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Vokietijoje Esąs Ruošiamas 
Didelis Nacių Perversmas

Švedijos Savanoriai Sovietai Šaukia Ar-Nacių Laivai Bėga 
Eina Finams į Pa- \mijon Daugiau Vyrų iš Murmansko.

galbą. ! Dabar įvairiuose rusų fron- Murmansko uoste bolševi-
.. e. , , , tuose esą 4,500,000 ka- kai buvo priglaudę daug
is Stokholmo sa- reivių. nacių laivų, kurie pabėgo

Associated Press praneša nUo anglų laivyno. Bet da- 
š Maskvos, .kad 27 gruo- bar tie laivai pradėjo is 
džio dieną Sovietų Sąjungoj Murmansko bėgti. Nesenai 
pašaukta armijon daugiau pabėgo “Bremen, ’ o dabar 
žmonių ir tą pačią dieną paspruko “St. Louis, taip 
Suomijos frontan pasiųsta g> dideli

Žinios iš ftioKnoimo sa
ko, kad prieš Naujus Metus 
iš tenai išvykęs Suomijon 
jau ketvirtas savanorių kon
tingentas. švedu savanoriai

PAĖMĖ DAUGYBĘ GINK- Į f/intni R^nn įv RttU- 
LŲ IR AMUNICIJOS. į DC9a

donos Armijos.
Iš Vengrijos pasienio mie- e*na 1 įpultiems suomiams i 

stų pranešama, kad iš rau- pagalbą. Sakoma, kad dau- 
donosios armijos, kuri stovi S5}.e. pamaeihų Švedijos 

. . . užimtoj Lenkijoj, prasidė- karininkų rezignuoja iš ma
gino imtis naujos taktikos. jęs masįnįs kareiviu ir kari- vo armijos ir vyksta Suo- 
Jie pavartojo trecią armiją ninku bėe-imas Vieni iu bė- vienoj Stokholmo
Suomijos žmonių sutnuški- „a Rumunijon kiti Vengri- dirbtuvėj 1,100 darbininkų 
nimui. Viena rusų armija jon Ryšium su’ tuo, Sovietu nutarė Paaukoti Suomijai 
nuo pat karo pradžios ver- Valdžia išleidusi net isakv- V1S3 savo dienos uždaroj, 
žėsi iš šiaurės. Ji buvo pa- ma kuriuo griežtai drau-
emus! Petsamo uostą ir nu- džiama pardavinėti ka- 
eju>i žemyn į pietus apie 80 rjams eiviles drapanas, nes 
mylių. Paskui finai ją sumu- tokiom drapanom persiren- 
se ir nuvijo atgal. Bėgdami jiems lengviau bėgti.
rusai tenai pahko apie 100 ° ___
tankų i sniegą Įklimpusių.
Vėliausios žinios sako, kad 
finai išvarė bolševikus jau ir 
iš Petsamo. Taigi šiaurės 
Suomijoj rusų of ensyva pa
sibaigė katastrofiškai.

Liko antroji bolševikų ar- . .......
mija, kuri stengiasi prasi- sam karo laikui vokiečių šiol daugiau žmonių žuvo 
laužti per Mannerheimo Ii- garlaivi “Tacomą,” kuris ant jūrių, sausžemy iki šiol 
niją ir prieiti prie Viborgo. aprūpindavo Vokietijos lai- didelių karo veiksmų ne- 
Bet čia įusai jau palaidojo vus-užpuolikus kuru ir kito- buvo. ‘
tūkstančius savo kareivių ir mis reikmenimis. Jis vežė Franeuzų nuostoliai esą 
negali tos linijos pajudinti, kurą ir žuvusiam vokiečių tokie: sausžemy, 1,150: ant 
Todėl pereitą sąvaitę jie pa- šarvuotlaiviui ‘Grafui Spee.’; jūrių, 256; ore, 42. 
vartojo trečią armiją, kuri, Kai anglų kreizeriai pasta- • Anglų nuostoliai: sausže- 
sakoma atvvlmsi iš ^ibi^.^rajl užklupo, “Tacoma” na- mv -3. art iyrių, 2,070: .ore 
pripratusi“ -ne didelių šal- bėgo į Urugvajaus uostą) 483.
čių ir kuriai vadovauti Sta- Montevideo. Dabar Urug- Vokiečių nuostoliai: saus
imas paskyręs ištikima savo vajaus valdžia liepė tam lai- i žemy, 2,000; ant jūrių, 
draugą, jauną generolą vui arba išeiti, arba jis bu- 2,800; ore, 800.
Šteiną (žydą). Šteinas esąs siąs internuotas. Išeiti jis bi- Į ---------------
pasižymėjęs kovose su japo- j°j°, nes i° laukė anglų lai- i SUOMIJOS LIAUDIS DĖ- 

PAGALBĄ.
Demokratinė Suomijos vy

riausybė oficialiai pranešė,
.! kad pirmieji švedų savano- 

jau pasiekė Suomiją.

Negalėdami Suomijos žmo
nių įveikti, rusų orlaiviai 

uždegė Abo miestų.
Pereitą sąvaitę rusai mė-

VOKIEČIŲ IR ALIANTŲ
NUOSTOLIAI ARTI
• 12,000 VYRŲ.

Paryžiuje buvo paskelb
tas pranešimas, kiek Fran
cuzijos ir Anglijos karas su 
Vokietija paėmė aukų iki 
Naujų Metų.

Kiek Yra Bedarbių go^^ht?erį NU'
Amerikoje? 'vokiečių kapitalistai narčių 

Bendrai yra manoma, j baigti karą su aliantois ir 
keleivinis Ham- kad bedarbių skaičius Jung- pradėt kovą prieš Sovietus.

sužeistais jau apie 150,000 dasigauti i Hamburgą. Kai Chamber of Commerce ko-į Vokietijos oi o spėkų vv- 
kareivių. ’ - kas mano, kad rusai pataria misijos nedarbui tirti pirmi-rjaušis viršininkas* ir haciš-

Kiek šituo pašaukimu bus vokiečių laivams bėgti iš ninkas Witherow sako, kad ko keturmečio plano (likta
is viso paimta, nesą aiškių Murmansko, nes bijosi, kad. Šitoks skaičius yra tik spė.n- torius. Be to, Hitleris yra 
žinių. Dabartiniu laiku So-tą uostą gali paimti suomiai, mas, o ne tikroji padėtis. Jo paskyręs ji pirmuoju savi 
vietai turį po ginklu apie kėliausios žinios sako, kad komisija, kuri stengiasi be- ip^diniu. Londono daibie- 
1500.000 kareivių, kurie e- įš Petsamo raudonoji arini- šališkai dalyką ištirti ir nu-i^jų organas “Daily Herald” 
są išskirstyti po visus Rusi- ja jau išmušta. statyti tikrąjį bedarbių skai- dabar praneša, kad tarp šitų

s frontus. ---------- ;----  čiu, nors da nėra savo darbo ? dviejų nacizmo šulų kilusi
United Press praneša, kad Fl'anCUZU ir Anglu ^baigusi, bet jau turinti pa-i didelė nesantaika. Nuo 21 

iš Rusijos gilumos dabar j ' ^ar:Kam,al ,.vin11^ Vaiel^stl,į lapkričio dienos Gosi ingus
iunčiama Suomijos frontan turilinii rjuOTillĮai. kad bedarbių yra daug ma-;(ja nebuvęs i Hitlerio kance- 

Z1O

5,500.000.

nais. Atvykus jam Į frontą, vai, todėl buvo internuotas, 
antrajai armijai buvo įsaky
ta smalkiai atakuoti Man- BaiSl Nelaime Tur- 
nerheimo liniją, kad finai kiinip
sutrauktu čia kuo daugiau- KIJUJC.
šia savo jėgų. Gen. Štemas Pereitą sąvaitę Turkijojį rįaj tJ„„ _......
tuomet turėjo su savo tre- smarkiai drebėjo žemė. Kai Jiems vadovauja švedu ge- 
čiaja armija pulti Ladogos kurie miestai beveik sunai- i nerolas Ernst Linder. Suo- 
ežero šiaurės kryptimi ir už- kinti. Daugybė žmonių pasi-į mjjos užsienio reikalų mini- 
eiti aplink tą ežerą Manner- liko be maisto ir pastogės. į eteris Tanner savo žmonių 
heimo linijai iš užpakalio. Lyg tyčia, užėjo nepaprasti į vardu padėkojo švedams už

Viskas buvo padaryto pa- Sio^'^a'Sbai’S.iS U‘, k"™Je S" 5#
pa) nustatytą .planą. Antroji Skmu kartų dldesnlu pnesu'
armija pradėjo smarkiai y** zem^- > uieoejimas įsKeie----------------
bombarduoti Mannerheimo Juodos Juros dugną ir van- JAPONAI NUMUŠĖ 21 
liniją. Paskui aplink Lado- <^o uzlięjp didelius plotus j KINIEČIŲ ORLAIVĮ, 
gos ežerą žengė gen. Štei no ^aąszemio aiciau juros, Vai- §anchajaus pranešama, 
armija, kuri susidėjo iš vie- aJ)s^a!ciavimu’ aPle j kad pereitą subatą japonų
nos divizijos, 18,fMM) karei- ^ontų ZVVO n.uo ^L orlaiviai stengėsi sunaikinti

mes drebęjimų m apie 300 kiniečių poz|cijas Kuansi 
žuvo potvimuose. , provincijos vidury. Ties Liu-
itaiii* A*rčAit«riA ca Ičaujuos užpuolė kiniečių VO SA' orlaiviai. Įvykęs smarkus

V°i? uAcvvn? Ų !<>ro mušis, per kurį japonai 
IS MA3KVU5. ,• nUgOVę žemėn 21 kiniečių

______ o Romos žiniomis, Mussoli-i orlaivį. Apie savo nuosto-
užeiti iš užpakalio, buvo vi- nis iš Maskvos savo amba- | liūs japonai nieko nesako, 
kiškai sunaikinta. Jos liku- sadorių Augustą Rossą, kad
čiai išbėgiojo }x> girias ir fi- paaiškintų padėtį Sovietuo- 
nai dabar baigia juos gau- se. Manoma, jog jis atšau- 
dyti. kiamas dėl to, kad kelios

Galvatrūkčiais šitai bolše- dienos atgal Maskva atšau-j Suomijos prezidentas Kal
vi kų armijai bėgant, finai kė iš Romos savo atstovą jįo per Naujus Metus padė- 
paėmė 27 armotas, 11 tan- Gorelkiną, kuris da nebuvo j kojo visam pasauliui už tei- 
kų, du šarvuotu vagonu, 4 nę1-avo mandato Mussoli- < kiamą Suomijai paramą ir 
priešlėktuvinius kulkasvai- niui pristatęs. i užuojautą, bet pridūrė: “Vi-

vių.
Pasekmės buvo tokios: 
Tiesioginės rusų atakos 

ant Mannerheimo linijos 
buvo atmestos su dideliais 
jiems nuostoliais, o gen. 
šterno armija, kuri mėgino

SUOMIJOS PREZIDEN
TAS DĖKOJA PASAU

LIUI.

džius, 150 motorinių trakų, 
transportą, su 500 vežimų, 
250 arklių, 12 lauko virtu
vių, daugybę amunicijos ir 
kitokios karo medžiagos.

sa tai yra labai mums malo
nu ir brangu, tačiau norint 
paversti žiauraus agreso
riaus užpuolimą niekais, 
mums greitai reikalinga

IR KANADIEČIAI PA
DĖS SUOMIJAI.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad Helsinkin atvyko

Matydami, kad narsių būrys savanorių ir iš Kana-; aktinga pagalba fronte.
Suomijos žmonių įveikti ne- dos. Bet žinia nepaaiškina,----------------
gali, bolševikai pradėjo iš ar tie savanoriai yra Kana- SUĖMĖ AIRIJOS TERO- 
oro mėtyt uždegamąsias dos finai ar tikri kanadie-, RISTŲ AMUNICIJĄ, 
bombas į miestus. Šį pane- čiai. ! Pereitą sąvaitę Airijoj
dėli jie uždegė Abo (Tur- ---------------- į susekta du nelegalės respub-
ku i miestą. UGNIS SUNAIKINO NAŠ- likonų armijos sandėliai su

------------------ LAIČIŲ PRIEGLAUDĄ, sprokstamaja medžiaga.
Aurora, III.—šio panedė- Worcester, Mass. — Po Vienoj vietoj rasta 28 tonai 

lio naktį čia susikūlė du Illi- Kalėdų čia sudegė šv. Onos amunicijos, o kitoj — pus- 
nojaus traukiniai. Vienas našlaičių prieglauda, kuri trečio tono. Ši amunicija bu- 
asinuo buvo užmuštas ir 34 užlaikydavo apie 200 naš- vo pavogta iš armijos arse- 
sužeisti. laičių. ,nalo.

pagarsėjusių Ka- paga 
zokų šiomis dienomis at- vius. “New York Times” 
klampojęs Suomijon pėkš- kablegrama iš Londono sa- 
čias, bet Į kelias dienas iš to ko, kad tarp 80 ir 90 naujų 
pulko jau nieko nelikę. Anglijos karo lėktuvų esą

--------------- įjau paskirta siųsti Suomi-
Rumuniįa Įspėja So- j°n- Franeuzai atsiuntę Lon- 

c r ” donan 30 naujų kovos lėktu
vų, kurie taip pat busią iš
siųsti Suomijon. Tarp 20 ir

vidus, Kad Ji Ka- 
riaukianti.

.ą medžioklę suvažiavę 
daug stambių Vokietijos

..... ........................ . ....... pramonininku, kurie labai
NORVEGIJAI 8 LAIVUS. geibia Goeringą, o nek.n-’ 

Iš Washingtono praneša-; ėia Hitlerio. Taigi, po ios 
ma, kad United States Lines i medžioklės priedanga esą 
laivų korporacija nutarė daromi planai, kaip pašalin- 
parduot 8 sava laivus norve- ti Hitlerį nuo valstybės vai- 
gų bendrovei, ir V> ashmg- ? i o. Vokietijos magnatai esą

AMERIKA PARDUODA

30 kovos orlaivių anglai iš- tono valdžia šitą sumanymą baisiai nepatenkinti Hitle-

gal. Kaip rodos, tais laivais j galės jam daug padėti, bet 
bus gabenama parama už- i kai dabar pasirodė, kad Ru-

Rumunija niekad neuž!ei-iliu ir gazoli„o. 
sianti Rusijai Besarabijos n- __________
Bukovinos, kurios buvo prie NUBAUDĖ SOVIETU 
jos prijungtos po pirmojo 
Pasaulinio Karo. Jeigu Ru
sija mėgins tas dvi provin

AGENTUS IR “BOOK- 
NIGĄ.”

pultai Suomijai.

PAKĖLĖ 42.000 AUDĖJU 
ALGAS.

...... federalinis teismas pereitą audėjams Naujoj
euf ,mrwn,,c savaite nubaudė du Sovietu Anglijoj pakelta nuo 7 iki

J Rusijos agentu ii; jų ilirigu.,:' Į» nuošimčių atlyginimas.

Cii-is its nti toi Rumunija ^ashingtono apygardas cijas atsiimu, tai tvumunijaifodpl^1Jr|U 
kariaus.

FINAI NUTILDĖ RUSU 
BERTĄ.

Rusai buvo isitaisę didelęs.,4., Hnti ir iau vėl rinn- pn™nmKas Koris PMiKolskij; ................................... _
■ “ £ J i'ivnK—$1,000, o iždininkas I. A.burnotą, kuri is už 25 mylių

Kili ClV1 US '

sija negali nei mažutės Suo
mijos nuveikti, tai Goeringo 
vadovaujami naciai spiaudo 
ir sako, kad jiems butų bu
vę daug naudingiau apskel
bti Maskvai karą ir pasiim
ti Ukrainą, negu daryti su 
Stalinu nepuolimo sutarti. 
Dėl to tarp Hitlerio ir Goc- 
ringo frakcijų ir prasidėjo 
nesutarimas.

Iš tų žinių išvada gaunasi 
tokia, kad jeigu Goeringas 
savo frakcija Hitlerį nuvei-

, - . ....... .  v«, «-J “ V Vokietija. tUiDUi,
i lH'iias — $500. Jiedu nešto- bombardavo Viborgo mies- pasiūlytų aliantams taiką ir 

Matyt, Į-usų nepa. įsekirnai|noJ ; txlicrno i« v,iiw.. i-a Bet pereitą sąvaitę finų eitų varyt rusų iš Pabalti • 
siios pu-! valstybių.

buvo Bet kiek šitos žiniose tie-

SJ ulkino SSjal "g i Valn? ",i- lir, iFA

t-> i c Išpažino kaltais. Jie nubaus- orlaiviai nulėkė Rusuoskad Sovietu armijos nėra k-1 - - , . ... - , , i.i. i J iti pasiremiant nauju istatv- šen, kur šita berta tpasiremiant nauju 
mu, kuris reikalauja, kad 

SOVIETAI SAKO: “ŠUO- vi si svetimu valstybių agen- 
MIJOS FRONTE NIEKO tai butų užsiregistravę Jus- 

NAUJA.” įticijos Departamente. Ilji-
Nauju Metu diena, kuo- nas ir Nikolskis dirbo sveti- 

met sudaužytos trečiosios >nai valstybei ir neužriregis- 
lusų armijos likučiai galva- t»?vo nei patys, nei “Book- 
trukčiais bėgo iš Suomijos niS° neužregistravo, 
atgal i Sovietus, palikdami

ko bijoti.

vo tankus, trakus, armo
tas ir tuksiančius lavonų, 
tai Maskvoje buvo paskelb
tas šitoks pranešimas: “Šuo

pastatyta, ir nuvertė kėlioji-’ 
ka dideliu bombų sudau-;. . - *• ize ją.

sos, kol kas sunku patirti.

VOKIETIJAI KARAS
KAINUOJA $45,000,000 

KASDIEN.
United Press žinių agen- ir kitiems jų laivams.

mijds fronte neatsitiko nie- turos ekspertas, Louis F. 
ko nauja. Musų aviacija sėk- Keemle, sako, kad Vokieti- 
mingai bombardavo kelias ja išleidžia karo reikalams 
vietas.” kasdien po $45,000,000.

SUDEGĖ POPIEŽIAUS 
PALOCIUS.

PER 500 MYLIŲ ANGLAI Nauju Metu nakti Yati- 
PRISTATĖ MINŲ. kane ugnis sunaikino vieną 

“Nevv York Times” ko- i seniausių popiežiaus palo- 
įespondentas praneša, kad' cių, kuriame buvo ir vvriau- 
anglų laivynas pridėjo minų į šioji jo kanceliarija, lie tu
šavo pakraščiu j>er 500 my-į niai buvo pradėti statyt apie 
lių, užtverdamas tuo budu i 1486 metus, o užbaigti ti!, 
kelią vokiečių submarinoms apie 1520 metus. Daugybe 

1 medžiagos buvo atgabenta 
į iš istorinių vietų. Pavyz-

ATPLAUKUSI MINA SU-įdžiui, 44 akmens kolumnos 
ARDĖ PRIEPLAUKĄ. buvo atvežtos iš Pompejos. 
Norvegijos pakrašty yraįLe to, buvo daugybė renv-

Tai ir viskas. Sovietų Ru- Francuzijos karo ekspertai sala Utsire, kur sustoja ne-jsaus0 Įaikų skulptūros, iš
sijos gyventojai teisybės vi-mano, kad tai labai konser- dideli laivai. Per Naujus; PJ'bos ir tt.
Sai nežino. vatyvus apskaičiavimas. Metus tos salos prieplaukoj, viMiToDir*

Londone ir Paryžiuje vyrau- sprogo mina, suardydamaj 600 FINŲ PRIEŠ 18.000 
ja tvirtas įsitikinimas, kad krantinę ir kai kuriuos trio-i RUSŲ.
Vokietija negalės ilgai ka- besius. Manoma, kad miną ‘ šiaurės suomių kariuome- 
riauti. nes šitokios milžiniš- atnešė vanduo.
kos išlaidos prives ją prie ----------------

ANGLIJA DIDINS SAVO 
ARMIJĄ IKI 2,500,000 

VYRŲ.
Londono žiniomis, dabar

tiniu laiku Anglija turinti bankroto. FITCHBURGO FINAI SU
RINKO $19,510.

Fitchburg, Mass. — Finai
po ginklu apie 1.500,000 ka- ----------------
reivių, ir greitu laiku busią Fašistiška Ispanijos val-
paimia dar apie 1,000,000 džia nuėmė nuo laikraščių darbininkai čia buvo suda- 
naujokų tai p 23 ir 28 metų cenzūrą, bet įspėjo visus rę fondą savo užpultiems 
amžiaus. Tuo budu Angli- laikraščius, kad dabar jie broliams ir tėvams remti, 
ios armija padidinta iki bus atsakomingi už viską. Pereitą sąvaitę šis fondas 
2,500,000 kareivių. įkas bus juose rašoma. j paskelbė surinkęs $19,510.

nės vadas Kurt M. \Valeniie 
pasakė Kopenhagos laikraš
čių korespondentams, kad 
suomiųj kova prieš užpuoli
kus labai nelygi. Prieš kiek
viena rasų diviziją, suside
dančią iš 18,000 raudonar
miečių, paprastai stoja vie
nas 600 finų bataljonas — 
ir vistiek priešą atmuša. M
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J
“LAISVĖS” REDAKTO

RIŲ BREZENTAS”
* STALINUI.

“Laisvės” S>-2-ram nume
ry, pirmam puslapy, di
džiausiu antgalviv yra pa
skelbtas “Raudonosios Ar
mijos Raportas Anie Suo

dėje 24 mylias “laimėji
mu.”

Matyt, tai buvo “Laisvės” 
redaktorių “prezentas” Šta
mui. jo 60 metu sukaktuvių 

į u ost a .*
Viskas butų tvarkoj, jei

gu kipšas pildytų mūsiškių 
bolševiku norus. Bet bėda.

tie “laimėjimai,” .... arimui ouvo pasitrauKtis al
. oa j-,^.,^1 Jau aui<? 60 mvliu, o z?-įode permazi. nes u uosi; - • - .* --u*• .-i- •* • ,; miau i pietus n buvo trijosepusėtinai padidino, štai ios - • F- e • •i- n; --. i vietose iau visai is Suomi-paduoti skaičiai. ; - -- * ...1 į jos išgrūsta ir suomiai sven-

-;au- Kalėdas jau Sovietų Ka- 
užen- }-eiijoj

Taigi, Stalinas negavo ne 
tiktai “Laisvės." redaktorių 
“prezento.” bet neteko da 
ir to. ką jo raudonarmiečiai 
buvo iš Suomijos žmonių 
pagrobę.

“Murmansko fronte 
rėje. raudonarmiečiai 
gė pirmyn 130 myuu. viduti
niai po 6 mylias per dieną. 
Uchtos fronte sovietinė ka
riuomenė nužygiavo 15o mylių 
pirmyn, tai vidutiniai daugiau 
kaip po 7 mylias per diena.

“Srityje Ladogos ežero ir 
Karelijos tarpvandenyj? Rau
donoji Armija nuėjo pirmyn 
SO mylių, o Viborgo (Yiipuri) 
fronte 64 mylias, šiame fronte 
siautė smarkus kanuoiių mū
šiai per kelias paskutines die
nas.”

Tuo tarpu gi oficialus 
įaudonosios armijos vado
vybės raportas, kaip ji pa
duoda žodis-žodin Asso
ciated Press žinių agentūra, 
sako štai ką:

“Užėmus Suomijos šiaurėj 
Petsamo uostą. Sovietų ka
riuomenė nuo gruodžio 1 die
nos nužengė 130 kilom; irų 
(apie ši mvlia) i Suomijos vi-

SOVIETU SĄJUNGAI 

GRESIA AUSTRO-VEN

GRIJOS LIKIMAS.

Senoji Austro-Vengri ja 
buvo gana stipri imperija 
Europoj. Bet. Vokietijos 
kaizerio kurstoma, ji užpuo
lė mažutę Seibiją. ir tas ne
apgalvotas žingsnis ją pra
žudė.

Dabar išrodo, kad tokio 
pat likimo gali susilaukti ir 
Sovietų Sąjunga. Vokietijos 
Hitlerio padrąsintas. Stali
nas užpuolė mažutę Suomi- 
ią ir. reikia pripažinti, jau 
pusėtinai nusidegino savo 
nagus.

Nors Sovietų Sąjunga tū
li 50 kartų daugiau žmonių, 
negu Suomija, bet jau visas

.... , mėnuo kaip suomiai atmuša
imu Šoviau kanuemenė nužy-, vka? fUsų aIaka<. Ta? _
g!aA*Uapie1. 1>;> kllometr9 (a'>dė pasauliui, kad rusų arini- 
pie ?;? mylias). į-a n^ra tokia galinga, kaip

“\ morgo kryptimi Sovietų , Maskva gyrėsi? O ji silpna 
armija nužygiavo 64 kilomet- daUgjausįa dėl tO, kad SUS1-

po 6 kilometrus <3‘ 
kiek v ie na i t i iena i.

mvlios)

“Uleabcrgo (Uchtos) kryp-

rus (4" mylių).'
Reiškia. “Laisvė' 

raudonajai aimijai šitokių 
“laimėjimų:”

Suomijos šiaurėj (ji sa
ko^ “Murmansko’'fronte”) pasigirdo-balsų, kad Sovie- 
—49 mvlia?. tu Sąjungą lengva butų su-

Ulcaborgo (Uchtos) kryp
timi—58 mylias.

pridėįc
deda iš daugybės visokių 
tautybių žmonių, kurie visai 
nemato reikalo prieš taikin
gą ir darbščią finų tautą ka
riauti. Todėl Europoj jau

Finiandija, Naujas Karo Laukas.

'kaidyt i atskiras respubli
kas. iš kurių ji dabar suside- 

O Viborgo kryptimi ji pri- da ir kurios nėra Maskvos

Šis žemė apis parodo demokratinę Suomijos respubliką, 
kurią dabar atakuoja Sovietų Rusija. Didžiausi mūšiai iki 

ėjo tarp Leningrado ir Ladogos ežero (žemėlapio 
oje). Suomiios šiaurėje. Petsamo apylinkėj, rusus iš. 

■ aižiausia katastrofa. Bėgdami iš tenai -i paliko t j.
apie 100 tankų, visą savo amuniciją ir daugybę gin- 

Rc ai ruo pat pradžios stengiasi perskelti Suomiją 
•rj. siauriausioj jos vietoj, ties Uleabergu bet iki 

..s - jų pastangos buvo suomių atmuštos

apa
tik'
na n 
klų.
per
Šiol

Štai kaip išrodė kultūringų suomių sostinė Helsinkai prieš karą. Kairėje matosi didingi 
parlamento rūmai—tai Suomijos demokratijos tvirtovė. Į dešinę, su aukštu bokštu, stovi 
valstybes muziejaus rūmai. Dabar šitas kultūros Įstaigas beveik kas diena iš oro bombar
duoja ir naikina Maskvos barbarai.

RAUDONARMIEČIŲ VADO ‘PAAUKŠ
TINIMAS’ IR OTSTAVKA’.

diktatūrai labai palankios, j
Visi žino. kad Ukrainos! 

gyventojai mielu noru nuo 
Maskvos atsimestų. — jeigu 
tik jie gautų paramos. Be 
abejo, atsimestų ir Kaukazo 
respublikos, jeigu joms kas 
padėtų nepriklausomybę 
atsteigti.

Dabar klausimas, kas ga
lėtų joms tokią pagalbą su
teikti?

Nors kol kas aiškių įrody
mų nėra, vis dėl to nesunku 
numanyti, kad apie tokią 
pagalbą galvoja Anglija, 
Francuzija ir, galbūt, Itali
ja. Visų pirma, Anglija ir 
Francuzija pritraukė savo 
pusėn Turkiją. Tas jau ati
daro jų karo laivams kelią į 
Juodąją Jurą, prie Ukrainos 
ir Kaukazo pakraščių.

Italijos spauda paskutinė
mis dienomis pradėjo rašyti, 
kad Sov. Sąjunga koncen
truojanti savo karo jėgas 
Indijai pulti. Rusai turį jau 
sutraukę tam tikslui apie 
700,000 kareivių. Kiek ta
me tiesos, mes nežinom, bet 
italų spauda labai daug apie 
tai rašo. Be abejo, tas daro
ma su tikslu. O tikslas gali 
būt tik tas, kad įbauginti 
Anglijos lordus “raudonu 
baubu” ir paraginti juos 
baigti karą su vokiečiais, o 
paskui visiems susivienyti ir 
“pažaboti Staliną."

Paryžiaus ““Le Temps,” 
kaip praneša Associated 
Press, taip-gi iau pradėjo ra
šyti, kad “bolševizmo pavo
jui” pašalinti būtinai esanti 
reikalinga kokia nors Euro
pos valstybių akcija. O ge- 
liausis būdas tam “pavojui’’ 
pašalinti, sako tas Paryžiaus 
dienraštis, tai suskaldyti 
Sovietų Sąjungą į atskiras 
respublikas.

Ir jeigu prie to prieis, tai 
pradžią šitokiam rusų impe
rijos sunaikinimui bus pada
ręs pats Stalinas savo neap
galvotu ir nepateisinamu 
užpuolimu ant Suomijos.

APIE VILNIAUS LAIK
RAŠČIUS.

“Elta” praneša apie Vil
niaus laikraščius šitokių 
smulkmenų:

“Vilniaus gatvėse parduoda
ma labai daug Kauno dienraš
čių. kurie iš Kauno atvežami 
tą pačią dieną per dvi-tris va
landas nuo laikraščio išėjimo.

"Didžioji Kauno spaustuvė 
'Spindulys’ artimiausiu laiku 
persikelia i Vilnių. Taip pat 
rengiasi persikelti keiiatas ki
tų modernių Kauno spaustu
vių bei cinkografijų. šiuo tar 
pu Vilniuje nėra nei vienos 
spaustuvės, kurioje butų gali
ma greitu tempu išleisti dide
sni laikraščio skaičių, iš lietu
viškų laikraščių Vilniuje ko’ 
kas eina tik vienas dienraštis. 
‘Vilniaus Balsas.’ kurio vvr. 
redaktorių paskirtas Rapolas 
Mackevičius. Lenkų pradėjo 
eiti dienraštis ‘Kurjer \Vilens 
k;' ir greitu laiku žada pradėti 
eiti ’Trzegląd \Vilenski.”

ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
ĮSTEIGTI BURTAI.

Beveik visi burtai, kurie 
dabar yra praktikuojami 
Romos katalikų bažnyčioj, 
yra prasimanyti pačių kuni
gų arba jų popiežių ir neturi 
nieko bendra nei su Kris
taus, nei su jo apaštalų mo
kymais. Biblija yra krikš-' 
čionių tikybos pagrindas, 
bet tų burtų joje visai nėra.

štai keiiatas svarbesnių
jų burtų ir kada jie buvo į- 
steigti:

Žegnojimosi burtas buvo 
prasimanytas už 300 metų 
po Kristaus mirties. Apie jį 
nieko nežinojo nei Kristus, 
nei jo apaštalai.

Pamaldos ir užperkamos 
egzekvijos už mirusių “du
sias” taip pat buvo prasi
manytos už 300 metų po 
Kristaus mirtie®.

Kad tie burtai darytų į 
tamsius žmones didesnio 
įspūdžio, popiežius Gregori- 
jus I, apie 600 metų po Kri
staus, įvedė į Romos katali
kų bažnyčią nesupranta
mą (lotynų) kalbą.

Evangelija sako, kad 
melstis reikia tiktai vienam 
Dievui. Jokių “šventųjų” 
Biblijoj nėra. Bet Romos 
katalikų bažnyčia .prasima
nė “šventuosius” ir apie 600 
metų po Kristaus įvedė jų 
garbinimą. Bažnyčiose pri
statyta visokių stabų, iš me
džio nudrožtų ir iš molic 
nulipdytų, ir prasidėjo ka
talikiškoji stabmeldystė.

Kryžiaus ir “šventųjų ab- 
rozdų” garbinimas įvesta už 
688 metų po Kristaus. Evan
gelijose šitokių dalykų visai 
nėra.

Krikšto burtus įvedė po
piežius Jonas XIV, už 965 
metų po Kristaus.

Maždaug apie tą patį lai
ką buvo atrastas prietaras, 
kad penktadieniais negali
ma valgyt mėsos, nes į “dan
gaus karalystę” nebusi įlei
stas. Evangelijose apie pas
ninką nėra nei žodžio. <

Praslinkus apie 1000 me
tų po Kristaus, Romos kata
likų kunigai išrado “šventą” 
vandenį.

Popiežius Gregorijus VII 
1079 metais uždraudė kata
likų kunigams pačiuotis^ o 
šventraštis sako. kad dvasiš
kiai turi būt pačiuoti.

1090 metais buvo išrastas 
tažsnčius. Tai instrumen
tas poteriams skaičiuot. Bet 
šventrašty šitas dalykas ne- 

’.uii sau vietos.
Apie 1190 metus po Kris

tau- Romos katalikų bažny
čia pradėjo pardavinėti už 
pinigus “griekų atleidimą.” 
Piasidėjo atlaidų burtai. 
Tuo tarpu šventraštis šito
kį čigonišką biznį aiškiai 
smerkia.

Ausinę išpažintį įvedė po
piežius Inocentas III, 1215 
metais po Kristaus. Tuo tar
pu šventraštis sako: “Jokių 
savo paslapčių neišduok ki

tam.” Taigi ausinė išpažin
tis, per kurią seniai klebo
nai įsiknisa į jaunų mergai
čių ir moterų sąžinę, griež
tai prieštarauja šventam i 
raštui.

Evangelija sako, kad 
prieš Velykas reikia pami
nėti tiktai paskutinę Kris
taus vakarienę, be jokių au
sinių išpažinčių, ir tos vaka
rienės dalyviams reikia pa
dalyti duonos ir vyno, nes 
taip padarė pats Kristus. 
Bet Romos katalikų kunigai 
vyną patys išgeria, o parapi- 
jonams tik po sausą plotke- 
lį įkiša. Čia jie ir vėl laužo 
krikščionybės tradiciją.

“čyščių” popiežiaus ku
nigai išrado 1438 metais, Į 
Florencijos taryboj, švent
rašty apie “čyščių” nėra nei 
pusės žodžio.

1870 metais išrasta “po
piežiaus neklaidingumas,” 
Ir davatkos dabar tiki, kad 
jis ištikrujų “neklaidingas.”

Taigi, Romos katalikų 
bažnyčios “mokslas” prieš
tarauja netiktai sveikam 
protui ir gamtos įstatymui, 
bet prieštarauja ir tai pačiai. 
Biblijai, kuria jis remiasi.

Evangelikas.

Daladier Kalba Apie 
Europos Federaciją.
Reikalauja 259 miliardų 

frankų karo tikslams.

Prieš Naujus Metus fran- 
juzų premjeras Daladier at- į 
3jo parlamentan ir pranešė, 
kad 1940 metais karo tiks- 
'ams reikėsią 259 miliardų 
frankų. Reikia esą pastatyti 
3 šarvuotlaivius po 35,000 
tonų, reikia daugiau orlai
vių, tankų, patrankų ir kito
kių karo mašinų. “Mums 
reikia mašinų, nes šiais lai
kais karo laimėjimą nule
mia mašinos.” Jis painfor
mavo parlamentą, kad iki 
šiol franeuzų laivynas nu
skandino jau 9 vokiečių sub- 
marinas ir suėmė 360,000 
tonų talpos prekybinių lai
vų. Bet tai esanti tik pra
džia. Didžioji kova da prie
šakyje, ir tą kovą Francuzi
ja su savo talkininke Angli
ja turi laimėti, sako Dala
dier. Francuzija nepadė- 
sianti ginklo, iki nebusiąs 
pašalintas tas nuolatinis pa
vojus, kuris per paskutinius 
kelerius metus nuolatos vir
šum jos kabojo, keldamas 
nerimą ir baimę visoj Euro
poj. Po šito karo Europa 
jau turėsianti būt kitokia, 
negu ji buvo iki šiol. Agre
soriai, kurie užpuola ir tero
rizuoja silpnesnes tautas, tu
rėsią būt taip pažaboti, kad 
daugiau jie nebūtų niekam 
pavojingi. Gali būt, esą, kad 
Europos valstybės bus su
tvarkytos federacijos pa
grindais.

Iš Estijos anądien buvo 
atėję žinių, kad Leningrado 
komendantas Merečkov, 
kuriam buvo pavesta vado
vauti Suomijos užpuolimui, 
tapo pašalintas nuo šitų pa
reigų už “apsileidimą” ir 
“netinkamą karui pasiruoši
mą,” nes jo vadovaujami 
raudonarmiečiai Karelijos 
saustarpy buvo labai negar
bingai saujalės suomių su
mušti.

Tas pats pranešimas tei
gė, kad Stalino žvalgyba su
ėmusi ir tuos 7 suomius Ko
munistus, iš kurių buvo susi
dariusi samozvancų “val
džia” Suomijai. Tos “val
džios” galva Kuusinen net 
nusižudęs. Areštuoti jie bu
vę dėl to, kad melagingai in- 

; foi mavę Staliną apie save 
“galybę.” Jie tvirtinę jam. 
kad juos remią visi Suomi
jos žmonės, kurie tik laikia 
raudonosios armijos atei
nant, kad padėtų jiems nu
versti “baltagvardiečių reži
mą” (suprask: demokratinę 
Suomijos respublikos vy
riausybę ).

Stalinas šitiem suomių 
komunistam patikėjęs ir to
dėl pradėjęs statyti Suomi
jai tokių reikalavimų, ku
rių ji negalėtų išpildyti ir 
duotų jam progos prikibti 
prie jos. Taip ir buvo. Suo
mija atsisakė savo strategi
nes vietas Rusijai atiduoti, 
ir Stalinas liepė raudonajai 
armijai pradėt puolimą, ma
nydamas, kad suomiai ištik
tųjų pasitiks raudonarmie
čius išskėstomis rankomis. 
Bet kai pasirodė, kad Suo
mijos liaudis ginasi nuo už
puolikų kaip vienas vyras ir 
nėra vilties ją greitai nuga 
lėti, o pasaulis tuo tarpu 
juokiasi kad milžiniška bol- 
ševiku armija neįveikia sav 
jalės suomių, — vienu žo
džiu, kai Suomijoj taip ne-: 
garbingai subliūško raudo
nosios armijos prestyžas ii' 
pasirodė visas jos menku
mas, tai Stalinas taip įniršo,' 
kad liepė areštuoti tą komu
nistišką “liaudies valdžią” 
ir pašalinti Leningrado ko
mendantą Merečkovą.

Tai tokios buvo žinios iš, 
Estijos, Leningrado pašo
nės.

Sužinoti, kaip ištikrujų su 
Mereškovu yra—ar jis pa
aukštintas, ar pažemintas— 
kol kas da niekam betarpiai 
nepavyko, nes teisybę suži
noti Sovietų Rusijoj beveik 
negalimas daiktas.

Bet ko negalima sužinoti 
oetarpiai, tas kartais galima 
atirti kitokiais keliais. Taip 

ir su Merečkovu. Vos kelios 
dienos atgal jis vedė raudo
nąją armiją i Suomiją. Tas 
io žygis susmuko. Jo armija 
sunaikinta. Jos tankai su
daužyti, orlaiviai numušti 
žemėn. Ir nuostoliai, ir sar
mata nuo pasaulio. Bet Ru
sijos žmonėms negalima to 
oasakyti. Jiems reikia skelb
ti, kad raudonajai armijai 
‘labai sekasi,” kad Suomi
jos žmonės ią “sveikina,” 
ir tt. O kad žmonės tuo ne- 
ibejotų, raudonosios armi
jos vadas Merečkovas už 
“laimėjimus” gauna “pa
aukštinimą.”

Bet ylos maiše nepaslėp- 
i, sako žmonės. Ir štai, Mas

kva jau praneša, kad prieš 
Suomiją ruošiamas naujas 
puolimas, kuriam vadovaus 
“asmeniški Stalino drau- 

;?ai.” . _ ;
Ot, ir lenda yla iš maišo! 

Naujai ofensyvai vadovaus 
ištikimi Stalino draugai.

Na, o kur dingo “paaukš
tintas” Merečkovas?

Išrodo, kad prie to “pa
aukštinimo” jis magary

Bet kaip tik tos žinios pa
sauly paplito, Maskva išlei
do visai priešingą praneši
mą. Apie pasklydusį užsienį 
gandą gudriai nutylėdama, 
kad Rusijos žmonės apie tai 
neišgirstų, Maskva pranešė, 
kad Leningrado apygardos 
komendantas Merečkovas 
už savo “laimėjimus” buvo 
“paaukštintas.” Na, jeigu 
kariuomenės vadas gauna 
“paaukštinimų,” tai jau sa- 
vaimi siūlosi išvada, kad 
jam turi “gerai sektis.*’

čioms gavo oa 
ka.”

ir “otstav-

RYTU EUROPOS SĄ
JUNGA.

“New York Times” ko
respondentai praneša iš Eu
ropos, kad tenai kas sykis 
pradedama vis daugiau kal
bėti apie Jungtines Europos 
ValktyIjes. Bet šitokia vals
tybių sąjunga, kuri apimtų 
Angliją, Francuziją ir Vo
kietiją — jeigu ji iš viso ga
lima — gali įvykti tiktai 
karui pasibaigus. Tuo tarpu 
gi neitralės valstybės galėtų 
jau dabar sudaryti Rytų Eu
ropos Sąjunga. Šitokia 
sąjunga turėtų prasidėti 
Pabaltijo valstybėmis ir tęs
tis iki Viduržemio juros.. Ši
tokia kombinacija atskirtų 
Sovietų Rusiją nuo Vakarų 
Europos ir butų geriausia 
apsauga mažoms valstybė
lėms nuo didžiųjų agresijos. 
į šitokią valstybių šeimyną 
turėtų į neiti Estonija, Lat
vija, Lietuva, Lenkija, Če
koslovakija, Austrija, Ru
munija, Vengrija, Bulgari
ja, Jugoslavija ir Graikija.

Colorados Gamtos Muzie
jaus kuratorius prof. Nini- 
ger sako, kad iš dausų kas
dien žemėn nukritinta 50,- 
siu meteoritu.

Nuskandintas tusu Karo Laivas.

čia parodytas Sovietų karo laivas “Kirovas,” kuris bom
barduodavo Suomijos pajūrio miestus. Suomiai sako, kad 
jų pakraščio kanuolės nuskandinusios jį ties Hango tvirto
ve. Jis nuėjęs jūrių dug-ra’ su 400 kareivių. Sovietai šitą 
surmių pranešima užginčija, tačiau nuo to laiko, kai finai 
sakosi jj nuskandinę, jau niekas jo niekur nėra matęs. Ir 
Suomi jos pakraščių jis daugi nu nebombarduoja.
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KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS NBPBAM AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

Iš siuvėjų tarpo. , Boarde Ch.
,. i • i • Trade Boardešįmet kaikunemuąj.siu.^ Boarde.

Kundrotas, 
ir Ekzekuti- 
J. NalivaikatfŠv A‘°S ifr j- Buivydas; J. Stanfcevi-

ovei k«,tų sezoną. Tiesa jk; čius - Pildomosios Tarybos, 
prasidėjo vėlai, apie rugse-, ri A Lj k _ pj!d 
jo menesi, bet nusitęsė gana į ’
toli, net iki pat Kalėdų. Ta Tarybos sekreto-

Sių Dienų Inkvizitoriai.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS VEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

čiau trys musų lietuvių 
dirbtuvės turėjo prastų se
zoną. Tai Auguno, Zalevs- 
kio ir Manelio. Tose dirbtu
vėse darbininkai turėjo 
prasčiausius sezonus. Ant 
galo Manelis jau ir pardavė 
savo dirbtuvę.

Musų siuvėjų 54 skyriau? 
valdyba atkreipė i tų trijų 
dirbtuvių darbininkų padėti 
savo dėmėsi ir pasiūlė loka
lu susirinkime, kuris buvo 
13 gruodžio, kad sušelptų 
tuos siuvėjus iš Amalgamei- 
tų Unijos apdraudos fondo. 
Lokalus pilnai tarybos su
manymą užgyrė. Tad tujų 
diibtuvių darbininkai norį 
ant švenčių gavo kiek pini
go iš savo organizacijos.

Musu lokalus paskyrė iš

mosios 
lium.

Per poi ą-tre latą paskuti 
nių metų musu lokalo Pildo
moji Taiyba buvo vieninga 
ir sumani. Ji pirmutinė iškė
lė reikalavimu, kad sunor- 
muoti New Yorko kriaučių 
algas, netik pačiam mieste, 
bet ir jo anylinkėje. To ne
pakako; ji sumanė pereitą 
pavasai į pasiųsti Genei alė? 
Amalgameitų Unijos Tary
bai memorandumą, kuria
me smulkmeniškai išdėstė, 
su Įrodymais, kaip nepasto
vios darbo kainos už drabu
žius vargina Nevv Yorke 
ki iaučius. Musų memoran- j 
dūme buvo nurodyta, kad i 
suvienodinus kainas už dra-: 
bužius tutė- pasidaryt pa- 
'tovios darbininku algos

štai, čia teji Kongreso žemesnių rūmų komisija, sudaryta Dieso komiteto pavyzdžiu, kuri 
dabar ashingtone kvočia Darbo Santikių Taryba algų ir valandų Įstatymui vykint. Stam
bios korporacijos neri tą Įstatymą panaikinti arba pakeisti, todėl jų pastangomis buvo su
daryta šita komisija, kad parodytų ateinančiai Kongreso sesijai, jog visas \Vagnerio Ak
tas. kuris nustato ir reguliuoja ta.rbininkų algas bei darbo valandas, esąs “komunizmo i- 
rankis“ ir, kaipo toks, turi būt arba panaikintas, arba pakeistas. Taigi šitų inkvizitorių 
pareiga yra sunaikinti “kom unizmo baugą.”

Žengiant i naujuosius 1940 
metus.

Kalėdos atėjo ir praėjo. 
Pradėjom naujus, 1940 me
tus. Tai naujas gyvenimo 
bara-, šiuo laiku prisimena
ma di augai, prieteliai, pa
žįstami ir artimieji.

Naujus metus pradėjus, 
aš sveikinu “Naujienų” ii 
“Keleivio” įedaktorius bei 
ju redakcijų štabus, su ku
riais jau darbuojuosi per 
eilę metų. Labiausiai gi svei
kinu tų laikraščių skaityto
jus, kuriu pastangomis šitie 
laikraščiai užsilaiko ir duo
da mums visiems progos 
laisvai savo mintis išsireik
šti.

Dar kaitą linkiu laimingų 
naujų. 1940 metų.

rifu. Mirė sulaukęs 70 metų 
amžiaus. Sulzrrann buvo 
neblogas žmogus, daug pa
sitarnavęs biedruomenei. 
Jis buvo prielanku ir lietu
viam*. Gyveno lietuvių tar
pe, i>* nemažai ger<> lietu
viams padarė, be jokio atly
ginimo. Taigi lietuviai nu
stojo gero draugo.

Suizmannas biro žymus 
politikierių*. bet buvo ne
turtingas. Gai dė'to. kad bu
vo teisingas žmogus?

gauna
Fede-

White Motor Co. 
daug užsakymų m 
įalės valo.žios armijos tro- 
kams statvč. Jais bus veža
mos sunkios Ivnno.’ės ir kiti 
karo pabūklai. Dabartiniu 
laiku White M< te- Co. gerai 
dirba; ima’ 
ii lietuviu.

dirbs nemaža

savo iždo šimtą dolerių Vii- Atrodo, kad Generalė A- 
niaus lietuviu nuo karo nu- nralgameitų Unijos taryba 
kentėjusiems šelpti. Ski- atkreipė i musų lokalo nu- 
riant tuos pinigus niekas lodymus dėmėsi, nes ji istei- 
nesipriešino. Bet kaip P. gė “Stabilizacijos Departa- 
Tiškus, iterpretuodamas sa- mentą. Ar tas departamen- 
vo kalboje šelpimo reikalą, tas atneš naudos, tai mes 
pabrėžė, kad Vilnijos gy- sausime persitikrinti vėliau, 
ventojus daugiausiai api- Kol kas jis tik pradeda veik- 
plėšė traukdamiesi Rusijos ti, turi nenuosakumų, bet v- 
bolševikai, tai komunistuoją l’a .vilties, kad jeigu nuosir- 
žmonės pradėjo lėkti. Mat, <Įziai dirbs, tai bus sio-to at- 
jie negali teisybei pažiūrėti siekta kriaučių naudai.

sukurė ir išlaikė organizaci- me musų komunistai ir-gi šios: visokia medžiaga at- 
ją, kurią mes šiandien turi- susirietę per savo laikraš- pigo, — taiviena, o antra— 
me jau iš šimtų ir tūkstančių čius tvirtino, kad čekoslavai Universitetas, kaipo nebiz- 
narių. nepasiduos, kad Hitlerį “su- niška, pusiau valdiška istai-

Gal kai kurie buvę tais muš,” Bet ką jie per pasta- ga, gavo paramą iš federa- 
laikais musų brooklyniškio tuosius keturius-penkius lės valdžios: WPA bedar- 
lokalo nariai dabar gyvena metus tvirtino, viskas atbu- ’oiai amatininkai dirbo Mok- 

, . . - r. . ... . kitur: Chicagoje, Bostone, lai išėjo. slo Katedroje, o Washing-
} akis Jie neargumentuoja, Šiais 1940 metais, gegu- Baltimorėje, Philadelphijoj Jų tvirtinimas, kad Šuo- tono valdžia jiems algas mo- 
bet rėkia kiek drūti, kad tik zės mėnesyje, bus Amalga- Rochestery, ar kur kitur, mija bus antroji Lenkija, at- kėjo.Betpokieklaikopoli-
drąsesnis nepasakytų to f ak- meitų^ Unijos konvencija Jeigu jie tuii atsiminimų, rodo, irgi nevisai taip. Iš tika persikeitė. Valdžia jau

tegul prisiunčia šiuo adre- visko matosi, kad raudonai- neduoda savo amatininkų,
su: A. C. W. of A., Local miečiai nenori kariauti, ne- o medžiaga pabrango. Tai į
54, 11-27 Arion PI., Brook- nori muštis. Jeigu jie i ketu- ve dėl ko dabar mes turim
lyn, N. Y. Taip pat ir vieti- rias sąvaites nesulaužė Šuo- daugiau aukų sudėti. Išviso

Naujų metų visi laukia 
ir tariasi sau, kad su nau
jais metais jų gyvenimas at
gims, pagerės. Gerai, kad 
žmonės viliasi geresnės at
eities: nelaimingi tie, kurie 
nustoja vilties. Kasdien ti
kėkis ką norą- oresnio 
laukti — ir t'•
lengviau s!f *sti.

1940 metų laukėme di
džiausiu nekantrumu. Tu- , ,,
rėkime viltį, kad jie bus lai- Lamp Jackson, - oiit.i ( ar- 

visam pasauliui.

Dr. Karr.esis u še arė savo 
ofisą.

Zvlusų kolonija sumažėjo 
vienu nrofesiioi alų. Dr. 
J. J. Kamešis uždarė savo 

istojo
ivamesis uzaaiv 

su_ Į privatišką piaktiką ir _
skurdas bus 1 kanu-nuenei. kaipo

kariuomenės daktaras.
*mo leitenanto laipsniu.
J. J. Kamešis pasiusta

pir-
Dr.

to, apleisdami Vilniaus kra- Nevv Yorke. New Yorko lo
štą raudonai miečiai net vi- kalams tenka panešti dari
nis iš sienų išsitraukė ir išsi- giausiai jos išlaidų. Visi lo- 
nešė su savimi. Kaip kas sa- kalai užsidėjo po keturius 
ko: “Jeigu Vilnius butų bu- dolerius nepaprastų mokes- 
vęs ant ratukų, tai ir visą čių. Du iš tų keturių dolerių 
miestą raudonarmiečiai bu- liks lokalams, o kiti du do- 
tų išsivežę su savimi.” lėliai eis Joint Boardui ir 

šįmet į lokalo valdybą į- Generaliam Unijos ofisui, 
ėjo naujų žmonių: J. Har- Konferencijai jau ruošia- 
manas, J. Yesaitis ir J. Jo- masi. Visokios komisijos jau 
naitis. Pasitraukė iš tarny- išrinktos. Renkama istorinė 
bos: V. Packevičius, M. Ric- medžiaga, užrašai, veikėjų 
kevičius ir J. Palionis. Jie paveikslai ir tt. Musų loka- 
visi buvo rimti vyrai ir pil- las išrinko komisiją iš trijų 
domosios tarybos atsisvei- narių: V. Packevičiaus, Ch. 
kinimo vakaruškose, kurios Naciunko ir J. Buivydo. Bet 
įvyko 16 gruodžio, visi jų jie vieni, be lokalo narių pa- 
apgailestavo. Tiesa, nauji galbos, istorinių davinių iš 
pild. tarybos nariai merą musų lokalo praeities nesu- 
nauji musų organizacijoje, rinks. Čia reikia talkos. Rei-

mingesni
Tikėkime ■, kad viskas ap
rims: karo audros apsistos 
ir žmonija prieis prie susi
pratimo. O tada gal susipra
tę žmonės diktatorius paža
bos ir užpelnyta bausme 
nubaus juos už surengimą 
šių skerdynių pasaulyje, už 
nužudymą šimtų-tukstančių 
nekaltu motinu sunu.

liną.
Tuojau' išvažiuos ir dak- 

taio šeimyna syki;: gyventi. 
Linkiu gerų pasekmių Dr. 
Kamešiui naujo? 
gose.

Šiomis dienom r- 
Morta Jurčukoni n 
2616 Aiabam. 
tik 57 metų amžiaus 
lis. Liko vyras du 
sesuo Gudinienė.

narei-

mirė 
ė nuo 
.. Buvo 

mote- 
amus ir

niai kliaučiai, kurie turite mijos nugarkaulio, matyt, reikia turėti fonde be maž ima "a A Ll’ kll!AOJ saly» ga
gi ažių atsiminimų, suteikite Suomija ne Lenkija 
musų skyriaus komisijai, o mano Brooklyno 
ji bus jums labai dėkinga už visuomenė, taip 
nurodymus ar suteiktą me- rimtesni komunistai, 
džiagą. Tiesa, Lincolno liuosno-

----------  rių Brigada, kuri kovojo už
Ispanijos demokratiją, savo 
suvažiavime Nevv Yorke

Mes, gyvendami šioj, ga-

Kaip musų žmonės žiuri 
i karą.

da musų kambarys bus 
baigtas.

Tikimės, kad jus, gerbia
mieji, dabar uoliai pasidar
buosite — ir asmeniškai, ir

miau, negu Kitose saiyse, 
kur kaias siaučia arba jau 
nusiauiė.

Palaikykime savyje viltį, 
kad ir šiais metais musų 
kraštas, Amerika, išsilaikys 
neisivėlęs į pasaulinę sker- 
dynę: kad Amerika ir to
liau laikysis demokratinių 
principų.

priėmė pasmerkimo rezo- p?r savo draugijas — kad 
Jau visiems yra žinoma, liuciją demokratinės Suomi- fondas greičiau prisipildy- 

kad Sovietų Rusija užpuolė valdžios adresu. Bet tai tų. Kai kurios diaugijos ir 
mažutę Suomiją. Ką Sovie-; fanatikų armija, kurią net kuopos jau gražių sumų 
tų Rusija daro, tai, supran-' pats Molotovas pasmerkė, kambariui surinko savo pa-
tama, musų komunistams y- Ir ištiesu, koks keistas tu rengimais. Labai pagirtinas , “v~7~ VT
ra remtina. Jie kritiškai žiu- žmonių galvojimas. Dar va- toks darbas. Tegul ir jūsų ; a;al"';V? V

, . rėti negali ir jiems nevalia, kar jie šu ginklu rinkoje draugija pradeda kokį nors
Jie yra seni musų orgamza- kia senų musų lokalo narių ; jiem? vaiia viską tik užgirti kovojo už Ispanijos (lemo-' dikta parengimą Lietuviu A umstumu-
cijos veteranai. Bet nauji atsiminimų, kaip jie orgam-' ir viskam pritarti. Tiesa, ku- kratija o šiandien smerkia Kambario naudai, jei da tJ !>et1’ , ™.es įgalini pamilsti
todėl, kad per pastaruosius zavo kriaučių uniją: kaip j ,įe da galutinai nesufanati- Suomijo?' demokratija Ai n padėtie^ Europoje. Savo
kelis metus nebuvo prie lo- ue kovojo dar tais laikais,! zėję> tie spįaudo ir sako, reikia pasaulvje didesnio
kaio vairo, nors nuo pačios kuomet i uniją buvo žiūrima; kad tokia politika yra ne idiįotizmo.’
organizacijos darbuotės nie- kaip į kokią “smaugikų ’ ir i darbininkiška, bet imperia- Demokratija nėra kapita- 
kuomet neatsiliko. Taipe teioiistų^ oiganizaciją. Jistinė'. iizmo išdavas, bet žmonijos
senesniųjų pasiliko valdy- Butų gražus tokių atsimini- Komunistinė spauda die- progresą* Juk ir pat v* dik- 
boje: pirm. Y. Zaveckas, mų skyrius musų orgamza-; na iš dienos skelbia, kad Storiai kadaisia kovojo už 
seki. Ch. Naciun^kas, cijos istoiijoj. Juk seninu j paudonoji nrmijn “eina pir- laisve už demokratija, tik
pbm. J. Kairy?., fin. \edėjas nebuvo taip kaip dabai, myn” ir Suomijos “ponų patapę valdonais liko demo-
F. Milasauskas, Joint Boar- Musų pirmtakunai daug valdžią kriusina.” Kaip jų krati jos priešais ir jos nai-
de A. Bubnys, Direktorių triūso ir vargo padėjo kol laikraščius skaitai, tai atro- kintoiais. Minias galima su-

' ! do, kad komunistinė Ameri- fanatizuot laikinai, bet fa-
kos spauda žinių gauna natizmo negalima palaikyti 
“tiesiai” iš Stalino. O juk amžinai, nes minios trokšta 
visi žino, kad taip nėra. Ži- laisvės. Ir diktatorių iššau- 
nios gaunamos per Asso- ktas šis karas negaus masių

Nusižudęs Nacių Kapitonas.

Kairėj šio vaizdelio pusėj yra parodytas nacių karo laivo 
“Amiral Graf Spee“ kapitonas Hans Langsdorff, kuris 
šiomis dienomis pralaimėjo jūrių mūšį su anglais ties 
Urugvajum, paskui susprogdč savo laivą ir pats nusišovė.

nepadarė.
Kui ie turite musu *•

knygutes, parinkite aukų. 
Pripildykite knygutes ir ta
da grąžinkite jas ir aukas j 
mums.

, . i širdyse nešiokime stiprią 
.tu į užuojautą pasaulio darbi

ninkijai ir visais galimais 
budais padėkime jai kovo
je su beprotiškom diktatu-

Nesenai pranešėme per j Ateįs (Hena, kada dal bo 
laikrascius. kad gavom is | žm()nės susipra.. Diktaturų

i jie nusikratys ir tada išauš 
laimingas rytojus.

Lietuvos lininio audimo 
kambario sienoms apmušti. 
Dabar jau gavom ir juodojo 
ąžu .lo medžiagos. Daugiau ! 
"š Lietuvos nieko nelaukia
me. Dabar mes, amerikie
čiai. turime užbaigti fondą
ii visa dal ba.«. *■

Gerbiamieji broliai nciated Press koresponden- pritarimo. Komunistai nėra

Mirė stambus politikisris.
?viiiė senas miesto politi

kierius. John Sulzmann, bu
vęs per ilgus metus miesto 

se. k i tnsilmanu ir apskrities še-

Ruošiast SLA seimui.
SLA 136 kuopa nutarė 

sudaryti speck lį fondą su
kėlimui pinigų delegatų ke
lionei į ateinantį SLA sei
mą, kuris įvyks ateinančią 
vasarą Chicagoje. Minėta 
kuopa visuomet nikiai ap
moka delegatų kelionę į sei
mus. Daromi planai kaip ir 
kiek pinigų tam tikslui su
kelti. Jonas Jarus.

VVATERBURY. CONN.
Kun. Valantiejus gavo me

dali, bet vargonininkas 
Aleksis gavo pirmiau.

Nors musų miestas nedi
delis, bet turim jau du me- 
daliuotu “kavalierių.” šio
mis dienomis kun. Vaianiie- 
jus čia minėje savo 25 me
tų kunigavimo sukaktį ir ta 
proga Lietuvos konsulas p. 
Budrys užkabino jam Sme
tonos dovanotą medalį.

Kiek piimiau čia tokiu 
pat medalium buvo deko
ruotas vargonininkas p. 
Aleksis. Taigi Waterburio 
parapijonys dabar ginčijasi, 
kuris iiedviejų yra vyresni* 
“kavalierius” — parapijos 
klebonas, ar Dievo dudo- 
rius? Reporteris.

Suomi jos Diplomatai 4 meri ko j,

dėčkais. Žmonės tai mato ii mutiniai spiaus ant savo de- Turime progą ir privi 
supranta, todėl komunirti- magogiškų vadų, kurie juos' naRelti savo varda, lietuvvs- 
nei spaudai niekas netiki, j karo pragarą ivedė.
išskyrus komunistus. Vytautas Katilius

Kaip kurie net prisimena 
Etiopijos karą. Musų komu
nistų spauda tuomet pasišo
kėdama sakė, kad Etiopija 
eina pirmyn, italus “muša ir 
muša.” Atėjo Ispanijos eilė 
—ii vėl toji pati giesmė: 
ii panai muša,
“laimi” ir “laimi.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kambario Fondas 

turi sukelti d a $2.000.
Visi lietuviai nori baigti 

rengimą Lietuvių Kambario 
lojalistai Pittsbuigho Universitete. 
Apie Ki- Bet dar truksta pinigų. Iš 

niją ir Japoniją komunistai pradžios mus Kambario 
taip pat nėr kelis metus šau- kvota buvo 10 tūkstančių 
kė, kad kiniečiai pliekia ja-! dolerių. Kai Įsigalėjo de- 
ponus. Tačiau dabar, Stali-i presija, tai Universitetas vi-
nui susimerkus su Hitleriu 
ir Japonija, tokios pranašy
stės atslūgo.

Čekoslovakijos užkuria vi

sų tautinių kambarių sumas 
sumažino. Mus kambario 
kvota buvo $5,000 išviso. 
Atpiginimo priežastys buvo

tės reikšmę tarp amerikonų 
ir visų šalių keliauninku; su 
smagumu tat ir išpildykime.

Aukas siųskite adresu: Y. 
Zamblauskas, 31 Minooka 
st„ Pittsburgh (10|, Pa.

Čekius rašykite: “Lithua- 
nian M moliai Room F'undJ

Liet. Kamb. F'ondo K-tas:
P. Pivaionas, pirm.
J. Y. Grajauskas, vice-pr.
D. J. T. Baltrušaitienė.

vajaus vedėja.
J. Baltrušaitis, -ekr.
Y. Zamblauskas, fin. sek.
A. Marčulaitis, ižd.
J. Virbickas, adv. E. A. 

Schultz, M. Vaišnorienė.

Iš dešine? 
ingtone. <

sėdi Hjalmar T*roc<»pe, Suomijos 
iš kairės stovi Risto Solanko. a 

retorius.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Gut mornink, Maike ! 
—Labas, tėve ! Laimingų 

naujų metų!
—Kai kam. vaike, laimin

gi. o kai kam ir ne. Ve. rus-

Nori Širdies Smagu
mo?—štai Jis!
šimet nuo Laisvamanių 

Etinės Kultūros Draugijos 
skyrių iš Lietuvos aplaikiau 
nemažai atsišaukimų. Atsi
šaukimai rimti ir tikslus. 
Trumpai ir aiškiai parašyti. 
Kai kul iuos jų jau patalpi
nau laikraščiuose. Man nėra 
žinoma, ar kokios apčiuo
piamos naudos susilaukė tie 
skyriai, kurių atsišaukimus 
patalpinau, ar ne.

Pagal vėlesni pranešimą,

Žmogus ir Gamtos Jėgos
Pagal D. SviaUlcij ir T. Klado — Laisvūnas.

sokeriopos pažangos stab
džiu,” sako Grant Allenas. 
Ir tai yra didi tiesa. Tačiau 
dar nevisi ją supranta. Baž- 

. . nyčiose mes dažnai galime
Lietuvoje yra jau negistruo- girdėti graudžią, pilną nusi- 
ti 125 laisvamanių skyriai, j žeminimo ir beviltiško paši
lei Amerikos lietuviai susi- davimo likimui giesmę: 
domėtų sav o gimta vietele ir «Pone karaliau. Dieve Ab- 
sykis nuo sykio pasiųstų raomo, pasigailėk musų, su- 
vieną-kną knygelę, ar laik- teik mums gražų orą.” Kitu 
rasti iš Amerikos Lietuvon, atveju vėl prašoma suteikti 
tai butų vyrai. Kiekvienas pašalinti sausrą, led-
laisvamanių skyrius tenai kritf, Iiutis> potvinius ir tt. 
pi lims tokią dovaną dideliu par daugelis tiki, kad tos 

giesmės žodžiai,

“Stebuklų laikai jau pra-! be maisto žmogus negali gy- 
ėjo ir niekada daugiau ne- j venti, o maistas—ta pati 
begiąs. Šiandien žmogus ga- i saulės energija, sutelkta gy
li ir turi pasitikėti tik savo vulių ir augalų ląstelėse. ’ 
jėgomis, jei jis nenori likti Kiek gi šilumos duoda 
gamtos nugalėtas ir buti vi- mums pati saulė betarpiš-

* '------ x-------- , kai? Per vįen^ sekundę ji
aplink save išspinduliuoja 
tokj kiekį šilumos, kuri ga
lėtų ištirpdyti ledo sluoksnį 
4 kilometrų skersmens ir

entuziazmu.
\ yrai! atsiminkim, jog. gaudimo ir smilkalų durnų 

tai dirbam savo brolių ir palydėti, pasieks dangų ii

vargonų

150 milijonų kilometrų auk
štumo, tai yra kuris siektų 
nuo žemės iki saulės! Jei ši
tą saulės šviesos jėgą išreik
šti žvakėmis, lai gausime 
skaičių 1275, bet... su 24 nu

si. O jei oro slėgimas vieno
das plačioje žemės pavir
šiaus srityje, jęi nėra oro 
bangavimo, neberanda jo 
srovių, tai—Jei tAip yra va
saros metu—nepriversi sau
lės sumažinti išspinduliuo
jamos šilumos kiekį, nors ii- 
viskas žūtų nuo sausros. Kai 
šiaurės ašigaly ateina ilgoji, 
daugelį sąvaičių trunkanti 
“ašigalių naktis,” jokia jėga 
neprišauks saulės, nes ši že
mės dalis yra ilgam nuo jos 
nugręžta. Tačiau sąmonin
gas žmogus, pasinaudoda
mas mokslo laimėjimais ir 

priemonėmis,

sesių naudai. Dėl dolerio- 
kito tu nesubėdniesi, o 
jiems Lietuvoje atgaivinsi 
dvasią ir jie greičiau pasi- 
liuosuos nuo likučių bau
džiavos. nuo prietarų ir 
burtų. Turėdami iš Ameri
kos piniginę paramą, 
Lietuvoje surengs savo sky-

padarys įtaką zemeje siau
čiančiai gamtos stichijai. 
Tačiau mokslas gerai ir tik
rai žino, kad nei maldos, 
nei giesmės, nei procesijos 
negali pakeisti gamtos dės
nių ir padaryti tai, ko nepa- 

Jie iėgia padaryti žmogaus jė
gos, apsišarvavusios gana

savo mundieros niekam ati
duoti. tai kaip gali norėt, 
kad Finlandija atiduotų Ru
sijai savo miestus?

—Bet tie miestai, Maike, 
kiams visai siekti metai. Ne- Rusijai labai reikalingi,
gali Finlandijos nuvajavot. —Bet finams jie taip pat 
ir dar- oi. reikalingi, tėve. Ir tai yra

—O.tu, tėve. da nevažiuo- jų miestai, jų pačių lauko
ji Stalinui Į talką? mis pastatyti. Rusai neturi

—Da mano vaiskus nesu- prie jų jokios teisės, 
darytas. Maike. Aš tau sa- —Veidiminut. Maike. Tu
kiau. kad Vinipego komuni- kalbi kaip socialistas, 
štai nori raplenu lėkti ant —Socialistai visuomet 
Finlendijos. ir ant tos inten- kalba teisybę, tėve. 
cijos, išgėrėm jau galioną —Bet tu pats man sakei,
munšaiuo su česnakais, ale Maike. kad teisybės niekas 
kaip aš dabar apsimislinau, nežiūri ant šio svieto. Kas 
tai čia butų perdaug didelis stipresnis, to ir viršus, 
rizikas. Juk ra pienas gali —ELt civilizacija šito ne
nukristi i marias ir tada vi- pripažįsta, tėve. Jeigu gink- 
siem • butų kaput. Nei pas- luotas plėšikas apiplėšia 
kritinio patepimo žmogus silpną, beginkli žmogų, tai 
negautum. Antras dalykas, jis vra baudžiamas kaip 
tai gazietos lašo, kad tie fi- kriminalistas. Civilizacija 
nai labai geri strielčiai. Sa- reikalauja, kad visų pirma 
ko. vienas nušauna penkias- silpnesnieji butų apsaugoti, 
dešimts įuskių. Taigi man N’et laivui ant jūrių skęs- 
jau peiėjo noras tenai va- tani. visų pirma pagalba 
žiuot. Ot ant paliokų, tai aš duodama silpniems vaikams 
raidavei! ii moterims, o ne stipriems

—O as manau. tėve. kad vyrams.
tau G“kuv nereikia važiuot. ' —Ju rong, Maike. Kai aš 

—Tai ką daryt? pareinu *š saliuno silpnas,
—Sėdėt namie ir pypkę tai polici ia manęs nesigaili, 

rūkyt. Ji tuoj man už kalnieriaus
—Olrait. Maik?. bet jeigu ir j lakupą. Net ir paduškos 

visi sėdės, tai kas tada va- neduoda išsimiegot. Tai pa-
javos? sakyk, kur čia teisybė?

— O kam reikia “vaja- —Tas, tėve. kaip tik pa
vok” tėve? tvirtina mano kalbą. Pasi-

—Na, tai kaipgi svietas gėręs tu būni pavojingas ra-

l iaus nariams paskaitą. tobula ir galinga šių dienu 
lr už menesio-kito tu iš technika.

Kalbėsime apie saulę. Vi
sa energija, kuria mes nau
dojamės žemėje, kilusi iš 
saulės. Iš pirmo žvilgsnio 
gal tai atrodo nesupranta- 

. ma. Juk žiemą, ypač šiau-
gan padaryti tavo aukuotas kraštuose, saulė labai 
dolei is-kitas savo gimtos retaj šviečia ir beveik nešil- 
vietelės LĖK D-jos skyriui. (j0? tačiau mes apsieiname 

Pamėgink. Daug nekai- sauJės šilumos, kurenda- 
nuoja. Jei adreso savo gim- mj malkas ar akmens aug
ios vietelės LĖK D-jos sky- ge įo, mes naudojame 
tjaus neturi, tat siųsk Laisy. fcneigiją galingų garo ir 
k V Dt'jos centran ir eįektros variklių, naudoja-
laiske pažymėk, kokiam me vandens ir vėjo jėgą ir 
sky ritu ir kokiam tikslui visai neprisimename saulės, 
siunti pinigus. Tik siųsk get nepamirškime, kad va- 
pasto money orderiu, tai pi

Lietuvos sulauksi laišką nuo 
savo bičiuliu, kurie tau a- 
čiuos iš gilumos širdies. Ta
vo kiūtinę išsipūs it kur
kino !

Tai štai tau. broluži, ką

nigai nepražus. Adresas: 
“Laisvoji Mintis,” Mickevi
čiaus gatvė. 20 b., Kaunas, 
Lithuania.

Dr. A. L. Graičiunas.

I PIETŲ AŠIGALI.

padėtis buvo keičiama pri
klausomai nuo saulės kryp
ties.
’ Tačiau saulės šiluma nau
dingai galima išnaudoti tik 
šiltuose kraštuose, kur dan
gus dažniausia giedras. Bet 
ir ten saulės šviesa ne visą 
paros metą vienoda. Antra, 
norint gauti iš saulės tiek 
šilumos, kad ji sušildytų 
vandenį iki tokio laipsnio, 
kad garas galėtų sukti maši
nas, reikalinga labai grioz
diškų ir plačiai išdėstytų į- 
rengimų. Kad sutelkti sau
lės spindulius tokios maši
nos katile, naudojama 
gaubtų veidrodžių sistema.
Ir vis tik tokia mašina duo
da labai neaukštą naudingo 
veikimo nuošimtį, nes tik 
nežymi dalis Į veidrodžius 
patenkančios energijos pa
verčiama darbo jėga. Ta
čiau kai kuriose šalyse sau
lės mašinos vis tik veikia: 
Kaire, Kalifornijoj ir kitur. 
Pagal švedų fiziko Areniu- 
so apskaičiavimus, Kairo 
“Saulės stoty” gaunamoji 
energija kainuoja 25 cen
tus už kilovatvalandą. Tuo 
tarpu Kaune elektros stotis 
už energiją kilovatvalandą 
ima po 75 et. Amerikoje, 
Wilsono kalne, prie astrono
minės observatorijos yra 
rof. Abboto įrengta “sau- 
ės virtuvė” be kuro, kuri 
aptarnauja visus įstaigos 
tarnautojus. Ypatingo dė
mesio verti jauno rasų mok- / 
slininko K. Trofimovo ban
dymai Taškente: čia jis į- 
rengė pirtį, skalbyklą, van
dens siurblį ir kitokius įren
gimus, veikiančius išimtinai 
saulės energijos sąskaiton. 
Kai kurie tų įrengimų nau
dojami pramonės reikalams.

Visa eilė patobulinimų, 
padarytų saulės energijos 
variklių srityje amerikiečių, 
franeuzų ir rasų mokslinin
kų, leidžia tikėti, kad šių va
riklių naudingas veikimas 
bus padidintas, o ateityje 
jie bus dar labiau patobu
linti. Mokslininkų apskai
čiuota, kad tik 1 nuoš. ener
gijos, kuris tenka Sacharos 
dykumai, 10 kartų viršija 
visam pasauliui reikalingą 
energijos kiekį. Klausimas 
tik techniškų patobulinimų, 
o tai nėra nenugalima kliū
tis. Ir labai galimas daiktus, 
kad ateityje išmoksime pa
naudoti saulės energiją taip, 
kad ji lengvai galės pava
duoti malkas, anglis, naftą 
ir kitus energijos šaltinius, 
kurie jau žymiai sumažėjo 
ir greit gali visai išsekti. 
Žmogau? protas stengiasi 
apvaldyt gamtos jėgas ir pa
sitiki tik savimi.

liais. Iš to milžiniško švie- techniškomis 
sos ir šilumos kiekio žemė gali šį tą sau išsikovoti, 
gauna mažiau negu milijar- Pavyzdžiui, vasaros metu 
dinę dalelę. Bet ir jos visiš- saulėje mes įdegame, oda 
kai pakanka palaikymui gy- paruduoja. Kalnų aukštu- 
vybės žemėje. Žymi saulės mose, kur tyra ir labai pra- 
spindulių dalis sulaikoma retintas oras lengvai pralei- 
atmosferoje,—tuo daugiau, džia saulės spindulius, gali- 
kuo storesnį or<> sluoksnį ma dar ©Teičiau įdegti, nors 
jiems tenka^ praeiti, tai yra ten ir butų amžinas sniegas, 
juo žemiau' yra saulė prie Užtat kambary, prie uždarų 
horizonto. Prie atmosferos langų, įdegti negalima: lan- 
ribų kiekvienas ketv. centi- gų stiklai nepraleidžia ul- 
metras pavii-šiaus, statme- travioletinių spindulių, nuo 
nas saulės spindulių krypti- kurių pareina įdegimas. Ka
mi, gauna per 1 minutę 2 dangi ultravioletiniai spin- 
mažas kalorijas: tai yra tokį dūliai nedideliame kiekyje 
šilumos kiekį, kurio užtenka tikrai reikalingi organiz- 
sušildyti 2 gramu vandens mui, nes jie žadina jo gyvy- 
iki vieno laipsnio Celsijaus, bingumą, veiklumą, tai išra- 
Žemės paviršiuje kiekvie- dėjai jau senai siekė išrasti 
nas kv. cm. vidutiniškai tokį stiklą, kuris praleistų 
gauna apie 1,3 maž. kalori- tuos spindulius. Kvarcas 
jų. Kada saulė stovi zenite, kaip tik turi tą ypatybę: iš 
atmosfera susiurbia apie čia išeina kvarco lempų gy- 
30 nuoš. jos spindulių, kada domasis veikimas. Noi’S ši- 
ji žemai prie horizonto — tas mineralas labai brangus, 
apie 75 nuoš. Ir vis tik žemė bet vis tik iš jo pagamina- 
per parą gauna iš saulės mos tam tikros kvarco lemi- 
daugiaū šilumos, negu duo- pos, kuriomis švitinami li
tų visas kuras, kurį visa goniai, reikalingi ultraviole- 
žmonija sudegina per 1000 tinių saulės spindulių. Štai 
metų! Žemės rutulio sausu- reumatikai, lumbago arba 
ma per nepilnus metus gau- strėnų raumenų uždegimu 
na iš saulės tokį kiekį ener- sergantieji bei! kitokius nę- 
gijos, kuris yra lygus visa- galavimųs kenčiantieji. 
me žemės rutuly esančiai Jiems reikalinga saulės ši- 
akmens anglies atsargai. luma, jos ultravioletiniai 

Ar neužges saulė? Šis spinduliai, bet jie gyvena 
klausimas mums turi milži- j tokioje žemės dalyje, kur 
niškos reikšmės. Juk sąmo- Į saulėtų dienų per metus bu- 
ningas žmogus galvoja ne į na vos 100—130. Kaip
tik apie tai, kad visko užtek-j jiems pasinaudoti palaimin
tų jo amžiui, bet ir apie tat • gaiš spinduliais, jei dabar 
kas gali įvykti pasaulyje už i iuduo ar žiema? Čia pagelb- 
~ ..... gyvenimo ribos. Ir į sti ne maldos, bet mokslas:

P
le

rikliai patys savaime nevei
kia, o reikalingi kuro. O ku
ras—malkos, anglys, nafta 
—tai sutelkta saulės energi
ja. Medžiai neauga be pa
kankamos šviesos ir šilumos, 
kurias jiems teikia saulė. 
Visas medžio audinys—tai 
sutelktos saulės energijos 
sandėlys. Anglys — tai lie
kanos pirminių miškų, au
gusių prieš daug milijonų 
metų, atseit, taip pat sutelk
ta saulės energija. Vandens 
variklius varo vandens jėga. 
O iš kur imasi vanduo? Jei 
žemėje nebūtų lietaus ir 
sniego, visos upės senai bu
tų išdžiuvusios; o lietus ir 
sniegas susidaro iš drėgmės, 
kurią saulė pakelia nuo že
mės. Lygiai taip pat kyla vė
jas, kai įvairios žemės pa
viršiaus dalys nevienodai 
įšildomos — tai duoda pra
džią oro judėjimui. Taip vi
sa energija žemėje pareina 
iš saule*. Pagaliau musų rau
menų ir proto energija taip 
pat priklauso nuo saulės:

žmogaus 
šis 
ta:

ėia vra parodytas laivas "Bear of 
Oakianri." kuriuo admirolo Ry rdo 
ekspedicija dabar plaukia pietų im
liau- tyrinėti, ši nuotrauka buvo pa
daryta kuomet laivas buvo dar Bos
tono uoste. I!'rdo ekspedicija tikisi 
užtrukti Pietuose apie pora metų. Iš 
viso vvksta du laivai. Antras vadina
si ”\orl!tein Star."

POPIEŽIUS NUSILENKĖ 
KARALIUI.

Pereitą sąvaitę popiežius 
nuvyko pasveikinti Italijos 
karalių. Tai pii miltinis toks 
įvykis nuo 187b metų, kuo
met italų kariuomenė už
ėmė Romą ir sunaikino po-

klausimas yra gana rim- 
Juk negali gi saulė taip

gydytojai jiems 
inima Kvarco

prirašo svi- 
arba Solux

visą laiką eikvoti savo ener-' lempomis.• « 1 • • •> ■* • • VI • 1 • — *giją tokiais milžiniškais kie
kiais. Iš kur toji energija 
imasi, kaip ir iš ko ji papil
doma, kiek ilgai jos užteks? 
Negalima teigti, kad šis 
klausimai butų galutinai iš
spręsti, bet vis tik astrono-

Žmogus taip pat siekia 
panaudoti saulės energiją 
savo reikalams ir tiesioginiu 
budu. Juk jei žemė gauna iš 
raulės tiek daug energijos, 
kodėl tad neišnaudoti jos 
kaip varomosios jėgos? Juk

mai duoda mums gana ra- tai butų veltui gaunamą ir
minančius atsakymus. Nuo 
istorinių laikotarpių pra 
džios nepastebėta jokių žy-

praktiškai neišsemiama e- 
nergija. Dar prieš 2000 me
tų Romos žyniai ir burtinin-be vainos gvvent miems žmonėms, ir todėl 

G>t. pa mkim. napsiklat, to- policija tave uždaro, kad tu 
<ią kmlenripą—ėmė ir pri- nedrumstum niekam ramv-

valei.
V

|)i ie Rasiejaus. bes. Jeigu pritaikysim šitą 
vaimu nenorėjo, principą prie valstvbiu. tai 
j vos užpuolė, tai reikėtų sudiausti ir Rusiia, 

Ot. kaip ma- kuri kaip koks girtuokli* už
puolė ramią ir taikingą finų 

šitokį dalyką tautą.
—Maike. ant tokios kal- 

— (ba, Maike. ne- sapnas, bos nusispjaus kiekvienas 
ale tikra tervbė. Taip man bolševikas.

-Ne, tėve. n? kiekvie- 
Yra ii- bolševiku, kurie

sikah ro
idfr hivil
bet kaip 
lurėj » gintis,
tai. ir vaina.

- Kada tu 
sapnavai, tėve

vienas komunistas skaitė iš 
savo <>az’ ’os.

Tai ne- tiesa. tėve. Ne 

finai užpu dė Rusiją, bet iu- 
sai užpuolė finu žemę.

—Geriaut!
Ištiktųjų, tėve.
Na. tai gal reikėjo, kad

užpuolė. ------ ——=----- - -
- Rmkalo nebuvo. Šuo- STALINAS DALIJA ME- 

mija yra mažutė šalis ir Ru- DALIUS.
'tjai ii nebuvo pavojinga. Iš Maskvos pranešama, 

Na. tai kodėl ji nenore- kad Naujų Metų proga Sta
lo atiduot Rusijai savo mie- linas apdovanojęs Lenino 
stų? ordinu tūlą gen. Šapočniko-

O tu. tev*-, ar norėtum vą ir 48 kitus bolševikus už 
atiduoti avo švarką? pasižymėjimą politikoj ir

Ar tu nori pasakyt, ma- armijoj.
no m’O'diera? ----------------

Taip. te\e. Pereitą sąvaitę tarp Ang-
Mano inundi ra, vaike, lijos ir Švedijos buvo paši

lai mano prapertė. 0 savo, rašyta nauja prekybos sti- 
praperte> niekam neati-į tartis, kuri buvusią iki šiol 
duodu. prekybos šutai ų dabai pri

—Jeigu ru. Teve. nenori (taiki* karo reikalams, _ j

nas.
užpuolimui ant Suomijos ne
pritaria.

—Maike. šiandien aš su 
tavim nesusikalbu. Taigi, 
gud-bai.

—Lik sveikas, tėve.

MODERNIŠKOJI 
INTELIGENTIJA.

Jus esate kaip lapai
Pavėjui paberti,—
Kas remia jus, kas laiko
Kai įyšiai atverti?
Kai papučia srovelė,
Ar tik sudvelkia kas,
Ten krypstat negalvoję,
Nuleisdami rankas.
Tiek teko sukinėti—
Beveik pakvaišot jau,
Kad n-tikit srovėmis,
Dvelkimams, net ir sau;
Kad vakarykščius dievus,
Kam nesėto gėles,
Šiandi ? jau žemėn trenkiat.
Lyg tie vaikai lėles.
Dvasia atbukus jūsų,
Gabumai ima snaust.
Atskirt srovės negalit
Nuo dvelkesio silpnaus.
Bet greit smarki, galinga, 

piežiaus galybę. Nuo to lai- Nauja srovė atplūs, 
ko ■ i*i opiežiai sėdėdavo Pašalins ji iš kelio 
užsidarę Vatikane ir laikv- Ir žemėn perblokš ju*. 
davn savi- belaisviais.” Janis Rainis.

mių. kad saulės energija j kai naudoja saulės energiją 
mažėja. Kaip pasipildo jos j “stebuklams” daryti. Deivės 
:štekliai — kitas klausimas. į Vestos altoriuje “savaime 
Jei turėti galvoje mokslo1 užsidegdavo šventoji ug- 
priimtą nuostatą, kad saulės' nis.” Tikrumoje gudrus žv- 
šiluma pasipildo saulei pa- niai pastatydavo šventyk- 
’aipsniui susispaudžiant, tai i lose metalinį veidrodį ir jo 
pasirodo, kad jos šilumos iš- • židiny arba spindulių luži- 
teklių užtektu dar 15 mili- ■ mo ir susikirtimo centre pa- 
jonų metų. Tuo tarpu, ka! dėdavo gabaliuką labai sau- 
nagai geologų tyrinėjimo sos medienos, kuri ir užsi- 
duomenis, net musų žemė degdavo saulės spinduliams 
yra žymiai senesnė. Todėl veikiant. Šiandien šitą pa
teikia manyti, kad saulės j slaptį, kaip su metaliniu 
mcigija pasipildo kitokiu. veidrodžiu ar stora stiklu 
budu, tikriausia —atomų vi- uždegti medžiagą, žino net 
duje vykstančio elementų maži vaikai. Sakoma, kad 
oasikeitimo dėka. O kaip tai' 214 metų prieš Kristaus esą 
vyksta — kol kas paslaptis. ’ graikų mokslinirtkas Archi- 
Astronomų manymu, saulė! medas su pagalba uždega- 
turi galimumo sulaukti am- mojo stiklo padegė visą ro- 
žiaus, kuris siektu šimtus bi-! menų laivyną. 1837 m. as- 
lijonų metų, jei tik kuri nors tronomas ’ Heišelis padarė 
žvaigždė atsitiktinai neuž- • “saulės dėžę” — tai buvo 
lėks ant jos ir nesunaikins ’ dėžė, viduje juodai nudažy
tus kartu su visa planetų. ta, o viršuje uždengta dviem 
i:tema. Tačiau tokie susi-1 stiklo plokštėmis, su oro tar-

dangiškas “jėgas,” aukoti 1 buvo užvirinti vandenį. Tai 
ioms didžiausias aukas, bet buvo pirmykštė idėja “sau- 
<eamtos dėsniu tuo nepakei- lės katilo,” kurį 1874 m. pa- 
<i. .Jei tiršti debesys apden-' darė franeuzas Muso. Kati- 
gia kurią žemės vietą, sau- lą kaitino su pagalba meta- 
lės spindulių čia nepamaty-i linio refloktnriaus, kurio

MERGAITĖ UŽMUŠĖ 
VAIKĄ.

Šita 13 melu amžiau* mergaitė, 
lotleen (’lintnn. žaiMlama su vaikai* 
••kaulw»i*us.” užmušė Arthura Wihm- 
H9. S metu amžiaus vaik*. Paklausta 
laikraščiu r<-|M»rt**riy, kaip ji dahar 
jaučia*!, ji atsakė. "A* bijausi, kad 
tėvą* dabar mane prilup* ir nelri* į 
Irai ra."1
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I. Įvairios Žinios.

r

KELEIVIS, SO. BOSTON.

n KAS MUMS RAŠOMA. J Ką Rusų Orlaiviai Padarė Suomių Sostinėj
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BAISUS ATSITIKIMAS MICHIGANO 
FARM EROJ KOLONIJOJ.

Jonas Savickas per Kalėdas nužudė, savo žmoną, sun* 
kiai sužeidė 23 metų dukterį ir pats nusišovė. J

Michigano lietuvių ūki
ninkų kolonijoj, apie, pora 
mylių nuo Fountain mieste
lio, Kalėdų rytų Savickų na
muose įvyko šiurpulinga tra- - 
gėdija. Jonas Savickas, 54 
metų amžiaus lietuvis far- 
merys, žiauriai nužudė savo 
45 metų amžiaus žmonų Ju-' 
zę, peršovė 23 metų am-' 
žiaus dukterį Kristinų, ant) 
galo įrėmė dvivamzdį šautu- • 
vų į save ir pats nusišovė.

šitų tragerijų labai pla-' 
čiai aprašė tos apylinkės a-; 
merikonų, dienraštis, “The; 
Ludington Daily News,” ku-1 
rį mums prisiuntė “Kelei-! 
vio” skaitytojas, . Petras 
Spurgis iš Branch, Mich.

Kaip rodos, Savickai bu
vo dievuoti katalikai, nes jų 
laidotuvėm buvo pakviestas 
kun. Vaišnoraitis iš Custer 
miestelio. Jų seklyčioj buvo, 
paruošta ir .. Kalėdų eglaitėj 
Kai atvyko policija, ji ra 
prie eglaitės negyvų Savic-' 
kų ir jo žmonų. Namų bal-Į 
dai buvo išvartyti, sulaužyti, i 
kas liudija, jog Savickų šei- Į 
mynoj ėjo baisi kova.

Savickų duktė Kristina, j 
kuri yra ištekėjusi už tūlo: 
Hivley’o, mėgino gelbėti sa-! 
vo motinų ir gavo šūvį tie- * 
šiai į vidurius. Ji buvo sužei- i 
sta taip sunkiai, kad dūkta-' 
rai abejojo ar ji pasveiks.

Nesutikimų Savickų šei
mynoj buvo ir seniau. Sako
ma, kad Savickas kėsinosi į 
savo žmonos gyvybę kiek 
pirmiau ir paskutiniuoju lai- i 
ku su žmona nebegyveno.! 
Jis parėjęs tų nedėldienį dr 
subatos vakarų prieš Kalė
das ir miegojęs ant šieno, 
šeimynai nežinant. Apie 10 
valandų Kalėdų ryto, kuo
met Savickienė ėjo melžti j 
karvių, jis šovė į jų, bet ne
pataikė. Moteris klykdama 
įbėgo į stuba, uždarė duris 
ir laikydama jas parėmus 
pradėjo šauktis pagalbos. 
Jos šauksmų išgirdo vaikai 
ir žentas Hivley, kurie dar 
miegojo antram aukšte. Vy
riausioji duktė pinnutinė 
nubėgo žemyn ir padėjo 
motinai laikyti virtuvės du
ris, per kurias stengėsi įsi
laužti įniršęs Savickas.

Negalėdamas durų at
stumti, Savickas užtaisė sa
vo šautuvą iš naujo ir šovė į 
duris, šūvis perėjo per duris

ji- patųįkė dukteriai į vidu
rius. ji, tuoj susmuko ir nu
šliaužė nuo durų tolyn. Tuo-' 
met tėvas įsiveržė į vidų.! 
Nusigandusi Savickienė lei-i 
dosi bėgti. Šaudydamas Sa
vickas nusivijo jų į parliorį, 
kur buvo papuošta Kalėdų 
eglaitė, ir čia savo moter} 
nudėjo.

Tuomet jis pradėjo lipti 
laiptais į antrąjį aukšta, ma
tyt, norėdamas užmušti savo 
žentų ir vaikus. Bet tie nu
vertė ant jo didelę skrynių 
ir pradėjo versti kitus bal
dus. Laiptai buvo užbarika
duoti ir Savickas negalėjo 
į antrąjį aukštų įlipti. Jis 
paleido į viršų kelis šūvis, 
bet niekam tenai nepataikė.

Brooklyn, N. Y. — Gruo
džio 24 d. čia Bertha Mary 
Glaveskiutė susituokė su 
Eugene C. Strazdu. Jauno
sios Berthos tėvai, drg. Gla- 
veskai, yra žinomi veikėjai 
socialistiniam judėjime per 
30 metų. Jie gražiai išaugi
no ii* dukrelę Berthų.

M. Kudiika iaunajų norų 
nuoširdžiai sveikina ir linki 
jai daug laimės.

(“Keleivio” štabas taip 
pat draugiškai sveikina jau- 
najų porelę ir linki ilgo ir 
laimingo sugyveniom. — 
Red.)

. i

Negalėdamas viršun už
lipti, Savickas nuėjo kažin 
ko į daržinę. Pasinaudoda
mi šita proga, vaikai iššoko 

r langų nuo antro aukšto, 
paėmė sužeistų savo seserį 
ir pabėgo automobilium pas 
kaimynus, iš kur buvo duota
žinia policijai.

Savickas tuo tarpu vėl su
gryžo į butų, bet pamatęs 
kad visi jau pabėgę, įrėmė 
šautuvų sau į galva ir nusi
žudė.

Musų skaitytojas, kuris 
prisiuntė šitų žinių, priduria, 
kad tai esąs jau trečias pa
našus įvykis toj. apylinkėj 
kelių metų laikotarpy.

Lietuviu ūkininkų koloni
ja Michigano valstijoj ir be 
to jau eina po truputį ma
žyn: Nelabai senai mirė; 78 
metų amžiaus suplaukęs M; 
Banėšis, tsėnas “Keleivio” 
skaitytojas. Mirė taipgi B. 
Rimkuvienė, kuri buvo pa
siekus jau 80 metų amžiaus. 
Ir mirė Karolis Davidavi- 
ciususilaukęs vos 58 metų.

NACIAI NUKIRTO DA 
DVI GALVAS.

Prieš Naujus Metus Ber-į 
lyno kalėjime naciai nukir
to da dviem vyram galvas 
už» “priešvalstybinį veiki
mų.” Tas “priešvalstybinis 
veikimas” buvęs tame, kad 
jiedu agitavo žmones prie
šintis Hitlerio diktatūrai. 
Tai padaro jau 41 žmogų 
nužudytų Vokietijoj per 
1939 metus. Visiems buvo' 
nukirstos galvos.

Chicago. III.—“Kam bus 
nauda iš aųkų, renkamų Vil
niaus kraštui?”

Tokį klausimą stato T. J. 
Kučinskas. Štai ką jis sako:

“Didelė agitacija varoma 
aukoti Vilniaus gyvento
jams, kuriuos apvogė sveti
mi užpuolikai. Panašios au
kos būdavo rankamos ir pir
miau. Iš tokių aukų pasi
naudojo kunigai ir ‘šimto 
procentų’ tautininkai. Iš tų 
aukų ponai nusipirko sau 
dvarus ir murus miestuose; 
kunigai išsibudavojo klebo
nijas ir klioštorius, o Vil
niaus vargšai negavo nieko. 
Ai- nebus tas pats ir su da- 
darbinėm aukom?

“Amerikos lietuviai au
kaudami turėtų žiūrėti, kad 
jų pinigai nenueitų į kunigų 
kišenius, kad aukos butų 
atiduotos tam tikslui, ku
riam aukojama.

“Jeigu aukos bus siunčia
mos Lietuvos valdžiai, žino
kit gerai, kad varguoliai 
negautų aukų. Nes Lietu
vos valdžiai neapeina liau
dies gyvenimas, bet apeina 
kunigijos užlaikymas, baž
nyčių ir klioštorių budavoji- 
mas, o ne kultūrinimas pa
valdinių.

“Taigi pagalvokit gerai, 
kur aukos eis: varguoliams, 
kunigams ar klioštorių ir ka
lėjimų statybai?

“Butų daug geriau, kad 
tie pinigai butų panaudoti 
steigimui knygynų Vilniaus 
krašte. Iš tokių knygynų 
žmonės turėtų daug naudos, 
ir sukulturėję pajėgs susi
tvarkyti ir geriau gyventi 
negu kad dabar.

“T. J. Kučinskas.”

Redakcijos pastaba: Ne
galima su viskuo sutikti, kas 
autoriaus pasakyta. Mes ne
manom, kad Lietuvos val
džia suaukuotus vilniečiams 
pinigus pavestų kunigų ži
niai, o pastarieji panaudotų 
juos bažnyčių ir vienuolynų 
statybai.

Knygynu steigimas—gra

žus ir būtinas dalykas. Bet 
šiandien vilniečiai susirūpi
nę kaip išvengti bado šmėk
los. O tokiam atsitikime 
duonos pluta yra svarbesnis 
daiktas, negu geriausia 
knyga.

Neapykanta ateiviams 1868 
metais.

Drg. Jonas P. Trakimas 
prisiuntė mums ištrauką iš 
1868 melu “Evening Tele- 
gram,” kur pasakojama, 
kaip tais metais išrinktas 
vice-pi ezidentas Calfex nie
kino ateivius. Vienoj savo 
kalbų jis kalbėjęs taip:

“Tu d man sako, kad atei
vių taipe esą daug inteli
gentišku žmonių. Dėl Dievo 
Visagalio, kaip galima ši
taip sakyti? Tik pažiūrėkit 
į olandą, kaip ji? ruko savo 
pypkę. " Jeigu jus galit jo 
purviname, idijotiškame 
veide įžiuiėti inteligentišku
mą, tai parodykit man jį.

“Pažiūrėkit į girtą airį su 
bonka tmirdančios degtinės 
kišeniuje ir nuolatos keiks
nojantį. Parodykit man jo 
užterštame veide nors ki
birkštėlę išminties ar ap
švietos. Nesąmonė butų ir 
manyti apie tai. Mes priva
lom pakeisti šalies įstaty
mus, kad tie nupuolę ir tam
sus pauperiai negalėtų nei 
balsuoti, nei renkamais 
buti.

“Jie vra mums priešingi. 
Tie nudribausiai, plačiabur
niai, kūjagalviai olandai at
važiuoja čionai iš raugintų 
kopūstų krašto, jų arkliauo- 
degės barzdos pasmirdu- 
sios alum, o kvapas taip 
dvokia svogūnais ir česna
kais, kad baltveidį žmogų 
gali užmušti per 300 jardų. 
Ir piima negu jie išmoksta 
ištarti nors žodį, jie jau bal
suoja už demokratus, ir jų 
balsas sveria tiek pat, kiek 
mano ar kito amerikono. 
Tai yra biauru, nepaken
čiama.”

Nors neapykankos atei
viams Amerikoje nestinga 
ir šiandien, tačiau taip šlyk
ščiai apie juos kalbėti “pa
triotai” šiandien jau ne- 
diysta.

Penktas Puslapis.

Šis vaizdelis parodo Helsinkio miesto gatvę.
darbas.

užverstą mūrų griuvėsiais. Tai rusų orlaivių

Per Kalėdas Žuvo 
526 Žmonės,

Associated Press praneša, 
kad per šių metų Kalėdas 
Jungtinėse Valstijose žuvo 
nelaiminguose atsitikimuo
se 526 asmenys. Iš to skai
čiaus 353 žmonės buvo už
mušti greitojo s usiriekimo 
nelaimėse, butent, automo
bilių ir traukinių katastro
fose.

Daugiausia nelaimių bu
vo Illinojaus valstijoj, kur 
žuvo 53 asmenys. Automo
biliai tenai užmušė 26 žmo
nes, o traukiniai—6. Aštuo
ni asmenys Illinojuje nusi
žudė ir 6 buvo kitų nužu
dyti.

Californijoj buvo 41 ne
laiminga mirtis, Ne\v Yorke 
—39, Michigane—32. Penn
sylvanijoj—28.

Trisd ešimts-penkios gy
vybės per Kalėdas žuvo gai
sruose; 23 žmonės buvo nu
šauti arba nusišovė; kito
kiose nelaimėse žuvo 93.

Nužudymų per Kalėdas 
iš viso buvo 22. Kai kam 
“Meiry Christmas.” o kai 
kam ir gyvenimas buvo ne
mielas.

HOOVERIS NUSIUNTĖ
SUOMIJON $100 000.

Suomijai šelpti fondas, 
kurio priešaky stovi buvęs 
Amerikos prezidentas Hoo- 
veris, pereitą sąvaitę išsiun
tė Suomijon jau $100,000 
aukų. Pinigai išsiųsti tele
grafu.

SUOMIJA TURI TIK
190,000 KOVOTOJŲ.

VVashingtono žiniomis, 
Suomijos armija neturi dau
giau kareivių kai}) 190,000. 
Į tą skaičių įneina ir regu- 
liarė armija su atsarginiais, 
ir šauliai.

Plieniniai Paukščiai Saudoja Švediją.
' ' \ .. į.: - . <■ \ į
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čia matome taizdą iš kultūringos Švedijos. Švedija yra neiti ali šalis ir karo nenori, tačiau 
ji gerai apsiginklavusi ir visuomet pasiryžusi atmušti kiekvit ną užpuolimą. Jeigu Rusijos 
lmlševikai užpultu Švediją, jiems butų da blogiau negu Snomijoi

Bijosi medalio.

V’ienas inteligentas, ku
rio pavardės neminėsime, 
tarnavęs Lietuvos kariuo
menėj, o dabar gyvenąs A- 
meiikoje, rašo: “Turiu laiš
kų. km- kalbama, kad iuo- 
šiasi apdovanoti mane ordi
nu. Bet bijau, kad ėmę ne- 
apdovanotų, nes butų dide
lė gėda! Juk čia žmonėms 
neišaiškinsi, kad eei apdo
vanotas už kulturinį darbą 
kariuomenėj...”

G ovcrsviile, N. Y.—Pa
kai niau i linkėjimai Mai
klai ir jo tėvui generolui.

=, kaipo senas Žalnierius, 
ro geneiolui pradėjus 
uju" metus klampoti, ve

liju įgauti žydo gudrumo ir 
gauti ku slaugiausia naujų 
kostemeriu. Maiklui linkiu 
šiais metais apsiženyti ba
getą mergą ir nusipirkti ge- i 
ia aimobila.

Čalis Mičiulis, vačmonas.'

A

n

Cckeburg, Pa. — Musų 
ka’mely lietuvių nedaug, bet 
visi tugyvenam draugiškai. 
Tekių nesutikimų nesigirdi. 
I'ifbam mainose ir šiuo tar
pu darbai eina neblogiausia.

C. Grukauskas.

PARYŽIUJE SUGRIUVO 
TILTAS.

Paryžiuje, Seino upėj, di
delė laivė išgriovė šv. Liud
viko tilt.) paramą ir tiltas 
iugiiuvo į upę. Žuvo 13 
žmonių.

TRAUKINIŲ KATAS
TROFA VOKIETIJOJ.
Ties Genthino miesteliu, 

Vokietijoj, susikūlė du trau
kiniai. 70 žmonių užmušta, 

, i00 sužeista.

PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir 
Sustiprinkit 
PLAUKUS

Vartokite Alexander's Castile Olive 
0:1 Shampoo ir Stiprinantį Toniką. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEKANDER’S CO.
112 W. BROADVVAY.
S<». BOSTON. M SSS.

PADĖKOS ŽODIS.
Visiems mano kostumeriams. ku

ri* ms siunčiau savo gyduoles. visiem-; 
draugams. pažįstamiems ir giminė.'.!-. 
geria”siu linkėjimų ir dėkoju už. pa
sveikinimus.

Jokūbas Lainsargis.
Petronėlė I-a ■ n r-.rarien*'-.

1X11 So. Matei' st., rhiladelpnia.

400 AKERIŲ FARMA

Trys laitičs. s kambarių stuba, ap
rūpinta vandeniu. Derlinga ž: :nč ir 
auginama kiek vaisių Prie to ro i; , > 
ir pusiaukely tarp Younų-tovno r 
Aki»no. £25.00 uz ak> r>. Ma/.::> :« :k:n 
įnešti. Pardavimo prie/ast; 
sutvarkyt palikimą. Galima
tyti i mažesnius sklvpus. .1. S. Savin 

R. D. 1. Nevvton Palis. ohio

reikia
skirs-

.\AI.IA VAISIU K\YGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių lig i sai re- . , 
Augmenimis. Žievėmis Žiedais. Sek 
lomis ir Lapais. Joje telpa rd 1 vaidu 
visokių augalu lietuviškai, ni gs- ai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai k-.k a- 
ligas gydo ir kaip reikia vni-t<ri 
(Prašau iš Kanados štampu nosiu-ui 
Kanados doleris dabar tik š.3 <■• n:ai.» 
Kaina su prisiuntimu M.oi. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresą-; |-|

PAL I. MIK Al. AI Sk AS 
21# W. Eoiirlh SI.. So. Boston. Mas-.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmoniu 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expel!eriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų hon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkime ir jūs bonkutę 
Pain-Expelierio. Reikalaukite Pain- 
Espellerio su inkaru ant dėžutės.

Lietuvis Salesmanas
Atstovą .ją didelę firma Amu.r.ojv.

BIZNIO SPAUSTUVĖ
Merchants Industries, Ine.

Printing, l.itbograpb.’tig. r.,><3 
Hat i ties, Calendars, Sali- -
i.et t« rbeads, Envelopes. Stati ni"!'.: , 
Billhiails. Business Cards, Biottirs, 
filiui I.aliels, Itonkkei ;>:tig l-’orr 
•> niler-. Indi \ Cards. Shop Fortus 
Tags, l.ed".ii Shei ts, liestam art 
Itenis. Turėdami Įiatvrinio ptie t\\, 
raus biznio pei T,' metu-, gabu 
ti ikli patarimą ar sutvarkymą liiie 
biznio reikalu. Rašykit: V KIBEI 

">S? Main -t. liioeklon Mas-

SIŪLO AMERIKAI STA
TYT MILŽINIŠKUS KA

RO LAIVUS.
Washingtone projektuo

jama statyt Amerikos laivy
nui karų laivus po 65,000 
tonų. Joks pasauly laivynas 
šitokių laivų d a neturi.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau Onos Talutavičiutės (po 

vyru vardo nežinau). Paeina iš Misa- 
čni parapijos, girdėjau kad gyveno 
Catnbridųe. Mass. keli metai atgal. 
Prašau kad ios pačios atsišaukti, ar
tis kurie žinot jos adresą, malonėkit 
pranešti. Anastasia Žilinskienė.

22 Whitlo\vc Rd.. W. Xewton. Mass.

Pajieškau sau draugo apsivedimui. 
nejavnesnio kaip 50 metų ir nesenes- 
nio' .55 metu. Aš esu našlė. IX metų, 
t,išdūrinti. turiu gira nuosavybę, 
šeimynos neturiu, norėčiau kad vyras 
turėtu nors apie porą tūkstančių 
turto. Arčiau susipažinsime per laiš
kus arba ypatiškai. Auna Vrbick. (2 
Xl7 51-st |>1..

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
ta į-o Dievo sunumi.

TIKIME | KRISTV- todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

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

CHICAGO, II.L,

NAMŲ DAKTARAS.
i Parašė daktaras A. J. Karalius.
Ši nauja knyga užpildyta vien re-

: ce; tais. aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naud >ti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Xa- 

į nių Daktaras via vienas iš reikalin- 
i giausių knygų kiekvienam lietuviui.
įsigykit tuoj. Didele knyga, apie
:;O0 puslapių. Kaina ...............  $1.50
Audeklo viršeliais .................... $2.50

Chicago, (ii. !

t .
draugės be šeimynos; gi iština (atseit 
pa/.iurų. teisingus, linksmaus budo. 
kuii mokėtu rašyt ir butų linkusi 
m ii- biznio arba patyrusi kokį nors dinz

skau į partnerius

bizni. Plačiau su 
A. Ii. S.

22 n: AY. t'i'.ith st..

pusamžes
u.

šteiGįrašysime laisXai 
|2)

Chicago, II!

LIGONIAMS SVEIKATA

b ni gutč aprašo :i5U Vaistažolių, 
šaknis, žieilus. lapus ir tt. Nuro- 

>ma kurie geriausiai veikia žmo- 
«• s sveikatai.
Priedu pri*- r,, yra spalvuotas Eu

• i < s žetnlapis. kuris parodo šių die- 
i m isius ore ir ant vandenio, taipgi 

ausi susikirtimai is oro ir ant 
..c/.i mi >. Kaina 35c. 3 setai už SI. 

M. Zl K UTIS t-)
SPHNGERPORT. N. Y.

ggESftęMggafflfflPfflgggBg g -s ti» X S S.
VIRĖ J A

Ktiygra apie valgiu gaininiiną. Kiivynie randasi ”40 
receptu. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomu daiktu tini vitaminu, kaip su
taisyti maista. kad jis nevien tik hutų skanus, bet turėtu 
balansuotą vitaminu kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė. išleido A. L. D. 1 I) 
Moterų Skvrius. Kaina

Reikalaukite: “KELEIVIS”.
* 2S.5 W. RROADWAY, SO. BOSTON. M \<S.

Karas Europoje
Jei noriie žinoti npic kurą ir kiti;s pasaulio 
įvykius, lai skaitykite “Naujienas.”

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

Išsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
Itrenmncrala melams Amerikoje (išimant Clii- 
eagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00. 
Money Orderį ar tekį siųskite:

NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street (

CIlICACiO, ILLINOIS
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M. MICHETSONIENĖ.

DARYKIM TAIP. KAD
“VILKAS BUTU SOTUS 

IR OŽKA ČIELA.”
Taip niekino savo vaiku 

musu senoliai. Tas posaki 
parėjo i pata'-ię ii- pei- kai ii 
kaitas pasiekė nei nras.

Kad vilkas butų sotus i: 
cžka liktų neiiesia—tai ne
įmanomas dalykas. Yilkat 
bus sotus tik tuomet, kuo
met ožką suės. Bei musu 
protėviai, >ukuidami šią pa
tarlę. turėjo omeny netiesio
ginę prasmę. Ta patarle jie 
noiėjo
nie
kad
jutų■»r • "

pnvaiom eigti.- 
ir vienai, ir kit; 
gerai. Kitais

V,-- -l- • v . , .
ima n c 
čiam • 
tam. k

...\t;;
vilkui bt
n.esueo.to • • » 1 •
viduriu iiproto įsei

tekti i ki \statinybę. 
Prieš mano arus sta

tokia pnshkma. -iauna 
gina sako:

“Keli mėnesiai atga 
na mano draugė pa-’

. kad 
taip, 
musei 
ižiais 
. Bet 
a žirai 
-• ne

so
čia i j 
saite į 

neva-'

na išreikalauti nebus leng- 
a. 0 jeigu taip, tai daug ge- 
iau bus kreipties i skoli- 
įinkę geruoju. Reikėtų pa- 
ašyt draugiškas laiškas. Pa
ruosti. kad gal persikrausty
mas į naują vietą padaręs 
įai daug išlaidų ir todėl ji 
negalinti grąžinti skolą. Bet 
pabrėžti, kad skolintojai, 
kai. už tam tikro laiko būti
nai bus reikalingi pinigai, ir 
kad ji tikisi gauti savo pas
kolintus pinigus iki to laiko.

Jei tokio turinio laiškas 
iks be pasekmių, t. y. jei 
skolininkė ne tik pinigų ne
atsiųs. bet ir laiško nepara
šys. tai bus ženklas, kad pi
nigai iau žuvę. J. K-is.

BUKIM MANDAGUS.
Gražaus apsiėjimo menas 

arta etiketą.
i Mandagų, gražaus apsi- 
i ėjimo žmogų visi myli. Gi 

. > šarlatano, blevizgos. neman- 
stovi i dagaus niekas nemyli, ne- 

a. Taigi, jei norim būt 
gražiai vertinami, 

vie- į tai bukim mandagus, vistu 
ir visados gražiai apsieikim: 
angliškai tariant: bukim

mer-
i mvlimi.

koli- 
u.

KELEIVIS, SO. BOSTON,

Žmonės sako. kad istorija kartojasi. Tą pati galima pasakyt! ir apie moteriškų drapanų 
madas. Jos irgi kartojasi, štai, grįžta labai platus sijonai ir ilgokos lemėnės. Be to, grįž
ta ir nedidelės gėlių pluokštės. kurias moterys ir merginos laiko rankose, kaip parodyta 
šiame atvaizde. Tai formalus pasirėdymas vakarams ir baliams.

Kaip Rašyti Laiškus REDAKCIJOS
į Lietuvą. | ATSAKYMAI.

Daugelis Amerikos Lie
tuvių adresuodami laišką Į 
1. ietuvą užpildo antrašu vi- 
s. ą voką. Tokio didelio ant
rašo kaip daugelis užrašo 
ant voko. nereikalinga.

Štai kaip daugelis dar ad
resuoja laišką Į Lietuvą:

Jonas Jonaitis,
Sausšakių kaimo,
Prienų gmina (ar valse.),
Prienų pašto,
Marijampolės apskr.
Suvalkų gubernijos,
Europe Lithuania Lietuva
Jonui Jonaičiui laišką pa

siusti užtenka šitokio ant
rašo :

V. F. Janakauskui. — Ga-
i vome tamstos “Pakvietimą 
veikti tautai svarbiausiu rei
kalu,” bet koks tas reikalas 

j ir kas reikėtų juo veikti, 
‘ straipsnyje nepasakyta, o 
prirašyta labai daug, pradė
ta beveik nuo Adomo ir Jie- 
vos. Nespausdinsime.

M. Kudirkai. — Sveikini-
I mus ir linkėjimus jaunajai 
' Bertai Marei Glaveskaitei 
jos jungtuvių proga gavome 
pervėlai ir prieš vestuves 
negalėjome “Keleivin” idė- 

i ti. Dabar paminėjome tas 
jungtuves “Kas Mums Ra
šoma” skyriuje.

no pas mane pinigų i? žade 
jo sekančią savaitę atiduoti. į džentelmonais ir leidėmis. 
Dabar ii išvažiavo kitur gy- Kas gi tas mandagumas, 
venti ir man neparašo nei gražus apsiėjimas, arba, 
laiško, nei pinigų atsiunčia. -moksliškai” 'tariant, etike- 
Ar bus mandagu, jeigu aš ta? Tai yra kultūringų žino
jai parašysiu ir priminsiui nių priimtos taisyklės, kaip 
apie skolą'.' Žinau, kad ji;žmogus turi elgtis ir kaip 
dirba ir galėtų skolą grą-i neturi. Pavyzdžiui, jus atei- 
žinti.” inat kur nors i svečius, ir

Kaip jus Šiame atsitikime kviečiamas ar kviečiama at- 
pasielgtumėt? Pagalvokit sisėdat prie stalo valgyti, 
pirmiau, negu skaitysit ma- \a, ir valgot lygiai taip.
no nuomonę. 

Mano nuomonė
kia:

kaip valgydavot dar buda- 
štai ko mi Lietuvoje: kam čia pei

lio ir sakučiu, imat ranka
Žinomas dalykas, kad ši vištos kuisi ir griaužiat, net 

mergina turi pilniausią tei- i alkūnėm kitus badydami, 
sę parašyti ir užklausti apie Atnešė, sakysim, išsigerti, 
skolos grąžinimą. Galimas Bet šeimininkas nespėjo dar 
dalykas, kad jos buvusioji visiems svečiams pripilti, 
draugė dei kokių nois daly- įųs savo stiklą makt, ir iš- 
kų skolos grąžinti dabar dai įėriat.
negali. Bet apie tai ji urėtų Arba vėl. Burvs svečiu

nusukti.
Dabar klausimas

čių ima “krėsti” tokius juo- 
koks ši- kus, kad moterų net ausys 

tos merginos laiškas .urėtų svila. Na, ir kaip apie toki 
būti? Ar...tu šitokia ir tokia, žmogų atsilieps kiti, jam 
kodėl man neatsiimti pini- prasišalinus?

Čia mano privesti pavyz- 
tuoįu ji nie: to čia dėiiai. tai tik trupinėlis, 

•Jeigu d neturi prieš visą storžieviškumo,
nuo skolininkės rastn-uo pa- netaktiškumo pelkyną. Jis 
kvitąvimo ar parašo. !:ad ji reikėtų įauti iš pašaknių: 
pinigus skolino, tai per teis- jeikėtų kiekvienam pasi

ju .
‘Ne. Pi 

nt laimės.

Jiedviem Gresia Elektros Kėdė.

stengti etiketos pramokti. 
Pas mus dažnai jos nemoka 
ne tik paprasti darbo žmo
nės, bet nemoka ir dauguma 
profesionalų, inteligentų, 
bei šiaip prasilavinusių' 
žmonių.

Etiketą, arba gražaus ap-; 
siejimo menas, yra žmogaus 
kulturingumo, išsilavinime 
pažymis. Todėl ir šis menas, 
geriau sakant papročiai, ne 
visose tautose, ne visuose 
žmonių sluoksniuose yra 
vienodi.

Mes Lietuvoj nevartojom 
valgant nei peilio, nei šaku
čių. Valgydavom visa šei
myna iš vieno bliudo (da
bar sako: dubenio) ir visa 
tai mes laikėm už gražų ir 
estetišką dalyką.

Juo žmogus mažiau kul
tūringas, juo mažiau jis sa
ve varžo Įvairiais gražiais 
papročiais, arba etiketą. Jei 
paimsim laukini, ar puslau
kini žmogų, tai pamatysim, 
kad jam jokios mandagumo 
taisyklės nežinomos ir ne
reikalingos. Jam atrodo, 
kad taip, kaip jis elgiasi, la
bai gražu ir mandagu. Mu
sų gi poelgiai jam atrodo 
keisti, juokingi.

gimas skaitosi nemandagus.
“Šaukščiukas vra tam, 

kad ištirpyti cukių. Po to, 
jis turi but padėtas ant lėkš
tutės, o ne mirkti kavoje.
Kas to nepadaro, tas turi 
šaukštuką pirštu prilaikyti, 
nes kitaip jis vis sliduos i 
burną.—Old Timer.”

inuolių kriminalinė byla dėl gink’uoto jT ;.i. - 
.• ir žmogaus nužudymo, todėl abiem gr?s: .

kir- kėdė. Ji vadinasi Helen Hayes. 17 metų amžiaus. 
.1. ... • valstijos, o jis vadinasi Harrison Howes. 18 me-

: ; -žiai.s. kilęs iš New Bedford. Mass. Iš to plėšimo, per
kuri buvo užmuštas žmogus, jiedu gavo vis tik 48 centus.

Musų seneliai, tėvai, ir: 
šiaip senesnė? kartos žmo- Į 
nės buvo Įsitikinę, kad gra
žus pasielgimas, mandagu
mas ir tt. reikalingi tiktai 
ponams: o ponais jie laikė 
kiekvieną inteligentą, pra
dedant paprasčiausiu rasti-j 
n inkelių.

Jei tokį žmogų kas subar- į 
davo už jo netaktišką pasi- į 
elgimą ar prasitarimą, tai 
jis tuojau atsikirsdavo:! 
“Tai kas čia? Aš esu pa
prastas žmogus: kaip pasi
elgiau, taip gerai — aš juk 
ne ponas!” Bet toks išsikal-j 
bėjimas neturi vertės. Visai 
ne tas pats, kaip tu elgiesi: 
giaziai elgsiesi — bus tau 
pačiam gerai: blogai pasi
elgsi, blogai bus ir tau pa
čiam, blogai apie tave kiti 
manys. Taigi, prie kiekvie
nos progos skaityk, moky
kis, nusižiūrėk nuo kitų dai
laus elgimosi meno.

'lai po ranka turiu “Old 
T:mcr'io” (tai jo slapyvar-i 
ė’ patarimą arbatą ar ka-: 
a geriant. Jis rašo: “Dau-,

IT žmonių gerdami arba- 
■ ; kavą šaukščiuką lai- 
o modelyje visą laiką. 

B; t - : ,ro negražų Įspū
di ' ; ae tarne prasilavinu
sių žmonių, kur toks pasiel

Kas mažai supranta, tas 
pasakys: “Tai mažmožis!’’ 
Tiesa, tai mažmožis, bet iš 
mažmožių susidaro ir dideli 
dalykai, kurių nesilaikant 
tenka turėti daug nesmagu
mų.

Anglų laikraščiai beveik 
visi turi dailaus apsiėjimo 
skyrius. Tuose skyriuose 
skaitytojai gali pasiklausti 
kaip pasielgti vienam ar ki
tam dalvke. Musu lietuviški 
laikraščiai to beveik neturi. 
Todėl aš pasistengsiu ret
karčiais tuo klausimu para
šyti. J. K-is.I

SVETIMI VAIKAI.
Bendrai imant, apie sveti

mus vaikus žmonės prastai 
mano. “Da iš savų vaikų vis
ko būna, o ko jau čia norėt 
iš svetimų,” pasako ne vie
nas. Lietuvių patarlė sako, 
kad “ir pelėda giria savus 
vaikus.” Kiekvienai motinai 
savi išrodo geresni, gražes
ni ir protingesni už sveti
mus. Svetimi vaikai niekam 
neverti.

Bet tai klaidinga pažiūra. 
Dėl ko svetimas vaikas vi
suomet turėtų būti blogesni? 
už savajį? Priežodis sako, 
kad gimsta visi geri, tik vė
liau blogumų išmoksta. An
tra, reikia atsiminti, kad ki
tiems musų vaikai taip 
pat svetimi, kaip kitų yra 
svetimi mums. Taigi, kitų 
akyse musų vaikai gali but 
taip pat niekam neverti pa
darai.

Leiskite man čia papasa
kot vieną atsitikimą iš Lie
tuvos. Vieni turtingi ūkinin
kai negalėjo susilaukti vai
kų ir labai tuo rūpinosi, v- 
pač motelis. Ji ėjo nuo (lak
tai o pas daktaią ir nieko 
nesigailėjo, kad tik susi
lauktų kūdikio. Pagaliau ii 
pasijuto tapsianti motina. 
Laukdama kūdikio, ji nuva
žiavo i miestą, i gerą ligoni
nę, kad viskas išeitų laimin
gai. Bet, nežiūrint geriau
sios priežiūros, gimęs ios 
kūdikis neužilgo mirė. Tė
vas Įprašė daktarą nesakyti 
apie tai motinai, nes tai bu
tų jai labai dideli-* smūgis.

Ji galėtų da numirti iš to 
sielvarto. Bet kaip gi tai nu
slėpsi? Juk motina tuojaus 
norės kūdiki pamatyti. Gal 
dieną-dvi ir galima to nesa
kyti, bet vėliau juk vistiek 
motina sužinos, kad kūdi
kis mirė. Tuomet ji da la
biau krimsis.

Čia tėvui Į pagalbą atėjo 
ligoninės daktaras. Jis pasa
kė jam, kad tą pačią dieną 
ligoninėj viena mergina pa
gimdžiusi kūdiki, kuris esąs 
sveikas ir gražus berniukas, 
bet jauna jo motina norėtų 
ji kam nors atiduoti. Dakta
ras patarė susirūpinusiam 
tėvui paimti tą kūdiki i sa
vo mirusio kūdikio vietą. 
Motina to nežinosianti ir bu
sianti laiminga.

Tėvas patai imą priėmė ir 
mergina mielu noru savo 
kūdiki jam atidavė. Ūkinin
kė pasveikus apleido ligoni
nę ir parsivežė naujagimi 
namo, visai nenujausdama, 
kad tai ne jos kūdikis. Nors 
tėvas žiurėjo i tai sunkia šir
dimi, bet nedryso pasakyti 
teisvbės.v

Praėjo keturi metai. Vai
kutis augo gražiai ir ūkinin
kė buvo laiminga, kad turi 
gražų “sūneli.” Kas tik pas 
juos užeidavo ar užvažiuo
davo, ji rodydavo tą vaiką 
visiems ir vis didžiuodavosi, 
kad jis toks protingas ir toks 
gražus, labai panašus Į tėvą. 
0 ūkininkas rausdamas pa
taisydavo, kad “iš nosies 
vaikas daugiau panašus Į 
motiną.”

Dabar pabandykim Įsi
vaizduoti, kaip tai ūkinin
kei išrodytų šitas vaikas, 
jeigu ji butų auginusi tikroji 
jo motina, toji mergina? 
Ar jis butų jai toks “gražus” 
ir “protingas,” kaip dabar? 
Ji, veikiausia, matytų jame 
visokių trukumų ir gal va
dintų ji negarbingu vardu, 
kaip Lietuvoje visi merginų 
vaikai vra vadinami.

A. Lucku*.

AMŽINOS DAINOS, 
šioje knygutėje telpa l-l geriausių

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p.
ir nuo fi iki 3:3* vakaro, 

šventadieniais: 10 iki 12 dien*..
3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Jonas Jonaitis,
Sausšakiai, Prienų paš. į 

Lithuania. ‘
Gubernijų Lietuvoje jau 

nėra. Paštų sistema gerai 
sutvarkyta, ir jei tik parašai 
kaimo vardą ir paštą, laiš
kai nueina net neužrašant 
apskrities. Jei koks mažas, 
naujai Įsteigtas paštas rei
kalinga užrašyti ir ap
skritis, bet nerašykit jokių 
gubernijų, jeigu tik mieste
lis kiek žinomesnis. Ir už
tenka parašyti tik: Lithua
nia, kad žinotų Amerikos 
paštas i kurią šąli laiškas 
siunčiamas.

Mieste gyvenančiam už
tenka parašyti:

Pranas Pranaitis,
Kupiškis, Vytauto g. 4, 

Lithuania.
Tas pats ir dėl laiškų j at

gautą Vilniaus kraštą: užra- 
šykit kaimą, paštą arba val
sčių ir to užteks.

Amerikos Liet. Ekonomi
nio Centro Valdyba.

Gromatos Maiklo 
Tėvui.

Mister Tėve! Gavau nuo ta 
i vęs paviestką, kad užsimokė
čiau už prenumeratą, or else... 
Taigi siunčiu du rubliu, ir ma
nau, kad busi satisfait. Ale 
klausyk, aš skaitau “Keleivį” 
jau septynius metus ir tavo pik- 
čerį matau beveik kožną sąvai
tę. o “Keleivio” redakcijos ir 

, administracijos feisų da nei 
karto nemačiau. Taigi pasakyk 
jiems, kad mes norėtume ir jų 
patagrapijas nors sykį pamatyt.

čalis Kulas.

Ir aš prisiunčiu seniui savo 
zaplotą, ba žinau, kad ant šven
čių centas žmogui reikalingas. 
Juk už dyką zakristijonas ir 
plotkelių neiškepa. Skirtis su 
Maikio tėvu nenoriu, ba jau 30 
metų kaip jis pas mane ateina, 
tai pasidarėm geri frentai ir aš 
jo laukiu kas savaitė. Taigi, 
meri-krismus ir laimingų naujų 
metu.. V. Buivid.

MADŲ KARALAITĖ.

šita Hollytvoodo aktorka, Pat- 
sy Mace. buvo išrinkta naujoms 
madoms demonstruoti. Eksper
tai pripažino, kad ji turi labai 
gražią kūno sudėti.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

tVAUKEGAN, ILL

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

i*0fi Pres<»'tt St. IVaukeaan, III.
F. SedoraVifla — pirm.-pagelbinin., 

733 Lincoln st., Vfaukvgan, III.
Suzana Gaeris—nutarimų rast.

730 McAlister avė.. IVaukegan, Jll
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Placė. \Vaukcgan, I1L
K Vai tiekų ras — kasierius,

26 — Sth St., tVaukegan, III.
KASOS GLOBĖJAI 

Lauraitis, K. Ambrozunas. 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A- Marcinkus. 
MARŠALKOS:

P. RukštaLs, J. Jarušaitis.
Susirinkimai būna paskutini nedtl-

•ftiaid od ’A *ois»uąiu ouzoi, Įuaip 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th <ir 
Adams Sts. IVaukegan. iii.

a 1 7'

D.

INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
Puiki naudinga knyga, aprašyta 

katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslų. 215 pusi..........................51.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EIH CATION

’ KAINA $1.00.
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston. Mas*. 
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SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM J.MOGIL
Toje knyrnie yra pamatinė* žinn- •* AivUmni- 
i«H. Fiztokncijo* ir Hygieuo!*.

Kas skaitys tą knygą, taa sužinos tpi savo 
kūno mechanismą ir tokiu dalyku, kokiu pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip k»<l kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti sav? kūno 
organus paveiksluose.

Knyga MO puslapių, gražiai audimu apdaryta 
Kainit S2.50

KELEIVIS
253 Broadaray So. Brttnn. Ma»».
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJ
Nuo unustf koreapondeatų Ir tt Lietum* Laikraitiv
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Jurbarko Laisvamanių Atsišaukimas.
J Amerikos pažangiuo- ką, L. E. K. D-jos Jurbarko 

sius lietuvius. skyriaus sąskaitą Nr. 186,
Jurbarko pažangioji vi- Valsčiaus Smulkaus Kredito 

suomenė ilgą laiką jautė Į Draugijoje (Banke), 
gyvą reikalą sukurti organi- Be to, prašome paskelbti 
zaci ją, kurios pagalba butą' tą musų atsišaukimą pažan- 
galima užtikrinti ir apsau- giuosiuose Amerikoj einan- 
goti dvasinius ir moralinius' čiuose laikraščiuose, 
tos visuomenės interesus. į Tikimės, kad musų šauks- 
Ypač tas reikalas pasidarė mas pasieks musi£ vienmin- 
aktualus, kai nuolat stiprė- čių ausis ir jie tinkamai į- 
janti Lietuvoje laisvamany- vertins musų pradėtąjį kli
bės idėja susidūrė su šimt- nų darbą, 
mečiais ugdyta ir istaty- Laisvamanių Etinės Kult. 
mais apsaugotą krikščionis-. D-jos Jurbarko skyriaus 
kąja bažnyčia. j Valdyba.

Esant tokiai būklei, pa
vieniams asmenims, nutrau
kusiems, arba norintiems i 
nutraukti ryšius su Romos! 
katalikų bažnyčia, kova su1 
ja pasidarė nebeįmanoma 
ypač kai laisvai galvojan- 
tiems asmenims, net minu
siems buvo pradėta kuo- 
skaudžiausiai keršyti ir juos 
persekioti. Kaip vieną iš 
daugelio pavyzdžių galima 
nurodyti nesenai Įvykusį 
faktą su mirusiu Jonu Ado
maičiu, kurio lavonas nebu
vo leidžiamas įnešti pro 
bendrus vaitus, saugojamus 
kunigų sukurstytos minios; 
tuo būda lavoną prisiėjo 
perkelti per muro tvorą ir 
palaidoti aukštam siratka- 
py. Todėl pažangiosios Jur
barko visuomenės — amat- 
ninkų, darbininkų ir kelia- 
tos iš inteligentų—dėka 
1938 m. sruodžio 18 d. Jur
barke įsikūrė Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 
Jurbarko skyrius. Tas įvy
kis Jurbarko klerikalų afe
rose įsukė’ė kuodidžiausią 
audrą ir buvo imtasi drako- 
niškiausių priemonių prieš 
tą skyrių ir paskirus tam

į LIETUVOS SEIMĄ IŠ 
VILNIAUS KRAŠTO I- ! 

NEIS APIE 10 ATSTOVŲ. į

“Elta” praneša:
Į dabartinį Lietuvos sei- j 

ma buvo išrinkta (1936 me- į 
tais) 49 atstovai. Atskyrus i

Sudaužytas Vokiečių Karo Laivas. LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

Štai, kaip išrodė vokiečių karo laivas “Graf Spee” po 14 valandų mūšio su lengvesniais 
anglų kreiseriais. Juodi taškai tks balta rokykle ir baltame žiede parodo skyles, kurias 
padarė plieninėse laivo sienose anglų kanuolės. Vokiečių laivo sienos buvo padarytos iš 
G colių storio plieno. Kaip jau buvo rašyta, ši laivą vokiečiai paskui susprogdė ir nuskan
dino Urugvajaus pakrašty, o jo kapitonas Langsdorl nusi šovė.

Prisiminus Suvalkijos ūki- ; “Pergyvenome kaimyniš- 
ninkų neramumus. kos valstvbės (Lenkijos)

' Su Suo draugu aš ilgą!K.aun.e 
Taiką nesusirašinėjau. Susi- devyniomis
Į rašinėjimus teko nutraukti spyruoklėmis, ištemptomis 

Konleneratkomis (tai lenkųtodėl, kad reakcija Lietuvo-
: je ėmė labai šėlti ir skau
džiai persekioti kiekvieną, 
kuris tik drįso su užsieniais, 
ypač su Amerika, susiraši
nėti. Nenorėdamas įkišti 
draugų kalėjimam turėda
vai užsičiaupti, net ryšius su 
jais pertraukti.

Po Klaipėdos netekimo ir

karininkų dekoracijos), ma
tėme maršalo (Pilsudskio) 
našlę, daug riedmenų (tro- 
kų, tanki;) ir kito tuno. Ga
lų gale gavome ir Vilnių, į 
kurį pasirengėme visi vykti, 
bet dienraščiai rašo, kad 
dar nepasirašytas sienos nu
statymo protokolas.

“Daug keistu ivvkiu ner-po tykaus “perversmo” Lie- - . - .tuvos valdžioje, tai vėl at- gyvenome visais atžvilgiais, 
sikvėpta kiek lengviau. Ir Daug daljkų te/.o peikai- 
vienas geru mano draugu ™o ■: Kiti Į,kr be vertes ai 
mokytojų, pradėjo man & bent nėra oidekų vilčių kad 
šinėti. Šis jo laiškas rašytas 'j? vertybe sieK tiek pakilių 
loau m»t„J =nali„ (turima minty tauunuuau u-1929 metų spalių 22 dieną, 

i Aš jį gavau 14 lapkričio. Ži- 
Inios, kurios laiške praneša
mos, galima pavadinti “pa-1 mas, tai

jų tūzai).
"Žymiausia pergyveni- 

kovo mėnesio per-

VOKIEČIAI IŠSIUNČIA
IŠ KLAIPĖDOS RYT
PRŪSIŲ LIETUVIUS.

Pastaruoju metu

PALANGOJE STEIGIA
MA ŽUVU APDIRBIMO 

ĮMONE.

NEIŠBRENDAMAIS KE
LIAIS 20 KILOMETRŲ 

VEŽA ŽVYRĄ.

senusiomis,” tačiau pasako Į versmas. (Po Klaipėdos pra- 
daug naujo, ko mes čia A-i radimo, kun. Mirono vai- 

i menkoje nežinojom. džia griuvo ir jos vieton at
sistojo gen. Černius; ši Įvy- 

i ki mano draugas vadina 
perversmu.-

Ir štai laiškas:
nežinia Iš Palangos pranešama,; Juodeikiai, Šiaulių apskr. “Mano naujoji vieta yra N or:

liko 46. Dabar grizus prie 
Lietuvos Vilniaus kraštui su 
maždaug 500,000 gyvento
jų, skaitant po 1 atstovą nuo 
50,000, numatoma, kad sei
mas padidės dešimčia atsto
vų. Dabartinio seimo kaden
cija baigiasi 1941 m. Seimas 
buvo rinktas 1936 m. Kol 
Vilniaus kraštas bus visiškai 
administraciniaisujungtas su 
visa Lietuva, tai yra kol bus 
išaiškinta tame krašte esan
čių asmenų pilietybė ir kt., 
turės dar praeiti kiek laiko, 
taigi ir rinkimai į seimą Vil
niaus krašte dar neįvyks 
taip greit.

SUMUŠĖ NEKALTĄ 
ŽMOGŲ.

Joniškis (Šiaulių apskr.) 
skyriui priklausančius asme- i ^er kuliamos mašinos tal-

miesto ir krašto, lietuvius, ?us atgaoenta iš niaipeoos,, ateina Kelių taisymo sezo- "Uro sali DaznytKaimio; nėjimas> ,u nieku nesiskai- 
Lietuvos piliečius, amati- kur bu?’° Pana?.uf .tos Pa«os. nas, tai ūkininkas turi va- seniau eidavo autobusas,: tvmas pataikunu> pnsipla- 
ninkus ir darbininkus. Jiems b-vės žuvų apdirbimo fabn-; žiuoti už 15 ar 20 kilometrų, bet nuc-----’------=------ *" ‘-
duodama tik kelių dienų 
terminas išsikraustyt. Į Kau
ną ir į kitas vietas jau yra 
atbėgusių apie 50 tokių iš
siųstų. Kai kurie jų atbėgo 
su šeimynomis. Blogiausia, 
kad vokiečiai teleidžia išsi
nešti su savim tiktai po 8 si
dabrines markes pinigais, 
nors mantos ir amatininkų 
įrankių išsigabenti jie ne
trukdo. Tokiu išsiųstų viso

nuo rugsėjo menesio vi- kėliu, žmonių be sąžinės, 
kas. Pernai metais Žagarės vals- dūrio, ėmus taupyti benzi- i kartu ii be gabumu iškili-

---------------  čiaus viršaitis buvo numatęs ną, autobusas sustabdytas.. mas buvusia sistema paver-
2,500 LIETUVIŲ PABĖGO nupirkti žvyro iš greta esan- Dabartinė mano vieta, tai neanvkantos simboliu 
NUO SOVIETŲ Į VILNIŲ. čio Gaudiškių kaimo, bet buvęs 1937 metų suvalkie- Todėl ji griuvo Kitaip butų

Vilnius. — Lietuviu Ko- pažadu neįvyko. Tai ir turi- čių neramumo centras. Apy- ?usilaukta liudno galo, kaiį
mitete Vilniuje užsireįistra- I?e dabar- važinėti neisbren-į linkę lietuviška, gyventojai kad nevykusi sistema i ka- 
vo 2,500 lietuvių, kurie pa- damais keliais. yra davę knygnešių, sava- !pus nuvarė Lenkiją.
kMnk™ItaSą iHritų NUS0V5."‘A ne™'?u?n« Pažastis.kiųdėurpakiypo'ge’ron 

lietuvių apygventų vietų, i DININKĄ. buvo ta, kad juos, daugiau ?ėn. žinoma, to dar neuž
kurtas'pasisavino Sovietai. Kretinga. — Lapkričio 14 suslPfatus.lu?.ir genau gyve- teks t§ pei vevsmas dar 

. . . . 7— ---------------------------- ! naktį, ant Lietuvoį-Vokieti- n?n?ius mulkm° ir bus gilinamas. Tik šiandien
gali susidaryti net iki 1,500 s- te sienos Vladas visį"£“ Lietuvos S “M ™-

-- - ’T uaoarumai meiuvos žinoma yra asme-zmomu.

VILNIAUS KRAŠTO 
DVARAI BUS DALINAMI

PAVASARĮ.

Ateinantį pavasarį numa
toma pradėti Vilniaus kraš
te žemės reforma. Per žiemą 
bus renkamos žinios apie 
dvarus ir kt. stambias žemės 
nuosavybes bei jų priklauso
mumą, o pavasarį bus pra
dėti žemės dalinimai. Į Vil
niaus kraštą siunčiama daug 
matininkų, kurie ten per žie
mą dirbs žemės reformai 
paruošiamuosius darbus.

Elta.

nis. Nors Jurbarke yra ne-■ ^ą pas ūkininką Č. susipyko 
maža tinkamu viešiems su-' »irV talkininkai. Po pabaig- 
sirinkimams salių, bet lais-! tuvių visi skirstėsi į namus, 
vamaniai savo susirinkimui Tik keli peštukai pasislėpė 
didžiausicmis pastangomis i laukė gatve praeinančio 
tegalėjo gauti mažutę salę, j “P?ešo/ Tuo tarpu ėjo pro 
tuo metu nenaudojamą ir i darbininkas Ž., kuris 
priklausančia žydui. neturėjo nieko bendro su į-

Visa tai, kas ivyko ir nuo- vykusiais ginčais. Chuliga- 
lat įvyksta, reikalaute rei-; nai puolė Ž. ir supiaustė pei- 
kalauja: (1) įsigyti nuosa-Hiais. Smarkiai sužalotas, 
vus laisvamanių kapus ir i perplautomis rankų arteri- 
(2) kaip galint greičiau pa-Uomis> nekaltai nukentėjusis 
sistatvti nuosavus, papras- nugabentas Šiaulių ligoni- 
tus, kad ir su mažutė sale,! nėn. Jo gyvybė labai kritiš- 
suširinkimams ir paskai- ^am stovy.
toms rengti namus. Visa tai j .
Įvykdyti reikalingas platės-į ATSIRADO VAGIŲ, 
nės visuomenės parėmimas. Užventis. —

metu ne vieną grįžtant is uoste vienas kitas. Kari-Todėl L. E. K. D-jos Jur-

| KLAIPĖDOS UOSTAS 
STOVI TUŠČIAS.

Į Eltos pranešimu, Klaipė
dos uostas, paskutiniais lai- 

„ .j kais yra visai tuščias, preki-
Pastaruoju jajVų per savaitę pasiro-

barko skyrius kreipiasi į jus,; aJ, Seiezin- nių laivų taip pat labai ma
mieli dra ilgai amerikiečiai, Ske. sto‘'ies’R?" žai bepasirodo. Patiriama,1 
suprantamieji ir gyvenan- stoja vagys ir plėšikai, is- kad Klaipėdos celiulozės fa- 
tieji laisvą gyvenimą tikėji- abma pmąpis. To- brike tebedirba apie 600 He
mo ir religijos srityse, ir.kplėšikų, kiek girdėt, yra tuvių. Tilžės celiulozės fab- 
prašo jus paremti gimusi 'nemaža u- kitose Žemaitijon rike dirba apie 1000 ir Ra
Jurbarke laisvamanių sky- j YPne Kelmes k*!13^ 
rių moraliai ir medžiaginiai.; ?ta|-iamų asmenų policija 
Kokiais budais ir kokiomis sueme-
priemonėmis jus tai įvykdy- ni»|tdiic PiicTAnARiAi 
site, pareis nuo jūsų geros KIAURUS PIKTADARIAI, 
valios, pasiryžimo ir noro Rokiškis. — La’ kričio 15 
padėti mums įgyvendinti šį naktį iš pil. Izro , us sode 
kilnų, visuomenei būtinai; nežinomi piktada. i pavo- 
reikalingą ir naudingą už-igė 18 vaisinių medei'ų. So- 
davinį. j das buvo pasodintas praėju-

Aukas siųskite į Jurbar- siais metais. • i

? gainės - apie 600 lietuvių.

PAŽANGUS SĄVArTRASTfS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

J U. S. A. mt'tams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietų Ame:ikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami "‘Argentinos 
Lietuvių Balsą.” Adresas;

"A. I.. BALSAS"
Uasiila de Correo 3S3,

Buenos Aire*. Argentina.

Anglų Naikintuvas Žuvo Su 120 Žmonių.

’Duchess,” kuris nuskendo susikūlęs su kitu karo laivu.

puolimas, šią knygą turėtų perskai- Milius, Kretingos valsčiaus "uaoanmiai Lietuvos pesclų
gyventojas. V. Milius is Lie- dvarai pnklauso miestų eks-, nų kuriems gaila

xaitis, kurie geidžia,’kad jų moteris, tuvos į Vokietiją nešė žąsis,celencijoms n kitoms svie- padėties. Jie dar
dv ąerįs ir mylimosios nepapultų j ojpnft j vokiečiu i sybėms. Dvarų valdytojų k:«; n s būdamitokią kunigų globą. Paraše kun. Geo. i rerejęs per Sieną J VOKieClŲ j -mv: taisant ar • OUOdmi
Towsend d. d., 9uiie»«wn» pusę, vokiečių sargybinių atsiuKimas Kelius įauanv ai nuo visuomenes.
Ferdinand de Samogitia..............25c.; laikomas nestojo, bet no-; ,kltus vjesus darbus atlie- kaimo> miesto nuotaikos ir

rėja perbėgti atgal į Lietuvą kant, piktino ir kėlė nepasi- tos realybės supratimo sto- 
• i a ; ronkmimn nilippin turnp i_. _ ‘

atitrukę
nejautė

ta Pa- i 
vcihs-’ais

ir buvo nušautas.

Dabar ką tik iiėja ii po apauJoo

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJH
miera Bib-ijc? colio?, tori ?Š2
puslapiui ir 379 paveiksiėlias. Labai 
įlomi ir naudinga kiekvienai > patai. 
Žmogus skaitydamas šią FibLiją .r tė- 
mydamas j pavcikslėliuc. (kurie per
statė kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus G užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jog. >» to
kią knygą įgijo, jam bvs trnini i žie
mos vakarai

KAINA TIK »«.«;>

i
j Norinti 

1 li'jskit ti
! -fi ri’ »’ G

I |i

UI

east šią Bibliją, p'.-vąns 
Eąjycso ar Esčfo Money ’*>rde- 

regietmotame laiške •«

“KELEIVIS”
255 Broadvay,

So. Boston. Mass

PAGARSINIMAI 
KELEIVr

Norint, kad pagar*inima« tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimų 
administracijon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siundant per pat 
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa 
siektų mus ne vėliau kaip panedč 
ly. Vėliau gauti garsinimai { tos 
savaitės numeri nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimaa nesusl • 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestĮ.

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

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina Žę. už žod}. Stambes- 
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.

"Keleivio" prenumeratoriams ut 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai

na 1c. už žodį. Mažiausio ^ajiežke. 
jimo kaina 50c.

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

"KELEIVIS.” 253 BROAOWAY, 
SO. BOSTON. MASS.

tenkinimą piliečių tarpe. ka galėjo prįVesti prie
! “Tuo kartu (kuomet vy- galėtinų Įvykių, 
ko ūkininkų bruzdėjimas) “Tokiomis i 
aš dar gyvenau senoje vie- gyvename. Ko susilauksime 
toje (pietų Suvalkijoj, neto- —sunku išpranašauti. Bet

ap-

nuotaikomis

savijauta sako, kad didžiau
si pavojai praėjo.”

Šio laiško autoriaus pa
vardės nepaduodu.

J. K-nis.

Ii lenkų-lietuvių demarklini- 
s jos). Tenai tuomet buvo 
gandas, kad prie tų neramu
mų prisideda ‘svetima Įtaka 
ir pinigai.’ Čia gi aiškina,
kad visa vykę priešingai.--------------------------------------

i Ramintojai (policija) nore- D.VnJ4'IIK KETURIOS• « . o e f\ II" AI I . » Ik " ., ję parodyti savo uolumą, 
ūkininku vardu

(1) Neužsitikintis Vyras: (2) Žy- 
svetimame dinti Giria; (3) Klaida; (41 Korek-

1.. \ ...___ ta- nurodoma kaip žmonės pai-kiaste (Vokietijoj) spaus- ^aį tiki į visokius prietarus,
dinę atsišaukimus. Nuo to h"rt»s 
nukentėjo daug žmonių. Ži
noma, tai senas jau daly
kas, ir jums (Amerikoje) 

i turėjo būti gerai žinomas, 
nes turit nevaržomą spau
dą; bet vistiek neiškenčiu 

j neaprašęs įspūdžių iš apy
linkės, kurioje tenka Gy
venti.”

) VISOKIUS 
ir tt. Knina .

Vrnguav’nus Lietuvių 
Socialistinės Minties

15c.

Parbimnlni
Laikraštis

aNaujoji Banga99
Išeina du kartu per mėnesi. Laf-' 

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo- 

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVTOEO VRUGUAY.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

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

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite sav® 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. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 1G litą; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje; Metams $4; Pusei metu $2. Adresas:

ŽURNALAS KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslų. 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairiu 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 $1.25.

Kiekvienas turėtą papuošti savo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigu- geriausia 
silpt "Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti ties;og papras- 
ta:w konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir • Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.čia parėdytas anglų naikintuvas 

Su juo žuvo 120 jurininkų.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON. No. 1. — Sausio 3 d., 1940 m.
ta

Vietines Žinios
KAIP PATIKOM NAU

JUOSIUS METUS.
Didžiausis balius buvo 
Blinstiubų restorane.

Kitais metais, kuomet bu
vo uvstulee'tu

Lynno Komitetas Vilniaus 
Kraštui Šelpti.

Lynno kolonijos lietuviai 
tinkamai iveitina Vilniaus 
krašto broliu šelpimo reika
lą ir svarbą. Kad šis darbas 
naudingesnis ir visais at
žvilgiais sėkmingas, iš Įvai
rių organizacijų susidarė 
“Komitetas Vilniaus Kraš

Lietuviu sve
tainė, didesnė dalis lietuviš
kos publikos susirinkdavo 
toj svetainėj “sutikti” Nau
juosius Metus. čia. būdavo. iuj šelpti? 
pilna žmonių: pradedant Įvairių organizacijų
“sklepuku” ir baigiant di-
džiaja svetaine.

liet dabar, kai ši svetainė 
sudegė, musų lietuviškoji 
publika pakriko, kaip Grigu 
bitės. Vieni baliavojo ir 
Naujų Metų laukė Dariaus 
posto namuose: kiti susi
spietė sandariecių svetai- 
niukėj. bažnyčios sklepuky 
ir bolševikų svetainėj, o da 
kiti linksminosi brolių 
kiti linksminosi puošniam 
broliu Blinstrubu restorane.

at
stovų susirinkimas Įvyko 
ciuodžio 15 diena, dalvvau- 
jaut šiems atstovams nuo 
sekančių kuopų bei organi
zacijų :

Nito SLA 127 kuopos. K. 
Mereškevičius ir J. Bukevi- 
čius.

Nuo Lietuvių Piliečiu 
Kliubo, M. Balkus ir A. Ver
bickas.

Nuo Lietuvių Moterų 
Kliubo, N. Sipavičienė ir K. 
Subačienė.

Nuo šv. Juozapo Draugi-

Mirė Jonas Strimaiti*.
Paėjo iš Tupikių kaimo,

; Kudirkos Naumiesčio para- 
• pijos. gimė 1870 m. glito*, 
džio 25 d. ir 52 metus išgy- 

i v<no Amerikoje; visą laiką' 
gyveno Bostone. Mirė 1939 j 
metų gruodžio 20 d., palai- i 
dota* ant St. Mark’s senųjų 
Kalvarijos kapinių. Paliko 
žmona ir dukrelę dideliame 
nulirdime. taipgi dvi sese
ris, Oną Skatikienę, So. Bos
tone ir Antaniną Atkočienę,j 
Woreestery, ir du broliu. 
Juozą, N. Brookfielde, iri 
Vincą, Lietuvoje. Per ilgus 
metus pi igulė.io D. L. K. Vy
tauto draugijoje ir buvo 
stipius rėmėjas “Keleivio.”

Jo moteris ir duktė dėko
ja visiems giminėms, drau- 

įgams ir kaimynams kurie 
teikė užuojautą liūdnose va- 

j landose ir palydėjo velionį i 
amžino poilsio vietą. O ve
lioniui Jonui lai būna musų 
amžina atmintis.

Anglijos Karalius Vakarų Karo Fronte.

Kaipo repoiteris, apzujau jos, J. Kilimonis ir J. Za- 
beveik visas vietas: ikišau lanskas.
nosį, pauosciau ir pažiurė
jau kaip ir kas kur dedasi.

Pas musų legionierius bu
vo daug “senimo.” ypač ka
ro veteranų. Bet buvo daug 
ir jaunimo, čia publika vi<a 
linksma, “davaliai” išsigė- 
rusi.

Sandai iečių sieksninė sa- 
liukė irgi buvo pilna. Veik 
visi tos idėjos žmonės susi
rinkę. Nieko ypatingo.

Nuo šv. Kazimiero Drau
gijos. V. Černiauskas ir J. 
Buzas.

Nuo Sūnų ir Dukterų Dr- 
jos, E. Zaleskienė, J. Put
lius ir A. Matulaitis.

Nuo šv. Onos Draugijos. 
Mrs. Preytienė ir A. Collier.

Nuo A. L. T. Sandaros 10 
kuopos, F. Tribuliauskas ii 
A. Sinkevičius.

Valdyba išrinkta iš se
kančių asmenų:

J. Kilimonis, pirminin
kas: J. Putlius, vice-pinui-

šiomis dienomis Anglijos karalius buvo nuvykęs Francuzijon pažiūrėti karo fronto. Jam 
tenai lankanties buvo padaryta ši nuotrauka. Iš kairės i dešinę stovi: Anglijos karalius 
George, Franeuzijos prezidentas Albert Le Brun, franeuzu premjeras Daladier ir vvriau- 
sis anglų armijos vadas lordas Gort.

Buvo “panaikinę” Lenino 
ir Leningrado vardu*.

Trokšdamas popiežiaus 
palaimos ir dūšios išgany
mo, Cambridge’aus miestoĮ 
valdybos narys, Mike A. i
Suilivaii. sumanė .“panai-' majorag L gkž ,
kinti Lenino n Lemngi ado j . j . i«tatvmas “nnmir- 
vardus, ir pasiūlė šitą suma- j kišeniuie Ir iri io ■
nymą miesto valdybai už-! Pasirašė T^o tarnu atė o 

metai’ ir Mai^° Sul^ ‘
taiyba uzgjie tą jo durną, 'Katvmas “mirė” 
sumanymą vienbalsiai — iši Roj^ ^unRu tįRėti’ Rad ; Miesto Rotužėj
S ii? „ i-t.tv i šiais laikais da butu pašau-jbesniu miestoStilių ano parašytas Įstat\-;,

Copley Sųuare.
Tel. Kenmore 1500.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repšius
(REPSVS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandm: 2-4 ir 6-8

Nedėliotai* ir Aventadieaiato 
nuo 10 iki 12 ryto.

27S HAKVARD STREET 
kamp. inman »L arti Central «i»- 

CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 21345 
MEDICINOS DAKTARAS

C.MIKOLAITIS
Vn'andos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare. 

107 SUMMER STREET. 
LAtVREN'CE, MASS.

TeL Unl»e«U«y

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENT1STE 
VALANDOS- »-« ir 7-9

678 Ma*sachu*etts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Lenir.grado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškę 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieaų. 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaru
ISO 1IUNT1NGTON AVĖ.

BOSTON. MASS.
Tel. Commonwealth 4*70.Miesto Rotuše:

City Hali.
Court Street.

randasi svar- 
departamentų

i.V tokių duinių. kurie leistų ofisaL Telefono vardas yra 
rnas skambėjo maždaug tokius įstatymus. O betgi ju i Lafayet. Majoro telefono nume- 

INieg>ve„a nekris yra n00; Taksy (coHect- 
H,. t ‘ndnmii rios Afrikos pelkės?, bet-ing) departam e n t o — 5100;
d te nrakeiku motei/ su- Cambridge’aus mieste, kur Sveikatos departamento-5100;

žal ojo Leninas, kuris ir Šv-1 *ov> d’LF"S??SW? “' -T; *»“•»»««•
Petero miestą perkrikštijo į kos> moksl° įstaigom -oioo.
kn^tenhto^^nta'- ‘ M»- KuWK»*«""» 

j grado vardai butu draudžia- Per Kalėdas buvo rimtai 
imi Cambridge’aus mieste ?«»irgęs lietuvių metodistų'

Pobažnytiniam sklepuky 
tik pauosčiau, nusičiaudė- 
jau ir uui toliau.

Kiek ilgiau apsistojau 
376 Broadvvay salėj. ALP: kasieijus.
Kliube. Čia buvo nutiesti du Kiti organizacijų atstovai
jlcimisi <tal’d -\nbnk iuosi palikta valdvbos nariais. . , . .. , „Ilgiau. 1 stalai. Ap m. a j jo. , i • nutarta airi vaitoti; kad jie butų paša-
pilna prisėdusių vy rų ir lei- tumiausia natai ta aa- » rankvedžin o-en-džių. Visi maumoja lietuvis-į rengt enny ^ale, t y. {^nt . a^ank\ėdžių, geo- sveikata da
ka deš., Gas™moc«sg-, neužtikrinta. Daktarai P«--«
\au n a> pu>ę ja.do dešros,, pelną na^iustLma£azinu visokios kitospia jam daryt operaciją.
kopūstų, kavos ir Hit^tur^. Joks raštas, joks i v--------- :-------  , , , . ..
kept » pi iago. .i uz ūsą i--, y-R komitetą* mano f spausdinys, kur bus Lenino j Dorchesteryje aną yakaią pafraiixu reįkia telefonuoti: De
kadą pacezmo man tik oOj Ve£au ar Leninįrado vardai negali užsidegė apleista gelžkelio ?onshire 1212. Iš čia duotlami
eenl.y- .. . . Pu5engL1 JX,U!but šio miesto ribose nei Stotis prie Miltono gatvės.

Čia buvo susirinkusi tikį PĮamogų tum t ks o. i ^kaitoma* nei parduoda-' Spėjama, kad ja uždegė
kiekviena organizacija žada manomas, nei paiuuoua j h j » j. s
aukoti vilniečiams tam tik-, nei kitaip platinamas. į • _________
ra pinigu suma. sulvg savo i ^et uzgyrę šitą įstatymą, i
išgalės. ” *" " ; gudrios galvos atsiminė, kad į

ninkas; K. Mereškevičius, 
sekretorius: A. Verbickas,

žinyčios ministeris B. F. Ku- į 
biiius. Nors dabar jau pasi

50 Bristol st..
Tel. Kenmore 1100. 
Ištikus gaisrui, jeigu Tire

box'o” arti nėra. reikia šaukti:
Kenmore 1100. čia sujungiamos

Į mokslo knygų, laikraščių; į neužtikrinta. Daktarai pata-jvlsos u^aeesių stotis.
. Policijos departamentus:

Norint prisišaukti policijos

Dorchestery, 'netoli nuo 
Neponset tilto, išdegė ang
lių ir malkų sandėlis, prigu
lėjęs Frost Coal and Oil 
kompanijai.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

senesneji kaita, taip sakant.
“progresyviu judėjimo vete
ranai.” nors žymesnių “ly
derių” nebuvo. Jaunimo, 
apait dviejų mergelių, ku
rios patarnavo prie stalų, 
nei vieno. O čia gyvuoja ga
na didelė Darbininkų Susi
vienijimo jaunuolių kuopa: 
visa lenta ant sienos numar
ginta jų “Bou ling” rezulta- Mažus vagišius suranda, bet 
tais. Čia gi Laisvės choras

Pradžia padaryta labai 
graži ir tinkama. Be abejo, 
Lynno lietuviai pilnai atliko 
savo pareigą tėvynei.

J. Putnus.

Leningradas dabar jau ne- i 
turės vardo. Todėl sumanus* 
jų lyderis, Maikas Sullivan, į

INFORMACUIJ
SKYRIUS.

Įsakymai visoms nuovadoms.
Miesto Samdos Biuras: 

Church street.
Tel. Liberty 8607.

Federalinės Valdžios Įstaigos.
—;šelpimo administracija:

nridėio nrieraša kad buvęs b ‘ ia pa<lnod^m.‘ ac,re^aI 11 te"j Emergency Relief Adm., pilnėjo prierašą, kau ou\ęs.jęj-ony numeriai tų įstaigų, su,
Leningrado miestas nuo Šiol |.Uriomis kiekvienam gali prisi-i 
vadinsis St Petersburgu,: eit tur-ti ręiRalo Į
tai yra, švento Petro miestu. •

Park .Square Bldg.. 
Tel. Hubbard 2730.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. ŠOU 4645

J Tel 28624 Gyv. 31132

; DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
(Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
1 mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
; zaminuoju ir priskiriu akinius.
♦ 114 Summer Street,

LAtVRENCE, MASS.

A.M. Dambrauskas DR. G. L. KILL0RY
Karpenteris, Pentorius

moterų harmonijos grupe, 
kom. partija, ALDLI) vyra 
ii moterų kuopos, žodžiu, 
čia visas bolševistinis judė
jimas. B?t “miniu,” ypač 
jaunų minių, visai nebuvo. 
(Viena iš buvusiu chorisčių 
man aiškino, kad Laisves

Ir visa Cambridge’aus mies- “Keleivio” ofisas: 
to valdyba vienbalsiai nuta- ; 253 Broathvay, s Boston,
rė, kad nuo šiol geografijon Tel. South Boston 3o71. 
turi būt įrašytas St. Peten

didelio—ne!
Pereitą nedėldieni Bosto

no policija suėmė tris vagi
šius. kurie išplėšė Jonės.
McDuffee and Stratton fir-;
mos indu sandėli South Bo-; Hąivaido universiteto c-
stone. Per Kalėdas ir Xau-! de!al .slt« ,kv?ll« al™i 
jus Metus buvo suimta j,-, niitanmą išjuokė ir pareis- 
daugiau vagiliu. Mažiuku kė. kad jie su juo visai nesi-

choro iau nėra: gal nėra jau'policija greitai suranf^a- io^knvffose n^dan^^^  ̂
'ribiniu io daliu — vv-iBet buvusio šerifo “negali ' ‘ au knygoje nedarys. , 

i surasti, ir gana. žmonėssa-' ls.to Ju«ktlfs Vsl
ko: ■■Vainas varnui i aki; pikrąsciai ir net teatrų 
nekerta." Bet kai kadaW J^^lanai. Cair.bndge aus

ir pagcinmių jo 
m ir moterų grupių? )

Pavalgius, pasakyta čia 
daug kalbų apie gardžias 
dešra-, apie Naujų Metų re-

Lictuvių Salė:
309 E st., So. Boston.
Tel. South Boston 0202.

Miesto Ligoninė:
City Hospital, •
818 Harrison avė., Boston. 
Tel. Kenmore 860<>.

Miesto Knygynas:
Public Library.

Pilietybės popieru ofisas:
Naturalization Service,
Post Office Bldg.,
Tel. Liberty 5600. i

Pašto departamentas:
Tel. Liberty 5600.
Pašto bildingas randasi vidu

ry miesto, tarp Milk, Devon- 
shire ir Water streetų. Einant 
nuo South Stationo. reikia eiti 
Federal streetu, kuris baigiasi 
ties paštu.

Pašto bildingas vadinasi da ir
Federal Building'u.

\hienai taisau viską prie Namo 
Iš l^uko ir Viduje.

Turint bite darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas pateekinan- 
ėiai ir prieinama kaina.

OFISAS: 315 E Street. 
SOUTH BOSTONE.

31 RICHFIELD ROAD. 
ARL1NGTON. MASS.

Tel. ARL 1926

60 SCOLLAY SQUARE, Room 23
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ UGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryto ilri 1.

J I

nas varno ir “nemato.
Buvęs Suffolk kountėsše- 

savo visus ka-

S K.Š as X ax =.« R’HštXSS£K’gg1&StS5t»ar8S^¥XRS815JO»*..*

zoliucnas ii kitką, o M. Bo-, ..nfas apvogė
' j Įėjimo ir teismo tarnauto- 

išlupdamas
lys, kaip visko žinovą:
Oi < ,žė iigą y*, akc.lbą apie S< >- išlupdamas iš jų apie į g 
vietų-Suon.m k<j i' h malin-. $]<>0 000 Į)er vjenus mtus. I

politikos oras- ‘ - 1 - - •1 ‘ Grand jurygumą n Rita
matnv bo. lupiką areštuoti, bet poli

po to. šokta, šokta n tie- nLoJ
šokant Nauju Metu su

davė Įsakymą
t poli-

nesuranda.” Opa-1

l
♦
I
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»
♦
♦
♦
4
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A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 w. BROADVVAY.
SOI Tll BOSTON. M ASS. 

Office Tel. So. Boston 0948^ 
RES. 251 (HESTNl I AVĖ.,

Jamatra, I’Iain. Mass.
Res. Tel. Arnold 102*

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorche»ter Street

SO. BOSTON, MASS.

iankta.
Blinstiubų restorane buvo 

kitokia publika. Čia ir at
mosfera kitokia, čia-gimę ir 
augę žmonės, nors nemaža 
buvo ir senesnės musų kar
tos atstovų, biznierių ir pro
fesionalų. čia brangiau ir 
Kainavo. Bet už tai buvo 
gardžių stoikų su franeuziš- 
kais grybais, keptų vištų, 
šampano, “aibolių ir kito
kių gėrimų. Žmonių buvo 
nepaprastai daug. Buvo pro
fesionališka muzika, dainos, 
šokiai ir ant pat pabaigos 
buvo “floor siiovv.

Viską-' pasibaigė lik apie 
valandą i.v’o

Dzie Pranda

cija io
kol jis važinėjosi po Bosto
ną ir ėmė pinigus iš bankų, 
tai jo neareštavo. as

£
Per Naujus Metus bostonie* 

čiai pragėrė $5.000.000.
Laikraščiai apskaičiavo, 

kad pasitikdami Naujuosius 
Metus bostoniečiai Įvairiuo
se hoteliuose pragėrė irpra- S 
valgė nemažiau kaip S5,- S 
DDOjHId. Daugelis pasiskoli- = 
no ir gėlė. Kiti ėjo plėšikau- 
t i. kad turėtu kuo Naujus 
Metus pasitikti.

LAIMINGŲ 1940 METŲ VISIEMS LINKI

BLINSTRUB’S
Village & Grill

Valgiai visuomet Šviežų* ir rinktiniai.
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrufcą.

VAIOOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.
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SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

RR■

KURIE NORI .JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT 
CIUOT J BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

PASISVĖ
KX
K

A. Lukas pasveiko.
\. Lukas, kuris išsirgo 

apie porą menesių, jau pra- € 
flėjo vaikščiot.

Kampa* D STREET ir BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

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

GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREW1NG C0., Ine
TELEFONAS 81 LAFAYETTF ST,
VVorcestcr—5-4334________ WORCESTER. MASS.

Boatouo Skyrius, 1410 Columbia Road. 
SOUtb Boston 2271. South Boston. Tel.

LITHU ANI AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI. 
(Insured 
Mcvers)

Perkraustoin 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

TelepJuMM

SOUth 
Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKV AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME \UTOMOB|. 
LIŪS IR TUOKUS VISOKIU 

IšDIRRYSCIU.
I’eler Trečiokas ir
Joe Kapočinnas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimą vieta: 
l HAMUN STREET 

Kamp. Eitai Eightli SU,




