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“KRIKŠČIONIŲ FRONTO” 
VADAS PASIKORĖ

Anglija nustebino pasauli “New York Times’’kores- Jun§^.ės Valstijos su- 
1 lt J i j • k nmno. ?'katO dldint SaVO karo lai-»ams, taip Norvegijoj aisi- paskelbdama, .kad ji nuta-įP P vvna Senate dabar vra

rado karininkas Quinsling, i ™si uzdaryt minomis 50,000 są is Romos, kad Italija ruo- m- bUiu^ kuris rėk 
norvegas fašistas.įkris tu£ keturkampių mylių juros. Stasį., ka^. Jį st^ąnbVo-

IŠ PIETŲ VERŽIASI,NA* sams, taip Norvegijoj atsi- 
CIAI, IŠ ŠIAURĖS—

norvegasANGLAI.

Sostinė Oslo vokiečių ran
kose. Valdžia ir karalius 

pabėgo.
Štai kas atsitiko su Nor

vegija, kuri taip nenorėjo 
karo. kad nesutiko net pra
leisti per savo žemę aliantų 
armiją Suomijai Į pagalbą:

Anksti pereitos są vaite? 
panedėlio lytą, kuomet dau
gumas gyventojų dar mie
gojo, prie Norvegijos pa
kraščiu pasirodė apie 40

jaus sudarė savo “valdžią”, užblokuodama tuo budu vi- ^ijosmui $964,000.000. Atstovu
ir jos vardu paskelbė laivy-J ^ Vokietijos pataastj, pra- edaktoian^ są jau jsa v pagiulė pridėti da
nui įsakymą nesipriešinti dedant nuo Olandijos n_ ei- ta šiąinfod* $655,000,000. Siūloma pa- 
vokiečiams. Norvegų laivy- nąnt aplink Daniją iki Bal- kietuos laimėjimus Skand - 21
nas. manydamas kad įsaky-iįjos . juros, o pasku^ vist Ii' vi, 22 pagelbiniu laivu ir

BIJOJO, KAD REIKĖS 
SĖSTI KALĖJ1MAN.

Jis buvo vienas iš 17 kleri- 
kaliikujų fašistų, kurie bu
vo sučiupti .«u ginklais ir

bombomis.
Pereitą sąvaitę Brooklv-

Fronto” paslapčių teisme. 
Jei tu mus išduosi, mes tave 
užmušim — grasino jam 
“Krikščioniu Fronto” na
riai.

“Ką aš dabar dalysiu! 
Ką aš dabar dalysiu!” ai
manavęs Ernecke savo ad
vokatui. Išeities jis nematę •.

tai jam grę-

....... ........... navijoj. Sprendžiant iš fa
mą’duoda'^teisėtojf šaliesJ Baltijos pakraščiu iki Lietu- šistų spaudos tono, tai de- 
vyriausybė, sulaikė ugnį.; vos» o nuo tenai atgal i va- mckratines valstybes Ja„u jamg
Tuomet vokiečiai išlipo Os- karus skei-sai visą Baltijos aiX - ^ir Laivyno departamentas | vpkietys fašistas ir “Krikš- sę kalėjimas. Todėl jis ir pa
lo uoste ir užėmė Norvegi- JU1> taip kad Vokietijos lai- ant Danijospaajškino, iog Amerika turi įmonių Pronto lyderis. Fe- sikore.
jos sostinę. vai negalėtų nei išeiti, nei ^V^ps^esąs aiškinama. lai vvna didinti dau-i deralės valdžios agentai an- Bet reakcinė buržuazijos

, m< kratinės vaktvhė<x ian A.00O orlaiviu laivyno reika- j ’le pasikorė Klaus Gunther
atgal i va- mckratines ^valstybes jau ljims - 'Ernecke, 36 metų amžiaus

vai negalėtų nei išeiti
Tuo pačiu laiku kiti vo-; sugryžti. Pasaulį tas 

kiečių laivai iškėlė savo ka-’Lino dėl to, kad iki 
riuomenę kituose Norvegi- nebuvo girdėta, kad 
jos uostuose. Pakol anglų

Vokietijos laivų su karei- laivynas apsižiūrėjo, visi 
Norvegijos pajūrio miestai 
buvo jau vokiečių rankose.

viais ir ginklais. Ir nieko ne
laukdami jie pradėjo lipti į 
sausžemj.

Vokietijos atstovas Osloj 
tuojaus įteikė Norvegijos 
vyriausybei ultimatumą, ku
riame buvo reikalaujama:

1. Kad norvegų vyriausy
be tuojaus paskelbtų savo 
kariuomenei ir laivynui įsa
kymą nesipriešinti vokie
čiams.

Ir tai ivyko į kelias valan- anglai turį pasidarę specia- 
das ‘ i lių povandeninių laivų, ku-

Tai buvo jau tikras žaibo į J ’ęplaukdami po vandeniu 
karas, tikras “blitzkrieg.”

Bet tuo viskas nepasibai
gė. Vokiečiai pradėjo ga
benti Norvegijon daugiau 
savo armijos ir tankų. Ang
lų laivynas jau išsijudino ir 

■ pradėjo juos skandinti. Vo-
2. Kad norvegų armija • kiečiai paleido 500 orlaivių 

pi įsidėtu prie vokiečių. atakuoti Anglijos laivyną.
3. Kad visi norvegu ka- Prasidėjo, tikras pragaras, 

trobesiai

Jeigu ne mirtis

trumpą laiką butų galima 
pristatyti tiek daug minų. 
Todėl prasidėjo visokie spė
liojimai. Vieni mano, kad

leidžia minas, kaip bulve? ' dėm, taip kad paprasta pub- 
sodina. Kiti mano, kad ang- i Hka jų ir nepastebi. Prezi- 
lams čia daug bus slapta pa- • dento Roosevelto kalba, ku- 
dėję švedai, kuriems taip ri \i jis pasmerkė Vokieti- 
pat svarbu apsisaugot nuo Į jus užpuolimą ant Norvegi- 
vokiečių užpuolimo. To: jcs kaip biauriausį barba- 
minos uždaro išėjimą Lietu-: rizmą, taipgi buvusi įdėta 
vai, Latvijai, Estijai ir Ru- i nežymiomis raidėmis ir įkiš- dėldienį čia kalbėjo Ameri- 
sijai. ta tarp skelbimų. kos Darbo Federacijos pre-

Vienu žodžiu. Vokietija ridentas Green, kui is atvy

ti jų valdžią, sušaudyt bent pamatytumėt, kok? butų tos 
¥ ainiu t 2 senatorių, įteigti fašis- spaudos riksmas ir ?taug‘-
Ij€WIS Jil€Kiąs; tiskų. diktatūrą ir išnaikinti mas, jeigu šitokia byla butų

Revoliucijos.
Green seko, kad CIO vadas 

norįs būt Amerikos dik
tatorium.

Flint, Mich.—Pereitą ne-

žydus. iškelta kuriai nors kailinių
Pereitą sąvaitę Brooklyne darbininku organizacijai!

piasidėjo šitos gaujos byla. _i—-—.—
Valdžia pastatė vyriausiu p..,,savo liudininku Dennisą G/£-
Healy, Justicijos Departa- siu Pavojus. 
mento agentą, kuris buvo j ,,, , ,, , - , . •prie to “Kri&ionių Fron- n^iSLA valdybos

’prfetaŽS"' tynnėjbno ji mėnesi Turim.
Ir via« i„ >la uol daviniai rodo,.„kadKaip Veikia

CIK Apsauga Da- ! Ma turi eiti su Hitleriu. Vie- bininkus pne savo federaci- 
niinls) nas fašlsto? laikraštis, bu- jos. Dabar šitos pramonėsOljOJC. i tent “Telegrafo,” artimas darbininkams vadovauja

Vokiečiai užėmė mažutę' užsienio reikalų ministeriui, ęio, bet šią sąvaitę visuose 
Daniją sakydami, kad jie atvirai pasakęs, jog klydo General Motors fabrikuose i priklaus daug policininku rcĮon Pusen: Het ios nepr- 

tie žmonės, kurie tikėjosi, bus nauji balsavimai, ku-'jr milicijos vyramu ju, ku- miegoti, kiekviena jų 
nuspręsta, kuri or-:,įe mokina “frontininkus” tun tuojaus susirinkt n pa-

_ .. i • u-, • - --------- tun atstovauti i šaudy t iš kulkasvaidžiu, dHotl.savo, ba^.”s uz Pazan’
pradėjo bombarduoti vokie-1 užpuolimą ant Suomijos, būgnai tuojau prabilsią. darbininkams toliau. Taigi j mėtyt bombas, dary; užnuo- juosius kandidatus, l u
čių pozicijas sausumoj. Vo-' Danija šalis mažutė, ai-mi-j — —— ponas Green ir atpyškėjo iš j iįmus. ir tt. Nors kun. ^nt: D1,ag°^ų’ . TJi "4’
kiečiai turėjo bėgti į kalnus!J°S neturėjo, pnesmtis ne-, VoKICCIU UfensyVO, Washingtono agituoti, kad Coughlinas sakosi nesąs tie- u‘r* K,lk*’ Uug!’ kuz a'

Taip buvo pirmadienį, 
antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį.

Penktadienį anglai jau, 
pradėjo imti viršų. Stipins 
jų laivynas įnėjo į Narviko i

nuomenes trobesiai ir pa
kraščių tvirtovės tuojau bu
tų užleistos vokiečiams nie
ko nesugadinant.

•1. Pristatyti vokiečiams 
planus, parodančius kurio
se vietose juroje sustatytos 
minos.

5. Visa Norvegija nakti
mis turi būt aptemdinama.

6. Visos susisiekimo prie
monės turi būt pavestos vo
kiečiu kontrolei.

7. Iš Norvegijos uostų ne
privalo išeiti nei vienas lai
vas. Vėliau prekyba galė
sianti eiti tik su Vokietija.

S. Norvegijos lakūnai pri
valo klausyt vokiečių įsaky
mų.

9. Visos radi jos stotys pa
vedamos vokiečių armijai.

10. Spauda gali skelbti 
lik vokiečių armijos prane
šimus.

11. Karo medžiagų eks
portas tuojaus sustabdomas. , . ...

Padavęs šituos reikalavi- į bombai duoja Anglijos or
iu us, Vokietijos atstovas |>a- 0 al?glų pozicijas
įeiškė, kad jie tuojaus turi

uostą, kuri buvo užėmę 7 . . _
Vokietijos naikintuvai, ir: non “apsaugoti jąnupĄn-
visus juos paleido jūrių dug-i Styos imperializmo, lygiai . ----- -----------—------------- . 11V
nan. Tuomet anglų laivai j taip kalP rusai teisino savo nebekanauti. Italijos karo gamzacija turi atstovauti j šaudyt

ir girias. Anglai išlipo kran- 
tan ir užėmė Narviką. Tai 
labai svarbus uostas vokie
čiams. Jie per jį gaudavo 
geležį iš Švedijos.

Užėmę Narviką. anglai 
dabar gabena tenai daugiau 
kariuomenės ir sunkių gink
lų. Sakoma, kad pribuvo te
nai ir francuzų kariuomenė. 
Iš čia anglai su francuzais 
žygiuosią į pietus, kur jau 
įsistiprino vokiečiai. Tuo 
tarpu vokiečių pozicijas

turįs apie 
300,000 narių. Jo skyl ių esą 
po visą Ameriką. Prie jų

apie S0 iš jų yra pažangios 
ir gali nusverti rinkinius ge- 

Bet ios nepr-

būt priimti, nes vokiečių ai 
mijos žygis Norvegijon nu
ėjęs jau taip toli, kad svars
tyti nėra laiko, reikia tik 
stengtis, kad butų išvengta 
kraujo praliejimo.

Taip vokiečiai padarė tą 
patį įytą su Danija, ir ji ne
sipriešino.

Bet Norvegijos ministeriu 
kabinetas atsakė, kad ne

pleškina vokiečių orlaiviai 
Taigi visa Norvegija dabar 
liepsnoja gaisrais. Anglai 
sako, kad jūrių mūšiuose 
pereitą ir šią sąvaitę vokie
čiai neteko apie 40 laivų. 
Anglijos laivynui duotas į- 
sakymas išnaikinti visus Vo
kietijos laivus.

galėjo. Tik pereinant vokie
čiams per sieną, Danijos pa
sienio sargai buvo pradėję 
priešintis ir buvo kiek už
muštų. Bet valdžia tuojaus 
davė įsakymą nesipriešinti 
ir vokiečiai tuoj uždėjo Da
nijai savo “apsaugą.” Jie 
pasakė paliksią danų val
džią ir šalies tvarką čiely- 
bėj. net ginklų neatimsiu, 
tik saugosią, kad Anglija 
neužpultų.

Dabar gi Danijos konsti
tucija nušluota į šalį. Jos 
vieton, paskelbti vokiečių 
karo įstatymai. Prekybą pa
ėmė į savo rankas vokiečiai. 
Žmonėms uždrausta susi
rinkti savo reikalais pasi
tarti. Danų policija pašalin. • • i • a • 1<

darbininkai nebalsuotų dau 
giau už CIO. Pereito nedėl- 

Pereitą sąvaitę vokiečiai dienio prakalboj jis čia gąs- 
smarkiai bombardavo alian- dino darbininkus, kad CIO 
tų pozicijas vakarų fronte, i vadas Levvis
Tuo pačiu laiku skleidžiami bes liga” ir “ 
gandai, kad vokiečiai ruo- nės revoliucijos.” Jis vedąs 
šias didelei ofensyvai prieš “komunistų partijos politi- 
franeuzų Mažino liniją. Bet ką ir norįs buti Jungtinių 
Paryžiuje manoma, kad tai Valstijų diktatorium." Jei- 
esąs vokiečių blofas. Tie gu tas ne tiesa, sako Green, 
gandai esą leidžiami tuo tik- tai tegul, girdi, Levis pa-

Ar Blofas? sioginis tos gaujos narys, ?*r« ir D r’ Staniilo- 
tačiau jo leidžiamas orga- į Ta,tL 
nas “Sočiai Justice” visuo- 

, met ją užtardavo ir girdavo,
“sergąs didy- j kaip tikrąją “krikščionybės 
siekiąs polįti- uolą.”

Brooklyne ir Nevv Yorke

Komunistų Rašyto
jas Areštuotas.

Pittsburghe anądien buvo 
tos gaujos vadas buvęs Er- areštuota? John L. Spivak, 
necke (ištark: Ernekė). Pe- komunistų kalbėtojas ir iu 
reitos sąvaitės penktadienį laikraščiu “Daily Worker” 
jis į teismą jau neatėjo. Ji« ir “New Masses” korespon- 
buvo pastatytas po $7,(MM> dentas. Varantą jo areštui 

siu, kad aliantai nedrįstų aiškina, kokiais tikslais jis kaucijos. Todėl teisėjas pa- išėmė tūlas Francis Sullivan. 
siųsti didesnių savo jėgų ketina steigti “trečiąją par- Į skelbė jo kauciją prarasta ir kurį Spivak kriminališkai 
Norvegijon. tiją?” 'išleido varantą jį areštuoti, apšmeižė komunistų laikra-

Suomių-Rusų Siena 
Jau Nustatyta.

ANGLIJA RENKA NOR
VEGIJOS IR DANIJOS 

LAIVUS.
Anglijos karo laivynasIš Maskvos pranešama.

. , kad. “suprasdami vieni ki- pradėjo rinkti visus Norve-
ta; jos vieton atsistojo Hit-1 tus,” Sovietu Rusijos ir Šuo gijos ir Danijos prekybos 
lerio smogikai. Danų tvarka, nemijos įgalioti atstovai ga- laivus Tolimuose Rytuose, 
ir laisvė visai išnyko. Tai ve,! lutinai jau nustatė naują Visi jie koncentruoia'mi an

ir areštuotąjį atgabenti teis- ščiuose. Spivak buv > suim- 
man. Bet subatoj Ernecke j tas komunistų prakalboje, 
buvo rastas skiepe pasi ko- Jį paėmė uniformuotas poli- 
ręs. Jo advokatas dabar sa- cistas. Vėliau, kai Soivak 
ko, kad Et necke buvęs labai buvo perkeltas iš policijos 
Pienuotas. Stačiai gailą bu- vežimo i šerifo automobilį, 
vę žiūrėti, kaip jis paskuti- jis pradėjo visu balsu šauk- 
nėmis dienomis blaškėsi. Jis ti: “Policija, gelbėkit! Jie 
gaudavęs nuo kitų “fronti- mane veža nužudyti.” Polie-

AMERIKOS INVESTMEN* 
TAI SKANDINAVIJOJ.

priklausoma valstybė nega-j Washingtono žiniomis, 
Ii šitokių reikalavimų priim-j Amerikos žmonės yra įdėję 
t i. Kabinetas da pridūrė, jį Danijos paskolos bonus 
jog pats Hitleris yra paša- j $103,000.000, o į Norvegi-
kęs, kad tauta, kuri vergiš
kai pasiduoda kitų sauva
lei. nėra verta gyvenimo.

Tuomet vokiečių orlaiviai 
pradėjo mėtyt bombas į Os
lo miestą. Valdžia ir kara
lius pabėgo šalies gilumom 
Oslo uoste buvo keli noi*ve- 
gų karo laivai. Jie tuoj pra
dėjo šaudyt į vokiečius. Du 
vokiečių karo laivai buvo 
nuskandinti, kiti sugadinti.

Bet Norvegijoj buvo išda
vikų. Kaip Suomijoj atsira
do Kuusinen, kuris priža
dėjo savo tėvynę išduoti ru

jos bonus — $92.000,(MM). 
Kelios dienos atgal tie Ilo
nai čia buvo parduodami ir 
perkami po $100 ir iki $106, 
o dabar nukrito iki $40.

POLITINĖS RIAUŠĖS 
MEKSIKOJ.

Pereitą subatą Meksikos 
sostinėj susirėmė dvi prie
šingos politinės frakcijos— 
valdžios šalininkai su opo
zicijos šalininkais. Prasidė
jo šaudymas ir vienas opo- 
zicininkų buvo nušautas, o 
devynį sužeisti.

kieriai Ne Geresni.
uzemę iš pat Karo pra- paimtų 

Associated Press praneša, i dži<«> kuoinet finai nesitikė- 
kad pereitą nedėldieni Rio' h? užpuolimo ir nebuvo pa
de Janeiro mieste Brazilijos /uuosv gtntis.
federalinės valdžios polici-1
ja suėmė 50 komunistų. Be 
to, apie 50 komunistų buvę 
suimta pora sąvaicių atgal. 
Visi jie kaltinami prieš val
stybiniu veikimu.

POTERIAIS NORI SU
STABDYT KARĄ.

Romos žiniomis, vokiečių 
užpuolimas ant Danijos ir
Norvegijos labai sujaudino 1 pimas jau žinomas visiems. 

Philadelphijos policija su- popiežių ir jis įsakęs viso pa- i Dabar jau ir Lavvrence pra
dinė tūlą Mrs. Ethel Broun, šaulio katalikams kalbėti • aidėjo tyrinėjimas. Pašauk- 
21 metu amžiaus moterį, poterius, kad karas sustotų.! »a apie 200 miesto tarnaut,»-

MOTERIS BANDITŲ 
GAUJOS VADĖ.

Lavvrence, Mass. Bos
tono ir Worcesterio politi
kierių vagystės ir kyšių lu-

kuri vadovavusi «S jaunų Bet poteriai karo nesustali- jų liudininkais. Daugiau
banditu gaujai. Ji visuomet dyS< 
važiuodavo su jais vogtais 
automobiliais, sėdėdama

ANGLAI ŽADA PAGAL
BĄ ŠVEDIJAI.

šį panedėlį Amerikoj gir- priešakinėj sėdynėj nuiody- 
dėjosi Anglijos radijo sto- davo kelius ir vadovaudavo 
ties pranešimas vokiečių užpuolimam?. Policija sako, tą sąvaitę 
kalba, kad jeigu vokiečiai kad šitos moteriškės vado- Raymond

HAVERH1LLYJE’ PRIGĖ
RĖ JAUNUOLIS.

Haverhill, Mass. — Perei- 
čia prigėrė upėj 
Dufour, 14 metų

užpultų Švediją. aliantai vaujama gauja yra surnu-, amžiaus jaunuolis. Jis išsiirė
tuojaus eitų į pagalbą 
pultajai.

uz- šus 35 žmones, 
į labai sunkiai.

kai kuriuos valtimi ant upės ir valtis ap
sivertė. *

kai 20 jų jau pasisakė turėję 
mokėti savo viršininkam? 
kyšius, kad neišmestu iš dar
bo. Yra atvykę iš Washing- 
tono keli federalės valdžios 
agentai, kurie tyrinėja tų 
kyšininkų pajamas. Vei
kiausia jie bus kaltinami ir 
dėl pajamų mokesnio nemo
kėjimo.

POTVYNIO PAVOJUS 
KAUNUI PRAĖJO.

Generalinis Lietuvos Kon
sulatas New Yorke gavo iš 
Kauno žinių, kad Nemuno 
ledai jau išėjo ir potvinio 
pavojus Kaunui jau nebe-

BANDITAI PAGROBĖ 
$11,500.

New Britain, ( t. — Penki 
ginkluoti banditui pereita 
sąvaitę užpuolė čia Railuay 
Express agentūrą, pagrobė 
$11,500 pinigų ir pabėgo. 
Jų automobilius buvo su 
Ne>v Jersey blėtomis.



X
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Arabai Su Žydais Susitaikė?

KODĖL SLA PREZIDEN

TAS NEPILDO KON
STITUCIJOS?

Tautininku politikieriai, 
kurie išsiuntinėjo SLA na
riams lapelius apie SLA 
“mirti," susilaukė antausių 
iš visu pusių. Juos pasmer
kė net ir saviškiai. “Vieny
bė" 70-tame numery pripa-

“(e) Už šmeižimą, niekini
mą ar neteisingą kaltinimą 
Susivienijimo Seimo, jo virši
ninku ar Pildomosios Tarybos 
nariu.*’

Bausmė už šituos prasi
žengimus gali but išbrauki
mas iš SLA. atėmimas teisių 
ir piniginė pabauda.

Taiui šmeižikus bausti
žista. kad “vadinamieji pro- į reikalauja ne vien tik SLA 

' kuopos, bet to reikalauja ir 
pati SLA konstitucija. Na. 
tai kodėl gi SLA preziden
tas nepildo konstitucijos?

gresistai pasirodė geresni 
žaidėjai" už tautininkus. O 
apie savo tautininkus, ku
riuos ji vadina “valstybine 
partija," ji sako, kad tai esą 
' liurbiai." kurių “politinė 
orientacija yra lygi lenkų 
diplomatų." Esą:

“Kada jie veikė SLA politi 
nėję dirvoje, tai visuomet at
bulai. gramozdiškai ir dėlto 
patys pakliūdavo i opozicijos

‘BURŽUAZIJA, SOCIA
LISTAI, KOMUNISTAI 

IR KARAS.”

Tūlas Ignas rašo komuni- 
j stų “Vilny” (Nr. S6> apie 
j “buržuaziją, socialistus, ko
munistus ir karą." Anot jo. 

is anksto pastatytus spąstus..-; Į^rus rengia buržuazija, c 
“Nors nemalonu taip kalte- socialistai juos remia. Taigi 

ti apie savo žmones, tačiau ; socialistai esą kalti, kad ka
inose turi žūti darbininkai.
Kitaip esą su komunistais. 
Girdi:

KELEIVIS, SO. BOSTON.

žinios iš Anglijos sako. kad Palestinos arabai su žydais susitaikė ir nutarė suirutės ne
kelti. pakol Anglija veda karą. šiame vaizdely parodytas (kairėje) žydas naujakuris. 
kuris sveikinasi su arabu atstovu.

Pittsburghe Padare Smarkę 
Medžioklę ant Komunistą

reikia pripažinti, kad apie jų 
dabartinę agitaciją negalima 
pasakyti nei vieno gero žo
džio. Nei vienas tautininkų 
šleito kandidatas rinkimuose 
nedalyvauja aktyviai, neturi 
platformos... Viskas, ką jie da
ro. tai atspausdino cirkuliorių 
•Musų Balsas.’ Bet tas cirku- 
liorius taip silpnas, kad jis tik partija yra priešinga karui, 
bereikalo eikvoja pašto ženkle-' Apie socialistus “Vil- 
lius ir popierį. Iki 
konkretaus, atviro ir drąsaus

“Iš visų tų politinių partijų 
tik viena Komunistų Partija 
pasilieka ištikima darbininku i 
klesai.”

francuzai verčią Ispanijos res
publikos pabėgėlius grižti i 
gen. Franko teritoriją, kur 
juos gali laukti kalėjimas arba

Kaip Gauti Metrikus?

dėlto, kad jis esąs Broude- 
įio pusbrolis, turįs ryšių su

—;----- . Rusijos slaptaja policija ir
Areštuotus žmones ir me- užsiimąs šnipinėjimu Rusi- 
dziagą įsveze orlaiviais į jog naudai. Bet Pittsburgho 

VVashingtoną. laikraščiai tam netiki. Kuo
Šiomis dienomis Pittsbur- ta komunistų medžioklė 

gho laikraščiai labai daug Pittsburghe baigsis, tai kol 
rašo apie komunistų me- kas sunku pasakyti. Aišku 
džiokle ir. žinoma, prirašo tik tas, kad ir Pittsburgho 
butu ir nebutu dalvku: ta- komunistai dažnai danguo
čiau vra faktas, kad Pitts- si svetimais vardais ir susi- 
burgtio komunistų vadai yra ėję su visokiom slaptybėm, 
gaudomi, vežami į Wash- nors, kaip partija, jie turi 
ingtoną, kamantinėjami te- pilniausią laisvę atvirai 
nai Dieso Komiteto ir skel- veikti.
biami slapti komunistų do- ‘'Pittsburgh Posi-Gazette” 
kumentai. Toks valdžios a- paskelbė, kad Pittsburghe 
gentų veikimas, žinoma, su- esąs susektas raketas, kuris 
kelia daug sensacijų ir viso- pardavinėjo komunistams 
kių spėliojimų. Sovietų pilietybę, už kurią

Anądien visai netikėtai buvo imama iki 85,200. Ta- 
Dieso Komiteto ir Teisingu- čiau paduodami fotografuo- 
mo Departamento agentai ti dokumentai tame laikraš- 
užklupo žinomą komunistu tyje parodo, kad čia yra su
veikė ją James H. Dolseną maišyti du skirtingi dalykai 

ir iš mažmožio daromas di
delis daiktas.

Kur sakoma, kad Sovietų 
pilietybė buvo pardavinėja
ma po 85,200. tai išrodo,

SUIMTI JŲ VADAI, PA
IMTI DOKUMENTAI.

įr suėmė jį užgriebdami vi
sus jo žinioje esančius do
kumentus. Sukrovė viską į 
orlaivi ir išvežė į Washing- 
toną tardymui. Paimtuose
dokumentuose buvo rasta kad ne už pilietybe tiek bu- 
komumstų partijos narių są- Vo reikalaujama, bet už ke- 
rašas su fiktyviais vardais ir Honę i Rusija ir už pasivaži- 
pavardėmis. Ant vienos ko- nėjimą po Sovietų rojų. f)Į patenkinantis, tai šis susi-Vadinasi, tik komunistų' mirtis; jie (tie komunistų j Šiais laikau jie būtinai

* -------- ~ reikalingu • rašinėjimas bus irodvmas, munistu narystės kortos bu- aplikacija dėl Sovietų pilie-
! šiandien Amerikoje yra kal,m«‘rik« negalima gau- vo užrašyta: Franklin Dela- tybės tekainuoja tik vieną 
ivesta darbininkams senat-i“’ š‘t»k>?m atsitikime zmo- no Roosevelt. Tai preziden- doler}.

• 'vės pensija, socialė pagalba Į ?aus ^*.us ga,h bHt. nust.a’ to Ko«?ev«I.to Tačiau procedūra Sovie-
ir kitokiu dalvku Kai žmo-1 kitais rekordais arba šen atsisakė pasakyti Die^o tu pilietybei igvti vra gana 

- : ffui reikia kreiotis i valdžios i dūdininkais, kurių parody- Komitetui kas prezidento įdomi. 'iki patapsi Sovietu
' Staigas reikalaujant vensi- i mals relkla Padaryti “affi- vardu vadinasi ir atsisakė piliečiu, tai čeką turi gerai

įstaigas reikalaujant pensih. pristatyti val. net visai liudytt Dieso Ka_ fave ištvrinėti Ir tik po 10
įstaigai kaip vienintelį mitetas todėl uždarė jį į ka- ar 12 mėnesių gausi sužinoti

šiol nieko Į nies” žmogus sako štai ką:

jame nepasakyta. Dar blo
giau. niekas nežino kas jį lei
džia ir redaguoja."

O štai ką apie tą tautinin- i 
kų lapelį rašo “Tėvynės” 
15-tame numery A. Birieta:

"Socialistų-menševikų veislė 
visur tokia pat. Pereitame pa
sauliniame kare jie buvo už 
karą visose šalyse, taip pat jie 
už kara ir dabar."

agitatoriai) visai nepaiso kaip 
Stalinas pasielgė su žmonė
mis. kurie buvo nusiųsti Ispa
nijon padėti Madrido vyriau
sybei.

‘‘Vienas iš penkių Sovietų 
Rusijos generolų, kurie tama 
vo lojalistų Ispanijoj, buv 
šaudytas, kai jis sugrįžo

Kiekvienas žodis čia yra 
melas. Socialistai buvo prie- 

“Besivaržydami už valdžią ' šingi pereitam karui, ir jie 
Susivienijime. SLA politikie- priešingi šiam karui. Juk vi
riai pagamino ir platina po vi- sas Amerikos Socialistų 
są šalį lapelį 'Musų Balsas.' Partijos Pildomasis Komi- 

“Su tokiais lapeliais tų lape-, tetas per pereitą karą buvo ■ 
lių autoriai nuėjo pertoli. Jie nuteistas dešimčiai metų; 
šaukia: 'SLA ir jo nariams pa- kalėjimo UŽ priešinimąsi 
vojus. ginkite SLA nuo pavo- karui. Pereitą sąvaitę pasi
jaus.’ 'Kas pirma mirs. ar baigusi Amerikos Socialistų 
SLA ar tamsta'?’ Partijos konvencija Wash-

“Ką tokie žodžiai ženklina? ingtone ir vėl priėmė rezo- 
Tų lapelių autoriai turėtų ži- liuciją prieš karą. Taigi ko- 
noti. ir be abejonės žino. kad munistai meluoja per akis.!
tokia propaganda kenkia SLA kad socialistai buvo ir tebe- Perskaitę šitą informaci- 
organizacijai. SLA nariams ir ra už karą “visose šalyse.’ ją, mūsiškiai komunistai, ži-

1914 metais, kuomet Eu- noma, pradės rėkti, kad 
ropa pradėjo moštis prie “Keleivis” čia

vo su- i įicun; davitą
Mask- ’ J0S ar pagodos, tai jis turi *

įrodyti savo amžių. Pasiro- ’von. o keturi kiti uždaryti ka
lėjiman. Be to, kalėjime šian
dien sėdi buvęs Madride Sovie
tų Rusijos ambasadorius su, Štai, koks atsitikimas ne
savo keturiais ataaėmis ir bu-; senai buvo Illinojaus valsti-

do, kad nekuriems žmo- 
. nėms labai sunku tas irodvt.

'Pravdos’ kores-vęs Madride 
pondentas.

‘‘Kuo jie prasieito, Stali 
nas nėra viešai paskelbęs. Gali
but. kad jis juos kaltina karo 
pralaimėjimu. Bet Ispanijos 
Respublikos vadai žino gerai, 
jog karas susmuko dėl to, kad 
Stalinas staigiai sulaikė siun
čiamą lojalistams pagalbą.”

savo amžiaus įrodymą. įėjimą. Jam gresia metai apįe uralimvbę likti piliečiu.
FLIS. kalėjimo ir $1,000.00 pini- , . * ... ‘

---------------- ginės baudos už autoriteto pilietybės raKetą
AR PRADĖSIM VALGYT paniekinimą (contempt). įskėlė i aikštę ukrainietis 

ŠIENĄ? ™ , advokatas v asu Onvskov,
joj. Ateivis paprašė, kad Buvęs \Vest Homesteado kuris skundžia komunistų 

Kur nėra duonos, mėsas miestelio galva Richard partiją ir reikalauja, kad ji

L HVvoi jo nežino ir kiek- kur duonos’ mėsos ir sviesto rinkimo. Mat, Washingtone Bet paduodami dokumentai 
J yra perdaug, “tinnėtojai” Dolsen papasakojo, kad rod(X kad tje pinigai grei-

atranda, kad šitie dalykai Lovvry esąs geras komunis- čiausia buvo įmokėti už ke- 
neturi pakankamai vitami- tų diaugas. i J

visuomenei pranašaujama 
greita mirtis Susivienijimui. 
Organizacija stumiama prie 
suirutės. O labiausia tai ken
kia naujiems nariams priraši
nėti." '

“šmeižia” So-■

jis tikrai jo nežino ir kiek
vieną sykį paduoda vis ki
tokį metų skaičių. Pagal jo 
atvažiavimo dokumentus jis 
yra 69 metų amžiaus. Pagal 
kitus rekordus jis turi tik 63 
metus. Gi apsivesdamas jis 
užsirašė 10 metų jaunesniu.

karo, Francuzijos socialis- vietų Rusiją. Bet tegul, jie galėtų turėti metų? 
tai pradėjo kelti protesto įsitėmija, kad taip rašo nei šita klausimą galėtu

nų. Štai, Cincinnati mieste Pittsburgho laikraščiai 
susirinko Amerikos chemi- net kritikavo Dieso Komite- 
kų seimas, kur perskaityta to agentus dėl Dolseno su- 
pranešimas, kad žolė ir šie- ėmimo, sakydami kad Dol- 
nas esą daug geresni žmo- senas permažas žmogus, iš 

Na, tai kiek jis ištikrujų gui valgiai, negu mėsa, kurio suėmimo daromos to-

lionę į Rusiją.
S. Bakanas.

ŠALNOS SULAIKĖ 
POTVINĮ.

Paskutinėmis dienomis

demonstracijas. Užtai pa- “Keleivis,’ 
triotai nušovė socialistų va- dienraštis. 

Nurodęs, kaip tų lapelių da k kalbėtoją Jaure> ą.
autoriai (tautininkai) me- Tuotarpu komunistai iš- j 
luoja ir šmeižia dabartinę tikrųjų remia karus. Juk ta 
SLA valdybą, norėdami pa- pati “Vilnis“ negalėjo atsi-; 
tys jos vieton įsigauti, Birie- džiaugti, kad Hitleris su1 
ta klausia: Stalinu užpuolė Lenkiją. iaso'

“...kaip mes galim daug na- Kai Sovietų Rusija užpuolė

bet Bostono ti tiktai jo gimimo metrikai
Bet pasirodo, kad 
dokumentų nevisuomet

įpr'i "apciimcntai’’ Htna gauti. Ypač sunku 
mui AKuumtn i ai. na surasti žmogui savo met- 
“Vilnies” redakcija 86- j rikus tose valstybėse, kurios 

tame savo laikraščio nume- i susidarė po karo arba Vo re-1* ** TV 1 A *

Krašto. tai deda ant Dolseno svarbą duo upėse nuslūgo.

riu prirašyti, kada tokie lape- Suomijos respubliką, musiš-i vestonistai ir 
liai SU tokiu pasigardžiavimu kius komunistus taip pat ap- sutvenmai atlaikesu
kalba apie jų 
mirti?"

numatoma SLA eme nesuvaldomas 
entuziazmai

veršio

Rusija yra 
valstybė, o apsiginklavus j 
nuo galvos iki kojų. Kam 
komunistams ginklai ir ar-!

------- j voliucijų. Daugely atsitiki- i
New Yorko tmckistai. lo- ">« tokie dokumentai tenai 

kiti kukuojanti būna perkelti } kitą vietą, o 
kartais gali but gaišimose 
sudegę ar kitokiu budu 
žuvę.

Dabartiniais laikais, kai 
fabrikai senesnių darbinin
kų nenori samdytis, tai dau
gelis pasisako keliais metais 

Na, o kokiems gyvūnams jaunesniais. Tas gal padeda 
gauti darbo, bet kai vėliau 
tenka prašyti senatvės pen-; 
sijos, tai tokiam sunku įro
dyt, kad jis yra senesnis, nes 
dirbtuvėj buvo užsirašęs 
mažiau metų.*

savo ‘kon
venciją’ ir susipiovė savo tar
pe. Trockistas šachtmanas su
siėmė su popiežium Trockiu. 
Jie panašus į tuos gyvūnus, 
kurie patys save suėda.”

rx- - ♦ i r , - ».« komunistiška,Pnes tų lapelių autorius , i
protestus kelia beveik visos
SLA kuopos. Penkiolika 
kuopų prisiuntė SLA prezi- •• • •
deniui kolektyvų reikalavi-1zmont*\,kune 
ma kad tie Šmeižikai hutu P™8111?1 kam i. Apsisaugo-. šitokius “argumentus varmą, kad tie .meizikai butų tJ nuo buržuazijos užpuoli- toja9
suspenduoti. Bet preziden- , Bet j da < R >nebu. i “Ja __________
tas nenori to daiyti. nes tų Į

NORI TAUTININKŲ “RE-

O

neno, i io uatyu. nes ių VQ 0 jįe jau >Ta
stneiziKų kompanijoj -«ed. ; Jr J J ke,faų
n- Tėvynės’ redaktonus uite]ių Jie u2
Jurge loms Jo šmeižtai tel- ^nk,ajs ė
pa netik tuose lapeliuose, h,-,-;;* -

VOLIUCIJOS.”

Vienam tautininkų laik

di'j^'^SkųTS,?:: ST”* Vilnijos

tų “šleitas.' p. Laukaitis, p 
Vinikas, n. Mockus ir kiti.

dalį.
Ir jie da nesigėdi sakyti,' 

kad jie esą “priešingi“ ka-! 
Bet SLA konstitucija rei- įams’

kalauja kenkėjus bausti. ---------------

i

Skyriuje XIII pasakyta aiš
kiai:

“1. Susivienijimo narys gali 
būti kaltinamas, tyrinėjamas, 
teisiamas ir baudžiamas už se
kančius dalykus:

"(a) Vž tyčia peržengimą 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Konstitucijos, Įstaty
mų. Taisyklių ir Seimo nutari
mu.

ISPANIJOS GYNĖJŲ LI

KIMAS SOVIETŲ RU
SIJOJ.

“The Boston Post” ba
landžio 8 laidoje išspausdi
no šitokį editorialą:

“Komunistų agitatoriai Neu

Dabartiniu laiku yra ren
kamas cenzus, surašinėja
mi gyventojai, ir čia žmo
gus taip pat turi pasakyti 
savo amžių. Nors bausmės 
jokios nėra, jeigu kas pa-

“Nesenai VIENYBĖJE ra- duoda netikrą savo amžių, 
šėtc, kad reikia revoliucijas be^ to gali but nereikalin- 
SLA, l?et atrodo, kad tokios grp rūpesčio.
revoliucijos reikia ir tautinin- _..... .ku organizacijose™ Tautinin- , J*" k® metnkS
kams dirbau, tautininkams ir ‘u«. neK?‘* « .S3“1'- tal
dirbsiu, bet vyrai, susimildami :elkl? tulet,' nors Įtodj™33.

kad buvo daromos pastan-

tini» Jatri kainavo — •> t nvl.
. , ur- . priskaito nl k ...? -t-'.ll .rant iS>nokė.iinto pirkimą.- tsk.ri-
*:»s paw»ia> ir kastus
n,n, ntvSrintl. pri^uremn..

JAM KAINAVO $26.01 ”' ’

"bOBBIO TĖVAS sutaupė $300 ^atviri 

«..r,n6s. slamtlų ir rinkimų 
tpttpė ’utnko.ie ’•••’
,ais Ranka Jam sumokėjo $--•> •
„Pinku, tai nrfmmum k kl 
viilendnis iŠ Mutual Savimi Bankų ■'

- MAZIAVselts
JAM kainavo *26.01

sukeikite revoliuciją ir verski- a , . - ..
me šaiin visus tuos. kurie fS,
trukdo musu darbui!” tuo tnciu reiKia. parašyti

i egistruotą laišką į savo gi- 
O mes pasakysim, kad mimo vietą, pridėti reika- 

revoliucijas” kelti tauti- lingą mokesnį už metriką, ir
Yorke pikietuoja Francuzijos ninkams jau pervėlu. Daug to laiško kopiją pasilikti pas 
konsulatą, protestuodami vi-; išmintingiau butų pajieško- save. Jeigu atsakymo po tu- 
«ai nepamatuotą gandą, buk į jus sau lotjp kapinėse. lo laiko nebus, arba bus ne-

MLS žinome kad jus sutiksit, jojj laiminges
nis tas kūdikis, kuris atėjo gyvent su tuo 
žmogum, kuris išmoko taupyt. Taupa yra 
žingsnis prie linksmesnių namų ir saugesnę 
ateiti. Išmintingiau yra taupyt paskirtų su
mų kas mėnesį—ir gaut nuošimtį—negu at
mokėt tų sumų kas mėnesį ir netik prarast 
nuošimtį, bet da primokėt nuošimtį.

Tad, kodėl netaupyt pirm išleidimo? Jūsų 
vietinis Mutual Savings Bankas yra banking 
sistemos narys, kur pasekmingai saugoja 
Massachusetts piliečių taupas per 124 metus. 
Pradėkit taupyt šiandien. Turėkite tuos 
ekstra dolerius kuomet jums reikės.

Mutual

SAVINGS BANKS
Massachusetts

TAUPYKIT KUR MATOT ŠIA ŽYME

OperunJ-t ni 
iii įriti na i 

rtepozit <*rių 
naudai

v.ital
Apdrausti

p.itrnl
Mass icLu'W‘tt'» 

Įstatus.

7
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KAS SKAITO, BAIO 

TA8 DUONOS NBPBABO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAŠ NIBKO NBVBIK1A 

TO NIBKAS NBPBIK1A

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Dieso Komitetas Šitų Šmėklų Nemato BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Chicagiečių “Pirmyn” cho
rą* paliko labai gerą įspūdį.

Jau buvo “Keleivy” rašy
ta, kad į musų Clevelando 
koloniją buvo atvažiavęs iš 
Chicagos “Pirmyn” choras 
ir pastate operetę “Gėlėms 
Žydint” (Blossom Time). 
Dabar reikia pasakyti tik 
apie Įspūdžius, kokių chica
giečiai pas mus paliko.

Choras pribuvo Clevelan- 
dan šeštadienio vakarą ir 
apsistojo Allertono viešbu
ty. Pasidėję savo bagažą ir 
apsiprausę, chicagiečiai lei
dosi po Clevelandą visais 
keliais — vieni miesto pa
žiūrėt, kiti savo pažįstamų 
aplankyt.

Rytojaus dieną, sekma
dieni, tame pačiame vieš
buty buvo iškelti svečiams 
pietus, prie kurių prisirinko 
nemaža vietos veikėjų.

Tai buvo mums clevelan- 
diečiams maloni diena. Tu
rėjome progos susitikti su 
daugeliu pažįstamų ir su 
naujais susipažinti.

Apie pati veikalą ir vai
dintojus nėra ko nei kalbėti. 
Operetė visiems tiek patiko, 
kad ir atsigerėti negali. Iš
tikro stebėtis reikia, kad lie
tuviu jaunimas gali taip ar
tistiškai viską atlikti. Iš ša
lies žiūrint, rodosi, kad jie 
iš to ir gyvenimą sau daro.

Labai daug kredito pri
klauso choro vadui p. Ste
ponavičiui. Juk gerai ži
nom, kad ir geriausis ce
mentas be rankų ir be darbo 
sienų nenulipdys. Reikia ce
mentą Į vieną vietą sukasti, 
kad padarius stipių min ą. 
Tą p. Steponavičius padarė 
iš Chicagos jaunimo. Suce
mentavo kultūros sieną, 
“Pirmyn” chorą.

Apie ponią Steponavi
čienę taipgi nėra ką kalbėti. 
Ji savo rolę atlieka artistiš
kai. Tikrai džiaugsmas lie
tuviams tokią žvaigždę savo 
tarpe turėti.

žodžiu, “Pirmyn” choro 
atsilankymas daugeli cleve- 
landiečių nustebino, nes 
daugelis nenorėjo tikėti, 
kad jie taip artistiškai galės 
vaidinti. Bet dabar visi tik 
laukia, kada vėl bus proga 
juos pamatyt vaidinant.

Atskaita dar nebuvo pa
daryta šiuos žodžius rašant, 
bet tikimės, kad liko gra
žaus pelno darželio naudai. 
“Pirmyn” chorui ir jo vadui 
p. Steponavičiui priklauso 
didelis ačiū už jų sunkų dar
bą ir pasiaukavimą musų 
labui.

kur tik nepasisuksi ir kokį 
tik lietuvišką laikraštį nepa
vartysi, visi kalba ir visi ra
šo apie Susivienijimo' “sui
rutę.” O tuo tarpu Susivie
nijime viskas tvarkoje. Da
bar eina antras SLA vajus. 
Organizatoriams reikia vi
sur lįsti, kad gavus naujų 
narių. Tai argi šitokiame 
momente yra smagu žmogų 
kalbinti prisirašyti, kada jis 
ar ji girdi tokius gandus? 
Čia vajaus vadai sukėlė 
triukšmą neapsigalvoję ir 
ne SLA labui.

Kaip balsavo SLA 136 
kuopa.

Balandžio 4 dieną SLA 
136 kuopa turėjo mėnesinį 
susirinkimą, kuriame buvo 
renkama Pildomoji Taiyba 
ir delegatas į seimą.

Į Pild. Tarybą balsai pa
sidalino sekančiai: į prezi
dentus Bagočius gavo 8 bal
sus; Laukaitis, 12; Miliaus
kas, 6; į viceprezidentus: 
Mažukna, 27, Kerševičius— 
1; į sekretorius: Vinikas 13; 
Pilka, 8; Michelsonas, 6; į 
iždininkus: Gugis, 6; Ba- 
chunas, 4; Žebiys, 18; į iž
do globėjus: Mockus, 7; Mi- 
kužiutė, 17; Dargis, 16; 
Brazauskas, 8; Januškevi
čius, 6; Urbonas, 2. Delega
tu į seimą liko išrinktas Sta
sys Čerauka, pažangiosios 
pusės žmogus. (Į daktarus 
kvot. Stanislo vaitis gavo 13 
balsų, Biežis 3, Graičiu- 
nas 11.)

Parengimas, kuris turėjo 
; įvykti balandžio 20 dieną, 
liko perkeltas į rudenį.

i '
Mėgsta šmeižiko amatą.

1 Akrono kolonijoj randasi 
’ Clevelando “Dirvukės” a- 
gentas, kuris lando tarp lie
tuvių neva rinkdamas žinu

tes, ir daugelį apšmeižia. 
Pavyzdžiui, Amerikos Liet. 
Piliečių Kliubas buvo suren
gęs prakalbas 22 metų Lie
tuvos nepriklausomybei pa
minėti ; viskas išėjo kuo ge- 

i riausia ir dar gražaus pelno 
akroniečiai pasiuntė Vil
niaus kiašto pavargėliams. 
Bet tas žmogelis išniekino 
ne vien komitetą, bet ėmė 
kabinėtis, ir prie kalbėtojų, 
kurie buvo atsilankę iš Cle
velando. Užmetimai buvo 
visai be pamato. Butų daug 
gražiau, jei laikraštis tokius 
šmeižtus pasiųstų į gurbą, 

[bet “Dirvukė” talpina juos 
; savo skiltyse.

Ku K!ux Klano teroristai Amerikoje vėl pradėjo siausti, čia yra parodytas jų susirinki
mas miške netoli nuo Newfoun<!lando. New Jersey valstijoj. Tie smurtininkai jau nupla
kė keliatą žmonių. Balta rodyklė čia yra pažymėtas jų vadas. Kaip matyt iš šito vaizde
lio. tarp jų yra ir moterų (baltom pančekom). Bet Dieso komitetas jų nemato. Mat. jie 
tokie pat “patriotai,” kaip ir tas komitetas.

Kriaučiai uoliai rengiasi mi
nėti Pirmą Gegužės ir savo

25 metų jubilėjų.

Kiek teko patilti iš komi
sijos Pirmai Gegužės Dienai 
rengti, tai ji uoliai rengiasi 

Į tą dieną atžymėti. Tam tiks- 
| lui jau paimta Amerikos 
1 Lietuvių Piliečių Kliube 
svetainė. Pakviesti trijų 
srovių kalbėtojai: nuo so
cialistų — “Naujos Gady
nės” redaktorius J. Stilso
nas, nuo komunistų—“Lais
vės” redaktorius A. Bimba, 
o nuo katalikų—“Ameri
kos” redaktorius Laučka. 
Dvi pirmutinės srovės suti
ko, o trečioji kol kas atsa
kymo nedavė. Gali but, kad 
ir neapsiims.

Sakau, “gali but,” nes ka
talikų srovės du chorai bu
vo pakviesti dainuoti ir 
kriaučių jubilėjaus koncer
te, bet atsisakė. Rodos, 
kriaučių unija yra neparti
nė organizacija, bet musų 
prabaščiai mato joje “ere-

ačiu.’ ziją” ir neleidžia savo kata-Mirė lietuviai LAWRENCE, MASS. tariu jiems nuoširdų

viena duktė. jje 4 aktų “Dramą Miške.
Mirė ir kun. Steigmanas, i Tai buvo 30 kovo, subatos

kuris išgulėjo ligoninėj jau' vakarą, Lietuvių Piliečių 
virš metų laiko. Kun. Steig-j salėj. Veikalas labai gražus, 
manui buvo nupiauta koja! su dainomis ir šokiais, ir ge- 
ir rodėsi, kad jau eina ge-; rai buvo suvaidintas, bet 
ron pusėn; jis pats irgi tikė-' gaila, kad publikos buvo 
josi, kad jau pasveiks. Bet mažai. Gal pakenkė lietus,

Vakaro vedėja. ! o ypatingai į Pirmos Gegu-
T. Šimkonienė. žės paminėjimą. Tai pras-

Dar Apie Antano Bernoto Nelaimę.
HART, MICH. i nė buvo turėjus jau du vyru.

• bet abudu jau nebegyvi. Ji

Kun. Steigmanas kunigą-j Ne. čia ne tiek buvo kal- 
vo per 20 metų su viršum ir į tas lietus, kiek mūsiškių 
buvo visų mylimas žmogus. | žmonių apsileidimas. Musų 
Jis buvo gerbiamas netik i žmonės nekreipia dėmesio į 
katalikų tarpe, bet turėjo geresnius parengimus ir sa- 
gerą vardą ir laisvųjų tarpe.1 vo apsileidimu atima norą 
Taigi, gaila tokio žmogaus,' ir energiją veikti tiems, ku- 
kuris
vių
skirtingesnis nuo daugelio J ta sukurti ką nors gražesnio, i tiybė. 
kitų kunigų, tai dėl to ir ne-! Seniau Laivrence’o lietu-' jOs

... » m • ■ prauejo rasinei aiman iki gyvos galvos Tai K atv<; susituok.
liūdna žinia vmięms lietu-,u R atvažiavus paieikala- 
S ,^y' vo, kad jis jai užrašytą savohnkes ūkininkams, kurie ge- . . T. - • • , -. . . o _ ; i ūkį. Jis jai davė $800 moliai Antana Bernotą pazmo-■ L - T’,_
jo. Jis buvo labai gero ir ra- ; gečiaus ant savo ūkio. Ji tą 

morgečių paėmė ir pradėjo’aigi, gaila tokio žmogaus,'ir energiją veikti tiems, ku- maus budo žmogus. Kad jis
uris daug darbavosi lietu-Jie nesigailėdami savo laiko j ta moteli nužudė, tai turbut ii
ių labui. Velionis buvo[ nei triūso mokinasi ir trokš- jau buvo pasibaigusi jo kan- į™ P ka" J

tas ženklas, kad katalikų 
vadai atsisako dalyvauti te
nai, kur jų 85 nuošimčiai 
parapijonų dalyvauja.

Jeigu katalikiškos srovės 
vadai mano išlaikysią krikš
čionybę nedalyvaudami pla
čiosiose darbininkų masėse, 
tai jie labai klysta. .Jeigu 
krikščionybė nuo pat jos 
kūrimosi pradžios butų atsi- 
ribavusi nuo masių, tai šian
dien jos nei pėdsakų nebū
tų. Jeigu ji užsiliko iki mu
sų dienų, tai ačiū tik pir
miems jos vadams, kurie tu
rėjo drąsos ir nebijojo eiti į 
mases. Musų katalikiški va
dai bijo. Bijo patys savo pa
rapijonų, kurie sudaro 
kriaučių linijos 54 skyriaus 
didžiumą. Bet katalikų jau
nimas nenori visuomet kle
bonų saujoje tūnoti ir jis 
ateis su savo tėvais į Pirmos 
Gegužės šventę ir i kriaučių 
unijos 25 metų jubilėjų. Jis 
ateis todėl, kad duoną pelno 
dirbtuvėje, o ne bažnyčioje. 
Katalikams reikia eiti išvien 
su savo dirbtuvės draugais, 
o ne klebonų politikos klau
syti.

Tai tiek apie katalikų 
srovę.

Tautininkai per du metu 
atsisakė mums patarnauti 
pirmoje gegužės. Jie, mat, 
neskaito save darbininkais. 
Todėl šįmet į Pirmos Gegu
žės paminėjimo iškilmes jų 
ir nekvietėme. Programą 
pildys dvi srovės. Pagrieš 
akordijonu Juozo Tamašau
sko sūnūs. Rodos, padai
nuos Aido Choras ir pašoks 
Lyraičių grupė. Padainuos 
mums A. Velička ir P. Gra
bauskas. Tai tokia bus Pir
mos Gegužės programa. Ji 
bus A. L. P. Kliube, prade
dant 6:30 vai. vakare.

buvo turtingas. 
Mirė Juozas Nemiškii

Rtikrn daug- nno Paliksianti & nes žinanti
kentėio Atvažiavo r tw’tin«esni vm- SVki Pasl kentėjo. Atvažiavo p kvietė tą “turtuoli” pas sa

į viai buvo skaitomi pažan- pas tą žmogų rožančiais ap- Bernotas u i5metė Tuo-
giais ir kulturmgais. Tai kas įkabinus neva susituokimo ' d L a’ I 2 25

nuo 4735 Payne ave., susi- teiliko su jais dabar? Juk tikslu, o ištikiūjų tai jos tik-
»er du kliubu salėtu but e u e til- ts nene^. piauaejo uKia ne^an

Smulkios žinutės.
vyrų tai gal tik koks tuzinas. net grasinti užmušianti Ber- 

• Tai kur jie buvo sulindę? notą, jeigu nedalys kaip ji
Clevelande lankėsi Serai Pori- jai?> žmogus neteko

žinomas ristikas Karolis Po- įdusęs kantiybės ir sove.
zela ir buvo atsivežęs tą Dažnai nusįskundžiama
garsųjį Angeli iš tolimos

Kad Bernotas buvo doras 
ir teisingas žmogus, tai galik d jaUnimas nedalv- 11 •Francuzijos. Jie abudu da- vauja-,u ^tuviais. Bet č a paliudyt visi. Jis niekam ne- 

lyvavo ristynese Aleno, ko- , į j - ,)ri,,sinrai. Jall. padare jokios skriaudos. Jis

Nereikalingas triukšmas.

Tautininkai su komunis
tų pridėčku pradėjo kelti 
baisiausi triukšmą SLA or
ganizacijoj. Rodos, kad jau 
tikra pražūtis tame musų 
Susivienijime. Net patys sa
vęs pradėjo baisėtis ir patys 
savim nebepasitikėti. Kada 
Susivienijm.as ištikrujų bu
vo blogoje padėtyje, tai tie 
ponai tylėjo savo bumas 
užsidarę, nes tuomet jų 
vienminčiai Susivienijimą 
vadovavo. Jie tada teisino 
ir blogiausius dalykus. Bet 
šiandien SLA jau sutvarky
tas ir jie norėtų vėl jį pasi
griebti į savo rankas. Todėl 
ir pradėjo murus versti ant 
tų žmonių, kurie atitaisė jų 
klaidas ir pastatė organiza- 
ziją ant daug geresnio pa
mato. Jie vis baubia, kad tas 
ir tas turįs “šiltą vietą,” Bet 
ko gi jie patys siekia, jeigu 
ne ty “šiltų vietų?”

Gaila, kad organo “Tėvy
nės” redaktorius paleido to
kius gandus, kurie sukėlė 
tiek daug nerimo ne vien 
tik SLA narių tarpe, bet ir 
visų lietuvių tarpe. Dabar

Bus krepšininkų turna- 
mentas.

Sporto kliubas jau prisi- 
i rengęs krepšinio turnamen- 
tui, kuris įvyks balandžio 

i 13-—14 dienom, Cathedral 
Latin mokyklos auditorijoj, 
pirmą valandą po pietų. Jau 
yra užsiregistravusių apie 
18 komandų iš įvairių kolo- 

! nijų. Žada dalyvauti ir Lie
tuvos ministras p. žadeikis 

• iš Washingtono. Clevelande 
yra gražus būrelis lietuvių 
jaunimo, kuris myli sportą. 
Šį turaamęptą remia ir se- 

[nesnioji karta.

V"-2?nd(iSI?’ Publikos buv0 niWs' dZiyravomga' 
virs 1O.( 00. jr |o-g nckuv0 kanl tuo

Giyžojš Floridos po tei’SJį’S'S;

jaunimas b«'o nagingas vyras, gerai 
taisydavo siuvamas masi
nas. armonikas ir kitokius 
dalykus. Farmerių vakh-zmoniu at-Hų sąvaičių vakacijų pp. E. į R bet įulie atv'vko, ™škose jis visuomet pagro- 

v r'kzaov.iorraa davo ant savo armonikos.
Kur tik būdavo šokiai, tai 
Bernotas vis grodavo.

Nesenai jis buvo paėmęs

Petraitienė ir V. Chesnienė 
Sakosi turėjusios genis lai
kus.

Jonas Jarus.

DETROIT, MICH.
Matėme paveikslus iš 

Lietuvos.

tie nesigailėjo. Vaidinimas 
patiko visiems. Išlaidas ap
mokėjus. gal da liks keli do
leriai ir pelno. Kiek girdė
jau, norima šį veikalą staty- Jurgio Straškaus armoniką 

1 ti scenoj antru kartu. “Dra- taisyti. Nušovęs tą motelį jis
ma Miške” vaizduoja atsiti- žinojo, kad iam reikės eiti

• kimą Lietuvoje. Turtingo nelaisvėn, todėl pirma nu- 
Balandžio 6 d. pas mus ūkininko namuose čigonai nešė tą armoniką savininkui 

buvo atvažiavę broliai Mo-' pavagia jo vienintelę dūk- atiduoti, o paskui nuvyko 
tūzai, kurie rodė judomas! relę Birutę. Scenoje daly- policijon ir pasidavė. Polici- 
filmas kaip Lietuvos kariuo- i vauja daug veikėjų, šokikų, jai jis pasakė, kas atsitiko, 
menė maršavo į Vilnių, kaip! dainininkų, jaunimo, čigo- ir pridūrė: “Aš jau nepai- 
tenai žmonės ją pasitiko nų ir tt. sau, ką jus su manim dary-
ir tt. Rodė ir žymesnes Lie-Į Vaidintojai buvo šie: įsite. bet man rupi likęs na-

IUUH II VV.

Tą lytą, kada įvyko tra
gedija, Bernotas sakosi įnė- 
jęs į jos miegamąjį kamba
rį. Ji da gulėjusi lovoj. Pa
kėlusi galvą ir pamačiusi 
Bernotą, ji sušukusi jam: 
“Eik laukan iš čia, tu pra
keiktas durniau!”

Bernotas tuomet pasi
ėmęs savo medžioklini šau
tuvą. įdėjęs gilzę, nutaikęs 
jai į pilvą ir paleidęs šūvį. 
Šūvis perėjo per antklodes 
ir užmušė Andriulienę.

Bernotas sakosi nuėjęs 
virtuvėn, išėmęs iššautą gil
zę, užtaisęs šautuvą iš nau
jo, sugryžęs Į miegamąjį 
kambarį ir šovęs da sykį į 
Andriulienę, nes ji da kru- 
tėjusi.

Tai buvo kovo 28, apie 7 
valandą ryto, apie 2 mylios 
nuo Crystal Valley miesčiu
ko. ir netoli nuo Hart, Mich.

J. S.

Jonas Jams su šeimyna 
įvažiuoja antkelių dienų į 
| Chicagą apsilankyti pas sa- 
! vo močiutę ir pasimatyti su 
[daugeliu draugų, o sugryžę 
iš Chicagos trauks Į Pitts- 
burghą, kur 21 balandžio 
bus didelis koncei-tas. Cle- 
velandiečiai dainininkai pil
dys programą.

Clevelandiečiai daininin
kai ruošiasi važiuoti į Pitts
burghą balandžio 21 dieną, 
kur jiems reikės išpildyti 
dainų programą. Tai tikrai 
bus clevelandiečių diena 
Pittsburghe.

tuvos vietas, Kauno ir Vil
niaus triobesius. Matėsi 
daugiausia bažnyčių bokštų 
ir kunigų seminarijų; bet 
kaip gyvena musų broliai. Milienė, B. Markevičius. S. 
kaimiečiai, kaip skursta1 Valkevičius ir Anelė Mar- 
kalėjimuose ir koncentraci- kevičiutė (Mrs. Camapa-
jos stovyklose kovotojai už 
žmonių laisvę—to ponai 
Motuzai mums neparodė.

Publikos buvo pilna sve
tainė. bet galima buvo aiš
kiai pastebėti, kad dau
gumui tie paveikslai nepa
tiko. Ir kas nori žiūrėti į 
bažnyčių bokštus, kurie pri
mena klerikalizmą ir ne
laisvę. Reporteris.

M. Bulota, Valerija Zul-Linuose šuo. Aš dažnai su juo 
šiene, Almida Zulsaitė, A. į medžiodavau. Atiduokit jį i 
Snapauskas, J. štainis. I. geras rankas, kad jis nebūtų 
Chulada, E. Bulota, Ona S alkanas.”

Bernotas buvo nevedes, 
bet gyveno labai tvarkingai. 
Jo ūkis buvo nedidelis, bet 
gražiai užlaikytas, visur pasrone).

Dainininkai buvo šie: 
Liliana Veličkaitė ir Al

fonsas Tatarunas, Vedė 
Strazdaitė ir Edmundas Bu
lota, Jennie Juškaitė ir Leo
nas Česna, Jieva Grigaliu- 
naitė ir Jonas Arbačius. Su- 
l’lioriavo Augustas Večkys.

Visi savo roles atliko pa
girtinai ir aš rengėjų vardu

jį buvo švaru ir kiekvienas 
daiktas savo vietoj. Bet vie
nam buvo nuobodu gyventi, 
nes jis turėjo jau 57 metus 
amžiaus, todėl jis pakalbino 
moterį, Petronėlę Andriu
lienę. kuri tarnavo pas kitą 
lietuvį farmerį netoli nuo 
Scottvillės, kad ateitų pas jį 
namų prižiūrėti. Andriulie-

GIRIA “KELEIVIO” KALEN
DORIŲ.

Gerb. “Kchivio” Redakcija! 
Aviu labai žemai už Kalemlo-

riu. Jis labai man patiko. Tai 
yra puiki kn> pasiskaityt, 
kas žino iš katro /a!o laikyt.

Jeigu nebūtų spaudos.
Nebūtų niekam naudos.

Kaz. Karčiauskas. Chicago.

ELIZABETH, N. J.
“KELEIVĮ” galima gaut pa

vieniais numeriais, sekančio) 
vietoj:

Mrs. V. Petkus.^ ' First st.
Ji užlaiko Saldainių^ '-itokiti 
smulkmenų krautuvę^ (-)

Amalgameitų Unijos trylik
toji dvimetė konvencija.

Tokie įvykiai yra reteny
bė, kad darbo unija minėtų 
25 metus savo gyvavimo. 
Musų lokalas gyvuoja nuo 
1894 metų. Jis savo sukak
ties neminėjo. Bet sukakus 
25 metams Amalgameitų 
unijai, nutarė atžymėti tą 
sukaktį šauniu koncertu, 
kuris bus 19 gegužės, Clin
ton parke, Maspethe. Sve
tainė paimta. Aido ii- Ope
retės chorai paimti. Jie ga
na rimtai ruošiasi prie 
kriaučių koncerto.

Solistai surinkti geriausi 
iš lietuvių tarpo. Iš solistų 
dainuos Vasiliauskas, Ra- 
moškiutė ir Banys, šoks kla
siškus šokius Darata Bub- 
nytė. Taip pat dalyvaus ar
monistas Deringevičius. 
Šoks tautiškus šokius Lyrai
čių grupė. Dar tikimasi gau
ti smuikorę Digrytę. Atro
do, kad programa bus gera, 
ir publika turės ko pasiklau
syti ir kuo pasigerėti. Po 
koncerto bus šokiai. Vi
siems kriaučiams įžanga ne
mokama.

Lietuviams Amalgamei
tų unijos delegatams bus iš
kelta vakarienė A. L. P. 
Kliubo name. šitą puotą 
manoma suruošti gegužės 
14 dieną. Tad lietuviai de
legatai, kurie dalyvausite 
Amalgameitų Unijos kon
vencijoje, kuri prasidės 13 
gegužės, nepamirškite, jog 
lietuvių 54 lokalas ruošiasi 
pasitikti jus su vakariene ir 
koncertu. Lokalas nori jus 
netik pavaišinti, palinks
minti, bet ir pasitarti, pasi
kalbėti su jumis. Mums rei
kia susipažinti ir pasipasa
koti apie vieni kitų padėtį. 
Juk čia musų unija, musų 
jubilėjus. tat visi bendrai ir 
pasižmonėkime.

Vytautas Katilius.
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Maikio su Tėvu

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. — Kaip Gyvena Norvegai

L _l¥i

—Gut mornink, Maike!
— -Labas, tėve!
—Ar žinai, vaike, kati 

vakar aš gavau labai c-eka- 
vą gtomatą iš Lietuvos. Ra
šo mano senas pažįstamas 
iš Tryškių parapijos ir klau
sia įofb.s. kaip reikia pasta
tyti tokia pilti, kad daugiau 
brudo išdegtų.

—Nesuprantu, tėve. ką 
tai reiškia.

—Matai, vaike. Lietuvoj 
labai sveikas oras ir žmonės 
gerai valgo., tai valuk to ii 
utelės labai veisiasi. Atsi
menu. man da kiaules Že
maitijoj ganant vieną škap- 
lerninką užėdė ant smer- 
ties.

—Kas jį užėdė? Kiaulės?
—Ne. Maike. utelės už

ėdė. Anistagat. galiu pasi- 
bažyt. J r kitokio ratunko 
nuo t" brudo nėra. kaip tik 
gera turkiška pirtis.

—Turkiška, sakai?
—Jes. Maike. musu tėvv- * *■ «

nėj priimtos turkiškos pir
tys. Tai labai vigadlyva i- 
staiga. Ją padaro taip: su- 
biidina šantę be langų, pas
kui dar apkasa žemėmis, 
kad kaištis neišeitų, o vidu
je sukrauna krosnį iš akme
nų ir gerai ją prikūrena. 
Prikūrena taip. kad van
dens viedrą užnylus pasida
ro labai daug karsto stynro. 
Tada vyrai nusirengia, savo 
sermėga.- ir kailinius suka
bina apie sienas, ir davai 
pilti vandenį ant karštų ak
menų. Ir kai štymo daug pri
eina. tai. atsiprašant Dievo 
dovanos. utelės tik spragsi, 
kaip pampuškos ant karštos 
skaurados.

—Tai kokios da pirties 
Ja^'o pažįstamas tryškietis 
norėtu, tėve?

--Jis rašo. Maike. kad to
ki* s pirtvs Lietuvoje jau ne
labai giliuoja. ba tautiška 
mu.-ų načalstva išpardavė 
miškus ir Lietuvos žmonės 
neturi malku nei blynų išsi
kept. o oirties tai jau visai 
nekurena. Sako, prieš Ver
bų įiedėlią pašildė biskį 
šiaudais, ale nuo šiaudų 
krosnis neįkaito, tai ir šty
mo nebuvo. Reiškia, brudas 
neišdegė ir per šventas Ve
lykas žmonės neturėjo pa- 
kajcU-. Valuk to, Maike, 
Lietums načalstva dabar 
įleido objavleniją, kad 
žmonės statytų geresnes pir- 

Kur možnėtų be malkų 
uteles įskasavot. Kas tokią 
puti pastatysiąs, tas gausiąs 
15 lilu pi aižą. Tai vot. šitas 
mano lieut - is I ryškių ir 
klau-ia p’ i aromatą, kaip 
jokia pirtį pabudavot. Mat,
:i\ norėtu galU i nayrada

—O ką tu, tėve. manai 
jam atsakui?

—Aš da nieko nepasta- 
navijau. Maike. Gal tu duo
tum man kokią rodą?

—Žinai, tėve. kad Ameri
koje pirtys ne madoje ir 
žmonės jokios bėdos dėl to 
neturi. Parazitų pas juos nė
ra. nes jie kas savaitė maino 
savo baltinius ir dažnai 
maudosi voniose. Taip žmo
nės galėtų daryti ir Lietu
voje.

—Maike, tavo patarimas 
no gut. Marškinius žmogus 
gali permainų, ale škaple- 
rių nepermainysi. O škaple- 
riuose, Maike, daugiausia 
tas brudas ir veisiasi. Dieve 
dovanok man už tokį žodį.

—Jeigu taip. tėve. tai 
škaplerių nereikėtų nešioti.

—Na, tai kaip tu rokuoji. 
Maike, ar žmogus gyvulys? 
Juk jis turi dūšią, kurią rei
kia ginti nuo piktos dvasios. 
O kaip tu prieš velnio pa
gundą atsilaikysi, jeigu bro- 
stvos ant kaklo neturėsi? 
Jesar, škapleriai reikalingi.

—Tėve. pakol žmonės rū
pinsis “dūšios išganymu.” 
jų kailis nuo parazitų nepa- 
siliuosuos. švarų gyvenimą 
gali sukurti tiktai apsišvie
tę ir kultūringi piliečiai, bet 
apšvieta ir kultūringumas 
su škapleriais nesutaikomi.

—Man rodos. Maike. kad 
tu čia iau negerai nušnekė
jai. Kibą eik tu nuo mano 
galvos, ba gali ir mane iš 
doros kelio išvesti.

—(Serai, tėve, pasimaty
sim kitąsyk.

Suomija Perka Ka-
nuoles Amerikoje.
Pereitą sąvaitę VVashing- 

Tonas paskelbė, kad šiomis 
dienomis šios šalies Karo 
Departameiftas pardavęs 
Suomijai 32 hovvitzerių, ku- 
įie sauja 8 colių šoviniais, ir 
200 lauko kanu olių, šaudan
čių 75 milimetrų šoviniais. 
Be to. parduota daugybė 
amunicijos šitoms kanuo- 
lėms.

Karo Departamentas sa
ko. kad šitie ginklai buvo 
padaryti Anglijoj ir nupirk
ti tuojaus po pirmojo Pa
saulinio Karo. Dabar jie A- 
merikai buvę nereikalingi, 
todėl nutarta juos parduoti. 
Suomija nori būt gerai apsi
ginklavusi, nes ji tikisi, kad 
netolimoj ateity ji vėl bus 
užpulta.

“Ne\v York Times” ko
respondentas p. G. E. R. Ge- 
dye praneša, kaip Sovietų 
Rusijos valdžia renka paja
mų mokestį iš savo piliečių. 
Pasirodo, mat, kad mokes
čius reikia mokėti ir Sovie
tuose. Korespondentas sa
ko. kad tie, kurie uždirba 
150 rublių mėnesiui algos, 
nemoka jokių mokesčių. Bet 
kurie uždirba daugiau negu 
150 rublių mėnesiui, tie mo
ka po 20 kapeikų nuo kiek
vieno rublio. Nuo mokesčių 
paliuosuoti šalies herojai ir 
kiti atsižymėję asmenys, ku
rių alga neviršina 6,000 rub
lių metams. Taip pat paliuo- 
suojami nuo mokesčių mo
kiniai ir kariuomenės tar
nautojai. jeigu jų pajamos 
neviršija 210 rublių mėne
siui.

Kurie gauna tūkstantį 
lublių mėnesiui, moka 42 
rubliu mokesčių. Kurie gau
na per tūkstantį rublių mė
nesiui. tie moka 7 nuošimtį 
algos. Amatninkai ir koope
ratyvų nariai moka 10 nuo
šimtį savo uždarbio. Rašy
tojai ir artistai, kurie uždir
ba 1,800 rublių metams, mo
ka 8 nuošimtį savo uždar
bio. Jeigu kurie rašytojai 
bei artistai uždirba nuo 
86,364 iki 300,000 rubliu 
metams, tie moka 50 nuo
šimčių savo uždarbio. Mo
kytojai, advokatai ir visokie 
spekuliantai taip pat moka 
nuo 40 iki 50 nuošimčių sa
vo algos i valstybės iždą. 
(Tai reikštų, kad mokytojai 
yra laikomi vienoj kategori
joj su spekuliantais.—Rd.)

Pasirodo, kad Sovietų 
Rusijos geriausia apmoka
mi žmonės, tai rašytojai ir 
artistai. Jų įplaukos gana 
riebios. Bet valstybė dau
giausia pinigų surenka iš tu, 
kurie uždirba tarp 150 ir 
200 rublių į mėnesi, nes to
kių yra daugiausia. Papras
tų darbininkų algos, palygi
nus su pragyvenimo bran
gumu. Sovietuose nėra dide
lės. Jeigu ko trūksta, tai 
tiuksta paprasto darbinin
ko landynėj, o ne komisarų 
ir artistu rūmuose.

Įžangos vietoje.nizavo demokratinių valsty
bių Mokų prieš Hitlerį, j£ai dabar Europos karo audra persime- 
Mussolinį ir Japoniją. Kaip į Norvegiją, tai musų skaitytojams bus 
čia senai jie dėjo liautus p. Įdomu susipažinti su Norvegijos žmonė- 
Rooseveltui ant galvos, kad; mįs> kaip jie tvarkosi, kaip gyvena ir taip 
tas paskelbė savo prakalbo- toliau.
įr . kar*nt‘ną agresoriams. Norvegija guli Europos šiaurėje, taip 

senaI Jle - say° vadinamame Skandinavijos pusiasaly. Tai 
partijukės programą bruko vi a laiSVas valstiečių kraštas. Jis užima vi- 
ptinktą, reikalaujantį Ame-.?a Skandinavijos vakarų pakraštį. Į Rytus 
likos, Anglijos ir t rancuzi- nuo Norvegijos guli Švedija, o toliau Šuo-
jos ginklavimosi prieš agre- mija.
sorius. O šiandien visa tai i Norvegija nedidelis kraštas. Jos plotas 
pamiršo ir užsimovė kepu- turi tik apie 124,960 keturkampių mvlių. 
res ant akių gieda iš Hitle- kur gyvena apie 2,890.000 žmonių, 
rio “Baltųjų Knygų’ ga- ... .
dzinkas! įsikinkę i Hitlerio Norvegijoj yra tik 3 didesni miestai: so- 
propagandos vežimą ir der- istinė Oslo su apie 275,000 gyv entojų, Bei- 
gia demokratines šalis ir |e.n su aPle 100,000 ir Trondheim su apie
musu šalies atstovus, kad šie ^0,000 galvų. .....
nenori Hitlerio laimėjimo. S Žmonių tikyba yra liuteroniška ir Įsta- 
Kukuokit, berniukai, užimąs sako, kad vaikams negali būt bru- 
Hitleri! Bet susipratę darbi-!kama kitokia religija, kaip jų tėvų. šiaip 
ninkai nepadės jums kukuo- Jau_ žmonės tun pilną laisvę tikėti ar ne-
ti... Ypač nepadės jums so- .
cialistai. valdžios forma—demokratinė monar-

—— otm* chija. Karalius yra apribotas konstitucija,
o r 4 nmxz4r4i ^monės renka parlamentų kas treji metai S. L. A. REIKALAI ir rinkimuose dalyvauja visi piliečiai susi-

______  laukę 23 metų amžiaus. Karalius skiria
Dėl kandidatų į Pildomąją Valstybės Tarybą, kurios vienas narys bu-

Tarybą tinkamumo.

šįmet SLA rinkinių agi 
tacija yra kitokia, negu ki 
tais metais būdavo. Skirtu 
mas yra toks. kad šįmet j 
paremta nepamatuotais pa

na premjeru: premjeras tačiau negali pa
leisti parlamento. Visiems yra garantuota 
spaudos ir žodžio laisvė.

Norvegijos pajūris turi apie 12,000 my
lių ilgio ir visas išraižytas vadinamais 
fiordais. Fjordai. tai juros kojos įsikišu-

lį skalais ir šmeištais. Faktu,sios i sausžemį ir apsuptos aukštomis uolų 
sienomis. Visa šalis labai kalnuota ir ap
dengta uolienomis, todėl žemės ukiui ne
labai tinka ir norvegams tenka sunkiai 
dirbti, kad gauti iš tokios žemės reikalin
gų sau vaisių.

Nors Norvegija neturtinga šalis, žmonės 
visgi gyvena neblogai, nes sunkios sąlygos 
išmokino iuos darbštumo ir apsukrumo.

Ačiū demokratinei tvarkai ir laisvei, į 
Norvegijoj ir biedniausis žmogus gali įsi
gyti mokslo ir tapti ministeriu, nes čia žiu- Į 
rimą ne žmogaus turto ar jo kilmės, bet io 
gabumų ir išminties, čia nėra pavargėlių 

nareLorr ' “ paliegėliu, kurie senatvėj neturėtų prie-1
kurias'jam'“reikės eiti. k'L ,ir.du.onos.-:: "ė™ miniu bedarbiu ;
jis bus išrinktas. nei aprplvsusnj, isblyskusių vaikų, ka.p!

matome kitur, nes nėra tokio žmonių iš
naudojimo, kaip kitur.

Norvegai pasiekė savo laisvės ir gerbu-: 
vio per didelį savo darbštumą ir ilgą kovą. § 
Taigi pažiūrėsime dabar į jų praeitį, kaip į

joje nesimato, vien tik tuš
čios frazės.

Aš niekad jokia agitacij: 
neužsiimu ir nenoriu leisti 
į polemikas su tais žmonė 
mis, kurie siuntinėja SL/ 
nariams lapelius ir. šineiž 
darni senuosius viršininkus 
perša jų vieton saviškius.

Man nesvarbu, kuris kan
didatas bus į SLA Pildoma 
ją Tarybą išrinktas: aš tik 
žirniu, kad kandidatas būti 
tinkamas tom

Taigi aš čia noriu pa-a 
kyti žodį apie Povilą Dargi 
kuris pirmu kartu kandida
tuoja į SLA iždo globėjus 
Nariai turėtų už jį netik bal

Amerikos Socialistų Par
tijos suvažiavimas Wash- 
ingtone smarkiai pasisakė 
prieš karą, prieš diktatorius 

' ir prieš Amerikos kišimąsi į 
Europos karą. Atrodo, kad 
S. P. nusistatymas karo 
klausime yra gana teisin
gas. Pereitame pasaulinia
me kare S. P. susvyravo. 
Bolševikai tuo labai pasi
naudojo ir koliojo socialis
tus “socialpatriotais.” Bet 
šiandien patvs bolševikai 
(komunistai) pavirto pa
ti iotais. Jie atmetė tarptau
tinio proletariato vienybę, 
susivienijo su Hitleriu ir jau 
spėjo paplauti Lenkiją ir su
žaloti Suomiją. Kaip išrodo, 
tai susibičiuliavę su fašis
tais komunistai ruošiasi 
skersti ir daugiau mažųjų 
tautų. Tad socialistų pasi
sakymas prieš karą, prieš 
diktatūras, gali būt tik pa
sveikintas.

UPELY RADO LAVONĄ.

Millburv. Mass. Perei- •- *
tą subatą Blacksione upely 
netoli nu< čia. bu\< rosiąsj 
Felikso Po»aski<. l:oi»n;»s

Kas sakė, kad musų ko
munistams netinka komu* 
nacių vardas? Tinka, ir la
bai tinka. Nes jie jau nesi
drovi Hitleii garbinti ir is 
jo “Baltos Knvgo-” sau pe-j 
na semti. Štai. Hitlerio pro-' 
pagandos agentai išpūtė 
burbulą apie tai, buk Ame
rikos ambasadoriai žadėję, 
Lenkijai pagalbą. Į tą fašis-; 
tų propagandą musų Bim-į 
bos, Šolomskiai ir Prūsei- i 
kos bematant ii užsikabino. 
Ar matote, girdi, kur musų 
šalies valdonai nuvažiavo! 
Jie siūlo pagalbą talkinin
kams. Jie nori kovos prieš 
Hitlerį!

Sakau, n diąsa gi tų žmo
nių’ Kaip čia senai iie orga-

suotį. bei turėtu jausti save i* di,bo ir kovojo- 
pareiga išrinkti jį Pildomor 
Tarybon. Jis yra da jauna 
Amerikos lietuvis, gerai su 
pranta musų jaunimo psi 
choligoją ir puikiai pažįsta 
senesnės musų kartos reika 
lūs. Žodžiu, jis tinka ir prie 
čiagimusių. ir prie jų tėvų 
Jis yra gerai išauklėtas ii 
energingas veikėjas, šito 
kios erudicijos asmuo kair 
tik ir tinkamas kandidatas

Norvegų tautos praeitis.

Norvegija iš trijų pusių yra apsupta ju-1 
romis. Dėl to iš senovės norvegai buvo geri Į 
jurininkai ir žvejai, ypačiai, kad ju žemė 
maža tedavė vaisių. Jų dideli, gražus lai- į 
vai plaukiojo visomis Europos juromis ir j 
vandenynais. Jų vadai, drąsus vikingai, 
mėgo ir juros žygius. Senovės norvegų bi- 
iojo visi kaimynai, nes iie neretai savo 
šmukščiais laivais užpuldavo Franeuzus,; 
Danus. Vokiečius, Anglus ir net Italijos

SLA Pildomąją Taryba. pakraščius, kur jie steigdavo savo koloni- 
Reikia atsiminti ‘ ka< i«- Nekartą mačiusi vra juos ir Lietuva.

SLA turi taikytis jau prk Norvegų daimai-kanklininkai sudėję vra 
čia gimusio jaunimo. pri< aP’e juos nemaža gražių dainų, kuriose 
musu jaunosios kartos. To garbino savo praeities laikus ir karžygių 
dėl ir jo valdyboj reikia tu darbus. Ilgainiui bet gi norvegu karingu- 
rėti jaunosios kartos atsto mas. sumažėjo: jie liovėsi darę tolimų karo 
vų. Pildomoj Taryboj dabai žygių ir tapo ramus žemdirbiai, 
yra tik du tokie, tai p-lė Mi Į Norvegijos kraštas dalijosi tuomet į ke- 
kužiutė ir Dr. Stanislovaitis , lias kunigaikštijas. Jų priešaky stovėjo ku- 
•Jiedu, žinoma, bus išrinkti, nigaikštis, kitaip vadinamas, iaryla; bet 

iis neturėjo didelės valdžios. Karo metu 
jis buvo tik kariuomenės vadas; šiaip gi 
visus krašto reikalus sprendė kuopa (vyri
ja). Kuopa tvarkė vidaus dalykus ir teis
mą darė. Neretai ji net patį kunigaikštį 
teisė: jam nusidėjus prieš žmones, kuopa 
siuntė iam vilyčių—reiškė tat jį nužudyti, 
pasinei kus. Jeigu negalėdavo jo nužudyti.

! amžinai jį iš savo krašto ištremdavo. Karo 
apsišvietę?; metu kunigaikščio visi klausė, liet taikos 
kalbėtojas, metu buvo gėda eiti jam tarnauti.

Taii) pat bus išrinkti prezi 
dentas Bagočius, iždininką. 
Gugis ir vice-prezidenta.- 
Mažukna, kurie yra senes
nės musų kartos veikėjai 
Todėl prie jų būtinai turėti 
būt išrinktas ir Povilas Dar 
gis. kuris subalansuotų se- 
i uju ir jaunųjų jėgas.

Dai gis yra
žmogus, geras
nepriklauso jokiai politine Kai kuriems kunigaikščiams tačiau pa- 
paitijai. bet pažangus, de- vyko įsigalėti ir savo valdžią sustiprinti, 
mokratimų nusistatymų ii Vienas jų, Garaldas, kurį laiką buvo net 
laisvos minties inteligentas ■ visos Norvegijos karalium palikęs. Bet
Visi aticuok’.me savo balsą 
už jį.

Gerai jį pažįstantis.

netrukus laisvi norvegai vėl nusikratė ku
nigaikščio jungo. Kitas karalius, Olafas, 
savo galybę didinti ėmė su kaimynų pa
galba: jis sukvietė i Norvegija visa minia 

KELEIVIO” KA- svetimtaučių kunigų ir vienuolių, norėda- 
» stfflf rę mas savo žmones apkrikštyti. Tas piievai- 

tos krikštas norvegams taip nepatiko, kad 
Kurie ii užsisakė virienb daugelis jų susidėję į laivus savo mantą, 

išsiuntinėtas. O kas da ne- Prikėlė gyventi į Islandijos salą. 
užsisakė, gali prisiųsti užsa 14-tame amžiuje užėio Norvegijai sun- 
kvnią dabar. Kaina “Kelei- kus laikai. Nuo maro ligos išmirė beveik 
vio” skaitytojams - - 25c trečia dalis gyventojų. Norvegu nusilpnė- 
Prašome adresuoti taip: jimu pusmaud<»jo Danija ir uždėjo ant jų 
“Keleivis,” 253 Broa<’vv.-«y, savo leteną. Norvegija ir Švedija pateko 

Bn$ton Mn«s. Danijos karaliaus valdžiai. Skaudi savo!

karaliaus valdžia, dar skaudesnė svetimo. 
Danai pergalėtojai niekino norvegus ir jų 
kalbą visokiais budais; visose įstaigose 
viešpatavo tik danų kalba, mokyklose mo
kė daniškai, teismai ir kitokios valdžios 
vietos buvo taip pat svetimtaučių rankose. 
Bet skaudžiausia rodėsi norvegams atsiža
dėti savo žemės ir tapti atėjūnų baudžiau
ninkais: mat, danų didikai bajorai tykojo 
užgrobti jų žemes ir įvesti baudžiavą, kuri 
tuomet visoje Europoje slėgė žmones.

Atkakliai kovojo norvegų valstiečiai 
prieš svetimtaučius grobikus, visomis pa
jėgomis gynė savo maitintoją žemelę ir 
jos gobšiams atėjimams nedavė paveržti. 
Nekartą dargi ginklais rankose gindavo 
jie savo žemę ir laisvę nuo ateivių žudikų.

Danų valdininkai visų buvo nekenčia
mi. su jais stengėsi norvegai neturėti jokių 
reikalų, kuris gi su jais dėdavosi ar drau
gaudavo, išgamos vardą įgydavo. Ypačiai 
įširdę buvo norvegai už tai, kad jų teis
mai ir valsčiai buvo panaikinti ir kad jų 
vaikai turėjo eiti į danų kariuomenę tar
nauti.

Taip vargo norvegai kelius šimtmečius. 
Tik 18-tame amžiuje pradėjo jie atsigauti 
ir vis daugiau ir daugiau įgyti laisvės. Tą 
laiką pakilo norvegų sąmonė, jų prekyba 
sustiprėjo ir išsiplėtojo, jų laivai su prekė
mis vėl ėmė plaukyti juromis, kartu gi at
budo laisvoji jurininkų dvasia.

Jų jaunuomenė aukštesnius mokslus ėjo 
svetur—danų universitete Kopenhagoje, 
bet jie čia neužmii-šo ir savo kalbos. Visa, 
kas gimta, norvegų šviesuomenei - liko 
brangu. Jie rinko senovės dainas, padavi
mus. tyrinėjo savo kraštą, rašė savo kalbo
je knygas, steigė švietimo ir kitokias drau
gijas, mokyklas, sudėtiniais pinigais įsikū
rė savo sostinėje Kristianijoje pirmąjį uni
versitetą : iš jo paskui išėjo visi žymesnieji 
norvegų mokslininkai, rašytojai, kurių 
vardai, kaip antai. Ibseno. Biornsono, 
Hamsuno ir kitų tapo visam pasauliui ži- 
remi, o jų raštai į visas kalbas išversti.

Galutinai nusikratyti nuo danų jungo; 
Norvegijai pavyko tik 1814 m., kuomet po 
Napoleono karo žygių Europos valstybės 
išnaujo tvarkėsi savo sienas. Vienos kon
greso /erė rimu Danija nustojo Norvegi
jos, g ada skanų kąsnį iš Vokietijos že
mių. Nei- gijai lemta buvo susidėti į uni
ją (sąjungą) po vieno karaliaus valdžia su 
Švedija; mat, tuo budu norėta atsilyginti 
su Švedija, iš kurios Rusijos caras Alek
sandras I užgrobė Suomiją.

Norvegijos, žinoma, niekas nemanė nei 
pasiklausti, ar ji nori iš vieno jungo į kitą 
eiti ir savo poną mainyti. Bet ji pati pra
šneko. Suprantama, kad ji nenorėjo jokio 
naujo jungo ir tik svajojo laisva tapti. Ta
čiau ji suprato, kad tuo tarpu dar ji nepa
jėgia atsispirti priešams ir sutiko susijung
ti su Švedija į vieną uniją (sąjungą). Nor
vegai pastatė tik sąlygą: tebūna abiem 
valstybėm vienas karalius, bet pas save 
namie norvegai patys tvarkysis visus vi
daus reikalus.

Nedideliame nonegų mieste, Eidsvol- 
de, susirinko jų atstovai ir surašė naują 
konstituciją. Tiktai jos pamatais sutiko jie 
dėtis su švedais į vieną uniją ir pripažinti 
švedų karalių savo valdovu.

Konstitucija viešai buvo paskelbta gy
ventojams, ir jie visi kartu su kariuomene 
iškilmingai prisiekė, pasižadėję visomis 
jėgomis ginti ją ir Norvegijos laisvę. Turė
jo tad prisiekt’ jai ir pats švedų karalius: 
kitaip—bijojo, kad Nonegija visiškai ne
ištruktų iš jo rankų.

Ta unija su švedais buko arti 100 metų. 
bet norvegai per tą laiką dar didžiau su
stiprėjo ir susiprato. Pasipurtę 1905 me
tais, jie sutraukė paskutinius saitus, kurie 
pančiojo jų laisvę. Norvegija tapo, paga
liau, nepriklausoma valstybė, lygi su kito
mis savo kaimynėmis, savo gi pažanga, 
apšvietimu ir žmonių gerove neviena ju 
to^i pralenkė.

Norvegų konstitucija.

Vyriausioji nor\egų krašto valdžia pri
klauso patiems gyventojams; iie renka at
stovus, kurie vieni tegali leisti šalies įsta
tymus jie vieni taio pat tegali užkrauti gy
ventojams mokesčius. Teismas turi būti 
norvegų, jo teisėjai renkami ir nuo val
džios nepriklausomi. Spauda ir tikyba— 
laisva ir nevaldoma. Niekas neprivalo 
naudotis ypatingomis teisėmis ar lengvc- 
nybėmis ar tai dėl tarnybos, ar dėl mokslo 
laipsnio. Karą skelbia karalius. Jis tvirti
na taip pat žmonių atstovų sprendimus ir 
naujus įstatymus. Bet karalius negali visiš
kai jų atmesti, tik kiek sutrukdyti. Jis gali 
tik trejus metus iš eiles nepatvirtinti kurio 
įstatymo, ketvirtaisiais gi ir be jo sutikimo 
įstatymas tampa priimtas.

(|U|s ibnij’iau)

i
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Lietuvių Ekonominio Centro 
Snsvažiavimas sn Nedaliais

Philadelphia, Pa.

Rytas. Pavasario vėjas 
maloniai dvelkia. Diena 
graži, šilta. Na. manau, rei
kia skubėt Ekonominio Cen
tro susivažiavimam Dau
giausiai man rūpėjo pama
tyt medaliaus įteikimo cere
monijas. Einu. Štai ir vieš
butis Loraine. Girdžiu lietu
viškus balsus. Nudžiugau. 
Manau, čia Amerikos lietu
vių Ekonominio Centro 
smegenų trustas suvažiavęs, 
tai jau tikrai musų išeivijos 
reikalą pakreips gerojon 
pusėn...

Prezidijumas už pailgo 
stalo jau posėdžiauja. Tarp

dovanotas garbės ženklu. Po 
jo kalbos, susirinkimą vesti 
paima p. J. Grinius. Pada
ręs tvarką, jis tiumpai pasa
ko naujo “kavalieriaus” 
nuopelnus, paskui paprašo 
p. Ambraziejų iš Brooklyno, 
p. Ambrazevičių iš Newar- 
ko, p. Karpių iš Clevelando 
ir p. Viniką iš New Yorko, 
kaipo Gedimino ordeno 
“kavalierius.” būti liudinin
kais, ir kviečia naują “kava
lierių,” p. K. Vidikauską, 
paskui visus perduoda kon
sului. Ponas Budrys tem
pais žodžiais perskaitė dip
lomą nuo Lietuvos valdžios 
ir prisegė Gedimino jaunio 
ženklą. Paskui keli jo drau-

delegatų ir svečių matosi gai pasako sveikinimus. Pat-
konsulas p. Budiys. Delega
tų labai mažai. Keliolika 
svečių. Konsulas perskaito 
trumpą referatą; paskui p. 
Karpius ilgesnį. Tarp kitų 
dalykų jis siūlo “sutveri fi
nansinę bendrovę” prie 
Ekon. Centro, “sukoncent-

sai p. Vidikauskas susimai
šęs sako: “Kam man tas?...“ 
Tyla... Paskui jis paduoda 
konsului ranką ir pasako 
“ačiū!” Ceremonijos tuo ir 
baigės. Naujo “kavalie
riaus” draugai ir dalis dele
gatų eina užkandžiauti prie

ruoti lietuvišką kapitalą A- Į paruošto stalo, 
inerikoje.” Ambraziejus siu-i Antra sesija prasįdeda 
o svarstyt statutą. Strums-! 3_čią vaL po pietu Mažvtt 

kis pasipriešina; reikia, gn-įsalė jVg aptuštėjo. Svečiu 
di, pirma apkalbėk Delega- j didžiuma apleido: pi). Yini- 
tas Grinius ima balsą ir pa- ■ jęas j,. Strumskis išėjo paga- 
brėzia, kad tokios bendro-; mįnt rezoliucija. Likę dele- 
vės kūrimas neįmanomas. ^atai posėdžiauja, bet tvar
dau esą turėjome eilę ben-,ka u pati—ne\yksta. Ma- 
drovių Atstatymo, Sales Ekonominio Centro tru- 
Cbrporaiion, Laivyno. Ban-istas biednas smegenimis, 
ko. Mechaniku ir eilę kitų; Nors aiškiai nepasako, bet 
—milionai dolerių lietuvių jų norai aiškus: nori sustip- 
kapitalo žuvo. j rįnti tautinę si iovę ir jos

Karpius nervuojasi. Adv. j spaudą, prisidengus Ekon. 
Cheledinas pasako daug i Centro skraiste. Kritikos la-
rimtų pastabų ir nurodo, 
kad reikia būtinai specialia

bai bijosi. Tik pinigų jieško. 
Gaila. Atrodo labai pailsę...

tų tam reikalui, kitaip dar- Reikėtų juos būtinai pamai- 
bas butų be pasekmių. Mar-inyt kitais, gabesniais, ir tai 
cinkevičius (vietinis) greičiausia, Ekon. Cen-
duoda rimtų pastabų. Pat^ ^naudai.
kui seka protokolo skaibZZ ikonas Vinikas referuo- 
mas. Skaito Ekon. Centro Šamas labai apgailestavo 
sekretorius p. Karpius iš į tautinių laikraščių silpnėji- 
Clevelando. Kįla lengvos |mą ir ragino juos gelbėt, 
diskusijos. Pivariunas iš Apgailestavo, kad susiva- 
Pittsburgho pataria pirmiau
protokolą priimti, o paskui 
jau eit prie kitų reikalų. Dis
kusijos tęsiasi, bet nevyku
siai.

ziavimuose tik diskusuoja- 
ma, o prie darbų neinama. 
Sako. “išvažiuojam, ir vėl 
viskas apmiršta.” Prisiminė, 
kad SLA finansinis stovis 
labai geras ir tt.

Kad praplatint laikraščių 
tiražą (aišku, tautinės min-

Kalbama apie Ekon. Cen
tro praplėtimą. Valaitis iš 
Brooklyno nori, kad visi

spaudą geriau, radijos giei- «
tai pranyksta ir tt. Karpius 1 'Karuius
sakn- “Štai. mes F.kon. Crni- P’ Ka,Plu^ 1*

i^v., -ams Bet nepasakė ar vel_
ž užmokesti. Toliaus 

«. .i." . vi-.,., c P- rvui pius rodo didelio for-
iro valdyba nutarėme išleis- 'n’cem

f r Imto ’ Mt^^u -
miertų verslininkų'..- prote
sionalu antrašai. Kartais nu-,
važiunii i kita mierta ir rei-ie^’ ?a,eU3 im5 *4 /TaUsdlių 
kia klausinėt:* tokia knygą!^^1™ 
turint nereikės kl^nėt^-i
sivertei ir viską 
kas pastebi, kad New Yor- 
kas ir Philadelphia jau turi 
tokius “biznis direktorius” 
išleidus, gal ir kitos koloni

kyla klausimas, kur gaut pi
nigų? Reikia tūkstančio do
lerių. Pivariunas Įneša, kad 
nuo kiekvieno nario versli
ninko butų galima imti poin*! crpitai Ulėm Vėl nrasi-1 l’u

j; i.„ b; ’ v; f \j!25c. per metus narinės moteto diskusijos, vista pati h.mala-maliene: kiekvienas! S?* ^*2££
savu krūmeli bando įpilti L’,(L vS

agituoja. Tik visa1 raet,nes duokles- V,n,kas

nešus, tad aš nei už 10c., nei Į 
už 25c. nebalsuosiu.”

Kaip liūtas iš narvo šoko j 
p. Strumskis: “Tai milijo-j 
nieriai, dešimtukų gailisi.' 
Gal da mes brooklyniečiai 
turėsime kolektą jiems pa
dalyt? Musų kolonijoje tu
rėjome 60 narių ir mokėjom 
centrui po dešimtinę; dabar 
likome tik penkiolika ir mo
kame po tris dolerius me
tams.”

Puikus “progresas,” pa
maniau. Paskui jis vario 
philadelphiečių išleistą “biz
nis direktorį” ir randa įsi
skverbusią klaidą. Sarkas
tiškai sako: “štai, čia sako
ma apie šv. Marijos sužie- 
dotuves. Jeigu jau sužiedo- 
tuvės, tai turėtų būt ir jung
tuvės.” Pamaniau, vienas 
ex-vargonininkas redagavo, 
o kitas ex-vargonininkas su
kritikavo. Reiškia, ir vargo
nininkai apie šventas su
tuoktuves ne vienodai su
pranta.

Rašant prisimena vienas 
Įvykis su juriskonsultu Mos- 
tovskiu p. Čarneckio laikais. 
Kalbėdamas čia surengtam 
vakarėlyje p. Čarneckio pa
gerbimui, Mostovskis pasi
gyrė: “Mes Lietuvoje išmu
šėme lenkus, bolševikus ir 
bei montininkus. o jus ką?” 
Rodydamas pirštu i publiką 
pridūrė: “Nors dabar eiki
te i Lietuvą blusų mušti!”

Tarytum žarijoms kas 
apipylė publiką: kaip pra
dės ūžt iš visų kampų, 
kaukt: “Mest lauk Mostovs- 
ki” ir tt.

Aišku, toliaus prakalbų 
tęst nebuvo galima. Atpvš- 
kėjo dešimts policijos veži
mų ir buožėmis išvaikė pub
liką lauk, o juriskonsultą 
MostovskĮ ir atstovą p. Čar- 
necki apsupę policininkai 
išvedė laukan.

Philadelphiečių Įtūžimas 
buvo suprantamas. Jie išpir
ko už $60,000 Lietuvos Lai
svės bonų, sudėjo tuksian
čius dolerių aukų, o*čia at
važiavęs toks Mostovskis 
liepia jiems važiuot nors 
nuo blusų Lietuvą apvalyt! 
Lygiai neapgalvotas dabar 
buvo ir p. Strumskio išsišo
kimas. Jis nori pašiepti Phi
ladelphijos biznierių drau
giją. kuri turi 160 narių, tuo 
tarpu kaip jo Brooklyne yra 
likę jau tik 15 iš buvusių 60!

Karpius rodo dideli ka
lendorių su Dariaus-Girėno 
paveikslais. Esą, butų labai! 
giažu išleist jų atminčiai to
kius kalendorius. Ekonomi
nis Centras jau nutaręs, tik. 
ot, pinigų nėra. Kiekvienas 
daiktas gražu Įamžinti, tik 
jau ne kalendoriais! Tai bu
tu jų garbė< pažeminimai... 
Aš pati esu mačius, kaip to
kius kalendorius degino. 
Antra, sieniniai kalendoriai 
jau išeina iš mados: suma
nesni verslininkai jau jų ne
daro: jų vietoj duoda gra
žesnę ir naudingesnę dova
ną. Duokit ką nors Įdomaus, 
suinteresuokit lietuvių išei
viją gražiais, v ieningais 
darbais. Jau tiek bendrovių 
turėjcme su visokiais kalen
doriais, ir viskas nuėjo vel
niop! Rodos, praeitis galėjo 
labai daug išmokyt.

Renkama spaudos komi
sija. Karpius ir Strumskis 
išrinkti dviem balsais, bet1

Iš . Socialistų Konvencijos

čia parodyta Amerikos Socialistų Partijos konvencija \Yash- 
ingtone. kur Norman Thomas ir prof. Krueger buvo nomi
nuoti kandidatais i prezider.t ns ir vice prezidentus.

Iš DARBO LAUKO
Svetimšaliams deportuoti 

biliu* atmestas. — Kongre
sas priėmė bilių svetimša
liams deporiuoti. Svetimša
liai sugauti pardavinėjant 
arba vaitojant narkotikus, 
aiba darant kokį sabotažą, 
turėtų būt tuojaus deportuo
jami. Prezidentas Roosevel- 
tas tą bilių atmetė, paaiš
kindamas. kad panašių Įsta
tymų jau yra pakankamai 
išleista ir daugiau nereikia.

Pradėjo vajų prieš darbo 
santykių įstatymą. — Ame
rikos fabrikantų draugija 
suruošė maršrutą ir paleido 
4 kalbėtojus, kurie važinėsis 
po visą šalį ir agituos prieš 
AVagnei io Įstatymą, kuris 
draudžia kapitalistams'ar
dyti darbininkų unijas ir 
persekioti unijistus. Vajus 
jau prasidėjo.

Odes darbininkai gausią 
40 centų į valandą.—Tokį 
minimumą odos darbinin
kams nutarė- nustatyti algų 
ir valandų komitetas Wash- 
ingtone. Šitą nutarimą turės 
da užtvirtinti algų ir valan-i 
du administratorius.

uzpi
Hitleriška tvarka... tumany 
ta, Įnešta ir priimta.

Philadelphijos verslinin 
kas p. Marcinkevičius, di 
džiavsios ir turtingiausios

; kai)) iki šiol nenuveikėm.
Siūlo imt po 10c. kas menu.)

’ nuo nario. Konsulas p. Bud- 
ivs mano, kad galima butu 
gaut dar no $10 metams ir 
nuo verslo draugijų, kuriom

lietuvių paskolos bendrovės prigulės prie Ekon.* Centro.

jat .jau pusę dienos, o prie i tyli... Galop gauna balsą ir 
jokio kenkiečio darbo ne-!lefeiuo'’a maždaug sėkan- 
prieinat.” Visi sužiuro. IVi- eiai; “Netain jau lengva 
trauka. šia’s laikais ištraukt kad ir

Vietas verslininkų dele- , dešimtuką. Žmonės nudvy- 
gatas dr. adv. Cheledinas: le; kas turi tai apsižiūri, kur 
paaiškina, kad čia tuojaus; duot. Mano draugija neįga
lius naujas Gedimino kava-'liojo mudu -u adv. Chcledi-' 
lierius, kuris už savo pasi- nu spręsti jokį pinigišką' 
darbavimą Lietuvai bus ap- klausimą pirma jai nepra-

leiizmas bus sutriuškintas,” 
pasakė anądien Herbert 
Mcrrison. vienas Darbo 
Partijos vadų. Tokių, kurie 
norėtų tuojaus karą sustab
dyti, esą tik vienas tarp 
šimto.

Porto Rikoj 303,000 žmo
nių be darbe. — Sugryžęs 
iš Porto Rikos YMCA orga
nizacijos atstovas Dr. Mott 
praneša, kad darbininkų 
būklė tenai esanti stačiai 
baisi. Dirbdamas žmogus 
per metus gauna tik $150, 
vadinasi, apie 33 i sąvaitę. 
Pe to. iš 2,000,000 gyvento
jų. 300,000 žmonių neturi 
jokio darbo. Porto Riką 
valdo Amerikos kapitalis
tai.

HAJ IEŠKOJIMAI
Kazin- era Saldauskaitė-Platakie- 

ne. pajieškau savo dviejų pusbrolių 
Jono ir Juozo LUKOŠIŲ: i b' paeina 
iš Žemaitijos, Varnių parapijos; apie 
IĮ* metų atgal jie gyveno Bentley- 
ville. Pa., dirbo minkštųjų anglių ka
syklose. Prašau ju pačiu atsišaukti; 
kurie žinote kur jie randasi, malonė
kite pranešti, busiu dėkinga.

Mrs. Kazė Platakienė 
1431 E. 59th st.. Cleveland. Ohio.

da reikia, trecio: Trečiokas 
perstato p. Z. Jankauską. Z. 
Jankausukas tyli. Pirminin
kas klausia: “Ar apsiimi?” 
Tyla. Po didelių prašymų 
Jankauskas prabyla: “Gai-į 
la. nesu narys veislininkų 
draugijos, tik kaip svetys 
čia atėjau.” Vistiek valdyba 
ji perša. Pagaliau perstato
mas p. Vinikas. Ambrazie
jus atsistoja ir sako: “Drau
gai! Aš mėgstu visados tei
sybe pasakyt. Vinikas nėra 
verslininkų draugijos narys, 
nesuprantu kaip jisai gali 
būt renkamas?” Karpius at
sako: “Tai nieko, mes ji pa
darysim nariu. Ar apšiimi, 
p. Vinike?” Tyla. Pirminin
kas Fikelis klausia: “Ar ap
siimi, p. Vinike?” Tyla. Pa
skui, “apsiimu.” tyliai išta
rė p. Vinikas. Tai štai. kokie! 
vaizbos butų suvažiavime į 
“delegatai.”

Einant utie užbaigos. Pi- ‘ 
variunas nurodo įeikalą jau
nimą organizuot, pamokinti 
kaip biznius steigti. Delega-i 
tas Grinius abejoja, ar jau-! 
nimas čia gimęs ir mokslus 
išėjęs noiėtų iš ateivių mo
kytis? Girdi, čia via visokių 
biznio mokyklų, kur “net ir 
mes patys turėtume kai ko 
pasimokyt...” Kaip šoks p. 
Karpius iš už stalo! Ką, gir
di, “Amerikon lietuviai su
važiavę prieš trisdešimts | 
metų. Lietuvoje carą smau-i

gė, prieš Rusiją koVojo, o 
dabar čia politiką varinėja. 
Kada mes norime jaunimą 
suorganizuot, tai Grinius 
priešingas!...” Grinius atsa
ko: “Kas kaltas, kad p-nas 
Karpius mano kalbos nesu
prato? Jeigu mes lietuviai 
būdami Lietuvoje prieš carą 
kovojome ir jisai šiandien 
sunaikintas, tai tuo galime 
tik pasididžiuot ir drąsiai 
pasigirt. Ačiū tam, šiandien 
turime laisva Lietuva, turi- 
me. štai, ir konsulą ir net 
medalius gaunam. Ar tau 
gaila caro? Aš nepriešingas 
jaunimą organizuot ir reika
lauju, kad p. Karpius at
šauktų tą priekaištą!”

Karpius, lvg muilą nuri
jęs, pradėjo mikčioti: “Ne, 
ne! aš taip nemaniau. Ne, 
ne, aš taip nesakiau...”

JJend rai, kon fercnt i jos 
va:, ’das buvo miglotas. Ir jis 
negalėjo būt kitoks, kuomet 
su praktišku gyvenimu ne
norima skaitytis, o kalbama 
tik apie tuščias svajones ir 
vaikiškus sumanymus.

Viešnia S.

Gumos darbininkai nuta
rė streikuoti. — Streikas pa
skelbtas prieš General Tire 
and Rubber kompaniją Ak- 
rcne, kuri samdo apie 1,300 
žmonių. Darbininkai nega
lėjo su kompanija susitaikyt 
dėl atlyginimo.

Šnipų medžioklė laivų į 
dirbtuvėse. — Bostone ir Į 
Fore River laivų dirbtuvėse! 
federalinės valdžios agen
tai pradėjo medžioti sveti
mų valstybių šnipus ir ken
kėjus.

Anglijos darbininkai re- 
mia valdžią.—Anglijos dar-Į 
bininkai iki šiol rėmė val
džios karo programą, tikė
damiesi, kad Chamberlai- 
nas pasiūlys parlamentui 
pakeisti pramonės ginču i- 
statymą darbininkų naudai. 
Bet Chamberlainas atsakė, 
kad karo metu neparanku 
esą reformas daryti. Tuo
met kai kurios darbininkų 
organizacijos pradėjo rei
kalauti, kad karas butų su
stabdytas, nes darbinin
kams iš jo nesą jokios nau
dos. Šituo pasinaudojo ko
munistai ir naciai, kurie 
ėmė skelbti, kad visi Angli
jos darbininkai priešingi 
karui su Vokietija. Bet pasi- 
įodo. kad taip nėra. Angli
jos darbininkai neglosto sa
vo valdžios, tačiau jie nori. 
kad fašizmui sprandas butų 
nusuktas. “Anglijos Darbo 
Partijos didelė dauguma 
stoja už karo tęsimą, iki hit-

Aš KELLY U AISATĖ iš Spukai- 
ėiu sodos, Pavandenies parapijos, 
Kauno jrub.. atsišaukiu. Koks laikas 
atsral mane pajieškojo kokie tai žmo
nės iš Chicagos. Mano adresas dabar 
sekantis: Mrs. Stella Mockus t"

75 Main st..
Irvington-on-Hudson, X. \

Ona Bernotienė pajieškau broli 
ANTANĄ STULPINĄ, paeina iš pa- 
kepstinių kaimo. Kuršėnų vaisė. Apie 
17 metų atgal gyveno l»u,|uesne. Pa., 
dabar nežinau kur iis yra. Prašau at
sisaukt. Kurie žinot kur jis randasi, 
malonėkite pranešti, busiu dėkin<—.

<■ Ona Bernai < 7;
52 N. 2nd Street, I)uquesne. fa.

Marijona Leikytė, pajieškau brolio 
Juozapo LEIK1O. paeina iš Veluikių- 
kaimo. Skaudvilės parapijos; prašau 
atsišaukti, kurie žinot kur iis randa
si. malonėkite pranešti, busiu įlekiu 
ga. Mary Lėkis <<’>)■

St. Clair avė., Euclid, Ohio.

Pajieškau brolio Stevio Puto, paei-: 
iš Lietuvos iš Iškopiu kaimo, Bir-. 

iy apielinkės. Ilgus metus gyveno 
Bostone, dabar nežinau kur randasi. 
I(urie. apie jį žinot malonėkite pra-Į 
nešti arba pats lai atsišaukia. Yru; 
svarbus reikalas. Peter Puta. <t>); 

143 Jlolton st., So. Boston. Mass. '

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui rimtos mer- 
g:nos nuo 24 iki 2!» metu; aš esu vai
kinas 211 m., gerai atroiiau. turiu ge
ra darbų. Prašau su laišku prisiųsti 
ir savo paveikslą, kurį pareikalavus 
sugrąžinsiu. S. II. »5|

4388 Lavai avė.. Montreal. Canada.

Pajieškau lietuvės moters apsive
dimui. be šeimynos: vienam nuobodu, 
turiu narna, biznį, negeriu, adresuo
ki: Kd. 1, Box 11059. <7i

Vau Dyko, Mieli.

Reikalingas Darbininkas
ANT KARMOS, kuris mokėtu melžti 
karves ir draivvt Traktorių. Gali būt 
žinotas su šeimyna arba pavienis. 
Kreipkitės ypatiškai arba laišku. Mo- 
kestis gera. M. Yaidulas,

R. F. U. Box 134.
Hubliardston. Mass.

Parsiduoda Farma
8b akerių. gera žemė ir visa dirt.a- 

ia. geri budinkai, eleklnkos šviesa; 
parduosiu lengvais išmokėjimais ir 
pigiai. Vyras mirė. Ii' an našlė, turiu 
larduot. Mrs. E. Judaitis (Gi 

R. 2, Scottville, Mieli.

PARSIDUODA GRAŽI 103 AKRŲ FARMA.

Prie ežero, kur suvažiuoja va-aro 
liaus ioj tvarkoj. Taipgi ir gyvuliai, 
puikių da m-kirstu iiud/:u, stclietinni 
nnii. Vieta tikrai verta Sin.ooO, mes 
u/ puse kainos. Gera proga pasmao

si \\| E \ s UI! AKIN

IO jai. B-.al.r.kai ir vi i įranki ge 
Pelningas biznis i turistų. akrų
graži vie u i ėdžioj imu: ž.uvavi
pasiaukojam mieslollui, atiduodam 

<tot iietiivianis. > i
M. MII I AN At|< lIU. \V

PARSIDUODA FARMA
:{S mylios nuo Bostono, prie didelės 

upes. 33 akeriai žemės. kambarių 
st’.iba su visais įtaisymais, 2 barnės. 
3 dideli vištininkai ir »'> maži vistinin- 
kai su 625 vištų. 3 karvės ir 1 arklys. 
Kreipkitės pas savininką: (-)

T. MATULIS.
Yomnn St.. N. Middlelioro, Mass.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sek- 
'omis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
Ilgas gydo ir kaip reikia vartoti. 
■ Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai.) 
Kaina su prisiūti imu $l.(*rt. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierini doleri laisl.e. Adresas; (-)

PALI. MlKALAl Sh \S 
248 W. Kmirlh St.. So B«»slon.

PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir 
Sustiprinkit 
PLAUKUS

kartokite Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEXANDER S CO.
<12 W. HROAinVAY.

1 NO. BOSTON. MASS.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi .340 

receptų, 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. T.. D. L. P 
Moterų Skvrius. Kaina fl.ort.

Reikalaukite: “KELEIVIS”.
25.3 W. BROADYVAY, SO. BOSTON. MASS.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykina, tai skaitykite “Naojienaa."
“Naujienos* yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraitis Amerikoje.
Užairažykite “Naujienas* iiandien. Naujienų 
prenumerata metama Amerikoje (išimant Chi- 
eagą), >5.00. Chieagoje ir Europoje — >4.00. 
Money Orderį ar čakj skyskata:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street j

CHICAGO, ILLINOIS 
Stuipalirdaiui kopijtį pakęjisss
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Moterims Pasiskaityt
Jas Kaltina Banditizmu.

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFISONIENĖ.

BROLIS SUARDĖ SE- legali globėją. Brolis prašė 
SERS GYVENIMĄ. kad jį paskirtų. bet teismui

Netoli nuo Hailfnrdo. • J'30 už>i>taiĄ -
prie Broad Brook miestelio ilI- kauciją. ji> at>i>akė, ii 
Conn . nedideliame
ūky ramiai ir neblogai sau 
gyveno lietuvių šeima. Vy
ras su žmona sugyveno san
taikoj ir pavyzdingai auk
lėjo keturis sūnūs. Taip jie 
sau išgyveno 24 metus ir pil 
nai viens kitu buvo paten
kinti. Gal butų taip ramia 
užbaigę ir savo dienas, jei 
ne jos brolis, kuris atvažia 
ves iš Brooklyno pradėję 
kištis i jų gyvenimą. Jis pat: 
irgi buvo vedęs, bet neilga 
su žmona gyveno, tuoj per
siskyrė. Kadangi jis dirbu 
“Laisves” spaustuvėj. ta; 
jaučiasi labai daug žinąs 
Kažin kodėl jam nepatiko 
švogeris. ir pradėjo kurstyi 
seserį, kad ji pamestų save 
vyrą ir \ ažiuotų su juo Broo 
klynam “Gražiai sau pas 
mane gyvensi. važinėsi au
tomobilium ir busi laintin 
ga, vietoj kad vargti ir skur
sti su juom.” tvirtino jis se
seriai. Lengvatikė sesuo pa
tikėjo ir pradėjo jieškoti 
priekabių piie vyro. Pradė
jo išmėtinėti, kad ji laiko 
ma pas jį kaip tarnaitė, nes 
visas turtas vien tik ant jo 
vardo užrašytas. Nors vyras 
ūki pirko dar vaikinu būda
mas, vienok ramybės dėle 
ėmė ir aprašė pusę jai. kad 
tik butų užganėdinta ir jo 
nekrimstų. Bet kur tau! 
Kaip tik brolis pamatė, kad 
dabar jau pusė turto yra ant 
sesers vardo, jis pradėjo da 
labiau jai galva sukti. Da-

tabako kartu atsisakė seserį be pi- 
save priimti. Sesuonigų pas 

vyrą pametus ir iš geni na
mų išėjus, dabar neturi kur 
galvą priglausti. Vaikščioja 
tuo vieno prie kito. prašy
lama namų darbo.

Du suaugę sūnus, kurie 
tegalėdami motinos vaidų 
takęsti buvo kitur išėję,'da- 
tar vėl pas tėvą sugrįžo ir 
mažiai sau gyvena.

Tas parodo, kad nereikia 
dausyti blogų patarimų ne- 
,ik nuo svetimų, bet ir nuo 
riminių. Jei turi gerą gyve
nimą pas vyrą. tai džiaukis 
i gyvenk, nes kitaip ant se
natvės gali likti visai be 
orieglaudos ir pastogės, 
kaip ši lengvatikė neišma
nėlė. Dalyką Žinantis.

KAIP ŽVĖRIŠKAS TĖ
VAS NORĖJO NUSKAN

DINTI DUKTERĮ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša šitokį atsitikimą:
Jonavos vals.. Podgojaus 

Kaimo gyventojas 
Strogonovas.

pasidarė ne
liko “senas

bar jau viskas 
gera. Namas 
laužas,’’ vyras “apsileidęs,” 
negeras, suirai jos neklau
są ir tt.

Vyras susirūpinęs užtrau
kė paskolą ant ūkio. pasta
tė naują, modernišką namą 
su šaltu ir šiitu vandeniu, 
su šilima ir elektra, kad tik 
gyvenk ir norėk. Po kiek lai
ko. moteris vėl kelia lermą. 
ši kaną ji jau stačiai pasa
ko vyrui. kad daugiau su juo 
gyventi nenori. Ji nori gau
ti pinigus už savo dalį ir va
žiuoti pas broli i Brooklvna. 
Padavė vyrą teisman. Nega
lėdamas jos perkalbėti, teis
mas patarė vyrui atmokėti 
jai tą dalį. kurią jis jai už
raše. Vargšas vyras užtrau
kė kitą paskolą ir jai atmo
kėjo: tačiau teismas, matv-:
damas ios silpna būda, jai
pinigų nedave.

Vaizdelis iš Millbūry. Mass. Kairėje yra parodyta paiicma- 
no žmona Beatriče VVheeler, o dešinei—20 metu amž. mer
gina June Rice. Valstijos policija jas areštovo ir kaitina 
jas dalyvavimu ginkluotame garažo apiplėšime, per kuri bu
vę išplėšta $132.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

“Keleivio” Skaitytojui.—
Koperniko parašytos astro
nomijos lietuvių kalboj nė- 

, i a. Jo raštai, kurie liečia 
į astronomiją, susideda iš še- 
išių temų ir žinomi viena 
; antrašte: “De Revolutioni- 
i bus Oibium.” Jis rašydavo 
kliniškai. Jie yra išversti 
vokiečių kalbon, bet ar yra 
kitose kalbose, mes neži
nom. Bet žinių apie Koper
niką ir apie jo mokslą tams
ta gali rasti beveik kiekvie
noj geresnėj knygoj apie 

Į astronomiją. Labai gerų in
formacijų apie ji patiekia 
Bryant savo veikale “Histo- 
ry of Astronomy.” Tai Lon
done išleistas veikalas, bet

KAS MUMS RAŠOMA.
Man siūle valdžios agentas! Tikiu, kad Dievas yra

vienas. Bet kunigai sako, 
kad Dievas yra danguje ir 
ant žemės, todėl išeina, kad

pinigų.

Laikraščiuose kasdien ra
šoma, kad valdžia skiria i ta- .milionus dolerių farmerių'y V“ Rleval; . ... .
paramai. Taigi siūlė ir man j. ^°reciau taipgi žinoti, 
tokios paramos. Atvyko vai-| aukštai yra dangus ir 
džios agentas ir stačiai i KaiP. J^ai. neikia tenai ke- 
klausia • liauti numirus, bet šito mu-

—Ar" nori pinigų? kunigėliai irgi nepaaiški-
—O kas pinigų nenori!— na;

atsakiau aš jam.—Man jie 
labai reikalingi.

—O kokiam tikslui?
—Visokiems tikslams.
—Gerai, mes tau padė

sim, — sako jis man,—bet 
tu turėsi daryt taip kaip mes 
tave mokysim.

Aš sutikau klausyt, o jis

Astronomai tirdami dau
sas yra išmatavę jau ir at
stumą tarp planetų ir žvaig
ždžių. Nuo žemės iki mėnu
lio yra apie 240,000 mylių, 
o iki saulės— apie 93.000.- 
000 mylių. Jeigu nutiesti 
nuo žemės iki saulės gele
žinkelį ir važiuoti greituoju 
traukiniu po 50 mylių į va-

KĄ VALGYT IR KO NE
VALGYT, KAD ILGAI 

GYVENTI.

SUSIUVO PERŠAUTA 
ŠIRDĮ.

Joną;
84 metų am

žiaus. turi nevykusią duktė- paprastai, trumpiau gyvena i Edralin. 19 metu amžiaus 
į. kuris nevykusiomis prie- negu normališkai liesus. Tą i moteris, turėjo burdingierį, 
nonėmis mėgino ją patai- patvirtina apdraudos kom-' 0 tas burdingieris turėjo 
?vti.

New Yorke buvo toks at- 
Riebųs ir sunkus žmonės. įtikimas. Tūla Mrs. Eloise

panijos ir visi daktarai. Ap- revolverį. Kažin kaip atsiti- 
draudos kompanijos stačiai i p0> Rad tas revolveris aną 

Strogonovas norėjo atsisa,ko apdrausti tuos, ku- i vakarą iššovė ir pataikė

aidesniuose knygynuose PradėJ° man akinti, ką as landą be sustojimo, tai rei
Nor* Koperniką* padėio da- lurėslu daryL Sako: kėtŲ važiuoti aPie 220 me'Nors Kopei nikus padėjo da , _Turėsi duot žemei pa. tUj iki pasiektume saulę. O

Rankamai kalkių, paskui i toliau už saulės erdvė juk
trąšų ir pasėt soya beans; taip pat tuščia, kaip šiapus
kai užaugs, jas aparti. Tada saulės. Na, tai kur yra musų
viskas gerai augs. dangaus karalystė ir kiek

—Ali right,—sakau,—bet tūkstančių metu reikia į ją
kur aš gausiu pinigų kai- keliauti. Prisipažįstu, kad
kėms, trąšoms ir kitiems da
lykams?

—Pinigų mes duosim, — 
aiškina man agentas. — Tu 
mokėsi mums 5 nuošimčius 

priešingai: ne saulė sukasi | palūkanų kasmet, o sumą 
aplink žemę, bet žemė ap-' atmokėsi po penkių metų. 
link saulę: ir jis pasakė,j —O kas bus, jeigu neuž- 
kad žemė negali būt plokš-■ augs ir aš neturėsiu iš ko pa
čia, bet apskrita. Apie prie-'skolos valdžiai grąžinti?— 
žastį, dėl kurios žemė suka- į paklausiau aš jo.
si anlink saulę, Kopernikas, —Well, valdžia turės dakc-ija! Prisiunčiu prenu 
turėjo dar klaidingą supra- j parduoti tavo ūkį ir savo meratą už “Keleivį,” nes 
timą. Šitą paslaptį išaiškino; pinigus atsiimti. Ji negali noriu ji visada skaityti. Tal- 
daug vėliau anglų matema-Į visiems dovanoti

baltinei astronomijai pa
grindą. tačiau daug dalykų 
jis da nežinojo. Didžiaūsis 
jam nuopelnas priklauso tik 
užtai, kad lis padarė per
versmą tų laikų pažiūrose i 
pasauli. Bažnyčia tuomet 
skelbė žemę esant plokščia 
ir viso pasaulio centru, ap
link kurį sukasi saulė ir kiti 
dangaus šviesalai. Koperni
kas gi įrodė, kad yra visai

as nežinau, nes kunigėliai 
mums to niekados neaiš
kina.

Taigi, nors aš tikiu, bet aš 
nieko nežinau. Jeigu ką su
žinau. tai tik iš “Keleivio.”

“Keleivio” skaitytojas.

Kaip gyvena lietuviai pate* 
kę po rusais?

Gerbiamoji “Keleivio” re-

Praėjusiu metu 
29 d.
-avo dukteri

gruodžio

aninilti šaltu rie daugiau sveria, negu į jaunai moteriškei krūtinėn, 
vandeniu bet broliai atėmė n.ormališkai turėtų, ~ nežiu-i Jį tuoj buvo nugabenta į 
kibirus "Tada Strogonovas kad tuom tarpu jie butų i Knickerbockerio ligoninę.
savo -lukteri nusivarė i ne-' kad iei
toli esantį miškelį, --u-a Daktarai sako, kad jeikailinius.'ramkonus a’pkabk X*
no beržų ir rankas vidutis

kraujo spaudimą žemai. 
Perdaug sveriančiom mo-

'Uiiso. Taip pririštą dukterį 
Strogonovas miške ir pali
ko. Pririštą merginą išvada
vo brolienė. Kai duktė grį
žo namo, tai Strogonovas ją 
suspardė, sumušė.

terim yra ir kitų neparanku
mų bei nemalonumų, todėl 
jos vis ir jieško būdų sulie
sėti. Imti tam tikras paten- 

Apie merginos kankini- tuotas pilės yra pavojinga 
mą buvo pranešta policijai, sveikatai, todėl D-ras J. \\. 
kuri padarė kvotą ir bylą Barton . pataria protingai 
atidavė teismui. Štrogono- dijetuoti. vengiant riebių ir 
vas buvo patrauktas tieson krakmolingų valgių. Jis pa- 
ir kovo 8 d. jo bylą sprendė, taria valgyti tik labai lesa 

~ ‘ . mėsa, kaip jautieną, vištie-
>trogono\a- su dukterį- Rurkieną, gerai išspir- 

mi susitaikė, oukte, tureda- gintus lašinukus (bacon). Iš 
ma dn mažus vaikus, prašė guvų esą galima valgyti tik 
•.eismą, kad jos te\ą istei- menkę (codfish) ir “had- 
j-imų. Apygardos teismas (Į0CRa.” Silkės netinka, nes 
btrogonovą pripažino kai- jos per(|aug riebios. Vaisius
tu, bet nuo bausmės lygtinai 
atleido, paskyręs vienerius 

paskyrė metus bandomojo laiko.

Tenai nustatyta, kad mote
ris turi peršautą širdį, bet 
dar gyva. D-ras Fraser, ge- 
riausis tos ligoninės chirur
gas, apipiovė odą aplink 
kairiąją moteries kruti, pa
šalino 4 šonkaulius ir pamo
jo. kad jam paduotų adatą 
su šilkiniu siulu. Bematant 
peršauta širdis buvo su
siūta.

Bet susidarė nauja kom
plikacija. Moteris neteko 
labai daug kraujo. Tuoj su
rasta žmogus, kurio kraujas 
buvo toks pat, kaip jos, ir 
jis sutiko jai "paskolint” sa
vojo kraujo. Bežiūrint jis 
buvo paguldytas šąlia ligo
nės ir iš jo rankos kraujo 
buvo pripumpuota į jos gis- 
las.

Ligoninė vėliau pranešė 
laikraščių atstovams, kad 

■ši moteris pasveiks. -

Švedijos Žvaigždė

šitoj nuoi!-. - yra parodyta švedu čiuožikė Viviana Hut- 
ten. kur: <4 '-ar :«.■>; Ncw Yorke. Fotografui pavyko iš
gauti ją of . pašokusią nuo ledo.

—orarrčHis, grapefrutus, o- 
buolius, aprikotus. pyčes. 
kriaušes, melonus, anana
sus ir visokias uogas, tik be 
cukraus ir Smetonos. Daržo
vės — asparagus, kalif i jo
tus, kopūstus, morkas, sa
lierus. agurkus, tomeites, 
salotas, špinaką, svogūnus, 
dynus, ropes, gruckus, ridi
kus ir visokius valgomus ža
lumynus. Kiaušinius irgi.

Pakankamai šitokių val
gių valgant, busit sveiki ir 
perdaug nenutuksite, sako 
tas daktaras.

Dabar seka valgiai, kurių 
riebus žmonės turi būtinai 
vengti, jei jie nori suliesėti 
ir nupulti iki savo normališ- 
ko svorio. Nevalgykit kiau- į 
lienos. antienos, žąsienos ir! 
kitų riebių kepsnių, sunkų i . Ši suma pervesta Vyrau
ji- visų spirgintų valgių.. riam Komitetui Vilniaus 
Taipgi nevalgykit bulvių, j Kraštui Remti, 
binzų, punų, kornų ir žir- Keliatas asmenų aukavo 
nių; nei silkių, lašišų (sal-! “Liet. Atstatymo Bendro- 
ircin. mackerel nei shad.

AUKOS VILNIJAI.
Lietuvos Gen. Konsulato 

pakvitavimas Nr. 31.

Vilniaus lietuviams auka
vo P. Radvinauskas, Brook- 
lyn. N. Y., per J. Ambrazie
jų $1.00; Pittsfield, Mass., 
lietuviai per L. Bagdoną 
$16.00; Amsterdam, N. Y., 
Vilniaus Komitetas per sek
retorę St. Kisieliūtę $51.29; 
Lietuvos Vyčių 127 kuopa, 
Hudson, Mass., per Miss 
Antonia Kerdokas $10.00. 
Viso $108.20. Anksčiau bu
vo skelbta $11,220.08. Ben
drai Vilnijos lietuviams su
aukota $11,328.37.

vės” šėlus. Jiems pakvita
vome laiškais.

riesto, iš Smetonos darytoj Savo laiku spaudoje buvo 
u; :o. cukraus, saldainių. {paskelbta, kad Lietuvos 
■ai • duonos, pyrago, kėk-! Saulių Sąjungos lėktuvui 

ekiu. makaronų, bly- pirkti, p. Katrė Katkevičie 
visų kitų krakmoliniu.

aipgi vengkit Smetonos.

’(i.ęJinių. aliejinų ar cukri
niu valgių. Visuomet valgyk 
r.:! žiau mėsos, o daugiau 
daižovių i; žalumynu. Taip-

ne ir Julė Andriulienė iš 
Chieagos, paskyrė 1938 m. 
birželio 4 d. vakarėlio pelną 
—$7.00. Dabar jos prašo 
paskelbti, kad tie $7.00 yra

gi visuomei atminkit, kad paaukoti vien tik p. K. Kat- 
ciaug sveikiau vra nedaval- kevičienės asmeniškai, 
gyt, negu persivalgyt. | Liet. G*n. Konsulatas.

pinkit daugiausia zmių iš 
ir pasibaigė musu Lietuvos, iš musų sostinės 
Tai ve, sakau, ko- Vilniaus. Norėčiau taipgi

tikas Neplonas.
Kaz. Karčiauskui. — La- _ v

bai ačiū už sveikinimus ū kia prama farmeriams yra žinoti, kaip lietuviai gyvena 
s “Keleivio” šta- Į teikiama! ‘ pasilikę rusų pusėj? Gir-

Frenchtowno Farmerys.
linkėjimu: 
bui.

Juozui Semeiavičiui. —
Vaistų kojų užtrinoms (kor- 
nams) neužsimoka namie 
daryti. Jų galima gauti 10- 
centštoriuose ir vaistinėse.

Tuo 
derybos

džiu, kad iš rusų “rojaus 
daug lietuvių bėga į Lietu
vą, taigi butų gerai, kad 
“Keleivis” paduotų daugiau 
žinių apie tai.

Kataliko išpažintis.
Būdamas kataliku, aš Ti

kiu, kad Dievas suty^’’ o ,
„ K1 . . dangų ir žemę iš nieko P^ngą bu tlkra
Bet blogam atsitikime pa-įnjeko pasauly nebuvo, y..,
tartma kreiptis pas kojų gy-; ’Kįu j)eĮ ar ištikro taip buvo. Nuo redakcijos: Kaip gy
dytoją (chiropedistą). nežinau, nes kunigai bažny- vena lietuviai bolševikų už- 

čiose nepasako, kaip iš nie- imtam Vilniaus krašte, ži- 
ko galima tokius didelius nių sunku gauti, nes jie pa- 
daiktus padalyti, ir kada tai tys" pranešti apie savo vai
tavo. gus negali, o Lietuvos spau-

Tikiu, kad Dievas yra, da taipgi suvaržyta ir nepa- 
bet nežinau, kas Dievą su- lankių Rusijai žinių neskel- 
tvėrė. O jeigu jis yra amži- bia. Žinoma tik tiek, kad 
nas, tai kur jis galėjo būti, daug lietuvių iš po bolševi- 

ebuvo nei dan- kų valdžios jau pabėgo į 
gaus. nei žemės? Aš tų da- Vilnių. Lietuvos valdžia da- 

į lykų nežinau, nes kunigai bar juos maitina ir stengiasi 
, niekados ju nepaaiškina. surasti jiems darbo.
’ »• — - -

Lumberdžekiui. — Labai 
ačiū už straipsnį, bet jis mus 
pasiekė truputi pervėlai.
Pi •ieš Kanados rinkimus ne- j 
spėjome jį “Keleivin” Įdėti.

P. Zabielai. — Ačiū, įdė
sime.

D. Dansevičiui. — Iškar- į kuoinet 
pas gavome ir sunaudojom.
Ačiū už prisiuntimą.

LIETINGAM ORUI.

Viena Hollywoodo artisčių. 
Lucile Fairbanks, rodo naujos 
mados apsiaustą nuo lietaus. 
Jis pasiutas su gopturu, taip 
kad lietingu oru galima ir galvą 
uždengti.

M. Višniauskas.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA. Lietnvi, Kalbos Mokytojas prie 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

KAINA $1.00. .
DR. D. PILKA, 528 Columbus AreM Boston, Mass.
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SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslu, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1415.

Kiekvienas tarė!* papaoftl save knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs ta knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu." Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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‘Kaustė Arklius,’ Bet Kliuvo Veselninkam

“Kiaušinis Didesnis Už Mišką" Kaip Sveikino Lietuva Kitataučiai.

Zanavykijoj iš senų laikų 
išlikęs įdomus vestuvių pa
protys — “arklių kausty
mas.” Kai vestuvės baigiasi, 
o svečiai pradeda skirstytis, 
jaunimas sučiumpa daž
niausia svotų ar kitų akty
vių vestuvių dalyvių veži
mą, sulaiko arklius, nes jie 
“reikia pakaustyti,” kad ke
lionė i namus baigtųsi be 
nesmagumų. Atsiranda kau
stymo įrankiai ir priemo
nės, arklių kanopos tikrina
mos, valomos. Jei vestuvi
ninkai išsiperka maža dova
na, tai jie gali važiuoti sa
vais keliais. Bet jei vestuvi
ninkai šykštus ar neturi kuo 
išsipirkti, tada “kaustymas” 
užtrunka pusvalandį ir il
giau, kol “kaustytojams” 
nusibosta “kaustyti.”

šitas įprotis buvo prisi
minta nesenai ir Šakių ap
skrity, Lekėčių valse., Bra
ziūkų kaime per Jono Mit
kaus vestuves. Vestuvėse 
buvo linksma, tačiau jos pa
sibaigė, ir svotai Katiliaus- 
kai išsirengė važiuoti namo. 
Vos tik vežimas pasijudino 
iš vietos, arkliai buvo sulai
kyti “pakaustyti.” Svočia 
Katiliauskienė išsiėmė iš 
pintinės pusbonkį valstybi
nės, ir to užteko, kad veži
mas butų paleistas. Deja, 
vestuvėse vyrai buvo kiek 
daugiau įsilinksminę, negu 
paprastai; jie užmiršo gau
tą degtinę, ir arkliai buvo 
vėl sulaikyti. Supykęs Kati- 
liauskas su visu svotui pri
derančiu rimtumu paklausė, 
ar “kaustytojai” pusbonkį 
gavo? Arčiausia prie veži
mo stovėjęs A. Geiba atsa
kė teigiamai, ir Katiliaus- 
kas, nieko daugiau nesakęs, 
smogė A. Geibai veidan. 
Arkliai buvo paleisti, ir ve
žimas nuriedėjo.

Keturi draugai pasipikti
no svoto elgesiu, ir A. Bal
čiūnas už visus pasakė:

—Piemens busime, ne vy
rai, jei gyvus juos paleisi
me...

Kelias, kuriuo turėjo va
žiuoti Katiliauskai, ties Mit
kaus namais darė lanką, to
dėl draugai netruko užbėgti 
Katiliauskams už akių. 
Bartkus ir jo žmona buvo 
geruose' santykiuose su vi
sais keturiais vyrais, todėl 
pasisiūlė i tarpininkus. Jie 
nuėjo prie kelią pastojusių 
tyrų, atkalbinėjo juos nuo 
muštynių ir pasiūlė jiems 
pusbonkį. Gal čia derybos 
butų gerai baigęsi, jei ne A. 
Geiba.
, —Ką, — suriko jis, — jus 
manot, kad mes už pusbon
kį nuperkami?!

—Rupūžės, ar mums bo
bos tvarką darys, ar mes bo
bų klausysime? — dar pa
antrino Balčiūnas.

A. Geiba prišoko prie 
Bartkaus ir smogė jam pei
liu į šoną, o Balčiūnas suda
vė jam lazda į galvą. Bart
kus susmuko kely, o Bartku- 
vienė pradėjo spiegti ir rėk
ti. Kada Bartkus svyruoda
mas kėlėsi, Balčiūnas vėl 
užsimojo lazda. Tačiau 
Bartkuvienė čia parodė ne
paprastą drąsą: ji savimi 
uždengė vyro galvą, ir Bal
čiūnas, metęs šalin lazdą, 
smogė Bartkui buteliu į pe
tį. Geiba taip pat išsitraukė 
iš kišenės butelį ir taikė gu
linčiam j galvą. Bartkuvienė 
laiku pastebėjo pavojų ir 
ranka uždengė vyro galvą. 
Butelis visu smarkumu kliu
vo jai į ranką ir sutrupėjo.

Neaišku, kuo šitos mušty
nės butų pasibaigę, jei Bart- 
kuvienės riksmo nebūtų iš
girdę Katiliauskas ir Zig
mas Grikietis, kurie nusika
bino branktus nuo vežimo ir 
atskubėjo į pagalbą. Drau
gai spruko į visas šalis, ta

čiau Geibai nepavyko pa
sprukti, ir jis kiek nuken
tėjo.

Bartkus kreipėsi į gydy-į 
toją, kuris konstatavo sun
kų kūno sužalojimą nuo i 
smūgio kietu daiktu galvon, 
kur įlaužtas kiaušas. Taip 
pat visam gyvenimui paliko, 
ilgas randas per pilvą.

Dabar buvo teismas. A. 
Balčiūnas, A. Geiba ir Z. Į 
Stankevičius nubausti po 3 
metus kalėjimo, o Stasys; 
Vilniškaitis — pusantrų me
tų. Mušeikoms taip ir reikia.

RADO PASLĖPTŲ PINI
GŲ IR PAKLIUVO 1 

BĖDĄ.
Kovo 8 d. Kauno apygar-; 

dos teismas sprendė keliatą' 
baudžiamųjų bylų. Be kitų 
bylų buvo sprendžiama iri 
Juozo Vinkausko byla, kal
tinamo Gudinskio pinigų 
pasisavinimu.

1939 m. gegužės mėnesy 
kaunietis S. Gudinskas re
montavo Kulautuvos kuror
te savo vilą; darbus dirbo
pasamdyti iš Kauno teplio- „ . . T • - - iJ.jaj šeimynoj Lietuvos kanuo-

Remontuodami vilą, tep- 1765 metų vėliavą,
lioriai rado paslėptų pini- kunos vienoje puseje orna- 
gų: 1,500 aukso rublių, 40 mentuotuose rėmuose yra 
dolerių, 25 Anglijos svarus, nestihzuotas Vyčio ženklas, 
auksinį laikrodėlį ir šį-tą. ; o antroje puseje, taip pat 

Teplioriai, tuos pinigus žemuose, karaliaus Stamslo- 
- - - - inip-n ne- vo Augusto paveikslas. Ve-

čia parodytas francuzų armijos stebejimo balionas paslėptas tarp miško, netoli nuo Ma-
dujomis ir paruoštas kilimui. Franeuzai iš jo stebi priešožino linijos. Jis yra pripustas 

armijos judėjimą.

VENGRIJOJ RASTA 1765
METŲ LIETUVOS KA
RIUOMENĖS VĖLIAVA.

TRAUKINIŲ KATAST
ROFA VIEVIO STOTY.

KIEK YRA LIETUVOJE 
GYVULIŲ.

Šių metų pradžioje buvoPrieš Velykas, Vievio ge , . „ ... . ....
ležinkelio stotyje įvyko di- į tokie gyvulių skaičiai: 
dėlė traukinių nelaimėj Arklių — 525,980.

netiko vionoi vonoin didiko Greitasis traukinys, važiuo-' Galvijų—1,134,890.^tiko vienoj veng u didikų,j t skaičiaus buvo 744,590 
seimvnoj Lietuvos kanuo- . «»u-wu«iii «» i> ' u. ,•

- J - niaus i Kauną, įvažiavo i : melžiamų kaiviųj
stotyje manevruojantį dar-; Kiaulių—1,197,1
binį traukinį. Susidūrime ’
vienas keleivis buvo užmuš- i 
tas, 32 sunkiau ar lengviau; 
sužeisti, du vagonai sutriuš-

Egerio (Vengrijoj) mu
ziejaus direktorius Barcsay (Iš

,060
Aviu—583,140 
Vištų—4,637,540.
Žąsų—231,090.
Lyginant su pereitais me-

liavo.
Į tas radybas įsipainiojo 

ir vieno restorano savinin
kas, pas kurį teplioriai gir
tuokliavo — jam pasiūlė 
svetimos valiutos pirkti. Tas 
restorano savininkas su tep- 
lioriais buvęs nuvažiavęs ir 
į Kulautuvą pinigų pasiim
ti; iš Kulautuvos teplioriai 
vėl sugrįžę į restoraną.

Bet restorano savininkas 
kitą dieną atėjęs į krimina
linę policiją pranešė, kad 
tepliorius Vinkauskas turįs 
dolerių ir svarų ir siūlęs jam, 
restorano savininkui, pirkti.

Gudinskis, aišku, niekam 
nesiskundė, nes jam gręsė 
bausmė už laikymą neregis- 
truotos svetimos valiutos.

Apygardos teismas Vin- 
kauską pripažino kaltu ir 
nubaudė keturiais mėne
siais paprasto kalėjimo, o 
rastą svetimą valiutą nutarė 
perduoti Valiutų komisijai.

AMERIKIEČIAI NORI
LIETUVOS “BINZŲ.”
Kaunas. — Šiomis dieno

mis Dotnuvos Selekcijos 
Stotis gavo . laišką iš vienos 
Amerikoje esančios Tyrimo 
įstaigos, kuriame rašoma, 
kad “Dotnuvos Geltonsėk- 
liai,” yra pati ankstyviau
sia, kokią jie kada yra turė
ję, be to labai gerai deranti. 
Tad amerikiečiai prašo Dot
nuvos Selekcijos Stotį pri
siųsti jiems pūlių veislės di-

fide rege et patria,” kas lie
tuviškai išvertus bus: “Te
gyvuoja karalius Stanislo
vas Augustas” ir “Už tikė
jimą, karalių ir tėvynę.” 
Lietuvos kariuomenės ketu
ri pulkai kartu su lenkais 
tuomet kariavo su vengrais 
ir vengrai su kariuomenės 
dalimi paėmė ir vėliavą. Po 
kiek laiko ta vėliava pateko 
į vieno vengrų didiko, buvu
sio vengrų armijos karinin
ko, namus ir tuose namuose, 
kaip tų didikų šeimos tur
tas, išliko ligi šių laikų. To
kios Lietuvos kariuomenės 
vėliavos iš tų laikų nėra nei 
viename Vengrijos muzie
juj. Vėliava yra dailininko 
piešta.

Direktorius Barcsay no
rėjo vėliavą atgabenti i Lie
tuvą. Bet šio karo pradžioje 
jis buvo Varšuvoje ir, dėl

kinti ir abudu lokomotyvai tais, avių šįmet sumažėjo 
aplaužyti. Nelaimės ištiktie- apie 22,000, o kiaulių apie 
ji skubios pagalbos trauki- 55,000 mažiau. Tik vištų pa- 
niais buvo nugabenti į Vii- didėjo apie 340,000. 
niaus ligonines ir čia apie
puse, pernsus ir suteikus 
pirmąją pagalbą, iš ligoni
nės išėjo, o iš likusiu 17 su-

APIE BIRŽUS VAGIA 
ARKLIUS.

Paskutinėmis dienomis
žeistųjų du yra sunkiai su- Biržų apskrity pradėjo vog- 
žeisti, o visi kiti gerai jau- ti arklius. Tetervinuose pa- 
čiasi ir tikima, kad greit pa- vogė krautuvininko Stroc- 
gis. Smarkiai nukentėjo vie- kio arklį iš tvarto nakties 
nas garvežio kūrikas ir vie- laiku. Vy tartuose vienam 
nas mašinistas gavo aštrų ūkininkui pavogtas arklys.
nervų sukrėtimą. Nelaimės --------------- ------------------- —
priežastis kilusi dėl sugedu
sio memaforo. Tą dieną bu
vusi lijundra visas vielas 
buvo aptraukusi ledu, tad ir 
visi kiti signalai neveikę.

DOVANOJO TREČDALI 
BAUSMĖS IR PALEIDO 

IŠ KALĖJIMO.
Šančių gyventojas Veleri- 

jonas Jakimavičius už nele
galų politinį veikimą Ka
riuomenės teismo buvo nu
baustas ketvertais metais 

karo nebegalėdamas atvyk- į šunaujų darbų Kalėjimo, 
ti į Lietuvą, vėliavą paliko į.. Dabar trečdalį bausmes 
vienuose namuose. Per karąi ^anuomenes teismas Jaki- 
tie namai buvo sugriauti, į Puvimui dovanojo ir jį iš 
Nesenai jis buvo nuvykęs į i kalėjimo paleido.________
Varšuvą, surado tuos na-■ Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės 
mus ir pasamdęs darbinin-' Amerikos nuo atsiradimo ir dar

atkasus <n-invėsill« vė- ' prieš atradimą Amerikos iki 1896 me- KUS, aiKaSęS gliuvesius, ve- cų AprašOi kaip Kolumbas atrado A- 
liavą rado rūsyje. Dabar meriką, kokie čia tada žmonės gyveno
vėliava tobėra Vaišuvoie ir ir tL prie "a,° kn-vP°s tclPa Snvieny- venava leoeia Varšuvoje n tų Valstiju Konstitucija, chicago, m. 
ją netrukus Barcsav žada 1S!H5, pusi. 364. Gražiuose audimo 
atgabent Lietuvai—“Elta.” aPda’uose............................ $2 25

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai t tcs 
sąvaltės numerį nespėjama patat- 
pint.

Norint, kad garsinimas nešusi - 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokest}.

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

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žod|. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. «xtra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai- 
na 1c. už žod|. Mažiausio pajieško- 
j!mo kaina 50c.

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

“KELEIVIS.” 253 BROAOWAY, 
SO. BOSTON, MAS*.

27,000,000 LITŲ VIL
NIAUS BIUDŽETAS.

Ir

Generalinio Konsulato 
dėsnius kiekius ir klausia, t Xew Yorke gautomis žinio- 
ar Lietuva negali tų pupelių < mįs, Vilniaus miesto biu- 
eksportuoti. Kiek anksčiau į ūžėtas nustatytas ir patvir- 
Dotnuvos Sel. Stotis panašų tintas 27,000,000 litu. Tai
laišką gavo iš Centralinės 
Tyrimo įstaigos per Fran
cuzijos
Laiške
daugiau žinių apie Dotnu
vos Selekcijos Stoties linų 
veislės “Dotnuvos Ilgūne-! 
liai II” ir “Vaižgantas.” Mi- į 
nėtos linų veislės duodan- į . 4 KT -v , čios aukštos kokybės pluoš- Įs’? at,as ^e'\ Yorke ga\ 
tą, pasižyminčios stiprumu nn^ pereitą sąvaitę Ne-
i? kančios labai atsparios '™m' ^vo ausikmsę ledai, 
imkime dėl to staiga buvo kilęs pot-

vinis, apsėmęs viljampolę,

reiškia, tiek numatoma iš- 
. _ ... .. laidų šiais metais. Kauno
karo ministeriją.! miesto biudžetas nustatytas 
prašoma suteikti,tik 19,000,000 litų.

NEMUNAS BUVO PA
TVINĘS.

Generalinis Lietuvos Kon-

PA1ANGUS SAVArTRASini
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
I U. S. A. miltams kainuoju $1.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami "Argentinoj 
Lietuvi* Balsą.” Adresas:

"A. L. BALSAS"
Casilla d« Correo 303,

Buennu Aire*, Argentina.

Marvelę ir Zapyškį (žemyn 
nuo Kauno). Bet 4 balan
džio vanduo jau atslūgo.
KAIP TAPTI Sl’VIEMTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klaudmais ir at
sakymais lietuvių ir anglų krlbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina . ........................ 25c

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

IJETVVOS LIAVDIS IR JAUNUOMENft NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.

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

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

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

“KUI TUROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litą; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams 84; Pašei metą 82. Adresas: 

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tiliis gat- 153,

švenčiant Vilniuje 16 va
sario dieną, kalbėjo beveik 
visi kitataučių mažumų at
stovai.

Gudų centro Lietuvoje 
pirmininkas kun. Ad. Stan
kevičius pareiškė: “Lietu
vių Tauta! Lietuvos ribose 
gyvenantieji gudai Tavo di
delės šventės dieną siunčia 
Tau širdingus sveikinimus 
ir kartu su Tavimi broliškai, 
nuoširdžiai džiaugiasi. Juk 
bet kokia kiekvienos tautos 
vertybė yra brangenybė ne 
tik tos tautos, bet ir viso pa
saulio, tuo labiau broliškos 
mums tautos valstybės ne
priklausomybė. Lietuvos ne
priklausomybė yra darbo, 
kentėjimų, kovų ir kūrybi
nių lietuvių tautos jėgų sin
tezė. Šioji diena yra pavyz
dys kaip įsikūnija žodžiai, 
kaip įgyvendinami didieji 
idealai. Lietuvių Tauta, Ta
vo šventės dieną, Tavo Ne
priklausomybės dieną pri
imki nuoširdų brolišką gu
dų pasveikinimą ir geriau
sius linkėjimus šviesiai atei- 
čiais, kuriuos mes, gudai, 
siunčiame Tau šiandien iš 
senosios garbingosios Lietu
vos sostinės Vilniaus.”

Vilniaus žydų bendruo- j 
menės pirm. Dr. J. Vygods- i 
kis pareiškė: “Turėjau gar-' 
bę būti pirmojo Lietuvoje! 
ministrų kabineto 1918 m. 
nariu. Buvo tai laikas, kai 
pradėjo organizuotis Lietu-į 
vos valstybine mintis. Vai-: 
džios organizavimas buvo. 
brendimo stadijoje. Palygi-1 
nę tą padėtį su dabartine, Į 
matome, kad per 22 metus' 
lietuviai atliko milžiniškus! 
darbus visose valstybinioI 
gyvenimo srityse, tiek kai-į 
me, tiek mieste. Atlikta ra- 
dikalinė žemės reforma, su
intensyvintas žemės ūkis, 
supramonintas kraštas, žy
mu didžiulė pažanga kultū
rinėje ir kitose srityse. Lie
tuvos gyvenimas ir toliau 
žengs tuo pačiu įtempto, at
kaklaus, gerai apgalvoto ir 
planingai atliekamo darbo < 
keliu. Gi Vilniaus atvadavi-, 
mas apvainikavo ilgas Lie
tuvos pastangas sugrįžti i i 
savo senąją gražiąją sosti
nę.”

Vilniaus rusų organiza
cijų komiteto pirmininkas 
A. Moleris pasakė: “Šian

dien visa Lietuva prisimena 
praeiti, pagerbdama tuos, 
kurie dirbo ir tarnavo savo 
tautai ir tėvynei, kurie tėvy
nės labui kurdavo vienybės 
ir visų tautų sugyvenimo 
tradicijas. Nuoširdžiai mes 
sveikiname lietuvių tautą ir 
jos vyriausybę, kurios sten
giasi pagerinti visų musų 
būklę. Aš linkiu, kad ši die
na butų mums visiems ne tik 
šventės, bet ir visų Lietuvos 
piliečių, be tautos ir tikybos 
skirtumo, vienybės diena 
Visi mes susirinkusieji seno
joje Lietuvos sostinėje Vil
niuje palinkėsime vienybės 
ir vieningumo organizuoto, 
sėkmingo darbo tėvynės la
bui.”

Karaimų hachanas Hadži 
Serajus Chan šapšalas pa
reiškė: “Dabar gi, kai visų 
tautų atstovai susirinko po 
vienu stogu, simbolizuojan
čiu vienybę ir brolybę, kai 
kiekviena tauta savo kalba 
laisvai reiškia savo mintis ir 
linkėjimus, ir mes, nuo am
žių šiame krašte gyvenan
tieji karaimai, kurių senolių 
krauju ir prakaitu taip pat 

(yra apšlakštyta ši žemė, 
jungiame savo kuklų žodi 
prie žodžių vyresniųjų mu
sų brolių ir linkime lietuvių 
tautai ir Lietuvos valstybei 
amžiais išsaugoti savo lais
vę ir nepriklausomybę, būti 
laimingai, klestingai, galin
gai ir kūrybingai.”

Toliaus sveikino lietuvių 
tautą Lietuvos totorių muf- 
tis Dr. Sinkevičius ir lenkų 
vilniečių vardu kalbėjo adv. 
B. Šyskovskis, kuris baigda
mas savo linkėjimus sušu
ko: “Tegyvuoja Nepriklau
soma Lietuva!”

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. .1. Karalius. 

Ši nauja kr.yga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
fsigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
300 puslapių. Kaina
Audeklo viršeliais .................... S2.E0

Vruguay'aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesi. Lai-

Ižia Urug. Soc. Part. Liet. skvrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Pnraguay No. 1480,
MONTEVTDVO VRUGUAY.

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Ivlaž.ojoj 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 II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir .Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO" KNYGYNE
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

»



Aštuntas Puslapis.

Vietinės Žinios
Navickis važiavo Floridon, Riaušės teisme.

o atsidūrė belangėj. Middleses kriminaliniame
Stasys Navickis nutarė teisme pe

nuvažiuot aažiurėt Flori- buvo nuteista 
dos. Ret iis neturėjo auto- kalėjimo
mobiliaus." todėl nuėjo i 23 metų amžiaus plėšikas. 
West Rridoe\vaterio garaža Kai teismas paskelbė jam

V ■ ■ ' • -▼"» v • • •»

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Lietuvos laivas “Denny’ 
tebestovi Bostone.

da Lietuvių Radio programos. 
Balandžio 20, šeštadieny,

PRIIMKIT MANO ŽODJ.
Pereitą nedėldienį p-nas 

St. Minkus savo radio pro-; Nesenai Amerikoje nu- programa per stotį W0RL 
gramoje tarp kitko paminė-: pirktas Lietuvos prekybos!920 k. prasidės nuo 8:30 ry- 
jo ir mano gimtadienį, o; laivas “Denny” kuris 25 ko-j to: (1) muzika ir dainos; 
jaunutė musų dainininkė,' vo dieną sustojo pasiimti i (2) žinios.
p-lė Akvilė Siauriutė iš Dor- kuro savo motorams, šį pa- Balandžio 21, sekmadie- 
ehesterio. sudainavo mano nedėlį da tebestovėjo Bos-1 ny, programa per W0RL

kurioj aš gimiau.” gą vežti Lietuvai (per Ry- Lietuvių Lavinimosi Ratelio
Visiems, kurie prie to pa--gą).' Bet dabar, kai įnėji-įvyių grupė iš Nonvoodo,

PENNY SALE IR FERAI.
April-Bat 26 ir 27, penk

tadienio ir šeštadienio va
karais, Lietuvių Žinyčios 
svetainėje įvyks smagi pra-1 
moga. šiuose fėruose žmo
nės galės nupirkti už vieną 
centą geras lempas, laikro-! 
džius, virtuvės indus, ir įvai- i 
raus maisto. Prašome ateiti i 
ir pažiūrėti, kokius gražius; 
daiktus mes turime tame 
Penny Sale, už vieną centą

•duodami. Įžangos nėra. 
Kviečia L. M. Ž. K-tas. <

Parsiduoda Pelninga Vieta

No. 16. Balandžio 17 d., 1940 m.

TeL TBObridc* MSO

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valanda*: 2-4 ir 6-8

Nedėliom i. ir ftveatadiaaiab 
ano lt iki 12 ryta.

278 HAKVAKD STREET 
kamp. lnman st. arti Central oke. 

CAMBRIDGE. MASS.

de Islando valstiją sprogo 
viena rato padanga. Navic
kis turėjo sustot. Tuo tarpu 
pasitaikė poliemanas ir pa
prašė parodyt automobi
liaus registraciją ir laisni. 
Pas Navicką jų nebuvo. Po
liemanas pradėjo žiūrinėt 
apie automobili ir pastebėjo 
paslėptą šautuvą. Navickis 
norėjo aiškintis važiuoją-8 
•‘medžioti.** bet poliemanas 
atsiminė, kad dabar me
džioti nevalia, nes sezonas

jęs. pridėjo jam 
metų kalėjimo.

da treįata <lau. neSu Perelt3 
* *. dieni.

Taipgi ačiuoju ir tiem
Šaudamas banditus, polic- <ltaugams. kurie pasveikt- 
manas pataikė moteriai. note mane telegramom ir
Pereitą nedėldienį polici

ja vijosi banditus, kurie bė
go pavogtu troku. Trokas iš

laiškais.

bėgo iš Franklfri Parko ii

nedėl- da nežinia. Tuo tarpu gi lai-,_ . v . • J a iv Į’. įvilktu puiVO stovėjimas uoste nesą (ll- tuvių Salėje, kampas E ir Silvcr sts.,
dolilis nuostolius io savinin- i Bostone- Bus tikrai skanių valgių utnus I1UO&IOUU> jo etnini- įr u<.rinr4 Palinksmins muzikantai ir 
kains. : dainininkai. Prasidės nuo 6 vakare.

su pilnu gėrimų laisniu. Į 
$ nuo pat pakeitimo prohibici- ; 

jos. Sėdynių dėl 80 vnatų—šokiams . 
vieta—vietos yra padidint. 18 mylių i 

* a t—-t-■ v o » * Bur y—* o nuo Bostono. Norint platesnių paais-lATc. I IPilO oANIVE, 1 Ao kinimų klauskite ypatiškai ar laišku. ■
BALANDŽIO 28. nedėlioję, SLA. i „ *Ir- J - " „ , „

I 170 kp. rengia puikų bankieta Lie-i Broadway, So. Boston. Mass.• . 1? *------------- - ------— - ■ :

Telefonas 21345 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,

LAAVRENCE, MASS.

Jurgis Gegužis.

M. Bratėnienė serga.
Pereitą sąvaitę p. M. Bra-

j Jžanga $1.00.
Kviečia visus

(7)1 
KOMITETAS. ’

leidosi i Columbia Road. „ūienė” buvo:‘ paguldyta ±
Čia policija piadėjo ! ban- yjass. General ligoninėje ir 

uždarytas. Išsisukti nebuvo dilus šaudyt. \ iena kulipka tuojaus padarvtiTsunki ope- , . ,
kaip. ir Navickis atsidūrė pataikė moteriškei, kuri ėjo raeija ant mastoid. Ligonė/’ Paskui bus 
už grotų/Policija sako. kad šaligatviu, ir pervėrė jai vra j?ve an(j £ar Infinnarv •1113. asorni 
jis prisipažinęs padaręs 24 ranką. Smarkiai apie kam- *<kvviuįe įr jaučiasi stipref- 
įsilaužimus Bridge\vatery ii pą sukdamiesi banditai su Linkime p. Bratėnierei 
jo apylinkėj. Jis yra tik 23 troku apsivertė ir policija pasveikti." P.
—........... “-**...... '*” ------- 1 juos suėmė. Abudu jauni " - ------- —

piktadariai, vienas tik 17
metu amžiaus.

metų amžiaus ir jo namai 
esą Bridgevvateiy. netoli 
nu<> Bostono.

Gaisras “robarinėj.”
Ši<» panedėlio vakarą 

Hood Rubber Co. dirbtuvėj. 
\Vateitowne. buvo kilęs

SLA 359 kp. susirinkimas.
Šio penktadienio vakara,... ,% i iv. o : Kuris moka perkelti rakandus ir pia-19 balandžio, 8 valanda,’ - - • •

bus SLA 359 kuopos susi-

Geras Draiveris

j pus nr»šom kreiptis tuoiaus pas
LITHUANIAN FURNITURE CO. I { 
320 Broathvay, So. Boston. Mass. , 

------------------------------------ -----------------«
Didelis puikus ruimas

Pildomos Tarybos l inkimas, į Su formšium. apšildytas vienam ■
- i • • J žmogui. Matyt galima bile laiku.
pUSllinkSniini-J įrengtas. Frank Russęli , (7 I,

GOT — Sth Street, So. Bostone. !

-1

susirinkti visi ■
nariai.

Jauni piktadariai suardė 
mokytojų kambarį.

Tarp pereitos subatos ir

1 PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ MEDI- 
i N E STU BA. — Visi įtaisymai, kaina ; 

$ 4,600.00. Mažai reikia įnešti, balan- ‘ 
sa imam ntortgičiu. Patelefonuokite
ALG 2381.

Mirė A. Algermanas.
Pereita savaitę

4. :------... bertas Algermanas. gerai ži-! <5. » seredą pohcja stabdy, g *uth Bosto ’o ijetu.( dale daug nuostolių moky-
viu biznierius. Strand ręsto-kambary (t kitus katu
lo savininkas. I^idotuvės!ban«s.neffa e o „eit. Ba -

- ai šio panedėlio vaikai sulindo 
P1 i Roxburio mokyklą ir pri-

automobilius be “stikerių.“
ši utarninką pasibaigė 

jau paskutinė diena auto- buvo subatoje. šermenims i dai buvo sulaužyti, popie- 
knygos išmėtytos irva ateitovvne. duvo Kilęs mobiliams isigyti “stike- natarnavo įraborius Bara-!1 lai ir klWos 

gaisras. Bet daug nuostolių rius;- Kurie'tokių ženklų į£fčiS . lašalu sulietos,
ugnis nepadai ė, ne> tuoj neturės, seredoj jau bus po- ------ ------ ; k ;
pasaukti ugniagesiai gaisrą ]įcį stabdomi. Nušovė jaunų plėšikų.
likvidavo. —___ Pereito penktadienio va;

, ~ . ^n” nak 1 Bo**- Į.ara du plėšikai užpuolė
Mą subatą Somerset vieš- tono policija užklupo nedo- parduotuvę West. _ \ CAlOlkt Meti Vi UlY/LUA » V 7 v UCl

, „ . , .. >'-vbe? na™us->:™^ t-\Won gatvėj, BackBav
setu mokytojų konvencija, avė. ir suėmė10 motery Vie-,dfettūrte. pa?itįikė tuo taė- 

bT . atftovau'ama 2a « buvo lietuvaite is So. įr dįjo ban.
20,00d mokytojų. Bostono. . J : iditustydis. Poliemanas šo-

vė sykį į orą, bet plėšiką’ 
nesiliovė bėgę. THiomet tvar
kos sargas paleido du šuviu 
tiesiai ir vienas plėšikų kri
to negyvas. Kitas buvo su 
gautas sveikas. Nušautoje 
pavardė kol kas nenustaty
ta. Jis da jaunas vaikėzas.

buty susirinks Alassachu

Kodėl neturėt šįmet
TIKRO SMAGUMO?

ŠTAI JUMS NAUJAS 1940

Baisus gazo tankos spro
gimas.

Pereitą savaite Braintree 
miestely sprogo žibinamojo 
gazo tanka, užmušdama ke
lis žmones ir pridarydama 
apie SI.000,000 nuostolių. 
Visas miestelis ir plati jo 
apylinkė pasiliko be gazo.

Mattapano policija pa
skelbė. kad ant Blue Hill 
avenue, nuo Columbia Rd. 
iki Mattapan Sq., automobi
liai neprivalo greičiau va
žiuot kaip 18 mylių per va
landa.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS- 
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia- 
lišku tani aliejum. Darba garan- 
tuojam.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4615

Nash Coupe, tik 
naujas Sedan

(K. O. B. Eactory)

v JfS&K'&SN ' :'V.

ŠIRDIS .11 SŲ KARO YRA INžINAS.
Nash inžinas yra tikra tvirtovė, todėl jo atsparumas 

neapsakomai ištvermingas, iam lygaus nėra. Iie to jis 
ekonomiškas, su galionu gazo nuvažiuoji iki 23 myliu, 
aliejaus vartoja irgi mažai, todėl “amžius’’ jus karo il
gas ii investmentas pastovus.

Išvažiavus su Nash kelionėn, nereik bijot blogų kelių, 
nė kalnų. Artinanties vakarui, nereik skubėti Į artymiau- 
sią miesteli apsirūpinti nakvyne. Jus galite puikiausiai 
išmiegot lovoje, kuri yra Įrengta Nash kare.

Yra tiek daug naujenybių, kad viską išaiškint užimtų 
labai daug vietos, todėl geriausiai pamatykit Nash savo 
akimis ir pabandykite pasivažinėt, tuomet suprasit tik- 
įają Nash \>rtę.

KAM REIKALINGAS MAŽESNIS KARAS 
PAMATYKiTvrr:ii— Coupe ^495

(F. O. B. Faclory)NAUJĄ 1940 Willys
IEIGI J CSV K ARAS N EKLA1 SO, ATV AŽIUOKITE. 
MES SI TAISYSIM. TAISOME VISOKIŲ IšDIRBYS- 
t'IV- Kužnam darbui yra gerai prityręs mechanikas.
Darbą užtikriname. Sulankstytus sparnus ištaisom kaip
naiiju-. Kam reikia GAZOLINO, prisipilkit pas mus.

Boston Street Garage
PETR tS PILVINIS A\4>7/ SALES & SERVICE 
119 BOSTON STREET, SOUTH BOSTON.

«. E \ S2S»> Varnų < DI.

.4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Jamaica, Plain. Mass. _
Res. Tel. Arnold 1028 i

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisai viskų prie Namo 
Is Laiko ir Viduje.

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

OFISAS: 315 E Street. 
SOUTH BOSTONE.

31 RICHFIELD ROAD. 
ARLINGTON. MASS.

Tel. ARL 4926

Vienoda Šiluma 
Jūsų Namuose

Ar reikalinga jums varginti.- J 
i per ilgus žiemos šalčius su angli- •J mis ir kęst nesmagumus pavasa- ♦
J rio ir rudens drėgnose dienose ? , i 
t Paklausykit kaip lengva to iš- ♦ f 
J vengti.
{ ?139—Jdėsim į jūsų Boilerį ga- ,
• rantuota OIL BURNERj su Tan-»
! ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa- •
, spaust gęuziką. Galite gaut 'ant 3 { 
t metų išmokėjimo ir nereikės pra-1 
J dėt mokėt iki ■ Oktoberio mėnesio. • i 

- S . Nelaukit rudens, tada. indėj ima.- { ' 
Vj bds brangesnis. Klauskite dabar, t : 

J Jūsų lietuvis Plumberis ir Gas J 
J fitteris, , i
’ CHARLES J. KAY Jt
t
tt
tt
tt•—

(KUČINSKAS)
322 Dorchester Street

SOUTH BOSTON
Tel. ŠOU 6316

Šiandien S. S. PIERCE CO. turi daug krautuvių narnu. Pagrindinis na
mas randasi, ldd Brookline Avė., Boston, kurio grindis užima devynius 
akrus, yra užkrautos rinktiniais maisto produktais ir įvairiais gėrimais, 

patenkinti KOKYBE Naujosios Anglijos reikalavimas.

S. S. PIERCE CO. buvo įstei
gta 18-11 mažame name, Tre- 
tnont <f Court Strccts, Seollay 

Sguare, Boston.
»
Septynesdešimts metų biznio rekordu

gali pasididžiuoti...

Kada Haffcnreffcr & Co., Ine. buvo suorganizuota septynios 
dešimts metų atgal 1870 m. Boston, pirmutinis biznio kom 
traktas buvo padarytas su S. S. Pierce Co., kuri tuo laiku 
jau buvo keturiasdešimts metų senumo ir turėjo labai gerą 
vardą, šiandien, S. S. Pierce Co., yra skaitoma viena di
džiausių pasaulyje įstaigų, užlaikančių urmu ir retail par
duodanti aukštos rūšies maisto produktus ir gėrimus, ku
rių tarpe reprezentuoja ir Haffenreffer & Co., Ine. parduo
dama urmu ir retail PICKWICK ALE. Mes tuomi didžiuo
jamės, kad su įžymia Naujoje Anglijoje firma taip ilgai pa
laikome biznio ryšius. Tas reiškia, kad mes turime gerą ko
kybę ir duodame tikrą patarnavimą.

P1CK WI€K ALE O
«rewed by HAFFFN’RFFFFR & CO., Ine., Boston, Mass., BRFAVFRS SINCE 1870

C5p7»igLc IHC, ItJbSčn.'vMf rCA h Cm., InC.

ToL Uaivarsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTl 
VALANDOS: 9-S ir 7-9.

678 Massachusetts AveM
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Lenir.grado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriikų 
l.ijrų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakara 
180 HUNTINGTON AVE^

BOSTON, MASS.
TeL Comn»onwealtk 4S7O.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

147 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

J Tel. 28624 Gyv. 31132

\Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2271 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

I

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

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

CHICAGO, ILL.
Te*. Boulevard 8483

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS* 
TYTOJAI.
(Insured 
Mcvers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

TelephAM

SOUth
Boston

___________________ 1058
STUDEBAKER AUTOMOBILI t 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigi,m.

Dideli pagerinimai lr 
Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

ISDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokai it 
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demoaatravima vieta:
1 HAMUN STREET 

Kamp. East Eighth 8L,
t-

I




