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Arkivyskupas Pašaukė 60 
Policmanų Katalikus Mušt
PRAKEIKĖ VISĄ PARA
PIJĄ IR ATĖMĖ SAKRA- 

MENTUS.

Bet Clevelando italai pasi* 
ryžę Romos trusto diktatū

rai nepasiduoti.

Pereitą nedėldienj Cleve- 
lande įvyko jau trečios riau
šės italų Romos katalikų pa
rapijoj. Italai katalikai suki
lo prieš arkivyskupo dikta
tūrą ir pasipriešino ginkluo
tai jo spėkai. Užtai jie buvo 
arkivyskupo vardu prakeik
ti ir iš visos parapijos atimti 
“sakramentai.”

Visas šitas skandalas kilo 
iš to, kad arkivyskupas užsi
spyrė nepripažinti žmonių 
balso ir parodyti, kad jie 
privalo jo valios klausyti, o 
ne jis jų. Kai senas parapi
jos kunigas mirė, italai ka
talikai pradėjo prasyti arki
vyskupo, kad paskirtų jiems 
klebonu kun. Zeddą, buvusį 
iki šiol senojo klebono pa
dėjėją. Bet arkivyskupas 
tarė: ne jums spręsti, kas 
turi but jūsų klebonu. Ir at
siuntė jiems kažin kokį ne
žinomą kun. Carusą. Parapi- 
jonys pasipriešino. Sako, 
mes savo pinkais pastatam 
bažnyčią, mes turim užlai
kyti kunigus, ir mums ne
duoda pasirinkti patinkamo 
klebono! Nenusileisim! Dik
tatūros nereikia!

Ir italai arkivyskupo už
krauto jiems kunigo neįsi
leido. Atvyko jis vieną sykį 
—išvijo! Atvyko kitą sykį— 
vėl išvijo! Taigi pereitą ne
dėldieni arkivyskupas jau 
pavartojo ginkluotą spėką. 
Pasišaukė 60 ginkluotų poli
cininkų. Atvyko šita armija 
prie bažnyčios, o čia jau sto
vi didžiausia minia italų ka
talikų ir rėkia kunigui Ca- 
rusai: “Važiuok namo!”
“Važiuok namo!”

Ginkluota policija pradė
jo veržtis per minią. Ji skina 
kelią. Paskui ją eina vysku
pas su raguota kepure ir vi
sokiais saitais apsikabinė
jęs, kaip koks burtininkų 
viršininkas. Su juo eina kiti 
arkivyskupo atstovai. Jie 
vedasi su savim kun. Cara- 
są, kurį arkivyskupas nori 
užkrauti ant parapijonų 
sprando prieš jų norą. Vai
kai pradeda juos mėtyt snie
go gniūžtėmis. Tik per plau
ką nenumušė vyskupui nuo 
galvos tos raguotos kepurės. 
Minioj triukšmas ir riksmas. 
Pagaliau prieina policija 
prie bažnyčios durų. Čia ita
lai susikabinę rankomis at
sistojo kaip siena ir nei 
krust iš kelio. Sako, šaudy
kite jei norit, bet mes to ku
nigo neleisim. Tik per musų 
lavonus jis galės į musų baž
nyčią ineiti. Bet policija ne
šaudė.

Tuomet vyskupas pasi
traukė atgal prie savo bran
gaus automobiliaus ir atsi
stojęs ant palaiptės arkivys
kupo vardu metė ant susi
rinkusių katalikų prakeiki
mą. Pakol jie arkivyskupo 
neatsiprašys ir neatliks “pa
kulos,” jie negalėsią gauti 
“sakramentų.”

Italų bažnyčia dabai* sto
vi užrakinta. Parapijos mo
kykla taip pat uždaryta ir

parapijonų vaikai negali 
mokintis.

Tai ve, ką reiškia Romos 
trusto diktatūra! Ji gniuždi- 
na tokiu pat žiaurumu ir ti
kinčiuosius lietuvius. Lai
mingi musų žmonės tik tie, 
kurie šito tarptautinio rake
to jau nusikratė.

40,000 Sušalusių 
Rusų Lavonų.

“New York Times” kores
pondentas praneša iš Suo
mijos fronto, kad didelėse 
Suomijos giriose, į šiaurę 
nuo Ladogos ežero, dabar 
guli po sniegu apie 40,000 
sušalusių rusų lavonų, kurie 
krito tarp Kalėdų ir Naujų 
Metų, kuomet finai sunaiki
no 163 ir 44 rusų divizijas. 
Mūšiai tebeina tenai ir da
bar, nes iš Rusijos atsiun
čiami vis nauji ir nauji pul
kai. Ir kasdien jų krinta vis 
nauji šimtai. Žinoma, turi 
nuostolių ir suomiai, liet jų 
nuostoliai nepalyginamai 
lengvesni, nes jie žino kiek
vieną taką savo giriose ir 
gerai prisitaikę prie krašto 
gamtos. Didžiausi plotai už
verpti rusų lavonais esą ties 
Ttfivajerviu, Aglajerviu ir 
Ayskejerviu.

Maskvos Protestas 
Paryžiui.

Paskutinėmis dienomis 
franeuzų policija iškrėtė vi
sas rusų organizacijas ir į- 
staigas Paryžiuje. Buvo iš
krėsta ir rasų prekybos kon
tora. ir “Inturisto” organi
zacijos raštinė, ir rasų mo
kykla, ir privatiniai tų įstai
gų vedėjų butai. Beveik vi
sur |X)licija paėmė laiškus, 
užrašus ir kitokią medžiagą. 
Keli rasai buvo areštuoti, 
bet vėliau paleisti. Dėl šitų 
kratų ir paimtų popierių 
Maskva iškėlė Paryžiui stip
rų protestą. Bet francuzai tą 
protestą atmetė kaip nepa
matuotą, nes iškrėstos įstai
gos neturėjo diplomatinės 
neliečiamybės privilegijų. 
Taigi krėsti jas galima.

Anglai Neteko Jau 
003 Lakūnų.

Anglijos oro ministerija 
paskelbė savo 19-tą raportą 
apie savo oro jėgų veikimą. 
Tame raporte pasakyta, kad 
nuo karo pradžios iki vasa
rio 15 dienos anglų aviacija 
neteko iš viso 663 lakūnų. Iš 
to skaičiaus 534 lakūnai žu
vę kovose, o 129 esą prapuo
lę be jokios žinios ir jų liki
mas nesąs žinomas. Į šitą 
skaičių neįneina sužeisti nei 
tie, kurie yra patekę į priešo 
nelaisvę.

UŽ RUSŲ KALBĄ GAVO 
I ŽANDĄ

Amerikonas Hayne, kuris 
yra buvęs Maskvoje ir pra
mokęs truputį rusiškai, at
vyko anądien Suomi ion. 
Nemokėdamas suomių kal
bos, jis prašneko į suomių 
kareivį rusiškai. Vietoj atsa
kymo, kareivis kirto jam į 
žandą. Dabar, mat, į Suomi
jos žmones rusiškai nekal
bėk.

Baisus Šalčiai Pa
baltijo Valstybėse.

Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj 
nuialo 10,000 žmonių.
Associated Press praneša, 

kad jau per 100 metų Euro
poje nebuvo tokių šalčių, 
kokie buvo pereitą sąvaitę. 
Pabaltijo kraštai buvę visiš
kai suparalyžiuoti. Vien tik 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj 
nušalusių žmonių skaičius 
siekia 10,000.

Suomijos ir Norvegijos 
šiauriniuose pakraščiuose 56 
žmonės sušalę mirtinai.

Baltijos juros salų gyven
tojai buvo visiškai izoliuoti, 
nes jura užšalo ir susisieki
mas laivais nutruko.

Vokietija taip pat esanti 
surakinta. Visos upės ir ka
nalai sustojo, laivai nebe- 
vaikščioja.

Kuboje Atstatoma 
Demokratija.

Šiomis dienomis Havano
je susirinko Kubos steigia
masis seimas, kuris, išleis 
naują konstituciją ir padės 
pagrindus visuotiniems rin
kimams. Steigiamas seimas 
sušauktas valdžios ir opozi
cijos partijoms susitarus. 
“Tai yra pirmutinis atsitiki
mas Kubos istorijoj, kad po
litiniai oponentai galėjo su
eiti vieni su kitais ir susitarti 
be svetimųjų įsikišimo/’ pa
sakė prezidentas Laredc 
Bru, atidarydamas steigia
mojo seimo posėdį.

Žinios sako, kad Kubos 
socialdemokratų koalicija 
savo kandidatu į preziden
tus stato pulkininką Fulgen- 
cio Batistą.

PASKOLA SUOMIJAI 
VĖL UŽKLIUVO.

Amerikos paskola Suomi
jai šią sąvaitę vėl užkliuvo 
Kongreso komisijose. Nore 
Washingtone visi norėtų 
Suomijai kuo greičiausia 
padėti, bet kai kurie kon- 
gresininkai vis bijosi, kad 
duoti pinigai nežūtų, jeigu 
bolševikai Suomiją užka
riaus. Pereitą sąvaitę Sena
tas jau nutarė 49 balsais 
prieš 27 duoti Suomijai 
$20,000,000 reikalingiems 
daiktams Amerikoje pirktis, 
bet atstovų buto finansų ko
misija šią sąvaitę nutarė 
prašyti daugiau informaci
jų iš Valstybės Departa
mento.
RUMUNIJA NEPARDUO- 
SIANTI DAUGIAU ŽIBA

LO VOKIEČIAMS.
Rumunijos pasiuntinys 

Londone užtikrino Anglijos 
užsienio reikalų ministerį, 
kad Berlyno spaudimui Ru
munija nepasiduosianti ir 
parduodamo aliejaus kiekio 
Vokietijai nepadidins.
RUSAI PERKAAMERI- 

KOJ ŠVINĄ.
Rusų garlaivis “Kim,” ku

ris anądien atvežė Ameri
kon $5/00,000 vertės auk
so, dabar Meksikos uostei 
Manzanillo užpirko 12,000, 
tonų švino ir vario, kurį ga- į 
bensis į Vladivostoką.
VAIKAfFRANCUZIJOJ i 
RENKA GELEŽGALIUS. '

Francuzijoj organizuota 
vaikų talka geležgaliams 
rinkti. Vaikai eina iš namo į 
namą ir renka visokias gele
žėles karo reikalams.

Smaugia Lenkijos 
Socialistus.

šiomis dienomis Pary
žiun atvyko iš bolševikų už
imtos Lenkijos pabėgęs vie
nas socialistas. Kaip jis pa
sakoja, tai okupuotoj Len
kijoj dabar žiauriausia už 
visus esą persekiojami so
cialistai, nežiūrint kurios 
tautybės jie butu—lenkai, 
ukrainiečiai ar žydai. Iš pat 
pradžių socialdemokratų or
ganizacijos buvo toleruoja
mos, sako jisai. Bet neilgai 
taip buvo. Sovietų valdžia 
tuojaus įsakiusi savo žvalgy
bininkams “aovalyti” kraš
tą. Visų pirma buvusi užpul
ta Lenkų Socialistų Darbi
ninkų Sąjunga. Visi jos vei
kėjai buvo areštuoti. Tuo
met buvo paimtas nagan žy
dų socialistų “Bundas.” Iš 
pradžių buvę areštuojami 
tik žymesni veikėjai, o pas
kui ir eiliniai nariai. Suim
tuosius socialistus bolševi
kai verčia pasirašyti, kad jie 
atsisako nuo savo organiza
cijų “laisvu nora” ir kad jie 
patys “laisvu nora reikalau
ja tas organizacijas uždaiy- 
ti.” Katrie nesutinka tokį 
“laisvą norą” pasirašyti, tie 
esą deportuojami į Rusiją ir 
kas su jais tenai daroma, ne
są jokių žinių. Bet fašistiškų 
bei naciškų organizacijų 
bolševikai neliečia.

Nacių užimtoj T^enkijoj 
tocialistai esą taip pat per
sekiojami, bet bolševikai ir 
tenai turį laisvę. Franeuzų 
socialistų partija gavo iš 
Lenkijos slaDta išneštą so
cialistų laišką, kur tarp kit
ko rašoma: “Padėkit mums 
protestuoti prieš tuos lauki
nius barbarus ir žiaurius 
musų krašto užpuolikus. Jie 
sugrudo mus į kalėjimus, 
kas diena muša mus ir nieki
na. Mes badaujam ir šąlam. 
Tie barbarai nori mus išnai
kinti.”

šita žinia išspausdino 
“Nevv York Times.”

KERENSKIS SIŪLO PA*
LIUOSUOT RUSIJĄ
Kuomet Sovietų Rusija 

“liuosuoja” Suomijos gy
ventojus, tai Aleksandras 
Kerenskis, kuris dabar ran
dasi Amerikoje, siūlo demo
kratinėms valstybėms pa- 
liuosuoti iš Stalino diktatū
ros Sovietų Rusijos žmones. 
Aliantai turėtų aiškiai pa
skelbti, sako Kerenskis. kad 
jų karo tikslas yra sunaikin
ti netik hitlcrizmą. bet ir 
stalinizmą.

“PAVASARI IR MES KA
RIAUSIM,” SAKO TUR

KŲ SPAUDA.
Turkų spauda paskuti

niais laikais pradėjo ruošti 
žmonių ūpą karui. Pavasarį 
Turkija tikrai jau kariau
sianti ir todėl visi turi but 
tam karai pasiruošę. Laik
raščiai rašo. kad rusai su vo
kiečiais stato Kaukaze tvir
toves prieš Turkiją ir turkai 
neleis priešui stiprėti.
SIŪLO ROdSEVELTUI 
SUSTABDYT SOVIETŲ 

KARĄ.
Kongresmanas Shanley iš 

Čonnecticut valstijos įnešė 
Kongresan rezoliuciją, ku
rioj reiškiamas pageidavi
mas. kad prezidentas Roo
seveltas imtųsi kokių nore 
žingsnių Sovietų karai Suo
mijoj sustabdyt.

407 New Yorko Po
licmanai “Krikščio-

99nių Fronte.'
Spaudoj buvo pasirodę 

žinių, kad prie “Krikščionių 
Fronto” bombininkų Neu* 
Yorke priklauso apie 1,009 
miesto policmanų. Miesto 
majoras La Guardia dabar 
paaiškino, kad iš viso prie 
tos fašistų organizacijos bu
vo prisidėję tik 407 polic- 
manai, bet vėliau ir jų dau
guma pasitraukusi. Dabar 
prie to fašistiškai krikščio
niško “fronto” priklausą tik 
27 Nevv Yorko policmanai. 
Bet visgi priklauso. Policija 
priklauso prie tokios gaujos, 
kuri bombomis ruošiasi 
sprogdinti šalies valdžią ir 
steigti diktatūrą pagal kun. 
Coughlino mokslą.

Byla Dėl Ispanijos
Savanorių Nutrau

kta.
Šiomis dienomis Detroite 

ir kitur buvo suimta 16 žmo
nių, kuriuos kaltino organi
zavus šioje šalyje savanorių 
armiją svetimai valstybei, 
būtent Ispanijos lojalistams. 
Tą bylą buvo užvedęs Jung
tinių Valstijų prokuroras 
Frank Murphy, kuris dabar 
yra paskirtas Vyriausiojo 
Teismo teisėju. Naujas pro
kuroras Jackson ja panaiki
no ii* visi suimtieji žmonės 
jau paleisti. Jos panaikini
mo reikalavo American Ci- 
vil Liberties Union. Ištikro, 
šita byla darė sarmatą visai 
Amerikos demokratijai.

ANGLAI SUČIUPO NA
CIŲ LAIVĄ SU KARO 

BELAISVIAIS.
Pereitą sąvaitę anglų ka

ro laivas užklupo vokiečių 
laivą “Altmarką/’ kuris ve
žėsi nelaisvėn paimtus nu
skandintų Anglijos laivų ju
rininkus. Vokiečių laivas lei
dosi bėgti į Norvegijos pa
kraštį, bet anglai pasivijo jį 
norvegų vandeny ir atėmė 
apie 300 belaisvių. Vokie
čiai norėjo priešintis, tai an
glai penkis jų nušovė, o ki
tus sužeidė. Naciai pakėlė 
dėl to baisų protestą. Norve
gija irgi užprotestavo, kad 
anglai padarė karo veiksmą 
jos vandeny. Anglija tą pro
testą atmetė ir pareikalavo, 
kad pati Norvegija paaiš
kintų, kodėl ji įsileidžia i 
savo vandenį vokiečių lai
vus su karo belaisviais. Ang
lija reikalauja, kad Noi*ve- 
gija tą vokiečių laivą inter
nuotų. (Dabar jis riogso už
varytas ant uolų Norvegijos 
pakrašty.) Norvegija siūlo 
pavesti šitą ginčą tarptauti
niam teismui išspręsti.

NUTEISĖ KOMUNISTU
PARTIJOS VIRŠININKĄ.

Pereitą sąvaitę teismas 
i Nevv Yorke atrado kaltu ko
munistų partijos finansų se
kretorių Welwelį, kuris via 
žinomas da ir kaip Kobert 
William Weiner, dėl naudo
jimosi klastuotu pasu. Baus
mę jam teisėjas žadėjo pa
skirti šią sąvaitę.

PASIKORĖ PABĖGĖLIS
Nevv Yorke pasikorė D-ras 

James Cohen, odos ligų spe
cialistas, kuris nesenai buvo 
atvykęs iš Vokietijos. Jis 
buvo žydų tautybės.

Rasai įlaužė Mannerheimo 
Liniją Pietų Suomijoj

BET ŠIAURĖJ FINAI SU
NAIKINO VISĄ RUSŲ 

DIVIZIJĄ.

Finams stinga žmonių 
kontratakai. Reikia bent 
100,000 vyrų atmuš t

1,000,000 rusų.

Šį utarninką sukako jau 3 
sąvaitės, kaip milioninė ru
sų armija dieną ir naktį 
bombarduoja ir atakuoja 
Mannerheimo linija, kuri 
saugoja perėjimą Karelijos 
sąsmaukoj. Šitai atakai ru
sai sutraukė didžiausias sa
vo armotas. Ir jie prigabeno 
jų tiek, kad per minutę į 
suomių nozicijas nukrinta 
po 200 bombų. Per 3 sąvai- 
tes beveik jau neliko ma
žiausios vietelės, kur nebūtų 
nukritusi kanuolės granata. 
Išgyventi šitokiam pragare, 
suprantama, žmogus negali. 
Ir todėl suomių ansigynimas 
pradėjo silpnėti. Jie atsišau
kė Į Švediją prašydami grei
tos pagalbos. Jie sako, kad 
jiems reikia bent 100,000 
vyra atremti 1,000,000 už
puolikų. Bet Švedija atsisa
kė savo kariuomenę Suomi- 
jon siųsti. Karalius Gusta
vas k paaiškino, kad toks 
žingsnis reikštų karą prieš 
Rusija, o kadangi komunis
tiška Rusija yra susidėjusi 
su fašistiška Vokietija, tai ir 
Vokietija galėtų ant Švedi
jos užpulti. Taigi, nenorėda
ma įsivelti į karą su Rusija 
ir Vokietiia, švedų valdžia 
negalinti Suomijai pagalbos 
duoti.

Šitoks švedu valdžios nu
sistatymas labai suerzino 
Švedijos darbininkų organi
zacijas, kurios norėtų gelbė
ti užpultąją Suomiją visomis 
jėgomis.

Bėda Suomijos gynė
jams, kad ju šalis yra tokia 
siaura ir tokia ilga. Jiems 
reikia ginti labai ilgą fron
tą, o kareivių jie turi ne
daug—tik 1 suomis prieš 50 
i ūsų. Vis dėl to savo aukš
tesniu išsilavinimu jie su
duoda priešui gana skau
džių smūgių. Šį panedėlį jie 
paskelbė sunaikinę visą 
18-tają raudonaiTniečių di
viziją į šiaurės rytus nuo 
Ladogos ežero. Pranešimas 
sako, kad 18,000 rasų čia 
buvo užmušta arba paimta 
nelaisvėn. Karo grobis buvo 
labai didelis. Suomiai pa
ėmė:

100 tankų.
58 kanuolės.
12 patrankų tankams 

daužyt.
75 trekus.
23 traktorius.
44 lauko virtuves.
60 su virš kulkasvaidžių.
Tai jau trečią rusų divizi

ją ištinka tokia katastrofa. 
Pirmos dvi buvo sunaikin
tos tarp Kalėdų ir Naujų 
Metų. Tai buvo 163 ir 44 
divizijos.

Bet šitie nuostoliai, kad ir 
labai skaudus, rusams ne
sunku pakelti, nes žmonių 
Rusija turi daug. Jei tiys di
vizijos žlugo, Stalinas gali 
nusiųsti 30 naujų. O suomiai 
to padalyti negali, nes jų 
tauta nedidelė. Ir todėl ši
tie suomių laimėjimai karo 
nenulems. Mannerheimo li

nija, jų didžiausia apsigyni
mo viltis, pradėjo jau silp
nėti. Nors rasų čia krito dė- 

i sėtkai tūkstančių, nors jų 
tankai turėjo lipti per krū
vas raudonarmiečių lavonu, 
vis dėl to jie tą liniją kelione 
vietose jau įlenkė. Rašant 
šią žinią Mannerheimo lini
ja da nėra perlaužta, bet 
priešakinės jos pozicijos jau 
užimtos. Šį utarninką rasai 
gyrėsi buvę jau tik už 6 mv- 
lių nuo Viborgo (Viipuri). 
Viborgas yra antras svar- 
biausis Suomijos miestą a 
Rusų artilerija dabar jį 
žiauriai bombarduoja. Sa
koma, kad tenai jau nesą 
nei vieno sveiko namo. Jei
gu išgirsim, kad Viborgas 
paimtas, tai reikš, kad Man
nerheimo linija jau pralauž
ta. Ir podraug tas reikš, ka .1 
Suomijos apsigynimo karas 
jau pralaimėtas.

Skandalas Detroito 
Policijoj.

Mums prisiųsta iš Detroi
to laikraščių daugybė iškar
pų apie skandališkas reve- 
liaciįas policijos deparmen- 
te. Daugybė policijos valdi
ninkų pašalinta jau iš vietn, 
kiti patys rezignavo, nes iš
ėjo aikštėn, kad jie užlaikė 
visą eilę nedorybės - urvo 
buvo susidėję su plėšikų 
gaujomis, dalindavosi cu 
jais grobiu ir saugodavo 
juos kad nepatektų i bėdą

BUS GENERAL MOTORS
DARBININKŲ BALSA

VIMAS.

General Motors automo
bilių korporacija pasirašė s t 
keturiom unijom sutartį ir 
dabar 125,000 tos korpora
cijos darbininkų balsu<»' 
59-nioee dirbtuvėse, kuri ’š 
tų unijų turi atstovauti jų 
reikalus toj korporacijoj. 
Nėra abejonės, kad jie pasi
rinks CIO. Balsavimą pri
žiuręs Darbo Santikių Tary
bos atstovai.
ŠAUDO MEKSIKOS KAN 
DIDATĄ | PREZIDENTUS

Meksikoje jau du karts, 
buvo apšaudytas gen. Juan 
Almazan, kuris kandidatui - 
ja į šalies prezidentą. Sau :, 
14 dieną buvo apšaudyta 
jo traukinys, kuriuo jis va
žiavo prakalbų sakyti. Du j 
palydovai buvo nušauti. I): - 
bai* vėl apie 80 vyra apsupę 
namą. kur jis nakvojo, n 
pradėjo šaudyt. Gen. Alnu - 
zan pabėgo sveikas, bet ’ 
palydovas leitenantas Su- 
muano buvo užmuštas.
35.500 DARBININKŲ KA
SĖ SNEGĄ NEW YORKE.

Sniego pūga pereitą sa
vaitę buvo palaidojus ir 
Nevv Yorko miestą. Gatvėms 
atkasti buvo pristatyta 35,- 
500 darbininkų.

KAREIVIAI SUGRIOVĖ 
TORONTO VIEŠBUTI.
Apie 120 uniformuotų ka

reivių Toronto mieste (Ka
nadoj) šį panedėlį užpuolė 
viešbutį Rivierą ir visiškai jį 
suardė. Savininkas sakosi 
priežasties nežinąs.

V
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Turkų Konfiskuoto* Narių Laivų Dirbtuve*.

SAKO. MASKVA PADĖ
JO HITLERIUI JSIGALĖT

"Naujienos” atpasakojo į- 
riomų Friedricho Štampfe- 
rio pranešimą apie Hitlerio 
įsigalėj i mą Vokieti j oje.
Štampfer yra buvęs vyriau
sis Berlyno socialdemokra
tu "Yonvaerts’o” redakto
rius tais laikais ir gerai žino. 
kas tuomet Vokietijoj dėjo
si. šiomis dienomis jisai yra 
atvykę^ Amerikon. Jisai pri
pažįsta. kad socialdemokra
tai po karo padarę Vokieti
joj kai kuriu klaidų, tačiau 
Hitleris įsigalėjo Vokietijoj 
ne dėl tų klaidų, o dėl ko
munistų taktikos, nes—

"Per paskutinius kelis res
publikos gyvavimo metus Vo
kietijos komunistai. pagal 
Maskvos Įsakymą, buvo suda
rę bendrą frontą su hitlerinin
kais: kartu su jais balsuodavo 
reichstage ir landtaguose, kar
tu rėmė monarchistu referen
dumą dėl Prusą demokratinės 
vyriausybės atšaukimo, kartu 
kėlė streikus prieš profesiniu 
sąjungą vadovybę ir kartu ar
dė viešus socialdemokratu mi
tingus. Kai naciai jau taip su
stiprėjo. kad susidarė aiškus 
pavojus, jogei i Hitlerio nagus 
gali patekti valdžia, komunis
tai dar vistiek šaukė, kad ‘vy
riausias priešas tai — socialde
mokratija.' ir sakė Vokietijos 
darbininku masėms: Nebijoki
te Hitlerio, nes jo valdžia ilgai 
nepasilaikys, o po Hitlerio val
dysime mes—‘r.ach Hitler— 
wir’.’’

Kadangi Vokietijos ko
munistai šitaip elgėsi pagal 
Maskvos įsakymą, tai prieš 
pat Hitlerio įsigalėjimą 
Stampteris kreipėsi tiesiai į 
Maskvą, patardamas jai pa
keisti savo įsakymus Vokie
tijos komunistams, kad jie 
neremtų Hitlerio. Savo raš
te jisai sakosi nurodęs Mas-V w
kvai. jog—

"...santykiai tarp Vokietijos 
komunistą partijos ir Vokieti
jos socialdemokratu partijos 
tikrai juk neturėtu būti blo
gesni. negu oficialiai santy
kiai tarp Sovietu Rusijos ir 
Vokietijos respublikos. Pra
džioje jam atsakė, kad tokiai 
minčiai Maskva pritarianti ir 
ji ja apsvarstysianti. bet. ne
trukus po to. jam buvo praneš
ta. kad Maskvai atrodo, jogei 
busią tikslingiau leisti Hitle
riui paimti i savo rankas val
džią: jisai greitai nusigyven
siąs ir tuomet Vokietija bu
sianti subrendus bolševizmui.’’

Ir pirmutinio savo tikslo 
Maskva pasiekė. Komunis
tams padedant. 1933 metų 
sausio 30 dieną Hitleris tapo 
Vokietijos kancleriu.

Bet kita Maskvos viltis 
neišsipildė. Bolševizmas Vo
kietijoje neįsigalėjo. Prie
šingai. įsigalėjęs Hitleris 
gi ūmojo išnaikinti bolševiz
mą ir pačioj Rusijoj.

Dabar tas pavojus laiki
nai yra praėjęs, bet tai tik 
dėl to. kad Hitleriui reika
linga Rusijcs pagalba vesti 
karą prieš demokratines 
valstybes. Jeigu ne šitas ka
las. gai jau šiandien Hitle
rio svastika plasdentų vir
šum Kremlio.

J :

Suomijoj. Komunistai pyks
ta. kam laikraščiai apie tai 
rašo. Jiems rodos, kad laik
raščiai tyčia taip “meluoja.” 
Taip galvoja ir tasai Lasky., 
Pavyzdžiui, jis sako:

"Tiesiog ‘Keleivio’ turinys 
pasidarė pasibiaurėtinas. Nu ' 
meris paga! numeri, taip netei- • 
singai dalykai yra aiškinami.' 
taip sakant, visai atbula:, tie-J 
siog skaitytojai yra laikomi už i 
durnius.''

Na. ir kas čia pasakyta? 
Esą. "dalykai aiškinami at
bulai.’” Bet ar tas žmogelis 
parodo nors vieną dalyką, 
kuris butų parašytas “atbu
lai?” Visai ne. O priekaištas : 
niekuo neparemtas yra tuš
čias žodis. Ji< nieko nereiš
kia.

Laskis ne pirmutinis žmo
gus. kuris atsisako “Kelei
vį” skaityt. Iš tūkstančių 
prenumeratorių visados tū
las nuošimtis išsibraukia. Jų. 
vieton ateina nauji. Tai pa
prastas dalykas. Mes žinom, 
kad nemaža skaitytojų atsi- 

’ sveikina ir su komunistų 
laikraščiais. Nuo komunistų 

' žurnalo “Nevv Masse 
traukė net vyriausi;
daktorius, Granville Hicks,< 
kuomet Maskva pakeitė sa-: 
vo liniją ir susidėjo su fašis
tišku Berlynu. Dėl tos pat! 
priežasties pasitraukė ir ko-i 
munistu “Dailv VVorkerio”:

ėia parodytos vokiečių Kruppų bendrovės laivų dirbtuvės Istanbule (Konstantinopo
ly). kurias šiomis dienomis Turkijos valdžia konfiskavo ir visus vokiečius specialis
tus išvijo. Jų vieton Turkija įstatė savo žmones. Kitos vokiečių įmonės Turkijoj taip 
pat busiančios konfiskuotos. Per paskutini pasaulini karą Turkija buvo Vokietijos 
talkininkė: dabar gi ji padarė draugišką sutartį su Anglija ir Francuzija.

Nurodęs didžiuosius CIO ŽMONES NETURI BALSO;
streikus Michigane, Penn- 
sylvanijoj, Ohio ir Minneso- ' .

naši-'toj, pulkininkas McCormick; 
jo re- i stato savo kolegams klausi- Į 

' ma:

A. Bimba “Laisvėj” kai-i

“Chicagos 
kad kunigas

‘Draugas’ rašo, 
Urbonavičius ta-

Taika ir Demokratija 
Jau Nereikalingos.

1 Buvo laikai, kuomet So- 
» vietų Rusija labai bijojo ka
ro. Fašistiškos valstybės— 
Italija, Vokietija ir Japoni
ja—buvo sudariusios bloką 
kovai su komunizmu. Išro
dė, kad ištikrujų gali komu
nistų šalį užpulti. Maskvos 
valdžia žinojo, kad prieš to
kį užpuolimą ji neatsilaiky
tų. Todėl ji buvo priešinga 

i bet kokiam karui—karui ii 
į fašizmui. Nors ji smarkiai 
į ginklavosi, bet agitavo už 
taiką ir demokratiją!

Buvo įsakyta tą patį daryt 
ir kitų šalių komunistams. 
Amerikoje todėl buvo įkur- 

; ta “Taikos ir Demokratijos 
Sąjunga” (League for 

į Peace and Democracy). Tai 
buvo Maskvos propagandos 

į organas, nors prie jo buvo 
; prisidėjusių nemaža ir tokių 
į žmonių, kurie prie komunis- 
i tų partijos niekados neno- 
i rėtų prigulėti. Jie dirbo tai 
i organizacijai labai nuošir
džiai, nes jie buvo ištikrujų 
nusistatę prieš karą ir už de
mokratija.

“Taikos

nu ir karo pavojus iš Vokie
tijos pusės Rusijai išnyko, 
“Taikos ir Demokratijos Są
junga” pasidarė jau nerei
kalinga. Nes kaip gi ji dabar 
galėtų agituot už demokra
tiją, kuomet Maskva pila 
pamazgas ant demokrati
nių valstybių? Arba kaip 
“Taikos ir Demokratijos Są
junga” galėtų dabar agituoti 
prieš karą, kuomet jau pats 
Stalinas kariauja?

Todėl “Taikos ir Demo
kratijos Sąjungą” šiomis 
dienomis Amerikos komu
nistai jau likvidavo.

Nelabai senai Amerikos 
komunistų partija atšaukė 
boikotą Vokietijos nacių 
produktams, o dabar ir nuo 
taikos bei demokratijos vie
šai atsisakė.

Kas sykis vis arčiau ir ar
čiau prie vienybės su Hitle- 

! rio naciais.
Šiomis dienomis New 

Yorke buvo renkamas vie
nas kongresmanas į mirusio
jo vietą. Komunistai pastatė 
savo vado Brovvderio kandi-

įr- Demokratijos daturą, ir jis gavo apie 3,000 
Sąjunga” turėjo didelio pri-j balsų. Nors tai mizernas 
tarimo amerikiečių inteii-1 skaičius, bet komunistų ta- 
gentijos tarpe ir turėjo me distrikte, kur buvo rinki- 
daug narių, kurie nežinojo, mai, nėra nei tiek. Tai kas gi 
kad jie dirba Maskvos pro-į už Brovvderį balsavo? Už jį 
pagandos darbą. i balsavo vokiečių naciškojo

Bet dabar tas jau paaiš-i “Bundo” nariai. Susibičiu- 
kėjo ir jiems. Kaip tik Mas-! liavo komunistai su naciais 
kva susidraugavo su Berly- ‘ Europoje, bičiuliuojasi ir 
_______________________ __ i Amerikoje. Laisvės Aras.

"Ar jus kada nors pagalvo
jot. kodėl šita nepavykusi CIO 
revoliucija buvo pradėta?”

Ir toliau jis aiškina, kad 
administratorius. Tai žy- i Rooseveltas, sekdamas Le- 

’ mesnl žmonės, negu W. G. • ninR. pėdomis, norėjęs tų 
Laskv. Tai organizaciįo
veikėjai, šulai. Tačiau nie
kas nieko iš to nedaro. Ko
dėl tat "Laisvės” redakto
riai gatavi ant stogo sulipę j 
rėkti, kad tūlas komunistas 
pasisakė neskaitysiąs “Ke-į 
leivio?”

Jeigu "Laisvės” žmonės 
mano, kad dėl Laskio "Ke
leivis” turės jau sustot, tai 
jie labai klysta. Tegul jie 
verčiau pasižiūri, kiek skai
tytojų per metus pameta jų 
“Laisvę” skaitę.

“Laisvės” pašonėj dabar 
eina “Naujoji Gadynė.”

streikų pagalba nuversti ka
pitalizmą Amerikoje. Esą—

“Bolševikų revoliucija 1917 
metais kilo iš Viborgo dirbtu
vių ir jurininkų centrų Kron- 
štate. Pabaltijo provincijose ir 
Finlandijo.i. Be pramonės dar
bininkų ir jurininkų Leninas 
nebūtų nieko padaręs. Ta pra
monė buvo sucentralizuota Vi- 
borge. lygiai kaip jusų fabri-: 
kai yra sucentralizuoti Detroi- L 
te. Flinte ir Pontiac’e.”

Ir tuo pačiu laiku, sako 
McCormick, kai šita “revo
liucija” ėjo pagal Nevv Deal

Kaip ji atsirado? Ją įsteigė Pjaną jusų fabrikuose, tai
kovai prieš “Laisve” buvę I "Darbo Departamentas pa- 
“Laisvės” skaitvtojai ir šė-' Yedė m«sų prekybos laivyną . i---------- --munijos fau

ne panašus su
gretinimas su Rusijos revo- 

JOHN LEVVIS IR ROBERT Įiuciją? klausia jisai.
McCORMICK APIE Taip šitas ponas kalbėjo 

ROOSEVELTĄ. pereitą sąvaitę Chicagos
i t u t biznierių pokilv.CIO vadas John Levvis sa-, Tik { d • 

kos, nesąs komuniste u- ne, > ž‘mogus

Laisves sKaitytojai ir se- ‘“M1”#
rininkai. Tai yra daug blo- i I komunistiskos 
giau. negu Laskio “žodis.” : Kas-. . Ar tai n<

;i nesą
vieno komunisto į 
dovybę neįsileisiąs. Be 
tik komunistai pradėjo ata-

neklausė, ar jie norėjo žūti,

timas padarytas iš viršaus. 
Demokratijos nei krislelio.“

Tas tiesa. Bet taip yra ne 
vien tik Aušros Vartų para
pijoj. Štai, Stalino valdžia

po iškeltas iš Aušros Vartų i užpuolė Suomiją ir jau apie 
parapijos, o jo vieton tapo pa-į 200,000 Rusijos darbininkų 
skirtas jaunas kunigas Juozas ! užmušta. Ju taipgi niekas 
Vaška.

“Parapijonų niekas neatsi-1 ar ne.
klausė, ar jie nori seną kunigą! Taigi ir Čia demokratijos 
jaunu išmainyti. Visas pakei-1 nei krislelio!

didis lempų

MOHlHtS
i

Labai Puikios Lempos
Nepaprarstai tema Kama

KOLEI jų BUS!

kambariui — visos pažymėtos 
tokia žema kaina kati pamačius 
net džiugina. Puikaus šilko dan
gos ir bronzo pastatu... viskas 
ko galima norėt nuo LEMPĮ) 
už TAIP NUPIGINTĄ KAINĄ!

LASKIO ŽODIS NIEKO 
NEREIŠKIA.

Komunistas \V. G. Laskv 
pranešė komunistų laikraš
čiams. kati jis neskaitysiąs 
“Keleivio.” Vaje. kiek čia 
jiems džiaugsmo! Tartum 
raudonoji armija butų Man- 
nerheimo liniją pralaužus. 
“Laisvė” nėr kelis numeriu? 
pleškino apie tai editorialus. 
štai, esą, Laskio žodis “Ke
leiviui” ’

O ištikrujų tas jo žodis 
nieko nereiškia. Jam, kaip ir 
kitiems komunistams fana
tikams, labai skauda širdį, j 
kad rusams nesiseka karas:

Braška “Platus ir

Amžini Pamatai."

Šiomis dienomis Japo- 
j nijoj buvo švenčiama valsty- 
i bės įkūrimo 2600 metų su- 
, kaktis. Tai labai svarbi Ja- 
i ponijos šventė. Tokijos mie- 
j ste pro karaliaus rumus visą 
; dieną maršavo kareivių pul- 
Į kai, studentų būriai ir viso- 
! kios patriotiškos organiza- 
' cijcs. Prabilo i savo žmones 
į ir Japonijos karalius Hiro- 
hito, kuris retai į paprastus 

i dvikojus kalba. “Šitoj sun- 
j kioj valandoj teatsimena vi- 
: si musų valdiniai, kad Japo- 
i nijos Imperijos pamatai yra 
; platus ir amžini,” pradėjo 
! jisai. Ir todėl reikia, esą, tik 
i vienybės, o visi sunkumai 
busią apgalėti. Gi šitos vie- 

; nybės šiandien reikalaujan- 
: čios šventųjų Japonijos bo
čių dvasios.

Kuomet Japonijos kara
lius šaukiasi bočių pagalbos, 
tai jau pavojus valstybei tu
ri būt labai didelis. Ir ištik- 
ro, tie “platus ir amžini” Ja
ponijos pamatai šiandien 
braška. Žinios sako, kad Ja
ponija jau arti bankroto, 

i Militaristai buvo pakinkę 
visą tautą į armijos vežimą, 

i Viskas buvo aukojama ar
mijai. Visi stipriausi vyrai 

! paimti aimijai. Namie likę 
silpnuoliai turėjo dirbti ar
mijos apiupinimui. Dabar 
i as iri dė, kad Japonija ne
turi anglių. Fabrikai užsida- 
i o. Elektros nėra. Kuro nė
ra. Prieš militaristų režimą 
prasideda lustus bruzdėji
mas. Japonijoj laukiama re- 
voliuciii.s. kuri gali “plačius 
ir amžinus” pamatus sunai
kinti. Todėl karalius ir šau
kiasi i bočių dvasias, jų var
du reikalauja iš žmonių 
“vienybės ir paklusnumo.’

Apžiurėkit ir nustebinkit savo 
rankenuką! Dabar eina LEMPU 
IšPARDA\ IMAS kiekvienoje 
Edisono Krautuvėj. Tas parda
vimas pagelbi papuošti jusų na
mus. Gražios lempos kožnam

iš to Roo-
Budamasseveito

_• .stambaus kapitalo gynėjas 
L P ' ir darbininkų priešas, jis tuo

, • i . u ii pačiu laiku vra baisus revo-kuot prezidentą Rooseve!- ; j j rf CjO ik 
tą, tuojaus ir John Lew.s,kurstvtojas
pradėjo j. bombarduoti . 1!aikinto as.
Rooseveltas tamaujas stam-1 A J 1uokinga situa- 
biam kapitalui, daibininkų; ? ®
reikalai jam nerupi, ir jeigu į J ’ ___________

va-

jis dabar kandidatuosiąs' 
trečiam terminui, tai tikrai J 
busiąs rinkimuose sumuštas, j 
nes darbininkai už jį nebal- į 
suosią. Taip šiandien kalbaį 
CIO vadas.

Dabar pasiklausykim, kąį 
apie Rooseveltą sako pulki-' 
ninkas Robert McCoimick, 
“Chicago Trimune” redak
torius, tikrasis kapitalistiš
kos sistemos atstovas ir gy
nėja?:

"Ne\v Deal yra nepaliauja 
mas musų politinės ir ekono
minės sistemų griovimas.' sa
ko McCormick. “Nevv Deal tik
slas yra Įsteigti sociaiizmo dik
tatūrą."
Roosevelto naujoji politi

ka (Nev. Deal) einanti ly
giagrečiai <u tais eksperi
mentais, kuriuos bolševikai 
daro Sovietų Rusijoj, sako 
šita? reakcininkas.

Ir kuomet John Levvis 
atakuoja Rooseveltą kaip 
CIO unijizmo priešą, tai 
McCormick kaltina prezi
dentu norėjus su (TO pagal
ba nuversti palaiminta ją A- 
merikos kapitalizmo siste
ma.

KĄ REIŠKIA “TOBULES
NĖ CIVILIZACIJA.”

Vienas komunistas rašo:
“Daugeliui mokslininkų bu

vo užduotas klausimas: ar ku
ras pražudys civilizaciją?

"Garsus antropolog i s t a s 
Franz Boas atsakė: tas daug 
priklausys ir nuo Amerikos. 
Jei Amerika nekariaus ir jei 
išlaikys savo laisvę, tai civili
zacijai išeis ant sveikatos.

"Teisybė. Tik pridursiu: Ci
vilizacijai išeis ant naudos ir 
Sovietų sustiprėjimas. Ji at
stovauja daug tobulesnę civili
zaciją. kurioj nėra tautų ne
apykantos.”

Yes, yes, komunistų laik
raščiuose šita “tobulesnė ci
vilizacija” išrodo labai gra
žiai.

Bet kitaip ji reiškiasi Suo
mijoj. Tenai ji bombomis 
sprogdina nekaltų žmonių 
gyvenimą ii- skelbia aršiau
sią neapykantą.

Praktikoje šita “tobulės-į 

nė civilizacija” yra niekas) 
daugiau, kaip mechanizuo-į 
tas barbarizmas.

PASAKYKIT SAVO DRAUGAMS’

1
UŽEIKIT ARČIAUSIOM

EdisonShop
ŠIANDIEN:

~ **OSTON IBisom C«MPANY

Žemos kainos 
sios kokybės 

išpardavimą 
Sios lempo 
kins jumis 
metus!

CILI PIRKSI ANTĮ VOKIE
ČIU LAIVUS.

Cili respubliko- uostuose 
(Pietų Amerikoj) vra daug 
vokiečių laivų internuotų. 
Kal ioji Čilės spauda pa
skelbė, kad tenai esanti or- 
ganizuojama bendrovė tiem 
laivam iš vokiečių atpirkti. 
Bet Londonas apie tai išgir
dęs užprotestavo. Sako, in
ternuotų laivų pirkti negali
ma, nes priešas tuomet ga
lės pasinaudoti pinigais.
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KAS SKAITO. BAiO 

TAS DUONOS NBPBAiO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAK KUKO NEVEIKIA 

10 NIEKAS NETEIKIA

APIE ŽYMIAUSIĄ CHICAGOS LIETU
VIŲ KOLONIJĄ.

" J
Žymiausioji Chicagos lie- šingų rezultatų. Vienuolyno! 

tuvių kolonija, be abejonės,, auklėjamas jaunimas yra 
”rr, • nutaUtinamas, nes pačios 

vienuolės tarp savęs angliš
kai šneka. Tautiškai susipra
tusių jaunuolių veikėjų neiš- 
auklėjo,'nes jų niekur vieša
me gyvenime nesimato. Net i 
to vienuolyno rėmėjų drau
gijoje visai maža tėra tokių 
narių, kurios tame vienuoly
ne buvo auklėjamos. Vie
nuolyno rėmėjų draugija 
susideda iš moterų ateivių. 
Tos draugijos centre ii- sky
riuose vadovauja vien tik 
ateives.

Tai tokie vienuolyno 
‘‘nuopelnai” lietuv y b e i. 
Kaip žinoma, SLA čia gimu
sių narių turi daugiau negu 
Romos katalikiškasai Susi
vienijimas. Todėl milžiniš
kos pinigų sumos išleidžia
mos palaikymui Romos ka
talikiškų parapijų ir vienuo
lynų eina vėjais, neneša jo
kios lietuvybei naudos.

Zanavykas.

yra Marąuette Park. Tai 
naujausia Chicagos miesto 
dalis. Tas priemiestis, o kar- 
tu ir lietuvių kolonija užau
go po didžiojo karo. Todėl 
namai visi nauji ir moder
niški, gatvės plačios ir me
džiais nusodintos. Visą tą 
miesto dali puošia pusėtino 
didumo parkas, kuriame yra 
keliatas lagūnų, golfo lau
kas ir Dariaus Girėno pa
minklas. Čia yra nemaža ir 
lietuvių biznierių, kurių biz
niai moderniškai Įtaisyti ir 
švariai užlaikomi. Šioje ko
lonijoje randasi ir lietuvių 
šv. Kryžiaus ligoninė. Ji pa
statyta prie pat parko. Tai 
buvo pirmutinė Chicagos li
goninė, kuri tokioje geroje 
vietoje buvo pastatyta. Se
nesnės Chicagos ligoninės 
randasi miesto viduryje, kur 
oras užterštas durnais, dul
kėmis ir visokia smarve. 
Marąuette Parkas toliau 
nuo centro, daugiau Į lau
kus.

Alarąuette Parko lietuvių 
kolonija yra vieną iš ‘di
džiausių. Čia randasi ir lie
tuvių parapija su mokykla, 
ir nedidelė bažnyčia. Baž
nyčia nekokia, ypač iš parko 
pusės nekaip išrodo. Ji la
biau i kalėjimą panaši, negu 
i bažnyčią. Bet klebonija 
graži, aukšta, didelė, išrodo 
kaip koks milijonierių hote- 
lis. Kunigai joje turi labai 
smagų ir linksmą gyvenimą. 
Čia klebonauja kun. A. Bal
tutis. Jis turi du vikaru ir

ROCHESTER, N. Y.

K. Pakito nuomonė apie 
Stalino tikslus.

Būdamas anądien Roche- 
steryjje, p. K. Pakštas, nese
nai iš Lietuvos atvažiavęs 
geografijos mokytojas, pa
pasakojo “Times-Union” 
dienraščio reporteriui savo 
nuomonę apie Stalino karą 
prieš Suomiją ir kitus daly- 

, kus.
į Pakštas sakosi atvykęs 
Į Amerikon “pasilsėt.” Euro-
i pos žemėlapis dabar keičia- 

aukštai save stato. Tik jam si taip greitai, kad jis dėsty- 
daug sėdos ir bėdos pasida- • damas georrafiją labai “nu- 
į ė dėl jo brolio, kuris pirma I vargęs.”
buvo pagarsėjęs biznierius,! Suomijos žemėlapis, tur- 
o paskui turėjo apie porą' būt, irgi pasikeisiąs. Apie 
metų Joliete valgyti valdiš- ! gegužės mėnesį Europos 
ką duoną. Klebonas Baltu- ; šiaurėj prasidėsianti 24 va
ris, žinoma, bandė paremti! landų diena, kuomet saulė 
savo susmukusi broli. Bandė ■ švies ištisą parą. Rusai tuo- 
ipiršti jį už gaspadorių ka- j met galėsią kariauti dviem 
zimierinėms kapinėms. O tų į “šiftaisvienas atakuos 
kapinių gaspadoriaus gyve- dieną, o kitas naktį, nes ka- 
“ i„:_ reivių Rusija turi milionus.

Tuo tarpu gi suomių yra tik 
saujalė ir jų neužtenka nei 
vienam geram “šiftui.” Aiš
ku, kad rusai turės paimti 
viršų, nežiūrint kiek suo
miai jų išmuš.

Bet su Suomija karas ne
bus užbaigtas. Švedija turi 
labai turtingų geležies ka
syklų. Stalinui lupi tos ka
syklos. Kelias prie tų kasyk
lų eina per Suomiją. Todėl 
Stalinas visų pirma nori už
kariauti Suomiją, kad turėtų 
atvirą kelią prie Švedijos 
kasyklų.

Iš Hitlerio pusės pavojaus 
Pabaltijo valstybėms dabar 
nėra, sako p. Pakštas. Hitle
ris atidavė tas valstybes Sta
linui kaip atlyginimą užtai, 
kad Stalinas nesusidėjo su 
demokratinėmis valstybė
mis. Taigi Lietuvos, Latvi-

mmas, tai kaip geros para 
pijos klebono. Bet kiti kle
bonai tam pasipriešino. 
Ypač priešinosi kun. Alba- 
vičius. Jis purtė galvą ir sa
kė, kad skirdami kapinių 
gaspadorium žmogų, kurie 
valgė valdišką duoną, paže
minsime romiškai katalikiš
kas kapines. Tada, girdi, ir 
geriausi parapijonai bevely
tų laidotis Lietuvių Tautiš
kose kapinėse, o ne Rymo 
katalikų šv. Kazimiero kapi
nėse. Tai taip kun. Baltutis 
ir neipiršo savo brolio i ka- 
zimierinių kapinių gaspado
rius.

Klebonas Baltutis dažnai 
ima vakacijas. Žiemą jis va
žiuoja i Bot Springs, Į Flo
ridą arba kur kitur. O vasa
rą važiuoja kur vėsu. Taigi 
jisai seka šv. Jurgio parapi
jos klebono kun. M. L. Kru-
šo pavyzdžiu. Jisai yia išsi-i • Estijos ir Suomijos hki- 
reiskęs, kad jau pervelai J
pradėjęs naudotis gyvenimo
smagumais. Iki šiol jis bu-| 
vęs per dau£ atsidavęs dar- ..- * - linas su Hitleriu jos zeme-

mas dabai- priklauso nuo 
Stalino.

Kai dėl Lietuvos, tai Sta

Audros Pasekmės Georguos Valstijoj.

Pereitam “Keleivio” numery rašėm, kad audra Georgijus valstijoj apie 50 žmonių užmu
šė ir apie 500 sužeidė, šis vaizdelis dabar parodo, ką toji audra padarė per 2 minutes Al
bane mieste.

UTICA, N. Y.
Justinas Šarkis mirė nuo 

degtinės.
Pas Oną Vasiliauskienę, 

kuri laiko čionai “burding- 
auzę” ir turi kelis burdin- 
gierius, nesenai įvyko baliu
kas ir visi vyrai gerai pagė
rę. Vienas jų tiek prisilesė, 
kad ir dūšią Dievui atidavė. 
Tai buvo Justinas Šarkis, ku
ris dirbo miškuose apie 
North Lake ir buvo pakvies
tas į šitą balių kaip svečias. 
Su juo buvo atvykę ir kelia
tas kitų miško darbininkų. 
Kai Vasiliauskienės duktė 
Josephine parėjo namo, ji 
rado Šarki gulint virtuvėj 
ant grindų jau be kvapo. Ji 
pašaukė policiją, kuri gertą 
jų degtinę konfiskavo ir nu
siuntė New Yorkan ištirti, 
iš ko ji buvo padaryta. Val
džios daktaras pripažino, 
kad Šarkis mirė savo mirti
mi, prigėręs perdaug degti
nės. J. K.

šių metų valdyba išrinkta 
iš veiklesnių žmonių ir. gali
ma tikėtis, kad Salės Bend- 
įovės reikalai bus geresni.

Praeitais metais pirminin
ku buvo V. Laukaitis, bet jis 
nedalyvavo veik nei vienam 
susirinkime, tai direkto
riai matė reikalą perrinkti 
valdvbą.

Salės Bendrovės mene- 
džeriumi yra išrinktas Kas
tas Matuliauskas, kuris tvar-; 
ko visą biznį labai pavyz
dingai. Visi žmonės jį myli 
ir jam menedže* iaujant 
Bendrovės biznis dvigubai 
pagerėjo. Praeitais metais 
biznio apyvarta siekė net iki 
$36,000. ’

Baltimorės lietuviams rei
kėtų daugiaus susidomėti 
savo įstaiga ir ją remti, nes 
ši lietuviška įstaiga yra visų 
lietuvių centras, ten galima 
savo liuosą laiką praleisti ir 
su savo draugais ir pažįsta
mais pasimatyti.

Vienas iš Direktorių.

IR MANO ŽODIS DEL LASKIO ŽODŽIO.

5 :

bui.
Marąuette Parko koloni- mis jau pasidalijo. Hitleris 

pasiėmė Klaipėdos kraštą ir• • 1 • • IZ - -   ŲudlvIIlv 1d i MVt I VrO F\I delu IIjoj randasi ir sv. Kazimiero, didesnę dali Suvalkijos, o 
vipimo vnas. Jis užima du V _ o- ?_•vienuolynas. Jis užima du
miesto blokus. Ta Įstaiga i viTni^ kšaSta. 
lietuviams kainavo daug ni-

Stalinas pasiėmė kone visą

vienuoles, kurios auklėsian- į žibalo.” Todėl, ešą, valgyt 
čios Amerikos lietuvių vai- ‘ reikia patamsy ir be drus-

Rochesterieti*.

SCOTTVILLE, MICH.
Kalbėjo “Vilnies” redak

torius.
Nesenai čia buvo prakal

bos, kalbėjo “Vilnies” re
daktorius iš Chicagos. Jis la
bai išgyrė Staliną, kad toks 
teisingas ir geras žmogus, 
ypač lietuviams. Žiūrėkit 
sako. atėmė iš paliokų musų 
Vilnių ir atidavė Lietuvai. 
Ir visur Stalinas esąs tesin- 
gas. tik kiti laikraščiai apie 
jį meluoja. Ve, “Keleivis” ii 
“Naujienos” rašo, suomiai 
muša Stalino armiją. Juk tai 
esąs didžiausis melas, nega
limas daiktas, kad suomiai 
įveiktų Stalino armiją. Kaip 
teisingas ir mielaširdingas 
žmogus, Stalinas sumušė vi
sus savo priešus. Sumuš ir 
suomius. Skaitykit, sako, 
komunistų laikraščius, o pa
matysit. kaip Stalinas muša 
Suomijos žmones. Pagaliau 
pradėjo prašyt aukų «avo 
laikraščiui.

Po prakalbų buvo duota, 
kalbėtojui keliatas klausi
mų. Jis susimaišė ir negalėjo 
atsakyt. Paskui atsiprašė, 
kad padaręs klaidą kalbė- 
dams. Esą. jus esat geri vač- 
monai, kad tokią mano 
klaidą pastebėjot. Tai ge
ras esąs ženklas, mes užka
riausime visus. Bet kas tie 
“mes” ir ką “užkariausime,” 
nepaaiškino. Ūkininkes.

kus lietuviškoje dvasioje ir kos. 
išgelbėsiančios nuo ištautė- 
jimo. Žadėjo prirengti vi
suomenei veikėjų. Jau pra
ėjo trisdešimts metų su vir
šum kaip tas vienuolynas 
veikia, todėl buvo užtektinai 
laiko pasirodyti savo dar
bais. Bet dabar matome, 
kad vienuolynas savo dar
bais pasiekė kaip tik prie-

ELIZABETH, N. J.
“KELE1VJ“ galima gaut pa

vieniais numeriais, sekančiose 
vietose:

V. Zubriką, 112 Third street.

Mrs. V. Petkas. 227 First st. 
Ji užlaiko Saldainių ir kitokių 
smulkmenų krautuvę. (-)

BALTIMORĖ, MD.
1 Vasario 15 dieną buvo
Lietuvių Salės Bendrovės 
valdybos rinkimai, sekanti 
nariai liko išrinkti: Nikode 
mas Česna, pirmininku: 
adv. Tarnas Grajauskas, vi- 
ce-pirmininku: Vincas Lu
koševičius, iždo raštininku: 

i Stasys Mikuckis iždininku; 
į Zigmas Gapšis, raštininku.

BROOKLYN, N. Y.
Iš Martyno Liuterio Drau

gijos darbuotės.
Prieš 34 metus Brooklyne 

įsteigta prūsų lietuvių D-ro 
Martyno Liuterio pašalpinė 
draugija parodė daug veik
lumo.

Šiomis dienomis d-ja tu
rėjo susirinkimą ir pasirodė, 
kad šiuo laiku ji turi 116 
narių.

Apkalbė j us bėgam uosius 
reikalus, draugija nutarė 
viešai padėkoti rengimo ko
misijai: Bakanauskui, Ber
notai ir Steponavičiui, taip 
pat kitoms draugijoms, už 
dalyvavimą musų 34-tam 
metiniam baliuje.

Po Velykų, 6 balandžio, 
nutarta surengti vakarienę 
Vagino ir šapalo salėj.

Valdyba šiems metams iš
rinkta ta pati, būtent: pirm. 
Julius Apselis, prot. sekr. 
Juozas Alvis, ižd. Jurgis 
Bernotą. Kiti valdybos na
riai yra: vice-pirmininkas 
Julius Kalvaitis, fin. sekr. 
Jonas Jasaitis ir maršalka 
Petras Apselis. Iždo globė
jais — Bonikeris, Kazlaus
kas ir Vaiginis.

Perskaitytas ir užgirtas 
Brooklyne Dariaus-Girėno 
paminklui statyti komiteto 
atsišaukimas. Draugija pa
žada piniginę paramą.

Po susirinkimui buvo tra
diciniai užkandžiai.

Koresp.

SKAITYTOJU PAREIŠ
KIMAI.

Gerbiamieji! Siunčiu $2 už 
“Keleivį” metams. Aš da ne
daug jį skaičiau, bet jau įsitiki
nau. kad jis yra teisingiausis ir 
rimčiausis laikraštis iš visų lie
tuviškų laikraščių. Su pagarba.

Mrs. E. Shevinski.

Kas Mums Rašoma
Chicago, III. — Sena An

tano stiaipsnį, kuris tilpo 
“Keleivy” apie aukų dalini
mą I.ietuvoje.paremiu ir aš. 
Per didijį karą aš buvau 
Lietuvoje ir mano tėvas tu
rėjo parsivežęs iš Tauragės 
šešias nukentėjusias šeimy
nas, kurias laikė ir maitino. 
Kai gavom žinoti, kad į Tau
ragės miestą atėjo iš Ameri
kos pašalpos nukentėju
siems nuo karo, tai ir tos šei
mynos nuvyko prašyli, bet 
negavo nieko. Tai kas gali 
užtikrinti, kad nebus tas 
pats ir dabar su musų auko
mis, kurias mes dedam vil
niečiams, kuomet prie tų au
kų skirstymo yra paskirtas 
kunigas? Ai- nebūtų geriau 
pavesti aukų skirstymą lais
vamanių draugijos sky
riams? Laisvamaniai yra tei
singiausi žmonės. A. G.

Aš perskaičiau Laskio 
į straipsnį tilpusi “Laisvės” 
1 30-tam numery. Visas jo 
i straipsnis atkreiptas prieš 
“Keleivį,” buk “Keleivis” 
paduodąs “melagingas ži
nias” apie bolševikų karą 
prieš Suomiją.

Žiūrint bešališkai, tai La
skio protavimas yra lygiai 
toks, kaip Romos katalikų 
davatkos: vistiek kokį nusi
kaltimą kunigas padarytų, 
kritikuot jį nevalia. Nevalia 
net ir rašyti apie tai.

Taip ir Lasky galvoja: 
Sovietų Rusija teisinga ir 
kritikuoti jos negalima. Ne
galima jos kritikuoti nei ta
da, kai ji užpuola mažutę ir 
taikingą Suomiją. Ne Rusi
ja čia esanti kalta, bet Šuo 
mija, kad nenusilenkė prie
Maskvą ir neišpildė jos rei
kalavimų, kaip padarė kito: 
mažutės valstybės. Ponas 
Lasky mano, kad Lietuva ir 
kitos jos kaimynės padarė 
su Maskva “garbingą sutar
tį” ir išvengė karo.

Taigi, taigi, jos turėjo da
ryti tą “garbingą sutartį” 
kad išvengus karo. O jeigu 
jos nebūtų tos “garbingos 
sutarties” padariusios, tai il
su jomis butų buvę tas pats, 
kas šiandien vra su Suomija. 
Sovietų armija butų ir Lie
tuvą užpuolusi. Ir komunis
tai tada butų sakę, kad Lie
tuva užpuolė Rusiją.

Dabai- Lietuva geiutė, nes 
įsileido rusų armiją. Tai 
“garbinga sutartis.” Bet ko
kia čia garbė pasiduoti žiau
riai spėkai? Juk kiekvienas 
supranta, kad niekas Lietu
voje rusų armijos nenorėjo 
ir nenori. Lietuvos žmonės 
da neužmiršo, kaip rusai 
juos nagaikomis kapojo. Gal 
dabar jie geresni? Na, pa
žiūrėkit, kaip jie dabar el
giasi Suomijoj.

< I

Kitas dalykai, jeigu So
vietų Rusija tokia gera, tai 
kodėl ji pasiglemžė didesnę 
ir derlingesnę dalį Vilniaus 
krašto? Juk Vilnija, tai ne 
jos žemė. Tai Lietuvos klas
tas, lietuvių apgyventas.

Lasky šito nemato ir ne
supranta. Jis tik susirūpinęs, 
kad kas nepasakytų teisy
bės apie Sovietus. Teisybę 
jis vadina “melu.” Jis sako, 
kad jam nusibosta klausytis 
“melų” ir per radiją. Na, tai 
kam to radijo klausai? Juk 
geri bolševikai, kurie gyve
na Stalino žemėj, radi jų ne
turi. Tamsta nori būt didelis 
bolševikas, bet nori naudo
tis buržuazijos išmislais— 
radijo aparatais.

Jeigu tamsta ištiki-ujų no
ri teisingų žinių, tai skaityk 
“Keleivį” ir neburnok prieš 
jį. “Keleivis” pats žinių ne
fabrikuoja, bet paduoda jas 
taip, kaip jos ateina iš Eu
ropos ir kitų kraštų—paduo
da neiškraipydamas. Užtai 
“Keleivį” žmonės ir myli, 
kad jo žinios bešališkos.

Laskiui, matyt, geriau pa
tinka komunistų paduoda
mos žinios. Bet iš kur jas 
komunistų laikraščiai ima? 
Ar iš dausų? Juk savo žinių 
agentūrų jie neturi. Jie ima 
žinias iš tų pačių šaltinių, iš 
kurių ima ir kiti laikraščiai. 
Ir jeigu pas komunistus tos 
žinios išeina kitokios, tai tas 
tik parodo, kad jie jas iš
kraipo ir klastuoja. Vadina
si, jie skelbia ne žinias, bet 
melą.

Aš esu bepartyvis žmogus 
ir nestoju nei už vieną, nei 
kitą partiją. Aš skaitau vi
sokius laikraščius ir visuo
met mylių teisybę. Meluoti 
ir šmeižti kitus man išrodo 
labai nekultūringas darbas. 
Kodėl ponas Lasky tokį 
darbą pamėgo?

Frenchtowno Farmerys.

Baltimorė, Md. — Lietu
vių salėj čia buvo surengtas 
pokilis draugės Gustaitienės 
gimimo dienai paminėti. 
Svečių buvo daug ir visi 
smagiai pasilinksmino. Kal
bėjo J. Česna, adv. Rastenis, 
Juozas Tysliava ir Simas 
Leonavičius. Visi linkėjo p. 
Gustaitienei laimingos atei
ties. A. J. K.

Gaigary, Altą. — Pas mus
Kanadoj dabar karo stovis, 
bet i kara kol kas ima tiktaiA <-
savanorius. Bet kalbama, 
kad pradės imti ir privalo
mai. Kas tik neturi darbo ir 
norės gauti pašalpos, tokį 
siusią į armiją. Bet ar ištik
to taip bus, sunku pasakyti. 
Oras kol kas pas mus geras, 
žiemos šalčiu nebuvo. G. A.

Lowell, Mass. — Vasario 
11 dieną lietuviai čia minė
jo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuves. 
Kalbėjo gai bės konsulas 
adv. A. šalna iš Bostano.

Gerbiamas Maikio Tėve! Kiti 
siunčia tau po pora dolerių tai 
ant padnacų, tai ant šipkortės i 
Rasieją, o aš tau siunčiu du 
nmerikancku rubliu, kad atva 
žinotum pas mane i Ix?wistoną. 
Nueisim abudu ant šv. Pult ra
mi* jaus draugystės mitingo, tai 
padėsi mums padaryti parėtką 
ir parodysi, kaip nokia drau 
gystės reikalus vesti pagal 
draugystės kanstituci.ią. Dabar 
musų mitingai išeina vis pagal 
Stalino tėzius.

Tavo viernas sluga.
M. Kikuičius.

PIRŠLYS SUVADŽIOTOMS.
Vieno veiksmo Komedija. Parašė

B< n. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILfi. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ...................... 25c.

Lietuvos Atstatymo Bendroves Šerinin- 
kams Paskutinis Kvietimas.

Visu L. A. B-vės šėrinin-;A e
kų ir šėrus paveldėjusių as- i 
menų dėmesiui pranešama, į 
kad šėrininkas Jonas Dum-; 
čius pernai Nevv Yorko 
Aukščiausiam Teisme užve- 
dė bylą prieš b-vės šeiminin
kus pp. A. Mikalauską, A.B. į 
Strimaitį ir A. S. Trečioką. 
Byla yra vedama šėrininkų 
vardu ir jų labui. Reikalau
ja iš atsakovų, kad jie atsi
skaitytų iš pinigų perėjusių 
per jų rankas, atsilygintų už 
išeikvojimus ir pasitrauktų 
iš vadovybės, kaipo šėrinin
kų niekad nerinkti ir netei
sėti direktoriai.

Teismo įsakymu, visi tiys 
atsakovai buvo iškvosti. 
Strimaitis buvo kvočiamas 
nuo 1939 m. rugp. 25 d. ir 
savo parodymus baigė spa
lių 17 d., viso 279 puslapiai. 
Trečiokas buvo kvočiamas 
spalių 31 d., lapkr. 13 d. lai
kotarpy ir jo parodymų yra 
SS psl. Mikalauskas buvo 
kvostas nuo gruodžio 4 d. ir 
baigė parodymus šių metų 
sausio 15 d., viso 113 pusi.

Tardymas buvo išsamus ir 
išaiškino daugelį b-vės šei
mininkų darbų 1918—1939 
metų laikotarpy. Daugeliui 
dalykų butų sunku tikėti, jei 
jie nebūtų buvę b-vės doku
mentais pagrįsti. Iš milžiniš
kų sumų ir stambaus turto 
šiandien beliko tik likučiai 
tų $29.000, kuriuos p. Jonas 
Budrys, Lietuvos gen. kon
sulas, šiuo metu atstovaująs 
savo vyriausybę Ne\v Yor
ke, partiaukė iš Lietuvos ir 
pavedė šėrininkų nelink
tiems direktoriams. Šėri
ninkų rinkta likvidacijos 

, komisija ligi šiol turto kont- 
• rolės neperėmė ir leido tur- 
, to likučius pp. direktoriams 
eikvoti. Pp. direktoriai laiko

dažnus susirinkimus ir pa
tys sau moka už posėdžių 
lankymą dar šiais 1940 m., 
nors 1936 m. šėrininkai bu
vo įsakę savo rinktai likvi
dacijos k-jai reikalus baigti 
per 3 metus. Už nemokėtus 
laiku mokesčius valdiškos 
įstaigos reikalauja stambių 
pabaudų ir palūkanų. P-nai 
direktoriai norėtų Atstaty
mo b-vės šėrininkų pinigais 
apmokėti ir svetimos Ne\v 
Jersey b-vės skolas.

Šėrininkų byla neužilgo 
sulauks savo eilės teismo ka
lendoriuje ir pats teismas 
vyks šių metų balandžio mė
nesy. Tai bus gal paskutinė 
proga šėrininkams savo tei
ses ir turtą apginti.

Visi šėrininkai šiuomi y- 
ra raginami neatidėliojant 
susirašyti su jieškovu Jonu 
Dumčium, 324 Union avė., 
Brooklyn, N. Y., arba jo ir 
kitu šėrininkų advokatu 
Wm. J. Drake; 88-02 Sut- 
phin Blvd., Jamaica, N. Y., 
ir aktingai stoti byloti iieš- 
kovų pusėje.

Adv. William J. Drake.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga.

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda- apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas ir kaip 
ta jie Dievo sunurni.

TIKIME | KRISTV, todėl turima 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų palakų apie Kristų, 
Kalėdų ir velykų šventes, o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie
viais Atrasite kad net Kibina neži
no kada Kristus gimė. mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTV knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti "Keleivio’- afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St.,

CHICAGO, li.L.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike f

—Tegul bus ir taip. tėve. 
—Ar žinai. Maike, kad 

šiandien aš atėjau apznai-
myt tau svarbų reikalą.

—Klausau.
—Žinok, vaike, kad da

bar turim gavėnią.
— Tai kas. kad gavėnia?
- Žinai, kad gavėnioj rei

kia užlaikyti pasninkus.
—Žūk u. tėve. bet neuž

laikau.
—Tai kibą tau neiupi dū

šios išganymas?
—O ką reiškia “dūšios iš

ganymas?”
—išganyta dūšia. Maike. 

< ina tiesiai i dangaus kara
lystę.

—Ar tai mėsos privalgius 
ji negali tenai nueiti?

—Nausa.
—Jeigu tai butų tiesa, tė

ve. tai Sf’inas ir Hitleris 
užimtų pirmutines vietas 
daug: u ■ karalystėj.

—O kain tu. Maike. šitą 
išfigtriavai?

—Jiedu visai nevalgo mė
sos.

—'-'ik iau. eik’
—Ištikrujų. tėve. Jiedu 

vegctai ai.
-O La tai reiškia. Mai-

i\C .
—Tai reiškia, kad jiedu 

maitinasi daržovėmis. .Jie 
nėra ri krauk) lieti.

— Nu. tai kam Stalinas 
šaudo l'ir.U'?

Čia. tėve. ištiki u ių kei
sta- dalykai. Bet keisteny
bių ne auiy yra daug. Pa- 
y\rožini, aš žinau vieną 
degtindari, kuris degtinę 
gamina ir parduoda, bet 
pats tos negeria.

Tai jis tą daro dėl biz
nio.

Ir Stalinas, tėve, ka
riauja dėi biznio. Jeigu už- 
'nn svetima šalį, tai bus juk 
getas grobis.

Na. ale vistiek man na- 
vatna. kad žmogus galėtų 
gyventi be mėsos. Juk taip 
tik arklys gyvena.

Visai ne, tėve. Tokių 
žmonių, kurie nekuomet ne
valgo mėsos, yra daug. Toks 
yra Amerikos rašytojas so
cialistas Loton Sinclair, ku
ris paraše “Raistą.” Toks 
buvo ir rusų rašytojas Tols
tojus.

Ar tai gali but?
Netik gali, bet taip ir

yra.
t) musų klebonas pel

ną mokslą sakė. vaike, kad 
gel i katalikai pasninkau

ja; <» bedieviai, cicilistai ir 
. r o’;e bambizai, tai negali 
be ine.-os iškentėt, kaip vil-
a i.
—Jūsų klebonas kalba 

rev,. Aš įralin nu..

vesti tave i miestą ir parodu 
visa eile restoranu, kuriev »■ *.
mėsiškų valgių nekuomet 
negamina. Ir tenai valgo 
žmonės, kurie i pasitikus ir 
gavėnias visai netiki. Tenai 
susirenka daugiausia protes- 
tonai, laisvamaniai, socialis
tai ir kitokie apsišvietę žmo
nės.

—Maike. tu čia apveilei 
mano rokundas aukšt.vn ko
jomis. Aš rokavau. kad tik 
Rymo katalikai yra geri 
žmonės, ba per gavėnią mė
sos nevalgo., o dabar pasiro
do. kad bedieviai da geres
ni. ba nėr visus metus neto- 
čina paplauto daikto. Kibą 
eisiu pas kleboną ir pasaky
siu. kad jis padarė apmilką 
savo pamokslą sakydamas.

— Gerai, tėve, eik ir pa
klausk. kam jis kalba apie 
tokius dalykus, kurių pats 
nežino.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS.

Generaliniame Lietuvos 
Konsulate Nevv Yorke šią 
sąvaitę gauta iš Lietuvos ši
tokių žinių:

Vasario 17 dieną Vilniuje 
buvo iškilmingai paminėtas 
Lietuvos nepriklausomvbė - 
paskelbimas. Premjeras 
Merkys pasakė 3 prakalba5, 
pabrėždamas, kad dabar 
jau Vilniaus niekas iš Lietu 
vos neatimsiąs.

Vasario 16 dieną Viirriuie 
mirė vyskupas subacana5 
Kazimieras Michalkevičius.

Kaune Lietuvos nepriklau
somybės sukaktis buvo 
švenčiama 17 vasari), taip 
kaip ir Vilniuje. Bet Kaune 
didelių iškilmių nebuvo. 
Lietuvai pasveikinimų at
siuntė Amerikos, Argenti
nos. Turkijos. Latvijos ir Es
tijos prezidentai. Pasveiki
no taipgi Vokietijos Ribben
tropas ir Maskvos Molo
tovas.

VOKIEČIAI DUOS RU
SAMS GINKLŲ.

Sovietų valdžios organas 
“Izviestija" prisipažino pe- 
įeitą sąvaitę. kad einant 
nauja sutartimi, Rusija duos 
Vokietijai žaliavos, o Vo
kietija užtai duos Rusijai 
ginklų ir kitokios karo me
džiagos.

PER SNIEGO PŪGAS ŽU
VO 65 ŽMONĖS.

Pereitą ir šią sąvaitę per 
sniego pūgas devyniose val
stijose žuvo 65 žmonės. I)vi- 
dešimts vienas žuvo Nev. 
Yorko valstijoj, 11 Pennsyl- 
vanijoj, 14 Neu Jersev. o ki
ti N^iiioj Ano-liint
- .w- w ? ■ - a. M 

VELNIO SALA. KAIP SUDARYTA SUOMIŲ APSIGY\ 
NIMO ORGANIZACIJA.Arba baisiausis kalėjimas 

pas&uly*
Nors suomių tauta yra ra- ’ cialiai tam tikslui paskirti 

Pietų Amerikos pakrašty mi ir taikinga, bet kariaut i generolai, 
yra Francuzijos kolonija; jai p-a tekę jau ne vieną ■ Ligi šiol “Tautinės gyny- 
Guiana, kuriai priklauso ke- kartą. Patys suomiai da nie- bos tarybos” pirmininku bu* 
liatas nedidelių salų, jų tar- ko nėra užpuolę, bet juos 
pe ir visam pasauly pagar- užpuola kiti. Taigi, visi suo- 
rejusi ek“0 Sala. Pagarsė- mių karai buvo apsigynimo 
jusi ji dėl to, kad vienas tik karai. Jie nori gyventi ra
jos vardas sukelia žmonių > mybėj, bet kai kas juos už- 
vaizduotėj baisų šiurpą. J j puola ir bando pavergti, tai 
šią vienišą salą francuzai jie atkakliai ginasi.
jau senai siunčia teismo pa* .
smerktus didelius nusikaltę- Ęo didžiojo karo suomiai 
liūs. Ju gyvenimas toje sa-! susikūrė gražią demokrati- 
loje vra toks baisus, kad iš, nę respubliką irrtikejosi lais-
100 kalinių tik 4-5 žmonės' ™ Sy™1*1- Bot . kau?*P 
išgyvena ten visa bausmės į Suomijos elementai, susiža

vėję Rusijos revoliucija, su-

Velnio saloje yra laikoma; Pajungti Suomiją prie revo- 
apie 6,000 kalinių. Nesenai bucines Sovietų Sąjungos, 
toje saloje lankėsi keliatas1 Kilo namuns karas- Suki e- 
teisininkų ir žurnalistų, ku-į}131 buvo nugalėti. Ir nuo to 
rie tyrinėjo kalinių gyveni-Į |aiko suomių tauta nedavę 
ma ir paskelbė apie ji tikrai komunistams atsigriebti, 
balsius duomenis. Bet di- Komunistų organizacija bu- 
džiausią pasipiktinimo aud- į v° visai uždrausta, 
rą sukėlė Francuzijoj Mirei-Į Vėliau Suomijoj buvo pa
lės Marogerės paskelbtos kilęs fašistinis Šurnas, žino- 
žinios apie kalinių gyveni-! mas “laptu’iečių” vardu. Bet 
mą. Ji rašo, kad kalinių pri- suomiai sumušė ir fašistus, 
žiūrėtojai daugumoje esą Lapujiečių organizacija bu- 
arabai ir žiaurus bei kuo vo išardyta ir uždrausta, 
nors nusikaltę valdininkai, » - , •
kurie kalinius dažnai muša. Apsivaliusi nuo komunis- 
plaka rykštėmis ir spardo 11 Suomija y ei su
ko jomis. Kai kurie prižiurę- į slVaik.e demokratiniais pa
lojai kalinius išrengdavo . Bet suomiai žino-
nuogits. pririšdavo prie me- ka^ uz komum^tų lsaa*‘ 
ožių ir paiikdavę juos vabz- kimm3 ,^as,kx a puošiasi
džiams ir skru ždėlėms su- įie™s kcr®y‘- T<!dėI 1‘? Pa
ėsti. dėjo organizuoti apsigyni-: ,afiu frontu

kad jų nepavergtų. Nu- ,

j Apie Suomįją ir J°s Žmonių 
Papročius’ (U “LietiAos Ūkininko”)

s pi
vo feldmaršalas Mannerhei* 
mas.

Taikos metu Suomija tu
ri: 3 pėstijos divizijas (9 
pėstininkų pulkus), į kava* 
lerijos brigadų (2 kavaleri
jos pulkus), 4 dviratfininkų 
ir motorciklininkų batalijo- 
nus, 1 sunkios^, artilerijos 
pulką, 1 zenitinės artilerijos 
ir 1 tankų pulką.

Be šitų kariuomenės dalių 
yra dar techninės dalys: pi- 
jonierių, ryšių, telegrafo, 
radijo-telegrafo ir automo
bilių batalijonai.

Prieš dabartinj karą suo
miai turėjo apie 200 karo 
lėktuvų. Jų lakūnų sąstatas 
labai geras. Lėktuvai mo
demiški.
Armija tvarkosi vokiečių 

armijos pavyzdžiu.
Taktinis Suomijos kariuo

menės parengimas pagristas 
Vokietijos kariuomenės lau
ko statutu

Gyventojų užsiėmimas, į raliai susisiekia, arba yra 
Suomija, šis pačioje Euro- J sujungti dii btiniais kanalais, 

pos šiaurėje gulįs kraštas, J J.al Pato£U plukdyti
savo plotu prilygsta beveik’ Į®* lu? u" ?asusisieki- 
buvusiai Lenkijai, nes už- ,m» ,avais' Sraunių upių 
ima 132,600 keturkampių ‘"P Ja3.lSnau-
mylių (apie septynis kartus ektlos enelS1Jal 8a"
didesnė už Lietuvą). Tačiau ml”. ...
tame plote gyventojų tėra Žiemos Suomijoje būna 
3,700,000. (Lietuvoje dabai įne talP šaltos, kaip ilgos il
gy vena arti 3,000,000 gy- gausios sniegu, šiaurinėje 
ventojų). Suomija Europo- Suomijos dalyje žiemos me- 
je yra rečiausiai gyv enamas Įtu dienos būna vos 2 valan- 
kraštas, todėl kad pačią žy- j !r P.letinoJe dalyje
miausia teritorijos dali už-1 dienos ilgis žiemos metu sie- 
ima miškai, ežerai ir uolos.i kia tlk 4 valandas. Žiemos 
Ežerų ten priskaitoma iki m.?fu. sniego danga viduti- 
30 tūkstančių. Žemės ukiui! mskai siekia 1 2 metro, 
tinkamos žemės yra tik 5% palaikyti susisiekimas
visos teritorijos. Ariamų dir- į sunku- Tačiau šią kliūtį sUo- 
vų plotas šiek tiek mažesnis ”Jiai .gana lengvai nugali, 
už Lietuvos ariamų dirvų Mat, jie yra pasauly genau- 
plotą. Svarbiausias gyvento- 81 slidininkai.
jų užsiėmimas — žemės u- šalta ir žiauri Suomijos 
kis. Žemės ūkis išmaitina gamta įliejo į žmonių būdą 
5517 visų gyventojų, liku- ramumą ir atkaklumą. Suo- 

LV; visu trvv^ntnin mis kitam kelio nerastos. tąsieji 45 c7 visų gyventojų mis kitam kelio nepastos ta 
randa sau pragyvenimą pra- čiau užgautas nenusileis ir 

TačiauUtuomiai turėdami i mon«le- prekyboje, susisie- nedovanos. Kiekvienas vy- 
oalvtde krašt™ gamtos vna; kime ir kitose profesijose, viskis nuo pat mažens nesio- 
?vbe°J (ežerus miškui S i Svatįiausia pramonės šaka jasi pne diržo durklų, 
kes ir tt.) atitinkamai pakei-I —m?ko apdirbimas. Miško Suomiai garsus savo tei-
tė savo kariuomenės kovos i ok®S® ,^1? s“™1?“-Vagių ten visai nė-taktika ; 85 r v įso Suomijos eksporto ra> Užraktų žmones nežino.

Suomiai daug dėmesio Nežiūrint šalto kli- į krautuvę nuėjęs ir neradęs
kreiDia i kariuomenės Da- P13*0’ žemes ūkis yra pasie- pardavėjo, pasiimk ko tau 
-engimą Veikti mažais bu- k.ę? aukst° tyg}°- JavV der- reikia, o pinigus palik kaso- 
iais ir Vesti partizanu karą' Įlai,net z-vmiai aukštesni uz je. Gatvėse laikraščiai guli 

Lietuvos javų derlius, kui be pardavėjo. Senesniais
klimatas žymiai švelnesnis laikais ir suomiai žinojo,
ir dirvų natūralūs derlingu- kas yra vagys. Tai buvo
mas didelis. Pietinėje Šuo- maždaug prieš du šimtu me-

,v-> ™j<>s W? Per metus snie- tų. Tuomet sugautam vagiui
aviacijos ir inžineriios skv-'®as vldutlnl?^aI. lssdalko .4 buvo nukertamos rankos, 
aviacijos, H įnzilieiljos SKJ ) vi/hn- -Šio rlolvio __ i-.-___

Didesni nusikaltėliai esą Aau -I“ “yp^'^i-gvų. Karininku kadrą paren-
apgyvendinti džiunglėse ir ,0°ysim cia, kaip via suda-: gja j.aro mokykla, su 2 me- 
pelkėse, kur verčiami dirbti apsigynimo oi gani- kursu. Mokykla turi pėsti-
unkiaušius darbus. Nuo di- zaciJa. kavalerijos, artilerijos,

Suomijos karo jėgos.
Suomijos karo jėgas ,-u- _ . mokvkla ' u griežti įstatymai, KieK žiauri

daro: nuolatine kariuome- ,.pnejanti iui u karininkus ’ lyje 7 mėnesius su vn-sum. gamta ir švietimas atpratino
ne, Šiuckoras (šauliai) n »engianti jiuų kai įninku.. Tokįos ilgos žiemos, žino- žmones nuo blogų darbų,
pasienio apsaugos būriai. Generalinio štabo karinin- į ma, nepalankiai veikia že- Ten nuo mažo vaikui skiepi-

V.vriausiuoju visų ginkluo- kus rengia Helsinkio aukš- mės ūkį. Tačiau gamtos jama mintis, kad vienas
loji karininkų mokykla. • žiaurumą suomis nugali sa- dirbdamas gali greit pražu- 

' ’ ’ isi.vo darbštumu ir organizuo- ti. Vienas gamtos neįveiksi
2 tumu. Ten nėra nei vieno, „ tik susidėję keli žmonės

. _ ip vrii k-a m mim«rori« k-a. amžiaus. ;\im i i mpin nvi npt ir smulkiausio ’ - 1ą pasny;
?ių ir desperacijon Įpuolusių 
kalinių, kurie, nebegalėda
mi pakelti šiurpių gyvenimo

dėlių karščių ir drugio ligos 
jie mirštą kaip musės, ir re
tas kuris išgyvenąs tame 
pragare 3—5 metus. Pabėg
ti iš Veinio salos beveik ne
įmanoma. nes vandenyje 
aplink salą knibždėte knibž 
da ry
rie tuojau

kliai'ir krokodilai, ku- W Suomijos sausumos, jure toji karininkų mokykla,
, .uoiau sudraska i vande- i!'.010 )"gų vadu yra respub- Karo prievolę atlieka v 
ni patekusi žmogų;' Tačiau ‘.,kos Plentas Jo zinio- suomiai nuo17 igi 60 metu 
v s tiek atsiranda* pasiryžę- J? •'Ta karo ministeris, ka- amžiaus. Kuo 17 metų li? net ir smulkiausio ūkininko, gajj gražiau savo gyvenimą 

kuris nepriklausytų kuriam tvarkyti, todėl žmogus žmo- 
karinis pasirengimas. Į nors kooperatyvui. Koope- guj turi buti artimas drau-

paveda- Nu0 lid 22 m. (1 me-!! atin,is įud0imas .tiek išpli- gas. Vogimas gi su draugys- 
kad beveik visa Suomi- te nesuderinama.

riuomenės vadas ir “Šiucko- 21 metų—privalomas pries- 
o” vadas.

Karo ministeriui
sąlygų, bėgą iš salos nepai 
sydarni jokiu pavojų. Bet iš 
10 pabėgėliu tik 1—2 pa- _,.... , .
vvksta išvenįti rykliu ir kio- Tiesi^ims kariuomenes 
kodilių dantų.' sarįybinių ' adoravimas yra kariuome 
kulku. nugalėti vandens pio- 9e&'a(^° rankose. Jo zinio
tus ii- nasiekti kitu valstybių -V"d S^rahnis stabas n 

■ kariuomenes inspekcija.

ma rūpintis kariuomenes or- tai)_atiįekama tikroji kam kaJ±7lk T ' *'
ganizaci ja. komplektavimo ta,;vba Vvrai nu0 22 ligi i k°T£±; Suomiai yra ugro-finu
tiekybos klausimais. w a;llžialls laikomi!rasės tauta. Jiems giminingi

esančiais rezerve. Nuo 40 Ii- ' J Į ‘ j. n. Europoje estai ir vengrai,
gi 60 metų - krašto apsau-1 jk k^e|.atyva7 suįerka iš Dauguma; ty>«kjų .rea auk- 

i milicijoje. ; „nu, sto ūgio, šviesiaplaukiai. Jie
pprtmmkai.

pakraščius.
Daugelis geraširdžiu žmo-1

ūkininkų žemės ūkio pro- 
Šauliai arba “Šiuckoras.” į duktus. Dėka išplėtotos ko-

Visus valstybės gamybos “šiuckoras” atlieka kraš- operatinės ūkio sistemos ii 
to karinimo darbą: organi- i darbščių gyventojų, Suomi- 
zuoja miestuose ir kaimuose
karini sportą, šaudymo ii

joje neturtėlių kaip ir nėra 
Visi gyventojai gvvena ga-\<v nu opui U}, KHIU.! mv u I . .. . °

turingam pasauliui. Francu- nisteris, kariuomenės vadas, rankinių granatų mėtyme1 na Pasiturinčiai, 
zu valdžia prieš kiek laiko “Šiuckoro” vadas ir du spe- pamokas, supažindina gy-

— ventojus su priešlėktuvinės
Pi

nutarė ta kalėjimą panai
kinti. Tačiau dabar Velnio 
saleje esą kaliniai nebus pa
leisti irturė5 čia baigti savo 
dienas. Tiktai trumpomis 
bausmėmis nubaustieji, ku
riuos rekomenduos kalėjimo 
administraciia. bus perkelti 
i kitus kalėjimus. Velnio sa
lele laikomų kalinių negali 
aplankyti nei giminės, nei 
artimieji.

GEN. CALLES SUGRY- 
ŠIĄS MEKSIKON.

Gen. Pluiarco Elias Gai
lės, buvęs kitąsyk Meksikos 
prezidentas, dabar gyvena 
ištremtas Jungtinės - Vak ti- 
jose. Jis buvo ištremtas dėl 
to. kad darė sąmok dą nu
versti dabartini prezidentą

DAR APIE LENKU AREŠ
TUS VILNIUJE.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta trumpai, kad Vilniuje 
susektos ir suimtos dvi slap
tos lenkų organizacijos, ku
rios įuošė sukilimą prieš 
Lietuvos valdžią. Dabar at 
ėję iš Lietuvos laikraščiai 
paduoda kiek smulkesnių 
žinių. Apie vieną tokių or
ganizacijų “Lietuvos Ūki
ninkas” rašo šitaip:

Šiomis dienomis valstv-

gai-sųs si

Šiek tiek Suomijos istorijos.

Istorijos žinios apie Suo
miją siekia 14 šimtmečio 
pradžią. Nuo to laiko suo
miai, su mažomis išimtimis, 
vedė atkaklias kovas už saAukštas gyventojų kultū

ringumas.
Jau

vo laisvę su švedais, vėliau 
nuo seno Suomija gi su rusais. Iki 17 šimtme- 

kulturingumu čio suomiai kovojo su šve
dais. Nuo 17 šimtmečio dau
giausia tenka kovoti su i-u-

n . . vpatingai daug dėmesio bu- sais. Didesnius ar mažesnius
“Siiirkmn’’ vo kreipta i švietimą. Tai ginkluotus susirėmimus suo-

. įuckoi tik. la. taip . .. ka(j 3 700 ųoO rniai su rusais turi maždaugioimuojamas: “Šiuckoras’ "““-J” nau o,<vy,wy
oin i tėvvnpc takata «antvar gyventojų tauta tun 3 uni- kas 30 metų. Sios dažnos Ro-
? ‘ • ,* u" y * • ' vei-sitetus vieną aukštą tech" vos padarė suomius atkak-ka ir kovoja su komumz-1 i. u i;.« L na»mu ” “Šiuckoras” vra šauliu! n,kos mokykI^ 2 prekybos hus n net žiaurius. (Tiesa, 
u. ^lucKoia. •.. itutUs. Kasmet šias aukš- suomis žiaurus tik savo

savanoriu organizacija, kuri1 y1- tnuiu- „..Jos.,; i
beveik nesiskiria nuo regu- ^s]a^ mokyklas lanko apie k • . . .. .
liarės kariuomenės. “Šiucko- į MO0 studentų. Ankstesniu- Žlugus carinei Rusija.,

ir priešdujinės 
priemonėmis,

apsaugos

jų mokyklų skaičius siekia Suomija atgavo nepriklau-

urasti organizaci)-)a?11 ’ kauia iai “šiuckoro” orra- i Pramonės ir prekybos darbi- jos pinigais buvo pastatyta 
ikimo š s ’ ---- ’ ’’------- ,-J~ ’ ” ” ------ v

Buvo
narių sąrašai, jos ve 
programa ir rašytos instruk- nizacija turi 100,000 narių. 

“Šiuckorui” vadovauja kad
miai ir atsargos karininkai.Cardeną. Jo dvaras buvo cijos. Be to, iš svarbesnių 

konfiskuotas 
Įsteigta 
ninku k
dienomis prezidentas Gai- dotis. Rasta ir kai kurių kitų 
(ienas paskelbė visiems poli- veikimo priemonių. Pagal 
tiniams prasikaltėliams am- organizacijos narių rastu« 
nestiją, todėl ir Ga’les gavo sąrašus saugumo organai 
teisę sugrįžti atgal i Meksi- >uėmė eilę asmenų ivairauc
ką. Jis prašysiąs teismo, amžiaus, profesijos bei ly-1 jos sistema leidžia suo- 
kad jam grąžintų konfiskuo- ties. Pažymėtina, kad tikįmiams labai greit sudaryti 
tąjį dvarą. apie 25 nuoš. suimtųjų orga- 300—400 tūkstančių kariuo

nizacijos narių yra iš vietos

imtas ir dabar terai dalyku, rasti du slapti radi j^‘ 
žemės ūkio darbi- siųrtmai ir runki instrukri-i ’''k êantas skl’

komuna. Bet šiomis ja, kaip tais siųstuvais nau- ‘ K
Kaip matom, taikos metu 

suomiai turi nedidelę ka
riuomenę. Tačiau karai ki
lus, ginkluotų jėgų organi
zacija ir tobula mobilizaci- 

leidžia

Pereitą sąvaitę Aliuli ia gyventojų, o 75 nuoš. suim- 
pašaukė armijon da 250,000 tujų yra į Vilniaus kraštą at
vyra. Iki šių metų pabaigos (vykę iš įvairių buvusios Len- 
ji turėsianti jau 2,500,000 j kljos teritorijų. Tardymas 
k-,roii’in nrrniiR įvednmas tolinu.

menę ir organizuoti simtus 
partizanų burius. Visi suo
miai (vyrai ir moterys) geri 
šauliai, pripratę iš mažens 
vartoti šalinamuosius gink
lus

ninkams specialios mokyk- ir vadinamoji Mannerheimo 
i los. Visame krašte išplėstas gynimosi linija. Ši linija, 
i liaudies universitetų tinklas,; šimtus kilometrų besitęsian- 
kuriuose kartas nuo karto tieji sutvirtinimai, turėjo 
paskaitas laiko geriausi saugoti Suomiją nuo Sovietų 
aukštųjų mokyklų profeso-1 Rusijos. Vokietija, kariškai 
i iai. Pradžios mokslas pri-; remdama Suomiją, tikėjosi 
valomas. Vaikai mokyklose' lui ėti čia bazę busimam ka- 
turi mokytis nemažiau kaip į i ui su Sovietų Rusi ja. Todėl, 
- z «. kada Vokietija užimta Va-

karaose, Sovietų Rusija sku
ba “apsidirbti” su Suomija, 
norėdama patikrinti saugu
mą Leningradui ir kartu sa
vo laivynui kelius Baltijos 

Suomija ežerų ir miškų: juroje. Nors t uomiai prieš

šešerius metus. Beraščių vi
sai nėra, todėl kai kurie laik
raščiai turi daugiau kaip po 
200,000 skaitytojų.
Suomijos gamta ir žmonės.

šalis.
12';, o miškai apie 70* < vi

sos teritorijos. Ežerai daž

niausiai vienas su kitu natų

Ežerai užima apie Sovietų Rusijos spaudimą ir 
drąsiai laikosi, tačiau kare 
dažniausiai laimi ginklų ir 
žmonių jHu-svara.
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Iš Plataus Pasaulio
VARŠUVA.

Už 2 naciu sušaudė 138 
lenku*. — Pereitą sąvaitę
Varšuvos vokie-

MEKS1KA.

Steigia Ispanijos emigran* i 
ims koloniją. — Meksikos į 

sostinėj pereitą sąvaitę susi
ėjai sušauaė 138 lenkus už- rinko tarptautinė konferen- 
tai, kad nežinia kas užmušė cija pasitarti apie įsteigimą 
du nacių žandaru Atėjusi kolonijos Ispanijos politi- 
nacių kariuomenė ėmė šei- niems emigrantams, kurių 
mynas iš namų, grupavo jas dabar yra daugiau kaip ’ 
būreliais po 10 žmonių, pas- 250,000 Francuzijoj ir šiau-į 
kui iš kiekvieno būrelio ėmė rėš Afrikoj. Konferencijoj 
po vieną, statė prie sienos ir atstovaujamos Jungtinės į 
šaudė. Tarp sušaudytujų bu- Valstijos, Argentina, čili, 
vo 17 moterų, du daktarai ir Kuba, Urugvajus ir buvusi 
34 vaikai tarp 12 ir 18 metų Ispanijos respublika. Dar-; 
amžiaus. Restorano savinin- bas čia milžiniškas, nes rai
kąs, kurio restorane tiedu kia surasti netik pakanka- i 
žandarai buvo nušauti, bu- mai žemės tokiai kolonijai, 
vo pakartas ir užkastas: pa- bet per Atlantą reikia per-' 
skui vėl buvo atkastas ir iš kelti ketvirtdalĮ miliono i 
naujo ant stulpo pakabintas, žmonių ir paskui visiems !

---------- reikia įkurdinti gyvenimas.-
BULGARIJA. Kur gauti šitokiam projek-;

, tui pinigų? Šituos klausimus: 
Nusikratę nacių {takos.— konferencija ir švaisto.

Bulgarijos karalius Bonsas ______
atstatė nuo pareigų premje
rą Kuseivanovą ir visą jo 
kabinetą. Naujai vyriausy
bei sudalyti pakviestas prof.

RUSŲ OKUPUOTA 
LENKIJA.

“Anzakų” Armija Ro 10,000 Mylių Kelionės

Išsikraustė 118,000 vokie- i
Bogdanas Fi'lovas, kuris už- "M* — Iš rusų užimtos Gali- į 
sienio reikalu ministerium cijos, Volynės ir kitų vietų, 
pasirinko Ivaną Popovą, iki prigulėjusių Lenkijai,
šiol buvusi ambasadorių Ju- į,va^n.° dienosįssikrau- 
goslavijoj. Iš to spėjama, ftė Vokietijon 118,000 vo- 
kad Bulgarija stengsis sueiti kiečių. Jie atsigabeno su sa- 
| glaudesnius santikius su Xim i okietiją 22.000 ai k-
Jugoslavija ir kitomis Bai- nų, l,t>00 galvijų ir 12,000-------------------------------------
kanų valstybėmis, o pasi- vežimų visokių baldų bei j-; Vilnius Atima
liuosuoti nuo Vokietijos na- Binkių, šita repatriacija y-1 ju ™
eių įtakos. Pavarytas prem- vykdoma pagal rusų-vo-i —
jeras Kuseivanovas buvo di- kiečiu sutartį. V ėliau vokie-; 
delis Hitlerio šalininkas, čiai bus iškraustyti ir is Pa-i 
Matyt, dabar Bulgarija baltijo valstybių, 
kiyps aliantų pusėn.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Čia matome Australijos ir Naujosios Zelandijos kareivius, kurių 30.000 šiomis dieno
mis atvyko i Palestiną, atlikdami 10,000 mylių jūrių kelionės. Jie tarnauja Anglijai. 
Kartu su turkais ir arabais ši armija sudarysianti 1,000,000 vyrų spėką, kurios tiks
las viešai da neskelbiamas. Ji galėsianti maršuot i Balkanus, kad atkirtus Rusiją 
nuo Vokietijos, arba galėsianti pulti Kaukazą iš Turkijos, šiaip ar taip, jos tikslas 
eiti prieš Sovietus, kurie y ra susidėję su nacių Vokietija.

is Mus Duoną.'
Taip rašo mažažemis ūki

ninkas iš Lietuvos.

sunkinimas, atima iš mus 
duoną, todėl nesam juo pa-i 
tenkinti.’’

Laiško autorius prašo,! 
kad io vaido ir pavardės' 
neskelbti.

WATERBURY, CONN.
Mirę 1939 metais musų 

kolonijos lietuviai.

LENINGRADAS. _ yie’ias musų skaitytojas 
RDA7HHA i .. . Detroite gavo iš Lietuvos
BRAZILIJA. Miestas be žiburių.—Gy- laišką nuo savo namiškių.

Ultimatumas vokiečių lai- venimas Leningiade eina kur tarp kitko rašoma: 
vui. — Vasario 8 d. iš vieno paprasto vaga, tik žiburius “štai, kokios dabar pas

Per pereitus metus pas 
mus mirė šie lietuviai:

Petronė Iiožinskienė. Ona Ra- 
džiunienė, Bronius Deveikis. 
Michalina Vaičiūtė. -Jonas -la
sys, Laurinas Kupinkevičius. 

\ ilniailS darbininkai nu- Steponas Vedeckis. Liudvikas 
siskundžia,

VILNIAUS DARBININ
KAI NORI SAU LAIK

RAŠČIO.

Vilniaus Krašte Daug Lietuvos Priešų.
Bažnyčia eina prieš Lietuvą, ‘‘Vilniaus krašte yra ivai-
bet Lietuvos valdžia nenori raus nusistatymo žmonių.

kunigų sodint kalejiman. Yra tokių, ką svajoja ne
m apie Lietuvos ateitį, bet apieTaut, ninku parups šuva-

n'hTOblbikh11 n,CtniOi sluoksniai rodo la-
K n a^Sima anteViffi bai daU« valbs irnoro 
i,^ip^k^dnDenaV“į’^iMikda Eik
isivvravuri lenkiškaii ele- ^,a:S žmonėmis 1 eikia tik jsnyiavus} įenKishaji eie- npr ,nrn lui-
EMTi^kSniM k« Pokalbes. buferi

paskandinti šaukšte van- . . .® “da >ia ta, kad 
dens, vistiek kad ji ir moka Vlln u)<? 11 J° s‘“y;e .randa-
kunigams riebias algas. ",e..dauB k,astu‘.

_ ka’ingo elegento, kurj iš cia 
Štai pono Merkio žo- pašalinti yra labai sunku.

džiai: Tenka su tuo elementu tu-
“Svarbiausias šiandien ,ėti reikalą, iš dalies j| mai- 

klaurimas, dėl kurio visi no- tinti ir globoti, o jis nedoras, 
ri pasisakyti ir siūlo visokių Tokio elemento pasireiški-: 
receptų, yra \ ilniaus reika- maį užtemdo ir gerų žmonių 
lų tinkamas sutvarkymas, pastangas, nes mes greičiau
Per 20 metų mes išugdėm pastebime tai, kas bloga, o 
visą kartą, Įskiepinę jai V ii- ne toi kas gera. Bet negi vv- 
niaus atgavimo idėją. Deja, riausvbė kasdien skelbtu, 
pirmiausiai žiūrėdami idėji- kiek ‘kalbamo elemento vra 
nės pusės, mes palikome p?sodinta i kalėjimą ar ki- 
kiek nuošaliai realias aplin- taip izoliuota?
kybes, realų gyvenimą. Kai ...... . .
nuėjome i Vilnių, tai teko .... Va P|aciai žinoma, kad
veikti apgraibomis. Todėl V ilniaus krašte ir pačiame 
nenuostabu, kad pradžioje katalikų bažnyčios
buvo ir dar tebėra kiek tra-,dvasininkai nėra susiderinę 
kūmų ir nesklandumų. Kai isu Lietuvos valstybingumo 
kas sako, ypatingai jauni-: reikalavimais. Kai kas iš su
mas, kad vyriausybė Vilnių- “es ®1U*° pavaitoti tam tik- 
ie esanti perdaug toleran-, ras jėgos pnemones, kunos 
tingą, perminkštoi valdanti, turėtų kunigus griežtai su- 
pei švelniai apsieinanti su tvarkyti. Tačiau katolikis- 
vietiniais nenuoramomis, kas klastas turi labai skaity- 
kad turi buti daroma griež- tl?. su budais ir pnemonė- 
čiau. Taip atrodo stovint m.ls’ sprendžiant baznyti- 
nuošaliai ir neimant gyveni- mus reikalus. Todėl turėki- 
mo realiai. Bet kai realiai me kantrybės.
paimi vieną ar kitą klausi
mą, tai jie tuojaus kitaip at
rodo, negu nuvažiavus pasi
dairyti. Radome apie ketvir
ti milijono gyventojų viena
me Vilniaus mieste. Be nuo
latinių gyventojų, radome 
dešimtis tūkstančių atbėgė- 
lių. Sakoma: šalin lenkų pa
reigūnus, — visur statykim 
lietuvius pareigūnus. Bet 
kur dėti dešimtis tūkstančių. 
žmonių, kurie yra vietiniai,

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau MIKOLA) KI.IUKO. iš 

I.ktuvos paeina iš I .a lėnų kaimo, Žas
lių parapijos. Trakų apskričio. 1913 
metais gyveno Lawrence, Mass.. da
bar nežinau kur randasi. Kurie žinot 
kur jis yra. prašau pranešti jo adre
są, busiu jums dėkinga. Mano vardas 
Domicėlė Sinkevičiūtė iš laivunų 
kaimo, Žaslių parapijos. Adresas: (*.'» ; 

Miss Domicėlė Sinkevičiūtė > 
3329 So. I.ituanica avė., Chicago, ll!.

_________  _ Leningrade
__ Vasario 8 d.iš vieno paprasto vaga, tik žiburius “štai, kokios dabar . . , .
Brazilijos uostų išplaukė vo- uždrausto žibinti. Apie karą mus kainos: už 4 silkes rei- siskundžia, kari burzuazi-1 Kundrutas. Petr. Erdva, Anta-
kiečių garlaivis “Koenigs- Leningrado laikraščiai rašo kia mokėti 1 litą, o pirma už niai laiKrasciai kaip lietu-* nas Gedvilą, Vincas Gurskis,
berg” su gumos kroviniu, labai mažai, bet žmonės litą gaudavom 12 silkių. vi&ki taip ii
Dabar Brazilijos oriai- daug apieJ| kalba. Jie girdi “žibalas, G0 lietuviškų 
viai pastebėjo, kad “Koe- gandų apie dideles rusų ar- centų už litel i, o pirma buvo
nigsbergas” yra pasislėpęs mijos nelaimes, bet ne visi; 30 centų. Žibalo dabar gau- 
Bražilijoš pakrašty, išsitem- nori tiems gandams tikėti. ■ nam 3 litelius per mėnesi.
pęs radijo anteną ir mėgina Bendrai, rusai jsitikinę, kad Hnndn nudeki iA.oaei J1^ pa- Danyla. Juozas Bendžiunas. pagijikti, o šiandien dar ne K1,T! Sapnai pranašauja ateitį. Kasprisišaukti vokiečiu subma- Romiai nega ės ilgai laiky- ■ Io„į“k'a“’ 1>US.kl'! geidauja, kad jy reikalams Adelė Karanauskienė. Zosė Elz. Pisi mok’a iictUvių kalbą? gS, 1XSe,k<Sa 'SSnS’SsE
inu. kad palydėtu jį namo. žmonių j.ems neuž- -SLh “į ’ ' ™k!zli‘ , , lalkla?‘!- Gabrenienė, Veronika Vaide-............................ ............. .............................................

-v h.,.. . ji. teks * visada galima gauti, lr jo t,k ne toki, kur butų aprašo- kauskienė, Morta Podžiukaitie-
- --------  kaina pakilo. Pirmauz kilo- mos ministerių kelionės bei nė Pranas žvinakis. Motiejus

gramą mokėjom 1 litą, o da- kalbos, bet toki, kur butų K. Krugelis. .Jieva Helena Alek- 
i bar litą ir pusę. - . .....

“Druskos dabar jau gau-
labai

taip ir lenkiški, apie; Barbora Gabriute. J uozas liau
ju reikalus visai nerašo, o i kis. Jonas Milius. Mikolas Ma- 
patys darbininkai savo laik- tukaitis, Pranas čimielius. Ona 
įasčio neturi, nes jie neuž- Karanauskienė, Jonas Miliaus- 
dirba ganai kad galėtų laik- kaS- Juozas Abramaitis. Juozas 
rasti |sisteigti. Todėl jie pa- Danyja. Juozas Bendžiunas

KĄ SAPNAVOT?
- -____ _ : Sužinokit ką tas sapnas reiškia. NeCia gimę ir augę ir nori Čia : mastykit tn sapnų prasmę. SVžlNOJ

Brazilijos valdžia Įsakė tam 
laivui pasirinkti vieną iš 
dviejų: arba tuojaus pasiša
linti iš Brazilijos vandenų, 
arba nusiimti anteną ir grjž- 
ti atgal i uostą.

Reikia jiems duoti laiko iš- Knyga angių
, . J Iik S1.00 uz stebėtiną Sapnininką

lUOkti. > šiandien. OLVAN1 (13)
----------------------------- ----------------------1()| Grand st.. Brooklyn, X. Y.

MASKVA.

Įspėja Balkanų valstybes.
—Sovietų valdžios organas nam kiek reikia, bet 
“Izviestija” įspėja Balkanų brangi, 
valstybes, kad jos sautfotusi “Muilas buvo visai prany- 
franruzų ir anglų, kurie kęs; dabar jau pradedam

nušviečiamos darbininkų 
skrandos ir kaip kovoti su 
skriaudikais.

ŠVEICARIJA.
Veja Sovietų ekspertą.— stengiasi įtraukti jas | kara gauti, tik labai brandus. Kui 

Šveicarijos valdžia davė Vokietiją. pirma mokėjom 30 centų,
Vladimirui Sokolinui fsaky- _ dabar 85 centai,
ma, kad per 2 sąvaites jisai ITALIJA IR VENGRIJA. “Avalinė dabar tris kar- 
pasistengtų Šveicariją ap- Lipdo naują karo sąjungą. brangesnė.. Taip pat ii

saitienė. Magdalena Dzimidienė. 
Jurgis Juodkojis, Pranas Girde
nis, Bernardas Mantvila. Anta
nas Andriuškevičius. Marijona 
Tele<šienė. Juozas Kalvaitis. 
Kristina Vaičiulienė. Kazimiera 

Ona Urbonienė.

leisti. Sokolinas buvo Sovie- _ Vengrijos . -
tų valdžios ekspeitos prie misija dabar yra atvykus Pbma gelumbės ni^tras kai 
Tautų Lygos. Dėl užpuolimo Italijon ir tariasi su italu ar- ° dabai i. lt.
ant Suomijos, Sovietų Rusi- mijos vadovybe apie karo . . Pabrango net «i 
ja buvo is Tautų Lygos is- sąjungos sudarvma. Italija ^>ln1e*., P111™1 uz pusbiiteli

FINAI SUDAUŽĖ 72 
TANKU.

Aną dieną Mannerhei- paisuckienė. 
mo liniją atakavo 100,000 Dapata Plangienė. Adomas Sa 
rusų su 150 tankų. Finų Ug- šuolis. Charles Louis Penikis, 
nis 72 tanku sudaužė. Rusai Katrč Zujienė. Elzbieta Aukš- 

- ii- i pasitraukė palikdami 2,000 tolienė. Stasvs Bitinas, Salomė-
kariuomenės drapanos labai pabrango, lavonų, bet jų artilerija nesi- ia Atkočiunienė. Ona Gedrienė.

liauja tą liniją bombarda- Kasparas C. Lukoševičius. Juo- 
VU\ Rusai suvežė didžiau- zas Kazlauskas, Benediktas Bu
siąs savo kanuoiės, kurios
šaudo 12 coliu šoviniais.

• NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų Šaknimis,
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk- 

, lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
' visokių augalų lietuviškai, angliškai 
; ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
i ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
Kanados doleris dabar tik Š5centai.)
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus j 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba ! 

i popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)
PAUL MIKALAUSKAS 

24S W. Uourth SU So. Boston. Mass.
;------------------------------------- Vartokite Alexander’s Castile Olive
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS Oil Shampoo ir Stiprinantį Tonika.

Pajieškau Darbininko.
Turi mokėt karves melžti ir kitus 

l'armos darbus, nuo 40 iki 50 metų, 
sinsrelis ir ne girtuoklis. Rašykite:

A. ZABETT. (S)
Greenville. N. Y.

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir 

Sustiprinkit 
PLAUKUS

mesta, bet jos ekspertas pa
siliko Ženevoj stebėti, ko
kius planus Tautų Lvga da
lys Suomijai remti. Taigi jo 
buvimas tenai pasidarė ne
pageidaujamas ir dėl to da
bar ji veja iš Šveicarijos.

■ąjun.cos sudaiymą. Italija 
stengiasi suspiesti aplink. o • on
save visas Balkanų valsty- bar 2 litai ir 20 centų,
bes.

mokėdavom 1 ’ •» l-to, o da-

TURKIJA 

Ruošiasi karui.-
ekspertams vadovaujant, plauks 
Turkija stropiai ruošiasi ka- j

“Geležis pirma buvo 23 
centai už kilogramą, o da
bar GO centų.

“O uždarbių nėra. Gavau 
Siūlo apsaugą neitralių tiuputj girioj padirbėt, tai 

valstybių laivams.—Kadan- per diena šalii kaip šuva ir 
gi vokiečiai paskelbė turį gaunu tik 2 litu. O žinai, ko- 
teisę skandinti visus neitra- kje šimet šalčiai Lietuvoje 

Aliantų liy valstybių laivus, kurie —33 laipsniai žemiau 0.
i Anglijos kontro-, “žmonės pas mus labai iš-

ANGLIJA.

BAISI AUDRA
Per Georgijos v 

perėjo pašėlusiai smarki au
dra. Apie 500 žmonių buvo 
sužeista ir apie 50 užmušta. 
Turto sunakinta už 9 mili
jonus.

kutis. -Juozas K. Vidžiūnas. Pet
ras širvinskas. Stasys Banaitis. 
Pranė Ačienė. Mikolas Ulinskas, 
Magdalena Kliniašauskienė. 
Juozas Zu.įus ir Kazys Kisie
lius. Viso labo mirė 57 žmonės.

Jauni mirė šie: Michalina 
Vaičiūtė. Liudas Kundrutas. 
Barbora Gabriute (t metu). Jo

__  _____ nas Miliauskas ir Magdalena
n- kaip nuo jų Kliniašauskienė. P. M.

KITOS APYSAKOS:
(1) Neužsitikintis Vyras: (2) Žy

dinti Giria; (3) Klaida; (4( Korek- 
i ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ...................... 15c

Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEKANDER’S CO.
412 W. BROADVVAY.
SO. BOSTON. M \SS.

i urki.ta stropiai ruošiasi ka- liuojamus uostus, tai Angli- troškę žinių ir labai mėgsta 
o veiksmams. Atvykę fran- ja dabar siūlo visiems to- pasiklausyt radijo, bet ir tas 
uzų ir anglų karininkai iau kiems laivams apsaugą. baisiai brangus. Negana kadeuzų

apžiurėjo Turkijos geležin
kelius, vieškelius, maisto 
sandėlius ir ginklų bei amu
nicijos
Tui

angus.
reikia brangiai mokėti ner- 

DANIJA. į Pant patj aparatą, bet reikia
... c •«.... Prašo kreditų Amerikoje, d a ir valdžiai mokėti užtai,
id.ios dirbtuves. Sirijoj, —Kaip kitos skandinavųkadradijątuiinamu.ise.Vi- 
urkij()j, Palestinoi ir EgiD- va|j.tv^s j,. Danija si radijai via suregistruoti,

te esą jau 1,000,090 paruoš- k,-eipe^i i Washingtona pra- Stačiai t tinku išsilaikvti.
tų kareivių, kurie bet kada šydama ’k.editų Amerikos “O prie to visko dabar da kas da neužsisakė, gali pri-
gali pradėt zygj į Balkanus p,ekėms pirkti. Da negavo, ir Vilnių gavom. Pirma tu- siusti užsakvma dabar. Kai- 
iiriiM milti Kaukazu ls Tuiv. -•__ .arba pulti Kaukazą iš Tur 
Rijos pusės,

LYTIŠKOS LIGOS
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma

tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
rintą iaiiia. Kaina......................25c.

“KELEIVIO” KA-
I FKlifilfirK - l’ancdėly Brazilijos pa- h ><'-ašty vokiečiai sudegino

. 1940 METAMS. cavo garlaivi “Wakama,” 
š;ų metų “Keleivio” Ka- kuris buvo išėjęs iš Brazili- 

iendorius truputi pavėlavo jos uosto norėdamas sugrįž- 
išeiti. bet jau baigiamas ir ti Vokietijon, bet buvo už- 
neužilgo bus išsiuntinėtas kluptas Anglijos karo laivų.
tiems, kurie ji užsisakė. O --------------- - -----------------------

Petronėlė Lamsargienė 
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

VOKIEČIAI SUDEGINO 
SAVO LAIVĄ.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

receptu. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maista. kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

rajom dėti aukas, kad Vii- na' “Keleivio” skaitytojams 'Vįkiu/m.^S'n,igUk.^pkė
LIETUVA. nių išvaduoti. Rinko pinigus —25 centai. Prašome adre-

r ai iri mi Baisų* šalčiai. — Lietuvo- | ginklų fondą. O dabar vėl suoti taip: “Keleivis,” 253
ualiujuj. (ja nįejęas neatsimena to- turim aukoti, kad Vilnius tu- Broaduay. S. Boston. Mass.

Sukilimas prieš Sov’etų kių šalčių, kaip šią žiemą, lėtų ko pavalgyt. Nuo hek-

tės pa< mane; duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (11)

PET. LAMSAP.GII NĖ 
ĮSI t S. Ualer St.. Phila.lelphia. I’a.

valdžią.—Rusų užimtoj Ga- šiomis dienomis temperatu- taio ūkininkai .tini duoti po K _ » r? rz s y OEiC f'1 U 4 B# f' i
licijoj ukrainiečiai pakėlė ra tenai nukrito 40 laipsnių 3 kilogramus javų, o jeigu X rfę/ l\AhhfJo IrKAifl Al f fVzl
maištą prieš Sovietų va!- žemiau zero skaitant Ame- ne javais, tai pinigais po G0
džią. Sukilimui ma’šinti ’ u- t ikos termomet:u. B?ve‘k centų nuo hektaio žemės. Aš
vo pašaukta nacių kuriuo- viskas sustingo. turiu tik 5 hektarus ir dv.cn?
menė nuo Krokuvos. Sukili- tVr*u I’k kti ; javų Dėtu
mas esąs tuo tarpu užgniauž- r'ki' mludinip. ’k^aprašyta riu, tai turiu pinigais mokėti 
tas. Jis prasidėjęs vasario 8 k«t*iikM bažnyčios siautimas ir pra- Vilniui duoklę. Tas Vilnius 
dieną. ,.av.ii.d,,. 21. ,-.u i. . ............ ;i ooįprisidar* dideli- mum; :ip-

Prilaikyta Amerikos I ieluvinms Mokytis Kalbą 
S’i r.MSĖ ,)R. O l’ll.h \. l.ir!m:’.i Kalbm Mokytoja* prie

MASSACIH SETTS DEPARTMENT OE EDI (’ATION
KAINA $1.oo

DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mas*.
MooooMooooooooooosoooeoooN

Karas Europoje

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasauli* 
įvykius, tai skaitykite “Naujieam.”

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas“ šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00. 
Mone^ Orderį ar čekį liųekits:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street -

CHICAGO, ILUNOIS 
Susipah';x.7uu kopiją paiųoi^ie ocilid.L

t « «
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JVIoterims Pasiskaityt
Moterų Mados Amerikos Vakaruose

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFISONIENĖ.

TĖVAS PARVAŽIAVO
K

čko srvvt r. r>. >
•••

Ijetuvoje vaizdelis.) wjwSK-:•' ?

Ilgai laukė jie tą vakarą 
lė\ o.

Mažasis Zigmukas kvapu 
šildė užšalusi langą. Vos nu
pus—jis vėl užšąlą, ir nieko 
nematyti. Jau senai sutemo, 
bet vaikas nenustoja žiūrė
jęs. Tėtė iš miesto žadėjo 
parvežti peiliuką.

ts tėvas šian-—Kur

—Mamyte, mano kuosa, 
mano kuosa!...—pro ašaras 
šaukėsi Zigmukas. Jis taip 
šiuo savo laimikiu džiaugė
si ! Laukė tik tėtės parva
žiuojant. kad galėtų jam pa
rodyti.

Sesuo pavydi:
—Na. palauk, gausi nuo 

tėvo už pančius... Visus su-

L
te*

--j

dier.?... Ar tik vėl neparva- mazgytus palikai prie lovio 
žiuos girtas?...

Išgirdęs šituos motinos 
žodžius. Zigmukas atsitrau
kia nuo lango. Jis žiuri i
skutanėią bulves motiną. 
Vaikas atsimena, koks bū
davo tėvas piktas, kai gina: 
iš miesto grįždavo. Zigmuko 
veidas surimtėjo. Jei girta- 
tai peiliuko greičiausia ne- 
parveš. Ir mamą sumuš... 

Mama

LIETUVIŲ PROFESIONALŲ IR
DRAUGIJŲ DĖMESIUI.

Leidinys apie Lietuvą : darbu, ir, turiu pasakyti, 
anglų kalba. i kad jį vertėtų padėti išleisti,

Amerikoje trūksta rimto nea au^?r,us ^y° lėšomis to 
leidinio apie Lietuvą anglu Praryti negales. Bepagal- 
kalba. Didelis darbas jį pa‘- bo?’ diplomatas pasitenkins
rarašyti, o dar sunkiau išlei- Į”™1™” ska?«u - 
sti. Niekas nesiima rizikos \01 n.lv ersltetui jteikti ir 
tokio leidinio spausdinimą Pk*ci°s visuomenes veikalas 
finansuoti. Vienas Columbi- nepasiektų. Tuo tarpu vertė
jos universiteto studentas ?¥ ne.tlJ<. kiekvienam prote- 
lietuvis ekonomikos magist- -“lonąlul tokią knygą,
ro laipsniui - Maste? of bet įr ^mntineti ją bent 
Arts—įgyti parašė darbą: svalČesnių universitetų ir 
“Economic Reconstruction fiestų bibliotekoms. Kad 

interesas ir paklausa tokiai 
knygai yra, liudija ne šim
tai, bet tūkstančiai laiškų, 
kuriuos gauna konsulatai su 
prašymais duoti literatūros 
apie Lietuvą.

Gal profesionalų draugi
jos galėtų iš anksto užsaky
ti savo nariams bei savo val
stijos svarbesnių universite
tų, mokyklų ir viešoms bib
liotekoms. Be to, ji bus nau
dinga ir Amerikos mokyklo
se besimokantiems lietu-

of Lithuania after the World 
War.”

Darbo turinys:
Economic Reconstruction 

of Lithuania after the 
World War.

I. Introduction:
1. Historie Background.
2. PeopJe.
3. Land and its Resources.
4. Climate.

II. Agriculture:
I. General Outline and

Vilkusienė susirupmus 
pažvelgė i ?»Iarę. Ji pasiry
žusi pati nueiti ir pančius 
padėti i vietą.

Staiga kieme sulojo šuo, 
bet greitai vėl nustojo. Savą 
pažino. Pasigirdo pažįsta
mas riksmas.

Visų vaikų akys sužiuro 
i motiną. Išgąstis.

—Girtas parvažiavo...— 
prašnabždėjo ji. nei tai sau 
nei tai vaikams. Visi gerai

Mn

paliovė skusti ir. 
padėjusi ant kelių medžia-

eili. užsimąstė. Jos pažino ši riksmą, 
buvo nukreiptos i Mama išeina i priemene 

spingsoną. kuris stovėjo ant Ja pa?eka vaikai.' 
garinio briaunos. Didesnioji * . .
lempa, pakabinta viršuj sta- —Žiu-u-ubun-j-i.

koti 
akvs

Amerikos vakarai daug kuo skiriasi nuo rytu. Gyvenimas v akaruose yra šiurkštesnis, 
žmonėms daugiau tenka kovoti su gamta, todėl prie tos kovos pritaikytos ir jų drapanos, 
šilkinės kojines ir paukščių odos batukai tenai nelabai madoj. Moterys tenai dažniau 
dėvi kelines iš veršio odos ir aukštais aulais čebatus.

10™!^ nebuvo'uždegra Tė- buri duokit^ųsL.'— šaukė kampi. Jam net ir peiliukas Pro šakalius Zigmutis pa
ras dažnai pažiurfdavo i pavažiavęs Vilkusis. iš galvos išrūko. O kuosos matė perverstas tėvo akis n

v.u, —Mare. liktarna nešk. lai tlkrai nerodys, nes gaus apsiseilejusią burną. Vaikaslempos žalią, linčiuotą stik- —Mare. liktarną nešk. 
lą, paskalanduodavo žibalą! greičiau nešk liktarna!... pa- 
ir bardatosi, kad perdaug dėk nukinkyt,—skubiai įsa- 
išžibina. ko motina. Jos balsas dreba.

ir neteisingo. Dėl ko jis mu
šė mamą ir ji ?

—Mamyte, kai aš užaug
siu—nuo tėvo tave apgin-dar už pančius. Tik kad ji taip išsigando, kad neišken- 

vėl nesuliuopsėtų. tęs suriko nesavu balsu. Jis
Su triukšmu prasivėrė du- buvo įsispraudęs i kampą

Zigmukas apžvelgia mo- Zigmukas prisiglaudžia prie ‘-vs- Apsivilkęs ilga seime- prie palauš. Toliau jau ne
riuos" veidą, perimta" rūpės- mamos rankos. §?• ^pustytas įsvyravo te- buvo kur slėptis,
čioir kažkokio baimingo —Vaikai, i triobą; susai- tls- '.ienas cebatas uzsikabi- —Aą!... va, kur lis sun- 
nujautimo. Alama atsidusta, šit!... n0, “z J‘s ko ne‘ snukis tai, tu toks gaspa-
pažiūri į langą, paklauso
vėl pradeda skusti.

—Mama. aš eisiu pažiūrėt
krferiu’ G TOririulė siojTo'nutt......... ......... niurij žvelgė jo baltos ir pik- Tėvus po kelių bandymų mas. .
vb! dm-tikėdamaSs kad -Geri čia barankiniai. ‘oš atars. ! pasilypėjo ant pečiaus ir. : Grįžusi , trobą, mama už
riš Jii takara blaivas it vaikeli... • ,-R,uP~ P"’™* kepurę, j nutvėręs valką už čiuprynos, dege lemputę. Ant suolo
«u uėiliuku ' * Vilkusienė iveda vaikus i sakau.... o ne, tai as tau... _ į nusitęsė žemėn. knarkė tėvas. Jis kūlėjo
.u peiliuku. * • Mama paima nuo žemes» Zigmuk, bučiuok tėvui aukstiemnkas, vieną koją

viams jaunuoliams, kurie 
Basis of Reconstruction. dažnai nori šį bei tą mokyk-

2. Land Reform.
3. Cooperation.
4. Grain Culture.
5. Root Crops.
6. Flax.
7. Dairying.
8. Live Stock.
9. Poultrv Farming.

Vilkusienė Įveda vaikus Į
Pasuolėj kažkas suplump- trob.^ 

sėjo. Besiruošiąs
kan Zigmukas staiga apsi- T. . . .
grižo: liuopsėjo sparnais jo paima )aime.

kepuręlan Zigmukas pastebi, kad
•’ dreba mamos apatinė lupa. £10- • - —Kurrr?

ir pakabina ant va- ranką... bučiuok ir vi
bus gerai! — šaukė motina, 

žlibe tu! Sa- tverdama tėvą už rankų, 
kau, paduok! Zigmukas bučiuoja tėvui

—Tėtuk, nusivilk sermė- į vieną, į kitą ranką, bet šisšiandien pagauta kuosa. Dar vos tik užkurta buvo 
vakarienė. Vilkusienė šoke

pririšo prie pagalio, kuriuo geso spingsonas. Paliejo suomet taip dailiais žodžiais timu pliekti. Mama viena 
buvo paremtas lovys. Toje puodą su vandeniu. Visą su tėvu šneka, kai jis grįžta lanka nutveria už ražo, o 
vietoje, kur nesenai kiaulę laiką ji nerimavo ir laukė girtas. antrą pakiša ties vaiku, kad
svilino, susirinkdavo pulkai1 vyro'Įeinant. Tarpais vis da ~^01? mano akių! — jam nesuduotų.
varnų. Ilgai vaikas šalo. kol buvo girdimas vyro riksmas staiga žeria atgalia ranka —Beproti, ką tas vaikas 
sulaukė, kai po loviu palys kinkant arklius. *0 tai nieke Vilkusis. Bet jis žmonai ne- kaltas?! Juk tu gali užmuš- 
didesnis varnų būrelis. Kelis gero nežadėjo. Parvažiavęs pataiko ir, netekęs pusiau- ti vaiką!... mama, Įtempus 
kartus, kiek tik turėdamas ras neišvirtą vakarienę. Be svyros, parpuola žemėn. visas jėgas, atima iš tėvo
jėgų. patraukė viivę. Lovys 
blankt ir užsivoždavo, bet 
varnos pašprtikdavo. Vėl 
lauk. kol ateis. Bet vieną 
kartą vis dėlto pavyko. Jis 
buvo tikrai kantrus ir sulai
kydamas kvapą laukė tol. 
kol viena kuosa palindo. 
Prikandęs dantimis apatinę 
lupą. jis patraukė virvę. Po 
loviu luopsėjo. Yra!

—Vaje! akšekit!...—iš vi
sos gerklės suriko Zigmu
kas.

Atbėgo išsigandus moti
na ir vyresnioji sesuo Marė. 
Nois barė vaiką dėl suva- 
džiojimo, bet kuosą padėjo 
sugauti. Maiei ii net pirštą 
Įkirto. Kuosą atsinešė i trio- 
bą i’ parišę sparnus paleido. 
< > dabar, matyt, ji išsiva
davo.

Kuosa užšoko ant suolo ii 
nuskrido ant kampinės. At
simušė i sieną ir vėl nukrito 
žemėn. Kartu su ja nukrito 
ir šventasis paveikslas, ku
riame Alijošius ugniniuose 
lutuose važiavo i dangų.

Mama metė skutus bulves 
i> šoko gaudyti kuosos.

Staugdamas nueitum su 
ta savo kuosa! Langą dar iš
muš.

Išnešiu ir paleisiu, ba 
dar gausi nu<> tėvo...

Matė . ug.iebė kuosą ii 
buv , benešant! laukan. Zig- 
mukui vos širdis neiškrito. 
Jis puolėsi atimti. Kuosa Įsi
kabino jam i pirštą, bet jis 
neverkė, nors sužnybo skau
džiai.

to, valgis taip pat nepatiks: 
žaibančiai su bulvėmis.

Troboje buvo tyla. Lau
kimas.

Zigmukas nulindo i už-

MOTINAI.

Nebark manęs, motuše. 
Nerustauk gi, senoji,
Kad aš tavęs neklausęs 
Kitan kelin Įstojau.
Tu vis liepei sūneli 
Rožančiaus nepamesti. 
Žemai nulenkti galvą 
Ir sunkią naštą nešti.

Ilgai aš bučiau bridęs 
Tą prietarų klampynę 
Ir vilkęs vergo jungą 
Už “amžiną tėvynę.”

Bet pamačiau aš tiesą. 
Saulėtą, skaidrią, jauną.
Ir supratau miražus.
Kurie akis apgaura.
Užtenka lenkti galvą, 
Vergauti nebenoriu.— 
Daugiau jau nesikiaupsiu 
Prieš spindinti al’.o.ių.
Pagrįso man ve J,
Skursti dvasia ir m—
Juk garbingiau, < r. i.gicj’. 
Turėti laisvą sūnų.

Aš busiu laisvas rivogi: 
Laisvų laukų arto? — 
Nutiesiu platu keli;
Į laimingą rytojų.
Tad neliūdėk, motuše, 
Nebark manęs,, senoji,— 
Nušvies lūšnelę musų 
Laimės aušra šviesioji.

Ad. Keraitis.

—Ei, Zigmai, a Zigmai! Zigmuką. Bet tėvas apsipu- 
atnešk lazdą — šaukia par- tojęs iš pykčio vejasi. Po 
griuvęs žemėn tėvas. — Iš- kojomis kaškas pasipainio- 
dirbsiu kailį šitai... ją, ir jis griūva žemėn, Įsi-

Bet troboje niekas neju- kibdamas Į žmonos sijoną, 
da. Zigmukas, užsirangęs 1 Mama spiria medine klum- 
ant pečiaus ir užlindęs už pe tiesiai jam i dantis. Tė- 
šakalių, dreba, bijodamas v&s nusirita. Kurį laiką jis, 
pasijudinti. švokšdamas nesuprantamus

Tik staiga — plast, plast, žodžius, guli ties pečium, 
plast iš kampo. Kuosa, die- Mama užpučia lemputę, 
vulėliau! Tėvas atsistoja, Tamsu.
apsidairo. O kuosa lyg tyčia —Mare, griebk Onutę!...
i vidin i aslos atstraksi. Sugirgžda kamaros du-

—Zigmas pasigavo, laukė Lvs- Motina su Zijmuku, o 
tavęs parodyti... — teisinasi Marė su Onute atsiduria ka- 
mama. maroje ir užstumia duris.

—Tai ką? tas traukas vėl Jie visi sulipa ant bulvių 
man pančius!... Kur jis?... aruodo, pačiame^ kampe, 

Vilkusis nori pagauti kuo- ^u.r P1? ian?uM šiek tiek 
sa, bet vėl suklumpa žemėn ?vdo sniego sviesa. Pro ma- 
if ilgai guli ŽUW verksmą gerai negirdė-

—Kelkis, tėvai, kaip tau likusio troboje tėvo keiks- 
ne sarmata... mažus vaiku.-, Nelis kartus sudunda 
gąsdini! — pro ašaras, bet užstumtos kamaros durys, 
jau daug drąsiau prikaišioja —Žiburį!...—trankosi ku
rnama. I į'į laiką tėvas. Bet po valan

dėlės viskas nurimsta.
Kamaroje šalta. Mama 

apglėbia vaikus ii- prisi
spaudžia prie savęs. Mažie- 

jš visos gerklės surinka ii dr ebėdami šnirpši, bet po 
kiek laiko, veikiami motinos 

Tėvai, atsipeikėk!... ką apkabinimo, nurimsta.
tegul Dievas su- Zigmutis pajunta, kad 

Ji!... jam ant veido nuvarvėjo ke-
7iaukis! — stūmė ma- H šalti lašai. Mama tvliai 

: ; ieną. verkia... Jis dar labiau prie
i bojo pakilo vaikų, motinos spaudžiasi.

\< • k? mas. Iš pasuolės pi a- —Ar ir tu toks, vaikeli, (
' ri įiu žoji Onutė. Marė. busi, kai užaugsi? — beveik 
šn upsėjo ras pečių. Tik ant Į ausį paklausia mama. 
pečiaus Zigmukas tylėjo. Tada vaikui visai dingsta 

Tačiau tėvas svyru oda-' baimė ir graudumas. Jis ne
inąs ėmė artėti piie pečiaus, j kenčia tėvo, tokio žiauraus

Tėvas atsistoja ir giltomis 
akimis apsidairo aplink.

—Tai kur tas traukas? 
Zigmai, še! Lazdą, sakau!

Jarai?.

siu!
Valandėlei sušvinta moti

nos širdis. Ji glosto savo 
mažučiui galvą.

—Mare,— pašnabždomis 
sako mama, — tu tyliai at- ’ 
stumk duris... paklausyk, gal 
jau tėvas užmigo...

Marė prisėlina ir atidaro. 
Nieko. Tiktai girto knarki-

nukoręs žemyn.
Ant stalo tupėjo kuosa ir,

tarsi, spoksojo į užmigusį.
Vincas Žilionis.

III. Industry:
L General Outline.
2. Textile Industry.
3. Food and Luxuiy 
Goods Industry.

4. Timber Industry.

į loję parašyti apie savo tėvų 
i šalį. Joje yra apsčiai statis- 
• rinės medžiagos ir ilgas bib- 
‘ iiografijos sąrašas knygų 
; apie Lietuvą anglų ir kito- 
Į mis kalbomis.
' Kiekvienas tėvas turėtų 
' šią knygą nupirkti savo sū
nui ar dukrai kaip dovaną. 
Dabar sunku nustatyti to
kios knygos kainą, tas pri
klausys nuo skaičiaus, kiek
bus spausdinta. Dabar ją 
galima užsisakvti už 81.50. 

ė1IIiWI. Čia, žinoma, nėra uždarbio°t a d ° lc klausimas, nes bus spausdin-
inctustiy. ta tįį_ egzempliorių,

IV. Foreign Trade: kiek dabar, vėliausiai iki
1. Value of Foreign Trade 1 kovo d., bus užsakyta,
and Balances. Jonas Budrys,

2. Shifting of the Commo- Liet. Gen. Konsulas.
in F°r' ! P- S. Užsakymus ir pini-

<ielSi iib.iuni,’. P^aša” šųsti: A. Šimu-
3. Lithuania s Foreign Wp«t 75tb st Ne\vTrade according to tls* lb West *
Countries:

(a) Trade vvith the Unit
ed Kingdom.

(b> Trade with Germany, 
(c) Trade with Soviet 
Russia.

tis, 16 West 75th st., 
York Citv. N. Y.

ĮVAIRUS PATARIMAI.

Norint gražiai atrodyt ii- 
būt gerai apsirengus, pirk 
tokios rūšies ir spalvos dra
bužius, kad vieni prie kitų 
tiktų. Jei už kailinius mokė
jai du, tris šimtus dolerių, 
tai jau skrybėlė už dolerį 
prie jo netinka. Skrybėlę 
jau reikia pirkti mažiausia 
už $5—$7, čeverykus taip
pat už 5 ar 10 dolerių; ran- y|. Conclusions. 
kinį krepšelį tarp 5—10 do-

Lengv&s Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikahn^iausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Ši kr.ysr?. sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie-

(d) Trade with Benium, 5T
(e) Trade vvith Latviu. b2t čieii sakiniai, pasikalbėjimai dar-
m Trado with tbo TTnit- bo J^ant, važiuojant kur nors, nu- U\ JŲ“06 krautavėn, pas daktarų, pas bar-

. zdaskutį, pas kriaučių ir :t. Su fone- 
i tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
l padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Miehelsonas Pusi. S5..............35c.

ed States of America
V. Finance:

L Currency.
2. State Finance.
3. Public Dėbt.

j NAMŲ DAKTARAS.
; Parašė daktaras A. J. 
i Ši nauja knyga užpildyta

Karalius, 
vien re-

įs, aiškiausi nurodymai kokius 
us dėl kokios ligos naudoti. Ver- 

Kaip matome iš turinio, ta šito Įmygą įsigyti visiems, nes Na-
,• . •   t mn Daktaras yra vienas iš reikalin-

. - T . “jAmtOS VISOS Lietuvos eko- plausiu knyęų kiekvienam lietuviui,
n tt. Jei jau negalima viską n0mjnjo gyvenimo sritys. ?.s?Kykit,tu?j- Dį^!ė knyga, apie
brangų nusipirkti, tai viską Man teko s5sipažinti su tuo ............ 52 M
reikia rinktis pigiau. ___________________________________________________

Mokant pirkti ir pasirink
ti, galima gana gerai apsi
rengti ir gražiai atrodyt už 
mažus pinigus. Moteris, kuri 
turi gerą skonį ir moka ge
rai spalvas sulaikyt, kad ir 
pigiai apsirengus atrodys 
geriau, negu ta, kuri daug 
pinigų praleidžia, bet ma
žai supranta, arba nepaiso 
apie spalvas nei madas. Bet 
blogiausia išrodo, kai vienas 
daiktas brangus, o kitas pi
gus.

Jaunų gyvulių mėsa pa
prastai būna balta, senesnių 
rausva, o senų raudona.
Taip geriausia pažinti avie
ną. Ypač perkant veraieną 
reikia žiūrėti, kad butų mė-Į 
sa balta. Raudona veršiena 
reiškia, kad gyvulio kraujas 
nenuleistas kaip reikia, o; 
gal ir pastipęs.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

va e T-».r

Verdant daržoves užpilk 
tiek vandens, kad jas ap
semtų, ir nevirink perilgai. 
Perilgas virinimas sunaiki
na vitaminus. Nusunkus į 
daržoves, tą vandenį suvar
tok padažui prie mėsos ar
ba supilk į sriubą.

Senovė* Lietuvi* ftinyėia

DAVATKV GADZINKOS ir kitos 
linksmos dainos. Apart juokingų *’Da
vatkų Gadzinkos” telpa 30 įvairių 
juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida, 4S pusi.................................... 10c.

Y patingai dabartinės kriUBnnybtn gadynėje kiekvienas lurėių 
ner-kaityt, nei tik tada galia aiikiai suprasti Dievo buriatą

Knyga didelio formate, tari 271 pnalanj. Kaina popiems e;xiarais 
—1 00; audimo and. tlH. Pinigui gantna siųsti popierini dolerį 
arba “Money Orderi”. AdrsaaokH sekančiai:

KELEIVIS, 2S3 Broadsray, So. Boston, Mase.

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo motų lror«epmd«nta| Ir ii Lbtvvaa Laikrattfa|.)

Alkani Vilkai Už
puolė Kaimus.

Daug yra nušalusių žmonių.

Ką tik sutiksi kiekvienas 
dabai* skundžiasi dideliais 
šalčiais, visi laukia, kada jie 
praeis. Dabar laikraščiuose 
Įdomiausias skyrius apie 
orą,

Bet šis nepaprastas šaltis 
kankindamas visus gyvius, 
nemaža ir žalos daro—šal
čio spaudžiami žvėrys, ypa
čiai vilkai, bėga Į kaimus 
maisto jieškoti ir čia užpul
dinėja naminius gyvulius.

Vilkų siautimas pirmiau
sia pasirodė Vilniaus krašte. 
Rūdninkų apylinkėse gaujos 
vilkų užpuolę ūkininkų so
dybas, piauna šunis, kai kur 
pro pamatus Įsikasę i tvar
tus vilkai išpiovę avis, kiau
les ir kt. smulkius gyvulius. 
Aną naktį Rudnikų-Vilniaus 
kelyje vilkų gauja užpuolus 
pirklį Zeidmaną iš Tauku. 
Zeidmanas nuo vilkų išsi- 
gelbėjęs, pabėgdamas pas 
vietos ūkininką, o arklys pa
liktas su rogėmis nuo vilkų 
taip smarkiai leidosi bėgti, 
kad jis surastas už kelių ki
lometrų nuo vilkų užpuoli
mo vietos.

Pakilus šalčiams, miškin
gose Dzūkijos vietose, ties 
Varėna ir Merkine, dažnai i 
tvartus Įsikasa vilkai ir iš
plauna kiaules arba avis. 
Taip pat dingsta šunys.

Žmonių taipgi daug nu
kenčia dėl dabartinių šalčių.

į Vilniaus, Kauno, Šven
čionėlių ir kt. ligonines ir 
ambulatorijas atgabenama 
žmonių, nušalusiomis ausi
mis, nosimis, rankomis ar
kojomis.

Trakų apylinkės ūkininke 
Kero bernas sausio 8 d. va
žiuodamas Į Vilnių taip nu
šalo, kad nuo peršalimo 
mirė.

Provincijoj esą smarkiai 
nušalusiu mokyklinio am
žiaus vaikų.

Visame krašte kaimai at
rodą, kaip išmirę, žmonės 
vengia ir Į miškus važiuoti 
ir kitokius darbus dirbti, nes 
nepakenčiamas šaltis. Be to, 
neišbrendamai yra priversta 
sniego.

Negailestingo šalčio pir
momis aukomis Kaune ir ki
tur tapo girtuokliai. Jau du 
girtuokliai buvo rasti Lais
vės alėjoje sustingę. Vienai 
merginai sėdint lange nuša
lo rankos ir kojos. Ji pagul
dyta ligoninėj. Kitą mergi
na, per didžiuosius šalčius 
policija rado miesto pakraš
ty basą. Ji buvo pasigėrus ir 
vagys numovė nuo jos kojų 
batukus. Ji taipgi pasiliks 
be kojų.

Įstaigų tarnautojai visai 
negali rašyti nei kito darbo 
dirbti, nes ofisai baisiai šal
ti. Mat. nėra malkų. Lietuva 
miškų šalis, o pasiliko be 
malkų. Tautininkai išjojo 
girias i užsienį.

VARNIŲ VALSČIUJE SU
IMTI DU PLĖŠIKAI.I

Šiomis dienomis Luokės- 
Varoių vieškeliu važiavo 

1 Luokės miestelio žydas Ka
cas. Staiga jam kelią pasto
jo du vyrai ir grasindami re
volveriais pareikalavo ati
duoti pinigus. Jie atėmė 440 
litų ir liepė atgal grįžti. Ka- 

, cas tuojau telefonu apie api
plėšimą pranešė Pavande
nio, Luokės, Varnų, polici

joms, kurios plėšikus ėmėsi 
persekioti.

! Po poros valandų abu plė- 
; šikai policijos, vietos šau
liams ir gventojams pade
dant, buvo* apsupti prie Pa
vandenio viename miškely
je. Čia plėšikai atkakliai 
priešinosi ir per atsišaudy- 
mą revolverio šūviais sužei
dė Luokės policininką Al
fonsą Juknevičių, peršauda- i 
mi abi kojas. Tačiau po at-; 
kaklaus priešinimosi plėši-j 
kai buvo suimti

Italų Laivas Dega Ant Jūrių.

Viduržemio Juroj anądien sudegė puikusis italu keleivinis garlaivis •*Orazio.” šis vaiz
delis parodo ji jau baigiant degti. Gaisras kilo plaukiant jam iš Genujos j Barceloną. Ita
lą valdžia praneša, kad 104 žmonės nušokę i jurą prigėrę. Kitus išgelbėjo frantuzų 
karo laivai.

DAINA APIE ALYTAUS 
MIESTĄ.

SOVIETŲ ŽIBALAS NE
DEGA.

PIRMIAUSIA DALINS ŽE
LIGOVSKIO DVARĄ.
“Lietuvos Ūkininkas” 

praneša, kurie Vilniaus po
nų dvarai numatoma dalin
ti. Esą, pirmoj eilėj numato
ma nusavinti šių būt. Len
kijos didikų ir generolų 
dvarai: gener. L. Želigovs
kio, gener. Dal-Biernackio, 
gen. Tokaževskio, pulk. A. 
Prystoro, pulk. Kosciolkovs- 

1 kio ir kt. Dvarai bus paimti 
! Žemės reformos fondan ir 
j bus išdalinti bežemiams ir 
■ mažažemiams.
i Iš viso Vilniaus krašte Že- 
i mės reformos bus paliesta 
! apie 300 dvarų.

į Apie Alytaus miestą Lie- 
į tuvos žmonės dabar dainuo
ja šitokią dainušką:

■ Alytaus miestą
Žinau iš seno,
Kada po gatves
Ožkos mekeno.
Kai po vežimus
Jos šokinėjo,
Visi miesčiony s
Polskai šnekėjo.
Sakė, Pšėprašam
Ta panska koza
Išėdė šieną
S chamskego voza.
Taip jie kaimiečius
Chamais vadino,
Nors jų šieneliu
Ožkas maitino.
Buvo jie driskiai
Po vienu lopu,
Vis tik lietuvį
Vadino klopu.
Nors pakuliniais
Vilkėj žiponais, 

i Bet save laikė
Dideliais ponais.
Po miestą švaistės 

j Girtuoklis Tadas, 
i Tų visų ponų

Jis buvo vadas.
Tvarką dabojo
Broliai Pranaškos, —
Tai buvo stiprus
Vyrai kaip meškos.

i Ko neįveikė,
Tą peiliais piaustė,
Turgaus dienomis
Kišenes kraustė.
Toksai Alytus
Tais laikais buvęs
Gal pasakyti
Neviens lietuvis.
Gatvė didžiausia
Tai buvo Kriaušius,
Kurioj gyveno
Šiaučius ir kriaučius.
Ten ir zemlianka,
Buvo Uluzo
Kai krantas griuvo,
Tai ji sulužo.
Gal bųt, Alytus
Toksai ir buvęs,
Kad ne tas chamas,
Kad ne lietuvis.
Lietuvis miestą
Kitaip sutvarkė,
Poniškas ožkas 

! Iš jo išvaikė,
Dabar jau matom 

! Gražų Alytų,
Namai baltuoja 

, Daugiausia plytų.

NUSIŠOVĖ DĖL NELAI
MINGOS MEILĖS.

Kuosių km., Rokiškio v. 
Per Naujuosius metus dviem 
revolverio šūviais nusišovė 
jaunas vyrukas Kiela. Kiela 
buvo laikomas gabiausiu ir 
sąžiningausiu šaltkalviu ir 
įvairių mašinų taisymo mei
steriu.

Plati apylinkė labai ap
gailestauja tragiškai miru
sio pažangaus žmogaus ir 
meisterio.

UŽVENTY BUVO DIDE
LĖS MUŠTYNĖS SU 

ČIGONAIS.

SPALIAIS KŪRENA t 
PEČIUS. i

Joniškio miestely malkų į _ 
beveik nėra ir beprotiškai į J el , jomarką Užvenčio 
brangios, štai privačių pirk- miestely čigonai^ mainikavo 
lių atvežtų prastų malku ....... ‘........... ........................

*___ Lietuvos ūkininkai ilgai
__ ____ __ Paaiškėjo į buvo be žiburių, nes žibalo
kad tai butą Zenono Reme- į 9e^uvo- Pagaliau lakrasčiai 
zos iš Užvenčio ir Grubliau- į juos, nuramino, kad žibalo
sko iš Kelmės. Tardymu ve-ĮJ&u bus, nes Lietūkis par- •. (alksniniu) kub. metrui rei- 
da Telšių kriminalinė polici-isigabeno iš Sovietų Rusijos, kia mokėt iki lo litų! O ber- 
ja. Manoma, kad šie plėši-į Bet pasirodo kad tas žiba- žinių—24 litus! Tokiomis 
kai yra padarę ir daugiau' lūs yra toks, kaip ir viskas kainomis niekas iš neturtin- 
apiplėšimų. " • Sovietuose — jis nedega. i gesniujų tarpo negali nusi-

—------------ Štai, ką pasakoja “Lietu-j pirkti kuro.
ADATĄ PRARYTI NE- į vos Ūkininko” korespon- Pabrangus malkoms, ūki- vlsas

arkliais su lietuviais ir vieną 
žmogų apgavo, įkišo jam 
aklą kuiną. Dėl to kilo muš
tynės ir didelis triukšmas. Iš 
karto čigonai griebėsi baslių 
ir manė atsilaikyti, bet tuo
jau čigonus ėmė persekioti 

jomarkas — minios 
Beveik kiekvienas

KOVO MĖNESY BUS
ŠAULIŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad kovo mėnesy i- 
vyksiąs visuotinis metinis 
Šaulių Sąjungos suvažiavi
mas. Dabar daromi atskirų 
buriu metiniai susirinkimai.s iš Krosnos. Esą, užei- minkai kūrena spaliais. Dau- žmonių. nevei 

s ūkininką Bal uli. U-' gelis jų turi įsirengę specia- norėjo ozonui užduoti. Visi 
- - - tik saukė: “Čigonai vagys,”

“Duokit,” “Laikykit.” Vieni 
čigonai kreipėsi į policiją,

išsijuosę.

SANTI JOKIA NELAIMĖ, dentas
“Lietuvos Ūkininkas” ra- nu Pas - - i,-.,-- ,

i kininkas tuoj pradeda: lias krosneles.
Kai kurie seniūnai atsiun- į “Na, o kaię rusų karas su ’ _ Padidėjo susirgimų skai

čių surašytus protokolus net Suomiais? Kaip bus su tur- i čius: 8 Joniškio gydytojai 
tais atvejais, kai žemės ūkio! kais? Ar atims iš Sovietų i dirba iš

šo:

atvejais,_____________
darbininkas besiuvinėda- į Kaukazą. 
mas netyčiomis prarijo ada- Pagaliau visus klausimus BES1VAIŠINDAMI UŽ- 

! tą. Svarstant tokių nelaimin-1 ūkininkas baigia taip: “Vis- MUŠĖ ŽMOGŲ, 
gų atsitikimu protokolus, kas butų gerai, kad tik tas i .
buvo iškilęs klausimas, ar.žibalas deglų. Bet nedega. Lie?ĮŲ. kaime, Žeimelio 
galima tokį įvy kį rišti su že-i čia tai tikra bėda. P, adžio-parapijoj, Šiaulių apskričio, 

i mes ūkio darbais. Išaiškin- i > vainos to nebuvo, degė pas ūkininką A. Gustaitj 
i ta, kad adatos prarijimą ne-'gerai. O dabar nedega visų,. buvo vaisęs. Besivaisindami 
galima laikyti nelaimingu! kurie pirko i Krosną atvež- kaimiečiai susiginčijo n 
atsitikimu, jei tą adata pra- to. Pripili pilną lempą, pa- pradėjo mustis. Juozas Nu
rijo ne siuvėjas, bet eilinis: dega iki pusės, ir ušgesta.” ^mnskis. to naties kaimo ev- 

j darbininkas, kurio paskirtis Korespondentas 
yra žemės ūkio darbai.

i Na. * * 
nelaimė

ciunskis, to paties kaimo gy- 
sakosi ventojas, buvo užmuštas

kiti bėgo per miestelį ir išsi
slapstė žydų namų palėpėse, 
o paskui juos vijosi šimtai 
žmonių. Triukšmas buvo la
bai didelis, bet sužeistų ar 
daugiau sumuštų nebuvo.

Bendrai imant, matyti, 
kad lietuviai čigonų atžvil
giu nėra palankiai nusiteikę.

PLANUOJA ANTRĄ CE
MENTO FABRIKĄ.

------- 4_----------- -------- ... „ v. Finansų ministerijoje ta-
vmvo v»c*i moi. i teiravęsis pas daugelį ūki- mirtinai. Dėl jo užmušimo namasi suorganizuoti žmo- 
, o jeigu tai nėra jokia ninku, ir visi jam lygiai yra areštuotas to paties kai- nįų grUpė, kuri pasiimtų Lie- 
mė, tai darbininkas, lo-: skundęsi, kad dabar atvež- mo gyventojas Kazys Alek- tavoje pastatyti antrąjį ce-
mno iiUinlnVii? m.iiSue ! las Žibalas npfipp’a. nHY iciUS. mpnto -fu tiri Ir n Šįic fa biri Ir n s' pydamas ūkininkui maišus ' tas žibalas nedega.

ar kailinius ir prarijęs ada- ’ —--------------
tą, negali gauti nei atlygini- ’ VESTUVĖSE PADARYTA 
mo. Bet jeigu siuvėjas pra- į ŽMOGŽUDYSTĖ, 
rys adatą, tai tada jau bus. Aną dieną Meškių kaime,! Lietuvos gamtininkai gau- 
nelaime. Na, o jeigu ponas Rietavo vals, pas vįeną ukį. i na pranešimų, kad siaučiant 
mimstens pralytų adatą, njnka buvo vestuvės. Tose j speigams Lietuvoje sušalo 
nebūdamas siuvėju, ai n ' vestuvėse rasta užmuštas nemaža paukščių, 
da nebūtų jokia nelaime. . pil R Stankevičius, vestu-i Ypačiai daugiau sparnuo-

crnnc vai c V*U dalyvis. Kriminalinė po- cių žuvo Zarasų-Švenčionė- 
APIPLĖŠĖ SEDOS VALS- n«iiQ Qto«t^_ lių-Vilniaus apylinkėse, kur

termometras kelias dienas 
rodė net 35-38 laipsnius

SUŠALO NEMAŽAI 
PAUKŠČIŲ.

/.line iiKiKiiiuKa licija išaiškino, kad Stanke- 
CiAUS ŪKININKĄ. nužudė į§ piktumo kiti

Užventis. Neseniai Bum- vestuvininkai: V. ir St. Va
balų km., ukm. Andr. By- heliai, j, Jucius ir P. Blažys.’ šalčio
tautą nežinomi plėšikai api- kurįe suimti --------
plėšė. Kai Bytautas savo u- " ___
kyje vakare šėrėsi gyvulius, 
staiga atsirado du vyrai, ku
rie ji nuginklavo suraišiojo, 
jį patį ir jo žmoną pririšo
prie lovos, jo bute, svirne 15 sausio dienos buvo su- 
padarė kratą ir pavogė apie stabdytas kiaulių supirkinė- 
50 litų. Be to, Bytautą plėši- jimas Tauragės, Šiaulių li
kai mušė. Panevėžio apskričiuose.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties LaikraštisSNEGAS SUSTABDĖ 

KIAULIŲ PREKYBĄ.
r-.-, _ -__ *..4... Išeina du kartu per mėnesi. LaiDel Užpustytų kelių nUO((j£ja Urug. Soc. Part. Liet. skyrius 

“NAUJOJI BANGA Su v. Valstijo 
•e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 

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

MONTEVIDFO. TTRUGUAY.

“Naujoji Banga"

mento fabriką. Šis fabrikas 
turėtų būti pastatytas Vege
rių—Akmenės apylinkėse, 
kur yra pakankamai tinka
mos cemento gamybai žalia
vos. Vietomis kreidos klodai 
siekia net 37 metinis.

Inž. Darnusis atliko tyri
mo darbus Valkininkų apy
linkėse, kame rasta tinka
mos cementui gaminti ža
liavos.
AMŽINOS DAINOS. j

šioje knygutėje telpa 44 geriausių i
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci- i 
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.!

PAŽANGUS SĄVAITRAOT-.S 
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
J U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.” Adresas:

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaitės numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusi* 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius p^ane. 
Šimus, kaina 2c. už Žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriajns už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Mažiausio ^ajieško- 
jimo kaina 50c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS.” 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON. MASS.

Daugiau Savanorių Suomijai

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?

GAISRO NELAIMĖ 
GRUZDŽIU VALSČIUJE. i

Gruzdžių valsčiuje, Dim- 
šių kaime, ūkininką J. Boia- 
!ą ištiko didelė nelaimė. Su
degė jo gyvena maris namas, 
klėtis, tvartas ir daržinė. 
Ugnis sunaikino ir didesnę 
dalį ūkio inventoriaus. Su
degė dalis javų, karvė ir ar
klys. Nuostoliai nemaži: 
apie 3,000 litų. Trobesiai bu
vo neapdrausti. Užsidegimo 
priežastis neaiški.
JAUNIESIEMS ŪKININ
KAMS RANKDARBIŲ 

KURSAI.
Jaunųjų Ūkininkų Rate

lių Sąjunga sudarė planą, 
kur pavasario sezone, nuo 
sausio iki birželio mėnesio, 
bus rengiami rankdarbių ir 
mezgimo kurseliai jauno
sioms ūkininkėms.

Užpultajai Suomijai į pagalbą kasdien pribūva vis dau 
giau savanorių iš kitų kraštų. Čia parodyta savanorių rink 
tinė einant į frontą.

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 KULTl’RA.

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

Pažangieji ameriltietiai—išrašykite savo giminėms ir pa- 
žįstamients Lietuvoje žurnalą “Kl'LTURĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JJ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų. ku. 
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

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

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų 12. Adresas: 

ŽURNALAS “KULTŪRA"
ŠIAULIAI, TOHs got. 153, LitfraaaU.

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKY’RIUS 1. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tą laiką 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 teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai l.x% m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiikos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam
sini mų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm (spaustas kny

gos vardas, KAINA 12.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Aštuntas Puslapis. No. S. Vasario 21 d., 1940 m.

ietinčs Žinios
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖ MINĖTA PER 
RADIJĄ.

Visokie linkėjimai Lietuvai.
Gerbiamoji Redakcija! 

Gal leisite man išreikšti per 
“Keleivi” savo Įspūdžius, 
kurių aš Įgijau besiklausy
damas visokiu linkėjimų

SOCIALISTAI RUOŠIASI 
SVARBIEMS DARBAMS.

Rengia prakalbų maršrutų, 
minės LSS 35 metų sukaktį, 

rengs Spaudos Piknikų.

Pereito šeštadienio vaka

Lietuvai per radiją minint į South Bostone LSS ir LDD 
nepriklausomybės sukakti i apskričių bendrą konferen- 
praėjusi sekmadienį ir šeš-' ei ją apie kovo 24 d. Konfe- 
tadienį. ’ rencija turės aptarti budus,

šeštadienį popiet man te- kaip pasekmingiau surengti 
ko girdėti kalbant per radi- Spaudos Pikniką ateinančią

Bušų nelaimėj sužeista 
15 žmonių.
anedėlio naktį ties

Šauks telefonu Hitlerį 
ar Stalinų.

“Bostono Unive r s i t y Slo 
News” sumanė šitokį planą WaY! , . . ,. .
aukoms rinkti Suomijai: e. Paakiais
24 kovo visuose universiteto ®u. ousai. Nelaimė jvyko iš 
departamentuose bus renka- pnezasties didelio sniego, 
mos aukos ir kiekvienam au- kuns dnbo šlapias ir šalo 
kotojui bus leista traukti bi- Pne lą»W taip kad ne
lietą. Vienas iš tų bilietų manal negalėjo vienas kito 
duos aukotojui teisę pašauk- Pa?tebėti. Sužeista 15 žino
ti telefonu diktatorių Hitle- n^- __
i i, o kitas—diktatorių Stali

ją. vasario 17. Įvyko LSS 60 ' ną. Telefonas bus apmokė- 
kuopos susirinkimas, kuris tas ^?kų. Aukotojas galės 
tarp kitko nutarė sušaukti pasakjji tiems diktatoriams,

ą jis apie juos mano.

o pa
rsiae Inn, netoli nuo Bo-

ko
ją “Darbininko 
p. Kneižį. Jisai džiaugėsi 
kad Lietuva jau atgavo Vil
nių. bet sakė. kad dėkoti už- jungos 
tai reikia “aukščiausiajam svarbu, 
ponui Dievui.“

Sekmadieni klausiausi Ig
no Kubiliuno radijo. Kubi
liūnas pasakė, kad už Vil
niaus sugrąžinimą turim būt 
dėkingi Stalinui, nes ištik
rujų jis Vilnių iš lenkų at
ėmęs ir Lietuvai atidavęs.
Toliau Kubiliūnas palinkę- . . ..
jo. kad Lietuva greitai susi- palįstų organizacijos suruo- 
lauktų tokios demokratijos. : ® ylsa .edę prakalbų, kurios 
kaii> Amerikoje. Žinoma, to- lvXks siose kolonijose: 
kiam linkėjimui pritariu ii ' /Vasario -o, 2 valandą po- 
ag * Jpiet, Nonvoode, lietuvių sa-

Bet kam ištiktųjų lietu- Kalbės Keleivio re- 
viai turėtų būt dėkingi už aaktonus S. Michelsonas. 
Vilniaus atgavimą? Apie Tema: Ko Sovietų Rusija 
“aukščiausi poną Dievą.” veržiasi j Suomiją, 
žinoma, čia negali būt kai- Kovo o dieną, L valandą 
bos. nes tai tuščias žodis. P^P1 Kliubo salėj, pne 
Jeigu Dievas ištikrujų gale- /bo Harvard Street, Gam
tų ką noi's padalyti, tai, be bpdge uje. Kalbės “Naujo-

redaktorių
t * •

Atvyko pabėgėlių iš po 
Hitlerio.

Pereitą sąvaitę Bostono 
uostan atėjo norvegų prekių 

vasarą. Taipgi nutarta reng- laivas “Mostun,” kuriuo at
ris minėti 35 metų sukakti vyko 12 žydų pabėgėlių iš 
nuo Lietuvių Socialistų Są- kontentiacijos stovyklos 

Įsisteigimo. Butų Austrijoj. Jie Įsėdo Į tą laivą 
kad draugai pasi- Liverpooly. Kelionė buvo 

stengtų tą sukakti paminėti labai audringa ir tęsėsi 13 
visose kolonijose, kur tik dienų, bet žydai vistiek jau- 
randasi LSS kuopos. čiasi laimingi, kad pasiekė

LSS 60 kuopos valdybon į laisvą Ameriką.
1940 metams inėjo šie drau-' ----------------- .-
gai: J. Jankauskas, P. Bra-! Bostone Į Saros Kinn butą 
zaitis, \V. V. Anesta, F. N.; Įsiveržė vagis, nustūmė ją iš 
Roman. į kelio, pagrobė jos pinigus ir

Bostono ir apylinkės so- į pabėgo per langą.

Minkų radijo programa.
Vasario 24 d., 8:30 ryto, 

iš WORL stoties kalbėsi 
Johnny Broaca iš Clevelan- 
do, bus žinios, muzika ir 
dainos.

Vasario 25 d., 9:30 ryto
iš tos pat stoties groa Longi- Frank ir Emma Kicziai 
no Buimo orchestra, ir dal

SIDABRINĖS VESTUVĖS. iu. TRObridga MM

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVI8 GYDYTOJAS 
Valandų: 2-4 ir 

NediliomU ir iraatadiaUato 
aaa 10 iki lt ryta.

278 HARVABD STREET 
kam p. laaiaa at arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 21343 

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAURENCE. MASS.

_T , .. . * laukė 25 metu ženvbinio gyveninuos Veronika Putvmskaite- 
Belkus iš Nantasket.

REIKALINGOS MERGI* 
NOS STIČERKOS

Prie vyriškų drapanų, turi būt pa
tyrusios. Nuolatinis darbas.

Colonial Coat Co..
60 K Street. So. Boston.

mt) sukaktuvių. Ta proga, vasa
rio 11 d. Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubas surengė jiems 
puikią vakarienę. Svečių atsi
lankė ir iš tolimos apylinkės, ii

susi-1 Kiežio darbas stebuklingas.
Ji supras tik išmintingas.

Kraukis Kiežis iš jaunystės 
Yra meistras staliorystės.
Ir antiųue daiktų rinkėjas, 
Iš mažens tą pamylėjęs, 

į Jei kas esat piniguoti.

Kubiliuno radio programa.
Nedėlioję, vasario 25_nuo 

8:30 lyto iš stoties WČOP 
1120 k; Programą pildys Ig
nas Kubiliūnas, Elena Žu
kauskaitė ir Frank Petraitis 
Rhythm Kings Orkestrą.

Vakarienė ir Teatras.
{vyks nedėlioję, vasario 

25 d., nuo 7:00 vakare, Lie
tuviu Žinvčios svetainėje.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 

-SOUTH BOSTON, MASS.

Tei. ŠOU 4845

tiek daug. kad svetainėje buvo • Gaiit pas H užvažiuoti, 
per maža vietos ir turėjo dau į pakaibėti, pamatyti, 
gelis grįžti. Kalbėtojai ir sve-, nors gero jsjgyti.

Draugai Kiežiai nuoširdingi,čiai linkėjo jubiliantams geriau- i 
sios laimės, ilgiausių metų ir 
laimingai sulaukti ir auksinių 
vestuvių. O “Išminties“ redak
torius pasveikino jubiliantus se
kančiai :

EATON VIEŠBUČIO GRA
ŽUMAI.

City Pointe, arti jūrių. 
Lietuviai namų daug turi.
Bet tik vienas vienatinis 
Yra viešbutis mūrinis.

Hotel Eaton jis vadinas.
Ir gyvena ten šeimynos 
Parinktos rūšies, geriausios,

Visad draugiški, teisingi, 
Adresas jų išdrukuotas 

Į čia bus aiškiai jum paduotas: 
į FRANK KIEŽIS, Hotel Eaton, 

So. Boston, Mass.
į Visiems draugams, kurie ren- Į 
gė mums paminėjimą, svečiams 
už atsilankymą ir širdingus lin-; 
kėjimus, šiuomi pareiškiame! 
musų širdingą ačiū.

Frank ir Emma Kiežiai.___ ___
TAISAU SIUVAMAS 

MASINAS.
Taisau visokias, vyriškas ir mote- 

Mandagiausios ir švariausios. | rlškas. casper AMBROSE. (?)
279 Bolton Street, So. Boston.

viškos šalys pasidalijo kata- nistu ruošė su Anganeciu į gerai žinomas Juozas Tau- 
likiška krašta ir i “stebuk- revoliuciją Lietuvoje, o ant- rinskasą Taipgi dainuos 
lingą" Čenstakavo? kliošto- kalbės apie Sovietų Ru- draugė: Helena Repšienė ir 
riu arkliu? sustatė. Aišku, i S13°? ir okietijos susidrau- jos duljrelė Edith, ir Adeli- 
kad Dievas čih balso neturė-! gavimą. , InaLušjutė, ir kiti. Įžanga

,’pbtai.jo. todėl p. Kneižio kalbą ' Tos pačios dienos vakarą, 50c. y 
reikia išbraukti kaip 100 kaip j :30, abudu kalbėtojai p
nuošimčiu nesąmone. kalbės South Bostone, Lie-

Bet kaip apie Staliną? Re-1 tuvių Salėj, kuri žada būt
mianties žiauria spėka, žino- jau pataisyta iki to laiko, 
ma. Stalinas galėjo Vilniaus Kovo lt dieną, _ valandą 
Lietuvai ir neduoti. Bet re- popiet, tie patys. kalbėtojai 
mianties teisingumu, jis ne- kalbės tom pačiom temom 
turėjo teisės nei kojos į Vii- Laurence, Lietuvių Lkėsų 
nių kelti, nes tai ne jo terito- Kliubo salėj pne

Rengia Moterų Ratelis.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT A V E,

Jaktica/Plain, Mass.

Res. Tel. Amold 4028

Draugai Kiežiai. darbininkai, 
Y’r’ šio namo savininkai; 
Frankis Kiežis, vyras doras, 
šio palociaus gaspadorius. 

Kambariuose jo įėjus, 
Pamanai, kad čia muziejus: 
Rankų darbo brangumynai 
Visus kambarius dabina, 

i, Vien istoriški rakandai,
} Kurių nieks kitur neranda;
• Stovylos iš bronzo lietos. 

Laikrodžiai prie koinos vietos. 
Rankoms dirbtas kabinetas. 
Miljono dalių sudėtas,

AJH. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina. i 

OFISAS: 315 E Street; 
SOUTH BOSTONE.,

31 RICHFIELD ROAD, 
ARLINGTON, MASS.

Tel. ARL 4928

TeL Uaivereity MM

Dr. Susan
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTI8TS 
VALANDO8: M b lA

678 Massachusett* Ava^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrade.

Specialiau* Vyriškų ir Motariikų 
Ligų, taipgi Kraojo ir Odoa.

Valandos: ano 10 iki 12 tfoaų. 
ano 2 iki 4, m 7 iki S vakare
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON. MASS.
TeL Co»awawaaHk 4*70.

T e L ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

•Tel.

rija. Vilnius vra nuo amžių 
Lietuvos sostinė, Vilniaus 
kraštas lietuvių apgyventas 
ir 192b metų sutartimi So
vietų Rusija yra išsižadėjusi 
visų pretensiių nrie to kraš
to. Taigi dabar, kai vokie
čiai sumušė Lenkijos armi
ją. Lietuvai reikėjo tik nuei
ti ir pasiimti savo Vilnių 
Vokiečiai ir siūlė jai taip pa
dalyti. Bet Lietuva negalėjo 
taip greitai susiorijentuoti ir 
tuo tarpu Vilniun inėjo ru
sai. Vėliau jie iš miesto pasi
traukė, l>et apie du trečdaliu 
Vilniaus krašto pasilaikė

Berkelev
streeto.

Kovo 31 dieną. 2 valandą 
popiet. “Keleivio” redakto-’ 
l iūs kalbės Montelloje, Tau
tiškam Name.

Pavogė troką mėsos.
Omaha Packing kompa

nijos mėsos išvežiotojas su
stojo Cambridge’uje prista
tyti užsakytą mėsą i vieną 
bučernę. Kaip tik jis inėjo 
krautuvėm du airiai tuojaus 
i jo troką ir leidosi bėgti. 
Buvo pranešta apie tai poli
cijai. kuri už pusvalandžio 
ir sučiupo vagilius. Mėsos

sau. Čia jau yra aiški Lietu- troke buvo už kelis šimtus 
vai skriauda. Ar gali Lietu- dolerių.
va būti užtai Stalinui dėkin- ‘-----------------
ga. tai kiekvienas gali su- Baisios sniego pūgos.
1” . ,. • Pereitos savaitės sereda

Reikia da pa>akui zodi.y gostonan atūžė baisi žiema, 
kitas ir apie r»p. Minkų radi- Užpustė visus kelius ir ket- 
jo piognamą. kuii peieitą vergo lytą sustojo netik visi
sekmadieni specialiai bu\oj automobiliai ir gatvėkariai,, 
transliuojama į Lietu\ ą. t įa. j)et jr taukiniai. Užsidarė 1 
apie Lietmą kalbėjo ad\. A.: vj?og mokyklos, visos di-j

na\ ‘Vp-pko* Pro^?ma j džiosios krautuvės, ofisai ir 
lup o įvain ir nebloga. Neu- teismai. Žmonės, kuri dirba 
\oi kieti> p. \a>iliau>ka> mjes^e, o gyvena užmiesty, 
dainavo visai geiai.. Malonu . vjsaj negalėjo ta dieną mies- 
buvo JO klausytis. Neblogai, tan atvykti.*Miestas nespėjo 
udaina\o n \ \ t ų choia>. , sniego išsikasti, o šį pane-

Viską girdėjęs, ^ėli ir vėl pradėjo drėbti.

Gatvėj mirė bedarbis.
< anigridge'uje, Kirkland' niškis fondas, kurio raštinė 

ir Baldu in gatvių kertėj, ne-į randasi prie 81 Washington 
toli nuo WPA projekto, su-j st, surinko jau apie 86,000.
."muko ir neužilgo mirė Jo- -----------------
seph McBride. 37 metų am- Brightonc nuo geležkelio 
žiau< bedarbis. Jis buv<, ge- į bėgių aną vakarą nuslydo 
įai žinomas tarti muzikos, Laukinio garvežys. Bėgiai 
mėgėjų ir keli metai atgai j buvo apšalę ledu.
verte didelę orkestrą. Da-! —------—•—
bar duoną muzikantams at-, Tūlas ?Jarido.\ ir McCone 
eme radijas ir daugybe mu-j buvo nuteisti kalėjiman už 
'ii •intn irt’dinp čj oibdideriu diihioet i

Suomijos šelpimo bosto- 
Kl

MR. CARLO TOLINI
Šefas GARSAUS BOSTONO VIEŠ

BUČIO “COPLEY PLAZA” 

rekomenduoja

PICKWICK ALE

Mr. Tolini sako—“Mano svarbiausias darbas yra prirengimas 
valgių ir subalansuot menu ir, žinoma, aš esu interesuotas pri
taikinti prie valgių tinkamus gėrimus, nes jie yra svarbi dalis 
prie pietų skanumo. Todėl man malonu yra pareikšti faktą, 
kad mano prasme stiklas PICKWICK BLIAUS duoda tinkamą 
skonį prie gerų pietų. PICKWICK yra žinomas tuo, kad jis 
padalytas ' iš natūraliai auginamų miežių, selyklo ir apynių, 
taipgi jis yra tinkamai išfermentuotas, už tai lengvai virškina
mas. PICKWICK tikrai sudaro dalį maisto, ir todėl aš visuomet 
esu pastebėjęs, nors mes COPLEY PLAZA viešbuty vartojame 
didelį įvairumą gėrimų, bet didžiuma musų kosttiflierių, kurie 
pasirenka salyklinį gėrimą, pi aso PICKWICK.”

PICKW1€K ALE
Bvruedby HAITI NRH ITR N CO., Ine., Boston, BRI AYI RS SJNCE i8;o

st: H.

Gyv. 31132

\ DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Val«ndo8:'9 ild 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

8ondom » Iki lt 
ir susftuun. 

AKIŲ DAKTARAS

S
lštaiso defektuotas akta ir tinka

mu laiku sugrąžinu iviesa. Iiog- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

> | 114 Summer Street,
J LAWREXCE. MASS.

28824

DAKTARAS

Louis B. Plekavich
OPTOMETRIST

IŠEGZAMINUO4A. AKIS,
PRIRENKA AKINIUS. 

Ofiso valandos: 10:00 iki 8: vak; 
Ketvergais nuo 10 ryto iki 1 dieną 

803 CAMBRIDGE ST.. 
CAMBRIDGE. MA8S.

Tel. KIRkland

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE, Room 29
BOSTON. Telef. Lafavette »71 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INK8TU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS* 
TYTOJAI. 
(Insuretf 

Mcvera)

Pcrkraustom 
čia pat ir i to
limus vietas.

Saugi prieštara, kaina prieinama. 
328 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 4S18

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

Telephoaa

SOUth
Boston

1088
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TUOK V AGENTŪRA. 

Kaino. Stebėtinai Pigina.
Dideli pageriaiaiai ir 

tyydraalic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TRUKUS VISOKIU 

IšDIRBYSCIU.
I’eler Trečiokas ir
Jae Kapočiunaa — savininkai.

Taiayara ir demoMtravimo vieU: 
1 HAMLIN STOEBT

BtRkth8L,




