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Belgijoj Sunaikinta Visa
Aliantų Armija ir Ginklai

Kanada Pradeda Ka
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METAI XXXV

Prezidentas Pasmerkė Naciai, Komunistai Neteks
V>i v • a •
Ktrstntojus
Darbų Amerikos Pramonėj

Kanada eina žingsnis į
žingsni su Anglija. Tiesa,
darbo ir kapitalo konskripkokia jau yra įvesta Nurodė taipgi, kiek kainuo* tybėms agituoja už jas, kur
TENAI BUVO APSUPTA
BAISUS MŪŠIAI cijos,
Anglijoj,
čia kol kas da ne- ja orlaiviai, tankai ir kiti sto žmones prieš esamą “PENKTAJAI KOLONAI” mama WPA pašalpa. WPA
APIE 1,000,000 KAREIVIŲ
1.111,SKELBIAMA MIRTINGA darbams paskirta
rimato. bet šiaip jau karo
PADANGĖSE.
i.
tvarką ir ardo tuo budu tau
754,900
ateinančiai
dvyli
KOVA.
ruoša eina “visais fron
Atskiri belgų vadai nori dar
tos gyvenimą. Su tokiais gai
Paskutinėmis
dienomis
Prezidentas
savo
kalboj
kai
mėnesių,
bet
įrašyta
tai
tais.” Pereitą sąvaitę pra
gintis, bet karalius jau liepė
valais reikia kovoti visu Fabrikantai taipgi suvaržo syklė, kad visi bedarbiai,
pradėjo
smarkiai
veikti
an

pereitą
nedėldienį
aiškino,
kariuomenei padėti ginklų.
dėta rekiutuoti jauni vyrai
’ * ’ kainuoja 1karo orlai griežtumu, pasakė preziden mi; jiems draudžiama sam kurie priklauso komunistu
glų aviacija. Kasdien anglų laivyno tarnybai, o šią są kiek
Leidžiant šį “Keleivio” orlaiviai puola vokiečių po
viai. Esą. “nuo. , 1933 metų tas. Šitie gaivalai yra ne dyti streiklaužius ir pro
ar nacių organizacijoms, tu
numerį spaudon radijas zicijas, bombarduoja jų san vaitę turėjo prasidėti nauskaitlingi. jis sako. Vieni jų
vokatorius.
iš
viso
ri but iš WPA darbų pasū
ėmimas jau trečiai are?ame n?P .
pranešė, kad Belgijos kara dėlius, transportus ir kauja- jokų
mijos divizijai. Eina taip 5,640 karo orlaivių Žinoma, yra politiniai, kiti rasiniai,
lius Leopoldas, kuris iki šiol si su priešo lėktuvais. Kaip
daug iš tų, kurie buvo nu
buvo su savo armija vokie Associated Press korespon pat kalbos, kad greitu laiku pirkti 4, 5, 6 ar 7 metai at
čių apsuptas, nutaręs jau dentas sako, anglai pradėjo busią paskelbti kursai lakū gal. jau nusidėvėjo arba pa
dyti prie tarpvalstijinių
pasiduoti ir liepęs savo ar oro “Blitzkriegą” prieš vo nams ruošti.
seno
ir
turėjo
but
atmesti.
darbų Komunistų Partijos ir kolonai.”
mijai atiduoti ginklus prie kiečius. Anglų orlaiviai puo i Apie priverstiną karei Gi orlaiviai kainuoja pinigą
nacių “Bundo” narius. Gi
Musų skaitytojams, l>e
viavimą
kol
kas
nėra
kalba

šui. nes laikytis toliau butų la vokiečius iš Francuzijos
„„.v...
—
*
r
d
au
S
pinigo!
PavyzAmerika
Ruoš
50,000
darbdaviams
bilius
drauabejo,
bus įdomu žinoti,
nes abidvi didžiosios
tik beprasmis kraujo lieji ir iš Anglijos. Pereitą nedėl ma,
partijos, liberalai ir konser-i f žiui, ketunų motorų tolimo
džia
vartoti
streiklaužius,
kaip
atsirado
“penktosios
Lakūnų.
mas ir šalies naikinimas dienį anglai sakosi numušę
skridimo
bombanešis
kai

provokatorius
ir
kitokias
kolonos
”
vardas.
.Jis gimė
Radijas tačiau sako, kad kai 40 vokiečių orlaivių, o suba- vatoriai, eidamos į parla nuoja $350,000; vienas mo Bus organizuoti 3 mėnesių priespaudos priemones. Bi- Ispanijoj. Kai fašistų gene
kurie armijos vadai kara toj—20. Vadinasi, per dvi mento rinkimus iškilmingai derniškas greitasis kovos
skraidymo kursai.
liūs priimtas 47 balsais prieš rolas Franco nutarė pirmu
liaus Įsakymui esą priešingi dienas sunaikinę 60 priešo : pasižadėjo stoti prieš priva- lėktuvas kainuoja $133,000,
Prezidentas
Rooseveltas
2d
ir tuoj perduotas atstovų kai tų atakuoti sostinę Madir projektuoja steigti naują lėktuvų, o patys netekę 18. ; lomajį kareiviavimą. Ta- o vidutiniškas bombanešis pasakė spaudos atstovams, 11 ūmams.
ridą, kur laikėsi demokt ativaldžią, kuri galėtų tęsti ka Bet vokiečiai sako, kad jie i čiau visi pripažįsta, jog ne —$160,000.”
kad jis tuoj prašysiąs KonŠis bilius išaugo iš ilgų n®s respublikos vyriausybė
tolimoj ateityje gali susidarą toliau.
per tas dvi dienas nukirtę ' ryti tokios sąlygos, kad šito
Viena moderniška 3 colių gresą paskirti pinigų laku- senatoriaus La Follette’o pi- ;u parlamentu, tai jis savo
Bet neišrodo, kad vokie 59 aliantų orlaivius.
i pasižadėjimo nebus galima pneslektuvine kanuole kai- nams lavinti. Sekančiais fis- liečiu laisvės tyrinėjimų, kariuomenę padalijo J ketučių orlaiviams ir liepsnai išlaikyti ir konskripciją rei- • Pu?įa $40,000. Tokių pa kaliais metais, kurie prasi- Surinkęs daug faktų, kaip rias dalis, pavadindamas jas
svaidžiams belgai galėtų il Visi Francuzai Ap kęs vykinti “visais frontais” į buklų Amerika dat rtiniu deda nuo 1 liepos, busią or- stambios kapitalistų korpo- ‘ kolonomis.” Bet Madrido
gai priešintis. Francuzai šu
—reikės imti karui netik sa i ’ai^u. turinti 1,700., o 1933 ganizuoti 3 mėnesių skrai- racijos laužo streikus, sam darbininkai ir lojalus karei
rūpinti
Dujokaukėm
anglais buvo pradėję kontr
vanorius. bet lygiai visus vyseno dymo kursai, kad paruošus i do provokatorius ir galva- viai tas kolonas nuo Madri
viškų priešlėktuvinių ka- 50,000 lakūnų karo laivynui j žudžius unijoms ardyti, se- do atrėmė. Gen. Franco mė
Per dabartinį karą iki šiol ms ir visus kapitalus.
ofensyvą ir stengėsi apsup
tus savo draugus Belgijoj da nei viena pusė nėra var
ir armijai.
natorius La Follette įnešė gino atakuoti Madridą ke
Valdžios diktatūra jau nuolių.
1933
metais
Amerika
tu

išlaisvinti. Tenai esą apsup tojusi nuodingų dujų. Ta pradeda reikštis ir dabar
Kandidatai į tokius laku- senatan bilių uždrausti fa liatą kartų, bet kiekviena
ta apie 1.000,000 jungtinės čiau visi Francuzijos karei kai kuriose srityse. Pavyz rėjo 48 moderniškus tankus, nus busią imami iš trijų šal- brikantams ir kitiems darb- sykį buvo atmuštas. Tuomet
aliantų armijos į ir daugybė viai ir civiliai gyventojai y- džiui. visiems amunicijos ir o dabar turi 1.700. Kiekvie tinių, butent:
"
daviams
vartoti šitokias jis pasakęs, kad anksčiau ar
Madridas vistiek bu
ginklų. Tačiau : išlaisvinti ra aprūpinti dujakaukėmis. ginklų fabrikams pereitą nas tankas kainuoja po
1, Iš 435 kolegijų ir kitų! barbariškas priemones prieš vėliau
v
siąs
paimtas.
Jį paimsianti
$46,000.
jubs iki šiol nepavyko. O kad reikalui esant galėtų sąvaitę buvo išsiuntinėtas [
mokyklų, kuriose yra įvestas"^arbmlnkus. Bet reakcmin-.- . kolona.
” šituo
vokiečiai daužė juos viso tuojaus jas užsidėti. Mano telegrafu įsakymas dirbti-’ Šitas skaitlines preziden- m i literinis mokvmas
kai tuojaus pridėjo prie to' J° ]Pen“?OJ.1 kol°na.
.
“nae-erinima ” kad i vardu jisai pavadino tuos
mis savo priemonėmis dieną ma, jog vokiečiai bijosi nuo 24 valandas į parą ir 7 pa-' tes nurodė visuomenei atsa- mintarmis mokymas.
Is tu piliečių, kurie jau lnJlau‘
pagerinimą, Kan,
hi:u
išdaviku* kurie
ir naktį. Anksti pereito ne dingas dujas vartoti, dėl to, ras į sąvaitę. Tai reiškia, kydamas į republikoniškų turi2. arba
via turėie lakūno tarpvalstijmej
pramonėj te.pumiKcs įsnaviRU,., kinu
Ję
! darbdaviams butų drau- dirbo Jo naudai Madrido vidėldienio rytą
prasidėjo kad tuomet ir francuzai su kad tuojaus turi but pasam- demagogų daromą priekaiš
toks baisus puolimas, kokių anglais jas panaudotų. O dyyta prie tų darbų dar 15,- tą, buk Roosevelto valdžia laisnį.
džiama samdyti komunistus duje. Ir ištikrujų ta penk3. Iš tų jaunų
į ir nacius. Darbdavis, kuris teji kolona
daug jam paesanti apsileidusi ir iki šiol
karo istorija da nežinojo, nuodingos dujos yra labai 000 darbininkų.
metų
amžiaus),
šita furija tęsėsi ištisą šio pavojingos tankams, nes įsi Ir Kanados darbininkai nieko nedarė šalies apsau
1 nusikals šitam ‘pagerini- gelbėjo.
buvę
kolegijose,
bet
nori
but
.„ .
kuris pasamTas vardas buvo jau už
gai.
Ir
kartu
jis
gerai
užtepė
panedėlio dieną, ištisą nak siurbusios į tanką jos supa- atsiliepė į šitą patvarkymą
KS*.i
<•>
“
Prie
darbo
komun
’
fat,
ar
mietas.
Bet štai, Vokietija
tį ir ištisą šitą utarninką. raližiuoja esančius jame visai palankiai. Toronto ir tiems veidmainiams, kad
nac| baudžiamas $10.000 pradeda globti mažesnes
Visam apsuptam plote ne žmones. Todėl, manoma, : Montrealo siuvėjų unijos kiršindami visuomenę prieš kuomet atek įeiKala..
valdžią
jie
patys
ardo
šalies
Tokius
kursus
orgmzuopinigais ir 5-kiais metais ka- valstybes, ir visur nacių ar
beliko vietelės, kur nekristų vokiečiai ir vengia šitos : (Amalgamated
Clothing
vieningumą
ir
silpnina
jos
siąs CAA (Civilinės Aero-• įėjimo. Ir taip šitą bilių se- mijai padeda tų valstybių
bombos. Šito akyvaizdoje priemonės. Francuzijoj jau Workers) tuoj mušė tele
Belgijos karalius ir nutarė ir dabar pasigirsta reikala grafu pranešimą centralinei atsparumą galimiems pavo nautikos Autoritetas), kuris natas priėmė. Nėra abejo- išdavikai iš vidaus. Austriir dabar jau lavina 10,000 j ngS, kad jį priims ir atstovų jos naciai paruošė Hitleriui
’ pasiduoti. Jeigu armijos va vimų, kad apsiginimo tiks valdžiai, kad jos apsiima jams.
lakūnų. Toliau busią įsteigta rūmai, nes “penktajai kolo- kelią į Austriją; ČekoslovaČia
jis
prisiminė
ir
“
penk

lams
butų
vartojamos
nuo

dai jo nepaklausys ir norės
dirbti šventadieniais, nerei
tąją
koloną,
”
visokius
prieš

apie
550 punktų po visą ša nai”
gintis toliau, tai jie bus su dingos dujos.
dabar
pradedama kijos naciai padėjo jam užkalaudamos užtai didesnio
lį,
kur
tokie
skraidymo
kur

valstybinius
gaivalus,
kurie
naikinti.
skelbti
mirtinga
kova,
o prie puolant Čekoslovakiją. Da
atlyginimo.
tarnaudami
svetimoms
valssai
bus
duodami,
šito
suma

ANGL1JA
PAŠAUKĖ
DA
tos
“
kolonos
”
pirmoj
eilėj bar tas pats atsitiko Danijoj
Panašių pareiškimų buvę
Taigi šiaip ar taip, išsigel
nymo
planas
dar
nesąs
ga

600,000
VYRŲ.
priskaitomi komunistai su ir Norvegijoj. Savi išdavikai
gauta iš orlaivių pramonės
bėti šitai milioninei aliantų
tavas,
bet
jau
baigiamas
ir
padėjo svetimam priešui.
Šį
panedėlį
Anglijoj
pa

darbininkų
ir
iš
kitų
unijų.
armijai Belgijoj jau maža
Amerika Pristatė greitu laiku prezidentas pa- naciais
Tarpvalstijinė
pramonė,
fia ir atminta “penktosios
šaukta
armijon
da
600,000
vilties. O jos išbraukimas
eksiąs
jį
Kongresui
užgirkuriai
taikomas
šitas
bilius,
kolonos vardas. Ir dabai
reiškia baisų jiems smūgį. vyrų. Tai bus iš viso paimta Airija Įspėja Priešus Jau 2,300 Orlaivių.
Tuomet
busią
nuroyta
ir
Jau vartojamas visur. .Juo
Ją sunaikinę, vokiečiai ga jau 3,000,000 vyrų Angli
“Nevv York Times” pra ek tokiems kursams reikės vra kiekviena pramonė, kuri
Airija staiga pajuto ir sau
išeina
iš
vienos
valstijos
rivadinami
visi priesvalstybijos
armijon.
lės* drąsiai žygiuoti į Pary
karo pavojų. Pradėjo eiti neša. kad iš 6,100 orlaivių,
nigų.
bų.
Pavyzdžiui,
geležinkenuu
gaivalai,
o ypac tie, ku
žių arba pulti Angliją, kuri KAIZERIO ANŪKAS UŽ* gandai, kad jos žemėn galį kuriuos aliantai yra užsakę
liai.
laivininkystė,
telefonas,
r,e
ten
didelių
simpatijų
nuo Francuzijos pakraščio
, ..
.
.
MUŠTAS.
nusileisti iš oro vokiečių pa Amerikos dirbtuvėse, 2,300 . „
telegrafas, kasyklos, gele- svetimoms valstybėms kaip,
yra tik už 22 mylių. Todėl
rašiutininkai, kuriems tuo mašinų jau padalyta ir pri- IsratlO DlūUją (rinktą žies ir plieno dirbtuvės, au- Pa\Yz^zJ,u,\. k°munistai Šį
panedėlį
Belgijoj
mirė
Francuzijos ir Anglijos sos
Prir i Ttinkini?
jaus padėsianti “penktoji statyta. Anglija iki šiol yra
tomobilių industrija, mėsos Stalino Rusijai, o naciai
1 I C
1
tinėse kilo jau tikras sumi nuo žaizdų kaizerio sunaus kolona,” tai yra. saviškiai užsakiusi čia 3.100 lėktuvų, j
Friedricho
Wilhelmo
sūnūs.
ir
kitų maisto produktų ga- Hitlerio Vokietijai,
Šiomis dienomis Ameri
šimas. Anglijoj jau įvesta
išdavikai.
Todėl Airijos o Francuzija—3.000. Fran kon atvyko Šveicarijos or mvba. audinvčios. drananu
Tai
jau
antras
HohenzollerTaigi Amerikoje dabar
karo diktatūra ir “penktajai
prezidentas De Valera krei euzijai gaminami greitieji laivių kompanijos preziden- siuvyklos, aliejaus pramonė ruošiami prieš “penktąją
nas
krinta
šiame
kare.
Vie

kolonai” paskelbta mirtis.
pėsi į piliečius, ragindamas kovos orlaiviai, o Anglijai tas Antoine Gazda, kuris i ir daugybė kitų
koloną” įstatymai taikomi
Generaliniam štabui paskir nas buvo užmuštas Lenki juos padėt policijai suimti — dideli
daugmotoriniai
joje.
Visose šitose srityse ko- pirmoj eilėj prieš komunis
tas naujas viršininkas. Fran
kiekvieną išnaviką ir po bombanešiai. Dabar francu sakosi išradęs naują ginklą
tus ir nacius. Apie kun.
cuzijoj pašalinta 15 genero
draug jis įspėjo “svetimus zai su anglais norį užsakyti tankams naikinti ir parda- j munistai ir naciai turės ne- Coughliną ir jo “krikščionių
Vėlinusios
Žinios
lų. Kas valandą didėja pa
priešus,” kad jie nedrįstų da 4,000 orlaivių. Tai butų vęs jį Francuzijai. Tas gink- tekti darbų, jeigu šis bilius frontą” visai nekalbama.
vojus, kad Francuziją gali
iš Karo.
Airijon lįsti, nes ji esanti jau 10,100 orlaivių vien tik las esanti greitai šaujamoji • virs įstatymu. O kad jis virs
kanuolė, kuri kulkasvaidžio įstatymu, tai abejoti netenužpulti da ir italai. Eina
pasiruošusi ginti savo laisvę iš Amerikos.
gandai, kad Mussolinis esąs BELGIJOSKABINETAS ginklu.
Bet yra žinių, kad Vokie- principu ir šaudant per or- į Ra, nes Amerikos valdžios, KAIP ITALIJA PADEDA
VOKIETIJAI.
laivio propelerą 2 centimet- j spaudos ir visuomenės nusi pasiruošęs pradėti karą jau PAŠALINO KARALIŲ.
------------- tijos fabrikai pastato per
Italijos fašistų propaganbirželio 2 dieną.
■V BOMBAR- mėnesį daugiau orlaivių, ne- rų (beveik colio) sviedi- statymas prieš “penktąją
Belgijos premjera* Pier 90 ORLAIVIU
niais.
Bandymai
parodę,
koloną
”
jau
pradeda
siekti
dininkas
Virginio Gayda giDAVO KINIEČIŲ SOAmerika, Francuzija ir
Tuo tarpu mūšiai eina to lot paskelbė per radiją, kad
STINę.
Anglija sudėtos krūvon. To- kad tie sviediniai pramuša isterijos laipsnio. Štai, Kon- riasi savo laikrašty, kad Itakie baisus, kad upių vanduo Belgijos karalius Leopoldas
" J
---- lija ir nekariaudama
J-----jdaug
—
rūmai* vienPereitą nedėldienį 90 ja- ^čl Rooseveltas^ ir pareika- 2 colių storumo plieną. Tai- greso atstovų
jau raudonas nuo žmonių esą* pašalintas nuo aosto ir
gi
joks
tankas
prieš
tą
kabalsiai
užgyrė
Roosevelto
padeda
Vokietijai.
Esą,
bikraujo. Francuzai sako, kad jo įsakymai armijai pasi ponų orlaiviu per 4 valan-1 ^avo», ^ad sios salies aero- nuolę neatsilaikysiąs. Ncrsumanymą.
kad
imigracijos
jodamiesi
Italijos,
aliantai
birtų \sjų ugnis skinanti priešą duoti neturį reikime*. Viai das mėtė bombas į laikinąją i naut’^os
kiniečių
sostinę
Čunkijaną.
;
P^
esta
iki
50,000
orlaivių damas žemyn orlaivis palei- žinyba butų atimta iš Darbo yra priversti dabar laikyti
kaip žolę, bet žmonių gyvy armijos kareiviai ir viršinin
džia per propelerą srovę to-: Departamento ir pavesta 1,200,000 kareivių armiją
bės vokiečių karo vadovybė kai paaiuosuojami nuo duo Kiniečių artilerija smarkiai Per metes.
kių kulipkų ir tankui būna i Justicijos
Departamentui, Italijos pasieniuose. Jeigu
jau nebepaiso. Ji varo ka tos karaliui priesaikos. Jis užpuolikus šaudė, bet nenugalas.
Išradėjas
sako,
kad
j
nes
šis
turi
slaptų agentų ne Italija, jie galėtų šitą arKARAS BUSIĄS PABAI
reivius į ugnį dėsėtkais tūk prasižengęs valstybei, nes mušė nei vieno.
dabar
francuzai
deda
tas
1
crpriun gali
<mli miia
tas
organizaciją ir
ir geriau
miją dabar
dabar navartnti
pavartoti nripš
prieš
GTAS RUGPIUČIO
stančių. Kai vieni krinta, tai prieš kabineto valią susidė
kanuoiės
į
savo
orlaivius.
Fašistų
Areštai
Anglijoj.
sekti
“
penktąją
koloną.
”
Vokietiją.
MĖNESI.
per jų lavonus eina kiti. jęs su priešu ir užvedęs su
Justicijos
Departamentas1
--------------Pereitą sąvaitę Anglijoj
Siųsdamas jaunas savo
Francuzai prisipažįsta, kad juo derybas. Viena* žmogus
AMERIKA
STATYSIAN

dabar
ims
visų
nepiliečių
TRYS
LAIVAI
SUŽEISTŲ
jų pačių nuostoliai taipgi negalįs valstybė* likimo pi-asidėjo fašistų areštai. fašistus į karo lauką, Hitle
TI
122
LAIVU.
pirštų antspaudas.
į
ANGLŲ.
pats vyriausis jų ris pareiškė, kad rugpiučio
spręsti. Karaliau* žodis be Suimtas ir p
baisus.
Taip
pat
didžiausiu
karš
Pereitą
sąvaitę Anglijon
Senatorius Walsh sako,
ministerių parašu neturįs lyderis Mosley. Bet komu- mėnesį jie jau galėsią šugryKanados parlamentas pa reikšmė*. Tai esąs pagrindi nistų anglai kol kas neliečia, sti namo. Tai reiškia, kad kad Amerikos ginklavimosi ■ čiu atstovų rūmai priėmė re atėjo iš Francuzijos 3 dideli
skyrė karo reikalams $700.- nis Belgijos konstitucijos Mat, Londonas tikisi susi- per du mėnesiu jis tikisi ka- programoj esą numatyta zoliuciją, kuria visiems ko- laivai, pilni sužeistų Anglimunistams ir naciams ąti-. jos kareivių.
122 nauji karo laivai.
taikyti su Maskva.
rą užbaigti.
dėsni*.
000,000.
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VOKIEČIU UEPSNASVAIDtlAI TAN
KAI ESĄS BAISUS GINKLAS.
✓

Francuzų Tanko Viduje

APŽVALGA
KAS DEDASI WASHINGTONE UŽ UŽKULISIŲ?

“Naujausia ir baisiausis iš
visų Vokietijos mechanizuotų sausžemio ginklų yra
liepsnasvaidis tankas,“—rašo United Press žinių agentūros korespondentas Ealph
Heinzen.
“Tai yra lengvas, greitas,
i būda panašus - naikinimo
inžinas, kuris gali sudeginti
įmestą, pripildyti baisiausiu

aprūpino tuos vežimus atsargos tankais, į kuriuos telpa kita tiek kuro. Be to.
Lenkijoj pasirodė, kad atakuojant fortifikuotas pozi
cijas tie vežimai neatlaiko
stiprios priešo ugnies, todėl
dabar iš priešakio vokiečiai
biri užsidėję storas plieno
blėtas, kurių peršaut jau ne
galima.

Šitie klausimai VVashing
tono užkulisiuose esą taip
pat svarstomi. Vyraujanti
tokia nuomonė:
Karo Departamentas rei
kalausiąs konskripcijos, ta
čiau amatninkai ir mechani
kai. kurie dirba prie svarbių
darbų, nebusią kariuome
pragaru apkasus ir paskleis
Kaip kiti tankri, taii
nėn imami. Per pereitą ka
liepsnasvaidžiai
yra mc
ti žudančią mirtį tarp karei
rą buvusi padalyta didelė
vių atviram lauke,” sako ši- niškos armijos kavalerija.
klaida ištraukiant iš pramo
į tas korespondentas.
Jie vartoja tokią pat taktiką
nės kvalifikuotus darbinin
I
Šitie baisus liepsnasvai- ir jų tikslas yra tas pats:
kus.
I džiai pasirodę Francuzijos staigiai užpulti priešą, ap
Privatinės orlaivių lini
karo laukuose .visai nętikė- supti jį, nubėgti toli į užnu
jos gal busiančios panaikin
taį. kuomet sunkiai-šarvuoti garį, suardyti susisiekimą,
tos, kad nežinomi valdžiai
vokiečių tankai laikinai bu užjmti svarbius strateginius
žmonės orlaiviais neskrai
vo . sustoję pasiimti daugiau punktus ir užtikrinti atvirą
dytų.
kelią
savo pėstininkijai.
kuro.
Apsigynimo
programa
Skirtumas
tarp kavalerijos
Kai francuzai -» paskelbė,
gal susidurianti su algų ii
(mitelių)
ir mechanišku
kad per 10 dienų kovos vo
valandų įstatymu. Valandos
kiečiai neteko 1,400 tankų, tankų tačiau yra tas, kad
busiančios pailgintos, bent
šarvuotu trokų ir kitokių tankai veikia daug sparčiau,
sunkioj pramonėj. Unijos
mechanizuotų pabūklų, ir jie yra kur kas judresni, ne
keisiančios protestą, bet
kad priešo pirmyneiga jau bijo šautuvų ugnies ir turi
protestas busiąs atmestas.
"Keleiviui” pavyko gauti retą paveikslą, kuris parodo kas dedasi tanko viduje kovos metu.
sulaikyta, tai tada prasiver pašėlusią grioyimo ir naiki
Dirbtuvėse busianti įves
čia matome francuzų tanką, kuris sveria 70 tonų. šimtai šitokių mašinų dabar atakuoja be
žė į priešakį tos pragariš nimo jėgą.
ta mokinių sistema, nes rei
silaužiančius Francuzijon vokiečius. Tanko viduje baisiai karšta, todėl kareiviai ligi pusės
Tanko vežikas sėdi prie
kos, liepsnomis spiaudan
kėsią daug lavintų amatnin- į
būna nusirengę. Įsidėmėkit, kaip kulkasvaidininkas rūpestingai taiko savo ugnį i priešą.
šaky,
traukmenų
tarpe.
čios mašinos, kurios lėkė
kų.
Priešaky
ir
šonuose
yra
greičiau da negu paprasti
Šnipai ir šiaip visokie i buvo išpiauti ir suvalgyti visiauri plyšiai, per kuriuos jis
LONDONO LIETUVIŲ JAUNIMAS tankai.
priešvalstybiniai
gaivalai si gyvuliai, kuriuos tik galiTos mašinos suplanuotos mato lauką. Pavojui esant,
busią uoliai gaudomi, bet ma buvo valgyt. Priauklėt
VAROMAS Į KARĄ.
taip. kad gali naikinti mies tie plyšiai uždaromi iš vi
Justicijos
Departamentas jų nėra iš ko. ‘ O be gyvulių
tus. kaimus ir atakuoti ka daus. Jis valdo tanką, ope
stengsis daiyti tai tylomis, ukininkai negali nei lauku
Štai ką “Elta” praneša iš jaunesniuosius berniukus. reivius tiesiai iš fronto. Iš ruoja radiją ir viena ranka
kad nesukėlus visuomenėj išdirbti.
Londono:
Mergaitės buriamos į atski geležinio vežimo yra išsiki paduoda amuniciją šaudy
nereikalingos isterijos.
Italijoj maisto klausimas
Su kiekvienu praeinančiu rą grupę. Prieš karą Londo šę į visas puses lyg ir ka tojui, kuris sėdi tanko bokš
Mokesčiai busią žymiai taipgi opus. Tik 20 nuošim- karo mėnesiu Londono lie- no lietuvaitės mažai tedaly nuolių vamzdžiai. Viduje telyje.
Vežikui įsakymus
padidinti.
bet
Kongresas
ploto
visuomeniniame sėdi asbestu apdengti spe duoda karininkas, kuris sė
,
.
x
. „ -. . . i, čių. jos
v
.
~ tinka žemės. tuvių kolonijoje vis mažiau vaudavo
nedarysiąs to pnes nnki- ukiui. Iš savo kolonijų ji; belieka jaunimo. Kai netoli gyvenime; mergaičių nebu cialistai. Vežimas lekia mie di jo užpakaly ir sprendžia
mus.. Mokesčiams padidinti duonos negauna. O dabar ii į kus į kariuomenę bus pa vo nei sporto kliube, bet da sto gatve ir kas trečią namą kaip reikia veikti.
veikiausia busianti sušaukta jOs aimija paėmė daug vy-' šaukti 27 metų amžiaus vy- bar jau gyvai veikia mer
aplieja liepsnojančiu gazo
Tankas p-a baisus gink
nepaprasta kongreso sesija, rų nuo darbo.
i rai, tai Londono lietuvių ko- gaičių grupė: jos rašo laiš
linu.
las,
o ypatingai liepsnasvai
PRANA4AIIIA FUROPAi
Vokietija dėjo maisto at-1 lonija jau bus netekusi 60— kus fronte esantiems lietu
Be to, tie liepsnasvaidžiai- dis tankas. Kulkasvaidžio
rnAnAdAUJA LUKUrAi sargą per 7 pastaruosius me-, 80 jaunuolių. Dėl to smar- viams jaunuoliams, siunčia yra apginkluoti ir šąujaBADĄ.
tus. Bet pradedant karą su i kiai pakitėjo visas kolonijos jiems įvairių dovanų, orga mais ginklais. Kiekvienas jis visai nebijo, o iš sunkios
kanuolės negalima į tanką
“Aš esu isitikines kad Lenkija, valdžia paskelbė, • gyvenimas. Sporto kliubas nizuotai dalyvauja lietuvių turi po du kulkasvaidžių ir pataikyt, nes jis greitai va
prieš Europą stovi badas,”
Vokietija turinti atsar-1 visai sustabdė veikimą, o kliubo rengiamuose lietu po vieną 37 milimetrų ka
žiuoja.
Todėl atsilaikyti
rašo “American Mercurv” g°.ie ^k 8,600,000 tonų ja- kolonijos organizacijos taip viams kariams pirštinių, ko nuolę. šitie ginklai vartoja prieš tokį pabūklą labai
magazine Henrv A. Phillips i VV kuomet normaliais lai- persitvarkė, kad dabar į val- jinių mezgimo darbuose. mi laužtis per fortifikuotas sunku. Ir tas išaiškina, ko
kuns nesenai keliavo po Eu-1 ka*s J* suvartoja 25,000,000t dybas vėl išrinkti tik senes- Kliubas ir kitos organizaci pozicijas ir prie kazematų dėl vokiečiai taip greitai
ropą" ir stebėjo tenai esama tony Per metus. Pirma Vo- nieji veikėjai. Kaip pasako- jos pastaruoju laiku stengia prieiti. (Kazematais yra vamiestus.
padėti. "
*į kietija importuodavo sau ja kolonijos pirmininkas P. si visokiais budais pagyvin dinamos iš konkreto padą- užima
T, .
, .
,
- *’ pavyzdžiui,
....................
^ai Peil į'1 Raitės ^u~
Štai.
derlin duonos daugiausia iš Argen Bulaitis, kolonijai ypatingai ti lietuvių kolonijos gyveni rytas kanuolėms ir kulkaiš sunkus buvo pirmieji keli mą. Ruošiama daug vakarė svaidžiams
slėptuvės. — TO
Le^'Ja. tai pagoji Transylvanija, kuri po tinos,. bet. dabar ji
.. negali
v,
‘ saulis kaltino lenkų įstyziPasaulinio Karo buvo at- tenai nieko parsivežti per mėnesiai. Ypač nukentėjo lių, vaidinimų ir tt Gegužės Re<jj
parapijos bei vyrų savišal- 5 d. buvo suruošta Motinos
Pasiękęs kazematą, lieps- i m.^. Bet olandai, belgai, anplėšta nuo Vengrijos ir ati- j aliantų blokadą,
Diena.
Vasarai
planuojama
nasvaidis
taniom privaro į £lai 11’ francuzai nėra lengyveni- Pos draugijos. Vienas še
duota Rumunijai. Čia Phil- ’ 1Lenkijos žmonių
’
tačiau neatsilaiko. Olips sakosi dabar viešėjęs rnas suardytas, laukai aplei- niausiu parapijos skyrių, daug iškilmių su piknikais. per atvarą liepsnojančio ga-,1
Kolonija
tebeleidžia
savo
sti.
milionai
jau
badauja.
Silyertownas,
nesenai
visai
zolino,
ir
visi
viduje
esanandijos
armija buvo sumuš
vienam dvare, kurio savi
»»
žumaluką
“
Apžvalgą.
Bloga Olandijoj ir da blo- susilikvidavo. Kilus karui
tieji kareiviai bematant iš- ta P®* 4- ^lenąs. Belgijos
ninkas jam skundėsi:
giau Belgijoj
lietuvių kolonija turėjo laikepa
. .
svarbiausieji miestai taipgi

Wash ingtone yra tokia
agentūra, kuri už tam tikrą
atlyginimą privatiškai siun
tinėja kapitalistams laiškus
informuodama juos apie tai.
kas oficialiame VVashingto
ne kalbama ar planuojama,
bet kas viešai nėra skelbia
ma ir visuomenei nežinoma.
Vienu žodžiu, šita agentūra
informuoja apie tai. kas de
dasi VVashingtone už kuli
sių. Tų paslapčių ji gauna iš
privačių pasikalbėjimų su
valdžios nariais, su senato
riais, su kongresmanais ii
kitokiais keliais.
Taigi paduosime čia ke
liatą tokių "sekretų” ir “Ke
leivio" skaitytojų žiniai.
Visų pirma, kas dabar pa
slapčiom VVashingtone kal
bama apie karą? Ar Amen
ka eis aliantams i pagalbą,
ar ne?
Nusistatymas šituo klau
simu esąs toks, kad aliantus
reikia remti tokiu budu. iš
kurio jiems butų daugiau
sia naudos. Už tai stojąs be
veik visas oficialus VVashingtonas. Bet kuris budas
butų geriausis, kol kas da
nenuspręsta.
Laukiama,
kaip karas plėtosis toliau ii
kaip formuosis visuomenei
nusistatymas namie. Iki šiol
gyventojų didžiuma buvc
nusistačiusi griežtai prieš
karą. Esant šitokiam nusi
statymui. valdžios partija
negali eiti i karą prieš pat
rinkimus, nes jai butų pavo
jus pralaimėti rinkimus. To
dėl dabar geriausia išeitis
esanti tokia: techniškai buti
neitraliems, bet teikti alian
tams visokios reikalingos
medžiagos ir tuo pačiu lai
ku daryti planus “platesnei
pagalbai” vėliau. O tas “vė
liau” gali but tuoj po rinki
mų, ši rudeni, ateinančią
žiemą ar pavasarį. VVash
ingtone esąs toks įsitikini
mas, kad per kelias ateinan
čias sąvaites vokiečiai karo
nelaimės. Jis tęsis da ilgai ir
da ilgai bus reikalinga de
mokratinėms
valstybėms
“Pernai aš bučiau atsiuntęs
O kaip su Rusija?
k.inai atsisakyti ir nuo lietu- PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIO8
Iš*pradžių šitie liepsna-išardyti ir užimti. Lankai
pagalba.
KITOS APYSAKOS:
tamstai automobilį, bet dabar
Apie
Rusiją
Phillips
sako
yjynamų
statybos,
nors
pati
svaidžiai
buvo
padaryti Į da ilgiau laikėsi savo VarsuBet jeigu Rooseveltas ne visi automobiliai rekvizuoti
(1) Neužsitikintis Vyras; (S) ty*
dinti
Giria; (3) Klaida; (4) Korak- taip, kad galėjo vežtis su ša- i
taip;
idėja
nera
mirusi.
belgai savo Bnunori prieš rinkimus pasisa armijai. Jie taipgi paėmė ma-:
Su Jose nurodoma kaip žmonės pai
vim
kuro
ir
degamos
me-į
Francuzijos
mažoji
kai
tiki
į
visokius
prietarus,
kyti už karą, tai ką jis gal no troką ir traktorį... Visi svei-;
“Nors Rusija yra didžiausia
T”° tarpu didesnis dėmė- burtui ir tt. Kaina...........................15c.
džiagos
tik
penioms
valanlinija
buvo
nusluovoja apie rinkimus? Ar jis ki vyrai taipgi pašaukti armi- į žemės ūkio šalis pasauly, jos
bus kl eipiarnas į priauruošiasi kandidatuoti į pre jon. Liko tik seniai, paliegėliai ’ badu rekordas stovi trečioj ?anti jaunimą. Jei karas ll- AMŽINOS DAINOS.
doms. Bet patyrimas Lenki-1
popiergalis. O franJuk ^ka?toma
Šioje knygutėje tel
telpa 44 genausn) joj parodė,^ad to neuiten- cu^
zidentus trečiam terminui? ir vaikai. Ateinančiais metais' vietoj po Indijos ir Kinijos. giau nesitęstų, tai prie kllU- šioje
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
Šito niekas tikrai VVashing šiuom laiku jau nebus kas val 1939 metais žiema prasidėjo bQ ™anoma pritraukto VISUS joms
ka;
todėl
dabar
vokiečiai
^mjtsia
pasauly
Taięi ne
ir dainavimui. Kaina .... 15c.
___________
■
___
_
istyzimas
kaltas,
kad
ji ne
tone da nežinąs. Veikiausia gyt.”
bulvių ir pieno trukumais. Gi
atsilaiko. Matyt, vokiečių
ir pats Rooseveltas da nesąs
šių metų pradžioje jau pradė
karo pabūklai tokie baisus,
aiškiai šituo klausimu nusi
Į šiaurę nuo Transylvani- jo prasisunkti žinių, kad Rusi
statęs. Bet kad jis butų iš jos stovi sutraukta rusų ar ja kenčia didžiausią maisto
kad panašių mašinų neturint
atsilaikyt prieš juos negafv
rinktas. tai VVashingtone i mija. Kur piraia buvo kvie stoką nuo didžiojo 1922-33 me
nesą jokios abejonės. Nors) čių laukai, dabar per mylių
i ma.
tu bado.”
republikonų lyderiai jį ata mylias zigzagais eina ap- i
kuoja. tačiau eiliniuose re- kasai.
Maisto žvilgsniu geriauKĄ ŽYMUS ŽMONĖS SA
publikonuose nesą vilties
“Vėliau aš važiavau per Bu- i §įa dorinti demoki atinė
KO APIE RELIGIJĄ.
rinkimus laimėti, jeigu Roo koviną.” — pasakoja Phillips.i Fiancuzija. Bet Anglijoj ne-t
seveltas pastatys savo kan- i —“Platus jos kloniai, tai Ru 1 taip gerai, nes ji, kaip pra-,
Religija, kuri skelbia, buk viėdidaturą. Jų politinėj ori-, munijos duonos aruodai, turė tmoninė šalis, visuomet per-;
nas žmogus esąs visų išganyto
jentacijoj
įvykęs “Blitz- jusieji duoti Vokietijai ma j kasi duoną kitur.
jas, yra klaidinga religija. Kiek
krieg.” Mėnuo atgal jie tu- j žiausia 12 nuošimčių reikalin
Suvedus viską
—1krūvon,
-------vienas žmogus turi buti savęs
rėję didelių vilčių. Daj)ar, gų jai gyvulių ir duonos. Vie sako Phillips, prieš Europą
išganytojas. Aš tikiu į save, į
prasidėjus ginklavimosi va nų bėgių geležinkelis buvo taip stovi badas.
savęs atpirkimą ir savęs išga
jui, jų viltis užtemdęs Roo Užgrūstas aliejaus vagonais,
nymą. šita mano religija nerei
sevelto šešėlis. Rooseveltas siunčiamais Vokietijon, kad
kalauja kad kas nors butų nu
FAKTŲ FAKTELIAI.
šiandien yra netik vadovau maisto produktams vietos vi
kryžiavotas; ji nereikalauja
Dentistų mokykla buvo įstei
jamoji Amerikos dvasia, bet sai nebuvo.”
dieviškų knygų nei jokių dievų.
gta 1840 metais Baltimorėj.
ir valomoji jėga. Kuiis gi
—L. K. Washbum.
”3.i:™:
pirm Jta vedf.
plni«u. I
Rumunijoj
esą
mobiliTai buvo pirmoji tos rūšies morepublikonų lyderis galėtų
«r,.<is nrfnealnMH.
abelmU
1
’
s&res;r.»
»
zuota 2,000.000 kareivių, kykla visam pasauly. Ją Įsteigė
su juo susilyginti?
"
ir ««
Pirkt-1
šitais
depresijos
taikais
lėtais. Bank.1 Jam attnokOi
U0*‘
Net ir tie republikonų ly kurie daug suvalgo, bet nie- ‘ du daktarai: Hayden ir Harris.
"’SLtvSS
M—
mums
sakoma,
kad
eitume
į
apdrniHlo* lHsi*.
deriai, kurie pasitiki savo ko nepagamina. Be to, Ru- ; Jie pirmieji išleido dentistų žurbainyčias ir susiartintume su
JIE PBADMO SU >4335
JIB PRADMO SU 543.35 PAUGIAUi
jėgomis. pradėjo galvoti munijoj tebesą dar apie nalą ir įsteigė dentistų sąjungą.
dievais. Bažnyčios ir susiartinimaždaug taip: “Tegul Roo 100,000 lenkų atbėgėlių, ku kuri šiuo tarpu priskaito visoj
l mai su "dievais” čia nieko ne
seveltas laimi. Sekantieji rie taip pat nemaža maisto Amerikoj 400 skyrių ir 45.000
gEABEJO, jus pripažinsit laimingesne jaanavegelbės; bet labai daug pagelbės
! narių. Reiškia, tiek dentjstų
ketveri metai Amerikoje ga suvartoja.
dę tų, kurios vyras buvo sutaupęs. Taupumas
kada žmonės tarpe savęs susiarVienu žodžiu, Rumunija, i prie jos priklauso; o juk ne visi I
li but katastrofingi, ir jeigu
—ir galėjimas taupyt—kaip mes visi žinome, tai
tins.
—Df. F. E. Williams.
svarba linksmo gyvenimo ir tikra ateitis. Fak
šalies administracija butų iki šiol buvusi Europos dentistai sąjungoje priguli.
tas, kad dabartiniu laiku plati tautos apžvalga
musų rankose, musų partijai1 “duonos aruodas.” greitu
--------patikrina, kad septyni iš dešimts vedybinių bar.
žmogaus tamsumas, nepaži
10 metų atgal New Yorke gy
butų didžiausis smūgis.”
laiku ir pati gali pritrukti
nių yra pinigai.
Mf AFsnw4*Mfiii
nimas
gamtos ir paties savęs
veno du milijonai žydų. Dabar.
Dabar da vienas įdomus į maisto.
Bukit protingi—taupyk it pirm itteidinto. Ati
padaro
jį diddesniu bailiu ir už
dėkit paskirtų sumų kas mėnesi—ir nukils aueklausimas: jeigu Amerika. Tokia pat padėtis esanti aišku, jų tenai vra daug daugyvulį,
kuris nieko nežino.—
VAUUVKIT KUR MATOT •« <VMC
šimtį—vietoj atmokėt sumų kas mėnesi ir netik
Jugoslavijoj, giau.
stotų į karą. tai kaip tas at-. Bulgarijoj,
negaati nueėimeia, bet nsožiaati paimakft.
M. Maeterlinck.
silieptų į šalies vidaus gyve Graikijoj ir Turkijoj. Visur
--------Kiekvienam jaunavedžiui mes sakome bukit
riejmvUal
Oneniodam
Amerikos Darbo Federacija
nimą? Ar butų suvaržyta stovi dideli garnizonai kalaimingesni, pradėk it taupyt dabar jūsų arfiauApdrausti
iRmttoal
i Jeigu gamtos nepažinimas ir
siam Mutual Savings Banke. Dėkitės prie tų mi
d-pocltorlų
žmonių laisvė? Ar butų įve reivių, O aplinkui tušti ir pli- įsikūrė prieš 60 metų. Tais laibaimė pagimdė dievus, tai paži-

SAV1N6SBANKS

kais darbininko uždarbis buvo
sta konskripcija? Ar nuken ki laukai.
Ispanija
sunaikinta
vi•
io centų valandai,
tėtų darbininkų iškovotos
daus karo. Per du metu čia
J. Kr-nis.
teisės?

lijonų, kurie taupo reguliariai-turėkite eatra
dolerį kuomet jums reikės.

< i

nuiKlul

m—i-husetts

j

|Matap-

, nimas gamtos ir drąsa juos pa
šalins.—Baron D’Halboch.
i
Parinko A. M. Metettoaia.
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KAS SKAITO MUO
TAS DUONOS NBPEAM

Trečiai Puslapis.

LMVM, SO. BOSTON.

Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

BROOKLYNO UETUVIŲ NAUJENOS

Rooseveltas Sako Prakalbą Kongrese

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Įbilistų aštuoni būna ištei
Gegužės 14 dieną pilie sinti. Todėl policija žada
pėstininkus bausti lygiai
čiai nubalsavo išleisti bondkaip
ir automobilistus.
sus $4,500.000 sumai. Pini

Kaip kriaučių Amalgamai* o tas.daro chorą gyvu ir ma
tų Unijos 54 skyrius minėjo loniu*
...
25 metų jubilėjų. ,
p To paties choro dvi narės

Gerins kelius.

—Adelė Dragūnaitė ir An•‘Keleivio”
skaitytojai
gela
Mashauskaitė sudaina
jau žino, kad siuvėjų ufcijai.
gai reikalingi kelių pataisy
vo po kelias daineles solo.
Negyvas daiktas, bet dar
A. C. W. of A.. šįmet suka ReiUa. ypatingo dėmesio at
mui Cuyahagos apskrityje,
nepalaidotas.
ko 25 metai kaip ji įsĮkiifė.
šitie keturi ir puse milijonų
kreipti
į
Dragūnaitę*
Ji
turi
Ypatingai tuo susidbiftėjo
dolerių taksų daug nepa
Amerikos Lietuvių Kon
gražų balsą. Jos pirmas pa
New Yorko siuvėjai, nes
kels, nes bus atmokami per greso skyrius Ohio valstijoj
sirodymas mišrioje publiko
pirmoji Amalgameitų Uni
• daugelį metų ir po labai dar nėra formaliai likviduo
je tuojaus patraukė į save
jos konvencija buvo New
' mažą sumą. Prie to da pri- tas. nors nieko jau nebevei
žiūrovų atydą. Visi sako:
Yorko mieste. Visi lokaiai
; dės valstija ir federalė val kia per ilgą laiką. Taigi, bu 
“Puikiai dainuoja!”
Jos
todėl suskato ruošti viso
džia apie $10,000,000 prie šelio 2 dieną yra šaukiamas
abidvi sudainavo dar porą
kius parengimus, kad atžyĮ tų darbų. Tokiu budu kelių susirinkimas Liet. Darbinin
dainelių duetu.
mėt savo unijos 25 metų su
i pagerinimui
bus išleista kų svetainėj, kur Kongreso
Lyrietės ir lyraičiai per
kaktį. Nuo to neatsiliko ir
; apie $15,000,000 tiktai Cu- skyrius bus panaikintas.
du kartu šoko lietuviškus
musų lietuvių 54 lokalas,
i yahagos apskrityje,
Pereitais metais laikvtoj
tautiškus šokius. Toliau šo
kuris turi virš 11 šimtų na
i Keliai bus žymiai prapia- konferencijoj
Clevelande
ko vieną kita klasikinį šokį.
rių; jis surengė koncertą ir
tinti ir šviesos suvestos. Bu? buvo nutarta, kad ši pava
Jie šoka neblogai, tik gaila,
sukvietė gana žymias meno
! galima važiuoti po keturias sarį butų konferencija Ak
kad vis tuos pačius ir tuos
spėkas.
i ar šešias mašinas greta. Na, rone. Bet nekurie komunis
ačius šokius. Ar negalėtų
Koncertas įvyko 19 gegu £
• ir tas duos daug darbo dau- tiškai nusistatę vadai sau
yraitės ii- lyraičiai išmokti
žės, Klašciaus svetainėje.
!
geliui darbininkų per ilgą kia ši susirinkimą Cievelanką nors naujesnio? Pagal
Žmonių buvo gana daug.
laika.
de. Nežinia, kaip i tai žiūrės
vokite apie tai.
Bet jų galėjo buti daug dau
kitų kolonijų veikėjai.
Jurgis Dirigenčius pagro
giau. nes tikėtų išplatinta
Streikas.
jo akordijonu keliatą melioWell. kaip ten nebūtų,
daugiau kaip 2,000, o kon
CIO unija iššaukė strei bet bus daug geriau, kad šis
dijų. Tai jaunas ir pilnas
certe dalyvavo apie 1,700
kan apie 400 darbininkų iš klausimas jau bus užbaigenergijos vaikinas. Iš jo jau
žmonių.
gana geras armonistas.
Dili
Manufacturing Co. Uni j tas. nes vienybės jau nėra.
Juoda rodyklė paveikslo vidury parodo prezidentą Rooseveltą kai jis anądien sakė Kongre
Kaip keturios po pietų F.
jos
vadai
sako, kad kompase prakalbą, reikalaudamas dar vieno biliono dolerių apsigin k lavimo reikalams ir nema
Milašauskas atidarė koncer
Birutė Ramoškaitė solo
i nija nesilaiko sutarties, ku- ! Taigi draugijos, kurios
žiau kaip 50.000 orlaivių per metus, šitiems reikalavimams Kongresas karštai pritarė.
tą. pasakydamas trumpą bet sudainavo
kelias gražias
; rią pasirašė su unija. Sutar i seniau prisiusdavot atsto
Ginklavimosi planai duosią pusei miliono žmonių darbo per kelis metus.
gražią prakalbėlę. Nušvie daineles. Ji turi gana gražų
tyje yra pasakyta, kad kom- vus, galite prisiųsti ir biržetęs, kaip per tuos 25 metus balsą ir tuojaus savo daino
pakels dešimts centų ; lio 2 dieną, o tas pagelbės
musų Amalgameitų unija mis užkariavo publiką.
rių vestuvės įvyks birželio
GARDNER, MASS.
! Lietuvis Suminky- ; panija
į valandą savo darbinin- [ visą tą reikalą užbaigti ir
išaugo į milžinišką organi
Alex Vasiliauskas, gana mėnesio pradžioje, šita pra- į MoUn) Klįubo konccrUs. i
■ kams ir duos apmokamas i vėliau nebus jokių nesmatas į Duoną.
zaciją, jis pridūrė, kad 1914 plačiai žinomas daininin mogele įvyko pas Onytės;
~
:
; vakacijas. Bet dabar jį ne- J1 gumų. Ižde dar randasi apie
metais kuriantis musų A- kas, dainavo labai gražiai. tėvelius, Antaną ir Juzefą! Gegužės 12 d. vietos Mo-i
i nori to pildyti. Todėl unija j; dvylika dolerių, tai reikės
malgameitų unijai, Europo
Baltrušaičius. Dalyvavo a- į terų Kliubas buvo suruošęs Jonas Valaitis Chicagoje ! ir paskelbė streiką. Minėtoj nutarti, kur tuos pinigus pa
Pasirodė ir senas Brook
pateko į mašiną tešlai
je užliepsnojo visapasaulilyno Aido choras . Bet senų pie 100 svečių, kai kurie bu-Į koncertą “Motinos Dienai”
dirbtuvėj dirba apie 120 siųsti ir kokiam tikslui.
minkyt.
nis karas. Dabar, girdi, mi
vo
net
iš
Rumfordo
ir
Port!
paminėt.
Programa
buvo
is

Jonas Jarus.
; moterų ir merginų, ir apie
veteranų chore jau nesima
nint mums 25 metų sukaktį,
lando.
pildyta gerai. Ypač publikai j
“Naujienos” praneša iš 250 vyra
to; apie 95 nuošimčiai choKAIP TAPTI SUVIENYTŲ
Europoje vėl siaučia karas,
patiko drg. Igno Kubiliuno i Chicagos šitokį atsitikimą:
P-lė
Ona
Baltrušaitytė
yVALSTIJŲ PILIEČIU?
riečių jau jauni žmonės. Jų
vėl žudynės, vėl naiki
dainos. Kliubas dėkoja kaip!
Aiškiai išguldyti pilietybės Įstaty
ra
labai
maloni
ir
gabi
mer

Bus Darželio Sąjungos
mokytoja, Aldona Žilins
mai su reikalingais klausimais ir at
veikėjams,
taip
ir
publikai,i
Gegužės
22
dieną.
2
va'
namos mažos valstybės, ku
sakymais lietuvių ir anglu kalbose.
piknikas.
kaitė. taipgi jauna. Choras gaitė. Ji gerai kalba lietu kuri taip gausiai atsilankė, 'landą
popiet,
Chicagos
rios buvo atgijusios po pe
Antra peržiūrėta ir pagerinta
nedidukas. Basų kaip ir nė- viškai. griežia smuiką, ne
laida. Kaina......................... ............. 25c.
o
___
i
„„
*.
•
;
Bridgeporte
tragingai
žuvo
'
L.
K.
Darželio
Sąjunga
reito pasaulinio karo. Ne
j ra. O buvo laikai, kada Ai- blogai dainuoja ir dažnai
Progiamoi buvo n
i Jonas Valaitis, 55 metų am- rengia pikniką liepos 28 diepaisant karo audrų, musų ! do choras buvo pažiba musų dalyvauja koncertų progra
nališkų dalykų^ Alice Strau- j ^jaus lietuvis, gyvenęs adre- ną vadinamoj “policmano
unija žengia jau į antrus 25
į Brooklyne ir visoje jo apy- mose. Jos sužiedotinis vai šiene perskaitė paskaitėlę ;
817 west 37^ 9t
, farmoj.” Komisija deda pametus. Kaip pirmieji mums ; linkėję. Kaip kas sako, kad kinas taipgi malonus jauni
apie Motinos. Dienos reik-1
kad
hiitn
25 metai buvo kovų metai,
kad piknikas butų
, čia nevisi choriečįai dalyva- kaitis. Ant žolyno pastaty šmę. Ji taipgi parašė žo-! Jis įkrito į duonos mmky-1
taip ir antrųjų 25 metų pra
džius duetui “Ilgėjimas Jau- mo mašiną Luko kepykloj, S®1 ^.1
. vo, tad užtai choras ir išra tas ilgas stalas buvo apkrau
džia nerami. Bet mes, knaudęs toks kuklutis. Bet tai da tas įvairiais valgiais ii' pa nystės.’’Lucy Evaniuk para-■ ir joje buvo mirtinai »•
čiai, nenuleisime rankų:
blogiau.
Nes kiekvienas puoštas gėlėmis. Vidury sta “
! piknikų. Kaip žinoma Daikaip kovojome, taip ir ko
choras, kuris eina į koncer lo stovėjo didelis vestuvių Vaika. ir Motinos Meile. , Jonas Valaitis gavo.dar- guo p’re„e5„us remia visi
vosime už geresnį ir laimin
tus programos pildyti, susi- pyragas. Čia pat buvo sudė Komitetas paluose dekorą- į bą kepykloj Uk porą dienų B .įutnviai
gesnį rytojų!
; mobilizuoja, pasiruošia, o tos visokios dovanos. Kada cijas ir kostiumus mergai-:atgal. Buvo paimtas kaip.
'
Operetės Choras po va pas musų aidiečius disorga- jaunieji atvyko, visi svečiai ^rBs, ekstra dai bininkas. Bepil-. Katalikai pagerbė savo
dovyste V. Tamkiutės su nizacija, gera jų dalis nesu sustoję apibėrė juos konfeDrg. Kubiliuno dainoms damas maišą miltų į minky-;
veikėja
dainavo Amerikos ir Lietu sirenka net programos pil tėmis. Pokilis buvo labai pianu pritarė Elena Redeč- mo mašiną jis prarado lyg-Į
. _.
vos himnus ir keliatą liau dyti. Tai jau blogai...
malonus ir tęsėsi iki saulė kaitė, vietinė mergaitė. Ji svarą ir su visu maišu pats j
Katalikų veikėjos n. P.
dies dainelių. Choras nevi ' Man atrodo, kad kol Aido nusileido. (Atsiprašom, kad jau pasižymėjusi pianistė mašiną įkrito. Vaizdas buvo Glugodienės
pagerbimo
sai mažas, bet stinga basą. chorą kontroliuos laisviniai dėl vietos stokos turėjom iš Gardnery.
! baisus.
. bankietas įvyko gegužės 12
Tenorai, altai neblogi. Kaip vadai su savo “linijomis,” leisti vardus ir pavardes. —
Moterų Chorui akompa- j
Kuno nebuvo galima iš dieną Youngstowne. Ten jai
klausaisi chorą dainuojant, tol choras sirgs džiova. Tie Red.)
navo Elzbieta Žekonienė. 'mašinos išimti, tad reikėjo puotą įskėlė ALRKS. kuotaip ir matai, kad jis jaunu sa, jis sudainavo neblogiau
Korespondentė M. D-tė.
šauktis policijos ir ugniage- pa- Nors ne kurie ir boikotatis, nedrąsus. Nęgaiitna sa siai, bet kiek iš jo buvo
Š» koncertas parade, kad j d Jie ^laimingo žmogaus vo ši parengimą, bet publikyti, kad choras nemoka laukta, tai toli gražu nuo to.
moteiys gali veiku bendrai j jikučius išėmė iš mašinos iš- kos atsilankė gana daug.
WATERBURY, CONN.
dainuoti. Moka! Bet nedaro
neziunnt pažiūrų ir jsitikmi-į degindami joje acitelinu Reikia pripažinti, kad ų.
Kriaučių jubiliejaus kon Priėmė šios šalies pilietybę. mo skirtumų. Pne musų, cVviG
tokio įspūdžio, kaip turėtų
»
i Glugodienė yra daug pasibuti. O turėtų buti daugiau certas visais atžvilgiais pa
‘ *’ ___________
darbavusi
Šie Waterburio lietuviai, Kliubo priklauso daug movietos lietuviu
vyko; publikos buvo daug bei lietuvės gavo pilietybės«terų. kurios eina bažnyčion
.gyvumo pačiame chore.
IŠ MAŽAI ŽINOMOiS LIE- tarpe.
ir programa išpildyta 'gana popieras:
•
ir
kurios
yra
visai
laisvos
3tpl
Margareta Digrytė solo gerai, tai ko daugiau rei
TUVIŲ KOLONIJOS.
Petras Makauskas, Stasys Turime 52 narias ir visos j
Bus vakaruškos.
t
sugriežė kelius Rąžius nu kia? Koncerte buvo Ai C.
gražiai
veikiam
išvien.
Antanas
šūkis,
Antanas
Edmonton,
Altą.,
Kanada.
merius smuiku.
Ji gabi W. of A. delegatų iš Chifca1 ,<
.
iiiSLA 136 kuopa rengia
Koncerto komitetan įnėMusų lietuvių kolonija .vakaraškas ir kortavimo
smuikininkė. Jos užsilaiky gos, Bostono. Baltimores įr Orintas, Povilas Charles Damas ant scenos kaip tikros Rochesterio. Jie visi džiau On;ntim|t>tAlpk^^dri«1Klf’ j°: ^lice Štrausienė. Marė,negausi ir beveik visi, i^J^'-^akarąbTrželio 21 dTbiet.
7^ Mikelbšliaki«nė- Helena NetzelS-e T’
18J*0 Darbimnku salėj. Sis parenartistės. Tai jauna ir talen gėsi, kad Brooklynas jų ne
karo imigrantų.
tinga lietuvaitė, kuri gali pamiršo, pakvietė iš Amal ma. au. ka^, Zofija Mikels , Vaitiekiene ir Lucija J. Eva- i didžiojo
kis,
Jui^is
Žemaiteitis,
Jo-j
niuk
J
į Turime
14
še-----*----------pasiekti aukšto išsilavini gameitų konvencijos į savo
nas šiupienis. Ona Lazdaus- •
. i 2 biznierius g
mo smuikavime. Ją turėtų koncertą.
kas, Vincas Ramanauskas,
.Vakanel;V.Po Qkol?ce>'totykiose skerdyklose ir krau- “ ‘-“v'“; "-.”““7. .—
lietuviai dažniau užkviesti į
, Anksčiau be Ame- .S08
A GedgauVytautas Katilius. Pranas Zdanis. Antanas A- <»«> genu išėjo. Svečių bu- >
savo parengimus pagriežti.
čas, Pranas Vaičaitis, Petras v.° 's.2^kl>T%^etceste- rikos lietuvių spaudos, atei. <1® ?»k«-ka<l tai busiąs vieKatkevifius, Liuda Smigli- ^Athoho
i riavo dar “Parulio Lietu18 smaRiausnj parene:1LEW1STON,
ME.
Darata Bubnvtė yra kla
naitė, Ona Višniauskienė. }' akSy”%|ii vis” ir "Karys,’’ burių dabai n”J'
______
siškų šokių šokėja. Ji jau
“Lawn party.”
nepirmą kartą musų lietu
Stasys Padaigis, Pranė Rup.Ani *?e’ • -aį 'nebesamame. Gegužės 12 M
....
.
IfNfl
Saitiinė. Stiws Kveselis. g°^ene .9- Balcikomene. S.;Nesusikalba pats su savimi.
viams šoka ir publika ją my

I

li. Iš jos kada nors bt» sce
nos žvaigždė, nes turi šo
kiuose neišpasakyto gabu
---------- 7 —--- --- _ —
mo.
kas. Bronius Karinauakas,
deklamacijos, prakalbos ir kojom apveikti. Skaitant jo
Lietuviai pasveikino
Apreišk i m o
parapijos
Uršulė Markienė ir Liudvi
! sveikinimai, tarp jų ir Lietu- plačius aprašymus ir pataLloyd George’ą.
choras, po vadovyste p. Jan
kas Povilianskas.
vos gen. konsulo iš New rimus, su ta organizacija dakaus, sudainavo kelias liau
Iš Naugatucko: Vadas
Šiomis dienomis sukako Yorko. vėliau tautiški šo- ryti, ištikrujų negalima su
dies dainas. (Tiesa, buvo
Paplauskas, Veronika Jan- 50 metų kaip Anglijos par- kiai i: užkandžiai. Susirin- prasti iš katro galo pradėti,
“K.” mano parašyta, kad
čius. Juozas Bubnis, Mari- lamente veikia liberalų va- kusiems svečiams taip pati-. Vieną sykį jis nori, kad visdainuos Karalienės Angelų
jona Suopis ir Jonas Kas- das Lloyd Geoide. Ta pro- ko. kad labai nenoromis iš- kas butų naujai perorganiChoras, bet tarėjo buti, na
putis*
ga Amerikos Lietuvių Eko-! siskirstė. Tai retas pokilis zuota. o kitoj vietoj nori,
dainuos Apreiškimo parapi
Iš Woodbtiry:
Leonas nominis Centras nusiuntė, musų kolonijoje.
- kad vėl butų grįžta prie tos
jos choras. —V. K.)
Guodwin.
jam šitokią pasveikinimo j
‘
j. Klajūnas.' tvarkos, kuri buvo 50 metų
Reikia pasakyti, kad nors
Iš Thomstono: Juozas če-1 telegramą;
' atgal. Anot tos pasakos, per
choras bažnytinis, bet pui
pukaitis.
P. M.
Heartiest
congratula- j Rock Creek, Ohio. Siunčiu 12 didelį raštą išėjo žmogus iš
kiai išlavintas! Jam nieko
on your fiftieth anni-; kad ir toliau galėčiau džiaugtis krašto,
ELIZABETH, N. J.
Į versary
ir netrūksta: basai geri. al
ry of parliamentary "Keleiviu.” Nelink prie naaiyJ
tai, tenorai taip pat savo
"KELEIVĮ” galima gaut pa- work. Our deėpest gratitu- jeigu ruskiai-bolievikai užpuola1
Teismo rekordai parodo,
F-IS Ona Baltrvteitytt.
_ •
vietose. Vienu žodžiu: puivieniais numeriais, sekančioj! de for your recognition and nekaltus žmones, pliek jiems i kad automobilių nelaimėse
kiausis choras! Choras gana
Giminės ir draugai suren vietoj:
'interest shown in behalf of kailį. Visoks užpuolikas yra raz- \ žuvę žmonės daugiausia yra
didelis ir, matyt pripratin gė 19 gegužės dieną “lawn
Mrs. V. Petkus, 227 First st. the Lithuanian Nation.”
baininkas. Visi lietuviai turėtų patys kalti. Eidami skersai
tas dainuot prieš publiką. party” p-lei Onai Baltrasai-, Ji užlaiko Saldainių lr kitokių
Pasirašė: Pikielis, Kar- skaityt "Keleivį ”
i gatvę jie nesisaugoja. Iš
Visų veiduose žėrė šypsena, tytei ir Jąmesui Allenui,. ku- ’ smulkmery krautuvę.
(.) piUs ir Trečiokas.
Keidė Trakimas, dvylikos areštuotų automo9

i

• Nėra geresnio malto,
kuris butų lygus senam
Blue Ribbon savo tylu
mu, gerumu ir kokybe.
Jus gaunat jo 3 pilnus
svarus kada paprašote
Blue Ribbon Malto di
džiausia malto vertė —va
kar, šiandien, visados!

Copyrtąht ’.MC. PabM Brc^neCompany.

BIU[ RIBBON
MALT
Ampruas Biqqp<J Spllpr

* %\> « \ «

Kį&gVUįjajOSTOg.

Ketvirtas Poslapis. ’

Už Kojas Gauna Medalį.

N,. 22. Gttuife 21 A. l»40 m.

Amerikos Pažangus Lietuviai, Paremkite
Vilniaus “Kulturos”šyietimo Dr-ją

cijų. Be to. Lenkijoje val atskil ą veikimą, nors tam ti ma paraošti dar šimtas kitas dyje. kuris tik kėlė šviesą,
džia buvo beveik visa laiką krose politinėse sąlygose ta lietuvių liaudies švietėjų, kultūrą, pilietinį bei tautinį
dvarininkų ar jų Ideologijos tai galėjo turėti ir nepagei kurie buvo taip reikalingi susipratimą ii* norą atsidė
Nuo praėjusių metų ru šalininkų rankose. Dėl šios daujamų padarinių, būtent, Vilniaus kraštui. Tačiau vi jus kovoti dėl geresnio ryto
dens ligi šiam laikui visa priežasties Lenkijoje neį lenkai tatai galėjo panaudo sa buvo veltui. Sujudėjo vi jaus. Kultūrininkų tarpe ak
lietuvių tauta džiaugiasi ir vykdyta ir žemės reforma, ti lietuvių visuomenės skal sas Vilniaus klerikalizmo tingai veikė šie vyresniosios
negali atsidžiaugti tuo. kad kas savo laiku padaryta Lie dymui. Tačiau nuodugniai širšynas prieš ‘-bedievių” kaitos Vilniaus veikėjai:
pagaliau ilga kova dėl Vil tuvoje, Latvijoje. Estijoje. visa apsvarsčius ir išsiaiški steigiamą mokytojų semi D-ras Ąlsęika, D-rė Alseiniaus laimėta. Ji laimėta Ir bendrai, visa ekonominė nus, kad Vilniaus lietuvių nariją, ir neva “aukštosios” kienė, P, Karazija, A. Kru
kaip betarpiškais lietuvių politika buvo vedama išei visuomenėje nebuvo ir ne politikos sumetimais atimta tulys, St. Matjošaitis, VI.
visuomenės kovos žygiais, nant iš Lenkijos kapitalistų galėjo atsirasti tokių lietu galimybė gauti lėšų iš ben Narbutas ir Br. Untulis, o iš
taip lygiai ir tuo, kad pama reikalų. Dėl šios. o ne dėl ki vių, kurie parduotų savo dro pašalpų šaltinio. Moky jaunesnės kartos — J. Cicė
tuotus ir energingus lietuvių tos priežasties, visoms ne- tautos reikalus lenkų bur tojų seminarijos reikalas nas. J. Latvys. St. Šulija, P,
reikalavimus suprato ir ki lenkų tautoms ši valstybė žuazinės valstybės naudai, žlugo.
Tamulevičiūtė, V. Žilėnas ir
tos tautos, jiems pritarė ir, buvo nuolatinis kalėjimas. buvo ryžtasi^ pereiti prie
Keliatui metų praėjus pa kiti Nemaža susipratusių
susidarius tam tikrai tarp Iš dvarininkų kilusi lenkų savo atskiro veikimo švieti našiai
buvo
sutrukdyta energingų veikėjų kultūri
tautinei konjunktūrai, mum kapitalistų klasė buvo ne tik mo srityįe. grindžiant jį de- “Kultūros” Draugijai įsteig ninkai turėjo ir sodiečių
padėjo tikslo atsiekti. Tie labai godi, bet ir nepapras mokratybės ir pažiūrų ne ti 15 naujų lietuvių liaudies tarpe.
sa, dar daug lietuvių gyve tai šovinistiška. Didesnės priklausomybės principais mokyklų vien dėl to, kad
1939 metų lapkričio 10
namų sričių pasiliko už da politinės ir ekonominės lais bet kartu neatsisakant nuo jos turėjo būti ne klerikali
dienos
Maskvos traktato nu
bartinių Lietuvos respubli vės suteikimas ukrainams, bendros koalicijos su deši nės draugijos žinioje, nors
kos sienų, bet ir tai. kas lai gudams, lietuviams buvo niuoju sparnu tais atvejais, juk programa turėjo būti ta statytos Lietuvos respubli
mėta, yra daug. Lietuva tikras Lenkijos valstybės in kur lenkų engimo politika pati, kaip ir visų kitų lietu kos sienos daug kultūrinin
kų atskyrė nuo musų. Mes
darbo žmonėms patikrins teresas. bet prie to neprilei kirs visiems bendrą smūgį ii vių mokyklų.
net
nežinome koks "jų liki
geresnio gyvenimo sąlygas, do perdaug išbujoję lenkų reikės ginti be atodairos en
“Kultūros” Draugija il mas. Bet nemaža jų liko
negu buvo ligi šiol. Todėl kapitalistų apetitai. Nerei giamą lietuvybę, neišlei gainiui iškovojo sau lygias
suprantamas tas džiaugs kia stebėtis, kad išmušus ne džiant iš akių vyliausiojo teises su kitomis Vilniaus Vilniaus mieste ir atgautose
srityse. Dabar jų eiles papil
mas, ta ilga šventinė nuotai laimės valandai niekas ne tikslo: kad visos lietuvių lietuvių
Mussolini* prisega medali savo kareiviui, kuris Ispanijoj neteko
organizacijomis, dys į Vilnių atsikėlę gyven
abieju kojų. Jeigu Mussolinis vėl įsivels karan. tai tokių medalių
ka. Bet gyvenimas yra nuo tenku šios valstybės žlugi tautos dalys susiburtų į savo bet tam turėjo padėti daug
ti kitų Lietuvos sričių pilie
reikės daug.
latinio triūso ir kovos pro mo negailėjo, nors visi su valstybę.
energijos, kuri galėjo būti čiai kultūrininkų simpaticesas. Todėl šventinės nuo pranta ir tikrai užjaučia ne
Po eilės pasitarimų buvo sunaudota švietimo bare.
taikos ir skaitlingi laimėji laimingą lenkų liaudį, kuri nutarta įsteigti kairiųjų švie Žinoma, susipratusioji Vil kai. Visi žinome, kad Vil
Kas
Šaudė
į
Trockį?
Didelės Kratos Tarp'
mo minėjimai turi pasibaig šiuo laiku kenčia taip didelį timo draugija. Nors šis nu niaus krašto lietuvių liau niaus krašto gyventojų švie
Gegužės
24
naktį
Meksi

Kanados Fašistų. ?
timas yra labai atsilikęs. To
ti, nes darbo šiuo laiku lie
Pagaliau Kanada pradėjo į koj nežinomi žmogudžiai tuvių visuomenei yra dau vargą ir paniekinimą, ir tai tarimas įvyko ir įstatai buvo dis palankiausiai ją priėmė dėl “Kultūros” draugijai ir
karą prieš Hitlerio "armiją" kėsinosi nužudyti Trockį. giau, negu kada nors ligi pirmiausia dėl to, kad leido paruošti gerokai prieš Tau ir rėmė. Kultūrininkų veikė dabar teks dirbti nemažiau,:
pas save namie. Gegužės 24 Apie 20 ginkluotų užpuoli šiol. juo labiau, kad ir ben save už nosies vedžioti viso ragės įvykius, tačiau draugi jai visur buvo laukiami su negu dirbta ligi šiol. Esame
naktį Montrealo mieste poli-i kų priėjo prie jo vilos, suri dros sąlygos, kuriose Lietu kiems maršalams ir kitiems jos įregistravimas buvo at paskaitomis, o kultūrininkų įsitikinę, kad Amerikos lie
,
liktas tame laikotarpyje. Ši įtakoje esanti spauda mie tuviai šios draugijos ir ben
cija padarė daugybę kratų šo 5 policmanus, kurie sau vos valstybė atsidūrė, yra vadams.
gojo
Trockio
namus
iš
lau

Vilniaus lietuviai, atsidū aplinkybė buvo Vilniaus ir lai buvo skaitoma. Tačiau drai kultūrininkų sąjūdžio
ir prisikrovė 6 trekus Įvai
labai
sunkios.
Tai
naujo
ka
rems Vilniaus
rios medžiagos, tarp kurios ko. paskui įmetė keliatą už ro padarinys. O tas karas rę tokiose politinėse sąlygo ne Vilniaus mūsiškių reak demagogija nesiliovė ligi šalininkai
buvo daugvbė Hitlerio sva- degamųjų bombų į kiemą ii-, vis naujas valstybes Į savo se, iš karto veikė bendrai. Ir cininkų pikčiausiai išnau pat paskutinių laikų. Tam- “Kultūros” Draugiją mora
liaudies daliai liškai ir kiek tai bus galima
stikų. fotografinės medžia apšvietę tuo budu namą, sukuri įtraukia, kas kart vis tikrai, eilę metų teko savo dota prieš naujai įsikūrusią sesniajai
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buvo. bet jų gali būti vėliau, tų per langus ir duris į Troc
Vilniaus lietuvių demo
Lietuvos
kai policija peržiūrės paim kio miegamąjį kambarį. Iš kratinis sparnas negalėjo butų žmogus, jis lyg tas van ir plečkaitininkų atsiradi niaus dešinieji puikiausiai Vilniaus kraštą
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nepasibaigė
ir
prisitaiko
prie
sąlygų,
Įvei

ninkų darbas nebereikalin
Buvo kieciami daugiausia
ti. Bet laiku stojo ir prie
National Vnity Partijos na nuplautos. Troekis su savo. darbo. Visi žinome, kad tie kiamas kliūtis pašalinda tada, kada galima buvo nu kų barą buvo susispietę so gas. Jis dabar nemažiau rei
rių namai ir ofisai. Ta parti žmona išsirito iš lovos ir pri dideli žygiai, kuriuos reikės mas, o kitas aplenkdamas. dirbti naudingas darbas. cialdemokratų, liaudininkų kalingas. todėl ir nemažiau
[
-P. K.
ja yra Kanados fašistų or-! siglaudę i kampą išliko, gy lietuvių tautai atlikti kaip Prasidėjo pozityvus darbas,, Būtent, lenkams uždarius pažiūrų veikėjai, o simpati- remtinas.
vi.
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ir
nors
ir
labai
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Bet
lyg
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pačiame Vilniuje, taip ir at
Ablava ant fašistų Mont- sieną neperėjo, bet langus ir gautosiose srityse, pavyks tik stoji Į darbą, tuojau rei-į mokytojų seminariją, pasta Vilniaus besimokinančioje,
DREBĖJO ŽEMĖ.
reale padaryta tuojaus po duris suvarstė kaip sietus. atlikti tik bendromis tautos kia Įsisąmoninti, kuriomis į roji galima buvo atidalyti jaunuomenėje, kuri .save
Peruvijoj, Pietų Ameri
to. kai Londone buvo suim Paskui užpuolikai pasišali jėgomis, aktingai dalyvau jį dirbti, ko sieksi, kokius i naujosios draugijos vardu, skaitė tautininkais. O tai
koj.
pereitą sąvaitę smar
tas Anglijos fašistų erštas no ir dingo nakties tamsoj. jant plačiosioms darbo žmo planus statysi. Tokiu budu j ir jį butų galėjusi veikti net dėl tp, kad kultūrininkai ne
varė siaurai partinės politi kiai drebėjo žemė. Sakoma,
Sir Osvvaid Mosley. Angli
Kas gi jie galėtų būti? ! nių minioms ir naudojantis bedrame darbe tekdavo ne priimant visus uždarytosios
kos, kaip tai darė klenkalai, kad 300 žmonių buvo už
mokinius.
Jau
buvo
gautas
joj dabar jau pradėta kova Trockis sako, kad jie nega- visu valstybiniu aparatu. kartą susiremti Įvairių pa
į
o rėmė bet kurį darbą liau mušta ir apie 3,000 sužeista.
ir
leidimas.
Butų
buvę
gali

prieš "penktąją kolumną" Įėjo būti niekas kitas, kaip Bet ir valstybinis aparatas ir žiurtu atstovams. Tačiau tu
ne juokais. Manoma, kad tą komunistai. Jis mano, kadi minios tik tada tegalės nau rint ant savo sprando sunkų
patį dabar daiys ir Kanada. įsakymas jį nužudyti buvęs dingai veikti, kai bus pa politini jungą, beveik visa
Montrealo kratos buvusios duotas Meksikos komunis į uostos,
kai sąmoningai da tekdavo rasti kompromi
tik pradžia.
tams iš Maskvos.
stos į darbą, į kovą dėl švie są, ir esant gerai valiai, vėl
sesnės ateities, dėl kultūri stoti Į bendrą visų naudingu
ŽUVO 30 VEŽIMU MENO GELEŽINKELI PAVERTĖ nės pažangos. Painių gyve pripažintą darbą. Žinoma,
Mozės II knygos 8 skirsnely. 16—18 ei vaikus pasisavinti ir vėl vergais padaryti.
BRANGENYBIŲ.
Į DULKES.
nimo klausimų išaiškinimui demokratiniam sparnui lutėse, rašoma, kaip dievas baudė faraoną, O jei žmogus nenori nuo brangių artimųjų
daug sunkiau būdavo. Imki
Is Paiyžiaus pranešama,
Iš Bazelio
pranešama, ir sprendimui reikalinga, me tik tokj pavyzdį. Visos kad šis neišleido žydų iš Egipto verguvės. trauktis, tai perduria jam ausį ir vėl pada
kad nežinia kur prapuolė kad pereitą nedėldienį po kad plačiosios minios pa
“Ir viešpats dievas tarė Mozei: sakyk ro vergu visam gyvenimui. Bet nupirkta
Briuselio muziejaus brange piet franeuzų Maginot Lini siektų aukštesnio švietimo draugijos gaudavo bendrai
vergė moteris ir tos laisvės neturi. Ją po
nybės, kurios buvo nukrau jos sunkioji artilerija vokie laipsnio. Dėl šios priežas padalytų pašalpų dalį. Bet Aaronui: pakelk savo lazdą ir mušk dul nas turi išlaisvinti tik tada. kada jau jam
apnyktų visą
tos į 3" trokų ir išsiųsta iš čių gelžkelių susijungimą ties Vilniaus demokratinis dešinieji visada sugebėda kes ant žemės, kad utėlės
vo
savo
išimtinon
nuožiuron
Egipto
žemę.
Juodu
taip
padarė.
Aaronas nusibodo ir jis jos nebekenčia, susiranda
Belgijos į Francuzija. Tarp
sparnas
pasistengė
vienas
sau gražesnę. Bet ir tokius barbariškus įsa
Šveicarijos pasieny
taip
jų buvo Rubenso. Rem- smarkiai bombardavo, jog iš pirmųjų savo švietimo drau gauti dar ne vieną tūkstan ištiesė savo ranką su lazda ir mušė dulkes kymus tikintieji ligi šiol laiko šventais, pa
tėlį doleriukų betarpiškai ar ant žemės. Ir utėlėmis tapo apkrėsti visi
brandto. Van Dycko kuri
gelžkelių liko tik dulkės. gijos veiklą atnaujinti ir iš Amerikos ar ir iš kitur. žmonės, visi galvijai; visos žemės dulkės maldžiai skaito juos biblijoje. “L. Mintis.”
niai ir kiti neapkainuoiami Vokiečių , Pareinės kanuo- pritaikius jos įstatus prie
meno turtai. Išėjo jau dvi sa lės. atsilygindamos francu- Lietuvoje veikiančių Įstaty Tie nelygus ištekliai gero pavirto utėlėmis visoje Egipto žemėje. Ir
vaitės laiko, kaip lobiai bu- zams. taip pat smarkiai mų. ją legalizuoti. Tatai jau kai buvo sudemoralizavę žymiai taip pat darė savo monais, kad iš
besimokinančią jaunuome naikintų utėles, bet nieko negalėjo pada
v<> iš Briuselio išvežti, bet bombardavusios
susisieki padaryta. Tokiu budu Vil nę. Mat, jeigu pataikausi ryti.”
iki nir.i nieką.- nežino kas su
mo kelius Maginot Linijoje. niaus “Kultūros” Švietimo kunigams ar klerikalinei iši dievo bausmė tikrai originališka. Bet
(Pabaiga)
jais atsitiko. Galimas daik
Draugija jau vėl veikia.
deologijai,
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greičiau
gau

įdomu, kokiu budu nuo tų parazitų galėjo
tas. kad Hi’.terio banditai
STIPRI UNIJA.
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apsisaugoti žydai, kurie Egipte gyveno su procesijų laiku viešpatauja pavyzdinga
bus juos pagrooę.
menei
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diją)
mokslui
ir
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noriau
egiptėnais? O gal tos utėlės žydų nekąsda- tvarka, nors Norvegijos kaimuose nėra nei
šiomis dienomis Bostone
priminti,
kaip
ir
kada
ši
priims
Į
bendrabutį.
O
kai

vo, gal buvo specialiai išdresiruotos? Ka policijos, nei žandarų: jie čia žmonėms
ORLAIVIAI NEŠA 30 TO buvo gelžkelių garvežių ma
draugija
įsisteigė,
ką
ir
kaip
rysis
sparnas
betarpinių
šal

žin, ar žydai dabar negalėtų išmelsti to nereikalingi, nes visi žmonės turi savo
šinistų ir pečkurių brolijos
NU TANKUS.
tinių beveik visai neturėjo, j kios bausmės 20-tojo amžiaus “farao garbės jausmą ir nenustoja visur ir visose
“New York Times" ko- suvažiavimas, kur dalyvavo veikė.
I nams,” kurie uždaro žydus į getho ir rezer
aplinkybėse buvę žmonėmis.
ies'p» nder.ta- praneša, kad 900 delegatų. Iš raportų pa
1919 m. lenkams užėmus
Nuo 1919 m. pradžios ligi
tas "niautas ginklas." kuriuo aiškėjo. kad ši pečkurių ir Vilnių ir jį valdant 20 metų. 1926 m. galo padėtis buvo vatus, kaip gyvulius?
Seniau buvo Norvegijoje išsiplatinusi
Tos
pat
knygos
21-mam
skyriuj,
1
—
12,
mašinistų
unija
dabar
turi
girtybė, ypačiai darbininkų tarpe. Jiems
Hitleris ne kaitą yra gyręten visą laiką gana aktingai dar pakenčiama, nes beveik
sis. e.~ą.- milžiniškas orlaivis, S4.000 narių ir $25.000,000 veikė lietuviai: didžiausio visose bendro pobūdžio or dievas aiškina kaip reikia tarnus samdytis. tenka dirbti žiemos šalčiais ant lauko, tai
gi degtinės pagalba dažnai šildydavosi.
kuri.- gali nunešti ir nuleisti kapitalo.
dėmesio buvo skiriama švie ganizacijose, Įstaigose, Štai dievo žodžiai:
“kui reikia 3<»»tonų tanką.
timo ir kultūros reikalams, spaudoje buvo stengiamasi
“Jei tu berną žydą perki, jis turi tau 6 Bet tas gėrimas buvo žmonių nelaimė. Tė
Orlaivis turįs 200 pėdų ilgio
nors nebuvo pamirštos ir ki išlaikyti koalicingumo prin metus tarnauti, o septintais lieka laisvas. vai ir jaunimas nusigerdavo taip, kad ligų
sparnus ir va!omas 4-riais
tos sritys. Kur daugiau buvo cipas. Tiesa, dešinieji ligi tol Jei be žmonos atėjo, be žmonos turi ir iš gaudavo. Šeimynos iš vargo neišbrisdavo,
motorais, po 1200 arklių jė
dėta pastangų, ten ir dau turėję klerikalinės pakrai eiti. O jei jo ponas jam žmonų davė, ir ji nes uždarbį palikdavo smuklėse.
gos kiekvienas, šitokiais or MYTAI APIE KRISTŲ
giau laimėta. Žinoma, tos pos Vilniaus ir Švenčionių butų sūnų ir dukterį pagimdžiusi, tai ta
Greit tačiau susiprato norvegai. Ėmė
laiviai.' vokiečiai sugabenę Knygoje rasite legenda? apie Kristų visos pastangos, tas triūsas “Ryto” draugijas, suspėjo Į- moteris ir jos vaikai pasilieka ponui, o jis steigti blaivybės draugijų, aiškinti žmo
savo tankus ir Norvegijon. kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip ir įdėtos lėšos normaliose sisteigti ir šv. Kazimiero (bernas) turi be žmonos išeiti. Bet jei ber nėms per paskaitas ir knygas degtinės
tapo Dievo sūnumi.
sąlygos butų davusios geres draugiją, lygiai klerikalinę, nas sako: aš myliu savo poną ir savo žmo kenksmingumą. Įstatymais uždrausta bu
TIKIME | KRISTŲ, todėl turime
o 000.000 ŽMONIŲ BĖGA žinoti kaip mytai apie Kristų susida nių padarinių. Bet ir buvu tik gal mažiau tolerancingą. ną bei vaikus, aš nenoriu būti laisvas, tai vo pardavinėti degtinė krautuvėse. Jos
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa siose sąlygose nudirbta ne kur jau vieni patys šeiminin |xmas tegul priveda jį
IŠ KARO LAUKŲ.
prie vyriausybės, prekybą pasiėmė į savo rankas blaivybės
vino nuo patronų pa-aką apie Kristų,
Tarptautinio Raudonoje Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar maža. Didžiausių kliūčių kavo. Tačiau 1926 m. galo prispaudžia prie durų arba namų stulpo ir draugijos, kurioms nerūpėjo, kad daugiau
krikščionys
adina pagonis bedie darė lenkų politika, kuri vi Kauno įvykiai (demokrati tegul perduna jo ausj su yla. ir tada jis te pelnius, bet kad sumažinus degtinės var
l\ yžiaus valdyba Ženevoje viais
Atrasite kad net Bibliia neži- į
Gleido pianešimą, kad iš no kada Kristus gimė, mirė ir kada sokiais budais stengėsi vi nės valdžios nuvertimas.— gul pasilieka jo bernu amžinai. Jei kas sa tojimas. Dėl to jose daugiausia nedegtinė
aro lai kų Belgijoj ir Fran jisai buvo nukryžiavotas.
sus Vilniaus krašto gyvento Red.) Vilniaus klerikalams vo dukterį parduoda į tarnaites, tai ji ne buvo pardavinėjama, bet užkandos, kava
APIE KRISTV knyga tucu rijoj pabėgo jau apie 5,- ri MYTAI
palaužiant ir kitokiems atžagareiviams gali išsilaisvinti, kaip bernai. O jei ji savo ir taip toliau.
111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen jus nutautinti,
ooo.ooti žmonių. -Jų namai tai. Galima gauti "Keleivio” afise ar medžiagiškai ir kultūriškai. visai
apsvaigino galvas. ponui nepatinka, bet jis nenori leisti jai iš
Taigi, dabar Norvegijoje dauguma vals
ba pas
Nelenkai negalėjo laisvai Apie bet kokj bendradar tekėti, tai turi išlaisvinti. Bet svetimiems tiečių skaitosi blaivybės nariais, smuklę gi
’ r.no.-.1.vbė suardyta. Iš
T. J. KUČINSKAS,
šviestis, steigti savo kultūri biavimą su demokratinių žmonėms negali jos parduoti, nes jis ją iš retai kur bepamatysi. Užtat kiekvieno
.’>< gijos in-gc apie pusė jos,
3312 So. Halsted St,
g \ \ vilioju. Kui iv nespėjo at Į
nių ir švietimo draugijų bei pažiūrų žmonėmis jie nebe niekino.”
darbininko bute rasi bekabantį kavos ka
CHICAGO.
ILL.
'
'.• norėjo o^gti Tu- pateko i j
ekonominio pobūdžio ben norėjo nei girdėti. Noroms
Nieko sau buvo jsakymėlis! Darbo žmo tiliuką; kava tapo numylėtas gėrimas tiek
k:o-o mrni
1 1
I I 1 I I
I ■ drovių ir kitokiu organika nenorams teko galvoti apie gų galima pirkti ir parduoti, jo žmoną ii lobininko, tiek varguolio.
JOS ATSIRADIMAS IR
TIKSLAI.

/

‘Šventojo Rašto’ Išmintis

Kaip Gyvena Norvegai
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IS URUGVAJAUS PADANGES.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
Žada kolektyviai prenume-,
ruoti “Keleivį.”

Penktas Puslapio

Pittaburghiečiai Mokinasi Hitlerį Pasveikint

t Airijoj Areštuojami

Teroristai.
vių ir teiraujasi, ar nėra dar
Prasidėjęs
Urugvajuje
bo. Jie siūlosi dirbti’už men- nedarbas ir. skurdas palietė
i Paskutinėmis
dienomis
kiausį
atlyginimą.
Bet
išeina
ir
Montevideo
miesto
lietubuvo pasklydę gandų, kad
Dėl įvykusio Urugvajaus
koks storas ponas ir pasako: vius. Daugelis jau nebeišgaj vadinamoji “Airijos Res
Socialistų Partijos statuto “
Kn ai nad-j’”/noi'j niok-ni jį užsiprenumeruoti savo
publikos Armija,” slapta teir disciplinos sustiprinimo ‘Noainada!” (nėra nieko).
mylimą
ilgametį
draugą
j
roristų organizacija, pultapo paliestas ir lietuvių so
Darbų nėra, o pragyveni
“
Keleivį.
”
O
gyventi
susi
: sianti Angliją. Anglija tais
cialistų skyrius, kuris leido mas brangsta. Jeigu karas
Į gandais buvo rimtai susirupažangios minties darbe Europoje užsitęs ilgai, tai pratusiam darbininkui be
“Keleivio” ir nuobodu ir ne
1 pinusi. Bet Airijos valdžia
žmonių dvisąvai.tinj laikraš mus laukia tamsi ateitis.
ramu.
Yra
da
ir
kita
kliūtis
jiareiškė. kad ji stojanti su
tį, “Naująją Bangą.” Tai
•
Skaudi
nemoka
~
tai
Urugvajaus
pinigų
Anglija. Kad įrodžius, jog
buvo seniausis liėtuvitį laik
skaudi painoka.
kurso nukritimas
jos žodžiai ne tušti, ji tuoj
raštis Urugvajuje. Bet pasi
Montevideo,.. priemiesty
Kad tuos sunkumus apei-1
Į pradėjo areštuoti teroristus,
traukus iš jo rėdaikcijps at
i kurie norėtų Angliją sussakomingajam redaktoriui Cerroje pneš porą metų įs- ti, ir kad “Keleivio” skaityteigtas
lietuvių
ko-operatyt
O
jų
šeimyna
Uragvajuje
: progdint. Šiaurės Airijoj,
P. K. Orštui, “Naujoji Ban
vas
“
Vienybė.
’
Iš
pradžių
nemažėtų,
bet
didėtų,
kai
■ kuri priklauso prie Anglijos,
ga” turėjo laikinai sustoti.
ko-operatyyui sekėsi gana kurie draugai socialistai
pereitą sąvaitę buvo suimta
“Naujosios Bangos” su gerai, turėjo daug klientų, pradėjo tartis sudaryti ne
apie 100 tokių teroristų. Pie
stojimas sukėlė tarp pažan neš prekių pardavėju buvo mažjį būrelį ir susidėjus kotų Airijoj, kuri nuo Anglijos
gių lietuvių daug nerimo paskirtas draugas Viktoras įektyviai užsiprenumeruoti
yra atsiskirusi. tam pat yra
netik Urugvajuje, bet ir vi Kučiauskas su žmona, sąži- keletą ar kelioliką “Relei-,
areštuojami teroristai. Tarp
soj Pietų Amerikoj. Bet pa n ingi ir mandagus žmonės. vįo” egzempliorių ir skleisti
-ųmtujų teroristų Dubline
staruoju laiku teko patirti, Bet kažin kodėl jo pradėji juos ta.rp Uragvajaus lietuišaiškintas ir vienas vokiekad lietuvių socialistai sten neapkęsti “viršūnės.” pra- i vių.
tys, kuris turėjo slaptą radi
giasi
persiorganizuoti ir dėjo net šmeižti ir įtarinėti j Tai giltinas sumanymas.
jo siųstuvą. Suimtas taipgi
“Naujoji Banga” neužilgo U nesąžiningumu. Galų gale .
Urugvajietis.
“maištininkų armijos gene
Kučiauskas st__________
vėl pradėsianti eiti. Naujuo Viktoras
rolas,” pas kuri rasta jau ga
ju redaktorium busiąs vie žmona tapo pašalinti, o jt. AUKOS DARIAUS-GIRĖtavas įsakymas “Airijos
nas iš dviejų: arba drg. E. vieton pakviesti kažin kokie i
NO PAMINKLUI,
Respublikos Armijai.'* Vie
,
'
Deržinskas, arba drg. A. neaiškus žmonės ir jų vardu Į
noj
vietoj buvo sučiupta
Plavičius. Abu jie seni Uru “viršūnės” išėmė krautuvei i Fondo iždininkas p. J.
gi upė tų “respublikonų" da
PriSlu1n^ septintą
gvajaus Socialistų Partijos patentą (laisni). Neužilgo
rant kariškus pratimus su
tie
nauji
vedėjai
paskelbė.
į
paskelbimą
aukų gautų iki
nariai ir energingi visuome
ginklais. Apie 40 jų buvo
kad jie jokio ko-operatyvo ĮS1^ meto gegužės 14 d.
nės darbuotojai.
suimta,
o kiti spėjo išbėgiot.
< s f
nepripažįstą,
kad
krautuvė
Nuo
Lietuvių
Darbininkų
Sakoma,
kad tuos teroristus
Taigi tenka palinkėti tik priklausanti jiems. Kai ko- Literatūros Draugijos 200
Jeigu Hitleris ar jo “Penktoji Kolona” pasirodys kada Pittsburgho apylinkėj, tai šitie vvAirijoj
organizuoja,
finan
geros kloties ir ištvermės operatyvo “viršūnės” nuėjo kuopos $5.
rai jau mokės neprašytus svečius pasveikinti. Pittsburgho priemiesty susiorganizavo šau
suoja
ir
lavina
slapti
Vo
Urugvajaus lietuvių sočia reikalų patikrinti, nauji ve-į Nuo Lietuvių Draugijų1 liu kliubas, kuris dabar stropiai mokinasi šaudyt į parašiutininkus, šis vaizdelis parodo vie
kietijos agentai. Taigi šitie
listams!
ną tokių repeticijų.
dėjai juos išvi jo per duris ir Į Sąryšio iš Scrantono $5.
teroristai esą vokiečiu “penužbaigta.
, Nuo susjvjenijirno LietuMirė žymi rašytoja.
Viską la’ks
2.400 orlaivių. Paštetai Reikalauja i
Klausimas, kas dabar su- vių Amerikoje 134 kuopos Trumpai__Apie
Tie skaičiai parodo, kokos
_
Šių metų kovo mėnesy grąžins ko-operatyvo dali- j per K. Katkevičienę iš ChiDaugiau Vaikų. 1 —
atkaklios kovos tenai siauMontevideo mieste mirė ninkams jų sudėtus pini-• cagos $5.
< ?rancuJal
an£!ai.s pra
ir kiek ios turi kainuoti’
“Motinos, duokit mums
Luisą Luisi, apie 40 metu gus? Turbut jau niekas. Tai1 Prašome draugijų ir jų dėjo glostyt ^Mussobnj. Jie
’
_ _____
daugiau
vaikų, duokit dau
amžiaus mergina, kuri yra yra skaudi pamoka ir didelė komitetų, kurie yra gavę P1 lzadejo sušvelninti blokąrrancUzija<« užfromėi vodraugu ANTANO Af.IUgiau
kareiviu
” Taip bliovė ijo,“>ai:paeina
iš \ arnagirių kainu
parašiusi gana daug straips skriauda žmonėms, kurie • Fondo blankas su pažymėtu
Viduržemio j ui o j ir net ,
nių ir knygų demokratijai dėjo paskutinius savo cen-1 laiku į}”” * ’ ’
latlvmnt, IrMiu, „z
ginti. Urugvajuje jos vardas tus į ko-operatyvo turtą. Di- | parinkti
buvo labai gausus ir autori džiausią kaltė užtai krinta i rašant čv..»»
T. ...
. , ..
...
tetingas. Ji priklausė prie “viršūnėms,” kurie dėl as-Į vardu “Darius-Girėnas M o- Italijos fabrikantams aide
APSIVEDIMAI.
Socialistų Partijos Urugva meniškumu išėdė sanžinin j nument Fund” ir siusti ko- „ &1?. kN užsakymus, bet ti gyventojus ir kelti jų tar darbu vidurinėj Europoj,"jf
pe
paniką.
vidaus
aiškino
per
radiją
juje, dalyvaudavo socialis gą vedėją.
Paj ieškau vaikino - arba našlio li.< :
' miteto iždininkui, Mr. John i Mussolinis purto galvą jr sa- (
reikalų
ministeris Frick. soinjynos apsivedimui, nejaunesnio :
--------j Spurga, Port Jeffei-son Sta.. Įko’ kad Pe P^smokai,
!
tų ruošiamuose mitinguose
::<5, ir .nesencsnio 39 metų l’ajreiduu-i
Anglijos atstovas Rumu
ir konferencijose, dažnai
Serga pažangus lietuvis. ‘Long Island, N. Y. Gauti pi-įĮ1UI°.UU.Jau
a"; nijoj įspėjo visus tenai gy “Mums atsidaro progos, ku jama kad nevartotų svaigalų, aukšto
geros išvaizdos ir šiek tiek ji;.-'!
užimdavo tribūną ir pasa
Montevideo
! ni^ai dedami bankan išdi’ ’bar J1S jaU
1 kal'ą' * venančius anglus, kad jie rios nebus išsemtos per išti ufei«,
siturhjtis; Aš ėsu jauna našle, jrerai ;
sus
šimtmečius.
.Mes
galėsi

Montevideo
priemiesty i
; veliančius anglus,
kydavo labai gerųkalbų.
atrodau, turiu tuęto. Arčiau susipa-.!
i/onokr.,'
kuris yrao-ikhain
po užstatu,
j-i. • ■
± va-į-uKontenuuoLų
i sukoncentruotu savo
laiškais. Pageidaujama su '
Kasa
boj sunkiai seiga Kos-minko,
;
uar > tIndijos
nacionalistų
-a\o šeimy- me tinkamai tas progas iš žinsime
pirmu laišku kad prisiųstų paveiksią; ;
Jos - netekusi -liūdi visa tas Treigys, pažangus, so-!\
Rumunijos
dviejų
zdo
globėjų
ai
MahanJa^
Gandhi
na-;
nas
Constanzoj,
Rui
naudoti
tik
tada,
jei
turėsi

j..
idas Mahandąs Gandhi pa-i
_
• i j
Išreikalavus, paveikslą šugfąžinsiu.;
pažangioji Urugvajaus liau cialistinių pažiūrų lietuvis QUeol-ė
buri tnJiia'
: UOSte pilė JUOdOS JUKOS.
me pakankamai žmonių.”
Bereikalingai prašau nerašinėti. A<1-.
Dariaus-Girėno Paminklo .e’. kad Indija ne. meig-j
--------resas toks:
C. B.
C2
dis!
Ir
jis
ragino
jaunus
žmo

Jo sveikatą sugriovė smeto
j
sianti
Anglijai
.1
nugarą,
j
t! Romar Terr. (Suite 31.
Australijoj valdžia uždaKoxburv, M itSS.
niškoji reakcija
1926 nor
me- ;Į Fondo Komitetas
ki
i 7 po Vtioc
Steponas Briedis,, ku?.I?ett Anglija bėdoje. Bet — devynius komunistu laik nes kuo greičiausia tuoktis
Neteisingos informacijos.
ir auginti dideles šeimynas.
? i J, VA,
’ fin- «*r.; Jonas šaltis, pii^: 'nd?J°s
,vadasi laščiu *
Reikalingas Darbininkas
Kadangi Šiaurės Ameri
įJaTlA. i mininkas; Walter Shabu- Mohamęd AI, Dzinach pa--------------------------------------- Kas neturi iš ko įsikurti šei
Ant Ūkės.
myną. Hitlerio valdžia duo
.
.
. A .
reiske, kad muzulmanai ne-; «
kos pažangiųjų
lietuvių tuomet stengėsi įsigaleju-!
Geram žmogui darbas nuolatinis,
- «ekr • Jonas Suur siHausią kovoję iki nebus įKELEIVIO” KA da paskolų. Frick pareiškė, pajreidaujama kad mokėtų mašina
dienraštis “Naujienos” pa sius smurtininkus sukilimu ”
kad valdžia išdalinusi jau draivyti. Atsišaukite tuojaus. su alir;
iždf ’ T j’Aį Karmis įr teigta Indijoj nepriklauso-j
duoda daug žinių iš tolimo pašalinti nuo valstybės vai-!
laišką.
<3>
LENDORIUS
1,445.840 tokių paskolų, ku supitaikysimA. per
Simanak
krašto, tai jos pas mus buvo ro . Mėginta padaryti sukili- Juozas mRai^I1S iždoPUįo- ma muzultnanų valstybė. !
Kurie jį užsisakė visiems įios siekiančios iš viso apie 211 Fisher st., \\ alpule, Mass.
labai mylimos ir noriai skai mas ir Alytuje. Kostas Trei bėjai.
1,300,000,000 markių.
Francuzai apskaičiavo, i išsiuntinėtas. O kas da ne ____________________
REIKALINGAS VYRAS
tomos. Dėl prenumeratos gys buvo suimtas, apkaltin
tas
kaip
to
sukilimo
dalyvis
;
Nuo Redakcijos: Iš šito‘kad nuo 10 iki 20 gegužės j užsisakė, gali prisiųsti užsa- Lietuviai, nepraleiskit geros P fanuos darbų: kuris gerai su
brangumo jas užsiprenume
pranta darbą, mokestis tinkama. Su
vokiečiai neteko'kymą dabar. Kaina “Kelei
ruoti čia ne visiems įmano ir skaudžiai nuo Smetonos pranešimo išleidome radijo: dienos
progos.
sitaikysime laiškais. Rašykit:
121
nukentėjo. vedėjų laiškus ir pasigyri-j 1,075 orlaivių. Anglai sako,’vio” skaitytojams — 25c. Aš parduodu žemę kavalkais, gali
.loe Astrauskas.
ma, tai daugumas naudojo žvalgybininkų
R. 1>. 12.
point .Marion. Pa.
t>«>k akv.ių kiek kuris nori. Ze
si tomis “Naujienomis.” ku Jie kankino jį kalėjime, ir mus> ';adjie skelbia savo kad Vokietija neteko 1,5001 Prašome adresuoti taip: pilki
ne'' "-era ir lyjri, viskas "erai auga.
rios ateina “Naujosios Ban paskui Varnių koncentraci ••programose” Dariaus-Gi- j lėktuvų. Bet naciai atsiker ; “Keleivis,” 253 Broadvvay, arti cementuoto kelio. Parduodu ne
PUIKI FARMA
brangiai. Mano moteris mirė. Gali
lėno
paminklo
reikalus
ir
i
ta,
kad
aliantai
pertą
patį
So.
Boston,
Mass.
gos” administracijom
119
Akrų
žemės, gera stutia su vi
.. v , .
atsisaukt augusi mergina arba mote
lis be vaikų, aš priimčiau už pusinin sais įrengimais ir lame. elektrikos
IštiTikęs iš “tautiškos” in-' skaito užtai tik pusę paprasBet pastaruoju laiku i kvizicijos. Kostas Treigys^tos skelbimų kainos. Bet;
ke. galėtumėm ir ansivest. As esu IS šviesa, telefonas. bėgantis vanduo.
metų. Amerikos pilietis. Baugiau ži Parduodu su gyvuliais arba l>e g\
“Naujienas” pradėjo raši atvyko Ui ugyajun ir keliatą laįkraščiai skelbia daug ii-i
i'ėj’vnlių. Aukštos ir lygios pievos, butų
IR GARDUS ALUS
niu norint, klauskit:
K-tis
nėti
Jurgis
Lazdauskas
iš
R. P. 1. Box 51, Frenchtovvn, N. J. gera vieta ir aeroplanu stočiai. Noriu
T,
.
...
. . metų dirbo čia gyvulių sker-į gesnius pranešimus apie pa-!
parduot greitai, nes dabar gefiausis
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS
Urugvajaus ir jis prirašo 4^^. Kadangi . darbas ginklo fondą ir nukaito!
laikas pirkti.
<■>»
Labai Gera Ūkė.
F. KATINAS, Wachusett Street.
neteisingų informacijų. Ži čia sunkus ir šlapias, tai užtai nei vieno cento, taMoteris parduoda latrai gražia e' e, ; HOLPEN. MASS. Telef. 4G 2.
prie gražaus ežero ir prie gero kelio.1
noma. dienraščio redakcija Kostas gavo plaučių ligą ii ciau niekas jiems užtai
m’uji bu'lmkai, namas 11 kambariu,
PANAMUNKIT
negali to žinoti, bet Urugva jau nebegali nieko dirbti.
visi įre nginiai, ūkės masinos, 225 ake“ačiū” nepasako ir jie patys
riai žemes ir daug gvvu'iii. žemė la PLEISKANAS ir
jaus lietuviams tas vistiek
Skaudu apie tai net ir pri- j^kad.^s!^r’a:j’® <• i
bai gera. derlinga. Parduosiu pigiai.
nepatinka. Ypač nepatikę
Priežastis, nėra gaspadorians.
(3)
daug
aukoja.
Kodėl
tat
ra

......................... ..
Sustiprinkit
Mrs. Mary Bubr-neik
jo straipsnis tUpęs šių metu siminti. nes Kostas dar jau- dijo
vedėjų daug menkesni
R. P. 1. Richfield Springs, N. V. ;
nas
vyras,
apie
30
metų
am

kovo 26 d. laidoje, kur rašo
PLAUKUS
nuopelnai turėtų būt skel
ma anie vokiečių piratų lai žiaus, ir jau nebeturi svei biami viešai? Juk jie laik
Petronėlė Lam»argienė
Vartokite Alesander’s Castile Olive
vą “Graf Spee.” čia nieka< katos !
t’ėtpikno visokias UETUVISKAS Pil Shampoo ir Stiprinantį Tonika.
raščiams tokio kredito savo
GYPUOI.ES nuo visokių ligų. Kurie Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
to laivo jurininkams ovaci
♦ "rite kokius nesveikumus, kreipki me 2 Sampalu.
“programose” niekados ne
jų nekėlė. Priešingai, iške Nepavyko tautininkų baltus. pažymi.
tės pas mane: duosiu gerą patarimu
ALEXANDER’S CO.
ir busit patenkinti.
(2S)
KURIE
NORI
TIKRAI
GERO
ALAUS
ATSIGER

liant iš laivo vokiečių lavo
412 W. RROADWAY.
Prieš kurį laiką į Monte
PET. I.AMSARGIENĖ
nus. susirinkusi prieplauko video buvo iš Argentinos at AMERIKOJ KASMET SU TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
SO. BOSTON. M\SS.
1811 S. Water St- Philadelnhia. Pa.
je tūkstantinė liaudies mi vykęs Lietuvos ministeris K. DEGA 10,000 ŽMONIŲ.
GAUNAMAS IR BONKUTESE
nia iškeltomis kumštimis Graužinis. Vietos smetoni___
i
Atlantic City pereitą są
šaukė: “Nėra vietos pira ninkų kompanija nutarė iš
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.
tams musu laisvoj žemei!” kilmingai jį priimti ir paro vaitę susirinko Apsaugot
O Jurgis Lazdauskas rašo dyti. kad Smetonos valdžia nuo Ugnies Draugijos suva
buk hitlerininkams čia buvo turi daug pritarėjų. Jie pasi žiavimas, kur buvo patiekta
81 LAFAYETTE ST.,
keliamos ovacijos. Tai vra samdė Cerroje salę ir užsa labai įdomių statistikos ži TELEFONAS
Jei norite žinoti apie karą ir kitus hmuUm
grynas prasimanymas ir hit kė restorane porai šimtų nių. Pavyzdžiui, statistika Worcc»ter—5-4334
WORCESTER, MASS.
įvykina, tai skaitykite "Ni
lerininkams užuojautos ro- žmonių vietų ir valgio. Ti Parod°,
kad Per metudymos. Žinoma, Lazdaus kėjosi iškilmingai pabalia- Jungtinėse Valstijose ^udelietuvių
"Naujienoe” yra pirmai
Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road.
kas gali hitlerizmui si m pati voti. Bet koks buvo jų nusidienraitia
Amerikoje.
10,000 žmonių, ir /,000
SOI Jtb Bo<tnn 2271.
South Boston. Tel.
zuoti, bet gaila, kad tos jo minimas, kada į didžiulę saJŲ sudega savo namuose,
Uisiraiykite “Naujienas* Kendiea. Naujienų
simpatijos reiškiamos pa le susirinko vos tik 17 asme- Kasdien da su durnais nuei
prenumerata
metams Amerikoje (iiimant Chižangiam lietuvių dienrašty. nu (su vaikais)!
”a U00 gy venamų namų.
cagų),
$5JXk
Chicagoje ir Earopoje —- $L0Q.
VIRĖJA
?
Gal butų daugiau žmonių S«d«K»S"l "amų verte i>er
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 j
'
Padidėjo skurdas.
Money Orderį tr ėekį
atėję, jeigu tautininkai butų metus siekia $100,000,(MM).
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
Europos karas paliečia šitą balių rengę lietuvių res
šis kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminu, kaip su
LIEJA UGNĮ PER 300
netik tas šalis, kur žmonės torane. Bet kai jie saviškius
taisyti
maišia, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
PĖDŲ.
skriaudžiami.bet ir kitas.Dė1 paniekino ir nunešė savo pi
halansuotą vitaminu kokybę.
to karo pas mus Urugvajuje nigus pas svetimtautį, tai
Korespondentai praneš;
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D
1739 South Halsted Street ■A
padidėjo nedarbas. Ir skur daugelis lietuvių tuo pasi- iš karo lauko, kad vokiečių
Moterų Sftvriuš. Kaina $1.00.
CHICA.GO, PUNOK
das eina vis didin. Alkanų piktino ir nutarė neiti.
liejamas iš tankų liepsnoSziiF&iijiisiai Jteetjų •asfęrcna? ss&nJ.
Reikalaukite:
“
KELEIVIS
”
,
ir basų bedarbių būreliai
Tai buvo skaudus moralis jantis skystis siekia per 106;
253 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
i
spiečiasi prie įvairių dirbtu- smūgis!
! jardų arba 300 pėdų.
“Naujoji Banga” vėl eis
normaliau

KAJIESKOJIMA1

SFC/OS

BROCKERT BREWING C0., Ine.

Karas Europoje

“NAUJIENOS”

i
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Moterims Pasiskaityt

A ▼ JL

fio. 22. Gegužės 29 d.. 1940 m.

šo.

&t£las Puslapis.

’onT rviovn
SĮ orv
SKYRIŲ
TVARKO
M. MICHFISONIENt.
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KAIP SIMANO DAUKAN
TO MOTINA “GYDĖ”
GARSŲJĮ SAVO SUNŲ.
švenčiant Lietuvoje Mo
tinos Dieną ir Šeimos Savai
fį"
te. kai kurie laikraščiai
į.-i- u .
kele įdomių daljkų apie z> me>mų iUetb\os- \\ u mot
liašTai Rm inie tai maneša
StaikąapieUi praneša

12,000,000 narių, o iki liepos j
I 1 dienos tikisi pasiekti 10,- j
į000.000. Dabar vien tiki
New Yorko mieste jis turi
suvirs 40,000 motei*ų.

Tikslas to “Motinų LegiTuo tikslu jie atgabeno i Pe- j jono” bus karo laiku kovoti
trapili jo kaimietę motiną, i su priešvalstybinių gaivalų
ir kai visi šviesus ponai su- S “penkta kolumna” ir su pa
sėdo prie stalo ir pradėjo i rašutininkais. Visos tos mogerti už vyskupo Valančiaus! tinos bus išlavintos ir apsveikatą, j salę buvo įvesta i ginkluotos taip. kad atėjus
kaimietė moteris. Visi nūs-; reikalui gintis nuoužpuolitebo kaip ~a tokia gaiėjokų, vargas busiąs tiems, ku
get Valančius rie uŽDuolimo
užpuolimo tikslais mė
Pamat^ tuoJ Prie Jos Pri’ gins čion parašiutais nusi
_jopabučiavo ją ir tarė į leisti.
ponus: “Tai mano motina!’
---- ;—
Prašau susipažinti!”
i Paskutinėmis
dienomis
O dabar prašome pasi- \ Belgijoj tapo suimtos keklausyti apie kitą motiną: i Hos apsiginklavusios vokieSimanui Daukantui besi taitės, kurios buvo nuleistos
mokant Žemaičių Kalvarijos parašiutais šnipinėjimo tik
keturklasėje mokykloje pra slais.
sidėjo choleros epidemija.
Viena Minneapolio baldų
Jo motina, išgirdusi, kad
Kalvarijoje visi mokiniai firma gavo iš Vakarų Indi
usirgę, nepaisydama tėvo jos didelį užsakymą neperdraudimo, kurs buvo ant su- šaunamiems kūdikių vežinaus piktas, kam šis nėjo į ‘ mėliams. Reiškia, ir kudikunigus. pėsčia kelias de- kiams gręsia karo pavojus,
šimtis kilometrų, su ryšulė- i Štai prie ^°. P.rl®j?. “krikšliu ir ..keliais rubliais
čioniškoji civilizacija! ’
_ šutau
. ,

Gegužės 5 d. buvo Lietu
voje Motinos Diena, kuri
šiemet buvo tuo ypatinges
nė. kad buvo švenčiama ir
Vilniaus mieste ir visame
Vilniaus krašte, kur ypatin
gai daug sušelpta gausingu
vaikais neturtingu šeimų.
Motinos Diena buvo minima
visose mokyklose ir organi
zacijose. Gatvėse surengtos
rinkliavos neturtingoms mo
tinoms pašelpti turėjo dideli
pasisekimą. Vakare visų or
ganizacijų buvo suruošti
kulturiniai vakarai su spe
cialia Motinos Dienai pritai- PJJ a^jo pas sūnų. Pasiekusi
TEBEGYVENA BAU
kinta programa. Nuo gegu- Kalvariją ji buvo tiek su
DŽIAVOS
LAIKŲ MO
žės 6 iki 12 d. vyksta Lietu- vargusi ir dėl zaizdų vos i
TERIS.
voje Šeimos Savaitė. Moti- bepastovėjo kojose.
\ įsi
nos Dienai ir šeimos Savai : stebėjosi tokių motinos paAlytaus apskrity, Alovės
tei suruošti daugiausiai pa-! siryzlmu ir ištverme,
valsčiuje, Slabadelės kaime
dėjo šios organizacijos: Lie-i Jonas Basanavičius ma
gyvena 105 metų amžiaus
tūros Motinoms ir Vaikams žas būdamas sunkiai susir- senutė Latauskienė, kuri geGloboti Organizacijų Są go. Ožka budžių kaimo “da-į! rai atsimena baudžiavos laijungą, Lietuvos “Caritas,” ktarkos” nutarė, kad jam • įZį
Šaulių Taryba. Lietuvos Mo gali pagelbėti tik spirite su- i
terų Taryba, Skautu Broli mirkyta juodoji gyvatė. Pa- i
ANT KAPO.

ja, ‘Skaučių Seserija. Žmo- ti motina, pasiėmusi įskeltą j
gaus Globos Dr-ja ir kt.
į alksnį, išėjo į raistus gyva- i
Apie lieturiu motinas ri- tčs j’ieškoti; praėjo dieną ir i
sa Lietuvos spauda įsidėjo pradėjo temti, bet motina.
daug rašinių. Randama i negrjzo. Namiškiai išėjo jie- i
trumpa Motiejaus Valan- lakoti ir nebetoli namų sutičiaus, Simano Daukanto ir “° M pačią vos bepasivelDr. Basanavičiaus motinu i
Juodoji
charakteristika.
‘ Įgėlusi jai dešinę koją. “Nu
valančius buvo pirmuti-' kirskne koją,
prašė senunis lietuvis vyskupas, išėjęs 1
nepakeldama skausmo;
iš paprastų žmonių kaimie bet atvežtas gydytojas šiaip
čių. Kai Petrapily jis buvo taip išgydė ir motiną ir sūnų.

Liūdnai linguoja
medžiai prie tako,
verkia našlaitė
ant tėvų kapo.
Verkia ji viena,
apleista visų,
jieško paguodos
ant kapo tėvų.

žmonių patraukimui, San Francisco tarptautinės parodos
vedėjai šįmet išrinko šias tris merginas kaip oficiales pa
rodos gražuoles ir svečių priėmėjas. Fone matosi padidinta
1940 metų parodos emblema.

Kaip įleisti bičių motiną
į avilį.

Leidžiant bičių motiną į
avilį, pravartu susipažinti
su kai kuriomis bičių savybėmis. o ypač tai būtina
• tiems, kurie išsirašinėja biĮ čių motinas iš kitų bitynų
Į bei užsienio.
‘
Manoma, kad bitės viena
kitą pažista tiktai iš kvapo,

Gilaus jos skausmo
čia niekas negirdi,
niekas neklausia
ko skauda jai širdį.

*<f
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Nėra abejonės, kad musų iždų, turbut, niekur kitur paskaitytojas žino, kas yra šauly nėra, kaip Los AngeHollywoodas. Tas vardas les apylinkėj. Čia galima
yra žinomas visame pasau- kurti scenas atvaizduojant
ly. Tai yra Los Angeles Tibeto kalnus, Sacharos ty
miesto dalis, lyg ir kokia sa rus, Pietų juras ir Tokijo ar
vistovi respublika, kur yra Johanneeburgo apylinkes.
įsikurusi judžių pramonė, Keturių šimtų mylių rate
i Tenai gyvena geriausi akto- čia auga šiltų kraštų mei riai; tenai gaminamos judo džiai. žydi atogrąžoj salos ir
•miems paveikslams filmos; stūkso snieguotų kalnų gubį tenai mokamos didžiausios i rat
i algos; tenai neapsakoma; Jeigu Hollywoodas apsiprabanga.
gyventų New Yorke, tai jis
Taigi yra keliamas klau- • turėtų kožną sykį važinėtis
simas, kodėl šitokia pra-, į Los Angeles vaizdus kurti,
šmatni profesija pasirinko1 Kai kuriems veikalams pa
šau vietą Los Angeles prie- statyti reikia kelių tukstanmiesty? Kodėl ji neapsigy- Čių žmonių; reikalingos buveno New Yorke, didžiau- na armijos, minios ir tt. Tų
šiame Amerikos centre?
; žmonių nuo gatvės negališituo klausimu susidomė ma paimti. Juos reikia pa
jo ir pats New Yorko majo rinkti ir tinkamai paraiošti;
ras La Guardia. Jis stačiai reikalingos ilgos repeticijos
padarė Hollywoodui pasiu-bose P^t apystovose, kurios
lymą, kad tas persikeltųvaizduojamos filmoj.
New Yorkan. Čia esą didės- T31^1 yeiketų visus tuos
- • geresnis —
• • - _1 žmones
kozną
m• -teatrai,
susisie
XT
. .- sykį
T- -vežioti
.
. iš
kimas. daugiau visokių pa- ^e.w
i
s Angeles,
. 0
amo
X3,00<»
(MMI mvlm
-ifcfiirrm
ne
prastės?P
le
,
mylių
atstumo
togumų ir oras
-Pagalvokit,
kiek
tai
kai
nis, kaip Californijoj.
nuotų ! Ir kiek butų nepa
Į šitą pasiūlymą atsakė rankumo! Na. o kam tie kėLos Angeles miesto
reikalingi, kuomet
1 as r
Bovvron. nuiodydamas ' blumai
• •
.
;visi artistai ir darbininkai
pnezastis, kodėl judzių pra-;
p.vvene; viPtniP? Tie imi
iNeu- Yo,tir ”egaU kel°S!^i ^ia
P“ikiau-

‘ Paimkime4visu nirma orą 1sius H“1™®? rojiškus sodus,
iis sako La Guardia tvirti-' maU(lymosi prūdus ir tokius

Keli žodžiai Musų Farmeriams Apie Bites

Jaunos, ką tiktai išsivys
čiusios bitės priima motiną
pakeltas i vyskupus, tai jo
į ir su pašaliniu, t. y., ne savo
supažindinimui su
kitais MERGAITĖS AUGINIMO
! šeimos kvapu. Jauną, tik išREIKALU.
aukštais dvasiškiais ir po
; siritusią motiną bitės priima
Tik švelnus vėjalis
nais
balius.
j tiesiog, jei tik jos nėra ilgai
_
. buvo.. suruoštas....
Nesenai šiame skyriuje
ją tyliai ramina:
Bet ta pačia proga bajoras- buvo paskelbta, kad viena
buvusios be motinos. Bet jei
“
Neverki,
vargdiene,
kos fanaberijos dvasiškiai nažantn
lietuvė
moteris,
sa!
tokia
motina yra jau kelių
pažangi lietuvė moteris, sa
dėl savo likimo.
sumanė jį ir “pažeminti, vo vaikų neturėdama, norė
! dienų, tai bitės ją sunkiau
parodyti susirinkusiai poni tų gauti mergaitę į auginti
priima negu tokią, kuri jau
“Nes čionai likimas
jai, kad jis yra “mužikas.” nes.
deda kiaušinėlius. Kiaušinė
yri visų vienodas:
lių dėjimo metu bitės visada
Nuo to laiko šio skyriaus
čia
guli
vargšas,
noriau priima motiną,
vedėja gavo jau keliatą laiš- i
NAVJOS MADOS MAVDY
kų su įvairiais pasiūlymais. I čia guli ir ponas.
MOSI KOSTIUMAS.
j Nervingos, piktos šeimy
Kai kurie tų laiškų kviečia !
nos motiną priima blogiau
tą moterį atvažiuoti asmeni- ‘ “Kiekvienas čia baigia
ir su tokiomis šeimynomis,
škai. Visi laiškai jau yra jai į pasaulio vargus,
duodant joms motiną, rei
} perduoti, tačiau važiuoti ii į ilsis po smėliu
kia
elgtis labai atsargiai,
-'nesutinka, nes gyvena toli: tylus ir ramus.
kad jų nesupykdžius. Pasi
nuo Bostono. Ji prašo, kad j
taiko,
kad tokios pikčiurnos
šituo reikalu jai padėtų šio. “Čia vieta visų—
nugilia
savo motiną, kuri
skyriaus vedėja. Jai geriau! ramybės slėny;
yra
jau
senai
apsigyvenusi.
patiktų jau paūgėjusi mer-į čia nėra skausmų,
nėr jausmo širdy.
Geriausia bičių motiną
gaitė, kokių trijų metų ar
leisti
iš vakaro, kai bitės iš
apie tiek.
lauko sugrįžta į avilį, šei
Taigi visi. kurie rašėteį “Kelio čia galas—
ateisi
ir
tu...
mos,
kupos yra ilgą laiką iš
šiuo reikalu laiškus, turėkit į
Kapas
tas
šaltas
—
buvusios
be motinos, ją pri
kantrybės ir palaukit: jeigu <
ima daug blogiau, negu tos,
atsakymo nuo tos moteries! tėvynė visų!”
Prisiuntė
Vargo
Duktė,
kurios
yra prabuvusios ne il
da negavote, mes tikimės, •
gą
laiką
— kelias valandas.
kad gausite vėliau.
RYMAS, Romanas. Ta knyga yra
Pamainant
seną ar šiaip ne
versta į visas kalbas, todėl kad yra
tikusią
motiną,
reikia prieš
aprašyta apie Rymą. Lietu
PER 24 METUS PAGIM gražiai
viškas vertimas yra lengvas ir gra tai per kelias valandas paša
žus. Chicago, III. 1909, pusi. 432.
DĖ 32 VAIKU.
Drūtai apdaryta ....................... $2.50 linti senąją motiną, kad biLietuvos telegramų agen
tūra praneša, kad Motinos
Sunaus Atminimui.
Dienai ir Šeimos Sąvaitei i
(Poeto Janonio atminčiai.)
įuosti komitetas Vilniaus į
krašte gavęs apie 30 prašy-'
Laki vaidentuvė po erdvę skrajojo
mų motinų, turinčių dau
Ir pynė vainiką ii aukso sapnų;
giau kaip po 10 sveikų gyvų į
Jautrioji gi siela mylėjo, svajojo
vaikų. Viena tokia motina ;
Ilgėdamos laimės, saulėtų dienų.
Vilniuje atsirado gimdžiusi į
Dausų sužavėta iirdis suvirpėjo—
net 32 vaikus, kuriu 10 dai
Ir plaukė, bangavo malonus garsai;
esą gyvi. Du iš jų šiuo metu
Skaidrieji akordai kas kartą tvirtėjo,
esą vokiečių nelaisvėje. Pati į
Kas kartą garsesni skambėjo aidai.
motina yra gimv-i 1883 m.
Gardine, lietuviškos kilmės.,
Ir naują pasaulį harmonijos
Tuos 32 vaikus pagimdžiusi
Vaidino gražieji Gėlės tvariniai;
per 24 metus, nuo 1003 iki
O lūkesčio pilnos jo dainos malonios
1927 m. Iš tų 32 vaikų buvę
Gaivino, lyg saulės malonus spinduliai.
šita nuotrauka buvo padarv- treji dvynukai ir vieneri try
Jis grožiu gėrėjos; jis meilės telaukė;
ta Yentnor, N. .J., jūrių maudy nukai. Prie motinos dar esą
Jam kelrodžiu buvo auksinė viltis;
keli
nepilnamečiai
vaikai.
nėse. Ji parodo vėliausios mados
Jis
laimei tikėjo, bet freitai nutraukė
Nestebėtina,
kad
Vilniuje
maudymosi kostiumą, kuris su
Gyvenimo siūlą žiaurioji mirtis...
sideda i- dviejų atskirų dalių. tiek daug skurdžių ir ubagų.,

Per juosmenį kūnas paliekamas
MOTERYS IR KARAS.
atidengtas. Išrodo, kad neužilgo
merginos pradės maudytis vi- '
New Yorko valstijoj yra
sišha be kostiumų, dėl mados susiorganizavęs
“Motinų
gal tik ant kaklo raikšti užsiriš Legijonas,” kuris jau tun

KODĖL BOLLYWOODAS NEPER
SIKELIA NEW YORKAN?

Iš San Francisco Parodos

Ir ilsis svajonių apviltas poetas
Šaltosios motužės žemelės glėby...
O laikas svajotas, o laimė tikėta
Dar vis nepasiekta, dpr vis ateity...

ritu Imperijos
esąs taip jau geras, kaip ir BntŲ
u™*™08 Karalius.
Na,
tai imk ir pabandyk
tės jaustųsi netekusios moti Californijos. Tai netiesa,
nos. Gavusios naują motiną sako Bowron. Tik dirstelė- Hollywoodą iš čia iškelti!
bitės apsidžiaugia, nurimsta kim į Jungtinių Valstijų oro
LIETUVIŲ LAISVĖS MY
ir daug geriau ją priima.
biuro raportus, o pamatysi LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
Bičių motiną leisti tiesiog me, kad pereitais metais Ca
WAUKEGAN, ILL.
į avilį negalima. Reikia ją lifornijoj buvo 354 saulėtos
VALDYBA
METAMS.
patalpinti į tam tikslui pa- dienos, kas reiškia 779 va Jos Mačiulis — 1939
pirmininkas,
darytą narvelį ir pakabinti į landos daugiau saulės negu 906 Prescott St. Waukejan, III.
2' lirm.-pagelbinin.,
tarprėmį, kur yra daugiau New Yorke. HollywoodeiF
per
visus
metus
buvo
tik
keį
783
Lincoln
st.,
w"aukegan, III.
jaunų bičių. Taip pakabinkai
tuo
-Sutana
Gabris
—
nutarimų
rast. < iil
turios
perkūnijos,
n.ai iuu
?so McAlbter aTe Waukejran
tą naivėlį reikia kai kur} laiką taip palaikyti, iki pn- taipu New Yorke mes ma-jEniiliJa Kern^_tortų ra«.
mestoji motina pasisavins tėm tirštas ūkanas, smalkias; 720 Vine Place, Wankegan, ]III.
tos šeimos kvapą. Kartais I liūtis, krušas, baisias sniego K.^ai^una.g-^a.terwa,
j
kasos globėjai
narvelį
reikia
palaikyti pugas ir speigus.
Na,
Šitoks
klimatas
kined
.
Lauraitis,
K. Ambrozunas.
ir kelias dienas, žiūrint, kaip
bitės į motiną atsineša. Nar matografijos pramonei, kuri K D,mb„uM„ci„k„s.
maršalkos:
velyje privalo būti pakan susideda daugiausia įsvaiz j
du
fotografavimo
po
atviru
PRnkštai;*,
j. jarušaitis.
kamas maisto kiekis, nes iš
dantnimi
viešai
netinka
FoSuairinkimai
būna 1:00
paskutinį
v. po nedčlpietų,
pradžių bitės visomis savo aangumi, Msai neumw. ro dfeni kotoo winesiOi
pajėgomis stengiasi motiną tografljai reikia kuo dau- Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir
Adams Sts.. Waukegan. 111._________
nužudyti. Tai suprantama, giausia saulės Šviesos.
Tai viena svarbi priežas- tikbjimv istorija.
kad per visą tą apgulos stovį bičių motina turi maitin-ltis. dėl kurios Hollywoodas; saye, Teologijos
F- p. chantepie de ia Šau
profesorius. Vertė
tis savo maistu, kuris turi! negali keltis į New Yorką. lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
formato, 1086 puls. su daugybe
būti iš anksto priruoštas; Yra ir daugiau. Judžių pra- delio
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
narvelyje.
J monei reikalingi
įvairus vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventinyir tt. Gražiais tvirtais apdarais,
Patikrinant, kaip bitės at- gamtos vaizdai. O įdomes- čių
Chicago. 1914. Kaina................ $7.00
sineša prie motinos narvely-' nių ir gražesnių gamtos vaije, reikia elgtis labai atsar- Į ■
■
------------giai, kad bičių nesuerzinus. I *
Jei bitės aplink narvelį ru- ’
pestingai vaikščioja ir kai-1 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
šioja liežuvėlius prie moti-Į
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
nos. tai reiškia, kad jos nori i
SUTAISĖ DR. D. PILKA. Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
ją papenėti. Atvirkščiai, jei!
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
bitės bėgioja apie narvelį
RAIMA 11.00.
susijaudinusios, tąi reiškia.!
DR. D. PILKA, 528 ęolumbua Ave^ Boston, Mass.
kad jos nori motiną nugilti.
eoaoaoool
Tą pastebėjus, jokiu budu
negalima motinos paleisti i^ ipBėo&oooooottooouooou—uu—ouoouoc
narvelio, reikia ją dar ke
lias dienas taip palaikyti iki
bitės apsiramins.
Motinoms laikyti narvelių
yra įvairių konstrukcijų: j
vieni yra taip įtaisyti, kad'
bitės motiną gali pačios iš
leisti; kiti taip, kad naivėlį!
turi bitininkas pats atidary
ti. Atidarant narvelį pačiam
bitininkui, reikia stengtis,
kad nepalietus motinos ran
komis, nes bitės, užuodusios
kitą kvapą, gali motiną nu-!
žudyti. Narvelį palikti iki
motina pati išeis.
O. S.

PIRALYS SU VADUOTOJAS.
Vieno veiksmo Komedija. Patašė
Ben. Rumšas. Gana juokingas veikalas. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai.
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksnio Ko.
mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje
knygutėje. Kaina ...................... 25c.
''Salomėja’’, arba kaip buvo nukirsta

*

,
Į
‘

iv. Jonui galva. Drama viename
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.............................................. fliJ
Kaia Ir kokia beda gali svietas kadanors pasibaigti. Parašė prof. Dr.
Wilb. Meyer Iš vokiečių kalbos ver
tė J. Ilgaudas. Kas nori dasiiinoti, ka
da ir kokiu budu gali svietoapaaibaigti, tegul skaito tų knygelę. Cnicago. 1906. pusi. 125 Apdaryta .. 41 *0

Prisiuntė Motina.
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SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES. DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotą pttikią paveikslą,
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairią eilią.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILfiS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EIUŲ KNYGA.
KAINA TIK 81.00.
Aodimo apdarais 51.25.
Kiekvienaa turėtų papmM savo kay»aų minėta kayga.
Kiekvienas nmlpiritoa ta kąyn pa^dtiaugs. Pinigas geriausia
siųst "Money Orderiu. Popierinius galima siųsti tie.dr
les jog paprastame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “"Keleivio
Kol
” adresų ir nepamirškit prilipyt ažS centus markę.

^KELEIVIS”

BMBMBMaMMIOMOMOMMMMMMPPM
253 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS

WMW

I

No. 22. Gegužės 29 d.. 1940 m.

Septintas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Traukinio Katastro
fa Alytuje.

Norvegijos Pabėgėliai Švedijoj.

lt

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nw
Karo Atbėgėlių Vargai Lietuvoje.

Lietuva neketina versti grįš-1 ka grįžti j savo kilimo vieti j Sovietus tuos atbėgėlių*, Į tas, nesudarys didelio skirkurie nenori tenai grįžti. Į tumo. Pašalpos reikalaujan-

Ar reikalaujančių pašai- f!«g?0±a£čius nebus
pos atbėgėlių J skaičius Vii- lzymlai

Balandžio 14 dieną Aly
tuje buvo toks atsitikimas,
iš gelžkelio stoties išėjo
traukinys Kauno link. Sto
ties pareigūnai lydi akimis
išeinantį traukinį. Trauki
niui nuvažiavus apie 100
metrų nuo stoties, išsigąsta
visi. pamatę, kad traukinį
’ bėgiai veda ne ten kur reii kia. Tie bėgiai, kul iais trau; kinys važiuoja, už maždaug
■ 300 metrų baigiasi, o už jų
i baigiasi ir pylimas. Tuo tai; pu mašinistas vis didina
i greitį, duoda garo. Visi su
stingsta ir tyli. Už pusės mi
nutės pasigirsta baisus tienksmas. Garvežys, 120 tonų
sunkumo, krenta nuo pyli
mo ir įlenda apie 2 metru į
žemę: pašto vagonas užšo
ka ant garvežio, visai jį su
triuškindamas ir atsistoja
maždaug 45 laipsnių kam
pu. Garvežys sulinksta pu
siau. pasvyra ant kairiojo
šono.
Žmonės, esantieji
traukinyje, nuo trenksmo
nupuola nuo suolų, smar
Tik ką gauta Amerikoje iš Europos karo lauko nuotrauka parodo Norvegijos vaikus Švedijoj. Jie čia bėga nuo įsikiai
prisitrenkdami. Prie
veržusios vokiečiu armijos.
traukinio atskuba pareigū
iš stoties. Keleiviai lipa
Per Lietuvą, Eisiąs Didis Vandens Kelias, moterystes stoną.” “ardo SUTVARKYS ČIGONU nai
iš vagonų. Jieško mašinisto,
seimas,
‘griauna
tautos
GYVENIMĄ.
bet mašinistas negali išeiti,
Oginskio kanalas sujung ropos kraštu laivu susisie- pamatus, nes visi karaliai
nes
per tą vietą, kur jis sėdi,
Jau
beveik
visoj
Europoj
vinčiavojosi tik bažnyčioj.
siąs Baltijos jurą su
kimui.
Čigonų gyvenimas sutvarky- sulinkęs garvežys. Žmonės
Juodąją jura.
Oginskio kanalas esąs 54 J,“Ta valstybė nelaiminga,
išmuša garvežio langą ir išL-i 1
iv fiiino

niuje sumažės, ar yra ten- Į Pačių atbėgėlių tarpe yra
dencijos
padidėti?
Tas dėl to nemaža susirūpini
klausimas kelia nemažo su- mo. Pavyzdžiui, lenkų diensirupinimo.
naščiuose Vilniuje jau pasi
Vienu atžvilgiu, t. y. at- rodė rimtu straipsnių, kubėgėlių repatriacijos at- riuose gvildenami tie klau
žvilgiu atbėgėlių skaičius Į simai. Norima įtikinti atbėgali šiek tiek sumažėti; ta-1 gėlius, kad anksčiau ar vė
pnv<
čiau yra baimės, kad, atši- liau Lietuva bus priversta
lūs orui ir pradžiūvus ke-1 atsisakyti juos išlaikyti, bus
liams. iš kaimyninių valsty- priverstą varžyti ir jų asmebių gali skverbtis j Lietuvos nines laisves, kiek jos nesuteritoriją naujos atbėgėlių Į derinamos su krašto vidaus
bangos. Be to, reikalaujan politika,
litika, ar kiek jos gaji
čiujų pašalpos skaičius gali kenkti viešajai krašto rimdidėti ii- dėl tos priežasties, ciai.
kad daugelis lig šiol dar tu
Tie lenkų dienraščiai ra
rėjo. šiokius tokius daiktus, mina
savo
skaitytojus.
kuriuos galėjo parduoti ir Jiems sakoma, kad esama
gautais iš to pinigais šiaip Į gandų, jog, jiems grjzus j
taip išsilaikyti. Tas daiktų kilimo vietas, jie busią verpardavinėjimas eina smar-1 čiami dirbti sunkius fizinius
kiu tempu. Netoli toks lai- darbus, busiančios varžo
mas, kada nebeliks ką par- mos jr j„ asmeninės laisvės,
duoti. Tuomet teks kreiptis Taip, gal ir busią, bet ko gi
į labdaros įstaigas ir pra- jįe gali tikėtis Lietuvoje, ku
isyti pagalbos.
rj nepajėgs ilgai išlaikyti
Gal neklysiu sakydamas. tokį didelį nekviestų ir neLaikraščiuose prieš kurį
kad geras skurdui matuoti lauktų svečių skaičių?
laiką buvo rašyta, kad so
barometras yra komisinės
.
krautuvės, kurios priima iš
Atbėgėliai ne visi onen- vietai, susitarę su vokie
vai- j J°kio. užsiėmimo,
o gyvena
i SUDEGĖ PANDĖLIO PIEpublikos įvairius daiktus tuojasi susidariusioje padė- čiais. pradėję tobulinti savo
nno l7fiS iki1 cia žmones pasirašyti
,--------- -----------.
..
.
džiai
“
memorandumą,
”
kad
daugiausia
is
vagiliavimo.
pardavimui komišino pa- jyj®* Nesenai man teko įssi- upių ir kanalų sistemą ta
grindais. Tuojau po to, kai kalbėti su vienu škotu, laiki- kryptimi, kad butų sudaly x’vv«*»
. -civilinės metrikacijos Lietuto, šitaip gyvendami jie i Balandžio 17 rvta P-m
Pandėlaivas iš Juodosios i .11111
.J
npo-^li ir nenori nricilailcvti L. £»ai.anGzio
pytą ran
į Vilnių įžengė musų ka-1 nai .viešėjusiu Lietuvoje ir tas tiesioginis laivų susisie pirmasis
f.
----------.-ivai nereikia. Tikrai vidur- ieg.dH 11 nenon pnsiiaiKyti,Ho mįesteiy Rokiškio <
apshigijenos
taisyklių, gyveną
gyvena1-kTity,
riuomenė, tokių komisinių turėjusiu progų kalbėtis su kimas tarp Juodosios juros juros per kanalą įplaukęs į amžiai.
...
.
sudegė
pienine,
kuri
labai nesvana, ir platina 1> i buvo didžiausi:! ir geriausiai
krautuvių buvo dvi ar trys Į^nkų organizacijų vadais ir Baltijos juros. Viena to Klaipėdos uostą. Oginskio
gas. šitokiai betvarkei nu-;ita; ta visoj Lietuvoj.
didžiojoj Mickevičiaus (daJ18 j1®1?18 P38^?8.’ susisiekimo gysla eitų Ne kanalo ištobulinimas mo UTENOJE ŽYDAS PEI
taria
jau padalyti galas, i ‘__r______ r________ •
bar Gedimino) gatvėje. Dajie ne realiai težiūri į munu pro Kauną ir Tilžę iki derniam laivų susisiekimui
LIU SUBADĖ ŽYDELJau
ruošiamas
įstatymas, ■ ŽODYNĖLIS
bar tų krautuvių gali matyti gyvenimą.^ ^ie turėtų pasi- Klaipėdos, kita — Vysla iki teigiamai atsiliepsiąs Klai
KAITĘL
pėdos
uostui.
Mažesnės
kuriuo
bus
nurodyta,
kaip ! lietuviškai - anglišk as ir
labai daug. beveik kiekvie- mokytus žydų. šie gan gili Dancigo. Tikrybėj tas pla
Utenos miestely, vidury
įeikšmės
esąs
Augustavo
!
turi
būt
sutvarkyti
visi
Lie-1 angliškai - lieti višk AS. telpa
noje gatvėje. Jų languose P?1 Pn^ką pne naujų ap- nas vis dėlto realus ir įvyk
gatvės žydas vardu Cibe už i fvivr»c čitrivn-ji
kanalas.
Jis
turi
102
kilome

1S,O«)O žodžių, laibai parankus turėt
išstatyti įvairus daiktai: ra- Imkybių: pablogėjus gyve- domas.
®
’
! kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine
puolė ir peiliu subadė žydel- i
tru
ilgio
ir
18
šliužų.
Jis
tu

---------------------; skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir
“Deutsche
Allegemeine
šomosios mašinėlės, dvira- mm° santykiams, jie skukaitę Blochaitę. Jis nuteis
rėjęs
palengvinti
transpor

i-------sreresnio kišeninio žodynėlio lietuvių
i
GALĖS
IŠVAŽIUOTI
J
čiai, apsiaustai, mezginiai, biai susiorientuoja ir ruosia- Zeitung” patalpino savo
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.”
tas
užtai
9
mėnesiams
kalėi PALESTINĄ 7,500 ŽYDŲ. Kaina .......................................... $1.00
kailiai. smuikai, pačiūžos, s> dar sunkesnėms sąly- Karaliaučiaus bendradarbio tus iš Nemuno baseino
batai, indai, stiklai, kilinrai.
Ne taip yra su len- CrŠSTraliirpraneštaTtuo Dancigą žymios reikšmės J>mo
Šiais metais
nustatyta NAMŲ DAKTARAS.
Visa, be ko šiaip taip dar kais. šiandien, kai jų valsty- klausimu. Pi^nešime lako- betgi turis Dmepro-Bugo KUNIGU PROPAGANDA kvota Lietuvos žydams įva
Parašė daktaras A. .1. Karalius.
galima apsieiti.
bės jau nėra. jie dar gyve- ma, kad i vakarus ir pietus ’įVSląį- kuris statytes Ino PRIEŠ CIVILINĘ METRI žiuoti i Palestina siekia Ši nauja knyga užpildyta vien re
<•
_
*ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
Teko apsilankyti vienoje na savo didžiulės valstybės nuoKnsko prie Dniepro-:lkl,1'83 m- Dabar tasai ka
KACIJĄ.
7,500 asmenų. Tuo budu ne- vaistus dėl kokios ligos naudoti. VerBugo
kanalo
šiuo
metu
jau
aa
J
a
p
ttieiciausiu
tempu
iš

kitoje tų krautuvių ir kalbė- galvosena, nesugeba pnsiprie duru da- mažas Lietuvos žydu skai- ta
,knyp» isisyti visiems, nes Naišnaudojant i Bažnyčiose
tis su vedėjais. Jie sako:
taikyti prie to, kas atsitiko. dirbą apie 30,000 darbinin- tobulinamas.
1.2
• x.. • ____ i-IXnių Daktaras yra vienas iš reikalinbai* kunigai tūli pasistatę CIUS galės pasiekti savo se- i giausių knygų kiekvienam lietuviui,
_
Dėl to ir jiems patiems susi- kų. kad tuo tarpu, kai Dnies- ta™> kaip jau minėta, keliąs staliukus ir žmonės ragina- naja tėvyne. Išvykstantieji
Dj^elc‘ kny?a- anie
—Dabar parduoda savo daro naujų sunkenybių, ir tras jungiamas su Vysla ir disimtis tūkstančių darbidaiktelius vargingesnieji at- susidaro bukumų tei vals- sudaromas tiesioginis van- ninku. Jo genimas tas, kad mi dėti savo parašus po pra- galės važiuoti Sov. Rusijos Audeklo viršeliais .................. $2.50
bėgėliai ir V įlniaus gyven- tybei, kuri davė jiems laiki- dens kelias tarp Juodosios! tiesioginj vandens kelią taip šymu valdžiai, kad nebūtų teritorija į Odesą, o iš ten “O. S. S.” arba šliubinė iškilmė.
per Pirėjaus uostą į Pales Vieno akto farsas, labai juokingas
juros ir Baltijos juros, sovie-jduodosios juios n Baltijos įvesta civilinė metrikacija.
tojai. Netrukus ateis pas ną užeigą.
tina.
ir geras perstatymui. Kaina .... 16c.
tų vyriausybė esanti numa-!™1?5 sutrumpina 3o0 kilomus ir tie, kurie dar turėjo
_ ..
x .
...
KLAIPĖDOS ŪKININKAI
šiokias tokias pinigų atsar- , Tokie argumentai, aiskus čiusi netrukus ištobulinti metrų«
NETURI DARBININKŲ.
gas. Jos jau baigiasi. Tai ir dalykas,. negali patikti lenlaivininkystei
ir
antrąjį
katiems žmonėms teks atsidur- kams. Jie pergyveno sunk nalą į šiaurę nuo Pinsko, bu- AGITACIJA SUVAINIŠAtėjus pavasariui ir prasi
ti varguomenės eilėse...
f1®*}’ pergyveno savo vals tent Oginskio kanalą.
dėjus
laukų darbams. Klai
KIO BAŽNYČIOJ.
AR ROMOS
tybės žlugimo metą. bet nepėdos ūkininkai pajuto di
—Kas bus, kai ir jie iš- gali apsiprasti su tuo faktu,
Praplatintu ir pratęstu
Suvainiškio
bažnyčioje, dį sunkumą dėl darbininkų
parduos ką turi?—klausiu. Jie vis dar tikisi, kad po ke- kanalu Dniepras sujungia- Rokiškio apskrity, kunigas stokos. Visi jauni vyrai iš
- Vedėjas tik trukteli pe- lių mėnesių grįš ta pati pa mas su Nemunu ir susidary- pradėjo varyti pašėlusią a varyti į karą ir nėra kam
čius:
.
dėtis, kurią sugriovė karas. siąs antras tiesioginis van- gitaciją prieš civilinę metri- laukų dirbti.
—Bus blogiau, negu da......
... ..
dens kelias tarp Juodosios kaciją. Per kiekvieną pakar
~
®
Vokiečių
repatnjacijos
juros ir Baltijos juros. Abu mokslą jis raumoja, kad IŠGABENO 5,500 LENKŲ.
komisija
darbavosi
VilniųŠiomis dienomis buvusi
Totores būt, b ogiau. LeSv^naonįliuose
Ru. tie tiesiėginiai vandens ke- Lietuvon atėjo “pragaro pa
Lietuvoje
vokiečių komisija
ltai
tarp
šitų
jurų
sudalysią
siuntiniai,
”
kurie
nori
išplėPARAŠĖ KUN. VALADKA
T?1 t—i Pat tenka diškiuose ligi balandžio 4
priėmė
5.500
internuotų
išusiiĮipinti. J ieškoma prie- dienos. Ji registravo visus, naują veiksnį Rytų Europos šti žmonėms tikėjimą ir įSKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
monių artėjančiam skurdui jęas pareiškė noro grižti į sa- susisiekime, tuo labiau, kad vesti “metrikaciją.” O ta enkų ir atbėgėlių, kurie pa
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nuskriaustoms minioms.
salmti.
\ iena realiausių vo gimtines. Vokietija sutin- ištobulinus Augustavo ka- “metrikacija” esanti baisus reiškė noro grižti į savo!
priemomų yra grąžinimas įa priimti visus, norinčius nalą, kuris jungia Nemuną daiktas. .Girdi, ji “niekina gimtinę.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
atbėgėlių j tas vietas. įsku- grįžti. Išimtys daromos tik su Boru ir Narevu bei Bugu'----------------------------------------SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
VM.® atvyk° 1 Lietuvą. Tos h^j kuriais atvejais, kur dėl ir Vysla, susidaro naujas
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
W ,71^.n?o..yiet.OS81aV(įleI{>y* vienokių ar dėl kitokių prie- svarbus vandens kelių tink
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių
las
ir
savutarpiam
Rytų
Eura Vokietijos ir Sovietų Ru- žagrių kurs nors atbėgėlis
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
sijos valdomose buvusios
buti Vokietijai nepamis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Unkijos valstybes teriton- geidaujamas.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
PAGARSINIMAI
jose. Cia vienok tenka at* ,
... ... .
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karsi ir popiežius Urbonas II. InkviziLIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENfi NORI ŠVIES
.kreipti dėmesį į tai, kad LieŽydų atbėgėlių tarpe yra
cija ir popiežių prakeikimai.
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADfiTI.
tuvos valstybė vaduojasi aP!®
asmenų, perbe- •KELEIVY’
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1S96 m.
humaniškumo sumetimais:
Alet»vos.8,*n* P?™?1
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimįas Moks
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
ji neketina versti grįžti į Ru18 Suvalkijos, kurią
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
siją ir į Vokietiją tuos atbė- g ‘e.n^ ok.uPanX Pereme
nalas KULTŪRA.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
gelius, kurie nenori arba ne- ^?kletlįa<
, ^ada nore
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIžYMfiJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
* n -ri^j
| grjš ta Suvalkijos dalis Lie-

piežius yra Kristaus
Vietininkas?

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

Atbėgėlių gražininiu į jų

sunfc” b.ut^

kilimo vietas ’ susidomėjo Pfa.na^ut!’ į?1 pasaull°JT
Rusija ir Vokietija. Abiejų!.1 ėms
eina tokiu nepapiastu
ir
greitu
tempu.
kraštų repatrijacijos komi
sijos lankėsi Lietuvoje ir re
gistravo norinčiuosius grįž
ti. Tokių, kaip praneša spauda, jau atsirado keli tūks
tančiai. Tačiau reikia nepa
miršti, kad iš viso Lietuvoje
yra apie 30,000 karo atbė
gėlių ir apie 70,000 žmonių,
kurie neturi teisės prie Lie
tuvos pilietybės ir neturi tei
sės gauti Lietuvoje tarnybų
ar darbo. Tai ir tie keli tūk
stančiai. kurie gali ir šutin

Žinoma, ir tarp lietuvių
atbėgėlių pasitaiko nesklan
dumų. Būna tokių atsitiki
mų, kad atbėęėliai sakosi
atvykę į laisvąją Lietuvą ne
darbo dirbti; jie girdi jau
prisidirbę okupantų laikais.
Laisvoji Lietuva turinti juos
dabar išlaikyti. Aišku, kad
tokios kalbos nėra rimtos.
Lietuvoje negali buti gero
vės tiems, kas kratosi darbo.
K. V-as.

NoriTn.t, reikadkia pagj
ritnimgarsi
a, tinlpimtųą
ORCl
pri
d
uoti
admi
istracijon nevėl
iaaunt PANEDE.
Lltą,OreinVAKARO.
Si
u
nči
perkad paSk
i
a
pasi
ų
st
Ii
anksto,
pa.
sily.ektųVėlmus
no
vdl
i
a
u
kai
p
panedėiaunumer)
gauti nespėj
garsinaimamai patal
| tossąval
t
ė
a
plnt.
Norint, kadsykiugarsisunimpagarsi
as nesual
trukdytų,
n
i
m
u
reikia siųsti ir mokesti.
rengitrumpą
ant piprane
kniką
aršimDRAUGIJOMS
kią tpatal
okį parengi
m
ą,
ui 11.toma00. Užnuo dicoldesio.
nius garsinpiimnamus skai
Uimpajus leIrlkkiojtlokimusus darbi
nkiinukų,s prane.
par
davi
smul
2c. uivisio—d|.15c. Stestra.
ambes
niŪmus,
o-Kel, raie|diivaėmilon’a’ antgai
amskaiui.
pajna le1c.Skojuilmusiod|.giprenumeratori
mMaži
iniųaIrusidraugų,
?ajieikoJlmNori
o kaintnapajSOc.leikot su o pavei
reikaiknios.a pasiųst fotografiją Ir klkaslustu,
-KSLSIVIS.
’’ 2SS SROAOVVAV,
SO. BOSTON,
MASS.

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raitų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
dovanų.

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
knygą, nes joje ras daag reikalingą dalyką ir geriausiai galės
susipažint su visa katalikiškos bažnyčion praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria tari vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamsinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gos vardas, KAINA >2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina >1.25.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilim «»t 153, LHkuaaia.
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BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

1

Akiunta* Puslapi*.

SO. BOSTON.

KLAIKUS JONO VAIT ti taip pat ir tie pinigai, kuI riuos iis gavo kaip atlyginiKAUS LIKIMAS.
' mą už sužeidimą. Jis da tu

Jis dirbo 40 metų, busas jį rėjęs $1,800 Hvde Parko
sužeidė, ‘‘draugai” pavogė Savings Banke, bet pereijo pinigus ir išmetė iš namų. tais metais ir tie buvę is jo

{•pudingo* Tolivaiio* lai*
dotuvė*.

Organizuojasi karą
“stabdyt.”

Pereitą seredą. 22 gegu
lių
zes. buvo palaidotas Jonas
Toli vaisa,
Bridgewaterio
Lietuvių Darbininkų Ko
operatyvo čeverykų dirbtu
vės vedėjas. Dirbtuvė, ku
rioj dirba apie 300 žmonių,
tą dieną buvo uždaryta ir
visi darbininkai buvo susirinkę atsisveikinti paskutinį
sykį su savo draugu ir administratorium. Ištiktųjų buvo
susirinkę netik saviškiai,

Šio panedėlio vakare min.
Kubiliaus žinyčioj buvo
prieškarinis mitingas. Daly
vavo 7 kitataučiai ir 17 lie
tuvių bolševikų ir žinyčios
parapijonų. Buvo išrinktas
komitetas, į kurį įnėjo min.
Kubilius. Bolys. Burba ir
pora kitataučių leidžiu.
Kuomet aš išėjau su maža
opozicija, pastebėdamas, ar
išmintinga
mums, lietu
viams, pirmutiniems šituo
reikalu afišuotis, ir kodėl ši
tie prieškariniai agitatoriai
nesikreinė pirmoj eilėj pas
airius ar kitas tautas, tai iš
mūsiškių komunistų gavau
epitetų: “Paleidai smarvę”
ir tt.
J. K—ni*.

Pereitos
subatos rytą išvilioti. Išrodo, kad viso la‘‘Keleivio" name atsisėdo bo iš jo bus pavogta tarp
ant laiptų senas vyras. Laip $6.000 ir $7.000. lr tai vis
tais vaikščioja daug žmo-į esąs “artimųjų darbas. Pakone visi Bridgewaterio
nių. todėl jam buvo pašte-’ skutinės jo sutaupęs, kurias gyventojai, nes velionis bu
bėta. kad po kojų žmonėms jis laikė Hyde Parko banke, i vo labai populiarus šio miesnesėdėtų. Jis mėgino atsi-į esą pavogtos pereitų metų i to pilietis ir veikėjas. Autostoti. bet pasirodė, kad su-. i ugpiučio mėnesį. Buvę ža- mobilių buvo keli šimtai,
paralyžiuotas ir paeiti nela-įdėta už tuos pinigus laikyti Kadangi velionis buvo pabai gali. Rašantis siuos žo- ii visą amžių, bet pereitą są- žangus ir laisvas žmogus,
džius pasisiūlė jam pagel’oė- vaitę jis jau atsidūrė gatvėj. [aį j|- šermenys buvo be bažti. Senelis prašneko lietuvis-1 Kai jį sunku suprasti, tai nvtiniu apeigų. ‘‘Keleivio”
kai. Bet jis kalba labai sur.- niekas jo skundų ir nepaiso, redaktorius pasakė tiumpą
kiai ir neaiškiai. Matyt, kad
šio panedėlio rytą Jonas kalba išvežant kūną iš naparalyžiaus paliesta ir jo \ aitkus vėl pasirodė besė- mu ir paskui ilgesnę atsi
kalba.
dįs “Keleivio" name ant tų Sveikinimo kalbą prie kapo.
PuRlniisins,
<11 siundicn pnciu lciiptu. Redukcijai d<i* i Gčliii buvo privožtH didevalgei, atsakė: “ne.
vė jam rąstelį į State House.
galybė, karstas taipgi la“Gal pinigų neturi"
, davė pinigų ant kelio, pasodai puošnus. Laidotuvės bu“Turiu 50 centų...”
i dmo į gatvėkari ir nurodė • vo iabaį gerai sutvarkytos ir
“Tai kodėl nepavalgai?"; kur išlipti arti State House. labai įspūdingos.
“Kad neįleidžia i restora-1 Vagys, kurie pasiglemžė
Bridge\vaterio darbininkų
na...
Vaitkaus
kaip ro
ną duris
nuris uždarė."
uzaare
v aunaus pinigus,
,hu^
xy- k
fatvvas dabar susiniKlausinėjant jį toliau pa- dos. bus susekti n tutes at-j . į
kių tokį
aiškėjo
istorija:
sakyti.
aiskom tokia istoma.
sak\Li.
abu vedėją savo dirbtuvei.
Jis vadinasi Jonas Vait-!
Pagelbininkų jis niekados
Svarbus LSS 60 kuopos
kus, 64 metu amžiaus, kilęs
sau nesamdydavo ir dabar
susirinkimas
iš Telšių, atvykęs Amerikon
nesą žmogaus, kuris galėtų
turėdamas 24 metus am
Susirinkimas įvyks suba- užimti jo vietą.
Koresp.
žiaus ir išgyvenęs čia jau 40 toje, birželio 1. kaip 8 vak.,
metu.
Beveik visą laika dir------ ----------— /‘Keleivio” raštinėje. DrauDu broliai kartu gimė ir
bęs Bostono adatinėj. o gy- gaį būtinai dalyvaukite, nes
kartu mirė.
venęs 8outh Bostone. V yrąs vra svarbių reikalų aptarti,
Norvvoode gyveno du
aukšto .ūgio ir stambaus su- ge t0< reikia išrinkti delegabroliai
dvynai, Francis Condėjimo. bet labai suvargęs la j LSS suvažiavimą, kuris
ton
ir
Raymond
Conton. Pe
ir išrodo kaip 80 metų am įvyks birželio 25 d., ir yra
žiaus. Nevedęs, nepilietis ir LŠS-LDD pikniko rengimo reitą sąvaitę Francis staigiai
mirė širdies liga. Nepraslinprie jokių draugijų nepri reikalu.

klauso.

LSS 60 kp. valdyba,

Geriausia Proga
DABAR!

ŠTAI JUMS NAUJAS 1940

$795
r

Coupe, tik
naujas Sedan

glaudą.

SOUTH

ir

VYelfare departa

mentai sutiko ji priimti, bet
liepė atvykti šio panedėlio
rvtą į State House. Room 5.
• Tuo taipu “Keleivio" re

dakcija

pradėjo teirautis.

kur jis yra gyvenęs paskuti
niais laikais ir pas ką. Pa
aiškėjo daugiau smulkme
nų. Pasirodė, kad iš Jono
Vaitkaus buvo pavogti ne
tik tie Si.'Hio. apie kuriuos
iis pat> kalbėjo, bet pavog

to

SUFFOLK
DOWNS

ŠIRDIS JŪSŲ KARO YRA INŽINAS.
Nash inžinas yra tikra tvirtovė, todėl jo atsparumas
neapsakomai ištverminga s. jam lygaus nėra. Be to jis
ekonomiškas, su galionu gazo nuvažiuoji iki 23 mylių,
aliejaus vartoja irgi mažai, todėl “amžius” jus karo il
gas ir investmentas pastovus.
Išvažiavus su Nash kelionėn, nereik bijot blogų kelių,
nė kalnu. 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.

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

Willvs

^49S

JEIGU JŪSŲ KARAS NEKLAUSO, ATVAŽIUOKITE,
MES SUTAISYSIM. TAISOME VISOKIŲ ISDIRBYSČIŲ- Kožnam darbui yra gerai prityręs mecluuiikas.
Darl»ą užtikriname. Sulankstytus sparnus ištaisom kaip
naujus. Kam reikia GAZOLINO, prisipiikit pas mus.

Boston Street Garage
•

į

tar.ku-

patarnavimas

-'"itį »’ < g i

: r M, «r !
’ i- :: I

i Kl. A> I l>c

f

NASH SALES & SERVICE
119 BOSTON STREET,
SOUTH BOSTON.

PETRAS PILVINIS
Tel. GEN 9295

Namą COL 9057.

t

Ar reikalinga jums vardinti? J
per ilgus žiemos šalčius su angrli- t
mis ir kęst nesmagumus pavasa- J
rx> ir rudens drėgnose dienose? |
Paklausykit kaip lengva to iš-1
! vengti.
J
$139-— Įdėsim į jusų Boilerį ga- J
( rantuotą O1L Bl’RNERJ su Tan-«
J ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa-J
I spaust guziką. Galite gaut ant 3 J
i metų išmokėjimo ir nereikės pra- t
! dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio. *
Nelaukit rudens, tada indėjimas J
t bus brangesnis. Klauskite dabar, i
J Jusų lietuvis Plumberis ir Gas ♦
l fitteris,

322 Dorchester Street

lai matosi. Ligoninėj buvęs
3 ar 4 metus — tikrai neat
simena.
“Keleivio" ofisas susiži
nojo telefonu su Public

pareikalavo, kad duotų tam
nelaimingam žmogui prie

Vienoda Šiluma į
Jusų Namuose į

(KUČINSKAS)

neturi pucė< alkūnės, kau

departamentu

LATVYS LAISNIUOTAS
KARPENTERIS.

CHARLES J. KAY

stas. Atsiraitoja dešinė*,
rankos rankovę ir rodo. kad

A'elfaie

Scollay skvero apylinkės
biznieriai ir namų savinin
kai buvo sušaukę anądien
protesto mitingą prieš poli
ciją, kad ji leidžia viso
kiems skurdžiams tenai el
getauti. Daugelis jų yra al
koholikai, visados girti ir vi
sados užkabinėja praeivius
prašinėdami dešimtuko ‘‘for
a eup of ęoffee.” Bet gavę
dešimtuką tuojau skubina į
saliuną da vieną stiklą alaus
išsigerti. Tai nėra tikrieji
bedarbiai.
Vietos biznieriai ir na
mų savininkai skundžiasi,
kad šitokie tipai labai ken
kia jų bizniams

Statom naujus ir
taisom senus na
mus. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas.
ko nei dvi valandos, kaip
Padarom reika
krito ir antras brolis, Ray- lingus planus pataisymams. Klauski
mondas. Jis buvo rastas ne- te ihusų kainos ir pamatysite skirtu
mą.: Matyt geriausia vakarais.
PVVBS VlltUVėje Hllt ŽeitlėS.
J. J. KIRSIS
A9 motu
APUČIU tUrejO |K)
metu
32 Hanthorne Avė.,
amŽiaUS 11‘ abudu mirė nUO
ARLINGTON. MASS.
-• , •
,.
■
Tel. ARL 5537-J
Slldies llgOS,

Paklaustas, ar neturi gimi ------ _-------------------- --------nių. atsakė kad turis, liet jie Persikėlė Nau jon Vieton
Advokatas ABRAHAM ZINTZ iš
nenori jo laikyti. Paklaus
Cambndge’aus. praneša, kad jis pertas. kodėl nesusitaupė pini kėlė savo ofisų į Central Sųuare ;
Buildingą. 678 Massaehusetts avė..
gų taip ilgai dirbdamas, at Cambridge.
<21 ;
TEL. KlRkland -5330. *
sakė. kad turėjo susitaupęs,
bet pinigus iš jo pavogę. . Įvardijo v ieną savo giminių.
Ir tai sakydamas senelis
pradėjo drebėt, jo žodžiai
užsikirto, akyse pasirodė
ašaros.
Jis turėjęs iš banko pasi
ėmęs $4.O(to čekiu ir tą čeki
iš jo pavogę ir “iškešinę."
Pasakodamas apie tą čeki
jis pradėjo painiotis. Įvardi
jo kitą žmogų, pas kurį gy
venęs “ant burdo." Tas jo
čekį paėmęs. Išrodo, kad se
nelio atmintis jau nebeaiški.
(F. O. B. Factory)
Vėliau iis prisimena, kad
tie pinigai buvę iš jo pavog
ti tuo laiku, kai ji ligoninėn
išvežė. Jis buvęs buso sužei

Nash

Nori apvalyt Scollay skverą
nuo elgetų.

BOSTON
Tel. ŠOU 0346

No. 22. Gegužės 29 d., 1940 m.

Lietuvių Radio programos. |
•

stotį

Gerai įrengta* ruimas

T»l. TRObrid** MM

apšildytas, visi parankuP,o£‘d,,na I)el j niai. arti karų, vienam arba dviem
VV ORL, 920 k. nuo i vyrams. Galima matyt bile laiku nuo
ryto: (1) žinyčios 9 ,kl 99
*vakare
Tei. coli 174
Bondoin aveM Dorchester.

Birželio 1

nroirr»m» nei-’

Dr. John Repshis

8:30
Jaunuolių Choras iš So. Bos
BEKERYS
tono, vadovaujant Eugeni
Mokų dirbt prie lietuviškų duonų
jai Vaigauskaitei
;
(2)
Eu..
.
... .
ir al-<*lnai visokį darba, taipgi visogenija Vaigauskaite aiškins kius keikus ir peistres ir žydiškas
apie veido erožį ir “dietą.” idS’S™dwIV. s“,,,.,™,.
Birželio 2. nedelioje, perį-^-—- ■ - -----------------stotį W0RL,
prasidės
nuo
i
Tel. SOl'th Boston 3845
a
z -o .
T
11?
9:30 ryto: (1) Lowellio,
Kliubo orkestrą: (2) daini-Į
ninkė Marytė Kojutytė iš j
Louellio; (3) smuikininkas; Real Estate & Insurance
Peslikas iš Lowellio; (4)!
APDRAUDŽIA NAMUS,
AUTOMOBILIUS,
Vytautas Ramanauskas iš
RAKANDUS IR T. T.
Lowellio sakys eile*; (5)
Ofisas Naujoje Vietoje.
Balso Choras iš Louellio
68 THOMAS PARK.
vad. J. Ainoriui; (6) kalbės
SO. BOSTON, MASS.
Vincas Peslikas, pirm. Lo
uellio Pil. Kliubo.

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
S-4 Ir M
NrdėboMi. ir
■■o 1* ild 12 ryta.
278 HARVARD STREET
kamp. lnman «L arti Central aka.
CAMBRIDGE. MASS.
- Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

Julius Nikalionis

Step. Minkus.

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

107 SUMMER STREET.
LAM’RENCE, MASS.

Tel. KIR 7119

fanlina LazeckasN.0.

CASPER’S BEAUTY
SALON

LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTI.
400 BKOADAVAY

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
414 W. BROAl)WAY.
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica. *Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

Cambridge, Mas*.
Tel. Univeraity

Dr. Susan
Glodienes-Curry

A JI. Dambrauskas
Karpenteris, Penlorius
Ablenai taisau viską prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Namo
pataisymo, kreipkitės pas mane.
Ilarbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.
OFISAS: 315 E Street.
SOUTH BOSTONE.

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

MM

LIETUV* DENTISTI
VALANDOS: •-« ir 7-».

678 Ma*sachu*ett*
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURAI.Ę SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių plauku padarome
PERMANENT WAVE su specia lišku tam aliejum. Darbą garan
tuojant.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.
Valandoa: nuo 10 iki 12 dieną,
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaru
180 HUNTINGTON AVE^
BOSTON. MASS.
Tel. Commonwenlth 4570.

83a L Street
SOUTH BOSTON.

Tel. 4645

VA M U SAVININKAI
PASINAUDOKITE GERA PROGA!
Pereitą žiemą apdraskė jusų namų stogus, sumirkė sienas,
nuplovė pentą. Nori ar nenori, pataisyt turėsi. Todėl pra
dėk taisyt tuojaus ir sutaupyk kiekvieną doleri kur tik
galėsi.
i

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

ŠTAI JUMS GERA PROGA
VISKĄ TURIME IŠPARDUOTI ŽEMIAU LEKTORĖS
KAINOS, nes namą, kur yra musų Krautuvė pardavė,
turim išsikraustyt.
KAM REIKIA PENTO— pas mus gausit pigiai, už
$1.00, $1.50, $2.25 ir $2.85 galioną.
SIENOM POPIERŲ— nuo 5c. už rolį ir aukščiau.

KAM REIKI A PATAISY T, AR UŽDĖT NAUJĄ STOGĄ,
ateikit pasitart pas mus, persitikrinkit kiek galit sučėdyt
Mes apkalam BINGELIAIS 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 HARUWAKE, INC.
290 W. Broadway,
SOUTH BOSTON.
(Kampas D Street),
J. KLIMAS—V.
Tel. ŠOU 1756

PICKWICK ALE

Atm,

(PRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
j Tel. 28624

J

Gyv. 31182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 6,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
1 Ištaiso defektuotas akis ir tinka! nui laiku augrąžinu šviesą. Išeg| zaminuoju ir priskiriu akinius.

2

114 Summer Street,

•-

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29
BOSTON. Telef. Lafayette 257)
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Raugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADM’AY.
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

Sužadink savo apetitą išgerdamas
butelį PICKWICK prieš valgį.

BONKOSE

1$ KRANO

12 AM t IR PILNOM KVORTOM PARODYK | PK'KWICK KRANĄ

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
SOUth
Boston
1058
STUDERAKKR AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainom Stebėtinai Pigins.
DMeli pagerinimai Ir
Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ
l&DIRBYSf IŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.
Taisymo ir demonstravimą vtota

I HAMUN STREET
lun>. Eaat BlckU SL,

