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i
Visas Miestas.
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Finai Sutriuškino Kitą
Sovietų Rusijai
Nevv Hampshire valstijoj
Užsienio spaudos kores Associated Press praneša
iš
Romos
šitokių
įdomybių
:
I
yra
Hill vardu miestas, kur
praneša iš Sovie
Sovietų Rusijos Armiją tųpondentai
Karo Pavojus
Viduržemio Juroj pereitą dabar gyvena 88 šeimynos,
Rusijos, kad Leningrade,

METAI XXXV

Gresia
Pietuose

Maskvoje ir kituose Sovietų sąvaitę anglai sulaikė italų' ir visas šitas miestas yra
CEMENTUOJASI ITALU,
didmiesčiuose jau pradėta pašto laivą ir nusivarė jį; pasmerktas mirčiai. -Jis turi Šįmet Bus Gyvento VENGRU, RUMUNU
jausti maisto trukumas ir Gibraltaran kratai padaryt.! išnykti nuo žemės pavirFRONTAS.
jų Surašinėjimas.
kad dėl to biednuomenė Italų laivo kapitonas buvo j šiauš, nes federalinė valdžia
Per vieną mėnesį rusai pra
šių metų balandžio mene-i Juodoj Juroj jau mobiiizuoNuo šio panedėlio Angli pradėjo kelti maištus. Kai anglams nepalankus ir atsi- i yra nutarus paiimti tą vietą
žudė Suomijoj 130,000 savo
sy
bus surašinėjami .Jungti- i {amas Rusijos karo laivynas
jos
miestuose
jau
Įvestos
kuriose
vietose
buvę
jau
susakė
ką
nors
aiškinti,
duopotvinių
kontrolei,
čia
bus
kareivių ir daug karo
nių
Valstijų gyventojai. Su-!'
.
..
. .
maisto
kortelės.
Sviesto,
be

sii
ėmimų
su
policija
ir
buvę
damas
suprasti,
kad
angliš-į
padarytas
didelis
prūdas,
medžiagos.
kono, kumpio ir cukraus be areštų. Komunistai sakys, kai jis nemokąs, ir iš viso jo kur potvinių laikas bus su įasinėjimą darys 120,006; Sovietų Rusija senai jau
šią savaitę rusus ištiko kortelių jau negalima krau žinoma, kad tai yra Sovietų laive nesą nei vieno žmo- leidžiamas patvinusi. >s upės cenzininkų. kurie turės ap-;
pratemsųų pne Besakita katastrofa Suomijoj. tuvėse gauti. Pagal korteles, Rusijos priešų prasimanyti grūs, kuris mokėtų angliš- vanduo. Upė tuo budu turės lankyti apie 40,000,000 butų i rabijos, kuri po pirmojo pasaulinio karo buvo nuo jos
Finai ši kartą sunaikino 44- asmuo galės gauti per sąvai Šmeižtai. Bet jeigu tai nebu- kai. Tuomet anglai atsivežė nuslugti ir jos klony esamo- miestuose ir ant f ainių,
atplėšta
ir atiduota Rumu
tą Stalino diviziją, kuri ėjo tę nedaugiau kaip ketvirta tų tiesa, tai juk Rusijoj gy- savo vertėją įš Gibraltaro, i faunos ir miestai bus apsauKas atidarys duris, turėsi
nijai.
Da
keli
mėnesiai atgal
i pagalbą 163-čiajai divizi dali svaro kumpio arba be vendami tie korespondentai Per šitą vertėją anglų vadas goti nuo potvinio pavoju, atsakyti cenzodarbininkui
išrodė,
kad
Sovietai
galės
jai, žuvusiai prieš pat Nau kono,
ketvirtadali svaro negalėtų tokių dalykų rašy- paklausė italų, laivo kapito- Vadinasi, Hill miestas turi 37 klausimus,
žmonės bus
juosius Metus ant Kianti sviesto ir tris ketvirtadalius ii. Kad Sovietams trūksta na, ar jis turi savo laive i mirti, kad kiti galėtu gyven- klausinėjami įvairiausių da-, abiimti tą provinciją be Ra
to, nes Rumunija visai įiesiežero, Suomussalmi bare.
svaro cukraus. Nuo 15 sau maisto, tai jau galima ma- 1250 pašto maišų iš Jungti- ii. Toks likimas jam paskir- lykų, pavyzdžiui:
avo
natikėjo
prieš Rusijos atmiją
šitos divizijos sunaikini sio dienos valdžia paims sa tyti ir iš to, kad šiomis die- nių Valstijų,
Ar turit vonia
tas dėl to, kad Jis stovi to•>
atsilaikyti
ir tokiam karui
mas finams buvo da dides vo žinion visas gyvulių sker noniis Sovietų valdžios kokioj vietoj, kuri pasirodė muose
“
Tuiiu,
”
atsakė
italas,
nis laimėjimas, negu anos, dyklas ir tada mėsa bus
Kiek pereitais metais už- i V!sai msiruošė.
“Aš noriu gauti rnaiša parankiausia potvinio van
nes ši buvo labai gausiai ap parduodama pagal korteles. misija užpirko Lietuvoje
d ii bot?
Bet dabar, kai Suomijos
vienų tik kiaulių už 13,000,- Xr. 350~ pareiškė* anglų in- deniui sutraukti.
rūpinta motoriniais pabūk
Kiek
mokat
nuomos
už
k<
taras
parodė rusų armijos
Duonos, bulvių ir kitų da 000 litų.
Šią sąvaitę Hill'o gyvenspektorius. “Tame maiše v
lais ir visos i ūsų mašinos ati lykų kol kas da galima gau
butą
?
! si'pnumą, Rumunija pasida---------------ui dėžė su deimantais siun-'t0Ja’ susirinks da paskutini
teko finams, kai tuo tarpu ti ir be korteliu.
Kaip
ligai
lankėt
moky>ė daug drąsesnė ir jau vieSuomiai Numušė 22 čiama Vokietijon.”
, s.vki protestuoti dėl jų miessu 163 divizija daug rusų
k’ą?
' šai skelbia neužleisianti Eutankų ir armotų nuskendo
Ar tuiit telefoną?
' sijai nei vieno colio žemės.
Rusų Orlaiviu.
Į‘‘atlda?‘IUS mals^, manoma, kad tas protestas
Kanada Gauna Dide
ežere.
u oo0 numenu, jame rasta
pagelbėtų. Jų padėtis via
Ar dalvvavot kare?
i Italija taipgi pra-Įėjo gruMaskvos išleistas praneši- Vokietijon adresuota dėžė I panaši tų žmonių padėčiai,
Oficialus finų armijos va lių Karo Užsakymų.
Kokio amžiaus vedėt?
mas pereitą subatą sako: su deimantais. Anglai ją kuiių namai didmiesčiuose Jei moteris, tai kelinta vv neti Rusijai, kad i iimutini
dovybės pranešimas sako,
įjos žingsnis
Rumunijon
Kanados spauda džiau “Suomijos fronte nieko nau- konfiskavo.
kad 44-tcs divizijos sunaiki
;
buvo
nugriauti,
kad
jų
vierą
turi?
Ir
taip
toliau.
!
reikš
karą
su
Italija.
__________
nimas davė finams šitokio giasi, kad Kanados fabri ja. Musų orlaiviai buvo nu; toj valdžia galėtų pastatyti
M ashingtono
apskaičia ! Be to, tari) Italijo • ir Ven. ,
......
kai
kas
sąvaitė
gauna
karo
skridę
apžiūrėti
priešo
pozi

karo gi obio:
moderniškus
butus.
\imu,
da
mitiniu
laiku
-Jung- į oj jjcs šiomis dienomis buvo
Daugiau kaip 1,000 be užsakymų už apie $4,000,- cijų ir numušė žemėn 10 Demokratai Nori Sut:ne.-e
\
ak-tijose
tuietų
^U’L! pasirašyta savytarpės pa
000. Iki šiol Kanada gavusi priešo lėktuvų.”
laisvių.
apie 132,000,000 gyventojų. galbos sutartis, kuria Italija
valgyt
Savo
Skolas.
užsakymų jau už $65,000,Tai ir viskas.
Pennsylvanijos Ka
102 anuotas.
Kai
kas
valgydamas
įpasižada eiti Vengrijai i
000.
Dabar
tenai
pradėta
O
Suomijos
karo
vadovy

43 tankus.
NEĮRODĖ, KAD BRIDGES
syklose
Pripažin

brenda
į
skolas,
o
Amerikos
pagalbą,
jeigu pastarąją už
jilėsti
orlaivių
pramonė,
kad
bės išleistas pranešimas tą
10 šarvuotų vagonų.
KOMUNISTAS.
demokratų
partija
lėbauda

pultų
Hitlerio
Voki:tija ar
per
metus
butų
galima
pa

pačią dieną sako štai ką:
ta CIO.
1 orlaivį.
..
.
Amerikos
reakcininkai
ma
tikisi
išbristi
iš
skolų.
Šio
Stalino
Rusija.
“Per dvi paskutines dienas
20 traktorių kanuolėms statyti apie 4,000 lėktuvų.
Pennsy Ivanuos
kietųjų |)UVO užsispyrė deportuoti
-ad Italija žada
įdomu, ’ka
Pramonei
pagyvėjus,
rei

mes
nušovėm 22 rusų orlai panedėlio vakarą 45-kiose
vežti.
anglių
kasyklose
CIO
laime- Hairv Bridges'a, CIO orga- duoti
valstijose
ir
Washingtone
Vengrijai
pagalbą
kalingas
ir
didesnis
susisieviu.
Aštuoni
priešo
lėktuvai
278 visokiu motorinių
tioku.
‘
■ kimas. Todėl paskirta jau buvo sunaikinti ties Utti, aš buvo suruošti bankietai, kur jo svarbią bylą prieš Amen- nįzatLriU. jįe tvirtino, kad prieš Vokietiją. Bet Mussekos Darbo Federaciją. Ang
16 priešlėktuviniu troku, į $25,000,000 naujiems lok
loko tuoni kiti buvo numušti prie demokratai mokėjo nuo $25 liakasiams nuo senai jau va jis esąs svetimšalis komuni linis esąs baisiai įniršęs
su keturiom priešlėktuvi- j motivams ir vagonams, ir
~ gelžkelio Mikkeli, o Savio iki $100 “už torielką.” Iš tų dovauja United Mine Wor- stas ii keliąs čia suirutę. Pa prieš Hitlerį, kam šis susi
nėm kanuolėm kiekvienas. i numatoma pastatyti už $17,- miestely priešlėktuvinė mu balių demokratų partija ti kers of America unija, kini gal įstatymus, toks gali būt dėjo su .Maskva. Italija da
sų artilerija sunaikino 6 ru- kėjosi padarysianti apie dabar priklauso prie CIO. deportuotas. Bet Bridges bai- siuntė finams orlaivių,
75 automatiškus šautuvus ' 000,000 daugiau laivų.
užsigynė, kad jis komunis bet Hitleris juos sulaikė. Ro
$700,000 pelno, atmokė
-u orlaivius.”
47 lauko virtuves.
---------------Bet vėlesniais laikais tarp tas. Buvo suruoštas teismai ma reikalauja, kad tie orlaisianti
likusią
nuo
pereitų
1170 arklių.
AMERIKOS LAIVAI BUmamelių atsirado ir Ameri
Daugybę smulkių ginklų'
ŠIĄ KREČIAMI KAPER MĖNESI PARDAVĖ linkimų $219,000 skolą ir kos Darbo Federacijos sky Reakcininkai pristatė prieš \ iai butu kuo greičiausia pajį visus savo įrodymus. Tei liuosuoti ir pristatyti Suomiir amunicijos.
NADOJE.
ORLAIVIŲ UŽ 120 MI turėsianti apie pusę miliono rius, pasivadinęs “Progressi sėju
buvo paskirtas Harvar ion. bet Hitlerio valdžia ne
doleriu
sekančiu
rinkimu
LIONŲ.
100 pilnų vagonų su karo
Washingtono valdžia prave „Mine , Workers of Ameri- do universiteto teisių sky nutinka ir sulaikytu orlaivių
±
agitacijai.
Bet
kiek
tie
ba
medžiaga, kuri da nėra per- i dėjo protestuoti, kad anglai
Valstybes departamentas ]iai iš'tikruju jai davė, ra- ca vardu. Sltas "Pjogressi riaus direktorius Landis. Iš
žiūrėta.
! sulaiko Jungtinių Valstijų M ashmgtone išleido prane- šant šiuos žodžius da nebu ve” judėjimas įsigalėjo dau klausęs ir apsvarstęs visus nepaleidžia. Todėl. Italijos
akimis žiūrint, tam Vokieti
“Mes turim didelę valsty- j prekybos laivus ir varosi simą, kad per vieną tik lapgiausia Stevens Coal Co. ir parodymus, Landis pareiš jos nacių ir Rusijos komu
vo
žinių.
be, kuri gausiai aprūpina juos į savo uostus krėsti, kričio
Alden Coal Co. kasyklose.
mėnesį Jungtinių
mus ginklais ir amunicija—-į ųa<j negabentų karo kontra Valstijų fabrikantai parda RUSIJOJ PRIVALOMAS kadangi iki šio1 visų maine- kė: “Nors Bridgeso tikslai nistų dabar iau nėra iokio
via radikalus, bet iš paro skirtumo. Ir vieni ir kiti yra
tai Sovietų Rusija,’ pasakė; bandos. Kartais tokie laivai vė kariaujančioms valsty
DARBAS
ril‘ reika,us atstovavo ( IO, dymų vi.sai nesimato, kad Italijos priešai. Ir todėl, ne
juokaudamas “New York ; nuvaromi toli iš jų kelio, pa- bėms orlaivių už $119,812,i tai dabar šitas “progressive” jis butų siekęs jų draudžia
Times’ korespondentui vie-j daroma jiems nereikalingų 042. Daugiausia orlaivių
Žemdirbystės komisarių- į skyrius kreipėsi Į Darbo mom priemonėm. Demokra žiūrint kurie ju i Balkanus
besiveržtų, Italijos pareigi
nas finų kariuomenės vy- į išlaidų ir sugaišinama daug paėmė Francuzija, nes už tas Maskvoje pareikalavo. Santikių Turybą AVashingtinė musų valdžia ir konsti- vra kovoti prieš juos.
resnysis.
laiko. Anglija nenori Ame- $95,579,366. Anglija paėmė kad žemės ūkio mokyklos; tone su prašvmu. kad šitų
Italai argumentuoja, kad
Korespondentas
mano, rikos be reikalo erzinti, to- už 15 milionų dolerių per tą tuojaus praneštų, kiek jos dviejų kompanijų kasyklo-;’ tucija leidžia tokias prie:
mones
vartoti.
”
Vadinasi,
Sovietų
Rusija vra užpuolus
kad po šito smūgio rusai,, ^^1 Londone kilo sumany- mėnesi.
turi paruoštų žemės ūkio se butų pripažinta jo atsto- pl}baigės
j(]
išteisintas
ir
durvs
Suomiją be karo paskelbi
turbut. jau nebandys šią žie- mas įsteigti Amerikos lai
specialistų ir nurodytų, ku vybė.
o deportavimui uždarytos. mo. todėl oficialiai karo nė
mų daugiau veržtis i Suomi-! vams krėsti stotis Kanadoje, ŠVEDAI PADEDA UŽ rioms sritims galima juos
Darbo Santikių Taryba
ra. Pats Sovietų premjeras
jos vidurį, nes per mėnesį ; įia laivus krečiant, susitausiųsti. Kiekvienas specialis šitą prašymą atmetė, pa
PULTAI SUOMIJAI.
NUSKANDINTA JAU
laiko jie jau pražudė apie pytu išlaidos ir laikas.
Molotovas sk.lbia, kad Ru
tas turės pribūti į paskirtą reikšdama. kad visos 202
292 LAIVAI.
Švedijos darbininkai pe- •
,
i\
,
, , 130,000 savo kareivių, dau-!
‘___________
sija “nekariauja.” 0 .jeigu
įeita «avaite naaukavn Šuo -1uni ' el<J ne veI,lau kalP
kietųjų augliu kasyklos su
Londono žiniomis, iki šių karo nėra. tai vokiečiai ne
gybę karo medžiagos, ir nie-1 KINIEČIAI PRANEŠA DImijai $250,000. T\i
Tai 1™™
buvo kovo- .Kas nepaklausys, tas U5j»oo angliakasių P nu metų sausio 7 dienos per turi teisės siunčiamų Suomi
Ko nelaimėjo.
DELĮ LAIMĖJIMĄ.
bus atiduotas liaudies pro- svlvanijos valstijoj sudaro
vieno šventadienio jų už
dabartinį karą paskandinta jon orlaivių laikyti.
Kiniečiai praneša padarę darbis. Be to, pereitą subatą kurorui ir bus baudžiamas vieną kolektvvių derybų jau 292 laivai. Kone pusė jų
PRAŠO $60,000,000 PA
kaip kriminalistas. Apie tai
kuri atstovauja priklausė neitralėnis valsty
Rusija nujausdama, ka •
j Kvantinio provincijos šiau- Suomijon išvyko da vienas praneša ”Ne\v York Times” vienetą,
SKOLOS SUOMIJAI.
CIO.
ir
todėl
“
Progressive
iai
gali tekti kariauti pie
j rėj didelį žingsnį pirmyn ir savanorių būrys. Su jais iš gauta iš Maskvos radiogra
bėms.
idine
VYorkers
of
America,
”
tuose.
jau pradėjo mobili
Senatorius Brown šį pane- nuvarę japonus per upę į ki- vyko ir pulkinnikas Ebrenma.
kurie
priklauso
Federacijai,
zuoti savo Juodųjų duriu
(lėlį padarė įnešimą, kad ta pusę. Keli šimtai japonų svaerd, žymus tankų karo
PRANCŪZAI PIRKS
negali būt mainerių atsto
laivyną, o Rumunija įsikė
Kongresas įgaliotų Recon-'Up^j prigėrę ir keli šimtai strategas, kuris rezignavo iš
AMERIKOJ MULUS.
NUSKANDINO
ESTIJOS
vybė.
savo
prekybos laivams grei
struction Binance Korpora- buvę užmušti. Keliūtas die- reguliarės švedų armijos.
Kast St. Louis. 111.
Čia tai susirinkti i Jurkijos uos
LAIVĄ.
ciją tuojaus paskolinti Šuo- nu atgal japonu žinios taipatvyko ir pasisamdė ofisą
mijai $60,000,000 pirkti rei- gi
iįa(j Kvantinio pro- FINAI SUARDĖ SOVIE
šiaurės Juroj, Norvegijos PERNAI ORLAIVIAIS LĖ iraneuzų armijos komisija, tus, kad insai jų neužpultų.
Visa tai rodo. kad ruošia
kalingų karui dalykų. Tai vincijoj kiniečiai pradėjo
pakrašty, pereitą sąvaitę vo KĖ 1,400,000 ŽMONIŲ.
TŲ GELEŽINKELĮ.
kuri pirks mulus ir arklius masi karui. Pamate rusų ar
butų priedas prie tų 10 mi- didelį puolimą, bet japonai
Amerikos Oro Transpor karo tikslams,
“Ne\v York Times” kores kiečių orlaivis nuskandino
mijos silpnumą Suomijoj,
lionų dolerių, kuriuos eks- sakėsi tą puolimą sulaikę, pondentas praneša, kad Estijos laivą. Laivo įgulai to Draugijos pirmininkas
kiti jos kaimynai gali pamė
)><irto-importo bankas pa- 20,000 kiniečių užmušę ir Suomijos žirglininkai pelei- sėdant.. i valtis, orlaivis
šau- Gorell praneša, kad per pe
SUDEGĖ MOTINA SU
....
skolino Suomijai.
gint
l’krainą pasiimti.
3,000 paėmę nelaisvėn.
tą sąvaitę pasiekė Mtunian- (.' J3.,s . kas\aK„
.Yė- reitus 1939 metus šios šaiies
3 VAIKAIS.
sko geležinkelį dešimty į- Ijnu^ visą įgulą išgelbėjo s\ e keleiviniai orlaiviai padarė
Boontono miestely, Nev
1.218,400 KINIEČIŲ KRI TURKIJOJ ŽUVO 30.000 vairių vietų ir išsprogdė jį <lu laivas.
iš viso 620,0()0,ooi) mylių Jcisey valstijoj, pereitos su JOHN LEWIS NESĄS
TO GINANT SAVO ŠALĮ.
KOMUNISTAS.
ŽMONIŲ.
kelionės ir pervežė iš vietos imtos naktį sudegė namely
kiekvienoj
vietoj. Tiltai.
PER ŠALČIUS ŽUVO
i vieta l. JOO.ooo keleiviu.
Japonu valdžia oficialiai
Dieso komitetas vienbal
Su mažomis pertrauko kryžkelės, stotys ir susijun
Kataryna Čipriani su 3 vai
33
ŽMONĖS.
paskelbė, kad nuo 1937 me- mis, per 11 dienų Turkijoj gimai buvo visiškai sunai
siai savo raporte Kongresui
kais,
Paskutinėmis
dienomis KALĖJIME APSIVOGĖ.
tų liepos mėnesio, kaip pra- drebėjo žemė. Kartu pasi- kinti, taip kad suiro visa
sako, kad CIO prezidentas
NUSIUNTĖ
JAU
$400,000
sidėjo Kinijoj karas, iki darė ir potviniai. Turkijos raudonos armijos susisieki Jungtinėse Valstijose praJohn Levis liesas joks ko
Greenville, N. C. Viena?
SUOMIJAI.
1939 metų pabaigos kovose valdžios apskaičiavimu, pei mo sistema. Suomių žirgli- sidėjo aštrus šalčiai ir vie- pilietis čia atėjo kalėjimai)
munistas. Iš JS CIO centro
su japonais buvę užmušta šitas nelaimes žuvo apie ninkai buvo pasidaliję į 10 tomis prisnigo labai daug aplankyti savo draugų ir apH oi >veri<» vadovaujamas valdybos narių tik 10 ar 12
1,218,40!) kiniečių. Jap<mų 30,000 žmonių. Privačiuose giupių, po 5 žmones kiek- sniego, i.aikiaščiai praneša, sivogė. Kalėjimo sargai jį komitetą'' Suomijos žmo esą pakakusių i komunistus,
per tą patį laiką buvę už- šaltiniuose manoma, kad vienai gmpei. ir visos kartu kad nuo šitų šalčių ir sniego suėmė ir jis buvo nuteistas nėms šelpti išsiuntė telegra o visi kiti esą griežtai nusi
mušta tik 27,000.
50,000 bus arčiau teisybės, puolė geležinkelį
statę prieš komunistus.
p,ligų žuvo jau 33 žmonės, j3 mėnesiams kalėjimo.
mų jau ketvirtą $100,000,

ŠIĄ SĄVAITĘ SUNAI
KINTA 44-TOJI DIVIZIJA

Anglijoj Įvestos Mai
sto Kortelės.

Antras Puslapis.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

KAIP ŽLUGO SUOMIJOJE 163-ČIOJI
RUSŲ DIVIZIJA.

Suomijos Nepriklausomybės Gynėjai.

ELTA PATVIRTINA.
KAD VILNIUS BUVO
IŠPLĖSTAS.
Eltos pranešimas Kr. 67.
išleistas Kaune

1939-NII-4.

patvirtina, kad mašinos iš
Vilniaus fabriku buvo iš
plėstos ir išvežtos.
žodis-žodin Elta sak o:
"Musų ka •u; 'menei įzengian.T i Vilnių s: i liu 28 lt I1H.
padėtis rast;
duonos nebuvo dviem trim die
nom. o mėsos, taukų, sviesto,
cukraus, žibalo ir kitų reikme
nų visai nebuvo... Prekyba Vil
niuje ir krašte rasta visiškai
apmirusi... Palis Įmonių, dirb
tuvių r fabrikų dėl žaliavos
stokos. e.ėl savininkų pabėgi-

mo ir DĖL MASINU IŠVEŽI
MO buvo sustojusios, darbi
ninkai paleisti."

ma ’stolineas darbas.

Bet
n. s nesuprantam, kam čia
teisintis, iogiis dabar bus
d;audžiamas dėl to. kad tai
• svetimas paprotys.” -Juk ii
pati Kalėdų šventė, su viso
mis "plotkomis” ir "kučiomis." yra svetimas Lietuvai
dalykas. Tačiau Kalėdos
nedraudžiamos.

AR REIKALINGAS GE
LEŽINIS VILKAS?
Iš Vilniaus pranešama,
kad tenai jau kilęs sumany
mas "Įamžinti
Gedimino
sapną." Lietuvių mitologija
teigia, kad Gediminas sap
navęs tenai ant kalno baisų
geležini vilką ii toj vietoj
pastatęs savo pili. Taigi,
kad tas jo sapnas butų “iamžintas." dabar siūloma
nulieti geležini vilką ir pa
statyti to kaln > viršūnėj.
Bet ar nebūtų geriau patačius tenai Augustiną Vol
demarą, "geležinių vilkų"
organizatorių?

Na. tai ką gi dabar pasa
kys musų draugai komunis
tai. kurie užsispyrė tvirtino,
kad rusai nieko iš Vilniaus
neišvežė?
Elta yra oficialė Lietuvos
telegramų agentūra ir ji to LENKU PATRIOTAI KE
kių dalykų neskelbtų, jeigu
LIA BETVARKE VIL
tai nebutu tiesa.
NIAUS KRAŠTE.
Nors Lietuvos vyriausybė
NETIKĘS VARDAS MOK Vilniaus kiašte stengiasi vi
SLO ĮSTAIGAI.
sus gyventojus vaišinti vie
nodai. tačiau lenkų patriotai
Elta praneša iš Kauno, kelia betvarkę ir sabotažuokad—
ja Lietuvos valdžios darbą.
••Raulinaitis ‘XX Amžiuje' Bažnyčiose žmonės kursto
siūlo ligšiol lenkų vadintą Ste mi prieš lietuvius. Pertvar
pono Batoro vardu Vilniaus kius mokyklas buvo paliktos
universitetą pavadinti Vil 4 gimnazijos su lenkų dės
niaus Įkūrėjo karaliaus Gedi tomąją kalba. Vien tik dėl
mino universiteto vardu... 'Vil to. kad toms gimnazijoms
niaus Balsas' siūlo universite paskirti
direktoriai lietu
tą pavadinti d-ro Basanavi viai. lenkai pradėjo slaptai
čiaus vardu."
ktu styti moksleivius strei
kuoti. Mokyklose buvo agi
Bet kodėl universitetą va
tatorių išdalinti atsišauki
dinti būtinai žmogaus var
mai. o vienoje gimnazijoje
du? Ar ne nuosakiau butų prie kurstytojų prisidėjo ir
Vilniuje esamą universitetą lenkai mokytojai. Tokiu bu
vadinti Vilniaus Universite du "sustreikavo” visa šešto
tu, o kauniški—Kauno Uni ji mergaičių gimnazija ir
versitetu ?
dalis Trečiosios ir Ketvirto
Jeigu jau Vilnius ir Kau sios. Buvo imtasi priemonių
nas turėtų ne po vieną, bet ii visi neatėjusieji gruodžio
po keliatą universitetų, kaip 6 dieną i pamokas mokiniai
yra Amerikos miestuose, pašalinti iš gimnazijų, o visi
tuomet jau gal reikėtų juos Šeštosios gimnazijos moky
vadinti kitokiais vardais, tojai. kurstę mokinius, pa
kad butų galima atskirti vie leisti iš pareigų Kai kurie
ną nuo kito. Bet turint tik sulaikyti agitatoriai pasiro
po vieną, juos geriausia va dė patys neturi vaikų, o bu
dinti miestų vaidais.
vę nasamdvti. NusikaltusioBasanavičiaus vardas uni
P’ac-s įstaty
ji
turės atsa
versitetui gal ir tiktų, jeigu mus.
jis nebūtų toks gremėzdiš
kas. Bet jis nesiduoda sve
timtaučiui nei ištarti, nei pa GEN. MEREžKOVO VIETOJ.
rašyti.
Gi tokie vardai, kaip ka
ralius Gediminas ar "didis”
kunigaikštis Vytautas, gal
tiktų tik kareivinei pavadin
ti, bet n? universitetui. Nes
ką gi Vytautas ar Gedimi
nas turėjo bendra su moks
lu? Ju gyvenimas buvo vie
nos tik intrigos, sąmokslai ir
karai. Ju vardai mokslo istaigai taip tinka, kaip kar
veliui buliaus ragai.

LIETUVOJE UŽDRAUDĖ
KALĖDŲ EGLAITES.
Elta praneša:
"Lietuvoje buvo Įsigalėję.*
svetimas
paprotys
Kalėdų
švent -ms miestuose ir kaimuo
se rengti eglaites... Lietuvoje
joms buvo kertamos pačios
geriausios eglaitė* ir kiekvie
noms Kai'doms >unaikinama
šimtai tūkstančių geriausių
jaunų (glebų, ,1a įnirs laikas
kai yra iškeltas sumanymas
užkirsti kelią tokiam bereika
lingam jaunų miškų naikini
mui. Dabar Finansų ministeris
pasirase Įsakymą, kuriuo visu
griežtumu uždraudžiama kirs
ti Kalėdų šventėms eglutes,
leidžiama rengti eglaites, pa
sidaryta* iš eglių sakelių, ku
rias gadinta dailiai Įtaisyti Į bet
koki pasidirbtą stiebą."

Čia yra parodyta? gen. šterras (žydą*), kuri Stalinas pa-

.Merežk<>\ ;;*, k.
vi-a- tą karą
iki šiol. dėl savo nepasisekimu
tapo pašalinta* iš pareigų. Bet
paėmus vadovybę sternui. rau
donam.ieč t /.y.-' Suomijoj vi
siškai susmuko. Ju ]<>.'» divizija,
Žinoma, naikinti eglaite? iš viso 18.000 lyjlseviku žuvo su
yra v,sai nereikalingas ii visu transportu ir ginklais.

kuose buvo gerai uždengtos,
Kai jau visa rusų divizija
suvažiavo ant ežero, tuomet
“New York Times” ko suomiai uždarė jai kelią iš
respondentas, Harold Den- į užpakalio ir pasiūlė rusams
ny, praneša apie šitą nišų pasiduoti be mūšio.
katastrofą šitokių smulk ■ Rusai pasirodė ne bailiai.
Jie šitą pasiūlymą atmetė.
menų :
Suomių patruliai ant žirg- Tada iš visų ežero pusių
lių (skis) dabar msdžioja suomiai pradėjo liuobti iš
klaidžiojančius 163-čiosios armotų ir kulkasvaidžių, o
lusų divizijos likučius. Ši atlėkę orlaiviai pradėjo mė
divizija buvo apsupta ir su tyt bombas. Ledas pradėjo
daužyta 29 ir 30 gmodžio sprogti, rusų tankai ir kadienom. Išlikę gyvi rusai pa- nuolės pradėjo grimsti po
spi ūko Į šiaurės rytus nuo ledu. Rusų tarpe kilo di
Kiantos ežero, į vieną dy- džiausi* sumišimas. Vieni jų
kiausių Suomijos vietų. Te skendo, kiti bėgo ir krito la
nai dabar siaučia baisios vonais. Visa rusų divizija
s niego pūgos, ir finai gaudo buvo sudaužyta ir ištaškyta,
iškrikusius raudonarmiečius čia žuvo 12,000 raudonar
miečių, o kiti viską pametę
kaip zuikius.
Kuomet šita medžioklė leidosi bėgti per miškus, kai
eina pirmyn, Helsinkį jau naktis sutemo.
Suomiams beliko surinkti
pradėjo pasiekti šitos rusų
paliktus
rusų ginklus, veži
nelaimės smulkmenos, ir jos
parodo, kad tai buvo viena mus, arklius ir kitokius da
nepaprasčiausių ir šiurpu- lykus.
Rusai esą varomi Į karą
lingiausių nelaimių, kokia
kulkasvaidžiais.
tik yra karų užrašuose ži
noma.
Rašydamas apie tą patį ĮFinai Įsileido rusus Į siųstus. vyki, Associated Press ko
Finai tyčia Įsileido šitą respondentas, Thomas F.
rusų diviziją ant Kiantos Hawkins, kuris sakosi buvęs
ežero ledo, paskui uždarė nuvykęs pažiūrėti paimtų
rusų, praneša
jai kelią iš užpakalio ir pra nelaisvėn
štai
ką
:
dėjo iš visų pusių šaudyt iš
“Aš mačiau 12 suimtų ru
kulkasvaidžių ir kanuolių.
Buvo pašaukta ir jų orlaivių sų, kuriuos suomiai vežėsi
eskadrilė. Orlaiviai pradė susodinę Į troką. Visi jie bu
jo mėtyt bombas, kurios vo peršalę ir drebėjo. Nors
sprogdamos sulaužė ežero jie buvo parengti gana ge
ledą. Rusų tankai ir kanuo- rai, tačiau šitokiam šalty,
lės sukrito pro sudaužytą kuris siekia 40 laipsnių že
ledą ir nuėjo ežero dugnan. miau zero, tų drapanų nebu
Kareiviai susimaišė su ledų vo gana. Kai kurie jų nei
skeveldromis ir vienas po pirštinių neturėjo. Du iš jų
kito pradėjo skęsti. Galimas turėjo sutinusias rankas. Jos
daiktas, kad daugely vietų buvo jau nušalusios.
“Aš nuvykau i lauko ka
ledą Įlaužė pačiu rusų sun
lėjimą,
kur buvo daug rusų
kus tankai bei kitos karo
belaisvių
privaryta. Gavęs
mašinos- kurias rusai vežėsi
vertėją, kuris mokėjo rusiš
per tą ežerą.
kai, aš pradėjau juos klausi
Įdomus supuolimas.
nėt. Visi nedidelio ūgio ir la
Ši bolševikų katastrofa bai suvargę, lyg ir užbadėję.
turi įdomų supuolimą rusų Jų amžius buvo nuo 20 iki
istorijoj. Kokie metai atgal, 35 metų. Ir visi sakėsi esą
Sovietų valdžia padarė fil vedę. turi nuo dviejų iki
mą, kuriai temą parašė Ser- penkių vaikų. Vienas sakėsi
giejus Eizenšteinas. Jos tik baigęs amatų mokyklą, o ki
slas buvo sustiprinti rusų ti tai vis kolchozininkai, upatriotizmą ir parodyt jiem, kininkai, kariškų pratimų
kokių didvyriškų tradicijų mokyti nuo 3 iki 9 mėnesių.
jie turi. Apie metai atgal
“Kadangi dažnai girdisi
Vokietijos fašistai dar buvo paskalų,.jog Rusijos kari
laikomi didžiausi Sovietų ninkai varo savo kareivius Į
Rusijos priešai, ir ši filmą karo frontą kulkasvaidžiais,
turėjo parodyt, kad vokie tai aš pradėjau šitų belais
čiai visados buvo mirtini vių klausinėti, ar tai tiesa.
i ūsų priešai, bet rusai, kaip , “šis klausimas iššaukė
apsukresni ir gudresni žmo tarp raudonarmiečių dideli
nės, sumušdavo vokiečius ir susijaudinimą. Buvo aišku,
senovėj.
kad jie bijojosi atsakinėti Į
Tuo tikslu buvo prikeltas tai. Tik vėliau, vertėjo klau
iš numirusių Aleksandras sinėjami, pradėjo linkčioti
Nevskis, senojo Novgorodo galvomis.Paskiau vienas Įsi
vadas, kurio vadovaujami drąsino ir pradėjo kalbėt
narsus
£ rusai sutriuškino *isi- 'Taip,’ tarė jisai. ‘Musų rota
veržusius teutonų riterius.
irgi nenorėjo eit i frontą,
Filmą parodo, kaip Alek bet prieš mus tuojau* pasiro
sandras Nevskis, būdamas dė kulkasvaidžiai ir buvo
labai gudrus rusas, Įsiviliojo pasakyta eit, o jeigu ne, tai
teutonus ant ledo. Sujoju? busim sušaudyti. Ir keli vy
vokiečių raiteliams ant už rai iš mano rotos buvo nu
kalusio ežero, ledas ilužta ir šauti’.”
filmoj matosi, kaip Rusijos
priešai žūsta su visais savo ATSTOVAUS AUSTRALIJĄ?
ginklais ir arkliais.
Dabar lygiai tas pats atsi
tiko Suomijoj, tik čia per le
dą sumarmėjo ežeran ne ru
sų priešai, bet patys rusai.
12,000 raudonarmiečių su
tankais nuskendo Kian- j
tos ežere.
•
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Sucmijos respublikos gynėjai žiemos laiku yra apsirengę baltais apsiaustais ir gopturomis. kas padaro juos beveik nematomais ant sniego. Paprastai jie būna ginkluoti leng
vais kulkasvaidžiais. automatiškais šautuvais, greitai šaujamais pištalietais ir žirglėmis,
ant kurių jie laksto sniego paviršium kaip viesulas.

Vilniaus Krašte
Skelbiama Mirties
Bausmė.

BAISUS SŪBMARINŲ DARBAI.

karo ar ne, kol pagaliau
1917 m. vasario mėn. prasi
-------------dėjo griežta kova.
To povandenio karo re
Įsakyta visiems atiduoti
laivynas.
ginklus.
Nuo pat pįrmojo šio kare zultatai buvo baisus. 1914
Vilniaus rinktinės vadas momento
labai aktyviai metais per 5 karo mėnesius
buvo paskandinta visų vals
gen. Vitkauskas išleido Įsa- pradėjo veikti povandeni- tybių
apie 300,000 tonų ben
kymą, liečiantį ginklų atida- niai laivai. Jau pirmąją Ra
tonažo laivų, kurių, kaip
vimą ir viešąją rimti bei vai- ro sąvaitę vokiečių povan- dro
jau
minėta, dauguma pas
stybės saugumą. Pagal Įsa- deninis laivynas buvo nekendo
nuo minų ir nuo karo
kymą, visi Vilniaus miesto, mažiau aktyvus ir sąjungigyventejai. buv. Lenkijos ninku prekybos ir karo lai- laivų ir lėktuvų puolimo. Per
visus 1915 m. buvo jau pas
kariai ir kai inių organizaci-, vams nemažiau pavojingas kandintas 1,300,000 tonažo
jų nariai bei policijos tar- kaip ir 1917 m., kai karas
laivynas, kurių daugumas
nautojai, turi atiduoti turi- jurose buvo pasiekęs aukš- į Vžuvo nuo povandeninių lai
mus pas save ar paslėptus čiausio Įtempimo,
vų. 1916 m. nuėjo dugnan
ginklus ir visus kitus šaud
įdomu palyginti didžioje! 2,300,000 tonažo laivynas,
menis bei sprogstamąją me- paro metodus ir taktiką su
kuri beveik visą paskandino
dziagą.
Ginklus atiduoti dabartiniu kalu. 1914 mepovandeniniai laivai. Tačiau
teikia komendantūroms, ar-Įtai<5 pra<sidėju* karui visos patys baisiausi metai jurose
kimiausioms
kariuomenės ,jurų
k,ru valstv
bės povandeni
valstybes
buvo 1917 m. Tais metais
dalims arba policijai.
nių laivų turėjo ne po daug vien tik per balandžio mėn.
Ginklai turėjo būt atiduo ir tie patys’S buvo mažiau pa- i buvo paskandinta 900,000
ti iki gruodžio 5 d. Po to lai jėgųs, daug mažesni negu tonų laivynas, o per visus
ko tie. kas turės ar slėps gin- i dabartinės
povandeninės metus net apie 6,000,000
1917 metais per vieną mė
nesi buvo paleistas jūrių
dugnan 900.000 tonų

kili; ar sprogstamąją me-! pabaisos. Jų veikimo radiu- tonu laivynas.
džiaga, bus atiduodami ka-i «as tuomet nebuvo didelis,
Tuo
budu

sąjunginin

ro lauko teismui ir gali būti jie negalėjo per daug toli kams pasidarė tikrai rimta
nubausti mirties bausme.! nuniaukti
mm savo
sava bazių, padėtis. Ypač tai grėsė Ang
nuplaukti nuo
Karo lauko teismui gali būti bijodami, kad nepristigtu lijai, kuri pati maisto turi
atiduodami ir už kitus nusi- kuro.
nedaug. Didžiąją maisto
kaitimus.
Mirties bausmė
1914 m. nuo rugpiučio iki!dali anglai isiveža iš užjūrio
gręsia už rengimąsi ir kėsi gruodžio mėn. povandeni-; kraštų/ taip pat ir didžiąją
nimąsi ginkluotai sukilti, už įiai laivai paskandino tiktai žaliavų dali ji isiveža iš užpriešvalstvbini kurstvma, už 3 prekinius laivus, kai tuo jurio.
gadinimą Įvairiu susisieki tarpu nuo minų paskendo
Viso per DidĮji karą kartu
mo ir ryšiu priemonių, už 12, o iš lėktuvų buvo pas- su laivais žuvo daugiau neįvairiu* kitus nusikaltimus jandinta 55 laivai. Tačiau gu 15,000 prekinio laivyno
piieš žmogaus gyvybę ar uo toliau, juo vokiečių po- jurininkų. Nemaža jurinintuitą. Taip pat karo lauke vandeninių
laivų veikla kų mažuose gelbėjimosi laiteismui bus atiduodami už -markėjo. Anglų ir francu- vėliuose ilga laika klaidžiosužalojimą valstybės tar zų naikintuvams pradėjus davo po vandenynus, kol
nautojo arba šiaip žmogaus abai aktyviai veikti, vokie- kur nors pasiekdavo sausu
kuriam valdžios yra pavesta mų povandeniniai laivai iš ma ar pamatydavo plaukas nors atlikti, taip pat už -amanšo kanalo turėjo pa- kianti kurios nors valstybės
smurtą, grasinimą ar pasi išalinti ir persikelti i toli- laiva.
priešinimą.
E. nesnius vandenis, ypač Į Višniokščiančios šaltos vanduržemio pūrą. Tas dalykas denynų bangos matė daugyVISAS VILNIAUS KRAŠ certė statyti didesnius ir ga- bę baisiausiu tragedijų ir
TAS—VIENI UBAGAI.
ingesnius
povandeninius herojizmo.
aiyus,
kad
jie
galėtų pasi1917 m. šaltą žiemos nakEita sako:
Vilniaus ne tik mieste, bet mti didesnes kuro ir maisto J didžiulis prekinis garlaiatsargas ir tuo budu galėtų vis, plaukęs kelis šimtus mvii krašte vra labai daug var
avo veikimo radiusą plėsti ]iu i vakarus nu0 Airijos,
guomenės, reikalingos pa
iki
tūkstančių kilometrų.
Atlanto vandenyne, buvo
šalpos. Vyr. Komitetas Vil
Anglai gi tuo tarpu sten- paskandintas paleistos, torniaus Kraštui Remti tuo tar
gėsi
visomis jėgomis apginti pėdos. Iš 60 komandos žmoti jau yra sulinkęs daviniui
apie pagalbos reikalingiau iems nepaprastai svarbius nių 26 buvo ekspliozijos už
sius Švenčionėlių apskrity imu kelius. Buvo statomi mušti ar prigėrė juroj. Likuje: pačiuose švenčionėliuo- rauderiu, naikintuvu patui- siems gi, tarp kurių buvo ir
e 300, Pabradėj 200, Dukš- ’iai, vėliau gi jūron nulei- vienas 17 metų berniukas —
specialus tinklai kabinų valytojas, pavyko Rusai nenorėjo pasiduoti.
t 100, Ignalinoj 100, Kalti- Ižiami
landyti
povandeninius
lai- pasiekti kraštą, nors dauguŠis mušis Įvyko ties siau
lėnuose ir Linkmenyse pc
vus,
o
pačius
prekinius
laimas jų tebuvo apsivilkę tik riausia Suomijos vieta, kur
”0. kitose vietose dar 100
viso 850 šeimų. Skaitant šei vus apginkluoti patranko- vienais marškiniais, nes ek- rusai nuo pat karo pradžios
ma po 4 asmenis, Švenčio mis. Kai jau tokie laivai tu- spliozi jos buvo išmesti išsto jau stengėsi prasimušti iki
nėlių apskr. reikia šelpti a- vėdavo patrankas, tai ir pa- yų. Vos tik grižę Į Angliją, Botnijos Įlankos ir tuo budu
apit 3,000 žmonių. Pašalpos tiems povandeniniams lai- jie nuėjo Į savo bendrovę ir pei-skelti Suomiją pusiau.
reikalingas ’eimas sudaro: vams pasidarė pavojinga paprašė, kad juos tuojau vėl Kadangi pirmutinius pulkus
našlėes *u mažais vaikais, li pulti juos vandens paviršiu- priimtų Į kitą laivą ir leistų suomiai atmušė atgal, tai apie 11 dienų atgal rusai pa
goti ir nedarbingi tėvai su ie. O leisti iš povandeninio plaukti tuo pačiu keliu,
siuntė tenai visą 163-čią di
mažais vaikais, luoši, palie laivo torpedas vien tik pagal
gę, s niai ir senės, šeimos sekimą per periskopą, tai VOKIEČIŲ LAIVAS SU viziją, iš viso 18,000 karei
GRYŽO BRAZILIJON.
vių, su tankais, artilerija,
buvusiu lenkų karių, dingu reiškė skandinimą be Įspė
jimo
ir
tuo
budu
buvo
sun

automobiliais,
siu be žinios arba grįžusių
Pereitą sąvaitę vokiečiu šarvuotais
*užei*tŲ. buv. emeritų šei- kiau atskirti kurios valsty- prekybos laivas “Rio Gran •rokais ir dideli transportą
n«>- palikusios be maitinto bes tas laivas yra. Toks visų ^e” išplaukė iš Brazilijos «u amunicija ir maistu. Ke
jų. Iš kai kurių vietų pašal laivų ir be perspėjimo skan- Uosto kad pasprukti pro an- bą rusai pasirinko per Kian
pų šauktasi ištisi kaimai, ku dimmas butų buvęs nusikal- ,ju bloka ir Pasigauti na- tos ežerą, kuris yra apsup
rių milžiniška gyventojų timas prieš tarpautme teisę. m(; Tačiau išėjęs Į atvirą tas miškais. Suomių spėkos
masė yra bežemiai arba ma
Vokietijos vyriausybė ii- Jura gavo “kinkų drebėji- buvo nedidelės, bet pasislė
žažemiai.
pusios aplinkiniuose miš
gai svyravo ar griebtis tokio mą” ir sugryžo atgal.

ši nuotrauka parodo australieti Richardą CaSey, kuris yra
numatomas Australijos atstovu
Jungtinėms Valstijoms. Iki šiol
Australija savo diplomatinių
atstovu užsieniuose neturėdavo.

«*<* X/ / •*
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KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAIO

KELEIVIS, SO. BOSTON.

navo ir radio dainininkas J.
Vasiliauskas. Jo balsas švel
nus ir malonu klausyti, kaip
jis dainuoja.
Po programos ir užkan
džių, prasidėjo šokiai, kurie
tęsėsi iki vėlybos nakties.
Kada fabrikų sirenos prane
šė Naujų Metų pradžią, visi
pradėjo bučiuotis ir šaukti:
“Urė! Urė!” Viso pokilio
nuotaika buvo linksma ir
įauki. Atrodo, kad ALP
Kliubas gerą žingsni pada
rė, pradėdamas rengti Nau
jų Metų pasitikimo vaka-'
rienes.

Nacių Kapitono Laidotuvės Argentinoj.

>>

TreCia^ Puslapis.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Prakalbos dienos įvykiais
pasaulyje.

<

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIEUNKES ŽINIOS
Kalėdas praleidus.

ti. Tačiau dabar vėl bando
ma visas spėkas sutraukti i
daiktą, ir stipriai darbuoti
ateinančioms nom i nac ij om s
. prezidentus. Mat, republikonai darbuojasi, tai ir de
mokratai pradėjo atbusti.
Laikas buvo atbusti senai.
Demokratai ilgai snaudė i>
davė republikonams viską
pasiimti šioj valstijoj i savo
rankas.
f

Clevelando teismai labai
baudžia tuos, kurie važinė
ja automobiliais girti būda
mi. Šiomis dienomis kalėji, mu nubausta 70 vairuotojų.
, Ne vien kalėjimu baudžia,
bet ir laisnius suspenduoja
ilgam laikui. Kasdien nu
baudžia po kelis desėtkus
tokių asmenų.
Girto žmogaus važiavi
mas pavojingas ne tik jo pa
Popiežius ir kiti Romos
ties gyvybei, bet ii- kitiems
katalikų
galvos siūlo Įvai
žmonėms.
rius planus Europos karui
Jaunas vyrukas, Charles užbaigti. Bet jie mano, kad
' Ryan, tapo areštuotas už va su malda ir Įvairiomis au
Europos karo atbalsiai Broo
gystę. Jis apiplėšė krautuvę komis karas gali būti už
klyno lietuviu tarpe.
ir pasiėmė apie keturiolika baigtas. Jų norai, baigti ka
i
dolerių. Vėliau paaiškėjo, lą, geri: bet siūlomi planai
Europoje siaučia karas.
kad šis vagilius esąs miesto vra bevertės. Maldos ir XoiVakarų fronte stovi dvi prie
Šis vaizdelis parodo susprogdinto naciu karo laivo “Spee" kaj iteno Langsdorfo laidotuves
policisto Ryan’o sūnūs. Da niginė auka, karo neužbaigs
šais vieną kitą armijos. Ten j
nenugalės.
Argentinoj. Susirinkę Buenos Aires miesto vokiečiai atiduoda jo karstui paskutinę na
bar advokatai bando Įrody ir diktatorių
nieko naujo, nes neina mu- j
cišką saliutą. Nuskandinęs savo laivą, kapitonas Langsdorf nusišovė. To laivo jurininkus
ti, kad jaunasis Ryan buvęs Tam reikia žmonių susipra
šiai. Kas kita prie Baltijos j
Argentinos
valdžia
internavo.
girtas, kada vagystę papil timo, ir sutartino veikimo.
pajūrio — ten Sovietai už- ;
dė, ir todėl neturėtų būti'
puolė Finiją ir jau penkios į
J
~
7 ..
savaitės kaip raudonoji ar- j vo skaitytojus atbulomis ži
baustas. Šitaip protaujant,: Daugelis mano, kad dar
KAS GIRDĖTI VUICAGOJE.
mija terioja tą šąli. ŠitasJ niomis. Jeigu finai atmuš-1
neturėtų būt baudžiami irt bai jau pagerėjo ir daug
žmonių grižo i dirbtuves, iš
karas kelia ginčų ir lietuvių i d^vo įusų atakas, nuvydavo
Chicagoje pinmosios lieTaip “išlavinti" parapijo- automobilistai, kurie girti i kurių buvo paleisti keli me
tarpe. Mūsiškiai komunistai
i juos
bi
. . . ij atgal,, tai
i “Laisvė
i
-•” ra-;pdVįu įstaigos
įstaigos buvo
bažny- nai tampa nuo jaunu dienu važinėja.
tai tam atgal. Tiesa, Euro
ir jų sekėjai, nors nedrąsiai, pydavo, kad raudonoji ar-, čios ir saliunai. Nuo pįrmuju gerais saliunu kostumeriaisC
bet visgi teisina Sovietų ag r?1*3 ei!ia
Kalėdų šventės jau pra pos karas darbus kiek pa
i dienų tarp jų užsimezgė
Aš nesu buvęs visose pakėlė ir Amerikoj. Dėl to.
resiją. Jie smerkia finus, Bet galų ga.e ji Įsitikino,? (ĮiaUoįški ryšiai, draugiški i apijinėse salėse ir ne viso ėjo.
kad tie nepasidavė Sovietų kad tokios žinios stato ją tebėra ir dabar.
Biznio atžvilgiu šios Ka kad gaminama daug karo
se mačiau barus. Bet iš tų.
pabūklų ne vien Europos
ant pajuokos. Todėl dabar
Rusijos reikalavimams.
ka esu matęs, tai turiu pasa- lėdos buvo daug žymesnės. šalims, bet ir Amerikos val
kvti, kad Dievo apveizdos Statistikos parodo, kad biz džia ginkluojasi. Nežiūrint
pobažnytinėje salėje baras nio padaryta 15 nuoš. dau to, dar milijonai žmonių
- ~ —---- 7 —-- — — ----- - -- ---Bridgeporte, aplink šv. Jur yra gražiausias ir moderniš giau negu pernai. Tai reiš
lė mažutę ir ramią tautą. Vilnijos lietuvius. Bet žmo gio bažnyčią, jų yra galy- kiausias. Tas parapijonams kia, kad šiais metais dau nedirba ir reikalauja pašal
pos. Ekspertai nurodo, kad
Kodėl, girdi, Rusija neuž nės supranta tą “laisviečių”
priešais bažnyčią—sa- labai patinka. Kaip praėju- giau žmonių dirba ir dau nors ir visos dirbtuvės pra
išsisukinėjimą
ir
juokiasi
iš
oe
puolė Japonijos? Pasirodo,
liunas; priešais kleboniją—
rudeni buvau užėjęs į tos giau pinigų galėjo praleisti dėtų pilnai dirbti, vistiek vi
jų
“
strategijos.
”
kad ji bijojo. Ji kaltina Fi
saliunas; i šiaurę už pusblo- parapijos bazaią, tai ne- Įvairiems pirkimams. Reiš sų i darbą nesuimtų. Dėl to,
Man
atrodo,
kad
komuni

niją, kam ši išnuomavo ang
kio — net du saliunai; į ry menka salė buvo prisigrū kia, Amerikos žmonėms šios
lams savo nikelio kasyklas. stai neteko pagrindo ekzis- tus už pusblokio—vėl du sa dusi žmonių. Buvo vyrų, Kalėdos buvo kiek links kad mašinerija atlieka žmo
G kodėl pati Sovietą Rusi tuoti: jie išsigimė ir toliau liunai; i pietus užpusblokio moterų, vaikinų, merginų ii mesnės, negu pereitų metų. gaus darbą: daug daugiau
Tačiau, Euiopos kraš daibo padaroma su mažiau
ja išnuomavo savo vandenis jie išsigims dar daugiau. Jų —keturi saliunai.
vaikų. Na, ir prie baro ėjo
žmonių. Taigi, reikia jieško
japonų žvejybai? Ji taip pat tėvynė. Sovietų Rusija, savo
didžiausias biznis. O adven tams, šios Kalėdos buvo la ti budo. kad darbo žmogus
Visose lietuvių parapijų te tos parapijos bažnyčioje bai liūdnos, nes karas ten
davė japonams koncesijų ir grobimo politika tiek sudemoralizavo
komunistus
ir
jų
pobažnytinėse
ir pavapiji- lankiau misijas, kurias vedė liepsnoja. Mes turime būti galėtų naudotis masiniai
Sachalino saloje. Ji sau pa
pagamintu produktu. Ki
sivėlina daryti viską, bet jei pasekėjus, kad net gaila žiu- nių mokyklų salėse randasi jėzuitas iš Lietuvos, kun. dėkingi, kad praleidom Ka taip,
pašalpos skyriai nega
gu jos kaiminystėje gyve- rėti, kaip paprasti darbinin- barai. Žiemą, per parapijų Kidikas. Į misijas žmonių lėdas tokioje šalyje, kur dar
lės
būti
panaikinti. Grei
nantPsiipnesnė tauta pada-j kai Jiems bado i akisbazarus, pei- fėrus, per para- begalo mažai lankėsi. Na nėra kraujo praliejimo.
čiausiai būklę pataisytų or
ro tą pati, tai Sovietams ne-! Tiesa, jie bando mėtyt pė- pijų vakarienes ir kitokius bagas misijonierius dejavo,
gerai. Jie puola ir terioja ta! d.as. Jie “virto musų tautos parengimus, prie tų baių ei- kad tokiam mažam skaičiui
Demokratų partijos veiki ganizuotas kūnas, jeigu dar
į šalininkais. Jie “remia” Vii- na platus biznis. Vasarą pa žmonių reikia tokius “svar- mas čia buvo visai pairęs. bininkų unijos sueitų i vie
A. L. P. Kliubo Naujų Metų salj.
okglus
Majoro linkimuose net kan ną, ir pastatytų savo reika
Kuomet diena iš dienos niaus reikalus. Bet visi lietu- J apijų piknikuose aplink !į-u>
tradicinė vakarienė.
Jonas Jarus.
ateina žinios, kad suomiai viai musų mieste supranta, baią eina da didesnis biznis. J vjeną vakarą per vyrų nusi- didatą vargiai galėjo suras- lavimus.
Gruodžio 31 vakarą buvo muša Sovietų Rusijos rau kcdėl komunistai taip daro. Piknikų daržas pavadintas
akė:
Amerikos Lietuvių Piliečių donąją armiją, brooklynieKliubo tradicinė vakarienė
Kaip Bus Su Lietuvos Paviljonu Neiv YorNaujiems Metams pasitikti.! čiai simpatizuoja suomiams
ir mano, kad Sovietai jų neko Parodoj 1940 Metais?
Reikia pasakyti, kad A.L.P. sumuš, jeigu nesumušė per je. Bet jeigu Adolfui ir Juo- nyčios vadai matė reikalo išėjo i darbą. Tai visgi dar
Kliubas turėjo da pirmą to-j dvi-tris savaites. Jie mano, zui nepavyks kariški žygiai, duoti Lietuvos didvyrio var-ik į.
L-' iie vra ir ka
Ar leisime, kad Lietuvos j giamų Įvairių išlaidų, ku
Angariečio <i? tiktai tokiai vietai, k««, ilį veto?.!”
kią tirštą vakarienę. Rengė kad ne tik viso pasaulio li tai Lietuvoje
skyrius šįmet nebeatsirios gali pasiekti $10.000,
jai turėjo sodinti svečius beralai, bet ir darbininkai valdžios nebus. Nebus tenai < ina girtybė, o nematė rei- " Nabagas
tas crinorius
darytų?
j
kaip jau bu\?o mėginta apprie stalų dviem pakaitom, rems suomių kovą prieš ag nei tų 20 tūkstančių rauden- kalo tais vardais pavadinti misnomerius t Kaip jis atsi'
skaitliuoti.
Bet butu galima
nes visi iš karto netilpo. resorius rusus.
aimiečių, kurie atėjo Lietu- lietuvių'mokyklų.
likęs nuo progreso!» Jei jis Lietuvos Pavil jonas 1939
Žmonių galėjo būti apie' Komunistai ginčuose nori! vą “išgelbėt.
Tad Y1?* . Kai
žinoti kaip
pa metais paliko neužmiršta j apsieiti ir su mažesne suma:
nai kurie lietuviai saliu-{, nor
nonj zmou
Kaip lietuviai
lietuviai pa' jei ne su $5,000. tai bent su
400, ir visi buvo aprūpinti 1 įrodyti, kad Sovietų Rusija' Brooklyno lietuviai, įsskyssky- nininkai šnairuoja i toki pa- rapijonai, klebonų vadovau- mą Įspūdį kaip Amerikos $6,000 ar kiek daugiau.
maistu.
tęsia savo seną liniją, kaip 1US tik komunistus. linki -apijų biznį. Jie sako, kad;Jarui, nuprogiesavo, tai iis lietuviams taip ir visiems
Jei. sakysim. Baltimorė
Tiesa, kaip kas skundėsi, ir po revoliucijos. Nes 19 ii Suomijos žmonėms atšilai- jų parapijos nemoka tokio turėtų atsilankyti i parapijų kas ji matė. “Lietuvos Die
kad košeliena buvo be drus 20 metais įi užkariavo Azer- i kvti kovoje prieš raudonuo- brangaus laisnio, koki saliu- piknikus, bazarus ir fėrus.
nos”
pasisekimas
buvo apsiimtų sukelti $500, tai
kitos kolonijos, be abejo,
kos, o “kilbasos” nedavir- baidžianą, Gruziją ir Uk- sius imperialistus.
nininkai turi mokėti, o toki
Uždrausk Romos katali triumfališkas; lietuvių tau galėtų sukelti da daugiau
tos, bet užtai kurkinai buvo lamą, todėl dabar pasiryžo
Vytautas Katilius. platų bizni varydami suda kų kunigams ruošti bizniš- tos vardas Naujame Pasau
(po $600 ar $700). Tokiu
gana skanus ir jų užteko iki užkariauti ir Pabaltijo kraš
lo privatiškiems galiūnams kus piknikus, bazarus ir fė- lyje buvo tinkamai pagerb budu, be ypatingo sunkumo,
valios. Prie to, vakarienės tus. Kiti daro išimtį. Tada IR JO LAUKIA “PAAl KE konkurenciją. Žinoma, tai i us, o liepk jiems tenkinti tas. Tokių progų juk retai
sudarytumėm bent S7.0O0.
komisija davė dar alučio ir buvo, girdi, revoliucijų aud-1
TINIMAS.”
tiesa. Bet yra ir kitokia nuo parapijomis tik poteriais ir tepasitaiko. Bet taip buvo ir lietuvių dalyvavimas pa
degtinės, tad, rodos, svečiai ros, buvo pati Sovietų vy
monė. Kai kurie saliuninin- misijomis, tai i trumpa laika 1939 metais. Kaipgi bus rodoj butų užtikrintas. Dauuž mažą piniguti visgi gavo riausybė puolama. Bet nuo
kų sako, kad reikia koope- parapijonu belik? tik ket- 1940 metais?
ganą gerai. Patarnavimas 1920 metų Sovietų Rusija
Žinome tikrai, kad Lietu ! gelis Lietuvos eksponatų po
ruoti su parapijonimis. To- viitadalis.
Dzukas.
prie stalų buvo tvarkingas ir pripažino visas apie jų ap
va šiais UM0 metais turi kal dviejų metu dalyvavimo pa
kie saliunininkai parapijų
__
tektų dovanai Ame
mandagus.
nus naujų darbų, turi mili rodoje
piknikams,
bazarams-fėjuostas tautas su jų valdžios
Kur
M.
X.
Mockaus
rikos
lietuvių
Įstaigoms.
Dar galima pažymėti, kad formomis. Ji iškėlė obalsį:
jonus naujų išlaidų: žino
įams ir vakarienėms mielai
knygos?
Na, tai kaip? Kas imsis
nebuvo ilgų “spyčiu” ir “Mes nenorime svetimų že
me, kad Lietuva nebegalės
aukoja alaus, vyno ir degti
iniciatyvo*?
Gal Ekonomi
daug “spykerių,” kaip pa mių, bet ir savo žemės neužVelionis
kun. Mockus pinigais paremti savo sky
nės. Jie sako, kad klebonai
nis
Centras
su
vaizbos bu
prastai būna kitų vakarienė leisime nei colio!” Tuo obaltu savo bizniu netik nedaro dažnai sakydavo turįs ke riau* N. Y. Pasaulinėje Pa tais? Ar gal tektų steigti
se. Vakaro vedėju buvo W. siu ji ugdė raudonąją armi
jiems konkurencijos, bet lios? vietose savo knygų. rodoje 1940 metais. Reiškia, specifiškus komitetus'?
šabunas, kuris pakvietė tar ją. Tuo obalsiu kūrė bend
talkininkauja jiems. Sako, Viena knygų sandėlį jisai Lietuvos pavilijonas turėtų
Lietuvos Paviljonas turi
ti po kelis žodžius tik stam rus frontus. Tuo obalsiu ak
klebonai mums kostumerius minėdavo esant Michigano būti išardytas!? Ir taip neiš atsidaryti 1940 metų Paro
besnių Brooklyno lietuvių stino demokratines valsty
išdirba, pripratina katuli- valstijoj, kitą Bostone, vie vengiamai turės Įvykti, jei doje būtinai, nes jei jo ten
organizacijų atstovus. Var bes prieš agresorius. Net ir
kus gerti, tai ir galiūnams na Ghio valstijoj (Clevelan- gu Amerikos lietuvių kolo
tai išrėdytų, kad
de kriaučių 54 skyriaus kal A. L. Kongreso skyrius aks
de ar Akrone), vieną Penn- nijos nesukels reikalingos nebūtų,
tada geriau eina biznis.
kas
negero
Lietuvai atsitiko.
bėjo delegatas V. Michelso- tino kovoti prieš agresorius
sylvanijos valstijoj, o kitus sumos jam palaikyti.
Gal
tai
ir
tiesa,
nes
para

Bukime
Lietuvos
draugais.
nas. Nuo šv. Jurgio draugi ir remti demokratinių vals-'
apie Chicagą ir pačioj ChiKai 1940 metų gegužės 1 —neleiskime, kad taip atsi
pijų
pramogos
ištikro
būna
jos kalbėjo J. Kairys. Nuo tybių kolektyvę sutartį prieš
girtavimo atlaidai. Baras eagoj. Kas apie tokius jo dieną vėl suplevėsuos miš tiktų! Savo pasiryžimus, sa
Dr. Martyno Liuterio drau agresorius.. Dabar patys ru
knygų sandėlius žino, pra kai vėliavų Pasaulinėje Pa vo nutarimus ir savo para
gijos kalbėjo J. Yesaitis. Pa sai ištiesė ranką Hitleriui,! Čia matome Andrieją Žda- čia užima altoriaus vietą, šomas pranešti kun. Moc rodoje,
butų tikrai gaila, jei mos užtikrinimus sių*kime
novą. Leningrado komunistę zkpie ji sukinusi pats klebo
sakė neilgas kalbas ilgus biauriausiam
kaus
paminklui
statyti
ko

agresoriui,
jų tarpe nebebūtų Lietuvos Lietuvos Parodos Komisa
.
..
- ..
partijos vyriausi
sekretorių, nas, parapijonu vadas, do
metus buvęs ALP Kliubo
kuris
pralijo:
Austriją,
Cekuris palaimino’ Suomijos už- ros mokytojas, ir jis džiau- mitetui. Reikėtų tas knygas vėliavos. Ir tai tik dėl stokos rui (16 West 75th st.. New
lyderis J. Draugelis, esama koslovnkij^, Lonkijžį ll Sl£- puclimą. Kadangi tas žygis !ažiurėdamas. kaip jo išparduoti ir pinigus atiduo keliatos tūkstančių dolerių. York. N. Y.), prašydami,
sis ALP Kliubo pirm. Ch.
ti i Mockaus paminklo fon Na, kaipgi jausimės mes,
Kreivėnas ir ALP Kliubo kia daugiau valstybių su- pai negarbingai susmuko, pri- parapijonys tuština bačkas dą. šiuo reikalu prašoma Amerikos lietuviai, jei i Pa kad Lietuvos Paviljonas pa
naikinti.
ųaręs Rusijai dideliu nuostoliu alaus ir degtinės. Geria čia
siliktų ir 1940 metais
menedžerius J. Karpus.
Kaip musų komunistai jr
didesnės sarmatos, tai vyrai, moteiys, vaikinai ir kreiptis Į fondo sekretorių rodą atsilankę naberasime
Lietuvos Draugai
A. Velička su P. Grabauc- gauna tokių argumentų pa- zdanovas dabar yra kaltinamas merginos. Saliunininkai ne šitokiu adresu: A. Jocius, Lietuvos Paviljono? AtsiAmerikoje.
ku sudainavo duetą. Jie sa ragauti, tai apsisuka ir eina -apsileidimu" ir galimas esąs gali duoti gerti nepilname- 135 E. 114th pi., Chicago, mintina, kad ji palaikyti nekad.ivo puikiom liaudies dainelė šalin, o argumentuotojai daiktas, kad jam busiąs užtai čiams, o parapijų parengi- III.
taip jau daug kainuotų: Kada ir kokiu budu sali
nors pasibaigti Parašė prof Dr.
mis sukėlė vakarieniauto- ,juokiasi, kad komunistai duotas toks pat “paaukštini- muose tos drausmės nėra.
juk pastatas (triobesys) y- Wilh. Mever Iš vokiečiu k.iib.K ver
IR SOCIALIZMAS. Para
juose tiek entuziazmo, kad negali atsilaikyti prieš riųi- mas,“ koks buvo duotas gen. Miesto valdžia yra romiškai MOTERIS
še Auiust Rebcl, vertė V. K. R. ra. eksponatai ten taipgi tė J. Ilsjaudas. Kas nori jasiiinoti ka
publika jų nenorėjo paleisti. tus argumentus.
Yra tai svarbiausia ir geriausia kny via: bepalieka skyriaus ap da ir kokiu budu srali svietas pas:bau:
___
Merežkovui. (Merežkovas buvo katalikiška, todėl parapijos ga
ti. tepul skaito ta ksyceie. t'hie..
lietuvių kalboje tame svarbiame
Jiedu gražiai dainuoja. Dai$150
Laisvė iš kaito šėrė sa- pašalintas iš pareigu.)
turi pilną laisvę.
klamime. Pusi.
1915 m. .. $2 00 tarnavimas ir eilė neišven- ,(to, 190*. pusi 12a Apdaryta

Lietuviu Socialistų Są
jungos 19 kuopa rengia pra
kalbas, kurios Įvyks šių me
tų sausio 14 d. Amerikos
Lietuviu
Piliečių Kliubc
svetainėje, kaip 7 valandą
vakare. Kalbės St. Michelsonas, “Keleivio” redakto
rius, ir J. Stilsonas, “Naujo
sios Gadynės” redaktorius.
LSS 19 kuopa senai jau ren
gėsi prie tų prakalbų, bet vis
negalėjo gauti kalbėtojų,
tai jos buvo vis atidėlioja
mos. Dabar jos Įvyks,. Ir ivyks tuo momentu, kuomet
Europoje siaučia kruvinas
karas. Jeigu spręsti iš spau
dos ir žymių valstybių vyrų
pareiškimų, tai karas tik
prasideda. Didžiausios vals
tybių imtynės dar priešaky.
Į jas gali būt Įtrauktas visas
pasaulis, šiandien Amerika
dar nekariauja. Bet jei karo
gaisras plėtosis, jis galės pa
liesti ir musų sali. Jungtines
Valstijas. Karą užkure Eu
ropos diktatoriai, bet dabar
jau išrodo, kad tas karas ga
lės juos ir sunaikinti. Kas
bus toliau?
Štai, šituo ir kitais svar
biais klausimais musų kal
bėtojai kalbės. Jų kalbos,
kaip visuomet, taip ir šį sy
ki, bus Įdomios, nes jie yra
seni musų išeivijos veikėjai:
literatai, kalbėtojai ir orga
nizatoriai musų darbinin
kiškos visuomenės. Tad
kiekvieno
brooklyniečio,
kiekvieno “Keleivio” skai
tytojo pareiga yra i šias pra
kalbas pačiam ateiti ii- savo
kaimynus atsivesti, nes čia
išgirsite tai, ko kitose pra
kalbose negirdite. Visi, ku
rie tik Įdomauja šių dienų
pasaulio Įvykiais ir kas muc
laukia ryt-poryt, ateikite Į
viršminėtas prakalbas.

Ketvirtas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

—Na, o kada gi tu, tėve,
važiuosi Stalino armijai į
talką?
—Maike. aš jau pastanavijau nebevažiuot i Rasieja.

—Kodėl?
• —Išiodo. kad bolševikus
pradėjo Dievas korot. Jeigu
taip eis toliau, tai iki švento
Jurgio atlaidų finai išgalabys visą jų vaiską. Jau ir
mano kanadeicai iš Winnipsgo biįori važiuot. Tik už
dyką aš juos muštro moki
nau.
—Ar jie tau neatlygino
už tai?
—Ant tokio atlyginimo,
Maike, tai tik nusičiaudyt.
Užf u n d i j o
kanadeisko
munšaino su česnakais, tai
ir visa nagrada.
—O gal tu daugiau ir ne
vertas. tėve?
—Vat ju myn?
—Kalbėk lietuviškai, tė

ve. nes angliškai nemoki.
—Maike. kaip aš supyks
tu. tai man geriau sekasi
angelskai.
—Piktumą reikia valdyt.
tė\\. Tik nekuturingi žmo
nės savo piktumą parodo.
—Ai don kėr. Maike. ką
tu šneki, bet Į Rasieją aš jau

nevažiuosiu.
reiškia,

PiisipažĮsti,

kad iš tavęs prastas genero
las, tėve. i\ai įusai darė už
puolimą.

tai ir tu

norėjai

jiems padėt, o kai dabar jie
praliejo bėgti atgal, tai jau
tu »:«•;.<-ri būt jų talkininkas.
Bėgti. tėve, ir zuikis moka.
bet 'kovoti įeikia didvyrio.
Tu, Maike,

manęs ne-

kiitikuok. ha aš jau senas
Žalnierius ir vainos nebijau.
Kaip služijau pas ruski, tai

vienam turkui abidvi kojas
su šoble nukirtau.
— Kojas?
—Jessa!
—O kodėl ne galvą?

— Kad galvos jis jau ne
turėjo.

Reiškia, tu negyvą tur
ką užpuolei.
Vistiek, Maike. medali
nuo caro gavau.
<) gal ir Stalinas duotų
medali, jeigu kokiam negy
vam suomiui koją nukirstum?
A’ tau pasakysiu. .Mai
ke. kodėl aš n įnoriu pas
Staliną ant službos važiuot.
As turiu Maskvoj vieną se
ną 1 lenta. Mudu vienoj ro
toj služijom. Dabar jis atra
st man gromatą ir prašo,
kad ; > i usiųsčiau jam taba
kus iš Amerikos. Sako, Staiinas dar gaunąs makorkos
savo pypkę prisikimši, ale
prastiems žmonėms tai nėra

m.

nai suvažinėjo
beeinantį
nuo kiosko siuvėją Migliną.:
Automobilis nesustojęs pa
mes
pripažįstam
spaudos
bėgo. Kadangi sovietą įgu-i
'Daugiau negu nenuo
laisvę,
tai
šita
laisvė
turi
būt
los automobiliai neturi jo-!
Klausimas: — 1928 me to pasirašytu aktu, knygų
seklu/'
pripažinta ir komunistų lai- kių numerių, tai sunku nu- tais legaliai atvažiavau į Su persiuntimo
nupiginimas
“Laisvė" turi paklausi- kraščiams. Bet ar komunis- statyti, kas yra katastrofos vienytas Valstijas ir tuojau prailgintas dai* dviems me
Tame
skyriuje taį pripa^;sta spaudos lais-. kaltininkas. Apie įvykį bu- padaviau aplikaciją dėl pir tams, t. y, iki birželio mėn.
imu ♦ skvriu.
• i
,
gyriuje
kai tais būna keirtų dalykų. Į vę kitiems? Ar jie reikalau- vo pranešta Sovietų įgulos mųjų pilietybės popierių. 30 d. 1941 metų. Dabartinė
Pavyzdžiui, tūlas žmogelis
ja, kad Rusija įsileistų, sa vadovybei, kuri į katastro Po 5 metų aš paprašiau ant- ' data yra tokia: vienas ir pu
tenai klausia, kaip bus su kysime,
socialdemokratų, fos vietą atsiuntė komisiją, i lujų popierių, arba pilnos sė cento už svarą, nežiūrint
tais Vilniaus krašto ūkinin socialrevoliucionierių
ar kuri tyrinėjo, fotografavo j pilietybės. Bet dėl klaidos pašto zonų.
kais, kurių žemė tapo per
'
*
jį:
*
padangų žymes. Tačiau iki i mano aplikacijoje, antrų
trockistų
laikraščius?
Ne,
kirsta i dvi dali, einant nau
šiol kaltininkas dar nesu- i popierių negavau.
Tada,
Klausimas: — Ar natuju Rusijos-Lietuvos mbe- komunistai opozicijai nepri rastas.
Iš
viso
praneša,
i
1934
metais,
aš
išsiėmiau
ralizuotas
Amerikos pilietis
pažįsta spaudos laisvės. Tai
žium. Ar tie ūkininkai galės
mums,
Sovietų
įgulos
auto-'
pirmus
popierius
antru
kar

gali imtis darbo ir dirbti
laisvai pereiti rubežių ir ap- kodėl jie reikalauja tokios mobiliai per smarkiai važi-! tu, ir 1936 m. vėl paprašiau svetimoj šaly, jeigu jis ten
laisvės
sau?
Juk
tai
“
dau

dirbinėti savfl žemes rusų
giau negu nenuoseklu,” ta nėja ir nepaiso judėjimo tai- į pilnos pilietybės. Išlaikiau gyvena daugiau, negu metus
pusėje?
syklių. Vietos žmonės kai-! kvotimus ir užsimokėjau laiko?
riant jų pačių žodžiais.
“Laisvė” i tai atsako, kad
ba, kad kaltininkai mirusio- ’ reikalaujamą mokesnį, bet
Atsakymas: — Amerikos
“Vilnis,” kuri iš “Lais jo žmonai sumokėję nema-: iki šiolei dar negavau pilie
tai esąs visai mažmožis.
valdžia
jokių trukdymų tam
Kaip tikrai busią, “Laisvė” vės” tą klausimą persispaus žą sumą pinigų, kad ši tylė-i tybės certifikato. Ką turiu
nedaro.
Bet naturalizuotas
pati nežinanti, bet mananti, dino, komentuoja štai kaip: tų ir jokių “priekabių” ne daryti?
pilietis
gali
netekti savo pi
“Amerikos lietuvių bur- keltų. Katastrofos vieta ry-1
kad tokiems piliečiams už
patekusią Rusijai žemę b«- į žuazinė spauda, beveik be tą labai žiauriai atrodžiusi.! Atsakymas: — Parašyk lietybės, jeigu išgyvens du
šia atmokėta pinigais. Bet' jokių kliūčių, cirkuliuoja Vėliau ugniagesiai nuvalę.” tamsta laišką tam natūrali ar daugiau metų savo gim
zacijos ofisui, kur išlaikei tojoj šaly, arba penkis kitoj
kas jiems atmokės ir kokiais i Lietuvoj, nors Lietuvą paliePetryla II. kvotimus ir sumokėjai pini kurioj šaly.
pinigais. “Laisvė” taipgi ne- čiančiais svarbiausiais klaugus, ir paklausk, kas atsitiko
Daugelis Europos valsty
žino,
! simais jos turinys diametrasu
tamstos
popieriais.
Rašy

bių
reikalauja specialių lei
Aš manau, kad tie žmo- liekai priešingas kauniškės Rašybos Dalykai.
damas
pažymėk
tą
numerį,
dimų
užsiimti kokiu nors
nes, kuriu žemės dalis pate- spaudos turiniui. Iš to aišku,
kuris
yra
ant
atvirutės,
kurią
darbu.
Tokių leidimų gali
ko Sovietams, savo nosies k**1 Amerikoj lietuvių bur- “Negramotnas” protokolas.Įi
gavai kaipo pranešimą atei ma iš anksto pasirūpinti čia
tenai neikiš. Tūlas iš ju liko į žuazine spauda turi LietuŠių metų “Vienybės” 2-i ti su liudininkais. “File num- Amerikoj, prieš išvykstant.
tik ant užuoganos: visa že- v°J wmt»nių privilegijų,
rame numeiy, 3-čiame pus- ber” rasi ant visų laiškų ir
F.L.LS.
niė liko anoj pusėje rūbe“ši neteisybė niekuo ne ’apy,
yra
išspausdintas kortelių, kuriuos tik gavai iš
šiaus, ir jis bus priverstas į pateisinama. Jei kam Lietu- “Protokolas Amerikos Ryti natūralizacijos ofiso.
jos atsižadėti ir pasitenkin-; Vos valdžia turėtų atidaryti nių Valstybių Tautininkų Į
Žodis Visuomenei.
* * #
ti tuo, ką bolševikai duos duris — tai ‘Laisvei,’ ‘Vil- Veikėjų
Konferencijos.” į
(jeigu duos!). Gali būt ir: niaį; ‘Tiesai’ ir ‘Liaudies Jau pats to rašto antgalvisį Klausimas: — 1927 me
Kreipiuosi į Amerikos lie
tais atvykau į Califomijos
taip, kad “einant sutartimi” Balsui.’
abai nevykusiai suformu-; valstiją, bet Amerikos pilie tuvių visuomenę labai svar
“Mes, kairiosios spaudos uotas: gi jo tekstas yra toks 1
biu reikalu. Dalykas štai ka
iš ko ani bankrutkos susi tos žemės liks bolševikų
tybės dar neprašiau. Ar ga
nuosavybe,
be
jokio
atlygiatstovai,
turėtume
tuo
reime : noriu sulinkti ir spau
sukt. Tai vot. Maike, kokie
iovalas, kad vietomis išeina! liu dabar jos prašyti?
nimo.
Juk
tai
“
karo
grokalu
susitarti
ir
kreiptis
į
dai paruošti visus veiionies
tenai pyragai!
iidžiausis absurdas.
Atsakymas: — Amerikos Bron i a u s
bis!
”
O
Lietuvos
vyriausy■
atatinkamas
Lietuvos
valLaucevičiaus— Matyt, tu, tėve. neskai
Štai, tik vienas pavyzdė-į pilietybės galima visuomet Vargšo (mirusio 1916 m.
bė
protestuoti
ar
reikalavidžios
įstaigas,
kad
musų
tai komunistų laikraščių. Jie
prašyti ir ją gauti, nežiū pradžioj) literatūrinius dar
spauda butų Įsileidžiama lis:
rašo, kad Rusijoj žmonėms mus statyti juk negali.
“
Sveikina
ir
linki
suburti;
rint kokio amžiaus ateivis bus. Velionis parašė apie tu
,-------- - , . ,
Lietuvon.”
daug geriau gyventi, negu
visas tautiškas jėgas sek- į yra. Bet nekurie natūraliza ziną dramos veikalų, nema
O
štai
kokia
padėtis
buvo
bolševikų
“
Vilnies
”
Amerikoj.
taipe Lenkijos ir Lietuvos mes sužinome, kad turim mingam lietuvybės darbui Į cijos teismai atsisako Ame ža apysakų-vaizdelių ir re
--Aš, Maike, jokių gaziedemarklinijos.
“Amerikos lietuvių buržua- Generalis Konsulas p. J. Bu-i rikos pilietybę duoti seniems dagavo žurnalą “Veidrodį.”
tų neskaitau, ale zakristijo
Lenkija ginklo pagelba zinę soaudą” (Lygiai taip, Jrys, Nevv York, N. Y. J. J. i ateiviams, kurie ilgai čia iš Jo darbų dauguma—ypa
nas man paskaito, ba i kle užgrobė
Vilniaus ir Suvalkų kaip Suomijoi po dvidešimt j Baciunas, Sodus, Mich. K. i gyvenę ir piliety bės neprašę. tingai apysakos — išsimėtę
boniją ateina visokių peipe- siytis. Su Lietuva, Lenkija metu atsirado “baltagvarKaipius,
Cleveland,: Tokius, dažniausia, įtaria, senuose periodinės spaudos
rių. Pei sižegnojęs jis pa
Ohio.
kad jie jieško pilietybės lakštuose, kuriuos nūnai jau
jokių sutarčių neturėjo: jos diečiai“).
Dhio.
skaito ir bolševikų evangeli
Toliau “Vilnis” “filosoVerskit šilus tautininkiš-, vien tam, kad galėtų gauti nelengva gauti. Vienas, ki
jas. Taigi aš žinau, ką jie net nepripažino viena kitos.
senatvės pensiją. Bet tamsta
rašo. Ameriką jie labai pei Rubežių, arba demakacijos fuoja,” kad Amerikos lietu- kus blėkus kaip norit, o vis-; esi ūkininkas ir senatvės tas dar turi užsilikusių “Ko
kia. o Rasieją gilia. Ale ma liniją, nustatė Foch, Curzon vių spaudos turinys priešin- riek išeis, kad tą jų konfe- i pensijos, mums rodos, nerei vos” bei kitų laikraščiu
no razumas sako, vaike, kad ir kiti. Daugelio ūkininkų gas kauniškės spaudos turi- renciją sveikino netik gene-; kalausi Patariam paduoti komplektų, bet ir tie nyksta,
trunyja. Už kelių metų ir tų
Amerikoje parėtkas vistiek
aplikaciją pirmoms pople- jau nebebus!
geresnis, ba tabako čia neroms ir vėliau tapti pilnu pi
Mums,
amerikiečiams,
tiuksta. Tu pats, Maike, ži
liečiu.
'
rado galimu tokiems
būtinai reikia Įamžinti Bro
įunas. ir ponas Sodus,
❖
$ ❖
nai, kad aš nesu joks bago- ninkams duoti nuolatinius
Bet draugas Andrulis saMich K. S. Karpius,
niaus
Vargšo kuiybą, paro
tyrius, ale mano pypkė, ačiū leidinį,, kad galėtų laisvai ™
Uažin kote MnCleveLd!
Klausimas: — Aš jau se dyti jo darbus ateinančioms
Dievui, vis dar pilna. Čia ir vaikščioti per rubežiu ir sa- tos
’Rad. Lietuvos ir da kažin koks Mr. ar Mrs. į nai stengiuos parsitraukti kartoms.
pinigų neturėdamas žmogus vo žemes apdirbinėti?
spauda lr negah sutarties
_ _
brolio vaiką. Bet Amerikos
Kartu su literatūriniais
gali užsirukyt. Ve, anądien
~
,
t
i • • kritikuoti; ji prasitaria si-tą. Ohio.
konsulas
pasakė
jam,
kad
jis
darbais reikia išleisti ir Br.
Taip buvo su Lenkija bet ,abai Ja,į.lrgi., j,.lg5
Ar tai ne ironija? Žmonės
man pritiuko nikelio ant du
turės
du
metu
laukti,
kol
įrno. tai parėjau per Brodvę piaktikuojama pei \ įsą 20 draUgag Andrulis butu tiek dedasi tautininkais, o ne važiavimo vyžą gaus. Tūlas Vargšo monografiją, duoti
paties kūrėjo portretą. Taigi
. už „fane didesnis< kiek Ku moka ir savo susirinkimo,
ir pilną kišenių cigargalių užgrobimo metų.
mano
draugas
davė
advoka

bu Sovietų Rusija Lietuva sija didesnė už Lieluvs
taisyklinga lietuvių kalba ; tui $75, kad* tas paskubintų svarbu surinkti ne tik jo raš
prisirinkau. Kitas vos tik
tus, bet ir biografinę me
“
susitarė
laisvai,
”
bet
as
Prof. Gnaiba.
pradėtas, ir numestas. Ir
jeigu jis stovėtų prieš mane aprašyti!
vyžos gavimą. Ar galiu ir aš džiagą.
tikias,
kad
Sovietų
valdžia
kad užsirakiau, tai net du
su kazoko nagaika. grei
taip padalyti?
Laikraščiuose, savu laiku,
siai miela. Aš beeinu, Mai nepripažins tokių teisių pa čiausia ir aš nedrysčiau ji KAIP BUVO UŽDRAUS
Atsakymas:
—
Ir
tamsta,
yra tilpę jo laidotuvių apra
ke. kad ir pats Stalinas to sienio ūkininkams.
kritikuoti.
TOS KUNIGŲ VEDYBOS. ir tamstos draugas klystate šymai bei nekrologai. Kai
O
štai
kitas,
matomai
kių negauna.
“Vilnis” pataria “kairio
Marcinkonių
dzūkas
klausia
1074 metais popiežius manydami, kad sumokėjus kas tų senų laikraščių dar
sios
spaudos
atstovams"
—Na, jeigu jau tu. tėve.
advokatui $75 galima pa
“
Laisvėje,
”
kaip
gi
ten
išei

kreiptis Į atatinkama Lie.; Grigalius VII sušaukė dva- greitinti imigranto atvyki turi. Yra, neabejotinai, likę
pasidarei toks geras Ameri
ir jo rankraščių bei laiškų.
na. kad einant Rusijos-Lie- tuvos valdžios istaigas ir ^škių santarybą, kuri pareikos patriotas, tai patarčiau
mą.
Kiek
mums
yra
žinoma,
Yra
dar vienas, kitas buvu
pareikalauti, kad jų (komu-i
ie’
kunigas duo
tau lankyti vakarinę moky
tokio
pagreitinimo
nieks
ne

sių
Vargšo
bičiulių ir ben
v^ko" vietom paliko Rusi- njgį«) spauda butu Lietu- da Komuniją, tai ir davęs ir
klą ir pasimokyti ko nors.
gali
padaryti.
Išduodamas
dradarbių.
Jie galėtų para
, .
.
. , . , ,
von įsileidžiama. *
i priėmęs komuniją abu atsAmerikos
vyžas,
konsulas
—Kam man reikia moky
šyti atsiminimų iš jo traginkedakt >nus į tai atsako,
n Muitui kmami n«o bažnyčios, Celi- i
tis. Maike, kad aš ir taip vi<- kad jam irgi neaišku, kaip,
-n
’ j ’ *'•
- ‘ bato įvedimo dekretas šitaip • laikosi eilės — kas pirmiau go gyvenimo. Kai kas dar
drleiskim, toki lietuviški
k,e!l> kamba:
1 užsiregistriavęs, tas pirmiau .atmena Broniaus Vargšo
ką žinau!
v.„7.i„b,.nv
.titoko
tis
i
Staliną
su
skundu
prieš
i
ir vvzą gauna. Jeigu advo jaunystę. Tai vis brangi jo
—O ar galėtum pasakyt,
i-i
’
ppt
tbli-iii
-linkinti
ik
Lietuvos
valdzją?
‘
‘
L
levo
vardu
ir
sv.
Petro:
katas paėmė iš tamstos monografijai medžiaga.
tėve, kiek turi šonkaulių?
Jis
L
‘
c
‘
"
Bet...
jus
žinot,
kad
Staliį galybe. Mes uždraudžiame: draugo $75, tai jis tą žmo
Taigi kviečiu Į darbą vi
—To tai nežinau, Maike. atsisako ir duoda suprasti, r.as jūsų norų nepatenkins.! visiems kunigams ir diekogų
apgavo.
sus,
kas tik kuo gali prisidė
kad
taip
reikėjo,
nes
tokia
—O kiek turi dantų?
S ❖ ❖
Juk
ir
jis
pats
neįsileidžia
.
nams,
gyvenantiems
nedo-J
jau buvo Stalino valia.
ti prie pastatymo Broniui
—Nežinau ir to.
jūsų “popierių.” Neįsileidžia) rybėje (suprask — vedu-1 Klausimas: — Suv. Vals Vargšui šio paminklo, kurio
—Tėve. tau būtinai reikia
tijose išgyvenau jau 13 me nei vėjai, nei audros nesu
eit va karinėn mokyklon.
tų.
bet dar nesu šios šalies naikins! Ypatingai čia daug
—Nesistrošyk,
Maike!
piliečiu.
Dabar norėčiau kuo gali padėti buvusieji ir
Duok pamislyt...
parsitraukti savo sūnų ir jo esantieji čikagiečiai, nes jie
mergaitę. Ką turiu dalyti? geriausiai velionį pažino.
NEW YORKO DARBO
Atsakymas: — Jie gali Todėl prašau talkos!
PARTIJA IŠLEIDO
čiams
laisvės,
Lietuvoje,
ai
‘
sta
prakeikimu,
o
malda
—
“Naujienos,” kurie “negir
Visą turimą medžiagą
‘matuškoj” Rosiejoj?
pasityčiojimu, nes tanęs yra; atvykti į Ameriką kaip pa prašau siųsti mano vardu ir
$600,000.
dėtu pasiut mu puola dabar
---------' Viešpats per pranašą: Aš! prasti imigrantai. Jeigu tam
Ne\v Yorko Darbo Parti padarytą tarpe Lietuvos ir
sta ir butum Amerikos pilie adresu. Baigęs darbą, viską
Šiurpulingas dalykas.
iškeiksiu jų laiminimus.”
jos sekretorius Alex Rose Sovietų Sąjungos apsigyni
tis, tai sūnūs su mergaite su padėka grąžinsiu.
paskelbė savo raportą apie mo sutartį ir visaip kaip
Iš anksto širdingai dėko
Besidairydamas po Ame-j. i “
SPINDULIO” SPAUSTU- vistiek jokių privilegijų ne ju už pagalbą!
tos paitijos veiklą. Ji Įsikū biaurioja socialistinį kraš- l ikos lietuvių “buržuazinę" .Tį;
Un'iunviE* 1 gautų. Foreign Language
ĮSIRENGĖ VILNIUJE, Infonnation
rė 4 m tai atgal ir per tą tą” (suprask, bo'ševikų Ru- ir “kairiųjų” šaudą, “Vieny- Į
Jūsų,
Dr. A. Petriką,
Sesvice, 22
laiką išleido savo veiklai siją).
221
S. 4th st..
bėję” užtilau tokią šiurpu-į Viena didžiausių Kauno j Fourth Avė., Nevv York
jau $600,000. Po 1938 metų
Brooklyn, N. Y.
“Tuo tarpu 'Laisvė,' 'Tie- lingą žinią. Iš kur ji tą žiniai spaustuvių,
“Spindulys,” j City, turi knygelę “How to
rinkimų partija turėjo $18,- sa,' Vilnis’ ii 'Liaudies Bal- ėmė, aš nežinau. Greičiau- • nuo gruodžio 15 d. galutinai Bi ing Friends and Relatives
000 skolų, bet dabar iu beli sas.' kurie, kiek aš pastebė- šia iš Lietuvos laikraščių. ■ Įsirengė Vilniuje, kur turi to the United States. “Kai CHARBINO LIETUVIAI
SURINKO LIETUVAI
ko jau tik $4,000. Iki šiol
?, nuosii
lemia šitą Ten rašoma, kad Alytuje ‘ išsinuomavusi trijų aukštų na 10 centų. Gal tamstai bu
80,000 LITŲpartija laikė Darbo K bubą Lietuvos padarytą žygi, Lie- stovinčios raudonarmiečių ‘ namo 35 kambarių patalpas tu naudinga tą knygelę per
(Labar Club) prie 63 West tuvon neisileidžiami. Aš to Įgulos (garnizono) automo- spaustuvei ir redakcijoms, skaityti.
Lietuvos konsulas Char* * $
£
44th st. Tenai buvo valgyk negaliu suprasti. Argi tai bilis žiauriai užmušė žmo- Nors Vilniuje užsiregistravo'
bine dr. Jatulis pranešė, kad
la, baras ir salė. Dabar val nėra iš Lietuvos pu-ės lau- gų ir nesustojęs nuvažiavo apie 70 spaustuvėlių, bet nei
Klausimas: — Savo laiku, Vilniaus
grįžimo
proga
gykla uždaryta, nes ji duo žymas sutarties su Sovie- sau.
> vienos nėra tokios, kurioje! knygų persiuntimui paštu Charbino lietuvių kolonija
davo po $500 nuostolių kas tais?”
i Štai toji žinia žodis-žo-:galėtų patenkinamai būti; mokesnis buvo sumažintas. (Tolimuose Rytuose) nutamėnesi. Sekretorius sako,
Vadinasi, komunistai no- din:
i spausdinami
laikraščiai, Bet tas sumažinimas baigėsi tarė paaukoti Lietuvos uni
kad dabar finansinė Darbo lėtų, kad Lietuvos valdžia
“Lapkričio 29 d. vakare, Naujoj spaustuvėj tuojau jiereito biiželio mėn. 30 d. versitetui Vilniuje. Stipen
Partijos padėtis esanti stip Įsileistų jų laikraščius, kurie vienas Sovietų Įgulos auto- pradės spausdintis
“Vil- Kokios knyga pei-siuntimo dijų Fondui 100 000 litų. Li
_________________ 1.2 •___ r*
J
!
•
,
,,
resne negu buvo kada nors tai valdžiai priešingi. Na, ____
mobilis, smarkiai važiuoda-į niaus Balsas” ir “Gazeta mokestys yra dabar?
gi šiol jau sulinkta 80,000
Aakvrime,
(' arkoj. Jeigu mas Vilniaus gatve, mirti-rt’odzienna.”
praeit'»
Atsakymas: — Preziden litu.
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KAIP PARYŽIUS SAUGO-!RUSAI NETEKO JAU 300
MAS NUO UŽPUOLI- i TANKŲ IR 250 ORLA1MO IŠ ORO.
j
VIŲ.

Paryžių saugo maždaug
200 zenitinių baterijų, kurios pastatytos aplink fiancuzų sostinę dviem eilėm,
10-15 km atstu nuo centro,
Be to, visi Paryžiaus ir jo
apylinkės fortai apginkluoti didelio kalibro zenitinėm
patrankom. Yra da taip vadinamas judrus rezervas, 78 zenitinės artilerijos pulkai,
SStiSįSS::

Penktas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

“New York Times” korės.
pondentas sako, kad neitralių šalių1 kariškių ekspertų
apskaičiavimų, per pirmutinį karo mėnesį rusai neteko
Suomijoj 100,000 kareivių,
300 tankų ir 250 orlaivių,
Nors nišai gyrėsi, kad jie
jau antrą dieną ‘‘pralaužė”
Suomijos apsigynimo liniją,
žinomą. Mannerheimo varKe-KS'įjfi

Jungtinių Valstijų Kongreso Atidarymas.

Kinija Turinti Apie'
lOftOOfiOO Kareivių.
Šiomis dienomis į Londo
ną atvyko Kinijos parla
mento pirmininkas dr. Sunfo, kurį tuojaus apipuolė
žurnalistai. “News Chroniele” išspausdino platų sa
vo korespondento pasikal
bėjimą su juo.
Dr. Sunfo pareiškė, kad
dabar kinai turį 10 milionų
mobilizuotų kareivių. Tai
esanti didžiausia armija, ko
kią pasaulis kuomet nors
yra matęs.
Tos almijos kareiviai bu
vo pusiau slaptai sumobili
zuoti ir daugely Vakarinių

bartme
tinę
ko goncv <inc:.ai,
1/čtUčti I USU1 piČLUCJU VC1IL-i i
• • j
to, kad lėktuvas skrenda ti daugiausia orlaiviais, nes1 Niekas kitas be paties ge
nuo 6,000 iki 10,000 metrų Įsitikino, kad ant sausžemio
nieko plačiau aaukštumoj. Zenitinė artile- jie negali narsios finų tau- neralisimo
rija dabar lėktuvą gali pa- teiės įveikti. Orlaivių‘rusai pie šią armiją nežinąs, ir
šaiiti net 13 kilometrų aukš- turi daug, tcdėl dabar iš oro apie diena, kai ji pradės sa
didžiąją ofensyvą.
tumoj. Pirmajam pasauli- mėto bombas i miestus. Bet voVakarų
Kinijoj esą įvai
niam kare lakūnai suzeniti- už kiekvieną šituo budu už- riausiose vietose išdygę dau
ne artilerija beveik visai ne- muštą finą rusai užmoka gybė nemažų amunicijos
siskaitė, bet musų laikų lėk- vienu orlaiviu, taip kad ir fabrikų, kurie esą išsklaidy
Pereitą sąvaitę VVashingtone susirinko Jungtinių Valstijų Kongresas. Iš dešinės parodyta, kaip prezidentas Roosetuvąi ten, kur yra zenitinės era rusams labai dideli nuosti
po
plačias
sritis,
kad
japo

veltas skaito savo pranešimą susirinkusiems šalies atstovams.
patrankos, nedrįsta nusileis- tolįai.
nų
lėktuvai
negalėtų
jų
su

ti žemiau, kaip 3,000 metrų.
--------------rasti. Tokių fabrikų kinai PER PUSANTROS SA
LIETUVOJE YRA JAU
Be zenitinių patrankų, PaMILIJONAI ŠOVINIŲ. pasistatę daug.
PANAIKINKIT
VAITĖS KLAIPĖDOJ
6,SCO MOKYTOJU.
ryžių saugo da įvairaus kaNeįmanoma, kad per šitą
Tie fabrikai yra pastatyti VALIA TIK 1 KIAUŠI
PLEISKANAS ir
Pajieškau Onos Talutaviėiutės (i>o
Lietuvoje pradžios moky
libro šimtai zenitinių -kulka- karą D. Britanijai pritruktų tokiose vietose, kad iš lėktu
NI SUVALGYTI.
tyru vardo nežinauI. Paeina iš Misaklų
ir
mokytojų
skaičius
Sustiprinkit
čių parapijos, girdėjau kad gyveno
svaidžių ir daugiau kaip 100 amunicijos, kaip paskutino- vų jie nematomi. Jie yra i
(’ambridgc. Mass. keli metai atgal.
tari)
žaliu
kalnu
slėniuose
j-vokiečių vai- Kasinei
umeja.
rav.,
raoo
kasmet
didėja.
Pav.,
1933
prožektorių kuopų. Be to, jo karo metu. Kurį laiką ir tt 23 1U
Prašau kad jos pačios atsišaukti, ar
nU’ "
UC C ' dzla Klaipėdos krašte davė metu pradžioje buvo 4.300 PLAUKUS
ba kurie žinot jos adresą, malonėkit
daugelis Šimtų . naikintuvų prieš prasidedant karui tieVartokite Alexander’s Castile Olive j pranešti. Anastasia Žilinskienė.
Europos
karas
kol
kas
i
žmonėms
“
lengvatų,
”
leido
pradžios
mokyklų
mokyto. Oil
-- Shampoo
------ r-- ir Stiprinantį Toniką.
stovi pasiruošę išskristi ko- kimo ministerija mobilizavo
nusipirkti po 1 svarą riuo- ]U, O 1939 metU pradžioje Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi- '! 22 AVhitlovve Rd., AV. Newton, Mass.
von, jei tik pasirodytų neto- industrinę britų gamybą.
:
me 2 Samnaln.
!
Sampalu.
Pajieškau sau draugo apsivedimui,
Ii priešas. Stebėjimo tink- Daug ginklų fabriku iki pasI neja' nesnio kaip 5<> metų ir nesenesALEXANDER’S CO.
1 nio 55 metų. Aš esu našlė. 4S metų,
las yra apėmęs visą Francu- kuriniu laiku buvo‘ paskirti
412 AV. BROADAAA Y.
Į pa iturinti. turiu gtrą nuosavybę,
SO. BOSTON. M ASS.
zijją iki sienų ir kiekvienas taikos meto ‘ reikalams, bet ve dar'negali paminti.
‘ šeimynos neturiu, norėčiau kad vyras
turėtų nors apie porą tūkstančių
priešo lėktuvas, perskridęs jų pritaikymas prie arhuni- Prekyba
su ^epo^mėnesv
Sovietų Sąjun ' ?r?Vsta pušinius pirktis.! i,300 mokytojų,' taigi dabar
O į kuria
turto. Arčiau susipažinsime per laiš
kus arba vpatiškai. Anr.a Urbick. (2
sieną, tuoj užregistruoja; cijos gamybos yra jau dabar ga, .u Runa liepos menesy j kag tur^damas vistu nu-j viso bus per 6 890 mokvtoiu Florai Sistemos Tonikas
Chicago, iii.
mas ir apie jį žino visi gerokai pralenkęs karinę buvo Maskvoj pasirąsyta ?i irktu kiaušink tesWu
5 tk
S Labai geras vaistas pataisymui su SI 7 51-st pi.,
irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jei
Pajieškau i partnerius pusamžės
Francuzijos stebėjimo pun-. 1926 m. gamybos sistemą. prekybos sutartis, gerai vei-1 bapudžiamas,
1
1
5
gu jums maistas neskanus, jei var draugės be šeimynos; geistina laisvų
!
loms.
ktaĮ. Priešo lėktuvams per- j Dabar vienas fabrikas masi- kia. Kinija is Sovietų gau___
gina nevirškinimas ir gastritis. jei pažiūrų, teisingos. Lnksmaus budo.
nervingas ir lengvai suerzinamas, kuri mokėtų rašyt ir butų linkusi
skridus sieną, duodamas nio gaminimo metodais ga- oa«em?Ta7duo°dantin’arbato SUO NUKRITO NUO 5-to SMĖLYNŲ GYVENTO
skauda galva ir miegas nesuteikia prie biznio arba patyrusi kokį nors
aliarmo ženklas Paryžiuje ‘ mina per metus 1,000,000 ? brXiu^us metate
' AUKŠTO IR NUBĖGO.
JUS SIŪLO IŠKELTI Į tinkamo pailsio. jei kenčiat nuo už- bizni. Plačiau susirašvsime laiškais.
A. B. S.
'
(2)
kiele’imo ir jaučiat nuvargęs ir ne
ir kituose didesniuose mies- į priešlėktuvinių šovinių; ir
S? sįjungamums i D-ras CoJbutat, kuris gy-: DERLINGESNES VIETAS. vikrus.
turi bloga kvapą, apvilkta
2 Liti AV. oyth st..
Chicago, III. .
tuose, kad gyventojai laiku tai tėra tik vienas iš daugio
liežuvi arba skaudėjimą strėnose ties
- **suspėtų pasislėpti, o gynė- Į tokių fabrikų. Britų kaly- davė daug daugiau
pagal- _ vena prie M t. Vernon gatIškeltas sumanymas smė- inkstais,' tai Florai Svstem Tonie Pajieškau draugo Antaną Paulavi-,
jums tikriausia suteiks greitą palen čiaus. Anykščių miestelio. Utenos
jai paširtbšti kovai. Stebė- > bos ir mašinų patobulinimai ‘bos ir me^žlągį neįu'bet j ^^“0'šuni'ant 'stoem “Mir
apskričio; aš nesenai iš Lietuvos, no
sričių uki- gvinimą.
° „pnkh) ankštu ! ninkus Vi!niaus krašte per- šis Tonikas padarytas iš vienų t’k rėčiau pasimatyt, prašau atsišaukti.
tojų pareigas eina visoje Į daro galimu dalyku gaminti kuri kita valstybė, — paša- i ^^ą
Žolių, šaknų ir Žievių. Lengvas gerti Frank Šaltokas, 225 Highland avė.,
valstybėje pasyvaus oro pa-1 šovinius šešis kartus grei- kė dr. Sunfo.
..
.
on
i derlingas žem
O ir užtikrintas pasekmėmis. .lis veikia
Newton Upptr Fa'ls, Mass.
Iš Jungtinių Valstijų Ki- Su >
t
nus.lverte " smėlynu
viduriuose švelniai ir nediegia. Jis
sipriešinimo sargybos, ku-i čiau, taip kad normaliai buapželdinti mis- stimuliuoja
gastriškus s.vvus ir sutei
Juzefą Nakrosytė. pajieškau :»-jų
- ŠIS perkėlimas bus kia geresnį apetitą
rios yra paruoštos iš civilių • vo gaminama pačiais akty- nija naujuoju keliu per Bur-!n»lmt.> ant atmesn.o narnoj
ir lengvina geriau pusbrolių; Juozo. Oliesio ir Vinco
n.ftJ
stogo. Nuo to irgi nukilto ir A'TtL’/1 ZNl'fcN C patiems ukinin- suvirškinti valgoma maistą etc Nu- GAPŠIŲ. iš Lietuvos paeina Raseigyventojų. Karo metu jiems j Gausiais didžiojo karo rt
rodymai kaip vartot. yra kožnam pa- niu apskričio. nu<> Šiluvos; atvažiavo
duodami atitinkami instruk- - - ri kely. Kaina $1.<»O už S oz. butelį. Pa Amerikon prieš didįjį karą. paskuti
bandykit tuojaus. Agentai klauskit niu taiku nežinau kuris iš jų yra pa
toriai.
sivadinęs Edevard Gapsevič. gyveno

PAJIEŠKOJIMAI

i

kainos.

400 AKERIŲ FARMA

Tr>T« tumės, s kambarių Mub*. *p-i gaminti tiek pat šovinių,! bar potviniai kinams nuosrapmta vandeniu. Derlinga
į kiek senais metodais garnį- i tolių nepadarę, nes visos
per potvinius vandens užlieno 70-80.
jamos sritys vra japonu oku-

Rūginama kiek \aisių. Prie gero
(
ir pusiaukely tarp Youngst»wno ir
Akrono. $25.00 už akerį. Mažai reikią
įnešti. Pardavimo priežastis: reikia
sutvarkyt palikintą. Galima išskirs
tyti j mažesnius sklypus. J. S. Sark.
R. I). 1, Newton Faile, Ohio.

S4Ki.Hzi.iO Į’«,rj|a. tat v«to as,tomįJ
, trumpai* ir atikiais faktais parode, i pUOlOS.
kaip iki ši<»l kertėsi draugijos formos
Apie Londoną dr.

talirmn* K»in-

25c

Žemės Drebėjimas Turkijoj.

iC a i v-At/Tma

ta

on i

RUSAI KOVOJA TARP

SAVĘS,
Is h c l niKių pranešama,
i kad 27 Cl UodziO tarpi USU
-.t.t. .
e n ‘
Sunfo ®JU‘ Į, -''IPai'ivl
Kova oaiios

štai ką pareiškė:
—įdomu pamatyti, kad
čia jus dėl karo su Vokietija esat? dau.7 labiau susinioine ne<xu mes. Jus visai pa-

apylinkėj Artilerija ir oriaiyiai smarkiai bombardavę
ąu peKsiminKų puiku. >ną,
įvyki suomiu aiškina dviem j

galimybėm :

* u~ai

Chicagoje, 413<; S. California Street.
FI.ORAL HERB CO..
Box 71.
COVINGTON. INI). Kitų dviejų nežinau kur jie yra. La
bai prašau atsišauk: jų pačių, kurie
apie juos žino. prašau man pranešt
jų adresą, už ką pasižadu sulyg iš
Lietuvis Salesmanas
galės atsilyginti, nes iš Lietuvos, tik
VILNIAUS MIESTE IR
Atstovauja didelę firmą Amerikoje. ra jų sesuo labai nori ką nors apie
APSKRITY BUS 58
savo brolius žinoti, kur jie randasi,
BIZNIO SPAUSTUVĖ
ar jie dar gyvi. ar kas nors su jais
KNYGYNAI.
Mcrchanls Industries, Ine.
atsitiko, l-ad jie' ilgas jau laikas nie
savo seserei neparašo. Mano adPrinting,
Lithographing,
BookVilniaus mieste ir apskri- mat< ites. < 'alendars. Sales Books. ko
re; as;
( 4)
tvje į?ilTęįętiavo 58 knvgv- I.<.-tterl'eads, Envelopes, Statements,
Mrs. -losephine Drigotas,
Chelsea, Mass.
naL 'vie^s bibliotekos, Vu- Fi’iht ads. Business Cards. Blotters, II School st..
,
Gum I a-H-ls. Bookkeeping Forms.
linčios po keii. SiintėlS tUK<- B'iidcrs. !nde\ Cards. Shop Forms
J ieškau Darbo
Tags. Ledger Sheets. Restaurant
{andiŲ tomų knyt,ų?
!‘a> 'peris ir moterų plaukų (labinto
Items. Turėdami patyrimo prie Įvai jas. 22 metų amžiaus tsingelis) priraus i iznio per 27 metus, galiu su- p atęs prie bizmo, gerai atrodau, tu
rasciu.
• isti patarimą ar sutvarkymą bite riu gerus paliudymus. Kalbu lietu
i.'izsiio 1‘ii.alu. Rašykit: A. KIREL. \ iškai ir angliškai.
A. O—
1 Chesterfield Ru.. \\ oreester, Mass.
.'•r.2 N. Main st.. Broeklon. Mass.

.....
..g
*

’A

bombos. Kinijoi mes netummrt;:
rim tokios organizacijos už tileiija gale, masinti rautemdyti miestą, tik jau iš donarmiečių sukilimą.
girdę priešd lėktuvu ūžėsi. Nopaps-esfes Pnicrgvi-.imas
gesinam sviesas.
Reumsži'fru S’/cusn i

Petronelė
I'žJni'au

Lamsarrione

visokias

|

LIETI

SNA?
ilgu. Kurie
nesveikumus, kreipki

(IVDUOl.ES nuo visok

turite kokius
tčs pa- mane: duosiu g,-;;i patari

ir busit patenkinti.

(•'>())

I’ET. LAMSARGlFNĖ
ĮSI I S. Uater St.. l’inla.'clpliia. I’a

y

RUDININKU GIRIA DI Nekcntėhitc l •'reik.-rtngai raumenų
skaudėj:-“,.. Tūkstanči.-.i žmonių -----------DŽIAUSIA LIETUVOJE. pasiekė
nep.T'r-.rtą p-.lcngvinimą
LIGONIAMS SVEIKATA 3
reumatiškų sk ; ;s nu. strėnų, raumenų
VPkininkų
apskrityje, ckardermn. iš marinimų ir šiaip rau
Knygutė aprašo J.'.O Vaistažolių.
Šaknis, žiedus, lapus ir t’. Nuro |
Vilniaus krašte, yra dabar menų skaudė timų vien išsitrindami su
doma kurio geriausiai veik a žmo
Pain-Sxr‘< ’ er.u. Šis ser.sacir.gas iinivisų didžiausioii visoje Lie nerg's ūmai suteikia laukiamą pa gaus svcika’ai.
Priedu prie to yra spalvuotas Eu
tuvoje Rūdininkų giria, šio lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- ropos
žcmlapis, kuris parodo šių die
kuč'u i u išn-rdųi-ta, Tede; neatije girioje dar šiomis dieno de'lodami nu io:rkite ir jūs ber.ku’ę nų mūšius ore ir ant vandenio, taipgi
didžiausi susikirtimai is oro ir ant
mis vieną karininką buvo Pain-Expc!1erio. Reikalaukite Pain- sausžemio.
Kaina .Tie. U. setai uz. SI.
užpuolusi vilkų įuja. Miške EvpjEerio su inkaru ant dėžutės.
M. Zl H AITIS
<-)
SI’ENCERl’OR I N Y.
yra ir šiaip retų žvėrių, kaip
tai briedžių, kurtinu, šernų
PADĖKOS ŽODIS.
ir kt. Čia tebėra Jogailos
Visiems mano knstumeriaais. ku
laikais statytoji pilaitė, ku
Išėjo iš spaudos nauja knyga,
ri* ms siunčiau savo gyduoles, visiems
draugams, pažįstamiems ir gimireois,
ria lenkai buvo pavertę me MYTAI APIE KRISTŲ
geriausių linkėjimų ir dėkoju už pa
džioklės namu. Čia buv. Knygoje rasite legendas apie Kristų sveikinimus.
Lenkijos prezidentas buvo kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip Jokūbas Ijunsargis,
Petronei.- I.am argienč.
pasikvietęs medžioti• VokieJI';’??,’
♦ a . ,
ĮSI I S<>. Wat< r st., l’hiladelphia, l’a.
•
TIKIME J KRISI t, todėl turtui*
tl.lOS
maršalą tioeringą ir Žinoti kaip mytai apie Kristų susida
nilėie iam kėlė puota. Prieš rė znu ote kaip krikščionys pasisa
N AUJA A AISTĮ. KNYGA
LietUVai užimant V ilniaus Kalėdų ir Velykų šventes, o dabat SVEIKATA LIGONIAMS
kirsta, vietiniai gyventojai Tkščini >> vi.i-.na pa^-mis bodie
Gydymas visokių ligų šaknimis.
ši^ pilaitę gerokai aptusti- no kada Kti-tJS gimė. mirė ir kada Augmenimis, žievėmis žietiais. Sėk
ir Lapais. Joje telpa :’.U vardų
no, išgabendami judomajį
Vimf Kmvri knyga tu lomis
visokių augalu lietuviškai, argliškai
inventorių.
*
-i ' III pu lapui Kaina‘ tiktai
cen ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias

Ar Buvo Kristus?

čia matome Turkijos miestą Ordų, prie Juodos Jums. ši
nuotrauka buvo padaryta po žemės drebėjimo, per kuri
žuvo keliasdešimts tukstanciu žmonių Kiti miestai nuken
tėjo daugiau, negu šitas,

1

K AIP TAPTI SI VIENA lt
VAUSTIJV PI EI HM T 7
Aiškiai išguldyti pilietybė-' įstaty
mai su reikalingais klausimais .r at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėta ir pagerinta
laida Kaina ................................ ,. 25c

tai. Galima tauti “Keleivio” afise ar
'•a pas

T. J. kl « INSKAS.

3312 Sr Hahtsd St.,
CIUCAGO, II.L,

liras gydo ir kaip reikia vartoti,
i Prašau iš Kanados š;..n,pų nesiųsti.
Kanados d'der s dabar tik S5eentai.(
Kaina su prisiuntitnu sl.no. Pinigus
goriausia siusti Mom-; Order- i, arba
popierinį dolerį laiške. Adresas; <-) |
PAUL AIIK Al. Al SK AS
..
2IS AA . I'oiirth SI So Bo-ton Al i
k

VIRĖJA
Knyjra apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
receptu. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rušis. kiek kuri iš valgomu daiktų turi vitaminų, kaip su»
*
*
—
taisyti maista. kad jis nevien tik butų skanus, liet turėtų
balansuotą vitaminu kokybę.
Knyga sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D.

Moterų Skvriu s.

Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
23? W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
twaWBiWHtgi

Karas Europoje
Jei norile žinoti apie karą ir kitus pasaulio
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.'*

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas“ šiandien. Naujienų
irrenumerala metams Amerikoje (išimant Cliieagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street
CHICAGO, II.I !NO!S
Siitipaži.m'mui
paxų;:..:^ k.cJ-2.

7

5esia« Puslapis.

KELEIVIS.

Sunluokiu Kailiai Iheina Madon.

Moterims Pasiskaityt
Al
Ši

CVVDTT!
SKYRIŲ

SO. BOSTON.

TV
A PUfi
TVARKO

No. 2. —• Sausio 10 d.. 19(0 m.

Keliatas Patarimu Farmeriam
KAIP RINKTI IR LAIKY- j nuolatos reikia Įmesti karTI MĖŠLĄ.
i vių ar kiaulių mėšlo.

MICHFI JONIENĖ.

L zdanus gyvulius | tvaigIvįnti ’am3tant dav!.
tus, prasideda svarbiausias .
* *jimaJmjc m^ia tPn
mėšlo laikotarpis. Mėšlas g“UjXSu

NEW ARK : FĖS MOTE ! KAIP PARUOŠTI PIGU
KUMYSĄ IŠ KARVĖS
RYS SURUOŠĖ TAPA
PIENO.
RAUSKiENEJ siur-

Prie mėšlo'laikymo labai

PRYŽĄ.
Newari .

Paprastai kumysas yra alodzi< : okoiir.is gėrimas, padaro:as iš karvės pieno. Kaip
■>:' i hmma. kumysą rytų pietų
ECS
1l)’;6;usijoje, apie Volgą, stė
nose plačiai ir dabar daro
plačiai vartoja džiovai
■lyti. Kai kurios džiovos
JTY t „ L < .
■mos labai gerai gvdontos
tC’SČ
umysu. ji begeriant stė
K i imi
nose. iš vienos pusės veikia
.. Anelė; -. p? sausas oras. iš kitos
nė. X
ina Au- 'jses ir kumysas daug ką
muviene,i agydo nuo džiovos.
čiene.
M;. •.
Ka ė
\ ilniaus krašte buvo var
'(k ieuė.
am- - kumysas. pagamins iš karvės pieno . ir drauB<-;■ kovai su džiova buvo
M
.u.miama plačiai vartoti.
ta
Peovptas maždaug toks:
■. ne
ču?
1 stiklinę pieno, I arbatic' ičienė. i šaukštuką cukraus, trupi
M a..
Ant e ičienė, nėlis mielių.
rAM. Į Pieną užvirinti ir ataušinG ne .
kevu.
Dragu- j L. Litrrk. kad butu drungnas:
liausl - i uimti pieno plėvelę nuo
nier.ė.
nė. L >i
Ji zefina Za- -. il saus, išmaišyti su cukrum
ienius, M ė Česnienė. Ugo- ir mielėmis, išpilti i bonką,
Marijona nžkorkuoti ir pastatyti kam
riKieiit
R įgaus bary matomoje vietoje. ReiDaili di nė. E
kienv. Anelė R nkauskienė i ia vengti statyti saulėje ir
ir Ona K- ianti.-nė.
; tie karštos krosnies.
Anelė r trauskienė ta
Maždaug kas valandą rei
ria visoms savo draugėms kia bonką su pienu sukra
nuoširdų ačiū už gražias do tyti.
vanas, gi Onai Sauiėnienei.
Po kiek valandų, kuomet
Rožei Sadauskienei ir Au ant viršaus pasidaro pieno
tose i A i išauskienei vpatin- t ievė. reikia bonką su pienu
gai dėkinga už m padėtas pastatyti šaltoje tamsioje
pastangas suruošti šita do- vietoje. Galima pastatyti
kili.
J. T. ; uode šalto vandens.
Pastaba: išpilant kumysą
IŠ GAPDNEF’O MOTERŲ i s bonkos. reikia saugoti
DARBUOTĖS.
bonką nuo sukratymo, nes
Gai dm ?. Mas-.__ Gruo- ’onka nuo susirinkusių dudžio 28 d. ’ivvko šios kolo- ją gali sprogti.
nijcs Lietuvių Moterų KliuBonkas visuomet reikia
bo nepau1 aslas susirinkimas išplauti karštu verdančiu
—
‘ vandeniu, ir išplovus laikyti
Lietuvių Piliečių Kliube.
Gi baigiant s n.uosius me ko] jų vėl prireiks.
Dr. A. Garmus.
tus. Moterų Kliubas gruo
džio 31 vakarą suruošė va
karienę X. u Lems Metams MOTERYS GYVENA IL
GIAU NEGU VYRAI.
pasitikti.
Paprasta^ M iterų Kliubo D-ras Henry D. Chadvviek
susirinkimas buvo 14 gruo anądien skaitė Bostono
džio. Iš pranešimu sužinota. Universitete labai Įdomią
kad trvs 1u-n mu es serga. paskaitą apie tai. kaip me
Nutarta i u>.
- ims gėlių dicinos mokslas ir bendra
ir vaisių
t kelios narės gyventojų apšvieta per 90
apsiėmė
> ,-r aplankyti.
p astai uju metų
pailgino
Pagalia
•:: ’ e
monių gyvenimą dvigubai.
m e bu.Kliubo
X -rs šventraštis
sako.
- ' ’ •' C t-' • v
' 4. T- e Kad senovėj žmonės gyvenavę po kelis šimtus metų.
Č'1 1 *
i o e t tai yra tuščios pasakos.
--- - D-ras Chadvvick statistiK< n •
mis parodo, kad 1850 mene. fi:;:
n Re—Lu- ■is vidutinis žmogaus amCI1<;
- - iu. buvo tik 27.7 metų (ne
, <’*■-- • • x *. •.
imi 2s metai).
-X
'i
—Lticija
- šruoniasdešimts metų
J F v ’ /.
L’au. būtent 1930 metais,
;■ : ni- žmogaus amžius
t ’ -. TV, '
<eC i < ■
. kilo i. .u iki 56 metų.
se\
i K: ti' yi, 1940 metais, vikie
. įsų amžius pasidaX? .
. ■ - - S Lžsnis. ir Įdomu, kad
vykL. J. E. not rys gyvena ilgiau, negu
si. Vidutinis vyro am\ KL
GAI r A.
-•
L ts šiandien yra 59 metai,
moteriškės—64 metai.

meslo, o kad mes io dau- ■fSa™ot>-1.
amomagiau galėtumėm žemei duo- . Išgaruoti
*^10011 gali
gan tik
ua aiuomati. turime daugiau pag<
pagamin-kur,s ka,P.t,k laba> »«ti ir tinkamai laikyti,
vti, kadai kalingas augalams. Amo
niakas iš mėšlo išgaruoja
jis bus i laukus išvežtas.
Mėšlas susideda iš dviejų vykstant puvimui, ypač kai
daliu: iš gyvuliu skystu ir puvimas eina smarkiau ir
tirštų išmatų ir pakraikų. mėšlas labiau Įkaista.
Todėl svarbu, kacl mėšlas
Kad mėšlo daugiau, pagaputų
palengva ir nebūtų
mintumėm reikia gausiau
perdaug
šiltas, o dėl to mėš
ir geriau šerti gyvulius ii
las turi buti pakankamai
dažniau kraikti.
Mėšlo laikymas yra dve drėgnas ir sumintas.
jopas : laikant tvartuose po Geriausia priemonė ga
! gyvuliais ir išmetant kas ruojančiam amoniakui su
dien iš tvarto .i mėšlyną.
laikyti — tai vartojimas
. . .
Pirmu kartu madų istorijoj moterys pradėjo dėvėti šunloki ų (raccoon) kailinius prie
Ūkiuose
mėšlas
dažniaudurpių arba žemių,
vakarinių slėbių. šunluokio kailis turi ilgą ir šiurkštų plauką, ir iki šiol iš tokių kailių
!
šiai
yra
laikomas
po
gyvukuriose yra daug puvenų,
buvo siuvami daugiausia vyri ški kailiniai šoferiams, arua sporto tikslams.
i liais, todėl apie ši laikymo nes kaip vienas taip ir kitas
būdą ir pakalbėsime.
godžiai traukia Į save amo
Paaiškinimas Apie Senatvės Pensiją. REDAKCIJOS
Norint tvarte mėšlo turėti niaką. Tam reikalui tvartai
ATSAKYMAI. daugiau ir dar geros rū bent vieną kartą per sąvaitę
Nuo 1940 metų pradžios gauti kas mėnesi po $51.51.
šies, reikia žinoti šias są plonai nubarstomi susmul
Jungtinėse Valstijose jau Daugiau jo šeimyna jau ne
lygas: (1) mėšlas turi bū kintomis durpėmis ar žemė
Ačiū už sveikinimus.
pradedama mokėti vadina begalės gauti, nors vaikų
ti pakankamai drėgnas, mis ir, kad sušlapę neteptų
mą “sočiai security” susi turėtų ir daugiau.
Naujų Metų proga “Ke- tačiau ne šlapias, (2) ge
laukusiems 65 metų am Našlės teisės pensijai gauti. j leivio
štabas gavo labai • rai suspaustas ir sumaišy gyvulių, o sausi nedulkėtų,
žiaus darbininkams. Žodis
daug veikinimų ir gražių tas ir (3) kad iš jo nepra tuoj pridengiami pakraikais. Vartojant tam reika
Jeigu tariamas Jonas Ko linkėjimu nuo savo skaity žūtų maistingos dalys.
"sočiai security”
reiškia
lui
durpes arba žemes, tvar
socialę apdraudą, kuri yra čerga butu numiręs nesu- tojų ii draugų. Negalėdami
Kad
mėšlas
nebūtų
pertuose
dar palaikomas gry
niekas daugiau, kaip senat silaukęs 1940 metų. sakysi padėkoti kiekvienam atski-; dauo^drė
ėgnas,
reikia
vartonesnis oras, kas gyvuliam
k , ..
vės pensija. Taigi šituo pa me, per Kalėdas, tai likusi rai, mes šituo pareiškimu ta-|5aH;ka
daug sveikiau.
f
i
am
e
ačiū
visiems
bendrai.
i^J
viX
staruoju vardu mes čia ir jo našlė dabar pensijos ne
Gerai mėšlą laikyti yra
gautų, vistiek kad ir butų ji
vadinsime tą apdraudą.
Ta
pačia
proga
dėkojame
šlapumus.
kiekvieno
ūkininko pareiga,
susilaukus 65 metų amžiaus.
Visų pirma skaitytojas Jai dabar išmokėtų tiktai \it-iems sa\ o draugams ii Norint, kad šlapumai ne- nes tik vartodami daugiau
norės žinoti, ar kiekvienas 3 ‘ ę nuošimčių nuo tos su 'iiaiigėms, kūne mus lėmė pražutu — nenutekėtu į gero mėšlo, galėsime laukti
žmogus susilaukęs 65 metų mos, kokią sudarė visas jo visokiais budais per praeju- grindinio apačią ir iš ten ir gero derliaus.
amžiaus gali senatvės pen ždarbis nuo 1936 metų ■!U> metus. Tuiime \ ilties, laukan, reikia sutvarkyti
Agr. M. Stankevičius.
siją gauti?
Kad
šita
parama
ir
bendratvarto
ir pamatus.
kada Įnėjo galion šis istaKas daryt, kad grudai
Ne, ne kiekvienas. Ją gal ymas) iki jo mirties. Jeigu aarbiavimas nesumažės ir, Gl.indinvc t[ni buti iš.
ia±
^.
me
lb
’
.
klotas
moliu
arba
išcemennekirmyų.
gauti tik tas, kas buvo apsi laleisime, kad per tą laiko\ isiems savo skaityto- luotas, o pamatai išcemendraudęs ir dirbdamas mokė arpi jis uždirbo $3,000, tai
N. Wilmingtoro farnierys
___ butu
__ _____
išmo- ją11??, korespondentams ir tuoti. Grindinys turi buti Į klausė per “Keleivi,” kas
jo tam tikrą mokesti i “So o našlei dabar
eta §150. Ir tai butų jau jjaip draugams “Keleivis” kurią nors pusę nuolaidesčiai Security” fondą.
iskas. ką ji galėtų gauti.
linksmų ir laimingų njs, kad i tą pusę galėtų su- reikia darvti, kad duonai
grudai nekirmytų,
Toliau, norint gauti se
1940 metų.
bėgti ir srutos, o iš ten jos laikomi
Bet
jeigu
Jonas
Kočerga
natvės pensiją, būtinai rei
“Keleivio” Štabas, vamzdžiu butų išleidžiamos taigi čia aš duosiu patarimą.
Nusipirk aptiekoj 1 svarą
kia sustot dirbus. Čia reikli niitų dabar, 1940 metais,
E. K. Sliekienei, D. P. Le laukan i tam tikslui paruoš Caibon Disulphide. Mes už
tačiau pastebėti, kad ne vi ai jau likusi jo našlė galėtų
tą su nepraleidžiamais šo
tuomet žmogui apsimokėf jauti pensiją, jeigu jos am kavičiui ir J. Baltrušaičiui. nais ii dugnu šulinėli. Kad svarą mokam 50 centų. Ant
Atsiprašom, bet tamstų
kelto yra nurodymai kaip
darbą mesti. Jeigu jis tur žius siektų 65 metų. O jeigu
žiemą šulinėlis neužšaltų,
neblogai apmokamą užsiė ji turėtų vaikų, tai ji gautų rezoliucijos “Keleivin” ne- reikia pridengti mėšlu. Be jis vartoti.
Floridos ūkininkas.
mimą ir gali da dirbti, tai oensiją ir neturėdama 65 dėsime. Nedėsime dėl to, to, jis turi būti Įrengtas ata
netų
amžiaus.
Tačiau
netukad
joje
iškraipomi
mums
jam naudingiau bus dirbti
tinkamo dydžio, kad dažnai Lengvas Budas
negu iš pensijos gyventi i ėdama nei vaikų, nei 65 o erai žinomi faktai ir klai- srutų
nereikėtų išvežioti.
Išmokt Angliškai.
nes pensija bus daug ma metų amžiaus, ji gautų tik dinama visuomenė. Paga- Srutos išvežamos i laukus ir
vieną mokestį, sesias jo niė- Įiau, jos autoriai prieštarauRankius reikalingiausių žodžių ir
žesnė, negu jo uždarbis.
oasikalbėjimų. Ši knvp; sutaisyta taip
nesines pensijas vienoj vie- ja ir patvs sau, nes dedasi pievas.
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
Paimkim toki pavyzdi:
Jonas Kočerga uždirba pc
$100 nėr mėnesi. Jeigu jis
turi “pilną apdraudą.” ir
jeigu dabar jam sukako 65
noj
mecisic U7mcrcr«j
. tišku Ištarimu ir gramatika. Antra
metai, tai sustojęs dirbti jis ius to, ką butų gavęs jos
mą — mesiąs
UZ1 ugsta.
. padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė
Kad lauko vanduo i tvar-1 ____________
».>.
x.rw
gaus per mėnesi $25.75. Oi vyras. Jeigu jo mėnesinė
Toniui Ziblotui.—Už pi
jeigu jis “pilnos apdraudos” pensija butu buvusi $25.75, nigus ir iškarpą ačiū. Pana- tą nesuoėgtų, reikia aplink ŽODYNĖLIS
neturi (t. y. nepastoviai mo iai jai buš mokama S1H.31 5n? medis, kaip parodoma tvartą apkasti grioveli
į
lietuviskai-angliskas
IR
kėjo i “sočiai security” fon uer mėnesi.
toj iškarpoj, gali būt, nes, Negera, kad mesiąs būna
t
į ANC.LIŠKAl-LIETUVIŠK AS, telpa
18,000 žodžių, labai parankus turėt
dą), tai jis nei tiek negaus.
Senatvės pensijos didu&erai įsiziuresit, jame perdaug sausas, kas ypač ;■; kišenyje.
Gražiai apdarytas dirbtine
Taigi jam naudingiau bus mas priklauso nuo to, kiek 9^1‘a nieko nepaprasta —iš
pasireiškia pas avis ir
skūra, 160 puslapių. Kaina SI.00. Pa' Tankesnio ir geresnio kišeninio žodyšitos pensijos neimti, bet tę darbininkas uždirbo nuo -'em° kelmo auga keturios
arklius.
T. .
...
,
.
nėlio lietuvių kalboje ne:a. Gaunasti savo darbą ir gauti po šito “Sočiai Security” istaRad mesiąs butų geresnis, mas “Keleivy.”
s^kos, su 'plačiu tar$100 Į mėnesį.
tymo Įsigalėjimo ir kiek jis Posakiu. Kai artistas nupieyra Įmokėjęs i “Sočiai Še-b ant popieros, pndėdaŽmonai ir vaikui taipgi mo
eurity” fondą. Jeigu jis dirdažų įrsesėkama pensija.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
bo tą laikotarpi pastoviai, JjV' ,tal
11 žmogus
Tačiau jeigu -Jonas Ko tai jis skaitomas “pilnai ap- įskeltomis aukštyn rankoPritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
čerga turi žmoną, kuriai draustas” ir gaus pilną pen- mis kojomis^ Panašiu buSUTAISĖ
DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
VLADAS MIYINSKAS
Italijos žemėlapio artaip pat jau sukako 65 me siją pagal savo uždarbi. Bet f'.u
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDLCATION
Amerikos ir Lietuvos visuo- tai amžiaus, tai reikalas bus jeigu žmogus dirbo su ilgom ’4sVn dažnai padaro MussoKAINA §1.00.
■ -r<-i is žinomas laikraščiu jau truputi kitoks, nes jai pertraukom, tai, «upranta- ^ni° 'iatą, o Vokietija nese
DR.
D.
PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass.
da.„ buvo vaizduojama
1 ei’drafiarbis ir skaitlingų eks- valdžia mokės pusę to, kas nta, jis negalėjo daug i tą
eoPOOoooocoooooooooeooBoeooooo——
irb . i Lietuva organizatorius Jam bus mokama. Jeigu jis fondą imokėti ir jo pensija kaip vilko nasrai, apsizioję
Čekoslovakiją,
lai
ne
tikroi palydovas
ir a I - • iiingai gaus $25.75, tai ji gaus jau nebus pilna.
---------- vė, bet fantazija.
Ciibo svečių Amerikos 1.' .ijoje ■ 12 88. Per abudu jiedu
u
jau
8:18.63.
Tada
jau
LIETUVIU LAISVĖS MY
Xev Yorke. lietuvių s;<; iaus
INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
■'ergai
gai apsimokės
\-dėio pareigose. Per dešimt
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
Puiki naudinga knyga, aprašyta
WAUKEGAN, 1LI.
katalikų bažnyčios siautimas ir pra-i
• ų eileig.ueai populi;:, izavo ' : bą pamesti. Apsigyvenęs
d.:ia reformos. Su daugeliu puikių
- noi-s pigesnė] vietoj, ant
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS
Klaipėdos uostą. Iš mirė >s Ii
VALDYHt 193? MRTA.MS
$1.00
paveiksiu. 215 pusi.
«
:
ics
faimukės,
ir
gauda1
kiekvi’enam ŽMOGUI.
los Mačiulis — pirmininkas.
Ljfis pasitraukė, verčia
Eu906 Prearoft St. Vaukegan. Ui
kas
mėnesi
iš
valdžios!
AMŽINOS DAINOS.
{
i >pos karo. dėl kurio .
mas
Toje knygoje yra pamatinėm žiniot* W Anatomi
F. Sedoravitia — pirm.-pagelbinin.,
38
63
jis
su
savo
žnio-j
šioje
knygutėje
telpa
II
geriausių
t
i Lietuvą, kaip ir i kita iiuro753 Lincoln st., IVaukcgan. 111.
jos,
Fiziologijos ir Hygienoe.
Jovaro dainų. Jos tinka deklaniaci- J
u galės ir be darbo pra- ’ 4’izana Gabris—nutarimų rast.
: ;>< valstybes. sustojo. \. Mu
joms ir dainavimui. Kait.a .... 15c. >
Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo
■i. f) jeigu jiedu turi 730 MeAlister avė., Waiik«-gan, Iii
i insko buto adn sas: b'»‘ Etna
kūno
mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirm?
•hniliia
Kernagis--turtų
rast
- » lanko mokyklą, 720 Vino Plane, \Vaukegan, UI
t . Brooklyn. X. Y.
nežinojo.
DR. MARGERIS
ikui valdžia mokės K Vaitiekūnas — kasierius,
Turizmo i'.ios.
Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
88 per mėnesi iki! 726 — Sth St.. tVaukegan. UI
Gydytojas ir Chirurgas
KASOS GLOBĖJA’
vienas
aiš’Mai gal: suprasti ir matyti savo kūno
n' : k
18 metų am-' O. lauraitis, K. Ambrozunas.
Valandos: nuo 19 ryto iki 2 p. p
t
TIKĖJIME ISTORIJA.
organus
paveiksluose.
♦
KNYGIAI
Lct jeigu vaikas moir nuo 6 iki 8:36 vakaro,
I’., n
P. P Chantepic •»!<• ia SauK.
Dambrauskas.
A.
Marcinkus
Knyga 140 puslapių, grašiai audimu apdalyta
šventadieniais: 10 iki 12 dienų.
ii
-ayc. Teologijos profesorius. Vertė i ;
t relankvs, tai tokia
MARŠALKOS:
. tuviu kalhor J. Laukis. Knyga diKaina $2.50
3323 So. Halsted Street
i:. -1 bus mokama! RukStaks, J. Jarušnitis.
f.—; ato, jos<; pi,ls. s-i daugybe piiŠe
♦
KELEIVIS
!i
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die tik iki
CHICAGO, ILL.
r. .ų amžiaus.
Susirinkimai būna paskutini n <!■ i
vučių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- .
‘hjatd od a 00: T ‘oi^oujuj ouzott f:ian
253 Broadwav
So Boston. Mah
Tokiu
budu,
su
žmona
ir
, ,
u Gražiai: tvirtais apdarais.
Tel. Boti Ieva rd 8483
.iuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir
iiieago, 1914. Kama ............... $7.00 vaiku, Jora - Kočerga galės’ \<iams Sts.. \Vaukcgan, Iii.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

KAIP DABAR Į LIETUVA KE
LIAUJA ŽIBALAS.

Keliaujanti Orlaivių Dirbtuvė.
•s-y

Kilus Europoj karui, Lie buvo mokama. Ir už važmą
tuvoje pritruko netik auto eikėjo sumokėti iš anksto,
mobiliams kuro, bet pritru tanklaiviams važmos dar
VILNIUS PATS IŠSIMAI
GEN. ŽELIGOVSKIO
ko
ir žibalo žmonėms. To nepaėmus. Teko pasitikėti
TINTI NEGALI.
DVARAS NUSAVI
dėl
“Lietūkio” direktorius ’aivų savininkų sąžine.
NAMAS.
Kauno Žemės Ūkio Rū
Dagys paaiškino laikraš
Pagaliau pirmasis tank
Arkivyskupui
Jalbrzykow- muose
buvo suiuošta pa
čiams, kokiais keliais dabai laivis su 550 tonų gazolino
skiui Lietuva neduoda paso. skaita apie Vilniaus krašto
turi keliauti Lietuvon žiba oasiekė Lietuvą ir paskirsty
las.
tas vartotojams.
Generalinis Lietuvos Kon problemas. Paskaitą skaitė
ekonomistas
A.
Tarulis,
ku

Istorija
esantf
tokia.
Per

sulatas Ne\v Yorke gavo iš
Likusiam kroviniui buvo
nai “Lietūkis” buvo išsinuo pasamdytas antras tanklai
Vilniaus šitokią kablegra- ris pažymėjo, kad Vilniaus
kraštas šiuo metu pats išsi
mojęs anglų tanklaivi 4,500 vis iš Rumunijos uosto. Tas
mą:
tonų talpos. Tuo tanklaiviu
Vilnius, 29 gruodžio. — maitinti jokiu budu negali.
laivas pareikalavo
pusę
buvo numatyta reguliariai važmos sumokėti išplau
Sutvarkius maisto produktu Jį turi maitinti Lietuvos iž
vežioti ištisus metus reika
privežimą, kiekvienas lais das ir plačioji lietuvių vi
kiant, antrą pusę prekes pa
suomenė
aukomis.
lingus naftos produktus iš sikrovus.
vai gali pirkti už normalią
Tas tanklaivis
Daugiausia Vilniui trūks
Tuodujų juių uostų i Klai •ugsėjo 20 d. nepasiekęs
jrieinamą kainą produktų
Štai, Amerikoje sugalvota ir pastatyta pirmutinė keliaujanti dirbtuvė orlaiviams taisyti.
pėdą. Rugpiučio 3 d. tas tikslo nuskendo, o 270.000
dek nori, todėl atpuolė rei- ta jautienos, nes rusams čia
Ją
suplanavo
aeronautikos
inžinierius
Kilby
Couse
iš
Netvarko.
Ji
yra
aprūpinta
visais
ipaviešėjus,
dingo
Vilnijos
tanklaivis pilnas prikrautas litų tanklaivio savininkams
calas maisto korteliu ir jos
rankiais,
reikalingais
sugedu
sius
orlaivius
taisyti.
Jos
kaina
nustatyta
$50,000.
Mano

iš Batumo ir Tuapse Balti jau buvo sumokėta. Pradė
panaikintos. Kas sekmadie ūkininkų gyvuliai. Todėl nė
ma, kad tokių dirbtuvių bus galima nemaža parduoti kariaujančioms valstybėms.
jos link. Klaipėdą tanklaivis ta jieškoti naujo tanklaivio.
nį iš Kauno atvyksta bent i ra ir pieno, nėra sviesto; nė
ra
taip
pat
kiaulienos
ir
nė

turėjo pasiekti rugpiučio 22 Surasta 11,000 tonų talpos
tūkstantis ekskursantų, ku
LIETUVOS
VALDŽIOS
KĄ
LIETUVA
DARYS
SU
SUIMTI
GIRININKĄ
APra
duonos,
nes
ir
javai
din

dieną. Rugpiučio pabaigoj, laivas, kuris sutiko prekes
rie patys džiaugiasi Vilniu
LENKIŠKAIS ZLOTAIS. I ŠAUDĘ PIKTADARIAI.
esant Europoj labai Įtemp atvežti. Tas laivas lapkričio
mi, o miestui palieka be mo go. (Vienas ūkininkas iš SVEIKINIMAS AMERI
KOS LIETUVIAMS.
ralės ir daug materialės Vilnijos pasienio rašė “Ke
Paskelbus lenkiškų zlotų
Madžiunų
girininkijos, tai būklei, laivas jau turėjo 12 d. laimingai pasiekė Lie(Kabeliu
Lietuvos
Pasiuntinybei
leiviui,
”
kad
bolševikai
išsi

naudos. Žinomo generolo
deponavimą (pasidėjima i Rudiškių valse, girininkas; atplaukti į Klaipėdą, jo sa uvą ir pradėjo naftos gami
VVashingtone.)
kūlė
mašinomis
ūkininkų
Želigovskio dvaras nusavi
i
• V,
bankus), iki lapkričio 22 d*. Stasys Grigelis surašinėda- vininkai telegrafu pranešė, nius iškrauti į musų vago
javus
ir
išsivežė.
—
Red.)
sugedus, nus. Vieną trečdali prekių
namas. Arkivyskupui Jal1.. J5.aujų
pr°ga . nuo" buvo deponuota 31,972,715 mas iš valstybinių miškų pa- kad mašinoms
brzykovskiui neduotas Lie “Lietuvos Ūkininkas” pra ; širdžiai sveikinu visuose zlotl} juo$ deponavo 37,694 vogtą turtą, buvo kažkieno tanklaivis užsuks i vieną iškrovus, vėl atsirado kliū
tuvos pasas.
kontinentuose gyvenančius asrnenvs pat>al pasus ir as-! apšaudytas. Darant kvotas Norvegijos uostą remontuo- čių.
neša, kad šiuo metu Vil ; brolius
lietuvius, ir .ypač
dokumfntus išsikeitė b kratas pas Madžiunų kai- tis. Vėliau be perspėjimo
niaus miesto savivaldybė
Pagal sutartį su Sov. Ru
SOVIETAI TIKRINA IN šelpia apie 10,000 žmonių. i jus, Amerikos lietuviai, ku- j į^us apje 16,000,000 zlotų, i mo gyv. Miką Petrauską ir laivas iš Stavangerio nu
sija,
iki 1939 metų galo buplaukė
dar
toliau
i
šiaurę,
ne
parodėte
tiek
dau
TERNUOTUS LIETU
Vilniaus miesto burmistįvo
numatoma
gauti per 16,Bergeno
uostą.
VOJE LENKUS.
ias Kaminskas sako, kad rūmo tėvynės reikalams. ,o- lr -Lietūkio pr
000,000
svarų
žibalo, gazo
Atvykusi į Lietuvą Sovie miestas turėsiąs užtraukti Esu įsitikinęs, kad vieninga buvo o-auta 4,805,553 zlo-; ių ekspeityzos budu nusta
Tuo metu Europoje kilo lino ir benzino geležinke
tų Sąjungos komisija daro bent kelių milijonų litų pa i Ij^tuvių tauta pakels siau- tai; už pašto, telefono, tele-^ tytu, kad lapkričio 13 d. karas. Keliai į Baltijos jurą
' ciancius Europoje karo sun- oraf0 ir geležinkeliu patai- girininkas buvo apšaudytas kariaujančių valstybių buvo liais.
sąrašus buvusių Lenkijos skolą.
tumus ir
sulauks ?navimui
___:____ ga
___Uta
_ non
ir laimingai
laimingai sulauks
939,666 _.i„
zlo- š šautuvo, rasto pas M. Pet užblokuoti ir saugomi. Buvo ‘ Taip pat jau baigiama su
Pieno vilniečiams pristato kuinus
karių, internuotų Lietuvoje,
pasaulio
taikos,
kun
sustipia
j
įį
.
v
j
so
su
deponuotai?
auską. Liudininkais nusta- aišku, kad tas tanklaivis į sitarti su Suv. Valstijomis
norėdama patirti, kurie yra Lietuvos bendrovė “Pieno
zlotais, Vilniuje ir Vilniaus yta, kad girininką Grigelį Klaipėdos uostą jau nebe- dėl 500 tonų talpos tanklai
kilę iš Sov. Sąjungos užimtų centras,” bet tas pristaty nns Lietuvą.
Antenas Merkys, frit«e surinkta netoli 54 ipšaudė M. Ginevičius. Nu- atplauks. Tada “Lietūkis" vio parsivežimo į Lietuvą
sričių ir kurie no:i ten išva mas da nesąs gerai organi
Ministras pirmininkas. mj]įonų zlotų. Iškeltus į li ikaltėliai suimti ir pasodin- pasiuntė savo atstovus ištirti ■ su žibalu, gazolinu, benzinu
žiuoti. Nemažai internuotų zuotas ir Vilniuje jaučiama
tus, valstybė tuos visus 54 ;i Vilniaus sunkiųjų darbų transporto galimumus ir tar 1 ir alyvomis. 1940 metams
jų užshašo išvykti. Netrukus didelis pieno trukumas.
ŽINIOS
PER
LIETUVOS
milijonus zlotų sunaudoja kalėjime. Kvota su kaltę į- tis kaip iš anglų tanklaivio “Lietūkis” jau yra numatęs
tokiu pat būdu. bus surašyti
Ruginės duonos kilogra
KONSULATĄ NEW
atsiskaitymams už įvairias rodančiais daiktais perduo- perimti Lietuvai skirtą kro i ir dalinai sutaręs užpirkti
visi civiliai pabėgėliai ir ga mas kainuoja 30 centų
YORKE.
dotais padarytas skolas tam | ta Valkininkų apylinkės tar- vinį. Norėta krovinį sukrau užsieniuose tokius naftos
lės partijomis išvažiuoti i i arba 60 lenkiškų grašių.
tikiiems skolininkams Len-' dytojui.
savo kilimo vietas. Vokieti Duona brangi, nes miltus Žemės reforma Vilniaus
ti Norvegijoj, o paskui ne gaminių kiekius, koki kas
Rijos dalyse.
;---------------ja kol kas dar nepriima iš reikia vežti iš Lietuvos.
krašte.
utralios valstybės tanklaiviu met krašte sunaudojami.
Už zlotą Lietuvos valdžia VILNIUJE GAUDOMI
jos užimtųjų sr eių kilusių
atsigabenti. “Lietūkio” at
Kaunas. — Seimas jau davė žmonėms po pusę lito.!
BANDITAI.
gyventojų, kurie; dėl karo
stovas
Bergene jau buvo su
priėmė įstatymą žemės re
atsidūrė Lietuvoje, tačiau DVIEJŲ PAVYDULINGŲ formai Vilniaus krašte prasitaręs
su anglų tanklaivio
Maišiogaloje suimta gauBROLIŲ GINČAS.
laukiama, kad susinormakapitonu
dėl naftos gaminių IšRODYK 10 METŲ JAUNESNE
vesti.
VALSTYBĖS OPERA BUS; ja banditų, kita kriminalivus padėčiai Vokietijos už
VILNIUJE, O TEATRAS >
plėšikų gauja suimta iškrovimo, tačiau sužinojęs
Juškonių kaime, Kapčia
imtose Lenkijos srityse, ir iš miesčio valsčiuje, gyveno Lietuvos Vyr. Štabo virši
vai
i * ilniuje. Juos teis karo lau- apie tai vietos anglų konsu
tų sričių kilusieji galės grįžt. du broliai Stravinskai. Jušninkas išvyko į Rygą.
—kaunl.
ko teismas. Bendrai, Vii-f las, pasirėmęs karo nuosta
Labai daug žmonių yra ' konių kaimas buvo išskirs
Kaunas—Vyr. štabo vir
Elta praneša, kad Lietu-! niaus miestas ir kraštas jau tais įsakė tanklaiviui iš Ber
pabėgę į Lietuvą nuo bolše tytas į vienkiemius ir jo vie- šininkas,
div.
generolas vos valstybinė opera bus baigiamas apvalyti nuo kri- geno plaukti į Angliją. Tada
viku armijos, kai ji pradėjo ! toje pasiliko Stravinskų na Pundzevičius, išvyko revizi- perkelta pastoviai į Vilnių,; minalistų, kurie čia buvo pa teko griebtis naujų žygių
veržtis i Vilniaus kraštą. mas.
moti Latvijos gen. Štabo o dramos teatras pasiliks1 plitę, kai lenkai paskutinė-; kroviniui atgauti. Po ilgų
Taigi dabar bolševikai išsi
Kaune. Bet ir drama tam mis savo viešpatavimo die derybų, pateikus garantiją,
Namas nyko. Vienas bro viršininką.
valys juos iš Lietuvos atgal lis budriai saugojo, kad iš to
tikrais periodais lankysis nomis iš kalėjimų paleido kad siunta bus sunaudota
Steigiamas Pramonės
į Vilniaus gubernijos rytus, namo antrasis nieko nevogVilniuje. Vilniuje nuo se visus kriminalinius nusikal grynai Lietuvoje ir kad už
Bankas.
kurie buvo prijungti prie : tų. Tačiau namas buvo abie
laivo perstovėjimą bus mo
niau veikia lietuvių teatras tėlius.
Sovietu.
kama
po 3,000 litų už dieną,
Kaunas.—Lietuvoje krei- “Vaidyla,” kuris taip pat
jų brolių nuosavybė, ir jiedu
pavyko gauti leidimą kro
: vienas antram negalėjo už. piama daug dėmesio tinka- atgaivintas ir veiks pačiame į kunigų celibatas.
LIETUVIŠKIAUSIS AP drausti ką nors išnešti. Buvo□ mai remti ir kredituoti pra- Vilniau* mieste ir lankvsis —išaiškinta kunigų oepatystės is- vinį persikelti i kitą, neutra
SKRITYS VILNIAUS
Ž.ny??
monę. Tam
Tam tikslui
tikslui šiuo
šiuo metu
metu Vilnį.,»c
Vilniaus krašto provincijoj, toriją. pasekmes
ir jų doriškas nu- lios valstvbės, tanklaivi ir
prieita prie to, jog vienasc mone.
KRAŠTE.
steigiamas
Pramonės
Bankaip
kad
Klaipėdos
teatras
tyti
kiekvienas
vyras
tėvas ir jauni- išgabenti.
brolis vogdavo iš to namo
•, } 1
• tt i - - t •
caitis, kurie geidžia, kad jų moteris.
Stebuklingos Gyduolės. Kurios Pa
Iš visų trijų naujųjų Vil duris, langus, lentas ir kt. kas.
jankydaYOSl Vakarines Lie- ; dukterįs ir mylimosios nepapultu i
Jieškant naujo tanklaivio, naikina Zilimą. Plauku slinkimą ir
'tokią
kunigų
globą.
Parašė
kun.
Geo.
niaus krašto apskričių, Vil dieną, o antras neapsileis- Amerikos lietuviu aukos
tuvos miestuose ir mieste Tovvsend Fox, D. D., sulietuvino vėl susidurta su dideliais Plaiskanas. Šias įryduoies privalėtų
vių
kiekvienas, kuriant zyki, sl-r.niaus, Valkininkų ir Šven davo broliui, vogdavo nak
liuose. keldamas lietuvių Ferdinand de Samogitia............... 25c. sunkumais, nes naujieji ke turėt
vilniečiams šelpti.
la arba pleiskanuoja plaukai. Jos
čionėlių, pastarasis yra visų čia.
XT
...
T _
j tautini susipratimą ir kul- LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų liai į Baltijos jurą dar ne r-ti taiso žilus plaukus koki bu
New Yorkas.—Į Genera- tua '
co. b°t nėra dažai. Nėra nieko už
lietuviškiausias. Tai nuosta
Domas Stravinskas prasi
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma buvo žinomi ir laivai pasi jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai
linį
Konsulatą
jau
suplaukė
biai gražus kraštas, prime tarė, kad jis mieliau matytų
tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page- j
pasiūlome dide'i J2.00
ryžo plaukti per pavojingas supažindinimui
pakelį už $1.00. Užsisakyk š'audien ir
nąs Anykščių ir Zarasų apy tą namą sudegantį, negu ati Amerikos lietuvių aukų vil Vruguay'aus Lietuvių Onrbtmnkų rinta laida. Kaina ........................ 25c. i vietas.
sutaupyk doleri. Jeigu nebusite pilnai
Socialistinės Minties Laikraštis
linkes. čia daug miškų ir tenkantį broliui. Todėl, kai niečiams šelpti $3,031.66.
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
Pagaliau surasti du tank žinti.
PAŽANGUS SĄVA.rTRASTfS
Reikalaujame agentų.
ežerų, kurių grožiu buvo ir ' tame name kilo netikėtai
“
Naujoji
Banga'
laiviai,
bet
jie
pareikalavo
ARGENTINOS
LIETUVIŲ!
ST. ŠIMKUS PARAŠĖ
lenkai susidomėję, nes ir gaisras, įtarimas krito Do
HERB CO.,
be galo aukštos kainos: už VALORTONE
du kartu per mėnesi. LaiII džiaIšeina
BALSAS
I)ept 4.
OPERĄ.
Švenčionėliams ir Pabradei mu Stravinskui, ir šitas atsi
Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
Į U. S. A. metams kainuoja $1.50. 1 atvežimą teko mokėti de P. O. Box 54, Danville, III.
•
: “NAUJOJI BANGA Suv. Valstijobuvo pripažinę vasarviečių dūrė pas teismo tardytoją.
Amerikiečiams4 gerai pa- „e jr Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių Į šimt sykių daugiau, negu
teises. Vasaros metu čia su Jis aiškinosi nieko nežinąs Žįstamas kompozitorius Stagyvenimą, išsirašydami “Argentinos
Adresas:
N. BANGA
Lietuvių Balsą.” Adresas;
važiuoja atostogauti iš Vil apie gaisrą, ne jis padegęs, sys Šimkus jau baigė savo į c Para««ay No- 1480«
”1
“A. L. BALSAS”
MONTEVTPFO T'RUGUAY.
niaus ir tolimesnių vietų. tačiau atsirado liudininkų, onera, pavadintą “Pagi-i
Casilla de Correo 30$,
Buenos Aires. Argentina.
Žemės čia smėlėtos, ūkiai kurie matė Stravinską prieš riai.” Operos siužetas vaiz
daugiausiai smulkus, neiš- pat gaisrą einantį ir bėgan duoja kaimo gyvenimą, be
skirstyti į vienkiemius, ir tį nuo to namo į savo na kylantį laisvos Lietuvos jau-i
nors žmonės daibštųs, var- mus.
nimą ir šviesaus ūkininko
guose užsigrudinę, tačiau
Šiomis dienomis Mariam- santykius su atgyvenusiu
suvargę ir Suskurdę.
polės apygardos teismas iš tavo amžį dvaru. Opera yra
i
£-i
važiuojamoje sesijoje Seiri 4 veiksmų. Kompozitorius,
SOVIETU RUSIJA PER juose sprendė šią bylą, ir
pareiškė: “Operą kuriant LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
KA LIETUVOJ MAISTĄ.
broliai dar turėjo progos buvo dienų, kad visai nega TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
Lietuvos Konsulate gauta pasiginčyti, pasibarti ir iš lėjau rašyti. Laikraščiai, ra
GRAŽIOS EILES, DAINOS |
Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
iš Kauno kablegrama 29 reikšti vienas kitam neapy dio veikia. Karas visiškai
gruodžio praneša, kad So kantą. Kadangi liudininkų atėmė norą kurti. Ir nebeži lo. Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas Žur
IR BALADOS.
|
vietų Rusija jieško sau mai parodymai byloje buvo la nojau, ar baigsiu. Tačiau nalas KULTŪRA.
o
sto Lietuvoj. Lietuva sutiko bai paviršutiniški, teismas Vilniaus atgavimas taip pa
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
Knyga
papuošta
daugeliu
spalvuotų
puikių
paveikslu.
parduoti rusams kiaulių už D. Stravinską išteisino. Abu taisė nuotaiką, kad bema NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairiu eilių.
13,000,000 litų i;-- sviesto už broliai Stravinskai yra jau tant opera buvo baigta."
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas. įdomus
JI PALINKSMINS JL’SĘ LAISVAS NUO
9,300,000 litų. šis faktas pagyvenę, turį per 40 mętų,
ir naudingas.
aiškiai parodo, k d Sovietų ūkininkai. Jų tarpusavė ne GILINS ŠVENTOSIOS
DARBO VALANDAS.
Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
Rusija, didžiausia ūkininkų santaika ir stebina ir juoki
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŪŠIŲ EILĖS:
UOSTĄ.
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
šalis visame pasauly, ne na kaimynus.
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
Būtinais ūkiniais sumeti ŠYKITE JI PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
įstengia pasigaminti sau pa
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
mais
nusistatyta
Šventosios
kankamai maisto. Mažiukė JAU STATOMI STULPAI
Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
Lietuva gali maistą parda PALEI NAUJĄ LIETU uostą pagilinti iki 11 metrų,
KAINA TIK $1.00.
nai
užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingu
kad
i
uostą
galėtų
Įplaukti
vinėti, o Sovietų Rusija turi
Audimo apdarais $1.25.
VOS-SOVIETŲ SIENĄ.
ir didieji jūriniai laivai. Gi dovanu.
pirkti.
Kiekvienai turėtų papuošti savo knygyną minėta kn>ga.
Einant susitarimu, jau linimo darbams perkama
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs, l'inign- geriausia
statomi stulpai palei naują didelė žemsemė, kuri galė-i
siųst “Money Orderiu." Popierinius galima siusti tics:og papras
NAUJAS FABRIKAS.
Lietuvoje: Metams tik 16 litu; Pusmečiui — 8 litai.
tame kenverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
Lietuvos
ir
Sovietų
Sąjun

tų
kasti
juros
dugną
iki
11
j
Inž. Darnusis ir ko. RauAmerikoje: Metams $4; Pusei metu 82.
Adresas:
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.
dondvaryje įrengė ir palei gos sieną. Tarp Lietuvos ir metru. Be to, perkamas vie
ŽURNALAS “KULTŪRA”
“KELEIVIS”
do darban fabriką, kuris ga- Sovietų Sąjungos stulpų pa nas tvirtas vilkikas ir 3 ba
liekamas
5
metru
tarpas.
—
landos iškastoms žemėms
253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
dondvaryje įrengė ir paleiElta.
šalin
pagabenti.
į
muila.
iMMMOoeoooooooooooeooeooouooou

NEBŪK ŽILAS

PAŽANGIEJI AMERIKOS
IETUVIAI!

i

SIELOS
BALSAI

i

No. 2. — Sausio 10 d., 1940 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Aštuntas Puslapis.
Misteriškai mirė Vilimas
Paneik
to.

Vietines Žinios
JAUNO LIETUVIO TRA
GEDIJA.

Valdžiai reikalingi amatninkai.

,

.........

Sužeisti Suomijos Gynėjai.

P. Ketvirtis Floridoj.

Musų auksel ius jieško šiPereitą sekmadieni buvo luinos. P. Ketvirkis Jokui'alaidotas Vilimas (Vin- bėnas
ir Frankis iscas) Danelis. 24 metų lietu- važiavo i Floridą pasivis. Jo motina ir du broliai šildyt. Iki Sanannah, Ga..
gyvena So. Bostone prie 3 važiavo laivu ir rašo, kad
Douglas st., o velionis jau vandeniu kelionė buvusi lap.nkis metus tarnavo vienoj bai graži. “Sausio 6 d. rytas
iajvį kompanijoj,
Yor- buvo labai šiltas, žuvys šoke_ j0 laivas 2o lapkričio d. kinėja iš vandens kiek akys
turėjo išplaukti i tolima ke- ffali užmatyt. Vandeniu ke
lionę. Nabašninkas Vincas Honė tikrai buvo maloni.į
net pinigus perrašęs moti-,'Nuo čia važiuosime busu i
nos vardu, kad tokiu nėra- Floridą. Aplankysime visus
miu laiku, reikalui esant, ‘Keleivio’ draugus. Visiems
motina galėtų pinigus vai- geni dienų.—P. Ketvirtis.”:

Jungtinių \ alstijų laivyno
Frsnas Malkcvičiukas pra
dirbtuvė
Bostone prašo
rašo mumušosi elektros kėdės.
pranešti “Keleivio .,skjĮrt>:
Franas Malkevičiukas. 26 tojams, kad jai reikalingi
melų amžiaus South Bosto šie amatninkai:
no lietuviukas, kuris nesenai
Shipvvright. kuriam moka
su vienu airiu apiplėšė ban
ma
nuo 96 centų iki $1.08 i
ką. pereitą sąvaitę buvo nu
valanda.
teistas kalėjiman nuo 6 iki S
Calker «£• chipper, $1.03 i dyti.
metų. Sena jo motina apsi
Bet lapkričio 19 d. Vincas Dorche»ttrio Lietuvių Kliu-,
valandą.
pylė ašaromis.
87c.
Danelis
kažin kur dingo. bas rengia puikų bankietą.
Driller (pneumatic)
Jauno Malkevičiaus gy
Hoider-on, 80c.
Kuomet laivas
pasiruošė
Sausio 14 d, nedėlioję,.'
venimas yra tikra tragedija.
Kiveter, $1.05.
plaukti.
Danelio
nebuvo.{nuo
6 vakare, visos Dor-'
Motina jį mažuti augino ir
Kivet heater, 69c.
l aivas išplaukė be jo, o apie • chesterio moterys rengiasi
tikėjosi susilauksianti pa
Loftsman,
$1.12.
\ inco pražuvimą kompani- piie to jau senai ir sako, kad
galbos senatvėje. Ir jis buvo
Snipfitter,
$1.05.
ja
tuojaus pranešė motinai i jOs pagamins puikiausią vavia matome Suomijos neprik lausomybės gynėjus nešant
neblogas vaikas. Bet susidė
Ropemaker.
95c.
So.
Bostoną ir klausė ar jo karienę, kokia kada nors
savo sužeistus draugus Kare Ii j s fronte, Paveikslėlis prijo su aii inkais. Kompanija
Pipecoverer
&
insulator,
nėra
namie.
.
.
i
Dorchestery
yra
buvus.
Skasiųstas Amerikon per rodiją.
buvo bloga. Ansiukai susita
Taip nuo to laiko niekas niausi valgiai ir gėrimai,
rė pasipinigauti. Suruošė $1.05.
ir nežinojo kur randasi \ intaipgi dainų ir muzikos Suėmė Koneckį dėl moteBotbuilder, $1.08.
Krosnis sprogo.
plėšimą, kuriame Malkevi,
...
cas
Danelis.
Buvo
paduoti
progiama,
gries
orkestrą.
riškės nužudymo.
McCarthy valgomųjų daičiukas sakosi \ isai nedalyKiekvienas
kandidatas vjsur pajieškojimai, bet pa- Tas ivvks Dor. Kliubo sv
Lzpereitą
sąvaitę
Dorkrautvelėj, kuri randasi
bet kadangi

TeL Uafeersity HM

Dr. Susan
Glodienes-Curry
LIETUVA DENTISTt
VALANDOS:

9-6 ir 7-9

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO)
C AMBRIDGE. MASS.

fli*. Leo J. Podder
tervje policija
pri? 270 C st,, pereitą subaIš Lt* ii i r. g rado.
Anthony
ny Koneckį, kurį tą sprogo krosnis, iš kurios Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
matė
Meną
paisras. padaręs
padaręs apie
anie Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.
.ate
x butus
...
. . kiro gaisras,
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
girtuokliavus vieš- $9,000 nuostoliu. Persigannuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
tula moteriške, kuri
viršutiniu aukštu gvvenISO HUNTINGTON AVĖ..
rytojaus dieną buvę.rasta lovjai išbž j ^.Tarp fu
BOSTON, MASS.
naziP ,.S « m- Pfkal5lus anteoau. tai ąpli-ilionio Vinco brolis
pazinužudyta. Jos asmenybe tik- hl;v0 h. Stįjla i;ybuiytė;
Tel.
Commnnwealth 4870.
5i™, n lik-A- , ; grkaci« l’.'Ae,™gbAb!!s uzda-:no. kad lavonas vra jo broApiplėšė krautuvninką
lai
da
neišaiškinta,
taigi
poj
alna
lietuvaitė,
kuri
tą
va

• 1
rytas pnes 28 birželio.
| ]i0. Iš veido pažinti jau buvo I
licija stengiasi gauti apie ją karą viesejo pas savo pazisTrys banditai
inėio
Tel. ŠOU 2805
Nelaiminga motina verkė
daik- informacijų iš Koneckio. Jis tanius.
m
sunaus per 6 metus. Paga
at- tačiau atsisako ką nors aiš
DAKTARAS
R
liau. nesenai jis buvo iš ka
plėšė kinti.
J. L. Pašakarnis
lėjimo paleistas. Išblyškęs, didesniam pašte Naujoj
•'A ■
-f u
L- r"t rb
' • $200 iš jo stalčiaus, nabėe
$35 atLietuvių
radio programa.
aphkan-įta
mokyklą
baigiant,
is
laik.
o
glijoj.
Kiekvienas
pageltęs, suirusiais nervais,
OPTOMETRISTAS
ivil $er- podėlio ir iš operacijos žy- Zutu
" a Z Sausio 13, perstoti W0RL
drebančiomis
rankomis tas turės išlaikyti Civil
numetė
jam
miu. kurią Vincas turėjo gy-į
J1§ako
Ofiso valandos:
920 k. nuo 8:30 ryto: (1)
žmogaus Šešėlis. Iš ko jam vice kvotimus
s vas būdamas.
j ck šimtuką. bako, tai ant dainininkė Elena Repšienė
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
dabar gy venti? Darbo nėra.
Be to, reikalingi šie amat
: st. vtkario.
Seredomis:
iš Cambridge; (2) pianistė
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.
Kaip V. Daneli patiko Į
Giminės šalinasi.
Motina ninkai i Springfieldo, Mass.
Edith
Repšiutė:
(3)
p-nia
mirtis, dalykas neišaiškin-j Nukrito su automobilium
vos išsimaitina iš menko; arsenalą:
447 BROADVVAY,
Repšienė paaiškins žalių
tas. Ar buvo jo neatsargu- j
miesto pašaipos.
nuo tilto.
SO.
BOSTON, MASS.
Barrel straightener. ku- mo pasekmės, ar keno noi
žirnių sriubos gerumą.
Jaunas Malkevičius netuAnt L streeto tilto ši paSausio 14, nedėlioję, pro
mokaJ?a nuo
lk,i pikta valia, kerštas—niekas
reiio nei kuo apsirengti, nei
nedėli
Įvyko šiurpulinga ne grama per tą pačią stoti nuo
avalgvti. Susipažino^ vėl su bb-4 per dl'na'
ne?ah pasakyti.
•Tel. 28624
Gyv. 31132
laimė. Tiltas buvo pakeltas
Menu'airiu'.'tas gavo ginklu
Diesinker. $8.16—$9.60. ! Velionis buvęs rimtas, ge- laivams eiti, o gatvė buvo 9:30 i yto bus sekanti: (1)
\DrJoseph A.Gaidis
ir abudu užpuolė South BoGaugechecker. $7.52 —P'ai išsilavinęs, taupus vyru- slidi. Privažiavęs automobi- Walter Wallace, armonistas
’
OPTOMETRISTAS
stono lenkų kooperaty.vo $9.12?
Įkas. Ilgai jo liūdės motina ’ um prie tilto Herbert Ray- iš Needham ir jo orkestrą:
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 5,
bankelį prie Andrevv skvė-Į Machine operator (profi-i^arSar^ H- broliai: Leo- ntond norėjo sustoti, bet Įsi (2) dainininkė Elena Cenie.
nuo 7 iki 9.
nė
iš
Worcesterio;
(3)
Vla

ro. Jiedu’tikėjosi gauti tenai ler), .$4.80—$6.
Įnasir Silvestras.
Seredom 9 iki 12
bėgėjęs automobilis paslido das Volusevičius. ai monisCASPER
’
S
BEAUTY
ir susitarus.
$16,000. Bet gavo tik $610.'
Machine operator (shav-L Kūnas tapo pargabentas į ir nugarmėjo tiesiai i kanaSALON
tas;
(4)
Jonas
Krukonis
iš
AKIU
DAKTARAS
'
So.
Bostoną
ir
pašarvotas
Pagrobė tuo; pinigus ir pa-įer). $4.80—$6.
• Ištaiso defektuotas akis ir tinka>3 L STREET, arti 4-th Street,
Į Stockfinisher,
$4.54 — Akunevičių koplyčioje, o Kubiliuno radio programa. So. Bostono pasakys mono
bėgo.
J ma laiku sugrąžinu šviesą. Išeglogą “Kam Kalėdos, o man
sekmadieni iškilmingai pa
, zaminuoju ir priskiriu akinius,
SOUTH BOSTON, MASS.
Neužilgo abudu buvo su- $7.20.
Sausio 14, nedėlioję, iš vargai, bėdos.” St. Minkus.
Tel.
ŠOU
laidotas
Kalvarijos
kapuose.
; 114 Summer Street,
imti Dorchesteiyie, kur ty-į Temperer, $4.32—$5.76.
stoties WC0P, 1120 k., pra
t__
LAtyRENCE, MASS.
kojo kitą banką plėšti. Abu- Į Tooldresser. $5.76—$6.96.
sidės kaip 8:30 ryto. Pro Cambridge’uje pereito ne- Aru
Toolhardener,
$6.72 — Sustreikavo žuvies krovėjai. gramą
du buvo ginkluoti. Tai jau
pildys dainininkė dėldienio naktį užtroško
labai sunkus nrasižengimas. $7.20.
g L. KILLORY
Bostono žvejų prieplaukoj Rožė Merkeliutė, pianistė krosnies smalkėmis 84 me A.M. Dambrauskas
Malkevičiukui. syki jau ka
Karpenteris. Penlorias
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
Šitie turi paduoti savo ap sustreikavo darbininkai, ku Elena Žukauskaitė, Olga tų amžiaus Fitzgeraldienė
BOSTON. Telef. Lafayette 2271
lėjime sėdėjusiam, dabar likacijas nevėliau 31 sausio. rie iškrauna iš laivų žuvį. Šukiutė ir Ignas Kubiliūnas. su savo sunumi.
\ hiena i taisau viską prie Namo
arba Somerset 2044-J
grėsė 15 metų kalėjimo. Aplikacijų galima gauti Bo Sakoma, kad streikas kilęs
Iš Lauko ir \ iduje.
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
Motina pripuolė prie adv. stono Pašte, Room 1002, ir dėl naujų šakių. Pirma jie
Turint bile darbą prie Nanto
IR NERVŲ LIGŲ.
PAS MUS JUS GAUSITE
Pasveiko.
pataisymo, kreipkitės pa. >nane.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea.
Bagočiaus: “Gelbėk mano kituose didesnių miestų paš vartodavo šakes su trim ša
VISOKIEM PADARAM
f'arbas bus padarytas patenkinan
Žinvčios ministeris B. F.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
sūneli!” Bagočius apsiėmė tuose. Reikės laikvt Civil kom. o dabar jiems duota Kubilius
eini ir prieinama kaina.
jau pasveiko ir vėl Geležies Reikmenų
išgelbėt nuo kalėjimo Mal Service kvotimus.
OFISAS: 313 E Street.
Darbo
dena šaka. Darbdaviai
||
LIETUVIŠKA
Pa? mu? causite: f.eriau»io* Rū
SOUTH BOSTONE.
ke vičiuką, žinoma, nebuvo vieta: Springfield Aimorv,' sako. kad tris šakos perdaug priima žmones, kurie turi
reikalų
su
Žinyčia
arba
pa

šies PENIU. ALIEJŲ. STIKLU.
galima. Bet Bagočiui pavy Springfield, Mass.
31 RICHFIELD ROAD.
I’LUMBINGU. Visokių smulkių
* į suardo žuvį; o darbininkai tarnavimo ofisu.
reikmenų iš geležies, SIENOMS
ARLINGTON. MASS.
ko sumažinti jam bausmę
----------------i priešingi vienai šakai, nes
POPlEIlU. Visokių reikmenų
Dažnai girdėt nusiskun
Tel. ARI, IS26
Teisėjas, kuris pirma žadė o
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
SO. BOSTONE
-i
•
vi
j
’
ii
mažiau
užkabina
ir
jie
dimų,
kad
negali
Įsigyti
pi

mos. etc.
Vladas-• „ , jo duoti jam 15 metų. dabai Se mazko nepngere
r s
i mažiau uždirba.
Geriausis
Tavoras, Piieinalietybės popierų. Dabar tik
HENRY CABIT ~
Jurkevičiukas.
nuteisė ji kalėti nuo 6 iki 8
mia-sia kaina. Pristatymas veltui.
rai
svarbu,
kad
visi
lietuviai
Reg. Pharm.
A. J. NAMAKSY
Užeikit ir Tersitikrinkit.
metu.
Pereita subata netoli nuo’
ssa chusetts Technolo- į taptų šios šalies piliečiais.
100
Dorchester
Street
m..n,
Real Estate & Insurance

DRT .

APTIEKA

Flood Sąuarc
Uardicare Co.

bals

A. J. ALEKNA. Savin

m a;

628 BROADVVAY,

.i o

draugai mane ]
išsėdėjau 6 metus visai ne
kaltas. Netekau sveikatos.
Išėjus i laisvę gyventi jau
nėra kaip. Norėjau valgyt.
Turėjau eit plėšti. Ir štai
mane vėl ima kalėjimam
Nenoriu aš tenai puti. Nu
leiskit mane elektros kėdėn.
Aš nenoriu daugiau gyventi...
Bet teisėjas negalėjo jo
pageidavimo išpildyt.
Ir
Malkevičiukas vėl uždary
tas už geležų. <• nelaimingai
jo motinai vėl prasidėjo aša
rų pakalnė..

Operacijos neatlaikė.
Pereitą šeštadi ni, sausio

6 d. Ariingtora- mirė -Jonas
Ju«.d\ii-.'s. 5.. metų am
žiaus \ y ra*-, i ’< šai v tas bu\o Petro Akunevičiaus

lai-

dotuvią Kop'vcioie. Palaid« ililS .**. iio 9 d. '
Y 1OIJ> - . Juodvn> lu
rėj'i sunkią
'O, I:u<, k ii

i.*
;•«»

pai vos <ij»e*'aci-

mirt

SOUTH BOSTON. MASS.

tuliuose (Aletnueni, La\vrence’o priemiesty. Neturė
damas ką veikti, pereitą su
bata jis inėįo i valti Men imacko upėj ir atsirišo ją,!
visai užmiršdamas, kad jis:
netui i irklų. Valtis tuo tarpu
nuo kranto atsitolino ir vė
jas nunešė ją Į upės vidurį. į
Dabar Jurkevičiukas pama-j
tė. kari ta valtis yra kiaura,
ir Į ją greitai sunkiasi van
duo. Nusigandęs jos pradė
jo rėkti. Išgirdę žmonės pa
šaukė policiją, o ši pašaukė
ugniagesius su ilgomis ko
pėčiomis ir kabliais. Kadan
gi upės pakraščiai užšalę,
tik vidurys sruvena, tai ug-,
niagesiai padėjo kopėčias
ant ledo, priėjo jomis arti
upės vidurio ir kabliais iš
traukė Jurkevičiuką ant le
do. Jo valtis buvo jau ptisi-ėn.us kone pilna vandens
ir. jeicu ne šita pagalba, ils
!> ■ •.; žuvęs. Ugniagesiai ir
gi rizikavo savo gyvybę, nesi

Pali- ledas ties upės viduriu labai:

,i
sunus ii plciuo ir galėjo ilužti. Be)
nuauOi
iena d ukr» lę. i a 11 • pat kru kokečių lie tiebiitu jo ir pa-:
'**11 I !i »<t < i! i 1 i l;e

4 H W. BROAIAVAV.
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Te!. -Se. Boston <>918
RES. 231 CHTSTM I AVĖ..
Jamaica. I’lain. Mass.
Res. Tel. .Amoid 1028

Tel. ŠOU I1t«

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movers)

Perk raustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADMAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
Telephone

SOUth
Boston
1058

Eiius kuriuom tikrai

vyrai pasitenkina!
Parodyk į kraną
by'*HA^f{OXf'':*FR S. C0

i*.

Mbt,

RRt'VPeS S’NVf

STl DEBAKER AUTOMOBILIŲ
IK TROKU AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigina.
Ilid- li pngerinimai ir
llydraulie Brekais.
TAIPGI taisome automobi
lius IR TUOKUS VISOKIŲ
išp:rbys« iu.
1‘i-ier T r,,-inkis ir
Joe Kapočiunas — navininkai.
Taisymo ir demonstravimo vieta:

1 IIAMLIN STREET
Kamp. East Eighth St.,

I

