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lerį pradėt karą prieš demo
Kaip Naciai Planuo kratines vakarų Europos
valstybes, kad jis sunaikin
ja
Paimti
Angliją.
tų tenai socialistų organi
Kai kurie priešo tankai jau
zacijas.
Per
2
naktis
ir
vieną
dieną
pasiekė Paryžiaus prie*
Bet pamačiusį vokiečių
busianti iškelta 175,000
miesčius.
MŪŠIAI SIAUČIA PER
200 MYLIŲ.

vyrų armija.

Represents ever 75.000 Lithoaaians ia
Near Engiami, and sbout 1,000.000
ia the United States.
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ja Nusigando I AM EKIK A GINKParyžių Puola 3,800 Tankų Kusi
Vokiečių Galybės. LUOS ALIANTUS.
Rusija susidėjo su Vokie
Pereitą sąvaitę preziden
ir pasidalino lenkiją. tas Rooseveltas pareikala
ir 11,500,000 Nacių Armija tija
Be to. Maskva pakurstė Hit vo, kad Kongresas duotų
r

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

jam teisę parduoti Francu
zijai
- „ .ir Anglijai “atlieka.
muš ir pasenusius Amelikos armijos ginklus ir
amuniciją. Naujų armijos
ginklų parduoti negalima,

Kanadoj Nubaustas
Brooklyno Lietuvis.
Nuvykęs į Montrealą Jonas
Gudiškis pasigyrė esąs
“Hitlerio agentas.”
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METAI XXXV

Italija Paskelbė Karą;
Amerika Rems Aliantus

Pereitą sąvaitę Montreale RUSIJA PADAVĖ RAN
buvo nubaustas $50.00 pa
KĄ VISIEMS UŽPUO
bauda Jonas Gudiškis, 24
LIKAMS.
metų amžiaus lietuvis iš
Brooklyno. Žinios sako, kad Turkija gal stos demokrati
na«i<rv.
nių valstybių pusėje.

gera proga pasipelnyti. Tai
yra paprasto bandito argu
mentas. Teisingai Kanados
premjeras pasakė apie tą
kruvina*. niekšą, kad tai* «zvra
“dvėselienos paukštis, kuris
laukia lavonų.”
Visas civilizuotas pasaulin
pasibiaurėjo Italijos fašiz
mo elgesiu.
Prezidentas
Rooseveltas prilygino Mus
solinį prie to nieško, kuris
užpultą savo kaimyną iš už
pakalio smeigia peiliu i nu
garą. Rooseveltas pareiškė
per radiją, kad nuo šiol Amerika
duos demokrati
nėms
valstybėms “pilną
materialinę pagalbą.” Ir
tam pareiškimui pritarė visi
gyventojų sluogsniai. Net
Amerikos italų organizaci
jos pasmerkė biaurų Mus olinio žygį.
Tik viena Sovietų Rusija
ištiesė tam banditui ranką.
Tą pačią dieną tarp Mask
vos ir Romos buvo atnaujin
ti diplomatiniai santikiai ir
Stalino atstovas, Ivan Gorelkin, išvyko Romon pas Mus
solinį, o Mussolinio agenta:-,
Augusto Rosso. išvyko Mas
kvon pas Staliną. Reikia pa
sakyti. kad šiomis dienomis
Rusija susibičiuliavo ir su
Japonijos
imperialistais,
kurie skerdžia nekaltus Ki
nijos žmones. Taigi komu
nistiška
Rusija susidėjo
kompanijon jau su visai*
agresoriais ir svetimų žemių
grobikais.
Turkijos respublika da
neapsisprendė, kokios poli
tikos jai geriau laikytis—
karo ar taikos. Bet jeigu jai
teks kariauti, tai ji stosianti
demokratinių valstybių pu
sėje.

Vokiečių žygis i Paryžių
Fašistiška Italija pagaliau
Bazelio žiniomis, vokie
eina pirmyn nesulaikomas.
smeigė peiliu savo kaimynei
Jo nesulaiko nei gilios upės, čiai dabar paskubom ruošia
Francuzijai į nugarą—smei
nei kanuoiių ugnis. Prancū 175.000 vyrų armiją Angli pa vokiečiai neužpultų Ru- gali pasenti labai greitai, 8įme,ti tuos skudurus (ka gė tokioj valandoj, kuomet
sijos. Ateina žinių, kad Mas- paaiškino prezidentas.
»*mvin uniforma i ir
na.
zai kovoja labai narsiai. jai užpulti. Jie planuoja per kw? galvos jau pradeda. Aliantams ginkluoti promu«U
už Francuzija yra kitų banditų
Jiems Įsakyta atgal nesi kelti tuos kareivius per An tartis su Pabaltijo valstybe- cedura nustatyta tokia: ar- A„»iiio« ;r Francunios im- prispirta prie sienos ir kovo
traukti ir priešui kelio ne glijos Kanalą i dvi naktis ir mis apie didesnį pajūrio mija grąžina savo ginklus perialirtusT, rrancU21JOS ,m ja už savo gy vybę.
duoti. Bet jis eina vistiek. vieną dieną. Vokietija da
Šį panedėlį Mussolinis
sustiprinimą. Sakoma, kad fabrikantams, iš kurių jie
šitokią propagandą daEina tirštai suglaustomis ei bar turinti 100 submarinų,
paskelbė,
kad Italija jau
lėmis. Francuzų ugnis skina kurie galį vežti po 400 žmo tuo tikslu ir Lietuvos prem- buvo pirkti, o tie juos par- bar varo komunistai. Gali pradedanti karą prieš Franvokiečius kaip žolę. Bet kai nių. Užpuolimas prasidėsiąs jeras Merkys pereitą sąvaitę; duoda aliantams kaip “at- būt kad ir Gudiškis vra ka- euziją ir Angliją. Jis pradė
išvykęs Maskvon. Jį tenai liekamus. Jų vieton Ameri- munistas. Tikrieji Hitlerio
viena jų eilė krinta, tai per nakties laiku. Orlaiviai iš
jo taip:
< j•
l . • t* .
•
?,,
, •
i • agentai vra daug gudresni
jos lavonus eina kita. Šitoj mesią .Anglijos pajūriuose
.
“Sausžemio, vandenų ir
ofensyvoj dalyvauja 1.500,- patyrusius parašutininkus. Merkiu išvykusį ir Lietuvon naujus ginklus, kurie gali j,. viešaftuo nesigiria
oro
kareiviai, revoliucijos ir
armijos ekspertų komisija, liut pagaminti vėliau, šią sa-į
" ______ _____ *
000 vokiečių kareivių, 3,500 kurie tuojaus uzimsią ma Manoma, kad rusai nori pa- vaitę Rooseveltas jau aišlegijonų juodmarškiniai. vi
tankų ir tūkstančiai orlai žesnius uostus ir Įlankas. didinti savo aimijos skaičių kiai pasakė, kad Amerika tiuosiū l riLaioniO^
si Italijos imperijos vyrai ir
Tokiose vietose tuojaus pra
vių.
duosianti aliantams visokios Kareiviavimo Bilių. moterys, klausykit ’ Mums
Šios sąvaites utaminką dėsią lipti vokiečių karei Lietuvoje.
muša likimo paskirta valan
Tokia pat propozicija e- medžiaginės paramos, koT,
.
kai kurie vokiečių tankai, viai iš submarinų. Vėliau santi paduųUa Latvijos ir kios tik ji galės.
j Buvęs Amerikos armijos da—valanda neatmainome
prasimušę
pro francuzų busią iškelti ir sunkieji gin Estonijos valdžioms. Yra ži50 bombanešių Amerikos i \.a,> ?en'.el.J.n$ ai}a‘ sprendimo jau atėjo. Angli
frontą, jau pasiekė Pary klai?
nių, kad Maskva pradėjo laivynas jau pereitą sąvaitę' . n Pa^a,e įvesti šioje sau - jos ir Francuzijos ambasa
Tie pasiruošimai dabar geruoju tartis net ir su Šuo- sugrąžino
žiaus priemiesčių, bet di
fabrikantams, į Je Pl?Yal°m3 armijos tarny - doriams jau įteiktas karo
esą
daromi ant Konstancos mija. ant kurios ji nesenai kad tie tuojaus pristatytų!
džioji fronto linija buvo da
v.lsį?.ms yyrams, ir New paskelbimas.”
už 35 mylių nuo Paiyžiaus. ežero ir juos esą galima aiš- buvo užpuolus. Su Švedija juos franeuzams ir anglams. į au
Toliaus jis paaiškino, ko
ve(,eJaį VU1KGyventojai iš Paryžiaus kiai matyti iš Bazelio (Švei įusai taipgi norėtų padaryti
Dabar busią duota da
Adler, kalbėdamas Prince- dėl Italija yra “priversta”
pradėjo bėgti tūkstančiais. carijoj).
draugišką sutartį.
kančių ginklui
į‘ono Lniveratgo studen- imtis ginklo. Tai todėl, kad
M misterių kabinetas ir visi
Rusija tik dabar apsižiu-i 1.000,000 amerikoniškų į ^ĮS.J)«reit^subatą pasakė, per paskutinį pasaulinį karą
i kad toks bilius jau esąs ruo- ji negavo tiek grobio, kiek
valdžios archyvai taipgi iš Norvegija Pasidavė; įėjusi padarius baisią kiai- šautuvų.
ir greitu laiku busiąs norėjo. Paskui da ir todėl,
vežti iš sostinės Į provinciją.
Karalius Išvyko dą Lenkiją pasidalinant. 100,000 bntiškų šautuvų. i' šiamas
įneštas
Kongresam
kad nutarus jaį pasiimti
Vėliausios žinios sako,
Pirma Lenkija buvo uždan10,000 kulkasvaidžių.
T.
....
. . ....
Anglijau.
ga Rusijai nuo vokiečiu už58,000 kulkasvaidžiu lėk-' Jis paaiškino ir to biliaus Etiopiją, jai pasipriešino 52
kad visas Paryžius dreba!
!
puolimo.
Dabar
gi
vokiečių
tuvaAis.
i P®tul>at«s. Jie busią tokie: valstybės, susidėjusios į tą
nuo sprogstančių bombų,
Iš Stokholmo atėjo žinių,
kurias mėto priešo orlaiviai. kad
Į į- VlSl YY*ai ta,P Į® .lr.'?> “niekingą” Tautų Lygą. Pa
pereito nedėldienio atakoms atidengta visa Ru- 98 40-tonų tankus.
Francuzų armijos vadas naktį Norvegija jau pasida i sijos siena, nuo Baltijos ju300 britišku 75-milimetru metH. amziaus* piliečiai n galiau ir dėl to, kad demo
‘
1 nępiheciai su pirmom po- kratinės valstybės yra tur
gen. Weygand išleido į savo vė Vokietijai ir pasirašė tai 1rds iki Karpatų kalnį Ei-' patrankų.
kareivius atsišaukimą ragin ką. Aliantų padedama, ji dami šituo ruožtu vokiečiai į 1,800 franeuziškų 75-mi- i P1®1
?U1 1 egistruotis. tingos. o Italijai daug ko
;
kelias
dienas
gali
atkirsti
limetrų
patrankų.
.
“
*
Taikos
metu preziden- stinga.
damas juos laikytis iš pas gynėsi nuo įsiveržusių vo
!
nuo
Maskvos
visą
Ukraina
110
britišku
6
ir
7
coliuį
tas
^
a
es
sau
^tl karmomeReiškia, Mussolinis aiš
kutiniųjų. Kitą atsišaukimą kiečių lygiai du mėnesiu.
'
ir
Juodąją
jurą,
arba
gali
kanuoiių.
‘
‘
i
nen
f
visus
vyrus
tarp
21
ir
4o
kiai pasako, kad jis eina
išleido premjeras Reynaud. Norvegijos karalius Haakon
plėšti turtingesnių, nes atėjo
pajūriu į 130 britiškų hovicerių.
j metų amžiaus.
“Francuzija negali numir su savo ministeriais išvyko nueiti Baltijos
Leningradą 245 mortarų iš apkasų' „
Karo metu galėt*
ut
ti,’’ sako jisai. Bet atsilaiky Anglijon. Jis pareiškęs te šiaurę, paimti
s
*,Į šaudyt.
ž-nriv-t
*
F
saukiami visi vyrai tarp 18
ti jai šioje valandoje nesi nai, kad jo valdžia padė ir Maskvą.
Ir Urbšys Išvyko
mato vilties. Ypač kad iš už- sianti Francuzijai ir Angli
Dėl to ir nusigando So-j Daugybė šovinių artileri- ir 65 metų amžiaus. Patys
jaunesnieji, nuo 18 iki 21
Maskvon.
pakalio dabar jai smeigė jai kariauti vakaių fronte. vietų vadai.
jai ir kitokios amunicijos.
metų
amžiaus,
busią
moki

peiliu Į nugarą itališkas fa Kokiu budu ji gali padėti,
Pereitą sąvaitę Maskvon
nami namų apsaugos tarny
šizmas.
žinia nepaaiškina. Neaišku ANGLAI STATO 1,000,000 Ragina Ameriką
!
išvažiavo
Lietuvos ministe- i Taikos Lyga Esanti
bos. Taip pat ir patys se
Vokiečiai dabar atakuoja taip pat. kas pasirašė su vo TONŲ NAUJŲ LAIVŲ.
ris
pirmininkas
Merkys suį Komunistų Frontas.
tarp 45 ir 65 metų.
Paskelbti Karą. niausieji,
franeuzus visu frontu, kuris kiečiais taiką, jeigu karalius
Anglija paskelbė savo
Gi vidurinio amžiaus, tarp i generalinio štabo eksper
tęsiasi per 200 mylių. Pati ir ministeriai pabėgo.
karo laivyno nuostolius ir
Washingtone susirinko 30 21 ir 45 metų, busią imami tais. Penktadienį prasidėjo, Amerikoje yra organizaci
vokiečių karo vadovybė pri
Dabar aliantai jau kraus naujų laivų statybą. Sako, iš i žymiausių Amerikos intelietuvių konferencija su So- ja, kuri veda propagandą
pažįsta, kad franeuzai mu tosi iš Narviko. Tai buvo 15 didžiųjų šarvuotlaivių • lektualų ir padarė pareiški- reguliarėn armijon.
i prieš karą ir stoja neva už
i vietų vadais.
šasi nepaprastu narsumu. vienintelis Norvegijos uos nuskandinta 1; iš 7 orlaivių1 mą. kad Jungtinių Valstijų
“Keleivį” spau- demokratiją. Ji taip ir vadi
Italai Sunaikino 3 donLeidžiant
Bet jų spėkos mažesnės, nes tas, kurį jiems pavyko per vežiotojų žuvo 1; iš 62 krei- j valdžia tuojaus paskelbtų
atėjo žinių, kad šį pane nasi: “League for Peacc
dali savo armijos ir ginklų didelį vargą ir aukas atimti šerių žuvo 2; iš 185 naikin- j Vokietijai karą ir duotų
Savo Laivus.
dėlį iš Kauno išvyko Mask and Democracy.” Dieso ko
jie turi laikyti prieš italus.
iš vokiečių.
tuvų žuvo 20; iš 58 subma aliantams visokios galimos
.
Paskelbus Italijai karą. von ir Lietuvos užsienio rei mitetas nustatė, kad šita ly
Amerika pradėjo remti
Noivegijos valdžios žinių rinų žuvo 8; iš 108 mina- pagalbos. Jų pareiškimas jtajaį tuojaus sunaikino 3 kalų ministeris Juozas Urb ga esanti “komunistų fron
franeuzus ir anglus ginklais, agentūra sako, kad aliantai gaudžių žuvo 6. Čia. žino sako:
•avo prekybos laivus, kad šys. Jis išskridęs specialiu tas” ir 563 jos nariai tarnau
bet ginklai be žmonių nega negalėję ilgiau laikytis Nor ma, nepriskaityti sunaikinti
“Žiūrint Vokietijo; aki jais negalėtu ’ pasinaudoti orlaiviu. Pranešimas sako, ja federalinės valdžios įstai
li kovoti. O žmonių alian-Į vegijoj ir remti norvegų ar prekybos laivai.
mis, Amerikos apsigynimo aljantai.' 10,000 tonu talpos kad bolševikų valdžios iš gose. Diesas paskelbė ir jų
tams aiškiai stinga. Anglija miją, nes visi ginklai ir ka
Bet nežiūrint šitų nuosto- programa reiškia, kad ši ša “Chelina” i»- 2000 tonų kelti Lietuvai reikalavimai vardus bei pavardes, reika
ir Francuzija turi išviso tik reiviai jiems dabar labai rei lių, Anglijos laivynas tuo- lis jau prisidėjo prie Fran- “Numbolia” šio antradienio išėję toli iš ribų, kurios bu laudamas, kad visi jie butų
apie 80.000,000 gyventojų. kalingi Francuzijoj.
jaus busiąs didesnis negu euzijos ir Anglijos, kurios naktį buvo nuskandinti Is vo iš pat pradžių šitai kon iš valdžios įstaigų pašalimi.
<» dabartinė Vokietija su Ita
prieš karą, nes dabar esą kovoja prieš nacių užsimoji- panijos pakrašty, o trečias ferencijai numatytos. Kokie Prezidentas Rooseveltas šilija turi apie 150,000,000. ROMA LAUKIA BOMBŲ statoma 1,000,000 tonų nau-1 mą pavergti pasaulį. Gi laivas,
____ _ 3,920
__
tonų “Capo lie reikalavimai, žinių nėra. i tokį reikalavimą pasmerkė
ir nekuriam laikui viską*
Beveik dusyk daugiau. Tie
IŠ ORO.
jų laivų.
‘
i Amerikos žmonių akimis | Noli\” šį utarrtinka buvo'su
sa, Anglija turi daug žmo
Jeigu Mussolinis pradės
Francuzų laivynas taipgi į žiūrint, naciškoji Vokietija! naikintas St. tawrėnce upėj. SUBOMBARDAVO VO nutilo. Bet kai dabar prasi
dėjo kova prieš “penkta ;ą
nių kolonijose, bet jos kolo karą. tai aliantų orlaiviai esąs labai didelė ii nu datos j yra mirtingas musų idealų į Kanadoj. Italai išvalė jį i
KIEČIŲ LĖKTUVŲ
koloną,” tai Pennsylvanijos
nijos armijų beveik neturi. galės lw;mbarduoti Italijos auganti pajėga.
DIRBTUVĘ.
J priešas.” Amerikos žmonės, i pakraštį ir uždegė. Kanados
Visa aliantų galybė, kuriai miestus.
' kurie pir
Korespondentai
)irma stojo už neitra- jurininkai tuojaus italus suCiuricho žiniomis, perei kongresmanas Zandt iškėlė
fašistai negali prilygti, tai praneša, kad Roma jau ruo HITLERIS ESĄS FRAN lumą, esą. dabar jau nori ėmė ir pradėjo gesinti pa- tą sąvaitę aliantų karo or Kongrese reikalavimą, kad
ant jūrių. Gali būt, kad jū šiasi tokioms atakoms. Mus
CUZIJOJ.
' aliantams padėti. Todėl lau- degtąjį jų laivą.
laiviai smarkiai bombarda valdžios įstaigos butų “iš
rių jėga ir nuspręs karą.
“
New
York
Times
”
koį
kti
nėra
ko.
sako
minėtasai
į
'
--------—
solinis gi pasakė, kad už
vę Friedrichshafeną, kur valytas.” t. y. kad visi Die- »
kiekvieną Italijos miestą jo respondentas praneša, kad i pareiškimas, nes demokrati- PARYŽIUS DEGA; DVI randasi pagarsėjusių cepeli įvardinti asmenys butų pa
VOKIEČIAI SAKOSI LAI orlaiviai
subombarduosią Hitleris dabar esąs Francu- i nėms valstybėms reikalinga; FRANCUZŲ ARMIJOS nų ir orlaivių motorų dirbtu šalinti iš darbo.
MĖJĘ JŪRIŲ MŪŠĮ.
penkius Anglijos miestus. zijoj ir pats “vadovaująs” ūmi pagalba. Bet neitralu-1
SUNAIKINTOS?
vės. šešios bombos nukritu SUDUŽO AMERIKOS
Vokiečiai praneša, kad Bet Angliją italams pasiekti vokiečių armijai. Jis tenai mo įstatymas dabar nelei
sios
net Šveicarijos pusėj.
Leidžiant “Keleivį” spauBOMBANESIS.
ties Narviku,
Norvegijos pertoli, o Italijos miestus losiąs “trigubą rolę” — kai džia tokios pagalbos laisvai don Berlynas praneša, kad
Netoli nuo Schenectady,
šiaurėj, pereitą nedėldienį anglų orlaiviai gali pleškint zerio, Hindenburgo ir Lu- į teikti. Todėl reikia, esą, tą vokiečiai
sunaikinę
dvi NORVEGŲ ORLAIVIAI N. Y„ šį panedėlį sudužo
įstatymą atšaukti ir pa- francuzų armijas, ii viso
PABĖGO SUOMIJON.
buvęs smarkus jūrių mušis, iš Afrikos, iš Gibraltaro ir dendorfo
Amerikos bombanesis, ku
skelbti kara.
per kurį vokiečių šarvuot nuo karo laivų.
4,000,000 kareivių. Paryžius
Iš Londono pranešama, ris buvo siunčiamas iš Buf
ANGLAI SUĖMĖ ITALŲ
laiviai
“Gneisenau”
ir
esąs jau liepsnose. Dabar kad šį panedėlį, kai Noi-ve-i
UŽSIMUŠĖ KANADOS vokiečių armija norinti per* gija nutarė nutraukti karą ir falo į Kanados pasienį, kur
RUMUNIJA
TURI
JAU
LAIVĄ.
“Scbarnhorst” nuskandinę
jis turėjo būt perduotas
Anglijos orlaivių vežiotoją 1,500,000 VYRŲ ARMIJĄ.
Anglų karo laivas Ispani APSAUGOS MINISTERIS.!
pasiduoti vokiečiams, tai aliantams. Iš viso skrido 9
“Glorious,” nuskandinę vie
Šios sąvaites pradžioje jos pakrašty sulaikė italų
Šį panedėlį * Kanadoj už- susisiekti su italais pietuose, norvegų kariuomenės orlai tokie bombanešiai. Kelionėj
ną didelį kreiserį, vieną Rumunija pašaukė kariuo 24.000 tonų garlaivį “Vul- simušė apsaugos ministeris
Bet žinios ii bešališkų viai išskrido Suomijon ir te
transportą su kareiviais, vie menėn da 100,000 vyių. Tas cania” ir nusivarė į Gibral Not man McLeod Rogers. šaltinių sako, kad franeuzai nai nusileido. Jie nenorėjo juos ištiko audra su lietum.
ną naikintuvą ir vieną tank pakels jos dabartinę armiją tarą. “Vulcania” vežė italus Nelaimė Įvyko jam skren is viso tiek kareivių karo tekti Vokietijai, tai atsida Astuoni nusileido Albany
aerodrome, o devintas žuvo.
laivi su aliejum.
iki 1,500,000 kareivių.
iš Afrikos namo.
fronte neturėjo.
t vė demokratinei Suomijai.
dant orlaiviu.
Lakūnas irgi užsimušė.
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DIDŽIOJI ŽMONIJOS NELAIME.

Arkliai Veža Francuzų Armotas.

Šiomis dienomis Califor- da iškyla iš krantų, sugriau
nijoj vėl drebėjo žemė ir la na kalnus, užtvindo lygu
bai nukentėjo EI Centro mas ir istisas salas paskan
'■
I
miestelis. Ta proga norisi dina gelmėse. Jurininkai ži
pakalbėti apie žemės drebė no atsitikimus, kada visiš
PATARIA LINDBER- , du savaitraščiui
hebrajų
jimus plačiau.
kai ramus vanduo pradeda
GHUI UŽSIREGISTRUO-1 kalba. Tuo budu Vilniuje
galingai
šlubuoti ir be jokio
TI KAIP HITLERIO
■ bus jau 16 laikraščiu, kuriu
Vienas mokslininkas ap
vėjo
pakyla
tokie bangų
AGENTUI.
i 7 dieni aščiai.
skaičiavo, kad kasmet musų
kalnai,
kad
tiktai
laimingu
žemės rutulį paliečia apie
Lindberghas anądien išsi
LIETUVOS LAISVAMA
9000 žemės drebėjimų: iš iv atveju gali laivas išsigelbėti.
šoko su savo patarimu, kae
5000 silpnų, bet vis dėlto Taip pat yra daugelis salų,
NIUOSE VĖL NESAN
Amerika nesikištų i Euro
jaučiamų, 115 — galingų ir kurios gilumų drebėjimuos
TAIKA?
pos karą ir nesiginkluotv
110 griaunančių; likusius iškilusios iš vandenyno ir
namie, nes tam nesą jokie
Tūlas laikas atgal Lietu
pajėgia pastebėti tiktai spe stovi šimtus metų, arba greit
reikalo. Jo supratimu, ne vos laisvamanių organizaci
cialus instrumentai — seis vėl nugrimsta. Nuolat veikia
žiūrint kuri pusė karą lai joj buvo kilę nesutikimų,
mogTafai. Taigi: kiekvieną požeminiai ugnikalniai ir
mės. Amerika galėsianti pa bet per paskutini suvažiavi
valandą kur nors įvyksta že karštųjų geizerių virtinės
laikyti gerus santikius su vi mą i vadovybę buvo pasta
mės drebėjimas. Kitas mok- tiek Atlanto , tiek Ramiaja
somis Europos valstybėmis, tyti nauji žmonės ir išrodė,
žymesnius požeminius smu-' me vandenyne. Su ta veikla
nes nei viena jų negalinti kad jau viskas eis gerai.
rutulio paviršius dar nuolat ir susiję sistematiški žemės
būti Amerikai pavojinga.
Bet štai “Lietuvos Žinios”
siūbuoja ir linguoja, bet drebėjimai.
Dėl šito pareiškimo Lind-! vėl praneša, kad —
Žemės drebėjimų padaly
mes galim pastebėti tiktai
berghas susilaukė smūgių iš
toji
žala ir nuostoliai yra to
"Iš Laisvamanių Centre
žymesnius poževinius smū
visų pusių. Bet skaudžiausia
kie
milžiniški,
kad juos sun
gius.
ji pliekė buvęs anądien Bos valdybos pasitraukė agr. Dau
Visi žinom, kad daugiau ku apskaičiuoti ir įvertinti.
tone unitarijonų kunigų su gėla. o iš ‘Laisvos Minties' re
kaip du trečdaliu žemės! Taip Kinijos žemės drebėji
važiavimas. Haivardo uni dakcijos d-ras Kairiūkštis.
"Pasitraukimai, kaip girdėt
dengia vanduo, o sausumai me 1556 m. žuvo daugiau
versiteto prof. Hemy W.
motyvuojami nesutarimu ir
užima tiktai nepilną trečda-į kaip 860.000 žmonių, o JaHolmes pasakė:
nesugyvenamomis sąlygomis.
lį. Čia reikia pastebėti, kad i penijes katastrofoj, Tokijo"Pulkininkas
1 indberghas Dr. Kairiūkštis pasitraukę.mes paprastai jaučiam tik Įe, galą gavo apie 200,000
kalba lyg kati Hitlerio knyga dėl ‘Laisvosios Minties' kryp
tai tas katastrofas, kuries i į žmonių. Beveik tokia pat
‘Mein Kampf' visai nebūtą pa ties. kuri pradėjo reikštis pas
vyksta milžiniškuose jurų Į baisi buvo 1923 m. Tokijo
rašyta arba neturėtu jokios kutiniu laiku, kai ‘Laisvojoj
ir vandenų plotuose. Jas re- i katastiofa, kurioj žuvo 174,reikšmės: lyg kad Rausch-! Minty* pradėjo reikštis ten
Pas franeuzus da ne viskas motorizuota, štai. sunkioji jų artilerija vežama į frontą aikgistruoja tiktai jautriausieji! 000 žmonių (jų 32,000 gyvi
ning’o iškelti naciu planai pa-! dencijos. nukreiptos prieš poli
sudegė) ir sugriovė 5/6,000
motorais
žaibo
greitumu.
liais. Tai ima daug laiko, kuomet vokiečiai lekia
instrumentai.
šauliui užvaldyti nebūtų da tinių srovių sugyvenimą, ve
Požeminių smūgių jėga į Įvairių trobesių. Kas gi gali
paskelbti: lyg kad amerikie danti i plačią visų lietuvių problema, inž. Jellicoe ap
to turto ir gy
Koks Dabar Gyvenimas Norvegijoj. yra labai įvairi. Ji sustato- i apskaičiuoti
čiai. siekdami taikos, galėtų , konsolidaciją."
vybių
vertę!
žiurėjo jo statytus fabrikus
ma volais: nuo 1 ligi 10 į
užmiršti vokiečių pogromus,
Nepaprastai didelis že
iš lėktuvo ir pamatė, kad
ar 12. Vieno volo drebėji
kadangi
ūkininkai
nieko
ne

Norvegijos
vyriausybė
Išrodo, kad dirbti vieny juos yra beveik neįmanoma
žmogžudystes, žiaurumus, kla
mės
drebėjimas 1939 metų
mą gali pažymėti tiktai
bandė vokiečių užimtose nori vežti parduoti.
stas. melus, užpuolimus ant bėje lietuviams yra sunkiau pastebėti.
pradžioj
Įvyko Čilėj (Pietų
Vokiečiai paskyrė Norve jautriausieji seismografai,
srityse pravesti slaptai mo
neitralių šalių ir skerdimą ra sia daiktas.
bilizaciją. Ypač tai buvę gijai civilini administrato dviejų — pagauna jau visi Amerikoje). Nors jis tęsėsi
mių žmonių, kurie mėgino gin
tiktai tris minutes, bet daug
KODĖL JIE TYLI APIE Ką Žymus Žmonės pastebėta Oslo srityje. Jau rių Terboveną. Tuo budu instrumentai; trijų — gali miestų sugriuvo ir visai iš
ti savo namus ir laisvę.
ni norvegai, susirinkę i ma vokiečiai stengiasi Norvegi jau žmogus pajusti; prie ke
"Jeigu Hitleris karą laimės,
RUSIJĄ?
Sako
Apie
Religiją.
normali turių — dreba langai ir du nyko iš žemės paviršiaus.
žus būrelius, pabėgdavo pas joje. gyvenimą
tai tas pats gręs ir Amerikai."
Amerikos komunistai da
rys, o nuo aštuonių volų jau i Žydinčiuose laukuose atsi
savo vyriausybę. Gyventojų zuoti.
Prie
kapitalizmo
bažnyčia
Kun. Birkhead iš Kansas bar Įkinkyti Į propagandą
sugriuva kai kurie namai/ rado šiurpus plyšiai. Mirti
judėjimas jau ir anksčiau
mokina
darbminkus
visiško
City da griežčiau Lind- prieš Amerikos ginkląvimąnuo dešimties — žemėj ran į nai žuvusių buvo apie 25,buvo kiek karinės vokiečių Vokiečiams Daug
nuolankumo
:
jeigu
gausi
per
berghą pasmerkė. Jis stačiai si. “Vietoj pilti bilionus kadasi dideli plyšiai, nugriuva i 000. o sužeistųjų apie 30,valdžios suvaržytas, o dabar
vieną
žandą,
tai
atsuk
ir
antrą,
ro pabūklams,*' rašo “Vil
Pagelbėję Karo kalnai ir tt. Dvylika volų su 000 žmonių.
pasakė. kad—
tose srityse paskelbti nauji
ir
"palaiminti
yra
vargšai."
Ji
Daugelis gyvulių jau iš
kelia baisiausią katastrofą,
"Lindberghas nešioja Hit nis” 7 birželio laidoj.—“A- liepia darbininkams kantriai Įsakymai, kuriais praneša
Pabėgėliai.
!
anksto
nujaučia žemės dre
kokią tiktai galim įsivaiz
lerio medali, ir nuo to laiko, merikos pati didžioji pro nešti gyvenimo kryžių, o žada ma, kad visi jauni norvegu
■
bėjimus
ir savo aiškiaregys
duoti.
kaip jis tą medali priėmė, jis blema turėtų būt aprūpinti už tai po mirties vainiką... Ki tautybės vyrai, kurie yra
Šveicarijon
atvykę
iš
Bel
Tą vietą, kur smūgis išky te gali daug padėti žmogui
visose savo kalbose ii' straips savus žmones, kuriem reika tais žodžiais sakant, bažnyčia nuo 18 iki 45 metų amžiaus, gijos ir šiaurės Francuzijos
linga pagelbos” (turėtų būt:
neturi teisės kur nors išvyk žmonės, kurie matė karo už la, paprastai vadina žemės katastrofas numatyti. Ke
niuose palaiko nacių pusę.
užchloroformuoja
darbininkų
liūtas mokslininkų stebėtojų
"Bet po to. ka jis pasakė “—kuriems reikalinga pa protus pasakomis apie dangų ir ti iš savo gyvenamųjų vietų. frontę savo akimis, tvirtina, drebėjimo centru. Centras liudija, kad prieš žemės
Tuo budu jie turi pasilikti kad vokiečiams laimėti te pažymi tikrą tašką, bet že
per radiją pereitą nedėldienį. galba”).
tuo duoda progą kapitalistams
Ir
beveik
nėra
tokio
ko

kaimuose arba miestuose, nai labai daug padėję karo mės drebėjime, toks "taš drebėjimus žiurkės, pelės,
aš manau, jis turėtu užsiregis
juos
pavergti.
Už
tai
kapitalis

gyvatės ir kurmiai išlenda iš
truoti Justicijos Departamen munistų laikraščio, kur ne tų klasė bažnyčiai gerai atsimo kuriuose iki šiolei gyveno, ir pabėgėliai. Pradėjus vokie kas” užima dešimties kilo savo landynių ir labai nera
te kaip svetimos valstybės būtų agituojama prieš stip ka: paliuosuoja r.uo mokesčių ir dirbti tolimesni savo darbą, čių armijai laužtis i Belgiją metru plotą. Smūgis iš že miai laksto i visas puses.
rinimą Amerikos apsaugos.
ypač gaminti gyvenimui rei ir Francuziją, prasidėjo ne mės vidaus aukštyn slenka
agentas...
remia aukomis. Kapitalizmas ir
Apie apsakomas žmonių bėgimas. spindulio pavidalu ir pir Pastebėti ir Įvykiai, kada po
"Nes kaip mes galim juo pa
Tuo tarpu komunistų val bažnyčia eina ranka rankon. — kalingus gaminius.
kiekvieną iš savo gyvena Ne šimtai ir ne tūkstančiai, miausia pasiekia tą vietą, keliatos valandų prieš pra
sitikėti, kuomet jis puošiasi domoji Rusija yra apsigink J. P. Thompson.
mos vietos pranykusi norve bet milionai belgų ir francu kuri yra tiesiog viršum sidedant žemės drebėjimui
naciškais medaliais?
lavusi nuo galvos iki kojų ir
gą tuoj aus turi būti pranešta zų su visais savo daiktai? “branduolio;” toji vieta va skruzdėlės palieka savo po
"Paskutiniais laikais man vis dar ginkluojasi toliau,
Prasti bažnyčios rekordai, bu vietos valdžiai. Osloje išei
dinama epicentru. Jis, žino žemines galerijas, žiogų ru
teko būti keliuose pro-nacių ir bet mūsiškiai
komunistai
vo praeity, ir ne ką jie yra ge na keliatas norvegu dienraš pradėjo bėgti visais keliais ma, yra žymiai didesnis už jos skrenda i jurą ir žuvys
anti-semitų mitinguose. Lind Sovietų militarizmo nieka
dideliais būriais telkiasi pa
resni šiandien... Per du tūkstan čiu, kurie via vokiečiu tar- i Francuzijos gilumą. Tais centrą.
berghas tuose mitinguose yra dos nekritikuoja. Priešin
pabėgėliais
užsikimšo
visi
čiu metų kunigija vis kalbėjo nyboje. Jie nieko nerašo aIš epicentro toliau plinta lei krantus. Per pati žemės
didžiausis Amerikos didvyris gai, jie net laižosi kalbėda
vieškeliai
ir
šunkeliai.
Franapie krikščionybę ir vis tvarkė pie Įvykius Norvegijoje, turi
bangų pavidalo žemės lin- drebėjimą daugeli paukščių
ir jo vardas visuomet iššaukia mi apie “nenugalimą** Ru
žmonių gyvenimą pagal tą Kris pasitenkinti tiktai oficia euzai negalėję per juos pri gavimosi. Ne visada jis ban apima toks siaubas, kad jie
taip jau karštų aplodismentų, sijos armiją.
statyti savo armijai nei mai-'
kaip ir Hitlerio paminėjimas.
Jeigu Rusijai reikalinga taus mokslą, o vienok mes šian liais vokiečių pranešimais. sto. nei kitokios pagalbos. | gų pavidalo, nes pasitaiko ir išskrenda iš miškų, susiren
dien da turime kalėjimus, pa
taip. kad bangavimas eina ka aplink žmonių bustus ir
Amerikos
žmonės turėtų didelė armija ir oro laivy
Taikos
metu
Osloje
buvo
tuo
tarpu
kai
vokiečių
armi

pripildo orą gailiais, jaudi
leistuvystę, teisėjus ir karus.
aiškiai jį įspėti, kad jis musų nas, tai kodėl Amerikai tas
arti 300,006 gyventojų. Ka ja savo užnugary turėjo at iš dviejų priešingų pusių ir Į nančiais klegesiais. Paukš
Reiškia,
da
ir
šiandien
tebėra
susitikdamas sudaro verpe-!
taikos ir apsaugos planų nesa- nereikalinga? Nejaugi ko
tas blogas, kuris buvo du tuks rui prasidėjus, dalis jų iš darus kelius ir niekeno ne tą. Viename žemės drebėji čiai keleiviai — kregždės ir
botažuotų. Tegul jis žino. kad munistai bijosi, kad apsi
iančiu metų atgal; ir dar klau ten išbėgo, bet dauguma li trukdomą susisiekimą su sa me trys medžiai pirma pra kiti — anksčiau laiko isjo balsas mums skamba kaip ginklavusi ši šalis nepadėtų
simas, ar žmonija šiandien ge ko gyventi mieste, kadangi vo bazėmis.
dėjo suktis kiekvienas ap skrenda į tolimus kraštus.
balsas nacių propagandisto."
Anglijai sumušti Hitlerį?
Kita aliantų nepasiseki link save. o paskui vienas Ilgai ir gūdžiai kaukia suresnė, negu ji buvo prieš krikš vokiečiai per daug greitai
užėmė patį miestą ir jo apy mo priežastis esanti lėktuvų į
čionybe.—C. E. M. Joad.
Unitarijonų kunigas Cole
aplink kitą. Taip pat aplin nys ir vilkai.
linkes.
ANGLUOJE
STATYS
FA

stoka.
Vienas
tų
liudininkų,
iš Toledo. Ohio. pasakė su
Svarbiausias Osloje daly matęs savo akimis kovas, kui save kitoj vietoj sukosi
važiavime, kad nemažesnis BRIKUS, KURIŲ IŠ ORO
Pasauly yra visa eilė didelių
varpų bokštas. KalabriĮos
NEGALIMA BUS MAS religijų, suskilusių į šimtus kas dabar esąs maisto pro sako, kad aliantų orlaivių žemės drebėjime du dideli
Amerikos demokratijos prie
duktai, kurių trukumas žy jis visai nematęs, tuo tarpu
šas yra ir Romos katalikų
skirtingų sektų; kiekviena iš jų
TYTI.
miai
juntamas. Gyventojai kai vokiečių bombanešių paminklų akmenys sukosi
kun. Coughlin. "Krikščionių
turi skirtingus kunigus, skirtin
Anglijos architektų są gas religijos apeigas ir skirtin iš miesto dažnai eina i arti kas diena buvęs pilnas oras. ratu vienas aplink kitą.
Fronto” dvasios
vadas.
Galingi požeminiai smū
Coughlin jam asmeniškai junga dabar mano suorgani gus dangus ir peklas. Ir kiek mesnes apylinkes pas ūki Tie orlaiviai netiktai viską
zuoti
studentams
ir
inžinie

ninkus
pirkti
maisto.
Tačiau
giai
gali pakeisti plačius
ardo ir žudo, bet jie baisiai
pasakęs, kad jam daug ge
viena turi tūkstančius ar mili
riams
kursus,
kuriuose
jie
gyventojų judėjimas mieste terorizuoja gyventojus ir plotus. Vietom jie pakyla
riau patinkanti fašistiška
jonus "tikrų tikinčiųjų;’’ kiek
butų
apmokomi,
kaip
statyti
esąs kiek suvaržytas, o taip priešo armijas. "Aš mačiau. aukštyn kaip nauji kalnai,
diktatūra, negu demokrati
viena siunčia prakeikimus vi
iš
oro
nepastebimus
fabri

nė valdžios forma.
soms kitoms sektoms ir kiek pat trūkstą ir susisiekimo sudemcralizuotą minią pa vietom įgriuva kaip gilios
kus, kasyklas ir krašto ekopriemonių, kadangi jų esą bėgėlių,” pasakoja jisai, daubos ar slėniai. Taip pat
viena yra didelė apgavysčių
onominiam
gyvenimui
svar

daug
paimta kariuomenės "kurie, lyg išgąsdintos avys, pasitaiko, kad kalnuos kai į
VILNIUJE BUS 16 LAIK
tvirtovė.—l.’pton Sinclair.
bius namus.
reikalams.
susigrūdo ant vieškelio ir kurie namai iškyla iš žemės;
RAŠČIŲ.
Šio plano autorius inž.
Laisvos rinkos Osloje e- sulaikė ištisą tankų koloną, su visais pamatais, o kitur j
"Elta” praneša, kad da Jellicoe yra labai susirūpi Su didžiausiu žingeidumu aš sančios pranykusios. Norve kuri buvo siunčiama francu-; įsminga ligi pusės ir dar gi-Į
bartiniu laiku Vilniuje eina nęs tuo faktu, kad normali klausausi patarimų daktarų, in gų ūkininkai, jei jie turi ką zams Į pagalbą. Kareiviai liau. Žemės drebėjimų isto-į
12 laikraščių, jų tarpe 6 nio fabriko namai yra pui žinierių. istorikų ir chemikų. nors parduoti, tai vistiek ne rėkė ir keikė, bet žmonės rijoj sutinkam nuostabiau-;
dienraščiai, būtent: “Vil kiai pastebimi iš oro, taip, Bet negali manęs užinteresuoti nori vežti Į miestą, kadangi nesiskirstė iš kelio ir tiek.” šių įvykių. Pavyzdžiui, vie-;
niaus Balsas.’* "Notve Slo- kad bombonešiams jų ilgai teologas, nes jis kalba apie die savo produktus turį parduo
nas aukštas ir apskritas mu
Belgų armija paskutinė- vinis bokštas Čilėj persisky
wo” su savaitiniu priedu ti jieškoti netenka. Jo firma vą. apie kurį ir pats nieko neži ti už vokiečių pinigus. Mat,
kini n kam s **Nowe Slowo jau anksčiau, kaip dar nie no.—M. Maeterlinck.
vokiečių valdžia Norvegijoj ■mis dienomis buvusi vokie- rė pusiau nuo viršaus ligi
Rolnicze.”
“Gazeta Co- kas negalvojo apie užpuoli
!f»ras senas Blue Ribhon nustatė
j išleido specialias markes. įčių mašinomis taip sukapo apačios, bet neperlužo. Vie
n:al|o gerumą—VISADA duo
ja,
kad
išnykę
ištisi
regidzienna.*’ “Kurjer Wilens- mų iš oro pavojus, užsiimi
Eikit per visą krikščionių ! kurios Vokietijoje esančios
na jo pusė įsmigo giliai že dant jums pilnus 3 svarus 4>asi•
mentai,
o
kas
buvo
dar
gyki,” “Vilner Kurjer” ir “Vil- nėjo problemos išsprendi žmogžudysčių istoriją—o tai y- bevertės.
malto sveikumu. uaumėn, antroji gerokai iškilo žymojusio
dirginau ir ypatybe. Blue Rihhon
i
vas.
tas
buvo
be
poilsio,
ne

ner Togblat.*’ Be to, Vilniu mu, kaip pastatyti fabrikus, ra gana ilga istorija—ir jus su
Be to, daug kiaušinių,
viršun. Viename Kalabrijos Maitas užtikrina jums tokias
je eina žurnalas “Naujoji kurie taip Įsijungtų i apy rasite. kad jie visados turi bib sviesto ir sūrių esą reikalin valgęs ir bombų sprogimais vienuolyno kieme buvo šuli na: r.-.kštes ypatybės pasekmes
Romuva. ” "Tėvų Žemė,” linkės vaizdą, kad jie nesu liją ir durklą (peilį) tame pa ga vokiečių armijai. Viskas, tiek pritrenktas, kad veikti nys. Požeminio smūgio j’s VIS VIA.
"Geležinkelininkas,” gudų gadintų gražios Anglijos čiame kišenių j e.—Voltaire.
ką pagaminančios pieninė' jau nebegalėjęs. Dėl to Bel su visais rentiniais buvo iš
dukartsąvaitinis laikraštis provincijos gamtos charak
ir skerdyklos, nepatenka i gijos karalius ir pasidavęs. mestas į žemės paviršių.
“Krynica” ir žydų medici terio.
Ant klausimo, ar religija ir laisvą rinką. Tuos visus proJei dreba ir linguojasi že
ŽODYNĖLIS
nos žurn. “Volksgesund.”
Šis uždavinys buvo pui bažnyčia pakėlė žmonijos dorą? • duktus nuperkanti vokiečių LIETI VISK Al - ANGLIŠKAS IR mė, tai taip pat gali linguoDabar Vidaus reikalų mini kiai išspręstas, nors niekas Mažai žinantis tuoj sušuks: armija.
ANGLIŠK AI - I.IKTI* VISKAS, telpa tis ir žemė juros dugne.
stras i Vilnių leido persikel tuomet negalvojo apie kito "taip!" Bet kas peržiūrės skait Į Vokiečiai gi sako, kad jei is.OO'i žodžių. laibai parankus turėt Šiurpiai ir galingai suban
nyje. Gražiai apdarytas dirbtine
ti dienraščiui “Litovski tele- kius, negu estetiškumo su lines ir faktus, tai suras kad ne. gu pasitaiko mieste mai«to kišt
ir vandenynai
skūra. 160 puslapių. Parankesnio ir guoją juros
Ameriias Bigppst Sp//pr
graf.*' žurnalui "Dienovi metimus. Tačiau kai kilo ap —R u pert Hughes.
•Zcresnio kišeninio žodynėlio lietuviu yra tų gilumų katastrofų liu
produktų bukumas, tai dėl kalboje
nėra.
Gaunamas
“
Keleivy.
”
Parinko A. M. Metelionis. to esą kalti patys norvegai, Kaina ............................................. $1.00 dininkai. Įsiutę vandenys ta
džiui,” "Spinduliams” ir žy- saugos nuo priešo bombų
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AMERIKOS LIETUVIŲ

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
rys buvo išrinktas slaptam
komunacių kokuse ir lokale
Gegužės 29 d. buvo A. L. pravestas
i vice-pirmininP. Kliubo name svarbus
kus.
kriaučių 54 skyriaus mėne
Dabar, artėjant delegato
sinis susirinkimas. Kadangi rinkimams, vienas musų lokiekvienas norėjo išgirsti iš kalo tarybos narys man štai
Amalgameitų unijos kon ką pasakė: “Ar žinai, Jonai,
vencijos ir iš musų pačių lo- kad aš gavau iš J. Kairio in
kaio buvusio koncerto bei strukcijų nebeagituoti dirb
bankieto raportą, tai susi tuvėse už A. Bubnio kandi
rinko nemaža kriaučių.
datūrą. nes jų (komunistu)
iV“ Musų delegatai
ir iš unijos Apartija
jauĮ delegatu,
nutarusi ”remti
.Linkį
Iš kriaučių susirinkimo.

r<

\L — Trečias Puslapis.

UW1> SO. BOSTON.

Birželio 12 d., 19i0 m.

KAS SKAITO, BABO

e*'

GYVENIMAS

Sparnų Netekę Hitlerio Lakūnai.

HJHT

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

PITTSBURGHISKOS PASTABOS.
Mano pranašavimai vis dar Kaip musų sandariečiai ren
pildosi.
ka delegatus j savo “seimą.“

Praeito lapkričio mėnesio
Skaitau tautiškuose laik
buvo SLA 3-čio apskričio raščiuose pranešimus iš
kuopų suvažiavimas, ku Pittsburgho apie Sandaros
riam pasibaigus delegatai kuopų susirinkimą ir apie
būreliais tarpsavy kalbėjo delegato rinkimą i jų "sei
si, nes tada buvo Pildomo mą.” Pasakyta, kad išrinko
sios Tarybos nominacijos.
4 delegatus.
Priėjau ir aš prie vienos
Susitikęs savo draugą ir
grupės, kurioje buvo komu klausiu: ar ir tu išrinktas i
nistų, tautininkų ir kitokių. Sandaros “seimą”? Jisai sa
Komunistas Miliauskas ir ko, kad nieko nežinąs apie
sako tautininkui Virbickui: jokius “rinkimus“ ir nieka
“Dabar jus tautininkai tik dos i sandariečių susirinki
rai laimėsi! SLA rinkimus, mus neinąs, tačiau buvęs
nes mes socialistų neremsi- “išrinktas.“
sime.“
Keistas pasaulis, sanda
Įsikišau ir aš, pareikšda riečiai dar keistesni.
mas, kad senoji P. T. laimės
rinkimus. Bet Miliauskas
“Sandaros” pasakos.
tvirtina: “Mes komunistai
“Sandara“ rašo: "Paga
galim gerai agitaciją varyti liau tapo paskelbta SLA Pil
ir tautininkai laimės.” Aš domosios Tarybos rinkimai
vėl pranašauju, kad SLA ir opozicija užėmė vietą ne
nariai nesiduos agitatoriams paisant i visus “sengvardie
apgauti; jie vaduosis sava čių’ puolimus ir gązdiniprotu. Virbickas tik šypsos mus.”
klausydamas Miliausko ža
Kad SLA nariai buvo
damos komunistų pagalbos gąsdinami tai tiesa. Jiems
tautininkams, tačiau buvo net laiškai buvo siuntinėjamatvt, kad jisai nelabai 9";mi su gąsdinimu: “Kas pir
kėjo komunistų “galingai į miau mį^ _ Tamsta ar
Pagalbai.
SLA?” Bet tai buvo sanda. 7
.
_
į rietiškų
“sengvardiečių”
Na ir kas atsitiko.
, darbas. Na. o jei pi įdėsim
Žiūrėkit.
kas atsitiko: prie. tų tautiškų “sengvarpakilo prieš socialistus p. i dieeių” ir “Tėvynės ' redakBačiunas su savo SLA Ge-i torių su visais jo “broliais,”
rovės griovėju komitetu, “latrais” ir kitais, tai tie
“Tėvynės“ redaktorius su “Sandaros” pasigyrimai dėl
“broliais razbaininkais,” ii opozicijos laimėjimo vienos
komunistai
su ‘‘Tėvynės vietos visai nieko nereiškia.
cenzūra.“ Pylė pamazgas
--------iš visų pusių,’ labiausia ant Paklausimas komunistams,
prezidento Bagočiaus ir ižMusu komunistai nuolat
dininko Gugio, bet vistiek rašo savo laikraščiuose, kad

X'SW**O<K«.

As jam patariau verčiau
tis — pateikė gana sklan
pasidarbuoti
už J. Harmaną,
džiai paruoštus raportus, c
nes. mano manymu, Harmoypatingai V. Zaveckas.
Koncerto ir bankieto ren nas yra tinkamesnis už juos
gimo sekretorius, F. Mila- abudu. Jis nesutiko. Na, tai
šauskas, detališkai pagami jo dalykas. Bet Įsivaizduono savo raportųTuvodyda-: kit> siuvėjai, kokią politika
ma; kiek tie parengimai' vec'a musų lokale J. ivauys.
kainavo. Pasirodo, kad jie Jis duoda tarybos nariams
kainavo musų lokalui virš slaptas komunistų instrukci
šešių šimtų dolerių. J. Bui jas, kad agituotų už Linkuti
vydas, tų abiejų parengimų ir tarybos susirinkime pats
pirmininkas, nuoširdžiai pa atakuoja J. Buivydą, kam
ačiavo kriaučiams už skait šis daro pasitarimus su so
lingą atsilankymą i savo cialistais bei jų simpatikais■
koncertą. Taip pat paačiavo Vadinasi, pats verda lokale
visom komisijom, kurios frakcinę smalą, o taiybos su
dirbo prie koncerto ir vaka sirinkime kaltina kitus!
Tiesa, lokalo taryba J.
rienes.
čia parodyti Vokietijos lakūnai Francuzijos nelaisvėj. Francuzai nukirto jiems sparnus
Nupirkta Dr. Martyno Kairio intrigoms nedavė eiir paėmė nelaisvėn. Jie čia yra aptverti spigliuotomis vielom is.
Liuterio draugijos pikniko i gos. Tačiau Kairys vistiek
keli dėsėtkai tikietų.
I prigundo Linkuti pameluot
Delegatas V. Michelsonas' lokalo susirinkime, buk lo- A. Linkutis ir A. Bubnis Į
Nacių ir Komunistų Išsišokimai
pranešė, kad lietuviu dirb-, kalo taryba nupeikusi J. krūvą sudėti.
Gręsia Ateivių Laisvei.
tuvės jau pradėsiančios po j Buivydą! Ar gali būt nešvaReikia pasakyti, kad šių
kiek dirbti. J. Freedmono Į resnės intrigos?
metų pradžioje patys komu
firma jau duoda darbo Yuš- į Linkutis, žinoma, nesu- nistai norėjo statyti HarmoNacių provokacijos.
Komunistų išsišokimas.
kevičiui. Šimėnui, Kaspers-' pranta, kad komunistai čia ną kandidatu. Mat, tuo
Pittsburgho vokiški naGegužės 25 d. McKeeskui ir Mičiuliui. Bet pažy- naudoja ji savo nešvarios met buvo pasklydęs gandas,
ciai
po
priedanga
Amerikos
porte,
Pa., Amerikos Pasaumėlo, kad su J. Freedmonuį politikos Įrankiu,
kad i delegatus kandidatuo vokiečių draugijos bandė linio Karo veteranai buvo
yra visuomet nesmagumo,
Aš žinau, jog J. Kairys siąs J. Buivydas. Komuna
surengti “nekaltą” mitingą surengę parodą miesto gatnes kiekvieną sezoną jis rei- nenorį Linkučio matyti loka- ciams sudrebėjo
kinkos. Moose svetainėje, kur buvo vėmis. Biznio gatve veterakalauia nuo kontraktorių lo delegatu. Jis remia Bub- Mat, pagal jų religiją išeina
nuolaidų.
nio kandidatūrą. Bet viešai taip. kad kas jau pametė jų žadama rodyti paveikslai iš nams maršuojant. iš vieno
-------jis negali to parodyt, nes ko- partiją, tai tas jau darbinin Vokietijos ir buvo pakvies- namo lango komunistai {im
A. Linkuti komunaciai pa- munistų frakcija nutarė sta- kų “priešas.“ 0 Buivydas tas Vokietijos konsulas iš dėjo pilti savo lapelius ant
Bet ar komunistai žino,
naudojo blogam tikslui. , tyt LinkutĮ. Tat, žinodamas juos pametė. Taigi, bijoda New Yorko kalbėti. Jie bu-1 maršuojančių galvų. Lape- vynės“ redakcijos. Socialisvo gavę ir leidimą iš polici- liuose buvo varoma propa- tai jokios agitacijos nevarė įkas valdo Rusiją? žinoma,
A. Linkutis yra musu io-' į-ink(uči.° silpnybę jis pa- miesi kad jis nebūtų išrink
—ir vistiek laimėjo.
jie sakys, kad Rusiją valdo
toln nlMnmnsiks Uu-vlrt sp. kursto JI padaryti lokalo, SU- tas, jie sušaukė slaptą mitin jos kaip paskaitų susirin- ganda Hitlerio naudai,
kiniui.
Bulis
veteranų
tuojaus
--------darbininkai; bet ar ištikiušokimą gą sausio mėnesio pradžio
Tačiau
Amerikos
Pašaupadarė
krata
tame
name,
Komunistų
kandidatas.
jų
taip yra ? Leiskit man pabudu je ir Įpareigojo F. Černevilinio karo veteranai, išgirdę bet nieko nerado — namas
Dabar kas-link komunis- ^Jausti tų P^V komunistų,
raportus kas veikiama loka- ^kompromituoti kriaučių čių, kad pasimatytų su J. apie nacių rengiamas “pre- buvo tuščiaą ir lapelių mėtytų kandidato. Aš žinau tik
kur Trockis tiek daug turHarmonu ir pasiūlytų jam lekcijas,“ užprotestavo sve- tojai jau buvo pabėgę,
lo tarvboje. Štai. duodamas1 aK^s.e’
.
.
Miliauską ir kiek jisai yra
^dejo, kad ir šiandien be
raportu jisai praneša, kad . ^!noma' Linkučio as ne- delegato kandidatūrą. Jie tainės savininkams,
kam
Tas komunistų neapgalaeeužės 24 d. pildomosios kabinu, nes jis <la.jaunas \y- tikėjosi tuo budu suskaldy- duoda salę hitleriškai pro- votas išsišokimas buvo pla- pasidarbavęs SLA labui, darbo gerai gvvena. Ai ne
tarvbos posėdyje buvęs pa- ‘as ,lr komunistiškų politi- sią socialistų pusės balsus. pagąndai. Protestas buvo ciai ir laikraščiuose aprašy Kuopa, kuriai Miliauskas Raud°nają Armiją organipeiktas J. Buivydas už šių-, kl.enS gudrybių nesupranta Bet kai paaiškėjo, kad Bui pasiųstas ir miesto majorui. tas. ir tų lapelių skleidimas priklauso, turi apie 6 ar 7 zuodamas?
Ir ar musų komunistai ži
Įima socialistu ir jų šimpa- $la J1? kalba
Valllau vydas nekandidatuoja, tai
narius; tai neparodo, kad
Mitingui da neatsidarius. prikišamas ateiviams.
į
no, kiek jų “draugas” Stali
tiku‘susirinkimu. J. Buivy- liežuviu, o cią smeigia peiliu tada komunaciai savo “sky- Į salę susirinko apie pora
Komentuodami apie tuospls buW labai tinkamas oi- nas gauna algos? Gal teik
das prašo balso Lokalo pirkad ateinančiuose mą“ pakeitė. Kairio pasekė
sis komunistai ši klausimą
miniotos V. Zaveckas ne- delegato rinkimuose jis bu- jai stojo už A. Bubnį, o jau
paaiškinti, jei jie žino!
nesni—už LinkutĮ. Paga
duoda, tik paaiškina, kad tų sumuštas.
Antra, jei Rusiją valdo
liau. kaip sakiau, “fiurerio’’ sės.
tokio papeikimo nebuvo. . .
, . ...
.,
už suvaržymą ateivių. Rei- ‘ ganizacųos ______
prezidentu,
patys darbininkai, tai kodėl
’
j.a(j Ar turėtų knauciai pasiduot Bimbos Įsakymu oficialiai
Buvę tik išsireiškimų
Dėl protestų ir Įtemptos kalauja net uždrausti visas!
komunaciams?
vienas Rusijos darbiniubuvo priimtas Linkutis.
padėties, svetainės savinin svetimomis kalbomis radijo Jurgelionis turėtų gauti b»o , nei
kaip komunistai, taip ir so
kas
negali iš Rusijos išva
Smetonos medalį.
cialistai liautųsi laikę frakAr turėtu musu kl iaučiai
Kodėl siuvėjams reikalin kai atšaukė svetainės leidi programas, ateivių laikraš
žiuot i užsieni?
ei jas — tai ir viskas, pareis- pasiduoti
komunaciams? gas apsukrus delegatas?
mą ir pranešė susirinkusiai čius spausdinti vien anglų
Ar žinote, kad K. Jurge
A. Vainorius.
ke V. Zaveckas.
i Ne! Jie savo skymais nori
publikai, kad susirinkimas kalba, visas ateivių draugi- lionis turėtų gauti nuo Sme
Mes turime 11 šimtų na neįvyksta.
Kodėl A. Linkutis darė • sustiprinti savo pozicijas
Protestuodami jas sui egistiuoti ir susirin tonos medali, ir štai už ką:
PITTSBURGH, PA.
rių
savo lokale. Musų lietu naciai turėjo skirstytis.
toki pareiškimą? Aišku, kriaučių lokale. Jiems svarkimus
laikyti
vien
anglų
aš
mačiau
Lietuvos
valdiš

Kad ji kas nors Įmokino. bi delegato vieta ne kriau viškų darbaviečių skaičius
Pakėlus svetainės estra- kalba. Daroma tai po prie- kuose laikraščiuose tokias Lietus sugadino Decoracijos
sumažėjo
iki
13.
Delegato
nes, rodos, nėra tiek žioplas, čių reikalais rūpintis, bet
dos uždangą, pasirodė, kad danga kovos su “penktąją eiles: “Žydi rožės ir lelijos,
Dienos parengimus.
kad kalbėtų nesąmones. O savo politiką varyti. Tarpe neapsukrumas, neakylumas ir estrada buvo tam mitin- kolona.“
žmonės
partijų
jau
bijos.
Jau
per eilę metų pas mus
ji Įmokino komunaciai. kad jų yra dvi nuomonės. Vieni priveda prie to, kad mes gui tinkamai paruošta, ša
Nors
tikrenybėje
tasai
Jurgelionis irgi rašo, kad Pittsburghe
Decoration
jis duodamas raportą taip: jų stojo už A. Bubnį, nes jis prarandame firmas ir kartu lia Amerikos vėliavos kartu “penktosios kolonos“ veiki SLA nariai jau bijosi refe- Day, arba kaip paprastai ydirbtuves.
Aš
čia
neminėsiu,
pareikštų, tada, mat, jie reikalui esant jiems patarkabojo ir nacių vėliava su mas daugiau yra varomas rendumo. Bet tikrenybėj ne i ra sakoma — kapinių puostos ant kojų ir J. Buivydą nauja. Kiti. didžiuma, stoja kokios košės mes turėjome Hitlerio svastika. Buvo išsta anglų negu ateivių kalbo Lietuvos žmonės partijų bi- Šimo diena yra monopoli
prašalins iš lokalo pildomo-: už LinkutĮ. Tarpe tų dviejų per pereitą ketvertą metų. tytas didelis Hitlerio pa mis, bet ateiviai gali nuken jų, o ponas Smetona jų bijo. zuota parapijų. Tą dieną ysios tarybos. Bet tas jų są-, nuomonių ėjo peštynės. Bet Tas jau praėjo. Tačiau mes veikslas. Ant didelės iška tėti.
S. Bakanas. į kaip ir Jurgelionis referen- ra laikomos pamaldos po atmokslas neišdegė ir jie savo galų gale jų fiureris A. Bim- žinom, kad nuo delegato ap bos didelėm raidėm užrašy
dumo. SLA nariai referen- viru dangum kapinėse, o po
veido neparodė.
į ba Įsakė remti A. Linkuti. sukrumo priklauso 11 šimtų tos Hitlerio kalbos ištrau
Petroit. .Mich.—Atitaisymas durno netik nesibi jo, bet rei- pamaldų yra rengiami pikO koks jų veidas yra mu- A. Linkutis kol kas jau ofi žmonių duona ir druska. kos. Taip pat rasta estrado “Keleivio” num. 21 buvo paša kalauja jo.
nikai. Pittsburgho lietuvių
sų lokale? Jis ve koks. Kai cialus komunacių kandida- Statydami i tą vietą žmogų, je ir užmirštų programų kyta, kad draugams Tamašaus
--------tautiškose kapinėse taipgi
mes
neprivalome
vaduotis
buvo nutarta panaikinti lo- tas Į kriaučių delegatus,
kurios buvo spausdintos Vo- kams jų sidabrinių vestuvių
F.
Živato
straipsnis.
būna laikomos pamaldos.
kale abidvi frakcijas. “ApMųsų socialistų nuomonė kokiais politiniais sumeti kietijoj. žodžiu sakant, bu sukaktuvių proga, draugai su J
Paskaitęs “Tėvynėj” p. Bct T‘s meti?!a lietu?
sigynimo Kriaučių Sąjun- yra tokia, kad A. Linkutis mais. Ne! Mes turime žiūrė vo rengiamas tikrai hitleriš rengė puikų pokylį. Tikrenybė
ti
žmogaus
gabumų
ir
jo
sa

kas mitingas. Ir ne vienas je turėjo būt pasakyta taip: Ta- Ziyato stiaipsni apie SLA
gą" ir “Lygą,“ tai’ komunisKomunis ! silpnas delegato vietai. Tiepiknikus
tai saviškės grupės nepa sa, jis jos nori. Bet nepai vistovumo, kad jokie politi- mitingas, bet svetainė buvo mašauskai surengė savo drau-!
gauni
Per
tod dėl
p
‘“r daugeli metų Rymo
J dejinlčiai mitin. gams puikų pokylį ir gražiai kad
dėl atsįjadimo visokių katalikų
naikino. Jie ją laikė ir tebe- sant jo visų silpnybių, jis kieriai negalėtų jam dikšv. Kazimiero pa
O taip šiandien yra su * ,
pavaišino. Ta klaida atitaisome., SLA gerovės griovėjų komi- rapijos klebonas kun. Ka
kaiko šiandien. Jie visuomet vistiek butų tinkamesnis už tuoti.
Linkučiu, kuriam diktuoja K,,piteburgho laikraščių koMrs. A. Kidulas. tetų kaltas yra referenduateina susiorganizavę, savo} A. Bubnį. Musų manymu,
j.
Kali
>
s.
respondentai
ir
fotografai
------ -------------------------------- mas, ir todėl reikia ji panai- zėnas per kapinių dienos
kandidatus iškalno nustatę Bubnys neturėtų būti dauiškilmes padarydavo gra
taj aprašė ir INKVIZKIJA. Parašė N. Gusov. Kinti.
ir lokale juos stengiasi pra giau delegatu, nes jis juo ITd' Hai manas via kitoks.
žaus
biznio. Šiais metais jau
Puiki naudinga knypa, aprašyta ,
vesti. Jų sriovės vice pirmi buvo jau kelis kartus ir lai Užtat jis nepi įtapo nei pne nuti-aURe paveikslus visu iš- katalikų liažnyėios siautimas ir p ra-i . l>vl. Tėvynėje .Jlllgelio- buvo atsiradę ir konkuren
džia reformos. Su daugeliu puikių niS priveisė visokių “šiukš
ninkas J. Kailys buvo pasta dabar pabus kiti, kurie dar komunistų. nei prie sociahs- kabųjr dePkoracijų. Pubflkoj paveikslu.
21.* misi.
SI 00 lių,“ “žiurkių." “broliu raz- cijos: Bridgevillės šv. An
^
ia
.
8
aS
l
!
S
kilo
didelis
pasipiktinimas,
tytas frakcijos susirinkime nebuvo. J. Harmonas yra
tano parapija rengė savo attnkSiIelT inltnftflk ! ’r
nac’ai butų bandę kiflu metai atgal. Į vice pirmi tinkamiausis iš visų. Ir jeigu
anlt’j^'aHosS'
>ki? pranta, ton. Kazėninkus norėjo eiti J. Stanke kriaučiam rupi ne politikie- kelią .u tpklal- ^1?,ku^1.ak’ tur laikyti savo susirinkimą,
. „.i k, k
-k/ no
pagal brolio Živato ,logika,
•• komandos neklause. tavičius tai kad jį nublokšti Į riavimas, o rimtas darbas kūne pasiduoda aklesniam t • i§dkll,ju bulu kilusios
uz
save?
Netik
as,
bet
usi
reiktu ir “Tėvvne“ nana? Į eiau lietus visiems <ugadmo
Gydytojas ir Chirurgas
sali, J. Kaiiys paleido plet- musų lokale. tai jie turėtų
įeiktų n tėvynę Panai-' biznį. Dievas jau nepadeda
socialistai
ir
jų
simpatikai
Vi
t
nasekmėie
WWRep.
kus, buk jo žmona kadaise rinkti J. Harmaną delegatu. Sti ikdpleXet
SWmdifo^risneTidoxl Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p šmėŠtų.neS JO,e PerdaUR:"'4 kunigėliams.
ir nuo fi iki 8:30 vakaro.
skundusis ant J. Stankevi
Ne todėl, žinoma, reikia
Svpntndirriais: 10 iki 12 dieną.
J. Hai lęi^jams ir per radiją savo
Bet mano supratimu, tai kaip tapti suvienyti,
čiaus ir patarusi niekados Į rinkti J. Harmaną delegatu,
3325
So.
Halsted
Street
man
3________
J»
Bu
vyd
—
.
programos
transliuoti.
ne “Tėvynę” reikia sustab- '
P m*
t i- ■ • t
lokalo valdybą jo nerinkti. kad jis socialistams artimes
CHICAGO, ILL.
Dėl tų pletkų J. Stankevi nis. Ne! Jį reikia rinkti dėl AN«xos dainos.
Publikos opinija privertė'
(lytl* if ne referendumą pu- mai su reikalingais klausima r st
angių kalbose,
naikinti, bet šmeižikus rei-j;; sakymais
•Antra
akymaisperžiūrėta
čius negavo nominacijos ko to, kad jis smarkesnis, ap Jo\>ro d«?n^tėŠV on\a,4dekiim«’i- ra^U° stoti uždaryti vokie-'
Te!. Boulevard 8483
pagerinta
kia prašalinti iš SLA.
munacių kokuse. O J. Kai- sukresnis ir gudresnis, negu joms ir dainavimui. Kaina .... 15c. C1U programą.
laida Kaina .
................. 25c.

DR. MARGER1S
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Ketvirtas Poslapis.''
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Pąsihlbejimas

Minia Sudegino “Je
kovos Liudininkų"
Salę.

Kennebunko miestelyje,
Maine’o valstijoj, pereito
nedėldienio nakti susirinkusi minia žmonių išdraskė ir
sudegino ‘‘Jehovos Liūdininku” sektos salę. Kaip vi
sa tai piasidėjo. aiškių žinių
nėra. bet sprendžiant iš laik
raščių pranešimų išrodo,
kad buvo taip: nakties laiku
i “Jehovos Liudininkų” kie
mą Įvažiavo automobilium
keli vyrai. “Jehovos Liudi
ninkai” buvo savo salėj už
sibarikadavę, nes turėję ži
nių, kad ant jų ruošiamas
patriotų užpuolimas, nes jie
atsisako saliutuoti Ameri
kos vėliavą. Kaip tik auto
mobilis su nežinomais žmo
nėmis Įvažiavo i kiemą, “Je
hovos Liudininkai” iš salės
šovė ir dviem vyram pakirto
kojas šluotais. Sužeistieji
tuoj buvo nuvežti ligoninėn.
Policija suėmė kelis ir išve
žė “Jehovos Liudininkus”
kalėjimam Nors buvo da
naktis, sujudo visa apylinkė
ir apie tą namą. iš kurio bu
vo pašauti du užpuolikai,
susirinko apie 2.500 žmo
nių. Visi buvo su kuolais ir
kitaip ginkluoti. Salės lan
gai buvo išdaužyti, o per
—Aš jau ne syki tau sa langus išmėtyti visi baldai
kurios
tuoj
kiau, tėve, kad tokio dalyko, ir knygos,
. ._
.
. _ ~buvo

M sikio su Tėvu

-Tegul bus pagarbintai
vaike:

—Tėve. man rodosi, kad
tiuputi svyruoji..
—Nu. tai kas? Juk tokių
zokonų nėra, ką draustų
svyruoti... Amerika fry kontras: nori—^svyruok, o nori
—stovėk kaip cvekas, i džėlą niekas už tai nepasodins.
Čia nėra nei Stalino, nei
Hitlerio.

—Man išrodo, tėve. kad
tu truputi išsigėręs šiandien.

Nu. 24.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

PAGONIZMAS IR
STABMELDYBE.
Pagonys ir stabmeldžiai
nesuprantantiems tų žodžių
prasmės žmonėms atrodo
kažkokiomis
baisybėmis,
.
keiksmažodžiai
tie
žodžiai
nereiškia
Maciau
nieko baisaus nei nedorovmgo. Pagonis yra lotyniškas žodis. Pagoniu vadinainas gamtos reiškinių garbintojas, taip pat ir stabmeldys. Pagonizmas, stabmeldybė kilę iš lotyniško
žodžio “pagi,” kuris reiškia
valstiečiu gvvenamas sritis,

Birželio 12 d., 1940* m.

Bruožai iš M. X. Mockaus
Biografuos
A. M. METELI ONIS.

Mykolas Ksaveras Mockus (Mockevi-, žinoti Bibliją. Todėl jis ir pašventė visą
čius) gimė 1864 metų spalio 26 d. Ramo- i savo laiką “šventraščiui” studijuoti. Mokinavos kaime, Krosnos valsčiuje, Kalvari- • nosi netik Biblijos, bet skaitė tikybų istojos apskrity. Dzūkijoj. Lenkiškai skaityt ir j riją ir kitus raštus apie religiją ir bažnyrašyt Mykolas pramoko pas kaimo “da-; čias.
raktorių.”
. Tas ir atidarė Mockui akis. Jisai pama
Atvykęs 1886 metais Amerikon, apsigy- tė. kad tokio daikto, kaip “gera” tikyba
veno Shenandoah, Pa., kur išgyveno virš darbininkams, visai nėra ir negali but. Padviejų metų ir dirbo anglių kasyklose. Bet matęs, kad visos religijos yra niekas dau1888-9 metais Amerikoje buvo didelis ne- giau, kaip tik kunigų biznis, o kad tas bizdarbo krizis ir Mockus, išbuvęs'arti metų nis geriau sektųsi, visos bažnyčios gina
be darbo. 1889 metų pradžioje atvyko Į darbininku išnaudojimo sistemą, visos ly-

slavišku žodžiu “poganyj” sius prie nuodingų durnų ir dulkių, Myko- nes atviriau ir žiopliau.—pamatęs visa tai,
ir kitais panašiais pravar- las susirgo ir turėjo apleist darbą. Ėmė Mykolas Mockus, besimokydamas i kuni-

džiavimaiš. dvasiškių daž daugiau kaip du metu šiek-tiek sutaisyti gus, liko pilnas laisvamanis.
nai vartojamas Įspūdžiui sveikatą.
Tą tiesą, kurią jis sužinojo, Mockus nupadaryti. ką nors pasmerkti,
Negalėdamas daugiau dirbti dirbtuvėj, tarė pasakyti ir kitiems lietuviams darbipaiuokti.
Mockus Įsitaisė mažą spaustuvėlę, kurioje ninkams. Bet čia vėl Mockus susidūrė su
Daugelis netiksliai su- dirbo smulkius spaudos darbus lietuvių ir nauja problema: iš patyrimo jis žinojo,
pranta ir stabmeldybę, ypač lenkų kalbomis. Be apgarsinimų, jisai at- ’ ad darbihinkai mažai dėmesio kreipia Į
turint galvoje tikėjimą se- spausdino nemažai ir brošiuraičių. 1891 paprastą žmogų. Todėl jis nuvyko Į pronovės lietuvių, garbinusiu metais jis atspausdino “Dainos Dėl Ber- testonų seminariją Fairmount, Ohio, ir.
gamtos reiškinius, žymiai niūkų ir Mergelių,” kaina 10c.; “Daina nors nemanydamas būti kunigu, baigė
daugiau stabų garbinimo Cerkvės Varpininko,” 5c.; “Kaip Daryti protestonų dvasiškių kolegiją, gavo kunielementų yra katalikų, sta- Monus (Štukas),” No. 1 ir 2 knygeles, o go diplomą ir pasiruošė griauti visus močiatikių ir kitokių tikybose, vėliau ir kitas.
nūs, kurie yra dengiami “šventumo” skraiČia be statulų, paveikslų ir
Mockus buvo pirmas Detroite lietuvis, ste ir kuriais kunigai išnaudoja tamsius
jiems panašių stabų neapsi- apie kuri sukosi visas lietuvių atbudimas ir žmones.
einama, ypač iškilmingų pa- organizavimosi darbas. Prie SLA jis prisiNors Bibliją Mockus jau žinojo atminmaldų metu. Įvairios bažny- rašė 1892 m.; Tėvynės Mylėtojų Draugija tinai tačiau nesiliovė tyrinėjęs kunigų pa
tinęs iškilmės ir apeigos, ku- buvo Įsteigta 1896 m., ir tais pačiais me- slapčių toliau. Ir jis turėjo tam nepaprastų
rios dažniausia pasisavintos tais Mockus i ją Įstojo. O kada susiorgani- gabumų ir nepaprastai gerą atminti. Jeigu
iš
pagonybės, senovės ir vė- zavo Amerikos Lietuvių Mokslo Draugija, paimdavo skaityt jam patinkamą knygą,
kaip teisybė, pasauly visai aplietos kercsinu ir uždeg
lesnių
laikų pasaulinių ir tai Mockus priklausė prie 2 kp. Plymouth, tai taip Įsigilindavo Į jos turini, kad visai
nėra. todėl neužsimoka apie tos. Salė taipgi buvo sude
net
teatralinių
iškilmių/turi Pa.
"
užmiršdavo apie save: užmiršdavo valgyt,
ginta. Minia daugiausia Įnir
tai nei kalbėti.
kūomet^afėj^^uvo1 ra«ti i gymiai daugiau stabmeldišDetroite Mockus buvo organizatorium miegoti, ir skaitydavo kaltais per ištisą
_ —Maike, nebliu z n •v k. so,
uaveikselementų
—
statulų,
pair
nemažai dirbo SLA kuopoj, TMD kuo- dieną ir nakti.
Kaip tu gali sakyt, kad tei Hitlerio ir Stalino
veikslų,
vėliavų,
žibintų,
poj.
LSS kuopoj ir kitose organizacijose.
Mockus visai negerdavo svaigalų ir ne
sybės nėra ant svieto? Pati lai.
puošnių
liturginių rūbų,
Mockus dar ir Detroite begyvendamas rūkydavo tabako. Tuštiems dalykams laipirmučiausia
teisybė yra
smilkalų.
varpų
ir
vargonų
buvo
fanatiškai religinis ir eidavo pas len- ko visai neleisdavo ir niekais neužsiimdatas, kad mudu čia stovime IŠ NEW YORKO PAVImuzikos
L1ONO BELGAI IŠMETĖ
šitoj vietoj.
atributų,
SAVO KARALIŲ.
____
—Ne. tėve. tas ne teisybė.
stabmeld i š k o s apeigos, šinėjimus ir su lietuviais kunigais
Mudu nestovim vietoj, bet
New Yorko parodoj Bel Krikščioniškose tikybose vi- rikais. Jo pirmas susikirtimas su katalikų kurinius centus, nors paskui neturėdavo
sukamės aplink žemę ir kar gija turi savo pavilioną. ku sa tai naudojama maldinin- kunigais Įvyko dėl platinimo darbininkų už ką nusipirkti maisto ir po dieną ir net
tu su ja lekiame per erdvę rio vidury stovėjo iš mar
kams privilioti.
V. Al. tarpe apšvietos. Tuo laiku Mockus buvo ilgiaus badaudavo.
aplink saulę. Nuo to laiko, muro iškalta Belgijos kara —- ■■
— - jau gerokai apsiskaitęs, apsišvietęs žmo-1 Prieš išvyksiant i Meksiką, Mockus tukaip tu ištarei paskutini žo- liaus Leopoldo figūra. Ka
gus. Jis matė, kad musų žmonės daug var-Į įėjo savo knygyne suvirš 5.00V tomų kny
di, tėve, mes jau nulėkėm dangi Leopoldas pasidavė URUGVAJUJE SUSEK
go
kenčia dėl savo tamsumo. Gi kunigai gų, daugybę Įvairių žurnalų ir kitokių lei
TAS NACIŲ SĄMOK
keliasdešimts mylių.
Hitleriui ir liepė savo armi
sakė.
kad apšvieta vedanti darbininkus dinių. Prieš išvyksiant, tas brangus jo kny
SLAS.
—Ar tu manęs ne fulini? jai padėti ginklus, tai Ame
pas velnią Į peklą; kad darbininkams rei gynas buvo išdalirttas tarp daugelio žmo
—Ne. tėve.
rikos belgai taip šituo elge
Iš Montevideo praneša kia ne žinojimo, bet daugiau tikėjimo, nių; kitiems už skolą knygos buvo užsta
kad
— Bet aš su tavim,
Maike, siu pasipiktino,
.
..
- - .
i pereita
•- *- «ma. kad tenai susekta naciu
, - daugiau aukų kunigams. Tuo laiku Moc- tytos ir taip jos žuvo be pėdsakų...
nesoglasnas. kad
ad vyčių ge- są\aitę tą J o sto\ylą išmėtė penktoji kolona, kuri pla- kus turėjo artimą pažint} su keliais protesSulig jo pasakojimų, tai Detroite Moc
nerolui nereikia. gerti. Zinai, is pa\ įliono laukan.
navo nuversti
dabartinę tonų kunigais, kurie savo parapijonims kus pirmą “bedievišką” prakalbą pasakė
mano vaiskaą nutarė rengti rm hmri in i pi ai
Urugvajaus valdžią ir pa- neti‘k nedraudė skaityt ir mokytis, bet dar 1908 metais. Kalbėjo temoj: “Kur pek
pikniką, tai kunigas Įnešė, COLOMBIJOJl RIAUŠĖS statyti nacių režimą, kuns patys juos prie to ragino. Iš tų protestonų la?” Vėliau jis pradėjo kalbėti Įvairiomis
PRIEŠ ITALUS.
paruostų dirvą vokiečių ka- kunigu buvo vienas lietuvis, Laužemis, ir priešreIlginėmis temomis. Mockus labai
kad ant to pikniko butų užColombijos sostinėj Ba- ro operacijoms ateity.
- ‘
—
ordeliuota 100 keisu alaus.
tudentas
Trumpaitis, su kuriais Mockus kenkė kunigų bizniui Detroite. Netoli nuo
Na, tai kaip tu rokuoji. Mai- gotoj šio panedėlio vakarą
vedė ilgus ir dažnus susirašinėjimus tiky- Detroito, Parisville, Mich., lenkų parapi
ke, kas ji galėtų išgerti, jei- kilo didelės riaušės prieš
bos klausimais. Mockus manė. kad tikyba joj buvo lietuvis kunigas C. Valaitis, kuris
gu aš negerčiau?
italus, kuomet laikraščiai
RIKOS AMBASADĄ.
darbininkams reikalinga, bet ji turi but buvo pradėjęs Detroite organizuoti sau
—Tėve, tu šimto keisų pranešė žinią, kad Italija
Iš Romos pranešama, kad “gera” tikyba, kaip protestonų, kuri nesi- lietuvišką parapiją 1898 metais; jis ją or
negali išgerti. Taigi čia kita paskelbė karą Francuzijai prie Amerikos ambasados priešina žmonių apšvietai ir progresui. To- ganizavo per 10 metų. ir vis tik nesuorga
neteisybė.
ir Anglijai. Susirinkusi tuks- tenai pastatyta 100 karei- dėl jis Įsikalbėjo, kad Amerikos lietuviai nizavo, nors tada Detroite lietuvių jau bu
—Na. jeigu tu nenori man tantinė minia tuoj pradėjo rių sargyba. Kadangi Ame- darbininkai turi priimti protestonų tikybą, vo gana daug. Jam daug kenkė Mockus ii
teisybės pripažinti, tai gud daužyt italų biznierių lan rika simpatizuoja demokra- ir tada viskas busią tvarkoj.
kiti laisvamaniai; 1908 m. Įtunigo sudaly
bai.
gus.
tas
komitetas išėmė iš teismo uždraudimą
tinėms valstybėms, tai bijoPatariant kunigui Laužemiui ir kitiems,
—Iki pasimatymo, tėve!
masi, kad fašistai neišdau- Mockus nusprendė pats eiti i kunigus. Bet prieš Mockų ir Joną VaišvilaitĮ. kad jiedu
KANADA PASKELBĖ
(Bus daugiau)
žytų ambasados langų.
norint būti protestonų kunigu, reikia gerai
KARĄ ITALIJAI.
Italija Turinti Apie Kanados ministeris pirmi
ninkas Mackenzie King pa
5,000 Orlaivių.
siūlė parlamentui rezoliuci
Kiek tikrai Italija turi ka ją. kurioj Anglijos karalius
ro orlaiviu, aiškiai niekas prašomas naskelbti karo
nežino. Kai Hitlerin madė- stovi tarp Kanados it Itali
jo Europoj karą. Italijos or- jos. Rezoliucija buvo priim
laivių fabrikai dirbo dieną ta vienbalsiai. Italijos dikta
ir nakti. Kiek jie per tą lai- torių MussolinĮ
Kanados
ka pastatė nauju orlaivių, premjeras pavadino “dvėse-

—Maike. išsigerti reikia.
Dabar pijokų laikai. Žiurėk. Lietuvoje žmonės biedi . Ameri
*----- _•
m, neturi ko valgyt,
kos lietuviai turi dėt jiems
aukas, o pijokaut ir jie pijokauja. “Lietuvos Ūkinin
kas” ant tos intencijos net
išdiukavojo šitokią karunką:
Piliečiai geria.
linksmai dainuoja.
Juk dabar šnapsas.
sako. madoje.
Ką išsigersi.
tą ir turėsi,
O neišgėręs
durnas sėdėsi.
—Na, tai matai. Maike,
jeigu Lietuvoje prasti žmo
nės taip geria, tai kaip tu
gali reikalauti, kad aš. star
kas vyčių vaisiu» generolas,
gyvendamas Amerike im
čiau ir neišsigerčiau? Tik
pamislyk. kur tavo razumas?
—Bet jei tu. tėve, skaitai
save vyriausiuoju vyčių va
du. tai tuiėtum būti jiems
geras j avyzdis. Tu neturė
tum dalyti taip. kaip daro
paprasti žmonės.
— Tai ką tu čia dabar nori man pasakvt. Maike?
Aš noriu pasakyt, tėve,
kad u, turėtum daudau žiu- žinių nėra Amerikoje ma- B
ietį, ka n mtelnrentai ei- noma, kad dabartiniu laiku

giasi.

įtalpa trali turėti is viso apie

—Ar tai tu rokuoji. Maiko. kad aš nežinau, kokių
čiudų pridaro tie, atsipra
šant. tiligentai? Jei nori, tai
aš galiu tau ir dainušką apie
iuos padainuot. Ve. pasi
klausyk :
Tie tiligentai
kitokio budo.
Jie tarp mužikų
daug nesigruda:
Į uteli jie
visada slenka
Ir ten praleidžia
uždarbi menką.

5,000 lėktuvų. Žinovai tvir
tina, kad italų orlaiviai esą
vieni iš geriausių. Bet sako
ma. kad italams stinga ža-

pauliščiu, kuvis lauliia
••

FRANCUZAI SAKOSI
BOMBARDAVĘ BER
LYNĄ.

Francuzu karo vadovybė
paskelbė pranešima, kad
birželio 7 nakti Francuz jos
orlaivių eskadronas bombardavo vokiečių dirbtuves
Berlyno priemiesčiuose. Bet
vokiečiai sako, kad jie jicšDINO “CARINTHIĄ.
^oję bombardavimo pėdsaAirijos pakrašty pereitą kų “su padidinančiais stiksąvaitę vokiečių submarina lais,” ir neradę jokių žennuskandino anglų kreiserį kių.
“Carinthią.” Prieš karą šis
laivas
prigulėjo Cunard li RUSAI SUSITAIKĖ SU
Jeigu utely
JAPONAIS.
nijai ir buvo vartojamas ke
dar trūksta vietos,
Sovietų valdžia paskelbė
leiviams vežioti. Dabar jis
Tai tiligentams
Maskvoje,
kad ginčas su ja
buvo apginkluotas ir tarna
vi a kur dėtis •
ponais
dėl
Mandžiuko ir
vo karo reikalams.
Jie sau kvaterą
rytinės Mongolijos sienų jau
kur susiranda
GELEŽIES DARBAI VIS išrištas ir sienos aiškiai nu
Ir ten neina
GERĖJA.
statytos. Ginčui pasibaigus,
visa jų b nda.
tarp
Maskvos ir Tokijo vėl i
šią <ąvaiię geležies ir
Na. ar Tas np teisybė. plieno fabrikuose darbai atnaujinti diplomatiniai sanįnkilo d*i
minšinieiib*,
tikini
Maike”
liavos
orlaiviams statyt,
Daugumą lėktuvų jie stato
is medžio, bet ir tą medi jie
turi importuoti.

yra tas Elius kuris patenkina

abi baro pusias!
“ELIUS kurs yra ELIUS”
PARODYK I PICKVVICK KRANĄ
•r«w«4 by HAPFKNRKMER

inc., Boston, Mass., BRIWKRS SINCI 1B70
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Vokiečiai Bombardavo Francuzijos Sostinę.

CHICAGOS VIENUOLYNE ATSIRA
DO JAU “VELNIŲ.”

PAJIEŠKOJIMAI
Stanley
ilty Eideiitas,. iš I.ietuvo
os paeinu iš Nerimdaičių. Telsrų ipskr.,
Kauno jrub., pajieškau .<avo giminių:
Ignaco Tenuko. Povilo Stoškos ir
Juozapo Stočkos, Marijonos ir Zofijc» ’l'enukaitės ir Marijonos Končaitčs, ir kitu pažystamų ;ię. draugų.
Prašau jų atsišaukti. kurie žinot kur
jie randasi, malonėkit pranešti.
(G
Stanley Aident
ę
45Ci Penn stdeet.
Gary, Ind.

Šių metų gegužės 26 d. Haščių reporterių. Girdi, kas
Chicagoje įvyko vienuolyno į tik pas mus atsitinka, tai
rėmėjų metinis seimas. Da- tuose laikraščiuose vis
vatkos seimavojo vienuoly-; būna aprašyta.
Pirmininkė A. Nausiedieno koplyčioj, taigi šventoj
vietoj, kur. rodos, velnių ne nė pareiškė, kad ji numa
turėtų būti, o betgi žmonėi nanti kas rašo. O vienuoly
DETROIT. MICH. Pajieškau kam
bario už stubos apvalymą. Kam butu
šneka, kad viena “pikte no kapelionas kun. B. Urba
reikalinga t' kia moteris, prašau atsi
dvasia” vis dėl to atsiradusi dar “pazalatijo,” kad kas
saukt. Aš dirbu šapoje.
; P. M.
'‘Naujienose” ir “Keleivy”
-*<>71 Williams st..
lieti' it. Mich.
Istorija yra tokia. Antrą rašoma apie vienuolyną ir
valandų po pietų vienuoly jo rėmėjus, esą melas. Bet
J ieškau Užsiėmimo.
no rėmėjų draugija susirin atsistoja p. B. Bitautienė ir į
J< igu kam reikalinga moteris prie
'•i'/nio. ar prie namų prižiūrėjimo,
ko vienuolyno auditorijoje pareiškia: “Reikia tik iš
arba kitokių darbų mieste ar ant
ūkės. klauskite: A. \V. Gau.
<4>
kuri įandasi vienuolyno ko šluoti kelis velnius iš čia. tai'
151 Third st..
So. Boston, Mass.
plyčios apačioje. Reikia pa
tada tų rašinėjimų nebus.’
žymėti, kad toji koplyčia Tokį pareiškimą išgirdę vie-1
Darbininkas ant Farmos
I Viduramžis vyras, pavienis «single i
nėra tokia menkutė, bet di ni delegatai pradėjo šypso-'
rei’ alingas prie farmos darbų. At -idėlė ir graži, kaip geros pa
tis, kiti labai susiraukė.
š:mj1 it tuojaus.
.J. J. Piandums. i
lapijos bažnyčia. Todėl ii
K. 1, Koue's Corner. Auburn, Maliu-.
Visgi tie pirmininkės, ka- ■
salė po ta koplyčia yra dide
I
peliono
ir p. Bitautienės pa
Reikalingas Darbininkas
lė. Tenai gali tilpti apie
reiškimai yra įdomus. Pir
| Lietuvišką keptuvę su troku išve
1.000 žmonių.
žioti duonas. Turi but patyręs tame
Per šį seimą delegatai ii mininkės pareiškimas yra įčarlie ir užsidėt bondą. Galite matyt
subatoje tarp 7 ir 9 vai are. po šiuo
svečiai tepripildė tik apie domus dėl to, kad dabar ji
adresu: Lithuanian National Corpo
pasisakė
tik
“
numananti"
pusę tos salės. Įnėjimas bu
ration. 11 Berkeley st., l-a\vrenee,
Mass.
i !i
vo atdaras visiems, todėl aš kas rašinėja į “Naujienas”
irgi inėjau tenai visai lais ir “Keleivį,” o pernai ji “ži- i
ReikaEngas Vyras
vai. Seimo delegatai susidė nojo” kas tai darė. Pernai ji ;
Kuris supranta farmos darbus,
>_ , '*’•
m r etų karves milžti ir karu važiuo
jo iš paprasčiausių darbi buvo pasikvietus į vienuo
ti; tokiam vyrui moku š'ju.od už mė
lyną
2-jo
skyriaus
pirminin

ninkėlių žmonelių, kurie
nesį ir burdą duodu. Prašau greit at! siliepti.
Mrs. M. S.
I 1)
viešuose susirinkimuose ne kę A. Vaišvilienę, neva “su-į
Štai kaip išrodo iš oro Paryžius, i kuri pereitą sąvaitę vokiečių orlaiviai numetė 1060 bombų. Užpuolimas Įvyko dienos
R. 1). 1.
Montrosc, Pa.
sitaikyti,
”
bet
vietoj
“
tai

gali pasakyti nei žodžio
laiku, kuomet oras buvo ūkanotas ir nuo žemės užpuolikai nesimatė. Keli šimtai žmonių buvo užmušta ir sužeista.
Kai kurie jų viešai negal: kos.” kapelionas užsipuolė i
Mėsos ir Groserių Krautuve
Atsimokėdami už tai, francuzu orlaiviai tuojau subombardavo vokiečiu Miuncheną ir kitus miestus.
ant
p.
Vaišvilienės,
kam
ji
nei išsižioti.
Parsiduoda. Biznis išdirbtas apie
2ll metų. Proga jrera. Kreipkitės: <•>>
Visokių to seimo smulk rašinėjanti korespondenci
27 Short st., LAVVRENCE. MASS.
pa pareiškimą, o prie kapo pasa
WASHINGTON, D. C.
menų neminėsiu, nes tai ne jas į “Keleivį” ir “Naujie
Amerika Stato 68 BELGŲ PAVILIONAS
kė
atsisveikinimo
kalbą.
Į
ka

UŽSIDARĖ.
PARSIDI <>1>A N AM AS.
I
svarbu. Tačiau reikia pasa nas?” Jis žinąs, kad tai esąs Keliatas naujienų iš lietuvių
pus velioni palydėjo daug žmo
Karo
Laivus.
Dviejų šeimynų, po 7 kambarius,
jos
darbas.
Taigi
pernai
tas
kyti, kad šių metų seime at
gyvenimo.
Belgų pavilionas
Nevv visi naujoviški įrengimai, apie 1’.g
nių. Binghamtone paliko seserį
Dabartiniu laiku Ameri- Yorko parodoj uždarė savo'akuri° žemės’ P‘‘ra apieiinkė. Mainy.
sikartojo tas, kas buvo ir pe baisus nusidėjimas buvo
reitais metais. Tai yra buvo ‘žinomas,” o šįmet jau tik i Juozas Gabrilevičius A- Adomonienę ir ios šeimą. Lietu kos laivų dirbtuvėse yra sta- duris be jokių paaiškinimų. kitę: Jošeph Diamond, 19 Hanson et.
atkaklus
užsivarinėjimas “numanomas.” Nežiūrint to, merikos Lietuvių Draugijos voje 4 brolius ir dvi seseris. Už- tomą 68 nauji karo laivai. Pavilione buvo išstatyta dei-! (iš Eastern avė.), VVoburn, Mass. (G
iždininkas, ba’jręs šio pasaulio visus sunku Apie 12 dirbtuvių dirba die- mantu už $30.000,000, nes!
prieš 2-rą skyrių, kuris gy padarytas tuomet p. Vaišvi- Washingtone
17SAk^ FaVma
_ .
,
mantų už
nes
lienei
priekaištas
nėra
atgegužės
mėnesio
pradžioje mus, ilsėkis ramiai laisvoje Anakti.
Ppw*itn
snhata
T*.
*L
l..-I
1/3 AKrų rarma
vuoja šv. Jurgio parapijoje,
naKtj. ?,erelt4 subatą Belgijos kolonijose Afrikoj: 4<» akrų
gero miško. 125 akrai dir
merikos žemėje.
šauktas
ir
jos
neatsiprašyta,
buvo
išvežtas
ligoninėn,
kur
Bridgeporte. Nors tas sky
Philadelphijoj buvo pabaig- yra didelė deįmantu pra bamos prie molio žemės, visa lygi,
v i-kas gerai užauga. Stuba, barnė ir
tus ir nuleistas vandenin ; 'monė.
rius yra vienas iš veikliau Ar ne tiesa, kas “Keleivy jam buvo padaryta apendik
kiti mažesni budinkai, yra mulai, raso
operacija.
Dabar
jis
ilsisi
Į
35,000
tonu šarvuotis laivas
sių ir daugiausiai vienuoly
i gundai, avys, farmos įrankiai ir pa
'
1 ■■
■
rašoma!
Maryiand, Pa. — Cegužes 12,* “VVashington.” Antras pair žada greit sugrįžti namo.
sėliai. Kaina $2,2(19, įmokėt $1.4(«(.
nui aukų sukelia, bet kadan
BUSIANČIOS NUSTATY Parduodu dėl silpnos sveikatos. i 1)
Dabai
dėl
kapeliono
pamirė
Pranas
Berukštis,
sulau..
.
našus jūrių milžinas busiąs TOS REIKMENŲ KAI
gi jo valdyboje vadovauja
Z. ADAMS,
Rerlin. Md.
.
' Girdėt, kad Juozas Že ,
kad
raštai
“
Nausakymo,
I
kęs
ap:e
60
metų
amžiaus.
Sirgo
nuĮeista§
vandenin Nevv
nepatinkami vienuolyno rė
maitis
pralenks
visus
musu
NOS.
esą“ draugijos narius ir bus apsi- i neilgai. Paliko
žmoną
Marijoną. Yorke kul. jfc statomas jau
PUIKI FARMA
'"‘V””,, ir “Keleivyje” .T
l’alik" .*
”»"« Marijona.
mėjų centrui ir, vienuolyno jienose
119 Akrų žemės, gera stuoa su vi
Paskutinėmis
dienomis
Ame
J?!-..-x5į.
tok
!
o
..H
a
.ę!L
1
S:
vedęs:
už
keliu
savaičių
jau
i
®
v
!
’
.
r
.
2
c
metų.
Bet
jiems
apginksais įrengimais ir barnė, elektrikas
vadovybei asmenys, tai tas
no
pareiškimo
šviesa, telefonas. įbėgantis vanduo.
nusisypsojo
hll<5iančins
vestuvė®
Visi
i
1
”
gulėjo
SLA
111
kp.
ir
jos
nai
uo
ti
ir
galutinai
irengti
immenkoje
pradeda
kalbėti,
skyrius yra niekinamas, že
c riovotVz*.
busiančios
Parduodu su gyvuliais arba be gy
ir
paprasčiausios
davatke
riai savo draugui nupirko gražų sja da kokjus metus laiko, kad greitu laiku visoms gy- vulių.
I u 11 Lr i o >vi
Aukštos ir lygios pievos, butų
minamas. jo raportai kriti
vieta ir aeroplanų stočiai. Noriu
Keturi kiti panašus šarvuo- venimo reikmenims bus val gera
kuojami ir seimuose atmeta
parduot greitai, nes dabar geriausis
čiai. po 35,000 tonų kiek- džios nustatytos kainos.
laikas pirkti.
(o)
mi. Taip buvo pernai, taip
F. KATINAS, VVaehusett street,
vienas,
busią
užbaigti
kiek
atsitiko ir šįmet.
H0LDEN, MASS. Telef. 46—2.
Petronėlė Lamsargiene
vėliau.
kieti uuujciči
tai p eiv
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
“Draugas” ražo apie meilę gryna teisybė. Galų-gale,
Labai Gera Ūkė.
Nevv Yorko ir Philadel- GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
LENKAI ATKĖLĖ VIL
ir pasitikėjimą savo vadais. dėl ponios Bitautienės pa miesto lietuvių kolonijos.
turite
kokius
nesveikumus,
kreipki

Moteris
parduoda labai gražią uke
phijos laivų dirbtuvėse da tės pas mane: duosiu gerą patarimą prie gražaus
ežero ir prie gero kelio,
NIUN
80,000 KOLONI
Ponia
Vaiciekauskienė
iš
reiškimo.
Išeina,
kad
vie

“Draugas” giriasi, kad
bar yra statomi du da dides ir busit patenkinti.
(28) nauji budinkai. namas 11 kambarių,
ZATORIŲ.
LAMSARGIENĖ
visi įrengimai, ūkės masinos, 225 akeviskas pas juos eina kaip nuolyne turi gerą gūžtą “ke Moundsvillės, W. Va., sve
ni karo laivai, kurie turės po LSI 4 S.UET.
VVater
St.. Philadelphia. Pa. riai žemės ir daug gyvulių, žeme la
čiavosi
pas
savo
sūnų
Juozą
per sviestą. Štai, 28 gegužės liatas velnių.” Visi susirin
Lietuvos ministeris pirmi 45,000 tonų. Jie busią apbai gera. derlinga. Parduosiu pigiai.
kusieji pripažino, kad taip kelias savaites ir sugryžo
Priežastis, nėra gaspadoriaus.
(bi
laidoje jis pasakoja:
POILSIO VIETA.
jį’’ninkas Merkys anądien pra- saugoti tokiais šai vais, kuMrs. Mary Bubeneik
gali
būti,
kaip
ponia
Bitaunamo
gegužės
7
d.
Nepamirškit, jus galit parleist va- R. I). 4. Richfield Springs, N. Y.
“Praėjusią sąvaitę įvyko
i W -st ne^’ kad iki šiol Vilniaus rių dabar esamos kanuolės kaeijas
gražioj ir sveikoj vietoj labai
du reikšmingi seimai: AL- tienė pareiškė. Kad vienuo•
, mėnesyi.,„.ji važiuos
krašte surašyta jau 26,000 negalėsiančios
pramušti. pigiai. Kurie sergat ramatu, ku
•
J M
* V ,' atbėgėliu ir 80,000 koloni- Vienas ju busiąs pavadin- li, ms reikalingas tyras, sveikas oras.
RK Susivienijimo — Wor- lyne “velnių” yra, tai rodo
lame
nenūs
Edvardas
baigia
mokslą zat(,;.iu • kmje buv<) ,enku (as
antri;5
„Ncw pas mus tinkamiausia vieta. Karma
ir
tas
faktas,
kad
jame
cester, Mass.. ir ŠKA Rėmė
puikioj vietoj, ant kalno, kambarių
“KELEIVIO” KA
ad™'JnJ ir gaus paB“’ valdžias atkelti iš Lenkijos. Jersey.” Tai bus plaukiojan- daug,
lietuviška pirtis, šaltinis. Jeigu
jų Draugijos — Chicagoje. dalyvavo Chicagos'lietuviai karo akademijoj
norit daugiau žinių, klauskite:
(;»
Abu buvo gausingi ir pasek Romos katalikai kunigai. skynmą 2-io.,o leitenanto Albėeėliai da5ai. siundiimį a)S tvirtovės.
Mrs. Kazimiera Yauga
LENDORIUS
jie
bijojo
ten
pasilaipsniu.
<>!<! Tovvn Farm. Ilarvard. Mass.
mingi. Apsvarstyti svarbus
atgal; bet ką Lietuvos valitų jūrių milžinų.
Kurie jį užsisakė visiems
metų einamieji reikalai ir
išsiuntinėtas.
O kas da ne
nutiestos veikimo gairės ki
užsisakė, gali prisiųsti užsa
tiems metams.
kymą dabar. Kaina “Kelei
“Praėję seimai reikšmin
skaitytojams — 25c.
sus
ir
sėdėjo
prie
pat
durų.
gerai
išsimokinę
senovės
šom,- srera ir lysi. viskas gerai aujra. vio”
gi
vienu
charakteringu
aru cementuoto kelio. Parduodu ne Prašome
adresuoti taip:
SVEIKAS IR GARDUS ALUS
brangiai. Mano moteris mirė. Gali
bruožu—katalikų visuome Matyti, taip darė dėl to. kad kius ir gerai pašoka,
atsisaukt aujrnsi mergina arba mote “Keleivis,” 253 Broadvvay,
ragus parodžius,
Marijona Andriulionytė, •
nės pasitikėjimu savo va velniui
ris be vaikų, aš priimčiau už pusinin
TAI
LIETUVIŲ
IŠDIRBYSTES
musų
draugijos
raštininkė,
J
‘
1
ke- galėtumėm ir apsivest. Aš esu 4S So. Boston, Mass.
dais ir meile jiems. Kai tarp tuoj galėtų pats piimutinis
metų. ? merikos pilietis. Dauųiau žibuvo išvykus porai sąvaičių
kitų idėjų organizacijų Nyk sprukti laukan.
n:,i norint, klauskit: C. K-tis
t.'!)
Turbut dėl vienuolyne i Massachusetts valstiją pas
R. D. I. I’»ox 54, Frenciitown. N. J.
sta ai šios kovos, agitacijos
-•
•__ _ ______ ..........
PANAIKINKIT
dėl vadovaujamų vietų, tai esančių “velnių i seimą ne savo tėvus paviešėti.
PARDUODU
LIETUVIŠ

Juozas
J.
Vaičkauskas.
PLEISKANAS ir
pas katalikus yra pilnas su atsilankė ir vyskupas P. Bu
KUS BALANDŽIUS.
čys,
kuris
dabar
viešėjo
Chi

tarimas. Abieiuose seimuo
BINGHAMPTON,
V.
Juod-zalviai. rud- Sustinrinkit
se išrinktos tos pačios darbš cagoje. Jisai Chicagoje lan
jralvir.. gcltonkė: i ir i menkesnius susirin- Mirė Juozas A. Kaminskas.
galviai ir balt
čios centro valdybos.'
PLAUKUS
galviai. l’iisiunTai. ot, čia taip ir prašosi! kimus, bet į vienuolyno re Gegužės 23 d. mirė ilgametis,
Vartokite
Alvxander's
-tilo Olive
ėiu į visas dalis.
.
S
-•ienvtu
Valsi
Snampoo
ir
Stiprinantį
Joniką,
mėjų
seimą
neatsilankė.
tas šv. rašte užrašvtas žydų
Binghamtono lietuvis Juozas A
tijų ir į Kanadą. Į I’r'siuskite 25 centus, o mes prisiųsiMatyt,
pabijojo
vyras
“
vel

......
i 'ne 2 Sampalu.
fariziejaus (rabino) pasigy
Kaminskas. Mirė staigiai. Į į
rimas : “Ačiū tau, Viešpatie, nių.” Jis neatsiuntė dagi nei Ameriką jis atvažiavo apie 2!) i
ALEXANDER’S CO.
BENIMIR.MTIS
KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
520 IVilson St.,
kad aš nesu toks. kaip anas savo palaiminimo seime su metai ir visą laiką gyveno
412 W. ItROADU \Y.
•Vaterbury, Conn.
TI
—
PABANDYKIT
TIKRO
LIETUVIŠKO
ALAUS.
SO.
ROSTOV M \SS.
sirinkusiems
delegatams.
Binghamtone. Iš Lietuvos veliu-!
ten kitoje kertėje stovįs
muitininkas. Aš esu teisinUžsibaigus seimui, dele- nis paėjo iš Ažarų kaimo. SpiraGAUNAMAS IR BONKUTESE
gas ir viską, kas tau pn- j Batai
a « ir delegatės, susirinkę kių para p.. Panevėžio apskr.
klauso, atiduodu tau.’
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE
■ burieliais. šnekučiavosi ii Juozas buvo pažangiu pažiūru
Tai taip giriasi ir “Drau- kai kurie ginčijosi, kas čia žmogus, švelnaus budo ir draugas” “meile” ir “sutarimu”; do “velniai” galėtų but, ku- gingas vyras, jis turėjo daug
praėjusiuose seimuose. Tik- rie trysp susisukti sau lizdą draugų tarpe lietuviu ir pas kai
81 LAFAYETTE ST.,
TELEFONAS
renybėje yra visai kitaip, šventoje vietoje! Vieni sakė mynus.
Jei norite žinoti apie karą ir kitus paaaulie
WORCESTER, MASS.
Worce»ter—5-4334
Tikrenybėje, pas tuos “D.” vienaip, kiti kitaip. Bet dauPasauliniame kare jis buvo
įvykina, tai skaitykite “Naujienas,*
katalikus yra dar daugiau gumas sakė, kad pats didy- Suv. Valstijų kareivis. I’riklau-,
"Naujienos* yra pirmas ir didžiausias lietuvių
Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road.
visokių intrigų ir užsivari- ?is “velnias” ar nebus tas, sė SLA 50 kį> . buvo darbštus
dienraštis Amerikoje.
^OU»>» Rn«ton 2271.
South Boston. Tel.
nėjimų, dažnai visai bergž- kuris diriguoja rėmėju cen- narys. dirMavo įvairiose komidžių, negu pas tuos kitus, trą.
sijose ir valdyboje. Kuopa nete
Užsirašykite “Naujienas* žiandien. Naujienų
kitų idėjinių srovių žmones.
Todėl delegatai ir sakė. ko tikrai garbingo draugo. Pa
prenumerata metama Amerikoje (iiimant ChiReikia da pažymėti, kad kad reikėtų iššluoti iš vie- dėdavo ir laikraščiams, laiks,
eagų), $5.00. Chieagoje ir Europoje — $0.00.
VIRĖJA
įdomų dalyką seime iškėlė nuolyno patį vyriausi “vel- nuo laiko pttriūkdamas prenu
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
Money Orderį nr žeb|
cicerietis A. Valančius. Jis nią,” o mažesnieji patys iš meratorių ‘'Keleiviui." "Naujiereceptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
iškėlė 1klausimą,
Tada
kada parašydavo!
_ - —.J dėl•• rasinė• 1ten išlakrtvs.
•
*
1 vienuo•• . noms." o kaip
.....
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminu, kaip su

BROCKERT BR£WING C0., Ine.

podukn
Valančius pasiūlė rezoliuci- sūnūs ll' posūnius. Al' taip nymą karštai remdavo.
ją, kad neįsileisti į seimus ir bus, tai tik ateitis parodys
Išlydint velioni .Juozą is našiaip jau susirinkimus laikSeime buvę*. mu S. Jasiulionis pasakė 1 ruini

taisyti maista. kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminų kokybę.
Knygą sutaisė K. Petrikienė. išleido A. L. I). L. 1.1
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. RROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Karas Europoje

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street
CHICAGO, DUNCIS

Ssuipaiisusuti ksp'įf fsafojeitu

teitas Puslapis.

Šlėbė Ankstyvai Vasarai.

Moterims Pasiskaityt

Islandija Dabar Nepriklausoma Valstybė.

PROFESIONALIŲ MOTE KAIP PASIGAMINTI NA
MINIU MIELIŲ.
RŲ DRAUGIJA.
Kiekviena seimininkė ga
li pasigaminti mielių namie,
ir tas darbas visai nesunkus.
Tiesa, naminės mielės-būna
tamsios ir šviesiems pyra
gams nelabai tinka. Bet blylams. kasdieninei duonai,
ubą tamsiems pyragams
los būna geros.
Ypač
naudinga žinoti.
Lithuaman
Prcfessiona' caip jos pasidaro moterims
ant farmų. kui- dėl kiekvieWomens Club.
Draugijoj yra reprezen į ;10 mažmožio i miestą netuojamos Įvairios profesijos. į iengva nuvažiuot,
šitokia draugi ia yra vert; ' Mielės daromos iš bulviu
lėmimo, nes tarp lietuvių d: Ir iš apynių. Paduosime čia
nėra perdaug profesionali; ibiejas;
moterų, ir gal šitas žingsnk
Bulvių mielės. Imama 3—
yra pirmutinis toks Ameri 6 bulvės. 1 stiklinė piklevokos lietuvių istorijoje.
ų kvietinių miltų. 2 šaukš.ai
cukraus ir truputis pirkTurimomis žiniomis. Chi
cagoj randasi apie penkiom .inių mielių.
Bulvės išverdamos, nulu
dešimtis lietuvių profesio
pamos.
gerai sutrinamos ai
nalių moterų. Mes norėtume
sutarkuojamos
;
pirktines
susipažinti ir su kitų miestų
profesionalėms. Mes ma mielės sutrinamos su cuk
nom. kad gera tokiai pažin rum. dedamos i bulves, su
čiai proga galėtų buti SLA pilami miltai ir Įpilama sal
seimas, nes seimo metu Chi daus pieno tiek. kad butų
cagoje bus daug svečių iš ki masė geros grietinės tirštumo. Viską supylus i kokią
tų miestų.
puodynę, reikia laikyti vie
Dėl to musų draugija yra ną parą šiltai, kad išrugtų.
Hollytvoodo artistė Prisvilki Lane demonstruoja vilnonės
natai usi tinkamai priimti Vėliau galima supilti i šva
materijos šiltą šlėbę ankstyvai vasarai. Jos spalva šviesiai
viešnias profesionales, ku rius butelius ir laikyti vėsio
žalia su tamsiai žaliom sagom.
rios lankysis Chicagoje lai je vietoje. Taip pagamintos
ke SLA seimo. Jeigu profe mielės vėsioje vietoje išsilai ‘POISON IVY” IR KAIP
Tūli žmonės k^užtėn^
Tai žolei vra
sionalės atsišauks, tai bir; ko 1—2 mėnesiu. Prieš var
NUO JOS GYDYTIS.
į-iviv
uz.ivnn.rt
galima surengti tam tikslui tojimą mieles reikia būti
nuodin- V5-10?0 -P1'**11.1 ProĘa?’ė‘Poison ivv” via
arbatėle.
nai sušildyti, nes kitaip gali
--.,i •,
iui, ir iie užsinuodija. Jeigu
llSaKdlb id- *1
1
• 1
gas
augmuo
nekilti.
Tad kiekviena profesio-,
Apynių mielės. Imama 1 pais, kurie
nalė. kuri mano buti seimo
2—3 stikli tamsiai žalios s
metu Chicagoje, yra prašo stiklinė apyniu.pirktiniu
mie- ba- tartum aliejuoti,
ma pranešti apie tai musų į nės vandens,
patvoriais. tarp
vice pirmininkei ir kores liu ir miltu.
Apyniai užpilami van- žiojasi ant medžių, o jei nė to užsikrė
pondentei. p-lei Helen Pech.
Nauja lietuvių moterų
draugija, vien tik profesioualems. Įsikūrė Chicagoje
keliatas mėnesiu atgal. Ini
c-iativą šitai draugijai pada
. ė p-lė I.. Narmontaitė. auk
štos mokyklos mokytoja ii
“Naujienų"
Moterų sky
riaus bendradarbė. Draugi
ja tuo tarpu vadinasi Tb<

_

deniu

ir puodą

pridengus

104th place, Chicago.
Įa.
Illinois; te’ephcne, Pullman Bangveiiu. kai kinį įaiką pa
3474
i virinami. \ eliau apyniai nu-

29 W.

da
lių:
mininkė. aukštos mokyklos Prieš dedant pirktinės miemokytoja: Helen Pech. vice lės gerai ištrinamos cukrum,
pirmininkė, artistė, daini Po to dėdami miltai ir visa
ninkė ir muzikos mokytoja:,. masė išmaišoma iki grietiDr. Matilda White. antra 1 nės tirštumo. Viską paiuovice pirmininkė, dantų gy- išus. indą gerai užrišti ir padvtoja: Stella Strikol, pro- ,
.tokolu
*i. L, i alininke. advoka-. laikvti
- paia>
• •* dilioje v
j je. kad gerai
Fo 1Siš........išrugtų.
......
Po
tė: Eldon Genitis, iždiniu- '
rūgimo mieles jau galima
kė. mokytoja, b Harriet
o
. t___ • • i vartoti, o norint ilgesniam
t
į laikui pasidėti, reikia supudicinor' 1 '' 1 K '
ti i butelius ir laikvti vėsioje
Butų gerai, jeigu butų ga vietoje.
šį “receptą imam is “L.
lima įkaiti panašias draugi
Ūkininko." kur ii paduoda
jas ir kituose miestuose.
Profesionalė. Valstiečio Duktė.''

danges
karštas vanduo.
Kuomet tie geizeriai Islan
dijoj yra atsiradę, nėra ži
šiauriniame Atlanto van nios. Senuose dokumentuo
denyne, netoli nuo Grenlan se geizeriai minimi jau pnes
metu. Islandai net sadijos
krantų, yra
dide- . 1.000
lė Ispandijos
sala.gana
Georgą-j™
,.sostJnės pavadinimą
finiai ji priskiriama Eulo-1 Reykjav.k išveda b sity geipai. Iki šio karo išsiplėtimo
-lat>
įslandiskai
Tai yra šalis, kur iš po snie
ge ir ledų muša verdantį*
šaltiniai.

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHFISONIENĖ.

iandija su Danija jungė tik
personaiinė unija, t. v.. Danijos karalius kartu buvo ii
Islandijos karaliumi, šiaip
jau Islandija buvo bev*eik
savarankiška valstybe Danijos globoje. Bet štai ba, landžio 9 dieną Daniją okupavo vokiečių kariuomene,
Tuojau iškilo painiavos dėl
kitų Danijos valdytų žemių
—Islandijos, Grenlandijos,
Faroe salų. Faroe salas, kulios yra į šiaurę nuo Anglijos, tuojau okupavo anglai,
nes angiai negalėjo prileisti,
kad tose salose įsikurtų vokiečiai. Grenlandijos likimas dar nežinomas. Tarp
kitko, amerikiečių spaudoje
keliamas sumanymas Grenlandijos salą iš Danijos atpirkti. Mat, Grenlandija,
būdama iį šiaurę nuo Jung$
tinių Valstijų, netoli šiauri.
nių Kanados kraštų, amerikiečiams yra gana svarbi
strateginiu atžvilgių: jeigu
Grenlandijoje įsikurtų ko
kia
stipri valstybė,nors
tai kariškai
Jungtinėm/Valsti< ’
i
i
sudaiytŲ dldell° pa'°’
Jaus-

•»

• • i

««

: laveikslų visokių tikėjimų dievų, die-

t<li pats pi* ■• vaičių.
,-aičių,

ottrlviiki

relikvijų. I ažnyčių. šventiny- niakalnių, kurių žymiausias

■ ,os ^I-ičiuhs — pirmininkas,
j 90,; prescott St. \Vaukegan, Ill.

Atsiminę dar, kad didesnę
Bet tuo budu galima apsi-A'x.5?.Į"!<?ravi;ia - nym-pageibinin., metų dalį žymi dalis salos
yra padengta storu ledų ir
'augot tik ant gieitlijų, pa-j^uzana Gabris—nutarimų rast.
sniego
sluoksniu, suprasi
kol nuodai da neisitrynęį ISO McAlister avė., IVaukegan, Ill
me,
kad
gyvenimo sąlygos
per odos skviutes i kraują*. į •'Tį'ha. Kernagns-turtų rast
čia nėra perdaug malonios.
•Jeigu nuodai bus jau įsitry-: K Vaitiekūnas — kasierius,
Vidurinėj
salos daly iš viso
nę ir pradės rodytis
is —
pūslės, 72(1 — Sth St.. JVaukegan, 111.
gyventojų
beveik nėra: gy
KASOS
GLOBĖJAI
tai Bostono sveikatingumo! O. Lauraitis, K. Ambrozunas.
ventojų tirščiau užtinkame
kt.misionieriu’- D-ras Bailey
KNYGIAI
tiktai salos pakraščiuose,
K.
Dambrauskas,
A.
Marcinkus
pataria nusipirkti vaistinėj
palei
vandenyną. Viena, sa
MARŠALKOS:
5 per cenl solution of potasRukštabs, .1. .larušaitis.
los
pakraščiuose
kalnai nėtiim perm3nganate ir suviiSusirinkimai būna paskutinį nedėl- |

.•hociės mokinė,

kuri Minnea-j

poly buvo išrinkta kandidate 1
Amerikos

aviacijos

“karalai

Ji turinti labai graž.ias ku-S
r- linijas.
tes.“

i Avitcimu iciuiiuiiu

tai jau tie užsikrėtė ja būna
giausių knygų kiekvienam lietuviui. Kai iSUl'OpOje
tikrai nelaimingi. Ona pa- jsig\-kit tuoj. Didelė knyga, anie
i dingsta valstybė po valsty- teka karštas vanduo ir šildo švaidžių ir kt.
rausta, sutinsta, iššoka pus- wo'pusiapių. Kaina
$2.50
bės. toli siautėję gimė nauja kambarius.
Dabar Islandija pasiskelles, kurios paskui trūksta, is_____________________ ---- • nepriklausoma
valstybe—
.............
■
’
•
.
i ...
Prieš keliatą metų tokiu bė, nors laikinai,
nepriklaužaizdų sunkiasi skystis ir ii- »iršlys svvadžiotojas. „
Islandija
budu islandai pradėjo apšil- soma valstybe. Kaip jos ne
J
gai negija. O niežėjimas vieno veiksmo Komedija. Paiasė
šąli* labaikalnuota,pilna d>lJ net ?avo
sostin?
Re-vk* priklausomybę
gerbs kitos
toks balsės, kart žmogus ga- ?“•
užgesusių
vulkanu.
javiką.
valstybės,
šiandien
dar netavas save sudraskvti. Ka- <rxiGb mėii.ė. vieno veiksmo Kosvdamas
Žaizda * žmogų.- mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin--------žinoma.
O
tai
mažytei,
bet
ras veikalėlis. Dalvvauja 2 vyrai ir
Šalis retai apgyventa.
*
’ 1
Islandija
visais
atžvilgiais
erti.
3
simpatiškai,
nors
mums
lagauna nuodų ant pil’štų bei 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje
įdomus
kraštas:
pati
šiauri

nagų. ir kur tik tais pirštais ‘ 'myeuteje- K:una ..................
šitie karšti šaltiniai ta- į bai tolimai islandų tautai
nė
jos
dalis
jau
yra
už
šiauciau
negali Islandijos oro norėtųsi palinkėti sėkmin
paliečia sveiką odą, tenai tikėjimu istorija
Parašė
p.
d
.
chantepie
de
la
Sauį'es
speigiracio
ribos.
Be
to.
sušildyt;
klimatas tenai ga- gos kloties nepriklausomabematant iššoka naujos pūs
aye. Teologijos^ profesorius. Vertė Islandija nepaprastai kai- na šiurkštus, žemė kalnuo- me gyvenime.
Cmks.
lės.
rga di- nUotas kraštas. Tenai nepa-į
.etuMų kaibon ... Laukis. kn\ga
nuo
Geriausis vaistas
nu<- lėlio formato. 5<)SG puls. <u daugybe prastai daug užgesusių ug-

apUZlUll.

ėfami. 17 metu amžiaus high’

'ji; tulas Ainaisonas, pasi?‘at^ namelius ne toli sity
slltu« ' eismui, kurių kaistas vanduo garuodavęs ir
pripildvdavęs risą Banką
2an*'
Pats didysis geizeris yra
15 metrų skersmens. IKiauryme, iš kurios veržiasi karturi 2 metru
diametrą. Vanduo, kuris
muša iš šito šaltinio, turi
175 F laipsnių kaiščio; bet
jeigu teimometrą panerdinti į pati šaltinį, tai jis parodo iki 218 F laipsnių karščio.
jej
nors j šaltinį įmestai versmė tuojau tą daikta išmeta laukan. Ypač ne
pakenčiamas via muilas,
Todėl turistaikeliauto- Islandijos parlamentas se
niausi* pasauly.
jaį, kurie aplanko Islandijos ’
opi^prins
geizei
ius, su
su savim
sav im dažniandažniauĮdomiausia čia pažymėti
šiai pasiima muilo gabalų,; ĮsĮandijos parlamentą, kuris
nes tuomet geizerius juo ga- esą* pats seniausias parla
“pavaišinti,” ir jie ne mentas visoj Europoj.
paprastai smarkiai tuomet i
1930 metais Islandijos
veikia.
~
.
,
,
,
,
.
’
parlamentas
šventė savo
««■ *s rie**«»*>•
zenai islandams tiek ir tėra
naudingi, kad juos aplanko
Islandijos valdžia pri
turistai, krašte palikdami klauso ministerių kabinetui,
minisžoatika-

giausis muilas, kuris perka-i lių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais,
:hicago. 1914. Kaina .......... $7.«« vadinasi Hekla.
mas drapanom skalbti—ho-į__________ ____ __________
Kadaise tie ugniakalniai
rax soap. Pajutus niežėji- LIETUVIŲ LAISVĖS MYyra
veikę, todėl beveik visas
mą, tuojaus ’eikia tuo muilu' LĖTOJŲ DRAUGYSTE
salos pavilgius yra padeng
gerai nuplauti paliestą vie-Į
wat;kegan. ill.
tas iš ugniakalnių ištekėju
ta. Nusiplovus, išsimuilinti
iš naujo ir leisti muilinom’ {
VAU>V,?'
METAMS
sios ir sustingusios lavos.

pjtrotlvTa Dona Maj

Svarbiausieji žmonių pra
gyvenimo šaltiniai — žve
jyba ir šiek tiek daržovių
auginimas. Aplink Islandiją
žuvų yra nepaprastai gausu:
ju žvejoti užtenka ne tik pa
tiems islandams, bet žvejoti
čia atvažiuoja net iš Euro
pos. Daugiausia pagaunama
silkių, kurių čia tikrai apstu.
Todėl ir svarbiausias Islan
dijos Eksporto dalykas yra
žuvys. Toliau, saloje dar
šiek tiek užsiimama žemės
ukiu. čia auga bulvės, buro
kai, kopūstai ir kt.
Patys islandai yra kilę iš
vikingų. Jų kalba gana se
na. Iki šiol, kaip jau minėj’au, Islandiją globojo Dani
ja; Danijos karalius buvo
kartu ir Islanduos karaliu
mi. Tačiau šiaip jau islandai
valdėsi beveik nepriklauso
mai: turėjo savo parlamen
tą. valdžią ir tt.

vo rankas: susirinkęs Islan- vfa gvrnjaį švelnesnis, negu
Šalis neturi nei vieno
ra an_t ko vyniotis, tai kloja
! fe
i fe * 'tiesu butu, jei tu šiltusi palei žemę.
Todėl vasaros laiku reikareivio.
iei JaiJjlnai pskelbti Islandiją
Antra !
Amerikos miškai ir km- kia labai tos žolės saugotis. nepriklauwma valstybe. ’ My a ei muiu nebūtų. Antrą, į
i šiltąjį vandenį islandai su- ■ Iki šiol Islandija kariuoApie tai buvo pranešta ir naudoja sau: sutaupoma{menės visiškai neturėjo.
Danijos karaliui, kuris su ši- daug kuro ir darbo. O svar- į Kaip bus toliau, sunku pasa. tuo Islandijos žygiu sutiko, biausia, šiltąjį vandenį is-' kyti. Bet neatrodo, kad ista visur landžiot. Todėl va-{lėti prie savęs paprasto gei _ nes jau geriau, kad Islandi- landai panaudoja ir savo; landai ir dabar pamestų
saros laiku, kai užsidaro; tono muilo, kad pajutus nie- ja butų nepriklausoma vals- namų šildymui, nelyginant ’ protą ir imtų ginkluotis. Ismokyklos ir prasideda atos- žėjimą tuojaus butų kuo nu- tybė. negu kad ją pasigrob- kaip" mes* dabar miestuose Iandija nedidelė šalis, jei
tų kokia nors didžioji vals- naudojam centralinius šil- kas puls, vis tiek neatsiginsi,
;°£‘os- reikia įsakyti vai- siplauti.
tybė.
Be to, Islandijos par- dymus. Juk kam gi leisti, todėl krašto pinigų eikvoti
kams, kad neiandziotų po
lamento
nutarime pažymė- kad pačios gamtos įkaitin- kariuomenei, ginklams ir kt.
trumus. ar patvoriam kva i NAMŲ DAKTARAS.
Paraše daktaras A. J. Karalius. ta, kad Islandija pati valdy- tas vanduo dingtų visai be nėra prasmės. Tuo budu Isgali buti nuodingos žolės.
i nauja knyęa užpildyta vien re- siantis tol, kol Danija bus iš- naudos, kai tuo tarpu jis Iandija Europoje buvo vieTiesa, ne visiem. ji ken- •eptais. aiškiausi nurodymai kokius laisvinta iš
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
kia. Bet kuriems ji limpa, ta šitą knygą Įsigyti visiems, nes Xa- cijos.
nų Pakiaias yra vienas iš reikalin- | » -.

poison

AVIACIJOS “KARA
LAITĖ.”

ta, nederlinga, todėl ir gy
ventojų nedaug. Nors Islan
dijos plotas yra dusyk di
desnis už Lietuvą, bet gy
ventojų tenai yra vos tik
117.000.

y ’us tuo skiediniu skepetą
dėti ant skaudamos vietos.

SIELOS
BALSAI
gražios eiles, dainos
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveiksiu,
223 puslapiu dydžio, apie 150 (vairių eilių.

Jl TALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
omoooooooom*5i

lietuvių kalbos gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbę

matas čia švelnesnis, nes
pro Islandijos pakraščius
prateka šiltoji Golfo srovė.
Šaltinių vanduo turi iki
218 laipsniu karščio.

Sl'TAJSft DR. !>. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie

MASS ACH fSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA $1 !»•'
DR. D. PILKA. 528 Čolumbus Avė., Boston,

Mass.

Nepaprastai įdomus daly
kas Islandijoje, tai jos gei
zeriai. Tai yra tam tikros
versmės, iš kurių šauna į pa-

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papooiti savo ka;
Knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų IntJffS
.
pnaMiiauga. Pinigus geriausia
siųst “Money Orderiu.” "•opierini
Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, liet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamirškit prilipyt ui3 centus markę.

"KELEIVIS”

253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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Birželio 12 d., 1940 m.

Septinf&a Prjslaple.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Šveicarija Pasiruošus Neprašytiems Svečiams.
"T

Premjeras Merkys
Išvyko Maskvon.

MIRTIES BAUSME UŽ
PASIPRIEŠINIMĄ
POLICIJAI.

Tas atsitiko Vilniuje. Iš-

Lietuva stengissi išaiškinti
sigėrę ėjo gatve triukšmau
rusų kareivių dingimą.

Įdomi Piktadarybės
Statistika.
Per metus nužudyti 356
žmonės ir padaryta 18.175
vagystės.

Lietuvos žvalgybos direk1 torius A. Povilaitis papasa
kojo laikraščiams kiek kuni
gų globojamoj šventoj Lie
tuvoj padaroma per metus
kriminališkų prasižengimų.
Pavyzdžiai,
per pereitus
metus katalikiškam musų
krašte buvo nužudyti 356
žmonės. Per tuos metus mer
ginos nužudė 66 savo nauja
gimius kūdikius. Iš keršto
nužudyti 35 asmenys. Pei
muštynes užmušta 23. Ii
taip toliau.
Vilniaus sritv, kuria nuo
velnio saugoja “stebuklin
gi” “Aušros Valiai.” pei
pereitą giuodžio mėnesį bu
vo 10 žmogžudysčių.
Be to, pereitais metais po
licija užregistravo 838 su
žeidimus, kurie buvo pada
ryti per muštynes ir užpuo
limus.
Šveicarija nedidelė valstybė, bet nemano be kovos pasiduoti, jeigu Hitlerio gaujos ją užpultų, štai jos tanką demon
Plėšimų šventoj musų tė
stracija ties Ciurichu. Paveikslo gilumoj matosi snieguoti Alpių kalnai—tai stipriausia Šveicarijos apsauga.
vynėj pereitais metais buvo
324.
Plėšimų kasmet būna
MARIAMPOLĖ NETURI
sėdėjo vagone ir čia sukėlė
ŽINIOS
IŠ
VILNIAUS
KRAŠTO.
daugiau.
Pavyzdžiui:
KUR DĖTI “PAMES
skandalą. Vyras nenorėjo

dami ir užkabinėdami žmo
Lietuvos Generalinis Kon nes šeši vyrai. butent: Sta
sulatas Nevv Yorke gavo iš sys Tamoševičius, Antanas
Kauno žinią, kad birželio 6 Janavičius, Boleslovas Mac
dieną Lietuvos ministeris kevičius, Kazys, Jonas ir
pii mininkas A. Merkys iš Pov. Svirkovskiai. Kai poli
vyko i Maskvą pasitarti su cininkas įspėjo, jo neklausė.
Sovietų užsienio reikalų ko Be to, Povilas Svirkovskis
misaru Molotovu. Jo kelio smogė policininkui į veidą
nės tikslas esąs išaiškint kažkokiu įrankiu. Karo lau
rusų kareivių dingimą Lie ko teismo sprendimu už tai
tuvos stovyklose. Kartu si nubausti: Povilas Svirkovs
Merkiu išvažiavę gen. Rėk kis, mirties bausme; Kazys
laitis ir užsienių reikalų mi Svirkovskis ir Jonas Svir
nisterijos atstovas P. Ma kovskis kalėti sunkiųjų dar
čiulis.
bų kalėjime ligi gyvos gal
Kita Konsulate gauta ii vos ; Boleslovas Mackevi
Kauno žinia sako, kad So čius, vieneriais metais pavietų valdžios priekaištams i prastojo kalėjimo; Antanas
ištirti
komisija dirbant ! Janavičius, trimis mėneenergingai ir esą jau suimta siais, o Stasys Tamoševičius
“daug asmenų įtartinų di- vienu mėnesiu paprastojo
versavimu.” Sovietų stovyk kalėjimo. Be to, karo lauko
lų apylinkėse esanti sustip sprendimu Trakų valsčiaus
rinta policijos kontrolė.
Salonicų kaimo gyventojas
Vincas Kasperavičius už lai
TINUKŲ.”
1935 m. buvo 167 plėšiMirė lenkų poetas.
i tarnautojais ir namu nuo- jos
_.. leisti,
. . bet, matyt, pabė- LIETUVOJE YRA TUKS kymą paslėpto kariško šau
mai.
...... „ ________
, ' Šiomis dienomis Vilniuje mos labai brangsta. Tačiau
geriau’)atlko lr J1
“Pamestinukais” Lietuvoir šovinių,
nubaustas_________________________
TANČIAI NEKRIKŠTYTŲ tuvo ___
1936 metais—243.
aimanuo- b’ ’ •
IR NEKUR NEUŽREKOR- dešimčia metu sunkiuju dar- je vadinami tie naujagimiai,; staiga mirė lenku poetas namų savininkai
1937 metais—258.
bų kalėjimo. ‘
‘
kurie paliekami prie sveti-' Swientopol Sarpinski. Į ka- ja, kad paėmus
lietuviams
DUOTŲ VAIKŲ.
VILNIAUS KRAŠTE YRA
1938
metais—223.
--------------mų durų. Tai yra paprastai pines jį palydėjo gausi jc miesto valdžią
į savo ran580 GYDYTOJŲ.
1939
metais
—324.
“Lietuvos Žiniose” skai NUSIŠOVĖ MOTERIS. merginų kūdikiai. Kaip pra-; draugų, rašytoju, žurnalistu, kas, jie, namų
savininkai,
Iš viso yra suregistruota
Padegimų pereitais metom šitokią pastabą:
„
, j* neša “Lietuvos Žinios.” Ma-! artistų ir šiaip iau intelek- buvo apkrauti nepakeliaapie
580
gydytoju,
gyveGe
^Jn
e
h.L
dl
riam
P°
lė
j
e
tQ
kių
“
pamesti!
tualu
minia.
Jis
palaidotas
mais
mokesčiais.
Tiesa,
jie
tais
buvo užregisti uotą 254.
Ruošiant civilinės metri
IS
nukų” užderėJ° tiek daug, i Rasų
kapinėse, literatų! sako, nuomos irgi pakilo, naneių Y įlniaus krašte. Is Vagysčių padaryta 18,175.
kacijos projektą, reikia ne
Leliomene
Paimlia,
24
metų
kad
miestelio
savivaldybė
kampelyje.
j bet jų negalima iškolektuo- minėtojo skaičiaus 138 gyužmiršti tai, kad Lietuvoje
“Pasisavinimų” buvo 927.
amziaus.
.
v
•
nežino
kur
juos
dėti.
Dau-------ti. nes nuomininkai neturi dytojai tikrai negalės prakjo laukiama jau 22 metai.
tikuoti Rytų Lietuvoje, ka- ‘ Pasisavinimais Lietuvoje
Civilinės metrikacijos be ..,bvimosi pnezastis ne- gausia jų esą paliekama Kunigų streiką* katedroje, pinigų.
dangi jie yra karo atbėgę- Yra vadinamos valdininkų
Katedros kunigams pa
laukiant, Lietuvoje susidarė aiški. Greičiausiai seimyni- prje bažnyčios durų, matyt.
vagystės.
tūkstančiai niekur neįmetri- nenesantaika. Vyras ją my-. dievobaimingų merginų ku- skelbus streiką prieš lietu- Lenkų socialistų ir valstie liai, o kai kurie neturi atiApie politinius nusikalti
tinkamo cenzo. Apie 440
čių vadai kalėjime.
kuotų vaikų ir jaunuolių. lejęs, bet ji mėgdavusi link-: Nikiai, bet bažnyčia jų ne- vius, tikriau pasakius,—boimus
žvalgybos viršininkas
Vilniaus krašto
daktarų
Todėl tame Įstatyme turi smą gyvemmą: įsgerdavusi prdma įr siunčia į savival- kotą lietuvių kalbai, per keVilniuje
gauta
iš
Varšu

nieko aiškiai nepasakė. .Jis
buti paragrafas, kuriuo pa įr flirtuodavusi. Vyras tą dybę. O ši, neturėdama kur lis nedėldienius nebuvo jo vos žinių, kad užėmę Lenki gausią teisę praktikuoti. Kai tik paaiškino, kad Vilniuje
sirėmus, per tam tikrą laiką jos elgesį smerkdavęs ir iš juos dėti, atiduoda juos se- kių pamaldų katedroj. Kad ją vokiečiai fašistai tuojaus. tie gydytojai gaus teisę dabar esanti ruošiama ant
galima butų visi tokioje bū to dažnai kildavę barnių. noms moterims ir moka po susirinkę į katedrą lietuviai suėmėvbu; ienku^šocialčtu
ntų į mėnesį už augini- negalėtų joje giedoti, kated- ir -liaudininkų
.............. vadus,
-kurie
-*• seimą skaičiumi žymiai pa ra politinė byla. kurioj esą
klėje esantieji vaikai ir jau Pnes įvykdant savizudystę
, • - Ar»
Iki šiol visoje Lietu kaltinama 70 žmonių. Iš to
ra °tapo visai užrakinta.
nuoliai įmetrikuoti. Jeigu įrgi buvusi išgėrusį, ginklą mą. v
ir dabar tebėra nelaisvėj. didės.
skaičiaus 59 laikomi kalėji
paėmusi
ir
nusišovusi.
Šovėtas pereinamas momentas
--------------kivvskupas Jalbrzykowskįs Liaudhinku vadas Witos voje (be Vilniaus krašto) me.
įstatyme nebus numatytas, si i kratinę. Dar su menkom PASIKEITIMAS T,AUTI- uždraudė lietuviams kuni- eSąS laikomas koncentraci- buvo 872 praktikuoją gydy
tukSYančiaras"tė™'buš“Xda-«>i7bęs žibiem buvo nu
NINKŲ VADOVYBĖJE,
gams laikyti Katedroje liestovykloje, o liaudinin- tojai.
ŠIAUDUOSE RADO NE
ryta dideliu nepatogumu. i \'ezta J liesto bgoninę. Bet
^as nata
f>atajj ir
įr pepesų
pepesų (sociaTautininku «aiim<ra p-en tuviškas pamaldas, grąsin- Kas
tsocia- SUKELTA 30,100.000 LI
GYVĄ ŽMOGŲ.
"
1 bevežant kelyje mirė.
lauumnKų sąjungos gen. damas suspenduosiąs kiek- .lietui vadas Niedzialkovssekretonus (buv. Saugumo vipna t
kunie-a kain tai i-i Ya<?as
d? i v' •
Utenos apskrity, BiliakieČEKŲ BENDROVĖ STAdirektorius! Y1^ to*! Kunigą, kaip iai ki—kalėjime. Bet bolsevi- TŲ VILNIAUS REIKA
SUVALKAI PERKRIKŠ denartamentn
LAMS.
aepaiTamenio
aueKioriuj
jau
atsitiko
su
kun.
Zigmanr-.,;
nas
Hitleri
turi
nilna
mio
klojime, šiauduose, bu
TO CEMENTO FABRIKĄ
J. Statkus iš pareigų atleis- tll *p;dxin kuris Ka+edroie •
f1 Y.-™ r - * pl na
TYTI I SUDAU.
Generaliniam
Lietuvos
vo
rastas
negyvas Antanas
SKIRSNEMUNĖJE.
i tas ir paskirtas
paskirtas Tautininkų
Tautininku vakarines pamaldas atlaikėi! ia,svę' mat' blc,ul,a1'
Katinas,
59
metų amžiaus
Konsulatui
Nevv
Yorke
pra

Vokiečiu valdžios komisiį
sąjungos
pirmininko
pavajįetuviškai.
Susidariusi lietuvių biz- j ,a nutarė vokiškais vardais
neša iš Kauno, kad iki gegu žmogus. Išsyk manyta, kad
Pagaliau Vilniaus lietu- Pabėgėliai bėga su svetimo žės mėnesio Lietuvoje su tai staigi mirtis, bet vėliau
menų firma ‘Cementas j pakrikštyti eilę miestelių ir duotoju. Gi jo vieton Tautimis žmonomis.
bendrovę, kaimų. Suvalkai pavadinti mnkų s-gos gen. sekretorių- vjaj katalikai nudžiugo iškelta 30.100.000 litų pasko nustatyta, kad tai žmogžu
_____ valdžia
___ __
Po karo Vilniuje atsirado la Vilniaus įeikalams.
Škodą.
ka(B. Jungty Jai Sudau. Tarp Plocično ir Sei- mi paskirtas Kūno kultūros ęirdę kad Lietuvos
dystė.
nimn
nirpkrnnns
vvt Alij -~ė-*’.-~
j____• t_,iJalbrzykow-Į
______i___
rūmų
direktorius
Vyt.
Auda
jįfavikui
daug
buvusių
lenkų
annijos
cemento fabriką Skirsne- į na pravedamas platusis geskiui supi*3sti« kud jis, k<iip • kHrininkŲ ir kitokiu intclimuneje, nes Lietuvoje nėra • ležinkelis. vietoje buvusio gustsuskns Augustaitis.
a m? ne Lietuvos pilietis, negali! gentų. V ilniečiai lenkai pritokių meistrų, kurie galėtų į siauro geležinkelio
me- emnPTii".
K?R?id>iie Lietuvoje gyventi ir veikti glaudė daugeli tų pabėgėlių
tokių įmonę įrengti.
, džiams vežti. Visos Suvalkų
AR ROMOS
čekai apsiėmė atgabenti j trikampio pieninės pavestos TUVIAMS EVAKUOTIS. prjeg lietuvius. Vilniečiai savo šeimynose ir iki šiol
Iš Kauno pranešama, kad laukia, kada pagaliau Sme- juos maitino^ Dabar pasirovisas reikalingas cementui i £ pUve, iš Rytprūsių, prieatsilygindami
gaminti masinas ir pastaty- Į žiūrai, kuris gabena moder- Maskvos valdžia sutiko leis- tonos valdžia įsidrąsins ir; oo, kad
ti jas. Tikimasi, kad 1941j nigkas mašinas į Cipliškės ti anapus sienos pasiliku- pasakys tam Romos agen- ’ savo geradejams uz seimy; niską židinį, daugelis tų pametų rudeni fabrikas jau 5ei kitas pjenines. Ukinin siems lietuviams evakuotis į tui: laukan iš Lietuvos!
bėgėlių paviliojo savo šei
PiaClCS
Vdktl*
ramnomt
incVn
rloitrr
pradės
kai raginami visko daug ga- Lietuvą, jeigu jie nori. Bet
Skundžiasi
namų
savi

mininkų žmonas ir bėga su
Dabar Skirsnemunėje jau minti.
ar Sovietų valdžia atlygins
ninkai.
jomis Į Varšuvą. Dėl to kai
privežta labai daug plytų.
tiems lietuviams už žemę ir
PARAŠĖ KUN. VALADKA
trobesius,
kurie
pasiliks
Ru,
.
namų
savininkuriose
šeimose buvo kilę
Po dviejų mėnesių prasidės
KOKIAIS DAIKTAIS
sijai, tas nepasakyta.
kams Vilniuje dabar turėtų didesnių ar mažesnių skanpamatų dėjimas ir fabriko
MAITINASI TILŽĖS
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo
prasidėti aukso laikai, nes j dalukų. O vienas vyn as atsipastatų statyba, o nuo gruo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
GYVENTOJAI.
iš Kauno atsikelia vis dau-1 vijo žmoną į stoti prie traunuskriaustoms minioms.
džio mėnesio—ir mašinų
DIDELĖ NAUJIENA.
Tilžėje, prie Šenkendorfo
i giau visokių įstaigų su savo kinio, kuri jau su pabėgėliu
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos bažnyčia.
montavimas.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
Kaunas
praneša
kaip
di

paminklo,
kaip
rašo
“
N.
T.
Visas reikalingos medžia
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
gos transportas į Skirsne K.”, turgaus dienomis tupi delę naujieną, kad Vilniaus
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
munę eis vandens kėliu— bobelės su savotiškais žalu- bažnyčiose įvedamos lietuminarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
Nemunu.
! mynais, kurių tarpe jaunų viškos pamaldos.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
Per metus šis fabrikas • dilgėlių. Dilgėlės išvalanmis
formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
pagaminsiąs 60,000 tonų, čios kraują. Jas valgo kaip;
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
PAGARSINIMAI
cemento. Fabrike dirbsią i salotas sumaišę su pienių laSKY RIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
LIETITVOS
LIAUDIS
IR
JAUNL
’
OMENfi
NOR!
ŠVIES

apie 150 žmonių.
! peliais, rūgštynėmis, salotocija ir popiežių prakeikimai.
‘KELEIVr
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
mis, prideda svogūnų, drasSKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliucijų iššaukė.
:
kos,
porą
lašų
aliejaus,
arba
ROKIŠKIUI STINGA
Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
■ iš jų užplikina arbatą, arba
GAMTOS GROŽIO.
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
SKY'RIUS VUI. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
. .
.
. .
į verda sriubą.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
nalas KULTŪRA.
Mažai rasime miestelių,
______ .
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo induljrencijas.
kurie butų taip gamtos gro-1 M,Re GABVJS FELJETONINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
zio atžvilgiu nuskriausti.1 NISTAS H. BALTRU
knygų,
nr” joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
jai,
veikėjai,
todėl
“
Kultūros
”
turinys
yra
rimtas,
įdomus
kaip Rokiškis. Vienintelį
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
ŠAITIS.
ir
naudingas.
džiaugsmą galima patirti i
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
Džiovininkų izoliatoriuje
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tanitik netolimuose miškeliuose,
Pažangieji
amerikiečiai
—
išrašykite
savo
giminėms
ir
pa

DRAUGIJOMS rengiant
pikniką
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
bet šiais metais ir tuo nau į mirė H. Baltrušaitis, apie
trumpą prane
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
tyti. Taip aiikina savo knygoje kun. M. Valadka.
35 HICIUS
metus amžiaus. BaltruJz-sjz.
L-nslnnm: 100
O«UU U*
ŠYKITE
JJ
PATYS.
“
KULTŪROJ
”
rasite
daug
raštų,
kuKnyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
jie sausakimšai priversti pa-1 ®aitis buvo vienas ^iPriau‘
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustai) kny
rie
įdomus
perskaityti
ir
Amerikoje
gyvenantiems.
«tinn«in arkliu ' ir ra minčių ; sil* Lietuvos feljetonistų —
Ui
gos vardas, KAINA $2.00.
kJE
U
ra^’oclŲ satyrikų. Kaip satyrikas jis
Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
kaulais.
plačiau buvo žinomas Zebenai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų

(opiežius yra Kristaus
Vietininkas?

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

diejaus vardu.
Nors Baltrušaičio talen
tas aiškiai pasireiškė, tačiau
Kulautuvos kurortas, kaip silpnavališkumas ir netvartenka patirti, naujai išpla- J kingas gyvenimo būdas sunavimo darbus, be kitų. dir- j davė mirtiną smuęį jo kūry
ba ir keli lenkai specialistai į bai ir nelaiku pasiuntė į ka—inžinieriai.
i pus.
IŠPLANUOJAMA KU
LAUTUVA.
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2c. uivlsio—d).ISc. Steatra.
ambeanėm raikaidėmnaantgal
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eoiivlmious” giprenumeratori
amskaiuipaj
l
e
i
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i
ų
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draugų,
naJlmo1c.kaiuinaio80c.
d). Mailausio najieiko.
t paj
ikot tują pavei
reikaiNori
knios.a npasi
ųstlefotografi
Ir klkaslustu,
"KCLCIVIS."
888 SROADWAV.
SO. BOSTON,
MASS.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

• • » *• « « ą - ;

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Aštuntas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
Sugriuvo 3 aukštų namas su
gyventojais.

PADĖKOS LAIŠKAS
DRAUGAMS IR PRO
TELIAMS.

Čigonės išviliojo iš kvailės
2.900 dolerių.

No. 24.

Nubaudė Jehovos kunigą, t r*

Pereitą Sąvaitę buvo nu- ‘
baustas
Roger Flint. 22 me- ‘
Vieną pereitos sąvaitės
dieną Bostone pradėjo braš tų amžiaus Jehovos “liūdi-J •
kėti ir judėti 3 šeimynų na ninku” kunigas iš Dorehes- • •
mas prie 603-605 Harrison terio. Policija kaltino ji “be- j •
avė. Nusigandę gyventojai tvarkęs kėlimu.” Pardavi- • •
:avo
laikrašti •
išbėgo
laukan. Pagaliau ”fdamas
pradėjo irti ir griūti plytų:**Tower
(“Sargysienos. Lubos sukrito vienos
Bokštą ), jisaii susigul
ant kitu, viena siena visai
^9 savo . pnesininkais,

1. J. NAMAKSY
Iteal Estate & Insurance
III W. BKOADUAY.
SOI III BOSTON. MASS.
Office Tel. S<>. Boston (I9t8
KĖS. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica. Plain. Mass.

Res. Tel. Arnold 1028

Pajieškau Ruimo
Tai ]) <’ ir F Street. So. Bostone, I
netoli nuo bažnyčios. Aš esu senas '
žmogus, turiu gražų forničių vienam
kambariui. Aš savo ramių užsimoki*-'
siu. Kuri šeimyna turi perdaug kam-;
| barių, prašau pranešti arba atvažiuoI ti. Da igiau pasikalbėsim kaip pasi. matysime. Mano adresas toks: 96
j Armandine Street (ant 1 floroj, Dor
chester. Mass. (Netoli Codman Sq i
M. ltillis.
(1)

Birželio 12 d., 1940 m.

Tai. TRObridge

MM

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandoa: 2-4 ir 6-8

Nedėliomia ir šrentadiealaia
aaa 10 iki 12 ryta.
278 HARVAKD STREET
kamp. lnman »L arti Central aka.
CAMBRIDGE, MAS8.

East Bostone atėjo dvi či
gonės pas krautuvninkę AnPAS MUS JUS GAUSITE
Bi angųs draugai!
CASPER’S BEAUTY
ną
Maniscalno
ir
pasakė,
VISOKIEM PADARAM
šii dingai dėkoju jums vi
Telefonas 21345
SALON
kad
jos
visi
pinigai
esą
užsiems. kurie prisidėjote kun
MEDICINOS DAKTARAS
nors prie manęs išlaisvini laganuoti. Bet jos galinčios
užkeikimą
nuimti
ir
pinigai
C. J. MIK0LAITIS
mo iš Beprotnamio. Jeigu ne vėl busią geri. Moteris turė sprogusi. Katastrofos prie- raketas,’ tik Jehovos įnokPas mus gausite: Geriausim Rū
justi pastangos, draugai,
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
žastis buvo ta. kad namas s’as esąs teisingas. Policija
šies PENTV. ALIEJŲ. STIKLU.
nuo 7 iki 8 vakare.
jeigu ne jusų finansinė ir jo banke $2.900: išėmė juos buvo jau senas. 50 metų am- sa. ,, ^adgatvėj
PLUMB1NGU.
Visokių
smulkių
ir
parsinešė
namo.
čigonės
morališka pagalba, tai jie
reikmenų iš geležies. SIENOMS
107 SUMMER STREET.
padėjo piniginę ant stalo, o žiaus, ir.stovėjo ant mediniu tnuksmą ir religiniai fanaPOPIERU. Visokių reikmenų
tikrai butą mane supudę toj šalia
LAMRENCE. MASS.
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
jos pastatė bliudą su- stulpų, kurie iki šiol jau su- fi^ai norėję JI sumušti; jis
“bastijoj." Labai Įvertinu vandeniu. Tą vandenį jos i puvo ir susmuko. Miesto buvęs suimtas kad jį apsaumos. etc.
Geriausis
Tavoras, Prieinajusų. draugai, pasišventintą pamaišė ir. matyt, Įmetė da-j statybos komisija tą namą gojus. Nežiūrint to kad jis
mia'sia kaina. Pristatymas veltuia
dėl manęs, negaliu nei žo žų. Vanduo pasidarė raudo-1 buvo jau pasmerkus ir gy- ouvo fanatikų užpultas, po
Tel. K1K 7119
Užeikit ir Persitikrinkit.
džių įasti. kuriais galėčiau nas. “Matai, tai kraujas, j ventojams buvo jau duotas licija suėmė ir teismas nuFlood Sųuare
išreikšti savo dėkingumą Reiškia, buvo užraganuoti. • Įsakymas išsikraustyti, bet baudė ne užpuolikus, bet užjums. Kai savieji ir giminės Bet dabar užkeikimas jau į įie neklausė ir vis nesikrau- pultąjį. Tai, turbut, dėl to,
LIETUVĖ GYDYTOJA
Hardivare Co.
t?. •
•«
iii”*•
!♦”
su fanatiška \ f:
VALANDOS:
nuo 2-4 ir 6-8
kas
Jehovos
liuainmkai
A. J. ALEKNA, Savin.
nuimtas, — kalbėjo cigo- ste.
suokalbi ii' patalpino mane nes. Tą “kraują” jos išpylė
SEKMADIENIAIS
PAGAL
visuomet priešinosi vėliavos
628 BROADVVAY,
SUTARTJ.
ten. kur aš neprigulėjau, tai
saliutavimui mokyklose.
ir pripylė šviežio vandens į
sourn BOSTON. MASS.
Mirė Franas Balbata.
100 BROADM AY
jus. laisvosios idėjos drau bliudą.
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
Tel. ŠOU 4148
Tas jau neparaudo.
KOME NATŪRALŲ SPALVĄ, ir 1 —
Cambridge, Mass.
gai. pamatėte mano atsišau “Tai parodo, kad užkeiki
Pereitą nedėldienį ligoni- Sunday School pabaigtuvės, taipgi
ant tokiu plaukų padarome
kimą “Keleivy" ir “Laisvėj" mas nuimtas—paaiškino či nėję mirė senas South BosVakarėlis ivyks šia suba- PERMANENT \VAVE su speeiaTel. SOl'th B'jston 3S15
ir. suprasdami kad silpno gonės. Bet kaip jos išėjo, tono gyventojas Franas Bai- tą 15 birželi A, Liet. Met. ži- lišku tam aliejum. Darbų garanTel. Univcrsit; 946*
proto žmogus negalėtų taip krautuvninkė dirstelėjo į pi- bata. Senesniais laikais bu- nyčioj. 2 Atlantic st.. So. tuojam.
83a
L
Street
nuosekliai
išdėstyt save niginę-^-ji buvo jau tuščia. vo linkęs prie pažangiųjų 11 Bostone. Bus įdomi prograDr. Susan
SOUTH BOSTON.
Tel. 1615
skriaudų, ištiesėt, savo mie- Čigonės pavogė visus jos rodos koki laiką pngtilęio ma Ateikit visi. įžanga
Real Estate & Insurance
Glodienes-Curry
laširdystės ir pasigailėjime $2,900.
60 LSS kuopai. Pastaruoju! ma£a
APDRAUDŽIA NAMUS,
LIETUVE DENTISTI
ranką ir suteikėt laisvę.
J’
laiku aktyviai niekui* netfį- ’------------AUTOMOBILIUS,
VALANDOS:
8-6 ir 7*».
RAKANDUS
IR
T.
T.
Vienoda Šiluma i
Nors mano priešai dėjo vi D-rui Pašakarniui padaryta lyvavo, bet veikė su komu-,
Radio programos,
Ofisas
Naujoje
Vietoje.
678 Massaehusetts Ave^
sas pastangas, kad niekąoperacija.
nistais.
*.” ■ Birželio 15,
programa
Jusų Namuose ♦ j
(PRIE CENTRAL SKVERO)
manęs negalėtų išlaisvinti
68
THOMAS
P
ARK,
šiomis dienomis daktarui
Velionis pašarvotas pas prasidės 8:30 ryto per WOAr reikalinga jums vargintis J i
CAMBRIDGE. MASS.
SO. BOSTON, MASS.
skleidė visokius biauriu- Pašakarniui buvo padaryta graborių Akunevičių Bo. RL stotį, 920 k.* (1) Vytau- I per ilgus žiemos šalčius su angli- ♦
gandus ir prasimanymus a -unki vidurių operacija, bet Bostone. Laidos serecĮoje, i tas Ramanauskas iš Lowel- J mis ir kęst nesmagumus pavasa- }
I rio ir rudens drėgnose dienose? >
pie mane. šmeižė ir niekino, ji pavyko gerai ir ligonis jau birželio 12 d.. 2 vai. po pie-Jio aiškins veterinarijos rei- I Paklausykit kaip lengva to iš- i
Dr. Leo J. Podder
bet visos jų pinklė: nuėjo i taisosi. Jis dar tebeguli Ne\v tų. Velionis buvo nevedęs, kalu; (2) muzika ir dainos; J! vengti.
Iš Leningrado.
A
JI.
Dambrauskas
§139—įdėsim į jusų Boilerį ga-«
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
niekais. Teisybė paėmė vir-jEngland Baptist Hospitaly, Ar turėjo kokių giminių A- (3) žinios,
• rantuotų O1L Bl’RNĖRJ su Tan- J
Karpenteris, Pent orius
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoi.
• ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa- •
šą.
. į bet yra viltis, kad greitai su- metikoje. taipgi nežinoma.
Tėvų Dienos programa: J spaust guzikų. Galite gaut ant 3 4
Ablenai taisau viską prie Namo
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
Ačiu jums, draugai, labai i grįš namo. Jo South BostoI metų išmokėjimo ir nereikės pra- j
Iš Lauko ir Viduje.
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro
---------------- į Birželio 16. Prasidės nuo
mokėt iki Oktoberio mėnesio. {
ačiu’. Išsėdėjus man 13 mė-ino ofisas ant Broadway at Miestas priima dovaną, bet 9:30 ryto per tą pačią stotį, }I dėtNelaukit
Turint
bile
darbą
prie
Namo
180 IIUNTINGTON AVĖ..
rudens. Lida indejimas {
pataisymo, kreipkitės pas mane.
BOSTON, MASS.
nešiu ir pusę. balandžio 6 d. i daras ir dabar, daktarės nori, kad užmokėtų taksus. (1) Art Masons orkestrą iš l Lus brangesnis. Klauskite dabar.
Darbas bus padarytas patenkinan
} Jusų lietuvis Plumberis ir Gas
Tel. Commonwealth 4170.
pusbrolis X. Januška iš Ros-’ Emilijos Rudokiutės priečiai
ir
prieinama
kaina.
„
‘Montellos; (2) dainininkės J fitteri
lindale, Mass.: -L Austin i žiūroje.
OFISAS: 315 E Street.
T'-^-un^Tes-m5in-a^
9e.ol;R'e. Milda Anestaitė, Frances
CHARLES J. KAY
SOUTH BOSTONE.
(Aukštikalnis i iš Gardner.:
------------Tinkham ir kiti savininkai gavickier»e ir Eugenija Vai(KUČINSKAS)
Tel. ŠOU 2895
Mass.; draugai Jonas ir Ma-i Sove stirną, užmušė arklį, padoyanojo^ Bostono mies- gauskaitė; (3) dainininkės
31 RICHFIELD ROAD.
322 Dorchester Street
DAKTARAS
ARLINGTON. MASS.
riiona Buzevičiai iš DorManuel Marshall iš Fal- tui sklypą žemes, tinkamą Qna Murkunienė ir Katrė
SOUTH BOSTON
Tel.
ARL
4926
chesterio, Mass.. ir dr. D. mouth o pereitą sąvaitę tu- žaislams.
Tel. ŠOU 0346
Žeme randasi pcre(inįenė iš Hudsono; (4)
J. L. Pasakantis
Mass..
tėjo
užsimokėti
$100
pabau

Gabrėnas iš Atholio
Noith End miesto daly. Bet “Viena diena i metus,” modos ir magaryčioms buvo miesto advokatas pereitą nologas parašė ir pasakvs
OPTOMETRISTAS
SUBATOJE!
išvežė mane Į laisvę.
dar
uždarytas
už
grotų,
kur
Nors su padėkos laišku
sąvaitę tą dovaną atsisakė Jonas Krukonis iš So. BosOfiso valandos:
BETSY
ROSS
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
spaudai ir pasivėlinau tru jis turės sėdėti iki kito pava priimti ir paprašė, ka d tois tono.
Steponas Minkus.
LENKTYNĖS
Sercdomis:
puti. bet rikiuoti. Lad di au sario. Ir visa tai dėl to. kad žemės savininkai šuluokėtų
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.
$5.000 Priedą
BEKERYS
gai i tai daug dėmesio ne jis gerai šaudo. Mat. polici $550 taksų, o paskui galėk
*
ja teisme parodė, kad jis pa padovanoti ją miestų.
447 BROADVVAY,
Moku dirbt prie lietuvišku duonų
kreips. dovanos.
ir abelnai visokį darbų, taipgi viso
vogė
svetimą
šautuvą,
kad
SO.
BOSTON, MASS.
Su draugiška meile.
kius keikus ir pcistres ir žydiškas Jane 17th Spec.
duonas. Klaust:
St.
|!1
Ruošiasi pakinkyti saulę
Geo. A. Bražinskas. jis ėjo šaudyt stirnų uždrau
253 Broadivav. So. Boston. Mass.
BVNKER HILE
stu laiku, ir kad vietoj stir
į darbą.
’Tel. 28624
Gyv. 31182
LENKTYNĖS
LATVYS LAISNIUOTAS
Petkevičių šeimynos inkur- nos nušovė $500 vertės veis
$5,0(10
Priedo
Iš \Yashingtono į Bosto
• DrJoseph A.Gaidis
imi eržilą.
KARPENTERIS.
tuvės.
ną
pereitą
sąvaitę
buvo
at

Marshall prisipažino pa
OPTOMETRISTAS
Statom naujus ir
Grandstant,
5Oe
Antane Petkevičiaus šei daręs klaidą. Eidamas die važiavęs Hanmrdo univer
taisom senus na
Valandos: 9 iki 12
Clubhouse
§1.00
mus. Musų kai
nuo 2 iki 6,
myna. kuri ilgą laiką gyve nos laiku per ganyklas jisai siteto observatorijos pažiū
(Taksai priskaityta)
na prieinamiau
nuo 7 iki 9.
nu South Bosrone. nesenai pastebėjęs stirnų pėdas pie rėti Charles G. Abbot, pla
sią. Visoks dar
Seredom 9 iki 12
bas garantuotas.
ir susitarus.
ptisikėlė i No’.th Woburną voje Įspaustas, todėl nus čiai žinomas fizikas Smith....
AKIŲ DAKTARAS
ir peieitą nedėldienį turėjo prendęs. kad jos tenai vai- šono InStitUCijOJ. Jis sakosi lipaus planus pataisymams. Klauskii Ištaiso defektuotas akis ir tinkastatyti apartą
saulės nl!
te
kainos ir pamatysite skirtulaiku sugrąžina šviesą. Išeginkuituves. Petkeviciai turi kščioja nakties laiku, Me- baigias
»I mu
-s _ » . . .
j Matyt geriausia vakarais.
žeminuoju ir priskiriu akiniu
porą gražių dukterų, tai pri- džiotojiškas jo krauįa tu> >- energijai vartoti. Pakinkius
J. J. KIRSIS
•
114 Summer Street,
sirinko daug dailaus jauni- jaus užsidegė pamedžiot. O ' saulę į darbą Floridoj ar
32 Hawthnriie Avė..
LAVRENCE, MASS.
mo. kinis smagiai praleido kadangi nuosavo šautuvo ; Nevv Mexicoj, enerijos butų
ARLINGTON, MASS.
Tel.
ARL
5537-J
laiką. Tarp senesnių svečiu vyra< neturėjo, tai pavogė galima gauti .visos šalies
laivo adv. Bagočius su žmo- pas kaimyną. Apie 1 valan-; pramonei, jis sako. Yra tik Sooooooooooooooeoooooooooooooooooeoooooaoooet
DR. G. L. KILLORY
na ir “Keleivio" redaktorius’dą nakties jis nuėjo į gany- Į ta kliūtis, kad apsiniauku60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayetto 2871
Michelsonas su žmona. Nau- klą ir pritūpęs pamatė prieš į šiom dienom šitas aparatas
aria Somerset 2044-J
joj vietoj draugai Petkevi- horizontą kažin koki Retur- negali veikti. Bet prof. AbSPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.
čiai turi gražu sodą. todėl ir koji ėdant žolę. Išrodė kaip bot mano, kad saulėtomis
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadie*
Halas ru užkandžiais buv.t stirna. Maitshall nutaikė dienomiss galima pakankaNedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
papuoštas tarn medžių.
šautuvą ir liuobė tieisiai į mai pasigaminti energijos
If you’rc buying that way this ycar—
The cxtra valuc Nash gives you in
Drg. A. Petkevičius vra vidurį. Žvėris krito ir pradė atsargos pavidale suslėgto
LITHUANIAN
lct’s forget the fun you find in a Nash
fincr engineering . . . in 300 pounds
ilgameti^ “Keleivio" skaity jo krokti. Kai Marshall pri oro. įkaitinto vandens ir di
FURNITURE CO.
and just compart it dollar for dollar
more weight than the small cars (for
tojas ir turi gera darbą Bos ėjo artyn, pasirodė, kad tai delių elektros akumuliatowith cars in its class.
extra comfort and safety)—means
APDRAUSTI
higher resale valuc years from now.
t no Navv \ arde.
rių (baterijų).
* Nash is biggcr and better bu ilt—the
ne stirna, bet eržilas
FERKRAUS-

Geležies Reikmenų

Paulina LuzeckasN.D.

Julius Nikalionis

SUFFOLK
DOWNS

o.k._lets T*LK PRICE!

Savo Dukteriai, Sunui ar Draugui

■ C’/ 4«

Duokit tokią

Dovaną

Kokios Jie Pageidauja
Mes vieninteliai lietuviai Bostone, kurie turime didžiau
siame pasirinkime HAMILTON. BULOVĄ ir GRVEN
LAIKRODŽIUS. Tuojaus papirkit ir per sutartą laiką jus
galėsit lengvai išmokėti.
ZEMTH RADIOS, UNDERHOOD IR t’ORONA TYPEYVRITERIAI YRA GERIAUSI ir pas mus jus gausite

juos įsigyti lengvom išlygom.
Taisome, mainom ir perdirbant laikrodžius, žiedus ir
Akinius iš senu į vėliausios mados. Ir tas mažai kainuoja.
“Dovanos gautos pas savo auksoriu. yra geriausios.’’

ROLAND KETVIRTIS & C0.
312 RROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tvl. .SOtTh Boston ifilb

t

only car with the thrilling smoothncss
of that Arrow-Flight Ridc__ the Convertible Bed ... the tcrrific pick-up of
a Manifold-Sealcd engine (ycs—a class
winner in the 1940 Gilmorc-Yosemitc
Run with 23.76 miles per gallon).

Come in—drive a 1940 Nash today—
the biggest ncw car value in town!

KAS H

Perkraustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADM AY,
SO. BOSTON, MASS.
Tvl. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

B/G

6 PASSCNGEK
SEOAN
DEUVEKEO MERE

£897

TYTOJAI.
(Insured
Movers)

IV® want you to deive it! Your Nash dealer has
one ready, with the enįine eunninį. Cet in and įo!

SKI YOUR NIARBST NASH DKALIR

F1RESTONE TAYERIUS ir TŪBAS parduodam už cash ar mokant dalimi*.

TAISOME VISOKIUS

KARUS IR TROKUS. Kiekvienam darbui yra
gerai patyrę mechanikai. Darbą gvarantuojam.

GASOLINO, prisipiikit pas mus. Patėmysit kad jusų karas bėgs gyviau.

BOSTON STREET GARAGE
PETER PILVINIS

,

NASH SALES & SERVICE

119 BOSTON STREET,
SOUTH BOSTON.
(
MMBMOMMeoooooonooosoisraoooobeėeboiMėeoMMoooMMOooooooooooooooooooooetii

Telephnaa

SOUth
Boston
1058
STUDEBAKF.R AUTOMOBILI V
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigina.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBILIŪS IR TROKUS VISOKIŲ
IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokai ir
Joe Kapočiunas — savininkai.
Taisymo ir deaonatraviae vtota:

1 HAMUN STRIKT
Ramp. East Eigfctk 8L,

I

