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METAI XXXV

Socialistų Nusistatymas
Karo Klausimu Nevienodas

Kongresmanas Dies prai nešė spaudai, kad šią sąvaiGmklų
itę jisai įnešiąs bilių komuniŠį panedėlį apie 300 vo
skirta $5,000,000,000.
stų partijai uždaryti. Jo biŠį panedėlį Anglijos val kiečių bombanešių nulėkė
Prezidentas
Rooseveltas
liūs lygiai paliesiąs nacių NORMAN THOMAS STO tokia platforme nesutinka.
džia oficialiai paskelbė, kad viršum Paiyžiaus ir paleido paskyrė 7 žmonių Tarybą organizacijas ir visus kitus
JA UŽ NESIKIŠIMĄ.
Jis argumentuoja taip:
kareivių iš Belgijos išveži 1060 bombų, kurių 83 nu Krašto Apsaugai, kuri veiks “izmus,” kurie užsiima
“Priešindamiesi teikti aAlfred Baker Lewi* mato
mui buvo pavartota 900 į- krito į patį miestą, o 977— su jo pritarimu ir tik jam priešvalstybiniu veikimu,
liant^tns ekonominę para
Ne visos
vairiausių laivų, iš kurių vis priemiesčiuose.
vienam bus atsakominga. Komunistai, naciai ir jiems tokioj politikoj pagalbą
mą jų desperacijos valando
bombos
krisdamos
sprogo.
Hitleriui.
gi 30 žuvo. Žuvę 6 naikintu
Jos galia tačiau labai dide- panašus elementai, kurie
je, mes dalysime lygiai tą
Kai
kurios
jų
sprogo
vėliau,
vai ir 24 mažesni, jų tarpe
_______
______
lė.
Ji
gali
duot
įsakymus
.
garbina
svetimus
diktatoPereitą
nedėldienį
Worpatį, ką daro naciški bunnet už valandos, o kitos iri
8 žvejybos laivai.
risaf nesprogo? Viena tokiu i pramonei ir statyt reikalavi- rius, yra skaitomi “penkto- cestery buvo Massaehusetts distai, komunistai ir kiti
Kad visos šitos žinios ne nukrito ir į Amerikos amba- imus darbininkams,
kad sios kolonos” daliniais, tai-' valstijos socialistų organi- Hitlerio talkininkai, vistiek
gali būt teisingos, tai aišku. sadoriaus Bullito namą. Ji krašto apsaugos darbai eitų gi valstybės priešais.
i zacijos konvencija, kuri tu- kad ir kitokiais sumetimais
Bet kurios jų daugiau perdė pramušė stogą ir lubas, beti sparčiai ir sklandžiai.
• CIO centro valdyba, ku- į į ėjo nominuoti savo kandi- mes tai darysime.
tos ir kurios arčiau prie tei sustojo vidury namo nespro-; ši taryba nėra politinė. Ji į’i°s pirmininku yra John datus į valstijos gubemato“Aš stoju už tai, kad asybės, mes nežinom. Viena gusi. Jeigu ji butų plyšus, susideda iš įvairių sričių ži-į
liantų kova prieš hitlerizmą
mato šitame vajuje nus ir kitas vietas.
tik aišku, kad abidvi pusės Amerikos atstovas, be abe- novų bei autoritetų. Motorų Pn®s Piktąją koloną diOrganizacijos sekretorius butų remiama visomis ekoperdeda. Pavyzdžiui, perei jonės, butų žuvęs.
gamyba joje atstovauja Ge- ( ‘ pavojų netik komunis- Alfred Baker Levvis atsisa- nominėmis išgalėmis. Nes
tą sąvaitę vokiečiai pasigy
Vis dėlto dauguma jų'neral Motors korporacijos tams ir naciams, bet ir dar- kė priimti kandidatūrą, pa- be ekonominės musų pagalrė svietui užėmę Francuzi plyšo ir pridarė didelių nuo- prezidentas William Knud- bininkų unijoms, nes jeigu reikšdamas, kad sąžinė jam Į bos, diktatoriai laimės karą,
jos pajūrio miestus Calais ir stolių. “New York Times” šen; plieno pramonę atsto-kus kleistas įstatymas prieš neleidžianti remti Norma- užvaldys visą Europą, išnaiDunkirką, o tuo tarpu fak korespondentas telegrafuo- vauja United States Steel juos’ *al fabrikantai galės no Thomaso izoliacinė pfo_j
politinę demokratiją,
tas yra toks, kad tie miestai ja, kad pačiam Paryžiuje
ir šiandien tebėra da alian bombos sugriovė 6 triobe
tų rankose.
sius. o priemiesčiuose — 91. portaciją atstovauja gele
Iš kitos vėl pusės anglai Be to, jos sukėlė daugybę žinkelių autoritetas Ralph'
izoliacijai nepritaria. Jis pos resursus, pradės ginksenai jau gyrėsi užėmę šiau gaisrų ir užmušė 45 žmones. Budd; " darbininkus atsto-j
Nuo mano» kad Amerika turėtų luotis ir ruoštis į karą prieš
rės Norvegijoj Narviko uos Vienoj mokykloj 10 vaikų vauja Sidney Hillman, siu-j Unijos Valosi
duoti kuo daugiausia para-j Ameriką,
tą, o ištikrujų gi Narvikas buvę užmušta ir 149 sužeis- vėjų organizacijos pinniKomunistu.
j mos Francuzijai ir Anglijai.' “Kaip Linco’no dienomis
iki šiol buvo vokiečių ran ti. Priešlėktuvinė francuzų ninka
kose ir tik pereitą sąvaitę artilerija nušovė žemėn 17 Kiti
anglai jį užvaldė.
orlaivių. Užpuolimas įvyko vo žinioje maisto gamybą
Vokiečiai dabar giriasi per patį vidurdienį, kuomet pramonės finansavimą ir tt. ment Workers unijos konKonvencijoj buvo ir Nor- dien pusė pasaulio negales
paėmę Belgijoj “neapsako Paiyžiaus gyventojai pie- Taigi tie 7 asmenys apima i vencija. kuri priėmė rezoliu-, man Thomas, kuris stoja už gyventi Amerikos demokra
mą daugybę” karo grobio. tuuA
i „ioo obAnnmir; Soline
I
Amerikos nesikišimą. Jis tijoj, kuomet kita jo pu ė
Anglai bėgę “tokioj betvar
priešingas Roose- bus kruvinų diktatorių na
kėj,” kad užmiršę net ir sa
ginklavimosi politikai. guose.'
vo kanuolės sugadinti. To
“Hitlerizmas valdo Vo
dėl vokiečiams likusi galy
kietiją vadizmo principu,
bė įvairaus kalibro anuotų,
pagal kurį diktatorius, kai
didžiausi sandėliai šovinių miestai buvo jau aptemdin- skirs, kuriuos ji gali geriau- misiją ištirti komunistų par- mo. prieš kurį ji dabar gink- po vadas, negali klysti, bet
ir nesuskaitoma daugybė ti ir radijas sustabdytas, nes šia atlikti. Jie duos užsaky-' tiją. nacių “Bundą” ir “ki- luojasi.
klysta visi kiti, kurie su juo
naujų trokų ir kitokių me francuzų orlaiviai yra apru-' mus orlaiviams, tankams,! tas prieš "demokratiją nusi“Einant šitokiu keliu, ke nesutinka.
chanizuotu karo pabūklų. pinti tokiais instrumentais, knnimlpms
“Tarp šitokio principo ir
&mhivam.<
IfifuAincinc
kiu
kiu mes
mes dabar
dabar einame.
einame, ” sasa
kanuolėms.
šautuvams, aa1 stačiusias grupes, ’
Paimtas grobis užmokėsiąs
fa. įttamsoj
mūsiškės
politinės demoko
Thomas,
“
Amerikoje
gaGriežtai m ies komunis
uz visus vokiečių nuostolius j d
jš k . laukia rJd‘ij() municijai ir tt. Jie stengsis
Numetė 1060 bombų, užmu
šė 45 žmones.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad Bel
gijoj vokiečiai apsupę apie
1.000,000 aliantų kareivių,
kuriems kitokios išeities tuo
met nesimatė, kaip tik pasi
duoti nelaisvėn arba žūti.
Tačiau įtempus visas sausžemio, oro ir jūrių jėgas,
aliantams pavyko didžiumą
savo armijos išgelbėti.
Nežiūrint pašėliškiausių
priešo atakų, Anglijos laivai
išgabeno iš Belgijos per
francuzų uostą Dunkirką
apie 160.000 savo kareivių.
Likusi tiktai viena divizija,
kiniai buvo pavesta ginti
nuo priešo puolimų besi
traukiančios anglų aimijos
užpakali. Anglų divizija tu
ri apie 15,000 kareivių.
.Jeigu šitie skaičiai tiks
lus, tai reikštų, kad per 20
diemi kovos Belgijoj anglai
nuostolių neturėjo, nes buvo
skelbiama, kad viso ten bu
vo sutraukta 175.000 anglų.
Ištikrujų gi anglu nuosto
liai Belgijoj turėjo būt labai
dideli, ir paliktąją divi
ziją, turbut, taip pat reikės
pri skaityti prie žuvusių. Be
to. anglų armija turėjo pa
likti visą savo karo medžia
gą, kurios negalima buvo
sunaikinti.
su kaupu.
į bandos.
šią sąvaitę Londonas ofi
Aliantai gi skelbia, kad'
®
cialiai paskelbė, kad iš viso vokiečiai netekę apie 500,-į
šia jie butų pagaminami. Ši-; kame šitos konvencijos susitūkstančiais mylių. Kai Hitleris šį karą laimės, me;
buvę išgelbėta 280,000 a- 000 kareivių ir daugiau kaip BELGIJOS KARALIUS
PASKELBTAS NEBE
tais reikalais Krašto Apsau-įrinkime. Ji sulvgino komu- ištiki u jų įeiškia anti-alien- Amerikoje busime priveikti
liantų kareivių, kūne buvo pusės savo tankų ir kitų ma
KARALIUM.
gos Taryba nuolatos tarsis nistus su “penktąją kolona”; izmas (Kova prieš svetimša-i ginkluotis per ilgus metu.;,
Belgijoj ir Flandrijoj vokie šinų.
Konstitucinė Belgijos vy- su armijos ir laivyno viršj- ir pareiškė, kad visi tokie įĮus)» jeh?u ne paslėptą fa- visi tuiės būti apkrauti tris
čių apsupti.
Išgelbėtųjų
j ar
baitus didesniais
riausybė su premjeru Pier- ninkais ir vaduosis jų nuro- “rakptiprifli
skaičiuje esą 120,000 fran
raketieriai”” turi
turi hut
būt šiuo-i
šiuo
Tiesa,
Anglija
dabar
ko'
mokesčiais
negu dabar, ir
Šią Sąvaitę Italija lotu priešaky, pasitraukusi dymais.
cuzų.
jami iš darbininkų eilių lau
i voja prieš fašizmo pavojų. Į visa to pasekmėje bus neišį Francuziją, paskelbė, kad
Taryba įsikūrė Washing- kan.
Kiek Belgijoj buvo iš
Pradėsianti
Karą.
Bet ar ne tie patys Anglijos ’ vengiamas karas.”
buv. karalius Leopoldas III, tone, Federal Reserve Board
viso francuzų. tikrai neži
reakcininkai fašizmą išug- Į Todėl, Levviso nuomone,
Visi
ženklai
rodo.
kad
Ita

kuris susidėjo su savo šalies bildingo patalpose. Šią są- HITLERIS SIŪLYSIĄS
noma, bet iš Paiyžiaus da
dė,
kurie ir dabar vyrauja' Amerika turi remti demoATSKIRĄ TAIKĄ.
bar pranešama, kad dau lija jau galutinai pasiruo priešu ir pardavė jam savo vaitę ji jau pradėjo veikti,
jos valdžioje? —klausia! kratines valstybes dabai-,
giau kaip pusė jų išgelbėta. šus pradėti karą prieš alian- armiją, sulaužė savo priešalies apsaugos darbams
Londone manoma, kad! Norman Thomas. Todėl, jo kad vėliau ji nepasiliktu
tus.
Franeuzai
su
anglais
iki
Likusieji Belgijoj franeuzai
SŽtoi. nt^dėlėnebįS Su- P'^id^tas Rooseveltas rei- i Hitleris ruošiasi siūlyt Frau- isitikinimu> Amerika netį. [ viena. Jis nesako, kad Amešiol vis stengėsi Mussolinį
skaitomi jau žuvusiais.
giau būti Belgijos karalium. ,Uu<riau^ninigu H viio šb' Baskui ea lėtu'Viliau ata ,ėtų * šitą karą kištis- Vk" ''ka tl"'ėta
Pl",,|K,n
Vokiečių valdžia giriasi, glostyt ir darė jam visokių
beirai Meksikoi taipgi ldUglaV.k X1f_- ? ; Pankui galėtų lengviau ata- toj to, jis nori, kad ši šalis savo armiją, bet n turėtų
kad jos armija paėmusi Bel pasiūlymų, kad tik neitų Visi
vi.oeigai
w k. koj u} gi Um reikalui busią paskirta kuoti vieną Angliją. Jis visų saį t„ savo piliečiu laisvę duoti aliantams kuo daugijoj “milioną” aliantų ka Hitleriui į pagalbą; bet da vienbalsiai atsisakė nuo bu- apje 5 bilionai doleriu.
pirrna pagiąsinsiąs sunai- ir Jau fajmėtas jų reformas;' giausia ginklų ir kitokios
reivių nelaisvėn, neskaitant bar jau jie nutraukė su juo vusio karaliaus ir pareiškė__________
I
kinti iš oro l aryzių.
kail ji ko-operuotų su savo materialinės pagalbos.
belgų armijos, kuri paklau visas derybas, nes paaiškė savo ištikimybę konstituci «i
---------------Penktoji Kokmi” kui pa«.u»
pietinėmis kaimynėmis ir
sė savo karaliaus ir padėjo jo, kad jis būtinai nori krau nei Belgijos vyriausybei, ku
.
t — -, andėw
apdėtu savo
savo ka
kapitalistus
di- IS WPA PALEIDŽIA DA
ginklą. Bet aliantai sako. jo. Mat, jis yra įsikalbėjęs, ri dabar randasi Franeuzi
Anglijoj.
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kad Belgijoj jie iš viso netuAnglijoj
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daug
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Mussolinis.
lionieriai turi iš ko mokėti.
WPA komisionierius Har’iėję miliono kareivių; gi jaunina ir sustiprina” tautą.
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pagal
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l
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ingtone,
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NORI
ANGLŲ
GIBRAL

girnas
|
naują
gyvenimą.
”
Į
Meksikoje
yra
jsikurusi
Tardant
suimtuosius
jau
parinkimus.
į WPA viešųjų darbų da 158,ku, kad vokiečių pasigyri
TARO.
Šią sąvaitę susirinko vyliau- :buvusių Lspanijos respubli- ?>skeJ"’,
Alfred Baker Lewis su km) bedarbių, taip kad liktų
mas yra žymiai perdėtas.
• -L 1*1__ r,
tikrinu
buv<» Hitlerio
npnk-“penk
tikrųjų
buvo Hitlerio
Madride nacionalistai stu- —------ -s
—l
tik 1.761,900 per birže 10
Bet kad ir ne milionas, o sins fašistu tarvhos nnspnis
kolona"
Anglijoj.
Ji
dentai
ir
kiti
fašistai
pradė

menesi. Kongresas buvo pa
visgi aliantų nuostoliai Bel
JAU 1,200.000 BELAIS
tos kolonijos patarėjas Mar- ^Voses* Jau pasitikti vokie- jo kelti ties Anglijos atstoskyręs
WI*A
darbams
gijoj buvo sunkus. Išvežant
VIŲ.
'.$1,400,000,000,
taip
kad
tin I)iaz de Cossio. Jį per- S’M parašiutininkams, kurie vylie demonstracijas ir reiiš tenai Anglijos kareivius, nutarta pradėti karą.
šios sąvaitės pradžioje
šovęs
vienas
tos
kolonijos
?
a
5!
e
’
°
užpulti
Angliją
apie
kalauti,
kad
anglai
išsikrauper
visus
šiuos
metus
butų
vokiečių orlaiviai pylė bom
vokiečiai gyrėsi paėmę ne
9 šio menesio dieną. Hitleris stytų iš Gibraltaro. Gibral- laisvėn “milioną” aliantų galima išlaikyti 2,000.901)
bas ant anglų laivų kaip lie PER 23 DIENAS ANGLAI narj„
žadėjęs paskirti Mosley A n- taras yra stipri anglų tvirto- kareivių, neskaitant olandu. bedarbiu:
tų. Vieną dieną vokiečiai SUNAIKINO 2102 PRIE*
.
. , . bet komisionieSO LĖKTUVŲ.
lijos
diktatorium.
“
Mosley
vė
pietiniame
Ispanijos
gagyrėsi nuskandinę apie 30
SVEICARAI NUMUŠĖ 3
ir belgų. Bet vėliau Berly-![1U.S aiškino, kad pinigai jau
ir Hitleris, tai taip kaip du le ir kontroliuoja laivų ke- nas išleido pranešimą, kad baigiami. ne< per žiemą leianglų laivų su kareiviais, jų
Anglijos oro ministerija
NACIŲ ORLAIVIUS.
tarpe" ir didijį Anglijos šar paskelbė, kad nuo to laiko,
nuo 10 gegužės iki kėJę pasamdvti daugiau ne
Šveicai
vuotlaivį “Nelsoną.” Bet an kaip vokiečiai pradėjo verž vė jau
•io armija paėmumiliorm bedarbių: pa-------mėnesyje
vyzdžiui,
kovo
glai užginčijo kad “Nelso tis Olandijon ir Belgijon, vius, kurie
000 belaisvių, jau ----užlaikvti
nas” nuskandintas, ir vokie įer 23 dienas vieni tik ang carijos žemę Francuzijos
priskaitant olandus ir bel WPA turėjusi
STREIKAS PRIE KARO gus. Vienų francuzų ir ang 2,348,000 žmonių.
čiai daugiau to nekartoja. ai sunaikinę 2102 priešo miestų bombarduot.
LAIVŲ PASIBAIGĖ.
Pereitą subata vokiečiai sa ėktuvu. Patys anglai per tą
lų esą paimta 330,000 karei
MEKSIKOJ AREŠTUO
LONDONE MOTERYS
kosi nuskandinę 5 anglų aiką netekę 500 orlaiviu.
REIKALAUJA 750.030
Keamey, N. J., laivų dirb vių.
JAMI
(TARIAMI
SVE

JAU
UŽIMA
VYRŲ
laivus su kareiviais ir numuAnglijos oro ministerijos
tuvėse. kur yra statomi šios
Tas gali būt arčiau prie ARMIJOS AMERIKAI.
TIMŠALIAI.
DARBUS.
šę 49 aliantų orlaivius, patys žiniomis, dabartiniu laiku
šalies karo laivai, buvo su- teisybės, nes vieni olandai
Senatorius I.odge reika
netekdami tik 9 lėktuvų. Gi vokiečiai turi apie 9.900
Londono gatvėkariuose ii
Žinios iš Meksikos sako, streikavę darbininkai, bet turėjo apie 500,000 vyrų ar- lauja. kad Jungtinės Valsti
Ji _ * *•
1 -!•
V 1
anglai sako, kad tą dieną pirmaeilių karo lėktuvų, o požemio traukiniuose kon- kad
turėjo bel- jos turėtų pastovią 750,000
buvę sunaikinti 66 vokiečių anglai su franeuzais išvien duktorių vieton jau stato- tenai
jie pasida- kareivių armiją, 11,000 lėk
orlaiviai, o anglai netekę tik tūlą apie 8,700 tokių pat mos moterys. Vyrai imami į timšalių
olandų ir tuvų ir 176.000 išlavintų la
19 mašinų.
mašinų.
karą.
mai.
! gos darbus.
į belgų gali būt 1,000,000.
kūnų.
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Per Vandenį Naciai Keliasi Arkliais.

SAKO, VOKIEČIŲ MILI ningrado atvyko j Stettiną ke
TARIZMAS IŠAUGĘS SO turi laivai prikrauti amunici
ja. Bet reakcionieriai ir komu
VIETŲ RUSIJOJ.
nistai pakėlė dideli triukšmą,
Visi žino. kad po Pasauli
plusdami Scheidemanna ‘išda
nio Karo Vokietija buvo ne viku*.**
tiktai nuginkluota, bet i:
Vėliau, po 1930 metų rin
negalėjo iš naujo ginkluotis
nes tai buvo uždrausta Ver kimų, Vokietijos socialde
salio sutartimi. Nevalia ja mokratai parlamente vėl iš
buvo statyti orlaivius, neva kėlė kaltinimą, kad Sovietų
lia gaminti ginklus, nevalia Rusijos gilumoj Vokietijos
militaristai gamina savo ar
ruoštis kitam kanii.
Na, tai kokiu gi budu da mijai ginklus ir ruošiasi
bar staiga atsirado Vokieti naujam karui.
joj tokie baisus karo pabūk
Kai socialdemokratų atlai
jos armi stovas Kuenstler
. o ir__tokia
. galinga....
padarė
ja. ką darė anglai ir fran- Rejchstage šitokį apkaltinittizai, jeigu jie nematė, kac į ma jr pasisiulė įrodyti šito
V okietija ruošiasi iš naujc ; kaltinimo teisingumą teis
iuos užpulti.
i me> tai buvęs tuomet kare

Franeuzai ir anglai nema ■ ininisteris gen. Groener at-

tė v okietijos pasiruošime • <apes:
dėl to. kad ji ruošėsi ne pa
‘‘Aš giliai apgailestauju,
save namie, bet Sovietų Ru ;
"'4; *
kad atstovas Kuenstler palietė
sijoj.
. . .
Motorizuotais vežimais per vandeni važiuot negalima, nes motorai vandeny neveikia, to
Taip rašo gen. Krivickis toki dalyką, kuri. kaip jisai ži
no
gerai,
aš
negaliu
su
juo
de

dėl keldamiesi per patvindint us laukus Vakarų Fronte naciai vartoja arklius.
buvęs Sovietų Rusijos kari ;
batuoti.**
nės žvalgybos vadas Vaka
da juk yra musų viso viešojo
rų Europoj. Jo straipsnis
Taigi gen. Groener šito gyvenimo ir veikimo akstinas. turėtų paaiškinti. . Kaip Anglai Nugalė
kurį cituoja “Naujienos,”____
_
_ tik
kaltinimo neatmetė.
Jis
Kalbėdama apie tai, kad
jo Magnetines Vo
tilpo pereitos savaitės “Sa- pas^kė,’" kad'viešai kalbėti Ji turi būti palaikoma musų reakcininkams
nepatinka
visų.
jeigu
norim
kad
ji
už
turday Evening Posto lai-, apie tokius dalvkus negaliAnglijoj susidariusi koalici
kiečių Minas.
mus dirbtų.“
doje.
ma. Kitaip pasakius, Vokie
nė valdžia, “Vilnis“ sako:
Komunistai pasakys, žino tijos ginklavimąsi Rusijoj
Pasakyta tikra tiesa.
Vokiečių
mokslininkai
“Suprantama, reakcininkus
ma, kad tai yra da vienas ; reįkįa slėpti, kad nesužinoEkonominio Centro prezi taipgi baugina tas faktas, kad dirbo ketverius metus, kol
“smeižtas
pnes Sovietų; tų apie jį Francuzija ir Ang- dento adresas yra toks:
magnetinės minos idėja bu
Rusiją.
Į lija. Tai buvo jau aiškus to Chas. K. Pikiel, 629 54th st., socialistų vadai figūruoja An vo realizuota. Anglų specia
glijos valdžioje, mat. tie žmo
O gal ir istiesų gen. Kn- militaristo prisipažinimas, Pittsburgh. Pa.
nės nesupranta, neįkainuoja listams užteko keturių są
vickis rašo prasimanymus.: ka(j Rusija ištikrujų padeda'
vaičių, kad magnetinės mi
Gal. Bet jis paduoda tokių į vokiečiu armijai ginkluotis, MASKVA JAU GRŪMO socialistų vadų atsidavimo ka nos paslaptis butų išaiškin
pitalizmui.”
smulkmenų, kokias prasi..
‘
x
.
JA LIETUVAI.
ta ir rastas būdas apsaugoti
manyti vargiai butų galima. .. Šitas slaptas rusų-vokieWell,
“
Vilnies
”
komunis

nuo jos laivus.
Pavyzdžiui, jis nurodo šito-; C1Vibenchadai biav imas pa
Associated Press praneša
tai
turėtų
paaiškinti
kapita

Magnetinėms
minoms
kili momentus:
£aha.u buvo apvainikuotas iš Maskvos šitokių žinią:
listams. kad jie nesupranta pradėjus veikti Anglijos pa
pereitą vasarą viešu Berly"Maskva, gegužės 29 d.— savų reikalų — gal gautų at
“ Anksti 1922 m. \ okietijos no jr Maskvos draugiškumo
krantėje, anglų jurų minis
armijos vadovybė. Junkers paktu jr Lenkijos pasidali- Sovietų Rusijos užsienio reika lyginimo...
terijoje buvo sukviestas mi
lų mūiisteris ir premjeras Mo
lėktuvu statybos kompanija ir nimu.
nų specialistų ir mokslinin
lotovas šiandien Įspėjo Lietu LIETUVOS VALDŽIA TYSovietu vvriausvbė
padarė
„
.
,
, .
kų pasitarimas.
Gerai,
pasakys
skaityto

vą. kad Sovietų vyriausybė R1NĖS, KUR DINGSTA
Įgaliojančią
slapta sutarti.
Netrukus pasisekė pagauti
Junker- kompaniją pastatyti jas, daleiskime. kad visa tai imsis veiksmo, jeigu nebus SOVIETŲ KAREIVIAI.
dirbtuve Fili kaime, neml'i ‘
,Bet kaip.'uomet išaišv .sustabdytas Lietuvos žemėje
kelias nesprogusias, sveikas
Lietuvos -Generaliniame magnetines minas. Jos buvo
Maskvoi. Dalinai ia turėjo fi- !Hn‘‘
atkaklią kovą, kuri pastatytų Sovietų kareivių
Konsulate
New Yorke gauta panašios į kriaušes ir kiek
nansuoti reichstvehras, dalinai ?J°,.ta,rP BuslJos komunizmo grobimas (kidnapping).
sovietu valdžia. Sutartyje, ku- !r Vogtuos nacizmo iki
“Šis pranešimas, paskelbtas ■ iš Lietuvos šitokia telegra- • viena svėrė po 1,400 svarų.
ri buvo pasirašyta Berlyne ko- Lenkijos pasidalinimo?
Maskvoje per valdžios radiją. i ma dėl Maskvos jieškomų!
Specialistai tuojau nusta
vo 15 d. 1922 m.. reichswehras
Tą kovą galima lengvai Įtaria Lietuvos valdžią prote ! priekabių:
tė,
kad šitas minas gali sta
buvo pavadintas ‘Speciali Gru- išaiškinti paprastu blofu. guojant Sovietų kareivių gro Į Kaunas, gegužės 31 die- i
tyti
povandeniniai laivai ir
; na.—Į Molotovo priekaištus
pė,’ Junkers kompanija buvo Blofuoti vokiečiai moka la- bikus.“
mėtyti
lėktuvai. Iš lėktuvų
j dėl Sovietų Rusijos įgulose!
pažymėta N. N.’. sovietų vai- bai puikiai. Juk jie visą lai
Kas tuos Sovietų karei i Lietuvoje karių dingimo minos išmetamos su parašudžia R. R.’, o lėktuvai buvo ką skelbė užsieniuose savo
vius
Lietuvoje “kidnapina,” i Lietuvos vyriausybė davė, tais. Paaiškėjo, kad kiekvie
praminti dėžėmis. Lėktuvai valstybės “bankrotą.” Buvo
nas lėktuvas galįs pakelti
turėjo būti gaminami Vokieti- skelbiama, kad žmonės \ o- Associated Press nepaaiški paaiškinimų Sovietų Rusi
3
minas.
jos armijai, kuri neturėjo tei- kietijoj badauja, kad fabri- na. Bet kažin, ar nebus tai jos vyriausybei ir pasiryžusi —4 magnetines
Kiekvienoje minoje yra asės laikyti karo aviacijos, ir * kai neturi žaliavos, kad ge- tik paprasta priekabė, kad duoti papildomų. Pateik
pie
600 svarų sprogstamo
sudarius
pateisinimą
pla

tiems priekaištams nuodug
Raudonajai armijai.”
ležinkeliams trūksta kuro ir
sios
medžiagos. Minos mag
_ .
.
„ . . ,. tt. Tai irgi buvo blofas. kad * nuojamam “veiksmui?” Kai niai ištirti ir kaltininkams
netinį
aparatą sudaro tam
Tai paties gen. Knrvickio Vokietijos priešai nemany- Sovietų valdžia norėjo už surasti Lietuvos vyriausybė
Parasyu žodžmh
„
tų, jog ji ruošiasi karui. O imti Estijos uostus, tai kalti paskyrė specialią komisiją tikra adata, spyruoklių sis
Toliau “Naujienos paša- kaį prasidėjo karas, tai pa- no Estijos valdžią proteguo iš prokuroro Bražinsko, Vi tema palaikoma horizonta
J° ?tralPsnl savais zo- sįrodė, kad Vokietijai nieko jant “lenkų submarinus” daus Reikalų Ministerijos linėje padėtyje. Metalinė
dziais. Esą
netrūksta ir ji daug geriau tuose uostuose: o kai Mas juriskonsulto Jakobo ir pul laivo masė veikia adatą, ji
paliečia
Lietuvos pradeda judėti,
-Už mėnesio laiko Vokieti- viskuo apsirūpinus, negu jos kva nutarė Suomiją užpulti, kininko Korlos.
elektrinį
kontaktą
ir mina
tai
paskelbė,
kad
“
suomių
vyriausybė tikisi Sovietų j
ja pasirašė su bolševikais vie kaimynės.
plaukia
prie
laivo.
Sprogi
armija šaudo per sieną į ru Rusijos vyriausybės para
šą Rapalio sutarti. Jos išvaiz
Taigi ir tas tariamas kon sų kariuomenę.”
mos pastangose surasti kal mas įvyksta tą momentą,
da buvo visai nekalta. Joje ėjo fliktas tarp Maskvos ir Ber
Iš Kauno tuo tarpu prane tininkus, kurie bus nubaustii kai mina prisilyti laivo me
kalba tiktai apie prekybos san lyno galėjo but skelbiamas
tykius tarpe Vokietijos ir Ru tik pasaulio akių apdumi- šama, kad Lietuvos vyriau • visu griežtumu. Iki šiol at-j talą.
Tyrimams buvo paimta
sybė jau paskyrusi specialę rodė, kad nėra pagrindo ge
sijos. Tačiau šita sutartis bu mui.
komisiją Maskvos priekaiš riems santykiams pablogėti užtaisyta magnetinė mina.
vo tiktai priedanga daug svar
tams ištirti. Gali but. kad veikiant tarpusavio pagal Visų pirma ji buvo nuga
besniam dalykui: slaptam bol
“SUSIARTINIMAS.”
Sovietų kareiviai patys bėga bos paktui, kuri Lietuva uo benta Į Portsmoutho jurų
ševikų keoperavimui su Vo
laboratoriją, kad ekspertai
Tokia antrašte mums yra iš savo garnizonu.
kietijos armijos viršūnėmis ir
liai respektuoja.
—specialistai išimtų užtaisą
Vokietijos prisiųstas Amerikos Lietua t Žagarei v iškaiš
ir padarytų ją nepavojingą.
KAS
TAIP
RAŠĖ?
pramonininkais apsigjnklavi- vių Ekonominio Centro ne
AR
ŽINOTE,
KADperiodinis leidinys Nr. 4.
mo reikaluose.
Vyriausias ekspertas įsa
Prašome atydžiai perskai
Kas yra tas “centras”?
;
Jungtinės
Valstijos
turė

"Paskui vokiečiai įsteigė ša
kė
išnešti iš laboratorijos vi
tyt šį pareiškimą:
“Susiartinimas” aiškina i
jo jau 32 prezidentu, pri- sus metalinius daiktus ii*,
lia Lipecko. centralinėje Rusi“Įsiveržimas Suomijon. tai skaitant dabartinį, ir, išsky
joje. aerodromą skraidymo ir taip:
pašalinęs padėjėjus, pats
priesaikos
laužytojo ir jo raz- rus keturius. visi jie buvo
šaudymo pratimams. Boriso"Amerikos Lietuvių Ekono
savo rankomis išardė miną
glebske vokiečių karininkai la minis Centras yra tai lietuvių baininkų gaujos smurtas. Du kilę iš Anglijos ar Airijos. Už tai jis buvo apdovanotas
vindavo sovietų lakūnus. Kito biznierių ir profesionalų orga ir pusė miliono suomių, supran Van Buren, Tadas Roose ordinu už nepaprastą atsije vietoje — Liubercy, už 15 nizacijų centras, t. y. National tama, negali nei svajot apie su veltas ir Franklinas Roose žymėjimą.
mylių nuo Maskvos, buvo Įstei Council of Lithuanian-Ameri- kilimą, bet mes turim pagalvo veltas kilę iš Olandijos, o
Po to anglų mokslininkai
ti, kokią gėdą užsitrauksim Hooveris iš Šveicarijos.
gta skraidymo mokykla vokie can Chambers of Commerce.
ėmė tirti minos mechaniz
ant savęs. Mes patys tebesam
čių armijos lakūnams.
“Šįmet birželio mėnesi suei
Iš visų 32 Amerikos pre mą ir sprogstamąją medžia
"Militarizmas
Vokietijoje na dešimts metų nuo Ekono da vergai iki tokio laipsnio,
gą. Tyrimo rezultatas leido
tokiu budu pradėjo atsigauti. minio Centro susiorganizavi- kad esam vartojami kitų tau zidentų nei vienas nėra bu jiems rasti atitinkamus “vai
tų pavergimui. Mes da tole vęs Romos katalikas. LinLaikui bėgant, jisai augo ir mo.”
stus” nuo magnetinių minų.
darėsi pavojingas respublikai.
I ruotam tokią valdžią, kuri ti colnas visai neprigulėjo Ir magnetinės minos buvo
Ekonominis Centras sten- ronišku žiaurumu triuškina bažnyčiai. Dabartinis prezi
Socialdemnkr a t a i
stengėsi
nugalėtos.
prieš tai kovoti. Buvęs kanele- giasi netik biznieriams ir kiekvieną laisvės siekimą ne dentas Rooseveltas “dėl ma
Kai yra žinoma, naujas
ris Scheidemannas pakėlė bai- profesionalams padėti, bet tik Rusijoj, bet vartoja rusus dos” priklauso episkopalų anglų transatlantinis laivas
są reichstage 1926 m. gruo- rūpinasi ir lietuvių spaudos kareivius ir kitur laisvei išnai bažnyčiai.
“Queen Elizabeth” jau ke
džio mėnesį prieš tą slaptą Amerikoje palaikymu. Kito- kinti.“
Amerikos prezidentas gau liavo į Ameriką turėdamas
reichswehro ir Raudonosios j® * Susiartinimo
vietoje
Ar įspėsit, kas taip rašė? na $75,000 algos per metus; priešmagnetinę juostą kuri
armijas veikimą. Jisai pareis- sakoma:
Niekas kitas, kaip pats viceprezidnetas.
$15,000; apsaugoja laivą nuo magne
kė, kad Vokietijos armijoj yra
“Biznieriai ir profesionalai Leninas 1901 metų lapkri Kabineto nariai (ministe tinių miną
slaptas ir prieš nieką neatsa- tankiai daug pageidauja iš čio 20 d. “Iskroje.” Jis taip riai), po $15,000; kongres
Artimiausioje ateityje vi
komingas generalinis štabas, musų laikraštijos. Bet ar visų ■ kalbėjo apie caro valdžią, manai ir senatoriai. j)o $10,- si anglių laivai bus aprūpinti
kuris su Rusijos pagalba Vo musų biznierių ir profesionalų kuri tuomet buvo nutarus
000; Vyriausiojo Teismo tokiomis juostomis, kurios
kietiją ginkluoja. Kalbėtojas įstaigose randasi nors koks siųsti armiją Suomijai už teisėjai, po $20,000, bet vy jau yra pakrikštytos “skais
nurodė, kad nepersenai iš Le- lietuviškas laikraštis? spau- imti.
tybės juostomis.1’
riausis teisėjas. $20,500.
O
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Musų Spauda ir Radijas
Tur but nėra reikalo aiš j riai; o jei skelbimas kiek il
kinti, kad svarbiausis musų gėlesnis, taį $5, $7 ir $10.
kultūros įrankis yra spauda.
Radijo
“pusvalandžio”
Be laikraščių juk nebūtų į- vedėjas užmoka radijo sto
manomas joks visuomenės čiai už pusvalandį laiko
darbas. Ištiko kokia nelai apie $50, o jei stotis prastes
mė musų Lietuvą, spauda nė, silpnesnė, tai ir $35 už
tuojaus ir praneša; tuoj tenka. Skelbimų tam “pus
prasideda aukų rinkimas. valandžiui” jis. turi sulin
Spauda praneša, kur kada kęs. padėkim, už $80—$100.
bus ar buvo mitingas, ką Jis užmoka stočiai $50 ar
kalbėjo kalbėtojai, kiek su $35, ir kas lieka, tai jau jo
rinkta aukų, kas aukavo, ii pelnas.
taip toliau.
Negana to, paskutiniais
Sumanė kokia draugija laikais tie musų “radijušninar kuopa surengti pikniką ' kai” pradėjo rengti savo as
—ir tuoj praneša apie tai meniškai naudai piknikus,
laikraščiuose, nes jeigu ne balius ir kitokius biznius.
praneš, tai kas gi žinos, kad Vienas ar susidėję pora as
tokia pramoga yra rengia menų pasivadina “Lietuvių
ma?
Radijo Draugija” ir tos
Išlipo New Yorke iš laive “draugijos” vardu kviečia
kokie “svečiai-nebuvėliai” visuomenę kad paremtų jų
iš Lietuvos—ir tuojaus apie biznį.
tai žino visa musų išeivija,
Na, kaip sau norit, ger
nes laikraščiai jai praneša biamieji, bet šitokio “čizliapie tai. Netik praneša, kad nimo” negalima toleruoti.
atvažiavo, bet kuo plačiau Seni musų laikraščiai, kurie
sia painformuoja, kas atva yra atlikę tiek daug kultū
žiavo, kokiais tikslais, ku ros darbo, skelbia organiza
rias kolonijas lankys, kur ir cijų pranešimus nemoka
kada su tais atvykėliais bus mai, o radijo “pusvalan
galima pasimatyti, jų kal džių” vedėjai nei žodžio už
bas išgirsti, jų dainų pasi dyką nepaskelbia, ir da iš
klausyti ar atvežtų meno naudoja musų žmones kito
kurinių pasižiūrėti.
kiom priemonėm!
Ar ne laikas butų, kad
Į “Lietuvių Dieną” New
Yorko pasaulinėj parodoj musų visuomenė pasakytų
pereitą vasarą suvažiavo tiems biznieriams: “Gana
apie 20,000 lietuvią Vienų to monki-biznio!?”
tik dainininkų buvo apie
Aš žinau, kad šitie mano
3,000. Lietuviai važiavo čio j žodžiai “radijušninkams”
nai iš įvairių valstijų ne pa • nepatiks. Jie teisinsis, kad
vieniais, bet susiorganizavę į jie atlieka nemenkesnį kul
didelėmis grupėmis, specia tūrinį darbą kaip laikraš
liais traukiniais.
čiai. Jie sakys, kad jie pa
Ar butų buvę galima to laiko lietuvišką dainą ir mu
kią didingą, tokią imponuo ziką, padeda organizaci
jančią lietuvybės demons joms balius ir piknikus iš
traciją suorganizuoti, jeigu reklamuoti, praneša žinių
nebūtume turėję laikraščių? ir tt. o jei už dyką jie to ne
Ne. daugelis musų ir žinoti gali daryti, tai tik dėl to,
nebūtų žinoję, kad New kad ir jiems patiems “daug
Yorke buvo ruošiamos to kaštuoja.”
kios lietuvių iškilmės, jeigu
Taip, jiems “kaštuoja”
musų spauda nebūtų jiems nemaža. Bet ar laikraštį iš
to pranešusi ir nebūtų para leisti ne “kaštuoja”? Jei ra
ginusi tose iškilmėse daly dijo pusvalandis kainuoja
vauti.
$35 ar $50. tai paprasto mu
Musų spaudos vaidmuo sų sąvaitraščio išleidimas
visuomenės gyvenime yra kainuoja 10—15 kartų dau
toks didelis ir toks svarbus, giau. Be to, į laikraščio įstai
kad pilnai jį apibudinti šia gą reikia sudėti tūkstančius
me straipsny aš nei neban dolerių pirma negu galėsi jį
dysiu. Ačiū spaudai dauge išleisti. Viena statoma maši
lis ateivių Amerikoje netik na kainuoja $6,OOO-$8,O0O.
skaityt išmoko, bet išmokė Presas kainuoja nuo $6,000
ir protauti, apsišvietė. nusi iki $12.000. O kur kiti spau
kratė religinių burtų, pasi- stuvės įrankiai? Jie kainuo
liuosavo nuo velnio ir pra ja kita tiek.
garo baimės ir pradėjo siek
Taigi matome, kąd laik
ti aukštesnio mokslo, sura raštį leisti irgi “kaštuoja”-^
do kelią į Valparaiso uni “kaštuoja” daug daUg^Įr;
versitetą. o paskui pradėjo negu radijo “pusvalandy*’
lankyti ir kitas mokslo įstai suruošti, kuriam pradėti, išsgas.
tikrujų, jokio kapitalo ne
Matant šitokią spaudos reikia.
O kai dėl tų “pusvalan
svarbą musų visuomenei, ordžių
” kultūrinės pusės, tai
ganizacijoms ir atskiriems
asmeninis, rodos, kiekvie lietuvių garbei butų daug
nam iš mus turėtu rūpėti sveikiau, jeigu jų visai ne
kiek galint savo laikraščius būtų. Geresnių talentų “pus
remti ir rūpintis, kad jie ga valandžių” vedėjai neįsten:
lėtu kuo ilgiausia išsilaikyti, 1 gia pasisamdyti; jie naudo
lieja, taip nėra. Vietoj para jasi tik tokiais, kurie, trokš
mos, mes norime savo laik dami “garbės,” dainuoja ir
raščius išnaudoti. Rengiam groja už dyką. Todėl beveik
pikniką ar kitokią biznio : nieko kita per tuos “pusvapramogą, tai parašom il ! landžius” neišgirsti, kaip
giausi skelbimą nusiunčiam i tik “polkas.” Čia “zanavykų
redakcijai ir pažymim: “į- olka.” čia “kupiškėnų poldėkit šitą musų korespon a,” čia “šventos Cicihjos
denciją į savo laikraštį.” , polka,” bet visos jos vienoDėl to, kad skelbimas pava « dai nuobodžios ir visos lydintas “korespondencija,” i giai žemina lietuvių vardą
laikraštis turi dėti ją nemo Turint geriau išlavintą mu
kamai. Mums rodosi, kad zikos skonį, mūsiškių radijo
redakcija nesupras, kad jos “pusvalandžių” kartais vi
lėšomis mes čia norim pasi sai negalima klausytis.
pinigauti. Vadinasi, mes no
rime ją netik išnaudoti, bet
ir apgauti.
Bet štai, atsirado paskuti
niais laikais lietuviški radi
jo “pusvalandžiai.” Tai gry
nas biznis, kurio vedėjai
renka tarp lietuvių biznie
rių skelbimus ir per tuos
savo “pusvalandžius” skel
bia. Įnėjo madon jau ir or
ganizacijų pramogas skelb
ti per radiją Už Kokią 20
žodžių mokama 2—3 dole-

Brocklyno Seni*.

Kiekvienam veidrody mes
matom savo atvaizdą at
virkščią, bet visai to nepa
stebimi Bet jei pakelsime
kairiąją ranką, tai pamaty
sime, kad musų atvaizdas
veidrody turi pakeltą deši
niąją ranką.

Iš visų vaisių, banana turi
daugiausia maistingų verty
bių, išskyrus tik grapefruitą
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Tretto Poslapis.

SO. BOSTON.

Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS’
Kriaučių 54 skyriaus aktyvi “Net” Pas juos lokalas ne
stų ir A. C. W. oi A. konven didelis, nes ii- pats kl iaučių
marketas mažesnis negu ki
cijos delegatų kankintas.

lta*. Jie labai seką Brookly

Ar Istorija Pasikartos?

KAS NIEKO NEVEIKU
TO NINKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
'

Politika ir kiti dalykai.

Clevelando knygyno vir
šininkas praneša, kad iki
šiol niekas nesiinteresavo ir
nereikalavo skaitymui Hit
lerio
parašytos
knygos
I “Mein Kampf.” Bet dabar, tiniu laiku, kai Hitleris su
savo gauja taip smarkiai
‘ puola aliantus, visuomenė
i pradėjo įdomauti jo knyga
( tiek, kad knygynas negali
visų reikalavimų patenkinti,
j Mat. daugelis mano, kad tas
banditas gali užpulti ir Ameriką.
j

nors daugiau pinigų iš žmo
nių išlupti. Ir miestas vis
tiek pinigų nekuomet netu
ri. Kur jie dingsta, tai nėra
reikalo aiškinti.

Gegužės 21 A. L. P. Kliu no kriaučių veiklą, nes toji
be buvo kriaučių 54 sky veikla visada atspindi laik
riaus visų aktyvistų: pildo mačiuose. ko kitų miestų
The International Ladies
mosios tarybos narių, dirb kriaučiai nepadaro. Kiek iš
Garment Workers unija pa
tuvių čėrmonų ir sekcijų laikraščių jie girdi, tai jiems
sisakė už trečią terminą pre
komisijos narių ii- vietinių atiodo, kad “jus pešatės ir
zidentui Rooseveltui. Ji rei
laikraščių reporterių su A. pešatės.” Bet kuomet pažiū
kalauja, kad kandidatuotų
C. W. of A. unijoj dalyva ri j jūsų veiklą, tokių peš
trečią karią.
vusiais lietuviais delegatais tynių nėra.
bankiete dalyvavo ir A.
Apskričio iždininkas John
Rochesterietis Duseika pa
Jankauskas, generalis ABoyle pranešė, kad nuosa
malgameitų unijos organi gyrė musų lokalą, kad mes
vybių
mokesčiai turi būti
zatorius, kuris dabar dirba turime išteklių suruošti to
sumokėti
nevėliau kaip ge
Massachusetts
valstijoje. kią puikią ir šaunią vakarie
Tautininkai
su
komunisgužės
29
dieną,
kitaip reikės
Bankietą suruošė kriaučių nę pasitikimui delegatų. Jis
; tais nuleido nosis, nes pa- pabauda mokėti.
nurodė, kad Rochesterio lo
54 skyrius.
Jonas Jarus.
į
žangieji laimėjo SLA Pild.
Šįmet lietuvių delegacija kalas be vietos Joint Boardo
i
Taiybos
rinkimus.
Pasirokonvencijoj buvo per pus pagalbos to padalyti nega
PITTSBURGH, PA.
i do, kad ju “bendras fronmažesnė, negu du metai at lėtų. Jis taip pat pabrėžė
i tas” prieš socialistus nedaug SLA 3-čio Apskričio kuopų
gal. Delegatais konvencijoj faktą, kad pas juos kitąsyk
! reiškia. Tur but dabar vėl ir Seimo delegatų žiniai.
dalyvavo šie lietuviai: Mr. viite virė frakcijos, bet da
i pradės vieni kitus atakuoti,
& Mrs. Kadsel ir J. Bieliū bar jos išnyko.
Jau per daugelį metų
kaip ir piima darydavo. Jų
nas iš Chicagos; J. A. Palai
Baltimorietis
delegatas
susibičiuliavimas buvo tik SLA 3-čias apskritys su
ma iš Bostono, Mr. & Mrs Čeliuška nurodė, kad girtis
kuopomis rengia savo meti
laikinas.
Buseikai iš Rochesterio. S nėra ko. Girdi, nors girdėjo
nius išvažiavimus, kurie jau
Miesto majoras Burton yra žinomi Pittsburgho apy
F. čeluška iš Baltimorės, me šauksmų musų preziden
praneša, kad laimėti nomi- linkėje kaip “SLA Diena.”
Miss Stasia Brada iš New tui Hillmanui, “Valio,” bet
Haveno, Frank Pekunas iš Baltimorės kriaučiai turi ke
. naciją į S. V. senatorius jam į šiais metais toji SLA Diena
Allentown. Pa., Eva Petrus lias stambias drabužių fir
i kainavę virš $35,000. O se-: Pittsburgho apylinkėje yra
čia parodyti Verduno miesto griuvėsiai po 1916 metų. kuomet kaizerio armija be palio ; natorius gauna tik $10.000; rengiama birželio 9 d. žinoiš Mahanoy City, Pa.; Ag mas dar neorganizuotas i
vos tą miestą bombardavo, bet nepaėmė. Francuzijoj dabar keliamas klausimas, ar ši kar i
nės Dishkevich .iš Shenan- uniją. Kriaučių ekonominė
E^kia, jis tikisi atsi-i moję Lietuvių Ukėje (Lithtą Verdunas atsilaikys, ar ne ? Kol kas vokiečiai jo da ne atakavo, bet jeigu jie norės verž
doah. Pa.; Julia' Hydack iš padėtis Baltimorėje esanti
! imti kitokiu budu. Paskelbti uanian Countrv Club).
tis Francuzijon giliau, tai turės su ta franeuzu tvirtove susidurti.
Mahanoy City. Pa., ir A. nekokia. Esą daug kas taisy
į išlaidas reikėjo, nes to reiKitas dalvkas, šimet SLA
Jankauskas iš Massachu tina, bet unija žiuri per pirš
I kalauja įstatymai. Kožnas kuopos įuošiasi prie Seimo,
setts valstijos.
tus ir nieko netaiso. Gal but Konsulo Laiškas Sukėlė Įdomias Diskusi i Ciekevičia, Alex. Vaitku- : kandidatas turi parodyt sa- kuris prasidės birželio 24
! nas ir šeima. Broliai Motu j vo agitacijos išlaidas. O
Dalyvavo musų bankiete po šios konvencijos imsis ir
Apskritys jau per
jas
Detroito
Lietuvių
Kliube.
zai, D. Bernotavičia, J. ir M. i kiek jis neparodė, tai niekas dieną.
ir musu seni veteranai, kurie Baltimorėje geriau dalykus
daugelį
metų savo kuopų
Banevičiai, A. ir P. Židec- i nežino. Tai matot, kiek kaštvėrė Garment Workers li tvarkyti. Tas butų lauktina
. a
delegatu kelionės lėšas apDetroit, Mich.
' žodžio, spaudos ir susirinki-: kai, Al’s Cafe ir Dr. B. Cha- tuoja
niją 1893 metais: J. Rukšte- ir jau reikalinga, noi*s tas
tokie politiški dalbai moka jg to uždarbio, kuris
lis, J. Laveckas, P. Šaduls- “skebšapes” reikėtų suorga
i
nemanykite, kad vra pa(Įaromas metiniuose
Gegužės 26 d. Detroito mų laisvę ir teisę dalyvauti pas.
Po $2: J. Brazauskas. V. politikieriai jiz dyką
kis. S. Valantiejus, K. Sida nizuoti.
Lietuvių Kliubas turėjo susi- rinkimuose, nežiūrint ai kas
jgVažjavimuose, tai ir kuorinkimą, kuriame buvo permokesčius, ar nemo- Gudašauskas, P. Mekis, Z. ; pinigus leidžia. Jei tokie; pOg yfa gyvai su interesuobras ir F. Tupšauskienė. Jie
Iš New Haveno delegatė
Ciulcius. F. ir J. Rusai, V. darbai neapsimokėtų, tai jie;tog išvažiavimu pasisekimu,
sėdėjo
pačiam svetainės Stasia Brada tik paačiavo skaitytas ir Lietuvos konsu- Ka*
Reporteris. Bankauskas ir Vadas Vasi
priešaky, kaip garbės na musų lokalui už pakvietimą lo p. Daužvardžio laiškas iš
jų neimtų kad kas n pasiu-, §jmet ypatingai musų ap
liauskas.
lytu.
riai.
Chicagos.
Ponas
konsulas
skričio kuopos siunčia daug
į banketą. Frank Pekunas iš
Jau gerokai užkandus, Allentowno irgi tik padėko- prašo, kad Kliubas pripildy
PROVIDENCE, R. I.
Po $1 aukavo: A. GumauCharles Blodgie, 61 metų« delegatų į SLA seimą Chibankieto vedėjas J. Buivy jo už pakvietimą į banketų, tų ii* sugrąžintų tam tikrą,
skas, A. šerkšna, J. Guda amžiaus bedarbis, užbaigė i cagoje.
S. Bakanas.
Sukelta
Vilniaus
reika

das, iššaukė V. Zavecką prašauskas,
Z.
Lukšys,
P.
Vari*’! Eva Petrus iš Mahanoy City blanką, prisiųstą kliubui ’
lams $287.65.
savo gyvenimo dienas išgertarti kelius žodžius
LA1VRENCE, MASS.
dera, E. čiočis, J. Staneliu- damas nuodų. Jis paliko sa
marškinių dirbtuvės labai kartu su laišku. Blankoj rei
kalo. Jis tiumpais Druoza -- susijaudįnO. nes ji pirmu kia pasakyti organizacijos ’ Suvienytos Providence’c nas, Mrs. Akulevičius, Kli
vo moterei raštelį, kuriame i Nutarė remti socialistų
perbėgo
pei oego lokalo nuveiktus; Įiar^u tokioje lietuvių suei- vardas, paaiškinti kokia or- lietuvių draugystės gegužės mavičius, Miss Larkovich,
spaudos pikniką.
oai bus, pasveikino delega-; gOje dalyvauja. Agnės Dish- ganizacija, kuo užsiima, 20 d. surengė broliams Mo- K. šeštokievich. S. Krupie- sako: “Einu senyn ir mano
akys
jau
silpnėja.
Darbo
nej
iiis ir svečius, nepamirada^; kevjch šenadorio tik pa- kiek turi narių, kiek ižde pi- tūzams paveikslų vakarą, nė, A. Ladišius, S. Baronas,
Gegužės 26 d. buvo bend
mas atiduoti kieditą dirbtu- Ljėkajo lokalui už pakvieti- nigų ir tt. Po blanka turi pa- kuris davė gražios paramos S. Keisis, Z. Masalionis, M. galiu surasti, o iš pašalpos' ras susirinkimas LSS 61 kp.
nuobodu gyventi. Todėl ii
v‘1I. cern?onarns’ komisijos i
į banketą Julia Hy- sirašyti valdyba.
Vilniui.
Draugai
Makrevičius, K. Podžiunas, sumaniau savo dienas už- ir ¥»’26
Konsulo laiškas sako, kad
Draugystės prisidėjusios V. Paplauskas, F. Jokša, A. baigti.” Tai dar viena kapi-' sus,.r!n^. ,J Peclull» SP“US:
nanams n musų seni«ns ve-, dock iš Mahanoy City pasa-^r.ana_lPs\
ska^}?" kė keliatą prielankių žodžių šitos informacijos esančios prie šio vakaro rengimo ii Deltuva, P. Griško, Mrs. M. talfitiškoe betvarkės auka
tu™ : Abidvi kuopos nutarė
ga! atėjo į sį lokalo suruoštą jįetUviams, nes ji yra anglė. reikalingos Amerikos Lietu- aukomis vra sekamos:
_____
i veikti išvien. Visi pilnai uzGriško, J. Reižis. F. Karpa
vių Istorijai kurią dabar esą
DLR Gedimino D.ja šv vičius, J. Lebedinskas, S.
Kaip tik prezidentas Roo-; simokėjo duokles ir nutarė
' I Rudelis kalbėjo dirbnorima išleisti. Gal tai ir tie- t
n
čt a
tuvių pirmininkų ir komisi- į Ka\ų atstove,
sa. Bet kliube tuoj kilo dis-i
^st^ojo D-ja SLA Siržedelis, M. Svikliutė. S. seveltas pareikalavo, kad;pinigus pasiųsti į LSS Cen" ALP PaSelpl* Razukevičius, J. Adamonis, Kongresas paskirtų pinigų trą.
jos narių vardu. Jis pilsimi- į
Ant pabaigos kalbėjo A. kusijos: kam reikia žinoti!
Taipgi buvo apkalbėtas
E. Lukšienė. K. Sviderskas, šalies apsiginklavimui, tai
nė praeitį, kaip jie kitąsyk' Jankauskas. Jis musų lokalo musų draugijos turtas? Be- n
.
į*
naveikslai F. Dvareckas, L Gaidamau- “Cleveland News” išdrožė socialistinės spaudos piknikovojo už geresnį gyvenimą auklėtinis, ir dabar da pri- diskusuojant prieita išvadą, • ,fil % tairHr viras vakailgą editorijalą, kad dabar kas, kuris įvyks Maynardo
ir kaip jiems tuomet stigo' klauso prie 54 lokalo. Jis kad TJphivną nonai valdi. V**imOSJ, iaiP 11 vl&as \ Jhd- skaitė, J. Deltuvienė, U. Gujau
laikas panaikinti “ne\v parke rugsėjo 1 d. Vienbalčauskaitė,
R.
Janušauskas,
publikai labai patiko.
aktvvistu. kurie galėtų ko-j Perbėgo Amalgameitų Unideal
” ir visiems stoti ginklą- šiai nutarta šis darbas paK.
Brazauskienė,
A.
Aliukovoms vadovauti.
Jis su į Jos kovas, jos siekius ne tik nnnia hndn aukom<Ainkti ' Broliai Motuzai netik padėnaują būdą aukoms linkti. . ,
nastamni ši vakara nis. M. Jurgelevičius, A. Ba- vimosi darban. Tas laikraš- lemt.
džiaugsmu konstatavo, kad; pramonėje, bet ir politikoje, Kai žinos visų draugijų var- J° rtaug pastangų sį v akai ą
tis nori, kad fabrikantai buPas-visus draugus ūpas
dabar lokale jau netrūksta IJls džiaugėsi, kad augęs ir dus, adresus ir kiek jos turi padalyt pasekmingą. bet daį ravikas, F. Stašinskas, A.
tų
nuo
visko
paliuosuoti,
kageras.
Yra noro veikti daraktyvišku žmonių.
į “mokslus” ėjęs 54 lokale, pinigų, tai pradės siuntinėti ir iš savo kišeniaus gražia!Avižinis.. K., Urbonas, V.
pitalas
turėtų
neribotą
laisbininkų
labui.
J. Laveckas kalbėjo senų!gaUs šiandien dirbti tokioje laiškus tiesiai organizaci auką Vilniaus reikalams pa-1 Dzekevicius ir kitas V. Dzevę
darbininkus
išnaudoti
ir
Kaip
kitur,
taip ir pas mus
: kevičius.
veteranu vardu. Jis pasvei- milžiniškoje darbininkų or- joms ir prašys aukų viso skyiė.
Noi’s Providence’o lietu- j Po 50c. aukavo: B. Straž- milionus krauti. Pelnagro- Lavvrence’uje. socialistai tukino delegatus, lokalo akty- į ganizacijoje, kaip Amalga- kiems reikalams. Taip sa
biu apetitai visuomet dideli, ri daug pritarimo visuomevistus, palinkėdamas jiems meitų Unija. Kur jis yra. kant. pradės čiulpti musų vių kolonija yra maža, bet; niekas, S. Uždavinis, A. Ar-------.
nėj. Kada tik buna rengiašį vakarą publikos prisirin-: lauskas, M. Kairienė. V.
geriausios kloties ateityje, /dirba, bet Brooklyno knau- organizacijų iždus.
Columbus. Ohio. Šio mies- mos prakalbos, publikos bu
ko daugiau negu tikėtasi,; Adamonis, J. Bartulevičie- to valdžia siūlo federalei na gana daug.
V. Michelsonas, musų 541 «ai jam vis atrodo jo geAmerikoje apsigyvenę lie net iki trijų šimtų asmenų, nė, A. Vaiveckienė, K. Gai- valdžiai didelius plotus žeskyriaus delegatas, kalbė-’ riausį draugai. Jis sveikino
Vienykimės visi ir dirb
tuviai
turi pilną, žodžio, Mat, buvo gerai išreklamuo- damauskas, Mrs. šerkšniedamas prisiminė kritusius Į jUUSŲ lokalo veteranus, lo, nė, K. Geležinienė,
Ona inės aviacijai. Šio miesto ’kim vieną darbą bendrai,
- - -ko kaio pildomosios taiybos spaudos, organizacijų ir su ta.
musų draugus -kriaučių
Vakaro tikslas buvo su- Černiauskienė. E. Adamo- majoras sako galįs duoti ‘ Vienybė yra galybė!
voje 1910 metais Chicagojė, narius h* dirbtuvių darbinin- sirinkimų laisvę. Norint įtam tikslui daugiau kaip
Sekantis susirinkimas bus
tai Lužinskį ir Nagreckj. Jis kų pirmininkus ir komiteto steigti kokią draugiją, su kelti kiek finansų ir pasiųst nienė, F. Urbonienė ir V. 500 akių žemės, kad butų toj pačioj vietoj, 13 Chestpakvietė svečius minutei at nanus. Žinoma, jam nesi šaukti susirinkimą ar suva į Vilniaus kraštą karo nu- Rudzis.
galima gaminti valdžiai lėk nut st., birželio 30 d.
žiavimą,
mums
čia
nereikia
kentėjusiems.
į
gailėjo
ir
aplodismentų.
Tik
sistoti ir pagerbti juos. Tas
Viso sulinkta
$265.00 tuvus ir duoti tūkstančiams
F. Varaika.
Draugijos
prisidėjusios
buvo padalyta. Jis nurodė, keli komunistai bumbėjo; prašyti policijos ar apskri
žmonių darbo. Bet valdžia
Nuo vakaro liko
22.65
„
_
mat, jų tokia jau mada: jei- ties viršininko leidimų. O prie šio darbo pageidavo,
kad kitąsyk musų
lokale
nemano orlaivių pramonės
LOWELL, MASS.
Viso pasiųsta Kon
viešpatauja frakcijos’’ bet*<u jie sykį ką prakeikia, tai kurie esam šios šalies pilie kad surinktos aukos ir vakakoncentruoti
vienoj
vietoj;
sulatui ................ $287.65
Lietuvių Kliubas švenčia
jos išnyko, ir jis mano, kad j Jie nesiliaus prieš tą protes- čiai. tie turim teisę ir val ro pelnas butų pasiųstas per
B. Simonavičius. tas darbas turės būti išdalin
džios
rinkimuose
dalyvauti,
tavę
kad
ir
gražiausioje
nuo

20 metų sukakti.
tepasikartos.
Lietuvos Konsulatą, o ne
ateityje jos ne
tas įvairioms dirbtuvėms
galim
būti
net
ir
patys
į
val

taikoje,
gražiausiame
susi

Chicagos delegatai taip
per kokią kitą įstaigą, todėl
daugely miestų.
Nors Lowellio lietuvių ko
LIETUVIŲ LAISVES MY
pat pranešė, kad jų lokale ėjime — zurza, kaip katinai džią renkami.
taip ir padaryta.
lonija
nėra taip didelė, bet
Šitokios laisvės mes rei
Gegužės 26 dieną Lietu
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
jokių frakcijų nėra. Viską patvory.
Draugijos
aukavo
seka

vieningai
lietuvybės darbo
vių salėj įvyko Lietuvių Kal neįstengia dirbti. Lietuviai
Po visų tų prakalbų ir lin kalaujame ir Lietuvoie gy mai:
sutvarkąs Chicagos Joint
WAUKEGAN, ILL
bos Mokyklėlės vakaras.
Boardas, taip kad jiems ma kėjimą. bankietas paskelb venantiems savo broliams.
Amerikos Lietuvių Pilie
VALDYBA 1940 METAMS.
Lietuvos
konsulai
Ameriko

Programos dalį išpildė mo čia yra susiskirstę net į tris
žai kuo reikia rūpintis. Jei tas baigtu. Daugelis delega
čių
Pašelpinis
Kliubas,
$50.
grupes. Vienintelė ir dau
Jos
Mačiulis
—
pirmininkas,
kiniai. Publikos buvo mažai. giausia dirbanti grupė, tai
gu bus pas juos konvencija, tų apipuolė musų lokalo ak je turėtų apie tai Smetonos
Didžiojo Lietuvos Kuni 906 Prescott St. VVaukezan, III.
tai jie irgi pasitiks delega tyvistus. kad jie į jų auto valdžiai pranešti. Jeigu Lie gaikščio Gedemino Draugy F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., Kažin kodėl Clevelando pa D. L. K. Vytauto Kliubas,
tuvoje bus tokia laisvė,
733 Lincoln st., VV’aukegan, 111.
rengimai darosi vis silpnes apie kurį yra susispietusios
tus. Darbai pas juos neina grafijų knygutes pasirašytų.
stė.
$25.
Suzana Gabris—nutarimų rašt.
kaip
mes
turime
Amerikoje,
ni?
taip gerai, kaip turėtų eiti. Jie tai išpildė. Vienu žodžiu,
Švento Jono Krikštytojo 730 McAlister avė., Waukegan, III
geriausios spėkos, šįmet yra
tai
mes
ir
neraginami
Lietu

Emilija Kernagis—turtų rašt.
musų
banketas
pavyko
ge

Algos nevienodos: vieni už
Draugystė, $10.
Clevelando
jau
baigiami
švenčiamas musų Kliubo 20
720 Vine Place, Waukegan, IU.
Vytautas Katilius. vą savo centais remsime.
dirba geriau, kiti prasčiau. rai.
Briage Club Beverage Co. K. Vaitiekūnas — kasieriua,
steigti taksometrai automo- metų gyvavimo jubilėjus.
Jaunimo lokalas neturi, nes
Taigi, jei Lietuvos val (Alex Dialtuva ir B. Simo- 726 — sth St., Waukegan, IU
biliams prie šalygatvių staMusų Kliubas ekonomisEUZABETH,N. J.
KASOS GLOBCJAI
čia gimę ir augę lietuviai
džiai taip reikalinga musų n avičius), $10.
tyt.
Norint
pasistatyt
mieste
kai
stovi gana gerai. Turi
D. lauraitis, K. Ambrozunas.
“KELEIVĮ” galim* gaut pa- parama, tai tegul ji išpildo
neina į kriaučių industriją.
Pavieniai aukavo sekaKNYGIAI
automobilį, reikės įmesti 5 nuosavą namą. kuris įandaK. Dambrauskas,
A. Marcinkus.
- Bostonietis delegatas nu vieniais numeriais, sekančioj ir musų reikalavimą. O mes mai:
centus
į taksometrą, taip si prie 447 Central st., ir diMARŠALKOS:
rodinėjo, kad jie algas pa vietoj:
reikalaujame visai nedaug
Jos. S. Karpavičia, $25; P. RukšUlis, J. Jarušaitis.
kaip metame nikelį į telefo- džiulį parką. Tas parkas gal
laiko vienodas, nes jeigu
Mas. V. Petkas, 227 First st.
-tik panaikinti diktatūrą Vincas Belskis, $10; po $5 Susirinkimai buna paskutinį neSCl- no baksą norėdami su kuo bus gražiausias ir didžiaudarbdavys
pareikalauja Ji užlaiko Saldainių ir kitokių ir sugrąžinti žmonėms pilie davė: Jokūbas Rasas. Sta dienj kožno minusio, 1:00 s. po pietų, pasikalbėti. Mat. politikie- sias visoj Naujoj Anglijoj,
Liuosybės Svetainėje, kamp. Oth ir
nuolaidų, jie jam atsako: smulkmenų krautuvę.
(-) tines teises, kad jie turėtų nys Rusas, Mr. & Mrs. Jos. Adams
Sta., Waukegan, IU.
riai vis suranda būdą kaip
Vyt. Ramunėlis.

Ketvirtas Pinbpia. "

Viešas Paklausimas Lietuvos Atstovui
Ir Konsulatams Amerikoje.

—Na, knr taip žergi, tė
ve?'
—Einu. vaike, i bučernę.
Noriu nusipirkti vendzytą
jaučio liežuvi.
—Tai geras valgis.
—Aš žinau. Maike, ale aš
ji ne valgymui perku.
—O kam?
—Parodymui. ’

—Kaip tai parodymui?
—Čia. Maike. bus juokin
ga istorija. Matai, mano
gaspadinė. kur aš bunu ant
burdo. yra labai kytra boba.
Kaip tik pamato, kad aš
parsinešu pante snapso, tai
ji tuoj ateina su tribušoniku
ir klausia, ar ne reikia bon
ką atidaryt? Žinai. Maike.
ką tai reiškia. Ji nori, kad
aš jai užpundyčiau. O aš, ži
nai. tokio minkšto noturo
žmogus, kad kiaule negaliu
but. Kai jau boba stovi su
tribušoniku. tai reikia pantę
atidaryt.
—Atleisk, tėve, ar nenukrypai nuo dalyko?
—Veidiminut. Maike. bus
ir dalykis. Pereitą subatą ji
parėjo iš miesto ir aš nužiulėjau. kad ji parsinešė pan
tę. ale nenori man parodyt:
pakišo po kvaituku ir nusi
nešė i savo ruimą. Na. mislinu sau. tu kvtra. ale ir aš ne
durnas. Išsiėmiau savo tribušoniką ir aida paskui ją.
Alio. misiuke. sakau, gal
reikia tribušoniko? Ir pasiū
liau iai savo tulši. O ji iški
šo man sav » liežuvi kaip lo
petą ir sako: “Ve tau tribušonika 1 Geriaut iš mano
iidmo’.” Na. aš vyras minkš
to lietui o. tai sprečytis prieš
bobą nenorėjau. Ale pamisiinau -au. nalauk tu. pelėda,
aš tau pafiksysiu. Kai tu
ateisi su tribušoniku ant ma
ne pames, tai aš tau parody
siu dešimts kartu ilgesni lie
žuvi. Taigi valuk to. Maike.
aš dabar ii- einu Į bučernę.
—Niekais užsiimi, tėve.
—Maike. jeigu tu toks
mokytas, kad visi mano -Ry
mai tau išrodo niekai, tai
kodėl tu neišmislini ką nors
kytresnio? Ve. aš gavau gromatą nuo savo seno kūmo iš
Lietuvos, kuris klausia ro
dos. kas reikia daryti, kad
Smetonos valdžioj bedievių
priviso Ar tu gali duot ro
dą. kaip juos iškasavot?
—\ ;sn pn ma, tėve, bedieviai via geri žmonės ir jų
naikint nereikia. Antra, aš
netikiu, kad Smetonos val
džia butų subcdievėjusi.
-Jeigu neblyvini, Mai
ke. tai aš galiu tau duot tą
giomatą paskaityt. Dabar
as ją pankau pas zakristijo
ną. Daiibuk, Maike. mano
kuinas nemeluo. Sako, atažiaeo lietuviškas prisiu
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Lietuvai atgavus Vilnių
pasirodė, kad jo žmonėms
reikalinga pašalpa. Lietu
vos valdžia tam tikslui už
traukė vidaus paskolą, ku
rią didelėj daugumoj buvo
priverstinai išparduota Lie
tuvos biednuomenei. Be to,
nuolatos buvo kreipiamasi
per Amerikos lietuvių spau
dą aukų. Amerikos visuo
menė gana gausiai aukas
kloja. Kila todėl klausimas,
dėl ko Lietuvos valdžia ne
įsileidžia ty laikraščių, ku
rie tiems visiems atsišauki
mams. tai propagandai dėl
aukų ir surinktoms aukoms
duoda tiek daug vietos savo
špaltose? Pavyzdžiui, dien
raštis “Naujienos” pašven
čia veik pusę laikraščio Lie
tuvos reikalams, o vienok Į
Lietuvą griežtai uždraustas
Įvežti. “Keleivis” taip pat.
O komunistų spauda visai
liuosai Įleidžiama, kaip pir
miau, taip ir dabar. (?—
Red.) Jeigu Lietuvos val
džia tokia jau biedna, kad
Vilniaus reikalams turėjo
kelti paskolą ii- kaulyt iš
taip pat suvargusių Ameri
kos lietuvių aukas, tai kodėl
ji leidžia milionus litų kleri
kalizmui palaikyti? Štai El
ta savo pranešime No. 37
sako: “Tikybinių organiza
cijų reikalams iš valstybės
iždo pagal šių metų biudže
tą skiriama 2,119,000 litų,
iš kurių 1,690.000 litų kata
likams. 218,000 litų žydams.
28,000 litų evangelikams.
71.000 litų evangelikams
liuteronams, 53.000 litų sta
čiatikiams, 38,000 litų sen
tikiams, 7,000 litų karai
mams ir 11.000 litų mahometams.” O laisvamaniams
ir kitiems progresistams —
nieko. O argi laisvamaniai

ir kiti nėra Lietuvos pilie
čiai? Ar gi jie nemoka Į val
stybės iždą visų privalomų
duoklių kaip ir kiti? Ir ko
kią naudą Lietuvos valsty
bei neša klerikalizmas? Juk
visi žino. kad kunigams rupi
ne valstybės labas, bet jos
išnaudojimas. Laikyti žmo
nes tamsybėj ir išnaudoti
juos — tai vienintelis jų tik
slas. O kokia nauda valsty
bei iš tamsių piliečių, tai jau
visi žino iš Ispanijos ir Len
kijos pavyzdžių.
Iš visokių žinių, kurios at
eina iš Lietuvos, išrodo, kad
Lietuvoj nei pats Smetona
neturi galios. Nes jeigu turė
tų. tai argi leistų tokiems
Lietuvos viliugams kaip Jalbžikovskis arba Skvireckis
šeimininkaut kaip jiems pa
tinka? Skvireckį aš asme
niškai gerai pažįstu. Tai di
džiausis lenkomanas. lietu
vybės priešas, o vienok jam
mokama didelė alga iš vals
tybės iždo, i kuri Lietuvos
piliečiai yra priversti mokėt
mokesčius kad ir paskuti
nius marškinius parduodant.

Tai kodėl tokia baisi ne
lygybė toj musų senoj tėvy
nėj Lietuvoj? Lietuvos at
stovas ar katras nors iš kon
sulų turėtų šitą paaiškint
Amerikos lietuviams, nes
mes, aukaudami visokiems
Lietuvos reikalams, rodos,
turim teisės apie tai žinoti.

vąs ir ant visko uždėjo tak
sus, taip kad dabar nuo kožno paršo vuodegos dabar
reikia mokėti Smetonai akčyžą. 0 kai žmogus nuo kožnos paršo vuodegos atiduo
Šiais ir panašiais klausi
da valdžiai padotką, tai ta
mais
ketinau jau senai pa
da jis neturi už ką šventų
rašyti.
vienok nenorėjau pa
mišių už dūšią užpirkti. Tai
kenkti Vilniaus biednuome
gi mano kūmas klausia ro
nei
aukų rinkimui. Bet todos. kokiu spasabu galima
liaus
tylėt negalima, nes aiš
išganyt dūšią be pinigų? Sa
kiai
matome,
kad Smetona
ko, kaip jus tenai Amerikoj
niekams litų turi, tik nau
visi mokyti, tai gal žinot to
dingiems
reikalams neturi.
ki triksą. kaip galima išsi
Antanas Jocius.
sukti iš velnio nagu be šven
tų mišių? Tai ot, Maike, čia
tau geras čenčius pasižymėt.
PITTSRURGH1SKOS PASTAROS.
Vietoj mane kritikuoti, ver
čiau pasakyk, kaip be pini Clevelando “Dirvos” Kazio slapta, tai baudžiami rairgų žmogus gali patekti i,
purkstavimai.
timi. O jei kam pavyksta
dangaus karalystę?
Anądien
aš
padariau į
pabėgėlio tėvai,
—Pagal krikščioniu mok- “Naujienose” pastabu tiems broliai, seseiys ir kiti namisslą, tėve. i dangų tik tas ir
kiai, likę Sovietų Rusijoj,
gali patekti, kas pinigų ne vyrams, kurie vienaip kalba, yra baudžiami
sunkiųjų
turi: o kas pinigų turi, tam o kitaip elgiasi SLA seimo daibų kalėjimu iki 20 metų
rengimo reikalais. Matyt,
vieta pragare.
ir jų visas turtas (jei jie turi
—Bet ar tu žinai, Maike, mano pastabos skaudžiai kokio) yra konfiskuojamas.
kad už mišias reikia užmo užmynė Clevelando Kaziui
Na, jei prie Rusijos carų
ant korno, nes jisai per savo
kėti?
butų
buvę tokie žiaurus Įsta
—Taip, tėve. žinau. Bet “Dinukę” duoda S. Baka- tymai už pabėgimą, kaip da
tai neturi nieko bendra su nui vėjo ir pataria nesikišti bar Sovietai turi, tai ar daug
dangumi. Tai yra tik kuni i Chieagos lietuvių reikalus. kas.iš musų butų galėję at
Bet jis pats kišasi. Tai kodėl
gų biznis,
vykti Į šią šalį? Jei už musų
—Palauk, Maike. čia aš kiti negalėtų kištis?
Jei Kaziukas mokėtų lo pasišalinimą nuo kariuome
noriu biski pamislyt.
giškai protauti, tai jis turėtų nės arba nuo žandarų už
suprasti, kad SLA seimas knygų nešimą ar revoliucijiANGLIJOS LAKŪNAI
nėra vietinės kolonijos rei nį veikimą butų reikėję na
TAISOSI.
kalas: čia turi būti atsižvel miškiams atsakyti, kaip da
Anglai Įsitaisė gerus or giama i visų delegatų pato bar yra Sovietuose, tai ar
laivius, iš kurių galima šau gumą.
daug kas butų galėjęs atvy
dyt i visas puses. Be to. jų
kti į šią šalį? Ir “didelis” pa
lakūnai jau Įgijo daug paty Dėlei lietuvių biznio atida- bėgėlis Leonas Pruseika ne
rimo. Ačiū tam, jie dabar
būtų atbėgęs Amerikon. (O
vimo svetimtaučiams.
numuša 5 vokiečių orlaivius
jis sklandus bėgikas, jau 3
Kas-kas, bet jau t ik ne Į kal-tus bėgo nuo saviškiu!)
prieš kiekvieną jų orlaivi
turėtu
T •caro
__ ® policija
,• •• ir
• ....
2... 
numuštą.
Taip oficialiai Clevelando Kazvs turėtų
Jei
pagau
skelbia Anglijos aviacijos kaltinti kitus dėl lietuvių davo kurį bėgant per rubeministerija. Ties Dunkirku, biznio atidavimo svetimtau žių be paso, tai už bandymą
Franeuzijoj. vieną dieną 21 čiams. Aš norėčiau jį pa pabėgti mirtimi nieko ne
anglų orlaivis susirėmė su klausti, kam buvo Lietuvių baudė.
Centro suva80 priešo orlaivių. Pasek Ekonominio
ziavimo biznis atiduotas, ai i ?et.
mės buvusios tokios, kad ne svetimtaučiams? Kaip ži-; į*ek.
P?a,^'-T‘ T-e
vokiečiai neteko 12 lėktuvų, norae. tasai suvažiavimas Į
<-<tatymus dcl |,abe'
o iš anglų pusės žuvo tik 1.
buvo laikomas Philadelphi
Senas Pittsburghietis.
JAU VERČIA SVETIMŠA jos viešbutyje, nors tame
mieste yra 2 lietuviškos sve
LIUS REGISTRUOTIS.
Arkansų valstijos guber tainės. Bet musų patrijotai Komunistai ir Naciai
natorius Įsakė visiems sve paniekino lietuviškas sve
Eina Išvien.
timšaliams užsiregistruoti. taines. O tam Ekonominiam
Kad komunistai ir naciai
Svetimšaliais skaitomi visi Centrui juk jis pats sekreto
visame pasauly veikia iš
ateiviai, kurie nėra išsiėmę riauja.
šios šalies pilietybės popie Pruseika turėtų paaiškinti. vien, tai šiandien tik aklas
gali nematyti. Pavyzdžiui,
rių. Nors Jungtinėse Valsti
Kiek
laiko
atgal
teko
užėmę Norvegiją Hitlerio
jose da nėra tokio Įstatymo,
skaityti
“
Naujienose
”
konaciai
uždarė visas darbikuris verstų svetimšalius re
gistruotis, bet tas guberna respondento Įspūdžius iš io ninku organizacijas ir jų
torius vistiek nori “foreine- kelionės Į tas Lietuvos dalis, laikraščius, bet fašistų ir kokurios buvo atgautos iš So- į munistų partijas paliko,
i ius” paspausti.
vietų Rusijos. Jis rašo, ką
Vokietijos komunistai šioPittsburgho plieno ir gele pasakoja pabėgėliai iš tų mis dienomis išleido lapeli,
žies gamyba šį panedėlį pa Lietuvos dalių, kurios yra kuriuo visi komunistai ragikilo 3 nuošimčiais, o Chica likusios po Sovietų Rusija. * narni skųsti policijai kiekgoje pakilo arti 5 nuošim Visi jie skundžiasi, kad į vieną asmenį, kuris išdrįsta
čių. Iš visų geriausia dabar žiaurus Sovietų įstatymai kritikuoti Stalino-Hitlerio
dirba laivu statviw»s fabri draudžia
žmonėms išva- sutartį. Ir po tuo lapeliu »akai. Audeklinėse darbai tuo žiuoti iš Rusijos į kitas šalis, si rašo Walter Ulbi icht Votarpu sumažėjo.
' .Tei sugauna ka nors bėgant kieti jos komunistu centro
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Vilniaus “Kultūros” Švietimo Draugija Jau
Veikia Prisitaikiusi Prie Lietuvos (statymų
Kaip jau žinia, Vilniaus
“Kultūros” švietimo Drau
gija. kuri lenkų laikais vadi
nosi Lietuvių “Kultūros”
Švietimo Draugija ir centrą
turėjo Vilniuje, jau persi
tvarkė ir savo įstatus pritai
kė prie Lietuvos įstatymu.
Draugijos įstatus patvirti
nus, 1940 metų kovo 10 d.
įvyko Draugijos steigiama
sis susirinkimas, kuris išrin
ko šitokią valdybą: pirm.
A. Krutulys, vicepirminin
kas F. Bugailiškis, sekreto
rius J. Latvys, iždin. Al.
Drobnys,
knygininkas J.
Morkus bei nariai. P. Kara
zija ir V. Žilėnas. Draugijos
veikimo plotas — visa Lie
tuva, būstinė — Vilnius.

Šiuo metu Vilniaus “Kul
tūros” Draugija, kurios vy
riausias tikslas plėsti švieti
mą ir kultūrą Lietuvos gy
ventojų tarpe, pradėjo savo
veiklą ir provincijoje.
V. “Kultūros” D-ja yra
pažangių.
demokratinės
minties žmonių švietimo or
ganizacija. Sunkiais lenkų
priespaudos laikais Vilniaus
krašte demokratinė mintis
vis giliau skverbėsi lietuvių
valstiečių, darbininkų ir
šviesuomenės sluoksniuosna. Lietuvių masės atsaky
damos į vis brutališkesnę
lenkų valdžios tautinę ir so
cialinę priespaudą, gausiau
ir glaudžiau būrėsi po “Kul
tūros” iškeltą lietuvišką de
mokratinę vėliavą. 1936—
1939 metais, kai lenkų prie
spauda buvo pasiekusi aukščiausijį laipsnį.
Vilniaus
krašto kaimuose ir mieste
liuose įsisteigė per 30 naujų
skyrių. Ištisi valsčiai, kaip
Tverečiaus, Adutiškio, Melagėnų. Daugėliškiu, Kalti
nėnų (Švenčionių apskr.),
Valkininkų, Varėnos (Tra
kų apskr.). Varėna vo (Ly
dos apskr.), Rimšės (Bres
laujos apskr.) masiniai įsi
jungė į “Kultūros” atsto
vaujamą sąjūdį. Šis sąjūdis
vienur visiškai išstūmė sve
timųjų ir savųjų reakcionie
rių įtaką, kitur tik pradėjo
už tai grumtis, tačiau dėka
demokratinio sąjūdžio di
namiškumui, laimėjimas ir
ten buvo patikrintas.
Paskutiniuoju lenkų vieš
patavimo laiku, t y., prieš
pat lenkų ir vokiečių karą,
Vilniaus krašte buvo Įsteig-

komiteto galva.
Šituo lapeliu komunistai
raginami savo narius virsti
Hitlerio šnipais ir išdavinėti
nacių policijai slapta vei
kiančius socialdemokratus,
nes tik socialdemokratai
kritikuoja Hitlerio-Sf.aiino
susibroliavimą.
Jungtinėse Valstijose ko
munistai taip pat dirba Hit
lerio naudai. Jie kartu su
nacių “bundistais” čia prie
šinasi kiekvienai ekonomi
nei paramai, kokią ši šalis
teikia demokratinėms vals
tybėms.
Akiu apdumimui jie aiš
kina, kad aliantams pagal
bos tiekimas įtrauksiąs Ameiiką'į karą. Ištikrujų gi
jie nori, kad Hitleris sunai
kintų demokratines valsty
bes — Francuziją ir Angli
ją. Jeigu Amerika paklau
sytų komunistų ir neduotų
demokratinėms valstybėms
jokios pagalbos, tai Hitleris
tikrai šitą karą laimėtų ir
sunaikintų socialistų orga
nizacijas Franeuzijoj ir An
glijoj. šito komunistai kaip
tik ir nori. Vadinasi, jie yra
Hitlerio talkininkai.
Susipratę darbininkai, ku
rie stoja už demokratiją po
litikoj ir pramonėj, matyda
mi šitą negarbingą komunacių susivienijimą, pradeda
jau aiškiai suprasti, kas yra
jų draugai ir kas priešai.
Alfred

Baker

l.cwis.

ta “Kultūros” 50 skyrių.
Tiesa, milžiniškos jų daugu
mos lenkų valdžia neuž
tvirtino, o be to, Lietuvos
mastu matuojant toks skai
čius ir nėra impozantiškas.
Tačiau ypatingose lenkų su
darytose sąlygose kultūri
ninkų sąjūdžio rezultatus
teko matuoti ne lenkų ofi
cialiai leistais skyriais, bet
ryžtumu, griežtumu, nepa
laužiamu noru laimėti, siek
ti šviesesnio, teisingai su
tvarkyto gyvenimo. Tai ir
eiliniai nariai ir vadovybė
daug kartų dokumentavo.
Lenkams draudžiant vieną
veikimo formą buvo einama
prie kitos. Įsteigtų D-jos
skyrių paprastai administra
cinė valdžia n -tvirtindavo,
tačiau steigi;.? asis susirin
kimas sušaukti galima bū
davo. Šitą štai aplinkybę
centras ir išnaudodavo susi
siekimui su kaimo gyvento
jų mase. Per tokį susirinki
mą būdavo aiškinami Drau
gijos įstatai ir veiklos tiks
lai. Žinoma, aiškinimas bū
davo labai platus... Pav., yra vietų, kur per porą metų
padaryta apie 5 steigiamuo
sius susirinkimus. Į visus
minėtus dar nesamo sky
riaus steigiamuosius susi
rinkimus būtinai apsilanky
davo Centro atstovai. Lan
kytasi pavieniui, lankytasi
ir po kelis iš karto, žiūrėta,
kur yra didesnio reikalo gy
vu lietuvišku žodžiu, netarpišku suėjimu, pasitarimu,
knyga, abipu u entuziaz
mu stiprinti lietuvybės ir demokratybės pozicijas.
Netaipiškas kontaktas ir
buvo viena svarbiausiųjų
priemonių. Draugijos vado
vybė ir nariai buvo visiškai
tikri, kad jų pastangos Įstei
gti skyrių bus bergždžios—
lenkų valdžia leidimo ne
duos. Eet per steigiamuo
sius susirinkimus buvo reiš
kiama nepalaužiama valia
turėti savas organizacijas,
keliama mintis laisvai švies
tis ir siekti geresnio gyveni
mo, buvo demontruojama
valstiečių ir iš jų tarpo iš
ėjusių inteligentų glaudus ir
nuoširdus ryšiai ir, paga
liau. vieni iš kitų semdavosi
energijos, entuziazmo ir
įyžtumo kovoti už savo ide
alus iki visiško laimėjimo.
Kas Vilniaus “Kultūros’
sąjūdį stūmė pirmyn, pa
traukė savimp valstiečių
mases, o net ir inteligentus,
ekonomiškai priklausančius
kitiems? Tai jų ideologija

ir darbas. Neskaitant mo
kyklų, kurias valdžia atkak
liai uždarinėjo ir kam nebu
vo priemonių
priešintis,
“Kultūros”
Draugija tik
1938—1939 metais nuveikė
šitokius darbus. — Vadovy
bės nariai apie 80 kartų lan
kėsi provincijoje su paskai
tomis, steigiamuose susirin
kimuose, įvairiuose pasitari
muose su valsčiaus veikė
jais ir panašiai, davė kaimui
per 2,000 lietuviškų knygų,
Įtraukė valstiečius i knygos
ir spaudos skaitymą bei ak
tyvų spaudoje bendradar
biavimą, įsteigė ir išlaikė
kaimo skaityklėles, padarė
suvažiavimą savivaldybių
rinkimams paruošti, valstie
čių veikėjų tolimesniam vi
suomeniškam išmokslinimui
suorganizavo Vilniuje 2-jų
savaičių liaudies švietėjų
kursus, paskelbė kon kui są
valstiečių gyvenimo, darbų,
galvojimo ir siekių aprašy
mui, suorganizavo 4 valstie
čių gegužines, kai kuriose jų
dalyvavo ir po 2,000 jauni
mo, pasirodančio su savo
dainomis, deklamacijomis,
sportu ir panašiai, ruošė sa
vo krašto pažinimo išvykas
ir tt.
1938—1939 metais “Kul
tūros” pradėto darbo tem
pas buvo vis didesnis ir
smarkesnis. Buvo aišku, kad
per ilgesni laiką “Kultūra”
Vilniaus krašto kaimą vi
siškai laimės.
šiuo metu “Kulurai” Lie
tuvos valstybės pusėje teli
ko 15 skyrių. Sovietų valdo
mose srityse liko vietovės
su 35 "Kultūros” skyriais li
tai pačiais aktyviausiais, tu
rinčiais ilgametį kovos pa
tyrimą ir toje kovoje visiš
kai subrendusiais. Tai orga
nizacijai yra didelis nuosto
lis, kuris jos jėgas žymiai
nusilpnino.
V. “Kultūra” savo darbą
tęsia naujose sąlygose. Jau
gautas leidimas steigti 16
skyrių kaime, o taip pat ir
Vilniuje turi Įsisteigti sky
rius. Šiais metais numatyta
Įsteigti 10 kaimo skaityklų,
steigti kaimo sporto, vaidi
nimų ir dainos kuopeles, su
ruošti valstiečiams įvairio
mis temomis ciklą paskaitų,
sui-uošti kaime literatūros
vakaius. kuriuose pasižadė
jo dalyvauti pažangesni ra
šytojai, platinti lietuvišką
spaudą ir knygą ir dėti pa
stangų įsteigti Vilniuje pa
stovu liaudies universitetą.
St Š.

Vokiečių Kariai Eina į Mūšį.

Mobilizuoti
vai jau

Vokietijos kareiviai

pastoliui

s\|,j.

traukia Berlyno gatvėmis

tus n<*ila'i>! iu iš kaio lauko sugris.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Penktas

Puslapis.

Motorizuota Franeuzų Artilerija.
I ) 1 *1 •
1* * T~> A
kelias dienas reikia dykai j
į Pajieškau draugo ANTANO ALIU
dirbti fazendai. Truputį at-į
LIO, jis paeina iš Yamagirių kaimo.
I Krickalaukio parapijos; prašau atsiKad ir geros Brazilijoj Į Kiekvienas
kolonistas silikai — fazendas
atsiųs |
• šaukti. Kurie žinot kur jis randasi,
ūkininkams sąlygos, kad gauna pagal sutartį prižiu- kelis padienius darbininkus :
| įbaicnckit pranešt io adresą.
GL>
Jos Kazloski
juos ir remia valdžia, teik- lėti net po kelis tūkstančius ir iš tavęs išskaitys kelių;
Cll Spruce st., Philadelphia, I‘a.
dama įvairias lengvatas, bet kavos medelių. Jie turi ap- mėnesių uždarbį,
APSIVEDIMAI.
jų iš lietuvių tarpo beveik kasinėti medelius ir ravėti i Laimė, jei, darbštus kolo-1
nėra. Nuosavaus žemės ūkio žoles, kurios išauga net virš'nistas apsidirba laiku; priePajieškau vaikino arba r.ašiio f>o
tesigriebė vos vienas kitas žmogaus ūgio. Be to, jie dar1 šingai — įlysį skolon iki
šeimynos apsivedimui, nejaunesnio
."6, ir nes< ne-nio :W metų. Pageidau
lietuvis.
apsiima sodinti jaunus me- J kaklo.
jama kad nevartotų svaigalų, aukšto
ūgio, geros išvaizdos ir šiek tiek pa
Pradžioje, t. y. 1928—29 delius, rinkti kavą ir tt., bet i Gautų pinigų dabartiniu
siturintis. Aš esu jauna našlė, gerai
metais ir truputį anksčiau už tai jau gauna atskirą at-• metu vos užtenka drabužiui
atroi.au, turiu turto. Arčiau susipaI žinsime laiškais. Pageidaujama su
buvo pradėję kolonizuotis ii lyginimą.
į ir valgiui nusipirkti,
i pirmu laišku kad prisiųstų paveiksią;
lietuviai — ūkininkai. Buvo
Kiekvienam kolonistui lei-1 Tiesa, turi žmogus daug
' pareikalavus, paveiksią sugražinsiu,
j Bereikalingai prašau nerašinėti. Adkolonizuojama taip vadina- džiama jojo prižiūrimų me- j kukuruzų. pupelių, ryžių ir
1 resas toks:
C. 15.
i2
ma “Novo Lituania” (Nau- dėlių tarpuose ką nors so-• kitų produktų. Bet kur juos
i G Komai- Terr. (Suite :51.
I
Eoxburv, .Mass.
joji Lietuva). Ši kolonija dinti ar sėti. Daugiausia čia į dėti? Jei nori, atiduok juos
buvo Sao Paulo estadoje,; sėja kukuruzus, kurie duoda j dykai. Rinkų nėra. Fazenj
Pajieškau gaspadir.es, galėtų prisi. dėt į partnerius. Pusamžė moteris, be
bet nepriklausė valdžiai, o didelį derlių ir nereikalau-1 dos suims iš tavęs, bet tuos
’ šeimynos, teisinga, linksimus budo,
tik vienam turtingam žemių ja didelės priežiūros. Be to, J pinigus
sumokėsi atgal:
i kuri mokėtų rašyt ir butu linkusi
. prie biznio. Aš gyvenu vienas, man
savininkui, kuris atidarė a- labai daug sodinama “bata-1 malkų vežimas parvežti 3—
i re kalinga teisinga draugė. Plačiau
genturas ir pradėjo šios ko- tos” ir “mandžiokos.” šios.5 milreisai, už šviesą (kur
■ paaiškinsiu per laiškų. Be reikalo
piašau nerašinėti. atsakysiu kožnai
lonijos žemes pardavinėti, šaknys maža tereikalauja i yra elektra) 4—8 milreisus
tik ant rimtu paklausimu.
K. S.
Žemės sklypai buvo par-Į priežiūros, bet duoda gausų' mėnesiui, gydytojui 5—15
Box 769,
Oak Hill. \V. Va.
duodami neblogomis sąly-! derlių. Batata panaši į dide-! milreisų. Ištruko tavo karvė
Jieškau Užsiėmimo.
gomis, net keliems metams i les bulves, o mandžioka — i ar ožka iš ganyklos, adminii
Jeigu kam reikalinga moteris prie
išpirktinai.
.'didžiulės storos šaknys, ku-istracija nušaus, ar užrašys
! biznio, ar prie namų prižiūrėjimo,
laiba kitokių darbu mieste ar ant
Vieta ten gana graži ii i rios siekia net aukšto žmo- j pabaudą 50—100 milreisų. j
i ūkės. klauskite: A. \V. Gau.
(4)
patogi.
’ gaus ūgio. Kaip batatos,: štai ir visas tavo pelnas žu- j
j 151 Third st.,
So. Boston, .Mass.
Kolonija . kūrėsi pilnu i taip ir mandžiokos skonis {vęs.
čia parodyta garsioji franeuzų 75 milimetrų artilerija, kuri dabar vartojama šarvuo
Vyras Reikalingas
tempu; Daugelis ūkininkųi labai panašus į bulvių, tik
Be to, daugely fazendų
tiems
vokiečių
tankams
naikinti,
nes
paprasta
anti-tankinė
aliantų
artilerija
pasirodė
perGeras
našlys arba singelis reika
jau buvo pilnai susitvarkę ii jos saldžios.
galima sirgti tik tam tikro
lingas už partnerį ant vištų farmos.
silpna
prieš
naujuosius
vokiečių
tankus.
pradėję darbus. Bet viskas) Kolonistai dar gauna že- mis dienomis;
Baugiau paaiškinsiu laišku. Kreip
kitės:
.Mary Jasulaitis
Jei šauksiesi daktarą “nežlugo, kolonistai buvo, kaip į mės daržams, kur užaugina
Box 37a.
Moosup, Conn.
ir visuomet, apgauti. Jie ne- i daržovių. Jie dar turi daug sirgimo” dienomis, tai už Trumpai Apie Viską laimėjimas reikštų nelaimę AUKOS VILNIAUS REI
*, visam pasauliui.
KALAMS.
Reikalingas Darbininkas
teko įneštų pinigų ir dar bu-; vištų, kiaulių, ožkų. 2—3 mokėsi 40—80 milreisų.
{ Lietuvišką keptuvę su treku išve
vo išvyti jau iš apgyventų ' karves ir net būrą. Mat, čia
Šiuo metu kavos prižiūrė
Nuo pereitų metų rugsėjo; Prezidentas Rooseveltas Konsulato skelbimas Nr. 35. žioti
duonas. Turi but patyręs tame
vietų.
Į ūkių prižiūrėjimas gan men tojas vos apsigina nuo bado, mėnesio, kuomet Europoj pasakė Kongrese? kad dair užsidėt bondą. Galite matyt
Lietuvių Kliubas iš Tren- darbe
subatoje tarp 7 ir 9 vakare, po šiuo
T---- - - baltiniu laiku Jungtinėse ton, N. J., $18.00.
Be “Novo Lituania” kolo kas ir pigus, bet derlius di įr tai kuris darbštus, o kitas ----prasnlejo ’karas, Jungtinių
adresu; Lithuanian National Corponijos dar buvo kolonizuoja delis. Laukus galima nuimti tik kukuruzų miltais minta. Valstijų laivininkystės kom- Valstijose esą 30,000,000
11 Berkeley st., Lawrence,
Iš V. F. Bieliajaus grupės
( !I
Yra, tiesa, kolonistų, ku panijos iki šiol pardavė eu- ateiviu, kurie da neturi pi- šokiu konceito Chicagoje
ma vadinamoji “Tabatin- dusyk per metus, o daržoves
guara," kurioje gerokai “pa-; kiekvieną dieną; vienos uz- rie turi daug kiaulių, vištų ropieciams L8 laivus, kurių Hetiškii popiei-ų.
Reikalingas Vyras
$15.00.
sidarbavo” lietuvių Gavens-įaugo ir išraunamos, kitos ir tt. Bet pardavęs paskai daugiausia nupirko Anglija.i
11
’
J
■
Kuris
supranta farmos darbus,
K. Dryža, B. Tribula
] i
v • •
i mokėtu karves melžti ir karu važiuotyk, ir pamatysi, kad gautie
, Vokietija iki šiol turėjo ™1S Dk'l
kio ir Kuškio “kompanija.” • dar auga ir tt.
X miiKieipniJOS. H; tokiam vyrui moku $2<M>0 už mė
Amerikos Raudonas Kry- Amerikos bankuose $20,-!
"
Po tokių apgavysčių ir ne-; Brazilijoj yra keliolika ir ji pinigai tavo darbo neap
nesį ir kurdą duodu. Prašau greit at.* to •
.
į s i liepti.
M rs. M. S.
14•
’, — • — is
pasisekimų, apvilti lietuviai į labai stambių ūkininkų ne moka. Be to, daugely plan žius nusistatė surinkti nu-; 000.000 pinigų, bet šiomis1 ’M. Subaciene
Kmgston.;
r. d. j.
Montmse, pa.
kentėjusiems
nuo
karo
žmo’
dienomis
perrašė
tuos
pininustojo ūpo ir kolonizavi-i tuvių, kurie turi nuosavas tacijų kolonistas neturi tei
Pa., $1.00.
Reikalingas Darbininkas
mas sustojo.
j fazendas. Jie Brazilijon at- sės be pono žinios nieko nėms $10,000.000 ir atsišau- ■ gus i Švedijos kreditą.
šv. Kazio Draugija iš i
Ant Ūkės.
kė į visuomenę aukų. Ame-;
-------- .
Šiuo laiku daugelis lietu- i vyko dar prieš 40 ir daugiau parduoti.
Brocktono, Mass., $50.00.
Tai taip dabar atrodo lie likos žmonės sudėjo jau! Maskvos komunistų “PravT>
• • T vr i • • I Vicrain žmogui darbas nuolatinis;
vių užsiima daržininkyste; i metų iš Jungtiniu Valstijų,
i,1'. MotllZai ir J. Valaitis, ; pageidaujama kad mokėtų mašiną
jie turi prie didelių miestų i Bet jie jau beveik visai iš- tuvio ūkininko gyvenimas daugiau kaip $1.000,000. :^a pranašauja, kad sį kar
llll
I ilraivvti. Atsišaukite tuojaus. su alga
tą Amerika greičiau stosian"
.
J susitaikvsim per iaiška.
l
didelius daržus. Kiekvieną tautėję. tapo braziliečiais ir Brazilijos kavos laukuose.
Sv. -Juozo D-ja is Nevvtoni
A. S i mana k
Vokietijos propagandinin- ti į karą aliantų pusėj, negu
V. Kropas.
dieną daržovės pristatomos nieko bendro su musu emiUpper Pails, Mass., $5.00. j 211 Fisher st- W:tll>'lK 51as:
kai skelbia, kad per 11 die- per pasaulinį karą.
daržovių krautuves ir tur- gruntais neturi.
Lietuviai, nepraleiskit geros nų aliantai neteke 2,000 or•. ... .-------Am. Lietuvių Pašalpinė i REIKALINGAS VYRAS
Kpionisto-kavos prižiūrė
gus.
iškelta minti: D-ja iš Peabody. Mass.. i lTi« farmos darbų: kuris -erai su-'
progos.
laivių.
'
Keliatas tokių daržininkų tojo padėtis yra maždaug
kad Anglija atiduotu Ame! pranta darbą, mokestis tinkama. Su;
X
Aš parduodu žemę kavaikais, gali
yra Sao Paulo priemiesčiuo- tokia:
į sitaikysime laiškais. Rašykit:
(2);
pirkt tiek akerių kiek kuris nori. že
-įtikai
už
orlaivius
sa
’
vo
Va'
L'
ietuvai
Rem(i
D
.
Ja
Vokietijos valdžia skel
Joe Astrauskas.
is
mė gera ir lygi, viskas gerai auga.
se. keliatas apie Port Alegri,• Šiuo laiku kolonistas gau- arti
R. D. 12,
I’oint Marion, Pa.
cementuoto kelio. Parduodu ne-! bia, kad Anglija SiUllUSi DU karų Indijas.
Worcesterio, $200.00.
keliatas apie Rio de Janeiro i na 200 iki 300 milreisų už brangiai.
Mano moteris mirė. Gali vusiam Vokietijos kaizeriui'
---- ——
175 Akrų Farma
N. N. iš Ne\v Yorko, $1.00.
ir kitur.
• prižiūrimos
senos kavos atsisaukt augusi mergina arba mote prieglaudą, bet jis nepriAnglijos valdžia projekris be vaiku, as priimčiau už pusininin
akrų
miško. 125 akrai >lir
Bet daugiausia lietuviui 1,000 medelių. Senos kavos kę, galėtumėm ir apsivest. Aš esu 4S ėmęs jos. Jis gyvena Olan-jDioja statyti aerodromus saLiet. Pil. Kliubas iš Mas- balnos priegero
molio
žemės, visa lygi.
Amerikos pilietis. Daugiau ži
dirba kavos ūkiuose, kurie i tarpuose kartais negalima metų,
petho, $15.00.
viskas gerai užauga. Stula, barnė ir
nių norint, klauskit: C. K-tis
(3) dijoj ir dabar Hitleris pa- vo orlaiviams Airijoje, tokiti mažesni budinkai. yra mulai, ra
čia vadinami fazendomis, j nieko sodinti, o jei ir gali; R. D. 1. Box 54, Frenchtown, N. J.
Vilniaus Šelpimo Fondas guočiai,
liau nuo Vokietijos.
avys, fanuos įrankiai ir pa
statė
prie
jo
namų
fašistišką
Tai yra dideli žemės plotai, i ma, tai tik vieną ar dvi eili į
iš Amsterdamo, $100.00.
sėliai. Kaina $2.2i>’>. įniokčt $1.5"".
Labai Gera Ūkė.
“
garbės” sargybą.
dėl silpnos sveikatos.
i 1i
plantacijos, kur sodinama ir - pupelių.
ALDLI) 59 kuopa iš Ak- ParduiMlu
Jungtinių
Dabartiniam
Z. ADAMS,
Berlin, Md.
Moteris parduoda labai gražią ūkę.
auginama kava.
; Už jaunos kavos 1,000 prie gražaus ežero ir prie gero kelio,
Anglijos parlamentas iš-į Valstijų Kongrese yra 330 rono, $4.00.
Pakol kavos medeliai da i medelių prižiūrėjimą darbi- nauji budinkai, namas 11 kambarių, leido Įstatymą, kuriuo “pen-! demokratų, 193 republikoJ. Krisiunas iš Vancouve-i
visi įrengimai, ūkės mašinos, 225 akeneužaugę, tai jų tarpuose ninkas gauna
120—
_
. 180 mil.
riai žemės ir daug gyvulių, žemė la- ktosios kolonos” išdavikams nai ir 8 kitų partijų.
ro, B. C.. Kanadoj. $1.00.
galima sėti javus ar sodinti reisu. Čia jp.U galima sodin- bai gera. derlinga. Parduosiu pigiai, skiriama mirties bausmė.
Viso ............
$483.00 “KELEIVIO" KA
saldžiasias bulves. Daugelis ti itukuruzus' ir ,lupeles, Pri'!žastifl„n{ri5j;sf£;Ss' ,S'
Petronėlė Lamsargienė
Pirma buvo
13,262.51
LENDORIUS
darbininkų padaro su fazen- maždaug po 2 ar 3 eiles tar-: R. i>- J. Richfield Springs, n. y.
General Motors preziden Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
GYDUOLES
nuo
visokių
ligų.
Kurie
pukavy.
Vž
jaunos
—
dygs|
deriu sutartį, kad jis leistų
tas Sloan pareiškė, kad A- turite kokius nesveikumus, kreipki
$13,745.51
Bendrai
Kurie jį užsisakė visiems
PUIKI FARMA
jiems naudotis tokia žeme, tančios kavos 1.000 medelių 119 Akrų žemės, gera stuoa su vi- merikos pareiga yra padėti tės pas mane: duosiu gėlą patarimą
ši
suma
persiųsta
Vyriau•
išsiuntinėtas.
O kas da nė
(2šj
mokama nuo 50--- 80 milrei- s«is įrengimais ir barne, elektrikos demokratinėms valstybėms ir busit patenkinti.
ir jie ūkininkauja.
šiam
Komitetui
Vilniaus,
užsisakė,
gali
prisiųsti
užsa•
t
~
o
a
sviesa, telefonas, bėgantis vanduo.
PET. LAMSARGIENĖ
Tokie darbininkai, kurie sų ir galima sodinti 2—4 ei- Parduodu su gyvuliais arba be gy laimėti karą, nes fašizmo 1814 S. W*ter St.. Philadelphia, Pa. Ivraštui remti.
i kvma dabar. Kaina “Keleivulių. Aukštos ir lygios pievos, butų
dirba kavos fazenderiui ir les kukuruzų ar pupelių.
Be to, Baltimorės Lietu-' vio” skaitytojams — 25c.
gera vieta ir aeroplanų stočiai. Noriu
Šeima iš 5—6 darbininkų parduot greitai, nes dabar geriausis
kartu ūkininkauja jo žemė
vių Draugijų Taryba surin-j Prašome adresuoti taip:
pirkti.
(5)
SVEIKAS
IR
GARDUS
ALUS
je tarp kavos medelių, čia gali prižiūrėti 5—7 tūkstan laikas
ko* ir prisiuntė per p. Z. Šal-' “Keleivis,” 253 Broaduay,
F. KATINAS, VVachusett street,
yra vadinami “kolonistais.” čius kavos medelių. Kaupti HOLDEN. MASS. Telef. 46—2.
nienę Lietuvos Raudonajam i So. Boston, Mass.
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES
Kryžiui $60.00.
——
KAIP GYVENA LIETUVIAI BRAZILIJOS KAVOS ŪKIUOSE.

PAJ1E5KOJIMAI

Liet. Gen. Konsulatas.

Šitos Ožkos Jau Nebėra.
84 tokios ožkos buvo surinktos naujos bomlios žudo
mai jėgai išbandyti. Jos buvo sustatytos ratu ir pri
raišiotos prie kuolu už l.O<>0 pėdų nuo centro, kur tu
rėjo but išsprogdinta inžinieriaus Barlow išrasta
“skystojo oro” bomiia. Sprogimas sunaikino lieveik
visas ožkas. Bandymai buvo daromi Marylando val
stijoj.

PANAIKINKIT
PARDUODU LIETUVIŠ PLEISKANAS ir
KUS BALANDŽIUS.

Sustiprinkit
PLAUKUS

Juodgalviai, rud
galvi; .. gclt’ingalviai ir balt
galviai. Prisiunčiu į visas dalis i Vartokite Alcxander's Castilc Olive
S;vienytų ValsShampoo ir Stiprinantį Toniką,
tiju ir į Kanada. Prisiųskite 25 centus, o mes prisiųsi: mc 2 Sampalu.
REN POR A ITIS

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

ALEXANDER’S CO.

52« Wils»n St.. !

412 W. BROAIMVAV,

Aalcrbury. Gini,.1

so. BOSTON. M5SS.

GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

Karas Europoje

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5*4334

81 LAFAYETTE ST.,
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia

apie karą ir kitus pasaulio

įvykina, tai skaitykite “Nanįieaaa.*

"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias Uetuvių

Road.

South Boston.

SOU»b Boston 2271.

Jei norite žinoti

dienraitis Amerikoje.

Tel

“Naujienas”

Užsirašykite

Šiandien.

Naujienų

prenumerata metanas Amerikoje (iiimant Chi-

VIRĖJA

!

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 310 £ ;
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- g '
šis kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- £
taisyti maista, kad iis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminu kokybę.
Knygą sutaisė K TMr kionė. išleido A. L. D. L. D
Moterų Skvrius.

Kaina ll.00.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Beitas Puslapis.

pirmtakunų vardus. Jos dė
dė, busimasis jos vyras, tri
mis mazgais užmezgė jai
ant kaklo vedybų siūlelį,
A ▼
at
a T>izr>
tali, kurį rankomis lietė ir
§1 ottvdttt
SKYRIŲ ttt
TVARKO
laimino visi svečiai. Su savo
M. MICHEl£ONIEN£.
jaunuoju, su storu pilvūzu,
dėde, Lačmė turėjo tris kar
Keisti Sutuoktuvių Papročiai Indijoj. tus apeiti aplink šventą lau
žą. Tuo tarpu jos laimei ir
Mergina tenai negali sau vy reikšmės.
gerovei bėrė jai ant galvos
Butų dar pusė bėdos, jei ryžių grudus. Ir po to ji pir
rą pasirinkti. Tėvai sutuokia
kūdikius dar lopšy.
tėvai parinktų savo dukte mą ir paskutinį kartą savo
rims bent savo amžiumi ati gyvenime turėjo laimę val
Gražiausias Didžosios Bri
tinkančius vyrus. Tačiau jie gyli drauge su savo busi
tanijos imperijos žiedas, bt
dažnai parenka senius. To muoju vyru. Per keturias
abejo, yra Indija. Kartais
dėl Indijoj vra labai daug dienas buvo vedybų apeigos
užsienių spaudoje nurodo
tokių šeimų, kur vyras turi —m&ntram* — puotos, gies
ma. kad jei Didžioji Brita
jau 60—70 metų amžiaus, o mės, maudymasis, dovanos.
nija netektų ir visų savo ko
žmona vos tik 12—15 metų Naktį degė švyturiai, ūžė
lonijų. bet jei jai liktų Indi
mergaitė.
būgneliai, o Lačmė miegojo
ja. tai ji vis dėlto butų viena
Devynių, dešimties metų susirietusi, pati viena ant
iš turtingiausių imperijų pa
amžiaus mergaičių vedybos patiesalėlio. jos durys, ištep
sauly. Indija gal but ne be
Indijoj labai paprastas da tos šventu karvės mėšlu, bu
pagrindo daugelio laikoma
lykas. o kartais mergaitė da vo uždarytos... (Pagal indų
tiesiog stebuklų kraštu, ste
lopšy guli ir jau turi sau vy tikėjimą, karvė yra šventas
buklų ne v ien todėl, kad In
rą paskirtą.
gyvulys.—Red.)
dijoje yra daugybė fakirų.
Tiesa,
reikia
pažymėti
tas
"Nešė ją gatvėmis, rodė
jogų. kurie iš tiesų sugeba j
nuostabių, mums kartais vi į taktas, kad indės, kaip kar kitiems žmonėms. Paskui
sai nesuprantamų dalyki ' što krašto gyventojos, daug nuėmė nuo jos skaidrų šilki
parodyti, bet stebuklų kraš greičiau subręsta, negu šal nį sari ir atėmė visus auskatu dėl Indijos nepaprasti tesnio klimato moterys Eu ius. Ji vėl grįžo į savo tėvo
gamtos grožio, dėl jos paša ropoje ar Amerikoje. 12— namus. į uždarą moteriškės
kiškų turtų ii’ dėl nepapras 13 metų indė jau atrodo su-; vergės gyvenimą. Bramano
brendusi mergaitė, 20 metų' akyse ji dar nebuvo subren
to. neretai nuo mūsiškojo vi
—
subrendusi moteris, o 30 dusi vedybų pareigoms.”
siškai besiskiriančio indų
metų
—jau gerokai senstelė
gyvenimo. Nepaprastas kra
(Bramanas,
tai
indų
štas toji Indija, keistas ii jusi. Sulaukusios 40 metų; šventraščio aiškintojas, ti
indės jau atrodo senos, daž
žmonių gyvenimas joje.
nai net ir be dantų. Tuo bu-1 kybos paslapčių žinovas.—
Daugeli negerovių, dau du jaunų indžiu ištekėjimas' Red.)
Tokios buvo vedybų ce
geli blogųjų indų papročių *vra suprantamas. Tačiau vis
remonijos.
Lačmei nors ište
per ilgus savo valdymo me dėlto ribos čia dažnai
kėjusiai,
bet
augant tėvo na
tus angiai stengėsi su šakni- i pereinamos be saiko, nes su
mis išrauti, tačiau ne vistu tuokti mergaitę, kuri dar ne-' muose. nuolat buvo kalama
ir ne viskas jiems pavyko : turi 10 metų. nėra normalu. galvon mintis, kad jos vy
ras bus vienintelis jos die
padalyti. Tiesa, anglams j
Viena
anglė
rašytoja,
D.
vas. Jos tėvas jai aiškinda
pavyko apvaldyti kai ku
H.
Southgate,
išbuvusi
Indi

vęs, kad:
rias indų aistras, daug ne
gerovių išrauta, bent viešai joj daugiau kaip dešimtį —Tegul tavo vyras būna
jos nebepasirodo, tačiau metų ir tyrinėjusi įvairius luošas, senis, silpnas, palie
daug blogųjų indų papročių papročius, daugiausia mo gęs, piktas, pasileidęs, nusi
ters padėtį Indijoj, parašė
*•vra užsilikusiu iki šiandien. knygą "Vyro naguose.’’ ku gėręs ; tegul jis lanko paleis
tuvių vietas ir nusikalsta su
Sakysim, iki pat šių dienų rioje jaudinančiai aprašo kitomis moterimis... jo žmo
Indijoje tebėra paprotys ap jaunų mergaičių vedybas na visada turi garbinti jį,
vesdinti vaikus, dažnai net Indijoj ir jaunos žmonos kaip savo dievą.
dar lopšyje tebesančius kū gyvenimą vyro namuose.
Kai Lačmei suėjo 12 me
dikius. Dėl šito indų papro
tų,
vėl buvo atliktos tam tik
Toje
knygoje
aprašo
čio daugiausia turi kentėti
ros
ceremonijos ir ji atiduo
mas vienos mergaitės, vardu
mergaitės.
Lačmės, gyvenimas: kaip ji ta vyrui — jos dėdei.
Senesniais laikais dauge dar kūdikis, vos septvneriu
Motera gyvenimas vyro
ly Indijos vietų vyrus sau metų. sutuokiama su savo namuose Indijoj
tiesiog
pasirinkti galėdavo pačios dėde. daugiau kaip šešias biaurus. Pirmiausia, moteris
indės. Butą net papročio, dešimts metų vyru: aprašo laikoma daug žemesniu pa
kad jei indė praleisdavo su mos sutuoktuvių ceremoni daru. negu vyras, todėl ji
vyru vieną naktį, tai ji jau jos. Lačmės gyvenimas iki negali kartu su savo vyru
tapdavo jo žmona. Kai ku subrendimo, 12-kos metų. valgyti, kailu eiti pavaikš
riose Indijos vietose, kurio tėvų namuose, vėliau pas čioti ir tt. Kai ateina svečiai
se nejaučiamas didesnės eu vyrą ir tt.
(tik vyrai), juos priima vy
ropiečių ir musulmonų Įta
Apvesdinimo ceremonijos ras, o žmona turi tik patar
kos, net ir šiandien šitokių Indijoj gana painios ir dide nauti. Žmona turi aklai vy
papročių dar galima užtikti. lės. Jei vedasi aukštesniųjų ro klausyti, nes ji beveik tik
Tačiau didesnėj daly In žmonės, tai jaunąją ištepa ra to žodžio prasme jam
dijos vedybiniai papročiai aliejais, išmaudo, papuošia priklauso: vyras gali ją mu
apvelka šti, ką nori su ja daiyti, o ji
šiandien jau yra pasikeitę, ir brangakmeniais.
tam
tikrais
vestuviniais,
turi kantriai kęsti.
pasikeitę moterų nenaudai.

Moterims Pasiskaityt

Dabar jau mergina nebegalį
sau vyrą pasirinkti. Vyrus
dukterims parenka tėvai ar
ba globėjai. O kai tėvai ren
ka savo dukterims vyrus, tai
visiems gali būti aišku, ko
kius vvrus jie stengiasi joms
parinkti: turtai ir vyro pa
dėtis dažniausiai čia viską,
nulemia. Tėvams dažniau
siai nei galvon neateina
mintis parinkti savo dukte
riai tokį vyrą. koks jai pa
tiktų. kokį ji norėtų gauti,
ne. meilė, kaip mes, euro
piečiai ją suprantame, čia
dažniausiai
neturi jokios

dažnai auksu išsiuvinėtais
drabužiais. Į plaukus įpina
gėlių, rankas ir kojas apmausto žiedais. į ausis ii
dažnai į nosį įveria aus
karas.
Pagal minėtąją knygą,
vienas laikraštininkas Lač
mės vedybas taip aprašo:

Anglai su šituo biauriu in
dų papročiu bando kovoti:
yra išleisti įstatymai, drau
džiu mažų vaikų sutuoktu
ves. Tačiau, kaip daugelis
įstatymų, taip ir šis yra lau
žomas: dar ir šiandien Indi
joj galima užtikti tūkstan
čius atsitikimų kai sutuokia
‘‘Gavęs auksu išsiuvinėtą mi kūdikiai.
brangų audeklo gabalą, bal
Indija, gražusis Didžio
ta drobule apsisiautęs aukš sios
Britanijos imperijos
tas dvasiškis šaukėsi į die žiedas, yra turtų, gi’ožio
vus, į žvaigždes ir planetas: kraštas, bet kartu ir biauriu
dėl mažosios Lačmės. Jos papročių, kuriuos tiesiog
tėvas, tai]) nat dvasiškis, sunku išnaikinti, kraštas.
garsiai

šaukė

visų

savo

Gyvos Vandens “Lelijos”

Cmks.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.
Jonui Rickui. — “Kelei
vio” redakcija to daktaro
adreso neturi.
V.

Midarant siu metu New Yorko parodą (tai buvo gegužės
1 d.j parodos “Tautų Ežere” plaukikės merginos buvo suorma usios ant vandens šitokį gėlės pavidalą, kaip parovta> šame vaizdely.

Ramunėliui.

— Ačiū
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Ne Mergina, Bet Kostiumas.

Pirmieji Lietuviai Pietų Amerikoje.
Kada mūsiškiai pradėjo
važiuoti Brazilijon?

šios rūšies paveikslai yra daromi ne tam, kad parodžius
merginą, bet naujos mados drabužį, čia parodytas yra
naujausios mados maudymo si kostiumas padarytas iš ne
lūžtamo stiklo. Tai naujas chemijos mokslo produktas.
PITTSBURGHO LIETU
VIŲ KAMBARIO AT
SKAITA.

16-sai sąrašas aukavusių lie
tuvių kambario fondui.

Clevelando lietuviai per
P. J. Žiuri S70.00.
Mrs. M. Smailis, išvažia
vimo pelnas, Hamtramck,
Mich., $106.00.
Juozas Petraitis, iš Carrick. Pa.. $1.00.
Dr. P. J. Jakmauh iš So.
Bostono $5.00.
J. F. Baltrušaitis iš Broo
klyno, $10.00.
SLA 169 kp. ir LDS 147
kp. išAmbridge, Pa., $30.00.
J. M. Tumavičienė iš Jamaica Plain, Mass., $3.00.
Jonas Saulis iš Pittsburgho, $2.00.
Liet. Neprigulmingas Li
teratūros Pašelpinis Kliubas
iš Duęuesne. Pa. $46.22. Tas
pats. Kliubas, $1.00.
SLA, per iždininką Ič.
Gugi, $225.00.
Joseph Shaul iš Studa,
Pa., $1.00.
SLA 157 k p. iš Youngstovvn. Ohio. $5.00.
Liet. Pašelpinė Dr-ja Amerikoje iš McKees Rocks,
Pa., $10.83.
J. J. Raymond iš Thomp
son, Conn., $1.00.
Ruth Cravvford Mitchell
iš Cathedral of Learning,
Pittsburgho. $10.00.
A. Katilius iš Homestead,
Pa., $10.00.
J. Naujokas iš Home
stead, Pa., $2.00.
K. J. Čepulis iš Clairton,
Pa., $1.00.
Visi sekantieji iš Pittsburgho:
A. S. Marčulaitis. $10.00.
B. Rupšlaukis, $1.00.
Fl. Rodgers, $1.00.
Basil Onyshkovv $10.00.
P. Pivaronas $10.00.
S. Simanavičius $10.00.

ne toks gražus, kaip numa
tyta. kaip rodo piešiniai—
kai kuriuos pagražinimus
teks apleisti. Jau ir taip šį
tą apleidom, kas buvo gali
ma. Dabar ižde yra $5,731.
Pittsburgho lietuviai, ypač
Draugijų komisija, energin
gai darbuojasi. Jei kitos ko
lonijos pasidarbuos, tai lie
tuvių paminklas bus tikrai
gražus.
Aukas siųskite adresu:
V. Zamblauskas, 31 Minooka st.. Pittsburgh (10). Pa.
Čekius rašykite: Lithuanian
Memorial Room Fund.
Liet. Kambario Fondo
Komitetas.
J. Baltrušaitis, sekr.

Skaitytojų Balsai.
Gerb. "Keleivio" Redakcija!
Gavę pranešimą, kad musų pre
numerata pasibaigė, siunčiame
2 doleriu Mąikiui ir jo tėvui ant
batų: Aš 4ėšu jau labai senas
"Keleivio” skaitytojas ir neno
rėčiau skirtis su tokiu brangiu
laikraščiu. Aš manau, kad "Ke
leivis” yra geriausis laikraštis,
nes ir mano žmona labai mėgsta
ji skaityti. Ji da nueina ir baž
nyčion, bet sako. kad be "Kelei
vio" butų negerai, nes jis vi
suomet teisybę rašo. Taigi siuntinėkit mums "Keleivį" kaip
siuntinėję. Su pagarba,
Dan Sebastian,
Chicago, III.
Trisdešimts antra dvirublinė
Jego Visokiai Blogai Rodijai.

Tegul bus pagarbintas Jego
Visokia
Blogarodija General
Jurgis Spurgis!
O dabar apznaiminu, kad prisiunčiu čia porą amerikancku
rubliu tau ant generoliškų padnackų. Tai yra jau mano trisde
šimts antra dvirublinė. Reiškia,
aš skaitau “Keleivį” jau 32-rus
metus ir norėčiau da kita tiek jį
skaityt, nors šio mėnesio 25 d.
man sukanka jau 60 metų am
žiaus.
K. Šinkūnas $5.00.
Good bye, seni. Pasirašo ta
Ed. Schultz $10.00.
Liet. Pil. Dr-jos Moterų vo senas frentas,
D. Simon-Simanavick.
Auxilliarv $55.28.

už korespondenciją, bet pik
niko aprašymą iš jos išlei
dom. nes tai yra bizniškas
skelbimas ir turėtų but ap
mokėtas kaipo toks.
Nesuprantančiam. — Ko
muni; tai priešingi dabarti
mi'm karui tik dėl to, kad
jis yra atkreiptas prieš Hit Kambario įrengimo darbas
lerį. Kai Hitleris su Stalinu
jau pradėtas. Šią vasarą
draskė Lenkiją, tai komuni
įvyks atidarymas.
stai nesipriešino. Jie dagi
džiaugėsi tuo kąra. Jie taip
Bet mes turime da sudėti
pat rėmė Rusijos karą ir 1,700 dolerių. Jei sudėsim
į prieš Suomiją.
mažiau, tai įrengimas bus

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS. ’

šioje knygoj telpa daugybė naujų,
labai gražių ir juokingų monoligų ir
deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos.
Visos skambios, visos geros. Tinka
visokiems apvaikščiojimains, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta
laida. So. Boston...........................25c.

Birželio S d.. 1940 m.

' Apie pirmuosius lietuvius
emigrantus į Braziliją rašo
Klemensas
Jura
“Liet.
Aide.” Brazilijos vardas
lietuvių lupose bene daž
niausiai skambėjo masinės
1926-7 metų emigracijos
laikų. Ankstesnėje praeityje
Brazilijos vardas Lietuvoje
tebuvo žinomas vien iš geo
grafijos vadovėlių. Tačiau
ši masinė lietuvių emigraci
ja į Pietų Amerikos kraštus
nebuvusi pirmoji. Pasirau
sus Sao Paulo ir Rio de Ja
neiro archyvuose, randama,
kad iki 1887 m. Brazilija pa
kankamai įsiveždavo Afri
kos negrų, bet 1888 m. pas
kelbus Brazilijoje vergų iš
laisvinimą ir galutinai astskyrus ją nuo Portugalijos,
darbininkų klausimui pasi
darius vis aštresniam, di
džiųjų fazendų savininkai
pradėjo dairytis į Europą
(ii’ į Rusiją), prašydami lei
sti verbuoti ir savo lėšomis
įsivežti europiečių darbi
ninkų. Tuomet ir iš Lietuvos,
kuri buvo palikusi Rusijos
provincija, išvyko apie 850
šeimų. Archyvuose randa
ma, kad tie Kauno guberni
jos “rusai” prieš penkiasde
šimt metų išlipo tuolaiki
niuose mažučiuose Brazili
jos ir Argentinos uostuose.
Jie plaukė ilgus mėnesius
blogiausiais
suklypusiais
laivais, o išlipę — pateko į
šalį. apie kurią nebuvo nei
pasakose girdėję.
Iš lietuvių per pirmąją emigraciją atvykusių į Brazi
liją, dauguma pasibaisėję
sunkiomis darbo ir gyveni
mo sąlygomis, išbėgiojo į
kitas Pietų Amerikos valsty
bes, stengdamiesi pasiekti
Šiaurės Ameriką, kiti grįžo
atgal į Lietuvą. Ne vienas,
reikia manyti, žuvo. nepakėlę vergiškų sąlygų ir žiau
raus tropikinio klimato, ir
tik keletas šeimų pasiliko
Rio Grande de Sul estade,
kur jie savarankiškai įsikū
rė žemės ūkyje. Nepalaiky
dami jokio kontakto su savo
gimtuoju kraštu, jie per ke
lias dešimtis metų nutautėjo
beliko tik jų lietuviškos pa
vardės, ir tos gerokai subrazilintos.
Pasitaiko, kad šiandien
kaikurie “tikri brazileiros”
savo kilmės dokumentuose
dar turi iraša “lithuano.”

Antroji, kiek gausesnė
lietuvių emigracija į Brazili
ją prasidėjo 1904-6 metais.
Šios emigracijos likučių dar
ir dabar galima surasti kai
kuriose Brazilijos provinci
jose ne visai ištautėjusiu. Y>ač tie, kurie įsikūrė Braziijos pietuose, dabar turi
gražias lietuviškas sodybas,
jų laukuose skamba lietuvi
škos dainos. Jie skaito šiau
rės Amerikos lietuvių laikra
ščius, kai kurie išsirašo net iš
Lietuvos. Jų ir trečioji karta
tebėra tokia pat lietuviška,
kaip ir jų tėvai. Kaimo ap
linkumą išlaikė juose lietu
vybę ir išlaikys ją ateičiai.
Lietuvą jie nemoka realiai
įsivaizduoti, apie ją kalba
kaip apie gražiausią ilgesio
ir pasakų šalį. bet labai toli

{

mą—nepasiekiamą.
Iš NEW YORKO PARODOS.

Pasaulines parodos New Yor
ke vedėjai šįmet turi pasisam
dė daug gražuoliu publikos pa
traukimui. Viena ju matosi šia
me vaizdely.
INKVIZICIJA.. Paraše N. G asev.
Puiki naudinga knyga, aprašyta
kataliku bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių
paveikslų. 215 ousl....................... Sl-Oo

MMMMOOMMMMOO'-,

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA 11.00.

DR. D. PILKA, 528 Cohnnbns Ave^ Boston, Mass.

mooooooMOMmąMMMMMGOoooueooesoocų

BALSAI
GRA210S EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslų,

223 puslapią dydžio, apie 150 įvairią eilią.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, 8EIMYNMKO8 IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK 11.00.
Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas tarėte papoaM save kaygynę minėta knyga.
pasidžiaugs. Pinigus gera
rausia
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamirškit prilipyt uiS centus markę.
Kiekvienas nusipirkęs ta knygą

“KELEIVIS”
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
APULSKIS IR PAIMBRI
KIS MIRĖ NACIŲ KA*
LĖJIME.

Septintas Poslapis.

KELEIVIS,
SO.— mJ BOSTON.
■ ■ ‘TTnSSgMB
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Birželio 5 d.. 1940 m.

VARGINGOMS MERGI
NOMS ĮSTEIGTAS GLO
BOS BIURAS KAUNE.

Jiedu buvo nuteisti Klaipė* •
Kaune fabrikų darbinin•
kėms
tarnaitėms ar šiaip iš
dos krašte už radijo
; kitur atvykusioms mergaiklausymą.

• tems, pasilikusioms be darKlaipėda.—Lietuvos dar : bo ir patenkančioms j var
bininkai M. Paimbrikis ir gingą padėtj pagelbėti Kau
Julius Apulskis, kurie tarna ne yra įsteigtas mergaičių
vo Karališkių dvare, Klai globos darbo biuras ir dar
pėdos krašte ir buvo nuteisti bo namai. Pereitais metais į
po 10 mėnesių kalėti už šią įstaigą
pakartotinai
Kauno radijo klausimą, vie kreipėsi 707 mergaitės, be
nas balandžio 15 d., o kitas to, įstaigos patalpose buvo
balandžio 18 d., mirė nuo trumpiau ar ilgiau po vieną
plaučių uždegimo Ragainės kaitą apgyvendintos 453
kalėjime. Mykolas Paimbri mergaitės. Bendras mergai
kis. pasiųstas balandžio 9 d čių šioje įstaigoje gyventų
Į darbus, turėjo aukštą tem dienų skaičius siekia 11.558.
peratūrą ir pargabentas ba f įstaigą per metus kreipėsi
landžio 14 d. Į kalėjimą gy net 3,029 darbdaviai. Be to,
dytis, kitą dieną buvo rastai neskaitant tų, kurios šioje įnegyvas. Julius Apulskis ba-: gtai^je gyVeno atsirado
landzio 16 d. buvo paiga-,
-gg mel-gaitės, kurios,
bentas į kalėjimo ligoninę jieškodamos darbo, kreipėsi
kurioje oalandzio 18 mirė. . j mergaičių darbo biurą
ir per jį darbo gavo. Apskri
KAUNE STEIGIAMOS
tai, ši įstaiga labai daug
PIGIOS VALGYKLOS
mergaitėms padeda.
DARBININKAMS.........
PLUKIŲ KAIMAS AUGA
| MIESTĄ.

Prieš mėnesį darbo Rū
muose buvo atidaryta val
Anksčiau buvusiame nie
gykla darbininkams. Pirmą
ją dieną buvo išduota tik a- kam nežinomame Plukių
pie 110 pietų. Tačiau valgy kaime prie Panevėžio staiga
tojų kiekvieną dieną daugė pradėjo augti naujas mies
jo ir šiuo metu Darbo Rūmų tas. Vieną gražią dieną Pluvalgykloje kasdien pietauja į kių kaimiečiai sužinojo, kad
apie* 550 žmonių. Skaičius jų vienas nederlingas žemės
kasdien didėja. Atrodo, kad hektaras kainuoja 3,000 li
netrukus šios valgyklos lan tų. Tokios žemės iš plukiekytojų skaičius priartės tūk čių nupirkta 40 ha. Šiame
stantį. Darbo Rūmų valgyk plote pradėtas statyti tre
loje pietus pigus, sotus ir hi čiasis Lietuvos cukraus fab
gieniškai
pagaminami iš rikas. Darbai nuo ankstyvo
šviežių produktų. Mėsą šiai pavasario virte užvirė. 500
valgyklai pristato “Mais- darbininku čia dirba dviem
tas.”
duoną — “Parama.” j pamainom net ir šventadiedaržoves ūkininkai. Sriubos į niais. Žvyriaus, miško meir duonos valgykloje gali džiagos, plytų ii- kitų statyvalgyti kiek tinkamas. Dar-’ bos priemonių specialiai atbo rūmų valgyklą lanko ne. vesta geležinkelio šaka, gatik darbininkai. Čia užsuka benta šimtais vagonų. Fabpapietauti studentai, moks-; riko reikalams bus pastatyleiviai ir tarnautojai. Dau-: ta apie 20 naujų mūrinių pagelis pageidauja, kad tokių į statų, kurie kaštuos apie tris
pigių valgyklų butų įsteigta i milijonus litų ir turi būti užir kituose miesto rajonuose, i baigti per penketą mėnesių.
Artimiausiu laiku tokias i Norima būtinai suskubti favalgyklas numatoma atida briką pastatyti ateinančiams
lyti Petrašiūnuose ii- Vili cukraus gamybos sezonams.
jampolėje, o vėliau ir kitose
PEREITĄ ŽIEMĄ IŠŠALO
vietose.
DAUG BIČIŲ.
KAUNO MIESTAS STA
Praėjusi žiema smarkiai
TYS DARBININKAMS
pakenkė bičių ukiut ApPIGIUS BUTUS.
i skaičiuojama, kad apie 20

Kauno miesto savivaldy-. 25 nuoš. visų bičių šeimų
bė nutarė šia vasarą Kaune ■ Pele^Ą Jiem4 .zu^o dėl saipastatyti keliasdešimts na- «>«• fousĄr* binąių pamu neturtingoms šeimoms vasiįri bites pasu ode labai
gyventi. Tokie namai busi ?u?!?u??Ss„.,r suvargusios,
statomi A. Šančiuose, Vili Labai didelis nuošimtis bi
jampolėje ir Žaliajame kal čių šeimų serga viduriavi
ne. Iš viso bus įrengta 300 mu. Tai dėl to, kad žiema
butų, kiekvienas po du kam buvo labai ilga. Kai kuliuo
barius ir virtuve. Kambariai se aviliuose bitės mirė. nors
bus šviesus ir pakankamai turėjo pakankamai maisto.
erdvus gausiai šeimai gy-,^1?^vasaPs^emst?1?,
venti. Namai bus statomi po i
sun£us, nes salta ir
5-6 butus kiekviename na- f mals‘? laukose dar beveik
me. Kiekviena šeima gaus; n?®,l,.,na,Ia?1'
gabalą žemės daržovėms į Į?™
buvo skirta 40<
pasisodinti, turės atskirą1««« kįlogfamM cukraus be
sandėliuką ir skalbyklą. Vi- | ‘® bekl° ea> tol1 neužteksią.
si šie namai bus taip pasta- ; . iptiivoif nfra uavh
tyti. kad. reikalui esant bu- <L ET uP/fi aN5£ii
VŲ
tų galima perkelti kitur.
mluiamky.
--------------Apie 200 įmonių Lietuvo- Į
ŽIAURIOS BAUSMĖS UŽ; je dabar samdosi svetimšaPABĖG1MĄ NUO KA* i liūs mechanikus, kuriems
RIUOMENĖS.
pereitais metais išmokėta
.. .
. . .
v
apie 4.000,000 litų atlyginiKariuomenes teismas Kau- mo> tUo tarpu kai Lietuvoje
ne, viešame posėdyje spren- daug žmonių yra be darbo,
dė trijų vyrų baudziamasias. Kaf privertus fabrikantus
bylas, kaltinamų pabėgimu! samdytis savo šalies pilienuo kariuomenės. Motiejus čius, valdžia ivedė specialu
Dubauskas nubaustas 10 mokesnį tiems: kurie .^md/
metų sunkiųjų darbų kaleji- sjs svetimų valstybių piliemo. Jonas Ksivicas — 12 čjus> ge( fabrikantai prašo,
metų sunkiųjų darbų kalėji kad valdžia jiems nurodytų,
mo, Bronius Jasevičius—11 kur tokie specialistai Lietu
metų sunkiųjų darbų kalėji voje yra? Lietuva savų me
mo. Jie visi trys yra pabėgę chanikų neturi.
iš Lietuvos kariuomenės į
Rmuum*. Ta knyga yra
Vilnių pradžioje nepriklau RYMAS,
versta j visas kalbas, todėl kad yra ;
somos Lietuvos kūrimosi graliai aprašyta apie Ryma- Lietu- 1
vertimas yra lengvas ir gra- ’
metu, o suimti Vilnių ir jo viskas
žvi. Chicago, III. 1909, pusi. 432.
sritį atgavus.
Drūtai apdaryta ....................... >2.60 I

VALDŽIA VĖL RUOŠ NA
MINĖS DEGTINĖS
PARODĄ.

1938 metais Lietuvos val
džia buvo suruošus parodą
naminės degtinės žalingu
mui pavaizduoti. Šita paro- į
da buvo vežiojama po Lie
tuvos miestus ir miestelius
per ištisus 1938 metus ir per
1939 metų vasarą.
Dabar vėl manoma tokią
parodą suruošti. šį sykį ji
busianti rodoma ir Vilniaus
krašte. Šitų parodų tikslas
yra nugąsdinti žmones, kad
jie negertų namie daromo
“munšaino,” bet pirktų val
stybinį šnapsą, nes kai jie
geria savo pasigamintą “šarmalaką.” tai valdžiai nėra
biznio.
Taigi tikrasis tų parodų
tikslas yra ne girtuoklybės
naikinimas, bet valdžios
degtinės žmonėms piršimas.
O ištikrujų Smetonos val
džios šinkuojama degtinė
nedaug geresnė už naminį
“samagoną.”
Valstybinė
Lietuvos degtinė yra niekas
daugiau, kaip grynas alko
holis tik vandeniu praskies
tas. Tai yra toks nuodas,
kaip ir paprastas “munšainas.”
Jeigu valdžiai ištikrujų
rūpėtų žmonių sveikata, o
ne biznis, tai tose parodose
turėtų pavaizduoti ir savo
“monopolkos” žalingumą.

Ką Bomba Gali Padaryt Iš Laivo.

Štai j ką pavirto $30,000 vertės jachta, kai anądien joje sprogo nežinia keno padėta pra
garo mašina. Tai įvyko Martlehill miestely, Massaehusetts valstijoj. Buvę netoli nuo tos
jachtos 3 darbininkai tapo sunkiai sužeisti ir per pusę mylios aplinkui namuose išbirėjo
langai nuo oro spaudimo.

“TRŪKSTA” POPIE
RIAUS, IR TUO PAČIU
LAIKU “PERDAUG”
POPIERIAUS.

Lenkai yra pastatę Vil
niaus krašte 3 popieriaus
fabrikus: vieną Gregorave,
prie Lentvario, kur per mejtus pagaminama 4,000 tonų
popieriaus; antrą Naujoj
■ Vilnijoje, kur pagaminama
' 3,500 tonų popieriaus, o tre
čią Naujuose Verkiuose, ku
ris dabartiniu laiku nevei
kia.
! Lietuva turėjo vieną po
pieriaus fabriką Petrašiū
nuose, kuris gali pagaminti
per metus 12,000 tonų po
pieriaus. Reiškia, visi tie fa
brikai gali padaryti apie
19,000 tonų popieriaus, kuo
met Lietuvai reikia tik 10,000 tonų per metus.
! Padavę šitas skaitlines,
oficialus valdžios organai
giriasi, kad “popieriaus kri
zės Lietuvoje negali but.’’
Bet jeigu taip, tai kodėl
šiomis dienomis Lietuvos
valdžia uždarė visą eilę lai
kraščių, o kitus liepė suma
žinti, sakydama, kad dėl
karo Lietuvai “trūksta” po
pieriaus?
Išrodo, kad Lietuvos val
donai nesusikalba patys su
savim.
LIETUVOS EŽERAI.

Lietuvoje yra per 300
~
ežerų.
Didžioji ežerų dalis
NEDERLINGOS ŽEMĖS
LIETUVA PIRKSIANTI jkurios besisaugodamos di-. ir ateinančioms
kartoms
vra
grupėmis
— po kelis.
BUS MAINOMOS į DER
dėsnių
žuvų
plėšrumo
laikėpasiliks,
kaip
Amerikos
ir
kartais
net
no
keliasdešimts
AMERIKOJE
DAR
VIE

LINGESNES.
;si.seklesnėse vietose, beveik Lietuvos tautų broliškumo Tokių grupių ežerai dažnai
NĄ LAIVĄ
Visų pirma Roosevelto
visos iššalo. Šį pavasarį simbolis.
yra sujungti vieni su kitais
administracija Amerikoje
Elta praneša, kad Lietu- J Lietuvos upeliai yra lyg išarba netarpiškai. arba upė
pradėjo kelti fannerius iš voje manoma dar vieną lai- mirę ir be jokios gyvvbės.
DAUG ŪKIŲ VILNIJOJ mis ir upeliais, taip kad val
nederlingų žemių į derlin vą nusipirkti Amerikoje,
-----------------LIKO BE SAVININKŲ.
timis ir baidarėmis galima
gesnes sritis. Dabar jau ir nes čia dabar seni laivai KAUNE PASODINTI NUO•
kartais nernlaukti net 100 ir
Lietuvoje pradedama tas parsiduoda labai pigiai. El u/ACUiNrTfkNn vado i Vilniaus srityje vra likę Kanais peipidUKU net iw n
^ATVFrn^MFnFuir0 iukiu b° ūkininkų. Tų ūkių Jaugiau kilometrų. Atgavus
praktikuoti.
tos pranešimas sako:
| savininkai vra Lenkijos Vo- Vilniaus kraštą,
Lietuva
Atgautojo Vilniaus kraš
Jūrių susisiekimui tarp
Gegužės 16 d. Kaune įvy- kietijos karo metu išbėgę Į praturtėjo nemažu skaiciuto dirvos daugumoje smėlė Lietuvos ir Europos uostų
palaikvti
uri^keTiata
metu
i
ko
nepaprastos iškilmės, ku- kitus kraštus ir iki šiol ne- PJ ežerų ir upių. patingai
tos ir lauko ukiui mažai tin
isfeiota
bendrovė
“
T
Jetnvns
!
»
’
ios
grįžę. Tenka patirti, kad da- Įdomus yra Žeimenos upes
kamos arba visai netinka įsteigta bendrovė “Lietuvos'!
.liks istorinėsx Lietuvos
..
mos. Todėl Žemės ūkio mi Baltijos Lloydas” buvo įsi-i £ Amerikos santykiuose: bar tokie ūkiai vra išnuo- rajonas, iš kurios baidaregalima atplaukti net I
nisterija davė įsakymą sure gijusi šešis prekinius laivusi Karo muziejaus bokšte ve- mojami tiems asmenims,
kurie
pasižada
juos
apdirbKauną.
V patingai gražus n
gistruoti visas netinkamas (“Kaunas,” “Panevėžys,” įbaY?8 nuleidimo metu prie
ti.
Be
savininku
likusieji
nepaprastai
įdomus yra Tra
žemes ir. tenka manyti, bus “Šiauliai,” “Marijampolė,” i težinomojo Kareivio kapo
kų
ežerų
rajonas.
dedamos pastangos tas že “Kretinga” ir “Utena”), bet ! buvo pasodintos Amerikos ūkiai yra stambesni,
mes išmainyti ant žemių, kilus karui didesni b-vės lai-' Raudonojo Kryžiaus atsiųs- piRŠLYS SUVaožiotojas.
J?uo V ashmgtono kapo Vieno veiksmo Komedija. Paiasė ZARASŲ EŽERUOSE IŠ
kurios tinka lauko ukiui. Iš vai, “Kaunas” ir “PanevėTROŠKO ŽUVYS.
yv« ” nn«Vendn
Renrlrnvė IS MoUnt Vemon gedanes Ben. Rumšas. Gana juokingas veikaūkininkų paimtos netinka zys.
nuskendo. uenoiove,
mnyieiaus h iki- Ias Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai,
mos žemės bus perduotos norėdama papildyti savo rtvyj/vaio muziejaus ookt kunigo meilė, vieno veiksmo Ko.
Esant storam ledui ir
Miškų departamentui ap- laivų tonažą, nesenai nupir-'Je. salia amerikiečių lietuvių
Parašė Bem Rumsas. Juofan- daug sniego
daugeliuose
2 vyrai ir
veikale,,s
: - Dalyvauja
želdyti mišku.
motervs.
Abu
veikalėliai vienoje
ko viena laivą Amerikoje ir Lietuvai .paaukoto laisvės
,. p2 ................
.....................
Zarasų apylinkės ežeruose
Aukščiau paminėtą pro jau veda derybas kitam lai- varpo plevesavo įskelta di- knygutėje. Kaina ................ 25c. užtroško žuvys. Gyventojai
.dziulė Jungtinių Valstijų amžinos dainos.
r_____ _______
.......__
jektą įvykdžius, butų nepa vui pirkti.
pasakoja,
kad prakirtus
le__________
,' ėliava. Gedanes pasodino šioje knygutėje telpa n gedausiu da žuvy*4 pačios iššokdavu
prastai daug padaryta že
sios ant ledo.
mės ūkyje. Jau dabar Vil LIETUVOS UPELIAI LYG Pats Amerikos atstovas
IŠMIRĘ—BE JOKIOS
į remas ir Lletuvos Raudononiaus krašto ūkininkai neri
' jo Kryžiaus pirmininkas Dr.
mauja su mainais ir daug
GYVYBĖS.
i Alekna. Sodinimo iškilmėse
prašymų siunčia, prašyda
Šios
žiemos
didieji
šalčiai
i dalyvavo skaitlingas būrys
mi jų žemes paimti miškui
AR ROMOS
auginti, o mainais duoti že išnaikino ne tiktai daug < aukštųjų Lietuvos vyriausypauksčių ir miškų žvėrelių, i bes atstovų, Jungtinių Valsmės iš nusavintų dvarų.
bet taip pat iššaldė sekles-i tijų pasiuntinybės personaSMĖLYNAI BUS APŽEL nių upių, ežerų ir kūdrų žu- las ir visi lietuvių amerikievis. Mažesnėse upėse ledo j čių draugijos nariai. MedeDINTI MIŠKŲ.
buvo pasiekęs j liūs pasodinus Mr. Noremas
Šiomis dienomis Miškų sluoksnis
departamentas visiems Ry dugną. Tik gilesnėse upių pasakė kalbą, perduodamas
tų Lietuvos miškų urėdams vietose žuvys išliko gyvos, o Amerikos tautos linkėjimus
pavedė surašyti visus smėly seklesnėse buvo sukausty- Lietuvai ir pareikšdamas,
PARAŠĖ KUN. VALADKA
nų plotus. Be to, taip pat tos į storus ledo klodus ir kad tie nuo Washingtono
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo
ledui išeinant, kapo atsiųsti ir prie Lietubus surašomi ir nederlingos pavasarį
Kristus. Pagoniška tų laikų vi'.-nybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
kartu
su
ledais
išmestos
į
vos
Nežinomojo
Kareivio
žemės plotai, kuriuose gale ____ _______
.
nuskriaustoms minioms.
tų augti medžiai. Turint tik- ■ krantus. Mažosios žuvytės, kapo pasodinti medeliai bu
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
sius nederlingų ir smėlynų
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
plotų duomenis, bus tiriami!
šių plotų miškų apželdinimo!
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
galimumai.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for

piežius yra Kristaus
Vietininkas?

PAGARSINIMAI
‘KELEIVr
Norint, kad pagarsinimas tilptų
GREIT, reikia priduoti garsinimą
administracijon nevėliau RANEOC.
LlO VAKARO. Siunčiant per pal
tą. reikia pasiųst II anksto, kad pa
tiektų mus ne vėliau kaip panedė.
ly. Vėliau gauti garsinimai t tos
sąvaltės numeri nespėjama pataipint.
Norint, kad garsinimas nesusltrukdytų, sykiu su pagarsinimu
reikia siųsti ir mokest}.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką
ar kitokį parengimą, trumpą pranelimr patalpinam ui 11.00. UI didoa.
nlus ga-.-nlmus skaitoma nuo colio.
UI pajlelkojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane.
IIm us, kaina 2c. ui lod|. Stambes.
nėm raidėm antgaivls—t5c. antra.

"Keleivio” prenumeratoriams ui
pajletkoiimus giminių Ir draugų, kai.
na te. ui lod|. Mallausio pajialko.
Jimo kaina Ne.
Norint pajlolket au paveikslu,
rotkla pasiųst fotografiją Ir klaust
kainos.

»KSLEIVIS,” 293 ■ROADWAV,
SO. BOSTON. MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ“ REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ“ rasite daug raštų, kurie 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:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tiliss gaL 153, Lithuania.

mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių Tardai ii devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint sa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamsinimą plačios visuomenes, 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 tų knygą nuordyta kaina ir

^KELEIVIO" KNYGYNE
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

I

Aštuntas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Pas draugus Kuprius buvo
smagus balius.

“Dzūkiškos Vestuvės’’

scenoje.

Ipė. kurią vedė pirmiau EI.
i Žukauskaitė, o paskui M.

Gegužės 26 d. Stepono i
kjek paskutiniais laikais
Dariaus legijonierių nioteiy >, „
. didcfilH liet„.
AUx. har> vaubno

Dzukis- yju

lvderiuf.

0

kas Vestuves” legijonierių
kadangi bolševizme .jau yra
name. Kaip pusdzukis (sutokia dogma, kad kiekvie
valkiotis dzūkas), aš irgi nu
nas lyderis yra kartu ir dik
ėjau to vaidinimo pasižiūrė
tatorius. tai jis turi teisę ką
ti. Ir nesigailiu nuėjės! Jeisulikviduoti.
SU vaidinimas butu 'geroj sa-, norėdamas
Tajp
jjsir.-sulikvidavęs
lėj ir prie tinkamų
i ir Laisvės Chorą, bei to cho
iu. ils butu buvęs vertas do-,
ro vyru gvupę. Ant “naujų
lerio Įžangos.
■ pamatų” jis susiorganizavęs
Vaidintojų iš viso buvo i
'gryno kraujo” grupę Nor12 ir visos moterys, kurio; į
tvoode.
vaidino ir vvru roles. Seni; i
Iš buvusio Laisvės Choro
dzukas. žilas "kaip obelis."
'veika
išliko ntik
“Haimonidideliais ūsais su barzdžiu-:
.........................
ke. apsiavęs baltom keli- ‘
grupe. Pirmiat jisusinėm. drobiniais marškiniais. Į
'lenyipotęl V- 'a;
<ta dovaujant gabiai pianistei
susijuosęs lietuviška juo
' EI. Žukauskaitei. Dabar Ji
Jis “leidžia” dukterį už vy
ro. Rimtas, pypkę tik trau Įsileido savo tarpan ir vy
kia. mat. reikės dukrai pa rų. Motinų Dienos apvaikšsegęs duoti, tas biski ji ner čiojime toj grupėj jau matė
me dainuojant gerą basą P.
vina.
Motina — labai tipiška > švedą ir
11 tenorą J. Niaut ą.
dzukė-klė.kuotu tindavo-! Reiket>» . (1.ar
P?tos Se‘
ku. skep
skepeta susirišus.
lų.vviij balsų-ir Harmonijos grupė butų visai ge
Svotas—stambus, su ne ra. Užpereitą sekmadieni ši
mažu pilvu dzūkiškas “bur gmpė pirmas dvi dainas su
žujus.” O jau “loti" moka! dainavo neblogai.
O dainuoti, momentui pri
Linkėtina grupei pasilai
taikintu dainuškų, stebėti; kyti, nes “sulikvidavus”
reikia iš kur pas jį ir imasi' chorą ir vyrų grupę nebeli
Svočia — tikra dzūkiška ko kuo pamarginti nei pra
“
J. K-is.
dėdienė. Su tūlais ir kitai; kalbu.
dzūkiškais parėdais. Daini
ninkė—>unku butų kitą to Dar apie Joną Vaitkų ir jo
pinigus.
kią rasti.
“Žanykas” (jaunikis) —
Pereitam “Keleivio” nu
gana rimtas, susimąstęs (tai mery buvo rašyta apie Joną
žertas, apsiženyt tai ne ba- Vaitkų, 64 metų amžiaus
ranką suvalgyti, su ūseliais, lietuvį, kuris atėjęs musų relietuviška juosta susijuosęs. dakcijon skundėsi, kad “ar

Jaunoji buvo Mrs. Podelienė: tokioj i imties valan
doj ji tik “verkia” ir “ver
kia.” Rūtų vainikas ant gal
vos. daug stangų (kaspinų)
per pečius.
Dar du pabroliai ir dvi
pamergės, dzūkiškai tariant,
diučkos: ir “vikidaila”—
fuimonas. ar kaip ji ten va
dina.
“Vesailia” prasidėjo nuo
arielkų (sugertuvių l. Važia
vimas šliuban. sugrįžimas iš
šliubo. marčios išvežimas,
marčios parvežimas ir vesailios užbaigimas — tai vis įdomios scenos.
Visas vaidinimas tesėjo
apie porą valandų ir tos dvi
valandos prabėgo stebėtinai
greit. Publika, kuries buvo
prisigrūdę, kaip Lietuvoj
per atlaidus, taip intensy
viai. taip įdomiai sekė vaidi
nimą. kad stačiai stebėtis
reikia.
J. K-is.
Harmonijos grupė.

Iš pažangiųjų arba pro
gresyvių South Bostono me
no jėgų buvo Laisvės Cho
ras. kuri vedė Iz. Yarmalavičiute. ir to choro vyrų gru-

Gegužės 26 d. pas drau
gus Mykolą ir Teofilę Kup
rius No. Wobume buvo su
ruoštas labai smagus pokilis
jų šeimyniško gyvenimo 25
metų sukaktuvių proga.
Draugai Kupriai yra ilga
mečiai “Keleivio” skaityto
jai, apsišvietę žmonės ir se
ni No. VVobumo gyventojai.
Jie čia gražiai įsikūrę, turi
puikų sodą. kuris tuo laiku
buvo pilnam žydėjime, to
dėl iš didmiesčio atvažiavusiems buvo be galo jauku
čia pasisvečiuoti. Sodas pil
nas čiulbančių paukštelių,
kurių gražumas ir spalvų įvairumas sunku ir apsakyti.
Tik gaila, kad užėjęs smar
kus lietus neleido ilgai tomis
grožybėmis gėrėtis.
Draugų Kuprių namas
stovi pačiam sode. Kadangi
jie
pasiturintys žmonės, tai
- namas labai pražus n-

Pajieškau Ruimo

buvo kįta skęstanti žmogų.
nese- j
namą
CASPER’S BEAUTY
ir pe-i
SALON
persi-'

Ten buvus M. D.

Valdžiai reikalingi amatninkai.

Jungtinių Valstijų

Sekmadieny,
Birželio 9,
..

radio programa per tą pačią
st°tj nuo 9:30 ryto: (1) JoJamu ,5!°, or^e^tra 1S
^ashua^ . (2) Jonas Tamulionis dainuos keliatą rink
bnių damų. Step. Minkus.
BEKERYS«
Moku dirbt prie lietuvišku dui»nų
ir abelnai visokį darių, taipgi viso
kius keikus ir peistres ir žydiškas
duonas. Klaust:
St.
(4)
253 Broadway. So. Boston, Mass.

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

107 SUMMER STREET.
LAMRENCE, MASS.

Tel. K1R 7119

Paulina LozeckasM.D.
LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTI.
400 BROADUAY

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

Cambridge, Mass.
TeL Univaraity 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry

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

aiškins apie viri-i

man Alekna iš Sa. Bostono;'
(3) dainininkės iš So. Bos-į

C. J. MIKOLAITIS

Jamaica, Plain. Mass.

šeštadieny. Birželio S, ra-i
dio programa per stotį WO-|
R L. 920 k. nuo 8:30 ryto:'
(1) Ona Voverienė iš So. į

mą. (2) smuikininkas Nor-j

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

Res. Tel. Arnold 1O2S

Radio programos.

Ciyil Bostono

Service
•rvice prašo mus pranešti
“Keleivio”
skaitytojams,
kad Bostono laivyno dirbtu
vėse yra reikalingi dažytojai (p’entoriai). kurie turi
turėti 4 metų patylimą ir turi būt ne jaunesni kaip 18 ir
ne senesni kaip 55 metų amžiaus. Be to, jie turi būt šios
šalies piliečiai ir geros sveikatos. Reikalingi specialistai šiems dažymo darbams:
Spray gun;
Outside painting;
Gilding on wood and

(REP9YS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir S-S
Nedėliomis ir ftventadieoiaie
■■o io iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kamp. Inman »L arti Central aka.
CAMBRIDGE. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

“Tarp tikrųjų kataliku1
namas laoai giazus, n ‘penktoji kolona’ negali egstalai buvo apkrauti įvai zistuot,” pasakė kardinolas
riais valgiais ir gėrimais,’ O’Connell. Matyt, jis už
o garaže griežė muzika. Tai miršo apie kun. Coughliną
gi svečiai valgė, gėrė ir šo ir “Krikščioniu Frontą.”

ko. kiek tik sveikatos ir akvatos kas turėjo.

Dr. John Repshis

Persikėlė Naujon Vieton
išrinko “Keleivio” redakto-' rikantams apkaltinimą
Advokatas ABRAHAM ZINTZ iš
riu Michelsoną savo delega-' dabar jie yra traukiami teis Cambridge
’aus. praneša, kad jis jx*rtu*! tą suvažiavimą. Susirin-1 man už algų-valandų įstaty- kėle savo ofisų į Central Sųuare
kimas* nutarė pakviesti ir mo laužymą ir darbininkų! svingų 678 Massachusetts avė..
(21
Cambridge’aus draugų kuo-! apgaudinėjimą
TEL. KIRkland 353U.
pą prie to prisidėti
Besimaudant Charles u- }
pėje,
West Roxburyje. pe
A. J. NAMAKSY
D-ras Kapočius persikėlė į
reitą
nedėldienį
prigėrė
Real Estate & Insurance
nuosavą namą.
John Stevens, 22 metų jau
414 W. BROADUAY.
D-ras Kapočius, kurio ofi nuolis. Jis mėgino gelbėti
SOUTH BOSTON. MASS.

sas per ilgus metus
“Keleivio” bildinge,
nai nusipirko nuosavą
prie 517 E. Broathvay
reitą sąvaitę tenai jau
kėlė.

Vienoda Šiluma
Jūsų Namuose

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITĄIKOME NATURALĘ SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių plaukų padarome
PERMANENT WAVE su speciališku tam aliejum. Darbų garan
tui)jam.

83a L Street
SOUTH BOSTON.

Tel. 4645

Tel. SOl'lh Boston 3845

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

69 THOMAS P ARK,
SO. BOSTON, MASS.

.
•
I
t
•
|
•

LIETUVI DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

i
♦
♦

678 Massachusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE. MASS.

J|
JI

Ar reikalinga jums vargintis {
per ilgus žiemos šalčius su angli- •
mis ir kęst nesmagumus pavasa- •
rio ir rudens drėgnose dienose? ,
Paklausykit kaip lengva to iš-1
vengti.
$139—įdėsim į jūsų Boileri ga-1
rantuotų OIL BURNĖRJ su Tan-1
ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa- J
spaust guzikų. Galite gaut ant 3 |
metų išmokėjimo ir nereikės pra-1
dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio. •
Nelaukit rudens, tada indėjimas |
bus brangesnis. Klauskite dabar. Į
Jūsų lietuvis Plumberis ir Gas}
•t
fitteris,
t
CHARLES J. KAY »
(KUČINSKAS)
}
322 Dorchester Street t•
SOUTH BOSTON
t
i
Tel. ŠOU 0346

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
180 IIUNTINGTON AVĖ,
BOSTON. MASS.
Tai. Commonvrealth 4970.
i

i

DABAR!

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

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
{Tel. 28624

ŠTAI JUMS NAUJAS 1940

$795
coA

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

J

ninkui ar inšiurans agentui.
*
M
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X»

X

KAM REIKIA PATAISYT. AR UŽDĖT NAUJĄ STCMiĄ,
ateikit pasitart pas mus, persitikrinki! kiek galit suėėdyt
Mes apkalam šINGEI.IAIS NAMĄ Iš LAUKO, taipgi su
taisome ir VIDUJE, arba parduodam reikalingą medžia
gą. Taipgi užlaikome reikmenų iš geležies, vario ir braso,
žodžiu, tiška, kas prie namo reikalinga, pas mus galite
gauti nupigintom kainom. Ateikite persitikrinti!

X

SOI TH BOSTON BARIMVAKE, INC.
sOlJTH BOSTON.
J. Kl IA, AS—Vedėja
1750

SAVO DUKTEREl, SENUI, DRAUGUI
Duokit tokią

Dovaną

Kokios Jie Pageidauja.

X

X
X

X

eX
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

K
X

X

Mes vieninteliai lietuviai Bostone, kurie turime didžiau
šiame pasirinkime HAMILTON. BULOVĄ ir GRUEN
LAIKRODŽIUS. Tuojaus pa pirk it ir per sutartą laiką jus
galėsit lengvai išmokėti.
ZENITH RAINOS, UNDERWOOI> IR UORONA TYI’EMRITERIAI YRA GERIAUSI ir pas mus jus gausite
juos įsięyti lengvom išlygom.
Taisome, mainom ir perdirbant laikrodžius, žiedus ir
Akinius iš seny į vėliausios mados. Ir tas mažai kainuoja.
“Dovanos gautos pas savo auksorių. yra geriausios?

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4619

Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 6,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitarus.
AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektičotas akis ir tinka! mu laiku sugrųžinu šviesų. IšegI žeminuoju ir priskiriu akinius.
J
114 Summer Street,

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2271
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdie*.
Nedėiiom. nuo 10 ryto iki 1.

U

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOV 4149

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

Geriausia Proga
Nash

Birželio 3 d., 1940 m.

Tel. TRObridge ŠUO

Tarp C ir F Street, So. Bostone,!
.
...
,. 'netoli nuo bažnyčios. Aš esu senas i
bostone.
prie AtlailtlC žmogus, turiu gražų forničių vienam;
avė.,
vra
dirbtuvė,
kuri
ga- siu.
kam,'j‘riuL ą& savo randų užsimoki*-j
.
* ..
.
„
,
Kuri šeimyna turi perdaug kammma dievukus, Šventuosius barių, prašau pranešti arba atvažiuo- i
ir kitoki dusins išp-animui tlpasikalbėsim kaip pasi

11

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

Tel. SOI

Dievukų fabrikantai traukiami teisman.
Į

Geležies Reikmenų

PASINAUDOKITE GERA PROGA!
Pereitą žiemą apdraskė jūsų namu stogus, sumirkė sienas,
nuplovė pentą. Nori ar nenori, pataisyt turėsi. Todėl pra
dek taisyt tuojaus ir sutaupyk kiekvieną dolerį kur tik
galėsi.

Kumpas .0 Sl'eei)

Pereitą subatvakarį “Ke
leivio” įstaigoj įvyko LSS
60 kuopos susirinkimas, ku

timieji” išvilioję iš jo pini glass;
gus. žadėdami laikyti jį visą
Glazing:
amžių, o dabar jis jau atsi
Marbling;
LATVYS LAISNIUOTAS
dūręs gatvėj ir nebeturis iš
Staining;
”’
KARPENTERIS.
ko gyventi.
Renovating;
Statom nauįus ir
Nors nebuvo pasakyta,
Vamishing;
taisom senus na
mus. Musu kai
kas buvo tie jo “artimieji,”
Fumiture staining, finishna prieinamiau
kurie pinigus išviliojo, ta ing and polishing;
sią. Visoks dar
bas garantuotas.
čiau šeimyna, pas kurią jis
Calcimining;
paskutiniais laikais gyveno
Interioi dcCOliltillg in oil , ]jngus planus pataisymams. Klauskiir dabar tebegyvena, pasiju »lld \vatcr
(<* musų kainos ir paniatvsite skirtu
to. kad kai kas galįs ją įtarti
kas moka nors vieną šitų m •’ Matyt Keriausia vakarai;
J. J. KIRSIS
prie to prisidėjus. Todėl po specialybių, gali kreiptis į
32 Ha»thorne Avė.,
to aprašymo Jonas Vaitkus Boston Navy Yard’ą, į LaARLINGTON, M ASS.
Tel. ARL 3337.J
vėl buvo “Keleivio" ofisan bor Board ofisą.
atvykęs ir pareiškė, kad tie! Be to, laivyno dirbtužmonės, pas kuriuos jis da-' vėms Bostone reikalingi da' PAS MUS JUS GAUSITE
VISOKIEM PADARAM
bar gyvena, nieko bendra suĮgįe amatninkai:
jo pinigais neturį. Jie esą į Electrician helper;
jam geri. teisingi ir gal jis
Chain maker;
gyvensiąs pas juos ligi mir-j Forge dropper.
ties. Bet kad pinigų jis da
Pas mus gausite: Geriautins Ru- i
Atlyginimas pilniems asies
PENU. ALIEJV. STIKLU, j
bar visai neturįs, tai esanti matninkams nuo 95 centų! PLUMBINGV,
Visokių smulkių !
tikra tiesa. Dalį jų praval iki 81.09 per valandą; pa
reikmenų iš geležie*. SIENOMS
gęs, <> kitus iš jo South Bos dėjėjui arba helperiui—nuo' POP1ERV, Visokių reikmenų !
Elektros. Visokių reikmenų iš ku- I
tone pavogę.
63 iki 75 centų per valandą.1 mo*. etc.
Geriausia
Tavoras, Prieina- j
Jonas Vaitkus yra dali
miar.sia kaina. Pristatymas veltui.
Užeikit ir Pcrsitikrinkit.
nai suparaližiuotas. jo kalba Ofisas su gyvenamais kam
bariais.
neaiški ir atmintis miglota.
Flood Sųuare
“Keleivio” name vra puiPereitą sąvaitę jis skundėsi
jau nebeturis kur gyventi, o ki vieta ofisui su‘keliais gyardware Co.
dabar sako,* kad tie žmonės, venamais kambariais. Labai
A. J. ALEKNA. Savin. '
pas kuriuos jis Dedhame gy- tinkama vieta lietuviui dak628 BROADWAY,
vtna, jam esą geri.
* tarui. dentistui, realestati-

TVANO SAVININKAI

29<> W. BriM>dwav

LSS 60 kuopa nutarė daly
vauti Socialistų Sąjungos
suvažiavime.

No. 23.

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

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Nevers)

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

BAY VI£W
MOTOR SERVICE

KAM REIKALINGAS MAŽESNIS KARAS

rrrjii
—,
Willys

pamatysit

NAUJĄ 1940

coupe

Telephona

£495

SOUth
Boston
1058

(F. O. B. Factory)

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

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigins.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brekain.

TAIPGI TAISOME AITTOMORI
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ
IšDIRBYSčIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.
Taisymo ir demonatravimo vieta

Boston Street Garage
PETRAS PILVINIS

NASH SALES & SERVICE

119 BOSTON STREET,
Tel. GEN 9296

SOUTH BOSTON.

I HAMUN STRBBT
Kamp, Bart Bichtb 8L,

Namų COL 9057.
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