
KELEIVIS
DARBU ŽMONIŲ LAIKRA4TIS

Pcrnumerata Metama:
Amerikoje ................................... >2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur...................>3.00
Prenumerata pusei mėty:

Amerikoje ....................................... >1.26
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ....................................... $1.50
Apskelbimų kainų kluaskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
•dresuokite:

KELEIVIS 
233 Broadaay, So. Boston, Mass.

V-

NO. 3 Keleivio Telefoną* 
SOUth Boston 3071

KELEIVIS
HE TRAVELBR-- "įįZLITHUANIAN VVEEKLY

SO. BOSTON, JANUARY-SAUSIO 17 D., 1940 M.
‘Entered as Sceond Class Matter” February 23, 1^05. at the Post Office at Boston, Alass.. under the Act of March 3. 187S

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

l(epre«ent« orer 73.000 I.ithuanianv in 
Xe» England. and alsiu' 1.000.000 

in the L'nited States.

THE HES! aDVKKTISING 
.MEDI L.M

Adverti.-iiiie ltah.« 
on Appiication.

K E I. E 1 V I S 
233 Br«iad»ay, Su. Boston. Mas#.

Keleivio 'Telefoną* 
SOUth l’e.»ton 3071 METAI XXXV

Krikščionių Frontas Rengės 
Žudyt Amerikos Valdžią
SUIMTA 18 SĄMOKSLI

NINKŲ SU GINKLAIS 
IR BOMBOMIS.

Kun. Coughlin nenori prisi
pažint, kad tas “frontas”

yra jo armija.

Pažangioj amerikiečių 
spaudoj senai jau buvo ži
nių, kad kun. Coughlino se
kėjai organizuoja Jungtinė
se Valstijose “Krikščionių 
Frontą," bet nebuvo aiškių 
žinių, kokie to “fronto” tik
slai.

Pereitą nedėldieni tačiau 
Justicijos Departamento 
agentai Ne\v Yorke sučiupo 
18 to “fronto” narių su gin
klais ir paaiškėjo, ko tie są
mokslininkai siekia.

Jų tikslas buvo nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią, 
išžudyti valdininkus, užimti 
valstybės Įstaigas, pagrobti 
bankus, paimti i savo ran
kas geležinkelius, fabrikus 
ir Įsteigti “krikščioniškąjį 
fašizmą," koki skelbia per 
savo radijo “pamokslus” ži
nomas Romos katalikų kle-1 
rikalas.

Bet kun. Coughlin nenori 
prisipažinti, kad šitas “krik
ščioniškas frontas” yra jo 
vaiskas.

Dalydami “Krikščionių 
Fronto” patalpoj kratą, FBI 
agentai rado daug ginklų, 
bombų ir paėmė daug kito
kios kompromituojančios 
medžiagos, tarp kurios ir 
vieną fotografiją, kuri pa
rodo tų “krikščioniškų fron
tininkų” kuopą su kariškais 
šautuvais rankose, pasiren
gusią šaudyt.

Tarp suimtųjų sąmoksli
ninkų esą Ne\v Yorko valsti
jos milicininkų ir laivyno 
tarnautojų.

Ginklai buvę vagiami iš 
armijos ir laivyno arsenalų.

Federalinio Investigacijų 
Biuro (FBI) viršininkas 
Hooveris (ne tas, kuris bu
vo prezidentu) sako, kad iš 
paimtų dokumentų jau suži
nota, jog tas “krikščioniš
kas frontas” buvo nutaręs 
nušauti 12 senatorių, kurie 
balsavo už ginklų embargo 
nuėmimą.

Reikia pasakyti, kad tam 
embargo nuėmimui buvo la
bai priešingi ir komunistai, 
nes dabar demokratinės val
stybės gali nusipirkti Ame
rikoje visokių ginklų ir karo 
medžiagos, o fašistinė Vo
kietija negali, nes ji neturi 
kaip jų parsigabenti.

Sąmokslininkų sandėly 
įasta visokių Įrankių ir me
džiagos bomboms daryti, 15 
jau arti gatavų bombų, 18 
dėžių bedūmio parako, viso
kio kalibro kariškų šautuvų, 
automatiškų pjštalietų, tūk
stančiai šaumenų, kelias dė
žes kapsulių parakui sprog- 
dint, dinamito fiuzų, daugy
bė sieros, tūbų, knatų ir ki
tokios medžiagos bomboms 
gaminti.

FBI viršininkas sako, kad 
suimtoji 18 sąmokslininkų 
gauja dėjosi kaip “sporto 
kliubas,” bet ištikrujų tai 
buvusi slapta teroristinė or
ganizacija, kurios vyriausi* 
liksiąs buvo nuversti demo
kratinę šios šalies valdžią. 
Įsteigti fašistišką diktatūrą

ir pradėt naikinti žydus. Vi
sų pirma jos planuose buvęs 
New Yorko žydų dienraščio 
“Daily Forwardo” sunaiki
nimas.

Šitos gaujos priešaky 
kaip vadai stovėję John F. 
Cassidy ir William J. Bi- 
shop, abudu gerai žinomi 
katalikai. Abudu dabar are
štuoti.

Bet tai toli gražu ne visas 
“Krikščionių Frontas.” Sa
koma, kad šitai slaptai or
ganizacijai priklauso tūks
tančiai ir tūkstančiai kun. 
Coughlino pasekėjų. Nors 
dabar jis jau sakosi nieko 
su tais sąmokslininkais ne
turįs, bet jo organas, “So
čiai Justice,” aiškiai už 
“Krikščionių Frontą” agi-' 
tuodavo. ir patys “frontinin
kai” dažnai sakydavo, kad 
kun. Coughlin skelbiąs jų 
“idėjas.”

Suimtas Nevv Yorko gan-1 
jos vadukas John Cassidy ir j 
kiti “Krikščionių Fronto”! 
kalbėtojai masiniuose mi
tinguose beveik visuomet 
pabrėždavo, kad kun. 
Coughlin esąs “our leader.”

Ir kai tūlos radijo stotys 
anądien atsisakė transliuoti 
visuomenę kiršinanči«&*Run. 
Coughlino pamokslus, tai 
“Krikščionių Fronto” nariai 
su savo vėliavomis pradėjo 
tas stotis pikietuoti.

“Krikščionių Frontą” pra
dėjo organizuoti pereitais 
metais John Cassidy. Kiek 
tas “frontas” turi narių da
bar, sunku esą tikrai pasa
kyti. Vieni sako, kad 10,000, 
kiti tvirtina, kad jų bus apie 
1,000,000. Be abejo, Justici
jos Departamento nariai da
bar stengsis visus juos iš- 
gaudyt.

Tariant FBI viršininko 
Hooverio žodžiais, to fronto 
tikslas buvęs toks:

“Tarp kitko, jų buvo nu
matyta vjsų pirma paimti 
milicijos arsenalus su gink
lais, elektros šviesos ir jėgos 
Įmones, vandeni, geležinke
lius, visus Federalės Rezer- 
vos bankus, Nevv Yorko paš
tą, muitinę, visokį susisieki
mą, ‘nunakinti’ 12 senato
rių už ginklų embargo at
šaukimą ir Įsteigti tokią dik
tatūrą. kaip Hitlerio. Pas
kui išnaikinti žydus.”

Tas darbas turėjęs prasi
dėti šių metų 20 sausio, t. y., 
šia subatą.

IR FRANCUZIJOJ ĮSA
KYTA SUVERŽT DIRŽUS

Francuzijoj taipgi jau 
pradėta taupyti maistas. 
Panedėliais, utarninkais ir 
pėtnyčiomis franeuzai mė
sos jau nebegaus. Kitomis 
dienomis galės gauti, bet tik 
sykį Į dieną ir nedaugiau 
kaip 5 uncijas, Įskaitant ir 
kaulą.

RUSIJA ŠAUKIA DAU
GIAU ATSARGINIŲ.
Reiterio (anglų) žinių! 

agentūra praneša iš Mask
vos, kad tenai pereitą sąvai
tę buvę išlipyti skelbimai, 
kuriais 1921 ir 1922 metais ( 
gimusioms vyrams liepiama! 
tuojaus registruotis naujokų! 
ėmimo punktuose.

Norėjo Nuversti Lie
tuvių Valdžią Vil

niuje.
Areštuota daugiau kaip 50 
lenkų studentų ir buvusių

karininkų.
Associated Press praneša 

iš Kauno, kad pereitą sąvai
tę Vilniuje buvo susektas 
lenkų sąmokslas nuversti 
tenai lietuvių valdžią. Esą 
suimta daugiau kaip 50 len
kų studentų ir buvusių kari
ninkų, kurie ruošę pervers
mą, norėdami pasigrobti 
Vilniaus kraštą i savo ran
kas ir atsteigti čia Lenkiją.

Prošepanų planus lietu
viai laiku pajuto ir sąmoks
lininkai jau sėdi uždaryti 
kalėjimam

Lietuvos valdžios agentai 
suėmė slaptą lenkų radijo 
stotį, kuri palaikydavo ry
šius su lenkų karine organi
zacija užsieny slapta, iš kal
no sutarta kalba. Lietuviai 
rado ir rakta i ta kalba.

Naciai Sudegino Sa
vo Bomboneši.v-

Pereitą sąvaitę Danijos 
teritorijoj nusileido vokie
čių Heinkelio konstrukcijos 
bombanešis. Matyt, vokie
čiai padarė klaidą, nes kaip 
tik apsižiūrėjo, kad jie sve
timoj žemėj, jie tuoj sušau
dė iš revolverių gazolino 
lankas * ir padegė bėgantį ‘ 
gazoliną. Orlaivis tuoj už- 
liepsnavo ir sudegė. Jis bu
vo apginkluotas kulkasvai- 
džiais ir turėjo daug amuni
cijos, kuri nuo karščio pra
dėjo sproginėti. Bombų ne- Į 
buvo. Matyt, vokiečiai jau 
buvo jas išmetę i Anglijos 
laivus ir grvžo namo.

VOKIETIJOJ PRITRUKO 
KURO.

Paskutinėmis dienomis 
Berlyno ir kitų Vokietijos 
didmiesčių gyventojai ne
begauna anglių, o tuo tarpu 
kaip tyčia prasidėjo nepa
prastai aštrus šalčiai. Berly
ne šalčio būna po 24 laips
nių pagal Celzijaus termo
metrą (4 laipsniai žemiau 
zero pagal amerikoniškąjį). 
Daug Įstaigų ir aludžių turė
jo užžsidaryti dėl stokos 
kuro.

SUOMIJON ATVYKO 
SAVANORIŲ IŠ DANIJOS

Kopenhagos laikraščiai 
pranešė, kad pirmutinė Da
nijos savanorių kompanija 
jau pasiekusi Suomiją. Iš 
Švedijos atvyko Suomijon 
jau keturios tokios kompa
nijos. Kompanijon papras
tai ineina 100 vyrų. Tai gi 
kol kas tos savanorių spė
kos nedidelės ir karo jos 
nenusvers. Ka reiškia tris- 
keturi šimtai, kur priešinga 
pusė gali pastatyti tris-ketu
ris milionus?

KARO VEIKSMAI SO
VIETŲ ŽEMĖJ.

Maskvos radijo stotis 11 
sausio pianešė, kad Suomi
jos fronte nesą "nieko nau
ja.” Repolos, Uchtos ir Pel- 
rozavodsko baruose buvę 
pėkstininkų susirėmimų, o 
kitur veikią tik žvalgai. Iš 
šito pranešimo darosi aišku, 
kad suomiai yra jau Įsibrio- 
vę Į Sovietų žemę, nes Pet- 
rnzavodskas, Karelijos sos
tinė, stovi prie Onegos eže
ro, Sovietų teritorijoje.

Sovietai Kasa Kana
lus Vokietijai Remti.

United Press praneša iš 
Maskvos, kad Sovietų Rusi
ja dabar paskubom kasa ka
nalus, kuriais norima su
jungti Juodąją Jurą su Bal
tijos Jura, kad iš Pietų Rusi
jos butų galima pristatyti 
Vokietijai duonos, anglių ir 
aliejaus karo reikalams. 
Aliejus, kaip kuras, yra la
bai reikalingas vokiečių tan
kams, orlaiviams ir kitoms 
kai o mašinoms varyti.

Sujungti Juodąją Jurą su 
Baltijos Jura nesą taip sun
ku, kaip gali kam išrodyti, 
nes kanalų reikia tiktai 
upėms sujungti. Iš Baltijos 
luros vandens kelias yra ve
damas Vislos upe per buvu
sią Lenkiją, paskui Visla su- 
iungiama kanalu su Bugo 
upe, Būgas su Pripečio upe. 
o Pripetis su Dniepru; gi 
Dniepras pro Odesą išsilie
ja tiesiai i Juodąją Jurą. Kai 
tie kanalai bus užbaigti, Vo
kietijos armijai nieko ne
suksią. Darbai eina greitai, 
nes jiems vadovauja vokie
čių inžinieriai. Vokiečiai ir 
darbininkų pristatą. Kiek
vienas lenkas- ir žydas už
uitoj Lenkijoj imamas 

dviem metam prie privers
tino darbo, kaip tikri ver
gai. Sovietų valdžia taipgi 
stengiasi kiek galėdama, 
nes ji nori, kad Vokietija 
sumuštų demokratines vals
tybes, o ypač Angliją.

MASKVA PASIŠAUKĖ 
105 KARININKŲ IŠ SUO

MIJOS FRONTO.
Iš kelių skirtingų šaltinių 

pereitą sąvaitę atėjo žinių, 
kad Maskvos valdžia pasi
šaukė iš Suomijos fronto 
1(»5 karininkus dėl rusų ar
mijos nepasisekimų. Žinios 
spėja, kad tie karininkai bu
sią atiduoti “liaudies teis
mui” ir kad ne vienas jų ga
lėsiąs būt sušaudytas.

Maskvoje pati Sovietų 
valdžia paskelbė, kad Mi- 
chail Kaganovič, sunkiosios 
pramonės komisaras, kurio 
pareiga buvusi tinkamai ap- 
: upinti armiją, šiomis die
nomis buvęs pašalintas nuo 
<avo pareigų.

Oslo (Norvegijoj) dien
raštis “Aftenposten” sakosi 
gavęs iš Rusijos-Suomijos 
pasienio žinių, kad kalba
mieji 105 karininkai nebuvę 
"atšaukti,” bet stačiai buvę 
karo žvalgybos areštuoti ir 
nugabenti Maskvon, kur jie 
busią atiduoti teismui.

ŠVEDIJOS ŪKININKAI
RAGINAMI ŠELPTI 

SUOMIJĄ.
Švedijoj prasidėjo agita

cija, kad ūkininkai aukotų 
dali savo produktų Suomi
jos žmonėms. Kiekvienas 
ūkininkas raginamas paau
koti vienos dienos pieną ar
ba 5(1 svarų grudų nuo kož- 
nų 25 akrų žemės ir nuo 
kožnos vištos po kiaušini.

EUROPOS VALSTYBĖS,
PADEDA SUOMIJAI.
Fi aneuzi jos . vvriausvbė 

pianešė, kad ji atidaranti 
kelią p r savo žemę visoms 
pietų Europos valstybėms 
kurios nori siųsti bent ko
kios pagalbos užpultajai 
Suomijai Karo medžiagos 
siunčia Italija, Ispanija ir 
kitos.

Per paskutinius penkeris 
melus iš Vokietijos emigra
vo i Palestiną daugiau kaip 
90,000 žydų.

Žada Skolinti Milio
nus Švedijai.

Paskolos duodamos kovai 
prieš Sovietų Rusiją.

Roosevelto administracija 
buvo gana palanki Sovietų 
Rusijai. Rooseveltas pripa
žino ir .Maskvos valdžią, 
nors šios šalies kapitalistai 
ir reakcininkai kėlė didžiau
sius protestus prieš tai. Bet 
kai paskutiniais laikais Ma
skvos valdžia kelis kartus 
Rooseveltą Įžeidė ir bendrai 

( pradėjo šiurkščiu tonu apie 
šią šalį kalbėti, \Vashingto- 
no nusistatymas Rusijos at
žvilgiu labai persimainė. 
Kai Rusija dabar pradėjo 
imperialistini karą, \Yash- 
ingtonas jau deda pastangų, 
kad ji tą karą pralaimėtų. 
Užpultajai Suomijai jau 
duota $19,000,000 kreditų 
ir siūloma duoti da $60,- 
900,000.

Paskui duota $10.009,000 
paskola Norvegijai, kad pa
dėtu Suomijai gintis nuo 
Rusijos, o dabar siūloma to
kiu pat tikslu paskolinti a- 
pie $100.000,000 ir Švedi
jai. Ir Washingtone jau vi- 
-'ai neslepiama, kad tie mi- 
lionai dolerių skolinami ko
vai prieš Sovietų Rusiją.

RUSAI MĖTO BOMBAS 
IŠ ORO.

Paaštrėjo Sovietų santikiai 
su Švedija ir Norvegija.
Paskutinėmis keliomis 

dienomis rusų armija Suo
mijos fronte nieko neveikė 
u- didesnių mušiu nebuvo. 
Užtai rusai pradėjo mėtyt 
bombas i Suomijos miestus 
iš oro. Pereitą nedėldieni 
Suomiją bombardavo apie 
400 orlaivių. Kai kurie jų 
orlaiviai atlėkė iš šiaurės 
per Norvegijos teritoriją, to
dėl Norvegija pasiuntė Mas
kvai aštrų protestą. Devyni 
rusų orlaiviai numetė 10 
bombų ant švedų salos, apie 
40 mylių nuo Suomijos. Dėl 
to ir Švedija nusiuntė Mask
vai protestą.

Kelios dienos atgal Mask
va buvo nusiuntusi Švedijai 
ir Norvegijai aštrų protestą 
dėl jų teikiamos pagalbos 
Suomijai. Noiv.gija atsakė 
švelniai, kad Sovetų protes
tas esą< nepamatuotas, nes 
Norvegijos valdžia kariuo
menės Suomijon nesiunčia, 
o jeigu Norvegijos gyvento
jai eina suomiams Į pagalbą 
savu noiu, tai tas nelaužo 
Norvegijos neitraluim».

Gi Švedija iusu protestą 
-tačiai atmetė. Demokrati
nės Švedijos gyventojai rei
škia užpultajai suomių tan
ai karštos užuojautos ir 
Maskva šitos užuojautos ne
sunaikins, atsakė švedų val- 
Ižia Maskvai. Švedija pa
laiko su Suomija draugiš
kus prekybos santikius ii 
nemano iu nutraukti Mask
vos patenkinimui.

ANGLIJA STATO NAU
JOS KONSTRUKCIJOS 

ORLAIVĮ.
Londono žiniomis. Angli

jos orlaivių dirbtuvės dabar 
dirba dieną ir naktį, staty- 
lamos visai nau jo tipo or
laivius.

Britanija Nepripažįsta Ame
rikai ‘Saugumo Juostos’

FRANCUZIJOJ KOMUNI
STAI NEGALĖS BŪTI 

VALDININKAIS.
Francuzijos valdžia da

bar ruošia Įstatymo sumany
mą. kuriuo norima uždraus
ti linkti komunistus i valdi
ninkus. Nors komunistų 
partija tenai jau uždrausta, 
bet komunistai nuo to neiš
nyko ir kai kur per linki
mus juos išrenka Į valstybės 
tarnvba. Taigi šiuo istatvmu 
norima tas užkirsti. .Jei tas 
Įstatymas praeis, tai komu
nistai bus pašalinti iš par
lamento, kur jųjų pateko 
anksčiau. Socialistai sa
kosi tą Įstatymą parlamen
te įsiusią. jeigu tiktai ko
munistai viešai nenutrauks 
ryšių su Maskva ir nepa- 
smeiks jos užpuolimo politi
kos Suomijoj. Jiems duota 8 
dienos laiko apsigalvoti.

PO $50,000 KAUCIJOS
“KRIKŠČIONIŠKIEMS”

TERORISTAMS.
Suimti "Krikščioniškojo 

Fronto” bepročiai Nevv Yor
ke pastatyti po $50,000 kau
cija kiekvienas. Spauda rei
kalauja, kad jie butų nubau
sti visu aštrumu ir kad butų 
iškelta viešumon, kas juos 
ištiki uju organizavo, finan
savo ir kas jų "dvasios va
das” buvo. Čia jau aiškiai 
taikoma i vieną Romos ka
talikų kunigą, pagarsėjusi 
savo kurstančiais radijo 
"pamokslais.”

ROOSEVELTAS KANDI
DATUOSIĄS TREČIU 

KARTU.
"Nevv York Times” ko

respondentas iš \Vashingto- 
i:o praneša, kad politikierių 
didžiuma tenai esanti tos 
nuomonės, jog prezidentas 
Rooseveltas priimsiąs kan
didatūrą trečiai tarnybai, 
jeigu demokratų konvencijų 
nutars ji statyt savo kandi
datu. Kiek anksčiau kitaip 
buvę manyta. Wall Streetas 
šia sąvaitę irgi pasidarė ner
viškas. "Stakai” pusėtinai 
nukrito. Matyt, piniguočiai 
bijosi, kad Rooseveltas gali 
būt vėl išrinktas, todėl ir 
parduoda savo šėrus.

RUSAI SUGRIOVĖ AME 
RIKOS ATSTOVO 

NAMUS.
ls Helsinkio pranešamu, 

kad bombarduodami Suo
mijos miestus, bolševikų or
laiviai numetė keliatą bom
bų ant Amerikos atstovo 
Scho nfeldo namų ir sugrio
vė juos.

2 METAI VERGIJOS LEN
KIJOS GYVENTOJAMS.

Iš Berlyno pranešama, 
kad užimtoj Lenkijoj vokiš
ki fašistai Įvedė du metu 
priverstinojo darbo kiekvie
nam žydui ir kiekvienam i :>Psau<,o. 
lenkui tarp 14 ir 00 metų 
amžiaus. Jie turės dirbti sa
vo įrankiais ir savu maistu.

. KRUPPO SŪNŪS UŽ
MUŠTAS.

Iš Berlyno atėjo žinių, 
kad vakarų fronte žuvo Vo
kietijos ginklų ir amunici
jos fabrikanto Kiuppo Mi
nus, kuris buvo aviatorius.

| ANGLAI PALIEKA TIK 3 
MYLIŲ PAKRAŠTĮ.

i Amerika reikalavo, kad ka- 
, )o laivai laikytųsi už 300 

mylių nuo pakraščio.

Prasidėjus dabartiniam 
karui ir pradėjus vokiečių 
submarinoins rodytis Ame- 
tikos pakraščiuose. Pietų ir 
šiaurės Amerikos, is viso 21 
respublika, nustatė savo pa
kraščiams 300 mylių pločio 
"saugumo juostą,” arba. 
"neitralę zoną,” kurion ka

riaujančių šalių karo lai
vams uždraudė ineiti. Ne
žiūrint to, vokiečių karo lai
vas, “Admiral Graf Spee.” 
atsivijo anądien anglų pre
kybos laivą ligi pat Urugva
jaus pakraščio. Paskui vo
kiečių laivą atsivijo tris ang
lų kreiseriai. Prasidėjo jūrių 
mušis, per kuri smarkiausi' 
vokiečių laivas buvo sunai
kintas. Dėl šito Įvykio Ame
rika užprot stavo ir parei
kalavo, kad kariaujančiu 
valstybių laivai laikuturi 
nustatvtytos 300 mylių 
“saugumo juostos" ir ar
čiau prie Amerikos pakraš
čių neitų.

Dabar Anglija davė atsa
kymą Amerikai. Jis parašy
tas labai mandagia kalba, 
tačiau Amerikos reikalavi
mą atmeta. Anglai pabrė
žia, jog šita "saugumo juo - 
ia” nėra jokia garantija, 
kad i ją nejneis vokiečių 
submariiios ir nepaskan
dins tenai Anglijos preky
bos laivų. Todėl Anglijos 
laivyno pareiga esanti budė
ti ir toj “saugumo juostoj.” 
Anglai pripažįsta Amerikai 
tik tarptautiniais įstatymais 
nustatytą neitralę pakraš
čių zona. kuri gali būt tik "• 
mylių pločio. Už trijų mylių 
• ibos vandenynas vra lais
vas visiems ir jokia šalis ne
gali jo savintis.

Anglija sakosi sutiktu pa
likti Amerikos pakraščiams 
300 mylių neliečiamą zoną 
tik tokiam atsitikime, jeigu 
Amerika duotų Anglijai ga
rantiją, kad i tą zoną tikrai 
nejneis vokiečių laivai. Bet 

i Amerika, aišku, negali to- 
, kios garantijos duoti, ir to

lei anglai pasilieka sau tei- 
, sę kontroliuoti visą vande- 
Įnyną. paliekant neliečiamą 
'ik 3 mylių Amerikos pa
kraštį.

ANGLIJON PRIBUVO
PIRMUTINIAI SUŽEIS

TIEJI.
Pereitą sąvaitę Anglijon 

buvo atvežti jau pirmutiniai 
-užeistieji iš vakarų fronto 
Francuzijoj. Nors tenai di
delių musių nėra. tačiau ne
dideliais būreliais kareiviai 
nuolatos via siuntinėjami 
žvalgymosi tikslais. Priešą' 
tokius pastebėjęs visado-

1.100 AMERIKOS ARK
LIŲ FRANCUZIJAI.

Pliiladelpbijos uoste pe
reitą savaitę į du franeuzų 
prekybos laivu buvo sukrau
ta 1.100 Amerikos arklių, 
kuriuos gabens Francuzijos 
armijai vakarų fronte. Ark
lius čia supirko franeuzų 
armijos atsiųsta komisija.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS DAUGIAU MELUO
JA APIE SUOMIJA?
Kumunistų 

so. kad visi 
Suomijos apie 
sekimus esą 
šmeižtai ir mei

aikrasciai 
pranešimai 

ūsą nepa 
’ kapitali:

ra-

Bt Arne' pra-
kani-oziu rusams s.-Kesi. 

ralistu spauda rašė. kad 
jiems sekasi i suomiai iš pra
džią da nebuvo pasiruošę 
gintis), tai komunistai kar
tojo tas žinias iš kapitalistą 
spaudos kaip gryniausią tie
sa.

is Komunis
tams patinka, tai "teisybė:” 
o kas nepatinka, tai “me
las.”

Kai paskutinėmis dieno
mis suomiai sunaikino dvi 
rusą divizijas, iš viso apie j 
38,000 raudonarmiečiu, ii ' 
paėmė už 8lo.000.000 viso
kios karo medžiagos, tai; 
musu komunistų laikraščiai i 
nei rašyt apie tai nerašo, i 
Jiems visa tai "melas" ir So- j 
vietų Rusijos "šmeižimas." •

Mes nesakom, kad visos! 
žinios iš karo lauko vra tiks-:

Vadinasi,

Tai matot, kokie sutvėri- 
nai valdo dabartinę Suo
miją '

Bet ar tai tiesa?
Žinoma, kad ne. Visu pir

ma. lanneris yra socialde
mokratas. o ne "baltagvar
dietis." Tokio elemento, 
Kaip "baltagvardiečiai." 
Suomijoj niekados nebuvo 
r nėra dabar. Tokiu vardu 
iuvo vadinami tik Rusijos 
ton t re v o 1 iuc i n in k a i. kurie 
tengėsi atstatyti caro val- 
Ižią. Suomiai gi per am
inis buvo atkakliausi Rusi
os carizmo priešai. Taigi, 
vadindami suomius "balta
gvardiečiais." Maskvos a- 
rentai sužiniai juos šmeižia.

Toliau. Suomijos premje- 
as Taimeris nėra “vienas iš 
lidžiausių turčių.” kaip 
‘Laisvė" rašo, bet darbinin- 
tu kooperatyvo tarnautojas. 
■Elanta," kuriai jis tarnau- 
a. nėra "stambiausia kom
panija," kaip "Laisvė" savo
skaitytojus "informuoja.’’ 
)ct vartotojų ko-operaty- 
vas, kurio tikslas yra kovoti 
:u privatiniu bizniu. Todėl 

lios. Bet negalimas taipgi i as ko-operatyvas ir steigia 
daiktas, kad jos visos butą Į avas krautuves, kuriose 
melagingos, nes ne visas jas I iarbininkai gali pigiau nu
rašo patys suomiai. Jas rašo ’ 
tokiu rimtą organizaciją Į
korespondentai, _ ka-n Asso-; ;1111 Suomijos premjerą vra 
ciaten Press. Lmted Press n ; as> kad --visa laika begė- 
kitos. Jas laso Švedijos. Da- • Aiškiausiai
nijos, Norvegijos ir Amen- >-ar 
kos laikraščiu r s porteriai. ‘
Rašo neitralią šalių spaudos Į

-ipirkti gyvenimo reikmenų 
Trečias melas apie dabar-

kurstė Suomiją 
n prieš Sovietus." 

Faktas yra toks. kad Tan- 
nerio vyriausybė buvo suda- 
yta jau po to. kaip Sovietai 

Suomiją užpuolė, ir kaip tik 
Taimeris atsistojo ministe- 
rių kabineto priešaky, jis 
tuojaus pasiūlė Maskvai su
stabdyti karą ir esamą gin
čą išrišti prie derybų stalo.

pasiūlymą

atstovai. Ir daugumoje visą 
jų pranešimai sutinka. Ne
jau gi visi jie susitarę me
luoja? Juk tai negalimas 
daiktas.

Kad visi tie pranešimai 
nėra melas, tai parodo ne
tiktai paimti suomiu nelais- Maskva įo 
vėn tūkstančiai raudonai- atmetė "

Stengdamiesimiečių. šimtai tanką, kanuo-
lių, truku, arklių ir daugybė teisinamą žygi prieš Suonn- 
kitokio grobio, bet parodo ja pateisinti, bolševikai nori 
taip pat ir tie faktai, kad uz ■ Įkalbėti pasauliui, buk Suo
luos nepasisekimus Maskva mjja (iabar valdą baisus su- 
jau pasalino is vadovybės tvėrimai, karo kurstytojai, 
generolą Merezkova. o da- baltagvardiečiai ir tt.

Bet pasaulis juk pažįsta 
Suomiją neblogiau kaip 
bolševikai. Jungtiniu Valsti
jų Federal Bureau of Labor 
Statistics nesenai buvo nu
siuntęs Europon specialę 
komisiją surinkti žinias a- 
pie ko-operatyvą veiklą. 
Komisija tyrinėjo tu organi
zacijų

savo nepa-

J

■ *

Daug kas mano, kad dva
sinė žmogaus kultūra, dva
sinis, moralinis, dorovinis 
gyvenimas yra nepriklauso
mas nuo medžiaginio.

Taip mano ne vien tikin
tieji. Yra ir mokslininkų, 
moralistų, kurie savo įsitiki
nimais yra artimi laisvama
niams, tačiau dvasinę kultu

štesnė medžiaginė kultūra, 
kur daugiau pagaminama 
suvartojimui visokių me
džiaginių vertybių, kur visi 
žmonės jomis vienodžiau 
ir geriau aprūpinti, ten ma
žiau socialinių prieštaravi
mų, mažiau visokių nusikal
timų, mažiau kalėjimų, dau- 

mokyklų ir aukščiaugiau
rą, dvasini žmogaus gyveni- j stovi dvasinė žmogaus kul 
mą laiko nepriklausomais, j turą.
ar mažai priklausomais nuo i Kur visiems pakankamai 
medžiaginio. Jie idėjas lai- i yra vandens, ten dėl jo neši
ko nepriklausomomis nuo ginčijama, nesibylinėjama,
materijos. Kiti gi, priešin
gai, įrodinėja, kad idėjos

jis nevagiamas. Kur visiems 
patikrintas kasdieninės duo-

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Ir Raudonoji Armija Virto Baltaja Armija DAR APIE AUKAS VILNIAUS KRAŠ
TO ŽMONĖMS ŠELPTI.

Sekdami suomių pavyzdi, Rusijos raudonarmiečiai Suomijos snieguose pradėjo dėvėti bal
tus apsiaustus, čia matome porą rusų kareivių jau baltai apsirengusiu. Rusai vartoja ir 
šunis, kurie greičiau pajunta besiartinanti priešą. Naktys Suomijoj dabar iabai ilgos ir 
tamsa pasinaudodami suomiai dažnai užklumpa rusus visai netikėtai.

butų tiek bėdai bių ir nerei
kėtų tiek pinigų. Bet prie 
Hooverio buvo da daugiau 
bedarbių. Taigi ir republi- 
konai nemoka šalies tvarky
ti. Taftas sakosi žinąs planą, 
kaip žmonės gali gyventi 
sąvaitę už $3. Kiekvienai 
šeimai trijų dolerių esą ga
na. Bet ar pats ponas Tafta?' 
norėtų už $3 gyventi su šei
myna? Jis stačiai tyčiojasi 
iš biednų žmonių. Ir vis dėl 
to žmonės už tokius reakci
ninkus balsuoja'.

Demokratų tarpe eina 
kalbos, buk Martin L. Da- 
\ ey, buvęs gubernatorium, 
vėl žadąs kandidatuoti Į gu
bernatoriaus vietą ateinan
čiais rinkimais. Laikraščiai 
jį labai peikia, bet žmonėse 
jis turi pritarimo, ir gal kan
didatuos. Ohio valstijoj de
mokratų partija kiek pairu
si, tai sunku pasakyti, kas 
gali atsitikti. Laikas butų 
visiems susiprasti ir nesnau- 

' sti, nes darbininkų išnaudo
tojai republikonai dirba su- 

: šile.

šiomis <1 ienomis mirė Po
vilas Raponka nuo 8409 
Hough avė., susilaukęs 47 
metą amžiaus. Paliko žmo
ną, vieną sūnų ir du broliu. 
Senesniais laikais velionis 
Raponka buvo žinomas kaip 
rietuvių muzikantas. Laido
tuvėms patarnavo graborius 
N. Vilkelis.

Įvairios kompanijos Cle- 
veland? pereitais metais 
praleido virš 22 milijoną 
dolerių savo įstaigų pageri
nimams. Tai buvo daug di
desnė suma, negu 1938 me
tais praleista. Didžiulės 
kompanijos, matyt, nujau
čia. kad biznis šiais metais 
kiek pakils, žinoma, Euro
pos karas reikalaus iš Ame
rikos daug ginklų ir kitokių 
dalyką.

Lietuvių Vaizbos Butas 
buvo surengęs ristynes lie
tuvių salėj. Pelnas buvo ski
riamas Vilniaus krašto šel
pimui. Kiek teko patirti, pel
no likę $41.88. Pinigai esą 
pasiųsti per Lietuvos konsu- 
iata.

Aukoti, ar neaukoti?

Visokiems labdaringiems 
tikslams aukoti yra labai 
prakilnus darbas, bet auko
jant visuomet kįla klausi
mas: ar aukos pasieks tą 
tikslą, kuriam jos renka
mos? Ypatingai tas neaišku 
ten, kur aukų niekas negali 
patikrint. Pavyzdžiui, po 
pereito pasaulinio karo, 
kuomet Lietuva buvo baisiai 
nualinta ir musų broliai 
kentė didžiausi badą ir 
skurdą, Amerikos lietuviai 
nebuvo šykštus. Jie gausiai 
aukojo visokiais budais: pi
nigais, drapanomis ir net 
maistą siuntė iš Amerikos. 
O kaip tas viskas buvo su
naudota? Pinigais buvo šel
piamos beveik išimtinai kle- 
rikaiiškos įstaigos: drapa
nomis buvo aprengti tik pa
siturintieji, o maistas—mil
tai, kondensuotas pienas, 
makaronai — buvo pardavi
nėjami tiems, kurie turėjo 
pinigų. Gi labiausiai reika
lingi pašalpos nieko negavo. 
O negavo dėlto, kad šelpi
mo komitetas su pralotu Ol
šausku priešaky pirmiausia 
žiurėjo tik savo vedamų į- 
staigu ir savo kišenių.

nių, tada surinktas aukas 
jam pasiųsti. Nors tai butų 
kiek pavėluotai, b-t butų 
galima pasitikėti, kad aukos 
pasiektų tikslą. Dabar gi, 
kaip matyt, aukos pilamas 
be jokios atodairos, ir nors 
spaudoje skelbiama kas au
kavo, bei kiek pasiųsta į 
Lietuvą, bet kas ir kaip jas 
sudoros Lietuvoje, tai nie
kas negali žinot. Tik už kiek 
laiko gal išgirsim, kad išbu- 
davotos naujos bažnyčios ir 
klebonijos, arba klioštoriai 
tinginiams. kuri? nenori 
naudingo darbo dirbti.

Senas Antanas.
Nuo Redakcijos: Talpi

name šį straipsnį kaip me
džiagą diskusijoms.

WATERBURY, CONN.

Bus bendros prakalbos vil
niečiams paremti.

Sekantį nedėlciienį 21 
sausio, kaip 7:30 vakare, 48 
Green st. salėj, įvyks Wa- 
terburio draugijų įuošiamos 
prakalbos vilniečiams pa
remti. Jas sumanė geib. mu
sų veikėjas Tanias Matas, 
SLA 11 kuopos pirminin
kas. Kuopa tam pritarė ii 
pakvietė kitas organizacijas 
prisidėti. Gruodžio 6 d. įvy
ko kviečiamų draugijų at
stovų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo šios organizacijos 
bei kuopos:

Liet. Pil. Polit. Kliubas.
Liet. Pil. Neprig. Kliubas.
LDS 4 kp. ir ALDLD 28.
Šviesos Draugija.
Moterų Apšv. Kliubas.
Vaizbos Butas.
Iš tų organizacijų atstovų 

išrinkta komitetas, kuriu 
įnėjo šie asmenys: Tanias 
Matas, M. Cipliauskas. V. 
Grėbliunas, J. Adomėlis, J. 
Žemantauskas. A. Balčiū
nas, V. Dumšienė, K. Janke- 
liunienė ir J. Strižauskas.

Kalbėt yra pakviesti gen. 
konsulas p. J. Budrys ir visų 
srovių kalbėtojai: adv. Ba- 
gočius iš Bostono, d-ras 
Vencius iš New Yorko ir 
D. M. Šolomskas iš Brook- 
lvno.

Dainuos Vilijos radijo 
choras. Visus Waterburio 
lietuvius kviečiame daly
vauti. V. Dumšienė.

yra medžiaginės kilmės, nos kąsnis, ten ir duona ne
kart dvasinė žmogaus kultu- j vagiama, dėl jos nesižudo- 
ra siejasi su medžiagine, ma. Tas tiesas pastaraisiais 
Kurie iš jų teisus ir kurie j laikais pripažino ir religijų 
klysta — tą klausimą čia į vadovai, štai ir Romos po- 
trumpai ir panagrinėsime. > piežiai leidžia enciklikas 

Štai pavyzdys. Greit bus'‘‘socialiniais klausimais.” 
jau 2000 metų, kaip didžiu-! T . „ j ,„
Iė dvasininkų armija skel- Į eri sSv
bia religinę dorovę: “mylėk."įb“ ^eSS^

____  ! meilė iStai^S
365. 2425. Pasirodo, kad gųt^tliaf"
maijų metų ilgumo skait- nuo to pasidarė doresni, ge-! kultūra, kad visi žmones bu 
muo tikslesnis už Grigaliaus resni? Religijų atstovai pri-| W ,”e pk civilizuoti, bet ir 
kalendoriaus metų s&itme- ves daug fe/giamų do= kmp
uis, nors pastarasis buvo džiu: vienur kitur laukinės «“ta laisvamaniai,
nustatytas tūkstantį metų žmogėdrų tautelės misijo-, tul!į aerŽia^ reiSa 
vėliau. . nieriu itakoje sukulturėjo. Ru . J?’ retkia

Maijai buvo nustatę Auš- Tame’ laikotarpyje vergiją ^‘"vL *jį
nnės metų ilgi, kuris nuo pakeitė baudžiava, o pasta- , ra'. . _meazl.a^O5> “le
tita-ojo-skiriasi tik keliomis rają dabartinė kapitalistinė, Jg"Dvasfnl^ži^gaa 
valandomis. vadinamoji teisinė san- f1zia8?- dvasinis žmogaus

Maijų kalendorius buvo tvarka. gyvenimas yrą išdava, funk-
labai painiai sudalytas. Jį Religijos priešininkai gi ąjėdžiair^šalt^
betyrinėjant gaišo daug nurodys daugybę priešingų \ ”’idėi ^intvs ios 
mokslininkų. Tas kalendo- pavyzdžių. Y ra daug dabar y J
rius buvo įvestas 580 metais krikščioniškų kraštų, ku- p 4 , .
prieš Kristaus gimimą. i iuose prieš krikščionybę . . t0 sekjb _ęa(? laisvama-

Maijų civilizacija buvo nebuvo nei vergijos, nei mai sa"° idėjiniuose sieki- 
labai aukštai iškilusi, bet jos baudžiavos, nei daugybės. mu®se neturi atitrukti nuo 
pradėta žlugti dar prieš eu- nusikaltimų, kurie ten žino- į jeay*Tus medžiaginio pagnn- 
ropiečiai visą Amerikos in- mi dabar. Atrodo, kad reli- Į , m'edami žmones pada-
dėnų kultūrą ir civilizaciją gija padėties ne tik nepage-į kilnesniais, dorovinges-
pribaigė. šiandien jau bai- rino, liet dar pablogino. Ar!?113^.’ ^artu turime rūpintis 
gia nykti ir patys indėnai. sumažėjo vagystės, žmog-1 Kurti geresnes, tobulesnes

Maijų civilizacijos lieka- ^dystės, ištvirtevimai? Ne.i 
nos rodo, kad žmogus, kur Ar sumažėjo karai, pasida-į gnesvertj bes vartokime 
jis bebūtų, visur eina tais iė jie žmoniškesni? Vėl ne. kuiybai dvasinių, moralinių 
pačiais civilizacijos keliais. Paskutinis didysis karas pa-; vertybių ir sukultas dvasi- 
Maijų civilizacijos ' keliu ėmė daugiausia aukų už vi-;Pes tolimesnei
butą tų pačių, kaip Babelio^ sus ankstyvesnius ir buvo:Kūrybai ir tobulmimui me- 

o ir kitu. žiauriausias. Paskutiniai ka- dziagimų vertybių ir tt. Šta
rai Etiopijoj, Ispanijoj, Ki- me amžiname tobulėjime, 
nijoj dar žiauresni. amžiname siekime tobulės-

Ar sumažėjo žmonių iš- mo medžiaginio ir dvasinio 
naudojimas? Vėl ne. Pasi- gyvenimo ir yra vienas svar- 
keitė tik išnaudojimo for- biausiM gyvenimo tikslų.

Rusu orlaiviai mėto i Suomijos miestus padegamąsias bombas, šitame vaizdely matosi 
sukeltas tokiomis bombomis gaisras Helsinkio mieste, Suomijos sostinėj.

li- po vieną-kitą smulkes
nių partiją.

Šitie rinkimą daviniai aiš
kiai parodo, kad Suomija 
yra tikrai demokratinė šalis 
ir kad socialdemokratai te- kitoje planetoje,

VISOS ŽMONIJOS CIVILIZACIJOS 
KELIAI TIE PATYS.

Jeigu žmonija gyventą 
tai ar ten

nai yra stipriausia partija. O mokslas plėtotųsi tais pa
kas tvirtina, kad ją valdo čiais keliais, kaip ir žemėje? 
"milionieiiai” ir " "balta- Panašus klausimas turėtų 
gvardiečiai," tas arba neži- atrodyti tuščias, bet jis vis 
no faktu, arba sužiniai me- dėlto yra susijęs su bendra 
iuoja.

KAS MUMS RAŠOMA. 1

PIETŲ AMERIKOS NE
APYKANTA KOMU

NISTAMS.

Pietą Amerikos laikraš
čiai praneša, kad po to, kaip 
Sovietu Rusija užpuolė Suo
mijos respubliką. lotynu 
valstybėse kilo baisi neapy
kanta prieš komunistus.

Buenos Aires mieste lei
džiamos “Pietų Amerikos 
Žinios" 8 gruodžio laidoj 
rašo:

"Jau seniau Argentina ko
munistus laikė nelegaliais pa
darais ir su Maskva jokiu san
tykių neturėjo. Bet dabar, kai 
Rusija užpuolė mažą Suomiją 
ir Argentinos kancleris Dr. 
Cantiio viešai pasiūlė Rusiją 
išmesti už tai iš Tautų Sąjun
gos. netik jam pritarė visos 
Pietų Amerikos respublikos.

civilizacijos eiga
Apie žmones, gyvenan

čius kitose planetose, mes 
nieko nežinome, tačiau ži
nome tokių žemės gyvento
jų, kurie šimtus ir net tūks
tančius metų gyveno atski
rai, neturėdami jokių ryšių 
su visais kitais žemės gyven
tojais. Toki žmonės buvo Ar 
merikos žemyno gyventojai, 
apie kurių buvimą iki Ame
rikos atradino niekas nieko 
nežinojo.

Pasirodo, kad daug šimtų 
metų prieš Amerikos atradi
mą Gvatemaloje ir Jukata- 
ne žydėjo • galinga vietinių 
gyventojų maijų civilizaci
ja. Šių dienų Amerikos in
dėnai, anos civilizuotos tau
tos ainiai, visai pamiršo sa
vo protėvių garbingą pra
eitį.

1932 metais mokslininkas 
• Redfildas, būdamas čičen

bar da pašaukė prieš “liau
dies teismą” daugiau kaip 
100 kitu karininką iš Suo
mijos fronto. Dėl tą pat ne
pasisekimų esąs pašalintas 
iš pareigų ir sunkiosios pra
monės komisaras Kagano- 
vičius. Stalinas dabar esąs 
tiek Įniršęs, kad gatavas iš
šaudyta visus savo patarėjus, 
kurie jam patarė pradėti 
šitą karą prieš Suomiją.

Koks laukia to šimto kari
ninkų likimas, mes da neži
nome: bet faktas, kad jie 
buvo pašaukti iš Suomijos
fronto į Maskvą, aiškiai pa- žvilgsniu Suomija yra de- 4
VI, c valdžia niokratiškiausia šalis Euro- Nuteista Magazinų cijos liekana
dėl Suomijos nykių neri- ropoj Per savo ko-operaty- <
lna?)a-. , . . . vus Suomijos darbininkai

Šitokių įaktų s\ įesoje mes kontroliuoja beveik pusę vi
jau galini apytikriai spręsti, £0S krašto pramonės ir pre-
kad neitralių salių korės- kybos. Beveik visa krašto
pondentu pranešimai apie vidaus prekvba vra ko-ope-
lusą katastrofą Suomijoj ratytų rankose. Kapitalisti-
nera meiar. nės kompanijos užsiima
l)atie?ay™kvtines.piėn’™ėiv d?ucia!!ga ri.k už^enio t?iz’ jns'raasaž'inu^e'." patrauki žemyno paikai. Jie yra tu-
patie. p<kah\ti apie pačią niu> mi?ko eksportu, su ku- ■ tp;firnQ,1 unonndinėii-Ireję savo rašmenis, buvo pa-
komunirtu pranešima-. Pas riuo paskutiniais laikais la- į; ji sakvdavu4 iii- ėarę didelę pažangą aritme-

bet Argentinos visuomenė ii ; Ttco ir Koba miestų griuvė- 
spauda pradėjo didžiausią' apylinkėse, klausinėjo 
kampaniją prieš komunizmą, i vietinius indėnus, ką jie ži

no apie tų griuvėsių praeitį. 
Indėnai atsakė, kad tuos pa
status buvę pastatę kuproti 
neūžaugos, vadinamieji 
“itcai.” Namus jie statę nak
timis, kad paerzintų Dievą,

agresyviu; imperializmą ir pa 
voju kultūrai."

Negeriau dabar į komu
nistus žiuri ir Jungtinių Val
stiją žmonės. Kaip Civil Li- 
berties League’os atstovas

, . .. darbuotę Švedijoj. ei. (ieballB Xew Yorke bet Dievas juos nubaudęs,
Suomijoj sovietų Rusijoj n• | anadien pareiškė, “užpulda- sumaišydamas kalbas. Da
bitose šalyse ir štai. jos ra-| Suomija. Stalinas išr.ai- bar Ue neūžaugos gyvena 
ponas parodo, kad niekin i. imerikoi daueiau ko- P° žeme. Taigi jų pasakoji- darbininkai neturi taip ge-j munistu. „įg, Di^ komi. nnas visai panašus i musų 
rai organizuotų ko-operaty-; " biblinį pasakojimą apie Ba-

kaip Suomijoj. Šituo ' belio bokštą.vu

Leidėja.
Catherine McNellis, kuri 

sukurė didelę spaudos ben
drovę Nevv Yorke ir leido 7 
magazinus, šiomis dienomis 
pateko
urnos,

Egipto

Varšuvai Atstatyti 
Reikės 20 Metų.
Prancūzijos žinių agentu-

.a -Havas" praneša, kad ”7^^ težnyėia? S- 
vokiečių valdžios oi ganai . .. , .. ne_u:i„
Varinvnip lpiHn g^J31 aciu, oet aClU nenuilSv aisuv oje leido at daryti . darbininkų kovai su 
viena iš geriausiu išlikusiu , y . . .kinematografu - “ NapK ^naudotojais ir jų rėmėjais 
i eoną.” Pasinaudodami KU™Sais

A. Žukauskas..

PAAIŠKINIMAS APIE 
KUN. M. X. MOCKAUS 

BIOGRAFIJĄ.

“Keleivio” 5j0-tame nu-
i - • i i • - • Tad religinė grvna ide- mery, 13 giModžio laidoje,

tamsa saleje, lenkai mėginę, o]0~nė prouaganda kiek Chicagos korespon-
surengti antivokisku de- ™ ” °ra&a aa. K. deneiia ani» kun M X Mo-nors aiškesnių, apčiuopia- aencija apK Kun. .u. a. ino-

- A -* . L. • i mesnių rezultatų nėra davu- eKaus laidotuves* kuriojtuoj buvęs nutrauktas, oziu-i . _ .. y* u t„rn buvo nasakvteI rnvai anklanrinėti Kriias SL Jei vietoje religinių doro- tarp KitKo puvo pasayre, ..... .lovai apKiausineti. Kelias- niinP;nu «kelhsimp kito- Kad busianti išleista ir plati-e • j- • i dešimt iu buvę suimta. Taip ę. pimcipų sKeiošime Kito- velionies bioerafiia.Senosios mdenų civtlizą- į^rto^ kelis vaka- taus’_lajscamamska n-ne- •»"» yeltonira

Per pereitas Kalėdas Ohie 
valstijos gyventojai išpirko 
degtinės už $2,714,675. Tai 
yra didelė suma pinigų. Jei
gu žmonės ko pageidauja, 
tai ir pinigų suranda, nežiū
rint kokie laikai bebūtų.

Sausio 4 dieną buvo SLA 
136 kuopos metinis susirin
kimas, kuriame ir nekurie 
valdybos nariai pasikeitė. 
Nors susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, tačiau daug 
svaibių reikalų buvo apkal
bta. Daugiausia svarstyta 
antro pažangos vajaus rei
kalai. Keliatas narių pasiža
dėjo po gerą pulką naujų 
nariu atsivesti į sekantį su
sirinkimą.

Tautininkai džiaugėsi kaip 
geleželę radę, kad SLA 14 
kuopos balsavimuose jie ga
vo didžiumą balsų. Bet jie 
nieko nesako apie kitų kuo
pų balsavimus, kiek jie ten 
pralaimėjo.

Ohio valstijos senatorius 
Taft rėkia kiek galėdamas, 
kad Rooseveitas leidžiąs 
perdaug pinigų, nemokąs 
kain reikia viską tvarkyti.X *. «/
Sako, jeigu Rooseveitas mo
kėtu viską tvarkyti, tai ne-

Tukstančiai clevelandie- 
čių šventė Kalėdas 7 sausio 
dieną. Tai yra tų tautybių 
žmonės, kurie laikosi senojo 
kalendoriaus. Rusinai, ru
sai, Ukrainai, sirijonai, ser
bai ir da kiti. Sausio 7 dieną 
buvo skelbiamos Kalėdų 
programos per radiją ir jų 
bažnyčiose gaudė varjiai.

Jonas Jarus.

Hartford, Conn.—Musų 
Piliečiu Kliubas yra nusi
pirkęs sklypą žemės su na
mais ir užsibrėžęs pastatyti 
Kliubui namus su salėmis 
ir įvairiomis kitomis patal
pomis. Butų gera, kad visi 
Hartfordo lietuviai pirktų 
paskolos lakštus, tai grei
čiau turėtu savo namą. Kliu- 
bo valdyba kiek galėdama 
darbuojasi ir yra surinkus 
keliatą tūkstančių dolerių, 
bet dar reikia kelių tūkstan
čių, kad pradėti darbą. Tai 
visi paskolinkite, ar aukoki
te kiek tik išsigalėsite. M.B.

pasaulio. Taip pat man la
bai patinka tėvo diskusijos 
su Maikiu. Jau keliatą metų 
kaip tas vyčių generolas 
lankosi į mano namus ir vi? 
nauju istorijų pasako. Tik 
šįmet per Žiemos Šventes jis 
su Maikiu, kažin kodėl, ap
lenkė mano adresą. Bet per 
tokias dideles šventes ne 
vienam pasitaiko paklysti, 
ypač Chicagoj. Tikiuos, kad 
po švenčių vėl susiras mano 
vietą. — Su pagarba, John 
Kvetkus.

NORWOOD, MASS. 
Smulkmenos.

1. Pereitą vasarą čia ant! 
kapiniu kokie tai vandalai 
apdaužė ir išvartė keliatą; 
paminklų, tai musų koniu-1 
nistai nusprendė, kad tai 
esąs “trockistu darbas.”

2. Iš vienos pusėssanda-i 
rietis, iš kitos tautininkas, i 
J. M. Pečiulis, “Sandaros”: 
No. 51 sugrudo į tabakierką’ 
ir socialistus ir visą soeializ- J 
mą. Sakau, laimingi tie žmo- 
nes, kuriems ir marios tik iki 
keliu. i

Vilniaus šel- 
ar bus ge-

1839 metais;

Kasinėjimų rezultatai bu- 
bėdon. Septvnios v° nepaprasti. Pasirodė, kad 
kurios skelbdavosi ™alJai bavo tikri Amerikos

FATERSON. N. J.

Balius vilniečių naudai.

Patersono lietuvių bend
ras komitetas rengia 27 sau
sio balių vilniečiu naudai. 
Balius įvyks 8 vai. vakaro, 
Washington Hallėj, 78-80 
Goodvrin st. Muzika grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga 40 centų: 
perkant bilietą iš kaino, 30 
centų. Pelnas Vilniaus žmo
nėms.

Balių rengia šios draugi
jos: Nepriklausomas Pašal- 
pinis Kliubas, Šv. Kazimie
ro D-ja, SLA 101 kp., Šv. 
Onos D-ja, Sūnų ir Dukterų 
D-ja, LDS. 123 kuopa, So
cialistų kuopa, ALDLD 84 
kuopa, Moterų Kliubas ir 
šv. Kazimiero parapijos 
choras.

J. Matačiunas.

Molotovas Prieš Tai Protestuoja.

Iš Ohio valstijos mums 
praneša:—“Kartą pas ma
ne atsilankė bažnytinė da- 

: vatka ir rado ant stalo gu- 
, iintį ‘Keleivį.’ Tuoj griebė, 
atsivertus pažiurėjo ir vėl 
metė ant stalo. Hm... sako— 
‘Keleivis’!”... “‘Keleivis,’ 
sakau: tai geriausias laik
raštis, ką mes turim Ameri
koj. Jis suteikia daug ir tei
singų žinią iš visų sryčių.” 
Davatka sako: “Tokios jo 
tėn žinios: kunigėlius išne- 
vožina.” O aš jai atsakiau:

; “Jis kunigų neišnevožija: 
jis tik pasako teisybę apie 
jųjų darbus.” “A, matai, 
matai, ir tu jau iš kelio pa
klydęs!" užsikarščiavo mo
terėlė.

Taip prie “tolko” ir ne
priėjom. Jai atrodo, kad aš 
negerai darau skaitydamas 
gerą laikraštį; man gi atro
do, kad ji, nabagė, sufanati
zuota. tamsi moterėlė. K. G.

Worcesterio Žinios.
O

Na, o dabar 
pimo komitetas 
resnis? Reikia abejoti, nes 
ir šitą komitetą vadovauja 
kunigas, kun. Mironas. Jam, 
taip kaip kun. Olšauskui, ru
pi ne skurdžiai, ne nuplyšę 
baduoliai, bet pirmoj eilėj 
savieji ir savas biznis. Todėl 
aš neturiu daug vilties, kad 
musų aukos pasiektų to tiks
lo, kuriam mes jas renkame.

Sakoma, kad aukas gali
ma siųsti per konsulus bei 
Lietuvos atstovą Washing- 
tone. Gerai, bet konsulai ir 
atstovas tų aukų patys vil
niečiams juk negali įduoti. 
Jie turi siųsti jas Lietuvon, o 
tenai jos vistiek turės eiti 
per to paties kun. Mirono 
rankas.

Amerikos lietuviams ne
verta siųsti savo aukas pei 
tokias įstaigas bei komite
tus, kur vadovauja andaro- 
kais apsivilkę vyrai.

Pakol nėra komiteto, ku
riuo galėtų pasitikėti pa
žangioji musų visuomenė, 
aukas reikėtų siųsti per pa
tikimus asmenis, arba visai 
nesiųsti. Geriau butų surink
tas aukas per kurį laiką pa
laikyti draugijų ižduose, ar
ba bankuose, o kuomet bus 
leista suorganizuot Lietuvoj 
komitetą iš patikimų žmo

Brooklyno “Laisvės” 
reporteris rašo, kad nesenai 
Norvvoode kalbėjęs Stilso- 
nas buvęs “girtas." Nesvie-, 
tiška gi uoslė to reporterio, 
kad prakalbose visai nebu
vę? užuodė kalbėtojo kvapą. 
Su paprastom uoslėm žmo
nės ir buvę prakalbose gir
tumo "nesusmelino.” 1

“Aušrelės” choras statė 
“Čigonus.”

Sausio 7 d. “Aušrelės” 
choras statė scenoj operetę 
“Čigonai,” parašytą St. Šim
kaus.

Publikos prisirinko pilna 
Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainė. Jau praeityje teko 
matyti “Aušrelę” lošiant 
tuos pačius “Čigonus," ir ta
da išėjo gerai. Šiuom sykiu 
kaip dainavimas, taip ir loši
mas išėjo silpniau. Progra
mos šį sykį taipgi nebuvo, 
lai didžiumoj publika neži
nojo, kas kokioj rolėj. Bet 
kaip man šis veikalas yra ži
nomas, tai lengviau buvo su
prasti.

Čigonų vado Roto moti
nos rolei buvo J. Dailidaitė- 
Zadrauskienė, ji lošė neblo
gai, bet kalbėjo taip silpnai, 
kad sunku buvo girdėti sė
dint ketvirtoj eilėj.

Čigonų vado Roto rolė j 
buvo J. Emkus, kuris lošė ir 
dainavo gerai.

Eros, jo moteries rolėj, P. 
Valadkiutė lošė neblogai, 
bet dainavimas jai nekaip 
sekėsi.

J. Valiukas, kuris būda
mas paprastu čigonu meili
nos prie vado pačios, lošė 
prastai: ii- jo balsas labai 
žalias.

Grafo rolėj Mozuraitis 
dainavo gerai, bet lošė silp
nai, nudavimų jokių nepa
darė.

Choras gerai atrodė, bet 
dainuodamas didelio įspū
džio nepadarė. Pora daine
lių išėjo neblogai, o kitos 
gana silpnai. Moteriškų bu
vo stiprių balsų, bet vyrai 
dainavo silpnokai, basų vi
jai nesigirdėjo.

Chorvedžiui taipgi gali
ma padalyti pastabą, kad 
chorą diriguojant nereikėtų 
koja trypti i grindis. Tai yra 
nereikalingas įpratimas.

Operetei pasibaigus, buvo 
koncertinė dalis. Mišrus bal
sai ir atskirom grupėm su
dainavo kelias daineles, 
kaip “Beer barrel polka,” 
“Muzika, muzika," ir kt. 
Tuom ir užsibaigė operetė 
“Čigonai.” Vietini*.

4. Tūlas laikas atgal čia 
vienai šeimai buvo sureng
tas sidabriniu vestuvių ba-<■ *-
liukas. Jubilijantė, tai pa
prasta šeimininkė: bet jubi- 
lianta? neprastas žmogus, 
renka bažnyčioj dešimtu
kus < 15c.). Baliaus rengėjos 
tačiau sukvietė paprastus 
darbininkėlius, nepaprašė 
nei kunigo, nei vargoninin
ko, nei jokios kitos aukštes
nės asabos. Tas taip užgavo 
jubilianto ambiciją, kad į 
rengėjas da ir šiandien jis 
nenori pažiūrėti. Tikrai, de
šimtuko verta panaberija!

5. Nepersenai vietos ko
munistai surengė Vilniaus 
atgavimo paminėjimą, bet 
aukas l inko “Dailv Worke- 
1 iui.” Reiškia, už Vilnių nu
mesti tušti žodžiai, o pinigai 
komunistams.

ŽODYNĖLIS
LIETLVIšK AI-ANGLIŠK AS 1 P. 

ANGLISK AI-I.IF.Tl VIšK AS. t, h a 
18.000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra. 100 puslapių. Kaina $1.00. Pa. 
Tankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nota. Gauna
mas “Keleivy.’’

Norwood, Mass.—Musų 
mieste gana plati odų išdir- 
bystė. Joje dirba daug lietu
vių ir jų vaikų. Yra čia ir 
darbininkų unija. Bet gar- 
barnių darbas skiriasi į du 
skyrių, odą ir vilnų (plau
kų), todėl ir unijoj yra du 
i eprezentantai. Vilnų išdir- 
liystės darbininkus pernai 
atstovavo čia augęs lietuvis 
J. Čižius. Unijistas.

Iš Kanados mums rašo, 
kad vienoj lietuvių koloni
joj, jaunas vyrukas (pavar
dės jo neskelbiami įstojęs į 
vietinę ALDLD kuopą. “Ak- 
tingesnieji” nariai pradėję 
iš jo reikalauti, kad šis veik
tų bolševikų srity, kaip tik
ras tos partijos narys. Bet 
pastarasis nuo to atsisakęs. 
Tuomet pradėta jis perse
kioti ir norėta net sumušti. 
Esą, toj kolonijoj jau du lie
tuviu broliai bolševikai su
mušę. Kl.

Vėliausių Karo Veiksmų Žemėlapis.
paremsime jų medžiaginiai, . Taigi noriu’ čia gerbiama-

’ovčiivnio ctino-o moictr. ta’ rezultatai gausis tie pa- Jai, visuomenei paaiskmtr, 
5 d I, .arsu'9Je. s‘In8a maisto, j . gyveajme matome Kad kunigo M, X. Mockaus

, kurio nusipirkti gyventojai *v v, -•• bioorafiia nebus tun tarnuek- i vaikščim’a i kaimo? no kelis Pagerejimų ar pablogėjimų, piogi^nja neous tuo tarpu
"’1 kilometi-us už miesto. Van- tai priežasčių jieškokime ne

dentiekfe, dujotiekis ir elek- į eoįk|biįmoi^ilėj^o kalingą biografijai medžią-

neveikią. Namai, kurie buvo medžiaginiame gy- į)abai iniu laiku komite-
mrcio.i u-™ vemme, jo ekonominėje ir uaoarimu įainu Komice-
pusiau apgriauti pei bom- strukturoie tas de^a visas pastangas
bardavimą, griūva, uzber- so^alJ.neJe struKturoje. nastatvti velioniui oamink-
darni griuvėsiais gatves. Kai tam tikslui au-knr esama užmuštu Rend. .dejuota

! rus. 
V

."i 6. Musų katalikai jau vie
nas po kito pradeda ruošti 
Liet. svetainėj sidabrines 
vestuves. Žinoma, tai yra 
sveikas reiškinys, kad nusi
metama fanatizmas.

tuos vi a tiRmi nedoru prasi- kot ,v ni,i i- .h. -H sakydavusi joms tu- ““'V '"<ieię pažangą anime- kur užmuštų. Bend
" H tt. tinti daugiau skaitytojų, ne-: «koje ir astronomijoje, bu- rai Havaso žinio^is nu0 ------- ---------- "-J— statyti dar šiais metais ir ka-

Meit! Į-Iisija. Spėjam.,, kad,OT, i5fik,.ni„ „„.ai,.,; Tu0 vo susidarę savo kalendorių,|Varšuvoje mirę apie mof gyvenimo pagrindu, y- (tai s arstnęteisir
ž turėjo medicinos žinių. j ftOft žmnnin ėra ra JO cementu. Žmones, per- puošimo dienoj,

manymą ir šmeižtu Suomi 
jos adresu. Štai,
“Laisvės" 1-mam numery 
yra perspausdintas iš kažin 
kokio komunistinio šaltinio 
straipsnys. kurio tikslas yra 
jiarodyt skaitytojams, kad 
Suomiją dabar valdo “mi- 

zvardie- 
ir pats

iu metų £jta konkurencija ir bus pa-
stumeju;
Suomija.

Taig‘ 
šmeižtai

Maskva

i. bolševikai

1; tnei lai10
čiai. 10 
premjeras. 
Tas Tannei 
svkit:

esąs 
.r.:? 1
T i

‘*V. A. Tanner,
dabartinių suomi 
dieciu premjera? 
didžiu 1 u lurčiu.

iflemokra- 
pasiklau-

enševikas. 
tų baltagvar- 
vra vienas iš

savo
nepakeis geros 

pasaulio opinijos apie Suo
miją.

Tiesa, vienu tarpu Suomi
joj buvo kilęs stipins patrio
tiškas lapujiečių judėjimas 
{(ries komunistus. Bet Suo
mijos valdžia lapujiečius 
suvaldė ir dabar jie visai su
smuko. štai. Ką parodo 1936 
metu rinkimai i Suomijos

gu istikrujų turėjusi.
budu ji paėmusi iš jų už lurei° metncinos zrnių. ; 20,000 žmonių. Miestas yra -r_j------- - r— ii atidpneti Iki tosskelbimus apie SI,000.000 Maijų skaičiavimo siste- į tokiame ^ovvj e, kad reikės £>«"? vienokiomis arkite- g^-į^rtengtt. Mtlton
daugiau necu reikėjo O ma Yra tūkstanti metų sene- 2n metu laiko iam at Kiomis idėjomis, yra jomis Koraueias prašo vreųctaugiau, negu leiKejo. u - pinoniečn, «kniči»vi-! p • lai Ko jam at- Utvermin- laisvamanių ir šiaip laisvoskadangi tam apgavingam -ne euiopiecm ^Kmciavi statyti. Tuo tarpu tik valo- suaiscipnnuou, įstvermm nritarėiu naaukoti
bizniui buvo vartojama* ir mo sistemą. Ji buvo ne de- ' n-otvė^ «i«iriAkimni na- Sesnb atsparesni visokioms «Hn«es pritarėjų paauKoti bizniu, bmo lattoiamas u „. . dvidešimtainė. nanSu pagundoms, visokioms silp- P??®1 ^vo išgalę ir pralysti

30

įSŠi d™-™* p,n;^s kTteni1- ?Ty
nusikaH,,sP Ra JmŽ jaTbus ™ sistema susidarė iš skai- Pagelbsti žmogui ilgiau išsi-

gaut 35 metus kalėjimo ir rnariV skaičiavimo^ sistema 
turėjo susidaryti is skaičia
vimo lankų ir kojų pirštais.

k nausme ja. pus - — « —— — — mi dinamitu, statybos dar- -—t . pono Dambrausko vardu, o
1 o sausio. Ji gali ciavimo ianKų pirštais, tai bal <jar niekur nebuvę pra- ’ .*y11 a... nęP«*KanKan?ai 5u«ti «!ekretoriui šitokiu ad- 

k-dėiimo ir maijų skaičiavimo sistema tvirto medžiaginio pagrm-11 eionuį’sl.tOK,uietu> Kalėjimo » ; dėti. , . » auLu i™ resu: Antanas Jocius, 135kalėjimo
87.660 pabaudos.

.(•rii stambiausios kompa- 
• Elanta? kuri turi Suo- 

krautuvių... Jis 
kai kurstė 

S<n ie-
Ib'jrė 

k<ii’h n

daugiausia parlamentą:
šocialdemokr. išrinkta 83. 
Valstiečių -53. 
švedų partijos—21. 
Unijistų—20.

Patriotų (lapujiečių»—14. 
Progresistą—7

Kas yra mandagumas? Nie
kas daugiau, kaip tik noras da
lyti tai, kas kitiems patinka, ir 
vengti to. kas kitiems nepatin
ka.— Spinoza.

tvirto medžiaginio pagrin . A _ .
do ir tame yra didelė jos Antanas Jocius,
reikšmė. Bet dvasinė kultu- E. 114tn PI., Cnicago, III. 
ra yra tik ramstis, o ne pa- t Ka! paminklas bus pasta- 
grindas. Ji duoda teigiamų ty*38’ komitetas išleis pilną 

CIO centras praneša, kad rezultatų tik ten, kur yra

CIO TURI 4,000,000 
NARIŲ-

7. Anąsyk kliubruimy pri
ėjęs prie manęs Juozas Kra
sauskas (bučeris) ir nusi
šypsojęs užklausia: “Na, 
tai kaip tu, dzūkeli, manai: 
ai' Stalinas dabar elgiasi ge
rai, ai prastai?” “Na, o kul
tu gurdėjai, kad Juozai elg
tųsi prastai?" atsakiau aš 
iani. Cha-cha-cha! nusikva
tojo Juozas ir sako: Petrai, 
atnešk čia 3 didelius kruzi- 
kus P. O. M. (O ką tas reiš
kia?—Red. ). Dzūkas.

iHCe/NDIA/tY' BOM9S HURL&> eTRUSStA*RlVtRS
šis žemėlapis pats parodo vėliausius karo veiksmus Suomi
joj. Nežinodami geografijos, šiaurėje rusų orlaiviai nunif 
tė daug bombų Norvegijos teritorijoj, manydami, kad jie 
bombarduoja Suomiją. Dėl to Norvegija iškėlė Sovietams 
didelį protestą. Petsamo bare suomiai dabar turi apsupę 
lO.Otlo rusų ir tikisi juos sunaikinti. Suomussalmi bare 
šiomis dienomis buvo sunaikintos dvi rusų divizijos, užmu
šta 2o.<kkl rusų. Dabar rusai pradėjo atakuoti Suomija is 
oro. Jų lėktuvai kas diena bombarduoja Suomijos sostinę 
Helsinki.

Maijai labai daug nusi
manė astronomioje. Viena
me dokumente, kuris rašy- •>«.. , . . , - . =
tas apie 1100 metus, rasta ši organizacija turi jau 4 mi- atitinkamas medžiaginis pa- ta, Kiek pinigų duvo surink- 
saulės užtemimų lentelė, ži- lionus narių. Ji pradėjo or- glindas. la ,r Riek išleista,
nių apie Aušrinę, Marsą ir ganizuoti po savo vėliava Jau senovės graikai saky- 

duomenų. jau ir statybos amatų darbi- davo, kad sveikame kūne—
A Jociu*.

Gamtoje nėra tokios jėgos nei kaj kurių kitų
galybės, kurios negalėtų sunai Maijai metus buvo nustatę ninkus, kuriuos iki šiol kon- sveika dvasia. Tą patį gali-( pa^j naudinga knyga, aprašyta 
kinti kita jėga ar galybe. — 365, 2420 dienų, o Grigą- troliavo viena Amerikos ma pasakyti ir apie ištisas kataliku bažnyčios siautimas ir ęrą-

INKVIZICI/A. Parašė N. Goaev.

šis vaizdelis parodo Suomijos moteris ir vaikučius, kurių 
namus sudegino bolševiką orlaiviai. Tie nelaimingi vaiku
čiai dabar maitinami Amerikos aukomis, kurias renka Hoo
verio komitetas. Dėl tų aukų Molotovas anądien pareiškė 
Amerikai piktą protestą, o Maskvos bolševikų spauda labai 
negražiai Hooverj iškoliojo. Bolševikai, turbut, norėtų, 
kad tos moterys su vaikais dabar išmirtų badu. .

; Patinka “Keleivio” paduo* 
damos žinios.

1 John Kvetkus iš Chica
gos rašo: Esu pilnai paten
kintas “Keleivio” paduoda
momis žiniomis. Išrodo, kad 
tik “Keleivis” paduoda tiek 
daug įdomių žinių iš plataus

KVN'IGV CELIBATAS.
— Išaiškinta kuniprų oepatvstės is- 

puolimas. šia kttyjrų turėtu nerskai- 
tori.ia, pasekmės ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis. kurie (leidžia, kad jų moteris, 
rtutterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokia kuniirų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovt'.end l'o\, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samofritia...............25e.

-pinoza. liaus kalendoriaus metai Darbo Federacija. tautas ir valstybes. Kur auk- paveiktfj’ln' pust *Tfbu.. P$Po>
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Vaizdai iš Suomijos Sostinės. MEDŽIAGINE KULTURA-DV ASINES 
KULTŪROS PAGRINDAIS.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS DAUGIAU MELUO
JA APIE SUOMIJA?
Kumunistų 

so. kad visi 
Suomijos apie 
sekimus esą 
šmeižtai ir mei

aikrasciai 
pranešimai 

ūsą nepa 
’ kapitali:

ra-

Bt Arne' pra-
kani-oziu rusams s.-Kesi. 

ralistu spauda rašė. kad 
jiems sekasi i suomiai iš pra
džią da nebuvo pasiruošę 
gintis), tai komunistai kar
tojo tas žinias iš kapitalistą 
spaudos kaip gryniausią tie
sa.

is Komunis
tams patinka, tai "teisybė:” 
o kas nepatinka, tai “me
las.”

Kai paskutinėmis dieno
mis suomiai sunaikino dvi 
rusą divizijas, iš viso apie j 
38,000 raudonarmiečiu, ii ' 
paėmė už 8lo.000.000 viso
kios karo medžiagos, tai; 
musu komunistų laikraščiai i 
nei rašyt apie tai nerašo, i 
Jiems visa tai "melas" ir So- j 
vietų Rusijos "šmeižimas." •

Mes nesakom, kad visos! 
žinios iš karo lauko vra tiks-:

Vadinasi,

Tai matot, kokie sutvėri- 
nai valdo dabartinę Suo
miją '

Bet ar tai tiesa?
Žinoma, kad ne. Visu pir

ma. lanneris yra socialde
mokratas. o ne "baltagvar
dietis." Tokio elemento, 
Kaip "baltagvardiečiai." 
Suomijoj niekados nebuvo 
r nėra dabar. Tokiu vardu 
iuvo vadinami tik Rusijos 
ton t re v o 1 iuc i n in k a i. kurie 
tengėsi atstatyti caro val- 
Ižią. Suomiai gi per am
inis buvo atkakliausi Rusi
os carizmo priešai. Taigi, 
vadindami suomius "balta
gvardiečiais." Maskvos a- 
rentai sužiniai juos šmeižia.

Toliau. Suomijos premje- 
as Taimeris nėra “vienas iš 
lidžiausių turčių.” kaip 
‘Laisvė" rašo, bet darbinin- 
tu kooperatyvo tarnautojas. 
■Elanta," kuriai jis tarnau- 
a. nėra "stambiausia kom
panija," kaip "Laisvė" savo
skaitytojus "informuoja.’’ 
)ct vartotojų ko-operaty- 
vas, kurio tikslas yra kovoti 
:u privatiniu bizniu. Todėl 

lios. Bet negalimas taipgi i as ko-operatyvas ir steigia 
daiktas, kad jos visos butą Į avas krautuves, kuriose 
melagingos, nes ne visas jas I iarbininkai gali pigiau nu
rašo patys suomiai. Jas rašo ’ 
tokiu rimtą organizaciją Į
korespondentai, _ ka-n Asso-; ;1111 Suomijos premjerą vra 
ciaten Press. Lmted Press n ; as> kad --visa laika begė- 
kitos. Jas laso Švedijos. Da- • Aiškiausiai
nijos, Norvegijos ir Amen- >-ar 
kos laikraščiu r s porteriai. ‘
Rašo neitralią šalių spaudos Į

-ipirkti gyvenimo reikmenų 
Trečias melas apie dabar-

kurstė Suomiją 
n prieš Sovietus." 

Faktas yra toks. kad Tan- 
nerio vyriausybė buvo suda- 
yta jau po to. kaip Sovietai 

Suomiją užpuolė, ir kaip tik 
Taimeris atsistojo ministe- 
rių kabineto priešaky, jis 
tuojaus pasiūlė Maskvai su
stabdyti karą ir esamą gin
čą išrišti prie derybų stalo.

pasiūlymą

atstovai. Ir daugumoje visą 
jų pranešimai sutinka. Ne
jau gi visi jie susitarę me
luoja? Juk tai negalimas 
daiktas.

Kad visi tie pranešimai 
nėra melas, tai parodo ne
tiktai paimti suomiu nelais- Maskva įo 
vėn tūkstančiai raudonai- atmetė "

Stengdamiesimiečių. šimtai tanką, kanuo-
lių, truku, arklių ir daugybė teisinamą žygi prieš Suonn- 
kitokio grobio, bet parodo ja pateisinti, bolševikai nori 
taip pat ir tie faktai, kad uz ■ Įkalbėti pasauliui, buk Suo
luos nepasisekimus Maskva mjja (iabar valdą baisus su- 
jau pasalino is vadovybės tvėrimai, karo kurstytojai, 
generolą Merezkova. o da- baltagvardiečiai ir tt.

Bet pasaulis juk pažįsta 
Suomiją neblogiau kaip 
bolševikai. Jungtiniu Valsti
jų Federal Bureau of Labor 
Statistics nesenai buvo nu
siuntęs Europon specialę 
komisiją surinkti žinias a- 
pie ko-operatyvą veiklą. 
Komisija tyrinėjo tu organi
zacijų

savo nepa-

J

■ *

Daug kas mano, kad dva
sinė žmogaus kultūra, dva
sinis, moralinis, dorovinis 
gyvenimas yra nepriklauso
mas nuo medžiaginio.

Taip mano ne vien tikin
tieji. Yra ir mokslininkų, 
moralistų, kurie savo įsitiki
nimais yra artimi laisvama
niams, tačiau dvasinę kultu

štesnė medžiaginė kultūra, 
kur daugiau pagaminama 
suvartojimui visokių me
džiaginių vertybių, kur visi 
žmonės jomis vienodžiau 
ir geriau aprūpinti, ten ma
žiau socialinių prieštaravi
mų, mažiau visokių nusikal
timų, mažiau kalėjimų, dau- 

mokyklų ir aukščiaugiau
rą, dvasini žmogaus gyveni- j stovi dvasinė žmogaus kul 
mą laiko nepriklausomais, j turą.
ar mažai priklausomais nuo i Kur visiems pakankamai 
medžiaginio. Jie idėjas lai- i yra vandens, ten dėl jo neši
ko nepriklausomomis nuo ginčijama, nesibylinėjama,
materijos. Kiti gi, priešin
gai, įrodinėja, kad idėjos

jis nevagiamas. Kur visiems 
patikrintas kasdieninės duo-

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Ir Raudonoji Armija Virto Baltaja Armija DAR APIE AUKAS VILNIAUS KRAŠ
TO ŽMONĖMS ŠELPTI.

Sekdami suomių pavyzdi, Rusijos raudonarmiečiai Suomijos snieguose pradėjo dėvėti bal
tus apsiaustus, čia matome porą rusų kareivių jau baltai apsirengusiu. Rusai vartoja ir 
šunis, kurie greičiau pajunta besiartinanti priešą. Naktys Suomijoj dabar iabai ilgos ir 
tamsa pasinaudodami suomiai dažnai užklumpa rusus visai netikėtai.

butų tiek bėdai bių ir nerei
kėtų tiek pinigų. Bet prie 
Hooverio buvo da daugiau 
bedarbių. Taigi ir republi- 
konai nemoka šalies tvarky
ti. Taftas sakosi žinąs planą, 
kaip žmonės gali gyventi 
sąvaitę už $3. Kiekvienai 
šeimai trijų dolerių esą ga
na. Bet ar pats ponas Tafta?' 
norėtų už $3 gyventi su šei
myna? Jis stačiai tyčiojasi 
iš biednų žmonių. Ir vis dėl 
to žmonės už tokius reakci
ninkus balsuoja'.

Demokratų tarpe eina 
kalbos, buk Martin L. Da- 
\ ey, buvęs gubernatorium, 
vėl žadąs kandidatuoti Į gu
bernatoriaus vietą ateinan
čiais rinkimais. Laikraščiai 
jį labai peikia, bet žmonėse 
jis turi pritarimo, ir gal kan
didatuos. Ohio valstijoj de
mokratų partija kiek pairu
si, tai sunku pasakyti, kas 
gali atsitikti. Laikas butų 
visiems susiprasti ir nesnau- 

' sti, nes darbininkų išnaudo
tojai republikonai dirba su- 

: šile.

šiomis <1 ienomis mirė Po
vilas Raponka nuo 8409 
Hough avė., susilaukęs 47 
metą amžiaus. Paliko žmo
ną, vieną sūnų ir du broliu. 
Senesniais laikais velionis 
Raponka buvo žinomas kaip 
rietuvių muzikantas. Laido
tuvėms patarnavo graborius 
N. Vilkelis.

Įvairios kompanijos Cle- 
veland? pereitais metais 
praleido virš 22 milijoną 
dolerių savo įstaigų pageri
nimams. Tai buvo daug di
desnė suma, negu 1938 me
tais praleista. Didžiulės 
kompanijos, matyt, nujau
čia. kad biznis šiais metais 
kiek pakils, žinoma, Euro
pos karas reikalaus iš Ame
rikos daug ginklų ir kitokių 
dalyką.

Lietuvių Vaizbos Butas 
buvo surengęs ristynes lie
tuvių salėj. Pelnas buvo ski
riamas Vilniaus krašto šel
pimui. Kiek teko patirti, pel
no likę $41.88. Pinigai esą 
pasiųsti per Lietuvos konsu- 
iata.

Aukoti, ar neaukoti?

Visokiems labdaringiems 
tikslams aukoti yra labai 
prakilnus darbas, bet auko
jant visuomet kįla klausi
mas: ar aukos pasieks tą 
tikslą, kuriam jos renka
mos? Ypatingai tas neaišku 
ten, kur aukų niekas negali 
patikrint. Pavyzdžiui, po 
pereito pasaulinio karo, 
kuomet Lietuva buvo baisiai 
nualinta ir musų broliai 
kentė didžiausi badą ir 
skurdą, Amerikos lietuviai 
nebuvo šykštus. Jie gausiai 
aukojo visokiais budais: pi
nigais, drapanomis ir net 
maistą siuntė iš Amerikos. 
O kaip tas viskas buvo su
naudota? Pinigais buvo šel
piamos beveik išimtinai kle- 
rikaiiškos įstaigos: drapa
nomis buvo aprengti tik pa
siturintieji, o maistas—mil
tai, kondensuotas pienas, 
makaronai — buvo pardavi
nėjami tiems, kurie turėjo 
pinigų. Gi labiausiai reika
lingi pašalpos nieko negavo. 
O negavo dėlto, kad šelpi
mo komitetas su pralotu Ol
šausku priešaky pirmiausia 
žiurėjo tik savo vedamų į- 
staigu ir savo kišenių.

nių, tada surinktas aukas 
jam pasiųsti. Nors tai butų 
kiek pavėluotai, b-t butų 
galima pasitikėti, kad aukos 
pasiektų tikslą. Dabar gi, 
kaip matyt, aukos pilamas 
be jokios atodairos, ir nors 
spaudoje skelbiama kas au
kavo, bei kiek pasiųsta į 
Lietuvą, bet kas ir kaip jas 
sudoros Lietuvoje, tai nie
kas negali žinot. Tik už kiek 
laiko gal išgirsim, kad išbu- 
davotos naujos bažnyčios ir 
klebonijos, arba klioštoriai 
tinginiams. kuri? nenori 
naudingo darbo dirbti.

Senas Antanas.
Nuo Redakcijos: Talpi

name šį straipsnį kaip me
džiagą diskusijoms.

WATERBURY, CONN.

Bus bendros prakalbos vil
niečiams paremti.

Sekantį nedėlciienį 21 
sausio, kaip 7:30 vakare, 48 
Green st. salėj, įvyks Wa- 
terburio draugijų įuošiamos 
prakalbos vilniečiams pa
remti. Jas sumanė geib. mu
sų veikėjas Tanias Matas, 
SLA 11 kuopos pirminin
kas. Kuopa tam pritarė ii 
pakvietė kitas organizacijas 
prisidėti. Gruodžio 6 d. įvy
ko kviečiamų draugijų at
stovų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo šios organizacijos 
bei kuopos:

Liet. Pil. Polit. Kliubas.
Liet. Pil. Neprig. Kliubas.
LDS 4 kp. ir ALDLD 28.
Šviesos Draugija.
Moterų Apšv. Kliubas.
Vaizbos Butas.
Iš tų organizacijų atstovų 

išrinkta komitetas, kuriu 
įnėjo šie asmenys: Tanias 
Matas, M. Cipliauskas. V. 
Grėbliunas, J. Adomėlis, J. 
Žemantauskas. A. Balčiū
nas, V. Dumšienė, K. Janke- 
liunienė ir J. Strižauskas.

Kalbėt yra pakviesti gen. 
konsulas p. J. Budrys ir visų 
srovių kalbėtojai: adv. Ba- 
gočius iš Bostono, d-ras 
Vencius iš New Yorko ir 
D. M. Šolomskas iš Brook- 
lvno.

Dainuos Vilijos radijo 
choras. Visus Waterburio 
lietuvius kviečiame daly
vauti. V. Dumšienė.

yra medžiaginės kilmės, nos kąsnis, ten ir duona ne
kart dvasinė žmogaus kultu- j vagiama, dėl jos nesižudo- 
ra siejasi su medžiagine, ma. Tas tiesas pastaraisiais 
Kurie iš jų teisus ir kurie j laikais pripažino ir religijų 
klysta — tą klausimą čia į vadovai, štai ir Romos po- 
trumpai ir panagrinėsime. > piežiai leidžia enciklikas 

Štai pavyzdys. Greit bus'‘‘socialiniais klausimais.” 
jau 2000 metų, kaip didžiu-! T . „ j ,„
Iė dvasininkų armija skel- Į eri sSv
bia religinę dorovę: “mylėk."įb“ ^eSS^

____  ! meilė iStai^S
365. 2425. Pasirodo, kad gųt^tliaf"
maijų metų ilgumo skait- nuo to pasidarė doresni, ge-! kultūra, kad visi žmones bu 
muo tikslesnis už Grigaliaus resni? Religijų atstovai pri-| W ,”e pk civilizuoti, bet ir 
kalendoriaus metų s&itme- ves daug fe/giamų do= kmp
uis, nors pastarasis buvo džiu: vienur kitur laukinės «“ta laisvamaniai,
nustatytas tūkstantį metų žmogėdrų tautelės misijo-, tul!į aerŽia^ reiSa 
vėliau. . nieriu itakoje sukulturėjo. Ru . J?’ retkia

Maijai buvo nustatę Auš- Tame’ laikotarpyje vergiją ^‘"vL *jį
nnės metų ilgi, kuris nuo pakeitė baudžiava, o pasta- , ra'. . _meazl.a^O5> “le
tita-ojo-skiriasi tik keliomis rają dabartinė kapitalistinė, Jg"Dvasfnl^ži^gaa 
valandomis. vadinamoji teisinė san- f1zia8?- dvasinis žmogaus

Maijų kalendorius buvo tvarka. gyvenimas yrą išdava, funk-
labai painiai sudalytas. Jį Religijos priešininkai gi ąjėdžiair^šalt^
betyrinėjant gaišo daug nurodys daugybę priešingų \ ”’idėi ^intvs ios 
mokslininkų. Tas kalendo- pavyzdžių. Y ra daug dabar y J
rius buvo įvestas 580 metais krikščioniškų kraštų, ku- p 4 , .
prieš Kristaus gimimą. i iuose prieš krikščionybę . . t0 sekjb _ęa(? laisvama-

Maijų civilizacija buvo nebuvo nei vergijos, nei mai sa"° idėjiniuose sieki- 
labai aukštai iškilusi, bet jos baudžiavos, nei daugybės. mu®se neturi atitrukti nuo 
pradėta žlugti dar prieš eu- nusikaltimų, kurie ten žino- į jeay*Tus medžiaginio pagnn- 
ropiečiai visą Amerikos in- mi dabar. Atrodo, kad reli- Į , m'edami žmones pada-
dėnų kultūrą ir civilizaciją gija padėties ne tik nepage-į kilnesniais, dorovinges-
pribaigė. šiandien jau bai- rino, liet dar pablogino. Ar!?113^.’ ^artu turime rūpintis 
gia nykti ir patys indėnai. sumažėjo vagystės, žmog-1 Kurti geresnes, tobulesnes

Maijų civilizacijos lieka- ^dystės, ištvirtevimai? Ne.i 
nos rodo, kad žmogus, kur Ar sumažėjo karai, pasida-į gnesvertj bes vartokime 
jis bebūtų, visur eina tais iė jie žmoniškesni? Vėl ne. kuiybai dvasinių, moralinių 
pačiais civilizacijos keliais. Paskutinis didysis karas pa-; vertybių ir sukultas dvasi- 
Maijų civilizacijos ' keliu ėmė daugiausia aukų už vi-;Pes tolimesnei
butą tų pačių, kaip Babelio^ sus ankstyvesnius ir buvo:Kūrybai ir tobulmimui me- 

o ir kitu. žiauriausias. Paskutiniai ka- dziagimų vertybių ir tt. Šta
rai Etiopijoj, Ispanijoj, Ki- me amžiname tobulėjime, 
nijoj dar žiauresni. amžiname siekime tobulės-

Ar sumažėjo žmonių iš- mo medžiaginio ir dvasinio 
naudojimas? Vėl ne. Pasi- gyvenimo ir yra vienas svar- 
keitė tik išnaudojimo for- biausiM gyvenimo tikslų.

Rusu orlaiviai mėto i Suomijos miestus padegamąsias bombas, šitame vaizdely matosi 
sukeltas tokiomis bombomis gaisras Helsinkio mieste, Suomijos sostinėj.

li- po vieną-kitą smulkes
nių partiją.

Šitie rinkimą daviniai aiš
kiai parodo, kad Suomija 
yra tikrai demokratinė šalis 
ir kad socialdemokratai te- kitoje planetoje,

VISOS ŽMONIJOS CIVILIZACIJOS 
KELIAI TIE PATYS.

Jeigu žmonija gyventą 
tai ar ten

nai yra stipriausia partija. O mokslas plėtotųsi tais pa
kas tvirtina, kad ją valdo čiais keliais, kaip ir žemėje? 
"milionieiiai” ir " "balta- Panašus klausimas turėtų 
gvardiečiai," tas arba neži- atrodyti tuščias, bet jis vis 
no faktu, arba sužiniai me- dėlto yra susijęs su bendra 
iuoja.

KAS MUMS RAŠOMA. 1

PIETŲ AMERIKOS NE
APYKANTA KOMU

NISTAMS.

Pietą Amerikos laikraš
čiai praneša, kad po to, kaip 
Sovietu Rusija užpuolė Suo
mijos respubliką. lotynu 
valstybėse kilo baisi neapy
kanta prieš komunistus.

Buenos Aires mieste lei
džiamos “Pietų Amerikos 
Žinios" 8 gruodžio laidoj 
rašo:

"Jau seniau Argentina ko
munistus laikė nelegaliais pa
darais ir su Maskva jokiu san
tykių neturėjo. Bet dabar, kai 
Rusija užpuolė mažą Suomiją 
ir Argentinos kancleris Dr. 
Cantiio viešai pasiūlė Rusiją 
išmesti už tai iš Tautų Sąjun
gos. netik jam pritarė visos 
Pietų Amerikos respublikos.

civilizacijos eiga
Apie žmones, gyvenan

čius kitose planetose, mes 
nieko nežinome, tačiau ži
nome tokių žemės gyvento
jų, kurie šimtus ir net tūks
tančius metų gyveno atski
rai, neturėdami jokių ryšių 
su visais kitais žemės gyven
tojais. Toki žmonės buvo Ar 
merikos žemyno gyventojai, 
apie kurių buvimą iki Ame
rikos atradino niekas nieko 
nežinojo.

Pasirodo, kad daug šimtų 
metų prieš Amerikos atradi
mą Gvatemaloje ir Jukata- 
ne žydėjo • galinga vietinių 
gyventojų maijų civilizaci
ja. Šių dienų Amerikos in
dėnai, anos civilizuotos tau
tos ainiai, visai pamiršo sa
vo protėvių garbingą pra
eitį.

1932 metais mokslininkas 
• Redfildas, būdamas čičen

bar da pašaukė prieš “liau
dies teismą” daugiau kaip 
100 kitu karininką iš Suo
mijos fronto. Dėl tą pat ne
pasisekimų esąs pašalintas 
iš pareigų ir sunkiosios pra
monės komisaras Kagano- 
vičius. Stalinas dabar esąs 
tiek Įniršęs, kad gatavas iš
šaudyta visus savo patarėjus, 
kurie jam patarė pradėti 
šitą karą prieš Suomiją.

Koks laukia to šimto kari
ninkų likimas, mes da neži
nome: bet faktas, kad jie 
buvo pašaukti iš Suomijos
fronto į Maskvą, aiškiai pa- žvilgsniu Suomija yra de- 4
VI, c valdžia niokratiškiausia šalis Euro- Nuteista Magazinų cijos liekana
dėl Suomijos nykių neri- ropoj Per savo ko-operaty- <
lna?)a-. , . . . vus Suomijos darbininkai

Šitokių įaktų s\ įesoje mes kontroliuoja beveik pusę vi
jau galini apytikriai spręsti, £0S krašto pramonės ir pre-
kad neitralių salių korės- kybos. Beveik visa krašto
pondentu pranešimai apie vidaus prekvba vra ko-ope-
lusą katastrofą Suomijoj ratytų rankose. Kapitalisti-
nera meiar. nės kompanijos užsiima
l)atie?ay™kvtines.piėn’™ėiv d?ucia!!ga ri.k už^enio t?iz’ jns'raasaž'inu^e'." patrauki žemyno paikai. Jie yra tu-
patie. p<kah\ti apie pačią niu> mi?ko eksportu, su ku- ■ tp;firnQ,1 unonndinėii-Ireję savo rašmenis, buvo pa-
komunirtu pranešima-. Pas riuo paskutiniais laikais la- į; ji sakvdavu4 iii- ėarę didelę pažangą aritme-

bet Argentinos visuomenė ii ; Ttco ir Koba miestų griuvė- 
spauda pradėjo didžiausią' apylinkėse, klausinėjo 
kampaniją prieš komunizmą, i vietinius indėnus, ką jie ži

no apie tų griuvėsių praeitį. 
Indėnai atsakė, kad tuos pa
status buvę pastatę kuproti 
neūžaugos, vadinamieji 
“itcai.” Namus jie statę nak
timis, kad paerzintų Dievą,

agresyviu; imperializmą ir pa 
voju kultūrai."

Negeriau dabar į komu
nistus žiuri ir Jungtinių Val
stiją žmonės. Kaip Civil Li- 
berties League’os atstovas

, . .. darbuotę Švedijoj. ei. (ieballB Xew Yorke bet Dievas juos nubaudęs,
Suomijoj sovietų Rusijoj n• | anadien pareiškė, “užpulda- sumaišydamas kalbas. Da
bitose šalyse ir štai. jos ra-| Suomija. Stalinas išr.ai- bar Ue neūžaugos gyvena 
ponas parodo, kad niekin i. imerikoi daueiau ko- P° žeme. Taigi jų pasakoji- darbininkai neturi taip ge-j munistu. „įg, Di^ komi. nnas visai panašus i musų 
rai organizuotų ko-operaty-; " biblinį pasakojimą apie Ba-

kaip Suomijoj. Šituo ' belio bokštą.vu

Leidėja.
Catherine McNellis, kuri 

sukurė didelę spaudos ben
drovę Nevv Yorke ir leido 7 
magazinus, šiomis dienomis 
pateko
urnos,

Egipto

Varšuvai Atstatyti 
Reikės 20 Metų.
Prancūzijos žinių agentu-

.a -Havas" praneša, kad ”7^^ težnyėia? S- 
vokiečių valdžios oi ganai . .. , .. ne_u:i„
Varinvnip lpiHn g^J31 aciu, oet aClU nenuilSv aisuv oje leido at daryti . darbininkų kovai su 
viena iš geriausiu išlikusiu , y . . .kinematografu - “ NapK ^naudotojais ir jų rėmėjais 
i eoną.” Pasinaudodami KU™Sais

A. Žukauskas..

PAAIŠKINIMAS APIE 
KUN. M. X. MOCKAUS 

BIOGRAFIJĄ.

“Keleivio” 5j0-tame nu-
i - • i i • - • Tad religinė grvna ide- mery, 13 giModžio laidoje,

tamsa saleje, lenkai mėginę, o]0~nė prouaganda kiek Chicagos korespon-
surengti antivokisku de- ™ ” °ra&a aa. K. deneiia ani» kun M X Mo-nors aiškesnių, apčiuopia- aencija apK Kun. .u. a. ino-

- A -* . L. • i mesnių rezultatų nėra davu- eKaus laidotuves* kuriojtuoj buvęs nutrauktas, oziu-i . _ .. y* u t„rn buvo nasakvteI rnvai anklanrinėti Kriias SL Jei vietoje religinių doro- tarp KitKo puvo pasayre, ..... .lovai apKiausineti. Kelias- niinP;nu «kelhsimp kito- Kad busianti išleista ir plati-e • j- • i dešimt iu buvę suimta. Taip ę. pimcipų sKeiošime Kito- velionies bioerafiia.Senosios mdenų civtlizą- į^rto^ kelis vaka- taus’_lajscamamska n-ne- •»"» yeltonira

Per pereitas Kalėdas Ohie 
valstijos gyventojai išpirko 
degtinės už $2,714,675. Tai 
yra didelė suma pinigų. Jei
gu žmonės ko pageidauja, 
tai ir pinigų suranda, nežiū
rint kokie laikai bebūtų.

Sausio 4 dieną buvo SLA 
136 kuopos metinis susirin
kimas, kuriame ir nekurie 
valdybos nariai pasikeitė. 
Nors susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, tačiau daug 
svaibių reikalų buvo apkal
bta. Daugiausia svarstyta 
antro pažangos vajaus rei
kalai. Keliatas narių pasiža
dėjo po gerą pulką naujų 
nariu atsivesti į sekantį su
sirinkimą.

Tautininkai džiaugėsi kaip 
geleželę radę, kad SLA 14 
kuopos balsavimuose jie ga
vo didžiumą balsų. Bet jie 
nieko nesako apie kitų kuo
pų balsavimus, kiek jie ten 
pralaimėjo.

Ohio valstijos senatorius 
Taft rėkia kiek galėdamas, 
kad Rooseveitas leidžiąs 
perdaug pinigų, nemokąs 
kain reikia viską tvarkyti.X *. «/
Sako, jeigu Rooseveitas mo
kėtu viską tvarkyti, tai ne-

Tukstančiai clevelandie- 
čių šventė Kalėdas 7 sausio 
dieną. Tai yra tų tautybių 
žmonės, kurie laikosi senojo 
kalendoriaus. Rusinai, ru
sai, Ukrainai, sirijonai, ser
bai ir da kiti. Sausio 7 dieną 
buvo skelbiamos Kalėdų 
programos per radiją ir jų 
bažnyčiose gaudė varjiai.

Jonas Jarus.

Hartford, Conn.—Musų 
Piliečiu Kliubas yra nusi
pirkęs sklypą žemės su na
mais ir užsibrėžęs pastatyti 
Kliubui namus su salėmis 
ir įvairiomis kitomis patal
pomis. Butų gera, kad visi 
Hartfordo lietuviai pirktų 
paskolos lakštus, tai grei
čiau turėtu savo namą. Kliu- 
bo valdyba kiek galėdama 
darbuojasi ir yra surinkus 
keliatą tūkstančių dolerių, 
bet dar reikia kelių tūkstan
čių, kad pradėti darbą. Tai 
visi paskolinkite, ar aukoki
te kiek tik išsigalėsite. M.B.

pasaulio. Taip pat man la
bai patinka tėvo diskusijos 
su Maikiu. Jau keliatą metų 
kaip tas vyčių generolas 
lankosi į mano namus ir vi? 
nauju istorijų pasako. Tik 
šįmet per Žiemos Šventes jis 
su Maikiu, kažin kodėl, ap
lenkė mano adresą. Bet per 
tokias dideles šventes ne 
vienam pasitaiko paklysti, 
ypač Chicagoj. Tikiuos, kad 
po švenčių vėl susiras mano 
vietą. — Su pagarba, John 
Kvetkus.

NORWOOD, MASS. 
Smulkmenos.

1. Pereitą vasarą čia ant! 
kapiniu kokie tai vandalai 
apdaužė ir išvartė keliatą; 
paminklų, tai musų koniu-1 
nistai nusprendė, kad tai 
esąs “trockistu darbas.”

2. Iš vienos pusėssanda-i 
rietis, iš kitos tautininkas, i 
J. M. Pečiulis, “Sandaros”: 
No. 51 sugrudo į tabakierką’ 
ir socialistus ir visą soeializ- J 
mą. Sakau, laimingi tie žmo- 
nes, kuriems ir marios tik iki 
keliu. i

Vilniaus šel- 
ar bus ge-

1839 metais;

Kasinėjimų rezultatai bu- 
bėdon. Septvnios v° nepaprasti. Pasirodė, kad 
kurios skelbdavosi ™alJai bavo tikri Amerikos

FATERSON. N. J.

Balius vilniečių naudai.

Patersono lietuvių bend
ras komitetas rengia 27 sau
sio balių vilniečiu naudai. 
Balius įvyks 8 vai. vakaro, 
Washington Hallėj, 78-80 
Goodvrin st. Muzika grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga 40 centų: 
perkant bilietą iš kaino, 30 
centų. Pelnas Vilniaus žmo
nėms.

Balių rengia šios draugi
jos: Nepriklausomas Pašal- 
pinis Kliubas, Šv. Kazimie
ro D-ja, SLA 101 kp., Šv. 
Onos D-ja, Sūnų ir Dukterų 
D-ja, LDS. 123 kuopa, So
cialistų kuopa, ALDLD 84 
kuopa, Moterų Kliubas ir 
šv. Kazimiero parapijos 
choras.

J. Matačiunas.

Molotovas Prieš Tai Protestuoja.

Iš Ohio valstijos mums 
praneša:—“Kartą pas ma
ne atsilankė bažnytinė da- 

: vatka ir rado ant stalo gu- 
, iintį ‘Keleivį.’ Tuoj griebė, 
atsivertus pažiurėjo ir vėl 
metė ant stalo. Hm... sako— 
‘Keleivis’!”... “‘Keleivis,’ 
sakau: tai geriausias laik
raštis, ką mes turim Ameri
koj. Jis suteikia daug ir tei
singų žinią iš visų sryčių.” 
Davatka sako: “Tokios jo 
tėn žinios: kunigėlius išne- 
vožina.” O aš jai atsakiau:

; “Jis kunigų neišnevožija: 
jis tik pasako teisybę apie 
jųjų darbus.” “A, matai, 
matai, ir tu jau iš kelio pa
klydęs!" užsikarščiavo mo
terėlė.

Taip prie “tolko” ir ne
priėjom. Jai atrodo, kad aš 
negerai darau skaitydamas 
gerą laikraštį; man gi atro
do, kad ji, nabagė, sufanati
zuota. tamsi moterėlė. K. G.

Worcesterio Žinios.
O

Na, o dabar 
pimo komitetas 
resnis? Reikia abejoti, nes 
ir šitą komitetą vadovauja 
kunigas, kun. Mironas. Jam, 
taip kaip kun. Olšauskui, ru
pi ne skurdžiai, ne nuplyšę 
baduoliai, bet pirmoj eilėj 
savieji ir savas biznis. Todėl 
aš neturiu daug vilties, kad 
musų aukos pasiektų to tiks
lo, kuriam mes jas renkame.

Sakoma, kad aukas gali
ma siųsti per konsulus bei 
Lietuvos atstovą Washing- 
tone. Gerai, bet konsulai ir 
atstovas tų aukų patys vil
niečiams juk negali įduoti. 
Jie turi siųsti jas Lietuvon, o 
tenai jos vistiek turės eiti 
per to paties kun. Mirono 
rankas.

Amerikos lietuviams ne
verta siųsti savo aukas pei 
tokias įstaigas bei komite
tus, kur vadovauja andaro- 
kais apsivilkę vyrai.

Pakol nėra komiteto, ku
riuo galėtų pasitikėti pa
žangioji musų visuomenė, 
aukas reikėtų siųsti per pa
tikimus asmenis, arba visai 
nesiųsti. Geriau butų surink
tas aukas per kurį laiką pa
laikyti draugijų ižduose, ar
ba bankuose, o kuomet bus 
leista suorganizuot Lietuvoj 
komitetą iš patikimų žmo

Brooklyno “Laisvės” 
reporteris rašo, kad nesenai 
Norvvoode kalbėjęs Stilso- 
nas buvęs “girtas." Nesvie-, 
tiška gi uoslė to reporterio, 
kad prakalbose visai nebu
vę? užuodė kalbėtojo kvapą. 
Su paprastom uoslėm žmo
nės ir buvę prakalbose gir
tumo "nesusmelino.” 1

“Aušrelės” choras statė 
“Čigonus.”

Sausio 7 d. “Aušrelės” 
choras statė scenoj operetę 
“Čigonai,” parašytą St. Šim
kaus.

Publikos prisirinko pilna 
Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainė. Jau praeityje teko 
matyti “Aušrelę” lošiant 
tuos pačius “Čigonus," ir ta
da išėjo gerai. Šiuom sykiu 
kaip dainavimas, taip ir loši
mas išėjo silpniau. Progra
mos šį sykį taipgi nebuvo, 
lai didžiumoj publika neži
nojo, kas kokioj rolėj. Bet 
kaip man šis veikalas yra ži
nomas, tai lengviau buvo su
prasti.

Čigonų vado Roto moti
nos rolei buvo J. Dailidaitė- 
Zadrauskienė, ji lošė neblo
gai, bet kalbėjo taip silpnai, 
kad sunku buvo girdėti sė
dint ketvirtoj eilėj.

Čigonų vado Roto rolė j 
buvo J. Emkus, kuris lošė ir 
dainavo gerai.

Eros, jo moteries rolėj, P. 
Valadkiutė lošė neblogai, 
bet dainavimas jai nekaip 
sekėsi.

J. Valiukas, kuris būda
mas paprastu čigonu meili
nos prie vado pačios, lošė 
prastai: ii- jo balsas labai 
žalias.

Grafo rolėj Mozuraitis 
dainavo gerai, bet lošė silp
nai, nudavimų jokių nepa
darė.

Choras gerai atrodė, bet 
dainuodamas didelio įspū
džio nepadarė. Pora daine
lių išėjo neblogai, o kitos 
gana silpnai. Moteriškų bu
vo stiprių balsų, bet vyrai 
dainavo silpnokai, basų vi
jai nesigirdėjo.

Chorvedžiui taipgi gali
ma padalyti pastabą, kad 
chorą diriguojant nereikėtų 
koja trypti i grindis. Tai yra 
nereikalingas įpratimas.

Operetei pasibaigus, buvo 
koncertinė dalis. Mišrus bal
sai ir atskirom grupėm su
dainavo kelias daineles, 
kaip “Beer barrel polka,” 
“Muzika, muzika," ir kt. 
Tuom ir užsibaigė operetė 
“Čigonai.” Vietini*.

4. Tūlas laikas atgal čia 
vienai šeimai buvo sureng
tas sidabriniu vestuvių ba-<■ *-
liukas. Jubilijantė, tai pa
prasta šeimininkė: bet jubi- 
lianta? neprastas žmogus, 
renka bažnyčioj dešimtu
kus < 15c.). Baliaus rengėjos 
tačiau sukvietė paprastus 
darbininkėlius, nepaprašė 
nei kunigo, nei vargoninin
ko, nei jokios kitos aukštes
nės asabos. Tas taip užgavo 
jubilianto ambiciją, kad į 
rengėjas da ir šiandien jis 
nenori pažiūrėti. Tikrai, de
šimtuko verta panaberija!

5. Nepersenai vietos ko
munistai surengė Vilniaus 
atgavimo paminėjimą, bet 
aukas l inko “Dailv Worke- 
1 iui.” Reiškia, už Vilnių nu
mesti tušti žodžiai, o pinigai 
komunistams.

ŽODYNĖLIS
LIETLVIšK AI-ANGLIŠK AS 1 P. 

ANGLISK AI-I.IF.Tl VIšK AS. t, h a 
18.000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra. 100 puslapių. Kaina $1.00. Pa. 
Tankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nota. Gauna
mas “Keleivy.’’

Norwood, Mass.—Musų 
mieste gana plati odų išdir- 
bystė. Joje dirba daug lietu
vių ir jų vaikų. Yra čia ir 
darbininkų unija. Bet gar- 
barnių darbas skiriasi į du 
skyrių, odą ir vilnų (plau
kų), todėl ir unijoj yra du 
i eprezentantai. Vilnų išdir- 
liystės darbininkus pernai 
atstovavo čia augęs lietuvis 
J. Čižius. Unijistas.

Iš Kanados mums rašo, 
kad vienoj lietuvių koloni
joj, jaunas vyrukas (pavar
dės jo neskelbiami įstojęs į 
vietinę ALDLD kuopą. “Ak- 
tingesnieji” nariai pradėję 
iš jo reikalauti, kad šis veik
tų bolševikų srity, kaip tik
ras tos partijos narys. Bet 
pastarasis nuo to atsisakęs. 
Tuomet pradėta jis perse
kioti ir norėta net sumušti. 
Esą, toj kolonijoj jau du lie
tuviu broliai bolševikai su
mušę. Kl.

Vėliausių Karo Veiksmų Žemėlapis.
paremsime jų medžiaginiai, . Taigi noriu’ čia gerbiama-

’ovčiivnio ctino-o moictr. ta’ rezultatai gausis tie pa- Jai, visuomenei paaiskmtr, 
5 d I, .arsu'9Je. s‘In8a maisto, j . gyveajme matome Kad kunigo M, X. Mockaus

, kurio nusipirkti gyventojai *v v, -•• bioorafiia nebus tun tarnuek- i vaikščim’a i kaimo? no kelis Pagerejimų ar pablogėjimų, piogi^nja neous tuo tarpu
"’1 kilometi-us už miesto. Van- tai priežasčių jieškokime ne

dentiekfe, dujotiekis ir elek- į eoįk|biįmoi^ilėj^o kalingą biografijai medžią-

neveikią. Namai, kurie buvo medžiaginiame gy- į)abai iniu laiku komite-
mrcio.i u-™ vemme, jo ekonominėje ir uaoarimu įainu Komice-
pusiau apgriauti pei bom- strukturoie tas de^a visas pastangas
bardavimą, griūva, uzber- so^alJ.neJe struKturoje. nastatvti velioniui oamink-
darni griuvėsiais gatves. Kai tam tikslui au-knr esama užmuštu Rend. .dejuota

! rus. 
V

."i 6. Musų katalikai jau vie
nas po kito pradeda ruošti 
Liet. svetainėj sidabrines 
vestuves. Žinoma, tai yra 
sveikas reiškinys, kad nusi
metama fanatizmas.

tuos vi a tiRmi nedoru prasi- kot ,v ni,i i- .h. -H sakydavusi joms tu- ““'V '"<ieię pažangą anime- kur užmuštų. Bend
" H tt. tinti daugiau skaitytojų, ne-: «koje ir astronomijoje, bu- rai Havaso žinio^is nu0 ------- ---------- "-J— statyti dar šiais metais ir ka-

Meit! Į-Iisija. Spėjam.,, kad,OT, i5fik,.ni„ „„.ai,.,; Tu0 vo susidarę savo kalendorių,|Varšuvoje mirę apie mof gyvenimo pagrindu, y- (tai s arstnęteisir
ž turėjo medicinos žinių. j ftOft žmnnin ėra ra JO cementu. Žmones, per- puošimo dienoj,

manymą ir šmeižtu Suomi 
jos adresu. Štai,
“Laisvės" 1-mam numery 
yra perspausdintas iš kažin 
kokio komunistinio šaltinio 
straipsnys. kurio tikslas yra 
jiarodyt skaitytojams, kad 
Suomiją dabar valdo “mi- 

zvardie- 
ir pats

iu metų £jta konkurencija ir bus pa-
stumeju;
Suomija.

Taig‘ 
šmeižtai

Maskva

i. bolševikai

1; tnei lai10
čiai. 10 
premjeras. 
Tas Tannei 
svkit:

esąs 
.r.:? 1
T i

‘*V. A. Tanner,
dabartinių suomi 
dieciu premjera? 
didžiu 1 u lurčiu.

iflemokra- 
pasiklau-

enševikas. 
tų baltagvar- 
vra vienas iš

savo
nepakeis geros 

pasaulio opinijos apie Suo
miją.

Tiesa, vienu tarpu Suomi
joj buvo kilęs stipins patrio
tiškas lapujiečių judėjimas 
{(ries komunistus. Bet Suo
mijos valdžia lapujiečius 
suvaldė ir dabar jie visai su
smuko. štai. Ką parodo 1936 
metu rinkimai i Suomijos

gu istikrujų turėjusi.
budu ji paėmusi iš jų už lurei° metncinos zrnių. ; 20,000 žmonių. Miestas yra -r_j------- - r— ii atidpneti Iki tosskelbimus apie SI,000.000 Maijų skaičiavimo siste- į tokiame ^ovvj e, kad reikės £>«"? vienokiomis arkite- g^-į^rtengtt. Mtlton
daugiau necu reikėjo O ma Yra tūkstanti metų sene- 2n metu laiko iam at Kiomis idėjomis, yra jomis Koraueias prašo vreųctaugiau, negu leiKejo. u - pinoniečn, «kniči»vi-! p • lai Ko jam at- Utvermin- laisvamanių ir šiaip laisvoskadangi tam apgavingam -ne euiopiecm ^Kmciavi statyti. Tuo tarpu tik valo- suaiscipnnuou, įstvermm nritarėiu naaukoti
bizniui buvo vartojama* ir mo sistemą. Ji buvo ne de- ' n-otvė^ «i«iriAkimni na- Sesnb atsparesni visokioms «Hn«es pritarėjų paauKoti bizniu, bmo lattoiamas u „. . dvidešimtainė. nanSu pagundoms, visokioms silp- P??®1 ^vo išgalę ir pralysti

30

įSŠi d™-™* p,n;^s kTteni1- ?Ty
nusikaH,,sP Ra JmŽ jaTbus ™ sistema susidarė iš skai- Pagelbsti žmogui ilgiau išsi-

gaut 35 metus kalėjimo ir rnariV skaičiavimo^ sistema 
turėjo susidaryti is skaičia
vimo lankų ir kojų pirštais.

k nausme ja. pus - — « —— — — mi dinamitu, statybos dar- -—t . pono Dambrausko vardu, o
1 o sausio. Ji gali ciavimo ianKų pirštais, tai bal <jar niekur nebuvę pra- ’ .*y11 a... nęP«*KanKan?ai 5u«ti «!ekretoriui šitokiu ad- 

k-dėiimo ir maijų skaičiavimo sistema tvirto medžiaginio pagrm-11 eionuį’sl.tOK,uietu> Kalėjimo » ; dėti. , . » auLu i™ resu: Antanas Jocius, 135kalėjimo
87.660 pabaudos.

.(•rii stambiausios kompa- 
• Elanta? kuri turi Suo- 

krautuvių... Jis 
kai kurstė 

S<n ie-
Ib'jrė 

k<ii’h n

daugiausia parlamentą:
šocialdemokr. išrinkta 83. 
Valstiečių -53. 
švedų partijos—21. 
Unijistų—20.

Patriotų (lapujiečių»—14. 
Progresistą—7

Kas yra mandagumas? Nie
kas daugiau, kaip tik noras da
lyti tai, kas kitiems patinka, ir 
vengti to. kas kitiems nepatin
ka.— Spinoza.

tvirto medžiaginio pagrin . A _ .
do ir tame yra didelė jos Antanas Jocius,
reikšmė. Bet dvasinė kultu- E. 114tn PI., Cnicago, III. 
ra yra tik ramstis, o ne pa- t Ka! paminklas bus pasta- 
grindas. Ji duoda teigiamų ty*38’ komitetas išleis pilną 

CIO centras praneša, kad rezultatų tik ten, kur yra

CIO TURI 4,000,000 
NARIŲ-

7. Anąsyk kliubruimy pri
ėjęs prie manęs Juozas Kra
sauskas (bučeris) ir nusi
šypsojęs užklausia: “Na, 
tai kaip tu, dzūkeli, manai: 
ai' Stalinas dabar elgiasi ge
rai, ai prastai?” “Na, o kul
tu gurdėjai, kad Juozai elg
tųsi prastai?" atsakiau aš 
iani. Cha-cha-cha! nusikva
tojo Juozas ir sako: Petrai, 
atnešk čia 3 didelius kruzi- 
kus P. O. M. (O ką tas reiš
kia?—Red. ). Dzūkas.

iHCe/NDIA/tY' BOM9S HURL&> eTRUSStA*RlVtRS
šis žemėlapis pats parodo vėliausius karo veiksmus Suomi
joj. Nežinodami geografijos, šiaurėje rusų orlaiviai nunif 
tė daug bombų Norvegijos teritorijoj, manydami, kad jie 
bombarduoja Suomiją. Dėl to Norvegija iškėlė Sovietams 
didelį protestą. Petsamo bare suomiai dabar turi apsupę 
lO.Otlo rusų ir tikisi juos sunaikinti. Suomussalmi bare 
šiomis dienomis buvo sunaikintos dvi rusų divizijos, užmu
šta 2o.<kkl rusų. Dabar rusai pradėjo atakuoti Suomija is 
oro. Jų lėktuvai kas diena bombarduoja Suomijos sostinę 
Helsinki.

Maijai labai daug nusi
manė astronomioje. Viena
me dokumente, kuris rašy- •>«.. , . . , - . =
tas apie 1100 metus, rasta ši organizacija turi jau 4 mi- atitinkamas medžiaginis pa- ta, Kiek pinigų duvo surink- 
saulės užtemimų lentelė, ži- lionus narių. Ji pradėjo or- glindas. la ,r Riek išleista,
nių apie Aušrinę, Marsą ir ganizuoti po savo vėliava Jau senovės graikai saky- 

duomenų. jau ir statybos amatų darbi- davo, kad sveikame kūne—
A Jociu*.

Gamtoje nėra tokios jėgos nei kaj kurių kitų
galybės, kurios negalėtų sunai Maijai metus buvo nustatę ninkus, kuriuos iki šiol kon- sveika dvasia. Tą patį gali-( pa^j naudinga knyga, aprašyta 
kinti kita jėga ar galybe. — 365, 2420 dienų, o Grigą- troliavo viena Amerikos ma pasakyti ir apie ištisas kataliku bažnyčios siautimas ir ęrą-

INKVIZICI/A. Parašė N. Goaev.

šis vaizdelis parodo Suomijos moteris ir vaikučius, kurių 
namus sudegino bolševiką orlaiviai. Tie nelaimingi vaiku
čiai dabar maitinami Amerikos aukomis, kurias renka Hoo
verio komitetas. Dėl tų aukų Molotovas anądien pareiškė 
Amerikai piktą protestą, o Maskvos bolševikų spauda labai 
negražiai Hooverj iškoliojo. Bolševikai, turbut, norėtų, 
kad tos moterys su vaikais dabar išmirtų badu. .

; Patinka “Keleivio” paduo* 
damos žinios.

1 John Kvetkus iš Chica
gos rašo: Esu pilnai paten
kintas “Keleivio” paduoda
momis žiniomis. Išrodo, kad 
tik “Keleivis” paduoda tiek 
daug įdomių žinių iš plataus

KVN'IGV CELIBATAS.
— Išaiškinta kuniprų oepatvstės is- 

puolimas. šia kttyjrų turėtu nerskai- 
tori.ia, pasekmės ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis. kurie (leidžia, kad jų moteris, 
rtutterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokia kuniirų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovt'.end l'o\, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samofritia...............25e.

-pinoza. liaus kalendoriaus metai Darbo Federacija. tautas ir valstybes. Kur auk- paveiktfj’ln' pust *Tfbu.. P$Po>



Ketvirtai Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. N«. 3. Satoio 17 <L, 4940 »•

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

POLEMIKA IR KRITIKA. Apie Kritusią LenkijąKas buvo pasmerkta, tas ! ją terioti.” Šitokius dalykus 
pats dabar užgiriama. jisai, turbut, skaitė koniuni- 
Piaeitu metu “Keleivio” ftų laikraščiuose .nes “Ke-

num. 34-tam tifpo platus ap- i.*’™. taip nerase-
i “švinas apie Rusi jos-Vokie- k"ls kad mums ne
rijos padaryta nepuolimo šalla Lenkijos patriotų, sve- __
sutarti, kur‘aštriai smerkia- tin?,ų grobiku; bet buvo atsikėlusi iš carines ?UDiidaVo Do ntra žibalo ka
ina demokratinės valstybės. £alkb kad tuiejo nukenteti Rusijos priespaudos kartu įjnjuį; nos; žiema kalini 

T n n kitko nare,<kiflmfl ♦ L^kyos darbininkai, de- su Lietuva, Latvija, Suomija *P*JH*>. „f. !Jį
“\ntlnri Chamberlaiia? ii* mokratiniai jos sluogsmai. ir Estija 1917-1918 metais. įjIi;įPn,?S
Erineuz ios mia^er ne ^e Apie R^jos-Vokieti jos Lenkijai iškovoti nepriklau- 

uncuzijo. Daladiei ne ge- sutartj “Keleivis” rašė irgi somvbe daug padėjo Vaka- ,.ang? aat skersvejo.
pX,”kta ir Lenkijon buvS- Ke taip' k"tikaS '« Ė'Npos valstybės, ypač fel
'i ",l..n!nltr!.Hn6 .‘Nn.Vhli suPranta- Musų tavo paša- Francuzija. Pastaroji, ne- nesušaldavo, tai mirtis
? ‘lemokiatine įeųmbli- kvta kad toji sutartis gali kalbant iau apie diplomati
ka. kaipo “svetimu tento- u‘f nQ1„i;n<J t:k Kdlu<Hlv Jau a.V- .K,riiu orobikė” Ten rašoma- b , u • •• Ru^°.s nę paramą, teike ginklus, fi-

ios <l^nkiin<i no valstybei, bet ji nepateisi- nansinę paramą ir pasiuntė
*.,unh į°\.{. , 1 ,Pe* narna tarptautinio darbinin- karininku vadovybei Jei ne

gaila. Reiškia, kad vėlina vn i„doiir«n Taim’r •• ei y įj tnumuša toi-i/vf,* Kų juaejimo poziunu. idig. Francuzija, tikra, kad Len- \ kutij . naciam. teįioti jr čia draugas Old Timei kiia savo nepriklausomybės
demokratinę’ Lenkija. Vi- nfln..t9xA: nunirk J i • -• -• i •nepataiko į punktą. nuo besiveržiančiu bolsevi-\ J ai..meto. demokiati- q ka jjs turj mjntv sakv- ku nebutu pajėgusi apginti, 

jos svetimzenkliais apkai- damas, ’ kad “Suomija irgi M inutų pajėgusi apginu.
>\to> i!t gi įeztai pasinei kia- Įam pačjam ‘demokratijų’1 Lenkija išbuvusi Rusijos 
mos. Reiškia kad sutartis vežime sėdėjo,” mes nega-. vergijoje vire šimto metų ir 
Stalino su Hitleriu užgula. Ūme nei atspėti « perkentusi visus žiaurumus,

Suomija irgi tam pačiam Taip pat mes nesupran- atrodo, turėjo įsisąmoninti 
“demokratijų” vežime sėdė- tam ką reiškia jo pasakv-jsa™ laisvės ir aplamai tautų 
jo. bet tuomet ji buvo dar nias; “Rimtai galvojant Jahvės idėją, kaipo taikmti-

nežymi ir nepaliesta. | mes karu ‘simpatijomis’ ne-^ną ne tik sau, bet ir kitiems.
Vėliaus “K.” nr. 46-tam sulaikysim ir niekados jų i. Suomija, Lietuva, Latvi

jai! pareiškiama stačiai prie- neužbaigsime.” Juk niekas pa 11 Estija kovodamos del 
šingi “nusistatymai,” geri ir netvirtina, kad “simpati-į sa'° nepriklausomybių be- 
"troškimai" toms nesenai jomis” butų galima karus į £a. sinkiomis , są lygomis, 
pasmerktoms “demokrati- sulaikyti ar užbaigti. Tai reiškė viena kitai daug

(Laiškas iš Lietuvos.)

kinami. Mušimai siekdavo Manau, skaitytojams yra jau 
to, kad pasitaikydavo ir už- žinoma, kokie lavonai ir 

kaip sužaloti buvo rasti prie

Nepriklausomybės atga
vimas.

I enkiia no Didžiom karo Kalėjimų prižiurė-Lenkija po Didžiojo kaio tojai kaiįnius

Na, Maike. šiandien aš —Bet aimonika ne lietu- 
nenu su lavini pasirokuot viskas muzikos instrumen- 
drąugiškai. tas, tėve.

Su mielu noru, tėve. —Olrait. .Maike, o kaip tu
Aš noriu tau parodyt. pagrosi žemaitišką polką be 

.Maike. kad tu turi misteiką. armonikos?
Nesuprantu, tėve. ką tu —Kad ir “polka” ne be

nori -,u<» pasakvti. tuviškas daiktas, tėve. Net ir

joms ir jų vadams. į kam ginčyti tą, ko visai nė-. Pat,jy- ^jk viena Lenkija at-
Rimtai galvojant, mes ka-: ra? *” į skelianti iš tos pačios prie

iti “simpatijom” nesulaikv-' Drg. Old Timer mano, Į spaudos iš savo draugių įssi-
sime ir niekados jų neuž-, buk suomiams šiandien pa-i 5kvl’ė...A__1__ i !• • .1 • • l-llKiiusnne.

Būdama geresneje
Jeigu pažvelgsi- saulis simpatizuoja ne dėl; l)a(^fvje dėl Francuzijos

pats jos vardas 
kas.

—Tai kaip bus 
kai?

ne lietuviš-

lietuviš-

Rusijos.” Tai irgi klaidinga į besi klastos. 1920 metais 
ia, pažiūra. Užpultam pasaulis! Lenkija pasiūlė Lietuvai pa-

vistiek jam buvo neišven 
giama. Kaliniai nepernešda- 
mi kančių patys nusižudy 
davo. Jei kuriam pasisekda
vo grįžti iš kalėjimo atlikus 
ilgą ir sunkią bausmę, skir
tą už menkniekį, tai jį, grį
žusį, namiškiai jau nebepa- 
žindavo, toks kalėjimuose 
buvo vargas.

Nauji apetitai.

Taip apie 15 milijonų ne
kaltų žmonių kentė vergiją, 
kuriai lygios savo žiaurumu 
šiame 20 šimtmečio pasau
lyje nebuvo ir kuri darė gė
dą Europai. Bet negana to. 
Lenkijai 15 milijonų aukų 
dar buvo maža. 1938 metų 
kovo mėnesį Lenkija pa
siuntė Lietuvai ultimatumą, 
reikalaudama atsisakyti nuo 
pretenzijų į užgrobtą sosti
nę ir sutraukė Lietuvos pa
sienyje kariuomenę. Tik šal-

Brombergo ir kitur.
Kova ir pabėgimas.

Galop, kada laike šio ka
ro Lenkijos vyriausybė ne
turėjo ko beišduoti, ji išda
vė savo tautą, pati negarbin
gai pabėgdama į užsienį 
ankščiau, negu tat butu ga
lima kuo pateisinti, palikda
ma tautą anarchijoj, skudre 
ir neviltyje.

Manau, kad istorijoje ne
bus rasta, nei buvusioje nei 
dar busimoje, tokio nerimto 
karinio sprendimo, koks bu
vo padalytas lenkų įugsėjo 
mėnesio antroje pusėje, nu
tariant ginti Varšuvą, kad 
vokiečiai buvo ją asupę, li
kai iš į-ytų SSSR kariuome
nė, išvaikiusi lenkų armija, 
žygiavo Gudijos ir Ukrainos 
žemėmis link Vislos.

Kokią prasmę galėjo tu
rėti Varšuvos ginimas? Išsi
laikyti? Sulaukti paramos? 
Laukti stebuklo? Ne, ne tai. 
Tegu bus ištrauktas i šviesą 
tas gėdingas Varšuvos gini
mo tikslas. Tai buvo “una- 
ras.” Lenkai visą laiką rėkė, 
kad jų armija nesumušta, 
nors jau buvo ir Visla per
žengta. Kaip galėjo ta armi
ja būti sumušta, jei jos ka
riai buvo tokie geri bėgikai, 
kad priešas nė su tankais jų 
neprisirijo. 0 Lenkijai rei
kėjo garbės. Negi galėjo jų 
istorija buti sutepta karių 
bailumu. Dėl tos įvykusios 
gėdos išpirkimo ir buvo nu
tarta ginti Varšuvą. Varšu
va buvo ginama. Lenkija 
gavo viską; ir griuvėsius 
vietoj gražaus miesto, ir de
šimtis tūkstančių lavonų bei 
sužeistų ir badą, tik vieno ji 
negavo, ko labiausiai geidė, 
tai unaro, tos garbės, kokią 
gavo Madridas Ispanijos pi
lietinio karo metu.

Ir negalima pasakyti, kad 
dėl visko butų kalta tik vy
riausybė. Liaudis daugumo
je pritarė, arba dėl savo 
tamsumo ii visai nesuprato, 
kas dedasi.

Nepateisintos viltys.

Lenkija krito negirdėtu 
istorijoje greitumu. Tačiau 
Lenkijos kaimynai del to 
nesidžiaugia, kaip savu ku
ku Lenkija džiaugės Čeko
slovakijos išardymu. Kai
mynai žiuri į įvykius rimtais 
veidais ir apgailestauja, kad 
Lenkija vedė tokią pavojin
gą politiką, kad tamsi lenkų 
liaudis šiandien turi kęsti al
kį ir neviltį, ir kad beveik 
vien dėl Lenkijos politikos 
Europa šiandie yra karo bū
klėje. Perdaug atsakingas 
vairas buvo patikėtas tai ne
pribrendusiai tautai. Jei 
Lenkija nebūtų palaikiusi 
Vokietijos laike Austrijos ir 
Čekoslovakijos įvykių prieš 
Francuziją ir Angliją, šian
dien karo nebūtų.

Todėl Europoje, o ypač 
savo kaimynų tarpe, Išaki
ja neturėjo simpatijų ir jų 
nebuvo verta.

Buvusios Lenkijos kaimy
nai supranta Wilsono tautų 
laisvės principą. Ir vienas 
tik tas principas lenkų tau
tai teikia teisę į laisvę. Bet 
antra Europoje klaida nebe
gali pasikartoti. I>enkijai, 
kaip bepasibaigtų šis karas, 
neturi buti priskirta jokių 
žemių su svetimos tautybės 
gyventojais. Lenkijai nieka
dos negali buti priskirtos 
taip pat nei vokiečių apgy
ventos sritys. Vokiečių kul
tūra nėra žema ir jie negali 
buti pavergti lenkų. Jei vo
kiečių tauta yra perdaug ka
ringa, tai ją sudrausti reikia 
rasti kitų priemonių ir apsi
eiti be lx»nkijos.

K. Sandargas.

ji visaip stengėsi tas Lietuvos vyriausybė:
protas išgelbėjo padėtį. Lie
tuvai teko pažeminimas. Tai 
buvo pirmas ultimatumas 
po Didžiojo karo. Gal šis ul
timatumas turėjo reikšmės 
ir šio karo kilimui.

keitė.
Visi Suomijai užjaučia, pažiūra. Užpultam pa 

bet ne visi simpatizuoja ko- , visados simpatizuoja, o už-,^!ras.vtl
Užgrobimas ir išdavimas.

Tais pat metais Lenkija 
atplėšė darbščios Čekoslo
vakijos Cieszyno sritį ir ją 
pavergė. Lenkija atsistoj’o 
gi’eta Vokietijos ir padėjo 
sudraskyti pastarajai šau
niąją Čekoslovakiją, protes
tuojant Francuzijai ir Ang
lijai. Čekoslovakija buvo iš
tikima Francuzijos draugė. 
Tas dvi valstybes jungė sim
patijų ryšiai ir karinės bei 
politinės sutartys. Todėl 
Lenkijos smūgis Čekoslova
kijai buvo smūgis Francuzi
jai — tai Franzuzijai, per 
kurios aukas ir draugystę 
pati Lenkija atgavo nepri
klausomybę. Tai buvo vaiko 
smūgis savo motinai; tai bu
vo vienas didžiausių išdavi
mų tautų santikiuose. Tuo 
laiku francuzų tauta tiesiog 
degė neapykanta lenkų tau
tai ir tuo laiku Lenkijai bu
vo suteiktas vardas, kurį 
Lenki ia senai jau buvo nu
sipelniusi dar savo veikimu 
prieš Lietuvą ir kitus kaimy
nus. Tas vardas — “išdavi
kė.” Todėl suprantama, ko
dėl santarvininkių ministrų 
kalbose kalbant apie karo 
tikslus taip mažai minima 
Lenkija. O Lloyd George 
yra. netmkus po Lenkijos 
kritimo, pasakęs, kad Len
kija nieko daugiau neturėjo 
—tik didelę gerklę.

Bet Francuzijos išdavi-
sali nuo svetimo užpuoliko. ! ™ ‘”v*,,*’imas Lenkijos netrukdė, pra-

P > 1917 metu revoliucijos j Pirma, Lenkijoje apla-! slinkus vos keliem mėne- 
usijos bolševikai liepė ar- i mai buvo blogai tvarkomi: ?jam pO to, p

Na, prisipažink, vaik •, 
ariu nesijuokei iš Smetonos 
medaliu?

Tai kas?
O dabar pasirodo, Mai

ke. kad medaliai reikalingi.
Kas sakė?
Ar tu neskaitai ką ga-

zic’o s rašo apie Sovietų vai- jai man galvą. _ .......
na su finais? Pakol Stalinas šnekta išeina, kad musu tau- BU. metų. vakiją, pasaulis ir vėl pa
siuntė savo vaiska be nteda- ta neturi nei savo šokių, nei Karai, ar jie “užpuolimo * smerkė užpuolikę. o užpul-
iiu. tai visi jo Žalnieriai pasi- muzikos. O ar tu žinai, kad ar “apsigynimo,” nėra ir ne- tajai karstai simpatizavo. k-vran;1<ak_ta<iUtartkir 
duodavo finams: o kaip da- musu didžiojo kunigaikščio buvo palesinami prieš pla- Toki pat sentimentą mato-į £ s>ia
barnu iuntė i prunta šimtą Vytauto benas kamarevska vniją baudi me ir Kinijos atžvilgiu. . > ™• wni-«<iaiyxa, xaa

■ ’ ’ - - Kaip Suomijos, taip ly- Ne tiesa, kad‘‘Rusija bu- ?a ^la«z!us buvę gah;
giai ir Rusi ios liaudis vra vo ir vra pasmerkta pašau- Į ma uzlmtl dali Lietuvos. Tai 

----- ' r.-.....- . ! «-----.................... ....... , ... , buvo pirma sulaužyta sutar-

utarti nustatymui
Kiai ten tų “demokratijai.” puoliką visuomet smerkia, sienŲ. Sutartį Suvalkuose 
Užjaučia daugiausia todėl,' nežiūrint jo religinių įsitiki-i Pasaaslus lr Lietuvai ati-

__Jeigu “polka“ išversi kad neapkenčia atėjistinės nimų. Pasaulis smerkė ka- kaukus savo kariuomenę
ietuviu kalbon tėve tai iš- Sovietų Rusijos. “Raudono- talikišką Italiją, kuomet jiiPU0 Lenkijos pasienio, kaip 

ii Rusija” buvo ir vra pa- užpuolė etiopus, o užpul- ouvo susitarta, Lenkija puo-
- — t- • '£ 1 iotnva n- įrzoiYihė

lietu v 
eis “i ?nkė.”Tu. Maike. subalamuti- -'merktu viso pasaulio vais-, tiems reiškė užuojautos. Kai * e Lietuvą ir užgi’obė jos 

Pao-tl tavo tvbiu nuo pat pradžios, nuo Vokietija užpuolė Čekoslo-1 ?ostmę ir apie 1 trečdali yi- 
. . . . . r . sos teritorijos su virs 1 mili

jono gyventojų. Kaip vėliau 
pasididžiuodamas Pilsuds-

• J *•
medaliu, tai rusinai tuojaus kazoką išpūsdavo ant riesto 
pasidavė kiabiesni. Net A- ožkos rago?

beini
: kus atstovo auzą su- —Ką Vytauto muzikantai ?ka»<linaina šiaui-ės sniegy- lio valstybių nuo pat pra 

>ardav.». Tai matai, ką pusdavo, aš. tėve, nežinau: ne ir kraujuose. tis po Didžiojo karo.
Be minėtos teritorijos, 

Lenkija dar užgrobė kitu

džios.” Paskutiniais laikais 
Old Timer. pasaulio opinija buvo jau 

pusėtinai palanki Sovietu

einoaroave
medaliai reiškia. Ai bečiu, bet kad ožkos ragas yra 
kad i: paliokų vaiskas nebu- lietuviškesnis instrumentas 
tu taip greitai Hitleriui pasi- negu aimonika. tai aš sutin- 
■ :avęs. jeigu daugiau meda- ku.
bu butu turėjęs. —Na, jeigu tu taip sakai, . .. . . . . ;

Klysti, tėve. Lenkų ge- Maike. tai jau aš savo ar- maurai. Jam neaišku, kodėl; ir paskelbus 
kurie ture io dau- moškos i Vilnių nesiusiu.

Redakc’jos
.Musu draugas
žiuri

nerok i.

dalykus 
m 

Kel

Prierašas:, Rusijai. A pač buvo pakilęs«kraštu žemes, kuriose gvve- 
Old Timer, jos prestyžas pasirašius ne- Į no apie 2-3 milijonai gudų,

metiabų. greičiausia Verčiau pagrosiu koki cibu- 
liarną maršą zakristijonui, 
tai jis greičiau pasveiks.

nuo ■> kiečiu bėgo.
— l ai tu. Maike. ir vėl

man ■ sukritikavai. Na. jeigu 
taip. tai gud bai!

Palauk. tėve. nebėk 
'ubo lenkų generolas karą 
pi a Laimėjęs. Pasikalbėkim.

R: d aš neturiu čės<». 
Malke.

( t u a ūksi:
.Man<» frontui zakristi

jonui siektai pasidarė.
<) kas atsitiko?
1’a i a k v i j < >s kum i t etas 

davė prisakymą, kad eida
mas prie altoriaus kožną ne- 
deiio' rvtą nusispi-aiistų fei- 
a ir keiine< yusiprosytų. O 

Ji> prie tokių zbitkų nebuvo 
pi'pratęs, tai pereita nede
da l.ain
apsirgo.

—Nuo
-iigti.

nusiprausė, tai ir 

to negalėjo ap-

RUMUN1JA GAVO IŠ
VOKIETIJOS 60 OR

LAIVIŲ.
iš Rumunijos vokiečiai 

gauna aliejaus ir kitokių ža
liavų. Už tuos dalykim jie 
užmokti Rumunijai ginklai^ 
ir amunicija. Pereitą savaitę 
i umunai tuo budu gavo iš 
vokiečių <i<> naujų kovo - ir
iai vių.

IŠKRAUSTO 130.000 VO
KIEČIŲ.

Bei lyno žiniomis, iš So
vietu užimtų Lenkijos dalių 
jau prasidėjo vokiečių iš- 
kraustymas. Tokių perk ba
rnų vokiečių busią iš viso 
130.000.

• •.s. Maike, zapalėniją 
• '■ ma '-'o. Dabar man reikės 
lizinui jo pleisą.

D« l kad ir tavo kelinės,
■ '■' , nekaip išrodo.

Keikės paprosyt, vaike.
Na. tai ir gali eit. tėve.
D/iusti minut, Maike!

A criniau da viena daikta.
Nagi ?
Aš turiu da seną kraja- 

;u Moniką. Maike, tai no
riai tu nusiųstam ją į naikint

i • i U.
do 
\ r

• )

NUO KARŠČIU KRITO 
29 ŽMONĖS.

A.'sociated Press praneša, 
kad Buenos Aires mieste.

kam:
utiško> gazietos ra- 

Maike. kad Vilniaus na- 
i"das dabar reikalauja lie- 
:aviškos muzikes, tai aš no
nų jieoi> <av«. armonika j»a- 
iiik-.r

perdaug puolimo sutarti su Vokietija 
kad Sovietų

pirma “Keleivis Chamber- Sąjunga nenori svetimų že- vokiečių ir mažesnis skai- 
lainą ir Daladierą smerkė, o mių ir todėl nesikiš i jokį sjus čeku. Tokiu budu Len- 
dabar jiems pritaria. karą. Bet visas pasaulis iąj ’sjjos valstybėje buvo apie

Na. o kodėl gi “Keleivis” pasmerkė, kai ji užpuolė 40 nuoš. mažumų ir apie 60 
pirma juodu smerkė? To- mažutę ir ramią suomių tau-į 1U0§> ienkų. Toks svetimų 
dėl. kad jiedu nesipriešino lėlę. žemių ir gyventojų prisigro-
fašizmo siaubui. Mes pikti- Pagaliau klysta drg. Old bimas buvo visiškai priešin
iu »mčs. kuomet demokrati-! Timer manydamas, kad vi- ,as tautų laisvės įdėjai, ir 
nes valstybės leido fašis-.-y kaJ'Ų tiks.lai vienodi ir n-suprantama, kaip Lenkija 
tams skersti Ispanijos de- kad liaudžiai nėra skirtumo, nati atsikėlusi tautu laisvės

apie 8-9 milijonai ukrainie
čiu. apie pusantro milijono

mokratiją. .Mes protestavom a?’ tai bus užpuolimo, ar ap sukui galėjo išplėšti tą teisę
del demokratinės Čeko- 'igynimo karas. Ištikrujų kitiem, 
vakijos Hinaikinimo. Mes taip nėra. Štai, Kinijos ko-j 
kom. kad Anglija ir munistai, kurie pirma karia-i Pavergimas mažumų.

ram uziia užkibtų šitam yo prieš generolą čian Kai-' Pavergtom mažumom bu 
Hr.urtui kelia. Bet iki Čeko- seką, užpuolus jų sali japo-įvo taik,

......................... ....... sulaikė savo kova ir

užkirstu šitam v’> prieš generolą Čian Kai-;- - - “ *
, , - , . vo taikomas žiaurus, be pa-

.ovakijos sunaikinimo jos ?ams, sulaikė savo.kovą ir j siuailėiinio, ūžimas. Caris- 
iuoko n darė. štai, kodėl lotojo rgen. Cian Kai-seko; tinės pusij()S visiem žin;> 
“Keleivis jų vadus tuomet ąnniią, kad bendromis spe- mas rėžinias „ priespauda 

- ---- gale ų apginti savo, j imi gu šia b’uvo fvelni
a 1iivm 1/1I i L'n , • * o

smerkė ir sakė, kad 
geresni už Hitlerį.“

liet ar butų logiška, jeigu 
Keleivis” smerktų juos ir

jie ne Įlomis

Rusijos bolševikai liepė ar-imai buvo blogai tvarkomi Į šiam po to, prašyti pastaro- 
dabai. kuomet jie savo poli- mUa* mesti ginklus ir eiti'ekonominiai reikalai ir to-irios paskolos ir galop para- 
tika iau oak itė ir stengiasi na™o, nes. kaip jie tuomet; dėl minėtos mažumos iškar- mos prieš Vokietiją.
Hirieri pažal>oti? Juk tai ?ak^. ^‘’bininkams nėra; to atsidūrė skurde. Tą ma- Laike karo Lenkija tikė- 
butu prieštaravimas sau pa- r.elka-° kariauti. Bet paskui; zumų skuidą lenkai dai są- sumušti Vokietiją, noi’s 
čiam. tie patys bolševikai turėjo moningai įvairiais budais iš ^lies žiuHnt atrodė, jog

Tūli musų draugai tačiau. °’pnlzuoti raudonąja ar-į didino Mažumų inteligenti- tai gali buti tjk svajonė. Ir 
nepajėgia (teisingiau paša- P11!? ir vesti labai sunkų j ia negalėjo gauti darbo. tikrai tai buvo saldi svajonė, 
kius -nesiima) šitą suprast. ka]a’ lkl Antra, lenkai persekiojo kuri tapo karčia realybe.

Argentinos sostinei, nuo di- Jiems rodosi, kad jeigu An- , Jr. ,^a >arPnn,.„ 
dėlių karščių pereitą sąvaitę gli jos ii- Francuzijos valdžių lnn - teyv’ne
krito 29 asmenys. politika buvo smerkiama didžiausią ai miją usi

laiku 
turi 

įsame
bet kuri tautinį veikimą, Prasidėjus mūšiams, tur 
nors jis butų buvęs pats lo-; but, niekas negalėjo niekši-
galiausias Lenkijos atžvil- j škiau pasielgti su priešo ma

dos, kui- • žuma, kaip pasielgė Lenki- 
buvo už-, ja. I^enkija karo bent dali- 

. . .. v.,.,, skaityk-1 nai norėjo ir pati, nes matė,
ar tai užpuolimo, b)S Mažumų kalba knygos: kad jei karo nebus, ji turės 

ir laikraščiai buvo konfis-1 atiduoti bent Dancigą, kuris

UGNIS SUNAIKINO JA 
PONIJOS MIESTĄ.

Tokijo žiniomis, ugnis su- jos pradėjo prieš fašistus. ”^’1" .■‘ll’ “Į* uzla
ikino visą šizuokos mies- kovoti, šitaip dabar daro ai M^bšynimo kaias._____

tą, didžiausį Japonijos ar- komunistai, bet užtai gi nie- NAMŲ DAKTARAS. kilojami. Už mažiausią mė-• vra grynai vokiškas miestas,
balos eksporto centrą. 300 kas pasauly jiems nepri-' pa,.aiC. ^kuras a. .1. Ka. alins J ginimą palaikyti savo tauti- i Tat ir kaltinti dėl karo vien 
žmonių
000 likę

perėjęs viesulas pereitą re 
dAldięrd nžmnš< e zmoPg?,

Lenkijos respubliką,” ir net . ...
PMCiaĮTlS Audekle virčelinu

komi neaprašomoje padėty- dėjo masiniai žudyti vokie- 
je. Jie bnvo mušami ii kan-į čių vyrus, moteris ir vaikus.
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Ką Pasakoja Žmones, Kurie Mate 

HelsinldoBombardaviiną
kar estų vidaus reik. minis
teris išleido taisykles, kaip 
laikytis miestų aptemdymo 
atveju.

Oro susisiekimas iš Talino 
su Helsinkiu nutrauktas.

Gruodžio 1 d. “Lietuvos
Žinios“ išspausdino šitokį 
savo korespondento Rygoje

I nunešimą apie tai. ką paša* 
toja žmonės, kurie savo aki

mis matė, kaip bolševikų or- i 
laiviai užpuolė . Suomijos’
sostinę Helsinkį: Į Užsienio žurnalistai, kurie

Vakar iš Helsinkio at-, iš Talino norėjo kiek galima 
plaukė 20 keleivių, kurie pa-' greičiau pasiekti Helsinkį, 
pasakuo matę Helsinkio turėjo pasilikti Taline, nes
bombardavimą, sako “Lie 
tuvos žinių“ koresponden
tas, M. šalna:

Tie keleiviai laikraščių at
stovams papasakojo, kad da 
vakar rytą Helsinkyje buvę 
ramu. Gyventojai, kaip pa
prastai, skubėjo į darbą.
Miesto gatvėse buvęs dide
lis judėjimas, nes į Suomi
jos sostinę buvo sugrįžę 
daugelis gyventojų iš pro
vincijos. Mieste labai mažai 
matėsi kariškių.

9 valandą visi keleiviai 
suėję į “AegiioV laivą. Lai
vas jau buvęs besiruošęs iš
plaukti iš uosto, bet staiga 
pasigirdę spiegiančių sirenų 
balsai.. Keleivių palydovai 
nuskubėję į slėptuves, esan
čias uosto rajone, o patys 
keleiviai palikę laive, nes 
manę, kad laivas skubiai iš
plauksiąs iš uosto. Tačiau 
laivo kapitonas gavęs įsaky
mą pasilikti Helsinkyje.

Tuojau netrukus viršum
Helsinkio pasirodę trys 

sovietų lėktuvai.

Helsinkio zenitinė artile
rija ir netoli Helsinkio esan
ti Suomenlino salos zenitinė 
artilerija atidengė ugnį į So
vietų lėktuvus. S»la yra tik 
per 2 kilpmetni nuo Helsin
kio. Sovietų lėktuvai, veng
dami Suomenlino salos ze
nitinės artilerijos, pasuko 
tiesiog į Helsinkį ir ten nu
metė bombas. Po kejiatos 
minučių dar atskridę 10 So
vietų bombanešių, kurie su
kinėjosi viršum Helsinkio, o 
taip pat ir viršum Suomenli
no salos ir apmėtė ją bom
bomis. Iš laivo buvę matyti, 
kaip saloje pakilo juodi du
rnų debesys.

Po pirmo aliamio padėtis 
truputi aprimusi ir laivas 
gavęs leidimą išplaukti iš 
Helsinkio uosto. Kai laivas 
buvęs nuplaukęs nuo Hel
sinkio apie 10 kilometrų, 
vii’šum Suomijos įlankos pa
sirodę trys lėktuvai, kurie 
nuskridę Helsinkio krypti
mi. Iš laivo buvę aiškiai ma
tyli baltieji šrapnelių debe
sėliai nuo šaudančių suomių 
zenitinių |>atrankų. Tie lėk
tuvai netrukus pasitraukę 
nuo Helsinkio. Toliau plau
kiant laivui, keleiviai matę 
iš Kronštadto plaukdami di
delį i u m karo laivą, kuris 
plaukęs Helsinkio kryptimi, i j.

Piim<» puolimo metu ir! Vakar vakare susirinkęs 
vėliau laivo keleiviai nema-! suomių parlamentas, o vė
lę nei vieno suomių lėktuvo. • liau api ? vidui naktį susirin- 
Taigi, Miomiai stengėsi su- kusi Suomijos vyriausybė, 
laikyti sovietų puolimą tik-! Vyriausybė posėdžiavusi 
tai zenitinėmis patranko-; prezidentuo Kalio pirminin- 
mis. ' kauiant. Posėdis užtrukęs

Vakar vakare gautos Ta-i ligi 2 vai. 45 min. ryto, o 3 
line žinios apie puolimą ir jo vai. buvo pranešta, kad lig- 
aukas. Helsinkio rajone esąįšiolinė Kajanderio vyriausy- 
numesta daug bombų, esą į bė pasitraukia.
daug sužeistu ir užmuštu.; ... . ,
Ubai smarkiai bombarduo- Naują vyriausybę sudaryti 
tas Hangės miestas. į prezidentas Kalio pavede

suomių

joks laivas į Helsinkį ne 
plaukė. Gruodžio B d. Tali
ne visuomet būdavo mošia- 
mas Suomijos nepriklauso
mybės paminėjimas. Ir šį
met buvo numatoma tokį 
paminėjimą suruošti, kuria
me buvo pasižadėję daly
vauti vidaus ir užsienių rei
kalų ministeriai. Bet buvo 
pranešta, kad dėl prasidėju
sio karo minėjimas neįvyks.

Rygoje pirmiausia apie 
Helsinkio bombardavimą 
sužinojo Suomijos atstovy
bės sluoksniai. Suomijos ra- 
dijofonas 12 vai. pranešė 
apie pinnajį puolimą virš 
Helsinkio. latvių gi laikraš
čiai suspėjo atspausdint tik
tai Letos telegramas apie 
tai, kad SSSR kariuomenė 
peržengė Suomijos sieną. 
“Jaunukas Žinąs“ Helsin
kio korespondentas besu- 
spėjo pranešti, kad prasidė
jęs aliarmas ir kaukiančios 
visos Helsinkio sirenos. A- 
pie bombų mėtymą kores
pondentas dar nieko neži
nojo.

Rygoje jaučiamas toks 
pat susijaudinimas, kaip ii 
vokiečių-lenkų karui prasi
dėjus. Ir vėl žmonių di
džiausios eilės štovinėja 
prie laikraščių redakcijų vit
rinų. “Rits” vakar vakare 8 
v»l. išleido specialę laidą. 
Šio ryto latvių spauda pla
čiai aprašinėja įvykius, bet 
savo komentarų nededa. 
Žmonės paskaitę laikraščius 
tarpusavyje daug kalbasi ir 
visaip reaguoja.
Sovietų kariuomenes puoli
mas Karelijos sąsmaugoje 

vykęs visą naktį.

Suomiai labai smarkiai 
priešinasi. Ladogos ežero 
pakrantėse suomiai susišau
do su Sovietais ir buvę su
naikinti du Sovietų tankai. 
Sovietų kariuomenė užėmu
si Suisaro salą, Suomijos į- 
lankoje. Taip pat Sovietai 
užėmė ir Serijokų miestą. 
Švedijos atstovybė Helsin
kyje. kai tik prasidėjo karo 
veiksmai, tuojau paraginusi 
savo piliečius išsikraustyti 
iš Suomijos. Norvegijos vy
riausybė pasiuntusi į Suomi
ją speciali savo laivą išga- 
lienti savo piliečius. Papras
tas laivų susisiekimas tarp 
Suomijos ir Švedijos sulai-

gaisrą ties Amerikos pasiun
tinybe, o trečia bomba sukė
lusi gaisrą ties Sovietų pa
siuntinybe. Pasiuntinybės 
jau suspėjusios išsikraustyt. 
Nuo bombardavimų vien 
Helsinkyje žuvę 40 civilių 
žmonių, daugumoje mote
rys ir vaikai. Iš viso Suomi
joje vakar nuo sovietų lėk
tuvų bombardavimų žuvę 
apie 200 civilių žmonių.

Vakar Kopenhagoje, Os- 
loje ir kitur Skandinavijoje 
buvo didelis susijaudinimas 
dėl Suomijos užpuolimo. 
Osloje beveik visą dieną bū
riai dai bininkų ir studentų 
stovinėjo prie Suomijos pa
siuntinybės ir giedojo suo
mių ir norvegų himnus. Bu
vę daug mėginimų pulti so
vietų atstovybę ir norvegų 
policija turėjo sunkiai kovo
ti su žmonėmis.

Švedų parlamentas vakar

NAUJI PAŠTO ŽENKLAI.

to apsaugos reikalams. Nor 
vegijos šiaurėje jau pasiro-’ 
dė pirmieji suomių pabėgę-: 
liai. Pabėgėliai atvyko iš Į 
Suomijos šiaurės, kur vyks
ta karo veiksmai.

Vakar anglų parlamente 
Chambcrlainas gana šiltais 
žodžiais atsiliepė apie Suo
miją, apibudino visą kon
fliktą, bet nieko aiškesnio 
nepasakė, kaip Anglija į tai 
reaguos.

Nors vakar Berlyne jau 
pietų metu buvo žinoma a- 
pie karo veiksmus Suomijo
je, bet oficialus sluoksniai 
vis dar tvirtino užsienių 
>paudai. kad jie oficialiai 
niežo nežiną. Visą dieną už- 
sit nių žurnalistai stengėsi 
patirti, kaip vokiečiai žiuri į 
tą naują karo konfliktą, bet 
jiems vis atsakinėta, kad 
oficialiai vis dar nežinoma 
apie sovietų-suomių karą. 
Tik vakar vėlai vakare gau
tas DNB pranešimas, kuria
me patvirtinama, kad ir So
vietų Sąjunga pripažįstanti, 
jog prieš suomius pradėti 
karo veiksmai. M. Šalna.

Nusitarė Prieš Staliną ir Hitlerį. PAJIEŠKOJIMAI

čia yra parodyti Italijos užsienio reikalu ministeris Čijann 
(kairėj) ir Vengrijos užsieni :> ministeris ('šaky. kurie šio
mis dienomis turėjo konferen t i.ją Venecijoj ir, sakoma, 
padarę sutarti liendrotnis jėgemis priešintis Stalino ir Hit
lerio planams Balkanuose.

Pajieškau KAZIMIERO KAČINS
KO, Skačių sodos Šiaulių apskričio; 
ilgus metus gyveni, Cambridg*, 
Mass. Kas žino kur jis randasi, ma
lonėkit pranešti, arba pats lai atsi
šaukia. George Žilinskas

Bnx 5til, .Millinovket, .Mc.

Pajieškau Jono ŽUKO. Gaigalių 
1 ainio ir Adomo ŠAUI.INSKO. N„- 
-unu kaimo. Šimoniu parapijos; abu
du gyvena Amerikoje.

Povilas Davainis
957, VV. South st.. Akron, Ohio.

Pa'ieškau Onos Talutaviėiutės (po 
\j-iu vardo nežinau}. Paeina iš Misa- 
črti parapijos, girdėjau kad gyveno 
Cambridge. Mass. keli metai atgal. 
I“ia-su kad jos pačios atsišaukti, ar
ba kurie žinot jos adresą, malonėkit 
p,an«-šti. Anastasia Žilinskienė.

22 VVhitlovve Rd., VV. Neivton. Mass.

Paj eškau sau draugo apsivedimui, 
neja nesnio kaip 7,(t metų ir nesenęs- 
iiio oš; metų. Aš esu našlė. jx metų, 
pasiturinti, turiu gera nuosavybę, 
Šeimenos neturiu, norėčiau kad vyras 
turėtų nors apie porą tūkstančių 
turto. Arčiau susipažinsime per laiš
ke- arba vpatiškai. Auna Urbiek, (2
Si 7 7,1-st pl., Chicago, III.

pa jieškaiu i (tarinei ius pusamžes 
drauges l>e šeimynos; geistina laisvų 
pažiūrų, teisingos, linksmaus budo. 
kuri mokėtų tašyt ir butu linkusi 
prie biznio arba patyrusi kokį nors 
bizni. Plačiau susirašysime laiškais.

A. B. S. " C2)
22 !<’• VV. tlt'tli st., Chicago, 111.

nužudyt. 6 zmonėS; Krikščionybe per 
4 lavonai sudeginti. rloteriSką Lijoną

sccialdemokratų 
partijos vadui ir ligšioli- 
n:am finansų ministeriui 

Tanerui.

Keliatas bombų pataikė į di
džiulį celiuliozos fabriką ir

ten prasidėjęs didelis*_
* galeras. Ko|ienhagai pranešta šį-

Taline gautomis žiniomis jyt, kad Taneris jau sudaręs 
iš Helsinkio, ten pavykę už- naują vyriausybę ir tuoj bus 
gesinti visus gaisrus. Pirmas padarytos pastangos karo
gaisras kilęs Helsinkio aukš- paliauboms su rusais suda
tosios technikos mokykloj 
Mokyklos laboratorijoje 
sprogusios chloro dujos. 
Dujos paplitusios ir po visą 
apylinkę.

Estijos vyriausybe kol kas 
nebuvo nutarusi imtis jokių 
ypatingų priemonių, nebent 
tik miestų aptemdinimo. Va

ryti ir po to tuoj pradėti su- 
ritaikinimo derybas.

Vakar dieną suomiu radi
jas pranešė, kad Helsinkis 
d.ga. Sovietų lėktuvai nu
metę įvairiose vietose pade
gamųjų bombų. Viena bom
ba padegusi vokiečių mo
kykla Kita bomba sukėlusi

UNITED STATES POSTAGE

UNITED STATES POSTAGE

UNfTEOSTATES POSTAGi

UNITED STATES POSTAGE

šiomis dien,'mis Jungtinių 
Valstijų pastas išleidi visą se
riją na’Lių štampų žymesniųjų 
šios šalies rašytojų atminčiai 
pagerbti, šie pašto zuikiai bus 
paleisti apyvarton šių metų 29 
sausio, šie ženklai parodo jan
kis rašytojus: AVashingtoną 
Irvingą. J a mėsą I'enimore’ą 
('oiijų'i'i. Kalph.ą \Valdo Emer- 
soną, Louisą May Aleott ir Sa
mueli ( lemensa , Marką T\vai- 
oa).

\Visconsin<> valstijoj, apie 
\Vissota ežerą, šiomis die
nomis sudegė vienas vasar
namis ir jo degėsiuose rasta 
suanglėję 4 žmonių lavonai. 
Policija spėja, kad jie buvo 
nužudyti ir paskui vasarna
mis padegtas. Netoli nuo tos 
vietos, Eau Claire kapinėse 
vienas rasta nušautas. Poli
cija spėja, kad ši mirtis tu
rinti kaž-kokių ryšių su to 
vasarnamio tragedija, šeš
tas žmogus rasta prie to pa
ties ežero negyvas garaže, 
-lis turėjo peršautą galvą. 
Ką visa tai reiškia, kol kas -* 
neišaiškinta.

(icrl >iamo ji “K eleivio” 
redakcija! Labai ačiū už 
reguliarį laikraščio siunti
nėjimą. Gaunu ” Keleivį“ 
Chicagoje kaę penktadieni. 
Piima. kai dirbau, tai pirk
davau jį ant “standų." o da
bar, kai pasitraukiau ant se
natvės pensijos ir apsigyve
nau Chicagos priemiesty, tai 
užsirašiau jį tiesiai į savo 
namus.

“Keleivis” man patinka, 
nes neužsiima perdaug par
tijų ginčais, bet paduoda į- 
domių žinių ir pamokinan
čių straipsnių.

Aš skaitau ir lenkų laik- 
VITTFICTAC HdlDTI V CXI l iiSClUS, IlCS lllclll 11O11S1 Zl“NUTEISTAS MIRTI LEN- nol, ką ,.aJo a|)i(. Ljelu_ 

KŲ VIKSILA. . Vą jg jenj;y laikraščių ge- 
Lodzės ypatingas teismas ,jausis vra “An.ervka-

nuteisė lenkų viršila . Kur- Echo ■' kuns taip pat pa’duo- 
cinski mirti. Ktnčmskis bu- <ja daug įdomiu ir pamoki- 
vo kaltinamas užmušęs vie- nančiu raštu. Bet lenku kū
nai nelaisvę patekusi vokie- nięai <|, audžia savo paiapi- 
čių lakūną ir vieną lenkų, jo‘nams <kaitvti šita laikraš- 
dezeityrą. Kitame teismo,į kaip ir mūsiškiai įega- 
posedvje du lenkai, kurie i masčiai draudžia -Keleivi" 
buvo kaltinami sumuse vo- skaityt.
kietį kepėją, buvo nuteisti 
po penkis metus' sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Petronėlė Lamsargienė
J žL.iL.-ui vi „kia LIETUVIŠKAS 

< 0.1 U< il.ES iuio visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus. kreipki
te.- pas mane: duosiu getą patarimą 
ir Imsit patenkinti. (50j

PET. LAMSARGIENĖ
IM I S. VYater St.. Philadelphia. Ba.

Paulavi - 
Utenos

aji.-ki ičio; aš nesenai iš Lietuvos, ikį- 
jėciaii pasimatyt, prašau atsišaukti. 
Krank Šapokas. 227, Highland avė., 

Nevvton Upper Kalis. .Mass.

Pajieškau draugo Antana 
čiaus. Anykščių miestelio.

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir
tilteli prinki t
PLAUKLS

Vartokite Ale.vauder's Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinanti Toniką. 
Prisiųskite 27> centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEKANDER’S CO.
112 VY. BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

Parsiduoda Dairy Farma
I!>7 ekei iai. JOJ dirbamos, kita da

li- miško ir ganyklos; elektriką, S 
kambarių stuba, 2 barnės ir daugiau 
triobesių. trinkos visos geros, karvių 
barnė nauja. Epelis teka pro trioliąs 
ir per visą ganyklą, žemė gera ir ge
rai apžiūrėta. Parsiduoda su staku 
arba be stako. 22 melžiamos karvės, 
2 arkliai, traktorius, ir visi geri, nau
ji radarai. Kas turi pinigų, geras 
irkinys, iš pirmos dienos gaus geras

Juzefą Nakrosytė. pajieškau d-jų 
pusbrolių: Juozo, Olie.sio ir Vinco
GAPŠlf iš Lietuvos paeina Rasei
nių apskričio, nuo Šiluvos; atvažiavo 
Amerikon prieš didijį karą. paskuti
nių iaiku nežinau kuris iš jų yra pa
sivadinęs Edward Gapsevič. gyveno 
Chicagoje, U3t> S. California Street. 
Kitų dviejų nežinau kur jie yra. La
bai prašau atsisaukt jų pačių, kuri, 
anie juos žino. prašau man pranešt 
jų adresą, už ką pasižadu sulyg iš 
galės atsilyginti, nes iš Lietuvos, tik
ra jų sesuo labai nori ką nors ape 
savo brolius žinoti, kur jie randasi, 
ar jie dar gyvi. ar kas nors su jais 
atsitiko, kad jie ilgas jau laikas nie
ko savo seserei neparašo. Mano ad
resas : < t t

Mrs. Josephine Drigotas.
II School st.. Chelsea, Mass.

Jieškau Darbo
I’arberis ir moterų plaukų dai into 

jas. 2d metų amžiaus (singelisi pri 
pratęs prie biznio, gerai atrodau, tu
riu gerus paliudymus. Kalbu lietu
viškai ir angliškai. 'A. <>-.

1 Chesterfield Rd.. \Vorcester, Mas.-1

Lenkų kataliku ii' patrio
tų laikraščiai dažnai pučia
si, buk jie esą “aukštesnės” 
kultūros, negu lietuviai. -Ių 
romiškai-katalikiškas “l)z. 
Zjednoczenia” sykį nušne
kėjo, kad lenkai davę lietu
viams krikščionybę, todč‘1 

e ni
uo

BRAZILUOS UOSTUOSE
STQVI 24 LAIVAI.

Ki<> <L' Janciio laikraštis 
‘O Glolto’ praneša, kad 
dabai tiniu laiku Brazili jos Lietuva turėtų but
uostuose stovi 24 vokiečių dėkinga ir glausti.'
ai i va i.

409 AKERIŲ FARMA
T: - I :i'i; s, x l.;i;nbtrhi stuba, ap

rūpinta vandeniu. Derlinga žemė ir 
auginama ki -k \aisių. Brie gero kelio 
ir pusiaukele tarp YoU,igsto\vno ir 
'keno. sO;', do už akeri. Mažai r«'ik:a 
ineš;i. Bai davimo priežastis: reikia 
sutvarkyt palikimą. Galinu; išskirs
tyti į mažesnius sklypus. J. S. Savir.

R. D. L N’cuton Kalis. Oliio.

N M J \ V \ISI V KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
(Ądynu; vi-ūkių ligų Šaknimis,

Am ia nimis. Ž.i,‘v<-nii - Žiedais, S-k- 
loioi- ir luinais. Joje telpa, di I vairių 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir l'dyniškai, ir paaiškinimai kokias
ligas gydo ir kaip reikia varto’i. J;C1‘ moterišką SljOlią

ainis
Len

1
įplaukas. Mainų, mieste ar farmoms. 
nedarom. Laiškus galite rašyt lietu
viškai ar angliškai. (4)

M. R.. R. D. 1. Iteerfield, Ohio.

Florai Sistemos Tonikas
Labai geras vaistas pataisymui su 

irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jei- 
;u jutus maistas neskanus, .iei var 
i:ina nevirškinimas ir gastritis. jei 
iicrvi-igas ir lengvai suerzinamas, 
skauda galva ir miegas nesuteikia 
tinkamo pailsio. jei kenčiat nuo už 
kietėjimo ir jaučiat nuvargęs ir ne
tikins. turi blogą kvapą, apvilkta 
liežuvi arba skaudėjimą strėnose ties 
inkstais, iai Klornl Svstem Tonic 
jem ! ikritiusia suteiks greitą ptden 
-vimina.

šis Tonikas padarytas iš vienu t'K 
Žolių, sakini ir Žievių. Lengvas gerti 
ir u..: ikrintas pasekmėmis. Jis veikia 
lidnriuose švelniai ir nediegia. Jis 
stimuliuoja gastriskus syvus ir sutei
kia geresnį :i|>etitą ir lengvina geriau 
suvirškinti valgomą maistą <-tc. Nu
rodymai kaip vartot. yra kožnam pa
kely. Kaina $!.<"' už S oz. butelį. Pa
bandykit tuojaus. Agentai klauskit 
kaim

ĮLOK\L 
lto\ 71.

JIEsKAU ATM. SAMI KO MOTERS 
IR VAIKI-

Pereitą sąvaitę per radio garsino, 
kad 193$ m. mirė VVm. Samukas, gi 
mes Lietuvoje, turėjo Chicagoje ho- 
telį, buvo šėliotas ir turėjo vaikų 
Pati nuo jo atsiskyrė ir gyveno kur 

' nors Ohio valstijoj. Jis paliko Cliica;- 
goje turto. Tad jo pati aria vaikai 
gr ičiausiai lai kreipiasi į teismą 
Chicagoje ir galės išjieškoti jo pali 
kima. Kurie žinote kur Saniuko mo 
telis arba vaikai randasi praneškiti 
jiems apie tai.

-APŠlVEDIMAi

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 37, metų ir nesenos 
nės 4'» metų. be šeimynos, kad butų 
gražios išvaizdos, dora, linksmaus 
budo. kuri mylėtų draugiška gyveni
mą. Aš esu našlys. I>,- šeimynos. 13 
metų. gerai atrodau, nevartoju svai
ginančių gėrimų, pasiturintis, turiu 
nuosavybę ir biznį. Mergini,s, kurios 
mylėtų švarų ir pastovų gyv, nima. 
at; iliepkite. Ant rinitu laišku kiek 
vienai atsakysiu. Prašau prisiųst su 
laišku ir savo paveikslą, kurį parei
kalavus sugrąžinsiu. A. S.

P. < t. Box 2171. Philadelphia. Ba

li Eli B CO.. 
oMNGTON, INI'.

Pajieškau moteries, as gyvenu va - 
nas .- avoj stuiioj: moteris, kuri myli 
dorai gyventi ir kuriai nusibodo gy 
vesit vienai, atsišaukit laišku, atsa 
kyma ,luošiu į rinitus laiškus kiek 
vienai. Ant. Tuskev

•juo;» Jaeksou st.. Scranton, Pa.

VIRĖJA
Kuysra apie valgiu gaminimą. Knygoje randasi ::to 

rcceftbt. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomu daiktu turi vitaminu, kaip su
taisyti maista. kad iis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. I). L. D. 
Moterų Skvrius, Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS“,
25.: W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

kijus spal ini.
Aš tuomet parašiau tani 

laikraščiui, kad šitaip galvo
jant, tai lenkai turėtu prigu
lėti čekams, nes jie savo 
krikščionybę gavo nuo če
ku: “Od Dubravki księž-
p.iczki spodniczki,” kada ? 
lenkų karaliukštis Miesckn | 
vedė ė kų katalikę karala? a 
tę. šita mano pastaba ien- 
kams labai nepatiko, Ijot jie 3 
neturėjo ką atsakvti. j

Taip atsitiko ir su i ictu- 3 
va. Krikščionybė atėjo ienai 5 

’ ini,'
buvo musu 
Jogailai užmauta 
Tai buvo lenkų karalaitės 
Jadvygos sijonas. Matyt, 
popiežius žiiiojo ta žmonių 
patarlę: “Kur velnias pats 
negali nieko padalyti, tenai 
pasiunčia bobą.” Kai popie
žiaus kryžeiviai negalėjo 
apkrikštyt lenkų nei ugnim, 
nei kardu, tai jis pavartojo 

ir*’ant. moterišką sijoną, ir lenkai 
luojaus virto katalikais. O

tuvai krikščionvbę įbrukti, 
tai jis pavartojo Jadvygos 

, “pediki.” Taigi lenkams čia 
1 ne kokia garbė .
1 O kai dėl jų kultūros 
'“aukštumo." tai aš juos pa- 
. juokiau, kad tokia "aukšta 
kultiną" jiems nesveika, nes 
kain tik vėjas papučia, lai ji 
tuojaus ir griūva, o kai mu
su žema. tai ir prieš audras 

i atsilaiko
K. Kavči^oskes. ;

ll’irsail is Kanados štampų nesiųsti.
Kanados doleris dabar tik Š;, centai, i 
Kaina su prisiuntimu $1.0(1. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: t-)

B.M I. MIKALAUSKAS 
2ls 'Y. l-'mirlh SI.. S«>. RoNlon. Mass.

LIGONIAMS SVEIKATA
htortitė aprašo d.'dl Vaistažolių.
Šakni-. žiedus, lapus ir tt. Nuro

doma kvric geriausiai veikia žnio- 
ga"s sveikatai.

Brie Iu n: ie to yra spalvuotas Eu- 
r<,| , s žc-n'apis. kuris parodo šių die
nu niu-ius ore ir ant vandenio, taipgi 
didž ai: i susikirtimai iš oro 
sausžemio. ha na SAc. 3 setai už SL

M. Zl HAITIS (I ,.- ......................................... •
SBENCERBORT. N Y. Kai JMipiCZlUS UZSISJIVIC

kunigaikščiui 
ant akiu.

Nepoprostas Palengvinimas 
Reumafiškų Skausmų

Ncker.lėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmoniu 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
rkaudėjimų. išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pa:n-ExpePcriu. šis sensacingas lini- 
merg.-s ūmai suteikia laukiama pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu iau išparduota. Todė! ncati 
dėliodami m,įnirkite ;r jūs *"nk’ite 
Pain-Expcllerio. Reikalaukite Pain- 
Ex;x-!!erio su inkaru ant dėžutės

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karę ir kiltas pftMkufco 
įvykius, tai skaitykite “Naujienae."
“Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
t’žsirašvkite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata melams Amerikoje (išimant Chi- 
eagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00. 
Money Orderj ar čekį sk

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
S5/T,.’—..,* I -r’ic f...... . a-vj.-ję „4.

M



šešias Puslapi? KELEIVIS, SO. BOSTON.

Moterims Pasiskaityt
iu Jauniausios Hollyu'oodo Žvaigždės.

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFIJONIENĖ. I !

AR TIESA KAD VITAMI
NAS E DARO STE

BUKLUS?
Ame

-kutini:
?^sonv.
vpy c dai 
s. ?aei.'; 
rai skiria;
'kamina.- 
iugmer;i 
vitani i: r 
gėlės ša..
! es. . ai
aukščiu; žr?.<

i Z ti

darąs
.s, u;v 

rėžiu

. . ■ r >je par 
lynai daug 

vitaminą B1. 
ei‘ ’> jam pa

sodų kultu- 
as azinai. Tas 

stebuklu: 
Davus te 

krūmams
kaip kepu- 

išaugą 
o jei

duosit, girai. šuo stebetmc 
element jurginams, tai jų 
žiedams pasiekti reikėsią 
konveiu

Pir; ; straipsnis apit 
daromus ste- 

"Bett r Homes 
magazine pe- 

mėnesi. -lis su-iJis su-i
•mėiima. kad!Į

vitamino B 
buklus tilp(
A Gardelis 
įeitą spaiiu 
kėiė n,k: su
skaitė t >jai už rentė to maga
zino redakciją laiškais. Re
dakcija turėjo pasisamdyti 
S merginas vien tiems laiš
kams ats^kinėi 
gaudavo po 
laišku. Visi tt

Kasdien ji 
2.000—3,000 
iravosi. kas 

tas. vitaminas yra, kur jis 
gaunamas, kaip jis veikia, ii 
tt. Visi norėjo platesnių ii 
aiškesnių js-aiškinimų.

-kirtumo tarp tų dviejų žo- 
ynų augimo nebuvo. i

Ohio valstijos universite- 
.o mokslininkas, kuris taip 
>at darė te) vitamino bandy
mus. Ne\v Jersey valstijos 
lai žiu inkų suvažiavime pra
tęsė. kad tas vitaminas ne
davęs jam jokio matome) re-, 
mitalo.

Bet Californijos Techno- 
ogijos Instituto specialistai 
ako. kad jų daryti eksperi- 
nentai parodę, jog daugely 
.įsitikimų augmens laistomi 
itaminu B1 augo geriau, ne
ri kiti. nors ne visuomet.

Minėtojo magazino re
akcija apklausinėje apie 
,00d savo skaitytojų, kurie 
artojo tą vitaminą ant savo 
olynų bei gėlių. Atsakymai 
uvę nevienodi. Vieni įvir
inę. kad jų gėlės pradėję) 
ugti geriau, kiti gi nepaste- 
ėję nieko ypatingo. Viena 

noteris atsakiusi, kad kom- 
ianijos. kurios pardavinėja 
ą vitaminą kaip augmenų 
kstintoją. apgaudinėja len

gvatikius ir turėtų būt nu
baustos už pašto vartojimą
.pgavingiems tikslams.

Suvedus visa tai krūvon, 
o magazino redakcija daro

pBetty Field

Čia yra parodyta keliatas Hollywoodo artisčių, kurios tikisi pakilti i šviesiausias ekrano žvaigždes. Linda Vare yra 
tik 14 metų amžiaus našlaitė, bet jau padarė dideli -hit” kaip dainininkė. Sheila Darcy, buvusi restorano tarnauto
ja. taipgi grgitai kila. Vanda MeKay. kuri seniau Ne\v Yorke pozuodavo paveikslų piešėjams kaip "modelis." jau lai
mėjo ilgiems metams kont rakti) vaidinti filmoms. Judy Garland nėra naujokė, tačiau kas sykis darosi vis daugiau 
publikos mėgiama vaidinto ja.

No. 3. —- Sausio 17 d., 1940 m.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Tokia 
s popierų

KAIP IŠBALTINT SENUS, 
PAGELTUSIUS AU

DINIUS._ . Į šitokią išvadą:
Tuojaus pradėjo tvertis! Vitaminas B1 gal ir nėra 

kompanijos ir gaminti tą vi-1 apgavystė, bet jis ne visose
laminą diuskos pavidale. į alygose ir ne visiems aug- paklodes, abro>us,stal-
Bonkutė kaip pusė c-igareto i nenims vienodai veikia. ,
buvo siūloma už $1.00. Bu- . ilgą Miką gulėjo nevartoti ir
vo skelbiama, kad iš tošį tra .augmenų, kaip to- pagelto, galima lengvai iš- 
bankutės galima oadarvt 5C* neitėf ir buizai, kurie patys baltinti Įmerkiant .juos i 
galionu vandens" gėlynams į :.1V0 <aPuo^ pasigamina to maslionkas. Jei materija ne

Senus, baltus skalbinių? 
lip paklodes, 

tieses ir kitus daiktus, kurie

PIETŲ AFRIKOS DYKUMOSE
TEBEVIEŠPATAUJA LIŪTAI.

BrocktonieteL
moteris pilietybės 
paprastu keliu negaus, vis
tiek ar ji žino laivo vardą, 
ar ne. Popieroms gauti jai 
dabar reikės atlikti visą eilę 
tam tikrų formalumų. Visu 
pinna, reikia išsiimti su
tuoktuvių liudymą (tnarria- 
ge certificate), kaip Įrody
mą, kad ji tikrai yra ištekė
jusi už piliečio. Paskui kar
tu su savo vyru atsivežti tą 
liudymą i natūralizacijos 
biurą, kuris randasi State 
House, Room 213, Bostone. 
Tenai yra lietuvaitė rašti
ninkė ir ji paaiškins, kas 
reikės daryt toliau. Patarti
na turėti su savim $500 kau
cijos, nes kartais valdžia to 
reikalauja iš nelegaliai Įva
žiavusių. Mes manom, kad 
jei visa tai atliksit. tai pilie
tybės popieros gausit.

Į A Seideriui.—Ne, vaka
rinės mokyklos lankymas 

' neduoda teisės ateiviui čia 
į gyventi, jeigu jis buvo Įleis- 
j tas tik laikinai ir visai kito
kiu tikslu. Jeigu jis pats ne
išvažiuoja. valdžia gali ji 
deportuoti.

j Skaitytojui iš Chieagos.
—Hooveris nėra musų po
nas nei tarnas, ir mes nieko 
bendra su juo neturim. Jei
gu tamsta nori žinoti, kiek 
jis yra kam aukų surinkęs, 

Ansonia, Conn. — Lais- tai turėtum paprašyti infor- 
,. , • , T kas Maikio tėvui: Gerbia- macijų iš jo paties. Be abe-
pavy Kę ją pabudinti, tuo mas jenerolel Kadangi tu jo, tos informacijos tamstai 
tarpu sugrįžęs liūtas ir čia aukšto stono žmogus, tai aš butų Įdomios, nes sužino- 
pat sudiaskęs motiną ii pen- gUgajvojau geĮ a skymą. Aš tum, kad jis šelpia netik 
kių metų meigaitę. Baisią kad tavo generoliš- Suomiją, bet taip pat šelpė

Gromatos Maikio 
Tėvui.

Žmogus žemę vis daugiau migusi, kad ne taip lengvai 
ir daugiau užkariauja: kur 
dar prieš šimtmeti tebebuvo 
beveik neįžengiamos girios, 
kuriose bastėsi laukiniai 

J žvėrys, šiandien čia jau yra tėvų ir sesutės mirti aiškiai kaįn “tonu?
laistvt." Tuo iaus prasidėjo ii ;namin.° kiek jiems reikia, jabai pageltus, tai užteks išdirbti laukai, kuriuose ža

galionu.

mergai-
troškuli

Toliau, to vitamino veik-. ^s permainyti. įsemus is 
Kas gi ištikrujų tas vita-i nė daug priklauso nuo pa- maslionkų, juos reikia gerai 

minas B yra? Ar ištiesti ji-į rios žemės. Jeigu žemėje y- išplauti ir išdžiovinti prieš 
sai daro tokius stebuklus, a daug puvėsių, supuvusių saulę.
kaip jo Gamintojai ir parda- žalių lapų, komposto, tai čia
vėjai skelbia? Ho veikmė irgi nebus labai! PAJUS IŠ SLYVŲ IR

“Better Homes & Gar-į žymi. nes tokiuose puvėsiuo-į orALLtliŲ.
dens” magazino redakcija vitamino B1 yra pakanka-; 21 o puodukų virtų džio- 
sako dariusi bandymą pati. • mai. Juk visi žino, kad kom- vintų slyvų.
Pastačiusi lange du vienodu postas yra labai geros aug- p ., puoduko nevirtų 
žolynu ir vieną jų laisčiusi meninis maistas. Praktiški spalgenų, 
to vitamino skiediniu, o kitą daržininkai visada renka 2 trečdaliai puoduko tos 
paprastu vandeniu. Po kelių piktžoles, medžių lapus ir sunkos, kurioj virė slyvos, 
savaičių rezultatas buvo -krauna viską i krovą, kuriai 4 1 2 puoduko cukraus, 
toks, kad ant to žolyno, ku- supuvus pasidaro labai nau- 4 šaukštai kornų krok
ui laistė šituo gaivinau- dingo komposto. Toks kom-. molo. 
čiu va’rtu pi įviso gražiai uostas yra pilnas vitamino' 2 šaukštai sviesto 
nutuku-iu vabalu. Jokio B1 ir daugiau nieko prie jo į 

nereikia. Pasodintas i tokią
1 ^šaukštuko druskos. 
Tešla kaip visiems pa-

.11 IŠLIKO GY\A.
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žemę kiekvienas žolynas au- į jams.
ga kaip ant mielių. i Išėmus iš išvirtų slyvų

Kompostas turi d a ir ta kauliukus, viską kartu‘su
dera ja pusę. kad jame vra įmaišyk ir ant lėtos ugnies 
ne vien tik vitamino Bk bet nuolatos maišant užvirink, 
via ir reikalingo maisto aug-: Pavirinus kokias 3 minutas, 
nenims. Gi vienas vitami-; supik 1 tešla išklotą bletą. 
nas B] nėra maistas ir jis ne- virsų apdėk lesios juostele- 
iaug tenaoelbė< jeigu že- mis, ir kepk kokĮ pus\alan-

mele nebus reikalingu trąšu, pi W»i kai-štam pečiuje. 
išaiškina, kodėl ne vi- SlIe,m>na,

Atstovauja didelę firmą Amerikoje.
BIZNIO SPAUSTUVĖ

Merchants Industrie.--, Ine.

i as
uomet žmonės gauna iš jo 

pageidrojamų rezultatų.
Išeinant iš to, kas aukš

čiau pasakyta, aišku bus 
kiekvienam, kad neužsimo-

Printinsr, Lithoarraphing-. 
matches. Caiendars. Sales

Book- 
Bx»ks

, ..... . I.etterheads. Enveiopes. Statements,Ka doleri eikvoti ant to Vita- Billheads. Business Caru.-. Blotters.
Viinr. Tolau iiisn -žėrimai Uum Labeis. Bookkeepinsr Forms. mino. Jeigu ju>ų žolynai Binders> jĮ,dex Ca!xls Shop Fonns 
vazonuose prastai auga, tai Tags. Ledger Sheets. Restaurant
o-)li birt ktid vomčio nėra Items. Turėdami patyrimo prie jvai- gc.u out, haa zemeje_ nepa raus Liznio per 27 metus> Kahu su. 
reikt ‘ingo maisto. \ :tami- teikti patarimą ar sutvarkymą bile 
nas B1 tokiam atsitikime ne- bj*ni° rc,!ia!.u- Rasykut: a. kirel

caug leg.-Ibes. Verčiau ■»- _________________________
pirkti paprastų trąšų, kurių ---------

ma gauti krautuvėse už L T ETŲ VIV LAISVĖS M Y-

.Mm 
X« y.

>ove. 
bet r.- 
kinin! 
Fran<

it.t’.a 
ido i)

i smuikininkė 
Į-' tėvas

lie p, pradėjo 
Jis nužudė

ii pats nusi- 
;i! du šuviu.

Ji yra žymi smui- 
■ San

i o ar 15 centų. Be to, žoly
nus reikia bent syki i avai- 
tę apipurkšti van^mču. y- 
yač jeigu jie stovi Jam 
kambary, kur 01a aras. 
Virtuvėse, paprasta1, yra 
pakankamai garų. šaltam 
<;re žolynai ilgi neauga, 
fiems reikalingas netik, mai
stas ir vanduo, bet reikalin
ga šilima ir saulės šviesa. Gi 
atėjus vasarai pasist ngkit 
gauti kom pusti nės žemės sa
vo vazonams. Jos galima' 
pi įsikasti piknikaujant miš
kuose, kur yra pripuvusių 
lapų.

LĖTOJV DRAUGYSTĖ
WAUKEGAN. 1LL 

VALDYBA 19.TO METAMS. 
Mačiulis — pirmininkas,

•'rescoM St. \Vaukegan, 111 
'• Unravičia -— pirm.-pagelbinin., 

Lincoln st., IVaukegan. III. 
Gabris—nutarimu rast.

' • \lister avė., IVaukegan, TU
.ernagis—turtų rast.

■ .• l’iaee, IVaukegan, III.
.■■nas — kasierius,
<»h St.. H’aukeean, 111

KASOS GLOBĖJAI 
! .1 iraiiis. K. Ambrozunas.

KNYGIAI
hiRi'skas, A. Mrrcinkus.

M
ll X

PSAl.KOS:
: 5»itis.

SutHl" !»«••'wi a

Adam- Sis. V, iiukrx«n, i.

TTH, .»M, 11/ 4 1
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.... ... , mano sumanv- ir Sovietų Rusiją, kuomet
mate mergaite, kuri spėjo Į-‘mas patiks. Vot, dabar Įeina vykdant tenai komunistinę 

Į madą visoki fondai. Taigi tvarką 1920 metais kilo bai- 
ir mes sudarykim fondą sus badas. Gal sužinotum, 
Maikio tėvui ant šipkortės* kiek tuomet Hooveris išgel- 
Meskini visi po porą dole- bėjo komunistų ir jų vaikų 
rių, ir kaip matai bus šip- nuo bado mirties, 
korte. Dabar Smetonai rei- . . .......
kalingi generolai! Kam čia . An‘?nu' Jo^m-Vienas 
ei.,,,-A; kun. Mockaus laidotum

šiuo laiku laisviausios vie- i net dvi dienas, kol žvėrys 
:os laukiniams žvėrims ir galutinai pasitraukė.
gyc-uliams dar yia Afrikoje, j R R; no skugti pas kokia gaspadine Ku"’ M?CKaus

dar vrenur k.tur, j|)uvo ;(tvykę šjaĮ žjavęs ; Ka(]n? 43-c.ame “keleivio „ūme-

N-»-k •- »- - • - - t Y — j • Y ••
O1S

kultūringa 
;ne gy 
baltųjų
laukiniai žvėrys, o ypač liu- negvvenama lūšnele ir čia Su godone. td-too įifuniTo- i-aiL-

Vir,CaS K””’-
Ib- *b. - j- ” piiKele kažkoks i.aitma> Red. pastaba: Maikio tė- ta1 nėra toks dalvkas, kuris

Rodezietis pa- vas ir štatnas generolas reikėtų kožnam žinoti.
>e laukuose, bet taip pat n mate kažką neaiškų besiar- ruskio laikais prašė mus
keliuose, vienas automobi- tmanti pne lango, keistai nakarniau- J- Tauchui.—Labai aciu
ifetas, nuvažiavęs apie 50 šnypščianti. Vvras žaibo įius h „adėka už $2. už “Ludington Daily New<
Kilometrų nuo Bulu\vyo, pa- greitumu atsikėlė, pagriebė------------------- ------------------ iškarpą. Šita žinia jau tilpo
matė visą bandą gyvulių. Iš šautuvą ir nubėgo prie drau- ,R kETUR,os, “Keleivy.”
tolo jie atrodė tartum šunes,, g0 lovos. Ji buvo tuščia! 
tačiau kai privažiavo arčiau Greit jis puolė lauk, tačiau d-r 
jų, pamatė, kad toje bando- į čia pat pamatė visą gaują ta, 
je buvo keturi liūtai ir sep- liūtų, kurie mėsinėjo jo 
tynios hienos. Nors kėliau- draugą. Liūtas mieganti 
tojas ginklą ir turėjo, tačiau draugą buvo užmušęs ir iš- 
šovinių visai nedaug tebu- traukęs pro langą. Kitą rytą 
vo pasiėmęs — tik keturis, dvkumoje buvo rasti tik nu
šovimai tuoj pasibaigė, iri rūsio jo likučiai.
iis turėjo rizikuodamas gy- Taigi, Afrikoje da tebe- 
yybe važiuoti per žvėrių viešpatauja plėšrieji žvėrys.
bandą. Bėgimas buvo labai _ _________
sunkus dar ir dėl to, kad
ten labai blogi keliai. Išir- ŽINOTE, KAI)— 
dusiu žvėrių banda ji vijosi .. ,
iki pat žmonių apgyventos . ^^SIO^n,1.aJ1. mikroskopai 
vietos. įgalina padidinti akimis ne

matomu mažvbiu vaidzus 
Dar baisesni išgy venimą 3000-3500 kartų? Bet nese- 

turėjo viena šeima Lusako- Rjai vienas Amerikos mok- 
je. Kartą jauna mergaitė, siįnįnkas išrado elektrini 
vos beatgaudama kvapą, at- mikroskopą, kuris nemato- 
bėgo i policijos nuovadą ir mažybių vaizdus padidi- 
vos prakalbėdama ėmė na j milijoną kartų. Šitoks 
verkti ir skųstis. Ji pasako- mikroskopas leis pamatyti 
jo, kaip ji, motina, tėvas ir tokius ligų perus, kurių ligi 
sesutė išvykę į kitą stovyk- «joi mokslininkai pro papra

kuos APYSAKOS:
(1) Neužsitikintis Vyras; (2) žy- 

inti Giria; <C) Klaida; (1) Korek- 
<e nurodoma kaip žmonės pai- 

kai tiki i visokius prietarus, , t. į.
burtus ir tt. Kaina .. ...............  15c. AciU UZ priSlUntlllią.

Mainerio Sunui.—Prisių- 
iškarpą paminėjome.

Ią, Į vestuves. Jie turėję nu
keliauti penkiasdešimts my
lių i šiaurę, tačiau pakelyje 
atsitikusi baisi nelaimė. Už
ėjusi naktis ir jie turėję nak
voti. Jokia baimė jų neėmu- 
si, nes niekas nebuvęs pasa
kojęs, kad tose vietose siau
čia plėšrus žvėiys. Vidur
nakti staiga pabudusi moti
na ir išgirdusi baimingą 
mirtiną tėvo šauksmą. Jos 
akyse liūtas ji sudraskė. 
Motina skubiai ėmu^i bu
dinti dukteris ir liepusi lip
ti Į medžius, tačiau jaunes
nioji taip stipriai buvusi i-

stus mikroskopus matyti ne
galėjo.

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa 14 geriausių 

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 
ir nuo 6 iki S:,10 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 diena.
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
Te!. Boulevard 8483

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuviv žinyėia

Ypatingai dabartinės krikftčfonybės gadynėje kiekvienas turėtu 
perskaityt, nes tik tada galės aikkiai suprasti Dievo kuvim».

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 00: audimo ar>d.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
a-ba “Money Orderį”. Adruunokit tekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
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KAIP LAZDIJŲ VALS
ČIAUS ŪKININKAS DI
LIUS UŽMUŠĖ SAVO 

ŽMONĄ.

Lazdijų valse. Jasenaukos 
kaimo gyv. Pr. Dilius kelio
lika metų gražiai sugyveno 
su žmona ir tik prieš senat
vę pradėjo įtarinėti žmoną, 
esą ji jam neištikima.

Vieną naktį ėmė bartis. 
Įsikarščiavęs vyras peiliu 
grąsino žmonai. Kai žmona 
tik pasijuokė iš jo grąsini- 
mų, jis staiga iššoko iš lovos, 
pribėgo prie gulinčios kitoje 
lovoje žmonos, ir smogė jai 
peiliu į šoną.

K. Dilienė puolė pro du
ris, o vyras iš paskos. Peilis 
buvo pavojingas ir nepato
gus ginklas, todėl jis jį pa
keitė kočėlu. Prisivijęs žmo
ną pievoje už kokių 120 me
trų nuo namų, sudavė jai ko
čėlu į galvą ir, kai ši sudri
bo, mušė dar.

Grįžęs pasikinkė arklį 
parvežė iš pievos žmoną ii 
paguldė lovoje, o pats apsi
rengė švariais rūbais ir išvy
ko į Rudaminą, kur sumo
kėjo mokesčius ir užėjo po- 
licijon parodyti kvitą.

Nelaimingoji, pasikanki
nusi porą valandų, mirė, o 
apie įvykį tuoj buvo praneš
ta policijai, kuri ir areštavo 
atvykusį Pr. Dilių. Tardo
mas Dilius prisioažino esąs 
kaltas. Pasakojo, kad jo 
žmona buvusi labai neištiki
ma, o jis ją mylėjęs. Kai jis 
imdavęs ją barti už neištiki
mybę, ji pradėdavusi keikti, 
kas jį vesdavę iš kantrybės. 
Žmoną pradėjęs mušti tik 
prieš metus, o anksčiau gy
venę santaikoj. Jis esą jau 
negalėjęs jos nemušti, nes 
žmona jį net bepročiu ap
šaukusi. Buvusi užvedusi 
bylą teisme, kad teismas jį, 
Pr. Dilių, pripažintų bepro
čiu. Tai visai pakrikdę jo 
nervus.

Kartą jis radęs prie stul
po prilipdytą ske’bimą, bet, 
nemokėdamas skaityt, neži
nojęs kas ten rašoma. Duktė 
perskaičius, kad... visi ner- 
vuoti žmonės bus ištremti iš 
kaimo. Tatai sujaudinę Di
lių, ir jis kelias dienas vaikš
čiojęs, kaip žemes parda
vęs.

Marijampolės "apygardos 
teismas sprendė šią bylą ir, 
radęs daug prieštaravimų 
tarp kaltinamojo Pr. Di
liaus, prisipažinimų ir liudi
ninkų parodymų, piipažino 
jį kaltu ir nubaudė 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

PER SAVO “MANDRU-
MĄ GAVO SMERTĮ.”

Zarasuose pil. Laurinavi
čius susikvietęs kelis savo 
pažįstamus rodė jiems viso
kius šposus su elekti-a. Be
darant šposus sujungė elekt
ros srovę su radijo įžemini
mu ir srovė Laurinavičių 
vietoje nutrenkė.

KAIP “NUSIŠĖRĖ” SIUN
ČIAMI IŠ AMERIKOS 

Kailiniai.
Vienas Amerikos lietuvis 

važiavo į Lietuvą aplankyti 
savo giminių. Jo gera pažįs
tama Amerikos lietuvė irgi 
turėjo savo giminių Lietuvo
je, todėl važiuojančiam įda
vė gerą kailinį paltą, kad 
atgabentų jos giminaitei, 
kaip dovaną. Pašto išlai
doms pridėjo 5 dolerius. Sa
ko, pervežk tik per vande
nyną, o Lietuvą pasiekęs pa
siųsk.

Tas laimingai perplaukė 
vandenyną ir pasiekė Lietu
vą. Apsistojo pas savo gimi
naitę. Kadangi amerikonas 
tinkamos dovanos savo gi
minaitei neturėjo, tai atida
vė jai tuos kailinius. O tai 
pilietei, kuriai šie kailiniai 
buvo skilti, nusiuntė visai 
kitą, jau padėvėtą paprastą 
moterišką paltą ( ne kaili
nius).

Kailinių įdavėja parašė 
savo giminaitei laišką, sako 
įdaviau gerą kailinį (Kana
dos žvėrių kailių) paltą. Tas 
vyras turi tau įduot. Pilietė, 
gavusi apdėvėtą paltą, rašo 
i Ameriką laišką, dėkoja, 
bet sako visai ne kailiniai... 
Pasisukinėjęs Lietuvoj ame
rikonas grįžta į Ameriką.

Kailinių siuntėja klausia, 
kaip atsitiko: siųstas kaili
nis “furkotas,” o gautas pa
prastas apdėvėtas paltukas.

Amerikonas savo pažįsta
mai ir aiškina: žinai, kokia 
Lietuvoj tvarka: paštininkai 
bagažą atplėšė, geresnį dai
ktą išėmė, blogesnį įdėjo ir 
pasiuntė adresatui.

Kailinių siuntėja parašė 
atitinkamom Lietuvos įstai
gom skundą.

Tiriant paaiškėjo visa is
torija. Paklydusius kailinius 
policija surado ir atidavė 
kam jie priklauso.

Nesąžiningam kailinių ga- 
bentojui iškelta byla, bet 
kadangi jis jau išvažiavęs 
Amerikon, tai apygardos 
teismo prokuroras bylą per
duoda apylinkės teismui nu
traukti.

Be to, šis kailinių gaben
tojas, sugrįžęs Amerikon, 
’aikraščiams davė pasikal
bėjimą, kur juodomis spal
vomis vaizduoja Lietuvos
gyvenimą. ‘L. ž.

IŠVAŽIUOJANČIUS IŠ
VILNIAUS VEŠ NEMO

KAMAI.

Vyriausis geležinkelių di
rektorius išleido įsakymą, 
pagal kurį leidžiama vežti 
geležinkeliais nemokamai 
visus tuos asmenis, kurie iš
sikelia nuolat apsigyventi iš 
Vilniaus miesto ir srities į 
užsienį ar į kitą kurią Lietu
vos dalį. Tokių asmenų ba
gažas iki 100 kilogramų ve
žamas nemokamai (išskyrus 
baldus).

Rusų Sugriauta Suomių Šventovė.

šis vaizdelis parodo istorinę suomių šventovę, kuri buvo 
pastatyta Abo mieste 700 metų atgal. Žinios sako. kad šio

mis dienomis rusų orlaiviai bombomis ją sugriovė.

Vokiečių Bomba Nepataikė Anglų Laivui.

šiame vaizdelį matosi anglų karo laivas šiaurės Juroj, gi dešiniam šone matosi juodi 
durnai. Tai numesta iš vokiečių orlaivio bomba sprogsta vandeny. Ji buvo taikoma i 
laivą. Nuotrauka buvo padaryta iš kito anglų karo laivo.

IŠ KAUNO I VILNIŲ BUS TVORŲ “POETAI” IR 
GREITASIS TRAUKINYS.; “ARTISTAI” TEISME.

NESISEKA BAJORAMS 
DVARŲ CENTRUOSE.

\1Š PO PEČIAUS PAVOGĖ AMERIKOJ 
UŽDIRBTUS PINIGUS.

t Vabalninko valse. (Biržų P-nė tada atvyko į Biržus ir 
apskr.) gyveno labai kukli čia kreipėsi pas kortininkę 

, moterėlė Pikunienė Magdė, prašydama patar imo, žino- 
i Vyras, Amerikoje gerai už-!ma prieš tai viską kortinin- 
dirbdamas, karts nuo karto įkei nupasakodama. Ši, bu- 
prisiųsdavo jai šimtą, kitą:dama išmaninga, išbūrė, 
būtiniems pragyvenimo rei-; kad esą kortos rodančios, 
kalams. Moterėle ramiai sav. i iog pinigus bus paėmęs švie- 
iaukė senatvės. Bet ve, vie- į siaplaukis kaimynas. Antra 
ną gražią dieną grįžta iš A-; kartininkė kuriai taip pat 
merikos jos vyras parsivež- j aplinkybės išpasakotos, pat- 
damas su savimi per 4,000 ■ virtino tą patį. Kadangi iš 
dolerių. Ponia tik Dievui už kaimynų Šviesiaplaukis yra 
dolerius dėkojo, užtat nei tik vienas Busevičius, tai 
giminėms keliatos šimtinių' P-nė jam iškėlė bylą. 
nepagailėjo, nei artimie-l Lapkr. 22 d., Panevėžio 
siems. 5,000 litų padėjo į : apygardos teismo išvažiuo- 
banką, o likusius sukišo jamoji sesija Biržuose svar- 
bonkoje ir paslėpė po kros-į stė šią byla ir rado B-čiu 
nimi, kitaip sakant vištidė- į kaltu. Nubaudė ji 6 mėn. ka- 
je. Apie dolerius apylinkėje Įėjimo ir atiteisė P-nei 2300 

Į greit pasklido gandas ir kai- litu civ. jieškini.

pradėjo ją lankyti ir patai- KAIP DU PASVALIO VY- 
kauti, o apsukresni net suge-, RAI BIRŽUOSE ULI A- 

VOJO.
Du jauni Pasvalio mies- 

te^° vyrukai girdėjo, kad 
paprašė Biržuose yra panelių, su ku-

- - - dovanoti iam kačiuką nomis už kelis litus galima
tas traukinys eis apie pus-j tarnaite Katauskaite ir pa-* giamojo Seimo pravesta že-i uu * -v t r gerai pasilinksminti. Taigi
antros valandos. Jis sustos sienio policininko Milinavi-; mės reforma buvo nustatyta1 rasiimK, ten, po pečiu- ;usitaupė jie<lu keliasde- 
Palemone, kad tie keleiviai, i čiaus žmona, Ona Milinavi-į palikti dvarų centrams po mi kmauKsi leido r-ne. šimts litų ir šiomis dienomis 
kurie atvažiuoja nuo Šiau-1 čienė. Policijos piršininkas Į 80 hektarų žemės, o ponai šis gana ilgai ir kantriai nuVažiavo i Biržus paūžti, 
lių ir nori patekti į Vilnių,| būdavo nupiešiamas su to- j tautininkai padidino šitą krapštė lazdele kačiukus, o £įa susipažinę su raudonka- 
Palemono stoty galėtų per-; mis moterimis labai nemo-;normą iki 150 hektarų. Tai- šie nėjo artyn ir gana, o tuo $ėm ir blondinėm pradėjo 
sėsti Kauno nepasiekę? i fališkose pozose ir da būda-' gi pradėjo iš naujo kurtis tarpu P-nė besiruošdama uiioti įr linksmintis. Vienas 

dvarai, kurių savininkais vėl, ne nepamatė, kaip Busevi- g būtent V. I., nuėjo su 
atsistojo lenkiškos panabe- čiaus užantis pasislėpė bon- mergina į viešbutį ir apsi- 
rijos bajorai. Bet kadangi jų ka. nakvojo. A. L. likęs su mer-
“szlachecka natūra” nau- —Nepasiduoda Ttipužė!... gaitėmis dar ilgai gėrė, o po 
dingą darbą dirbti skaito Bet mat juos galai — pašte- f0 jr jjs nutarė pasi j ieškoti 
sau “pažeminimu,” tai kone bėjo B-čius ir išėjo. P-nė nė nakvynės: nuėjo su mergina
visi tų dvarų centrai, ku- dėmesio nekreipė į išeinan- į viena viešbutį__išvarė.

pamatytų tą jų “meną.” Jie; riuos tautininkai paliko tį, o šis tuo tarpu išėjęs išsi- šake, perdaug girti esat.
■ da pridėjo anonymišką Miš-i jiems kaip “pavyzdinius kratė pinigus į kišenę ir kiek Nuėjo į kitą — gavo mušti, 
ką, patardami jam gerai ši-: ukius,” tapo baisiai nualinti lukterėjęs vėl sugrižo, pasi- pagalMu briovėsi į viešbutį 

ryžęs vis dėlto kačiuką susi- “Metropolis,” reikalauda-

Teko sužinoti, kad nuo! Liškiavos bažnytkaimy,' Įsigalėjus Lietuvoje tauti-įYoeI^ 
pradžios šių metu, iš Kauno Merkynės valsčiuje, dažnai ninkams, atgijo visokie ba-
į Vilnių pradedamas leisti-ant sienų ir tvorų atsirasda-• jorpalaikiai. Išparceliuotų , . . . . .
greitasis traukinys. t vo pornografiško turinio ei-i dvarų centrus musų tauti-; 1 ku 11

Kai bus panaikinti leidi- ; vo po tais piešiniais prirašy
mai į Vilnių važiuoti, tai ta tam tikros “poezijos.” 
kasdien numatoma leisti i Pagaliau šitų dalykų au- 
traukinį į Vilnių nuo Šiau- toriai pridėjo tų piešinių ir 
lių per Jonavą, Levintą ir i “poezijos” į konvertą ir nu- 
Kaišiadorius. ' siuntė paštų tiesiai policijos

--------------- i viršininkui, kad jis tikrai
LIETUVOJE TRŪKSTA 

VAGONŲ.
Ii Vilniaus krašto bolševikai tą’ jų “meną” išstudijuosi. 1 ii- apleisti.

žinkeliais labai pagyvėjęs mokytojas A. Baranauskas, čia nemaža apgriuvusiu! pastūmė P-nei. Esą, bučiau policijos” padedamas x
S'e^bSi'amfeii meldu žm,:\n.a Stasė Barnaus-į centrel}ų> kurjų “pavyzdi: ir stiklais^susižeidęs dėl tų nakv»jo ne pas mergaites, 
daug gabenama ir pi ekiu. kiene, Vaclovas Balčius, Jo- nįaį” stOgai žemę remia. Po- prakertų kačiukų. Pasiimk! bet šaltojoj.

na.S VeČkyS iv Irena Valen-;nai medžiotojai ir kėliau- Pikunienė apstulbo, o jis
Sn -ukevlčlutf- Pas juos buvoj ninkai labai blogai aprūpina sau kačiuką ramindamas iš-
SSi «<££k a? 7?nb Padafyta krata “* rasta dauS! dvai-ų kumečius, kurie pri- ėjo. Išėjo ir viskas, o nuken- 
800 SaUnu taki liekai Įversti ^venti Ignuose, tėjusi ilgai suko galvą, kur
dien Stenklntu anie >50 b-° P?trauk}?,te?-S1 šaltuose butuose. Lietuviai ir kaip galėjo pinigai pra-

S =man, uz šmeižimą dideles, kumečiai tuo labai skun-idingti.Kreipėsiivietosbur-
prasymų, t y. tiek nepnten-, “asabos — policijos virši-| džiasi. ‘ ‘

h^o- , . _ i šakojasi, kaa jo žmonai nu- numo užkaitinti pasagą ir
dalinai irdėl to kad nema • Bet Rytojas Bai-anaus-jėjus pas ponus prašyti ser- mesti ją į krosnį. Esą, į ku-
'^ riedmenų SkirvEuš -?S,’- KeCkySt ^^^- gančiam vaikui sviesto, po-:rią pusę pasaga kris, ten ir 
zaneomenųieiKia Vilniaus clutebuvo teisme isteismti. niasupykusi atkirto:
snciai, kur per maža terasta rik Balčius ir Baranauskie- senai įėmoko kumečiai svie- teigiamu rezultatu nedavė.
įieamenų. į nė buvo nubausti po 7 paras sta valgvti?” Kumečiai ma- ------------------------ ------------

Buvo tariama, kad dalis arešto. £ k ,įt balas,
paimtų riedmenų iš Vilniaus--------------------------------------------------------------------------------- i ’ -2krašto pelpžinkplin r kam K AIP tapti SUVIENYTŲ bagnas ir brūzgynus* gavęKFa? \ kSelezmkenų (k io VALSTIJV piliečiu? geriau verstis, kaip jų po-
metu) bus grąžinta, bet ma-; Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty- p,]vp nauiakuriai norsža te«a vilties išgabenta* mai reikalingais klausimais ir at- naL Du\ ę naujaKuu«*i nors

• j t i- "• sakymais lietuvių ir anglų kalbose, gavo pHCiaS blogiausias Ze-
neamenas atgauti. ; Antra įžiūrėta ir pagerinta meg, bet gyvena> jas išdirba I

1 ......................... —' geriau ir gauna - didesnius'
derlius už dvarininkus, ku
riems teko derlingi centrai.
Beveik visi centreliai len
kiški.

apsi-
■ pas merg;

šaltojoj.
Lengvas Budas 

Išmokt Angliškai.
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

oasikalbėjimu. Ši knvg:. sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš-

Vienas kumetis pa-; tininkę. ši patarė iki raudo- ^iteiMjimS^S-’
:■« jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone- 

_ tiška ištarimu ir gramatika. Antra“Ar vagis busiąs. Deja, pasaga . padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė35c.

UŽPUOLĖ ANT KELIO 
IR NUŠOVĖ ŽMOGŲ. r

Urugoey’aus Lietuvių Dari 
Socialistinės Minties Laikral

Šiaulių.apskr. miestelyje! a Nau į o ji Banga'
J. Bajorūnas SU J. Suknevi- ' Išeina du kartu per mčnešj. Lai ______________ _____________________
Čilim DSluiviirt iŠ miostplio pi- !džia Urug. Soc. Part, Liet. skyrius,num PRIVIJO Ib nuefeteuo Vi “NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo- MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para- 
nancius namo J. Blaviesciu- »e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris 
ną su sunum. Bajomnas su!
Suknevičium pradėjo Bla- į 
viesčiuną užkabinėti ir muš- į 
ti, o paskui pistoleto šuviu jį 
vietoje nušovė.

Piktadariai suimti.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguay No. 1480,

MONTEVTDFO. TTRUGUAY.

šė August Bebel, vertė V. K. R. 
Yra tai svarbiausia ir geriausia kny- i 
ga lietuvių kalboje tame svarbiame 
klausime. Pusi. 429, 1915 m. .. $2.00

AR ROMOS

piezius y'a Kristaus 
Vietininkas?

ROKIŠKIO POLICIJOJ 
PASIKORĖ P. VIDULIS.

Rokiškio valsčiaus arešti
nėj buvo uždarytas neblai
vus Petras Vidulis. Nakties 
metu Vidulis areštinėje pa
sikorė.

Žinios iš Lietuvos
(Per Gen, Lietuvos Konsulatų.)

Vilnius.—Sausio 11 d. su
sekta ir likviduota nauja; 
peoviakų organizacija. Dau-1 
gumas atėjūnai. Sausio 15 d. Į 
pradeda veikti Vilniaus uni
versitetas. Vilnijoje nusa
vinti 37 dvarai žemės refor
mos reikalams.

Kaunas, sausio 12.—Cuk
raus šįmet pagaminta 24.000 
tonų. To kiekio Lietuvai ne
pakanka. Statomas trečias 
cukraus fabrikas.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo. Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas Žur
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kulturos” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to. “KULTUROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTUROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų S2. Adresas;

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI. TilKa gat 153,

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien vra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtą perskaityt tą 
ne* joje daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 

susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su

pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, graliai sidabrinėm raidėm įspaustai* kny

gos vsrdas, KAINA $2.90.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. TA.
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

•KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROAOWAY, SO BOSTON, MASS.

t



Aštunta? Puslapi KELEIVIS. SO. BOSTON. No. 3. — Sausio 17 d., 1940

Jau griauna. Gražu* koncertą*.

Vietinės Žinios
I

PRIGĖRĖ 4 VAIKAI.
ši panedėlį linojo lietus, 

todėl mokyklos neatsidarė, 
kai) vaikai ncsušalptų. Bet 
kai mokyklon nereikėjo eiti. 
tai būrys South Bostono vai
kų nuėjo i pajūri sušalpti. 
Iie suėjo ant ledo. o ledas 
tuo tarpu sutruko ir kelioli
ka išdykėlių pasijuto pavo
juje. ant palaidų ledo lyčių. 
Pradėjo rėkti ir šauktis pa-

VLADAS STASIUKELIS 
RASTAS GIRIOJE 

SUŠALĘS.
Dvi kitos nelaimingos mir
tys tarp Gardnerio lietuvių.

Gartln.rio lietuvių kolo
nijoj. netoli nuo Bostono, 
šiomis dienomis Įvyko trys 
n e 1 a. i n t i n e i a t s i t i k i m a i.

Visų piiina teikia praneš
ti. kad girioje buvo rastas 
miltinai sušalęs Vladas J. gailios. Pribuvo policija ir 
Stasiukelis. gerai žinomas pakraščių sargyba su valte- 
biznieris netik Gardnerio, lėnus. Devynis vaikus išgel
bėt ii apylinkes lietuviams, bėjo. o 4 prigėrė. Pajūry bu
dis laikydavo laivakorčių ir vo susirinkę šimtai žmonių.
inšiurans agentūra: žmogus —;------------
bu\ o jau apsitrynęs ir daug Gaisras pridarė draugijoms 
gera yra lietuviams pada- daug "klapato. ’
ręs. Kai pasitaikydavo kam Kuomet Lietuvių salė bu- 
kokia beda. kožnas eidavo v o nesudegus, beveik visos 
pas Stasiuk.ii patarimų pra- draugijos savo susirinkimus 
syti. Ir jis visiems patardavo laikydavo čia. Sudegus sa
kas kada reikia, daryt. lei. jos paliko tikros “sira-

Stasiukelis buvo vedęs >u tos" ir nežino kur pasidėti, 
lenke ir paskutiniais laikais Taip. antai, Vytauto drau- 
nelabai su savo žmona su- gija ėmė svarstyti, kur lai-

Lietuvių salę jau griauna. Sausio 21 d., nedėlioję 
Buvusis bokštas ir stogas nuo 6 vakare. Įvyks antras 
gerokai nudegę. "Skiepu- didysis Lietuvių Moterų N. 
kas."’ ta visų mylimiausia Anglijos Sąryšio koncertas 
vieta, vandeniu labai supil- didžiojoj Municipal Bildin- 
tas. gaisrą gesinant. Buvu- go svetainėje. So. Bostone.

Rengėjos deda pastangų pa
dalyt ŠĮ koncertą tikrai ža- 
vėjančiu. Dainuos Birutė 
Ramoškaitė iš New Yorko,

Lietuvių salė, kaip žino-: jau pagarsėjusi netik tarp
•j pinr.ą aukštą turi mūri- lietuvių, bet ir pas kitatau

čius. Yra sukviestos ir ga

rins medinės grindys susi
vartė, išsižiojo. Todėl dabar 
jos lupamos ir sklepuky bus 
sudėta cementinės grindys.

m a
ni. o antras buvo medinis. 
Dabar manoma medines sie
nas nugriauti ligi muro ir 
laikinai uždėti stogą. Taigi, 
kur buvo didžiosios salės 
grindys, dabar bus stogas; o 
ant pirmo aukšto bus saliu- 
kė susirinkimams, mažiems 
parengimams ir “bolinė.” 

Buvusis Lietuviu Namas.

blausios muzikos spėkos Bo
stono ir tolimesnių kolonijų. 
Koncertas bus nepaprastai 
puikus, todėl kviečiame vi
sus atsilankyti. Įžanga tik 
40c.

Suvažiavimas. Lietuvių 
Moterų Naujosios Anglijos 

i Sąryšio konferencija, . . , —___ ____bus
sakoma, tun tvirtą pamatą j 2i ^usio, 10 vai. ryto, 376 
ir todėl galima bus mūryt! BrOadwav. So. ‘Bostone.

| Ištraukė moterims 7 ranki
nuku*.

Pereito nedėldienio vaka
rą Bostone du banditai, va
žiuodami automobilium. už
puolė 7 moteris, kiekvieną 
vis kito j vietoj, ir kiekvieną 
apiplėšė, atimdami iš viso 
septynis rankinukus. Per vi
sus 7 buvo tik SI7.10.

Pereitą sąvaitę Massa- 
chusetts valstijoj automobi
liu nelaimėse žuvo 5 žmo
nes.

tikdavo. I’ra>idėjo namie Ryti savo susirinkimus. Kai 
vaidai. Žmogus buvo susiru- kurie pasiūlė paimti Liet. 
pinęs, susinervavęs. prade- Metod. Žinyčioj vietą. Bet 
jo gerti. Pereitos sąvaitės atsirado priešingų, kurie pa- 
antradienj kaimynai ji ma- reiškė, kad jie geriau iš 
tė pusėtinai išsigėrusį. T re- draugijos išstos, negu eis te- 
čiariienio rytą du franeuzai nai.
isei<> medžioti ir rado Sta- Dukterų ir Sūnų draugija 
siukolĮ gilioj <ušalusį Į kau- susilaukė opozicijos prieš 
lą. L ž kokių don jardų nuo 376 Broad\vay salę, kuri y- 
lavuno stovėjo io automobi- ra žinoma kaip “bolševikų 
lis. kurio apačia buvo už- salė.”
kliuvus už akmms. Pati Lietuviu salės* šeimi-

Ar Stasiukelis nakties lai-‘ninkė, ALPD-ja, su savo su
ku paklydęs i mišką auto-Į brinkimais nuėjo parapijos 
mobilium Įvažiavo, ar pada- salėn.
rė tai kokiais nors tikslais. P<> Lietuvių salės gaisro, 
niekas tikrai nežino. Gali S>»- Bostono komunistų par
būk kad iis paklydo, o kai rija išleido lapelius, kur 
mašina užkliuvo, iis gal ėjo sakoma, kad šitiem "lau- 
jieškoti pagalbos: būdamas zam” visuomet gręsia ir g ręs 
neblaivas ga! sugriuvo ir su- gaisro pavojus. Lapely agi- 
salo. Lavonas palaidotas 14 mojant a reikalauti valdžios, 
sausio. Liko motelis, sūnūs kad So. Bostono "laužai’ 
ir dvi mažos dukrelės. butų nugriauti ir jų vietoj

Kita nelaimė buvo tokia, pastatyti nedegamieji na-
Lietuvė Adomaitienė (nas------------;—
lei buvo ištekėjusi už vieno ; "Bezprizornikai.” 
lenko. Dirbant jam medžio; Tokiu vardu Rusijoj va
dai bą. iš po piuklo spruko; dinami tie vaikai, kurie au- 
gabak'..- medžio, pataikė tie-1 ga be priežiūros. Dažniau
siai i kaktą n p.rverė sme-,šia yra tai našlaičiai ir šiaip 
genis. Nuvežtas ligoninėn, i vargingųjų tėvų vaikai, 
po 24 valandų tis mirė. 1 Bet tokiu be priežiūros

P:,.- io molina svvenoi™** Į>‘Amerikoj. Šwi, 
hiii dinvifrius, apysenis žmo-ivl . neHeMmm. apie < 

•' m/u , I..,;, J valandą vakaro, einu Broad-igu> u įau menenai Kaip; - • , • - i 1, - į wav ir po kolom pasisukanegaleio ,-usirasti darbo.;, . 1 . ,
Ta-.ei ' pcei'.o ne<iėl<iienioA’-"i - me‘F b.v""^g 
rvla iis nuėjo ant eeiežan-m.sktmlvs. A 
kelio ir atsities patiem eal-ra "s man rankm? lr sak,’:

mūras aukščiau. Tuo tarpu, 
aptarimui namo padėties, 11 
sausio buvo specialis narių 
susirinkimas parapijos sa
lėje. Naujos valdybos rinki
mai Įvyks sausio 18, Stepo-. 
no Dariaus Posto name. Ka- • 
žiu. ar ir po gaisro daug 
"ukvatninkų” bus i valdy
bą? Šįmet čia reikalinga su- 
gabi, energinga ir teisinga 
valdvba.

Elena Beliakevičiutė mirė 
nuo aborto.

Pereito nedėldienio vaka- 
i ą East Bostone ant skvero 
susmuko jauna mergaitė. 
Paaiškėjo, kad tai buvo Ele
na Beliakevičiutė. 14 metų 
amžiaus mergaitė. Ji buvo 
nuvežta miesto ligoninėn ir 
tenai mirė (policija sako, 
kad pirma ji buvo parvežta 
namo ir tenai mirė; ligoni
nėn ją nuvežę jau nebegy
vą). Ligoninės daktarai ją 
apžiūrėję ir pranešę polici
jai. kad ištirtų jos mirties 
priežastį. Policija nustačiu
si. kad mergaitė pasidariusi 
sau nelegalią operaciją (a- 
boitą) ir nuo to mirusi. Ji 
draugavusi su kokiu ten ju
rininku, kuris dabar esąs iš 
Bostono išplaukęs.

gą ant 
.lą ėjo
jam nuplovė.

'G i ve me a penny.” Tuo tar-tegiu. Apie 6 valan-i . . -. ,..o,../pu prieina ir policmanas.traukinys ir gaiva.,-, • , -
Vietoj šeimv-1 Rlausla valksk kalP Als va'

Serga Kastantas Jakštis.
Senas So. Bostono gyven

tojas jau kuris laikas sun
kiai serga kraujo džiuvimo 
liga. Dabartiniu laiku gana 
silpnas, bet globojamas sa
vo namuose, 46 Mt. Everett 
st.. Dorchestery.

Seni jo draugai ir pažys
tami pasistengiate ji aplan
kyti ir tuomi padarysite li
goniui daug smagumo. Jis 
prašo musų pranešti visiems 
jo senovės draugams apie 
jo sunkią padėti.

fdinasi. kur gyvena? Vaikasn<H dvi tokios tragiškos mir-• ,.' t ,.»• »• nežino. Tuomet policmanas lautietis. .. ii;nusivedė tą vaiką prie bak- 
>ašaukė policijos veži-

tv

"Nesurandamas” šerifas 
skundžia banka. mą ir nusivežė ji į nuovadą. 

Visą tą sceną aš atydžiai 
Buvęs Suffolk apskrities sekiau ir ji man darė begalo 

vii šininkas (šerifas! Do\vd. i slegiantį įspūdi. Sekė ją 
k tris išplėšė iš apskrities į daugelis praeivių ir visi ste- 
tarnautoiu apie $90.(>on, da : bejosi vaiko šaltu užsilaiky-
lera aestuotas. nors isaKV- 
mas ji ."'įimti senai jau yra 
duota.'. Policija aiškinasi 
‘negalinti ’ jo surasti. Tuo 

talpu gi laikraščiai rašo. 
kad šią sąvaitę Dowd pasi
samdęs advokatu ir skun-

Jis stovėjo, kaip senis, 
laukdamas arešto.

J. K-nis.

Cambridge’aus krepšininkai 
loš krepšin; su worceste- 

riečiais.
tižias vimą Bostono banką, j šio ketvirtadienio vakarą, 
kuris tirisake išmokėti jc' i.s sausio. Cambridge’aus
čeki -$4.(>(M» sumai.

Ar tai ne komedijos?

Kubiiiuno radio programa.

Sausio 21. ipdėlioję, kaip 
š :30 ryto iš st<įlies \Y<?OP 
112(1 k T‘
Walter Zauga. Ignas Kubi- 

ri lt * 1c rank Petraitis
Rhvthm Kings <irkestra.

Lietuvių Piliečių Kliubo 
krepšininkų komanda loš 
krepšinį su Brockeito Bra
voro krepšininkais iš VVor- 
cesterio, kurių ši sezoną da 
niekas nėra nugalėjęs.

|.ildvf(!<ly’S”i;l.i. 1>'<-Jbaisus, bus 
-okiai. \ įsa tai atsibus Ko- 
berts School Gyninasium sa- 
ėj. Broaduay ir \Vindsor 
gatvės keitei. Cambridge.

LIETIMŲ KALBOS GRAMATIKA
Prilaikyta Amerikos Lietiniam" Mokytis Kalbą

H. PILK Lietiniu Kalbos M<»L\toias prie
M AS> ACIU SETTS DE P\KTME\T OI El)( ( ATION 

s
DR. D. PILKA. 52t Columbus Av»n, Boston. Mass. x

Broadway, So. Bostone. 
Kviečiame visas organizaci
jas, kuriose randasi moterų, 
dalyvauti šiame suvažiavi
me. L. M. N. A. S. K-tas.

Mergina ar Moteris
Prie namų darlx>; maža šeimyna, 

nereikia virti, turi sau kambarį ir 
maudynę. Klauskit; PARknay *370.

REIKALINGI PATYRĘ 
DISHWASHERS

Nebijantis sunkaus darbo. Gera 
alga. Kreipkitės: BLINSTRUB'S
VILLAGE and GRILL. 3*4 B road- 
»ay. So. Boston.

J. Juodviršis mirė nuo 
plaučių uždegimo.

"Keleivio” 2-ram numery 
buvo pranešta, kad Jonas 
Juodviršis, gyvenęs Arling- 
tone, mirė nuo sunkios ope
racijos, kuri buvo padaryta 
jo galvoje. Dabar mums 
pranešama, kad tikroji jo 
mirties priežastis buvu. i ne 
pati operacija, bet plaučių 
uždegimas (pneumonia).

Peieitą sąvaitę bedar
biams Massaehusetts valsti
joj buvo išmokėta iš viso 
$44,060 pašalpos, kuri pa
dalyta tarp 19.049 žmonių. 
Sąvaitė prieš tai pašalpos 
reikalavo tik 16,225.

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir ftventadieaiaie 
nuo 1* iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman »t. arti Central ak*- 

UAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21345 
MEDICINOS DAKTARASC. J. MIKOLAITIS

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

1*7 SUMMER STREET. 
I.AMRENCE. MASS.

Min. B. F. Kubiliui pada
ryta operacija.

Sausio 13 d. po pietų bu
vo pašauktas Dr. Jonas Rep
šys, kuris apžiūrėjęs sergan
ti min. Kubilių pripažino, 
kad jam būtinai reikalinga 
operacija. Todėl daktaras 
savo automobilium, draugui 
AL Mizarai padedant, ir nu
vežė ligoni i Deaconess ligo
ninę, kur jam greitai ir buvo 
padaryta operacija kad pa
šalinti "gallstones.” Dabar
tiniu momentu ministeris B. 
F. Kubilius randasi dar kri
tiškam padėjime. Tačiau y- 
ra vilties, kad pasveiks. 
Kiek teko patirti iš ligonbu- 
čio gydytojų, tai ligonis ne
blogai jaučiasi. Jo ofisas da
bar uždaiytas. Kas turi pas 
ji reikalų, teiksis palaukti 
iki iis pasveiks. Dabar drau
gai ir draugės gali ji aplan
kyti tik kaip ligonį. Ligoni
nės adresas: Deaconess
Hospital, 16 Deaconess Rcl.

Sausio 14 d. paskaitą Ži- • 
nyčioje skaitė Dr. J. F. Bo-' 
isas — apie gyvybę. Sekan- J 
i nedėldienį gal duos mums 
oaskaitą Dr. D. Pilka arba 
Dr. Borisas apie vėžį ir kaip 
nuo io apsisaugoti. Dar nėra 
žinoma kuris iš jų bus, ta
niau visus kviečiame atsi
lankyti kaip ir visados.

J. Kučinskas.

Hinghamo miestely pe
reitą nedėldienį buvo baisi 
lutomobiliaus katastrofa. 
Važiavo 5 jaunuoliai, ir va
žiavo labai greitai. Vienas 
m užmuštas ant vietos, o 4 
sunkiai sužeisti.

PETRAS AKUNEVICTA ir SŪNŪS
LAIDOTI VIV DIREKTORIUS—BALSAMVOTOJAS

Gerinusiai ir prieinamiausiai patarnauja Nubudimo Valandoje, 
l’agrabus paruošiam sulyg reikalavimų. Koplyčia šermenims dykai. 
Pareikalavus nuvažiuojam ir j kitus miestus. Patarnavimas diena 
ir naktį. 2" metų sukaktuvių proga darome visame didelių paleng
vinimų. Adresai:

253 W. BROADMAY, SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

I5KOCKTON—16-18 Intervale Street. Tel. Brockton 1110.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTES

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

GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
VVorcester—5-4334__________ WORCESTER, MASS

Bostono Skyrius, 1410 Col«imh»» Road 
SOUth Boston 2271. South Boston. Tel

BUČERNĖ PARSIDUODA
Pi iežastis — tuvi išvažiuot, visi 

įtaisymai nauji. Apgyventa vieta lie
tuviais; parsiduoda pigiai.
*6 Hampshire street,

Cambridge, Mass.

PAS MUS JUS GAUSITE
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PEŠTU. ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMB1NGU. Visokių smulkių 
reikmenų iš geležie*. SIENOMS 
POPIEKU. Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina- 
mia-sia kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

A. J. ALEKNA. Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON. MASS-
Tel. ŠOU 4148

Broadway Radio 
and Electric Shop

702 E. BROADWAY
t Rampas K Street)

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 1130

Agentai Phileo. RC'A ir Zenith
Parduodam ir Taisom 

RADIOS
Turim 17 metų patvrimo.

BEN. GEDAMINSKI. Manager.

į I

CASPER’S BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 4645

TeL Uaivenit, MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVA DENTISTI 
VALANDOS: •-« ir 7-».

678 Massaehusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVEROI 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dien*. 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
18* HUNTINGTON AVĖ.. 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtb 4*70.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

1 orint bile darba prie Naaio 
pataisymo, kreipkitės pas :<•. 
Darbas Ims padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

OFISAS: 315 E Street. 
SOU1H BOSTONE.

31 RiCHEIELD ROAD. 
ARLINGTON. M \SS.

Tel. ARL 4<r>«

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo !) ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo m ryto iki 12 dieną.

147 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

.4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 \V. BROADVVAY. 
soutii Boston, mass.

Office lel. So. Boston **1S 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ.,

Jamaica. Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1025

Tel 2SS24 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 Iki lt 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu švies*. Ifeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

Si

Smagus saugumas prieš 
bile kokį orą

Naujos Anglijos namai priemiesčiuose reiškia saugą 
ir pasitikėjimą kuomet žemė apsiausta sniegu, irs 
2.80,i.(M>" taupytojų Mutual Savings Rankose . as.. 
Valstijoj žino ta pasitikėjimą, tą minties i amui .. . 
kuris gaunamas su ta žinia kad “liaukoj yra p»m- 
,.u" Pra.lėkite Naujus Metus tinkamai -pradekite 
taupvt šiandien vienoj draugiškoj banko.i. P«t«ni 
taupyki! reguliariai kas savaite ir jus nusistebesit
pamate jusų kreditą atėjus pavasariui.

Taiuoi.it kUI ,

’ •Pe^oe. j;, „v J vi,, „į 
•Iii.,.Ih: ,1,.,w,z;, .,, j

ž:.\ m,.

SAVINGS
BANKS

tJ&assachusetts

Tiesų
chusetts MarSuoja, dabar oo h 1 

____  _________ . -,ba' 0,0 ieidy antras stonas.

DR. G. L. KILLORY
6* SCOLLAY SQUARE, Room 29 

BOSTON. Telef. Lafayette 2871 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadie*.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-
TYTOJAI. 
(Insured 
Mcvcrs)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephona

SOUth
Boston

1058

1

STUIIEBAKER AITOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI- 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

I8DIRRYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstraviaio vieta: 
t HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth SU,

i i

Taiuoi.it



