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METAI XXXV

lfiOO Bolševikų Kri- Komunistų Vadas i Mirė Senatorius
to Vienam Mūšy. Nuteistas Kalėjiman\
Borah.
Be to, suomiai sunaikino
12 rusiškų tankų.
United Piess koi-p^non

Sovietų Rusija Susilaukė
Earl Brovvder, Amerikos į Pereitą sąvaitę WashingKomunistų Partijos sekre-; t2ne mire senatorius Wil- Vokietijos Nacių Pagalbos

ši panedėlį! ^am Edgar Borah, išbuvęs
->'ew Yorke buvo nuteistas:
metų. Nei vien.. PEREITĄ SĄVAITĘ JAU
Žinovai sako, kad šitoms
4 metams kalėjimo ir užmo-: senatoriaus vardas
nacių-bolševikų
atakoms atPRADĖTAS
“
ŽAIBO
J
. gerai žinomas Ameriketi
pinigais
užtai
™ S9 000 pinigus
uziat, itaipj |gerai žinomas
v.,;,, in t ->
I
temti,
Suomijai
1 eikia bent
KARAS.”
atakavo Mannprhpimo lini. kad svetimu vardu eme uz- koje ir uzsienj, kaip jo. LzĮ-“IMI greitųjų karo orlaivių,
ia KarMHos su«maukoi Yi sieni° pasą Rusijon važiuoti sieny jis buvo žinomas dali Nacių generolai padeda bol į Iš Švedijos jau pribuvo ke
ją Ka _ ijo. susmauk
\ ipriesaika liudiio kad gausia dėl to, kad labai ševikams atakuoti Suomijos
liatas savanorių lakūnų ir
supinta smarkiai tą liniją
» priešinosi Amerikos įstojitorius ir vadas,

.lentas Webb ililler pranepraneša kad neįeita nedėldieni
..J?'?*?
’ ,
». .. y nedeldien!
įaudonarmieciai
pašėlusiai:

respubliką.
bombardavo rusu artilerija.
.10 uniąs\aioas. z,i J. . T „
Pereitam “Keleivio” nu
pereitą nedėldienį jie bom
Pa^kni
nradėio
važiuoti
m
tu
ma,
nusikaltimas
čia
visai
mui
į lautų Lygą. AmenkoHitleris
apsižiūrėjo
padaPereitą
sąvaitę
Sovietų
mery buvo lasyta, kad Justi
bardavo bolševikų orlaivių
Paskui piadejo važiuoti iu- ...... niekam skriau(Ius
jis buvo pagailėjęs dautankai o na«kni inos žv- menkas, niekam skriaudos
oilaiviai pradėjo smarkiai bazes Kionštate ir Paldisky
cijos Departamento agentai ręs klaidą. Užleisdamas Sta- i
giausia savo originalumu. atakuoti Suomijos miestus.
Nevv Yorke suėmė gaują linui rytų Lenkiją, jis užlei- j įfavo bolševiku pėstininkai, nepadaręs, tai tokia sunki g
Būdamas
republikonų pani Turku (A bol miestas, senoji (Estijoj), bet to neužtenka.
au?me -vra nepateisinama, p
’
ginkluotų teroristą, kurie do ir Galiciją, kur yra ne- j Vi<sas šitas atakas finu ugnis 2
Bet dabar Amerikoje tokie Jos narys, jis dažnai prieš ją suomių sostinė ir svarbus Keikėtų ant svk išardyti vi
maža
aliejaus
šaltinių.
Rusi-į
atrėmė.
sas priešo orlaivių guštas.
ruošėsi nuversti šios šalies
aidžia, apskelbti krikščio-i j?1 ^a> a ie^Hs ne. a)?ai ,*.elka"; šitai ofensyvai rusai <>a- knkai, kad neapykanta prieš kovodavo ir remdavo demo- pramonės centras, beveik tik tada užpuolimai gal pa........* ...*__
...
. hrnvco noe n tuvi dirlolme i/a ; «
.
kemunistus labai didelė ir ji kratus. Pavyzdžiui, jis kars- visiškai jau sugriautas. Te
niškai fašistišką diktatūrą ii lingas, nes ji turi didelius jo beno amuniciją per dvi są j___ r . 1__ _ . z. _______ '
1 tai stojo n«v
už įuMipjvmimo
pripažinimą So- nai sunaikinta apie ŠUO na- -iliautų. Kol kas suomiai
išnaikinti žydus. Pas juos sajinius Kaukaze, o Vokie-: vajtes, tikėdamiesi tikrai turi itakos i teismu
41. mu Smarkiai esąs apgriau- tiek spėkų neturi, ir nesima______
_____
„
_______
Brovvderis
yra
mokinęsis
:
vietų
Rusijos,
kuomet
,
r
ir
mechanitijos
pramonei
piasilaušią
pro
Mannerheirasta ginklų, amunicijos, įį t<». iš kur ju galėtų gauti. Iš
, . _ar™Vai . .R.tlkra gy<mo liniją. Ir kai pereitą ne- ?‘™katul'*N
kalbėtf"a,mtė hS‘1
ir Han"° Uoslas’
ku' i Italijos gabentus Suomijai
rankių bomboms daryti ir zuotai
, L Paikintųjų suolą Kį Sltf-partija pastate Hoo- ri Su(,mjja gauna daugiau Į orlaivius
keliolika bombų jau gatavų. vvbe. Todėl vokiečiai suma- dėldienį jų artilerija prade- pats irsakė
Hitleris sulaikė
prakalbą. Jis kai-: veri savo kandidatu į prezi- sia pagalbos iš užsienio.
nė
dabar
pertvarkyti
Lenki
jo tą liniją bombarduoti, tai
Paduodami tą žinią mes pe
i
Vokietijoj.
Gi
anglai ir franbėjo 1 valandą ir 15 minu- dentus, Borah nutraukė su
Žinios iš Europos sako, itūzai negali daug Suomijai
reitą sąvaitę pažymėjome, jos padalinimą. Jie nori pa per minutę krito po 100
santikius Jis buvo priepalicU4 su aliejaus bombų. Tai buvo tikras ^ų. aiškindamas, kad ji: jo- l juo
kad tai esanti vokiečių ge
kad šita gauja yra “Krikš
5;
kio
kriminalo
nėra
papildęs,
‘
dingas
ir Landonui, nes sis, nerolų taktika, vadinamojo padėti, nes jie patys kariaušaltiniais,
o
rusams
siūlo
uzį -žaibo‘ karas>” pagaj vokiščionių Fronto” dalis, o to
kad io nusikaltimas esąs'kaip ir Hooveris, buvo stam- žaibo karo” (Blitzkrieg) ; ja. Taigi, Suomijos likimas
“fronto” dvasios vadas yra tai pasiimti Varšuvą ir plotą j ka pianabe vilties. Išrodo, kad naciai
Išleidę tiek bombų, rusai
žinomas radijo pamoksli vidurinės Lenkijos, iki \ isninkas, Romos katalikų ku los. Galicijos sostinėn, Lvo- manė, kad suomių pozicijonigas Coughlinas. Taigi įdo van, paskutinėmis dienomis K e jau neliko gyvo žmogaus.
dėl to, bet dėl to, J įvelto tipo žmogus — pa- generolai, kurie sunaikino
mu
“darbo žmonių*žangus republikonas. Borah Lenkiją, dabar esą atvykę >a. Stalinui nelengva butų
kys
, suomius nuveikti, nes jis
Todėl prašė ji iš- kaistai stojo ir už vaikų darho panaikinimą stambioj
teisinti. .
Prisaikintujų uolas išėjoĮP,a,nonėj*
Bet kitais atvėjais jis
Patarti. Sugryžęs už 45 mi
lučių pranese nutarimą: elgėsi atžagareiviškai. Pa
vyzdžiui, jis padėjo pietinių
‘Brovvderis
~
~ kaltas.” O tei- v’.Utiin nkinrams innmšir'i

bolševikams į pa- pradėjo šitą katą iššaudęgalbą, nes pamatę, kad ru geriausius raudonosios ar
sai nemoka kariauti. Kai ui i ios vadus.
\ ieną jų diviziją suomiai su
Kai kam gali būt neaišku,
naikina. tai jie siunčia kitą. kodėl Hitleris turėtų eiti
Ii taip jos žūva viena po ki Stalinui i pagalbą? Tam yra
tos. Dėl tų nepasisekimų trys labai svarbios priežasStalinas pavarė generolą ' tys, būtent:
Merežkovą ir pastatė jo vie
1. Reikia pakelt Vokietijos
ton generolą šteiną, savo gyventojų ūpą. kuri labai
artimą draugą. Tas da ar Migadino rusų nepasiseki
šiau įklimpo. Žinios sako, mai Suomijoje. Voki “čiai
kad dabar jau ir štei nas pa atvirai jau kėlė klausimą,
varytas. Raudorarmieeių va kokia gali būt Vokietijai
dovybę paėmę į savo rankas nauda iš šutai ties su Sovietų
jau Hitlerio atsiųsti naciški Rusija, kuri negali mažutės
strategai. Todėl taip staigiai Suomijos įveikti'.’
ir pasikeitę rusų armijos
:*>. Parodyti sąjunginin
veiksmai. Tie 10,000 rau kams. kad Hitlerio bičiulis
donarmiečių, kurie pereitą Stalinas nėra toks jau bejė
sąvaitę pradėjo bėgti iš Sal gis, kaip jiem? gali išrodyt.
ia fronto ir nubėgo apie -“.n
Jeigu Stalino karas
im lių, dabar staiga tapo su prieš Suomi jos žmones užsi
laikyti ir atsisukę pradėjo tęs ilgai, tai Sovietų Rusija
mioįima iš naujo. Tu<> pačiu negalės duoti jokios pagal
laiku šimtai orlaivių bom
Anglijos karo laivas, būtent barduoja Suomijos miestus bos naciškai Vokietijai. To
dėl Hitleriui rupi. kad tas
ir kelius fronto užnugary. Stalino žygis pasibaigtų kuo
Tai jau vokiškas karas.
greičiausia.

paieikalavęs,, juos bolševikų pėstininkai,
kad
Hitleris
padėtų jam 1 fjnaj pasitiko juos tokia ugvais.
užkariauti.
Katalikai jau buvo prade-' Suomiją užkai iauti. HitieHitle-;, C,;™;
njmį 1 kad rusai galvatrukCoiifrh- sls
je skelbti
skelbti, kad
kad knn.
kun. Cough
, prižadėjęs tokią pagalbą. ęjajs turėjo bėgti atgal. Bol
ir kai kurie
nacių
ffe-;sevmai
!ševikai jwiiKin,wwsavo
paliko l,()0(fsavo iala
linas nieko bendra su tuo uuu
v.----vy.^“k’rikčr.inničVn Kr,mtn” no : nerolai įau išvažiavę į Šuo- vnnil
io didnnžvtn tanku sejits taukšt plaktuku: Ke- '<urtijų atstovams sumušti
Kiikscionisku hiontu ne£
* ponų 11 1- sudaužytų tankų.
J metai kalė imo m $9->biliu, kuriuo norėta uždrauturtsn;suimtų teroristų meTai vėliausia žinia is SunmewAK4iepmo n
sti juodveidžius linčiuoti.
kados neužsistosiąs. Taip p totis Suomijos- padieny jau mijos karo fronto.
-000 pabaudo..
Bro\vderiS(
Jis
aiškino, kad linčiuoti ar
‘
Pasiduo'
Kaip rodos,
aiškino ir South Bostono i f?sd,na a“™!?8.:
•
nelinčiuoti
juodveidžius,
kit, nes vokiečiai ateina!”
apeliuos.
“Darbininkas.”
Japonai Taikysis
_
’ tai klausimas pačioms vals
Bet jie pasiskubino su sa
išrišti: Kongresas neSu Rusais.
Olandai Šaudo Sve i tijoms
vo pareiškimais. Pereitą ne Amerika Sudėjo Fiturįs teisės į naminius vals
dėldienį prabilo per radiją
Ame,ika atsisa- timus Orlaivius. tijų reikalus kištis. Žinoma,
pats kun. Coughlinas ir jis nams Jau $1JH)0,000.
atnaujinti prekybos su
‘tai yra didelis nenuosakupasakė aiškiai: “aš esu tų
Amerikos visuomenė labai tartį su Japonija, tuo budu
Olandija guli tarp \<>kie- mas, nes tas pats Kongresas
suimtųjų vyrų draugas.” Ir simpatizuoja užpultai šuo- ją spirdama baigti Kinijoj Vlos n. -Anglijos, todėl per nelabai senai da buvo už
jis da pridūrė: “Aš stoju už mių tautai. Nesenai įsteigtas karą, tai Japonijos užsienio J°s teritoriją naktimis daz-' draudęs visoms valstijoms
Krikščionių Frontą... As ne- Suomijos žmonėms šelpti ministeris Haširo Arita pa- Vai sJ\ral(b) kariaujančių 1 sva]-ojnainus nėrinius darvti.
priguliu pne kūno nors sky- fondas šią sąvaitę paskelbė, sakė pereitą sąvaitę. kad xal-t,\bių orlaiviai. Iki šiol;
•" ___________
riaus, bet aš neatsiskiriu nuo kad Amerikos visuomenė; .Tn non i ia dabar bandvsianti olandai kentėjo, bet dabar, 2UVO JAU PENKTAS
to judėjimo... Todėl aš
ANGLIJOS NAIKIN
kartoju kiekvieną savo žodį,
TUVAS.
naaų oianoai rauo uukiiiu
pasakytą
už Krikščionių praneša, kad $600,000 aukų i karui prieš Kiniją.
Pereitą nedėldienį šiau
Fronto sudarymą. Ir as ragi- jau išsiųsta Suomijos žmoIšrodo, kad
Rusijos sios propagandinės literatu- i rės Juroj žuvo da vienas
Amerikos krikščionius nėms maitinti, o šią sąvaitę bolševikais galų gale susibi- ,ns’ kuria.n]a^y5’ aP^^ ^k
gauti su bombomis ir šautu-

teisti, ar ne. jis sako. Bet
svarbu, kad jie yra nuošir
dus krikščioniškų principų
vykintojai...
Krikščionių
Frontas stoja už Dievą ir
tėvvnę.”
Už Dievą ir tėvynę su
bombomis ir šautuvais.
Ir Justicijos Departamen
tas šito kurstytojo kol kas
da neareštuoja.

j ivsijos

laiviai sudegino ir visą man- atstovai atvykę tenai pirkti
tą sunaikino.
Sovietų tankus, kuriuos suoKiek Amerikos visuome- miai atėmė iš sumuštų rati
nė dabar simpatizuoja fi- donarmiečių. Svetimų genenams, tiek ji neapkenčia ru- 1 alinių štabų agentai siūlą
sų. Kai judžių teatruose pa- finams gerus pinigus už rurodo finus, tai publika smar- sų tankus ir kitus ginklus,
kiai ploja: bet kai parodo
Associated Press apskairusus, tai prasideda baubi- čiavimu, suomiai turi pu
mas ir švilpimas.
ėmę apie 500 rusiškų tankų.
---------------• Žinoma, ne visi jie geri; kai
kurie labai sudaužyti. Bet
KINIEČIAI APSUPA
nemaža
esą ir visai naujų.
KANTONĄ.

pu
mui, vpač svarbus žvalgy
bos tikslams. Jie būna aprū
pinti torpedomis, kaip submarinos: be to, jie apgink
luoti n^didelėnus kanuolėmis, kulkasvaidžiais ir bom
bas va i d ž ia i s
su bm a r i n o m s
naikinti. “Grenville” turėjo
11S žmonių įgulą, iš kurios
apie S0 žuvo. Ar jis žuvo
nuo vokiečių submaiinos, ar
nuo minos, da nėra žinoma.

NEW YORKE STREIKA
VO ANGLIES IŠVEŽIOTOJAI.
Pereitą sąvaitę Ne\v Yor
ke buvo sustreikavę 5,000
anglies išvežiotųjų. Per 4
dienas
žmonės negalėjo
gauti anglies. Vežikai reika
lavo pakelti atlyginimą nuo
Si iki SI.20 Į valandą. Ma
joj ui La Guardijai įsikišus,
streikas pasibaigė kompro
misu. Vežikai laimėjo 75
centus i dieną.

AMERIKA PARDAVĖ SO
VIETAMS 57,120.000 GA
LIONŲ GAZOLINO.
\Vasliingtone iškelta aikš
tėn faktas, kad nuo tos <1 ie
nos. kaip Hitleris pradėjo
Europoje karą. Sovietų Ru
sija
nupirko
Amerikoje
1,.Juo,nito bačkų gazolino.
Dabar čia manoma, kad šitą
gazoliną Stalino valdžia pri
statė Hitlerio armijai.

SUDEGĖ ITALU LAI
VAS; ŽMONĖS IŠGEL
BĖTI.
Francuzijos pakrašty pe
reitą nedėldienį užsidegė
italų keleivinis laivas *‘Orazro.” Ugnis kilo iš ekspliozijos, kuri įvyko mašinų
skyriuje. Pribuvus francuzų
92,000 VYRU ĮSTOJO
laivams i pagalbą, 600 žmo
AMERIKOS ARMIJON.
LITVINOVASESĄS
nių buvo išgelbėta, tik keli
KOMUNISTU PROPA
“LIKVIDUOTAS.”
Jungtinių Valstijų karlaivo darbininkai žuvo. Lai DARBAI AMERIKOJ PA
GANDA ĮLĖKĖ PER
departamento
sekretorius
šį panedėlį radijas paKiniečiai stengiasi atsiim- ANGLIJA UŽDRAUDĖ
vas sudegė visai.
LANGĄ.
SIEKĖ AUKŠČIAUSIO
\Voo<bing
praneša,
kad nuo
skelbė žinią iš Maskvos, kad ti iš japonų Kantono mie?
AMERIKOS TABAKĄ.
Aurora, III.—Vienos biz
LAIPSNIO.
pereitų metu 1 liepos dieno
buvęs Sovietų Rusijos užsie- tą, kurį japonai turėjo savo
Anglijos valdžia uždrau- 300 ORLAIVIU GALĖTU
Federal Reserve Board nierių organizacija turėjo iki šių metų 15 sausio arnunio reikalu komisaras Litvi- rankose jau nuo 1038
SUDAUŽYT RUSUS.
... .metu
. . dė savo biznieriams imporAVashingtone sako. kad šios čia banketą pereita savaitę jon įsirašė 92.000 naujokų.
novas
esąs
jau
“
likviduospalių
mėnesio.
Kimeciai
Vienas Suomijos pulkinin šalies fabrikų darbai gruo ir Dieso komiteto narys Met., .. .
.
,,
,
. I1 tuoti tabaką iš Amerikos. Ši
tas. Jis buvęsjakarų Euro-, pradėjo šitą ofensvvą prieštas biznis hu?įas nukreipta kas
pasakė
Associated džio mėnesi pasiekė aukš- calf buvo pakviestas |»asa- I >abar Am -rikos ai mija tu
pos kultūros salininkas, to- japonus jau kelios sąvaitės j Turkiją, kuri nesenai pasi- Press korespondentui
Hel- ėi iusio laiosn'io nuo 1!> ’!» l<yti prakalbą. Pra’lėjus jam rinti 223,000 kareivių.
dėl pavojmgas Stabno ‘ Imi- atgal ir atstūmė pnešą apie rašė su Anglija sutartį prieš sinkio mieste, kad jeigu šuo- metu Dabar eeležies b nlie- ^‘d^čti. suskambėjo stiklai
jai asmuo.
oO mylių. Dabar kiniečių ar-Sovietus.
Iki šiol Anglija mių armija turėtu bent o0d Ho fabrikuose darbai trumui "• p r langą įlėkė pluoštas NORVEGIJOJ 54 LAIPS
NIAI ŽEMIAU ZERO.
SVEICARAiTĖVAKUOJA
B Amerikos orlaiviu. Jji tia.ėtįi .engvai
"a'l lal '..........
:.................
omumstinės
literatūros, ''1
nuo Kantono ir stengiasi ši- tabalo* už $70,000,000 per bolševikų orlaivių atakas j>aj gPjai dilba audinyčios.
Iš Oslo pranešima, kae
airią buvo įvyniotas gaba
VOKIETIJOS PASIENI. : tą miestą apsupti. Bet kinie- metus
Norvegijo
j jau per 25 metus
as
medžio.
atremti
Šveicarijos vyriausybė i- ciai prisipažįsta. kad šitie
nebuvę
tokių
šalčių, kokie
UŽSAKYS AMERIKOJ
sakė gyventojams išsikraus- laimėjimai jiems labai brau- MASKVOJ 47 LAIPSNIAI NACIAI IŠNAIKINO LEN
SPROGIMAS CHEMIKA tenai užėję dabar. Termo
8,000 ORLAIVIŲ.
KIJOJ 250,000 ŽYDŲ.
tyti iš Kreuzlingmo (ištark: giai kainavę. Jie paaukoję
ŽEMIAU ZERO.
metras kartais miklintas iki
Francuzijos ir Anglijos
LŲ DIRBTUVĖJ.
Kroiclingeno)
apylinkės, apie 20,000 savo kareivių,
Maskvos žiniomis, šalčiai
“Nevv York Times” gavo armijų komisijos \YashingGibbstovvn, N. J. — Du 54 laipsnių žemiau zeio.
kur gyvena apie 60,000 tuo tarpu kai japonai netekę tenai siekią 47 laipsnių že- žinių, kad nuo pereitų metų t<»ne siūlo padidinti orlai l’onto chemikalų dirbtuvėj Ūkininkai turi laikvti tvaržmonių. Ši apylinkė guli Vo- apie 5,000 vyrų. Taigi išei- miau zero pagal Fahrenhei- įugsėjo 1 dienos iki šiol na vių gamybą Amerikoje tri- čia įvyko sprogimą pereitą Tuose savo galvijus apkloskietijos pasieny, priešais vo- na, kad nrieš vieną japoną to termometrą. Tokių šalčiu ciai užimtoj Lenki i,ij išnai- gubai, ne-jie norėtų šįmet sąv aitę. Du žmonės buvo už į tę maišais ii senais drabu
kiečių tvirtovę Konstanz'ą. krinta 4 kieniečiai.
nebuvę jau nuo 1900 metų. kino jau 250,ono žydų.
žiais, kad nesušaltu.
gauti iš čia S,OOP orlaiviu.
musU ir du sužeisti.

*

-w . »

» •* —- • - «. K •» > « M X V*

-v . —

W •*» -»

< «-<•% » v « « * % * v% *s\k x % % • \v\v‘ % • * *.9 v%?.\sk

v*

Ar Išsipildys Maskvos Planai?

APŽVALGA

AR NEVERTĖTU GRĄ
ŽINTI VILNIŲ BOLŠE
VIKAMS?

Lietuvių džiaugsmas dėl
Vilniaus atgavimu buvo ne
ilgas. Nes ne toks Vilnius
mums atiduotas, kokio tikė
jomės. -lis apiplėštas ir pilnas alkanų ubagų. Jau is
pirmos cuenos teko gabenti
tenai maistas ; aukiniais
dabar išrodo, kad
turės ilgai da Vilnių maitin
ti. nes gere>niasias lietuvių
žemes tenai pasivavino Ru
sijos bolševikai. Liko tik
smėlvnai.
kurie negali
savo
*
s
gyven t o jų i šma įtinti.
Buvęs Lietuvos žemės ukio ministeris. d-ras Krikšciunas. anądien skaitė Kaune paskaitą apie Vilniaus
krašto ūki ir jo trukumus, ii
jis iškėlė štai kokius faktus:
Vilniaus Krašte. kuris da
bar atiteko Lietuvai, pei
metus gaunama apie 69.000
tonų rugių ir kviečių, iš to
skaičiaus apie 16.000 tonų
pasėjama ii- apie 9.000 tonų
sužeriama gyvuliams. Žmo
nių duonai lieka tik apie
44,000 tonų. Gi to krašto gy
ventojams. kurių yra 420,000. duonos reikia 84.000
tonų pei- metus. Taigi apie
40,000 tonų trūksta
Kas tą duonos nedatekliu
dapildys? Lietuva turės
pintis.
Kiaulių Vilniaus
maistui
reikia mažiausi
84,000. sako d-ras Krikščiū
nas. o paplaunama tik apie
70.000.
Galvijų mėsai Vilniaus
krašte da daugiau trūksta.
Pieno Vilniaus krašte rei
kia nemažiau 12O.OO0.000
litrų per metus, o to krašto
pieno gamyba gali siekti nedaugiau kaip 90.000.000 litių-...................
w
Taigi bolševikų "dovana’
Lietuvai pasidaro beveik nepakeliama našta. Spaudoj ir
visuomenėj saukiama visais
balsais: aukų! aukų: aukų!
Aukoja Lietuvos žmoneliai,
aukoja Amerikos lietuviai,
ir vis negana!
Kila klausimas, kaip ilgai
neturtinga ir neskaitlinga
musų visuomenė galės au
koti? I: kokia bus iš to nau
da? Pašerti musų aukomis
Vilniaus lenkai jau dabai
kelia pučus. O kas bus, kai
po karo jų valstybė vėl taps
atstatyta? Ar neatsiras ant
ras Želigovskis?
Taigi, ai- nevertėtų šitą
“dovana” gražinti bolševikams atgal? Jie pasiėmė sau
geresniasias Vilniaus krašto
žemes, tai tegul pasiima ir
duonos reikalingus jo gyventoius.

SUSIPYKO WASHINGTONO LIETUVIAI.
\Vashingtone yra Įsikurusi lietuvių draugija, kuri vadinas: "American Lithuanian Society of M'ashington,
D. C." Narių turi nedaug,
bet ir tie negalėjo tarp savęs
sugyventi.
"
Buvęs tos draugijos pirmininkas, L. J. E-unas, jau
nutraukė -u ja ryšius ir per
“Vienvbę” dabar "garbina”
buvusius savo draugus visokiais epitetais. Jis rašo ang
liškai :
"My ohstructionist npponciits in \Vashinjrtoii. D, C.
have ir ' n<- past takiu great
delight to plaee obstneles in
the v.ay of m\ plaus and activiti’s to mukę I.ithuamans as
a pvople better knovvn, appreciated and aided. i niake this
staterrent as the organizer and
first pre-ident of The Ameri<an L:th;<nn:an
«>f \\ashinjrton. D. c.. <>: which orga.,
:»i. I an. 1.0 longer a

n.errber.
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KAS CENZŪRUOJA VIL
NIAUS ŽINIAS?
Antanas Bimba 18-tame
“Laisvės” numery rašo:
"Sarmata Lietuvai. Kaune
laikraščiai ateina iškandžioti
Daugiausia cenzūruojamos ži
nios ir Vilniaus."

Matyt, draugas Bimba
nežino, kas Vilniaus žinias
cenzūruoja, jeigu jis ta cenzura piktinasi. Jeigu jis žiHot^’ Als
£irtl’* ka1^ ?ir,a
Suomijos miestu bombardavimą,
Istorija su Vilniaus žinio
mis yra tokia, kad jas cenzū
ruoja
Maskvos agentas
Kaune.
Mes turim informacijų
kad kaip tik Kauno laikraščiai pradėjo aiškiau rašyti
apie A ilniaus “apvalymą,
tuojaus Įsikišo Stalino atstokas Kaune ir pareikalavo,
kad Lietuvos valdžia neleistų rašyti tokių dalykų, kurie
kompromituoja bolševikus,
Dėl to dabar Lietuvos laikraščiai ir ateina su “iškandžiotomis” Vilniaus žiniomis.
Tiesa, kad tai samnata
Lietuvai. B t tą sarmatą jai
dalo Maskvos cenzūra!

¥ llIilčtUo IV*

bt-come j0 sekretorius.”
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IŠ KUR TOS 1NFORMACIJOS?

Kai kas mano. jog Maskva p radėjo stiprinti savo pozici
jas Baltijos pajūry dėl to. kad galėtu apsupti Vokietiją.
Kaip parodo šiame žemėlapy baltas ratas, i Maskvos pla
ną ineina netik Pabaltijos valstybės ir Švedija su Norvegi
ja. bet taip pat ir Balkanų valstybės Europos pietuose.

“Sandara” labai pyksta,
! kad tūlos kuopos SLA virsininku nominacijose vienbalsiai nominavo pažan-:
‘‘Hooveris sušilęs renka au giuosius kandidatus. Ji aiškas parėmimui Suomijos balta kiną, kaip tai atsitinka. Esą,

gvardiečiu, bet užsimerkia nuo
badaujančių žmonių Ameriko
je. O tokių žmonių rasime vi
suose didmiesčiuose.”
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šiaušia, jau perskels Suomisai, bet11 lenkai. Matyt, tapusiau, nes po ileru kovų
kia jau slavų prigimtis 1914
jau išv
ir nauj*
’UJL°

a

ide^V’ UnS
j
tankai
™ 1J<£
b
in

karei™.'
kos šviežios. Bet 18 sausio
jau atėjo žinių’ kad į'tie
4o,000 naujų rusų bėga
iš SaHos fronto, nes pajuto,
kad iš užPakaIio suomiai ir

“Kai kurių kuopų viršinin- į divizija.
J T J
kai... patys išpildo tiek baliotų,
Iš pat pradžių išrodė, kad perdėio°kuomet ile^kėgakiek kuopoj yra nariu.“ .
« SykĮ Suomija neilgai lai“lo teng^i

Bet tokie “baliotai” yra k^bS™1!,08 prieš rusus atsilaikyti. Išrosiunčiami
SLA
centro
sekreS
a
b
’
Le
buvo
labai
_
išpusta.
kad taip ir bus. Jiems
Tai matote, koks tas Hootoriui ir tikjis vienas gali v8 tankal lr orlaiviai buvo įabaj <|aug padeda gamta.
- kuri
-J
laik ^is at.
žinoti, kaip
kuopa 8bal skaitomi genausi pasauly. Ar n ; jį8
Juk
jie
turėjo
ir
“
skraidogjus
l^sariui.
tai didelis
savo. Tai iš kur “Sandara’
mają armiją, _ ko neturėjo klaus[mas. Stebuklas butų,
gauna tas informacijas?
_ jokia kita valstybe. Paga- jeįg^ jgp milionu žmonių
liau, rusai mate savo akimis,
neĮveiktų 3 milionų
kaip vokiečiai j poi.ą są\ ai- tautelės. Bet j stebuklus mes
cių sunaikino Lenkiją. .Ma- tletikim. Mes netikim, kad
te žaibo karą. Gi Suomija 10 =uomįaj galėtu ilgai laikytis,
kartų mažesne uz Lenkiją. Nors koSuniMai i-ašo, kad
Jeigu Lenkiją vokiečiai su- Suomijos
“baltagvardienaikmo per dvi sąvaites, tai iiamsJ
deda Anglija, Akaip_ ilgai galėjo laikytis
įr kkos “buržuazipnes rusus Suomija? Bim- b t ta pagalba
ba rase “Laisvei, ’ kad tns- negali karo nosverį. sKad
keturios dienos—11 Suomi- atremti Rusiją, suomiams
. . reikalinga miiioninė armija.
Ir istikro, karo pradžioje q kur“burauazinių šasuomiai
greitai traukėsi.
gaĮj
Suomijai mi\ lėtomis jie įsileido uzpuo- jįona jūreivių? Neduos nei
.įkus iki 100 m.vhų } savo sa- Anglija, nei Amerika, nei
ri
lies vidų. Traukdamiesi vis- francuzija, nei Italija. Iki
V
ką įssiveze, o namus sudeginuVy}-0 tjk keu gavanono, kad priešui nriiktų_netik rj^ būriai iš Skandinavijos
maisto, bet ir pastoges ne- gaįjy ^ai ne karinė pagalbutų. Taip kitąsyk darydao
par(Xiymas žmonių
\o ir patys rusai. Jie sudegi- ?impatijos užpultajai tautai,
no net ir visą savo Maskvą,
GinkįŲ kit‘os
kai 1812 metais pne jos pri- Suomijai pristatyti, bet ginsmrtino Napoleono armija. klai
žmonių juk nįali
Ir franeuzus tas pražudė.
veikti Suomijaf reikia
o.
Bet rasai šiandien užmir- r»ių, o šito nei viena šalis nik
šo ir tai, ką jie mokėj’o 1812 gali jai pristatyti. Todėl Ąl
Mes siūlom smagumą ir linksmumą kiekvienam
metais. Jie jsibriovė į tuščią negulima tikėtis, kad sud*=
kambary jusą name
šalį. Ir kaip tik prasidėjo miai galėtų labai ilgai gin' smarkus šalčiai ir prisnigo tis. Tačiau jų narsumas ir
SU TIKRA TAUPA
daug sniego, suomiai nukir- pasiryžimas ginti savo naJūsų pasirinkimui moderniškos lempos įvairaus
to
jų susisiekimo linijas, mus ir laisvę bus įrašyti taupuošnumo. Daug su šilkinėm dangom ir bronzų
Rusams pristigo maisto ir tų istorijon šviesiausiomis
apdengtoms pastovoms. čia matomos tik kelios.
amunicijos. Be to, jiems te- raidėmis. Be to, jie da su
ko miegoti ant sniego, po at- sprogdė tą burbulą, kuris
vira dangum, nes namų jau buvo taip ilgai pučiamas
nebuvo. Daugelis užmiega apie raudonosios armijos
Hamžinai. Ugnį susikurti ne- galybę. Suomiai parodė pa
galima, nes dienos laiku iš šauliui, kad rasai kaip buvo
11
toli matosi durnai, o nakties ištyžę gremėzdai, taip ir pa
laikų matosi šviesa. Tai pa- silieka.

Jos skuba in puosnitf
Lempų Sankrovai

DABAR-mmmm

tų puikių lempų

A

Kanados Karininkai Anglijoj.

žemos kainos ir Rervaustos
kokybės sudaro šj išparda
vimu geni. Sios lempos pa
tenkins jus ilgus metus!

KIPRAS PETRAUSKAS
NORI ATVAŽIUOTI
AMERIKON.
Adv. Bagočius gavo iš
Kauno laišką, kad Kipras
Petrauskas, kuris iš Lietuvos
operos jau pasitraukė, norėtų atvykti Amerikon koncertuoti. Laišką rašo ne pats
Kipras, bet artimas jo dran
gas, kuris irgi norėtų kartu
su dainininku atvykti, “kaip

___________
šalčiai paraližiuoja lodo suomių artilerijai, i ku-

ševiku tvarka savo akimis, ™lko8ay°
la‘: siaf’ Ji sutraukė j Salios ba
rako, kad ūkininkai tas kar>ą da 40,000 raudonarmieo
komisarai
pieną
i
b
u
?
a
Ji
e
tikėjosi
ganaujaį ofensyvai. Užsieį ves sers,
1
- lesią erti ledais. Bet rusai z.- - kolįspondentai „ranagers.
___________nomi visam pasauliui savo įav0>
()abar lusį vei.

Mums teko girdėti šitokį
HOOVER1S IR KOMU
skandalą. Tūlas lietuvis noNISTAI.
lėjo isirašvti i SLA. Sekre-1
T. .
. A .
torius jo aplikaciją pašilai-:
. apsiputoję
kė. bet i narius nepriėmė. <xta^u°Ja H°°).eib kam jis
nes tas kandidatas buvęs e^ka nukentejusiems nuo
jam priešingos srovės žmo- ^^V^ų kaio Suomijos
«nis Kiek vėlinu m* lietuvi*; žmonėms aukas. Jį jau iško-

sytos. Aplikantas ir vėl bu
vęs atmestas.
Dabar abidvi tos aplika
cijos esančios paduotos Jus
ticijos Departamentui, kurio
agentai jau kelis kartus ka
mantinėje tą žmogų, klausi-'
nedarni, kada jis atvyko i
šią sali, kokia jo tikroji pavarde ir taip toliau?
Jeigu tai tiesa, tai SLA
centio sekretorius turėtu
viešai paaiškinti, kaip tos
aplikacijos iš jo ofiso galėjo
patekti Į Justicijos Departamento rankas, ir kokiai; tik
slais jos tenai pateko?

GAMTA PADEDA SUOMIJAI GINTIS.

ir atidavė ūkininkams, taię
kiti pasiduoda nelaisvėn, o
kad kiekvienas dabar turi sijos j Suomiją beveik nėra. dap^be£j tarp Kalgdl} ir
po karvę.

Nors p. Esunas aiškiai to ■
lepasako, bet. kaip išrodo
iš jo tolimesnio pasakojimo,
nesantaika toj draugijoj kiIo dėl to. kad jis norėjo vest> ją bažnyčion poteriauti.

KAS IŠDAVĖ JUSTICI
JOS DEPARTAMENTUI
SLA KANDIDATO
BLANKAS?

....«•
* A/ V •> » W

/a- kom.\mi/ta? nesa"
rusų puolimus.
i rią vietą reikia taikyt. O sai
ke, kad j įima jis Unetų apR •• imnoriali^mnc io,, ’ čiai Suomijoj dabar siekia
lupmti Ameriką.
Itaaj£55 laipsniųJ žemiau zero.
Tiktai komunistiskas al-i^
P. qlinm:ia G np^vk; Suomiai prieš tokius šalčius
truiizmas’
pavergti Suomiją. Ji ne syk} of<sil -kn L.pri„n nPQ
x;i
J
“’
buvo io puolama ir praeity.
&ei iau». nes jie sil
---------- —"
Ir jeigu rusiškas meškinas «au apsirengę ir gauna paTAU KARVĖ, O MAN
nepajėgė tos tautelės visiš- st°š?se pasilsėt, gauna šilto
PIENAS.
kai pavergti, tai ačiū dau- valgio, tuo tai pu kai rusai
miegoti ant sniego n
-T oi«vp-” rpdal-tnri,,- na gausia
Suomijos
gamtai lun
"V*
Laisves įedaktoiius pa- fjxnnolikni lahfl-į '
e,... misti susalusia juoda duona,
aiškino tavo skaitytojams, užpuolikui labai sunku 8uo- jįors lusaj jpfatP prastaj
vinįmijon įsibnauti, nes vasaros
kiek Rusijos K/Učoviboi
boiseMkui p*J
ria„<rvh£ venti, bet‘ Šitokias sąlygas
darė gera pagrobtose Vii- .
..
pakelti gvvam žmogui visgi
„Jo,,- Vvo&tA £lv«> Pirdi ežeru, o žiemos metu—digjr»«u«
Ilčiai ir daugybė anieJdo^S^

kusm

intolerable so that pretences
and h\ poerieies bare to be re
sorted to in order to becloud
va! issues and purposes of an
organization. it is time to call
a spade a spade and ha ve i
things tome to itead. I do not. J
therefore. regret in parting
eompany v.-ith certain indivi- Į
duals \vho ha ve in the past į
shown their true color by their
o\vn arrogant superiority. duplicity. pet prejudices and.
especially. by their advocacy
of the definition of a nationalitv that has ai! the earmarks
of the bigoted Nazi interoretation.'

1920 metate.u.

pats Hoovens vežė maistą
badaujanti _ms Rusijos žmo-

__
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KELEIVIS, sa BOSTON.

Antrai Puslapis.
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Edison
Shops

ATEIKIT SIANIKEN
Kol geras pasirinkimas.

Gera šviesa akių sauga
Jūsų kišeniui Pinigai.
Tinkama šviesa akių sauera

(sakit lempatt iiehtuve
TaiHaia:

BOSTON IDISON COM9ANY-

I

Iš kairės matosi Kanados ge nerolas McNaughton, kuris
šiomis dienomis atvyko Angli jon. Dešinėj stovi leitenantas
Buchan, Kanados general-gu lKinatoriaus sūnūs. Anglų ka
rininkams padedant, jie čia lavins atvykstančius iš Kana
dos savanorius.

i
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KAS SKAITO, KAIO
TAS DUONOS NERIAM)

------------------------------------------------------------------------ .
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lTeėias Poslapis.
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| AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS |

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

revoliuciniai komitetai ruo-'
KAS GIRDĖT! CHICAGOJE.
šė ir planavo pučus. Kaip
kur iššaukė dirbtinus sukili Kunigėlių biznis ir “good rinkime nebuvo nutartas, o
Bedarbiams nėra pašalpos. į įiems galima
LSS 19 kuopos politinės
sako darbininkams, kaip už mus. Bet iie nedavė jokių
tai padalyti.
time.”
atf iėjo, kaip atskaita rodo,
o
politikieriai
kelia
sau
į
prakalbos.
-avo teises kovoti. Darbinin pasekmių, tik tipelius nekal
Bet kada seno amžiaus pi
Todėl parapijonys
Šią savo korespondenciją $224.74.
algas.
kų užduotis yra vienytis ir tų žmonių kraujo išliejo.
liečiai
prašo pensijų pakėli
moja r anka ir sako: tesižino.
Sausio 14 Įvyko LSS 19 3?kti socialistų vadovybę, o
pradėsiu
nuo
oro.
Dabai
mo,
nes
pragyventi negali,
Tie ir kiti jo akimis ma-,
Kitas praloto Krušo dar
Musų miesto majoras ir
kuopos prakalbos Amerikos kova bus laimėta, socialisti
Chicagoje
prasidėjo
siuikštai
musų
gubernatorius la
lyti Įvvkiai šaldė jį nuo ko
bas buvo sieninis kalendo kiti politikieriai vėl apsirū
Lietuvių Piliečių Kliubo na nė gadynė ateis.
čiau-ias
metų
oras.
Per
sau

munistų ir jis 1927 metais
rius su popiežiaus paveiks- pino: patys sau algas pasi bai ilgai svarsto ir galų gale
me. Kalbėjo St. Michelso
Tiesa, dabar jus paklausi pasitraukė iš komunistų ei sį, vasarj ir kovą čionai bū u. Bei tuo kalendorium jis kėlė. O tuo tarpu eilės be- į pasako, kad tam reikalui
nas, ‘‘Keleivio” redaktorius te manęs: “Jeigu darbinin
na didieji snigimai, komuni
iš Bostono, ir brooklynietis kai turi vienytis, tai kodėl lių, gana skaudžiai apsivy kaciją trukdančios puges. .ik suerzino parapijomis.. darbių negali pašalpos susi-; nėra pinigų. Bet kai}) rinki
J. Stilsonas, “Naujos Gady socialistai atsimetėte nuo lęs. Tais laikais jis buvo da Per sausį ir vasarį pasitaiko j Viena dėl to, kad kalendo laukti, nes tokiems reika- ‘ mai ateina, tai žmonės to
kius darbus pamiršta, ir vėl
nės” redaktorius. Nors visą bendro fronto su komunis “nelegalus žmogus” ir vie didieji speigai. Be to, dabar rius atspausdintas angliškai. lams pinigų nėra.
balsuoja, bil? daugiau pri
šai kaibėt negalėjo. Kita, jis
Užrašas ant kalendoriaus
dieną lijo, bet žomnių susi tais?”
Majoras
Burton
gaudavo
oras
labai
nepastovus:
kar

žada.
dirbęs tam judėjime per
į yra toks: Si. George Church .
rinko pilna ALP Kliubo sve
tais turime bristi per pusny Rt. R s v. M. L. Kruszas, Pas algos $12,000 per metus.
Į
šį
klausimą
mes
atsako

daugelį
metų,
nusisprendė
tainė.
Dabar jis gaus $15,000. Tai
nus, o čia vėl prisieina klamSt. Michelsonas kalbėjo me štai kuo: “Jeigu komu nei jam kenkti, nei jame at puoti per šlapdribą ir purvi tere
Lindberghas neklydo.
gi
pakėlė ir visų departatemoje: “Socializmo gady nistai nebūtų diriguojami iš eityje dirbti. Vienu žodžiu, ną sniegą. Dabar saulė dau
Antras daiktas, kuris er mentų direktoriams algas,
Kada lakūnas
Charles
nė neišvengiama.” Jis nuro Maskvos, bendras frontas su likti pasyviu piliečiu.
giausia slapstosi debesyse, zina mrapijonus, tai popie-, nuo $6,750 iki $7,500 per Lindberghas atvykęs iš Ru
jais
butų
galimas
ir
reika

dinėjo, kad jei socialisti
Bet gyvenimas sako J. įukuose ir durnuose. Kadan ; žiaus paveikslas. Mat, da- j metus.
Majoras pasakė: sijos į Angliją papasakojo,
nėms partijoms kaliais ne lingas. Bet kuomet jie turi Stilsonas, yra gyvenimu ir gi Chicagoje
“
Miesto
čarteris
leidžia kad Rusijos oro laivynas
į
kartinis
Vilniau?
arkivysku;
kūrenama
pavyksta Europoje, arba ir :2kti Maskvą, joks darbas stato savo reikalavimus. Pas minkštomis anglimis, tai da pas Jaibžy kovvskis, kuris y-' mums tokias algas gauti, o esąs silpnas sulyginus su
čia Amerikoje, išrinkti savo su jais neįmanomas. Kas komunistus pasyvus negali bai kvėpuojama durnais ir ra tenai popiežiaus pastaty-' mes dirbome už mažiau.” kitų šalių, tai Rusijos spau
žmonių i valdžią, tai dar ne Maskvos valdžiai reikalin būti. Jeigu tu pasyvus, jie suodžiais. Aišku, kad dabar ! tas, yra aršus Lietuvos prie Tai matote, kaip tie vargšai da jį iškoliojo ir išjuokė,
reiškia, kad socializmas ne ga, tai Amerikos, arba ir ki tave pradeda neigti, biau- žmonės negaluoja labiau šas ir- tr ukdo Lietuvos vy- save “skriaudžia!” Majoras
galimas. Socializmas yra lį šalių darbininkams, ža rioti, niekinti ir provokuoti: negu bet kuriame kitame iausybei tvarkyti Vilniaus imdavo kas mėnesį po $1- buk jis esąs ne viso proto
visuomeninis mokslas, kuris linga. Kartais žalinga net ii todėl ar tu nori ar nenori, sezone. Ir giltinė dabar yra i kraštu. Arkivvsk. Jaibžv- 000 ir nieko nedirbdavo! žmogus. O dabai- pasirodo,
savo filozofijoje aiškina, Sovietu Rusijos darbinin turi gintis. Taip. sako, ir su dažnesnė viešnia, negu kitų i kovvskis įžeidinėja Lietuvą, Kaip tas žmogus galėjo ir kad tame buvo nemaža t isybės, ką Lindberghas kal
jog kapitalistinė sistema ne kams.”
manim
buvo.
Taip
ir
su
dau

pragyventi
už
tokią
algą
!
i
o
popiežius
už
tai
netik
ne■
metų
laiku.
bėjo. Jau ir kitų šalių spau
“Pavyzdžiui,” sako kal
gali išrišti klasių prieštara
geliu kitų apleidusių komu
> atsiprašo Lietuvos vyriau
da
pripažįsta, kad Lind
bėtojas,
“
užpuolimas
ant
Taip
dalykams
esant,
O tuo pačiu laiku jis vis
vimus ir ji turi žlugti. Kapi
nistų eiles buvo ir yra. “Tad, Chicagos turtuoliai tuoj po sybės, bet dar neatsiima iš
berghas
tiesą pasakęs, kad
Suomijos,
Amerikos
darbi

talizmo valstybėje vyksta
manau, atėjo laikas savo pa kalėdinio bizninio sezone, Vilniaus to lietuviams nepa reikalauja taksų pakėlimo. Rusija nėra tokia stipri,
ninkams
visiškai
nereika

į tikras chaosas, suirutė. Ma
tylimus perduoti darbinin dumia i pietus, į Floridą. kenčiamo arkivyskupo, ku Sako, miestas negali užsilai kaip ji giriasi. Ji neįveikia
lingas,
bet
einant
Maskvos
kyti, peimažai pajamų. Ei
žuma turčių turi gamybos
kams, kad jie neužkliūtų
ris bernauja Lenkijos po-j
priemones savo rankose, ga Įsakymu, Amerikos komuni ant komunistų meškerės ir Yra ir lietuvių, kurie seka i nams ir buržujams. Todėl t lės bedarbių prie miesto ro- mažutės Suomijos. O kas
minių paskyrstymą irgi sa stai turi tokį užpuolimą rem nebūtų kokių rengiamų pu tuos laimingesniuosius. Bet į daugelis parapijonų minėtą tužės stovi ir maldauja mai butų, jeigu Rusijai reikėtų
vo rankose. Bet gyvoji spė ti. Mes, socialistai, neprita čų aukomis,” sako d. Stilso lietuviai dažniausiai nepa kalendorių su popiežiaus sto, ii’ atsakymas labai leng susiremt su Vokietija?
jokiems
užpuoli
siekia tolimos Floridos, c
vas: iždas tuščias, nėra pi
ka, darbininkai, kuri viską riame
nas.
paveikslu tuoj kiša pečiun. nigų.
Lietuvių sale atsigauna.
mams;
mes
negalime
nei
ši

tenkinasi
pasiekę
tik
Hot
neša ant savo pečių, kuri
Komunistų rengti pučai Springs. Arkansas. Ta vieta
tam
pritarti.
Mes
kiekvieną
Pr alotas Krušas prieš iš
viską pagamina—nieko ne
Lenkijoje, Lietuvoje, Esto- Chicagos lietuvių tarpe yra
Clevelando Lietuvių sale
Pora metų atgal miesto
agresorių
pasmerkiame.
Na,
važiuojant
į Floridą savo j tarybos nariai pakėlė sau; pradeda jau atsigauti. Pra
turi. Tos milžiniškos didžiu
nijoje
ir
Suomijoje
pridarė
parapijoje įkūrė Romos ka- į
mos gyvybė randasi kelių tai imk dabar ir suderinki daug žalos, nes buvo išsker gana populiari.
deda išsimokėt iš skolų. Ke
Iš lietuvių tarpo ištiki talikų akcijos komitetą. Iš ’ algas nuo $1,800 iki $3,000 li metai atgal išrodė, kad sa
kapitalistų rankose. Jie val bendro fronto veikimą? Ne sta daug nekaltų darbinin
miausias “f Įor odininkas” y- sakyklos jisai išaiškino, kasi per metus, ir dabar gatavi lė teks kam nors už skolas.
do fabrikus ir gamina gami galima!”
kų.
Jų
nučai
darbo
unijoms
vienas kitą paskandinti be-1
“Eikime toliau,” sako kal
nius ne tuo tikslu, kad aprū
raipgi atsiėjo labai brangiai ra, be abejonės, pralotas tai yra katalikų akcija. Aiš-1 su ai žydami už vietas. Tos i Bet ačiū jaunesnei kaitai,
bėtojas.
“
Paimkim
unijų
pinti Šalies piliečius, bet tuo
darbininkams. Jų susibičiu M. L. Krušas, šv. Jurgio pa kino, kad tai yra pasaulie- i vietos gerai apmokamos, o kuri pastatė salės reikalus
veikimą.
Mes
manome,
kad
tikslu, kad pasidaryti sau
liavimas su Hitleriu šiandie rapijos klebonas. Jis jau čių apaštalavimas. Sako, da- į dirbti mažai tereikia.
ant bizniško pamato, jau
pelno. Šioji sistema, sako unijos turėtų rūpintis tik sa irgi išlies upelius nekaltų nuo senai daro taip, kad bar pasaulis taip sugedęs,. Kaio bažnyčios, taip ir daug skolų atmokėjo, lr jei
tuoj po Naujų Metu sušau kad vieni kunigai negali! miestai nekuomet iš skolų1 gu taip eis dar per kelis me
kalbėtojas, tai pelno siste vo reikalais; bet komunistai darbininkų kraujo.
palaiko
jose
savo
grupes
ir
ma. Nėra kapitalistui pelno,
Kalbėtojas mano, kad ko kia parapijos mitingą ir po žmonių sulaikyti prie baž neišeina, nežiūrint jų paja tus, tai salės likimas bus už
visuomet
stengiasi
pravesti
lai miršta milionai darbo
munistus
šiandien skilia to mitingo ant rytojaus ar i nyčios ir negali pritraukti) mų. Kiek Įplaukė, tiek iš tikrintas, nors ir dabar pa
žmonių badu. Bet juk taip vienoki ar kitokį sumanymą nuo socialistų ne tik takti antrą dieną išdumia į Flori prie bažnyčios tų, kurie ją plaukia. Nesusipratę žmo vojaus jau nebesimato iŠ fi
visuomenė negali ilgai eg Maskvos naudai. Vienu žo kos, bet ir principų skirtu dą. Ten išbūna iki Velykų. pametė. Todėl pasauliečiai i nės moka, o dykaduoniai nansų pusės.
zistuoti ! Tokiai nelygybei džiu, mes darbo masėse no mai. Komunistai stoja už Pernai jis išbuvo Floridoje turi kunigams ateiti i talka, j naudojasi.
kada nors turi ateit galas! rime būti tų masių mokyto vienos partijos diktatūrą, p- nuo Naujų Metų iki Velykų, ! Aiškino, kad pasauliečiai j
Komunistų eilės krinka.
Štai, šiandien mes turime jai ir švietėjai, o komunis jų partiją valdo vienas va o p© Velykų. tuoj vėl išdū ' daug gali padaryti. Girdi,
S. Čerauka gatvėkario
tai
nori
tik
naudoti
jas
kaip
kaius, turime krizes, turime
Ne tik kitose kolonijose,
das, todėl jie garbina vadiž- mė tenai ir dar išbuvo apie j viena papiasta davatka pei
sužeistas.
visokias nelaimes — tai vis įrankį svetimos valstybės mo kultą. Pas socialistus y- porą mėnesių. Reiškia, pra savo gyvenimą atvertė apie
bet ir pas mus komunistų
Vietos veikėjas S. Čerau partijoj ir jų pasekėjuose
kapitalistinės sistemos vai politikai palaikyti. Geriau įa tas pr iešingai. Socialis lotas Krušas per praeitus keturiasdešimts nekatalikrr
pasakius, jie nesivaduoją
siai.
tai stoja už demokratiją, už metus Floridoje išbuvo apie prieš jų mirtį. Tai, žinoma, ka likos gatvėkario užgau eina kova ir jau darosi pasiNusiminti dėl vieno kito savo šalies galimumais ir są didžiumos valdžią. Pas ko penkis mėnesius. Todėl jc j nemenkas dal bas ir klebo tas, nors ir nepavojingai, ta skirstymai. Daugelis komu
nepasisekimo, sako kalbėto lygomis, bet žiuri ką pasa munistus visur drebėk ir parapijonai ir sako, kad nams naudingas. Juk viduti- čiau reikėjo pas gydytoją nistų jau pradeda dėtis prie
jas, nėra ko. Iš socialistinės ko Maskva. Todėl bent koks lenkis prieš vadą. O pas so pralotas turi geresnį “good ! niškas žmogaus palaidoji- kreiptis. Sausio 10 dieną kitų partijų, arba visai trau
programos, iš socialistinės bendras su komunistais vei cialistus visi turi būt lygus. time” negu milijonieriai. i mas klebonui atneša $25.00,; p. Čerauka važiavo namo. kiasi iš veikimo. Ir tas atsi
Nors pralotas išbuvo Flori J o dažnai ir daugiau: kartais Gatvėkaris nuo bėgių nušo tinka nuo to laiko, kai Rusi
filozofijos, kai kuriuos da kimas ir nėra galimas.”
Vienu žodžiu, d. St. Mi- Pas komunistus laisvės nė doje penkius mėnesius su , pasiseka paimti ir iki $150. ko ir susidūrė su kitu gatvė- ja pradėjo karą prieš Suo
lykus jau šiandien skolinasi
prakalba buvo ra. Jeigu tu esi jų partijos viršum, bet šių metų parapi Reiškia, tos davatkos pa kariu. Tokiu budu ir p. Če miją. Yra, mat, ir komunis
net kapitalistai, nes jie irgi chelsono
naiys, tai turi pildyt jų dis
pradeda suprasti, kad tūlas i imta ir nuosaki.
cipliną
ir klausyt vado. Jei jos atskaitoje jo alga pasi stangomis klebonas laimėjo rauka liko labai sutrenktas. tų, kurie šitokiai agresijai
Nors
komunistai
Sovietų
reformas reikia pravesti,
gu drįsi jį pakritikuoti, tai imta už visus metus—$1200. mažiausia $1,000.00. Dabar Linkėtina jam greitai pa nepritaria.
nes jeigu jų nepravesi, dar Rusiją vadina socialistine eisi iš partijos laukan. O jei O musų parapijos janitorius aišku, kam naudinga “kata-! sveikti. Medicinos pagalbą
jam suteikė Dr. Vitkus.
bininkų masės turės mirti valstybe, tikrojo socializmo gu tai bus Rusijoj, tai ir prie ir zakristijonas tai nei vie likų akcija.”
Lietuvių Vaizbos Butas
tenai
da
nėra,
sako
kalbėto

badu. Jos jieškos išeities,
nos
dienos
negauna
vakacirengia balių vasario 3 dieną
sienos atsidursi.
Katalikų akcijos reikalas
Lietuvių bankas laikosi
prasidės sukilimai. Tų re jas. Nėra tenai nei to komu
jų, ir gauna tik $600 pei- me- yra ne vien prikalbinti kata
Lietuvių salėj. Bilietų gali
gerai.
formų, sako kalbėtojas, mes nizmo, koks buvo da prie ' Kalbėtojas nurodė var į tus algos.
ma gauti dykai pas tuos biz
likiškai laidoti nekatalikus.
dažnai nepastebime, neįver Lenino. Trockis, kuris stojo dus ir datas, kada kas buvo
Šįmet
pralotas
sušaukė
nierius,
kurie prie organiza
Iš paskelbtų raportų ma
Yra ir biednų parapijonų,
tiname, bet jos yra. Pradi už Lenino politikos tęsimą, sušaudytas užtai, kad vie parapijos mitingą sausio 7 kuriem mirus nėra iš ko pa tosi, kad lietuvių bankas cijos priklauso. Yra skiria
nių mokyklų suvalstybini- senai jau iš Sovietų žemės nam ai- kitam klausime pa dieną. Po mitingo antrą die
laidoti ir kunigams už pa Clevelande yra gerame sto mos ir kelios dovanos.
mas, tai socialistų progra ištremtas, o jeigu jis dabar, abejojo apie vado liniją, ną išdūmė į pietus. Išvyko tarnavimą užmokėtų Tokia vy, nes jo reikalai vedami
mos dalis. WPA pravedi- tenai sugrįžtų, tai atsidurtų į apie vado neklaidingumą. automobiliumi. Kadangi ke me atsitikime davatkos lan tinkamai, pagal įstatymus.
Minėjo savo sukaktį.
mas. Senatvės apdrauda. tenai, kur jau atsidūrė kiti O jus žmonės norit laisvės. lionė ilgoka, tai pralotas pa
Lietuvių bankas tiek saugus,
Sausio 7 dieną naujoji
Algų ir valandų Įstatymas. buvę Lenino draugai—po j Jie kovojo ir kovojo už ge sisamdė ir šoferį. Samdėsi kosi po biznierius ii- šiaip kiek ir visi didesni bankai,
žmones ir kolektuoja mini-i
resnį ir skaistesnį rytojų. O
parapija
minėjo savo de
Viešųjų darbų bedarbiams veleną!
ne kokį jauną vaikiną iš papalaidojimui. nes dabar ir garantija yra, šimties metų gyvavimo su
organizavimas. Visa tai yra
Nežiūrint visa to, socia ką jie šiandien gavo Sovie rapijonų tarpo, bet svetim šio vargšo
Tada kunigams ir susidaro kuri atsako iki penkių tūks kakti. Buvo bankietas su
socialistų programos punk lizmas yra neišvengiamas,, tų Rusijoje? Jie gavo daug tautį.
tinkamas atlyginimas už tančių indėlio, šis bankas muzika ir kalbomis. Publi
tai, kurie buvo statomi jau sako kalbėtojas. Mes gyve-! nuožmesnį režimą, negu ca
Kaip
iikitais
metais,
šį

palaidojimą, štai, prieš pati pergyveno savo vargus, kaip kos atsilankė nemažai.
keli dėsėtkai metų atgal, name persilaužimo gadynę ro činovninkų.
met
pralotas
Krušas
apleido
Kalėdas musų parapijoje ir visi kiti bankai, kada blo
Buvo renkamos lėšų pa
šiandien jau net demokra ir, ar kas nori ar ne, socia
Jonas Jarus.
savo parapiją ir išvyko į mirė biedna našlė Palionie gi laikai buvo užėję. Dabar
dengimui
aukos.
Surinkta
tai yra priversti tuos daly lizmas ateina. Ir jis ateis,
Floridą nieko apie tai ne nė. Sujudo kelintas davatkų jis vėl atėjo į normales vė
kus "vykinti gyvenimam
nes kapitalistinė sistema jau $15.25.
ir sukolektavo apie $60.00. žes.
MIRĖ DIRBDAMAS.
Tose musų prakalbose bu pranešęs para pi jonams.
Europos demokratinėse atgyveno savo dienas ir to
Iš
tos
sumos
kunigui
teko
Per
šių
metų
šv.
Jurgio
vo
apstus
būrelis
komunis

šalyse, kaip Švedijoje, Nor liau egzistuoti negali. Kaip
Paulsboro, N. J.—Rugsė
Reikalauja $25.000 už vaiko
vegijoje, Olandijoje, Fran- jis kuf įvyks, tai priklausys tuojančiu žmonių. Bet ler- parapijos susirinkimą nie $20.00, o kita dalis grabojo
26, 1939 dirbdamas savo
sužeidimą.
cuzijoje, Anglijoje ir kito nuo kiekvienos šalies sąly mo nekėlė. Bepartiniai žmo ko ypatingo neaptarta. Su riui. Aišku, kiek iš to palai
kasdienini
darbą, staiga mi
graborius galėjo
Vieno lenko sūnūs, Antri rė Bronis Yurkevičius. 45
se, daug seniau panašių re gų, o ne nuo kieno nors pla nės tokiomis prakalbomis sirinkimas buvo menkesnis dojimo
formų socialdemokratų par no ar noro. Kas tinka Vo labai pasitenkinę ir jie norė negu bet kuriais kitais me pelno turėti. Kunigas gauna ni Kotrovvski, 15 metų am metų amžiaus vyras. Jis pa
tijos pravedė gyvenimam kietijoje ir Francuzijoje, tų, kad jų daugiau socialis tais praeityje. Parapijonys iš parapijos algą, ir turėtų žiaus jaunuolis, nešiodavo ėjo iš Kaunijos, Biržų ap
ignoruoja tuos susirinkimus, parapijonus, bent biednuo- golfininkų golfo lazdas. Pe skričio. Atvažiavo Ameri
Kiek bręs darbininkų klasės ..as visai netinka Indijoje ar tai suruoštų.
Vytautas Katilius. nes jau senai patyrė, kad iš sius, dykai palaidoti. Grabo reita vasara vienas golfininsąmonė, ant tiek bus vyki i įnijoje.
*
kon 1914 nr. būdamas vos
*
*
rius iš parapijos negauna kų taip
jų
nieko
gero
neišeina.
Jie
nami gyveniman kiti pageri
smarkiai
sudavė
per
Antras kalbėjo d. J. Stil-1
20 m. amžiaus. Vėliau apsi
gali susirinkime tarti ir nu algos, o biedną parapijoną bolę, kad pataikė nešiotojui vedė ir per 23 metus gyveno
nimai. Tiesa, piniguočiai so.ias, “Naujos Gadynės”
WORCESTER, MASS.
tarti ką tik nori, bet pralo laidoja netik be pelno, o į galvą ir amžinai tą jauną su šeimyna Chester, Pa. ir
tam priešinosi. Čia, Ameri recaktorius. Jis savo kalbo
tas daro ką jis nori. Sakysi kartais dar ir savo prideda. vyruką sužeidė. Dabar vai Paulsboro, N. J. Buvo S. V.
koje, jie atakuoja Roosevel- je aaugiau lietė senus lai
Tai ve, jums Romos kata ko tėvai apskundė golfininme,
peniai par apijos susi
to administraciją, kad ji iš kus, kaip jis 1929 metais ke
likų
bažnyčios kunigų pasi ką, reikalaudami $25,000. pilietis ir dirbo pas Socony
rinkime
buvo
nutarta,
kad
leidžia pinigų bedarbiams liavo į Sovietų Rusiją. Jo
Vacuum Oil Co. per 16 me
šventoriuje, bažnyčios prie aukojimas Dievo garbei ir Kiek laimės, tai jau kitas tų. Prigulėjo prie V. L. P.
šelpti, apdeda kapitalistų nuvvkimas ten neužgrudino
šakyje, butų pataisytas grin artimo meilei! Bet jeigu Ro klausimas. Advokatai visuo Kliubo. Chester. Pa. ir kelių
Smagiausias pasižmnnėiimas
pelnus mokesčiais. Piniguo ji kaipo komunistą, bet at
dinys, nes lietingu metu ten mos katalikų kunigai šitaip met daug prižada, bet ma kitų draugijų. Lietuvoje pa
čiai sako, kad dėl to ir pra šaldė. Jis dalyvavo Vilniaus
GERIAUSI ISSIGft RIMAI
pasidaro bala ir nepatogu nesielgtų, tai nebūtų iš ko žai duoda.
IR VALGIAI.
monė neina. Ir jeigu darbi ♦ evoliucijos karo komitete,
liko 3 seseris. Amerikoje
žmonėms eiti į bažnyčią ir po pusmetį Floridoj “good
Degtinė. Likeriai. Vynai
ninkai duosis suklaidinti ir kuomet raudonoji armija Visokia
žmoną.
2 dukteris ir 2 sū
ir visokių išdirbyaėių ALUS. J
Dzūkas.
Žmonės neprotauja.
balsuos už republikonus, tai žygiavo (1920 metais) ant Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS”! vaikams Į mokyklą. Bet tas time” turėti.
nūs. Buvo linksmaus budo
nebuvo padaryta. Vietoje
Roosevelto reformos galės Varšuvos. Jam teko dirbti pavieniais numeriais.
Kada valdininkai sumano ir labdaringas žmogus, visi
būt panaikintos. Taigi vis po Z. Angariežio komanda. 90 MILLBURY STREET i to, buvo pailgintas klebono INKVIZICIJA. Paraše X. Guscv.
pažįstami jo liūdi. Lai būna
Puiki naudinga knyga, aprašyta sau algas pakelti, tai nesigaradžius, kuris buvo geras katalikę
kas priklauso nuo pačių dar Šitie atsiminimai yra gana
bažnyčios
siautimas
ir
pra

jam
musų amžina atmintis.
U’ORCESTER, MASS.
per penkiolika metų. Ta? džia reformos. Su daugeliu puikiu klausia nei vieno. Jie suran
bininkų. Socialistai tik pa įdomus. Jis aiškino, kaip tie
Jo žmona ir šeimyna.
1 pataisymas parapijos susi paveikslų. 215 pusi...........................$i.0rt da tokius įstatymus, kad

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

No. 4. — Sausio 24 d., 1940 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Kert iria- Puslapis.

DRAUGIJOS VILNIAUS KRAŠTUI
REMTI ATSIŠAUKIMAS.

Į Iš Suomijos Istorijos

kabinami prie atlapos (vyrant).'
----------------------------------arba prie krutinės (moterim).
Suomiai yra viena ypatin- Suomiją pasidalo Švedija ir j ja konstitucija, kuri Suomi*
Raktai, kaip mane Vilniuje ginusių Europos tautų. Ji Naugardas. 1362 m. suomiai joj veikia net iki 1919 metų.
painformavo Draugijos pirmi- daug kuo skiriasi nuo kitų1 pirmą kartą dalyvauja Šve-!
1775 m suomjjoj išlei
Įlinkas Dr. J. Navakas, bus tri- Europos tautų. Suomiai ne- d i jos karaliaus rinkimuose.
džiamas pirmas laikraštis.
1509 m. į Suomiją atsibu
jų rusių: auksiniai, sidabriniai priklauso arijų rasei. Jie y1788—1790 m. vėl karas
ir bronziniai, pagal aukos dydį. į ra ugro finu, mongolų kil- sto Baltijos jura danai ir
su Rusija. Tačiati tas karas
Vėliau pranešime, už kokias au- j mės. Be jų Europoj tos pa smarkiai apgriauna Turkų
pasibaigia be žymesnių pa
kas jie bus duodami.
čios rasės tėra tik dvi kitos miestą, tuometinę Suomijos
sikeitimų.
Su raktais bus duodami ir tautos: estai ir vengrai. Ga- sostinę.
1808—1809 m. vėl suo
1523 m. Liuterio reforma
gražųs diplomai, kurie įdėti į Įima drąsiai tvirtinti, kad
mių karas su Rusija ir 1809
rėmus, visada primins aukoto suomiai yra pati kultūrin cija įsigali Suomijoj,—jau
metais Suomija, kaip auto
jui, kad jis atliko savo pareigą, ginusia is visų pasaulyje 1542 m. išleidžiama pirma
nominė
sritis, inkorporuoja
mongolų kilmės j suomiška knyga.
padėdamas Vilniui ir Vilniaus esančių
ma į Rusijos imperiją; Suo
tautų.
1550 m. įsteigiamas Hel
kraštui atsistatyti.
mija tačiau turi savo vy
Diplomo bus tokio turinio pa-į
Nors suomiai gyvena toli sinkis, kuris, tuo budu nėra riausybę (senatą).
rasas:
Europos šiaurėje, gana nuo- senas miestas, bet gražiai

J viso pasaulio lietuvius krei
piasi Draugija Vilniaus Kraštui
Remti, kviesdama ateiti j talką
padėti atkurti Vilnių ir Vilniaus
kraštą, .kurie po 19 metų vergi
jos grižo prie Lietuvos.

Draugijai Vilniaus Kraštui
Remti vadovauja energingi Lie
tuvos krašto mylėtojai. Draugi
jos garbės pirmininkė (o ar be
tos “garbės” negalima apsieiti?
-Red.) J. Tubelienė. D-jos pir
mininkas Valstybės Tarybos
narys Dr. J. Navakas ir visi
Draugijos Valdybos nariai karšlu atsišaukimu kreipiasi j užjū
rio Lietuvos išeivius: kviesdami
susiburti ir dar kartą parodyti
Vilniaus Rakto Lapas.
j šaliai nuo didžiųjų tautų insavo sutartinę pagalbą tėvynei
sav. Tėvu žemės bal- ‘<;res,) ;SUsidunmo zonų, tair darbingumą.
są ir atnešei Jai nuoširdžią savo ciau jų istorija yra labai
Ju atsišaukimas vra toks:
_
Dėkingi
esame Jums užfma,"a* Jiems taip pat teko

auką.

BRANGUS TAVIIEČIAI
_______ !

ii gerą širdį
parodytą savo Tėvų žemei! da^^Siu ”laiku arširdį. » ilnius j ra musu ir' ,
,
~

,

' cheologimai radiniai SuoIlgai lauktas lietuvių tautos j 5^ amžinai,
randami net iš
siekimų Įvykdymas galop virto j Kaip priiminėti pasižadėji-!
•
realybe. Musu sostinės Vilniaus i mlls ir imokėjimus “Vilniaus ’ 6000—oOOO metų pnes Kl lir jo krašto okupacija pasibaigė.' Raktui.” kaip ir kada Vilniaus
..
x . .
'*•' *Tais akmens
amžiaus
Lietuvių tauta grižo į savo Raktas bus išsiųstas aukotojui. į a, ^aib AlOttujos gyventojai

buvo normandai, gyvenę iš
kaip tik- bus pranešta vėliau.
• žvejybos ir medžioklės ir
Lietuvospastangas
žmonės padėti
deda ViB
di- pagal ?“?O!1U? ,byV'sįiš vie-i
Sunki 19 metu lenku okups-' aHaash,

senąją sostinę Vilnių
ras jos šeimininkas.

vra
skandžiai sužalojusit
<i.žainiiwi niaus
•
ikraštui,- t--,
■
via skaudžiai
kiekvienas

, Inos
vietos
am-*
cija
auko-•
1 • įkitą.
•
-To
ji
v., ,1 „ tino ir vilniai L-eait-.
. .
.
i
ziaus
pabaigoj,
prasidedant
musu sostinę 11 V nmaus kraštą ' ,a pagal ls«aies. Kiti aukoja zv-11
1
-• ’ 1
•
1'
bronzos amžiui, apie 1200
\ isai lietuvių tautai reikės ii- ij mjaį daugiau, negu išsigali
Jl j metų prieš Kristų, iš radinių
gų metų ir didelių pastangų pa- Į net išdėsto savo pasižadėjimus
T sprendžiant, Suomijoj jau
kraštui žaizdas išgydy

1811 m. rusai grąžina
išaugusi Suomijos sostinė.
suomiams Vipuri sritį, kurią
Dabartiniu metu jame gyve
ankstyvesniais laikais per
no apie 300,000 gyventojų.
karus buvo užėmę.
1555—1557 m. suomiai
1812 m. Helsinkis pasida
kariauja su Rusija. Po kiek ro Suomijos sostinė.
laikp jie vėl kariauja su ru
1828 m. iš Turku į Helsin
sais, kol 1595 m. pasirašo kį perkeliamas universite
Taisinoj taiko? sutartį ir tas, o 1835 m. išleidžiamas
suomių sienos pratęsiamos garsusis suomių epas “Kale
iki Ledinuotojo vandenyno. vala. *’

1599—1617 m. švedų karaliai, valdę Suomiją, įsipina j kalus dėl sosto Lenki;
buvo
juntami
•iojo. Tie ••karai
•
, •
ir Suomi 101, nes švedai pra•
dėjo labiau visą gyvenimą
varžyti.
Padidėjo žymiai
švedų įtaka.

1840 m. Suomijoj prasi
deda tautinis judėjimas.
1855—1856 m. per Kry
mo karą anglų ir franeuzų
laivai bombarduoja Suomi
jos krantus, kaip rusų žemę.
1863 m. Rusijos caro ma
nifestu sulyginamos švedų

\nt amžių amžinųjų
ir suomių kalbos teisės Suo
imties mijoj.
Maike!
Ypač
— Kas "ant amžių'*?
1865 m. suomiai įsteigia
'
.
..
...
Kilmes,
išgarsėja
suomių
kavalerija.
—\ iškas, Maike. viskas ta. I»et sitas ekspnementas lietuviu tautos buitį.
savo pinigus.
pergyvena dideli susirūpinimo:
* 500—100 m. prieš
"nūs amžina ant šio svieto.
su vistos širdimi parodo.
rautiečiai! Mes gerai žinome.; įr pasiaukojimo laikotarpį, to-; Kri-ati*/
1640 m. Įsteigtas Turku
1878 m. įsteigiama nacio
prasideda suomių
Tu. tėve. turbut. jau kad gyvybė nėra kokios ten kad išeivija visuomet buvo ir y- j dėl su ypatingu dėkingumu pri* *’
mieste
universitetas.
nalinė
suomių armija.
prie mišiauno vyno buvai stebuklingos dūšios požy- ra jautri savo tautos reikalais, j jms kiekvieną užjūrio brolių au-; emigravimas i Suomija. Jie
1656—1658 m. suomiai! 1898 m. prasideda pinnapradėjo spiestis irapsigyk ja ja
;
priėięs?
'
mis. bet stačiai biocheminis Ji niekuomet nebuvo nutrauku- ką ir paramą.
Ta- sis bandymas rusinti Šuo
venti
pietinėse
Suomijos
sn\c tavo biznis, Maike, reiškinys. Atskirk bet kurią si rysiu su Lietuvos gyvenimu. Amerikoje planingam ir tiksj ten kl Inlzul i £‘au 'x,.šio .kar<>
o
kur aš buvau priėjęs. Tu tik ; kūno dalį.
. ..duok jai tinkamo
...
Laisvosios lietuvių tautos ru-; ,jam auku rinkimo darbui gali tyse,
šiaurines Suomiios sritis
tingesnių sienų pasikeitimų, 1901-1905 m. nišai priklausyk, ką aš tau sakau.
’
’
maisto,
ir ji gy vens neribotą
pe<iai ir siekimai buvo lygiai ir ' paųeti ir buvę Vilniui Vaduoti
J K
nebuvo. Tiktai pravoslavų: verčia panaikinti suomiu ari ik nekalbėk
niekų, laiką, nežiūrint kas atsitiko n,uslJ išeivijos rūpesčiais ir šie-1 Draugijų skyriai, kur jie dar
Apie 400 m. musų eroj tikėjimo karelai persikdia 1 miją jr priverčia mokėti Ru
leve.
su kitomis to kūno dalimis, kiniai 11...................................
ėjo žingsnis 1 žingsni nėra likviduoti. Kur ju nebuvo. švedai atsikelia į Alandų sa- gyventi į Tverės provinciją, sijai kasmetinį mokestį.
Sei. Maike. jeigu aš
—Maike, mano razumas su visa lietuvių tauta. Taip fen turėtų įsikurti Draugijos las. Kiek vėliau švedai pra1695—1697 m. Suomijoj
1904 m. suomis Eugenijus
kalbu apie amžinus daiktus,! šito nesuimą. Taigi as tau jausdania. musu išeivija daug f Vilniaus Kraštui Remti skyriai, deda ir toliau briautis i Šuo- siaučia didysis badas, per
lai tas nėra baikos.
: "ss^bv.du -dribai. Turiu eit yra padėjusi Lietuvai. (Bet kokuri suomių gyventojų skai-į ^auma?as užmuša Suomijos
k. V-as. m i jos sritis.
b ig U tu pastudijuotum b'anžyčiąiššluot, ba mano“laisva" Lietuva nepaleisuomiu
gičius
nuo 500.000 sumažėja g'enei'al gubernatorių gene500—800 m.
np
nnn
1 rolą Babnkoyą ir pats nusiiv ' v , *«i
Į/**uiuea* vvait*. ..v..**.,_
__ politinių
____ ____
___ko____
—
azika. leve,
tai pamatytum,
.rentas žakiistijonas
\is da džia
kalinių,
išeivija
minės pradeda burtis Į vieną i iki 400,000.
kad musų pasauly nieko am- serga. Aš jau pereitą syki i <cnai''reikalauja?_Re(1)
' ,* |Zt/ftf<IK$ UlUVCI'site- vieta. Suomiu apgyventos!
1700—1721 m. siaučia di-į... .
.... .
žino nebuvo ii' negali būt.
tau sakiau, kad paiakv įjosi šiandien Lietuva deda daug
sritys prasiplečia toliau į 1 dysis šiaurės karas.
1905m. didysis politinis geio Turtai,
-Maike. ju rolig. Aš ga-! komitetas liepė jam f
; pastangų Vilniui ir Vilniaus
šiaurę ir į rytus — Kareliją; 1703 m. Rusijos caras Pe-,bėralinis streikas. Rusai po
liu tau pi įrodyt daug amži- nusiprausti einant prie alto- kraštllį padėti. Jos darbininkai
ir į Arktikos pajūrį.
! tras I įsako suomių belais-i sugriežtina režimą.
nų naikių. Pirma buvo am- l iaus. Taigi, kaip tik misi- ūkininkai,
prekybininkai,
pra.................
*
—................................
—
. Vilniaus
., . .. , univei-sitetas,
_ , . , ku,
1155
m. padalyta
pradėti
1915
savanoriai
X K
1*1.
CX 1 W V««- »pirmas
7 ■ a 1 ■■<*<? • i Vviams
XO 1 ■ ■ a" iri
VI statyti
W UI K.St.
J V* *Pe--— m. ~~suomių
'
žina< žydas, paskui atsirado prausė, tai ir pagavo amo- nionminkai
j
ir valdininkai
auko- lc
į J,,1* ,kl SK„*į Ael
............. ......
, Ke kaip
, lenkų
. - R,vžiaus
..„u, žygis į Suomiją, i ter burgą, dabartinį Lenin.... ..... - vyksta į Vokietiją kovoti
amžinos mišios, vėliau buvo niją.
vilniečiams ir Vilniaus krašto: <-wp°n<’ rtatoio universite- §ve(|aį
pradeda krikštyti gradą.
prieš Rusiją. Ten isteigiaišrastas amžinas rožančius,
—Gali eit, tėve Pasima- paramai net kelių dienų savo'<sa'.p toki paveldėjimą: suoniįus jr okupuoja Turku
1710 m. rusai okupuoja mas 27-tas suomių jėgerių
o dabai- gazietos rašo jau tysim kitąsyk,
tun 13 namų srį^j Suomiai gina savo ne- Vipuri.
batalijonas.
uždarbi, Yra žmonių, kurie au- ‘ un.n
apie amžiną vištos širdį. Sa '
miesto centre (< i s jų yra priklausomybę ir jie su ka1714—1741 m. suomiai
1917 m. carui nuvirtus,
koja keleriopai daugiau,
ko. viena; prapesorius pa AMŽINA VIŠTOS ŠIRDIS.
i
nuosavi,
kiti
priklauso
valspelais
netrukus
isiveržia
net
valdomi
rusu.
Gvventoįu
lapkričio
6 d. Suomija |»ažinome, kad
piove gyvą vistą. įdėjo jos
Yorko mokslininkas, iau pradėjo didyii Vilniui ir Vii-ir Į Švediją.
‘
skaičius sumažėja iki 250.1 siskelbia nepriklausoma Vai
' ^udoja.i), tui i nne.i) jam
1249 m. švedai surengia: 000. Pagal 1721 m. Nystado Scybe.
siidi į snapsą, ir dabar jau Dr. Alexis Carrell, tikisi įro- niaus kraštui paramos vaju.
Tiki. kad ii. dalvvavusi ijetu-1 EaV-eS^
Prieš suomius antrą kry- i taiką, Vipuri ir Sugria ati1918 m. sausio mėli. pa
<i\ i<i< simts astuoni metai dyt pasauliui, kad gyvybę
,31 p '! ovva.
baigoj prasideda pilietinis
galima palaikyti amžinai, ves atstatyme ir isikurime. or- pul7s yadmamas Botanikos žiaus žygį. Krikštydami šve- duodama rusams.
ipš '1 ;okia
-o- tau is to nau- jeigu iai duoti tinkamas są-i
•parku;
uz
to
pušyno
turi
d
a
į
u
žima
Hame
provinciją.
{
1741
—
1743
m.
švedai
vėl
karas^kun
remia
komunis, ganizuotai prisidės ir prie lais-;
Y.,,-,d,,,™ uai 1
*
- - i
. . m -•
,
•
da. tėve Juk n? tavo širdi lygas. Apie 28 metai atgal vvs;o>. Lietuvos nastaniru su- Pu?‘$.. b . 111 bandomi 1293 m. Įvyksta trečias šve- kariauja su Rusija. Pertą štai. Tačiau vyriausybei pa
šiian maudosi.
jisai įdėjo bonkon dalį gy- gražinta lietuviškai! Vilnių ir io’; dų kryžiaus žygis Į Suomiją.; karą Suomiją vėl užima ru- siseka sukilėlius nugalėti ir
Tu nežinai. Maike ko- vos vištos širdies ir užpylė kraštą atkurti.
Į???1’ tai1 o bendlabučius.^yajg ni?taįs pastatoma Vi- sai. Tačiau pagal 1743 m. tų pat metų gegužes 16 d.
iria man iš to patieka.
ją tam tikru skysčiu. Ji gy Tautiečiai! Padėkite Lietuvai viso turi apie 1-0 atskilti j)urj (Viborgo) pilis, kaip taiką, Rusija pasiima tiktai gen. Menerheimas su savo
- <akyk džiaugsmas ne vena iki šiol. Netik gyvena, ii ši kartą !
Įstaigų. Personalo prie len- tvirtovė prieš lytus.
keliatą miestų ir jų apylin- armija įžengia Į Helsinkį,
"pal ivkn.
kų
buvo
<20
žmonių,
.tūrių
1323
m.
pasirašoma
taika.
!
kių,
1919 įsigali nauja Suomibet nuolatos auga ir dakta AiiKoMie
savo dienu
t**
....
...... o
w iš kitų Suomijos vietų
dienų uzdaruždar aK<rtu„<:«A
< >irait. Maike. aš turiu ras turi ją dažnai sumažinti, biiAukokite
<• kas <-ali ir dauciau Vii , *
/tauguina ne to pa taika nustatomos Suomi-! pasitra
įtraukia.
jos respublikos konstitucija.
<lau>-paremtu
lau vu- krašto
kilimo;
studentu
relinės
sienom
n
pačia
177$
is to dideli džiaugsmą.
nes kitaip ji netilptų stikle. ? nu ,r \ ilmaus kraštui
2
m.
išleidžiama
nau1919-1925 m. Suomijos
1937_19;^ metais bllV() reI ■)<>•- utines sienos^ O pačią,
1 < <,
pasakyk, kodėl?
Dr. Carrell sako. kad jeigu
- prezidentu išrenkamas J.
kai nelieka nei vieno darbi- į gistl’UOta 3,110, kurių taip
T< del, Maike. kad šitas jos nemažinti ir tinkamai
Stalbergas.
isipriimąs sumuša bedievių nuolatos maitinti, tai ji iš aink.. nei vieno ūkininko, nei; pat žymiausioji dauguma
Tėvai Užmušė Savo Vaiką.
1920 m. kovo 20 <1. Ryti
nio!. ši. .Iie sakydavo, kad augtų tokia didelė, kaip vi vieno pramonininko arba šiaip i ne vietiniai. Stepono Batoro
Karelijos parlamentas nu
ztiK'iu neturi dusios, ba po sas žemės ski itulis ir už- išeivio, kuris pasiliktu neprisi- universiteto misija buvo
taria prisijungti prie Suomi
dėjęs prie Vilniaus ir Vilniaus,grynai politinė: "kresus”
. m.ert '•• ; m kas negali gy-' dengtų visus vandenvnus.
ios, o atsiskirti nuo Rusijos
sulenkinti, tad ir universite\ (‘ir. Dabar gi matom, vaišis eksperimentas yra da- krašto paramos:
Tačiau to padalyti jam ne
Draugiios Vilniaus Kraštui tas buvo paverstas tikra lenke. 1 i vista paplauta jau romas Rockcfellerio Institupavyksta, n.s Rytų Karoliji
kybės tvirtove. Čia buvo
2> Pietai atgal, o jos širdis te ir labai domina moksli Remti garl»ės pirmininkė.
užima raudonoji karinome
Jadvyga Tubelienė. siunčiami rinktiniai lenkai.
gyvo. tik įeikia šnanso už- ninkus. nes vištos širdis iš
nė.
jiems duodamos stambios
pilt
aigi t,is parodo. Mai gyveno jau trisyk ilgiau, ne Pirmininkas.
1925-1931 m. Suomijo;
Jonas Navakas, subsidijos ir stipendijos. Peke. kad ir mano dusia galės gu pati višta gali gyventi.
prezidentu išrenkamas 1.
Vke pirmininkas.
reitais metais universiteto
būt ' \ \ a. kai aš numirsiu.
Kr. Relanderis.
agr.
Stasys
Jakubauskas,
sąmata buvo 4,417,660 zlo- Bet dusia ne vištos šir VYRAI DĖVĖS ŽALIUS
1930 m. uždaroma šuo
Išdininkė.
tų; iš tos sumos apie 3 midis, tėve.
KOSTIUMUS.
miu komunistų partija.
Mareclė Kubiliulė. lijonus zlotų pridėdavo lenŽinoma, kad ne.
1931-1937 m. prezidentu
Rūbų fabrikantų draugi
Sekietorius.
kų valdžia. 65 nuošimčiai
Tai kokiu budu tu ga- ja Chicagoje praneša, kad
išrenkamas P. E. Svinhufuadv. Jok u Ims (ioldbergas. studentų
gaudavo kokią
le-,1 į.i i šnapsą minkyt, tė šiais metais vyriški kostiu
das.
Nariai: VIa,las Tiškus. 1’ran- "P’g Pa’amą stipendijų ar
1937 m. Suomijos prezi
mai bus siuvami daugiausia
\ ot. Maike, apie šitą žalios spalvos.
tiška Pikčilingknė. Jonas Vii- ^RoklU pavidalu. Apie unidentu išrenkamas K. Kalio.
1.1 i aš nepamislinau.
kaitis. Kun. v. Mideška.
yer?.,tc!0, šventorių ir turtą
-Reiškia, be reikalo
«
Kontrolės komisija: Ud.cija
folinė administracija
SENIUI MEILĖ KAINAVO
KELEIVIO" KA Bortkevičienė. Antanas Mačiui
>!/., sugeiri, tėve.
11 pątl tiksliai lie
200 LITŲ.
žinanti, koks jis buvo. šio
Bet vistiek. Maike, beLENDORIUS
ka. Juozas Papečkys.
mis dienomis buvo pagauti
div\ iams dabar bus jau suri
Vienas Biržų gyventojas,
Kaunas.
1940
METAMS.
tiys universiteto asistentai
jau .-v ietą apgaudinėt.
jau 70 metų amžiaus senu
1939 m. gruodžio 10 d.
bevagia univei*siteto biblio
\e bedieviams, tėve,
šių metų "Keleivio” Kakas, staiga tapo pagautas
tekos knygas. Naujasis rek
. • , c ižams bus sunkiau Jendorius truputį pavėlavo “VILNAUS RAKTAS
meiliškos nuotaikos ir nuta
torius prof. Ignas Končius i>i . > klaidinti. Bedieviai išeiti, bet jau baigiamas ir
rė pasijieškoti merginų. Bir
Draugija
Vilniaus
Kraštui
<?akė
visiems Univei’SitetT)
■ neapgaudinėja. Jie neužilgo bus išsiuntinėtas
žuose jų netrūksta. Susirado
re;! aiauį.i tik faktu. O kuni- tiems, kurie ji užsisakė. O, Remti, visus kviesdama savo skyrių vedėjams gruodžio
keliatą kirptaplaukių ir pra
■ ai i-aiba apie dūšios nemir- kas da neužsišakė, gali pri-; aukomis prisidėti prie Lietuvos 18 d. susirinkti universiteto
dėjo vaišintis. Kai gerai įSamuel Dunning ir jo žmona Klsie (iš kaires) mėgdavo iš
iing ma e jokių įrodymų, siųsti užsakymą dabar. Rai sostinės Vilniaus ir prie Vil- turtui perduoti naujai pa
kaušo, nuėjo su vi?na ant
eit vakarais pašumyt, bet jų
metų vaikutis bijodavo vie
—Talei dabar, Maike, ta na “Keleivio” skaitytojams, n,aus ki'as,° atstatymo, suma- skirtiems valdytojams, pa
nakvynes. Bet iš ryto pabu
v įstos širtlis n- bus P
prirodv—
25
centai.
Prašome
adreduoti
aukotojams
gražius
atbrėždamas,
kad
neatvykuna.namie
buti
ir
verkdavo,
kai
jiedu
rengdavosi
eiti.
To

dęs apsižiūrėjo, te*1. mergi
’
‘ Keleivis
253 žymėjimo ženklus. Tie ženklai sieji bus atsakingi už trūks
I dt
dėl jiedu ji taip sumušė, kad jis niiry Čia ’i»abi parodyti,
mas
šuoli lalĮi
nos nėra. Savo pinigines su
S
’ Vin«s. b’’-'
padaryti raktai, tama turtą
kaip policija b,n-o juos šuo mu<
\. rėv». T.ą- k?!P ril>--į
I 290 litais jis taipgi nerado.
k

4

1

T

Nė. 4. — Sausio 24 d., 1940 m.

j Įvairios Žinios.

Hitlerio “Gražuole' Pašauta.

IS KARO FRONTŲ
KAS ĮVYKO PEREITĄ
SĄVAITĘ.
Sausio 14 d.
Belgija paskelbė visuoti
nę mobilizaciją, nes paskli
do žinių, kad jos pasieny
vokiečiai koncentruoja savo
karo jėgas. Olandija Įsakė
visiems savo kariams buti
savo vietose, nes ir jai gręsia
vokiečių Įsiveržimo pavojus.
Rusija protestuoja Švedijai
ir Norvegijai, kam tų kraštų
spauda smerkia bolševikų
karą prieš Suomiją. Tuo pat
laiku rusai pradeda smal
kiai bombarduoti Suomijos
miestus iš oro.

Žmonėms uždrausta klau* dabai’ Rytpiusiuose labai;
sytis per radiją svetimų į propaguojamos, kaip taupi,
valstybių žinių.
praktiška ir šilta avalinė.

Elta praneša iš Klaipėdos
darbininkė Juskrašto šitokių įdomybių:
.keviciute uz gandų skleidi-

ndonų.

kiti

Iš “Karo Pronto” New Vorke.

EUROPOJE.

KAIP DABAR IŠRODO KLAIPĖDOS
GYVENIMAS.
_
j

.. T \..
.
* . ,
_ I\a*ls ls Lavtijos ir Estijos
išgabenamų vokiečių vežaim laivais į Klaipėdą, iš čia
traukiniais Į buv. lenkų ko-

Penktas Puslapi;.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

mą apie karą nubausta pusantrų metu ir kepėjas Jonas
Rislauskas dviem metais
sunkiųjų darbų kalėjimo už
užsienio radio žinių klausy-

pasilieka• m«

Klaipėdoje barakuose lauk-,
Rytprūsiuose nubaustas
ti eilės, kol bus kur įsga- Į
gyvos galvos darbinin"enti.....................
kas Kelbachas už tai, kad
. Vokiečių Įstaigos numatė, negaudamas iš malūnininko
Sausio 15 d.
visiškai perplanuoti Klaipė- atlyginimo už darbą, sumetė
Švedija ir Noivegija siun
dos miestą. Buvusi vynau- j Upę kaikurias malūno dalis
čia Maskvai aštrų protestą,
šioji gatvė, Liepojos, bus jr per (aį malūnas stovėjo 8
kad bolševikų orlaiviai lau
antra tiek praplatinta, tam, dienas be darbo,
žo jų neitralumą. Apie 400
tikslui nugriaunant namus
Panemunėje, prie Tilžės,
bolševikų orlaivių vėl bom
vienoje gatvės puseje. Gat- tilžiškis vokietis
Helmut
Čia yra parodyta sugryžusi Anglijon p lė t'nity Valkyrie
barduoja Suomijos miestus.
vė gaus alėjos išvaizdą. Kioeger subadė peiliu du
Freeman-Alilford, kuri buvo nuvykusi Vokietijon pas Hit
Anglija atsisako pripažinti
Taip pat bus nugnauti didę- Lietuvos piliečius, už tai nu
lerį susipažinti. Vokietijos fašistu vadas jai ti k patinka,
Amerikos pakraščiams 300
li nauji miesto taupomųjų baustas pusketvirtų metu
kad ji būtinai norėjo su juo pasimatyti. Susipažinęs su ja
mvliu “saugumo juosta.’’
Hitleris pasakė, kad ji esanti "ideališka nordikų gražuo i
kasų minai buv. Liepojos g. kalėjimo
Nevv Yorko miestas taipgi tu ri savo ‘‘karo frontą.” Tenai
ir Prezidento Smetonos alėSuvalkų krašte, kuris pri
Sausio 16 d.
lė.” liet viešint jai pas Uit k ri, kažin kas ją šovė Miunche
kariauja gengsteriai ir raket ieriai, kariauja už "teritori
jos kampe ir aikštė bus pa- skiltas prie Gumbinės apyne. Ji dabarsugryžo Anglijon ptršautu kaklu, iš kairės čia
Anglijos nardomieji lai
jas.” Jeigu vieno rakete gengs toriai Įsibriauja i kito rakete
didinta. Lošto rajonas per- gardos, jau pradėtos visur
ją prilaiko už rankos jos tė\ as. lordas Ited.esdale, Anglijos
vai puola vokiečių laivyną.
"teritoriją.” tuojaus prasideda šaudymas, štai. prie saliuplanuojamas ir greta preky- teigti vokiškos mokyklos.
didžiūnas.
Vokiečiai tris jų nuskandino vadinamo "Spot” guli nušautas David Beadle. "Velnio
bimb uosto išaugsiąs didelis____________
“ " "
"
“
na. Salia apylinkėj suomiai
Virtuvės” raketeris. Policijos agentai apžiūri lavoną, žmog
karinis uostas. Tiems pla
SLA
Viršininku
NoKas
Mums
Rašoma
išvaiko dvi Sovietų kom pažudžiai nesuimti.
nams reikalinga 50 milijo VILNIAUS DVARAI BUS
...
; nijas.
nų markių, bet abejojama, dalijami pavasari, minacijos Pasibaigė. iš Palcrsono lietuviu veiklos
e
,
PANAIKINKIT
Sausio 1 i d.
ar dėl karo kas iš tų planų
šių
m:
tų
13
sausio
suka

Apie busimą žemės refor
PLEISKANAS
ir
Dauginusia balsų gavo se ki D. Sinkauskienei 56 meišeis.
Salia fronte pradeda bėg
mą Vilniaus krašte patiria
.' izel'a Nakrosylė. pajieškau Z ju
nieji pareigūnai.
tai. Palei ios draugės AI. Ta- ti 46,000 tusų: suomiai Sustiprinkit
Žymesnių klaipėdiškių ra ma, kad ji bus vykdoma jau
pusbrolių: Juozo, Oliesto ;r Vinco
SLA viršininku numina- čionn nė, V. Prapiestienė ir smalkiai juos persekioja ir
CARŠIĘ. is Lietuvos paeit,a Raseiibo aparatai yra užplombuo- ateinanti pavasari ir, rePLAUKUS
ni ; apskričio, nuo Šiluvos; atvaztavo
ti ir negalima klausytis ra- miantis seiliau Įgytais patyJau uzsidaie ir konnsi- Elena
Į"jena Rcbrer
Rebrer ssu kitomis su- paima keliatą tankų. AngliAn < likot! prieš <ii<lijį karą. paskuti
Vartnkitc A!exandcr's Castile Olivc uu ir.iklt nežinau kuris is jų yra pa
Ta- ja praneša, kad jos blokada Oil
dio žinių net iš pačios Vo- rimais, naujakurių Įkurdinius\
rengė “surpraizparę
Shai»ĮxHi ir Stiprinantį Tonika. sivadinęs lėl'vartl (iapseviė. ęryveno
kietijos. Keli klaipėdiškiai mas bus vykdomas planin- vVne skelbia šitokius nonų- ėionienės namuose ir nusive- padariusi Vokietijoj tokią 1’risiiĮskite 2"> centus, o mes prisiusi <'!• i ■aęoj,-, !?:;<> S. California Street.
me 2 Sanmalu.
Kitų dviejų nežinau kur jie yra. la
žė ten jubilijantę, kurių susi- daiktų stoką, kokios per pesmarkiai nubausti už klau- giau ir tiksliau, taip kad nac,.iu davimus:
ivo prašau .atsisaukt ju pačių, kurie
ALENANDER
’
S
CO.
tinkusios moterys pasveikt- reitaji karą ji nebuvo pasieapi - juos žino. prašau man pranešt,
symų svetimų valstybių ra- naujakuris nebus paliktas
Į prezidento vietą:
112 \V. BROAIOVaY.
jų adresą, už ką pasižadu sul.v^ i
no
ir
Įteikė
dovaną.
Paskui
kus
iki
1016
metų.
Italijos
dio žinių.
; savo likimui, o bus jam paSO. BOSTON. MASS.
jrak s atsilyjrinti. ties is Lietuvos, tik
F. J. Bagočius
3151
programa fašistų partijos sekretorius
ra jų sesuo labai nori ką nors apieVisi Lietuvos
piliečiai, dedama greičiau Įsigyti pa
jų
asidėjo
vakaro
W. Laukaitis .....
1781
: avo brolius žinoti, kur jie randasi,sako, kad gali tekti ir ifa. Parsiduoda Dairy Farma
ir
viskas
išėjo
labai
puikiai,
gyveną Klaipėdos krašte, dargus ir pasistatyti trobear jie dar gv’- ar te nors su jais
J. Miliauskas
427
l’.L ekertat, 101 dirbamos, kita da atsitiko, kad jie ilgas iau laikas lin
t Dėl vietos stokos dalyva Jams kariauti.
turėjo iki gruodžio 10 d. pa- sius. Žemės galės gauti tik
lis miško ir ganyklos; elektriką, S ko savo seserei neparašo. Mano aiL,
Į vice-prezidento vietą:
sirupinti
gyvenimo leidi- i kilusieji iš Vilniaus srities ir
vusių motetų pavardes turėkambarių stuba, 2 harnčs ir riaukiau resas:
LlI
Sausio 18 d.
triobesių. trio! os visos "eros, karvių
Mrs. Joseptdnę !ravėtas.
J. K. Alažukna...........3412 j< >me iši isti.—Red.)
mais, o kas tokių negavo, tu-! bus daroma atranka, kad
nauja, l'pelis teka pro triobas
Che'.sea, Mass.
i: Sehool st.,
Maskva žemai atsiprašo barnė
V. A. Kerševičius ... 1407
Moteiys yra susiorganizair per visą ęanykią. žeme' srera ir jre
rėš nieko nelaukus iš krašto j žemės gavusieji tikrai butų
Z. Šalnienė .............
304 Yttsios i'sociali kliuba, kuris P»ieš Švediją ir Norvegiją, n, i apžiūra, jyrsidu^ia su sta k v.
APSiVEDIMAi.
išvykti arba bus ištremtas.
pavyzdingais naujakuriais
remia
sa\o
nares
ligoje
ir
klKa(l
J
Oi
*
lagūnai,
IKZinotia
O
arkliai,
traktorius,
ir
visi
geri,
nauTrims ypatingo teismo j j’* sąmoningais valstybės piPajieškau apsiv* dimui mergino'
Į sekretoriaus vietą:.
mi geografijos, buvo nu^kri- ji padarai. Kas turi pinigu, geras arba
tokiose nelaimėse.
našlės nuo :'.a metų ir neseRo.-..
nubaųstiems už padegimą, ’ bočiais.
'
pirk.nys,
iš
pirmos
dienos
gaus
geras
M. J. Vinikas
3506
Pasitinkant
Naujuosius dę jų teritorijon ir mėtė įplai kas. .Mainų, mieste ar larnionis, ne I" metų, be šeimynos, kad luitu
žmogžudystę ir Įsilaužimą'
I). Pilka ...............
1310 Motus čia kasmet būdavo bombas. Parako dirbtuvėj, niilaiuni. Laiškus galite rašyt lietu gra ios išvaizdos, dora. linksiiiaus
budo. kuri mylėtų draugišką gyveni
viškai ai- angliškai.
< Ii
Įvykdyta mirties bausmė nu- į VILNIAUS DVARPO
V. Zablackas
207 dvi pramogos, viena komu- Londone, Įvyksta
sprogiM. I!..
IL Ii. L !)«■;• rfield, Obio. mą. Aš esu našlys. !>e šeimynos, 12
NIAMS
BUVO
U2LEIkertant galvas.
metų. gerai atrodau, nevartoju svai
nis’ų, kita opozicijos. Tose mas, užmušdamas 5 žmo
ginančių gėrimų. Įia-iturint i.-, turiu
į iždininko vietą:
DŽIAMI LIETUVOS
SALIA VAISTŲ KNYGA
Prie Šilutės statoma nau
iu ' savybę ir biznį. M< ' gim s, kurios
ni omegose būdavo nustato- nes- 8esi laivai nueina jūrių
DVARŲ CENTRAL
K. P. G ūgis
3025
jakuriu kolonija, kurioje ne-.
SVEIKATA LIGONIAMS my iėtą švarų ir pastovų gyvenimą,
Ant rimtų laiškų kiekpasiturintieji vokiečiai gau-l
J. Bachunas
1755 ma ir politikos linija sekan- dugnan: vienas anglų, vie ‘lydymą visokių ligų Šaknimis, at-iliepkite.
Surašius Vilniaus krašto
vi.-nai atsakysiu. Prašau prisiųst su
nas
vokiečių
ir
keturi
neitAugai', nimis. Žievėmis. Žiedais, Sv k- laišku ir savo paveikslą, kuri paiviJ. Žebiys..............
305 tiems metams, šįmet buvo
na išsimokėtinai namus su (jvalus jr jų savininkus, jau
Inniis ir Lapais. Joje telpa 311 vardu j
tol
kaiavus sugrąžinsiu.
A. S.
t i l\ V na prtmioga—Komu- ralus.
visokių augalų lietuviškai, angliškai : 1’. o. |!o\ 2171,
daržu.
l’luladelphia.
paaiškėjo, kad gera dešimta I daklaro-kvotėjo vietą:
ir
lotyniškai,
ir
paaiškinimai
kokias
j
l\
a
i
lieta,
kad
reikia
nistu.
Sausio 19 d.
Netoli Tauragės. I^auk(lalis jau nepriklausomoligas gydo ir kaip reikia vartoti. į
J. S. Stanislovaitis 275 i remti >■; iic.o Didžiojo karą
Ru.iieškau ap-įved nmi mei gino- ar
sargių valsčiuje. pasirode je (]a]v vra gavę iš Smetonos
švedų savanorių lakūnai i R asau iš Kanados tampų nesiųsti, t :.sies, kuri sutiktu gyvinti ant ūkės
S.
Biežis
1662
tik
h.*>
centai,
i
Kanados
doleris
daliai
prieš SiL ’niios demokratinę kariu su suomiais pers klo
arba pati turėtų lik,'. Aš esu ūkinin
gyvulių snukių ir nagų liga. "valdžios dvarų centrus, toKaina su prisiuntiniu šl.bd. Pinigus kas našlys, be vaikų ->o metų. Kuri
A. L. Graičiunas
646
re -Lubiika. Vadinasi, reikia ja bėgančius bolševikus Sal geliai:,
i
Irdeziu,
arba
a siųsti Monc;
m etų arei;.! su manim susipažinti
Tebevokietinami
krašto dėl Į nusavinamų Vilniaus
Ui:lilIUKU
poĮ>i< rini dolerį laiški Adresas: (-) tašykite sekančiu adresu:
li<
( >)
į
dvi
iždo
globėjų
vietas:
ia
fronte.
Danijos
parla

lietuviškieji
vietovardžiai, krašte dvarų centius jie jau,
RAI I
MIK ALAI SKAS
M. M. s.
Sausio
3
d. buvo LUPN mentas pasisako už neitralu29S7
21K H. i-oiirtb St.. So. Boston. Mass.
S. Mockus
R. L. P. 4.
Moliuose. Ra.
Šiomis dienomis suvokietin- einant Žemės reformos Įsta
Klip.o su. ii innima.s ii link- mo
2S2
i
E.
Mikužiutė
.
tas Panemunės miestelis ties tymu, neturės teisių: jų d val’iltšlA S SI VAPŽIOTOJ AS.
Istorija Suvienytų Vaktiįu šiaurines
ta valdyba. Al. Ragauskas ir į
Amerikos nuo atsiradimo ir <iar
P. Dalgis
1938
Vieno V' iksmo Komed.ja. Paraše
Tilže ir visos jo gatvės bei rai bus išdalyti nepaliekant
A. Sakah u-kas iš valdybos
Sausio 20 d.
prieš atradimu. .Amerikos iki IsuG me
Ben.
Rumšas,
liana
juokingas
161
1
J. Brazauskas
keliai.
jokių centrų.
tu. Aptašo, kaip Ko: ;indas a»rad«> Aias. Palyvauja 2 moterys ir •>
pašalinti užtai kad neskaito
Anglijos ministeris Chur- KL\'IGil MEILE. Vieno veiksmo Ko tmTika. kokie ei;, tada /.mono gyveno
312
V. Šmulkštys
Prie
Lietuvos pasienio
Bet klausimas kita. kodėl
i ii<»; skly it < > k< »mun istų or chill kviečia visas neitrales medija. Patašė Ben. Rum.-as. Juokin ir tt. Prie j*alo knygos telpa Suvieny
210
K. Micbclsonas
gyvenantieji
klaipėdiškiai musu tautininkai atidavinegas veikalėlis. Palyvauja 2 vyrai ir tu V alstijų Kor titucija. <’hica^o. III.
gano.
valstybes dėtis prie aliantų Ą n„>tcI.x
veikalėliai vienojii Įspit. pus'
1 <iražitio e audimo
gausiai atvyksta i Žemaiti- io Lietuvos dvaru centrus
'i'-.- pats kliubas rengia ir bendromis jėgomis kuo knygų:, j. Abu
Kaina ......................... 2-ie. apda*'i.o>»
................ ................... ■>«jos pasienio turgus. kur pa-; įženki ios
dvarininkams?
KARVE ATSIVEDĖ
3 varasio. Bilie- greičiausia užbaigti Karą. fW«A.
k nKiM’ie
R'"' “ ‘
si valgo ir perkasi daug že- -Tuk Vilniaus krašto dvarpoVERŠIUS.
las
$i
Senas gyventojas. Kitaip, Hitleris su Stalinu 5
VIRĖJA
maitiškų klumpių, kurios niai buvo Lenkijos piliečiai.
Nev Jersey valstijoj lai 
“
prarysią.
Knyga apie valgiu ^raminimą. Knygoje randasi :U<>
J
*5
melio Fu llci tono karve sio ‘ Keleivis’’ vienintelis jo
receptu. 221 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto mdraugas.
Sausio 21 d.
*
Kanados Kareiviai Europon.
mis dienomis atsivedė 3 va
šis kiek kuri iš valgomu daiktu turi vilaniinu. kaip su
■
?
ins
Senkus
iš
Weimare
šius. Tos valstijos agrono
Suomijos vyriausybė pra- 2
taisyti
maišia, kad jis nevien tik butu skanus, bet turėtu
(Californijoj) i neša. kad bolševikų oriai- 2
mas Nulton sako. kad galvi Sm at'? i.i« .
balansuotą vitaminu kokybę.
jų taipe šitokie atsitikimai ra.:o: A yiimi draugai, “Ke viai numetė Įvairiose vielose 5
Knygą sutaisė K. Petrikicnė. išleido ,\. 1., 1>. I I>.
pasitaiko daug rečiau, negu lt iv’>” leidėjai! Ačiū jums apie 3,000 bombų tą dieną. 2
Moteru
Skėrius, Kaina $U»0.
žmonių taipe. Tarp žmonių, '..ž sk Minėjimą “Keleivio.” Abo mieste sugriauta 800 3
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
jis sako, trys kudiki.- i pasi Jis yn vieninteli^ mano namų. Hango uostas, per 3
25.'t
W
BROAinVAY.
SO. BOSTON. MASS.
taiko syki iš 7,744 gimdy d;?:,pgas. nes niekas kitas kuri Suomija gauna iš užsie
i. weo«j«eceEcs5sz'i---2«ioooae*
mų. o tarp galvi jų trys ver 'te . ii tia manęs aplankyti. nio maisto ir kitokių reik
šiai pasitaiko tik svki is Ai tiiu s;a gyvenanti
*
* • drauga* I menų. taipgi smarkiai ap

PAJIEŠKOJIMAI

turiu dk už 135 mvliu.

106,729.

SUOMIJA MOKINS MO
TERIS UK.ININKAUTL
Iš b'tockhoimo

praneša

ma, kad Suomijos valdžia
į.utarė ruošti savo miestų
moterims žemes ūkio kur
sus. ka«l pavasarini ateju ;
jos jau gilėtų dirbti litukų
(laibus,

nes karas,

JAU 310 LAIVU NU
SKANDINTA.

čia matome Kanados kareivius lipant 1 laivu. Jie vyksta
Europon kariauti prieš fašistiška Vnkinliia Tai um ant
ra< Kanados savanoriu pulk ką<.

NORVEGIJA TIKISI
KARO.
Norvegijoj jau sudaryta
šalies taryba, kurios žinion
pavedamos visos ligoninės
ir luošiamos patalpos sužei
stiems.

KASAPNAVOT?

turbut.

da nebus pasibaigęs ir visi
stiprus vyiai bus front?.

Loiidtmo pranešimu, iki
pereitos sąvaitės pabaio »;
1 uvo nuskandinta Jau 31 o
laivų. Didžiausi nuostoliai
tenka Anglijai, bet daug lai
vu neteko ii- noitralės šplvs.

griautas.

kl:

;:p:ias ri i'ki;i Ne
■
jen'i'.i
sezino:.ii.lš;.uj.'i ateiti. Ka
■.ii.ii
k k/, tniaie sapnas turi
> ą t'nV amai išaiškiti1 . ■ a a- ; u: kallaij. Rtisiųskit
' . . n, '’i bėtina Sapnininką

Oi:V \M

- t.

BrookUn. S.

iRli
V

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
GREITAI PALENGVINAMI
Nekcntekite bereikalingai raumenų
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
pasiekė nepaprastą palengvinimą
reumatišku skausmų, strėnų raumenų
skaudėjimų, išsinarinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su
Pain-Expei!eriu. Sis sensacingas lin:mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 3 7 mi’ijonų bonkučiu jau išparduota. Todėl ncatideiiodami nusipirkite ir jūs bonku’a
Patn-Expe’:erio. Reikalaukite Pain
Ejcpetlęrio sų inkaru ant dėžutės.

LIGONIAMS SVEIKATA
Knjpulė aprašo :>."«<• \'aislažotių.
Seku:-, žiestus, lapu- ir

Kuro

.kun.i kurie treriausiai veikia žmo
gaus sveikatai.
k
LIE i'l VISKAS
Pi ii'.Iu prie to yra spalvuota- Ei;
11 ; 111.1. r 1 .. visokių ligų. Kurie l'opi s zeai api.-. kuris parodo šių die
:
I. .. s i . >v.-ikuiną., kreipki nų mušiu- ore ir ant vandenio, laipei
les pąs ma: ; ; liiiosm ", iu palarima didžiausi susikirtimai iš oro ir aut
tWl ,Kair.a :!.'>< . 2 -et:.' už SL
ir tue t pat •nkinti.
m. z< k alus
t ;
REi'. i. WiS.\R(.|i \Ė

Petrone:’ė

t s! 1 S. V. ater

Lamsargienė

Rhitaitelphia, l’a.

SPENCE’tPO'.’.T, X. Y.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karų ir kiius paskubo
įvykius, tai skaitykite ‘'Naujienas.”

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.
t'žsirašykilc “Naujienas” šiandien. Naujienų
prenumerata metams Amerikoje (išimant C.hi-

cagą), ?.*,.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street
CIIICAGO, H ' !N0!c.
* "
*"
•n.•y!* • • ••

OC* ( < O <" | **„*»»

»_ * ••* * . - *

Ss

Moterims Pasiskaityt
I
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KELEIVIS. SO. fcOStON.

§ešia« t'nshp-c.

SJ

SKYRIŲ

TVARKO

MICHFI JONIENĖ.

•v
Žinios IS Lietuvos

Šviesus Pridčekai Pagražina Tamsias Drapanas.

< Per Gen.

į

Lietuvos Konsulatą.)

Klaipėdos uosto laisvoji
zona Šilusio 15 d. perduota
Lietuvai.
Gydytojas gen. NagiusNagevičius nusilaužė koją.
Adv. Susanne P. Shallna
,-utiko ir paskirta Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus atsto
ve Jungtinėms Valstijoms.
Iš Amerikos atplaukė pir
mas laivas su įvairiomis Amerikos prekėmis “Lietū
kiui.” Per paskutinius kelis
mėnesius Lietuva užpirko
Amerikoje skysto kuro (ga
zolino, žibalo), tepalų, aly
vos, žaliavos fabrikams ir
kitokių prekių už $250,000.
Iš viso išėjo jau 4 laivai su
Amerikos prekėmis Lietu
vai.

NEIŠTEKIMAS MEILUŽIS riau ką norėjau, todėl taip,
ir atsitiko. Rodos, dabar aš
daugiau ir myliu. Jei jis
< ierbiama drauge:—
mane sutiktų priimti atgal, j
As esu 31 melų motelis, tai jau viskas butų kitaip.:
nelabai senai persiskyrusi Aš jau daugiau nejieškociau.
su save- vyru. Pirm persisky .-vėlimų meilių, nei tuščių'
rimo aš per keliatą metu ramans”. Gavau gerą lėk-!
slaptai draugavau su vienu ciją.
Lai šis mano apsivylimas
singeliu. kuri labai pamylė
i
ana
gera lekcija ir kitoms
jau ir maniau, kad jau ne
i
moterims,
kurios galvoja
galėsiu be jo gyventi. -Jis sa
kėsi taipgi labai mane my : pie jaunus kavalierius.
Apsivylusi.
lis ir kitos negalėtų vesti, o
kadangi aš jau buvau ište
Atsakymas: Traukti sukėjusi. tai jis nutaręs visai
nevesti. Kita. esą. negalėtų vyliotoją teisman visuomet
mano vietos užimti jo širdy. . alima. bet ar laimėsi ką.
Iš jo kalbos aš sprendžiau, ai jau kitas klausimas. PaAPIE SOCIAL SECURITY
kad jei tik aš bučiau liuose. pelnys tik advokatai, gi
Paklausimas:
tai jis tuoj mane vestų ir •ramstai liks tik nesmagumai
. pajuoka iš visų pažįsta-i
“Keleivy” buvo paaiškin
mudu butum? laimingi.
.
ų.
nes
teisme
turės
būt
iš
ta
kas ii- kada gali gauti se
Tikėdama jo žodžiams,
eita
daug
kompromituonatvės pensiją, bet aš noriu
aš narnėčiau savo vvra ir pu
da vieno dalyko paklausti:
reikalavau divorso. Vyras unčių dalykų. Nesmagu
jeigu žmogus mokėjęs pei
prašė palaukti, šaltai viską us ir tai merginai, kurią
visą laiką į Sočiai Security
apsvarstyti, bet aš norėjau • -.mstos buvęs vaikinas vefondą pasitrauktų iš darbo
divorso ir gana. Matydamas a. Ji. be abejo, jį myli ir
prieš 65 metus ii- užsidėtų
kad aš nenusileisiu ir negrį apie jūsų romansą visai nie
kokį biznį, ar jis gautų se
šiu su juom gyventi, vyras ko nežino. Taigi išmintimi
g iau bus tokios bylos nekel- i
natvės pensiją susilaukęs
sutiko duoti divorsą.
65
metų, ar ne?
Gavus divorsą aš jaučiau t i. Laimėti ką nors butų sun- i
Čia matome keliatą pavyzdžiu, kaip skaistus pridėčkai ar blizgučiai pagyvina tamsias moterų drapanas. (Ii prie švie
ku.
nes
tamsta
pati
prisipa

A. Kataržis.
laiminga ir linksmai ruo
sios šlėbės. kaip parodyta iš kairės, labai gražiai tinka ta msios spalvos skepetaitė.
žįsti,
kad
tas
vaikinas
ne

šiausi prie ateities. Gavau iš
Atsakymas:
vyro pinigų, tai prisipirkau kuomet neliepė vyrą pamesgautų pagal įmokė
kompanijų Į laistant tuo pačiu padažu, baltymų putas sudėti ant pat i supilti likusį pieną, įdėti tą Taip,
gražių drapanų ir dainuoda- ti. nei.divorso jieskoti. Žo- sius didžiųjų
savo sumą į Sočiai Secugalo. Jos iškelia tešlą ir at-; piene atskiestas mieles ir
ma laukiau naujo ir laimin- ožiu. jis nekuomet neketino produktus, nors jų kaina pa-1 kuriame kepa.
lyginus
su
kitais,
yra
gana
'
Mėginti
ar
iškepusi
galistoja baking pauderi.
: pridėti tiek miltų, kad tešla i itv fondą.
go gyvenimo. Bet mano vai- ; tamstą vesti.. Teismas vel
■ ma šakutės pagalba, sprenBlynams kepti reikia tu-| butų tirštoka. Išplakti gerai
kinas. vietoj džiaugtis, pasi- klausia pripažintų, kad tam- žema.
BEKALBĖ VAIDINTOJA.
Taigi
musų
moterys,
ku;
džiant
iš
to,
kaip
lengvai
šalėti
storą keptuvę (skaura- ir pastatyti, kad pasikeltų,
darė Ivg nedrąsus, ir jau nepati kalta, kam pametei
rios vartoja tokius dalykus,! kute sminga į žąsį. Ištraukus dą), nes plonoj svils. Kepti Kai gerai pasikels, tešlą getok? meilus. Praėjo pora va savo vyrą.
padarytų
labai gerai reika-! šakutę, reikia tą vietą trupu- reikia karštuose taukuose ir rai išplakti, pridėjus trupukarų. o jis jau neateina pas
Dabar- kitas klausimas: ar laudamos ir pirkdamos lie-J tį paspausti: jei bėga pilkas, tuojaus karštus valgyt ,
cinką labai smulkios drus-mane. Rašau laišką, neatsa vena tamstai prašytis atgali
Padažui
labai
tinka
varš

s.
f.
tuvio
gaminamą
shampoo
ir'be
kraujo
skystis,
reiškia.
kos.
ko. Man neramu. Už savai pas buvusi savo vvra? “
.. 1 niauku
tonika
su
Alpvanža«is
iau
iškpnnsi
kė su rauginta Smetona.
tės laiko, netekus kantrybės, priklauso nuo dviejų aplin-i plaukų toniką, su Alexan žąsis jau iškepusi.
■ Kiaušinių trynius ištrinti
der
’
s
vardu.
Juk
geriau
paIškepusią
žąsį
išimti
ant
ii- lyg ką blogo širdy jaus kvbiu:
: su cukrumi ir sudėti į tešlą.
noies Ji5:remti saviškį, negu nežino- pusbliudžio. Duoti i stak
itala PARŠELIO RULIADA. • Be to, supilti ii- ištirpintą
dama. aš pati nuėjau pas jį. kimštą atgal pnsnmti,
o an-!mu biznierių kompanijas. i<veiką arba dailiais <rabaliu
Jo neradau namie. Šeimi tra, ar ne per
persunku tamstai i *
1
•
;. . - :
uanuus (S<w«tuii
Ruliadai geriausia painil’k ^}\^\kad švie
: kais supiaustytą.
ninkė man pasakė, kad jis butu nugyventi sąžines iš-1
ti 4 savaičių paršelį, tik panebūtų narstau tik sildabar yr a labai “byzį.” nes metinejimą ir kaimynių paKAIP KEPTI ŽĄSĮ SU
rinkti kur riebesnis, nes tą- H1si nes MUira
mle- e>’
ženyjasi. Jau. girdi, P.asi‘ juoką?
VIRTAS KUMPIS.
OBUOLIAIS.
syk ruliada bus skanesnė.
Baltymų is kiaušinių genausamdė ir kambarius ir visu
sia nedeti, nes nuo jų pyraPaimti nedideli rūkytą
Vvrai ne visi vienodi.! Mieste žąsį galima nusi
forničius susipirko. šį vaka
Miestų bučemėse parše- gai tik greičiau sensta; bet
rą, sako. jis su savo mergi
jau jei jau dedame, tai būtinai
na kambarius ruošia ir da
todėl reikia suplakti i putas.
bina, kad po vestuvių galėtų
seimminKei nereikia šituo
vfea ,;d mjnkvti to, ko]
gal. o kiti jaučiasi įžeisti ii piauti ją reikia pačiai šei- duonos.
ten gyventi.
Paskui
gerai
numazgoti,
'.upintis.
teikia tik rnpbuti ,e-ja ■
neį,ejipS
„į,^.
Rodos, kad perkūnas bu pradeda nekęsti tokių mote- mininkei ar šeimininkui,
įdėti į kokį nors į
tų. Tuomet oastatvti tešlą
Paplovus žąsį, reikia tuoj nušluostyti,
tų į mane trenkęs. Aš kuo i ų. ką juos pažemino ir nuii švaru skudurėli ir met reikia nupjauti jam gal- §jjtoje vietoje, kad gerai paį drobini
dar šiltą nupešti. Paskui ap- ’
tik neapalpau. Parėjus na ėjo su kitais.
apsiūtiL Užvirinti juode vanėVubkauiu
Tada ’^mustešl,
Taigi, visu pirma patartu- svilinti pūkelius ir dar nupli denį, įdėti kumpį ir nukaimo verkiau visą naktį: bet
vėl gešiomis dienomis Hol!ywoode
ir vėl nenorėjau tam tikėti, me tamstai aplinkiniais ke- kTp verdančiu vandeniu ir
i
išteptą
mirė
Flora Finch, kuri buvo są
raminau save manydama, Tais. per ištikimus
skaidą. vo laiku geriausia judžių vaigal šeimininkė man melavo, nes, sužinoti buvus
paskui dintoja. kuomet judžiai buvo
o gal ji nežino, gal jis ren vyro nuotaiką: ar
uplaktu
kiau- daromi be kalbos.
giasi su manim gyventi...
tamstą priimti atgal, ar ne. . ,
. .
- ,
.,
šiniu
ir
kišti
į
krosnį.
Sulaukti: kito vakaro, ai Žinoma, turėtumėt iš naujo tiek iš vilkaus, tiek iš vidaus
Tokiu budu virti kumpį apie ža, galima pridėti paršiuko
bandyti
ar iškepęs
Bandyti ar
iškepęs smeismei:
u s,„nuėjau pas jį ankstį, kaųi apsivesti, nes pirmutinių ve-i smu.la.
a*. Geriausia
3
—
4
valandas
laiko,
tik
dakepenis
arba
bent
kiek
vergį
an
t
smailiu
pagaliuku:
jei
savė?
“
feoio
’
cijos'pTofesoriuL
Verte
tik jis parėjo iš darbo. Jis čybų aktas jau panaikintas kepimui žąsis, tai 6 8 mė- boti, kad nepervirtų, nes bus sienos mėsos.
“pagaliukas ištraukus
‘
....................
.................
esti
Houuvformato,
^r™?,1?on1086
irterLai
^is'suK'7
ffa
nesigynė. Prisipažino, kad divorsu.
nėšių, nes sena bus labai
1
.
.
i
delio
puls.
daugybe
neskanus.
vtc.. gerai sumaišyti ir SAUSUS,
tCSKt
pVlC
JO
nebepaveikslų
visokių
tikėjimu
dievu,
dieturi merginą ir rengiasi su
.Jeigu jis su tuo sutiktų ir kieta.
pastatyli
nuo- dėti ant patiestos paršelio limpa, tai pyragas jau iškeKai įsvn
relikvijų, bažnyčiį, švAtiny.......
.
,
ja tuoktis. Man užklausus. • amstos unaras tam nepriešParuošus žąsį aukščiau saliai, kad kumpis ataustų G(jos
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais,
pęs.
Chicaeo. 1914. Kaina ............... $7.00
kaip dabar bus su manim, tarautu, tai jau mes mano- nurodytu budu, išimti iš jos tame vandenyje, kuriame ' e j-visa vienodu
iis atsakė, Kad tai ne jo da me. kad velia butu grižti. rt oi us taukų sluoksnius nuo virė.
Sudejut
sluoksniu.
paimti
už vieno
lykas. nes jis man neliepęs Tik parautume ilgai nelauk- pilvo ir dar ištrinti kmynais,
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
Kai atauš, išimti ir padėti
( o<Trt urbi <suvvnei vyrą pamesti nei divor ti. nes jis gali susirasti sau Paskui prikimšti lupiai
_
—piau- -1ant
r ■ i • lentos.
nta
■ Duodant
■ i i • »» ■ • j r ■ ■ ■ įwastalą, klasto odos n stipri
a
,
so įieškoti.
rtytais rūgščiais obuoliai tupiaustvti aštriu peiliu plosusiūti. Pas ui<apvy
kita.
GARBINO SENOVEJE?
nioti
švariu
drobiniu skudu
užsiūti,
idėti
i
skardą,
ipilti
rakei.
iv mane geriaunutemis
riekelėmis.
Prie
•Ii jog as esu
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
šia uz visas ngvii.
tusę stiklo vandens ir įdėti ’
aūSa'makrienti'.'" ,ėliu ir taiP ',at aPsi"liLIETUVIS
IŠDIRBA
GE

. karstą pečių, kepti apie 31
--------------- -----Puode užvirj„ti vmdens>
geriausia ir gražiausia, ii
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
kad visuomet mane mylėsi, RĄ SHAMPOO IR TO
taiantias įaiKo, dažnai ap-, 3ULVINIA1 BLYNAI PA- įdėti morkų, pipirų, iliuskos,
NIKĄ PLAUKAMS.
o daliai su kita..." aš jam iš
lapelių ir paršelio kaulus.
GERINTI.
meti nė jau.
Skystas muilas plaukams
PASMAUGĖ MOTINA.
Paskui įdėti luliadą ir nu“Tąsyk mylėjau, bet da yra vadinamas “shampoo”
Kaip kepti bulvinius bly- kajtus, panašiai kaip ir kum
bar sutikau ma rginą, kuri vardu. Jis paprastai skiria
UUS, rodos, neieiketų aiskm- pį,• laikyti
m;r-v+; karštniA
karštoje vietni*
vietoje
man labiau patinka, o tu pa- mi nuo paprasto muilo tuo,
ti. nes visos musų moterys apie 3 valandas.
sijicškmk sau kito." atsakė kad jame nėra kenksmingų
juos kepa. Bet čia nurodyki
Kai išvilk, išimti iš van
ji< man.
me truputį pagerintą būdą
plaukams chemikalų, kokių
dens,
dar karštą padėti ant
Kaip aš sugiįžau namo, kuna kituose muiluose. Be
tam valgiui gaminti. Reikia
lentos,
uždėti ant viršaus ki
pati nežinau. Per tris dienas 'o. shampoo yra sumaišytas
prisilaikyti, maždaug, šito
tą
lentą
ir prislėgti.
kios proporcijos:
kuo A uroto neišėjau. Taip : u visokiais aliejais, antisep
Kitą dieną ruliada bus
buvau susinervavus, kad rei- tikais ir tt.
3 bulvės.
jau
sustingusi ir ją bus gali
kėjo daktaia' šaukti. Dabar
2 kiaušinių tryniai.
Toki
skvsta
r
h.
npoo
ma
piauti aštriu peiliu plo
J ei U < piimau !■■ matau, kokią
I šaukštukas druskos.
muilą
vartoja
visos
plaukų
nom
riekelėm ir duot į stalą.
k vai este aš padariau,
I
I 2 šaukšto miltų.
N< rėčiau
kad du >tumėt dabinti įjos. barberiai ir dau
Pusė šaukštuko baking Ji visuomet valgoma šalta,
gelis
motei
ų.
kurios
namuo

prie arbatos ar prie kavos,
mai; patarimą, ką aš turiu
pauderio.
se
plaukus
plauna.
Jo
yra
ir taip pat labai gerai tinka
fia’t ; borvti? Ar galėčiau
Jeigu blynų reikia dau kaip užkandis prie išsigėrivisokių
kainų,
nor
’
?nas
aš y trauk’’ i teismą ir pri
giau. šitą proporciją galima mo.
•tuo kito daug nesiski: ..
veikti mane vesti, arba bent
padidint dvigubai, trigubai
atlyginti už suvadžiojimą?
Vi. na tokių shampoo Boir tt.
O e; ; butų geriau grįžti pas . tone dabar išdirba musų
; e . 34 metų amžiaus merga
Bulves sutarkuoti papras- PAGERINTI PYRAGAI.
būvu-' a\o vyra ir prašyti, tautietis. Alexandras Miza'.Vest
pasmaugė savo tu budu ir įplakti kiaušinių
šiems pyragams imama
kad ii- man
vėl priimtų? ras. Jisai savo produktą va < ii.:, ir tuomeet iššok-., iš vieš- tiynius. Baltymų patartina šitokia proporcija:
i ei a dalba ir gerai dinti “Alexander’s C tile
Ji:
langą, norėdama nusi- nedėti. O jeigu jau norima
1 kvorta pieno, 1 plytelė
Senovės Lietuvio žiayėia
;
.
Ji
Ta
tik
4
metais
uzč'rm
Olivc Oil Shampoo. Jis
Ji sunkiai susižeidė, bet juos sudėti, tai reikia supia- mielių, 8 kiaušiniai, 1 puoY patingai dnhartinėa krikttienybėn gadynėje kiekvienan ttirėtt}
už mur.e vyresnis. Visa bėda taipgi išdirba ir toniką plau\eii;s. Tai Įvyko MorgantoU- kti iš jų putas kaip sniegas dūkas cukraus, 1 puodukas
pereliaifyt, ne- tik tada galėe aiškiai aupraati Dievo buvimu
buvo tame. kad tas vaikinas kams.
i '■
ies-e, \Vest Virginijoj. ir sudėti į tešlą; tuomet gali- sviesto ir 5 svarai miltų,
Kn>ga didelio formato, tari 271 pualapj. Kaina popieros apdarail
buvo meilesnis mokėjo geAbu jo produktu yra iš- ;<kr i -ii i policijos, kodėl ji ma nedėti baking pauderio.
Norint, kad pyragai ilgiau
—1 00; audimo apd.—>1,25. Pinigas galima siųsti popierinį dolerį
arba “Money Orderį**. Adrasookit sekančiai:
riau meilintis. Dabar tikrai bandžius šio skyriaus vedė- savo m r n.:
ii atsakė: Bet pirma turi būt padalyta butų šviežus, reikia pusę
žinau. jog vynas buvo geras, ja, ir atradus, kad jie nei “Negalėjai: ivalc'.
avo pik gatava tešla: sudėti miltus, pieno užvirinti ir juo užpil
KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
nes ėjau kur norėjau ir da- kiek neprastesni už geriau- tumo."
ai uską ir gerai išmaišyti, o kvti dali miltu. Kai atauš, i
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KELEIVIS, SO. BOSTON.
BARANAUSKAS NUTEI-!

KAS GIMTI LIETUVOJE

Tai Buvo Metai

STAS MIRTIES BAUSME, i
O ŠABLEVIČIUS VISA
AMŽIŲ KALĖTI. ‘ i
Gruodžio 21 d. Kaune i

Atgal.

Mirė Miškininkas Žmogžudystė PeliųA. Ramanauskas. ’
nų Kaime.

šiomis dienomis Anykš Peliunų kaime, Semeliš
čiuose mirė mokslingas miš kių valsčiuje, plėšikai per
apyg. t eismas sprendė Jaro
kininkas, A. Ramanauskas, šovė ūkininką Barauską, jo
KAIP VEIKIA “GREITO- i ĖJO ŽIŪRĖT BARSUKU slavo Baranausko ir Prane
į
79
metų amžiaus.
sūnų ir uošvę.
JI” MEDICINOS PAGAL LIZDO, PATEKO I BAN Šablevičiaus bylą, kaltina-•
Velionis
kilęs
iš
Skapiš

Apie šį užpuolimą papil
mų kalėjimo prižiūrėtojo J.!
BA KAUNE.
DITO SLĄSTUS.
kio
vals.,
Panevėžio
apskri-i
domai
teko sužinoti, kad
Kartavičiaus nužudymu ii į
Kauno priemiesty, San-! Pro Mintagailiškio miške apiplėšimu.
čio.
Barauskas Semeliškėse bu
čiuose, nakties laiku buvo li sykį ėjo Daisunų kaimo,
Ramanauskas 1884 metais ‘ vo pardavęs arklį, už kuri
Kaltinamasis Baranaus
sunkiai sužeistas vienas vai Pabiržės valsčiaus vaikinas kas gražu? ir žvalus vyru- •
baigė Petrapilio miškų in-i gavęs kelis šimtus litų.
kinas.
stitutą ir tarnavo miškų urė
B. Jį pasivijo Stasys Bėdu kas, neaukšto ūgio, apie 27 ;
Semeliškėse jis susipaži
Policija iškvietė greitąją lis, 18 metų amžiaus plėši metų amžiaus. Šablevičius :
du Šiaurinėje Rusijoje net nęs su kažkokiais vyrais, ku
pagalbą, kuri sužeistąjį nu kas, ir pasisakė užtikęs miš visai žemo ūgio, iššokusiais
ligi 1921 metų.
ris Barauską palydėję iki
vežė į akių kliniką, nes su ke barsukų lizdą. Girdi, ei skruostakauliais, daro psi
Nuo 1921 metų velionis namų, pasisvečiavę pas jį.
žeista buvo ir akis.
pradėjo tarnauti Lietuvos
kim pažiūrėti. Užkalbinta chopato įspūdį, kokių daug
Manoma, kad tie nepažįs
Akiu klinikon ligonio ne sis su šiuo pasiulymu greit matrii Lambrozos veikaluo
miškų administracijoje. Pir tamieji svečiai ir buvo plėši
priėmė, o siūlė vežti Į Karo sutiko. Paėjėjus kiek į miš se.
miausia jis buvo Miškų de kai, anksčiau apžiurėjo Ba
i
ligoninę. Ligonis nugaben ką, dauboje, Bėdulis parei
partamento I skyriaus virsi-' rausko namus, o paskiu nak
Baranauskas iš profesijom
tas į Karo ligoninę, tačiau kalavo pinigų ir grąsino nu buvo elektromonteris, bet
ninku, paskui Žemaitijos’ tį atėję užpuolė.
Karo ligoninėj tokie ligo šauti. Atėmęs pinigus, 2 li prieš penketą metų pradėjo
miškų inspektorium, paskui
Barausko uošvė Stanči
niai visai nepriimami. Tada tus, smalsuolį da apstumdė plėšikauti. Už tai jis buvo
revizorium Miškų departa
kienė
sunkiai sužeista i gal
ligonis nugabentas į Miesto ir neatsigręžus liepė eiti kur nubaustas keleriais metais
mente, vėliau Utenos mišku
vą
ir
nuvežta
Į Kaišiadorių
ligoninę. Miesto ligoninė ne kojos neša. Gretimas kaimas kalėjimo ir keturius metus
i urėdu-revizorium.
galėjo priimti, nes neturi a Die tai greit sužinojo ir pra atkalėjo.
Paskutiniuoju metu Rama ligoninę: Stančikienė sužei
akių ligų skyriaus. Pataria nešė policijai. B. nusikalti
nauskas buvo pensininkas. : sta labai sunkiai ir vargu
Rudenį iš kalėjimo pabė-.
gabenti i kliniką. Ligonis mo vietoje buvo areštuotas go kartu su Šablevičium.
Iš viso velionis miškų ad- pagysianti.
Dviejų metų amžiaus Ba
antrukart gabenamas į akių ii- atiduotas teismui. Apy Bėgdami jiedu nužudė ka
, ministracijoj ištarnavo apie
rausko
sūnūs atvežtas i Kau
kliniką. Klinikoj sesuo kelia gardos teismas Bėdulį, kaip lėjimo sargą Kartavičių. Pa
45 metus. Miškus jis buvo
lio
ligoninę
operacijai darytriukšmą, bet pagaliau pri nepilnametį, nuteisė viene-. bėgę vėl pradėjo plėšikauti,
labai pamėgęs ir jiems atsi
ėmė.
davęs. Visiems, kas su juo ii.
rius metus kalėjimo, o nu bet ir vėl buvo suimti.
Nusikaltimą t e beaiškina
Akių klinika ligonių ne kentėjusiam patarė daugiau
turėjo reikalų, velionis yra
Apyg. teismas Baranaus-,
Kriminalinės
policijos Kau
galinti priimti todėl, kad ne r.eiti bai-suku žiūrėti.
palikęs malonų atsiminimą,
ką nubaudė mirties bausme, ’ šis vaizdelis parodo. kaip me tai atgal Anglijos ambasadono
apygardos
valdininkai.
turi vietos ii- iš viso toji kli
kaip apie simpatingą ir tau
o Šablevičių —iki gyvos Šri rius Berlyne. Nevile Henders on (su juoda skrybėlė) nešė
nika dabar atsidūrusi nenor , BIRŽŲ ARKLIAVAGIAI d. kalėjimo.
rų žmogų. Prieš mirtį velio
Hitleriui anglu valdžios notą su Įspėjimu, kad užpuolimas
maliose sąlygose.
nis
gyveno
Pavariuose, SAKYDAMAS PRAKAL
ant Lenkijos reikš karą su A nglija ir Francuzija. Hitleris
NUTEISTI.
Išėjo apie valandą laiko,
Anykščių valsčiuje. Anykš BĄ RABINAS TAIP SUSI
Lenkiją užpuolė ir karas pra sidėjo.
Pereitą vasarą Biržuose KAIP 75 METŲ SENIS
iki sužeistam surasta Kaune
čių kapinėse jis ir palaido JAUDINO. KAD KRITO
NUŽUDĖ SAVO ŽMONĄ.
susipažino
du
arklių
“
kupNEGYVAS.
pagalba.
VOGĖ, KAD ĮTIKTŲ
Užventi Užplūdo tas.
čiai,” P. Taučkėla iš Biržų
Vaitkonių kaime, Daugų
MERGINAI.
čigonai.
šiomis dienomis Suv. Kal
miestelio ir P. Šatas iš Krin valsčiuje gyvena Jonas Gri- ■
į
BRANGUS PAŠARAS
NORĖJO
IŠLAISVINT
varijoj buvo laidojamas iš
Šiomis dienomis Kauno
čino valsčiaus. Besikalbėda ška, jau 75 metų amžiaus
Užvenčio miestelį, Šiau
—PIGUS GYVULIAI.
RASEINIŲ PLĖŠIKĄ
Lenkijos
karo audros pabė
apygardos
teismas
sprendė
lių apskrity, šią žiemą už
mi prie alaus, kad sunkiai senis. Kadangi jis prastai
ČESNĄ.
Rokiškis. — Šioje apylin eina biznis, nutarė arklius ūkininkavo, tai jo žmona Igno Mažeikos bylą dėl va plūdo čigonai, kurie visuo
gęs vienas žydas. Sakyda
kėje jaučiamas didelis paša vogti, tuomet busią daugiau pasiėmė žemę ant savo var giliavimo. Mažeika teisinosi menei yra našta. Atsirado
Iš Raseinių kalėjimo į tei- mas prie jo kapo prakalbą
ro trukumas, užtat jo kaina pelno. Taučkėla vogs, o Ša do ir pavedė ūkį sunui Ado vogęs todėl, kad jo mergina miestely tamsių žmonių, ku- smą anądien buvo vedamas Kalvarijos žydų rabinas
vis kyla: už centneri viduti tas pardavinės. Kaip tarė, mui tvarkyt. Seniui Griškai atsisakiusi jį mylėti, jeigu rie priėmė čigonus “žiema- plėšikas Čėsna, kuris savo taip susijaudino, kad ten pat
nio šieno ar dobilų mokama taip padarė. Taučkėla nu sunaus tvarka nepatiko ii jis neturės pinigų: kadangi voti.” Per dienas čigonai darbais yra gerai žinomas krito ir mirė.
5—7 litai. Net šiaudai dvi vyko į Saločių valsčių ir jis nuolatos žadėdavo žmo jis pinigų neturėjęs ir doru ‘vendravoja” po kaimus, Raseinių apylinkėj. Netoli
gubai pabrango. Užtat gy nakties laiku pavogė Bajo nai atkeršyt, kam pavedė budu nesugebėjęs pinigų ką pavagia, ką iš tamsių' teismo keli asmenys, matyti Lengvas Budas
vuliai tiek atpigo, kad jų rėlių ūkininkės Morkūnie
Išmokt Angliškai.
sunui.
! įsigyti, o mylimas būti labai žmonių iškaulija. Jie šioje; draugai, užpuolė jį lydėjuoda brangesnė už patį gyvu nės kumelę. Šatas nujojo ją tikįVieną
dieną Griškiene norėjo, tai nuėjęs į kaimyno apylinkėje “kanivolija” ark- sius prižiūrėtojus, norėdami
Rankius reikalingiausiu žodžiu ir
lį. Todėl atsirado daug ver į Kupiškį ir pardavė už 500 nuėjo į kluoną ir namiškiai butą vogti. Kaimyno švarko liūs, prekiauja ir maininin- plėšiką išlaisvinti, bet buvo pasikalbėjimų.
Ši knyga sutaisyta taio
telgų, kurie perka galvijus, litų. Išrodė geras biznis. tuoj išgirdo ją šaukianties kišenėje rado per 50 litų, kauja, duoda “vaistų” kar- greit suimti.
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
•—karves, arklius, — ir pa Tuomet Tauškėla nuvyko pagalbos: “Šuneli, Adomė kuriuos jis pasigrobęs.
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,
vėms, kad jos butų pienin--------------skerdę už odą ir mėsą (kar Latvijon ir pavogė tenai lat
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
Kadangi tai buvusi pir gesnės, kad kiaulės paršiuoVYRAS I BAŽNYČIĄ,
li, gelbėk!” Po to pasigirdo
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
vių) dvigubai uždirba, negu vio Padneeko 1,100 vertės revęlverių šūviai, o po kelių mutinė jo vagy stė, ir prie to tusi, “gydo” žmones nuo viMOTERIS { UPĘ.
ėjus krautnvėn. pas daktarų, pas bar
kad kainuoja
neskerstas arklį. Atjojo į Biržus, kur minučių ir durnai pradėjo da tokiais “kilniais tikslais,”
pas kriaučių ir it. Su fone
šokiausių ir įvairiausių ligų
Baubliai, Kartenos valse, zdaskutį.
tiškų Ištarimu ir gramatika. Antra
galvijas. Dėl to pašaro stin turėjo jį perduoti Šatui. Bet iš kluono rūkti.
tai teismas paleido jį laisvą. paparčio šaknimis “spėja _šįomis dienomis Baublių padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė
gant, o gyvulių kainom krin
čia abudu tapo suimti. Tauč
Iš degančio kluono buvo
ateitį iš kortų ir delnų, ‘‘pu- kaimo gyventoja Daugiutie- St Michelsona-J ^us!. 95............. 35c.
tant, pardavimui skirtuosius kėla už arklių vogimą gavo
SUNKIAI
SKURSTA
RA

panoms prisivilioti n<s, vyrui išėjus i bažnyčią,
gyvulius net patys ūkininkai 3 metus katorgos, o Šatas už ištrauktas jau apdegęs Girs SEINIŲ AMATININKAI. deda
kienės lavonas, o kluonas su
patinkamus
kavalierius ir tt.- išbėgo iš namų ir Minijos Vrvguav'aus Lietuvių Darbininkų
skerdžia. Gal dėl to nuken jų pardavinėjimą — pusan jame buvusiais ūkio padar-1
Socialistinės Minties Laikraštis
Dauguma
amatininkų
Ra

Ir,
suprantama,
už tuos pa-: upėje nusiskandino. Dautėjo ir pieno į pienines pri trų metų.
gaiš visiškai sudegė.
seiniuose darbą atlieka prie tarnavimus stengiasi gauti giutienę iš namų išbėgant
“Naujoji Banga”
statymas, kuris čia buvo la
Senis
Griška
buvo
suim

žibalinių
lempų,
žibalo
mie

kuo
didžiausi
atlyginimą,
pastebėjo
kaimynai,
kurie
bai išsišakojęs.
Išeina du kartu per mėnesi. Lai
KALĖJIMAS UŽ KATINĄ. tas ir nuteistas 15-kai metų ste pirktis visiškai negalima Na, o jei žmones yra tiek tuoj paskui ją pėdomis nu- džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
Ūkininkai abejingi, nes
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
Lengvasis
vežikas A. katorgos, t. y. — sunkiųjų gauti. Be to. trūksta ir dar tamsųs ir neišmintingi, kad sekė. Lavonas tuoj buvo su- se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
pavasarį karvių ir arklių
kalėjimo.
bui reikalingos medžiagos. dar naudojasi panašiais ei- rastas ir iš vandens ištraukAdresas:
N. BANGA
kainos gali pakilti dešimte Dambrauskas, važiuodamas darbų
Bet
Lietuvos
įstatymas
C. Paraguay No. 14S0,
Dėl
žibalo
ir
darbo
medžia

gonų
patarnavimais,
tai
pa{
as>
tačiau
ji
atgaivinti
ne
riopai, ir už tai gali pristigti Vilniaus gatve, pamatė ant
MONTEVID^O vruguay.
gyvulių, kurie dabar suvar šaligatvio katiną, kuriuo, netaiko sunkiųjų darbų ka gos trukumo amatininkai sistengia čigonams neblogai buvo jau vilties.
matyt, susižavėjo, sustabdė lėjimo, jeigu žmogus turi negali uždirbti savo šei atlyginti. Tamsesnius žmo--------------------------------------tojami mėsai.
arklį, pasigavo katiną ir nu daugiau kaip 70 metų am moms pragyvenimui lėšų, nes čigonai net drįsta paANT KELIŲ PLĖŠIKAI sivežė. Katinas buvo J. Ži žiaus, o kadangi Griška turi todėl jie labai susirūpinę. bauginti “užbūrimais,” “sučieravojimais” ir tt. Ir tuo
UŽPUOLA ŽMONES.
linsko, gyv. Skerdyklos g., i jau 75 metus, tai jis apelia
AR ROMOS
vo
ir
dabar
jo
bausmė
buvo
ne vienas neišmanėlis tiki. i
UŽMUŠTAS
PAŠTO
VELietuvoje kas sykis atsi kuris katino pasigedo ir pra
ŽIOTOJAS.
randa vis daugiau plėšikų, dėjo jieškoti. Atsirado byla sumažinta iki 6 metų grąsos
kalėjimo.
Šiomis dienomis ant Joni KUNIGŲ CELIBATAS.
kūne užpuola žmones ant teisme. Dambrauskas prisi •
_
— Išaiškinta kunigų oepatystės iskelių. Prieš pat Kalėdas be pažino katiną pagavęs bet ATSIRADO VAGIŲ IR škio — Kriukų vieškelio ras puolimas.
šią knygą turėtų perskaitas nebegyvas žmogus. Vė torija, pasekmės ir jų doriškas nuvažiuojant iš Kauno buvo sakosi tai padaręs juokais,
SUKČIŲ.
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni- ,
liau paaiškėjo, kad tai esa kaitis.
n*nUltas ir apiplėštas Rasei- pavėžinęs katiną kiek to
geidžia, kad jų moteris,
Kretinga. — Paskutiniu ma J. Prakuraičio. Jis vež du eteriskurie
ir mylimosios nepapultų į
gyventojas Juozas Dym- liau ir paleidęs. Tačiau kati
kunigų globą. Parašė kun. Geo.
Du plėšikai apsiginkla- nas namo negrįžo. Apylin laiku, ypač prieš šventes, davo iš Joniškio į Kriukus tokia
Towšend Fox, D. D., sulietuvino
PARAŠĖ KUN. VALADKA
Kretingoje
atsirado
daug
korespondenciją. Šias nau Ferdinand de Samogitia.' ...... 25c.
vienas su revolveriu, ki- kės teismas Dambrauską
naujų
visokio
plauko
vagių
jas pareigas velionis ėjo dar
peiliu, sustabdė vežimą nubaudė 1 mėnesiu kalėji
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
ir
sukčių.
Minėti
vagys
ir
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
neseniai. Manoma, kad J. AMŽINOS DAINOS.
rąsindami užmušti, at- mo lygtinai.
šioje knygutėje telpa 44 geriausių 1
nuskriaustoms minioms.
sukčiai
griebia
viską
:
dvi

Prakuraitį užmušė pasibai Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
? iš D. piniginę su 41 litu,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c. I
ša prekių ir kitų mažes- LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų račius, vežimus, žąsis, antis, dę arkliai.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
apsisaugoti.
Parašė
D-ras
F.
Ma

dalykų. Tai jau antras tulaitis. Antra, peržiūrėta ir pade vištas. Atsirado ir tokių, ku
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristūs buvo Romos Katalikas?
užpuolimas.
rinta laida. Kaina ....................... 25c. rie per “apsirikimą” apgrai
(Nuo musų korespondentų ir tt Lietuvos LaikraiSių.)

į

piežius y™ Kristaus
Vietininkas?

Čeky Tautos Šmėkla.

bo ypač girto piliečio kišenę
ir piniginę.

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų

pikniką

ar kitokį parengimo. in,mpa prane
šimą patalpinam oS S t.00 U? didės,
nius garsinimus įkaitoma nuo colio.

istomiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug rastų, ku

savaitės

numeri

nespėjama

patal

pini.
Norint, kad gar*M‘Tas
nesutltrukdytų.
Sykiu Su pagarsinimu
reikia siųsti ir mokesti.
DRAUGIJOMS

rengiant

Už pajNškejimus darbininku, par
davimus Ir kitokius smulkius orane.
Šimus, kaina 2c. už žod). Stambesnėm raidėm antgalvls—15c. estra.
"Keleivio”
prenumeratoriams už
pajleškojimus gimini,) ir draugi), kai.
na 1c. už žod). Mažiausio na j ieškoiimo kaina 50c.
Norint
pajieškot
su
paveikslu,

1

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas Žur
nalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja Įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus
ir naudingas.
Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa

GREIT,
reikia priduoti garsinimą
administracijon nevėliau PANEDE.
LlO VAKARO. Siunčiant per paStą. reikia pasiust Iš anksto. kad pa.
siektu mus ne vėliau kaip panedėly. Vėliau gauti garsinimai J tos

čia parodyta, xa p baronas Konstantinas von Nenrath, Hit
lerio paskirtas čekų tautai “g lobejas,” saliutuoja Prahoje
nacių kariuomenę.

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

t

likta pasiųst
alnos.

•KELEIVIS,"

SO

fotografiją

ir klaust

rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
dovanų.

"KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų: Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
253

BOSTON.

BROAOWAY,

MASS.

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuaaia.

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamsinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aidimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO’’ KNYGYNE
2S3 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

•...

Mirė Jonas Jaskevičius.
DORCHESTERIEČIŲ UŽ
GAVĖNIŲ VAKARAS.
Gruodžio 26 d., po 7 mė
SLA 359 kuopa rengia nesių sunkios ligos. Miesto
Užgavėnių Metinį pažmorį ligoninėj mirė Jonas Juške
šurum-Buium. Bus šo vičiuj 34 metų amžiau vy
ras. Mirė širdies liga. Gyve
kiai. užkandžių, gėrimų.
no poįnum. 102 C Street. NuTas
įvyks
Vasario
6
d.,
Bostone veikia slaptas
SKERDYNĖ POLICMANO į
liuduiius
paliko tėvą. moti
pradžia nuo 7 ^>0 vakare,
radijo.
NAMUOSE.
ną,
dti
seseri
ir tris brolius.
\ aložios agentai susekė. Emery Hali. 1436 DorchesJonas buvo gimęs ir au
Policmana? užmušė seržan kad Bostone veikia slaptas ter
111 Vy?
vi-1"??1!
gęs
Suvienytose Valstijose.
to žmoną. o seržantas nušo radiio. Jis tiansliuoįa labai ‘vn* ,^UJ.11111
khuba>
Lo mhnriVi? - šokiams
vLt i
Velionis
buvo gražiai palai
vė poiicmaną.
kambarius,
grieš
trumpomis bangomis, kurios
dotas
28
gruodžio dieną.
i’eic.L >s
.'hbuLo^
'ylą labai toli siekia, ir kurių pa geia muzika įvainus lietu
Laidotuvėms patarnavo Bair
Chelsea poliemanas Priee mušti vietiniai imtuvai ne- viškus
, . , . šokius. .Turėsime
.
.
įaeevičius.
r : slo!
-- . tia
o, liepa- Kitokiu.- lpamarginimu.
Tuniiiivjo į s;vn vh-iuinko. ser yali paimti li\i
. . .
me priminti kad tai bus pas
žanto Hannai.inv namus. siseke ta stoti surast'.
kutinis pasilinksminimo va D-ras A. J. West važiuoja
nuš< >vė jo žmoną ii perš* >vė
pailsėt.
13 melų amžž.rs dukterį. Vagys pavogė geležinkelį. karas prieš gavėnę. Kvie
čiam nuoširdžiai DorchestePat- seržantas tu • tarpu bu
Nuo vasario 1 d. iki kovo
Ties Natieko miesteliu. i io ir plačios apielinkės jau 1 d. šių metų. d-ro Anthony
vo ainiam aa.-.-t,. .-uirdęs
Bostono. _ \ ieną n;ma jr abelnai visus augu- J.
apačioje šaudymą ’r m >lerų ii čio!: nuo bostono.
J. West (Višniausko) ofi
De
ereKos
savaitės
naktį nuvo sjus atsilankyti į šį smagų sas,
-a: kuris randasi po num.
klyksmą, jis pag» iebė savo
V
U";ey.in' pasilinksminimą ir busit vi- 47
gii klą ii nubėgo laiptais že
478 Gallivan
Boulevard,
k.110 bėgiai. Policija vėliau s»me patenkinti. Įžanga tik Dorchestery, bus uždarytas.
myti.
'e. asmeniui. SLA 359 kp. Jis su žmona išvažiuoja vaPamatęs jį p licmanas .-u.-ekė tuos bėgius parduo
tus Uhelsea vienam “džionk
1 ‘riet“ Į •: astit ko:
kacijoms į Miami, Floridą.
“A. ta: tu čia., aš nušausiu jardui." Iš viso buvo pa\ og Pasidarė sau “pusdolerių.” Gi iš tik 1 d. kovo.
i: lav ... i : Jici/os viršinin ia 14 tonu geležies.
I)u Bostono jaunuoliai
ką Pinną."
Pereitą panedėlį ant Bos
prisiliejo iš cino “pusdolePp. Minkų radijo balius.
Ir jau i ė lt
• . : ries
geležinkelio
1 ių“ ir nuėjo į krautuves ton & Maine
Pp. Aliukų palaikoma lie- oirktis reikalingu sau daik- nuo stulpų buvo nuplauta ir
jį. Bet sei žantas šo\ ė pirma
ir poliemanas sudribo. Jis ,u\ių satiijo oigaiuzacija sį,tu Buvo pašaukta policija ir pavogta 12 tonų švininių
-iv'a.\asa: i
>a\o meti- abudu meistru suėmė.
buvo užmuštas ant vietos.
paipų, kuriomis eina signalų
p.Į
balių
South
Bostone,
ka-___________
S:.koma. :\»-.o >.*.■ - trage
vielos.
Massachusetts socialistų
dijos priežastis buvusi deg uangi iienB ui >ulė dabai
tine. Poliemanas Piice labai i a:-..degu.-, tai uu.u- i\>ks. partijos sekretorius Levus
Bostono Municipal paslydo ant ledo ir griuda- LIETUVIŲ RADIO
geidavęs. Seržantas jį kelis
oik.
’
.
nge.
• udomais paveiks-; mas nusilaužė kotą.
kaltus užtai išbaręs. O kai

Vietines Žinios

tas nieke negelbėjo, girtuo
klis buvo suspenduotas. Jis
pasigėrė da daugiau ir nu
ėjo - izainui atkeršyti. Bū
damas labai girtas, jis neži
nojo nei ką darė. Paties ser
žantu motei ; ir tiukterį. pra
dėjo šaudyt i jas.

Šluoja buvusio šerifo
Dowdo bernus.

.ais bus parodyta Lietuvių----------------------------_________
Diena pasaulinėj N’evv Ym- BL'ČERNĖ PARSIDUODA
ko parodoj ir kitokie įvy
IJ'icžiKtis — turi išvažiuot, visi
nauc. Apgyventa vieta lie
kiai. šokiams gros Longino c.a:sy,n;ii
tuviais: parsiduoda piiriai.
lininio orkestrą. Rengėjai
Hampshire Street.
Cambridire. Mass.
užtikrina “vvonderful time"
REIKALINGOS
MOTERS
seniems ir jauniems.

DISHVVASHERS

kurios nebijo sunkaus darbo. Gera
Mergina ar Moteris
a ua
Kreipkitės:
BI.INSTRl BS
Prie r.arnų tlarts
nu-./.a
nuyra. V U.LAt.E and (iRII.U. 3«t Broadreikia virti, tur
" a' .
w a> So. Boston.
K la us
I* \tCkua> 0370.----

Kalėjimu komisu mierius
Lyman nutarė pasalinti iš
Sufioik apskričio kalėjimo
4<> valdininku ir tarnautojų,
kurie buvo Įstatyti jiabėgusio ir iki šiol da nesuranda
mo šerifo L>o\vdo. arba vei
kė su juo išvien turtą ir pini
gus vogdami.

liENO KONCERTAS
Rengia Beno palaikymui Stepono Dariaus
No. 317 A. L. puikų koncertą.

MUNICIPAL BUILDINGE.
Brcadway. tarp G ir H gatv ių. So. Bostone.
Prasidės nuo 2:30 po pietų.

Legijonierių beno koncertas

galės lai
mėti >3" vertės Bulovą laikrodėlį. Prašome visus
lietuvius dalyvauti ir prisidėt Beno palaikymui.
KOMITETAS.
Įžanga 40c. ypatai. Su įžangos tikietu

JANUARY SALE!

Destgned
for Ūse witfi RC A Victor

kais etas bumas gali išsilai

• 1 .
• t;, v
tnr • j,« -i «?|.t
V B v i-:-.;: -4

kyti. todėl bostoniečiai gali
pn-idž.iaugti turėdami savo
t-eiią. sti kuriuo ne-arn ata
Bile i :r pa-iiodvti. Ju-u at-ila'!i: ynias ;r paiama užtiki ins t vmesni
gy\avi
ma ir jo o: ig'iesą.
I. ieim įų P-gjjonie- ių Pos
tą- \ ra dai ir jaunuti s. nese
nai susiorganizavęs, ta< fi
nai!- -kai nėra tvirtas, bet
visuomenei paimi iant jis su
savo b' i.ti ne kartą pasitar* .uv:.-uoir n- i ir '>us vi
siems
i nugas. kaip buvo
iki -iok
J, alma . i oncertą tik 40c.
na'.ak B to. -iame konceir,m i- i ■ n - nu- laimingas,
laimės
dovaną — S.'JO.OO
\i'i’i'-> Bib'o;; laikrodėli, kui dovanom Bolaiid Ketvirlis v.- (’o. Jųs galit būt viel ii- iš tų. C. F. Samatones.
B.mo užveizda.

TELEYISION
ATTACHMENT

Model K-60

95

Only
6-Tube Sensation . . . Improved Pu»h-ButtonTuning
tor 8 stat.oni!

Model K-80c:
«$59

Only '37'

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa.
Šeštadienį, 27 sausio, nuo
8:3b iki 9 valandos ryto.
programa iš W0RL stoties
ius tokia:
1. Birutė Landžius-Seyniour, smuikininkė iš South
Bostono.
2. Antoinette liočiutė iš
Stoughtono.
3. Grape-nut pudingo re
ceptą pasakys Mrs. Birutė
Landžius-Sevmour iš South
Bostono.
Sekmadienį, 28 sausio,
nuo 9:30 iki 10:30 vai. ryto,
programa iš W0RL stoties
(920 kilociklių) bus sekan
ti:
1. Gros Am. Legijono Ste
pono Darijaus Posto Benas.
2. Dainuos Montellos mo
terų grupė.
vadovaujant
Onai Mineikiutei.
3. Dainininkė Ona Mineikiutė.

4. Adv. Bagočiaus pra
kalba.
Po programos prašome
parašyti apie savo įspūdžius
i W0RL stotį, Lithuanian
Program, Boston, Mass.
Steponas Minkus.

Tel. TRObridge

(REPtYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandų*: 2-4 ir S-S
.Nedėliotai* ir Aventadieaiais
nuo lo iki 12 ryta.
278 HAKVAKO STREET
Uju.ip. Iiiman <t. arti Central akr.
< VVIBIUIM.E, MASS.
Telefonas 21315
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. RIK0EAIT1S
Yaianilos: nuo 2 iki I po pietų,
nuo 7 iki x vakare.

CASPER’S BEAUTY
SALON
*3 I. STREET, arti l-lh Street.

SOUTH BOSTON. MASS
Tel ŠOU 1615

/I.M.

'
• ":i'
h.ubl>

- g’O rvt < • 1 - stotie— W 1 D P
1 12" . i . Programa pildys
dalu t. :i i e Uai y .M ilteni- is
B'-oci\toiio n Rouudup Bu

v hienai taikau »i-k:i prie \aia<»
Iš l.aukn ir V iduįc.
Turint bite darba pri>' X ■■•,<)
Taisymo, kreipkitės pa mane.
' arbas bus padarytas p.-'.iii' r.aii
iiai ir prieinama kaina.
OFISAS: 315 E Slreel.
SOUTH BOSTONE.
31 RK HEIE1.D RO V D.
VRI.1NGTON. MASS.
Tel. ARI. 1926

.4.

Kuris įvyks S. Bostono Municipal Salėje šią subatą

27 SAUSIO-JANUARY,
nuo 7:3(1 vakaro, bus rodomi
MOVING PICTURES (Krutomi Paveikslai)
Vaizduoją Lietuviu Dieną Pasaulinėj New Yorko Parodoj
Pus parodyta spalvuotais paveikslais Lietuvių eisena
parodoj; 2500 dainininkų choras; Gabijos Choras; Ivoškienės vaikučių šokikų grupė; šešios Birutės; Bostono
Darijaus Postas; Kom. Žilevičius; Dr. šliupas; Lietuvos
min. Žadeikis; Kolis. Budrys ir garbės konsulo šalnos įvasdinirttas. Pamatysit taipgi Sovietų Rusijos. Lietuvos.
Čekoslovakijos ir kitų valstybių pavilionus Nevv Yorko pa
rodoj Pamatysit ir Lietuvių Radio Korporacijos pikniką
E. Dedhame pereitą vasarą su S25.0OO kailių paroda.
Movies rodys nuo 10 vai., šokių pertraukoj, (iros Longi

no Buinio didžiulė radijo orkestrą.

678 Massachusetts Ave^
1PR1E CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš
Specialistas
Lijrų, taipgi
Valandos:
nuo 2 iki

Įžanga suaugusiems 40c.. Vaikams 25c.

Lenirgrado.
Vyriškų ir Moteriškų
Kraujo ir Odos.
nuo 10 iki 12 dian<4, nuo 7 iki 8 vakare

180 HUNTINGTON AVĖ..
BOSTON, MASS.
Tel. t ommon»ealtl» 4*70.

Kcal Estate & Insurance
Tel. ŠOU 2805

. 111 \V. BROADtVAY.
SOUTH BOSTON. M \SS.
Office Tel. So. Boston IIBI8
BES. 251 t TIESINI T A\ E..
Jamaica. Plain. .Ma—.
lies. Te!. Araokl 102S

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 0 ryto iki 7 vakare.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

Broadway Radio
and Electric Shop
702 E. BROADWAY
(kampas K Street)

So. Boston. Mass.

Parduodam ir Taisom
RA D I O S
Turim 17 metų patyrimo.
BE.\. GEDAMIN'SKI. Manac'er.

PICKWICK
ALE
TAI YRA

95

147 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel

28624

Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 5,
nuo 7 iki 9.
Sercdom 9 iki lt
ir .-usitarttt.
AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir kinka
niu laiku sugražinu šviesą. Iš*<zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Sumraer Street,
LAtVRENCE, MASS.
•j

1)R. G. L. KILL0RY
6<) SCOLLAY SQUARE, Room 21
BOSTON. Telef. Lafayette 2871
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲVai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVIŠKA

APTIEK A
SO. BOSTONE

HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street
S<». BOSTON, MASS.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ A L
(In.'Urvd
Mcvcrs)

I’vrkraustoin
čia pat ir j to
lini;.s vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADU AY.
SO. BOSTON, MASS.
Tvl. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
Tclephona

SOUth
Boston
1058
SI l DEB \KEK AUTOMOBILIU
IR TROKf AGENTŪRA.
Kaino* Stebėtinai Pigina.
Dideli pagerinimai ir
H.idraulie Brekaia.

Apšviesta D-nia -Gauna Užsienio ir Amerikos

H ev“ ’.«*
Victmlai >vičiai-12 coliu p.r.dainv’utli !i<*> tulžis.
LENGVI Išmoksimai-Mažai Rvik Įmokėl.

212 BRuADVVAY.

LIETUVE DENTISTE
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

J. NAMAKSY

Tel. ŠOU 1130
Agentai l’hilco. KVA ir Z.eniih

SO. BOSTONO MUNICIPAL SALĖJ, prie Broadway, arti G st., 27 sausio, nuo 7:30 vakaro.

HM

Dr. Susan
(ilodienes-Curry

Karpenteris. Penimius

Iš KRANO

IR BUTELIAIS

PARODYK j PICKMICK KP.ANĄ

12 OUN'CE ir KVORTOMIS

ROLAND KETVIRTIS & CO.
l!-

Tel. Uaivenitp

Dambrauskas

įkaičius jysu Radio.
Plūs Kainos dali pakį|t l>,. Pranešimo)

•

Hi7 SI M VI KR STREET.
I.AVVRENCK. MASS.

KORPORACIJOS

BALIUJE

6SS0

Dr. John Repšius

Creat 8 Tube Value . . . |m.
proved Pmh-B. 'tonTuning for
8 >tation* .. .

Kubitiuno Radio Programa.
Saudo 28 n.-iielioje. Hilo

i.» >dv»

Postas

Nedėlioję, SausioJan. 2Sf 1940
ant

Gražu, kaip lietuviai uni
formuoti na.ršuoja parodo
je su sav<i benu. Visi myli
jiažiurėti ir džiaugias. Bet
tas giažumas legiionierių
Postui tainuoj; pi ligai, lai
kas ir dm b; >. Dideles ’slai<lo> pasidai" noną išlaikyti,
uniformos,
insu umentai.
notos. Tų išlaidų padengi
mui via rengiamas St. Da
riaus Posto Beno didelis
koncertą- ateinantį uedėldieni sausio 2>. nuo 2:-‘,o po
pi-tu. Municipal Buildinge.
ant BroatBvav. > . Bostone.
Ibi.- graži programa. Prašo
mi visi lietuviai atsilankyti į
šį konceitą r tu >mi prisidė
ti ori.- beno palaikymo.
Benas nepriklauso vien
tik Postui: išyra, visų lietu
viu savastis
visiems lygiai
tarnauja. Dabartiniais lai

Sausio 21 d.. 1940 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Aštunta? Pudapi-

SOUTH BOSTON, MASS.

B

by

ArFEN$Erc& n O

BoCo'*

S

TAIPGI TAISOME Al TOMOI1Ii.ii s ii: troki s visokiu
IšDIRBVSČIV.
I’eler Trečiokas ir
.l<»e Kapoėiunas — savininkai.
Taisymo ir demonstravimo rietą:

1 HAMLIN STREET
K j m p. East Eighth St.,

