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Rusų Orlaiviai Sprogdina 
ir Degina Suomių Miestus

ŠI PANEDĖLĮ NUMETĖ bai sustiprintų priešo pozi- 
1000 BOMBŲ. ei jų. Pasitraukdami rusai

c . _ , .-y.“ . . palikę 1,250 lavonų. Be to,
Sugriovė dvi ligonines, uz- suomjaj paėmė 160 rusų ne
mušė 23 ligonius. Dvylika laisvėn, paėmė 4 tankus. 4 
lėktuvų numušta žemen. armotas ir daug visokios ka-
Negalėdami Suomijos io medžiagos. Rusų pozici- 

žmonių nuveikti sausžemy, jose finai rado 100 negyvų
bolševikai pradėjo mėtyt į 
miestus bombas iš oro. Ši 
panedėlį jų orlaivių pulkai 
skrido per Suomiją vienas 
paskui kitą ir sėjo bombas, 
griaudami miestus ir žudy
dami niekuo nekaltus žmo
nes. Suomių apskaičiavimu, 
jie numetė nemažiau kaip 
1060 bombų, kurios užmušė 
103 civilius žmones. Sužeis
tų buvę keli šimtai, neskai
tant sugriautų ir sudegintų 
namų.

Ši panedėlį daugiausia 
buvo bombarduojami Han- 
ko, Turku, Provoo ir Tam
pere miestai. Viename tik 
Banko uoste buvo daugiau 
kaip 50 žmonių užmušta ir 
200 su viršum sužeista.

Turku (Abo) miesto gy
ventojai išbuvo požemiuose 
3 ištisas valandas, nes 50: 
rusų orlaivių visą tą laiką 
skraidė viršum miesto ir, 
nusileisdami kaitas nuo kai-’ 
to iš didelės aukštumos že-Į 
myn, šaudė kulkasvaidžiais i

Naciu Orlaiviai Ata-v
kavo Anglijos Pa

kraštį.
šį panedėlį vokiečių or- 

į kiekvieną vietą, kur tik pa-i ’aį'*a* dieną atakavo
stebėjo žmones vaikšeio-- anP? V?s Pakiasciuo-
.jam. ’ Tai buvęs jau 38-ėias. «• Juos ^bas !l
toks užpuolimas ant šito!8*?11^? ls bulk<is\ aidžių. Is 

- ‘viso buvo užpulta 14 laivų. 
Pajūrio gyventojai aiškiai 
tuos užpuolimus matė. Loti

ni iesto kai rusai pradėjo ši 
tą barbarišką karą prieš de

lika. ši svki tie barbarai čia, donas>ako, kat 1 daugiau nu-
užmušė 30 žmonių ir suarto- i kentėję . "*“»>,"» italių ai
rė 10 namu. ' ' vai. kurie <lai-o bizni su An-

.... i gilia. Buvo apšaudyti nor- Is viso S) panedėlį ]»ei į Veįu. <lanu ir laivių laivai. I 
Suomiją perėjo penkios or-| |a,v{ ,aivį ..T.,ut,'ni|a- a; 
aivių bangus, kiekvienai pa- )aikė’,,vi bombos. viena nu
lodama mirų ir sunaikini-lkrjt0 j wlbėiimosi valtį, o 
mą penatų bangą užpuolė ;kita nukpito j vidu,.j bbv0. 
nedideli kaimą Kaielijossu-.^e?jaj vįrp|uj anl galvos. Jis 
smauko.!, kur buvo Įrengtos; buv<i užm<tas ,• vj<() |at. 
dv, ligonines sužeistiems bei viu |ajvc užmUšta 7 žmonės, 
sergantiems savo tėvynes .R j. sužejsti A ,ai 
gynėjams. Abidvi ligonines ka(, 5i,a užp,į„lima -tik 
buvo susiu , .gilinu .s n- sude- vjeniJs-. ju ,aiv.į ,)uv^ llu.
gintos. Dvidešimts trys ligo
niai ir patarnautojai buvo 
užmušti, o kiti sunkiai su
žeisti.

Dukart bolševikų orlai
viai puolė ir Suomijos sosti 
nėi • Helf>inki;. ^e^**a -’P’^ivisi sveiki sugiyžę atgal Vo- 
ktekvteną sy ki atiemet pnes-. kieti jon, padarę iš viso apie
InL’tnvino tirti uvnu iv : :lėktuvinė artilerija ir šito 
mių orlaiviai. Dvylika Stali
no orlaivių buvo nušauta že-į 
mėn ir sunaikinta.

Matyt, užpuolikai sten-

RUSIJAI STINGA GA
ZOLINO.

. .. „ Associated Press agentu-
giasi keršyti Suomijos žmo- ra praneša iš Maskvos, kad 
Tiems šitokiu budu dėl to, i Sovietų fabrikuose dabar 
kad kitokiu budu jie negali statomi automobiliai ir tro
su* .mių įveikti. Is pat pra- kai su gariniais varikliais, 
džių jie dar buvo Suomijon Kurie busią kūrenami mal- 
jsiveržę, bet dabar jau at- komis, nes gazolinas norima 
mušti ir vietomis nuvaryti taupyt orlaiviams. Mat, 
atgal per sieną į Sovietų te- Maskva pamatė, kad jos no
rit* >ri ją. Ir dabartiniu laiku apgalvotas užpuolimas ant 
keliolika tūkstančių bolsevi- Suomijos gali išsivystyt į di-
kų esą atkirsta nuo bazės ir 
suomiai tikisi juos arba ne
laisvėn paimti, arba sunai
kinti. Kitos rusų divizijos 
stengiasi juos paliuosųoti.

MASKVA UŽGINČIJA 
UŽSIENIO ŽINIAS.

Užsieny buvo pasklidę ži
bėt finai jų neprileidžia, nių, kad rusu užimton Len- 
Mušiai I^idogos ežero šiau- kijon pradėjo važiuoti vo
lėj dabar esą labai žiauuis. kiečiu kariuomenė. Pereita ***** * 
bet rusai negali suomių į- nedėldienį Maskva tas ži- 
veikti. Pranešimas iš Helsin- nias užginčijo. Bet Maskva 
kio sako, kad šį panedėlį ru- užginčijo ir savo karą Suo- 
sai tenai buvo nugrūsti atgal niijoj. Tai kas gi gali tikėti 
ir suomiai užėmė keliatą la- ką sako Maskva.

arklių. Jie žuvo nuo suomių 
ugnies.

Suomių nelaisvėn paimti 
įusai pasakoja, kad Sovietų 
Rusijos žmonės jau pradėję 
kelti protestus dėl šito karo. 
Leningrade darbininkai bu
vo įtaisę protesto demon
straciją. bet policija pradė
jo juos šaudyt iš kulkasvai- 
džių. Daug darbininkų buvę 
užmuštu ir sužeistų. Mask
voje taipgi buvę sumišimų. 
Bet Stalino cenzūra nelei
džia laikraščiams tų žinių 
skelbti.

Ukrainoj esąs susektas 
gana platus sąmokslas nu
versti Stalino diktatūrą ir 
susitaikyti su Suomija gra
žiuoju. Šimtai karininkų esą 
areštuota.

jų laivas 
skandintas. Bet vokiečiai 
giriasi sunaikinę "septynius 
priešo prekybos laivus ir du 
sargybos laivu." Be to, vo
kiečių orlaiviai nušovė že
mėn vieną anglų lėktuvą ir

1200 nu liu kelio.

delį karą.

Maskvoj Labai Pa-\ Ims Kun. Coughlinų'
brango Maistas.
Diplomatiniais keliais 

VVashingtone gauta žinių, 
kad Maskvoje jau antru 
kartu keliamos maisto kai
nos. Ši kartą jos pakeltos 
net 35 nuošimčius. Maskvos
I iurokratija kenčia, bet! (^vas*O:? va(’a^ kun
biednuomenė jau pradėjusi 
nerimauti, nes jos uždarbiai 
nepakilo, o ji ir pirma jau 
vos tik išsimaitindavo.

Ši žinia gauta VVashingto- 
ne diplomatiniu keliu dėl to, 
kad spaudos atstovams Mas
kvos cenzūra neleido jos 
skelbti. Matyt, Stalinas ne
nori, kad užsienis apie to
kius dalykus žinotų, nes to
kie dalykai parodo prastą 
valstybės tvarką ir transpor- 
tacijos suirimą.

f / f • v • - • * i :mokslus dūrė su tais\okiecių Žvėrišku-. -Krikščionių Fronto’ na-
mai Lenkijoj. D'iaiib” kurie anądien buvo 
_ ... . , . . į areštuoti su bombomis ir

ls Lenkijos ateina baisių• ginklais ir dabar laikomi 
žinių. Jos sako, kad nuo tol kalėjime po $50,000 kauci

jos kiekvienas.laiko, kaip vokiečių armija 
užėmė Lenkiją, tenai buvo 
sušaudyta jau apie 15,000 
lenkų, šaudomi daugiausia 
inteligentai, studentai. Iš 
karto esą sustatoma prie sie
nos po 150. po 300 žmonių, 
ir visi kulkasvaidžiais iš- 
skerdžiami. Negeriau esą ir 
Čekoslovakijoj.

Vokiečiai teisinasi, kad 
jie šaudą tik tuos, kurie ke
lia "maištus” ir priešinasi 
nacių autoritetui. Bet lenkai 
ir čekoslovakai priešinasi 
gindami savo namus, iš ku
lių vokiečiai juos išvaro ir 
atiduoda saviškiems.

leista apie 50 šuviu. bet ka- 
Ispamjos Jezuitams\\č)imn viršininkas sako, kad 

Grąžinti Turtai. "niekani nepataikyta. Ra
Ispanijos fašistų valdžia 

paskelbė dekretą, kuriuo at
statomos Romos katalikų 
kunigams algos iš valstybės 
iždo. atsteigiama jėzuitų 
draugija ir grąžinami jai vi
si turtai. Kai 1032 metais Is
panijos žmonės išrinko de
mokratinį parlamentą, tai 
kunigų algos buvo panaikin
tos, jėzuitų tranai buvo kon
fiskuoti ir jų draugija buvo 
išvyta iš Ispanijos. Dėl to 
kunigai su fašistais ir pakė
lė Ispanijoj skerdynę. išžu
dė kelis šimtus tukstanciu

Žydai Pasmerkė Sta
liną ir Hitleri.i *-

Providence, R. I. — Pe
reitą nedėldienį čia susirin
ko Naujosios Anglijos žydų! 
organizacijų taryba iš 700 ■ 
delegatų, kuri nutarė daryti 
visokių pastangų, kad Euro
poje kuo greičiausia pasi- 
baigtų karas. Ta pačia pro-į 
ga žydai pasmerkė Staliną 

. . .ir Hitleri dėl užpuolimo ant
zmomu n suaidę nuėstus,. ] enkijos ir Suomijos. Kaip 
dabai kunigai v ėl gi o na sd- po]švvizmas, taip ir fašiz. 
bes turtus. Jėzuitų draugijai
jau atiduoti .Madrido gatvė-
kariai. tuneliai ii kitos su.-i- j ]r prįe< juos reikia kovoti, } 
siekimo Įmones, km los np-; sako žydų organizacijos, 
skaitomos i s.»0,< to, o A-^ žmonių gyvybė ir laisvė ga-' 
menkos pinigais. ; Ii būt užtikrinta tiktai de

mokratijoj.
BAISI TRAUKINIO NE

LAIMĖ JAPONIJOJ.

Osakos mieste, Japonijoj.} 
šį panedėlį buvo baisus atsi
tikimas. Veždamas į dai bą Į žjmomn 
darbininkus traukinys susi
kūlė su gazolino traukiniu ir marinu, 
abudu suvirto į krūv ą. Pa- visuomet būna taisoma, kita 
leistas gazolinas tuoj tižsi-, j,ccdaiis visuomet randasi 
degė ir liepsm.s apsupo va- keIi<*».ėi, todėl tik apie treč- 
gonus su žmonėmis. Žinios dalis ju galinti veikti pa
sako. kad 200 darbininkų , stoviai; ‘ Dabartiniu laiku 
šitoj katastrotoj žuvo ii’, veikia apie 25 vokiečiu sub- 
apie 100 liko sužeistų. 'marinos.

ANGLAI UŽSAKĖ DA 
200 BOMBANES1Ų.

Burbank. Cal. Lock
heed orlaivių firma čia gavo 
iš Anglijos užsakymą pada
ryti da 200 karo orlaivių 
bomboms mėtyt. Jų pastaty
mas kainuosiąs $18,000,000.

Nagan.
Justicijos Departamento; 

valdininkas John Rogge, 
kuris persekioja Nevv Yorke 
suimtuosius “Krikščionių 
Fronto" bombininkus, pala
kė laikraščiams, kad to

Coughlinas taipgi busiąs 
tardomas. Žydų organizaci
ja jau padavusi Justicijos 
Departamentui skundą, kad 
kaip tie “krikščioniški fron
tininkai," taip ir jų vyriausis 
lyderis kun. Coughlinas kur
sto visuomenę naikinti žy
dus ir gali privesti prie kru
vinų įvykių.

•John Rogge yra paskirtas 
susekti ir iškelti viešumon 
kiekvieną asmenį ar asmenų 

t grupę, “kuri kurstė, provo
kavo. finansavo ar kitokius

Kaliniu Maištas M i-t
cbigano Kalėjime:
Michigano valstijos kalė

jime, ionia miestely, buvo 
sukilę kaliniai. Maištas kilo 
dėl biauraus maisto, kuomet 
kaliniai buvo suvaryti prie i 
vakarienės. Sausėse daly-; 
vavo 1.400 kalinių. Sargai 
pradėjo šaudyt ir mėtyt ga- 
zines bombas. Maištas tęsė-, 
si ištisą valandą laiko, iki 
kaliniai buvo priversti troš
kinančiomis dujomis nusi-į 
’eisti. Maišto metu buvo pa-

Įėjimo virtuvė ir valgomoji 
salė buvo visiškai suardytos1 
per riaušes.

nP
mas bei nacizmas yra ar
šiausi demokratijos priešai

VOKIETIJA TURINTI 80 
SUBMARINŲ.

Prancūzų karo vadov ybės 
Vokietija dabarti

niu laiku turinti apie no sub- 
Apie trečdalis jų

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTOMOBILI.

Maynarde, netoli nuo Bo
stono, pereitą nedėldienį 
iiaukiny> sudaužė automo
bili ir sužeidė 5 žmones, ku- 
iie važiavo juo 'Keršai gele
žinkeli.

Audinyėios Dirba 
Naktimis.

Kompanijos nori įvesti 3
“šiftus,” bet valdžia ne

leidžia.

Audimo pramonėj dabai 
labai daug darbo. Daugelis 
audinvčių, kaip Lavvrence’o 
Pacific Mills, dabar dirba 
dviem pakaitom ir norėtų į- 
vesti da trečią "šiitą," taip 
kad darbas eitų apskritą pa
rą be pertraukos, bet tam 
pi iešmas Massachusetts val
stijos darbo komisionierius 
Moiiaity. Kai kurios audi- 
nyčios jau dirba ant trijų 
"šiftų,” bet komisijonierius
nori trečia “šilta" sustabdv- * * • *
ti. neštai prieštarauja įsta
tymui. Kompanijos todėl 
padavė prašymą, kad to į- 
statynio joms netaikytų ir 
leistų dirbti apskritą parą. 
kol jos turi užsakymų.

Liuteronai Protes
tuoja Prieš Roose- 

veltą.
Nationalė Liuteronų Ka

lyba, kuri atstovauja 7,000 
liuteroniškų bažnyčių Jung
tinėse Valstijose, nusiuntė 
prezidentui Rooseveltui pro
testą, kam jis paskyrė My- 
roną (’. Taylorą “taikos at
stovu” prie popiežiaus dva
ro. Liuteronų Įiriimta pro
testo rezoliucija pabrėži:’. 
kad šitoks prezidento žings
nis “laužo Amerikos tradici
jas ir nesutaikomas su pa
matiniu bažnyčios nuo vals
tybės atskilimo principu.”

Protestas labai vietoje.
VOKIEČIAI DARO ČEVE- 

RYKUS IŠ STIKLO.

Kas buvo pasaulinėj Nevv 
Yorko parodoj, tas galėjo 
mayti Du Ponto paviljono, 
kaip iš stiklo yra verpiami 
labai stiprus siūlai ir audžia
mas audeklas. Vokietijos 
mokslininkai nuėjo da to
liau ir surado būdą gaminti 
iš stiklo čeverykus. Iš Berly
no pranešama, kad krautu
vių languose tenai jau išsta
tyti pardavimui moteriški 
batukai iš stiklo medžiagos. 
Odų vokiečiai neturi, o stik- 
’as galima gaminti iš smė
lio. kurio pilni pajūriai. 
Kiek piimiau vokiečiai ga
mino batus iš žuvies odos 
Dabai žuvies oda esanti jau 
tiek “ištobulinta.” kad iš jos 
gaminamos drapanos moto
rinis. Tai vis vėliausi vokie
čių "ersatzai.” amerikoniš
kai tariant—"substitutai."

RUSIJOJ SUŠAUDYTAS 
GIRTAS KOMUNISTAS.

Iš Maskvos pranešama, 
kad teismas tenai nuteisė 
sušaudyt vieną valdžios tar
nautoją (komunistai, kuri.' 
girtas būdamas važiavo au
tomobiliam, užmušė vieno 
komisaro moterį ir užmušęs 
nesustojo, norėjo pabėgti, 
bet buvo sugautas.
430 DIRBTUVĖS SAUGO

JAMOS NUO ŠNIPŲ.

Justicijos Departamento 
galva. J. Edgar Hoover. pa
aiškino anądien. ka«l dabar
tiniu laiku šitas departa
mentas saugojąs min šnioų 
ir kenkėjų 130 dirbtuvių. 
Karo metu tokia apsauga 
t santi numatyta 12.000 
dirbtuvių. Daugiausia sau- 
g«»ja!n(»s laivu, orlaiviu ir 
ginklu bei amunicijos gami- 
i.ini" įmonės.

Mainerių Unija Švenčia 
50 Metų Sukaktį

ŠIANDIEN JI TURI JAU 
600,000 NARIŲ.

Jos konvencijoj Columbus 
mieste šiandien dalyvauja 

daugiau kaip 2.000 delegatu

Kai šis "Keleivio" name
lis eina spaudom tai Colum- 
bu< mieste, Dhio valstijoj, 
posėdžiai) ja Penkiasdešim
toji Amerikos Angliakasių 
Unijos Konvencija.

Angliakasių uni ja būvu į- 
steigta 5o metų atgal, bū
tent 1800 metų 25 sausio 
dieną. Taigi dabar ji šven
čia auksini savo jubilėjų. Ta 
proga jai atsiuntė pasveiki
nimą ir prezidentas R.»ose- 
veilas.

Pirmutinėj jos konvenci
joj nebuvo pilnų 200 dele
gatų. O šių metų suvažiavi
me dalyvauja jau daugiau 
kaip 2,ooo atstovų. Dabai 
United Mine \Yorkers of 
America, kaip angliakasių 
unija angliškai vadinasi, v- 
įa didžiausia darbininkų 
unija netik Amerikoje, bet 
ii visame pasauly. Ji turi 
daugiau kaip 600.000 nariu.

Pirmutinis jos prezidentas 
buvo .John B. Rae, preziden
tavęs nuo 1 8<h» iki 1801 me
tų pabaigos. Po jo <lu metu 
piezideiitavo John McBride.

John Mitchell buvo jau 
penktas iš eilės jos prezi
dentas. Jisai prezidentavo 
i.llo 1808 iki 1007 metų. Jo 
laivais angliakasiu unijai te
ko pergyventi didžiausius 
streikus ir sunkiausias ko
vas. Unija ta<la kovojo už 8 
v alandų darbo dieną. Savo 
vada Mitchelli maineriai ir 
dabar gerbia, kas melai 
švęsdami i<» atminčiai die
ną (Mitchell I)ay».

•lobu L. Levvis. dabartinis 
unijos vadas, yra jau devin
tas jos prezidentas. Jis eina 
savo pareigas nuo 1010 
metų.

Unijos organas, “Unite<l 
Mine \Yorkers Journal," 15 
sausio laidoje turi įdėjęs 
pirmutinės konvencijos de
legatų atvaizdą. Jis daug 
skiriasi nuo dabar susirinku
sių delegatų. Tuomet visi 
maineriai buvo ūsuoti ir ge
tas ju nuošimtis su ilgomis 
barzdomis. Pirmutinis uni-

KANADOS RINKIMAI 
26 KOVO.

Kanados premjeras Mac- 
Kenzie King paskelbė. ka<l 
kovo 26 ilieną bus renka
ma.' Katuulos parlamentas. 
Kandidatų nominacijos bus 
1.1 kovo. Visos agitacinės 
prakalbos per radiją turės 
bu; cenzorių peržiūrėtos. To 
įeikalauja karo įstatymas.

ANGLIJOJ NEPAPRASTI 
ŠALČIAI.

Anglijos cenzūra leido pa- 
sla lbti žinią. ka«l gru<»«lži<» 
ir sausio mėnesi Anglijoj 
buvo nepaprasti šalčiai. Kei
stas daly kas su ta cenzūra. 
Ji nedraudžia laikraščiams 
kritikuoti valdžią, bet drau
džia skelbti žinias apie orą. 
Mat. tokios žinios gali būt 
naudingos priešo orlai
viams. Todėl orą laikraščiai 
gali paskelbti tik po mėne
sio. kada tos žinios jau ne
turi reikšmės.

jos prezidentas, John B. 
Rae. barzdą turėjo labai il
gą ir daugiau buvo panašus 
į žydų rabiną, negu į maine-

. rių vadą.
Peikia tačiau pažymėti. 

1 kad United Mine \Yorkers 
! <>f America nėra pati piinm- 
1 line angliakasių organizaci

ja. Buvo unijų ir prieš ją. 
Pati pii miltinė angliakasių 
unija buvo įsikurusi 1840 
metais St. (’lair. Pa., apylin
kėj. Bet .ji gyvavo tik kelis 
mėnesiu.'. Jai pakrikus, pra

liejo organizuotis kitos ūm
ios. Bet tai buvo daugiausia 
vis lokalinio pobūdžio orga
nizacijos. Kelis kartus mė
ginta jas suvienyti, bet vis
nepavylolav o.

Pagaliau. 1800 metais Na
tional Progressive Union i. 
vienas Knight.' of Labor 
skyiius sušaukė Columbus 
•nieste suvažiav imą ir čia 
įau pavyko angliakasių or
ganizacijas suvienyti. Todėl 
įkurta čia visos šalies ang
liakasių unija taip ir pava
dinta: Suvienyti Amerikos 
Kasyklų Darbininkai — 
United Mine M’orkers of 
Aniei ica.

Dabar mainerių unija yra 
jau spėka, su kuria privers
tos skaitytis netiktai kasyk
lų kompanijos, bet ir visos 
šalies administracija. Juk 
(ioii.oou narių, tai mažiausia 
pusė miliono baisų. D jeigu 
paimti angliakasius su viso
mis jų šeimynomis, tai pasi- 
<iar<> apie 3.000.OOP žmonių, 
kiuit gali nusverti net ir ša
lies prezidento rinkimus.

įtaisus Tėvo Darbas.
Middlefield, Conn. — ši 

panedėlį via buvo toks atsi
tikimas. Aidėti Sehlosser. 
3(5 metų amžiaus v v ras. suri
šo savo žmoną, užkimšo jai 
burną ir nuta šęs toliau nuo 
.-avo namo padėjo ant že
mės. Pats sugryžo į butą. 
kur buvo jų du vaikai. Mo
teris visa laiką žiurėjo, ką 
jis daro, bet negalėjo nei at
sikelti. nei pagalbos šauktis. 
Staiga ii pamatė, kad namie 
kilo ugnis. Pradėjo degti vi
sliose kambariuose. J uo pa
čiu laiku pasigirdo 3 šūviai. 
Kai žmonės .'tibėg•>. tai pa
sirodė, kad Sehlosser pade
gė namą. paskui nušovė 
abudu savo v aiku ir pats nu
sišovė. Likusi žmona sako. 
kad jiedu nelabai sutikdavo 
ir paskutiniai.' laikais jo- 
vyras buvęs labai susirūpi
nęs piniginiais reikalais.
CHICAGOS BANDITAI 

APIPLĖŠĖ 2 AKTORKAS?

Gatv inė buržuazijos spau- 
• l.t daug rašo apie ilv iejų ak- 
torkų apiplėšimą (’hieagoj 
Banditai atėmė iš įų Ktgpoo' 
vertės deimantų ir kitokių 
blizgalų. Aktnko' laba 
dažnai tvčia papasakoja to
kiu daly kų gatv inei spaudai 
kad gav us “publieity.”

$12.000,000.000 LIGO
NIAMS U2LAIKYT.

Dr. Frank P. (davės. Nevv 
Yorko vaUtiio.' švietimo ko- 
misijonierius. 'ako, kad ii 
gonių užlaikymas ir gydy
mas per metus kainuoja 
Jungtinėms Yai.-t .r - '? 
bidonu tlolerių.



Antra? Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. Nu. 5. — Sausiu SI tu. 1940 m.

Areštuoti “Krikščionių Fronto" Bombininkai

APŽVALGA l
AR GALĖTU DEMOKRA

TIJA APSIEITI BE PAR
TIJŲ?

Tarp "Tėvynė?" ir 
jienų" kilo šituo ki 
ginčai. "Tėvynė?" redakto 
i iu? labai gru žtai nusista
tę? prie? partijas. Ji? sako:

"kieki < n;.rv io> r.ora: 
ir siekiai yra monop< listiški. 
Ir demokratijoj kiekviena par
tija apgailauja, kao ji ne visus 
baisus gauna. Kiekviena parti 
ja norėtu būti tik viena. Ir de 
mokrat i joj. esanti valdžioj 
partija visai tiksliai papirki
mais. džiabais ir grasinimais 
daugina savo pasekėjų skaičių 
arba bando ji taip padauginti, 
ir tik apgailauja, jeigu tas ne
pasiseka. Bet jeigu pasisektų į 
nei viena partija juk nepasa- j 
kytų: ‘Na. broliai, tai jau ne- j 
gražu, kad mes vieni taip viską i 
apžiojom.' Visi oabartiitiai dik- j 
tat oriai yra buve partijų va- ‘ 
dai. Jiems dėi Įvairių susidėjo 
siu aplinkybių tik pasisekė at
siekti to. ką kiekviena partija 
patekusi valdžion, bando at
siekti. būtent, papirkimais, 
džiabais ir grasinimais, padau
ginti savo pasekėjų skaičių. 
Kai kurie partijų vadai, prieš 
tapsiant ar jau tapę diktato
riais. jėgo- vartoj įima tik pa
tempė kiek toliau—iki kon- 
cer.tracij - <• - >kių ;>• visikų.

"Tokia yra politinių partijų 
logika, -jeigu paskaitysi politi
nių partijų istoriją, kartu su 
jų -teorijos' istorija, tai pama
tysi. kad tokia buvo jr jų prak
tika. Ne be reikalo Marksas 
kalbėjo apie ‘proletariato dik 
tatura.’ -lis turėjo omenyje po
litinės partijos tiksb. ir nevy
niodama- į bovelną ji tame 
savo sakinyje išreiškė. Jis i 
tik nenumatė, kad vietoi -pro-j 
letariato diktatūros bus Juozo į 
Stalino diktatūra."

•Nuti
lsimu 

d-A-1

panaikina, o tuos žmones, ku
rie nenori geruoju atsisakyti 
nuo partijų ir politikos, sukiša 
i koncentracijos stovyklas ar
ba pasiunčia pas Abraomai"

Tiesa. Anie? ikos demo
kratija yra persisunkusi ko- 
upcija. Politinė? partijos 

čia tarnauja pasipelnymo 
tikslams. Tai yra apgailėti
nas reiškinys. Bet tai nereiš
kia. sako "Naujienos." kad 
Amerikos partijų vadai gali 
irsti tokiais diktatoriais. 

<aip Stalinas ar Hitleris. 
Kol žmonės čia turės pilnas 
pilietines teise? ir laisvę, 
•tol šio krašto valdžia skir- 
is nuo bolševizmo ar fašiz

mo kaip juodas nuo balto." 
Todėl partijų bijoti neįei
na. Pavojus galėtų but tik
ai pai rijoms išnykus, arba 
ikus tiktai vienai partijai, 
taip via totai karinėse val
dybėse.

DAR APIE "BALTA
GVARDIEČIUS.”’

"baltagvardiečiais.” 
tikrųjų jie nėra iokie 
jva'rdiečiai.

čia matome tuos "Krikščionių Fronto” narius, kuriuos Justicijos Departamento agentai 
anądien areštavo Xew Yorke su bombomis ir ginklais. Jų tikslas buvęs ųuversti šios ša
lie; valdžią, sušaudyt 12 kon grės manų. įsteigti krikščioniškai fašistišką diktatūrą ir iš
naikinti žydus. Jie sako. kad ju dvasios vadas esąs kun. Coughlinas. Ir teisybė, kad jo 
organas karštai "Krikščionių Frontą” gina. Kiekvienas šitų “krikščionių frontininkų” da
bar sėdi kalėjime po §50,000 kaucijos. Kaip galima iš šios nuotraukos matyt, visi jie yra 
geležimis prirakinti vienas prie kito. Gatvinė buržuazijos spauda jau mažai apie tai ra
šo. nes tai kompromituoja stambiausĮ reakcijos ramsti—Romos katalikų bažnyčią.

KIEK SOVIETAMS KAINUOJA KARAS 
SUOMIJOJE.

Finai apskaičiavo, kad Suomijos žmonėms galėjo 
jie paėmė karo grobio už, kainuoti irgi apie $1,000,- 
$10,000,000 vien tik tarp: 000. Taigi, kiek bolševikai 
Kalėdų ir Naujų Metų, kuo-1 sunaikino Suomijos turto, 
met buvo sunaikintos 163-j tiek jie padarė ir sau nuos- 
čioji ir 44-toji rusų divi-! tolių, neskaitant žuvusių ru

sų kareivių ir lakūnų. 
Iš to matome, kad

Z1JOS.
Taigi Rusija neteko $10,-

000,000 tik vienos sąvaitės; barbariškas karas kainuoja 
laikotarpy, neskaitant žmo-'Sovietų Rusijai labai bran- 
nių, kurių per sąvaitę rau-Į gįai. Stalinas norėjo “pamo- 
donoji armija neteko apie Ryti” Suomiją, o tuo tarpu 
30,000. pats gavo labai skaudžią

O kiek Rusijai kainuoja pamoką.
oro karas? Bet materialiai nuostoliai

Associated Press kores- tai da ne viskas. Nepalygi- 
pondentas VVade Wemer namai yra didesni ir skau- 
praneša, kad bombarduoda- dėsni moraliniai Sovietų 
mi civilius Suomijos gyven- Rusijos nuostoliai. Juk ūž
to jus fronto užnugary per puldamas mažutę ir ramią 
vieną sąvaitę, tarp 14 ir 21 suomių tautelę Stalinas su- 
sausio, bolševikų orlaiviai kėlė viso pasaulio neapy- 
numetė 6,667 bombas, ku- kantą prieš Sovietų Rusiją, 
rios užmušė 18 civilių žmo- Ji buvo išmesta iš Tautų 

■ nių. Per tą sąvait^ 36 bolše- Lygos.» Ją pasmerkė visos 
vikų orlaiviai buvo nušauti darbininkų unijos. Užpuoli- 
žemėn ir sunaikinti. Kartu mu ant Suomijos pasipikti- 
su tais orlaiviais žuvo 108 no net ir rimtesni komunis- 
įusų lakūnai. Taigi, užmušti tai. O kurte mėgina Stalino 
vieną civilį Suomijos gyven- agresiją teisinti, tie neranda 

' toją Sovietų Rusijai kainavo niekur pritarimo. Jų organi- 
per tą sąvaitę 2 orlaiviu ir 6 zacijos uždaromos, laikraš-

-------------- : lakūnus. čiai slopinami arba išjuo-
Štai ką apie tai praneša ii- O kiek kainavo išmėtytos kiami. Priėjo jau prie to, 

gus metus Maskvoie buvęs bombos? kad Sovietų Riisijos gami-
o_ korespondentas Louis Fi-1 Amunicijos ekspertų ap- niams pradėta skelbti boi-

diją” isteigė 13-tame šimt- Kitos brošiūros antgalvis scher, kaip jį cituoja Broo- skaičiavimu, pagaminti 6,- kotas.
is Fol-' klvkia: “Battalions of klyno “Vienybė:” 667 oro bombas kainuoja šitų moralinių nuostolių,

šitas

nes 1S" mėty Tuluzos vyskupas Fol-’ klykia: “Battalions of. klyno “Vienybė: ... m- -
balta- qUe{. Francuzijos eretikams i Death, the Destroyers are j “Generolas Gorievas kuris mažiausia $1,000,000. Tos sitos tarptautinės gėdos So- 

kersti. LVIarching!” Po antgalviu’ pagelbėjo atlaikvti Madridą, bombos sunaikino kelis šim- vietų Rusija nenugyvens jau
sušaudytas. Generolas Griši- namų, kuriuos pastatyti per ilgus-ilgus metus.Dėi sitos našta bos dabai Antra "baltoji gvardija” pritaikytas ir piešinys: eilė 

komunistu "V ilnis pradėjo buvo įsteigta 14-tame šimt- giltinių žygiuoja su iškelta 
mėty, būtent 1366 metais, CIO vėliava. Tai esanti Lemtims aiškinti, kas yra bal

tagvardiečiai. Girdi: Ispanijos “bedieviams” nai- vviso armija.
-Nors žodis -baltagvardietis’ kinti. Jos kareiviai buvo jau Trečios brošiūros antgal- 

vra rusiškas žodis, bet iis pil- paženklinti ir baltai
nai tinka apibudinimui Suomi- ZiaiS.
ios reakcininku. Tas žodis Trečia ‘baltoji gvardija 
Suomijoj labai gerai žinomas Jam pačiam Šimtmety buvo 
nuo 1905 metu revoliucijos. i- Francuzijos įsiveržus Ita- 

-Tuomet Suomija buvo po Hjon kovoti su pažangos JU- 
caro letena. Kilus revoliucijai, dėjimu.
suomiai pasidalino. Suomiu j Kiekviena jų buvo įsteig

ta teroro tikslams.
didžiausis “baltojo

| liaudis pravedė visuotiną strei

kų7- vis didelėmis raidėmis šau
kia : ‘‘Stop Lewis and 
Smash Communism!”

John Levis perdėm šitoj 
‘‘literatūroj” yra piešiamas 
su ragais ir vuodega, kaip 
pats vyriausis pragaro val
donas.

Bet štai, paeitą sąvaitę 
tas pats John Levvis anglia-

nas, rusų štabo Ispanijoje vir
šininkas, areštuotas. Genero
las Maksimov, kuris vadovavo 
kovoms ties Ebro upe. areštuo
tas. Rosenbergas, pirmas So
vietuos ambasadorius Ispani
jai, areštuotas. Gaikis, jo Įpė
dinis, areštuotas. Staševskis,

STALINAS SU HITLERIU GRŪMOJA
LIETUVAI.

Verčia ją maitinti 25,000 , kad ir 10 metų karas tęstųsi, 
internuotų lenkų. ' Neturėdama tiek išteklių,

v - i 1 Lietuvos valdžia šaukiasi iKaip žinoma, Lietuvoje Ąm<krikos lietuvius ir urašo 
Sovietijos prekybos atstovas, yra internuota apie 25,000 * , Taiei Hitlerio-Stalino areštuotas. Avsojenko, Sovie buvusių Lenkijos kareivių. MVf ™?nT netik
tijos konsulas Katalonijoje, i Juos išmaitinti Lietuvai la- T
areštuotas. Kolcovas, ‘Prav-lbai sunku, nes jai reikia 11 Amerikos

“Naujienos” sako, kad 
“Tėvynė" nežino ką šneka. 
Maiksas kalbėjęs ne apie 
partijos, bet apie visuome-’ 
nės klasė? diktatūrą. Todėl Į į 
partijų klausimą " Alarksa į 
visai netenka velti.

Ar gali
suomer.ė apsieiti be partijų. į 
tai visai atskiras klausimas. 
“Naujienos" mano.

demokratinė vi-

kad-
"E>e poiitini’j purTiiii ‘i-.mo- 

krati.ia šiandien (kol visuome
nė yra pasiskirsčiusi j priešin
gas ekonomines grupes) nega
lėtų gyvuoti. Kas smerkia vi
sas partijas, tas pasitarnauja 
diktatūros •'■a;i-tim<anis, nes 
diktatoriams to tiktai ir rei
kia. kad žmonės
tu ir atsilak; tu
veikimo, 
grobia gJ ii jie narį

ka ir taip ryžtingai kovojo už; Bet . . .. . -
savo teises, kad carizmas ture teroro” siaubas buvo paki- kasių konvencijoj nepalan 
'o nusileisti, o Suomijos tur- !ęs Francuzijoj atsteigus an-; kiai atsiliepė apie preziden
čiai. kurie palaikė caro pusę,1 trą kartą Burbonų valdžią, tą

dos’ korespondentas Ispanijo maitinti ir Vilniaus krašto
gyventojus. Todėl Lietuva 
kreipėsi į visas didžiąsias

je, areštuotas. Generolas Uric- 
kis. kuris iš Maskvos prižiūrė
jo ginklų siuntimą ispanams.

TURKIJOS VALDŽIA 
ĮGALIOTA SKELBTI 

KARĄ.
Pereitą sąvaitę Turkijos 

parlamentas išsiskirstė žie- 
Jmos atostogoms. Bet prieš 

nutarė duoti
,, . . . ?S i valdžiai nepaprastos galios

mas Maskvoje ilgą laiką glija ir Francuzija pasiūlė Ieisti nepapiastus patvarky- 
Stalino valdžiai simpani- Lietuvai, kad ji nuslystų mus, jeicu tavptautinė sjtua. 
zavo, gyrė jos vedamu Imi-i tuos 2o,000 internuotų len-; cija t0 .įįkalautij. Reiškia, 

sipikti-i kų Latvijon,_o įs tenai tran-l jgjgy Turkijos valdžia ma- 
llo, t

mento posėdžio galės pa-

valstybes, siūlydama joms
Rooseveltą ir pridūrė, 

jeigu jis statys savo
areštuotas. Kas su šiais areš- pasiimti tuos internuotus 
tuotais nutiko, pasaulis neži- lenkus pas save. 
n° Kadangi užpulta Suomi-

Louis Fischer yra Ameri- jos respublika dabar šaukia- J ^skirstant 
kos žurnalistas ir gyvenda- į si pasaulio pagalbos, tai An- "

kadbaltąją Tai buvo buržuazijos keis
tas nugalėtiems revoliucio
nieriams.

r.izuojama tvarkai palaikyti." Taigi klvsta “Vilnis” ma- tas, nes darbininkai už jį jau
o darbininkai buvo suorgani- nydama,” kad “baltoji gvar- nebalsuosią. Oh, boy! kaip
zave raudonąją gvardija. Va- dija” yra gimusi Suomijoj ii tas patiko Wall Streeto spe-
dinasi. tie terminai ‘baitagvar- kad tas žodis vra “rusiškas." kuliantams ir bankinin-
diečiai' ir ‘raudongvardiečiai’ Tiesa, kad "baltoji gvar- kams, kurie iki šiol Lewisą
Suomijoj žinomi dar nuo 1905 /bja reiškia reakciją ir te- maliavojo su iagais. Jei^iį no Maskvos politika. Sako, euzai ir anglai nugabensią n-?reikalo*JVtai ir be naria-
metų revoliucijos, o Keleivis' ^.^Bet kaip tik delbto n jishiv;ų;Jau^ vig- revoliucijos obalsiai So- ijuos Suomijon, kad padėtų , ,Jento „Medžio ralis na-
to nežinoto.

pradėjo organizuoti 
ardiią.
"Baltoji gvardija buvo orga

kandidatūrą trečiam termi
nui, tai tikrai busiąs sumuš-

ją. Dabar gi ir jis pasi

negalima šito vardo taikyt šytų ji Į savo republikonišką 
Suomijos žmonėms, kurie partiją ir paskirtų vyniausiu 

ištikrujų "\ ilnis’ gjna savo namus ir laisvę. *avo lyderiu.
žinotų, ką ji kalba, tai ver- .juk jie nieko neužpuola ir Net “Bostono Heraldo i T. , . . x . „ _ . - n ..
lėtu pasakyti jai ačiū. kac nieko neterorizuoja. Jau kur finansų skyriaus redakto-! ,eV/į /Z?’ a1l- hllVft cll Jiedu Įgrumojo Smeto- pnes Sovietų Rusiją,
išaiškino "baltagvardiečių Ras geriau “baltagvardie- rius nažvmi. kad juokinga i ,?ai™,P„uvo s.u-! nos valdžiai, kad ji nedustu
atsiradimo isteriją. čių” vardas tiktų bolševi- esą žiūrėt, kaip “members

Bet ji nežino! į kams, nes jie ištikrujų da- of the upper capitalistic
Taigi mes ją painformuo- bar pradėjo terorizuoti silp- class are so enthusiastic

sime. kad “baltoji gvardija" nesnes tautas. Ir kuomet over John L. Levvis.” 
atsirado ne 1905 metais, ne “Vilnis” šitam terorui prita- Bet tas redaktorius pažy- 

ria. tai ištikrujų “blogiau mi, kad tai esąs “blogas žen- 
negu bloga,” kaip ji sako. klas.” Tai parodo, jis sako,, 

kad Amerikos reakcininkai, į 
stambaus kapitalo viršūnės, 
jaučiasi prieš Rooseveltą

Jeigu
u vietuose šiandien jau palai- jai gintis nuo užpuolikų. ; skelbti karą. Kaip Anglijos 

doti. \ ietpj. revoliucijos, te- Išgirdo apie tai Stalinas ir Francuzijos sąjunginin-
., j nai prasidėjusi tikra kontr- su Hitleriu ir pakėlė triukš-; kė, Turkija gali kariauti tik

prasti tada kai Stalinas pra- internuotu lenkų siusti Šuo-į LAIVŲ KATASTROFA 
dėjo “hkvtduoti senuosius (mijon> ‘ j KINIJOJ.
revoliucijos vadus. Bet ko-'
munistai vis da nepajėgia to nog vaidžia šitų grūmojimų Yangtze upėj, šį panedėlį* 
>upiasti.^ nusigando ir tų lenkų Šuo- susidūrė du kiniečių laivai.

j mijon neleis. Ji turės mai- Žinios sako, kad šitoj katas- 
tinti juos iki karo pabaigos, trofoj žuvo 200 gyvybių.

Ir žinios sako, kad Smeto-) čunkijano apylinkėje,

Miiskvo.- impcrialist^j te '-ma 
jos tuo. kad Suomija buvusi Rusijai 
vusi “per ar prie Sovietų sienos. 
Suomiu., tai ;< pra-u. prie Švedijos, 
"pavojinga :r re:k»‘x ja atakuoti.

avo už: colima

PAGALIAU, UŽGYRĖ 
CIO VADĄ.

TARP RUSIJOS IR LEN
KIJOS EINA DIDELIS 

ŠMUGELIS.
Associated Press agentu- 

bejėgiai, jeigu jie jieško sau la Pranesa įs Varšuvos, kad

Amerika Mokinasi iš Suomių

šmeize Johnair atakavo 
Levvisą, CIO vadą

Plėšriųjų korporacijų ka
pitonai buvo įkūrę net tam 
tikrą organizaciją, “Consti- 
tutionai Educational Lea
gue, Ine.,” kuri milionai?

ma dega, iššoko per langą
n- užsimušė.

“LIKVIDUOJA” ISPANI
JOS DEMOKRATIJOS

GYNĖJUS.

daugiausia žydai, nes kito-
; kių priemonių pragyveni
mui jie neturi. Iš vokiečių 

• pusės esąs gabenamas dau
giausia cukrus, kuią rusai 
labai guodžiai perka. Už

“pavojinga." Ji bu- 
Bet jeigu j:e užims 
Tuomet Švedija bus 

švedai šitą gerai su
pranta :r riejasi >avo laisvę nuo užpuolikų ginti. Čia pa
rodytas nedideli^- ;lj laivelis Baltijos juroj su kanuole 
orlaiviams .. įdv. Tokių kanuolių švedai turį labai daug ir 

b'is.ą tikiu mirti, oiiseviku orlaiviam?-

Musų skaitytojai jau žino, gautus pinigus šmugelnin- 
egzempliorių leido visokia? ką Molotovas pasakė Sovie- kai supirkinėja amerikoniš- 
biošimas ir lapelius, kuriais tų kongrese apie karą prieš kus dolerius. Už 100 dolerių 

' buvo šmeižiama CIO ir jos fašizmą. “Vesti tokį karą y- moka po 7,000 zlotų (vai
vadas Levvis. ia ne tik beprotybė, bet sta- džios nustatytas kursas esąs

Pluošta? tos "literatūros" čiai prasižengimas,” pareis- 540 zlotų už 100 dolerių), 
yra musų archyve, štai, vie- kė jisai. Sovietiškų pinigų šmugel-
na brošiūra pavadinta Bet pakol Maskva nebuvo ninkai neima, nes užsieny 
“Communisnfs Iron Grip on su Hitleriu susibičiuliavusi, jie neturį jokios vertės, 
the CIO." Čia visokiais bu- tai ir ji pati tokį karą vedė. šmugelninkai vedą per de- 
dais įrodinėjama, kad CIO Ispanijon ji siuntė net savo markacijos liniją ir žmones, 
esanti niekas daugiau, kaip karininkus demokratinei re- kurie nori pereiti iš vienos 
įrankis geležinėj komuniz- .- publikai nuo fašistų ginti. pusės į kitą.
mo pirštinėj, o John Levis, Susibičiuliavusi su Hitle- ----------- / --------
tai “Maskvos agentas.” Le- i iu, Stalino valdžia netik at- Palaikydami savy ir skleisda- 
vvis samdąs “raudonuosius sisakė nuo karo prieš fašiz- mi visuomenėj liūdesį, širdper- 
komunistus” savo agitato- mą, bet naikina jau ir tuos aimanas—iš gyvenimo mes 
riais ir siekiąs “įsteigti A- karininkus, kurie buvo nu- gauname mažiau, šypsena, link- 
merikoje sovietus.” Todėl vykę Ispanijos demokrati- mumas ir viltis duoda mums 
Levvisui ir jo organizacijai ios ginti. . (’»u£ gero.—Greville.

Sekdama Suomijos gynėjų pavyzdžiu, Amerikos armija
taipgi pradėjo vartoti savo kareiviams baltą uniformą, 
kaip kamufliažą žiemos laiku, šis vaizdelis parodo Ameri
kos kareivius žirgliuojant su ginklais sniego paviršium 
Michigano valstijoj.

i
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KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NVRAM) AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KĄ PARODO CHICAGOS LIETUVIŲ 
PARAPIJŲ ATSKAITOS?

Daladier Su Chamherlainu Clevelando Žinios. ! WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

daugiausiai iš biznio aplink 
barą. Vietoje žmones blai
vinti, musų romiški ir ne
klaidingi kunigai pratina 
juos prie svaigalų. To pa
sekmės yra liūdnos.

Toj pat atskaitoj yra pa
skelbti ateinančiai vasarai 
du parapijiniai piknikai. Pa
žymėta, kad už baro dirbs 
moterų kliubo narės. Jau 
praėjusią vasarą per parapi
jos piknikus už baro dirbo 
moterys. Kodėl ne vyrai? 
Todėl, kad vyiai prisigerda
vo ir negražiai elgdavos, net 
savo reikalus atlikdavo už 
baro. Todėl ir išėjo patvar
kymas, kad vyrus šalin iš už 
baro ir iš kitų darbų. Į jų 
vietą eina moterys. Tiesą 
pasakius, ir moterys moka ir 
mėgsta pagurkšnoti, bet vis 
mažiau negu vyrai.

Tai ve, jums milžiniško 
investmento tautiški, dva
siški ir doriški “dividen
dai”!

Toliau matote išmokėta iš 
parapijos kasos $1,000.00 
Chicagos katalikų labdary
bei. Tiek pinigų išmokėta 
svetimtaučių įstaigai, iš kur 
lietuviai neturi sau jokios 
naudos. Lietuviui yra labai 
sunku gauti bent kokią pa
šalpą iš tos neva katalikiš
kos labdarybės įstaigos. Juk 
butų buvę daug praktiškiau, 
jei už tuos pinigus butų bu
vę sušelpti vietinės parapi
jos vargšai, kurių čia yra ne
mažai.

Jei mes dirstelėsime į Chi
cagos protestonų parapijas, 
lai pamatysime, kad jų pa
rapijos savo vargšus ar be

Chicagoje sausio mėnesį 
įvyksta lietuvių Romos ka
talikų parapijų susirinki
mai. Ta proga klebonai iš
duoda spausdintas parapijų 
atskaitas.

Įsiskaičius į tas atskaitas, 
jose galima rasti įdomiu da
lykų ir padalyti svarbių iš
vadų. štai, po lanka turiu 
šv. Jurgio parapijos atskai
tą. Ji parodo, kad per perei
tus 1939 metus įplaukų turė
ta $28,035.02. Į tą sumą įei
na tik tie pinigai, kurie ėjo į 
parapijos kasą. I tą sumą 
neįeina tie pinigai, kuriuos 
žmonės kunigams sumoka 
už mišias, laidotuves, krikš
tus, šliubus ir tt. Atsimenant 
kaip lietuvių katalikų kuni
gai riebiai lupa už sakra
mentus, mišias, o ypač lai
dotuves, galima daleisti, jog 
tiesiai į kunigų kišenius su
plaukia tiek, kiek ir į para
pijos kasą. Taigi šv. Jurgio 
parapijos žmonės per metus 
tikybos reikalams išleidžia 
arti $60,000.00 Tai milžiniš
ka suma pinigų.

Yra natūralu statyti klau
simą, ką tie nabagai žmonės 
gauna už savo pinigus? Ko
kius dividendus jie gauna už 
savo įvesdintus romiškiems 
kunigams pinigus? Sakyda
mas “dividendus,” neturiu 
omenyje pinigiškus dividen
dus, o tautiškus, dvasiškus, 
kulturiškus ir doriškus.

Šv. Jurgio parapijoje iš 
parapijonų gyvena tris ku
nigai ir apie tuzinas vienuo
lių mokytojų; be to gyvena 
vargonininkas, zakristijo
nas ir dvi klebono gaspadi
nės. Paskui, kas sekmadie
nis į talką pakviečiamas sve
timas kunigas marijonas.
Keliatą sykių per metus įvy
ksta misijos ir visokie atlai
dai, kuomet suvažiuoja bu
liai kunigų. Taigi, veikia di
delės jėgos. Išlaidos yra mil
žiniškos. Rodos, iš to turėtų 
būti daug visokeriopos tau- ir teisingumu, 
tiškos, dvasiškos ir doriškos girdėti kad butų pasirūpinę nuosius ir aiškino savo vie- 
naudos. Bet jos nesimato, savo parapijos vargšais. r°s artikulus, kaip Sovietai 
Riebiai apmokami kunigai D , .. , puikiai elgiasi skersdami
ir gerai užlaikomos vienuo- .5S suomius,
lės neišmokina lietuvių vai
kų lietuviškai nei poterių, 
nei katekizmų. Neišmokina 
nei tiek, kad jie suprastų pa
prasčiausius lietuviškus pa
mokslus. Todėl pamokslus 
jiems sako angliškai. Kad 
nors iš to nutautinimo butų 
kokia nauda. Bet ir jos nėra.
Parapijos jaunimas visiškai 
palaidas, be jokios organi
zacijos. Yra didelės parapi
jos mokykloje patalpos, o 
jaunimui nėra jose vietos 
nei susirinkimams, nei pra
mogoms, nei žaismėms. Nuo 
rudens iki Kalėdų parapijos 
salėje neįvyko jokių jauni
mo pramogų, jokių susirin
kimų. Nei šokiai nebuvo su
rengti. Paranijos jaunimas 
visiškai palaidas, be jokios

šiomis dienomis Paryžiuje ivvko Anglu-Prancūzų Karo Ta
rybos pasitarimas, i kuri buvo nuvykęs iš Londono ir Ang
lijos premjeras Chamberlainas. ši nuotrauka parodo ii (iš 
dešinės) išeinant iš tos konferencijos kartu su Francuzijos 
premjeru Daladierru. Abudu juokiasi, kas reiškia, kad jie
du tikisi Vokietiją sumušti.

Negali susitarti.
Lietuvos nepriklausomy

bei sukakti minėti net trys 
skirtingos partijos musu ko-, 
lomioj. Ir visi minėjimai at- = J • sukakti 
sibus vasario mėnesy. Ap- b nevykęs * , .
įSiiet.na, kad ne, pne, tok,o . t netikusiof saliunų, kūne taip pat pada-
žvarbaus darbo partijos ne-l| kaifXju kaibos. Ma- ? 5lazaus »iznio. O kiek 
?ah ‘ vsitaiKyti ir surengti i,, tikslas buvo ne i»a- ,letuviai Pra£ena svetim- vieną dideli parengima tai AJa ?S-r i^”e p

SLA 57 kuopos “40 metų 
sukaktis.”

Sausio 13 d. SLA 57 kuo

i ginamų gėrimų. Štai, Lietu- 
{vių Ukėsų Kliubas per 1939 
i metus padarė iš lietuvių

ieną (lieteli parengimą
-vVpj.r-iai paminėti.

Nežiūrint kokių politiškų į 
laki ai irų mes butume, visgi 
mes e. ame lietuviai, ir tik 
vieną tėvvnę Lietuvą turi
me. Tai kodėl gi negalima 
visit m? sykiu anie ią pakal
bėti ? Anvaikščiojant vi
siems sykiu ir susirinkus i

m vrtj,„ . . -- - • tauciu saliunuose ir viso-! gerbti SLA ir o i kuopos vei- ,. -- kiuose piknikuose per vasa-itišku! keJus’ bet pažeminti juos . , * kaitornj, 1WM.
“S Ypač tuo pasižvmėjo Si- Ap!pac tuo pasižymėjo

mons-Simokaitis. Kitas da- ... - . * ,
lykas. šita kuopa Ja neturi tuv,a* Pra«ere Per 
40 metų. Štai, ką man yra
pasakojęs vienas tos kuopos J draugijas worcesteriečiai 
kūrėjų, S. Gilius: ‘‘Iki 1901 pernai sumokėjo $30,000. 

P™ SLA Worcestery pereitaig meUis Wofc^ 
vieną skaitlingą buri. butu: L4Jk knise tiks... kazimei o {erv buvo 12 lietuvių našal- 
daug gražiau ir svarbiau. o!{Jiau^1Ja; . av)kada pįn*įų draugijų ir 6 visokių

1939 metus Worcesterio lie-

tuviamsateina angliškų laikraščių! ;
i reporteriai ir pamato sauja- heV • ni
lę žmonių, tai nemato reika- ciaĮ’ ,. ,.

j lo nei rašyti apie lietuvius. imctP 19 ’VP35 <?iena

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Komunistai neapsileidžia

socialistams.
LSS 19 kuopa turėjo pra

kalbas, kuriose kalbėjo

Kritikas, kuris pats nieko 
negali.

Vienas clevelandietis SLA 
narys užsikarščiavo, kad ne- 
kurie daug rašo, daug kalba 
apie Susivienijimą, o mažai 
ką veikia. Tiesa, minėtas’ 
narys irgi daugiau kalba ne-1 
gu dirba. Laike Pirmo Pa-

nušvito anys, ir 
v.orcesterie- 

susirinkome tų pačių 
ir su-

I tvėrėm dabartine SLA 57
kuopą. Nuo tos dienos ji ir
gyvuoja.” Taigi matom, kad tuviai užlaiko 2 romiškas

i ši kuopa 40 metų da neturi, parapijas ir išpeni 4 gana
o jau "40 metų sukaktį” at- riebius kunigus. Šitas šven-
šventė. tas biznis musų žmonėms

---------  kainuoja keliasdešimts tuks-
... u -j v • - tančių doleriu, bet naudos išLiūdnos sidabrines ves- - - ‘ - *•’ -

apie $30,009 duoklių. Bei 
kur kas daugiau lietuviai su
moka visokioms inšiurans 
kompanijoms.

Be to, musų kolonijos lie

jo kuo mažiausia. Kunigas 
aptaško parapijonus kažin 

Pas lietuvius įnėjo madon kokiu vandeniu, paleidžia 
zangos vajaus jis gavo vos peiktinas paprotys—rengti tiuputį durnų į orą, tai ir vi- 
tik vieną naują narį, o buvo viešose salėse “sidabrines sos “fonės.”‘

tu ves.’

pasižadėjęs net dvidešimts vestuves” ir daryti iš to biz- 
gauti. Lengva kitus barti, nį. Etikieta tokius jomarkus 

ku, kad nuo vadu ,raus barti Ibet Pa^iam sunku dirbti. Ki- draudžia ir kultūringi žmo- 
kaipo ištižėliai ir “nedakepę i Pors Para®°> tamsta nės ių nedaro, bet lietuviai 
komunistai.” Tai paprastas • ne’ t0 ne Pa^a,a’- to nepaiso, ir da tokius ba-
komunistnose reiškinys. Bet i ,,
jie, turbut, nelabai boja. j Youngsto^no
Vyrai už tai! ’ pranesa, kad jie rengia Lie- tas buvo suruoštas

Buvo ainiai šaukiamasi \asaiio 4. Jie eesterio Lietuvių Ukėsų

liūs laikraščiuose aprašo, 
draugai Sausio 21 d. vienas toks rau- 

ir VVor-

Na, o paklauskit, kiek mu
sų žmonės išleidžia apšvie- 
tai? Labai mažai. Manoma, 
kad knygoms ir laikraš
čiams tvorcesteriečiai neiš
leidžia nei $5,009 per me
tus.

eiti į tą protesto mitingą,
Kada Amalgameitų Unijos. CI .
Direktorių Taryba pasmer- : va,u8’

ė Rusijos užpuolimą ant i Sausio 19 dieną SLA ge-

10,000 lietuvių pernai pra
gėrė $400,000.

Taip, skaitant su čia gi-

‘Darbininko” ir “Lais
vės” agentai landžioja po 
žmonių namus ir perša savo 
laikraščius, o nuo “Kelei-

gamzacijoms 
dešimtis metų 
koje gyvuoja 
čių organizacija 
nizacijos kuopo: 
busios šimtus,
rančius dolerių parapijoms. mius
O ar kada girdėjote, kad Kurie buvo tose prakal
bs parapijų iždo butų musų bose tal matot> kaip apeina 
kleboną! išmokėję Lietuvos komunistu vadams darbi-

zus,

Teko iš patikimų šaltinių ;žai veikia- įet irJ ^si,jn.kj‘ džia . nemaža pinigo. Bet laikraščių čia pareina tik po 
ru«ir«ti kad kriaučių 54 ’mus nes^an^°- Tokie kriti- daugiausia pinigu musu keliata egzempliorių, 
skyrius ’ . uošia Amerikos kai s»o bumas uždą- žmonės praleidžia ant svai- Vargo Sūnūs.

"Įlytas laikyti. Jeigu žmogus
darbu negali pasirody- 

m dar ir kitus kriti-;
tik vadai Diskusijos įvyks vasario ° hu”u;

Dokumentas iš Suomijos
pažinu, Kaa vyčių organiza- kjek
eija daug daugiau dirbo ir bus pa?itenkinę... Ot, prie lygiai kaip 7:30 vakare. A- 
het^bės palaikymui, negu ko dasikukavo musų “darbi- pie Europos šių dienų įvy- . V asano 2 dieną yraren- 
C. Y. O. Tai kodėl musų kle- njnku” užtarytojai! kius, o ypatingai apie agre-■ęiarna betuxl0 diena Lietu-

"‘TiZr'^enai i,ai-ai>ijosl“onal U1P k'ra. vienpusiskįf Tiefa, iit, nesigailėjo siu-, -........ .
natahSe rinkdavosi uara- ArJ>e.n?n kuogreičiausia ,u ir -Keleivio" adresu. Jie i landos vi
lUoim jaunimas, lingavo nU“ mUSU. , pylė liamazgas ir ant mažu- o kitas iš

šokiiK turėdavo lvff ir kliu- Lietuvių romiški klebonai tės Suomi ios, kuri sauKiasii nes. Pojų, iumuvum >■■» t__ t
ba Bet to<* pramogos buvo tu,'ėtų atsiminti, kad nutau- pasaulio pagalbos. Komuni- diskusuoti. Tokios diskusi-toąkiosB 'skanSSr kld tinti Uviai nematys reika- kai tik ju’okiasi kad stiprės- jos labai senai buvo, o jų pa- k£. *ojąi.
klebonas tokiam jaunimui i° priklausyti nei pne lietu- nis silpnesni žudo. geidauta jau gana senai. Tat .
uždarė parapijos patalpų V1M parapijų. Jiems nebus -------- siuvėjų lokalo tarvba, susi- -v •
duris. Tai ve, kaip išauklėjo .i°kiu skirtumo, ar lietuvis- Kriaučiuose komunistai
jaunąją musų katalikų kar- ka al\airiška parapija. At- kitokie.

sonus, referuos po pusę va- xia 
ienas įs Laisves,

Tai bus paminėji- 
22 metu Lietuvos ne-

iš “Naujos dadš-iRliklaus™-vbės-..ši 
, ju, kliaučiai ims ilm? '.'enala n’alsg1 Palt'«
. v _  . . ... . I minime I nnn.

da
siuvėjų toKaio larvoa, susi- • 
dėjusi su Kriaučių Neprigul- XT . .. ..
mingu Kliubu, jas ir ruošia. ^auJ(.V1 Pa,aP,ja lenHla 

Dabar lieka' tik kriau- «>«*'“> 11 <tą davatkos ‘ mokytojos ir eis prie to, kad amai kum- Teko nujjirst ka(1 { k, įan. . 
kunigai. Ve, “dividendai” ?ai u?1?1? ketuvių paiaju- - čiams ir neki iaučiams rim-

čiau visi gaus lygią progą 
išreikšti savo nuomonę.

Vytautas Katilius.

darė jaunajai kaitai, tai gal 
ką gero padarė suaugusiems 
paiapijonams? Pažiūrėkim.

Parapijos atskaitoje paro
dyta, kad praėjusią vasarą 
per
buvo

GARDNERY SUDEGĖ 
DIRBTUVĖ.

siuntinėjo cirkuliorius į or
ganizacijas, kad jos jį užgir
ių. Pildomoji Taryba, supra
tusi kad čia komunistų sky-:KrxiGV celibatas.

Gardner. Mass. — Pereita mas. užeirti atsisakė. Ko- —Išaiškinta kunigu oepatystės i.«-

Lietuvos nepriklausomybės 
ną. Komitetas kviečia vi<us 
dalyvauti ir tenai.

(Tiyahaga apskričio vy
riausybė pasiskolino iš vieti
nių bankų arti $2,000,000 
einamiems reikalams. Pa
skolą gavo pasiremiant tuo. 
kad atmokės ateinančiais 
taksais.

Šis vaizdelis pasiekė Ameriką tik šiomis dienomis. Jis bu
vo padarytas pačioj karo pradžioj, kuomet suomiu armija 
buvo atitraukta nuo sienos už keliolikos myliu ir kuomet 
per sieną pradėjo briautis Stalino raudonoji armija. Pa
veikslėlis parodo kaip tuomet nuo užpuolikų bėgo iš Teri- 
jokio miestelio j Suomijos gilumą suomių motens ir vai 
kai. O bolševikų laikraščiai tuomet rašė. buk Suomijos gy
ventojai pasitinka raudonarmiečius “išskėstomis ranko
mis ir sveikina kaip brolius.”

gryno
Tai nemenkas pelnas. 0 iš Apie 60 darbininkų 
ko tas pelnas pasidarė? Ogi darbo.

rinkimą, 
Jie, mat, bijo žmonių. Towsend Fox, D. D., sulietuvino 

A1S- Fcrdinanri de Saniogitia................ 2.V Jonas Jarus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

*

Tėuui bus pagarbintas, 
Maike!

Labas vakaras, tėve. 
Kaipgi tavo draugas zakris
tijonas? I)a nepasveiko?

Žinai. Maike. kad aš 
nelabai noriu jo pasveikimo.

— Kodėl ?
—Jis turi neprastas keli

nes. ir jos man labai gerai 
tinka.

—Aš suprantu, tėve. Tu 
nori, kad tos kelinės liktų 
tau.

—Na. apie tai nekalbė
kim. vaike. Ar žinai, ko aš 
pas tave atėjau?

—Nežinau.
—Aš turėjau rokundą su 

savo Ščeslyvos Smerties Su- 
saidės čėrmonu ir mudu pri
ėjom prie vieno klausimo, 
katro nei jis. nei aš negalė
jom vienas kitam išklumo- 
čyt. Tai aš atėjau pas tave, 
ar tu negalėtum man ji išvi- 
i ožy t.

—O kas gi jums neaišku?
—.Mums neaišku, vaike, 

kodėl "Laisvės” štabas ne
važiuoja padėt Stalinui fi- 
nu< mušti, žiūrėk, finai iš 
Amerikos važiuoja savo 
kontią ginti, o musų bulše- 
vika1'—ani knist!

Tėve. tu ne tuo adresu 
kreipiesi su šituo klausimu.

Tai kur kreiptis?
— Kreipkis tiesiai Į "Lais

vės*' stabą.
Kad aš. Maike. ne jų 

vaisko generolas, tai jie 
man savo sekretų nepasa
kys.

\š, tėve. taipgi nepri
klau .u prie jų. taigi jie ne- 
.-aky- ir man savo paslapčių.

<» kaili tu rokuoji. vai
ki-. ar rt skiai nuvajavos fi
nus. ar ne?

Aš n manau, tėve, kad 
finai galėtų ilgai laikytis.

Na. tai kas tada bus su 
Lietuva? Ar Stalinas nepa
darys jai kaput?

- čia jau kitas klausimas, 
tėve.

liet as, Alaike, noriu ir 
šitą niausi mą žinot. Gazie- 
D »> rašo. kati Maskva jau 
pradėjo Lietuvoj gaspado- 
riaut. Smetona norėjo ati
duoti paliokus Francijai ir 
\nglijai. o Stalinas nepa- 

/oaiijo. ir dabar Lietuva turi 
tuos piosepanus maitinti. 
Na, tai kaij) tu rokuoji, Mai
ke. kas dabar didesnis bo
sas ant Lietuvos—Smetona, 
ar Stalinas?

šitą klausimą da jter- 
ti spręsti, tėve. Stalinas 

da reansidirbo su Suomija, 
k’iis ji maža šalis, bet iki 
sau laikosi gerai. Tai paro
do, Kad Stalino armija nėra 
• kia jau galinga, kaip pir- 

jsrode Nojs vieni suo

miai ilgai priešintis negalės, 
bet jiems gali ateiti pagal
bon kaimynai. Tuomet daly
kai gali pakrypti taip, kad 
Lietuva Stalino Įsakymų ga
lės neklausyti.

—Ot. tas tai man patinka.
Žinai. Maike, aš už ruski vi
sada stoju, ba jis padaro ge
ros očiščenos. ale man nepa
tinka. kad kiša savo nosį Į 
musų Lietuvą.

—O kodėl tu. tėve, ma
nai, kad po Stalino valdžia 
Lietuvai butų blogiau, negu 
po Smetonos globa?

—Maike. man nepatinka 
jo ūsai.

—Bet ir Smetonos ūsai to
kie pat.

—Ale Smetona katalikas.
—Tai kas iš to?
—Žinai. Maike, aš šian

dien negėręs, tai negaliu tau 
visko išklumočyt. Aš ateisiu 
pas tave kitą syki. tai tada 
tu manęs paklausk.

Peršovė Merginą ir 
Pats Nusišovė.

Fitchburg, Mass.—Pereitą 
•nedėldieni vienam restora
ne čia Įvyko kruvina trage
dija. Buvo taij». P-lė Doris 
Chalifau.v, labai graži mer
gina. užbaigusi darbą resto
rane nulipo žemyn i skiepą. 
Paskui ją nulipo ir Joseph 
(įleason, 3-1 metų amžiau* 
bedarbis mechanikas. Kiek 
vėliau pasigirdo du šūviai 
.'klepe. Restorano tarnauto
jai nubėgo sklcpan ir rado 
mergina sunkiai sužeistą ant 
žemės, šalia jos gulėjo nusi
šovęs bedarbis < įleason. ku
ris da laikė viena lanka ap
kabinęs jos galvą.

EKS-KAIZERIUI JAU 8! 
METAI.

Buvęs Vokietijos kaizeris 
Vilhelmas, kuris dabar gy
vena Olandijoj, susilaukė 
jau 81 metų amžiaus.

“KELEIVIO” KA
LENDORIUS
1940 METAMS.

Šių metų ‘‘Keleivio” Ka
lendorius truputį pavėlavo 
išeiti, bet jau baigiamas ir 
neužilgo bus išsiuntinėtas 
tiems, kurie ji užsisakė. O 
kas da neužsisakė, gali pri
siųsti užsakymą dabar. Kai
na “Keleivio” skaitytojams 
—25 centai. Prašome adre
suoti taip: “Keleivis,” 253 
Broadway, S. Boston, Mass.
PIRŠLYS SI VAOZIOTOJAS.

Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir fi vyra.. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Runi.as. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje

Kas Valdo Amerika?
_________ l

Jeigu paklausit kokio mo- jų pinigai tenai esą sudėti ir 
kyto profesoriaus ar sukto jie gali juos išimti kada tik 
politikieriaus. kas valdo A-1 nori.

Kas Mums Rašoma

jie nesvyruodamimeriką. 
atsakys.
"patys
jus. aš ir kiti tokie. 

Jeigu paklausite

Balsas iš Sioux City, Iow«.

Skaičiau “Keleivy” žinią, 
kad Lietuva sutikusi par
duoti rusams kiaulių už 
13,000,000 litų ir sviesto už 
9,300,000 litų. Išrodo, kad 
Lietuvai maisto atlieka, o 
Rusijai trūksta. Bet aš esu 

ir žinau, 
irgi reikėtų

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. —

Tai irgi labai Įtikinantis 
kad šią šalį valdo' argumentas. Bet jeigu dar- 

žmonės,” reiškia, ‘ bininkas, uždirbdamas $20 
i per sąvaitę, pasideda i ban- 

rimto! ką 50 doleriu per metus, ar
•ciaiisto, kas valdo šią šalį,! jis gali skaityti save to ban- k?e[Ugyvenusi

tai jis jums pasakys visai ką ko savininku? Jis dagi ne- t • • .u gkita. Jis pasakys, kad Ame- žino, kiek jis gaus nuošim-• dasipnkti, jeigu jos
rikį valdo saujalė kapitalis- ėjų už savo pinigus. Da *»•<>-j eiliuodami.'

giau, jis nežino ar galės sa-1;* J .. . fe Ktys nedavalgę, nes pinigųtų. aiba kaip jie kartais yra 
apibudinami, — “šešiasde
šimts šeimynų,” o milžiniš* 

didžiuma ne-

vo sumą atsiimti , A§
Faktas yra toks, kad A-; tllri

.-i.,; ,, v nr •i—. ------ x r*—®—varstus u vežu. Nupeni varSS- liJ“a, XonS.«i?!kune meko ne«am,na- . gšas dvi ar tre kiaules, ir 
' ........... kad*viena tik .Kongreso aktu 1912 me-; visas parduoda, nepaliekant

turi United States Steel kor
poracija, General Motors 
korporacija, Nevv York Cen
tral geležinkelis ir šimtai 
joms panašių bendrovių? 
šėrininkų esą milionai. O 
kiekvienas šėrininkas juk 
yra tų Įmonių savininkas.

Išrodo labai Įtikinantis 
argumentas. Bet ar tie “sa
vininkai” kontroliuoja tas Į- 
nn nes? Daleiskim, jus turit 
nusipirkę telefono kompani
jos 5 šėlus. Ką gi tai reiškia 
prieš tos kompanijos prezi
dentą, kuris turi gal 500,000 
Šerų ir ima $150.000 algos 
per metus? Jis valdo telefo
no kompaniją, o ne jus. Jus 
nei t lefon< » negalit savo na
muose turėt, jeigu neturit iš 
ko tai kompanijai užsimo
kėti.

Kitas kapitalistų argu
mentas via tas. kad visi A- 
merikos bankai priklauso 
patiems gyventojams, nes

lios priešaky buvo Frank P. Į lų kiaulių galvas; labai gera 
Walsh, dabar jau miręs. Jo'esanti mėsa. Bet pakol ūki- 
vadovaujamoji šita komisi- ninkas parsitraukia kiaulės 
ja tuomet surinko faktus, Į galvą iš skerdyklos, tai ji 
parodančius kas kiek turi j būna' jau apgleivėjus ir akys 
nuosavybės šioje šalyje. Ir išpuolusios. O kaip gyvena 

tie, kurie visai žemės netu
ri? Man teko juos matyti ir 
aš galiu nurodyt juos pavai

josštai ką tuomet parodė 
raportas:

Turčiai, kurie sudaro 2 
gyventojų nuošimčiu, valdo dėmis. Vaikai prašo moti 
60 nuošimčių visų šalies - nos duonytės, o motina duo-

}da jiems vadinamos “kavy 
kuri su- , tės” iš sugruzdintų miežių 

ro 33 gyventojų nuošim-' padarytos. Sako, duonytės 
s, valdo 38 nuošimčius vi-' nėra. Tėvas kasdien vaikš

čioja pas ūkininkus darbo 
jieškodamas, bet negali jo

turtų.
Vidurinė klasė, 

daro 33 
čius,
sų šalies turtų.

O darbininkų klasė, kuri _ ...... v
sudaro 65 gyventojų nuo- Patys ūkininkai daz-
šimčius ir kuri visus turtus nai e1^ P*? kitus dirbti, jei- 
savo rankomis pagamina, S? galėtų litą užsidirbti. As 
valdo tik 2 nuošimčiu visų zinaiJ mažažemio sei- 
šalies gėrybių. mą is8 žmonių. Jie tun vie-

na kjirviikp ir nipna narniHT

Earl R. Browderis, Ame- perduota į Justicijos depar- 
rikos Komunistų Partijos tamento žinybą. Jeigu užei- 
sekretorius, už pasų falšui- Į tų reakcija, tai nukentėtų 
kavimą gavo keturis metus visi eiliniai nanai, kurių vir- 
kalėjimo ir du tūkstančius’ šininkai nežinojo ir nežino 

‘ ką daro. Bet partijos nariui 
kritikuot juos nevalia. Ko
munistų vadai, mat, “neklai
dingi.” J

piniginės pabaudos. Pats 
Browderis per valandą lai
ko kalbėjo i džiurmenus. Jis 
gyrėsi esąs komunistas ir di
džiavosi tuo. Ta! nieko nau
ja. Browderis iš komunizmo 
duoną valgo, tai kodėl jis 
turėtų j j peikti? Jo metinės 
įplaukos, kaip jis sakė Dieso 
komitetui, siekia virš ketu
rių tūkstančių dolerių j nie

Praėio SLA nominacijos; 
Pasirodo, kad komunistų 
šleifas toks nežymus, toks 
menkutis, kad nevertas nei 
domės kreipti. J. Miliaus- 

ididatas j prezi-kas, jų kan
tus. Gera alga. Kaip kam, dentus, surinko vos tik 427 
mat, ir komunistų partijoje balsus, o j sekretorius V. Za-
duoda gerų Įplaukų. Juk ir 
lietuviški centrabiurai giria
si esą ščyi'i komunistai. Jų 
algutės taipgi nemažos. Jie 
turi tokių fondų, apie kurių 
išlaidas tik iie patys žino. 
Bepiga didžiuotis komuniz
mu, kuomet jis apsimoka.

Komunistai nori svietui Į- 
kalbėti, kad E. Browderio 
nuteisimas už pasų falsifi
kavimą, tai užsimojimas ant 
Amerikos darbininkų teisių. 
Tai nonsensas! Kai Rūbin
iai nelegališkais pasais nu
vyko Į Sovietų Rusiją ir ten 
juos suėmė, tai musų komu-

blackutis iš viso gavo tik 
207. Tai parodo, kiek musų 
komunistai turi Įtakos pla
čiose lietuvių masėse Ame
rikoje.

Man gaila J. Miliausko, 
kad jis pasidavė centrabiu- 
riams amžinu jų kandidatu Į 
SLA centi-ą. Tegul tik J. Mi
liauskas pastato savo kandi
datūrą Į pirmininkus Ameri
kos Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime, jis tuojaus 
pamatys, kad Centro Biuras 
atras jį netinkamu, nekom- 
petentišku. Gaila gero 
žmogaus, kuris duodasi

nistai sakė, “žiūrėkite, ko-'Centro Biuro demagogam 
kia Sovietų valdžia budri.”!«? nosies vedžioti. Jaunuolis
Bet kaip Amerikos valdžia 
dėl tokių pasų sučiupo ko
munistus, tai jau varžymas 
“darbininkų teisių.” Nesą
monė, daugiau niekas. 
Brovvderis galėjo važinėti 
po Europą savo vardu ir jo 
niekas nebūtų kabinęs. Bet 
kokiais iis sumetimais važi

jų ją valdo tiktai 
saujalė parazitų.

nežymi tys išsiverda košės iš ruginių: politinio kapitalo nepasida- 
miltų, truputį pasaldina sa- Į rys, nes masės netaip pro- 
charinu, ir valgo, šešių me- į tauja, kaip komunistai joms

DEL STRAIPSNIO “AUKOTI AR NE?” m___ ,____ mynos nanai mirė nuo dzio- į ciau jie prisipažintų pne
■ i Ss palaikys ”iek° “■ V°Aš visai nežinau, kaip gy. į valdžias 'TSSSŽntaJS
L-ąin k-a- i’oTl? I ^Tam Hkdni raibiu i-rinkt ven« ir valgo Rusijos žmo-Į mę. Triukšmo kėlimu čia
kilnu- n siems, as išgali,; Tam tikJui leikia įslinkt . j t gerai, kad nieko nelaimėsi. Klaidų gali
lyg privalomas dalykas. komisiją iš tenykščių (vii- “„J..;..,-4.:..,.. !. .... .. . ; komisiją iš tenykščių (\il- kas norg ištirtų ir parašytų, padaryti risi, jų padarė

Atgautojo Vilnijos krašto; mečių) gyventojų, visų si o- ar tenai vra tiek pat palie-' komunistų vadas.
skurstantiem gyventojam vių ir tautybių, iš pirminin- i, 'džiovininku kiek _
gelba reikalinga, Ljetuva gi S ko, iždininko, raštininko, iž- L}etavoj Mary Mack. Toji pasu byla gal nevie-
nėra tiek turtinga kad ken-' do globėjų ir aukų (šalpų) J 7 j.h ... ..
čiančius būtiniausiom gyve- J skirstytojų. Tokiai komisijai Redakcijos pastaba:
nimui reikmenimis galėtų kontrolę lai skiria valstybė.galėtų
aprūpinti. Tam reikia aukų. 
Taigi Vilnijos gyventojams 
aukot yra kilnus ir, išgalin- 
tiems. privalus reikalas.

Duodąs net menką auką 
kilniau jaučiąs, negu imąs.
Bei aukaujantis turi teisės 
žinot kam ir kaip jo auka 
bu< sunaudota. Todėl su 
"Kek” tilpusiu Seno Antano 
sliaipsniu šiuo klausimu pil
na: sutinku : jo raštas ir min
ti. suprantamai apibudina 
rcikabi esmę. ir pasiremda
mas praeitie; patyrimais,
: ;matuotai reikalauja aiš
ki: nes aukų kontrolės. Jis 
p; rodo, kad praeity nebuvo 
airio.; teikiamos vargšams, 
bet jomis naudojosi gobšiai 
peluagaudos, kuriem aukų 
nėr1 i kia. kurie gerai gyve
na: alkanieji aukų visai ne 
matę.

Pastaba teisinga ir vietoj.; 
Kaip sakiau, aukaut reik, 18^^ 
žmoniškumo prievolė: o

V *
• d j u - < v ts nam komunistui atidalysįjai Redakcijos pastaba: Is-; .. • nflrodvs kokia iu va. ;bė. tikro butų Įdomu pamatyti ? b * ne^k Dozėnber- 

etų tiki-s Rusijos biednuomenes . /Ir iš aukų niekas neturėtų un.ų nus.jos jau apskeibė
imti sau algų. Ir valstybes gyvenimo vaizdą Is korės- 4. „ Bedachta'' atžjo
kontrole turėtų susidėt iš: pondentų mes žinom tik J
svietiškių žmonių
Perkūne, nuo v r--- "V v'"j pripažino, kart tai esą
romiško. i gomis e lemis laukiam gvow(jerjo pasak Kokiu su-

kontrolierium galėtų uit juodos duonos, ir tos dažnai. u jfe » 4j į 
valdžios atstovas, svietiskis. negauna. Apie ~ -
Jis turėtų but žmoniškas, kiaulieną 
plačių pažiūrų, nuoširdus, ir tenka nei 
sąžiningas asmuo, b<‘parti- 
nis ir laisvas, kuriam yra ly
gus visi Lietuvoj augę ir Įsi- 
pilietinę Lietuvoj gyveną.
Toks valdžios skiriamas pri
žiūrėtojas prie pinigų neturi 
but leidžiamas: pinigų są
skaitas veda komisijos na
riai. ‘ 1

Tiktai tokia

erų sus.oei s o.««e,uų z. no... cm; teisman ir, apžiūrėjęs Brow-
jnių: Saugok, tiek, kad Rusijos miestuose; d j() nelegališkus pasus, 
kumgo, o ypač žmones stovi pne kepyklą į žino. (ai es-'tikrai

sviesta ir jis atėjo Į teismą 
Misterija! Tuli mano, kad», rodos, jiems no: buvo ,račiį ko.

1 svajoti. munistų įskųstas valdžiai,
D ... ... . 1 i ; todėl Įis prisiėmė kaltę, neiBaltimoriecius veikia lenkų', • ... J , »-. , ’ teisintis nebandė. Bnnvde-

* a* , ris irgi daugiau liudininkų
Nim LS{»2 metų Į įkaitimo- iš savo pusės nešaukė, nes 

ię privažiavo tūkstančiai, užteko vieno Bedachto “pa- 
lieluvių. Dabar jų rasi po vi-i liudijimo.” Visa šita byla 
są miestą gyvenančių. Yra; kažin kuo kvepia. Komunis
tei iatas dėsėtkų šeimynų ir į tai komunistus valdžiai Į- 

skundė. O jeigu jau vadailenkų apgyventam kvartale
.1 k mišrių si o- £ja juos |ai)ai veikia lenkų'taip pasielgė, tai kas butų,

viu ir luomu komisija, su Įtaka. Net tarp savęs bando; jeigu už grotų papultų eili- 
ienkiškai kalbėtis. Su jauni- nis narys? Jie visai jo atsi- 
mu da prasčiau—tik anglis- žegnotų.
kai ir lenkiškai. Lietuviškų
laikraščių čia nei su žiburiu Pas komunistus visą laiką 

... . . nerasi. Tai ta pati apylinkė, buvo mada kas šeši mėne-
Keikalavimus reikia siųsti ^ur kjtasvk Dr. šliupas tu-' šiai perregisti-uoti narius.

avo ofisą atsidaręs. Perregistravimo blankos 
;>met savo vaikus reikalauja, kad narys sura-

....... v......... ............ — , . . .^selindavo jo vardu.jšytų visą savo biografiją:
Kunigas vilniečiams šelp-i,in^’ Ą”1?1!. J renka- vajk as pradėdavo verk- Savo vardą, pavardę, tėvų

ii, ar aulom dalyt, netinka,į ’P?5 aukos vilniedams seIp- įj tėvai tuoj baugindavo: vardus, kur gimė, kada at- 
ti bus tikrai tam tikslui su- “Neverk, nes Šliupas ateis!”, vyko Amerikon, kaip atvy-

valstybės priežiūra, galėtų 
. Į but teisinga, o ne šališka. 

Amerikos lietuviai turi to
reikalauti, nes jie deda pini-

I <». j z. 1 1 MM 1 ui 11’ ” Į/i 1 » mv , V , - . | • • •• 1 • rvL<l 1x1 J
k;>< aukauja, tas turi teisę ir; Lietuvos konsului, o lis lai ,.gjo saV(1 
reikalauti, kad jo auka butų Lietuvos valdžiai: j^enięaį tu;
atiduota tam. kam skirta. į kad Lietuvos valdžia, užtik- ^,ja gąS(|j

...v,,, kad jis ti- , ....
ir prie to da po- naudotos, o ne romiskių rei- 
,ntas ka ams: bažnyčių Lietuvoj

.j perdaug, o kunigai turtin- 
giausis luomas.

Anis Rūkas.

visų puma dėlto, 
kybininka? 
piežiatrt age

Romos kunigais prie pi 
nigų jau ir patys jų parapi- 
jnnys neužsitiki:’ jie grei
čiau arklį pri * avižų užsiti- 
kės, negu popiežiaus kunigą 
leis prie pinigų, nes prie jų 
rankų pinigai (aukos) lim
pa ir dįla.

Tai viena: kita, kunigas, 
ypač, niekados nebus nuo
širdus ir bešališkas visiems; 
jis visada taikys savom 
avim daugiau: kitus gi, ku-

A. J. Karalius., ko, kur prigulėjo, ką veikė 
piima ir ką veikia dabar.

BERNAS IŠŽUDĖ FAR- ; ™ U idėri P»veitel% pirš-
MERIO ŠEIMYNĄ. ! ‘V Y®1!8?- N8‘

i nai piktindavosi tokiais rei- 
Rsading, Pa.—Policija čia. kalavimais, bet ką tu pada- 

suėmė 22 metų amžiaus Ja-, rysi — partija ro reikalauja, 
mėsą Finką, kuris netoli nuo i Kiti tiesiog sakyd ivo, kad 
Masonvillės, N. Y., išžudė, tai valdžios agentų darbas

.j, vim ranku nebučiuoja, tu.

APVOGĖ BUVUSI VIL
NIAUS POLICIJOS 

KOMISARĄ.
Buv.Vilniaus miesto poli- visą farmerio Siekelio šei- j ir kada nors nariai turės 

cijos komisaras Nemira nu- myną ir padegė namą. Fin- skaudžiai už tai užmokėt. Iš 
siskundęs atitinkamom^ is- kas tarnavo pas tą faimeij to teismo galima numatyti, 
taigoms, kad aną naktį va- už berną. Išžudęs farmerio kad pačiam Amerikos Ko- 
gys Įsibrovę Į jo butą ir pa- šeimyną dėl to, kad nedėl- munistų Partijos centre yra 
vogę 900 Lt. ir ivairių daik- dienio rytą farmeris daręsi labai abejotinų žmonių. Gal

iš jo juokus. jau neviena toji registracija

Keistutis Michelsonas irgi 
be reikalo duodasi komunis
tams išnaudoti. 219 balsų i 
SLA sekretoriaus vietą, tai 
savęs ant pajuokos išstaty
mas. Kam save duoti komu
nistams spekuliuoti? Tegul 
jie stato saviškius, kam 
jums, Keistuti, lysti? Jeigu 
jie jau tokie jums geri, tai 
kodėl jumis nestato Į ALDS, 
o kiša Į SLA. Pagalvok...

Kai karo pradžioje Sovie
tams pusėtinai pasisekė Įsi- 
briauti Į Suomiją, tai komu
nistai šaukė, kad suomiams 
bus taip, kaip lenkams. Bet 
kai suomiai pradėjo rusų 
raudonąją armiją stumti at
gal, tai komunistai pradėjo 
šaukti, kad kapitalistinė 
spauda meluoja. O juk toji 
pati kapitalistinė spauda ir 
piimutines karo žinias teikė. 
Tai kodėl pirmutinės žini • 
komunistams buvo teisi 
gos, o dabartinės melag 
gos?

Pasirodo, kad pas koi- 
nistus niekur nėra logik 
Jie mano, kad karas, tai 
taip kaip šakmatų lošimas. 
Bet taip nėra. Kare gali pra
džioje vieniems sektis, o Pa
baigoje kitiems. Bet sucin* 
ir rusų karas nėra dar nei 
gera pradžia, nėra jo nei pa
baiga. Suomija mažiukė 
valstybėlė ir, aišku, ji neiš
laikys milžiniškos Rusijos 
spaudimo. Bet jeigu Suomi
ja ir bus užimta, tai tas da 
nereikš, kad karas tuo pasi
baigs. Pereitam pasaulinia
me kare vokiečiai buvo už
kariavę labai daug, o pabai
goje taip susmuko, kad var
gu istorijoje į-asite kitą tau
tą taip mizernai karą užbai
gusią, kain vokiečiai.

Komunistai turėtų supras
ti, kad jų Juozas su Adolfu 
neturi daugiau partnerių.

Vokietija ŠĮ syki nėra tiek 
prisirengus, kiek buvo kai
zeris prisirengęs prie pasau
linio karo. Rusiia gi užpuo
limams visiškai nepasiren
gus. Ir dviem diktatoriams 
nugalėti pasaulį vargiai pa
vyks.

AMERIKOJE YRA 2015 
D1ENRA5CIV.

Ayer & Son firmą, kuri 
spausdina periodinės Ame
rikos spaudos kataliogus, 
praneša, kad šių metų pra
džioje Jungtinėse Valstijo
se buvo 2015 dienraščių. Per 
pereitus 1939 metus 41 
dienraštis išnyko, bet užtai 
atsirado 86 nauji laikraš
čiai. Iš viso dabartiniu laiku 
šioje šaly esą 13,281 laik
raštis.
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Iš Plataus Pasaulio
KELEIVIS, SO. BOSTON. Fenktas Puslapis.

LENKIJA. EUROPA.
- **Jeszcze Polska nie z<i* Naciai spausdina netikrus 
nęla.”— Pereitą sąvaitę Pa- Amerikos dolerius. — Pas- 
ryžiuje susirinko lenkų tau- Rūtiniais laikais visoj Euro* 
tos taryba, kuri dabar valdi* poj paplito labai daug dole- 
na Lenkijos parlamento rių, kuriuos nežinia kas kei- 
vaidmenj ejnigracijoj. Tai čia j kitų valstybių pinigus, 
yra parlamentas s. be valsty* Tas biznis labai sekėsi, nes 
bės. Jo pirmininku buvo &- Europos žmonės visuomet 
rinktas muzikantas Pade- godžiai Amerikos dolerius 
revskis. Jis jau pasenęs, bal- perka ir slepia, kaip tvirtą 
tagalvis senukas. Vos pašto* ir saugią valiutą. Bet dabar 
vėdamas ant kojų, jis parei- kilo įtarimas, ar nebus' tik 
skė: “Jeszcze Polska nie tie doleriai klastuoti? Ir iš- 
zginęla!” Girdi, mes ją pa- tikro Paiyžiuje jau patirta, 
kelsim iš griuvėsių ir paliuo- kad tie doleriai netikri, bet 
suosim iš nelaisvės. “To pa- jie esą padaryti taip gerai, 
siekti mums padės pats po- kad joks amatorius to nepa- 
naS Dievas,’’ pridūrė Pade- darytų. Todėl jau susidarė 
reyskis. Bet tai tušti žodžiai, teorija, kad tuos dolerius 
Dievas lenkams nepadės, spausdina Vokietiia, o nacių 
nes jo visai nėra. Ar Lenki- agentai platina juos Euro- 
ja bus atstatyta, ar ne, tki poje, rinkdami tuo budu ge-, 
prigulės ne nuo Dievo, bet ius kitų valstybių pinigus, 
nuo Hitlerio ir Stalino. daugiausia anglų ir fraricu- 

—į. zu. Panašiu budu po pasku-
£ RUMUNIJA".tinio karo vokiečiai pasipi- 

pardavinėdami be-> 
savo markes Ameri-

Tarp kūjo ir priekalo. — ni^dV(>
Tokia dabar yra Rumunijos.  ̂e,j 
padėtis. Ji pagamina daug 
aliejaus, kuris labai reika
lingas Vokietijai. Bet į alie
jaus pramonę Rumųrtijoj y- Pataria 
ra sudėti dideli franeuzų ir bėgti. — Amerikos atstovas

Alabamoj Gimę Ketveriukui

šiomis dienomis vienoj skurdžiu šeimynoj, Alabamos valstijoj, motina pagimdė ketvertą kūdikių, kuriuos parodo ši 
nuotrauka. Charakteringa, kad šitokia “laimė” pasitaiko vis tokiems tėvams, kurie patys neturi iš ko gyventi.

Šitas Italas Turi 
Gerą -Galvą.

-a

U
d
v<,

»

AUKOS GAUTOS LIETU
VOS KONSULATE

NEW YORKE.
Pakvitavimas Nr. 21.

1 KKSA 29-1 kuopa. \\'are- 
house Point, Conn.. $10.00.

Brocktono Liet. Piliečiu Drau
gija ąjOO.OO. šv. Roko pašalpinė 
d-ja $25.00, Montello, Mass. ir 
$1.00 aukojo ir surinktas virš
ui liūtas aukas prisiuntė Jonas 
irtoškus, viso $126.00.

Lietuviu Kontraktorių Sąry
šis. Brooklyn. N. Y.. $25.00.

Lėtuvių K. Studentų Draugi
ja. \Yaterbury, Conn.. $5.oo.

Ignas Gerzunas. Tuckson, 
Arizona, $1.00.

šv. Liudviko Draugija. Wor- 
ccster. Mass., $10.00.

New Yorko penkių liet. drau
gijų parengime, sausio 11 d., 
surinkta $152.09.

Jonas Dudėnas. MeKenzie ls- 
land. Canada. susitiko $15..“ 1.

Dienraštis “Vienybė” $9.00.
A. P. Slavių, Duųuesne, Pa., 

$10.00.
V. Andriejauskas, Youngs- 

toun. Ohio, $10.00.
Grand Rapids. Mich.. lietuvių 

organizacijos ir visuomenė su
aukojo. $272.76.

Gasparas ir Monika Pctrule- 
vičiai. Bronchville. N. J., $5.00.

Bendras Organizacijų Komi
tetas Vilniaus Kraštui šelpti, 
W.Lynn. Mass.. surinko $171.00

Kazys Žibikas. So. Boston, 
Mass.. $o.t)0.

Y. Yomantienė. New York, 
N. Y., $5.00.

SLA. sekretorius M. J. Ymi- 
kas prisiuntė. $15.00.

Lietuvių Verslininkų. Amati
ninkų ir Profesionalų Sąryšis, 
Philadelphia, Pa.. $17.00.

Viso $864.66. Anksčiau skelb 
ta $4.697.98 ir 170.25 litų.

Bendrai—$5,562.61 ir 170.25 
litų.

Generalinis Konsulatas vi
siems aukotojais ir rinkėjams 
nuoširdžiai dėkoja.

1940. i. 23.
Redakcijos Pastaba: Konsu

lato Atskaito.) yra nurodyti ir vi
sų aukavusiųjų vardai. Neturė
dami savo laikrašty tiek daug 
vietos, tuos vardu mes išleidžia
me; paduodam tik šaltinius, is 
kur aukos gautos ir kiek.

PAJIESKOJIMAIVILNIUJE UŽDAROMA 
PRAVOSLAVU SEMI

NARIJA.

BROOKLYN, N. Y.
Vincą Retikevičių palai

dojus. Pajieškau draugo Joe NAVICKO, 
. .. . dvi i pirmiau dirbo mainome, Brooklyn,
1 W. Va., kur dabar randasi, nežinau,

siškoji seminarija uždaro- ; Ži notas su angle .moteris. Prašau at-
Iki šiol veikusiNevv Yorko italas, Salva- 

tore Morrione, nutarė pasi
daryti galą. Pasiėmė revol- mne

Sausio 13 d. Brooklyne
Vincas lietikevičius, . - - , ,. i;,.j......... „ , • m ’ nia, nes neturėjo pakanka- i

ver} ir nulipęs sklepan šovė; jį,1' ( . ’ ° -e -b mo klausytojų skaičiaus. Se-!
amerikiečiams sau į galva. Šūvis pasigirdo, įįu^telj Eleną it du sunu, nljna,.jja jankė tik Denki i

zas bet Italo neužmušė Jis nei 1 e !? ,r ' YI n* klausytojai. Seminarijos na->
anglų kapitalai. Vokietijai Stokholme patarė visiems nuo kojų nenuvilto. Pridė- YV‘e’° p.‘ie1).j- ' p’Jc f • talpas perims nesenai iš Pa-i --- - •• ’• - • ■ -- - •• -n:- i. .J* , . l.I) oi i > Piliečiu Kliubo ir inevezio atsikėlęs Pedagogi-t

ŠVEDIJA. C’oal City, W. Va.

Pajieškau senyvo žmogaus, kuris 
niokęių :r mylėtu farmos gyvenimą

.Mrs. P. Klasavitch 
Co. Montcalm,

St. Calixte, Que., Canada.

nis institutas, kuris taip pat 
širmis dienomis perima su 
silikvidav ilsius lenku

APSIVEDIMAI.

parduoti 
aliejaus, kurį gamina fran
euzų ir anglų kompanijos. 
Rumunijos valdžia dabar 
nežino, kaip iš tos padėties 
išsisukti.

ISPANIJA

MEKSIKA. sugryzęs j savo butą pasakė Velionies moteris, duktė,
Galis gauti mašinų iš Vo- .žmoiiai, kad revolveris iššo- sūnys ir sesuo taria visiems 

lemtim* _ Anolivi ir Fran vęs netyčia ir truputi sukru- nuoširdų actu uz gėlės, uz 
cuziia sutiko leisti Meksikai vi"fs /.RH P« keturių velioni^ palydėjimą. ir ben- 
pasiimti iš Vokietijos maži-7alan.d.1 » O* gausmą! dra. uz visokią užuojautą si- 

: ir nuėjo ligoninėn. Daktarai toj budrioj ir sunkioj

Pajieškau apsivedimui merginos 
l’tei’a- i a,ba našlės nuo metų ir nesenes- 

, .. , į nėr 4«» melų, be šeimynos, kad butų
tU (11 atlglJOS patalpai. SI(» | ma jos išvaizdos, dora, linksmaus
naujos patalpos bus panau-’ bllt!o-,ku, i mylėtų draugišką gyveni- 
, •’ 1 . / . . . 1 . mą. As esu naslys, l»c šeimynos, 12

(lotOS UKtKiViniillO Jcllinimo Į metą. £crai atrodau, nevartoju svai-
mokslo ir gyvenimo reika-j eėrimų. pasiturintis turiu
. '• ■ nuosavybe ir biznį. Merginos, kurios
lams. ! mylėtų švarų ir pastovų gyvenimą,

________  i atsiliepkite. Ant rimtų laiškų kiek-
k ^«r> a < i vienai atsakysiu. Prašau prisiųst suNĖRA ŽIBALO, MUILO 

NEI VINIŲ.

500,000 politinių kalinių.
—Vatikane gauta iš tikrų karą 
šaltinių žinių, kad fašistų 
valdomoj Ispanijoj dabarti- 1 
niu laiku yra 500,000 politi• 1 1 • * ■ • • a * a •

kietą jo odą yra įstrigusios 
dvi revolverio kulipkos.NORVEGIJA ___________

nių kalinių ir jų padėtie ė- ..Fin« “S*? *"••( RASPUTINO DUKTĖ Iš
šauti uasibaisėtinaš Popie- -j TEKA V4 BALTACVAR-
žiaus dvaras paskelbė tą I erėttą_ sąvaitę iš Bei geno, DIEČIO.

nansininkų misija jieškoti. , Miani kurorte, .Hon<;>J, 
data idi Katalikiškoj Ba- Amerikoje paskolos gink-Į u.abar vieš, pagarsėjusio I.u-

kalėjimuose ir 20,000 kon- KANADA laikinai su cirku pavažinėti,
centracijos stovyklose. Tarp ...................... „ .. . Ji čia susitiko buvusi balta
lų esą ir 60 kunigų. Mat, Sulaikė kviečius Rusijai, gvardietį Bernadski ir jiedu 

talika’ ’ — «--------- ------ _

va-Hudiioj

Elena Retikevičiutč.

laišku ir savo paveikslą, kuri parei
kalavus sugrąžinsiu. A. S. CrO 

I*. O. Box 2171, Philadelphia, Pa.

baskai, kad ir katalikai, kar- -Sovietų Rusijos agentai nutarė susituokti. Bernads- 
štai rėmė demokratines res- nesenai užpirko Kanadoj i kisų kaip rodos, tarnavo Kol- 
publikos valdžią. Bilbao ka- 1.2o0,000 bušelių kviečių ir čako armijoj, kuri norėjo at- ,,„nn
Įėjimuose esą 2,000 katali- daug kitokio maisto. Dabar teigti carizmą Rusibj. Kai 
kių moterų, kurios da nėži- Kanados valdžia uždraudė:tas nepavyko, Bernadskis 
nančios savo likimo. Pertuos kviečius išleisti, nes į pabėgo per Japoniją į Jung- 
gruodi 25 asmenys sušau- Stalinas galįs juos perduoti tinęs Valstijas ir tapo šios 
’ ' ‘ Hitlerio armijai. * ‘ ‘

SUOMIJOS FRONTAS.
• A ’ fRusams stinga maisto. — 

Suomių nelaisvėn paimtas 
įaudonarmieeių pulkininkas 
pasakė Associated Press ko- 
lespondentui, kad niša m s 
esą sunku vesti karas dėl 
maisto stokos. Kareivių esą 
prigalienta labai daug, vie
noj tik Karelijos susmaukoj 
jų esą 400,006, o susisieki
mas labai prastas ir negali- : 
ma visiems pristatyti pa
kankamai maisto. Todėl ka
reiviams duodamos suma- 

ir tos
pačio 
niuo.

Radviliškio valsč.. Šiaulių 
apskričio ūkininkai neturė
jo žibalo nei šventėms. Ka
lėdos buvo tamsios. Negali
ma taipgi gauti nei muilo, 
nei uknolių, nei vinių.

NUSIŠOVĖ TARNAUTO
JAS.

Vilniuje nusišovė pil. 
I)anta, kilęs iš Žagarės mie
stelio. žudymosi priežastis 
susijusi su tarnyba, bet visai 
menka.

ŠIENAS PABRANGO.
i Zarasų apskrity pabrango •
' netik maistas, bet ir pašaras.;
i Seniau už 300 svaru šieno;1 <>!..S porcijos.,os, buv() mokam:1 J0_15 litu 

usalusios kaip ak- ! - (| 2(, jr o-

dyti.

DANIJA NORI BUT 
NEITRALI.

SOVIETU SĄJUNGA.
Sušaudytas už maisto slė

pimą. — Maskvos laikraš- Danija, kaip mažutė vals
čiuose tilno trumpa žinia, iybė, pareiškė per savo par- 
kad Tadžikistane, sovietų lamentą, kad ii laikysis ne- 
respublikoj. ta iki sušaudv- itra’umo, tačiau jeigu kas 
tas krautuvės vedėjas, kuris mėgins ją pulti, ji ginsis vi- 
slėpdavo maistą savo šei- somis jėgomis, taip kaip ir 
mynai. Suomija.

Belgijoj Pašaukta 700,000 Vyrų

šalies piliečiu. Ištekėjus už 
jo Rasputinaitė turės išva
žiuoti užsienin, kad paskui Nevv 
galėtų įvažiuoti jau legaliai Thoma? 
kaip šios šalies piliečii 
žmona.

DEWEY “RUNIJA” I 
PREZIDENTUS.

Yorko prokuroras 
E, Devvey pradėjo

LIETUVOJE BUS DU 
UNIVERSITETAI.

Seimas priėmė Įstatymą, I 
kad Lietuvoje turi but du i 
universitetai: vienas Vilniu
je, antras Kaune.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
į.a'šlės. kuri sutiktų gyventi ant ūkės 
arba pati turėtų ūkę. Ąš esu ūkinin
kas našlys, be vaikų, aO metų. Kuri 
norėtu arčiau su manim susipažinti 
rašykite sekančiu adresu: (a)

M. M. S.
R. F. I>. 4, Montrose, Pa.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIBTUV’ISKAS 

GVOUOI.ES nuo visokių ligų. Kurie 
; turite kokius nesveikumus, kreipki- 
i tės pas mane: duosiu gerų patarima 

ir imsit patenkinti. ( 11)
PET. LAMSARGIENĖ 

IM I S. VVater St.. Philadelphia. Pa.

Lietuvis Salesmanas
■ Atsiovauja didelę firmą Amerikoje.

BIZNIO SPAUSTUVĖ
Merchants Industries, Ine.

Printing. Lithographing, Rook- 
niati’ne:. Cąlendars, Sales Books. 
i.etterheads, Envelopes. Statements, 

i Billheads. Business Cards, Rlotters, 
i tiuiii Lala is. Bookkeeping Forms.
; Binders, Index Cards. Shop Forms 
' i'atts. Ledger Sheets, Restaurant
■ Iteins. Turėdami patyrimo prie įvai- 
, raus biznio per 27 metas, galiu su- 
i teikti patarimą ar sutvarkymą bile 
| biznio reikalu. Rašykit: A. KIRKI., 
i 582 N- Main st.. Brockton. Mass.

A-, - -

NUŠOVĖ SAVO BROLI 
RAUDONARMIETĮ.

Amerikos laikraščių ko
respondentai pranešti, kad 
tarp paimtų nelaisvėn rau
donarmiečių vienas finas 
pažino sava brolį, kuris tar
navo raudonoj aimijoj ir 
dabar ėjo prieš savo tėvų ša
lį. Ištikimas savo kraštui 
suomis paėmė šautuvą ir ant 
vietos savo brolį bolševiką 
užmušė.

NUSKANDINO LAIVĄ 
SU KIAULĖMIS.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad vokiečių laivas 
“Axel,” kuris plaukė is Da
nijos >u kiaulėmis, nakties 
laiku .-usidurė su vokiečių 
karo laivu, kuris statė mi
nas. ir nuskendo. Apie 100 
žmonių buvę išgelbėta, bet 
kiaulės visos nuskendusios 
?u laivu.

Belgija šiomis dienomis paša ūkė prie ginklo 700,000 atsar
gos kareivių, nes ir ji tikisi vokiečių užpuolimo, šis vaiz
delis partalo l>elxų kareivius išeinant is požemio tvirtovės, 
netoli nuo Vokietijos sienos

piištiš republikonams, kad
iii* nominuotu ii savo kandi-1----------------------------—---------
'« , ; I1 PARSlOUOOA BI CEUNi:oatu i pi “Zhientus. .Jis zacla .. ,‘ <ieio|e vietoje, lietuviui apirvvcn 
tumužinti kaoitalistams m o- toj. įsu s«>’. 2-n4 Street, 
kesčius, sumažint valdžios: uhilapeluiiia. pa.

išlaidas ir subalansuoti biu
džetą. Bet iš kur jis ims pi
nigus pjillonUS beda! bių Gydymas visokių ligų šaknimis,

' Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sek- 
! loniis ir Lapais. Joje telpa .TI 1 vardų 
.visokių augalų lietuviškai, angliškai j 

ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias i 
. Ilgas gydo ir kaip reikia vartoti, 
j (Prašau is Kanados štampų nesiusti. 

Kanados doleris dabar tik S5 <-<-nt:'i.) 
Iz- : Kaina su prisiuntimu SI '•(!. Pinigu 

geriausia siusti Money < Irderiu. arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-> 

PAUL MIKALAUSKAS 
218 VV. |-'«urth St.. So. Boston. Mass.

NAUJA VAISIU KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS

m a i ti n i i. jis nepasako.

NUBAUDĖ UŽ GANDU 
SKLEIDIMĄ.

i tn iaus komendantą.- 
raeli Jofe-Žofcri už gandų' 
skleidimą apie kriminalinės j 
policijos pmeigunus nubau-

1.000 
tU’CSK >.
dč litų arba 50 parų

UOŠVĖS KŪNAS KATILE
Co’orano miestely. Ru

munijoj. policija sužinojo, 
kad tu’as Hulka žudo savo 
uošvę. Žandarai Įsilaužė į jo 
namus i? rado uošvės kūną 
verdančiam katile. Jie su
ėmė ji už žmogžudystę.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skcusrrj

Nekentčkite bereikalingai raurn-nn 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
ckaudėjimu. išsinarinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami sn 
Pain-Expeileriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 37 milijonų bon- 
Fuciu j*u išparduota. Todėl neati 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-ExDeUerio. Reikalaukite Pain- 
Expa'.Ierio su

AMŽINOS DAINOS.
šioje knygutėje teina 11 geriausių

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

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir 

Sustiprinkit
PLAUKUS

Vartokite Aleyander's Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Tonika. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEXANDER S CO.
412 VV. KKOABVV VY.
SO. BOSTON. M VSS.

KĄ SAPNAVOT?
Sužinokit ką tas sapnas reiškia. \e 

mastykit tų sapnų prasmę. SUŽINO 
KiT! Sapnai pranašauja ateitį. Kas 
gali žinoti kokią laimę sapnas turi 
jums kuomet nėra tinkamai išaiškin 
tas. Knyga anglų kallnjj. I’risiųskit 
tik $1JM) už stebėtiną Sapnininką 
šiandien. OI.VANI (PO

101 Grand st., Brooklyn. N. Y.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 310 

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

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

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

BRAZILIJOJ ŽMONĖS 8 
MIRŠTA NUO KARŠČIŲ. §

Pereitą sąvaitę Brazilijoj k 
karščiai siekė 104 laipsnių. 3 
Rio dc Janeiro mieste mirė 
keliolika žmonių nuo saulės 
smutriii

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius tai skaitykite “Naujienas.”

“Naujienos" vra pirmas ir didšiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite •‘Naujienas” šiandien. Naujienų 
Iircnunierala melams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00. 

Money Orderį ar čekį aig

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
S! TAISĖ 1)l{. t> 1*11.K \. lietuvių Kalbos Molėtojas prie

MASSACHVSETTS DEPARTMENT DE EDI ( ATIDN
KAINA SIJHi.

DR. D. PILKA, 528 Čolumbus Avė., Boston. Mass.
Coca0000000Q00000000000000090000ee009CO95OS<Z>X>Z3<z»>!l

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Stttipasini mui kopiją patiųsissu o^iiaL

GVOUOI.ES


Se§iS« Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON.

Moterims Pasiskaityt
* " i t ĮKYRIU TVARKO

Išvažiavo Kurti Naują Rojų
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Kitas oi(.ga> u-aprotvs, 
kuris dar. riri\ri . uosta įspū
dį, tai tuščius, be. e i karingas, 
ir labai tankiai net isingas 
savęs gyi'nnus. Yra tokiu 
žmonių, kurie daugiau apie 
nieką ir nekalba, kaip tik 
apie save. savo “aukštus 
mokslus.“ ruimu-.nu - ir uasi-

d nsekimus. Be jokios gėdos to
kie tipai aiškiai meluoja ii 
visą laiką be paliovos giria
si, bile tik kas jų klausosi. 
Tai yra tikri paginą puodai, 
kurie prievarta nori kitus Įti
kinti apie savo gabumus ir 
svarbą. -Ji- nežino, kad tuo 
budu tik ' azemna '-•■ve ii 
ant juoko išstato. P ?r daug 
girdamiesi jie sumažina ver
tę ir to. ką jie istiesų yra at
siekę ir padarę. Nebereika- 
lo patanė sak>>: "ioassti ka-

apročių. Vos tik pramokęs 
uaibėti. nežinia kokiu budu 
udikis jau pradeda meluo- 
i. nors jis dar nežino, kad 

.ai negražu ar bloga. Turbut 
asaulyje nėra tokio žmo
nų?, kuris retkarčiais ne- 
ameit e.tų. arba kiek nors 

■u teisybe neapsilenktų: 
et yra tokių, kurie retai 
ada teisybę pasako. Jie 

meluoja visur ir visuomet, 
et jei kas juos pavadintų 

neiagiais, tai jie baisiai įsi
kištų. Bet negali juk pei 
kis meluoti ir norėti, kad
Įsi tau tikėtų. Tokie žmo- 
ės niekur pasitikėjimo ne
ari. ir jei kartais jiems pa- 
ud.l-r - oasakvti teisybe, tai 
... n imt; > i u neklauso.

ri.u vrin tik meluoti yra 
ma i loga ir negražu: bet 

u.oti ir dar kitą apkalbė- 
, apšmeižti ir neteisingus 
askaius skleisti. tai jau ne
ri nedora, bet ir neatleisti- 
... Dori žmonės kad ir žino 
ą nors blogo apie savo 
. augą ar kaimyną, tai užty- 
. paslepia, kad niekas to 
edažinotų. Jie nedaro to 
.iriems, kas patiems nebūtų 
aierii. Labai tačiau gaila, 
ad tokių sąžiningų žmonių 
.edaug pasauly yra, o dai 
.oriau gaila, kad jų dar ma
riau vra moterų tarpe. Juk 
Tegalima užginčyti, kad mo
jų? daugiau pletkas nešio- 
a ir liežuvauja, negu vyrai.
'ai moteriškas silpnumas.

Rūkymas yra taipgi blo- 
as paprotys, ypač pas tuos, 
urie iš burnos pypkės, ci- 
aro arba cigarete nepalei- 
žia. Tai via ir nešvarus, ii 
.eikatai žalingas paprotys.

1:
Iš Paša Jena miesto. Californi joj. šiomis dienomis išvyko 
laivu apie 2o žmonių grupė kuilį naują rojų vienoj Baha
mų salų. Tarp tos grupės yra ir čia parodyta jauna porelė. 
Net i Kead ir jo 17 metu amžiaus draugė. Jane Irvine. Ta 
sala priklauso vienam tos gru pės nariu. Dabar tenai niekas 
negyvena, ši grupė Tikisi pasi statydinti sau kokias nors pa
stoges ir gyventi iš žemės ūkio bei žvejybos. Turtu jie ne
nori. bet nori niekeno nevaržomos laisvės ir meilės. Jie ti
kisi busią laimingi, nes Į jų gyvenimą nelis nei bažnyčia, 
nei policija: nebus tenai jokiu "doros mokytoju.” nebus po
litikierių nei kitokiu vagiu.

PATARIMAI IR
PAMOKINIMAI.

KAIP UŽLAIKYT RAN
KAS ŽIEMĄ.

i ,
Moterys, kurios nuolatos 

dirba namų darbą, dažnai; 
nusiskundžia, kad žiemos 
vėjas ir šaltis labai kenkia 
jų rankoms. Jos sutrūksta, 
pasidaro šiurkščios ir raudo
nos, net nemalonu pažiūrėt.
Prie gražesnių drabužių ir 
kitų papuošalų jos visai ne
tinka.

Tas yra tikra tiesa. Dir
bant namų darbą, sunku 
yra visuomet turėti gražias 
lankas, o žiemą, tai jau tik- 
la bėda. Vienok yra būdas 
lą blogumą sumažint. Šla
pias rankas visuomet reikia 
tuoj labai gerai ir sausai nu- . 
šluostyti- Niekados neik lau- moteris ir klausia:.. 
kan žiemos laiku su šlapiom . ~Ar cia ({ldzion 
ar drėgnom rankom. Džiau- tls 
nant skalbinius ar kitokį

sausio 4x i»4U m.

BEDIEVIS PEKLOJ.MOTERIŠKAI.
Ant stoties atbėgo uždusus S> kj bedievis nuėjęs į peklą 

paklausė vieno velnio, ar čia, 
sako, nėra kur nors pažuvauti? 
Velnias nusišypsojo ir nuvedė

—Taip — atsakė tikėtu par-Įpas dideli ežerą. Bedievis išsė- 
darbs lauke dirbant visa- (iav^as- — d kur tamsta nori dėjo pusdieni, bet žuvis nekim 
dos reikia užsimaut piršti- važiuoti ? |ba- Tada vėl klausia velnio, ką
nes Be to einant gulti kas —Gal ir tu nori su manim ' uždėt ant meškerės. Velnias at- 
vakaras rankas reikia karš- važiuoti? sakė. kad geriausia moteriškos

Ne, bet i koki miestą tams- kelinės, ir ištraukęs iš po švar
ko užmovė ant kukio. Bedievis 

ia meškerę vos tik spėjo Įmesti— 
ir tuoj užsikabino protestonu 

Aš klausiu, i koki miestą kunigas. Įmetė antrą syki—už- 
Turbut nereikia aiškint, tamsta nori tikėtą pirkti ? sikabino metodistu kunigas, 

kad išeinantį i žmones visa- —Tai ne tavo dalykas. Ar tu Tada bedievis klausia velnio, ar
dos reikia išvalyti panages, manai, kad aš atėjau tau pasi- negalima butų katalikų kunigą 
Balčiausios ir švelniausios sakyt, kur aš važiuoju? Aš tik sugauti su šitom kelinėm. Vel- 

! lankos atrodo blogai, kuo- norėjau žinot kiek tikėtas i De- nias atsakė, kad katalikų kuni 
troitą? i gas nesikabins, pakolei neimesi

—- ----------- i kelines su visa gaspadine.

tu vandeniu ir muilu nu-
; plauti, sausai nušluostyt ir ta • 
ištrint glicerinu arba papra- 0 kokius 
stu kremu.

! met panagės juodos.

PAJUS IŠ LIKUSIOS 
MĖSOS.

“ vienas iš blogiausių” deltoj kliubuose geria, ir visokiuo- 
kad girtuoklystė pagimdo i Kepant mėsos pajų, nėra

gero nuo blogo. Jis taipgi i- Tai vienas 
sivaizduoja nebūtus daly- papročių: 
kus. Girto žmogaus nieką

turi ?

busu sto-

miestus tu

KO DAUGIAI REIKIA.
KAIP DU ŠKOTAI PASIDA

LIJO ŠUNĮ.
Du škotai pirko vieną šunį.

Kunigas, norėdamas Įtikin
ti farmeri, kad visur reikalinga 
Dievo pagalba, sako:

—Ot. paveizdan, jei tamsta Vienas jų sako: 
aparei savo lauką, ir saulė šildo, —Y adinasi, šis šuo mums

. ir lietus linoja. bet visgi to da sbiem priklauso. Todėl, priete- 
P ima kartu sumaišyti visokiu neužtenka. Ar tu nežinai, kad Lau, pasirink sau \ ieną pusę. 

Kapse. mės|^ Jei neužtenka likusių čia da reikalinga Dievo pagal- —Kaip tai pusę .—stebisi an
tai reikia šviežiu ba> ka<’ Java’ užderėtų? t rasis.

ink kurią 
galva, ar

klausimą, 
priešakinę

pusę su..
—Puiku, dabar tu turėsi ji ir

šerti visuomet.

i uios is jų stačiai pasiunta, 
pavirsta Į tikras raganas! 
Jei jos galėtų negirtos būda
mos matyti kaip šlykščiai 
jos girtos atrodo, tai aš tik- 
į a, kad jos stengtųsi dau
giau nepasigerti.

Reikia pasakyti, jog svai
ginamieji gėrimai Įnėjo per

- blogiausių papročių, tai daug i madą. Kur tik nueisi, 
girtuokliavimas. Sakau!visur o-eria. Namie geria.

riogi, bet kriminališki pa- 
• .įpročiai, už kuriuos galima 
atekti atsakomybėn ir ka

lėjimam Tokių žmonių visi 
\ engia ir jei ne šiandien, tai 
ų t-ri jie pateks bėdon už 
n.vo nedorus darbus.tmui uodegą pakels, jei ne 

jis pats.” Nuo prohibicijos panaiki-
Melavimas, tari turbut.1 nimo labai padidėjo vienas 

vienas iš seniausių ir dau
giausia ri' \ cU'c' U irioeu

erencija. Kurioje ouvo at-, kenks. Kaip mėsą, taip ir A1 «*a.
stovaujama 11 Amerikos į daržoves reikia supiaustvti Mokytojas stato mokiniui ši-
nioterų organizacijų su o,-j šmoteliais. įs toki uždavinį:—šimto mylių il-
000,0011 narių, ir padarė sios daržovių galima vartot bul-į gio keliu važiuoja vienas prie- 
sahes yyiiauųy hei pasiuly- ve&, morkvas, pastarnokus, j šais kitą du automobilistai. Abu 
m^SHŠ&uRt1 Kaip galima, fOpes? gručkus, žalius pipi-! važiuoja 60 mylių greičiu per 

’ greičiau nekariaujančių vai- lus> salierus, svogūnus, gry-į valandą. Pasakyk, kur jiedu su
ktybių pasitarimą, kuris pa-, pus įr> jeį turima, galima i- sutiks?
siūlytų kariaujančioms vals-1 dėti smulkiai sukapotos pet- Mokinys. —-Jiedu susitiks pas
tybėms baigti karą. Juškos. Žinoma, nebūtinai graborių.

! visos čia suminėtos daržo- ---------------
RESTORANE.

Konferencija padarė visą

f7/"**0/’-O Ki '-t* V rstiumai Su Militariniais Motyvais

Bloga būti perdaug akylam 
vyrui. štai. Jonas Petraška aną
dien pažiurėjo i vienos leidės 
kojas ir sako:

“Tamstos pančiakos susi
raukšlėjusios.“

“Tu, durniau!” sušuko Įsižei
dusi moteris. “Aš pančekų ne
neštoj u

eilę nutarimų einamais die-; vfe reikalingos, bet kuo
I1OS klHliSiniSlS, RuilU SVHl* i flaiicyiS11 crpripill OpfiriTlt i x • v .:___•___ , aaugiau, lai geriau, ueuani —Panele patarnautoja, aš vi-

Patartina įdėti smul- sa(jos jniu jvj porcijas kepsnio, tikėjimų istorija. 
nuuduh.ii l.-iai ciikanota galvuke ces- . -.--..j.-...NE\V SPRING SU1TS HAVE TRIM MILITARY LINES
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i besni yra šie:
! Amerika turi nutrauKti; kiai sukapotą galvukę čes- o šiandien tamsta padavei 
i Visokią pagalbą -Japonijai, i nako o sunuien .am.u. ...<m paaavei

Šios salies vų riausybė tu-, Sumaišyk mėsą ir išvirtas j 'štabai atsiprašau.

perplautipi teikti visokeriopą paramą!<įal.jovęs,'paliekant tik tiek užm„.^
• Kinijai ir Kitoms agresorių skvstimo, kad įdėjus šauks-
užpultoms tautoms (pavyz-, tjĮ miltų butų galima pada- ' ’

j džiui, suomiams). i ryti tirštą sosą. Supilk į gilų
j Si saus turi vystyt di-au- keptUVą arba. ir neperdidelę 
į giskus santikius su Pietų; skauradą? virių uždenk su 
j AmeriKa. į stora pajaus tešla ir labai;
I Teikti pagalbą visiems i karštatne pečiuje kepk kol 
; iiuo karo ir persekiojimo, te^|a bus gatava ir gražiai
• nukertėjusiems žmonėms., i apkepus.

Kovoti už pilietinių teisių; Tešla šitam pajui daroma'
į palaikymą. . . , ! taip pat, kaip ir visiems pa-

Nors tie nutarimai niekoj;am<
Karštas mėsos pajus labai i

Paraše P. D. Chantepie de la San- 
saye, Teologijos profesorius. Verte 
lietuvių kalboa .T. Laukis. Knyga di- 

... delio formato, 1086 puls. sp daugybe 
\ lieja paveikslu visokių tikėjimų dievų, die- 

kepsni pu- Vaičių, relikvijų, bažnyčių, šver.tiny- 
čiu ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago. 1914. Kaina ................ $7.0(1

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

easaulv nepakeis, bet vis-
i ;ek jie įdomus, nes parodo,, ;-kanus jr padaro puikią žie- 
; Kad moterys pradeda rupm- mos Įajku vakarienę. Ir tai 
iiis jau netik savo naminiais,:geriausias būdas suvartoti; 
bet ir viso pasaulio reika-; mėsos ir daržovių likučius.

: ’ais. __________

KEPTI SVOGŪNAI.GARDNER, MASS.
Sausio 25, Lietuvių Mote- 

;ų Kliubo, buvo susirinki
mas, kuriame diskusavo i- 
vairiais klausimais.

Vasario 8 d. įvyks regu-i 
iiaris susirinkimas, kuriame į pinių. 
bus gana svarbus klausimai. Druskos ir pipirų.
Bus taipgi išduotas raportas l Išvirink svogūnus sudy- i 
delegačių, kurios dalyvavo j tam vandeny taip, kad butų! 
Naujos Anglijos moterų minkšti, bet čieli. Padalyk > 
2-ro Sąryšio suvažiavime,, ?Osą iš sviesto, miltų, pieno, t 
So. Bostone, sausio 21 d. i druskos ir pipini. Sudėk 

L. J. E. svogūnus į keptuvą, užpilk
NAMŲ DAKTARAI i padarytu • • * •

Parašė daktaras A. J. Karalius, duonos tirpimais ir apdėk 
ši nauja knyga užpildyta vien re- į sviesto ŠmOČiukaiS. Kepk 
rėptais, aiškiausi nurodymai kokius i
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- j karštam pečiuje kol ViriUS 
;a šitą knygą įsigyti visiems, nes Na- gerai apTUS.

Duok į stalą karštus suraų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui. 
Isigykit tuoj. Didelė knyga, apie 
:;00 puslapių. Kaina
\iideklo viršeliais ................. $2.50

4 U®

12 nedidelių svogūnų.
2 šaukštai sviesto.
2 šaukštai miltų.
1 puodukas pieno.
1 2 puoduko duonos tru-

virta ar kepta kiauliena, 
jautiena arba aviena.

.s*

. I

Senovė* Lietuviu žinyėia

Ypatingai dabartiniu krikiėionyhėt gadynei* 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai supra

V. ■

kiekvienas turėtg 
supraati Dievo karimu.

Kny$a didelio formato, tori 271 pmdapj. Raino popieros apdarai* 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųati popierinį doleri 
arba "Mooey Orderį“. Adroauokit tekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadwsy, So. Boston, Mass.

iiip.no
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(
KAS GLROra LIETUVOJE

Bolševikų Uždegtas Suomijos Miestelis

LIETUVA SIŪLO LEN
KUS KITOMS VALS

TYBĖMS.
Elta sako:

BAČKA SILKIŲ SUJUDI
NO VISĄ RASEINIŲ 

MIESTĄ.
Prieš Kalėdas Raseiniuo-

Jieškodarna budu paleng-’se pasklido gandas, kad pas 
vinti Lietuvai naštą, kuri jai^™* krautuvininką randasi 
susidarė dėl pabėgėlių iš silkių statinė. Apsidžiaugė, 
Lenkijos ir internuotų lenkų : žinoma, šeimininkės, dabar 
karių, vyriausvbė kreipėsi j tai tikra šventė bus. Preky- 
Sovietų Sąjungos, Vokieti-' binmkas išskaičiavo, kad 
jos, Švedijos, Danijos, Nor- i parduodamas silkę po 25 
vegijos ir Jungtiniu Ameri- į centus, gaus neblogą pelną 
kos Valstijų vyriausybes, I ir tiek pradėjo jas pardavi- 
prašydama priimti i savo j D©ti. Žinia apie silkes paskli- 
kraštus bent dali Lenkijos i do per miestą žaibo greitu- 
pabėgėlių, atsiradusių Lie-! mu ir netrukus prie tos krau- 
t.nvos teritoriioi'1 Sovietu! tuvės susidarė didelės eilės Sga ndau&ii atsiuntė žmonių, dar didesnės kaip 
tam tikrą komisiją, kuri per- Į “Dubysoje” prie žibalo. Pa

KĖLĖIVlS, SO. BOSfON.

štai kaip išrodo bolševiku orlaivių uždegtas Suomijos miestelis, šitą nuotrauką pa
darė Amerikos judžių kom panijos atstovai, čia liepsnoja civilių Suomijos žmonių namai.

Lietuvos Paviljonas New Yorko Pasaulinėj 
1940 Metų Parodoj Nebeatsidarys.

ima tuos. internuotuosius i matęs tekią alkaną mimą 
Lietuvoje karius ir civilius prekybininkas pagalvojo, 
pabėgėlius, kurie vra atbė- kad ir 30 centų imdamas vi- 
gę į Lietuvą iš buv. Lenkijos sas parduos ir žmonės dar 
dalių, dabar atitekusių Sov.
Sąjungai, kurie savo noru 
ten nori grįžti. Per 1,500 to
kių žmonių jau išvyko į So
vietų Sąjungą. Švedijos ir 
Norvegijos vyriausybės pa
reiškė Lietuvai negalinčios 
lenkų pabėgėlių priimti, ka
dangi jų kraštuose esą jau 
labai daug atbėgusių suo
mių, kuriais, kaip artimiau
siais kaimynais, jos turin- _ - . ..

policiją. Atėjo policija, su

tuvos Draugų Amerikoje” 
atsišaukimui tas svarbus 
klausimas tapo iškeltas 
spaudoje. Amerikos lietuvių 
;pauda pakeltą klausimą 
neatidėliojant ėmėsi ir, jau 
galima sakyti, išsprendė. 
Neigiamas išsprendimą.", 
kaip yra aiškiai matomas, 
oaremtas dviem motyvais: 
(a) surinkimas nors ir paly
ginamai nedidelės paviljo
nui išlaikyti penkių ar šešių 
tūkstančių dolerių sumos, 
kaipo minimumo, skaitomas 
abejotinas ar net neįmano
mas; (b) rinkimas lėšų pa
viljono išlaikymui kliudytų 
• inkimui aukų Vilniaus kra
štui remti ir vilniečių pasal
ia neišvengiamai nuken- 
ėtų.

Tokios išvados akyvaiz- 
doje, ir kad vilniečių šelpi
mas nesumažėtų, bet kad 
padidėtų, Lietuv os paviljo
nas 1940 metais Nevv Yorko 
pasaulinėje parodoje nebe
atsidarys. Gaila, kad “Peace 
and Freedom” 1940 m. pa
roda Nevv Yorke Įvyks be 

musų “lietuviškas 
laisvės darbas” yra 
me Vilniaus kraš

te, todėl šalin nusiminimas 
ir abejonės, nes visa lietuvių 
tauta eina linksmai ir ryž
tingai Vilniaus kraštą remti.

P. Žadaikis. Liet. atst. 
VVashington, D. C.,
1940, sausio 18 d.

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Susirinkę koziminkai gą pareikšti nuoširdų ačiū paSkafSm^šfknyga^utais^ta taip 
pasinaudoti išsėdi prie kortu po kelias “Lietuvos Dienos” skaitlin- lengvai ir suprantamai, kad idekvie-

glCMlS AniCl lkos lietuviu ųaį joje telpa netik atskiri žodžiai, 
chorams, chorų vedėjams ir bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
iu vvrifllKiiim ot’onniyjltn- jieškant, važiuojant kur nors, nu- jų vyriausiam OlgamzatO ėjus krautavėn, pas daktarą, pas bar- 
nui ir dirigentui, profeso- zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone-

(Lietuvos Pasiuntinybės žinios.)
i
Manoma, kad dėl Paviljono 

l sumažėtų pašalpa vilnie
čiams.

Gerbiamajai Amerikos lie
tuvių visuomenei žinotina, 
kad Lietuvos vyriausybė, 
priimdama Amerikos prezi- 

• dento kvietimą dalyvauti 
1939 metų parodoje, buvo 
jau iš anksto nusistačiusi 
dalyvauti tik tais 1939 me
tais ir todėl jau tais metais 
atatinkamoms įstaigoms A- 
merikoje iš anksto pranešė, 
kad reikia eiti prie Paviljo
no uždarymo ir kad Paviljo
no finansavimas iš Lietuvos 
iždo 1940 metais nebenu
matomas.

KAUNE BUVO ŽYDŲ , KAS GIRDĖT PO ROKIŠ- Tokis Lietuvos vyriausy- 
EM1GRACIJOS BIURO KIO APSKRITJ. bes sprendimas buvo pagrįs-

ATSTOVŲ PASITA- j Čiobiškio apylinkėj truk- tas išimtinai biudžetiniais 
RIMAS. sta vandens. ' Vasara ir ru-į sumetimais, nes vokiečių-

„ . viuusc uuvu z.nnu Kaune įvyko žydu emi- duo praėjo be lietaus, tai iš- lenkų konflikto pasėkoje
aciu pasakys. Gauti silkę— kad Kultuiferbandas sure- gracijos biuro pasitarimas, džiūvo beveik visi šuliniai,: Lietuvoje atsirado nauji ir 
tikrai kažkas nelaukto! Ir gjstravęs Lietuvos vokiečiu kuriame dalyvavo Kauno,■ grioviai ir pelkės. Ukinin- svarbus uždaviniai (Vil- 

i.x.. ~ - on n. - - t,., • -t. - , • ,,, ,, niaus krašto ------  **-

KADA PRADĖS GABEN
TI IŠ LIETUVOS VO

KIEČIUS?
Kai kuriuose savaitraš

čiuose buvo paskelbta žinių,

v _ ristFaves T ji pfu vos vokiečiu * o__ • -
mokėjo žmonės po 30 centų. turt^ y. me{jžiagą iteikęš Vilniaus ir Rygos žydų emi- Kąms didelis vargas. niaus krašto atstatymas ir
Kuo arčiau dugno silkės repat’riacijos reikalų tvarky- gracijos biurų atstovai. Lie- Čedasuose sudegė ukinin- didelio skaitliaus atbėgėlių 
traukiamos vis riebesnės ir tQjui Tvardovskiui kad ne- tuvos žYdV emigracijos biu- ko Lingės pavyzdinė jauja, iš Lenkijos šelpimas), kurie

ti po 50 centų. Iš karto dar Kulturfer-1 Atstovai padarė pranešimus stolio, nes sudegė daugybė los (Vilniaus Paskola),
žmonės mokėjo, bet.greit ;ban(jo centre tek0 gautj ! apie žydus pabėgėlius, o, linų, kurie buvoapylinkėstospačiospriežastiesirLie- 
usiprato. Sujudo minia, su-j k- infolinac-- Kulturfer_ paskui aptarti žydų emigia-i ūkininkų suvežti. ' tuvos universiteto choras

bangavo ir nubėgo žmonės į bandas Lietuvos vokiečiu ciJ0S galimumai. Be ko kita Papiškių kaimas Panemu- nebegalėjo Amerikon at-
a.,------ 1---------- 1 Danaas metuvos voKieciu paIaiRyti glaudui nio valsčiuje greitai kulturė- vykti, nors ir buvo nekąnt-

žydų bendruo-i ' TT’' ’ ’ * 1 ” ’ ------
čios pirmoj eilėj mpintis. Pyuviją. meju pv«v*j«, ?«-;turto neregistravęs, nes nie 
Iki šiol tebelaukiama Vokie- rase protokolą, o silkes jau kag j - nepr® tafdaiyti. be_ 

______  į to, ir ne Kulterbando parei-tijos, Danijos ir Jungtinių parduotos.
"Valstijų atsakymu.

Viename Vilnims mieste TALINE NUTEISTAS LIE 
yra išlaikoma 50 bendrabu- TUVOS PILIETIS 
čiu, kuriuose gauna išlaiky- BARTNIKAS.
mą ir maistą ver 11,000 šiomis dienomis 
žmonįu. Iki gruodžio 12 d. teismas sprendė Lietuvos 
Vilniuje buvo
apie 21,000 atbėgėlių, ku- mają bylą. Bartnikas yra 
rių tarpe 
apie 4, 
esančiu 
mas 
pie
Lietuvoje 
geliams 
šiol

kontaktą su 
mene.

ja. Ūkininkai skaito pažan- riai laukiamas, 
gią spaudą ir įsiveda radiją. Tai matydami, Amerikos 

Onušky įsigyv eno korta- lietuviai noriai ir gausiaiga esanti. Taigi ir jokios me- ,
džiagos Tvardovskiui ne- -A* ŽIBURIŲ, JTAI \
perduota. Antra vertus, re- VAGIMS ŠIENAPIUTĖ.

įmo paprotys. Ūkininkai prisidėjo prie Lietuvos pa
lupa iš pinigų “očko” ir ki- viljono parodoje pasiseki-

mintisužregistruota p. Jurgio Bartniko baudžia-’ dovskis tik pirmininkavęs' atėjo 
atbėgėlių, ku- mają bylą. Bartnikas yra di- į delee-aciiai. kuri derėiosi su S svetirdelegacijai, kuri derėjosi su i svetimu turtu — atsirado i paras.

NUKASĖ VILKIJOS 
KALNĄ

Mockų ne-, barką, reikėdavo leistis la- jono 1940 metų parodoje, nnta laida. Kama 
apvogė bai stačiu ir vingiuotu kai- tai Amerikos lietuviu tūlos 

nu, todėl įvykdavo nemažai organizacijos venge Uruj?uay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštisiškraustė

rims ir vaikams. Pakeliui l organai.
tebėra dideli drabužių tran- į ----------------
sportai iš Danijos ir Ameri-Į VILNIAUS ŪKININKAI 
kos. Be to, Amerikos Rau
donasis Kryžius, Hooverio 
komitetas ir žydų “Joint” 
komitetas pažadėjo per mė

KAS GRESIA TAUTOS 
BUVO LIKĘ BE ARKLIŲ.’ GYVYBEI?

Lenkų kariuomenė dau-■ Nuo to laiko, kaip Lietu- ..V llnilŲe pastebėtas tam 
gumos Vilniaus krašto ūki-[ va pasirašė su Sovietais g^uokhavimo pasi
ninkų buvo mobilizavusi vi-; “draugišką sutarti,” Lietu- * eis.k’??,a*.- Kal ka“a “au*

se miliiono litu naramo  ̂ arklius. Dėl to daugelis vos llikraščiai įilni aliar- atvažiuoja pą-
sę milijono litų paramos. j ukininkų dar ir dabar neturi muoiančiu straipsniu. Per u?tL 0 laužiamą kartais li-
VAKARIKKOI VYRAS iukio darbams reikalingų visus juos'eina tas pats nėr- netekimo-
VYRUI NIJPIOVĖ NOSĮ ‘alklil^* Lietuvos kariuome- dingas šauksmas, kad Lie- Vilniuje per pastarąsias 
VYRUI NUF1OVE NObJ. ! - norėdama nadėti netur- «avAin« “V»- dienas j

_____________________ _ duoti
katastrofų, kurios pareika- aiškų atsakymą.

VACYS “TVARKO” ČIR-1‘ ~ V° žm?nių ©^7^ Kadangi kultūrinės pro-
VAUI5 I VAKKrtJ v»lK «1S pavojus pasalintas. Kai- pagandos ir tarptautinio op- 

I UUKLlUb. no nukasimo darbai kainavo timizmo palaikvmo sumeti-
160,000 litų. - -

nesi suteikti beveik apie pu-
TRAUKINYS NUPIOVĖ 

ŪKININKUI KOJĄ
Ant Lūšės stoties, Mažei

kių apskrity, traukinys su
važinėjo Kentaučių kaimo

mais Lietuvai, be abejo pri
derėtų ir 1940 metais paro
doje dalyvaut, tai ačiū “Lie-

“Naujoji Banga'9
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Parajruay No. 14S0.
MONTEVTDPn ttrtjGUAY.

AR ROMOS

v/'rt! Kristaus
ne, norėdama padėti netur- ’ tuvai gresia pavojus. “Vy- (ĮĮenas jau antrą kartą atsi- ūkininką Želvį. Nelaiminga-

- o V. .r •» . . * fil.-^, L-ozl p.itiHo rrnk • r___x i r Tl*aUki-
150 pėdu,

tus Kauno piliečius tiesiog todėl visa laibai apdaužė ir 
marškiniuose. Mat, tie po- apdraskė.
nai “užmigę klane” Vilniaus -------------------------------------

- ‘ Taip’ PAŽANGUS SĄVAlTRASTrS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

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

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aire*, Argentina.

Tabalenkos kaime, Butri-1 tingiems ūkininkams, yra riausis šių dienų uždavinys tlko’ ka.d P?kciIa randa gat- jam nuplauta koja
ruonių vai., pas tūlą ukinin-' numačiusi jiems perleisti sa- yra iilaikyti tautos gyvybę,” yėje^gulmcius išrengtus ąir- nyS vjiko jį apie 1
ką prisirinko jaunimo net iš Į vo arklius, kurie kariuome- pasakė ministeris Jokantas.
kitų kaimų. Jaunimas, ad-: nei jau nebetinka. Arkliai 3et kas gręsia tautos gyvy- 
viėnto laike negaudamas pa- į duodami išmokėjimo, sąly- bei, bijomasi aiškiai pasi
šokti, ėmė girtauti. Išsigėręs' gomis. Pirmasis pėstininkų kyti — bijomasi Maskvos.
Gervėnų Jonas Cibulskis pulkas jau perleido ukinin-
pradėjo švaistytis peiliu ir kams 145 arklius. Arkliai 
Klizui Juliui nupiovė galą ūkininkams perleidžiami 
nosies. Sužeistasis paguldy- apskričių savivaldybėms.• « <| O, O • • I. o.

vagių yra nurengiami 
buvo per abi Kalėdų dienas.

v

tas į apskrities ligoninę. ’ tarpininkaujant

Olandija Pasiryžus Gintis

KIPRAS PETRAUSKAS 
GRĮŽTA OPERON.

“L. Žinios” praneša, kad 
Kipras Petrauskas vėl grįž-

Olandijos armija irobilizuota ir pasiruošus ginti savo 
šalies nepriklausomybę, nes yra manoma, kad vokie
čiai gali veržtis per Olandiją prie Atlanto pajūrio, iš 
kur jiems butų arčiau atakuoti Angliją, ši nuotrauka 
parodo olandų kariuomenę marguojant iš Amsterda
mo miesto.

VILNIUJE KEIČIAMI 
GATVIŲ VARDAI.

Lietuviu valdžia Vilniuje
. - T. . .v . jau pradėjo keisti gatviųiv operon. Jis buvęs is jos ' vadinim^ 
pasitraukęs dėl visiems zi- r 
nomų priežasčių.” Bet mums
tos priežastys visai nežino
mos.

piezius 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

PAGARSINIMAI 
KELEIVI LTS

Norint. k»d tkagarslnim** tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
ariministracljon nevėliau PANEDE- 
UlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa. 
siektų mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
savaitės numeti nespėjama patai- 
P'nt.

Norint, kad qar»inmas nesusl- 
trukdyttt. sykiu su pagarsinimu 
reikia siusti ir mokest}.

DRAUGIJOMS renglart pikniką 
ar kitokį parengimu, trumpa prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleško.iimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, karna 2c. už žod(. Stambes- 
nėm raidėm antg.alvis—15c. eatra.

"Kel-ivio" prenumeratoriams už. 
oa.leškojimtis giminių Ir draugų, kai
na te. už žodį. Mažiausio lajieško- jimo kaina 50c.Norint pajlešket au paveikslu, 
rolkia pasitist fotografiją Ir klaust kainos.
••KELEIVIS,” 253 BROADVVAY.

SO. BOSTON, MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilte* i«t. 153,

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(S) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (1) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 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 KOMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

gos vardan, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.23.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

>



No. Sausio 31 d., 1940 m.
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Už merginos mirtį 6 metai Pienas pabrangsiąs. Uždarė East Bostono gele
žinkeliuką.

Pp. Minkų balius.

Pp. Minkai, .kurie veda

APIE BOSTONĄ DREBĖ
JO ŽEMĖ.

Apkurtinantis dūzgimas bu
vo pripildęs orą.

Pereitą nedėldieni. apie 
6:15 valandą vakaro, i rytus 
nuo Bostono buvo žemės 
drebėjimas. Smūgis sukrėtė 
vi>ą Capt* Cod ir Buzzards 
Ray plotą ir pripildė orą ko
kiu tai slegiančiu, apkurti
nančiu dūzgimu. Vietomis 
smarkiai sudrebėjo namai, 
suskambėjo langu stiklai ir 
nuo lentynų pradėjo kristi 
indai. Kai kur nukrito nuo 
sienų paveikslai.

Is pradžių žmonės neži
nojo. ką tai reiškė. Daugelis 
manė. kad sprogo kur nors 
amunicijos sandėlis. Kiti 
manė. kad Bostono pakraš
ty susidūrė kariaujančių ša
lių laivai ir pradėjo šaudyt 
iš kanuoliu. Tik vėliau vis
kas paaiškėjo, kai radijo: 
pranešė, kad tai buvo žemės 
drebėjimas.

Kaip parodo Harvarde 
universiteto seismografas 
žemė pradėjo drebėti lygiai 
6:12:1d vai. ir drebėjo 4č 
sekundes. Drebėjimo cent
ras buvo apie 70 mylių nuc 
Harvardo universiteto. Ma
noma. kad jis buvo kur nors 
po Buzzards Bav. Bostone 
žmonės jo nepajuto.

Paskutinis žemės drebėji
mas čia buvu 1935 metų 23 
balandžio, ir buvo tokio pat 
stiprumo.

Harvardo seismologas Dr. 
Leet sako, kad panašių geo
loginių sukrėtimų Jungtinių 
Valstijų rytuose kas metai 
būna nuo 25 iki 35. Bet di
delio žemės drebėjimo Bos
tono apylinkėj nėra buvę 
jau per 15d metų.

M unšaino dirbtuve sprogo.

Nakties laiku Lexingtone 
užridegė tuščias dviejų auk
štų medinis namas, kuris Į 
stovėjo nuošaliai nuo kitų! 
trobesių. Atvykus gaisrinin-, 
kams gesinti ugni. namo vi-, 
du ii* įvyko toks smarkus į 

sprogimas, kad suardė visą 
namą ir nuvertė nuo kojų 
šešis ugniagesius. Kai ugnis 
buvo užgesinta apdegęs lau
žas ištirtas, tai pasirodė, kad 
tame butą m unšaino fab
riko.

• NORS GYVAS I ŽEMĘ 
LĮSK.” *

Laiškas iš Vilniaus krašto.

Musų draugas. K. Zabitis, 
iš Cambridge'aus prisiuntė 
redakcijai nesenai iš Vil
niaus krašto gautą laišką, 
kuris patvirtina, kad užėjus 
tenai bolševikų raudonoji 
armija apiplėšė gyventojus.

štai laiško žodžiai:
“Gal jus Amerikoj geriau 

žinot, kas pas mus dedasi, 
negu mes patys. Mes žinom 
tik tą. ką matom savo aki
mis. tai tą ir jums galim pra
nešti. Bet ir tai negalim vis
ko aprašyti. Daug žmonių 
norėjo, kad juos kare butų 
užmušę, negu toki gyvenimą 
turėti ir toki vargą vargti. 
Daug žmonių numirė badu. 
Daug ką sunaikino lenkų 
kariuomenė, o kaip užėjo 
Sovietų armija, tai išėmė iš 
daržinių šienus, iškūlė ne
kultus javus, pasiėmė gyvu- 
ius ir viską išsivežė. Viską 
ėmė. naikino, kas tik pa- 
tuolė.

“Rusai paliko daug savo 
pinigų, ale tie pinigai nieko 
neverti, jų niekas neima. 
Dabar jau atėjo Lietuvos 
valdžia, ale bolševikų pini
gų ir ji neima, o žmonės ki
tokių neturi, tik rusiškus ir 
Vilkiškus. O uždirbti dabar 
nėra kur. tai žmogus nors 
gyvas i žemę lįsk.

“Džiaugsmo čia niekam 
nėra. nes kožnas sėdi pa
tamsy, be žibalo, ir da gerai, 
jeigu turi bulvių, nors ir tas 
reikia valgyt be draskos, 
nes ir draskos nėra.

“Dabar Lietuvos valdžia 
žada Vilniaus krašto žmo
nes šelpti, tik žmonėms 
trudna susilaukti tos pašal
nos. o kai dabar žiemos lai- i 
ku žmonės basi ir nuogi, tai.
labai bloga...”

Ledai pridarė daug nuos
tolių.

šią žiemą užėjo nepapra
stai dideli šalčiai ir užšalo 
visas pajūris. Bet didelis vė
jas ir jūrių bangos, ateida
mos iš toliau, pakraščio le
dus laužo ir varo i krantą. 
Todėl visu pakraščiu tais le
dais suardyta daug vasar
namių, krantinių ir kitokių 
pastatų. Taip pat sunaikinta 
daug brangių jachtų ir kito
kiu laiveliu.

ANTRI METINIAI ŠOKIAI
SOUTH BOSTON MUNICIPAL SVETAINĖJ 
Prie Broadvvay, tarp G ir H gatvių. So. Bostone

Suhaloje, VASARIO- FEli. 3,1910
Dengia LinDenS Lietuvių Darbininkų Susivieniji

mu .Jaunuoliai. Grieš Al Stevens Orkestrą.
Ižantru moterims 25c : vyrams 35c.

Kviečia LDS. 225 kuopa.

f:

LAIMINGŲ 1940 METU VISIEMS LINKI

Blinstrub's |
Village & Grill j

Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.
Ka- : i\ į-aiZziui pava.tryV. užeikit pas Blinstrubų.

VAIOOVILIS-FLOOR SH0W

.K

s

KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

K II KVILNA VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI OHKESTROS BE I’ER- 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEPĖLDILMAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE- 
H\ M O 1 1*0 l’IEIt 1UTE-SIAS IKI UŽDAROMA.

KURIE N«,Ri JA! KIAi PASISMAGINTI. UŽEIKIT PASISVE- 
< 1UO1 J BI.l.N'SIRUBU VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

, .. . P“" Pai A-aie- ną kad farmeriai gautų 11 • iVmthrA.m i« ni^ buv° kuPma -alė. somų
oas .prai susitiko viename centy u2 100 svarų daugiau, - , • ' „kmUnkdavn i Pertrau^°j buvo rodomi ju-
bostono saliunų tūlą June nepl dabar gauna. Einant p?. paveikslai iš Lietu
mi1!1' tame saliune Jis pia- šituo planu, pieno kompani- na:mdnvn Jtnvoin „alavC v'° Dienos pasaulinėj Xew
vidurnakti jfedu nuėjo į keliuko traukinukas ir vež- 10,110
viešbuti nakvot. Iš lyto mer
gina buvo rasta lovoj negy
va. o Konetskis dingęs. Vė
liau policija ii surado ir pa
ti atike kaltinamuoju. Jis 
prisipažino esąs kaltas.

Ir Saltonstall “apsirgo.”

šiomis dienomis Massa
chusetts gubernatorius Sal
tonstall su visa šeimyna iš
važiavo i Floridą “gydytis.”
Kas nors turėtų išaiškinti, 
kodėl kas metai ir kas metai 
šiuom laiku kiekvienas gu
bernatorius vis “apserga,” 
ir kodėl jiems “gydytis” bū
tinai reikia važiuoti i Flori
dą. o ne i City Hospitali?

-A , . . .... kams neduodavo u
oO kvortų, tai reiškia aO kapjtalistinėj Genioj be 
centų. Faimenai, kūne pie- pejno niekas nedaroma, 
ną gamina, gaus in to 11 Aukščiau minėtų miestelių 
centų, o kapitalistines kom- įmonės, kurie turi Bostone
panijos, kui ios nieku PHe biznius ar darbus ir kasdien 
o pien° neprisideda, gaus tmi važinėtis atsidurė sun.

nonorion iv no , . __ 1-^1kioj padėty. Dabar juos ve
žioja busai, bet jie, naudo
damiesi proga, ima dvygu- 
bai brangiau.

39 centus daugiau, ir da 
Smetoną nuo pieno pavogs

Sidabrinės vestuvės.

Cambridge’uje 20 sausio 
Juozas ir Kunigunda Gudai 
šventė savo 25 metų šeimy-

Minkų radio programai.

... . , , šeštadieni, 3 vasario, 8:30
msko gy venimo sukaktuves. _9 vaL ry£Ot iš W0RL sto- 
Svecių buv’o apie lo0, kurie ties, 920 klc., programa bus 
buvo gražiai pavaisinti ir tokia-

'apdovanojo draugus Gudus 1. Mary Winchus iš So. 
tinkamomis dovanėlėmis. Bostono duos “Macaroni ir

Pavojingas gaisras South 
Bostone.

Pereitą nedėldieni * prie _______  ____ .
I streeto, South Bostone, ki- Sūnūs Stanislovas, Dr. Jo- Cheese” receptą, 
lo gaisras. Visų pirma pra-IJJfS Repshis, draugė Joku- 2 painos ir Muzika, 
dėjo degti namas Nr. 158, o bauskiene, drg. Radvilas,
nuo to užsidegė ir 160 nu- Ąnesta lr ,kl.u sveikino 
merio trobesys. Abudu na- Dubilėjantus žodžiu. Jubilė- 
mai mediniai ir turi po 3! Jantai visiems padėkojo. , vai. ryto iš tos pat stoties, 
aukštus. Suvažiavus ugnia- Sausio 27 d. tokią pat su- piogi’ama tokia: 
gesiams ir policijai, 24 žmo- kaktį minėjo Kostantas ir L Jono Tamulionio or- 
nės su vaikais buvo iškraus-' Stefanija Barkai, Brightono kestra iš Nashua, N. H. 
tyti i gatvę. gyventojai. Svečių galėjo 2. Vyrų Grupė iš Nashua,

-------------būti apie 200 ir visi buvo N. H. vadovaujant Jonui
DORCHESTERIEČIŲ UŽ- gražiai priimti. Svečias. Tamulioniui.
GAVĖNIŲ VAKARAS. ---------------------- 3. Dainininkas Jonas Ta-

Stepono Darijaus legijonie- mulionis.

ii
3. Žinios.
Sekmadieni, 9:30—10:30

SLA 359 kuopa rengia
Užgavėnių Metinį pažmonį ------ — Pereita Danedėli Cam.,
—Šurum-Burum. Bus so- South Bostono miesto bridge’uie susikūlė busas su1 
kiai, užkandžių genmų (municipal) salėj buvo He- gazoHnoJ traku. Buvo sužeis-'

las įvyks Vasario 6 d., tuvių legijonierių, Stepono. ta 47 žmonės.
pradžia nuo 7:30 vakare, Darijaus skyriaus, suruoštas ---------------- J__________  j
Emery Hali, 1436 Dorches- koncertas. Žmonių buvo priv-ai un-rrDcJ
ter avė. prie Fields Comer, daug ir koncertas išėjo ne LKS
ten, kur turi D. L. P. Kliubas blogas.
kambarius. Šokiams grieš / ■ ■ — — —
gera muzika įvairius lietu
viškus šokius. Turėsime ir 
kitokių pamarginimų. Turi
me priminti kad tai bus pas
kutinis pasilinksminimo va
karas prieš gavėnę. Kvie
čiam nuoširdžiai Dorcheste- 
rio ir plačios apielinkės jau
nimą ir abelnai visus augu
sius atsilankyti į šį smagų* 
pasilinksminimą ir busit vi-į 
šame patenkinti. Įžanga tik 
25c. asmeniui. SLA 359 kp.

XX
KXXXX'XXJ?

XX
XXK•X

rių koncertas.

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

OFISAS: 315 E Street. 
SOUTH BOSTONE.

31 RICHFIELD ROAD. 
ARLINGTON. MASS.

Tel. ARL 4926

Padinintoj ir iš naujo moderniškai ištaisytoj 
didžiausioj lietuvių užeigoj

INTERNATIONAL CAFE, Ine.
VYRAMS IR MOTERIMS 

317 W. Broad way, South Bostone.

DABAR yra vietos dėl 400 žmonių ant syk aptarnauti.— 
Vakarais muzikališkas programas.—Eksperto šefo gami
nami valgiai, kokius tik geriausiuose viešbučiuose gali
ma gauti. Gėrimai—kas tik ko nori.

Iškilmingas atidarymo banketas įvyks Vasario S, ket- 
vergo vakare. Dalyvaus Jack Sharkey ir kiti žymus sve
čiai. Rezervuoti vietas reikia iš anksto.

Tikietai: $5—$3—$2.50. Visus širdingai užkviečia.
BARNEY PETRUS, Sav.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IsDIRBYSTES

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

GAUNAMAS IR B0NKŪTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST„
Worce>ter—S-4334__________ WORCESTER. MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road. 
SOUth Boston 2271. South Boston. Tel.

Tel. TRObridge

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 8-8 

Nedėliomis ir Sraatadiaatels 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. inman at. arti Central aku. 

CAMBRIDGE. MASS.

TeL Univeroity MM
Dr. Susan 

Glodienes-Curry
LIETUV* DENTISTt 
VALANDOS: 9-8 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. ŠOU 4645

Telefonas 21343 
Al EDILTNOS DAKTARASt. J. MIKOLAITIS'j

Valandos: nuo 2 iki -1 po pietų,
nuo 7 iki S vakare. 

107 SUMMER STREET.
LAVVRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipsri Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki S vakare

ISO IIUNTINGTON AVR.
BOSTON, MASS.

Tel. Commoasreeltli 4878.

Broadway Radio 
and Electric Shop

702 E. BROADWAY
(kampas K Streett

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 1130

Agentai Philco. RCA ir Zenith
Parduodam ir Taisom 

RADIOS
BEN. GEDAMINSKI, Mana-er.

Turim 17 metų patyrimo.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

417 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

REIKALINGOS
DISHWASHERS

Kurios nebijo sunkaus darbo. Gera i 
alga. Kreipkitės; BLINSTRUB’S 
VILLAGE and GRILL, 30 J Broad*
»ay, So. Boston.

Mergina ar Moteris
Prie namų darbo; maža šeimyna.’} 

nereikia virti, turi sau kambarį ir I » 
maudynę. Klauskit: PARkaay 0370. ! —

««
4Itįtt
4ii

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADUAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0048 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ..

Ja.aaica, Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1O2S

J Tel. 2S«24 Gyv. 31132

: DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitanBe

AKIŲ DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
[ mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
i zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAURENCE, MASS.

JANUARY SALE!

vears)

DAKTARAS

Louis E. Plekavich
OPTO.VETRIST

IšEGZAMINUOJA AKIS, 
PRIRENKA AKINIUS.

Ofiso valandos: 10:00 iki 8: vak. 
Ketvertais nuo 10 ryto iki 1 dieną 

805 CAMBRIDGE ST., 
CAMBRIDGE. MASS.

Tel. KIRkland 3215

Ar« The
OHSOttS

Tlv'r. 's noni-vd for jou to J, nvynur^tlf 
tlii'fim stiu nidioaiiyIoiijt. Th.-š,- radi,,* 
will |»la.v a vituI role in trlovision wh,-ti it 
n-:icliesthisvi.inity. Vs,Mwith 1{( ,\ \ 
trtr Ti-l. vi.ion AUai-hnn-nt »h<-s«. s,.,, 
wili reprodu.-.. i.*ion soun«! whilc
atta< hn:cat givesjou trlcviMon pietures.

ės

IMdKM$5995
MIHj

Great S-Tubo Valu* , .. Im. 
prorod Puth-BeltonTunii  ̂fOT 
8 otatioM...

MWelK-60(4g9S

Only
6-Tubc Sentation . . . Im- 
proved Pu.h-ButtonTuning 
for 8 (tationn!

IsluttiiH jus. Ka<lio.
3 .iungiy Apšviesta UnU-Gauna Užsieni,, ir Amerika
t !TJal ar “ Vic'r",ai ’'iėi,.i-12 coliu garsia
kalbi*—metalines tuoos.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI—Mažai Reik {mokėt.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY. SOUTH BOSTON, MASS.

1 ei.: SOI 1619

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

BOSTON. Telef. Lafayette 2171 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephona

SOUth
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Ksino« Stebėtinai Pirins.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekain.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI. 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBYSClŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demoastraviaM viat*: 
1 HAMUN STRBBT 

Kamp. East Eighth St.,




