklo Kauni
Kuome; įvyks ju apvaikščiojimas Liepos 16 dieną, tuomi parodysime,
kad mes -< iv- a mokame įvertinti garbės vertus tautos didvyrius.
Tad kakvieno lietuvio yra priedermė atvykti į Brocktono Airportą
ir pris dėti prie jų pagerbimo.
Sali- aerodrom,, yra paimta puiki ūkė. kur įvyk- Gegužinė.
'•ro- Jaun. Longino Buinio Orkestrą.
Valgių ir gerintų bus skaniausių.
Dainuos Gabijos Choras ir daug kitų dainininkų.
B< P. š;..;...... mi- ir šie lakūnai: V. Kaminskas. A. Alekna I..
*.i got i-. .1. Baranauskas. J. Laskevičius, J. Sarkbna J. A gurk i s
:» <ia keliatas kitų.
PASARGA Kurie atvažiuo- nevėliau 1 :<>0 vai. po pietų, tai kie;:vnena- i- 2 yi>atų, kuris bus 1 limėtoju. gaus bilietą dykai paskrai.
dyti. Tad
• ■ .vė’uokit. Išnaudokite puikia proga. Stengkitės jsirn<
atminčiai. Tik 25e. Nedaug jų turim. Jie bus geri
ir prx ižai g •• i’, šaltinis juos atvežė tiesiog iš Lietuvos.
b BEKOPI" ■ I- Pa.s’ono važiuokit Route 28 į Krocktoną Main st.
a V: - ' nlan st. čia bu- piknikas.
'• ■
D So. Pos
t t -Al " - i
<1 »t
t o-ta ; ri, dieną.
Pah va"k t im-’-i ir imk' icsk kitus.
Nuoširdžiai k\tcč
KOMU PI

DAB A R

ŠTAI JUMS NAUJAS 1940

ęL

$795
584

Coupe, tik
naujas Sedan
(F. O. B. Factory)

TEL. KIKkland 553b.

CASPER’S BEAUTY
SALON

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

107 SUMMER STREET.
LAURENCE, MASS.

1. O. O. F. Hali, 83 Hanover
st.. Manchester. N. H.

I
Ii

Geg. 28 d.. 7:30 valandą vakare,

'!

Lietuvių Svetainėj.
24 Morton st.. Stoughtone.

Elektra užmušė vaiką.
Winthropo miestely, neto
li nuo Bostono, 13 metų am
žiaus Masonų vaikas užlipo
ant elektros stulpo ištirti, al
kai stos elektros vielos. Jis
buvo nutrenktas ant vietos.

Nuo pereito nedėldienio
atpiginta grietinė 2 centais
ant pusės paintės. Dabar
krautuvėse puspaintis tirš
tos grietinės kainuoja 15
centų, o pristatant į namus
—17 centų.

LATVYS LAISNIUOTAS
KARPENTERIS.

Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.
OFISAS: 315 E Street.

83a L Street
Tel. 4613

SOUTH BOSTON.

Statom naujus ir
taisėm senus na
mus. Musų kai
na prieinamiau
siu. Visoks dar
bas garantuotas.
Padarom reika
lingus planus pataisymams. Klauski
te musų kainos ir pamatysite skirtu
mą. Matyt geriausia vakarais.

J. J. KIKSUS
32 Hawthorne Avė.,
ARLINGTON, MASS.
Tel. ARL 5537-J

Vienoda Šiluma
Jūsų Namuose
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.
$139—įdėsim j jūsų Boilerį ga
rantuotą OIL BURNERJ su Tan
ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa
spaust guziką. Galite gaut ant 3
metų išmokėjimo ir nereikės pra
dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio.
Nelaukit rudens, tada indėjintas
1 us brangesnis. Klauskite dabar.
Jūsų lietuvis Plumberis ir Gas
fitteris,

CHARLES J. KAY
< KUČINSKAS)

31 RIUHE1ELD ROAD.
ARLINGTON. MASS.
Tel. ARL 4926

322 Dorchester Street
SOUTH

BOSTON
Tel. ŠOU U346

---------------------- ------ —».j

savininkai

TVANU

PASINAUDOKITE GERA PROGA!
Pereitą žiemą apdraskė jūsų namų stogus, sumirkė sienas,
nuplovė jH'iitą. Nori ar nenori, pataisyt turėsi. Todėl pra
dėk taisyt tuojaus it sutaupyk kiekvieną dolerį kur tik
galėsi.

Mes apkalam ŠINGELIA1S NAMĄ Iš LAUKO, taipgi su
taisome ir VIDUJE, arba parduodam reikalingą medžia
gą. Taipgi užlaikome reik menų iš geležies, vario ir braso,
žodžiu, viską, kas prie namo reikalinga, pas mus galite
gauti nupigintam kainom., Ateikite persitikrinti!

SOUTH BOSTON HARDWAKE, INC.
SOUTH BOSTON.

290 W. Broadway,

J. KLIMAS—Vedėjas.
Tel. ŠOU 1756

Coupe

(F. O. B. Factory)

Boston Stkeet Garage
PETRAS PILVINIS

NASH SALES & SERVICE

119 BOSTON STREET,
Tel. GEN 9296

i

SOUTH BOSTON.
Namų COL 9057.

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

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVĖ..
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 28624

Gyv. 3113

DrJoseph A.Gaidi
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki
nuo 2 iki
nuo 7 iki
Seredom 9 iki
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tink
mu laiku sugrąžinu šviesų. Ita
zaminuoju ir priskiriu akiniua.

114 Summer Street,
LAtVRENCE. MASS.

DR' G L KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2271
arba Somerset 2044-J
___
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p

ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL,
Te!. Boulevard 8483

LITHU ANI AN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

^495

JEIGU JŪSŲ KARAS NEKLAUSO, ATVAŽIUOKITE.
MES SUTAISYSIM. TAISOME VISOKIŲ ISD1RBYSčIŲ. Kožnam darbui yra gerai prityręs mechanikas.
Darbą užtikriname. Sulankstytus sparnus ištaisom kaip
naujus. Kam reikia GAZOLINO, prisipilkit pas mus.

(PRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

KAM REIKALINGAS MAŽESNIS KARAS

TIT211_~
Willys

,

Gydytojas ir Chirurgas

KAM REIKIA PATAISYT. AR UŽDĖT NAUJĄ STOGĄ,
ateikit pasitart pas mus, persitikrinkit kiek galit sučėdyt

(Kampas D Street),

Dr. Susan
Glodienes-Curry

' 678 Massachusetts Ave^
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŪRALŲ SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių plauku padarome
PERMANENT WAVE su speciališku tam aliejum. Darbų garantuojam.

Ablenai taisau viską prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Namo
pataisymo, kreipkitės pas mane.

TeL Uni.eraity S4M

LIETUVI DENTISTt
VALANDOS: 0-6 ir 7-S.

VISKĄ TURIME IŠPARDUOTI ŽEMIAU REKTORĖS
KAINOS. nes namą, kur yra musų Krautuvė jiardavė,
turim išsikraustyt.
KAM REIKIA PENTO—pas mus gausit pigiai, už
§1.0(1, §1.50, §2.25 ir §2.85 galioną.
SIENOM POPIERV—nuo 5c. už rolį ir aukščiau.

PAMATYKIT
NAUJĄ 1940

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS

ŠTAI JŪMS GERA PROGA

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

(REPSY8)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir S-S
Nedėliomis ir Šventadieniais
■m 10 iki 12 ryta.
278 HARVARD STREET
kamp. Inman »L arti Ceatral ak*.
CAMBRIDGE. MASS.

Advokatas ABKAHA.M Z1NTZ iš
Cambridge’aus, praneša, kad jis per
kėlė savo ofisą i Central Sųuare ,
Ruildintrą. 678 Massachusetts a» ".
Cambridge.
(2)

SOUTH BOSTONE.

Z

Dr. John Repshis

Persikėlė Naujon Vieton

Julius Nikalionis

Geriausia Proga

Tai. TRObridge MS0

Geg. 27d., 7:30 vi. vak.. pirmad.

Pereitą sąvaitę 3 gink jų pavardes paduoda Bosto-1
Park streeto požemy po
luoti plėšikai užpuolė popie no dienraščiai. Sprendžiantį reito nedėldienio vakara surinių baksų dirbtuvę South! iš tų pavardžių, abudu gali
sikulė du pilni žmonių gat
Bostone, prie 33 Worm-j but lietuviai.
vėkariai. Apie 20 sužeistų
vood st. Jie liepė mergi-' Abudu užsimušę jaunuo žmonių reikėjo gabenti mie
noms sugulti veidais į žemę, liai sėdėjo priešakinėj auto- sto ligoninėn, o apie 90 ki
pagrobė $1,115 ir pabėgo. mobiliaus sėdynėj. Kita jau tų buvo smarkiai sukrėsta.
Tel. SOUth
3845
Pinigai buvo tik ką atvežti nuolių pora, sėdėjusi užpa
iš banko darbininkų algoms. kaly, išliko gyva, tik su Minkų radijo programa.
Tą patį popietį buvo iš žeista.
Iš W0RL stoties, 920 kiplėštas Parke Davis and Co.
Nelaimės priežastis buvo lcciklių. nuo 8:30 iki 9 va Real Estate & Insurance
ofisas ant Beech streeto, pergreitas važiavimas. Va landos lyto šią subatą proAPDRAUDŽIA NAMUS,
kur banditai išvogė $28,000 žiuojant dideliu greitumu, prama sekanti: B. LužecAUTOMOBILIUS,
RAKANDUS IR T. T.
vertės vaistų.
automobilis negalėjo apsi kienė
duos “pavasarinių
Ofisas Naujoje Vietoje.
Roxburvje vienas bandi sukti apie kampą, išbėgo iš valgių receptą.” Bus dainų,
tas užpuolė svaiginamų gė-į kelio ir trenkė į medį, ne muzikos ir žinių.
68 THOMAS PARK.
rimų parduotuvę ir peršovė'
SO. BOSTON, MASS.
tekdamas vieno rato ir gopNedėldienio rytą.
nuo
per kultinę pardavėją Co-i turo (hood). Jis buv0 taip 9:30 iki 10:30, iš tos pat ! T
heną. kuris norėjo plėšikui: smal kiai įsibėgėjęs, kad ir Į stoties gros Longino Buinio
priešintis. Banditas pabėgo be rato nučiaužė da apie 501 orkestrą iv dainuos gardneAM. Dambrauskas
su $11.29.
Karpenteris, Pentorius
pėdų ir trenkė į du medžiu. • riecių Aušros choras.

Pereitą sąvaitę Miltonc
policija sugavo 3 jaunus vy
rukus vogtam automobiliuje. Vedant juos į policijos
nuovada, vienas jų išsitrau
kė revolverį ir šovė policnianui tiesiai į vidurius. Po
licmanas susmuko, o bandi
tas leidosi bėgti: bet antras
bolicmanas trim šūviais iš
užpakalio jį paguldė. Abu
du tuojaus buvo nuvežt’
Įliltono ligoninėn, kur po
licmanas tuoj mirė. o per
šautas banditas yra gyvas it
jo gyvybei pavojaus nėra
Primušė South Bostono
Jis pasisakė esąs Joseph
policmaną.
Brooks iš Nev Yorko.
Pereitą
sąvaitę bomai
Kiti du vaikėzai buvo už smarkiai sumušė South Bos
daryti policijos nuovadoj. tono policmaną Hernoną,
Paaiškėjo, kad vienas iš ju kuris buvo priskirtas prie
yra Jurgis Žukauskutis. 20 \Yest Roxburio nuovados.
metų amžiaus lietuvis iš So. Jis norėjo suimti du užpuo
Bostono. Jo tėvai gyvena liku, kurie buvo užpuolę ga
ant Athens streeto. Jie yra ražo sargą ir mušė jį. Kai
ramus ir dori žmonės. Kai vieną mušeikų policmanas
iie išgirdo, kad jų sūnūs su_ l nusitvėrė, tai kitas pradėjo
imtas su bernais, apsipylė jį mušti per galvą. Paskui
ašaromis.
Atėjo
abudu abudu ėmė policmaną ata
verkdami pas adv. Bagočių: kuoti. Pribuvus policijos au
•‘Gelbėk musų vienintelį sū tomobiliui. užpuolikai buvo
neli 1 Mes nesuprantame, suimti. Sumuštasis policma
kaip jis pateko į tokią bė nas buvo nugabentas ligo
dą... Turbut bumai jį suklai ninėn.
dino!...’’
Žinoma, kad bumai. Blo Kai policmanas girtas miaga kompanija išvedė iš ke gejo, naciai iškėlė Hitlerio
li » ne vieną dorą lietuvių
vėliavą.
jaunuolį.
Pereitos subatos rytą WoAdv. Bagočiui pavvko su burne žmonės pastebėjo fa
švelnint kaltinimu Žukaus- šistų vėliavą plevėsuojant
kučiui ir išimti jį iš kalėjimo su Hitlerio svastika. Ant
iki teismo.
vėliavos buvo prirašyta ne
dorų pastabų apie WoburA. J. NAMAKSY no majorą. Kai majoras pra
dėjo tyrinėti, kur buvo tos
Reai Estate & Insurance
apylinkės policmanas, kad
414 W. BROADVAY.
jis
nematė piktadarių, pa
SOI III BOSTON. MASS.
aiškėjo,
kad “tvarkos sar
Ofljce Tei. S<>. Boston 0948
RES. 251 tHESTNUT AVĖ,
gas’’ buvo gerai išsigėręs ir
Jamaica. Plain. Mass.
miegojo kurpiaus dirbtuvė
Res. Tel. Arnold 1028
lėje.

Gegužės 22 d., 1940 m.

8 LENK7YNES
KASMN
(Iki Liepos 2”)

nTMKBLIB
FMUTTK1T
NAUJOS MKLU8S nmoa LtniMst

Nauji l’UETT
Vartai atsidaro
(skirtu laiku)

*

SUFFOLK
DOVVNS

Daily Doubie
langai Užsidaro
kaip 2 po piet
♦

Grandstand. 30c
t lubhou.'C. $1.00
(Taksai I*rid.)

SOUth
Boston

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

TAIPGI TAISOME AUTOMOBILIŪS IR TROKUS VISOKIŲ
IšDIRBYSClU.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapoėiunas — tavininkaL
Taisymo ir demonstravimo visto:

1 HAMUN STREET
ha«p. East Eighth 8L,

