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Stalino Žvalgybininkai Prabylo
kietijos
Saugoja Hitlerio Gyvybę?

Buvęs Vo
Kaizeris.

Siūlo baigti karą ir “apvalyt
pasaulį nuo bolševizmo.”

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071

METAI XXXV

Lietuviukų Byla Ei
na į Vyriausį Teismą

Dieso Komitetas (veltas
Minersville, Pa.—Du maži;
Į Fašistų Organizaciją
—*—. ' lietuviukai, 12 metų am- ‘
Is Haagos, Briuselio ir žiaus Liljana Gudaitis ir 10

Hitleris Pasiūlys
Taikės Išlygas
t

tt

Pereitą sąvaitę atsiliepė Berlyno žinios šią sąvaitę mety amžiaus Vincukas GuKONGRESE DĖL TO KI
buvęs
Vokietijos kaizeris, sako, kad maršalo Goeringo dajtis, čia buvo pašalinti iš
VOKIETIJOJ LAUKIA
Todėl Hitleriui galas busiąs
Unijų
Vadai
Kriti

Wilhelmas II. kuris dabar spiriamas, Hitleris sutikęs mokyklos dėl to, kad atsisaLO DIDELIS TRIUKŠMAS
MA REVOLIUCIJOS.
padarytas daug greičiau.
gyvena Olandijoj. Jisai sa : pasiūlyti Anglijai ir Francu- kė saliutuoti Jungtinių Valskuoja Leivisą.
Skandalas pavesta JusticiWolfe sako, kad aliantai ko, kad Vokietija turėtų at
Bet revoliucija kilsianti ne
l
zijai
baigti
karą.
Planą
totijy
vėliavą.
Tėvas
pasamdė
..,
v
-----------------.................
Beveik
visi
pažangiųjų!
jos Departamentui ištirti.
' tikėjosi šitokio perversmo mesti Hitlerio padalytą šu kiai taikai narfaree nata ..,7 ,
iš apačios, o eisianti iš
-----.
J??,
1
Y
s
P.
advokatą
ir
už
vaiku
pašaliunijų
vadai,
jų
tarpe
ir
CIO
•
r
’ Vokietijoj
tuojaus karui tai tį su Stalinu, o susidėti su
viršaus.
■
Goermgas
ir
Hitleris
su
juo
nimą
apskundė
mokyklų
lyderiai,
pradėjo
kritikuoti
,
Kongresmanas
Frank
prasidėjus. Jį turėjęs įvy
cutiiras Jis
Jie susideda
cncirinrbj 10
.i ,
- .
,teis• johna Letvisą CIO pirmi-! Hook, demokratas iš Michiiš etnšito- valdybą
federaliniam
Kas dabar darosi Vokie kinti generolas Wemer von Anglija, Francuzija ir Fin- sutikęs.
landija
ir
nušluoti
bolševiz

kių punktų:
muj Philadelphijoj. Šis teis- ninką, dėl jo pradėtų atakų i gano, siomis dienomis įtrautijos valdžios viduje, visuo Fritsch. Bet slaptieji Hitle
mą
nuo
žemės
veido.
menė nežino nei Vokietijoj, rio žvalgybos agentai prie
1. Nei viena salis neturi mas pripažino, kad Gudai- prieš prezidentą Rooseveltą. į k® I Kongreso rekordus keNutraukti
su
Sovietais
su

Už mi
prezidentą Rooseveltą! patą laiškų, kurie parodo,
nei užsieny. Bet Anglijos ir Varšuvos nušovė jį iš užpa
Vokietija turinti pa reikalauti atlyginimo už ka- tukai turėjo pilnų teisę atši pasisakė Sidnev Hillman, kad kongresmanas Dies. kuFrancuzijos vadai žino vis kalio. Kad šitą žmogžudystę | tartį
sakyti vėliavą saliutuoti, toRankamai pagrindo? nes So lo nuostolius.
ką. Ir jie laukia
Vokietijoj
2.
Ekonominiai
klausimai
dėl Minersvillės mokyklų CIO vice-pirmininkas ir ga ris neva tyrinėja priešvals
.. .. nu- muošti
užmaskavus,
Hitleris liepęs
ka
gaivalų
revoliucijos. -r,
Revohucja
nužudytajam
geSPĮ' vietai negali išoildvti
X to
buvę!
,,
. . veiklą, pri
turi būt išspręsti tuojaus.
valdyba nusikalto kad juos lingos amalgameitu siuvėjų tybinių
unijos
pirmininkas;
už
Rooklauso
pne
Amerikos "M;šluosianti Hitlerį. Anglijos rolui iškilmingas laidotuves Vokietijos valdonas. Iki šiol
3. Sudėtu kraštas, pirma Pašalino. Teismas įsakė
ir Francuzijos vadai esą įsi ir palaidoti su aukščiausia ■ jįe da nepristatė Vokietijai prigulėjęs ’ Čekoslovakijos Pnl,m,t>
tuo,s D lietuviukus seveltą pasisakė ir Interna- 'er^hirts (fašistų) orgamtional
Ladies’
Garment' zacijos. Laiškus pasu aso tos
tikinę, kad Hitleriui žlugus, karine pagalba.
. nei vieno bušelio kviečių, o
cnuliVai. turi pasilikti prie
Workers
’
Unijos
galva
Du- organizacijos vadas, \\ ukarą busią galima užbaigti,
valdyba nenori šitokį antKai
gen.
Fritsch
buvo
nu-i
žadėjo
kalnus.
Jeigu
kas
Vokietijos.
binsky.
Jeigu
prezidentas
Dudley Pelley.
todėl jie ir nepradeda dide
ausį priimti ir kelia bvla i
žudytas,
tai
Hitleriui
paša-i
manė,
kad
Sovietu
Rusija
Dies
ir jo sėbrai Kongrese
4. Lenkija turi atiduoti Vyriausi Tribunolą Wash- Rcoseveltas statys savo kan
lių karo veiksmų, nes nenori
linti
buvo
suruošta
Miun-įyra
stipri
valstybė,
sako
Vokietijai visas žemes, ku ingtone.
didatūrą trečiam terminui, pakėlė baisų triukšmą dėl
be reikalo aukoti savo žmo
chene
pragaro
mašina,
kuri
.
eks-kaizeris,
tai
suomiai
dartos
prigulėjo
Vokietijai
iki
tai musu unija stos už jį visa šitų dokumentų. Jie parei
nių nei vokiečių žudyti.
užmušė ir sužeidė apie 60 joj bar parodė, kad ji tokia ne Versalio sutarties.
savo galybe, pareiškė Du kalavo, kad kongresmanas
VILNIUJE LIKO 10,000
Taip rašo Henry Wolfe, artimų sėbrų. Pats Hitleris į fa. Suomių tauta esanti tikHook atsiprašytų Kongre ą
5. Austrijoj turėtų būt
bi nsk v.
LENKIU NAŠLIŲpagarsėjęs tarptautinis ko išliko gyvas tik dėlto, kad rų didvyrių tauta ir civilidėl
Įtraukimo šitų dokumen
respondentas, kuris gerai pasakęs prakalbą tuojaus zuotas pasaulis turėtų ja pi avestas plebiscitas, kad
Eltos
pranešimu,
šelpia

patys gyventojai galėtų pa
CIVIL LIBERTIES UNIJA tų į Kongreso rekordus.
valstybių
pažįsta Europos
.
,
_ ____ _______
pasišalino
iš nacių ____
salės.___
Bet j gelbėt, nes mažutė tautelė sisž
j. ar"j'w noiTbut p'rie W f nionių skaičius šiuo ATSIRUBEŽIAVO NUO Hook atsisakė tai padaryti.
vadus ir gauna iš jų tokįųjnuo (o laiko jis pradėjo ne-j visgi negalės ilgai laikytis . „„....jos. ar ne. Plebiscitą ^ku Vilniuje esąs labai diDabar Dies reikalauja, ka 1
Vokietijos, ar ne.
KOMUNISTU.
informacijų, kokios kitiems ; bepasitikėti jau ir ištiki-į prieš tokia didelę valstybe, turėtų prižiūrėti austrų-vomlesląs ^Ipm t’_k
Hook ištrauktų tuos laiškus
Amerikos Pilietiškų Lais iš Kongreso rekordų, nes ji >
žurnalistams neprieinamos., mįausiais savo sargais. To- kaip Rusija. Stalinas gali kiečiu-anglu-francuzu koasmenų, kurie yra isReikia pažymėti, kad jis j dėl dabar jį saugoją Rusijos paaukoti 4,000.066 kareiviu misija
*
*
gyvenę Vilniuje nemažiau vių Draugija priėmė rezo esą tyčia sufabrikuoti, kad
pranešė pasauliui ir apie j bolševiku OGPU agentai.
fi
’
Anplu-fnnciizu-vokietri^ met^ ir tUli teisę buti liuciją, kurt di audžia komu- apjuodinus jo, Dieso, garir jis nieko nejaus, o Suo
planuojamą Maskvos-Ber-1 ..... , . ,
, ,
Tuos įaiškus rasę? n,
Lietuvos piliečiais. Kitais nistams, naciams, fašistams;
komisija
turėtu
įsspręsti,
.
.
1
.
.
lyno susibičiuliavimą, kuo- ,
W ir mija to negali, nes ji iš viso ciu
kokios tu,i būt ateity felkb "^‘Sonas KiS h“?!' n kitokiems diktatūrų gai- fašistu organizacijos vadas
met da niekas kitas šito-'kokl? fa^a>
zur’ neturi tiek žmonių.
oi gani-j pepey i)eĮ kaž-koks komujos ir Ceko-Slovakijos vals-^-“™ - bmtojams būti
kiems dalykams netikėjo. įnalistas Wolfe,
betaine
zacijos
Misininkais.
nistas; Pellev vardas esą?
FINAI SUNAIKINĘ DAR
Tuomet daug kas iš jo juo
Si
oraugija,
kaip
parodo
,
uklastuota. '
,V
a
*T
Vilniaus
miestas
dar
seiVIENĄ RUSŲ DIVIZIJĄ
•
ri]S^ užimt*! LenkU pia 1,700 vaiku ir 600 sė jos vardas, gina persekioja
kėsi, bet dabar jau visi ma-1 nis karas?” klausia jisai.
Bet kongresmanas Hook
______
v
ar- Švedijos ir Danijos kores- jos dali planas visai neuzsi- ^ejju
Kai Hitlerio. .įsakyta
to, kad jis žinojo, kas
slapmų piliečių teises. Komunis vistiek atsisako tuos laiškus
toj diplomatijoj ’ buvo pla- mija pradėjo laužtis* į Len-! pondentai praneša, kad šio- mena.
, Didžiausi šelpiamųjų skai- tus ji pasižada ginti ir to- iš Kongreso rekordų ištrin
nnniu
rou
kiia.
suomiai
sunainuojama.
kiją, lenku
lenkų vadovvbė
vadovybė ėmė mis dienomis
.
.
šitas planas busiąs greitu ^ių sudaro vadinamos “re- liaus, tačiau stodama už de kti. Sako, tegul ši dalyką iš
Gali būt, kad daug kas šauktis į Londoną ir Paryžių: kmo> ir 18-tają raudonar- laiku pasiūlytas Anglijai ir zervistės” mateiys. Tai yra mokratijos principus, ji sa
netikės įam ir dabar? kuo- pagalbos. Visi Lenkijoj ti- i miecių diviziją, kuri apie 1 raneuzijai per^ kurią nors t moterys, kurių vyrai buvo kosi negalinti Įsileisti ko- tiria Justicijos Departamen
tas. Taigi dabar visą šita
met jis pranašauja revoliu- dėjosi, kad franeuzų armija į sąvajtę atgal buvo apsupta neitrale
neitralę valstybę'
valstybę.
naimti
paimti lpnkn
lenkų karinnmpnėn
kariuomenėn munistų ' savo vadovybei,, ^andaia'tiirjuiticijcs Dcei ja Vokietijoj ir priduria, tojaus puls Vokietiją, o; Kitelos fronte. Tiesa, suo
J
ir žuvo arba yra paimti ne nes komunistai iš pnncino
kai! Hitlerio gyvybę da- Anglijos laivynas ir lėktų-, mių armiJ°s vadovybe ofi- GELEŽINKELIU PAJA laisvėn. Tokių moterų esa gina diktatūrą ir net padarė paitamentas.
Jau paaiškėjo, kad Die o
bar saugoja Stalino atsiusti \ai pradės naikinti Vokieti-: cialiam savo pranešime neMOS PAŠOKO
įjunga su Vokietijos na komitete
ma apie 10,000.
dirbo
“Si'iver
žvalgvbminkai (OGPU a- J°s miestus nuo jūrių. Bet sako, kad šita divizija buvo
$215,290,253.
Šiuo metu vargšų šelpi ciais, kurie skelbia demo Shiits” fašistu orge.nizacisentai), nes vokiečiais na- Per dvi dienas Londonas su į sunaikinta; tačiau ji praneWashingtono žiniomis, mui Vilniuje išleidžiama kratijai kiuviną karą. Todėl jes vadukas Mayne.
ciu “fiureris” iau nebepasi- Paryžium
nieko nedarė. • sa, kad sį panedeli finai panei komunistai, nei naciai,
Kon gresmana^ Hook vra
riki Juk to kai HuTES, Mat. nenorėta supykinti Vo- «m« stiprią rusų pozici ą, 22 Jungtinių Valstijų geležin- kas mėnuo_ _per .pusę milijo-. nei kitokie smurto šalinin
pareiškęs, kad Dies palaikų
vokiečiai buvo už^ jam kietijos armijos vadų. Pas-i tankus. 24 kąnuoles daugy- keliai pereitais metais ture- no k^ų, tačiau atrodo, kad į
io gryno pelno $588,800,- i pavasari teks dar daugiau kai negali būt Civil Liber- labai glaudžius santimus su
ir tą pragaro mašiną Miun- kui kad ir buvo karas pa- hę visokios karo medžiagos 892.
ties Unijos viršininkais.
Tai esą 215 milionų! kleisti.
vienu “Krikščioniu Fronto”
chene, kuri tik per plauką skelbtas, bet tai tik dėl for- ir daug vežimų su arkliais. daugiau, negu buvo 1938!
dvasios vadu. ir tas pareiš
RUSIJOS PROTESTAS
nenur.ešė įi i pragarą, sako mos> Karo veiksmų beveik 500 rusų buvę užmušta, kiti metais.
DEMOKRATŲ KONVEN
kimas
taip pat vra Įtrauktas
AMERIKAI.
Wolfe
'* *
nebuvo. Iš to karo žmonės pasidavę nelaisvėn.
CIJA BUS CHICAGOJ.
Į
Kongreso
rekordus.
Dvi kitos rusų divizijos,
Revoliucija prieš Hitlerį: pradėjo net juokus dalyti,
Rusijos
ambasadorius
VOKIEČIŲ
ŠNIPAI
NU

Demokratų partijos centro
Pats Diesas ir jo sėbrai gi
esanti numatoma ne iš apa- rancuzai buvo įnėję Vo- kurios ėjo šitai į pagalbą,
Washingtone, Konstantinas nasi ir šilko, kad čia esąs
TEISTI
MIRTI.
komitetas
Washingtone
pa

čios, sako Wolfe, bet iš vir- kietijon, bet kai vokiečiai; taipgi esančios jau apsup
skelbė šią sąvaitę, kad de Umanskis, Įteikė valstybės “sąmokslas” sunaikinti jų
šaus — generolu revoliucija.! atėjo, jie pasitraukė atgal. tos, ir Suomijoj dabar esą Francuzų karo tribunolas mokratų konvencija šįmet sekretoriui Hull protestą,
Vokietijos generolai, ypač
franeuzai su vokiečiais tik laukiama, kad bus pa- nuteisė sušaudyt du vokie bus Chicagoje. Buvo siulo- kam šios šalies valdžia už- komitetą.__
senosios mokyklos įenero- nekariauja iki šiol. Jie neno- skelbtas jų sunaikinimas. Su čiu šnipu, baroną Heinrichą
nu •, J 1 V- O tdėjo “morali
draudimą” o
.
... . ..
~ .
lai, Hitlerio*baisiai neken-! »i žudyt vieni kitų, nes lau-1 s1*01?1® suol?llal tlkls,1 J)almtl Franzą ir Friedrichą Heli- ma Philadęlphija San H an- pardavinėt Amerikos oriai- SUMuO DlfįcllU SUi'
muthą. Barono Franzo žmo- clgc.°
mle^tai? >vt laiSovietams, ir kam vieįĮu prikasti.
na, Katharina, nuteista pen- meJ° 5 k!ca£a« hiuios majo- vius
nas
aukštas
sios
sakes
valdi

įas užtikrino sukelsiąs tam
kiems metams kalėjimo.
Jungtinių Valstijų metvreikalui $150,000. Už Chi- ninkas savo kalboj pasakęs,
kad Sovietu armijos karei- orologas Kobei t M. Dole šū
cagą balsavo 48 komiteto

n lenktis aukščausi genero
lai! Ir tie generolai ruošiasi
padaryti Hitleriui galą, sa
ko VVolfe.
Kad Vokietijos viduje ne
ramu, tai jaučiama visur.
Apie tai rašo Francuzijos,
r—
Anglijos ------------------ir Amerikos spauda. Ir daug kas laukia Vokietijoje revoliucijos prieš
Hitlerį. Bet paprasti žmonės
mano, kad tokia revoliucija
kils iš apačios, tai yra, kad
prieš jį sukils alkanos vokie
čių minios. Gerai informuo
ti aliantų sluogsniai šitokios
revoliucijos dabartiniu lai
ku Vokietijoj nelaukia. To
kia revoliucija tenai galėtų
kilti tik tada, jie sako, jeigu
karas užsitęstų trejatą ket
vertą metų. Bet tai butų per’lgai laukti. Per tą laiką So
vietų Rusija galėtų pasi
glemžti visas mažesnes vals
tybes savo pasieniais. O šito
nenori matyt nei aliantai,
nei Vokietijos generolai.

I

I™paskvres savo “įpėdiniu’’ korPus^’ kuris bu™ >siverBet GoįringS esą^yikį ki-j^8 La(lo«os ežeru 8iaulžj-

NUSKANDINO KANA
DOS LAIVĄ.

Anksti šio utarninko rytą
vokiečiu submarina nuskantokio nusistatymo. Jis Hitle- NACjA| SIŪLYSIĄ RU- dino aiti 10,000 tonų talpos
ĮJekenciąs' J •CSąS SAMS IR FINAMS TAIKĄ Kanados prekybos garlaivį

didelis komunizmo priešas.
,
Todėl manoma, kad užėmus , Kopenhagos žiniomis, Vojam Hitlerio vietą, karas kJetlJ°s
ambasadoriai iš
tarp Vokietijos ir aliantų ;Maskvos ir Helsinkio esą
butų tuojaus atšauktas, o jo‘l,a^aukP Berlynan pasitarti
vieton butų sudarytas bend- .^u Vokietijos užsienio reika
las frontas prieš Sovietų U mmisteriu Ribbentropu.
Rusiją. Taigi Hitlerio žlugi- Jš to daroma išvada, kad
mas butų pavojus Stalinui,. Vokietija galinti pasiūlyt
ir dėl to Stalinas nusiuntęs faiką rusams ir finams. Hįtsavo žvalgybininkus saugoti fenui rupi rusų-finų karą
Hitlerio kailį.
ikuo greičiausia likviduoti.
nes kol Rusija kariauja, ji
ŽUVO JAU 30-TAS ANG-;netrab duoti jokios paramos
LŲ KARO LAIVAS.
i Vokietijai^_____
Pereitą subatą Siaurės Ju-: VOKIEČIAI OPERUOJA
roj nuskendo su o4 zmone-1 SOVIETŲ ORLAIVIUS,
mis Anglijos minų naikm,
tojas “Spinx.” Jis buvo la- ■ Stokholmo laikraščių ka
bai sudaužytas
vokiečių • respondentai
praneša iš
bombomis iš oro ir nusken- Suomijos, kad 120 rusų ordo betraukiant įį prie kran- kovių Murmansko bazėj
to.
operuoja vokiečiai lakūnai.

“Beaverburna.”

_____ L_____
FARMERIAMS TRŪKS
TA VANDENS.

šių metų sausio mėnuo
Naujoj Anglijoj buvo labai
sausas, todėl daugely vietų

jau išdžiuvo farmerių šuliniai. Yoač skaudžiai jaučiamas vandens trukumas Mai-

ne'o valstijoj.
LIETUVOJE 915 DAK
TARŲ.

viai yra “vergai.” *
Amerikos valstybės departamentas yra pataręs orlaivių fabrikantams, kad jie
nepardavinėtų savo orlaivių
tokioms šalims, kurios bombarduoja iš oro civilius gy------------ SUOMIAI GAUSIĄ PA ventojus, kaip Sovietų RusiKANKAMAI ORLAIVIŲ. ja dabar daro Suomijoj. Tai
Šiomis dienomis Paryžiu vadinasi “moralis embar
je buvo aliantų karo tarybos go.”
pasitarimas ir koresponden
tai spėja, kad franeuzai su VOKIEČIAI STATO 315
ankda,s tarėsi apie teikimą MYLIŲ BOMBANEIŠUS.
Londono žiniomis, Vokie
Paramos K.uomijai. Kvsium
tu? Į»’>’tanmu, Londono tijos orlaivių fabrikai pra
spaudoje šią savaitę pasiro dėjo statyti naujo tipo bomdė pranešimų, kad iki gegu banešius, kurie' gali lėkti
žės mėnesio Suomija gau 315 mylių per valandą su visianti pakankamai orlaivių su bombų kroviniu.
--------------įusu atakoms atremti.

nariai, ši konvencija turės
nominuoti demokratų kandidatą ateinantiems prezidenio rinkimams. Komitetas
mano, kad konvenci ja nominuos Rooseveltą.

Kaunas.—Iš surinktų duo
menų matyti, kad šiuo metu NUSKANDINO JAU 40
Lietuvoje yra 915 medicinos VOKIEČIŲ SUBMARINŲ.
gydytojų, kurie tautybėmis Francuzijos laivyno ministaip pasiskirsto: lietuvių—telis Cesar Canipinchi pa480, žydų —385, rusų—16, skelbė, kad aliantai sunaiki-

APKALTINO 25 UNIJOS
VADUS.

Federalinis grand jury
Chicagoje apkaltino 25 unijų vadus ir kontraktorius už
sąmokslą sabotažuoti fede-

ko. jog ši žiema esanti tokūi
raita dėl to. kad virsutiniuore °’"o sluoksniuose pri>irinko labai daug dulkių, kurios
nepraleidžia
visų saules
spindulių ir žemė negauna
tiek šilimos, kiek turėtu
gauti. Tos dulkės ki!usi<»< >s
Alaskos ir Pietų Pacui! )
vulkanų, kurių issiverznnui
pereitą vasarą išmetę oran
milionus tonų aiodž.ių. neit nu ir kitokios 'inuikios me
džiagos.

AMERIKOS ARMIJA TU
RI 400 MYLIU ORLAIVĮ.

Jungtinių Valstijų armijoj
esąs išvystytas naujas oriaiv*s. kuris galis lėkti 100 mylias per valanda ir nešti 4
sunkiuosius kulkasvaidžius.
Da niekur kitur pasauly tokio greito kovo- orlaivio n».
ra. Dėl jo giviinmo, jis i» „•
mintas "skraidomąja fculipka,” nors oficialus jo pava-

lenkų—16, vokiečių—11, no jau nemažiau kaip 40 vo- ralės valdžios statybos pro dinimas yra “Aircobra,” kas
reiškia oro gyvatė.
jektus.
gudų—3 ir ukrainiečių—1. į kiečių submarinų.

KELEIVIS. SO. BOSTON.

Antra* Puslapis.

No. fi.

Vasario 7 d.. 1910 a.

KAIP KUNIGAI IR VIRŠAIČIAI SU

Žiemos Vaizdas iš Ckieagos Miesto.

DOROJO AMERIKIEČIŲ AUKAS

LIETUVOJE VĖL STIP
RĖJA TAUTININKŲ
DIKTATŪRA.

“Naujieną" bendradarbis
rašo iš Lictuv os, Kati Ienai
vėl pradeda atsigauti vieno
partijos diktatūra, kuri pa
skutiniais Įvykiais buvo lyg
ir išmušta iš pozicijos.
Jis sako.
"Jau nuo kuiiu laiko visa.musų vidau?
ko gana keistais keliais, štai
Turime lyg ir koalicinę vieniu
go darbo vyriausybę. Benį
Trys svarbiausios Lietuvos po
litinės srovė? to.ie \ynausybėie a tovauiamos. tai. butenT. tautininkai, krikščionys
demokratai ir liaudininkai.
"Bet gi vidaus gyvenime tik
viena iš tų politinių sroviu
viešai gali pasirodyt.—tai tau
tininkai. Paskutiniu metu jie
tą savo savotišką padėti visa;
tinkamai išnaudoja. Seniau
tautininkai lyg buvę užsnūdę,
dabar vėl atsigauna, štai gruo
džio 17 dieną jie veik visur ga
na gausiai susirinkimuose tą
dieną paminėjo, žinoma, tą
Įvyki jie visur Įvertino Teigia
mai ir savuosius ragino kitų itakai jokiu budu nepasiduoti ir
visokioms koalicijoms labai
nepasitikėti, nes tai tik esąs
laikinas reiškinys. Kritiškos
minties dėl šio Įvykio viešai
niekam ir niekur neteko pa
reikšti. Juk jokios kitos srovės
atstovai negali daryti vteeų
susirinkimu...

KUUSINEN BUVĘS SU
ŠAUDYTAS.
i
'Keleivy“ jau buvo rašy
ta, kari Stalino žvalgyba!
areštavo tą “suomiu liaudies1
valdžią." kurią buvo suda-!
ves Kuusinen. įau 20 metu ■
atgal iš Suomijos pabėgęs,
komunistas. Areštavo ją dėl:
to. kad ji apgavusį Staliną, i
-akydama
buk Suomijos;
žmonės tik laukią raudon-J
armiečiu ateinant. Jį buvusi i
areštuota tuojaus po to, kai
tik suomiai sumušė “laukia
muosius" raudonarmiečius.
Žinios tuomet sakė. kad
pats tos komunistiškos “liau-.
dies valdžios" vadas. Kuusi-:
r.en. nusižudęs.
Bet dabar pradeda aiškė
ti truputi kitokia istorija.
“Naujienos“ rašo štai ką:
“Chicagoie gauta žinia, per I
Suomijos
konsulą
Duluth.
Minm. kad Terijokuose bolše-;
vikai sušaudė vadinamos 'šuo-•
mių liaudies vyriausybės' gal- i
vą. Orto Kuusineną.
"Jis buvo apkaltintas apga
vęs Maskvą melagingomis in
formacijomis. sakydamas jog
Suomijos žmonės esą pasiruo !J
šę sukilti prieš savo teisėtą
valdžią ir tik laukia pagalbos
I
iš Rusijos."
•
o v

štai kas anądien atsitiko Chicagoje ugniagesiams gaisrą gesinant
stogai ir automobiliai.

SUOMIJA GAVO 260 ORLAIVIŲ.

Didelė parama iš Amerikos, nepavyko. Iš šiaurės ėję tos!207 miestelius ir torimus ta-

eiti. tai tik socialdemokratai, o
vienok jie priversti tylėti...
"Tikra
keista. — visiems
yra žinoma ir tai nedaroma jo
kių paskųkių. kad vyriausybė
yra sudary ta iš trijų politinių
srovių atstovų. <» vienok šios
sroves legaliai veikti negali!“

‘‘Traukdamiesi

atviru-

”lenasfW’,

kas turėjo pinigų, nes jie
buvo parduodami žydelių
krautuvėse.
Panašiai atsitiko ir Papilės miestely, Šiaulių apskrity, tik čia pasipelnė ne kunigelis, bet valsčiaus viršaitis
su nekuriais ištikimais jam
T

įuomenes
koncentracijas įie a
bei mechanizuotus tos ka skiria
buvo
riuomenės skvrius.”

ir kas juos suvalgė? Sakau
~ vtata-...
5uya'^’, ,nes. Y.ilnius.
gautas dykai, uz jį nereikejo mokėti nei vieno nikelio.
Tai kur yra tie pinigai, kurie
SynS ^duo^“™ Je^ta

„e taraWi

tai koda ju

žmonėms šelpti.
šiandien šaukiama, kad
mes aukotume badaujantiems vilniečiams šelpti. Sušelpti pavargėlius reikia,
Savo tėvynei aukoti niekas
neatsisako. Ištiesti suvargusiems savo broliams nagai-

i

_ i____

l_i_ 2 l_21—

j

Kiekvienas bombanešis

' ^uk tok*e ^ulstymai ir bom_ bet niekas negavo.
t'i f Suomiia ~Be"to Suomna'bo?,yra daug Pav°jin8'esni
Taip pat ir kįtų musų apy2-avo 35 kovos oriaivd^ ii ^alkta1’negu^pase?ęs PF°?v' linkės kaimų seniūnai suvalsu savo šeibiednuomenė,
* buvo skir-

teks tam, kas turi daugiau
už mus?
Vilniečiams šelpti turėtų
būt sudarytas platus komitetas iš visų Lietuvos visuomenės srovių, o ne iš kokių
ten “garbės pirmininkių” ir
kunigų, kuriems mes netu
rim jokio nasitikėiimo.
B. “

numušė žemėn greitieji ^
mių orlaiviai ir pnešlėktuvinė jų artilerija. Kadangi
kiekvienam numuštam bolšėrikų orlaivy buvo 3 lakunap ^aj gjuo atveju daugiau
žuvo Sovietų orlaivininkų,;
negu beginkliu Suomijos
žmomU

banešis

Stalinas Moka Labai
Brangią Kainą.

Lietuvos Visuomenė Reikalauja Įvesti
Civilinę Metrikaciją.

Karas kainuoja kasdien po
4,000 vyrų. Iš viso žuvo jau *
250,000 raudonarmiečių.

T’nitpd Prp^ žinių mrpn-i

, L mted Fiess zmių žrgenkiekvienas bom- Lad StaliniTkarL SuoTa!
kainuoja ^ daugiau1 ka?(j^en ,J0 4.OOO raudoj.-1

kaip .1. 0,000, 11 Aiek\ieno ,atmiečių .Karo ekspertų ap-1
a^Unf\1L
i skaičiavimu> sako šita agen’

i okioX
syoe.ie. net tokiu paribiniu
•• ’■
tokia. Kokios Suomijos zmo-|lanciUg dolerių. Taigi uz siorganizacijų legaliai veikiau
nes nori, nes jie patys ją is- ta viena užpuolimą
Stalinas
,u____
čiu neturi! Net liaudininkų srii
<1. inko.
Ink-a iv
„i./i... •j
J___
J• — •
ir iio
jie nAk-v.nmot
nekuomet nėra uzmokėjo
aumina.-. kuri? senai bando
ovmiia
Ig- eangl—
,
• • ...
į piasę. Kad ictuo.moji aimija negu
padare Suomijai
egahai isiKurt-. tki s.oi viešai -;UOr. "išlaisvintu” iš tos vai- nuo«toliu ”
negali pasirodys.
.................. tižios, i, visas pasaulis mato,!
U'
. .
.
Suomių
kulkasvaidžiai
ski"Jau visai netenka kalbėti kad Suomijos žmonės tokio
na bolševikus šimtais.
apie socialdemokratus, kurie ''išlaisvinimo" nenori, nes
......................
visiškai neturi galimybė s beit narsiai savo sali gina.
Toliau
"N.
T. Times kokaip viešai pasirodyti
Padaliau ir nats Moloto-

0 iuk socialdemokratai bu- vag nesenai pasakė, kad ves-

gPaga|iau kunigas liepia »£% pta^btn-o sininkta

“New York Times” ko- armijos gelbėti rusai tapo
je,
. :
savo tarnams paskelbti mierespondentas. K. J. EskeKollaanJok,U LTneturinful Tose tS
*3
karu neturinčius. Tose vietTkn
ino civiliu lsv°gri ir varguomene tegul
lund. telegrafuoja iš HelsinJ
.
j.. .
Sniego Situose frontuose tose jie užmušė
• nieko nelaukia.
yra 4 pėdos, kas labai ap- žmonių.
_____________
___
žmonės baisiai nusiminė.
“.Stalinas
užmokėjo bran.
...
•
o
•
sunkina
rusu
tankams
iudėKODĖL D1ESO KOM1TE- .Y4“*“
P? koki.<J
giai uz tą 40 civilių SuomiJ
kuriu0S J001**,

ringais” tikslais, jie visuo
met aukoja. O tie aukų rin
kėjai, prisidėję maišus dole
rių, išvažiuoja nei ačiū ne
pasakę. Atskaitų mes niekados nematom ir nežinom nei
kiek jie surinko, nei kaip
tuos pinigus suvartojo.
Kiek jau čia visokių sukčių pervažiavo pinigus rink
darni “labdaringiems” tikslams, bet ar matė kas atskaitas? Ar žino kas, kad tie pinigai buvo suvartoti skiriamam tikslui, o ne kolektorių
kišeniuose pasiliko? To niekas nežino.
Visi gerai pamenam po
naičiuką U., kuris nesenai
važinėjosi po visą Ameriką
rinkdamas aukas “Vilniui
vaduoti. Ar matė kas jo su1'mktų pinigų atskaitą ?
aš žinau, kad vien tik Susivienijimas davė $400 Vilniui iš lenkų nelaisvės “išpirkti.” O kur kitų organizacijų ir pavienių žmonių auS™

PhoX-dl™

Bet jeigu Stalinas pama-, laiviai užmušė pereitą pane- ' . Įlžnai n^Heka i ^liera TAS NEPAMATĖ “KRIKĖC.ON.V FRONTO?“
te, kad jis buvo įtrauktas į Aleli (29 sausio), nes šuo- Lai. aaznai palieka i sniegą
šitą skandalingą avantiūrą rniai nušovė žemėn 20 jo Įklimpusius savo tankus ir
Diesas giriasi “sugavęs
melagingomis suomių ko-! bombanešių, su trim laku- vežimus su amunicija, bet komunistų vadą Brotvderi
jie niekados nepalieka mai
munistų informacijomis, tai nais kiekvienas,
su netikru pasu ir iškėlęs
ijs turėtų dabai- šitą avantiu-. “Kuomet už savo nepasi- sto, nes maisto jiems labai daug kitų “pavojingų elerą kuo greičiausia likviduoti ■ sekimus Ladogos ežero šiau- stinga. Ir pereitą panedėlj mentų.” Bet Amerikos viir atlyginti Suomijai už pa-Jrėj bolševikai keršijo finams (29 sausio) suomiai čia pa i suomenė norėtų žinoti, kodarytus jai nuostolius.
i numesdami Į Šuo m i j o s ėmė du rusų tanku.
dėl ponas Diesas su savo ko---------------- J miestus ir kaimus daugiau
200 lėktuvų iš Amerikos, mitetu
“nematė,"
kad
zvn ii i JPivvnf oe** rl oro
IŠ FAŠISTŲ PASISKO- ! kaip S00 bombų, tai vikrus
Pereitą sąvaitę i Bergeno
LINTI “ARGUMENTAI.”: suomių lakūnai dideliu pasi
ekimu bombardavo svarbu uostą, Norvegijoj, atėjo du
"Laisvės" 26-tame nume - - ‘ Amer
............ Mormas
,-v y Bovinas teisina Stali- Rusijos uostą (be abejo,
c-oon*'
ide,” ku
nitu";ta prieš Suomija. Rronstat5> ir kehas ruslI.ka*

"Tautininkai turi daug ir ki
tokių lengvatų, štai. dienrašti:
‘Lietuvos Aidas." yra skaito
mas lyg ir vyriausybės oficio
zas. bet iš esmės jisai tautiniu
kams atstovauja. O. rodos, ji
sai vyriausybės ir šiaip jau višokiomis finansinėmis lengvatomis naudojasi, na. sakysime,
Girdi:
kad ir vyriausybės Įstaigų vi
"...lapkričio 30, 1939 m.. So
sokie apmokami skelbimai tik
vietų Sąjungos Raudonoji Ar
šiam dienraščiui duodami.
mija perėjo Suomijos rubežių.
"Be to. tautininkų susirinki Y
muose atsakingi vyriausybės H
pareigūnai daro Įvairiais klau ne
simais pranešimus. Reiškia, ne
tos srovės žmonės turi galimy nių. Karas prieš
bę išgirsti kas vyriausybės da militarinę kliką,
roma arba žadama daryti, čia grojimui Lėni
daugelis visokių projektų ap- nimui Suom
svarstoma. Kitu srovių žmo nių.
’
.
.
nės neturi tokio kontakto su
Bet tui \ia
rasistų pa>ieiti su auKstais vyriausybes
skolintas “argumentas, kupareigūnais ir išklausyti ju
ii nesenai da smerkė ir pati
pranešimų-^ ir kartais kritiš
“Laisvė." Juk lygiai tokiais
kai Į juos pažvelgti. Jie yra
pat "kilniais tikslais teisinustelbti...
no savo kruvinas avantiūras
"Tikrai keista ir nenormali Alussolinis, gen. Franco,
padėtis.
Hitleris ir Japonjos militariVisi 4 ėjo ne žemiu
"Krikščionių demokratų sro- ?£aj
vės žmonės dar turi savo kai grobti, bet ^1^—
kurias veikiančias pagelbines Amoniu" is
1
organizacijas, bet liaudiniu- valdžios.
kai. kuriu du atstovai vvriauBet Suomivakižia viaį

vo pirmieji iš ių. kurie keliatas dešimčių metu Vilniuje jau
durbininkin'.s tarpe skiepijo
Lietuvos
nepriklausomybės
minti, ir dabar. Įei kas gali
Viintaie prie darbininku ,.ri-

Apšalo namų sienos,

Aš irgi sutinku su Seno
Antano nuomone, kuri buvo
išspausdinta “Keleivy,” kad
amerikiečiai negali pasitikė
ti Lietuvoje sudalytu Vii
niui šelpti komitetu, kurio
priešaky stovi romiškis kunigas.
Aš labai gerai pamenu,
kaip amerikiečių aukos buto dalinamos Lietuvos biednuomenei po Didžiojo Karo.
I Kuršėnų miesteli, Šiaulių
apskričio, buvo prisiųsta
daug maisto ir drapanų. Tų
daiktų išdalinimas buvo pavestas Kuršėnų klebonui,
nes kas gi gali būt teisingesnis už kunigėli?
Bet nemanykit, kad kas
nors gavo ką nors. Niekas
negavo nieko! Biednuomenė ėjo pas dvasišką tėveli
teirautis, kada pradės dalinti atsiųstas aukas, bet kunigas vis aiškino, kad dalinimas prasidėsiąs vėliau, nes
da ne viskas esą sutvarkyta,

•espondentas sako:

tura’

raudonosios armijos

nuostoliai ftį šjoi pasiekę
ian 250 000 Vwru
iei f-'naskalJVAVA
J*
***'-’****1
laU

Vyrų, jei paSKai-

tyti visus UŽmUŠtUOSlUS, SU ,
žPi^nns;llsl cnčabisius ir nažeistuosius, susalusius n patekus.ua nelaisvėn rusus
Kai .
_ ."J • •
. t
r,e.sL 11 .^uomial v JaH. batgni

priešą iš savo žemes vyti
laukan. Nors Stalinas kas-1
dien prisiunčia vis naujų divizijų, daugiau tankų ir or
Įaįv'ių, bet tai reiškia tik didėsnius rusams nuostolius,
_
. .
...
.
___

ežero šiaurėj,
kovų lauvaldžią yra
ne tik be- kuose, vėl šimtai rusų paguiprotiška, bet ir krimina'liš- dė savo galvas dėl Stalino
ka.0 dabar pati Maskvai užsispyrimo. Jų lavonai te- Suomiai sunaikino jau 300
“Ladogos

p ^aią prieš kitos ideologi- tuose kruvinuose

toki kalą \eda. Ji kariauja >-.ai truli
“ -krūvomis nes suo. rusų orlaivių ir 800 lakūnų,
p™Š Suomiją dėl to, kad
-K,U'Oml ’■

mm

kulkasvaidžiai skina
Suomių generolas Saivo,
kare.i.\!u,s „šimtais, kuriam yra pavesta civilių

.Marineihei-į
mo nepatinka
milięarinė klika."
Taigi, ^ovi^tu
-—V’

čia matome

Lietuvos ministeriui pirKultūros švietimo D-jos
mininkui, teisingumo, švie- vardu: P. Bugailiškis, J.
timo ir vidaus reikalų minis- Sondeckis.
teriams nesenai buvo įteikMokvtojų Profesinės Drtas šitoks Lietuvos šviesuo- jos vardu: V. Ruzgas, J.
menės memorandumas:
Ambraška.
Netikinčioji, atitolusi nuo
Be to, memorandumą pareligijos Lietuvos piliečių sirašė šie šviesiausi Lietuvos
dalis yra pastatyta į nely- protai:
gias teisines sąlygas: negali, Dr K Grinius F Bortke.
pagal savo Įsitikinimus su-1 vKienė J. Kardelis, adv.
daryti civilinių jungtuvių,; Linkevičius. agr. C. Liuticivihskai registruoti tr Įtei-, kas> v Vaitiekūnas, Z. Lusinti savo vaikus ir juos mo- kauskaitė-Jasaitienė, prof.
kyti ir auklėti pagal savo įsi- , Roenleris. Kipras Bielinis,
tikinimus, be religijos.
, inž Step Kairyf adv O.
Tokia padėtis, pažeisda-; Kairienė, adv. L. Purėnienė,
ma elementariausias žmo- prof. Ant. Purenąs, prof. K.
gaus ir piliečio teises, prieš- Sleževičius, doc. Matulis,
tarauja pagrindiniams mu- prof. Tad. Šulcas, dr. Bersų konstitucijos dėsniams ir šauskas, prof. Končius, dr.
išskiria musų tautą iš kultu- Žvironas, prof. Augustaitis,
ringujų pasaulio tautų tar- prof. VI. Lašas, prof. Jodepo.
į lė, prof. Vyt. Mošinskis,
Kad ši nenormali ir nebe-; prof. Vacį. Biržiška, B. Papakenčiama padėtis butų ramskas, V. Oškinis, rašytoatitaisyta, prašome skubos jas Petras Cvirka, Jonas
pagarsėjusią keliu išleisti civilinės metri- Šimkus, B. Dundulis, dr. J.

nuties Molotove žodžiais
kalbant, Maskva dabar ve
da “ne tiktai beprotišką,
liet ir kiiminaiišką kara,” o
pradė jo prieš Suomiją agre prisigerinti, ji dabar pasisiuvo kinčiujų tėvų vaikai nebekomunistai ji teisina iš fa-!
unAUųUŲ.
sijos
karą, iki
30 sausio suo- karinę uniformą ir atlieka viso- butų toliau verčiami moky-i
šistų pasiskolintais ‘argu- i Apsuoti rusai negali ištrūkt.
K
5
miai
nušovė
zemen
nema
kius
patarnavimus
Anglijos
katis
religijos
mokslo
ir
kad
į
Vidaus
reikalų ministerimentais.”
“
šiaip
jau
situacija
Lažiau
kaip
300
orlaivių,
su
i
reiviams
Prancūzijoj,
čia
ji
patoliau
nebebūtų
dėl
to
siauja
skelbia,
kad Lietuvoje
UVO1<
Ir tuo pačiu laiku tauti
Ar tai ne biauiu?
dogos
šiaurėj
pasilieka
be
kuriais
žuvo
mažiausia
800,
rodyta
sortuojant
kareiviams
pinamos
jų
teisės.
esą
780
draugijų,
iš
kurių
kuru;
ninkai
nesigėdi nuolatos — —
- —
peimainų,"
informuoja
šis
Sovietų
lakūnų.
atsiunčiamą
paštą.
!š
pradžių
ji
Reikšdami
pagarbą:
pa109
draugijos
ugniagesių.
tarškėti, kad. tautai reika■ i yra goriau.
Žmonijai visada
linga MeilY je.

j€J- ma2iau pasitikima maloneKokia galt būt vienybė SU mis ir kitokiomis silpnybėmis, o
tais. kurie kitiems nepripa- tvirtai remiamasi teisingumu.
Žįsta teisės laisvai kalbėti? —Emanuelis Kantas.

korespondentas. “Apsupta
ties Kitela negali iš sląstų ištrukti. Ji keK—
lis kartus mėgino pro suomių linijas prasimušti, bet
!usų armija

Raportas sako, kad per i buvo atidarius ligoninę sužeis- sirašė:
tuos du mėnesiu rusu oriai- tiems Anglijos karininkams, bet
Laisvamanių E. K. D-jos
viai padarė ant Suomijos nesusilaukė nei vieno sužeisto vardu: arg. A. Žukauskas,
______12____ _
2.
______ - a __ i
t
i «v*
i
»
vr •
642 užpuolimu
ir numetė
karininko, todėl tą ligoninę už-, dr. J. Baldžius, dr. J. Kai20,340 bombų.
, darė, o ėmėsi kito darbo.
riukštis, V. Knyva.

Daugiausia “draugijų” turi,
žinoma, davatkos ir kitokie
brostvininkai. Apie darbi
ninkų organizacijas netenka
nei kalbėti.

t
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LE1V1S, SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIŲ

KLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

GYVENIMAS

! ge Rukštelis, Frank Žydelis,
į Kazimieras Sidabras, FraSausio 24 d. buvo gana
skaitlingas kriaučių 54 sky nė Kupčauskienė, J. Valuriaus metinis susirinkimas. i kevičius, P. Šadulskis, Jo
Išklausyti visų unijos Įstai nas Laveskas ir Sabastijo
Valantinas. Nusifoto
gų oranešimai. Kai kurie jų nas
buvo kriaučiams prastos grafavo ir dabartinė musų
naujienos. Šių metų pra lokalo valdyba su pildo
muoju komitetu. Po to turė
džioje buvo manyta, kad ta baliukas.

i Bet pliką moteriškų kiškų , atstumia nuo savęs didžiu
klebonams pasižiūrėt
mą veiklesnių žmonių. To; dėl “Draugo” koncertuose
nebuvo,

darbai eis geriau negu pra
eitais metais. Bet dabar vi
Tai Įspūdingas buvo su
sur sumažėjo. Jeigu kurie buvimas. Jau gerokai už
turi darbo, tai reikalauja kandus ir paėmus po burne
pamainyti drabužių rūšį. le, imta skaityti musų kriau
Vis reikalaujama eiti nuo čių 54 ir 58 skyrių istorija.
geresnio prie prastesnio dar Musu veteranai pakviesti
bo. Siuvėjai supranta, kad atydžiai klausvtis ir nurody
tai via netiesioginis algų ti, kas reikėtų pataisyti.
numušimas.
Taip ir pradėta.
Iki šiol nebuvo mokama
J. Buivydas skaitė, o mu
dirbtuvės čėrmonams (pir sų senuoliai, pastebėję ką
šiame vaizdely yra parodytas Jungtiniu Valstijų garlaivis “Manhattan.“ kuri anglai
mininkams), kurie lankvda-i netikslaus, taisė. Taisant bu
buvo sulaikę ant jūrių ir nusivarę i Gibraltarą kratai padaryti. Amerika dėl to iškėlė
vosi į bendruosius New Yor- vo ir diskusijų, nuomonių
Anglijai protestą. Anglija atsakė, kad Amerikos vokiečiai siunčia daug kontraban
ko kriaučių susirinkimus, i skirtumo, kad, vot, tada ir
dos
Vokietijon, todėl anglai turi Amerikos laivus krėsti.
Nutarta nuo dabar pamokė- , tada netaip buvo, o taip.
ti jiems po doleri už tokių' Kalbėtasi,
diskusuota su
susirinkimų lankymą.
musų organizacijos pirmuti CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS , biu bizniu, ypač jeigu kur
Į streikas kyla. Jis viešai eina
Taip pat iškelta nusiskun niais veikėjais, kad istorija
ICC' LtCtl
railMUCO.
dimas, kad iš dirbtuvės rei butų kuotiksliausia.
Lietuvių banko draugija tu* .-umarus ir moka tinkamai
kia tankiai komisijoms vyk- i Po pataisų buvo prakalri $833,637 turto.
reikalus vesti. Todėl nebūtų
Buvo pametus pinigus.
ti i New Yorko Joint Boar-; bėlės. Visi reiškė lokalui ir
išmintinga
daryti
pakeiti

Sausio 18 dieną Lietuvių
Viena motelis atvažiavę
dą, ar New Yorko Joint lokalo valdybai didžios pa
mą. Ir daugelis taip mano.
salėj
buvo
metinis
Lietu

iš
New Yorko i Clevelandą
Trade Boardą dirbtuvės rei dėkos kad jų nepamiršo ir.
Todėl Rooseveltas gali būti
vių
Taupymo
ir
Paskolos
ir
pasiėmė kambarį viešbu
kalais, ir komisijos nariai užkvietė su savo patyrimais,
priverstas priimti kandida
Draugijos
šėrininkų
susirin

negauna už tai jokio atlygi ir atsiminimais, kad žinotų
tūrą trečiam terminui. Pakol ty. Po keliu valandų ji pasi
nimo. Nutarta ateityje mo musų kriaučiai, dabar ir at kimas, kur dalyvavo gero kas, pats Rooseveltas apie juto, kad nebeturi devynio
kėti po 50 centų tokioms ko eityje, kokių sunkių kovų kas skaičius šėrininkų. Pir Lai dar- nieko viešai nekalba. likos tūkstančių dolerių pi
nigų, kuriuos ji atsivežė iš
misijoms,
kurios vyksta musų organizacijos kūrėjai mininkavo Dr. J. T. Vitkus.
Ne\v
Yorko. Ji kreipėsi i poliucslaikiu dirbtuvės reika turėio. Jų kalbos buvo nuo Ši draugija užbaigė 1939
Žeda atvykti “Pirmyn”
metus su $833,637 turto. In
iiciją,
kad surastų vagį. Pr i
lais i New Yorką.
širdžios.
choras.
dėliai apsaugoti iki penkių
buvusi policija užklausė, ar
Komisijos vardu padėko- tūkstančių dolerių federaTeko patirti, kad Chiea ji buvo užpulta? Ji sako,
Kriaučių Neprigulmingo
lėj
valdžioj.
io
jiems
už
atsilankymą
J.
gos
choras “Pirmyn” ren kad ne, tik pinigai prapuolė.
Kliubo metinis susirinkimas
Direktoriją šiais metais giasi šįmet mus aplankyti. Tada detektyvai pradėjo pi
Buivydas. Lokalo ir lokalo
Sausio 25 d. buvo Kriau pildomosios tarybos vardu sudaro šie asmenys: Dr. J. Iš anksto galima pasakyti, nigų jieškoti po jos kamba
čių Neprigulmingo Kliubo jiems padėkojo lokalo pir T. Vitkus, J. Bindokas, Jo kad elevelandieeiai jo kon rį, ir surado už maudynės
metinis susirinkimas, kur mininkas V. Žaveckas už at nas Botyrius, Jonas De- certu nenusivils. Likusį pel užkritusius. Policija ją tuoj
paaiškėjo, kad Kliubas turi silankymą ir suteikimą in Righter, J. Brazauskas, J. P. ną žadama paskirti Lietuvių nuvedė į banką ir- liepė pini
ižde penkis tūkstančius do formacijų. V. Michelsonas, Dichman, Simas G. Lauchis, Kultūriniam Darželiui. Jei gus padėti, nes devyniolika
lerių. Be to, turi 15 tūkstan musų delegatas, taip pat į- Charles Obelienis, A. Praš gu susidarys geras komite tūkstančių dolerių perdaug
čių dolerių pii-mo morgi- vertino musų veteranų atsi kevičius, Juozas Urbšaitis, tas, tai pasekmės galės būti kišeniuje nešiotis.
čiaus ant A. L. P. Kliubo lankymą ir suteiktas žinias. N. Wilkelis, Jonas Zaunis. i labai geros. Choru galima
namo ir apie penkis tuks
35,000 kurčių žmonių.
Vienu žodžiu, šis antras Šelpiamieji negalės turėt ; pasitikėti, tik r eikia viską
iančius kriaučiams išskolintinkamai
prirengti.
Clevelando randasi apie
automobilių.
tų pinigų, kurie nelabai ran su senais musų organizaci
jos
veteranais
pasikalbėji

35,000
žmonių, kurie gerai
gus paskolas sugrąžinti.
Clevelando miesto politi-' Miesto salėj nori įtaisyt
mas
daug
ko
pamokino,
neprigirdi, kitaip sakant,
Vienu žodžiu, musų KNK
karčemų.
kieriai išleido naują istaty-'
kurčiai. Kadangi dabar to
turi turto virš 25 tūkstančių daug ko pasakė mums jau mą,
kad tie, kurie gauna l Miesto auditorijos vedė kie laikai, kad ir sveikiems
niems
kriaučiams.
Jų
su

dolerių.
teikti faktai tilps Amalga miesto pašalpą, negali turėti i jai aiškina, kad auditorija yra sunku dalbas gauti, tai
Renkant šiems metams meitų unijos istorijoje.
automobilių. Jie turi savo ne tenka daug biznio, nes tokie visai negali darbų
Kliubo valdybą, aklamaci- i
Vytautas Katilius. laisnius priduoti i pašalpos nėra parduodamas alus ir gauti. Todėl tam tikros įstai
jos užgirtas jau kelis metus
departamentą, kaip įrody kiti stiprus gėrimai laike pa gos bando jiems pagelbėti.
tas pareigas einąs V. Vaitu
mą, kad jie daugiau nevar-j rengimų. Salės, kuriose gė Jos maldauja pramoninin
kaitis. Protokolų raštinin
tos automobilio. Savo lais rimai parduodami, yra pi kus, kad samdytų ii- tokius
ku išrinktas, taip pat akla
nius jau pridavė 950 asme- J giau išnuomuojamos ir dau žmones. Nežiūrint kokios
macijos budu, J. Kairys. Iž
nų, o 1,400 šeimynų pasisa-į
dininku išrinktas F. Mila- Kam priklauso ačiū už Vil kė prieš. Jie sako, kad auto giau biznio padaro. O mies sveikatos žmogus via, val
šauskas, irgi aklamacijos nių—Stalinui ar Hitleriui? mobiliai jiems reikalingi nu to auditorija negalinti nuo gyti visi lygiai nori. Ir kas
mos numažinti, nes kitokio nors turi juos šelpti.
keliu.
važiuot į darbą, kuomet jie uždarbio neturinti.
Gerb. “Keleivio" redakci gauna nors laikinai padir-j Taigi, dabar miesto tary
A krono lietuviai praneša,
ja, leiskit man pasakyt ką bėti, kur gatvėkariai neina, j ba mano, kad reikia praleis
Senų kriaučių bankietas.
kad
jie rengia Lietuvos ne
aš manau apie Vilnių. Musų
Sausio 27 d. buvo A.L.P. komunistų laikraščiai nori O kiti aiškina dar ir taip: j ti įstatymą, kad auditorijoj priklausomybės
metų
Kliubo name suruoštas senų mums įkalbėti, kad mes tu sako, mes būname ant pa-Į butų Įrengtas ir- saliunas. paminėjimą vasar io 18 die
kriaučių bankietukas. Mat, rim būt labai dėkingi Stali šalpos tik laikinai, ir gal Tai bus kompeticija tiems ną. Dalyvaus ir clevelandieAmalgameitų unija šįmet nui už Vilnių. Jeigu paskai greitu laiku gausime darbą. «aliunąms. kurie randasi ar čių ne maža, nes Akronas
turės dvimetę konvenciją. tai “Laisvę” ar “Vilnį,” tai O jei dabar ant greitųjų par ti auditorijos.
nuo musų netoli ir vieni pas
Ir šįmet pripuola musų uni išrodo, kad jeigu ne Stali duosime savo automobilius į
kitus tankiai nuvažiuoja.
jai 25 metų jubiliejus. Tad nas, tai Lietuva Vilniaus vi pusdykiai, daugiau gal tiek! Gali išnykti namų virtuvė.
Jonas Jarus.
generalinio ofiso viršininkai sai neturėtų. Kiti laikraščiai nebeuždirbsime, kad galėtu- j
Restoranų lygos prezi
sumanė išleisti lokalų isto nors ir negarbina Stalino, me naujus nusipirkti.
dentas
sako, kad kas metai
F.LIZABETH, N. J.
Taigi tiems 1,400 bedar
riją. Kiekvienas Amalga bet vistiek pripažįsta, kad
vis
daugiau
irdaugiau
žmo

bių
pašalpa
likos
sulaikyta.
meitų unijos lpkalas para Vilnių mums sugrąžino So
“KELEIVĮ" galima gaut pa
Mat, miesto ponai mano, nių eina valgyti i restora vieniai* numeriais, sekančiose
gintas, kad duotų apčiuo vietų Rusija.
kad jeigu duoda žmogui $3 nus, o mažiau verda namuo vietose:
piamu žinių iš savo praei
Man rodos, kad toks gal-' ar $4 pašalpos per sąvaitę, se, dėl to ir šunims trūksta
ties. Musų lokalas gana se
V. Zuhriką. 112 Third street.
naminio maisto. Konservų
nas ir turi gana įdomių mo vojimas yra klaidingas. Juk tai žmogus turi ir paskuti
kompanijos todėl per perei Mrs. V. Petkus. 227 First st.
mentų savo kovų istorijoj, niekas neginčys to fakto, - nius marškinius parduoti.
tą metą pardavė 700,000,- Ji užlaiko Saldainių ir kitokių
Jiems
nerupi,
ar
tas
žmogus
tad nuspręsta duoti Amal jog Vilnius sugryžo Lietuvai'
(-)
000
skardinių konservuoto smulkmenų krautuvę.
gameitų unijai musų sky dėl to, ir vien tik dėl to, kad 1 galės kitus marškinius įsigy
ėdalo
šunims.
Nevirdamos
riaus istorinį apibudinimą. Lenkija buvo sumušta. O ti, ar ne. O patys tie ponai
Ne\v Yorke lietuvių kriau kas ją sumušė? Ar Sovietų pakėlė sau algas po kelis namie valgyti, moterys turi
į šunims pirkti konservus. Nečių organizavimosi
pra Rusija? Visi žinom, kad ne. tūkstančius dolerių.
kurie mano, kati Amerikoj
džia siekia 1890 metų. Mu Lenkiją sumušė vokiečiai.
Išėjo it spaudos r.auja knyga,
mažai
yra šunų. Bet pažiū
sų pirmtakunai, kurie pra Kai rusai atėjo i Vilnių, len Nori Rcosevelto trečiam
rėkit, kiek ėdalo jie sunau MYTAI APIE KRISTŲ
terminui.
dėjo kurti kriaučių uniją, kų valdžios jau nebuvo. Jei
Knygoje rusite legvnda? apie Kristų
doja !
užrašuose beveik nieko ne gu Lietuvos valdžia butų bu
Garsusis rabinas Brickkaip jisai buvo jdievintas, ir kaip

Kas Mums Rašoma

Ar Buvo Kristus?

I

vus truputį greitesnė ar drą-1 ner, kuris yra pagarsėjęs
sesnė, tai Vilnių butų gale- ■ kaip garsus kalbėtojas ir
jus užimti lietuvių kariuo-' aukšto mokslo žmogus, per
menė. Tuomet bolševikai1 radio kalbėdamas pasakė,
nebūtų gavę nei progos Lie-, kad nesvarbu, ar Rooseveltuvos sostinę apiplėšti. Taigi tas palaikys kandidatūrą
mano nuomonė yra tokia, trečiam terminui ar ne, bet
kad Vilnius mums gryžo ne svarbu, kokia ateitis mus
ačiū rusams, bet ačiū tai ap-j laukia, kokis gali būt pasi
linkybei, kad vokiečiai su keitimas šios šalies politiko
mušė Lenkiją. Rusai neturė- Į je Europos karo atžvilgiu.
jo teisės nei kojos į Vilnių
Brickner mano, kad šiuo
kelti, nes tai ne jų kraštas.
laiku Rooseveltas yra reika
Žemės Duktė. lingas
šiai šaliai. Jis esąs
*
»

TO NIEKAS NEPEIKIA

Chieagos Klerikalų Koncerte Dainavo
“Pantaplinis” Choras.

Amerikos Laivas Sulaikytas Gibraltare.

Kas nauja pas kriaučius.

paliko. Tad reikėjo išrinktai
lokalo komisijai pasirūpin
ti, kad surasti lokale žmo
nių, kurie arba patys kūri
me organizacijos dalyvavo,
arba buvo to sunkaus, nenu
ilstančio darbo liudininkais.
Su jais turėta jau pirmiau
susirinkimas, bet ne toks
pasekmingas, kaip šis. Iš jų
patyrimų kovose parašyta
istorijos tekstas. Kad jis bu
tų pilnesnis, nufotografuoti
šie lokalo žilagalviai: Geor-

KAS NIEKO NEVEIKIA

Majoras nori būt sena
torium.

tapo Dievo sunumi.
TIKIME J KKIsTV. todėl turim*
• žinoti kaip rnytai apie Kristų nusida

)rė. žinosite kaip krikščionys pasisa'vino nuo pagonų pa<aka apie Kristų.
majoras ' Ka’ėdv ir ''elyl šventes, o <’abar

Dabartinis miesto
Burto" mano _ kandidatuoti
Į S. V. senatorius. Kaip nu-'no
siseks, tai sunku įspėt. I.aik-

kada Kristus gimė, mirė ir kad*

v

nepamatysi nei žymesnių
Chicagoje leidžiamas lie
tuvių Romos katalikų dien biznierių, nei profesijonalų,
raštis kasmet rengia koncer nei šiaipjau apšviestesnių
tą. Šįmet toks koncertas įvy žmonių.
; Tiems jų koncertams pil
ko sausio 21 d. .
Klerikalų laikraščio kon nai užtektų Chieagos lietu
certai paprastai būna men vių auditorijos. Ir ji labai
ki ir savo turiniu, ir publikos patogi, nes randasi didžiau
skaičiumi. Šių metų koncer sios lietuviii kolonijos cent
tas buvo rekordinis, tik iš re. Bet “Draugas" lietuvių
antro galo, nes žmonių bu auditoriją paniekino, o savo
vo mažiau, negu kuriais ki koncertą surengė svetimtau
tais metais. Turinys taipgi čių salėje, kuri guli atokiai
buvo vienas iš menkiausių. nuo visu lietuviu kolonijų.
Salė nedidelė, ir tos nei pu Lietuvių auditorija “Drau
sė nebuvo užimta. Aišku, gui” pasidarė “trepna" dėl
kad tokiame atsitikime ir to, kad pernai joje įvyko
rengėjai, ir programos daly atsisveikinimas su mirusiu
viai, ir susirinkusieji jautėsi kunigu Mockum. Bet “Drau
gas” labai prakišo.
prastai.
Programą vedė Į). A. Po
Šia proga verta prisimin
cius, šv. Jurgio parapijos ti “Draugo” pernikštį kon
vargonininkas. Jis niekados certą. Tąsyk įvyko pora mi
nepadaro publikoj entuziaz nėtinų incidentų. Abu inci
mo. Negeriau buvo ir šįmet. dentai rišasi su Roselando
Jo menku balselių merginų parapijos choru, kuris daly
choras vadinasi “Antifona- vavo koncerto programoj.
lis Choras.” Tas vardas Tas choras buvo padėtas
žmonėms sunku ištarti ir at ant pat progiamos pabaigos.
sitiko taip, kad tą chorą Bet pačioje pradžioje jo va
žmonės pavadino “Pantap- das pribėgo prie programos
liniu Choru.”
vedėjo ir pastatė “ultimatu
Kaip išaiškinti “Draugo” mą,” kad jo choras eitų ant
koncertų
nepasisekimus? ru numeriu, o jei ne, tai vi
Juk Chicagoje yra virš dė- sai nepasirodysiąs ant estra
sėtko lietuviškų parapijų. dos. “Ultimatumas,” žino
Žmonių yra tiek, kad galėtų ma, buvo išpildytas, nes bu
pripildyti didžiausią Chiea vo svarbi priežastis. O ta
gos salę. O dabar nepripil priežastis buvo ta, kad cho
dė nei vidutiniškos salės.
ristai jau prie baro buvo
“Draugo” nepasisekimams pradėję “linksmintis.” Aiš
yra keliūtas priežasčių. Vie ku. kad laukiant programos
na yra ta, kad pats laikraš pabaigos, jie butų jau tiek
tis yra visai nepopuliarus. įsilinskminę, kad ant estra
Antį a, dabartinis jo admi dos jų nebūtų galima vesti.
nistratorius, kun. Mačiulio
Antras dalykas, tas cho
nis, nuo senai žmonių nemė ras turėjo atsigabenęs pus
giamas. Jis via išdidus ir nuogę merginą, kuri išbėgu
pasipūtęs. Mato ir pažįsta si estradon smuikavo ir šo
tik aukštuosius ir turtinguo ko. Pirmoje suolų eilėje prie
sius asmenis, o paprastų estrados sėdėjo garbingi
darbininkų ir menkesnių klebonai, tai jiems lyg tyčia
biznierių jis nemato ir ne tas plikų kiškų šokis buvo
pažįsta. Jis yra nuobodus ir pritaikytas. Aš tąsyk sėdė
įkilus pamokslininkas bei jau ant galerijos ir iš tolo
kalbėtojas. Turi verkšle žiūrint išrodė, kad ta pus
nantį balsą. Teko girdėti, nuogė mergina bemėtyda
kad yra atsitikę taip: kai ma savo kojas į priešakį, vis
kun. Mačiulionis kalbėjo stengėsi pasiekti klebonų
per radiją, tai vienoje šei nosis.
mynoje klausė ir mažas vai
Į dievobaimingus parapikas. Beklausydamas kun. jonus tas kiškų “shovv" pa
Mačiulionio Raibos, tas vai darė prastą įspūdį. Jie pasi
kas kreipėsi Į motiną klaus piktinę paskui kalbėjo, kad
damas: “Mama, ko ten tas kunigų koncerte tokios sce
žmogus verkia ?”
nos netinka. Girdi, jei kas
“Draugo” štabas labai da nori panašių šokių pamaty
boja “košer.” Skirsto žmo ti, tai gali nueiti i burleski
nes į “mūsiškius” ir “nemu- nius teatrus.
Šįmet “Draugas” padarė
siškius.” Apie tai visi žmo
nės žino. Tokiu savo fana koncertą jau be nuogų mo
Dzūkas.
tizmu “Draugo” klerikalai teriškų blauzdų.

Lenkuc Generolo Hallerio Pareiškimas
Pithburgho Laikraščiams.
Atsižada buvusios Lenkijos
sienų. Lenkija busianti at
statyta, jei talkininkai
laimės karą.
Sausio 24 d. Pittsburghe
lankėsi dabartinės lenkų
valdžios (Francuzijoj) at
stovas, gen. Juozapas Halleris. Jisai pareiškė Pittsburgho laikraščiams, kad len
kai visai nesitiki atstatyti
Lenki ją su buvusiais jos rubežiais, jei talkininkai ir lai
mėtu karą.
Vadinasi, šio karo lekci
ja lenkus pamokino, kad
svetimu žemiu valdymas
neina į sveikatą. Gal butų
išvengta ir dabartinės Len
kijos nelaimės, jei lenkai
butu susipratę kelintas metų
atgal, kad užgrobtos žemės

rasciai jį remia, bet žmones ri H1 ęu..upių. Kaina tiktai 33 cvn neina į sveikatą.
Tačiau lenku generolas
nelabai jam pritaria. Mot3uti *‘K<'Wvio” »*’••* ar
kesčius jis pakels
aukščiau,
Į
u
,
.1T
«
K
.
CKA
«
pranašauja, kad jei talki
ikt
negu jie yra kada nors buvę. į
*•
ninkai laimės, tai iš buvu
3312 So. Halstcd St,
sios Lenkijos teritorijos ir
Kiek iš jo darbų matosi, tai į
CHICAGO, ILL.
Sovietu Rusijos rytinėj Eu
jis yra stambaus biznio įrankis. Jis rūpinosi tik stamropoje bus įkurtos dvi nau

jos nepriklausomos valsty
bės, būtent: nepriklausoma
Ukraina ir nepriklausoma
Baltgudija. Tokie esą talki
ninkų karo tikslai. Tik len
kų generolas abejoja, ar So
vietų Rusija, karo nepralai
mėjus, norės atsižadėti Uk
rainos duonos amodų. Kai
lelis mano. kad po karo ry
tinėje Europoje turės susi
daryti
mažųjų valstybių
ekonomiškas sąryšis ir arti
mesnė tarpusavio koopera
cija.
Kaslink rusų-finų karo ii
talkininkų karo su vokie

čiais, tai nesą jokio skirtu
mo. nes Hitlerio ir Stalino
tikslai esą tie patys: jiedu
abudu esą dvasiniai draugai
ir veda mažųjų tautų paver
gimo karą.
S. Bakanas.
KAIP TAPTI SUVIENYTI.
VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išjruldyti piliety :,o įstaty
mai stj reikalingais klausimai* .at
sakymais lietuvių ir an^ių kalbose.
Antra peržiūrėta ir pagerbta
laida Kaina ........................'.......... 25c.
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IR ARBATA NĖRA MAISTAS KALBOS DALYKAI LAPIŲ KRAŠTAS, JO GYVENTOJAI

IR GYVULIAI.

Tu, tamsta ir jų*.
Rašo Dr. G. I. Bložis.
J vos puodelis ant stiprių nėr- i
žodis kava yra skolintos i
S? i, šiuos išvardžius vartoja
Lapių kraštu vadinamas niai lapiui duoda viską: mėTU
rmžkU
<
nervingiems
žmonėms
‘
iaurės
Europos žemės plosų, pienų, drabužįį. Kol eliš arabų kalbu: o „ euKia kuomet nepatartina gerti me kreipdamiesi į antrų as*
menį. Išvardis “tu” yra labai tas, priklausąs Norvegijai, mas yra—lapis vargo nežitvirtumą (arabų kalboje: kavos arba arbatos.
tati foima ir mandagumas Švedijai ir Sovietų Rusijai, no. Apskaičiuojama, kad
kohvetb Žiloje senovėje,
Sveikatos bei
ii vartoti Vvoinian. .Tis animu Fennslrandiia /t. ten psama anie miae miliinkaip randama istorijoj, ara
bų mahometonų vienuolyno
piemenys pastebėję, jog ož
kos, kurios dienos metu dau
giau priedą tūlo medžio ša tų gėrimų vertės bei naudos, Į Man geriau patinka
., - — ,4«
rusiškoji žemesnė, turtinga nytis miškuose ir aukštumokelių bei ankščių, naktimis juos ima kaipo maistą, o tik- sta,
ir ežerais; norvegiš- se, o rudenį patys vėl grįžta
nemiega. Vietoj miegoti, renybėje dar daugiau griau malonau skamba. Ne dėl U), miškais
kojoj jr švediškoj yra daug i savo sodybas. Maitinasi
kaip kiti gyvuliai, jos vaikš na kūnų ir jame esamą svei
mylista,” bet dėl to,
to iki vėlumos, šokinėja ir katų. Kava ir arbata nuvar “‘tavo
tavo mylista,” bet dėl to, . £?Vf“*
*L““Ž„
i žiemų ragais nukasa sniegų.
visiškai negalvoja apie poil gusiam žmogui reiškia tiek. kad jis išrodo lietuviškesnis
'J?
lr
Senovėje,
kverteriniaro
• Kadangi kerpės ne visur ausi. Mahometonai vienuoliai kiek nuvargusiam arkliui ir logiškesnis negu “jus.”
pradėjo tirti priežastį ir ra botagas. Skirtumas tik ta Sakyti į vieną žmogų “jus,” periodo metu, Fenoskandija f?a» tenka nuolat keisti vietų
e. sls, „e. « man w
3000-5000 «
tad lapiai verdę. kad ant ožkų veikia me me, kad sušėrus botagu ark tai nei
šis, nei tas. Man ro
Ui yra pasiskolinto Ped>į>edo plutoįkun, pasi- eiarm klajoti
.
džio pupelės, ir jie pradėję liui jis tuojau pajunta skau dos, kad
ki
mybė.
Tas
išvardis
latraukdama,
paliko
daugybę
1
SiMganaa.
kad
lapuii
yra
iš jų gaminti gėralą, pava
smų ir tuo metu lyg atgija. svetimybė
įvairaus
didumo
ežerų
ir
Kiię
nuo
Altajaus
n
Azijos
dindami jį kohvet-kava (pa- :
valandėlės jis atrodo bai madoje pas rusus (vy),
sistipnmmu). vienuoliamsdar labiau pavargęs. O kava pas vokiečius (Šie) ii* pas

i ųi, *““*

piemenims tai buvę reika
ir arbata
linga, nes dieną ganydavę

žmogų užgauna anglus (you). Pas lenkus jis slenksčiais. Pav., Janiskoski
taip, kad jis nejunta jokie visai nevartojamas, kuomet
gyvulius, o naktį turėję mel skausmo ir tik vėliau patiria kalbama su vienu asmeniu. upės 24 mylios nuo Inario
ežero yra tiki a slenksčių ir
stis. O kad neimtų miegas, jų pasėkas.
Lenkas
pasakys
“
wy
”
tik
ta.
1
1
•
•
•
1
••
•
•
1
1•
.
**krioklių
grandį?
jie ir gėrę kohvet-kavą.
Juoda, stipri ir karšta ka-> da, kai jis kreipiasi į keliatų
Arbatos istorija nėra ži va labai kenkia žmogaus į žmonių, kur daugskaita bu- tolimesni 60
noma. Ji, tur but, pradėta miegui. Dėl to ilgoje kelio-1 tinai reikalinga,
iš ramaus van<
vartoti dar tuo laiku, kada
sraunios upės jungiamų.
straipsnely aš kios upės duoda galingų ir
nebuvo rašto. Tiek tik yra nėję, automobilių arba busų į Bet šj
žinoma, kad Kinijoj arbata vainotojai,. nuovargiui u . neturžJau tikslo aiškinti, ku- lengvai naudojamų energivartojama nuo neatmenamų dažnai vežari su ^avimTiuo' i" Šitų fo™M gere8n8 ar bI°- jos šaltinį.

naznai vežami .u s-avimi juo
laikų. Arbata, kokią mes dos
kavos. Žmogui apsinuošiandien vartojame, yra da
žyta ir maišyta, taigi nėra
tikra arbata. Arbata turėtų
but džiovinti lapai nuo tam! ^^^nridotasb
^1O
krūmo
(camellia
Kuno energijai atstatyti
iheai. augančio šiltuose į Kiekviennm patartina, vieKraštuose, y būtent Kinijoj, toi kavos af arbatos> išgerti
Japonijoj,
Indijoj
ir kitur. stiklų šilto pieno su gabalu
.................
...................
Arbatos lapai yra renka- duonos,
mi tris sykius į metus. Jos
Apie davima kavos arb?
kokybė priklauso nuo jos arbatos mažiems vaikams
krummedžio senumo ir jo netenka nei kalbėt. Ir vienas
lapų. taipgi nuo metlaikio ir kitas gėrimas vaikams pa1 inkimo ir džiovinimo budo. daro daugiau žalos negu suGeriausia arbata esti skinta augusiems. Vienok reikia
iš pavasario
nuo vešlių konstatuoti liūdnas faktas,
krummedžių ir gražiai išau- kad daugelis motinų sųmogusių lapelių.
ningai griauna savo vaikų
Prie arbatos ir kavos, sveikata, būtent, pačios prikaip ir prie narkotikų, žmo- junkusios prie kavos bei ar
gus pripranta ir net sunku batos, ir vaikams duoda. O
jam be jų apsieiti., Patrauki- sykį pripranta vaikas prie
mo prie arbatos žjnogui tei
kavos ar arbatoj, tai jis pie
kia jos branduolys, vadina no iš tolo kratosi.

gesn^. a§ norėjau tik pašteįėti į*,
fo,.

vengriškai. Ilgus i
Piai priešinosi Europos civilizacijai, gindami savo lais*

250,000 gyventojų,
Lapiai yra paprasti, geraširdžiai žmonės, čia smagus

Klysta, kas mano, kad La- ir kalbus, čia tylus ir paniuį pių krašte amžina žiema. rę. Jie neskuba ir nesikaršs kelias vaianrie ugnies, žiuištirpsta ir paukščiai sugrįž- vedamas į liepsnų, klausymečiu, ką man dolerį kašta
—Tfu!... tfu!...
Štai
prieš
mane
guli
rasita
gegužės mėnesį. Birželio damasis malkų sproginėji—Ko taip spiaudai, tėve? vo, cigarą sau užsidegė.
.
pabaigoje,
kai pirmi uodų mo, bet burnos neatidarys,
tas, kur tarp kitko sakoma:
(iai negero alaus atsigėrei? Man jis liepė eit namo ir
i
spiečiai
užplūsta
orų, čia Tačiau, kai pradeda kalbėti,
“Tavo motina gautų pusę
—Mano unaras užgautas. daugiau advertaizinų iš Či
tamstai prigulinčios sumos.” prasideda vasara. Tuo laiku ne tuoj baigia. Jie nepaprakagos neskaityk Sako, kita
Maike.
Na, “tu” ir “tamsta” negali beveik du mėnesius saulė štai sųžiningi, vaišingi ir
lekcija tau gali brangiau
—O kas jį užgavo?
kut vartojami kalbant į tų šviečia dienų ir naktį, visi taikus žmonės. Vagystė tekaštuot. Na, tai pasakyk.
—Lojaris.
Pat| asmenį. Kur pradeda- pluša, skuba, nes žino, kad nai retas dalykas,
Maike. kaip aš galiu ne— Koks "lojalis”?
Dar nesenai jie buvo stabma su "tu, ’ tai tos formos netiukus ateis ilgoji naktis
—Ką provas veda. ar ne spiaudyt, šitokią durną rodą
ir
saulės
nematys
astuoniasmeldžiai,
tikėję dievų Ibmireikia laikytis ištisai: tu, tagavęs?
žinai.
dešimts
dienų.
Vasaros
esti
lį,
žmonių
ir dievų tarpininU°>.tave’ taa’ tavimi, tayyje.
—O aš manau, tėve, kad
—O kaip tu su juo susidū
O jeigu pradedama su “jūs,” trumpos ir dažu?i šiltos, žie- kės Noeides, piktas dvasias
jis tau davė visai gerą pata
rėt tėve?
tai
negalima iš tos fonuos mos—šaltos. Apie 40 G kri- Gufitai’sus, gyvenusias po—Buvau nuėjęs, kad pa rimą. Už dolerį tu čia visgi
tulių iškrinta sniego pavi- žemiuose ir auginusias balnukrypti į “tu.”
duotų ant sūdo vieną sukčių. šį-tų gavai. O kiek tu doledalu.
j tus elnius, šiandien jie jau
—Kaip žiuriu, tėve. tai tu į ių nunešei kunigui ir nei
Tas pats ir su “tamsta.”
Meškas,
briedžiai,
vilkai,'sukrikčioninti,
nors labai
visokių bėdų turi. Kas gi ta degtuko užtai negavai!
Kur tuo isvardžiu pradeda- į lygi-y, kurių kitados buvo prietaringi.
—Maike, tu jau bedieviš
ve apsuko?
1Pa:1 t.ena11 r^^la 1° 11
; labai daug, šiandienų jau
Drabužiai pasižymi spal
kai
pradedi.
—Maike. jeigu aš žino
lis iki galo. Kitaip musų kai- ibaigia nykti
vų
ryškumu ir įvairumu. Vy
čiau. tai man nereikėtų nei
oa
pavirs
į jovalą.
;
Svarbiausias
pajamų
šalti

rai dėvi keturkampe kepu
tVaėftn Sušaudė
lojai io. Nueičiau ir pats sū
re, kuri atstoja ir priegalvį.
nis
yra
žvejyba.
Ežeruose
ir
dą padaryčiau.
Dėl galūnių —iškas ir —ini* į upėse
Žiemų visi vilki sunkiais el
15,000
Lenku
sugaunama
daug
mas teinąs, o kavos—kafei—Kalbėk aiškiau, tėve.
nių odos kailiniais.
žuvų,
kaip
antai:
Vieno
laikraščio
redaktoi
brangių
nas. lygiai kaip ir tabako KLAIPĖDOJ DUODAMI
Inteligentų.
Kas ir kaip tave apsuko?
Gyvena daugiausia kūgio
rius savo “Krisluose” rašo: j’ašišų, upėtakių, lydekų ir
—M ano gaspadinė išskai
MEDALIAI UŽ VAILenkų pasiuntiniai Itali branduolys, vadinamas ni
‘Taip jie tuos faktus sufiksi kitokių, o Norvegų ir Ba- fonuos palapinėse, dengto
tė angelskuise peiperiuose. joj paskelbė dokumentus, ke tinu. Teinąs paeina iš ar
KINGUMĄ.
na (sutaiso), jog iš jų palie rentso jurose — silkių ir se vilnoniu audeklu su elnių
kad viena kampanija Čika parodančius, kad okupuoto j batos lapų, o kafeinas—iš
Šiomis dienomis Klaipė ka tik vienas didelis, juodas menkių. Žemės ukiu beveik odomis. Viduje visada kūre
grudų.
TaiI**fiziologigoj paiduoda labai sugadly- Lenkijoj vokiečiai sušaudė kavos
dos krašte apdovanojamo?
* .
-T*
~
|C*1I1VFC
nesiverčia, nes sunkiai dir nama ugnis.
vus daiktus. Už vieną dole jau 15,000 lenkų inteligen n,;«i veikianti medžiaga ant daugVaikės motinos Hitlerio klerikalinis melas.”
Į moterystę čia žiūrima
bamoje dirvoje tiktai bulvės
ri ji apsiima prisiųsti toki tų. Be to. tūkstančiai esą su žmogau?
oiganizmo bei sujeįktu '‘garbės kryžių moGramatikos žvilgsniu, ši- geriau auga. Žymių vietų kaip į prekybos reikalų.
tutsi, ant katro galima labai imta ir sugrusta i koncentra dirksnių.
tinoms.” Visame Klaipėdos tas sakinys yra baisiai “neIšv. H. Lc.
Teinąs ir kafeinas pri- krašte tokių kryžių gaus keli: gramotnas.” Nekalbant jau užima elnių auginimas. Elgražiai pakabinti junifoimą. cijos stovyklas, kur jie lai
ir magaiyčioffis da prideda komi aršiau kaip galvijai. skaitomi prie veiklumą aks- tūkstančiai motinu. Klaipė- apie kitas jo ydas, melas nietokį insulimentą, su katruo Apie 500,000 lenkų išvyta iš tinančių vaistų (stimulants), dos mieste šiomis dienomis kados negali but “klerikali Vokiečiai Tvirtinasi Suvalkų Krašte.
galima pvpkę užsikurti. Tai namų ir ūkių. kuliuose ap o kuomet žmogus perdaug tokiu kryžių jau išdalinta nis,” nes ne iš “klerikaliegi pasilakamijau ir nusiun gyvendinti vokiečiai. Miestų paims vaistų, jie tampa nuo 363 motinoms, jų tarpe ir ei- nos” jis “sufiksytas.” Melas Iš visko matyt, kad jie neks- ’ korteles nusipirkti reikalintina iš tenai trauktis.
glausiu prekių. Druskos, cučiau dolei Į.
gatvėse vokiečiai daro nuo dais. Teinąs ir kafeinas, lei lietuvių kilmės moti yra abstraktiškas daiktas,
Iš
užimto
vokiečių
Suvalkraus, degtukų gauna tik
mus
ir
koncentruoti,
vienok
—Jr n'eko negavai?
latos ablavas ir gaudo vyius
noms. Pati seniausioji klai kuno neturi, todėl jis gali
kų
krašto
atvykstą
į
Lietuvų
vokiečiai,
bet kur jie tas
neveikia
tain
smarkiai,
kaip
— Gauti tai gavau, ale ar ir moteris, kurie neturi pa
pėdiškė motina, gavusi ordi but tik klerikališkas, bet ne
žmonės praneša, jog dažnas prekes perka, jų kaimynai
žinai ką! Prisiuntė vieną liudymo, kad jie dirba kur strichina bei morfiną, vie nų už daug vaikų, yra Ona “klerikalinis.”
vokiečių pareigūnas vis dai nežino. Lenkų zloto kursas
cveką ir sieičiką. Sako. ant nors. Tokie grūdami į trokus nok, paėmus didelę dožų, Puodžienė, 91 metų am
Galūnė —inis vartojama tikina lietuvius, kad jie, vo- palaikomas tas pats: už ruvieno gaii kolitą pa<ikabint, ir vežami Vokietijon dirbti akysim 5 gr., jau pradeda žiaus.
Auksinius kryžių?
<• su kitu gali pypkę užsideg žemės ūkio daibų. Darbas f aiva kvaisti, nors tas neil gauna motinos su daugiai tiktai tokiems daiktams api- kiečiai, čia esą apsistoję tik gių centneri—8 zlotai, už
^u”e su^e(^a aP* i laikinai. Tačiau iš vokiečių kviečius—9 zl., už miežius
ti. 1b Iii uk, Maike. manęs priverstinas ir neapmoka gai trunka. Nuo per didelės kaip 8 vaikais, «Hnhvniinc'
emopiamos
medzmgos, pa-: cjal bŲ neišrodų, kad jie įuo- —8 zl., už kiaules 50 klgr.
dozes tein<> bei kafeino pul- —su 6 vaikais iki 7.—bron
niekas nebuvo taip apgavęs, mas, tikra vergija.
murini*
vydžiui
:
?a"?as’; štusi iš čia trauktis. Skubiu gyvo svorio—45 zl. Taip pat
kaip aš gyvas esu. Taigi nu
Kaip žiauriai vokiečiai el ?a- pradeda kilti ir kaltais zinius—su 4—6 vaikais.
šiaudinė
skrybėlė,
,
silkini*
keičiamas visas kraš- zlotais senu kursu tebemoėjau pas lojali, kad paso giasi su pavergta tauta, pa net rankos dreba. Taigi,
Dar kryžių negavusios Kostiumas, ir tt., nes namas ij tempu
į
o
va
j
Z(
|as jr charakteris: kama už darbų, tačiau zloto
diniu tuos Rinkus i džėla. rodo sekantis pavyzdis. Oto- žmogų padaro jautrų, ner motinos įspėtos nesijausti
yra
iš
muro,
skrybėlė
iš
!
tvarkomi
miškai, uoliai tai- kursas, palyginus su marke,
Num šiau ir tą cveką paro ro\v<) mieste nežinia kas iru vingą. Tat. fiziologinės ar peitomis, nes, trūkstant reidyt. Žiūrėk, sakau, ar jis ti aukė Hitlerio vėliavą nuo batos ir kavos ypatybės vi kaline-o ki vžiams metalo ne v^U<-ų’ kostiumas is šilko. ?omj Keliai, kurie čia buvo labai žemas, būtent: 40—50
visoms iš karto esą galima ^niai’SaU’
me<lzla':
j.er 20 metųjįues- zlotų už vienų markę. Tokiu
voltas dolerio?
miesto rotužės. Vokiečiai ai mažai kuo tesiskiiia.
tuose (Seinuose ir Suval- budu zlotas yra visiškai beAr tai jis tave Įžeidė?
tuoj areštavo 10 vietos len Skirtumas tik tame, kad tei kivžius atlieti.
Bet jeigu norėsime pažy- kuose) griaunamos senos ii vertis ir už iį niekas nieko
Jis išklausė visą istori kų inteligentų. Penkis jų nu nąs. kaip aukščiau minėjau,
ją. apžiurėjo cveką. ir pra gabeno ton vieton, kur vė paeina iš lapų. o kafeinas iš IŠK/'SĖ $100,000 AUK mėti ne medžiagines, bet , gaisrų bei bombų apgadin- neparduoda, o kas juos gauapstraktes tų daiktų savy-! tos triobos. Kraštas padalin- na už savo darbų, yra visišdėjo juoktis. Aš klausiu, liava buvo nutraukta, ir te grudų.
SINIŲ PINIGŲ.
bes, pavyzdžiui, kad tas na- tas į 18 valsčių, kurių kiek- kai veltui dirbęs. Dauguma
Susipažinę šiek tiek ?u
"vac tu maru?" > jis juokia nai juos sušaudė. Kitus pen
Gu broliai Smithai Texa?-si ir sako: žinai. sako. čia kis nugabeno i netolima Ša- vieno ir kito gėrimo ypatu \alstijoj, netoli nuo Odesso?: mas yra tokio stiliaus, koks vienam paskirtas vokietis lenkų, kurie dar nesenai lie< vekas neblogas. Iš bėdos motulų miesteli, kur buvo mais, dabar drąsiai galime miestelio, rado kalnuose už buvo madoje senovėj, tai vii šaitis. Pats kraštas yra tuvius skriaudė ir skundė,
ant io gali da ir pa-i karti. turgus, sustatė juos ant rin juos priskaityti prie vaistų, kasta $1 ()0,OOO auksinių pi jau turėsime sakyti, kad tai priskirtas Gumbinės apy- dabar vokiečiams įrodinėja,
Vskinzmi. sakau, mistar. aš kos prie sienos ir vi<ų žmo o ne prie maisto. Geriant ar nigų. Jiedu pranešė apie tai Fenoviik&a (ne senovinis) gardai. Lietuviškieji vals- krd esą tikriausi lietuviai,
kaltis nenoriu. Geriau su- nių skyvaizdoje sušaudė iš bata, arba kava. be jokių federalės valdžios atstovui, namas, nes senovė ne ap čiai gavo teisę išsirinkti lie- Pav., Vyžainių parapija, kutuviškas savivaldybes, ku- ri buvo labiausia sulenkinleštyk tą kruka. ką mane revolverių. Vyrai matydami piidėčkų. kain citrino, cuk kuris liepė atvežti ta auksų čiuopiamas daiktas.
Tiwpati taisyklė tinka vi-iriose neturi buti nei vieno tas kampelis Suvalkų krašto
aiip apmonijo. Sureštyk ir tą kruviną terorą drebėjo, o rus. smetona, pienas, arba
siems daiktams. Kuomet lenko, bet ir lietuviškiems šiaurėj, dabar kiaurai pasikokiu uogų. tie gėrimai visai pas jį.
pakark sakau, kad daugiau moterys alpo.
apie kostiumo me valsčiams paskirti griežti sako už lietuvius. Lietuvių
svieto neapgaudinėtų.
Poznanės ir Čenstakavos be jokios vertės kaip mais «rzn
KELEIVIO” KA kalbam
džiaga,
jis
gali buti šilkinis, vokiečiai viršaičiai. Vieti- mokyklos leistos ir jose dės
tas
ar
kain
atbudavoiimas
— O ką jis atsakė?
apylinkėse esą sušaudyta
vilnonis,
drobinis,
odinis; niai gyventojai traktuojami to lietuviai mokytojai. Taip
O jis sako. Maike. kad 5.000 lenkų
LENDORIUS
inteligentų. kuno audiniu ir teikimas
bet kuomet kalbam apie jo nevienodai. Vokiečių gy- jau įsteigta pirmoji vokiečių
aš visai bereikalo pykstu. Gdynės koncentracijos sto jam veikiančios energijos.
1940 METAMS.
stilių, madą ar kilmę, tai jis ventojų čia nedaug, bet jais mokykla Suvalkuose. LenSako. do’eii-; už tokią gerą vykloj esą suvaryta 3,000 Maža arbatos bei kavos do
šių metų “Keleivio” Ka- gali but tik lietuviškas, ru- labai rūpinamasi ir jų žodis kų mokyklos uždarytos,
'ekcija visai nebrangu. Ki lenkų vyrų ir moterų: Toni žą, pav., stiklas-kitas, žmo
tas, .-ako, galėjo paimt pen- nio stovykloj, 5.000: Pozna gaus kūną lyg sustiprina, su Jendorius truputį pavėlavo siškas, kiniškas, turkiškas ir čia svaras. Nepaprastai greit
Dėl didelio higienos ir sa. ę už toki odžiukeišiną. nės stovykloj, 3.000. ir ke kelia jame veikianti jausmų, išeiti, bet jau baigiamas ir tt., bet niekados negali but čia buvo surašyti dvarai, nitarijos pagalbos trukumo
Oi;,(lenm
»V'ečvtis. Mis- liolika šimtų Dobžioro sto bet neilgam. Kava ir arbata neužilgo bus išsiuntinėtas lietuvinis, įusinis, kininis ar valdiškas ir žydų turtas, iš- plinta
epideminės ligos,
pagreitina širdies plakimų ir tiems, kurie jį užsisakė. O turkininis.
t( ar. sakau, čia nera jo- vykloj.
kraustyti žydai, apsivalyta Kaimuose sei’ga dizenterija,
Dėl tos pat priežasties ir nuo nepageidaujamo lenkų šiltine, ir nors vokiečių adb kciia. čia yra streit
pakelia kraujo spaudimų. kas da neužsisakė, gali priPereitų sąvaitę Ladogos I ’aprastai, nusidirbę žmonės siųsti užsakymų dabar. Kai- melas negali but klerikalinis elemento-valdininkų, moky- tninistracija pradėjo su li.. i iznis, ir dac oi. Eik,
uojau griebiasi kavos, ypa- na “Keleivio” skaitytojams ar komunistinis; jis gali but toju. kunigų ir kitų. Visame gomis kovų, tačiau susirgu.i f. aa. f gauk ant jo varan- ežero šiaurėj suomiai atsi- tilo
ar komunis- kiašte nebėra nei vienos šių mirtingumas, ypač vaikų
tik klerikališkas
kler'........
Alo ats lojarU, turbut, ir- ėmė Pitkarant<)« miestų, ku- tingai Amerikos darbiniu-j—25 centai. Prašome adre- lik
krautuvės, kur žmonės gale- ir kūdikių, esųs labai di
gi į ie kiuKų priguli, ba rį rusai buvo paėmė kan»; kai, ir tuoj pasijunta esą suoti taip: “Keleivis,” 253, t iškas,
F.lrs-klierilcas tu už pinigu
fb, <n tnę pr-i/Tžjoi* ,____ _________ Stipr»*sm J.
k’0 i BrO2<hV:>V: S BoStoll, Mass
bent p-vral delis.
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Penktas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

vairios Žinios.

ttI Dieno Komitetu# Ei#
*
i
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Anglijos Lakūnai Grįžta iš “Darbo”

PAJIEŠKOJIMAI

Sūnyčio Pareiga#
Tolinu.

Pitjieškau draugo Jot- NAVICKO,
l irmiau dirbo mainose, Brooklyn,
W. Va., kur dabar randasi, nežinau,
ženotas su angle moteria. Prašau atatsišaukti.
Frank C. Maslin,
Cval City, W. Va.

Kongresas nutarė duoti
Dieso komitetui pinigų tyri
Pittaburgh, Pa.
, laužo visas užtvaras ir rube- nėti “prieš - amerikonišką
[ Į veiklą“ da vienus metus.
Taip iš tiesų pas mus ivy-'
*2ra'Tuli ’kongresmanai norėjo
ko, tik nemanykit, kad tai:
slt« tą reakcijos raketą jaunubUVO. VokietljoS nacių Hlt- į
•, .
matanti bet
Hat didžiuma
Hirlžinma stojo
ctnin
,
. malinti,
leris. Ne, trim šūviais buvo; žinoma,
už J° palaikymą.
nudėtas
Pittsburgho
South
I 1 upinti, nes žiemos metu į
Parko tauras, 2$)00 svarų South Paiką suvažiuoja iš
niekas
daudau
Dieso
komitetas
ištiktųjų
bulius (buffalol kuris savo Pittsburgho apylinkių daugi^J1 niekas aaugiau, kaip
ouuus touiiaioi, Kuris savo ..
6
reakcijos raketas. Vynausis
smarkumu ir drąsumu buvo žiemos sporto mėgėjų, o,
•»
tarnauti «?tam
imies “Hitlerio“ varda
i Hitleris labai pavojingas J9 tikslas yi a tarnauti stam
♦!”r> 1
/aru<h, . OVvnlv<iioni
npąilpnkiablam kapitalui, šmeižti uniSouth Parko taurų kai- gyvulys.
jisai nesiienKia.
darbininku vadn« ir
menė kuri susideda iš keliu pnes nieką. Pavojus netik
darbininkų vadus u
dėsėtkų galvų, turi keliasde? P?rtaj lankytojams, bet ir
Die^koSto na-

Policija Trim Šūviais Nudėjo “Hitlerį.

šimties'hektarų

aptvert, įskeltųteftku. rrapyltn-

Paji.škau brolio Stovio Puto, paei
na iš Lietuvos iš Iškoniu kaimo. Bir
žų apielinkės. ligus metus gyveno
Bostone, dabar nežinau kur randasi.
Kurie apie jj žinot malonėkite pra
nešti arba pats lai atsišaukia. Yra
svarbus reikalas.
Peter Puta
143 Bolton st., So. Boston, Mass.

i~»

Tadeušas Valantinas pajieškau dė
dienės MORTOS VALANTIENĖS,
jos vyro vardas buvo Junonas Valan
tinas, paeina iš Kaunijos. Telšių ap
skričio. Basių valsčiaus; taipgi pusseseries Stanislavos Patrulavičiutės,
ji zenota su Ignacu Kuodžiu (Kodisi.
Prašau juos atsišaukti, nes turiu
svarbų reikalų. Kurie žinote kur jie
lantiasi. malonėkit pranešti jų adre
su.
(7 į
Frank Stankus
Box 319.
Herminie, Pa.

^oĮį—&

Lietuvos Generalinis Konsulatas
\en Yorke pajieško šių asmenų:

daržą su visais patogumais. ■ hes angliakasių apgjven-•
valstiioi renkant <m-i
Šitie evvuliai taio kaiD ii ‘ tiems kaimeliams. Pittsbur- fdn° ' aI.sllJ°J 1 enkant gu ,
s»ine gyvunąi, taip Kaip n
rasA;a; i,. vaduos bernatonų buvo sumustas;
naciai, visuomet turi savo gno oieniasciai n įaaijos >jr___

vadus,"

, tie “vadai" he^ikSg^įn-i

Dakencia
oooziciio®
P° parkus
siaučia pavoA
.uTnapjųodmt
*
* .«• Si
P“at£l
Sųbuffalų kad
jingasai
“Hitleris."
P
ges.
Okon, r*
Ca-,1
lifoinijoj, bet nepavyko. 01kaimenę valdė bulius “NaPrasideda prieš jį ofensy- ; sonas buvo išrinktas guber
poleonas.” Tai buvo senas, va. Sumobilizuojama visa natorium ir paliuosavo iš
ir galingas kietasprandis, ir Allegheny kountės policija1 kakuįmo Tama ^MooneT su
jo bijodavo visi kiti buliai, su kariškais pabūklais. Atsi’
y
Jisai buvo pilnas šeiminin- randa pakankamai irliuos-i
Oficialiai Dieso komitetas
kas. Bet kaip visame pašau- norių, kurie eina padėti
neva
tyrinėja
ly “laikai mainosi,“ tai taip “Hitlerį” medžiot. Pittsbur- .
.
- -priešvalstybi- _
atsitiko ir Pittsburgho buf- gho laikraščių koresponden- nių elementų veiklą, bet si-;
•»
xtai
^ • ir fotografai
x ___ .<•_? ______
•_
m fiLroloc vri*o
komu.
lų garde.
važiuoja
Į• tnc
ias J°
mosiąs yra tiLtik kamu-

Vieną gražią diena jaunas bulius pasipriešina Napoleonui” ir prasideda žiau
ri kova tarpe seno autoriteto
ir jauno opozicininko. Ir toji kova tęsėsi per kelias dienas. “Napoleonas” buvo nugalėtas, o jaunam vadui buvo suteiktas “Hitlerio“ vaidas. Bet pas šitą “Hitlerį”
pasirodė daugiau “žmoniškumo,” negu pas dvikojus
diktatorius. Jis nugalėtojo
“Napoleono” nežudė ir nesiuntė npi
siuntė
nei iį knneentraciio?
koncentracijo:
stovyklą, bet paliko savo
pavaldinių tarpe.
•Atėju
sausio
jis
poleonu
giminei
vepamo

Atsilygindami vokiečiam už laivu skandinimą. Anglijos lakūnai anądien buvo nuskri
do bombarduoti vokiečių orlaivių bazes Heigolando saloj, šis vaizdelis parodo juos
sugryžus iš to žygio ir išeinant iš bombanešių.

Pabuvęs Vienuoliu,}
Virto Plėšiku.

VILNIAUS LENKAI NE- i LENKAI TUOKIASI SU
NORĖJO UŽLEISTI LIE
LIETUVAITĖMIS.
TUVIAMS UNIVER
Iš Lietuvos pranešama,
SITETĄ.

Eižviiko valsčiaus gyven
Elta praneša, kad per
parkus kaip į karo frontą > fKažas. Visi žino, kad prieš- tojas, Bronius Ridzevičius, imant Vilniaus universitetą
mūšių fotografuoti.
valstybinei veiklai tirti yra dar vaiku būdamas įstojo į buvo
____ ,pastebėtas
________ ______
kaikuriu
Iš pradžių buvo bandoma Justicijos Departamentas, į vieną katalikų vienuolyną ir lenku profesorių ir studentu
........... nri nrašv- kuris turi galios ir areštuoti, čia turėjo ne tik -poterius
- -*
-~ studentų
sambiuzdis.
Dalis
gražumu “■
Hitlerį
1
cinivta
įtartinus
prasikaltėlius.
Die

'
kalbėti,
bet
ir
darbą
dirbti.
,
gabenosi
į
universitetą
mai
ti prie “tvarkos,
so
komitetas
tokios
galios
Gyvenimas
vienuolyne
Risto atsargas ir rengėsi pa
jam grįžti atgal į užtvarą,
visai
neturi.
Jis
tik
loja
irjdževičiui
nepatiko
ir
ji
s
paskelbti “sėdėjimo” streiką,
Bet jis nėjo. Mėginta jį trošmeižia.
Kaip
vienuose
de■
bėgo.
tačiau jų pačių tarpe įvy
kais stumti. Bet jis ir trobatuose
New
Yorke
buvo
j
Ridzevičiaus
tėvas
ukikus skilimui, jokio “streiko”
kams priešinosi,
žinoma, nebūtų jis “Hit- pasakyta, Dieso komitetas j ninkas, bet sūnūs nenorėjo neįvyko. Iš vyriausybės pu
leris,” jei jisai lengvai pasi- eina šunyčio pareigas : jis į dirbti lauko darbų, tai sten- sės buvo pasiryžta riaušininlojimu
didelį i gėsi prasimanyti kitokį
vers- —
k^s visu
griežtumu
duotu. Jisai atsisakė grįžti i savo
„
ZT ..prikelia
..
z
— ©
...... ...........sutram..........
savo gardą, nežiūrint visų sunI
(Justicijos Depai ta- lą Jis sugahojo tapti ple- dyti. Universiteto perdavicivilizuoto pasaulio pastan- mentą), kuris galįs n įkąsti | siku.
/ mas įvyko tvarkingai. Tik
cnr
nm-s
“
Yonnlpnniis
”
suvalstybes
kenkėjams,
laigv
Įsigijo
pistoletą
n
dideli
vienoje universiteto krosnvgų, nors “Napoleonas ' su
Kongresas
davė
pinigų,
kad
i
suomišką
peilį
pnsijuosė
įe buvo rasta bomba ir nugiyžo.
jis
lotų
da
vienus
metus,
j
prie
diržo.
Vieną
naktį
jis
s
tatvta. kad vra dineusi daPrilipi
my tvrii> mn
kuri
į

kad dabar tenai esą nemaža
sutuoktuvių, kurių tikslas
esąs lengviau gauti piliety
bę ar apsigyvenimo lengva Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
tų. Esą tuokiasi daugiausia GYDUOLES
nuo visokiu ligų. Kurie
pabėgėliai lenkai su Lietu turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą paturima
vos pilietėmis.
ir busit patenkinti.
(lt)
Dėl to pranešėjai prisibi
PET. LAMSARGIENĖ
jo, kad tai bus tiktai laikinė 1X14 S. YVater St.. Philadelphia. Pa.
priemonė, o vėliau tie susi
NAUJA VAISTŲ KNYGA
mokėliai, kai tiktai galės, SVEIKATA LIGONIAMS
dums kur ir surasti jų nebus! Gydymas visokių ligų šaknimis,
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėkgalima,—liks apviltos su !į loiiiis
lapais. Joje telpa 311 vardų
.u
tuoktuvių
aukos. Dėl to sku- i visokiųir augalų
angliškai
r. inčios ištekėti eS«l, neap- 5 >r lotyniškai, ir lietuviškai,
paaiškinimai kokias
į litras gydo ir kaip reikia vartoti.
sigalvoia.

(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
Kanados doleris dabar tik Ko e-entai.)
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
gei iausia siųsti Money Orderiu, arba
popierinį doleri laiške. Adresas: (-)
PAUL MIKALAUSKAS
; 24 S W. Fourth St.. So. Boston, Mass.

Į
!
Į
j
Į

__

$60,000,000 AUKSO PA
SIEKĖ TURKIJĄ.

Francuzija ir Anglija da
vė Turkijai 8168,000,0001 PANA1KINKIT
paskolą. Pereitą sąyaitę An- Į PLEISKANAS ir
karon atėjo iš Sirijos spe-•
.
cialus traukinys, kuris atve-J oMSlipiTZlATt
nuosavybės. Ateityje be lei- žė iau $60,000,000 vertės:
, . . ,
iš universiteto išnešti aukso. Tai dalis paskolos.!
T P-™;
i-Kot Unc ot partekite AIexanders < astile Ohve
.bet koki turtą uždrausta.
LlKliSi
vctip pdl uu. <tL-j0.| Shampoo ir Stiprinantį Tonika,
vežta Turkijon grynu auk- į I i siųskite 25 centus, o mes prisius;2 Sampalu.
u. Turkija nesenai pasirase.
STAMBIOSIOS NELAiALEXANDER’S CO.
su Anglija ir Francuzija su- Į
MĖS LIETUVOJE
412 W. BltOADYVAY.
tartį prieš Sovietų Rusiją,;
1939 METAIS.
SO. BOSTON. M \ss.
todėl
ji
ir
gauna
tokią
gra:
Kaunas.—Stambiosios ukinės nelaimės Lietuvai pe žią paskolą.
JUST OI T
reitais metais laikomos šios: RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
žuvo trys musų prekybos lai
vyno laivai—“Kaunas,” už GREITAI PALENGVINAMI
plaukęs ant minos, “Pane Nekcntėkite bereikalingai raumenų
Tūkstančiai žmonių
vėžys” sudužęs ant povan- skaudėjimų.
pasiekė nepaprastą palengvinimą
SHORT STORI ES
dedinės uolos ir “Nida” žu r-. um£»:š’:ų skausmu, strėnų raumenų
skaudėjim . išsinarinimų ir šiaip rau
Ky
vusi ant seklumos: sudege menų
skaudėjimų vien išsi'.rindami su
STANLEY 1‘ATRl S
apie
dešimts
miestelių: Pair-Expc
’’eriu. Šis sensacingas lini$ 1.7)0 a Bonk
ūmai sukeikia laukiamą paGargždai, Šilalė, Tiyškiai, mentas
PEGASUS PU B. CO.
’engvinimą. Virš 17 mi’iionų bonMiroslavas, Tverai, Kuliai, kučiu jau išparduota. Todėl neati67 YVot 14-th Street.
NEW YORK
Židikai. Užventis, ir keli mi dėliodami nusipirkite ir jūs bonkute
Pain-Exoeherio. Reikalaukite Pain(in
English)
ško gaisrai, kuriu didžiau Expe’lerio su inkaru _ar.t dėžutės.
sias buvo prie Merkinės kur
sudegė keli šimtai hektarų
V/RUJA
miško.

Tai tokio likimo susilaukė : koIPu7izn?° neišnaikins. Ši-j ras nieko neturėjo, tai plėšiuth Parko “Hitleris,“ bedarbą dauggeriau atlieka j ko buvo tik išbartas, kam
South
didensio
“
l
e
P
a
^
Stalinas.
- :
•
,kišenėmis
...
tuščiomis
va*
iieškodamas
žiuoja.
bensraumo“
(gy venamojo
Kitą dieną jis nuėjo į Viploto). Turbut tokio likimo DEGTINĖ, KORTOS IR
iduklę
ir vienam restorane
MERGINOS
YRA
BLOGI
susilauks ir Berlyno nacių
i
papietavo.
Papietavęs iš
MOKINIO DRAUGAI.
Hitleris, kuris taip pat ne
i
traukė
revolverį
ir ten buvurimsta savo garde,
Raseiniškis Ad. Žemaitis ius žmones sukomandavo
*
S. Bakanas. buvo geras mokinys, bet su- pakeln- rankas aukgtvn ii
sidėjęs su blogais draugais į aliduoti pinigus,
John Lewis Po Sovietų Vėliava.
jis veikiai sugedo: pradėjo
Vienas užpultuiu sugebėapleisti pamokas, blogai Į jo pasaukti policijį ir eksmokėsi, o vėliau ir mokyklą j vienuolis buvo suimtas.
turėjo apleisti.
Tardant ilgai buvo aiškiKadangi Žemaitis jau bu- L
r kaltinamasis yra
vo įpratęs plačiai gyventi, o jnoimalus ir ar nusimanė sap’ačiam gyvenimui reikalin i vo darbo pasėkas. Šis klau
gas pinigas, tai, kitų pa ja- i sima^ juo labiau teko pa
mų šaltinių neturint reikia' grindinai išaiškinti, nes bu
vogti.
vo keliama veisija, kad tėIr Žemaitis susitaręs su!įvastsąs nenormalus, taigi
savo draugais Stasiu Rada- kaltinamasis galįs būti pa
vičivm ir Julium Andriu-' veldėjęs kokių nors psicho
kaičių iškraustė vieną butą d loginių sutrikimų.
pavogtus iš to buto daiktus? Teismo medicinos eksper
SENATORIUS BORAH
už niekus išpardavinėjo.
tai pripažino, kad kaltina-,
PALIKO $200,003.
Nusikaltimas buvo išaiš masis via noimalus ir su
Laikraščiai praneša, kad
kintas ir kaltininkai patrau prato savo da’ bo reikšmę.
šiomis
dienomis miręs sena
kti tieson.
Apv«’ardos teismas Ra
Kauno apygardos teismas dzevičių pripažino kaltu,; torius Borah paliko $200,pripažino kaltais ir nubaudė bet, pasigailėjęs, nubaudė! 000 turto. Visi pinigai esą
Žemaitį ir Radavičių po tik pusantrų metų sunkiųjų' sudėti į valdžios paskolos
dvejus metus sunkiu ių dar daibų kalėjimo ir, kaip ne bonus.
Nežiūrint kad jo našlei
bų kalėjimo, bet kaip nevi vi.- amečiui. trečdalį baus
si mečiams po trečdalį baus mės numušė: be to, nutarė lieka toks didelis turtas. Se
mės numušė: Andriukaitį, prašyti prezidento Smeto natas nutarė mokėti jai iš
kaip mažiausiai šioje vagys nos nubaustojo pasigailėti ir valdžios iždo po Siu,000
tėje nusikaltusį, šešiais mė likusia bausmę dovanoti, tu pensijos kas metai, kol ji
nesiais paprasto kalėjimo, rint vilties, kad vaikėzas pa gyvens.
Prieš šitokį visuomenės
bet ir nuo tos bausmės lyg sitaisys.
l'inigų eikvojimą turėtų užtinai atleido.
piotestuoti visa šalis. Bet ar
KĄ SAPNAVOT?
NUŠOVĖ RETĄ LIETU
ii oi it ka ta- (■apna- reiškia. Ne protestuos?
<iyk:t tų sapnų niasnn-. Sl'ž’N<»VOS MIŠKŲ GYVŪNĄ.
i KiTl Silpnai pran >auj.i ateiti. Ka> p aparčI'i ziei»\s n: k r. 11 tuos
sapna:- tnri KITOS APYSAKOS:
Ana diena bendroje me-: ?1''' vn ,i knki!i airąę
llt Ne’.ižs'.tikint:.- Vyras; (2) Žy
tinkamai išaiškin’>•: kalioj. Pr! -riskit dinti Giria; (3) K1 ii*la; (4* Kenk
džioklėje š<ikių urėdijoje, jan^i
ų lehčtina Sar»ni:iink:i ta. Jo-e nurodoma kaip žtno:u- pai
Baltkoių miške, vienas me liki;;i: št.ob
iien.
O!.\ YNI
I PO kai tiki į visokiu- prietarus,
džiotojas nušovė lūšį. Už U lot Grand -t..
Broohlvn. N. Y. burtus ir tt. Kni">a . ................... 15c
lūšio nušovimą įstatymas c
numat > iki 1.000 litų bau
LIETUVIŲ
KATROS GRAMATIKA S 8
dos. Nušautasis lūšis atiduo
- -------------------*------------------------------------------------------------Kai Amerikos angliakasiu unijos p/czidentas John Lt*’,vis
tas universiteto zoologijos
aturliakasi'i konvencijoj Colunihus nuest; anąti en sakė pra
Prilaikita Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
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vo nutraukta. Tęsdamas toliau savo kalbą lx*vis palakė.
tai sumokėjo tūkstantį litų
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston. Mass. S
I ad lai »tu\e- niekšišku n^n etde’iu tV)» ' ■
bando ,

savo galingą sprandą į tvorą
ir išvertė ją, nelyginant kaip
nacių vadas į Lenkiją. Išvertė tvorą ir leidosi abudu su
“Napoleonu” vandravoti po
visus parkus. Parkų prižiurėtojai ir policija, lygiai
kaip Francuzija su Anglija,
pamatę kad “Hitleris“ su-
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Aitutis Mateušas ir jo duktė Ona,
žinomi dar ir pavarte Eitutis, 19.39
metais jryvenęs Greenpoint, N. Y’.
Jiems priklauso turtas Lietuvoje.
Ilataitis Juozas, dar nesenai gyve
nęs Pittstone, Pa.
Cikelis Kazimieras, žinomas dar
kaip Charles Baker. Į Ameriką atvy
kęs 1913 metais ir iki 1S20 metų gy
venęs Milnor, N. Dak.
Diringis Jonas, kilęs iš Ilgšilio
1 aimo, Luokės vaisė.. Telšių apskr.,
i Ameriką atvykęs 1913 metais ir
1927 metais gyvenęs Philadelphijoj.
Kasperavičius Adolfas, žinomas da
ir pavarde Kasper, į Ameriką išvy
kęs 1923 metais ir prieš kuri laiką
gyve nęs Philadelphijoj.
Jieškomieji prašomi atsišaukti į
Lietuvos Generalini Konsulatą, 16 \V.
75-th st., New York City. N. Y.
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Knyga apie valgiu gaminimą. Knygoje randasi 340
receptu. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis ne vien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminų kokybę.
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D.
Moterų Skėrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. RR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Karas

Europoje

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
įvykius, tai skaitykite “Naujiena*."

“Naujienos“ yra pirn-'-s ir didžiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų
prenumerata melams Amerikoje (išimant Chicagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Mouey Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street
CIIICAG0, ILLINOIS

j

SeSta* Puslapis.

Moterims Pasiskaityt
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Amerikos Moterys Kongrese.

Vasario 7 o.. 1940 m.

KODĖL KALTINTI JIEVA?
•Jeigu ne Jieva, pasaulis mstybę permaldauti ir tas
šiandien butu laimingas.; nelaimes pašalinti?
Žmonės nežinotų ligų ir nie- J —Maldomis,
aukomis,
kas nemirtų. Vyrams nerei-: pasninkais ir atgaila,
ketų kasdien eiti i darbą, o* —Bet kodėl Dievasrustimoterims nereikėtų kasdien : naši ant žmonių
?
pečių kurt, valgyt virt i-į —Todėl, kad žmonės yra
puodus plauti. Nebūtų snie- blogi ir nepildo jo įsakymų,
go, nebūtų šalčių, nereikėtų; —O kodėl žmonės tokie
pirkti drapanų, nereikėtų blogi?
kasti anglių. Visi gyventu-į —Todėl, kad jų prigimtis
me rojuje, naudodamiesi sugadinta,
amžina laime. Bet Jieva vis- i —Kas kaltas, kad toji jų
ką sugadino. Ji pakurstė A-! prigimtis sugadinta?
domą nuskinti uždraustą; —Pirmasis žmogus A dovaisių, ir pražudė rojų. Už-i mas, kuris Jievos suviliotas
tai, kad Adomas davė jai suvalgė uždraustą vaisių,
patikusį obuolį, “mielašir-į tuo sulaužydamas Dievo įsadingas” Dievas išvijo juodu kymą.
iš rojaus ir pasmerkė mir- | —Kodėl Jieva tą nusikalčiai visą businčią žmoniją. į timą padarė?
Netik mirčiai, bet užleido* —Todėl, kad ją sugundė
mus ligomis, karais, šalčiais, velnias,
gaisrais ir kitokiomis nelai-! —o kas sutvėrė velnią?
mėmis.
!
—Dievas.
Taip sako krikščionybės į —Kodėl Dievas leido jam
“mokslas."
: gundyti Jievą, žinodamas,
Ar galima todėl stebėtis, i kad pirmieji žmonės nusikad šitą “mokslą’’ (tikėji- ■ kals ir tuo užtrauks nelaimę
mą) atmeta visi išmintingos- ; visai busimai žmonių gimi
ni žmonės? Jį atmeta net ir nei?
rimtesni kunigai. O jeigu —Tai yra paslaptis,
kurie viešai neatmeta, tai jie —Bet kodėl žmonija turi
veidmainiauja:
nors ki- kentėti dėl Jievos nusikaltitiems ta ‘‘mokslą’’ skelbia, mo, jei tą nusikaltimą pats
bet patys juo netiki. Vadi- Dievas leido padaryti, pa
naši, tokie kunigai nėra siuntęs velnią?
nuoširdus. Jie—veidmainiai- i —l tai aš tamstai neatsa
kinėsiu, nes tai yra nusikals
tamos mintys ir piktžodžia-
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ŠITAS VYRAS NESUVAL-. kaip išrodo pasaulis, ką kai
t>a kiti žmonės ir tt. O jeigu
DO SAVO ŽMONOS.

os vyras buna suniuręs, neVienas ras skaitytojų rašo uri noro su ja pasikalbėti
“(ieib. Redakcija! Kan rba išsivesti ją kur į žmovisi. taip ir as noriu gauti ro ’es. tai da sunkiau jai toks '
dos pe • Keleivi.' čia maru yvenimas pakelti. Lėtesniu
sei mj •' i š k • - gy v e n i m o rei ka rudo moteris gal kentės,
las. Aš norėčiau žinoti, kaų
.artais net ir verks, bet vie
prilaikyt moteri namuose la niekur neis: drąsesnė gi
Aš. rat. neirtu i jokius p2 u nekentės ir eis viena pati.
. kniubus
•
UTUS.
r'.'. •' -•»ių)
ri KUI* lik KO ieicu vvras su ia neina.
okiais atvejais iš abiekiu pramoga, lai ir bėga.
įsių
reikalingas kom
n
“Taigi as n-iėeiau gaut
rodos, kas reikėtų daiyti promisas: vyras turi pasi
1 tad atšaldžius ją nuo publi rengti nors retkarčiais nu
kos. Vairo supratimu, narni-, dvėsti savo moterį i visuobūti via daug geriau ir pi ueniškus parengimus bei
asilinksminimus, o moteris
giau. Einant i visokius ba
urėtų
stengtis susirasti kokį
lažnai reikia mokėt
•ius,
tžsiėmimą
namie, kad ne
bilietą,
eigi
!>O viltų
taip.
nuobodu.
Geriaueisi dviese, tai b jau - do
lenai. o t igtt vairtsciosi <iaz is jai dalykas, tai skaityti
įtai. tai m -Klaro gana dide mygąs ir laikraščius. Perū įdomesni dalyką,
les išlaidos. Mano suprati i j
į
turėtų
jį atpasakoti savo
rteisa alaus
mu. pasi
namus, išeina daug pigiau n i y rui. Tuomet atsiras kalbai
j ema ir pasikalbėjimas bus
geriau.
“Man iub’ausia nepatin I domus. Paprastai, žmonės
ka. Kati Kaimynai juoKiasi i tesikalba tarp savęs dėl to,
tokių lakstymų. Sako. "ta •ad neturi apie ką kalbėtis,
šimet susirinkusioj Kongreso sesijoj yra 6 moterys. Kai tie Carau ay yra senatorė iŠ
gyva jo moteris, jis negal skaitymas visados duoda
Arkansu valstijos, o visos kitos—žemesniųjų Kongreso rumų atstovės, čia parodyti
ios nei pasivvt.’ Na. ir kur tt liskusijoms medžiagos.
visų jų atvaizdai ir pažymėtos pavardės.
eta ją nav si, kad man reiTaigi, patartume tamstai
kia duoną užsidirbti ir bė nusipirkti gerą knygą ir
gioti nėra. kada Ir kai ii iš ’uoti žmonai ją perskaityt. Moteries Gyvenimas Balzac’o Romane.
važiuoja toliau, tai ją vis ka- i Čia nurodysim keliatą to
nors parveža. 31 an tas nepa i lių kny<nĮ:
Honore Balzac, garsus
tinka, o ji da daugiau man ’ D-ro Basanavičiaus su- francuzų rašytojas, yra paširdį užgauna, sakydama: inktos pasakos, “Iš Gyveni- rašęs romaną apie moteries
y-y“
t i • 7V)- bntinvhč L---- • i
t i
kuo Kunigų
moKsias yra
‘Buk žmonėms prielankus no Vėlių bei Velnių,” dide- gyvenimą buržuazinėj vi markizos Eglemonienes du- -M'be, tokia pat būtinybe, buvo ir Kun. Jule Clarez, njeKaq daugiau kaiu tamsiu
Saint-Germain ^monju mulkinimas^ Prisoirtai iie ir tau ’bus prielankus le knyga, kainuoja §2.50. suomenėj ir šeimynoj. Da-( ktė labai ereit naiunta ta už- haiD va!^vt?’ gertl ar Po ba-, Paryžiaus
O aš nenoriu tokių prielan Tai kiek kainuoja vienas ba- bar šis romanas išverstas į nuodytą orą, kuriame jai bus važinėti.
.
l’Auxei
terrois bažny čios \ika- tas prie sienos kunigas turi
kumų. ir nenoriu nieko ture ius. bet iš knygos bus daug lietuvių kalbon ir išleistas! tenka augti. Ji, mylėdama
Balzac’as, be ypatingos ras ir garsus pamokslmm- prisipažinti, kad jis nieko
nei su tokiais vyrais. nei sv 1 augiau naudos.
Lietuvoje, lietuviškai pava- i tėvą ir jausdama jam pagal- moters padėties visuomene- kas. Bet ilgai kunigauti ji nežino, jam viskas “paslap
moterimis, ką žiemą lakšte
Kita serą ir būtinai dintas‘‘Trijų Dešimtų Metų Į bą, instinktyviai neapken- ,ie ir šeimoje, šioje knygoje negalėjo, nes negalėjo žmo tis.” Ką gi reiškia žodis “papo bab’us, o vasarą po pikni tiekvienai šeimynai reika- Moteris.” Jį vertė J. Choru*- i čia motinos, kuri, slėpdama- *‘°do aristokratijos gyveni- nėms
’inga knyga, tai D-ro Grai- kytė-Šveistienė.
1 si nuo vvro, meilinasi savo nią. nepagailėdamas iškelti negalėj
k u Mane tas nervuoja.
Huno
“
Sveikata.
”
.Ji
kainuoŠito
romano
turinį
trum-I
meilužiui. Mergaitė jaučia aikštėn jos neigiamųjų bruo- iš kur
“Taigi prašau duoti man
jis
jib papa- x
nežiną rieko apie parodą. per ‘Keleivį.’ kas man a taip pat S2.50.
šaulio pradžią, tai kam jie
Laisvamaniško pobūdžio
reikia daryt. Tik prašau ne
s. jame Į gimusiam iš veiesnes neve-; n.•«iusi#^vi»uuiuaici uuum- Uau cut įnuosii uus.' Tarp tauzija apie koki ten “roiu”
įdėt į laikraštį kas ir iš km Į ouiki knygelė yra puikiniu
......
_pa- piešiamas įdomus moteries į dybinės meilės, rodo daug gos, todėl irmūsiškis skaity- kitko, toje knygoje laisva- jr “Adomą ir Jieva?” Kam
> ko Ingersollio parašytas
šitą laišką rašo.
i-'akoiimas “Apie*Dieva7Vei. gyvenimas, tai norime supa-’i daugiau
ir nuoširdesnės Mojas, atidžiai skaitydamas, manis stato kunigui klausi- -j "kaltina moteri* pražuAtsakymas:
mus.
o pastarasis atsakinėja. •-į,žjus ta
į užtraukus
nia. Dangų ir Pragare.” Kai- žindin'i .«> juo ir šio sky-į meilės, negu jai, todėl, iš; turės iš jos žymiai daugiau „
...............................................
Duoti šitokiuose atsitiki
"t-riaus skaitytojus.
; pykčio nustumia nekenčia-.-—-—— -----..... - .Is!iu
F«c,v.u.v
iai Dievo
‘<>.^
s,daro slt0KS P*81’ žmoni
žmonijai
Dievo di
prakeikimuose “rodą” ne lengva. i w°Ja llK -acmą
brolį
į
upę,
kur
šis
ir
pri-!
bulvarinio
romanėlio.
kalbėjimas:
mą?
Buvusi
Katalikė.
Vabalvnas sako:
šundaktariai parduoda “vai-i Taip pat labai įdomi ii
M. Vabalynas.
; geria. Veidmainiavimas ir'
—Kokia yra pasaulio pra
stus.” kuriais esą galima at-i ^mokinanti laisvamaniško
Knygoje sprendžiamos į rkt nlPČia^i ne tik j
džia?
pratint žmogų nuo degtinės! 2obudžH knT^lė M'a “AJ meilės, vedybų, šeimos pro-S eapyKa - pieca. .
Lengvas Budas
3-0 ybĮXu -Tian.^
SK3KĮgx*S pš "HrtS
—Dievas sutvėrė pasaulį
Išmokt Angliškai.
ir nuo tabako. Bet niekas da
REDAKCIJOS
per šešias dienas.
nėra .si adės tokio -vaisto/ Kamuoja t.K
žoe.
suomeneje. Jauna moteris
tik 2oc.
moteris1I
1 pnSoti'savo sSd
suomeneje.
Rarkins reit-aSrę-iausiij «xlž;g ir
—O kas vra Dievas?
ATSAKYMAI.
*
rasik&lbejnnu ši knvį-.- įtaisyta taiD
Kuriuo butų galima atpratm> įsuomet verta perskai- išteka uz pataikūno kariniu •! se didžiules seimo
J Apie tai niekas nežino, j ;er)£Va; jr suprantamai, kad kipkvieti moterį nuo balių ir pikni-' tyt ir “Kokius Dievus
tai yra paslaptis.
I nas gaiš greitai išmokt kalbėt angiiš.-r— re;ik atskiri žodžiai,
kų. jeigu ji turi prie to pa- nės Garbino Senovėj.”
—Kaip galima sukurti j ££
pasikalbėjimai dar
linkimą. 6 toks palinkimas' vra plačiai aprašyti Perk
bo jieškar.i, važiuojant kur nors, nupasaulį
is
nieko?
pas moteris beveik visuomet nas, Pikuolis, Patrimpas.
I ėjus krautuvėn, pas daktarą, ons bar—Tai
yra
T
.
-paslaptis.
' idaskuti. pas kria^ičiu ir tt Su fonebūna didesnis, negu pas vy Milda, Gabija. Žemaitė
Kokia yra priežastis ze- i -Zkn Ištarimu ir e-aruatika. Antra
rus. Ta; i areina nuo to. kad kiti senovės lietuvių dievai, liau pa
.,
mės
drebėjimų,
karų. marų,! ?* ''Tteholcona"
?•’ pagerinta
Iictlilcl JJI ctl <3
telpa žinių beveik kas savai
n •»! ini
95 .a. Sutaisė
3OC.
vyrai tini daugiau progų su kurių išviso buvo 33. Apra- laipsnis, jo karjera, markizo
potvinių n kitokiu baisiu!
Eglemonų
vyriausioji
duk

tė.
Už
prenumeratą
ačiū.
lasyti
ir
kitų
tautų
dievai,
titulas.
Galvoti
jauniems
žmorGmis sueiti, negu motegamtos nelaimių?
LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo ju
sunkiausia, ir tik vėliau pa- tė, nors ir maža būdama
ivs. Ar vyras dirba dirbtu Kainuoja tik $1.
T.
Šimkonienei.
— Kalen
apsisaugoti. Parašė P-ras I". Ma—
Dievo
rūstybė.
j
talaitis. Antra, peržiūrėta ir oacvGraži eilių ir dainų knv- sirodo, kad plaštakėlės nu pražudžiusi brolį, vis dėlto dorius yra tamstai užrašytas
vė;. a: bizny, jis visą dieną
--- Kuo galima tą Dievo rinta laida. Kaina.......... ....... 25c.
luii reikalu su kitais žmonė- sa, “Sielos Balsai.” kainuo- svyla į liepsną sparnelius ir išauga jautri mergaitė ir pri ir, kaip tik bus gatavas, tuoj
puolamai
staigiai
įsimyli
turi lindėti voratinklyje, ner.ti jie jam net nu- :o
ous išsiųstas.
“Žemaitės Raštai Kare bepajėgdamos ir nedrįsda- nuo policijos jų namuose
sio< sta
vakare jis nori
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
piratą, su juo pabėgdama.
A. Lužeckiui. — Jeigu
ramyl •
mos išspi usti.
asilsėt Tu > tarpu Metu,” 50 centu.
ištisą dieną bun i
gi m
Visos paminėtos čia knvTaigi ir ši moteris greit Po kelerių metų tėvas susi diaugas dirbai iki 1939 me
GARBINO SENOVEJE?
na mie
pati. Ji išsiilgs- cos via gaunamos “Kelei- pajuhta ir pamato, kad po duria su žentu ir dukterimi, tų vasaros ir mokėjai į So
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saules
vestuvinis gyvenimas nėra dabar jau ketverto vaikų čiai Security Fondą, tai se
i noiisi žinoti
i a ž::.;
knygom
toks. kokio ji tikėjosi. Vv-«motina, ir mato, kaip jauna- natvės nensiją turėtum gau
garbintoji? iki pat krikščionių gadynės.
ti.
Kreipkis
tuo
reikalu
į
So

į
as
gana
bukaprotis
nataii
*is
piratas
ir
jo
duktė
nepaŽadanti Smuikininke
S A % r S.“*
kunas visuomenėje ir toksi prastai mylisi, nors ir nepa- čia! Security Boardą savo
pat bukaprotis šiurkštuolis!Plastai pavojingą gyvenimą apygardoj. Jo adresą gali
namuose ir šeimoje. Apie įgyvendami. Pavojai jaunuo- sužinoti savo miesto polici
kokia nors taip vadinamąja Mus dar labiau suartina, ir joj arba pašte.
šeimos šilumą nėra nei ką i jie gy vena vienas kitą su L. Karnaičiui.—Kad “pol
kalbėti, todėl moteris diena! prasdami, visai nenorėdami kos” gadina lietuviškas ra
iš dienos vysta, kol pradeda į grįžti į tą visuomenę, kurios dijo programas, tai tiesa:
žavėtis meilužiais nepajėg- visa moralė paremta veid- bet tamstos pageidavimas,
ir tragedija
dama persiskirti. Visuome maimavimu
kad per radiją griežtų 40
nė pakenčia tai, kad mote dvelkiančiomis paslaptimis. muzikantų benas, yra ne-j
ries vyras turi meilužių; bet Jaunystėje kentėjusi dėl įvykdomas, nes tiek žmonių
nepakęstų skyrybų. Geras dviveidiškos
visuomenės nesutilptų į tą stotį, iš kurios
vardas ir garbė leidžia tam‘moralės, markizė Eglemo- transliuojamos lietuvių pro
iikrą vedybinę prostituciją, nienė i senatvę susitaiko su gramos.
kurią Balzakas savo herojuj tuo dviveidiškumu, jei jis
upomis pavadina tikruoju neprieina iki skandalo. -Jau- NAMŲ DAKTARAS.
\ n du, bet draudžia “ardy- niausioji jos duktė, išaugusi Parašė daktaras A. J. Karalius.
"šeimą, neleidžia pemi- nuodais persisunkusioje at ši nauja knyga užpildyta
—r_..
vien re
aiškiausi nurodymai kokius
kirti, nes persiskyrusi, mo- mosferoje, tuojau pat pra- ceptais,
vaistus dėl kokios ligos raudoti. Ver
-’S ne tik susilaukia visuo- deda klaidžiais keliais. Ta- ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
Daktaras vra vienas iš reikalin
'. nės paniekos, nebetenka tai kankina motiną, bet ji mu
giausiu knygų kiekvienam lietuviui.
mo. ios pagarbos, bet ir nedrįsta energingai .pastoti J igyl it tuoj. Didelė knyga, apie
puslapiu. Kaina
omiškai nukenčia, ne- dukteriai kelio i pražūti, pa- .300
Audeklo viršeliais ................... $2.50
•ama pragyventi lėšų. ti jausdamasi kalta, ’ pati
Senovėa Lietuvis Zioycia
žinoma, čia kalbama apie auklėjusi dukterį nuodų pil- KVNTGV CELIBATAS.
i
dabartinė* kriUfionybėa gadynėje kiekvienas turėtų
T.šaiškir.ia kunigų nepatystės isB.dzac’o gadynę Erancuzi- name ore. Ir jos duktė, kad
perskaityt, nes tik tada galės aiikiai supranti Ii>ev« bu-imą
tt

PaTricia Tr avers. P» rr tu amžiaus mer/■. • . r ii stebina muzikos mėgėju* nepaprastais savo
•
šiomis dienomis ii jau išpildo visa koncertą Carr.iįi.t Ka . ■
Ne\v \orxc. kurį uti sureng
National Orche-’r,':' Association.
j;

tus.—Red.) Nesugyvenimas pat ji pradeda

nuotykingą

puolimas. šia knygą turėtų perskaitorija. pasekmės ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas jr jauni
kaitis. kurie geidžia, kad jų moterįs.
dukteris :r mylimosios nepapultų j
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo
To-.vsend I'ox, D. D., sulietuvino
Ferdinand de Snmogitia............. 25c.

ta

Knyga didelio formato, tari 271 poalopj. Kaina p-->if ros .(į darais
— I Oi'; audimo apd.—$1.25, Maigus galima siųsti eopierini dolerį
arba "Money Orderj”. Adranrkit sekančiai;

KELEIVIS, 253 Bro«dway, So. Boston, Mass.
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Neramiausia Pasaulio Dalis.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Nuo musų koreąpoadentų Ir Ii Lhrtwoe Laikrai£i%)

Bemylėdamas Našlę,
“Numylėjo Jos Pi
nigus.
Kartą pas vieną Pajotijos
našlę, kuri gyvena su savo
10 m. dukrele, atėjo nepa
žįstamas vyriškis, pasivadi
nęs Juozu Paura. Našlei pa
sipasakojo, jog iis tarnaująs
Smalininku geležinkelio sto
tyje budėtoju ir gerai pažįs
tąs jos brolį, dirbantį van
dens kelių rajone. Šis seserį
jam piršęs.
Našlė iš pradžių nelabai
nepažįstamu tikėjo, bet kai
šis parodė savo dokumentus
ir vieną fotografiją, kurioje
tarp kitų buvęs ir jos brolis,
patikėjo ir pradėjo tartis ve
dybų klausimais. Derybos
tęsėsi 8 dienas.
V ieną rytą našlė išėjo pas
kaimyną dirbti, namie pali
ko Paurą ir savo dukrelę.
Grįžusi vakare iš darbo, P.
jau nerado. Ant stalo buvo
padėtas raštelis, kuriame
prašoma nepykti, kad paė
męs, nes labai reikėjo. Se
kančią dieną žadėjo grįžti ii
grąžinti. Iš kart našlė rašte
lio turinio nesuprato, bet kai
piniginėje, užkištoj už bal
kio, nerado 30 bitų, suprato,
jog esanti apgauta. Kieme
surado laiško voką, adre
suotą Paurui. Palaukusi ke
lias dienas, laišką nunešė
policijai ir paaiškino visą
nuotikį.
P. apie metus laiko nuo
teismo slapstėsi, 1939 metų
birželio 15 d. buvo sulaiky
tas. Policijai aiškinosi, jog
tikrai norėjęs tą moterį ves
ti, tik nesusitaręs dėl turto,
pinigų iš jos nevogęs, o raš
telį palikęs, kaip kvitą, kad
skolingas už 8 dienas mai
stą.
Vėliau, tardomas, prisipa
žino pinigus vogęs, tik ne SO
litų, o 17 litų.
Paura daug kartų teismo
baustas, todėl jam, kaip recidivistui, paskirta pusantrų
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo bausmė, be to, susiaurin
tos teisės.
DZŪKŲ KRAŠTE PADA
RYTA NEMAŽA PRO
GRESO.

Jei tikėti Eltos praneši
mui, tai dzūkų krašte, Aly-,
taus apskrity, padalyta jau
pusėtinai progreso. Dar ne
senai buvę kaimų, kur nei
vienas senesnis žmogus ne
mokėjo rašyti. Dabar visur
statomos erdvios, šviesios
mokyklos, mokytojai kai
muose atlieka didelį švieti
mo ir kulturir.imo darbą, re
tas kuris dzūkas bėra be
laikraščių, jaunoji kaita ga
bi ir noriai mokosi. Vienas
dzūkų kilimo amerikietis.
Radziukynas, savo gimta
jam Kurnėnų kaimui pasta
tė ir padovanojo didelę ir
gražią pradžios mokyklą,
kuri aukotojui daug kašta
vo, bet yra moderniausia
mokykla visame Dzūkų kra
šte. Dzūkijos centre Alytu
je yra amatų mokykla, že
mės ūkio mokykla ir kt, ku
riose mokosi
savistovaus
verslo daug dzūkų jaunimo.
Be to, Alytuje yra gimnazi
ja su 800 su vi ištini moki
niais. Pasikeitė kaimų ir
mieistelių vaizdas. Vis dau
giau kaimuose matyti skar
dinių ir raudonai dažytų
gontinių stogu; miesteliuose
sudėti šalygatriai, namai
nudažyti, orieš namus įreng
ti gėlių darželiai. Ligi šiol

Septintas Poslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

SKANDALAS PADZENKAVOS KAIME.
Ūkininkas Žukauskas susi
dėjo su tarnaite, ir kažin
kas padegė namus?

Igliškėlių valsčiuje, Padzenkavos kaime, netikėtai
dienos metu kilo gaisras
ūkininko Ant. Žukausko gy
vename name. Subėgę ge
sinti ugnį kaimynai rado du
ris užrakintas ne tik į lauką,
bet ir viduje, ir tik duris iš
mušę ėmėsi darbo. Po kurio
laiko gaisras buvo likviduo
tas, tačiau namų stogas visai
sudegė, o kartu sudegė ii
ant aukšto buvę daiktai.
Gaisras padarė apie 2000 li
tų nuostolių. Kiti ūkio tro
besiai nenukentėjo tiktai to
dėl, kad tie buvo atstokiau
nuo gyvenamo namo.
Bežiūrint gaisro padarytų
nuostolių Žukauskai paste
bėjo, kad nėra tarnaites Ma
rijos Baršauskaitės daiktų, o
taip pat ir ji kažkur išvyku
si. Kilo įtarimas, kad mergi
na padegusi namus, apie tai
pranešta policijai, kuri areš
tavo merginą, ir jai buvo su
daryta byla.
Mergina tardytojui aiški
nosi, kad ji nekalta. Prieš
trejus metus ji stojo tarnauti
pas Žukauskus, ir gaspadinė
Ona Žukauskienė ją prikal
binėjo atsiduoti jos vyrui
Žukauskui Antanui, kuris
taip pat negailėjo merginai
meilių žodžių ir pažadų, jei
ji jam bus prielanki. Ir ji at
sidavė... Iš syk O. Žukaus
kienė į šitai nekreipdavo dė
mesio, bet, kai vyras jau
pradėjo su tarnaite gražiau
sugyventi, negu su ja, kilo
skandalas, ir ji, M. Baršauskaitė, buvo išvaryta iš na
mų. Neilgai trakus A. Žu
kauskas merginą vėl susi
grąžino, žadėjo gyventi tik
su ja. Ona Žukauskienė su
tiko išvykti į miestą, kur ji,
matomai, turėjo savų rūpes
čių ir visai nesisielojo dėl A.
Žukausko santykių su M.
Baršauskaite.
Dieną prieš gaisrą grįžo
iš miesto O. Žukauskienė,
grąsino merginai ir ją išvijo
iš namų su visais daiktais.
Kitą lytą, t. y. tą dieną, ka
da kilo gaišias, ji išėjo pas
vieną, o jis—pas kitą, kai
myną, kur ir sužinoję apie
gaisrą. O. Žukauskienė įta
ria, kad namus padegė M.
Baršauskaite, o pastaroji sa
kosi esanti nekalta ir meta
šešėlį Žukauskienei, nors to
ji liudininkais įrodinėja,
kad valandą prieš gaisrą ji
jau buvusi pas kaimynus.
Gruodžio 1 d. Mariampolės apygardos teisme šita
byla buvo sprendžiama. Tei
smo tardymo metu M. Baršauskaitė tvirtino esanti ne
kalta, namų nepadegusi ir
pakartojo savo ankstyves
nius parodymus tardytojui.
Nors Žukauskai atkakliai
stengėsi primesti jai kaltę,
bet dėl įrodymų stokos mer
gina išteisinta. Dabar ir po
šitos bylos aišku tik tai, kad
namai apdegė, kad gaisras
kilo iš padegimo, bet kas yra padegėjas ir kokie pade
gimo tikslai—neaišku.

Visos taškuotos valstybės šiame žemėlapy balsavo bausti
Italiją dėl užpuolimo Etiopijos. Dabar juoda spalva pažy
mėtos valstybės pasmerkė Sovietų Rusiją dėl užpuolimo
Suomijos. Prie jų reikia da pridėti Turkiją, Ispaniją. Nor
vegiją ir Švediją.
ŪKININKAS SUSIDĖJO
SU PIEMENIU IR REIKA
LAS BAIGĖSI LIŪDNAI.

Tūlas laikas atgal Raseinių turguje pasirodė plėšikas A. Simonavičius ir tuoj
susipažino su vienu piliečiu,
turėjusiu parduoti arklį. Arklys buvo parduotas už 400
litų ir abu nuėjo į restoraną
išsigerti. Išgėrę abu išėjo,
Vėliau kaimietis rastas lauke miegantis, bet pinigų ir
draugo nebuvę. Nustatyta,
kad Į alų buvo įpilta migdančių vaistų. Šu tokiais
“vaistais” A. S. yra nemaža
žmonių “apmonijęs.” Dvi
aukos net užmigo amžinai.
Po 7 mėnesių Simonavičius
vėl atsilankė tame pat resto
rane, bet buvo šeimininkės
pažintas ir perduotas policijai. Pas jį rastas svetimas
pasas ir bonkutė su “vaistais.” Dabar Simonavičius
laikomas kalėjime.

Raseinių vais., Kakavos
kaimo gyventojas Domas
Baltrušaitis Įsimylėjo vieno
ūkininko podukrą ir užsi
manė, kad būtinai mergina
už jo tekėtų. Tačiau mergi
na griežtai atsisakė už Balti ūsaičio tekėti. Dėl to Balt
rušaitis pradėjo labai karš
čiuotis ir girtis, kad jis sau
pasidalysiąs galą.
Vieną dieną jis užėjo pas
merginą atsisveikinti. Atsi-veikinęs pareiškė, kad dau
giau jau nesimatysiąs, nes
einąs nusišauti.
Ir iš tikrųjų karštuolis iš
pistoleto paleido šūvį Į save,
tačiau kulka pradrėskė tik
švarką ir menkai kliudė
odą.
Baltrušaitis
nusiskundė
policijai, kad merginos glo
bėjas su kitu kaimynu kėsi
nęsis jį nužudyti ir tuo tiks
lu paleidę į jį šūvį.
Prieš apskųstuosius teis
mo organai pradėjo tardy
mą, bet buvo išaiškinta, kad
apskundimas
melagingas.
Tada pradėtas tardymas
prieš patį įskundėją.
Baltrušaitis aiškinosi, kad
nusižudymą jis inscenizavęs
todėl, jog manęs, kad dėl
to mergina ir jos globėjas
suminkštėsią
ir jo norai bu.
šią patenkinti. Kai nusižu
dymo insceniz
inscenizavimas tikslo
nepasiekė, tada jis norėjęs
juos pasodinti į kaltinamuiu suolą ir tuo keliu tikslą
pasiekti. Bet jis pats atsisėdo j kaltinamųjų suolą,
Apygardos. teismas Baltrusaitį pripažino kaltu ir nubaudė devyniais mėnesiais
paprasto kalėjimo, bet nuo
bausmės lygtinai atleido,
nes teismas jo pasigailėjo,

KAI MOTERIS ANTRI

Mariam po lės apygardos
teismas anądien
svarstė
Onos Šulinskienės bylą. Šulinskienė kaltinta, jog 1939
metų birželio 29 d. rytą Uo
sių kaime, Alvito vais., tiks
lu nužudyti savo vyrą, iš ka
riško šautuvo vieną kartą į
jį šovė. tačiau jo nenužudė.
Kulka pramušė kairiąją ausi
ir sutrupino skruosto kaulą.
Birželio 29 d. 7 vai. Juo
zas Šulinskas pusryčiavo su
visa savo šeima. 14 metų su
nus Vytautas, motinos įkal
bėtas tėvo neklausyti, tėvą
ižeidinėjo ir jo neklausė.
Tėvas jam liepė eiti žąsiukų
ganyti. Šis atsisakė ir išbėgo
kieman. Tėvas jį išsivijo.
Sunus į tėvą pradėjo laidyti
grumstais. Nepavijęs sū
naus, grižo į triobą ir nuėjo
virtuvėn. Per atdarą langą i
virtuvę Šulinskienė sviedė
grumstą ir grąsino. Vyras,
priėjęs prie lango, pamatė
savo žmoną laikančią kariš
ką šautuvą. Ji šautuvą nu
kreipė į vyrą. Vyras staiga
sukosi nuo lango, bet žmona
tuo kart iššovė ir kulka kliu
dė kairiosios ausies žemuti
nę dalį, sutrupino kairijį
skruostą, pramušusi triobos
medinę sieną, išėjo lauk,
kur įstrigo į tvartuko sieną.
Po šūvio Šulinskienė, nume
tusi šautuvą, vijosi vyrą, ku
ris bėgo į kaimyno Giedrai
čio namus, kur atostogavo
policijos valdininkas. Ji pra
šė vyrą jai dovanoti, nes tai
padaliusi netyčia. Atbėgusi
į Giedraičius, ji tvirtino, jog
pats vyras susižalojo.
Vėliau, kai buvo daromas
tardymas, šulinskienė aiški
nosi, jog ji su kitais šeimos
nariais buvusi kieme, kai
trioboje pasigirdo šūvis. Iš
triobos išbėgo vyras kruvinu
veidu. Vyras turįs meilužę,
norįs nuo jos, žmonos, atsi
kratyti, todėl pats susižalo
jęs, kad galėtų jai suversti
visaL kalte*■ ir tuo budu su •'ia

KART PRAŽYDI

vienas Uosiu kaimo siuvėjas.
šulinskienė dabar yra 37
metų. Ji ištekėjo 1923 me
tais. Iš karto su vyru gerai
sugyveno, bet vėliau kilda
vo barniai dėl vaikų auklėji
mo. Mat, motina mokė tėvo
neklausyti, o šis griežtai • tai
reaguodavo. Vėliau pasi
maišė “kriaučiukas." Vyras
dar jaunas, o ji gyveno ant
rąją jaunystę. Pagaliau at
ėjo i galvą mintis vyru atsi
kratyti.
Meilužis išmokė
šautuvą užtaisyti. Pasitai
kius progai ji įgytas iš mei
lužio “teoretines" žinias pri
taikė praktikoj...
Siuvėjas G. pareiškė, jog

jis su Š. neflirtavo, bet šau
tuvą užtaisyti išmokęs.
Teismas Šulinskienę nu
baudė septyneriais metais
sunkiųjų darbų kalėjimo.

IŠ SUOMIJOS GRĮŽTA
LIETUVIAI.
Suomijoj buvo keliasde
šimts lietuvių, kurių tarpe
buvo netik darbininkų, bet
ir biznierių. Dabar, kai So
vietai užpuolė ramią Suomi
ją ir pradėjo tą kraštą
sprogdinti bombomis, lietu
viai deda pastangų grįžti
Lietuvon. Kai kurie jų jau
nukentėję
nuo bolševikų
bombų.

Surmantų kaime, Girkalnio
___ „___
_____ ,________
vais.,
kilo_gaisras,
kurio meAPVOGĖ ZAKRISTI
tu sudegė Stasio Bačėno kiojimas su jame buvusiais paJONĄ.
šarais, mašinomis ir įvairiais
A. Panemunės bažnyčios
ūkio padargais.
zakristijonui Bukšniui iš
Gaisro priežastis betiriant
ėjus į bažnyčią tarnybos rei
paaiškėjo, kad Stasys Bačėkalais. į jo butą įlindo va
nas buvo piktuoju su savo
gys. Vagys pagrobė nemaža
broliu Jurgiu. Juodu pvkępinigų
(visas sutaupąs I,
si dėl 6,000 litų.
‘
auksinių ir kitokių vertin
Jurgis Bačėnas yra amerigesnių daiktų.
konas, turėjęs pinigų, tai
broliui ir paskolinęs, o kai
PABRANGO ELEKTRA.
GAUSĖJA BRANGIŲJŲ
reikia grąžinti — piktumai
Trūkstant degamosios me
KAILIU ŪKIAI.
ir kerštas.
džiagos, Zarasų miesto savi
Jurgis už tai ant brolio
Iš Orento brangiųjų kai
valdybė pakėlė kainą už
smarkiai įširdo, pasamdė
lių žvėrių farmos Jurbarke
elektrą. Pirmiau už 1 kvv bu
piemenį, kad uždegtų Stasio
jau yra į įvairias vietas nuvo imama po 90 ct. o dabar
Bačėno trobesius.
pirkta keliolika veislinių pojau po 1.30 lt.
Apygardos teismas pripa
relių sidabriniu lapių, audi- persiskirti.
žino kaltais ir nubaudė Jur
nių ir bebrų. Prasidėjus ka
Lietuvių Pnrblnmkų
Tik vėliau kai buvo kon l'rvguay'aus
gį Bačėną trejais, o piemenį
rui, atrodo, kad tokius ukius
Socialistinės Minties Laikraštis
Tomkų dvejais metais sun- Į
steigti tendencija dar labiau statuota, jog pats negalėjęs
“Naujoji Banga"
kiujų darbų kalėjimo, bet DIDELIS GAISRAS KAL padidėjo. Mat, brangiųjų susižaloti ir kai paaiškėjo
TINĖNUOSE.
kitos
bylos
smulkmenos,
Tomkui trečdali bausmės i
Išeina
du kartu per mėnesi. Lai
kailių įvežimas iš užsienio;
džia Urug. Soc. Part.. Liet. skvrius.
kaltinamoji
prisipažino
kal

numušė.
Kaltinėnų kaime, Taura žymiai sumažėjo ir tuo pa
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kainuoja I doleris.
gės apskrity, sudegė ūkinin čiu atsirado platesnė rinka ta šovusi į vyrą.
N. BANGA
SAMAGONĄ VADINA
Ištikrujų ne Šulinskas, bet C. Adresas:
ko P. Adučio dvi didelės vietoj pagamintiems bran
l’araguay No. 14S0,
ŽIOBRINE.
daržinės, pavyzdingai Įreng- giųjų žvėrių kailiams. Didė ji turėjusi meilužį. Tai buvo
MONTEV r n vo ttrugU A Y.
Samagono slaptai verda- į tas tvartas ir duonos kepyk- Ja u* paties Orento brangiuma ir Jurbarko apylinkėse,' la. Be to, per gaisrą sudegė Jd žvėrių kailių ūkis ir tani
tačiau jis čia pramintas daug dobilų, 500 centnerių tikrais sezonais siu zvenu
žiobrine. Tas pavadinimas pašarinių runkelių ir įvai- turima virš 100.
esąs kilęs todėl, kad čia va- rios ūkio mašinos. Nuostolių DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos
saros metu gaudoma ir ke- padaryta apie 15,000 litų. linksmos dainos. Apart juokingu “Da
vatkų Gadzinkos” telpa 3<» įvairių
pama prie laužų tam tikra
pA
? daci juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. ;
y™
žuvis žiobris, žiobrinių lauPANEMUNYJE PASU Daugelis iš dainų tinka juokingoms i
deklamacijoms,
šešta
pagerinta
žų metu išgeriama daug RODĖ VIDURIŲ ŠILTINĖ. laida. 48 pusi.................................... 10c.
alaus ir degtinės. Sąryšy su
Aukštojoj
Panemunėj
PAŽANGUS SĄVArTRASTfS
tuo, dabar ir samagonas žmonės pradėjo sirgti vidu
pradėtas vadinti žiobrine.
rių šiltine, Tai labai pavo- ARGENTINOS LIETUVIŲ
BALSAS
jinga liga. Ji kįla iš nešva- •
PARAŠĖ KUN. VALADKA
Į
U.
S.
A.
metams kainuoja $1.50.
APVOGĖ VALDININKĄ. rumu.
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių
SKYRH'S I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo
išsirašydami “Argentinos
įssirasyaami
Šančiuose, Mažeikių gat INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev. I igvvemmą.
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
jCfUVju Baisa.” Adresas:
Puiki naudinga knyga, aprašyta
orasvta,
•
BALSAS“
nuskriaustoms minioms.
vėj į vieno valdininko butą katalikų
bažnyčios siautimas ir pra- ,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
reformos. Su daugeliu puikių 1 Casilla de Correo 303,
mėgino įsibrauti vagys ir džia
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
paveikslų. 215 pus!...................... $1.00
Buenos Aire*. Argentina.
jau baigė atplėšti duris, bet
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
"I
valdininkas pajuto ir palei
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
do šūvį. Vagis pabėgo.
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių

AR ROMOS

^mnavn

PAGARSINIMAI
KELEIVY’
Norfnt. kad pjgjrsinirv.as tilptų
GREIT,
reikia priduoti garsinimą
administracijon nevėliai* PANEDSLlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiust iš anksto, kad pa
siekti? mus ne vėliau kaip panedėly.
Vėliau bau,i
garsinimai 1 tes
savaitės numeri
nespėjama patalpint.

ŽADA NAUDOTI EŽERŲ
DUMBLĄ.

Lietuvoje kilo sumany
mas išnaudoti Lietuvoje esa
mą labai didelį kiekį geros
žemei tręšti medžiagos eže
ruose. Kadangi Lietuvoje yra nemaža ežerų-ežerėlių,
turinčių daug dumblo, o
dumblas paprastai yra labai
tinkamas dirvoms ir pie
Dzūkijoj daugumoj krautu voms tręšti, atatinkamos įves laikydavo tik kitatau staigos projektuoja gaminti
čiai, dabar nemaža ir dzūkų ! tam tikras įrankius dumblui
su pasisekimu bardo laimę semti. Dėl karo pabrangus
veisle. Dzūkai mielai dedasi j mineralinėms trąšoms, toks
į kooperaciją ir didesniuose ežerų dumblo sunaudojimas
miesteliuose turi savo ko- krašto ukiui duos didelę
operatvvus.
naudą.

RASEINIUOSE AREŠ
TUOTAS PLĖŠIKAS.

“Bernytis Dėl Mer
gytės Skendo."

Norint, kad gargiamas
nesusl*
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
reikia siusti ir mokest).

DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
ar kilok) parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Ui dide*.
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

i

L'ž pajieškojimus darbininku, pardavimus Ir kitokius smulkius prane.
Šimus, kaina 2c. už žod). Stambes-

I nėm raidėm antgalvis—15c. extra.
••Keleivio“
prenumeratoriams už
j pajieškojimus giminiu ir draugų, kai

na 1c. už žod). Mažiausio oajieško.
jimo kaina 50c.
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
reikia pasiųst fotonrafiją ir klaust
kainos.
••KELEIVIS."

SO.

25J

BOSTON.

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAI DIS 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
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštą, 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 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

BROAOVVAV.

MASS.

ŠIAULIAI, Tilžės get. 153, Lithuania.

piežius
Kristaus
Vietininkas?

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 dariai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VU. Romos bažnyčios nuopelną1 Francuzijai 1S9I5 m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.

SKYRIUS VIII.
kitas bažnyčias.
reiškimai plačiai
bažnyčioje. Kaip

Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
knygą, nM joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamsinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audinio viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA,

R. D. 2, DALTON

PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Aštuntas Puslapis.

Dėl merginos pateko į bėdą. i

Sužeisti bedarbiai negali
gaut atlyginimo.

Svaido akmenis i majoro
langus.

Geras patvarkymas poolrumiams.

Verslininkų draugijos
pokilis.

Petras Marauskas. 21 me-'
tų amžiaus Lynno lietuvis,
Pereito nedėldienio vaka- . Bostono “laisnių" taryba
sakosi pastebėjęs, kad jo rą South Bostone įvyko Lie- išleido bolinėms patvarkymylima mergina kas rytas i tuvių Verslininkų Draugijos mą, uždrausdama jose lanvažiuojanti į darbą automo-' vakarienė su prakalbomis, kytis jaunesniems kaip 21
bilium su kokiu ten A. Stur- i dainomis ir muzika. Svečių metų amžiaus vyrams. Boligiu. Marauskui tas nepatiko, i buvo pilna salė ir vakarienė nių savininkai kelia prieš tai
todėl jis ištraukė tą Sturgį iš buvo gera. Kreditas už tai riksmą, kad tai kenkia jų
automobiliaus ir taip jį ap- priklauso moterims, kurios bizniui, bet jie užmiršta,
lamdė ant gatvės, kad tą na- ją pagamino. Kalbėtojų bu- kad tas jų biznis kenkia jaubagą reikėjo vežti ligoni- vo daug, gal net ir perdaug, nimo dorovei. Į belines prinėn. Tenai Sturgis pasakė Visi jie linkėjo biznierių sirenka visokio gaivalo ir
policijai, kas jam tokią pirtį draugijai kuo geriausios klo- jauni vaikai išmoksta tenai
užkure, ir policija areštavo ties. Buvo svečių iš Worces- visokių nedorybių. Taigi ši
Murauską, kaltindama ji už terio, Montellos ir kitų kolo-' tas patvarkymas yra geras ir
“assault and battery.”
nijų.
■ sveikintinas.

Massachusetts valstijoj yįa vadinamas \Vorkmen*s
Compensation Aktas, pagal
kuri sužeistas prie darbo
Bus transliuojama radijo į darbininkas gali reikalauti
programa i Lietuvą.
i atlyginimo, ir paprastai jį
gauna. Tačiau jeigu bus su
Mus prašo pranešti, kad
žeistas bedarbis, kuris dirba
1S vasario iš Bostono bus
koki nors miestui darbą už
transliuojama lietuvių radi
gaunamą pašalpą, tai jis at
jo programa i Lietuvą. Ji
lyginimo negali gauti, nes
prasidės 10 valandą Bostojis nėra samdytas darbinin
no laiku ir 9 valandą Chicakai.
gos laiku. Bostone ir šioje
T aip išaiškino Compensaapylinkėje ji bus girdima i^.non
Įstatymą vyriausis šios
VVORL stoties, ant 920 kilo- .j„-» •__ ,
T.
eikliu: o kitose valstijose, i
'/i??
gl°

Į Everetto majoro F. E.
Levviso langus nežinia kas
svaido akmenis, prie kuriu
būna pririštos notos su užrašų “The B ack Aces" (juodi tūzai i. 0 pereitos subatos
vakarą nežinomas vyras susitiko vaiką ir liepė jam nunešti laiška majorui. Ka;
vaikas atsisakė, 'tai tas vvp
“• j u
ras supjaustė jam veidą 'ii Kanadoj ir Pietų Amerikoj,
... • ,,„k.
.
_.
Cambridge’uje šį panedėlį
pabėgo. Matyt, kad tai ko ii girdėsis iš V.'RUL stoties mau dirbo uodų pramonėj.
kio bepročio darbas.
trumnomi •>angomis, nusi Netekęs darbo, jis kreipėsi į VVPA paleido iš darbo 700

Vasario 7 d.. 1940 m.

Nu. 6.

KELEIVIS. SO. BOSTON.

Apiplėšė Eaat Bostono

Tel. TRObridge 8880

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVI8 GYDYTOJAS
Valanda: 2-4 ir 8-8
Nedėlioais ir ftvMitadimlais
ano 10 iki 12 ryta.
278 HARVARD STREET
kamp. lnman »L arti Caatral ak*.
CAMBRIDGE, MAS8.
~
Telefonas 21315
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare. ’

107 SUMMER STREET.
LAURENCE, M A SS.

teatrą.

F
to.jtl.o t»-vc
bedarbių
šelpimo
departąžmonių,
kurie
diibo
prie
kapanedėH
veži
Pakėlė pieno kainą.
stačius imtuvą ant 15.13 memeilia,
prašydamas
pasai„alizacijos.
WPA
viršininteatro
Massachusetts pieno kont- gociklių arba 19.S metrų.
Cambridge’aus Veieit0& _sąvaites_teati o pa
AmniiL-nc
lintnvin ionni_ pos sau. savo žmonai ir vai- kai kaltina

Tel. Univarsity 9484

Dr. Susan
Glodienes-Curry
LIETUVI DENTISTt
VALANDAS: »-« ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE, MASS.

net pačios pieno kompani- tą overturą “Echoes of Lithjos.
uania.”
Kvartetą sudaro
----------------Longinas Buinis.
Albina
Ironn PmItm
Užpuolė Frano Mankaus Antanavičiūtė, nena
ratukrautuvę.
navičiutė ir Alfonsas Chis

jį parmetė ir sužeidė. Dėl to i gį$ priėjo prie langelio nesužeidimo jam reikėjo dary-A-a bilietą pirktis, bet pa- seaj*
ti operaciją ir nu0 tos ope- griebė per langelį $10 sida•nnii'nc
iio mirė. Jo
Tn šeimyna 1trinių
_ ... pinigų ir pabėgo,
~
Vienoj
vaistinėj
prie
recl
J0S jis
pareikalavo perteismąatly.
*r ** r
'
Huntington avė. policija ne
TAISAU SIUVAMAS
ginimo. Žemesnvsis teismas
senai užtiko 45 keisus degtiMAŠINAS.
nes be “laisnio.” Teismas ši
isokias. vyriškas -i mote- panedėlį nusprendė
tą deg
nuspre
CASPER AMBROSE.
tinę konfiskuoti
Bolton Street. So. Boston.
iii

Dr. Leo J. Podder
CASPER’S BEAUTY
SALON
83 L STREET, arti 4-th Street.
SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4645

Ji
Padidintoj ir iš naujo moderniškai ištaisytoj
♦
didžiausioj lietuvių užeigoj
__ tt

INTERNATIONAL CAFE, Ine.
VYRAMS IR MOTERIMS
vio Frano Mankau? brautu-: EmnijosRudokiutes. EiigeJ dal.bfe ’n4ra darbininkas ir
v? prie 33 Hardmg st. ir at..dUte
On«.Įtoda apdraudos kompanija
erai- -.
*■ . ,
statęs revolveri pareikalavo K11 liauskaites nr rranes
Fiane?-GaiPianų skam- uz J! "e.atsak.°-, . .
„ ,
iš jo pinigų. Mankaus štai- damaviciutės. Pianu,
skam-;
štai jums ir teisingumas!
čiu.je buvo tik $2. ir bandiP- Minkienė. Dainuos
tas tuos išsinešė, nežinoda-'Ir.
^orko lietuvių daiDavė kūdikiui nuodų.
mas, kad kišeniuose Man- nininkas A. Vasiliauskas.
.
kus turėjo daugiau. Iš čia Garbės konsulas adv. A. šalTūla Regina I* idalto, 2o
plėšikas nuėjo ant S-tos gat- na pasakys kalbą, pasvei-l
pasvei , metų amžiaus motelis,
..
. atbėvės ir čia apiplėšė da viena tindamas Lietuvą Amerikos go Chelsea policijos nuova11
• lietuviu
--- • vardu.
-•»
J-- --ir -yr-jnoco
n nrkvo.
don
pranešė, Vari
kad ji
norėkrautuve.
šitą programą ves p. S. jusi duoti savo 2 metų mer-'
Sako. sargas norėjęs apvog M inkus, lietuvių radijo va- gaitei vaistų, bet per klaidą
landos palaikytojas,
prie davusi nuodų. Policija pa
ti Cambridge’aus pianų
kulio su finansine parama ėmė mergaitę ir nuvežė ligodirbtuvę.
prisideda Naujosiom Angli- ninėii. Motina vėliau buvo
t'ainiu idge’uje yra didelė
nusiųsta i Bostono pamišėlių
pianų dirbtuvė, Ivers and ir s Rietuvių biznieriai.
Programui
pasibaigus, ligoninę.
Pond Piano Kartely, kuri

randasi prie Alain gatvės.
Pereito nedėldienio naktį
i<»s sargas pašaukė telefonu
policiją ii pranešė, kad ji
buvo užpuolęs ginkluotas
plėšikas, liepęs sunešti prie
kompanijos seifo visokius
Įrankius iš diibtuvės kaippielyčias. piuklus. plieni
nius kylius bei kujt>. ir pri
vertęs ji ardyt tą seifą.
“Man jis liepė varyti kyliu.'
tarp seifo duių. o pats tvojr
kuju i dinų ikabas bei žu
vie.-u
aiškino sargas. -Jie
du daužę tą seifą ištisas tris
va'andas ir virtiek negalėję
atidaryt. Tuomet plėšikas
pririšęs ji prie kėdės, o pat.pasišalinęs.
iš pradžių policija šitai

«
♦
į
t
«
į
į
į
į
į
t
t

317 W. Broadway,
South Bostone.
DABAR yra vietos dėl 100 žmonių ant syk aptarnauti.—
Vakarais muzikališkas programas.—Eksperto šefo gami
nami valgiai, kokius tik geriausiuose viešbučiuose gali
t
t
ma gauti. Gėrimai—kas tik ko nori.
į

Iškilmingas atidarymo banketas įvyks Vasario 8, ket I«
verge vakare. Dalyvaus Jack Sharkey ir kiti žymus sve ♦
J
čiai. Rezervuoti vietas reikia iš anksto.

.

__ ____ $5—$3—$2.50.
Tikietai:

•

Visus širdingai užkviečia,
BARNEY PETRUS, Sav. J

»___________________________________________________ •

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

< Oriu Covel. Jisai užmigo su }
pypke.

A. 7.

NAMAKSY

Iteal Estalc & Insurance
III

M.

BROADM AY.

SOI III BOSTON. M ASS.
of:; , f,- .s.,.
>!<>n «9ls
Kl. . _.,l < III.si

i. i

\\ E..

I.iniai'^. Plain. Ma>».

’J . i. Arm>l<! 102.8

SOI III BOSTONE.

31 RD HHEf.D RO\I».
\RI.INGTON. MASS.
Te!. ARI. 1926

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADWAY,

Parduodam ir Taisonu
RADIOS
BEN. GEDAMINSKI. Manager.
Turim 17 metų patyrimo.

Tel. 28624

Gy*. 31182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
Valandos; 9 iki
nuo 2 iki
nuo 7 iki
Seredom 9 iki
Ir susitart)*.

12
6,
9.
12

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. į*?
z.aniinuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAMRENCE, MASS.

DAKTARAS

Louis E. Plekavich
OPTOMETRIST
IŠEGZAMINUOJA AKIS,
PRIRENKA AKINIUS.
Ofiso valandos: l<):00 iki 8: vak.
Ketvertais nuo 10 ryto iki 1 dieną
805 ( AMBRIDGE ST.,
CAMBRIDGE. MASS.
Tel. KIRkland 3215

Sekmadienį, 11 vasario,,
nuo 9:30 ryto, iš tos pat sto-:

Turint Kilo darba prie Namo
pataisymo, kreipkitės pas mane.
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.
OFISAS: 3|3 E Street,

DAKTARAS

SO. BOSTON, MASS.

pie plaukų grožį:
2. Yvonne ir Robertas
Niautai iš Dedhamo dainuos.

Moteris prigėrė.
------------------...___ ž
negalėjo kai kurių dalykų
Ant vieno laivuko Busto- PAS MUS JVS GAUSITE
išaiškinti. Tada policija isiVISOKIEM PADARAM
tikino. kad visa šita dalba no uoste buvo balius nakties
atliko jis oats vienas, ir su- laiku. Apie rytmetį tūla mo-- Geležies Reikmenų
ėmė jį. Seifas buvo tuščias, < teris išeidama iš to laivuko
I’a- niu.< gausite: Geriausios Rū
bet. jis to nežinojo
ir
šies PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ.
« • ir tikėjosi i*-j krauta*- neteko lygsvaros
*• ' l’I.l'MBING U, Visokių umalkiy
i aslas daug pinigų.
nukrito nuo liepto į jurą.
reikmenų iš geležie*, SIENOMS
POP1ERŲ. Visokių rtikmeną
Vėliau ji buvo ištraukta jau
Elektros. Visokių reikmenų ii («*
Tunely susikūlė gatvėkaris nebegyva. Nustatyta, kad
mus. ei r.
su traukiniu.
Geriau.-is
Tavoras, Prieinatai buvo tūla Mrs. Mary E.
mia- sia kaina. Pristatymas veltui.
Bostono požemy, netoli Yie\vey, našlė iš Ne\v YorUžeikit* ir Per.'itikrinkit.
nuo Bark Streeto stoties, ko.
Flood Sųuere
aną rytą gatvėkaris susikūlė
-----------------u traukiniu ir apie 200 Kubiliuno Radio Programa,
Hardicare Co.
žmonių buvo smarkiai suNedėlioję, vasario 11 d. iš
A. J. ALEKNA, Savin.
krėsta, o kai kurie ir sužeis- \VCOP stoties, 1120 k„ pl a
628 BROADVVAY,
ti. Nelaime atsitiko kaip tik : pjės nuo 8:30 lyto. ProSOUTH BOSTON, MASS.
tuo laiku, kuomet daugiau-,g,.anią pildys Harmonijos
Tel. ŠOU 4148
.'ia žmonių važiuoja i darbą. (j,.Up^
Bostono, vadovy11 atikas toj linijoj buvo su- |)^je Elenos Žukauskaitės ir
AM. Dambrauskas
stojęs visai valandai.
Roundup Buckaroos OrkestKarpenteris, Pentorius
i • , a iš Cambridge.
Pereito utarnmko naktį.-------------------- --------------------Ablenai taisau viską prie Name
Iš Muko ir Viduje.
Bostone sudegė pypkorius

180 HUNTINGTON AVE^
•BOSTON, MASS.
Ttl. Commonnealth 4870.

Tel. ŠOU 1130
Agentai Philco. RCA ir Zenilh

Išvijo “Krikščicnių Fronto”
i Yvonne Niaurienė iš į
lyderi.
Dednamo duos paskaitą a-i

ties:
1. Henry Dors orkestrą iš
Montellos:
2. Akvilė Siauriutė išDorchesterio dainuos;
3. A. Kriaučialis, SLA an-į
tro apskričio pirmininkas iš
Worcesterrio, pasakys pra-į
kalba.
i

nuo 2 iki 4, nito 7 iki 8 vakare

So. Boston, M ass.

a raina bus tokia:

-----------------

Leningrado.
Vyriškų ir Moteriškų
Kraujo ir Odos.
nuo 10 iki 12 dienų,

Tel. ŠOU 2805

klausytojai prašomi parašy
ti laiškuti ar atvirutę į WO- Minkų radijo programa.
RL stoti. Lithuanian Prošeštadieni
10 vasario,)
gram. ir pasakyti kaip pro- §;30—9 vai. ryto iš W0RL
granui patiko.
stoties, 920 kilociklių, pro-

.\pie metai laiko atgal į
vieną Bostono viešbučių atėj<> kažin koks vyras ir pasisamdė kambarį ofisui. Jisai
-akėsi esąs kažin koks Mc'anas, biznierius. Jo biznio
komnanija esanti Ne\v Yorko. Dabar gi paaiškėjo, kad
šitas tinas yra “Krikščionių
Fronto” organizatorius Bostono apylinkėj. Kai tas paaiškėjo, tai šį panedėlį viešbučio savininkas tu >jaus jį
pasakai tikėjo, bet toliau išvijo.
---------------. argas pradėjo painiotis ir

Policija
suėmė
grupę
žmonių, kurie išnuomodavo
.-viibeinių kliubani^ i.enio
i'k «s jodoiniH pateiks

j
i

t
t

Iš
Specialistas
Linų, taipgi
Valandos:

DR. G. L. KILL0RY
60 SCO! La Y SQUARE, Roon 29
BOSTON. Telef. Lafayette 287)
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea
Nedėiiom, nuo 10 ryto iki 1.

~L I T H U ANI AN

“Tai yra PICKWICK- dabar
įųs žinos it skonį gero Eliaus”!
... ir kada Mr. Conroy padarė šį pareiškimą savo jaunam draugui,
jis žinojo ką jisai kalba. Conroy yra žmogus, kuris labai save
prisižiūri—jis labai atsargiai pasirenka maistą ir gėl imus. Jis ži
no, kad PICKVVICK yra geriausiai pagamintas ir nepakenkia
virškinimo sistemai. Be to, jis žino, kad PICKWICK gamintojai
yra ekspertai ir, kad jie vartoja geriausius natūraliai užaugintus
javus ... ir jis taipgi žino, kad pirkėjai moka daug brangiau už
PICKWICK, kad geriausiai jums patamauti. Todėl jis neatidė
liodamas užsisakė PICKWICK—dėl to, kad vyrai, kurie pažysta
fiLIŲ rekomenduoja PICKWICK!
18 KRANO

BONKOMIS

Parodyk į Pickwick Kraną

12 ancų ir Pilnom Kvortom

PICKWICK ALE
Brcvml l»\ IIAl I I NRI I-I-I.R

CO, Ine., Boston, Mrtss., BRI-.Wt.KS S!\C1. iS;i

Copyright

IlArFfNš.«»»iW & t o.. T\-<-

FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Mcvers)
Perk raustom
čia pat ir į to

limos vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADM AY,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

BAY V1EW
MOTOR SERVICE
-Telephona

I

SOUth
Boston
1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigina.
Dideli pagerinimai ir
Hydraalic Brekaia.
TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
IŠDIRBVSCIŲ.
I’eter Trečiokas ir
Joe hapuėiunaa — navininkai.

Taisymo ir demonstravimą viata:

1 HAMUN STRKET

Kamp. East Bighth SL,
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