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Rusai Pradėjo Pragarišką 
Ataką Prieš Finą Frontą

SAKOSI PAĖMĘ JAU , 
29 FORTUS. t

Bet bešališki liudininkai sa
ko, kad finai užpuolikus 

atmuša.

Eina jau trečia sąvaitė, 
kaip raudonoji armija ata
kuoja Suomiją visu frontu, 
nuo šiaurės iki pietų. Šitoj 
ofenzyvoj dalyvauja ketvirt- 
dalis milijono rusų su tan
kais, orlaiviais, liepsnosvai
džiais ir kitokiais karo pa
būklais, kokių tik Sovietų 
Rusija turi. Atakos nesi
liauja nei dieną, nei naktį. 
Per naktį šimtai anuotų 
svaido didžiausiom bom
bom i finų pozicijas, kad šie 
negalėtų užmigti nei pasil
sėti, o iš ryto, kaip tik pra
deda aušti, pradeda ristis 
tankai, šarvuotos rogės ir 
liepsnasvaidžiai, o paskui 
juos eina pėstininkų bangos.

Korespondentai praneša, 
kad šitam pragariškam puo
limui rusai išgalvoję visai 
naujų pabūklų. Tai esančios 
didelės šai-vuotos rogės, ku
rias stumia iš užpakalio tan
kai. Tose rogėse, kaip ko
kiose plieno skfynrSse, būna 
po keliolika kareivių su kul- 
kasvaidžiais ir liepsnasvai- 
džiais. • Liepsnasvaidžiai 
švirkščia degančiu kerosinu. 
Žmogus patekęs į tokią liep
sną būna apipiltas degančiu 
skysčiu ir gyvas sudega. Ši
tokiom velniškom priemo
nėm bolševikai “liuosuoja” 
Suomijos gyventojus.

šį panedėlį Maskva pasi
gyrė, kad Didžiojo Stalino 
armija paėmusi jau 29 suo
mių apsigynimo fortus—13 
buvę paimta pereitą sąvaitę, 
o 16—šį panedėlį.

Bet bešališki Amerikos 
laikraščių korespondentai 
praneša, kad suomiai atmu
ša visas užpuolikų atakas. 
Nežiūrint pragariškų atakų, 
Mannerheimo linija šį pane
dėlį buvusį sveikutėlė, nors 
rusai gyrėsi jau “pralaužę” 
ją. Korespondentas K. J. 
Eskelund šį panedėlį per ra
diją sakė štai ką: “Rusai 
žiauriai puolė Mannerheimo 
liniją visą dieną vakar ir 
šiandien, bet be mažiausio 
pasisekimo. Ypač nuožmus 
buvo puolimas vakar. Sum- 
mos ir Taipalės baruose, kur 
plokšti lyguma leidžia var
toti didesnes mechanizuotas 
spėkas. Mannerheimo liniją 
nišų artilerija daužė daug 
atkakliau, negu kada nors 
pii ma. Bet nežiūrint šito at
kaklaus bombardavimo, du 
Amerikos korespondentai, 
vienas nuo Associated Press, 
antras nuo United Press, nu
vyko į daugiausia išsiki
šusias suomių pozicijas 
Summos bare ir Įsitikino, 
kad rusai netiesą skelbia, 
buk šitoj vietoj jie pralaužę 
Mannerheimo liniją. Visame 
Summos bare, kuris yra 
pusantros mylios ilgio, visi 
fortai buvo sveiki ir suomių 
rankose.”

Toliau šitas koresponden
tas priduria, kad tie naujieji 
rusų pabūklai, šarvuotos ro
gės, kurios švirkščia lieps
nojančiu kerosinu ir kartu 
tarnauja kaip uždanga pės

tininkų puolimui, esą labai 
gremėzdiškas ir nevykęs iš
radimas. Suomių kanuolės 
lengvai juos sudaužo; o jei
gu kaltais tokiam vežimui ir 
pasiseka prislinkti arčiau 
prie suomių pozicijų, tai 
suomiai sunaikina jį ranki
nėmis granatomis, šį pane
dėlį suomių kanuolės sudau
žiusios penkerias tokias ro
ges ir penkis tankus, kurie 
jas stūmė.

Ladogos ežero šiaurėj, 
Kitelos apylinkėj, apie 20,- 
000 nišų esą dar apsupta ir 
negali ištrukti. Suomiai lau
kia kol badas privers apsup
tą priešą pasiduoti be mū
šio. Apsupti raudonarmie- 
čiai dažnai mėginą per suo
mių lanką prasimušti, bet 
negali.

Pereitą subatą iš raudo
nos armijos papėdės buvo 
siunčiama 70 arkliais pakin
kytų rogių su maistu apsup
tiems į-usams. Matyt, bolše- 
vakai tikėjosi, kad nakties 
laiku jiems pavyks tą mais
tą saviškiams pristatyt. Bet 
suomiai turi nepaprastai ge
rą akį. Jie pastebėjo rusų 
transportą ir tuoj davė iš 
kanuolių. Visa rogių kolum- 
na su arkliais buvo sunai
kinta.

Sugryžę iš fronto į Hel
sinkį suomių karininkai sa
ko, kad dabar numušami že
mėn rusų orlaiviai visi esą 
senos konstrukcijos. Iš to jie 
daro išvadą, kad naujausio 
tipo lėktuvus rusai, turbut, 
koncentiuoja pietuose, kur 
jie tikisi karo su Balkanų 
valstvbėmis ir aliantais.

Mirė Kanados Gene-
ral-Gubernatorius.
Pereitą nedėldienį mirė 

Kanados general-guberna- 
torius, lordas Tveedsmuir. 
Vasario 6 dieną jisai nelai
mingai pargriuvo ir taip pri- 
sitrenkė, kad mirė sąmonės 
neatgavęs. Per keturias die
nas jam buvo padalytos 3 
operacijos, bet atstatyti jam 
sąmonę nepavyko. Nors jis 
atstovavo Kanadoje Angli
jos karaliaus valdžią, bet 
buvo daugiau rašytojas ii 
mokslininkas, negu valdi
ninkas. Jis yra parašęs apie 
60 tomų knygų, daugiausia 
biografinio ir istorinio po
būdžio. Rašančiam šią žinią 
teko jį pernai matyti Yale 
universitete gaunant garbės 
daktaro laipsnį — tai buvo 
tikras intelektualo tipas: 
aukšto ūgio, lieso veido, 
kuklus, šalto ir ramaus bu
do, ir visuomet giliai užsi
mąstęs.

SOVIETŲ SPAUDA TYLI
APIE ROOSEVELTO 

PRAKALBĄ.
Viso pasaulio spauda pla

čiai aprašė prezidento Roo- 
sevelto kalbą, kurioj jis pa
smerkė Suomijos užpuoli
mą ir pasakė, kad Stalino 
režimas yra “absoliutiška 
diktatūra/’ bet Sovietų Ru
sijos spauda neužsiminė 
apie tai nei vienu žodžiu. 
Rusijos žmonėms nevalia ži
noti, ką pasaulis apie Stali
ną kalbą. .

Švedai Organizuoja j
Sovietams Pagalbą.
Kaip žinia, demokratijos 1 

šalininkai Švedijoj teikia 
užpultajai Suomijai visoke
riopą pagalbą. Komunistai 
prieš tokia pagalbą stoja 
piestu. Jie šmeižia demokra
tinę Sucmįją, o giria Sovietų 
Rusiją. Todėl metalurgijos 
darbininkų unija Švedijoj 
nutarė organizuoti pagalbą 
ir Sovietų Rusijai. Tuo tiks
lu unija įsteigė fondą ir vie
šai renka pinigus komunis
tams gabenti į Sovietus. 
Unija žada pasamdyti laivą 
ir nuvežti Rusijon visus Šve
dijos komunistus, kurie tik 
pasirašys, kad jie sutinka iš
būti Stalino tėvynėj 10 me
tų. Jeigu komunistai neno
rės šita proga pasinaudoti, 
tai visi fondo pinigai bus su
vartoti Suomijos žmonėms 
šelpti. Žinios iš Švedijos sa
ko, kad iki šiol da neužsira
šė nei vienas komunistas už 
Staliną kariauti.

NEITRALĖ ŠVEDIJA GA
LI PADĖTI SUOMIJAI 

GERIAUSIA.
Žinomas švedų politika4 

ir visuomenininkas, Dr. Gus
tave Munthe, kalbėdamas 
anądien Amhersto kolegi
joj pareiškė, kad Švedija 
gali daugiausia Suomijai 
padėti būdama neitralk Da 
bar jos ginklų fabrikai gali 
dirbti ramiai dieną ir naktį, 
o jeigu Švedija pradėtu su 
Rusija karą,tai tuos fabrikus 
rusų orlaiviai tuojaus pradė
tų bombarduoti ir galėtų 
pridaryti nuostolių. Nors 
Švedija rusų nesibijanti, bet 
vistiek jai nesą jokio išskait- 
liavimo kariauti.

VILNIUJE SUSEKTOS 2 
SLAPTOS ORGANIZACI

JOS.
Per Generalinį Lietuvos 

Konsulatą New Yorke Kau
nas praneša, kad lietuvių ! 
policija Vilniuje susekė jau 
dvi slaptas lenkų organiza
cijas, kurios rengėsi gink
luotam sukilimui prieš Lie
tuvos valdžią. Abidvi orga
nizacijos likviduotos, jų na
riai suimti ir atiduoti teis
mui nubausti.

IŠSIUNTĖ LIETUVOS ŽY
DAMS DRAPANŲ.

Amerikos žydai gausiai 
šelpia saviškius, kurie pabė
gę nuo bolševikų ir nacių iš 
buvusios Lenkijos susispietė 
Lietuvoje. Jų šelpimu dau
giausia rūpinasi Lietuvos ir 
Lenkijos žydų federacijos 
Amerikoje. Pirmoji jau yra 
išsiuntus dideles drapanų 
siuntas iš Bostono, Philadel- 
phijos ir New Yorko; be to, 
ji yra nusiuntus ir $1,000 pi
nigų per Lietuvos Konsula
tą. Gi Lenkijos žydų federa
cija dabar išsiuntė iš New 
Yorko 11,600 drapanų ir 
$500 pinigų.
KRITOJAPONŲ
šį panedėlį kiniečių va

dovybė paskelbė, kad mū
šiuose Kuangsi provincijoj 
per tris pastarąsias dienas 
krito 16,000 japonų. Apie 
kiniečių nuostolius nesako
ma niek

600 orlaivių Finlandijai.
Žinios šią savaitę sako, 

kad greitu laiku Suomija 
gausianti 600 orlaivių gin- 

įtis nuo užpuolikų.

Areštuoja Ispanijos 
Karo Rėmėjus.

Pereitą sąvaitę Justicijos 
Departamento agentai areš
tavo 12 žmonių, kurie 1937 
ir 1938 metais organizavo 
Amerikoj savanorius Ispa
nijos lojalistų armijai. Mil- 
vvaukee mieste suimtas vie
nas, o Detroite 11—dešimts 
vyrų ir viena moteris. Mat, 
yra įstatymas, kuris drau
džia šioje šalyje verbuoti 
kareivius svetimų valstybių 
armijoms, taigi tuo įstatymu 
pasiremiant tie žmonės ir 
suimti. Išrodo tačiau keista, 
kad tas įstatymas pradėta 
vykinti tik dabar, kai Ispa
nijos karas senai jau pasi
baigęs. Kodėl valdžia nieko 
nesakė pirma, kai ėjo sava
norių organizavimas?

Kai kas šitą dalyką aiški
na taip: pirma Amerikos 
valdžia nenorėjusi kenkti 
Ispanijos <’ ' A’jai, nes
ji maniusi, munistai
organizavc ius ištik-
lujų demo inti. Bet
dabar esą mta, kad
komunistą o ne Is
panijos demoKraują ginti, 
bet komunistišką diktatūrą 
Ispanijoj įsteigti, ir kad vien 
tik šitokiam tikslui Ameri
koje buvo verbuojami karei
viai. Dėl to šitų savanorių 
organizatorius šios šalies 
valdžia ir padėjusi dabar 
'gaudyt.

Maskvos Pasaka
Apie Mannerhei

mo Liniją.
Iki šiol Maskva teisino 

nepateisinamą savo užpuoli
mą ant Suomijos tuo, kad 
“Anglijos imperializmas” 
statęs Suomijoj savo tvirto
ves prieš Sovietų Rusiją. 
Bet pereitą sąvaitę Maskva 
paskelbė jau kitokią pasa
ką. Esą, Mannerheimo tvir
toves Suomijoj pastačiusi 
Vokietijos armija per 4 pa
staruosius metus, o Prancū
zija su Anglija tik pagelbė- 
jusios.

Tai yra da žioplesnė pa
saka, negu pirmutinė, nes 
visi žino, kad tų trijų valsty
bių interesai yra griežtai 
priešingi, o santikiai da 
priešingesni.

Faktas yra toks, kad suo
mių tauta, apsivaliusi nuo 
komunistų, tikėjosi Maskvos 
keršto ir pradėjo ruoštis ap
sigynimui. Suomiai pasi
kvietė vokiečių armijos in
žinierius, kad padėtų jiems 
pastatyti eilę tvirtovių, ku
rios vėliau ir buvo pavadin
tos “Mannerheimo linija.” 
Mannerheimas yra suomių 
kariuomenės vadas. Prancū
zai ir anglai jokių tvirtovių 
Suomijoj neturi ir nėra pa
dėję suomiams jų statydinti.

AMERIKOS DARBININ
KAI SUDĖJO FINAMS 

$1.000,000.
I)r. Edmund Waish, Suo

mijai šelpti komiteto sky
riaus Washingtone pirmi
ninkas, paskelbė šią sąvaitę, 
kad jau milionas Amerikos 
darbininkų aukojo tam ko
mitetui po 1 dolerį, sudeda
mi tuo budu $1,000,000.

RUSIJOJ2MONES BA
DAUJA.

Šį panedėlį radijas prane
šė, kad Maskvoje ir kituose 
Sovietų didmiesčiuose bied- 
nuomenė jau badauja.

Kunigai Jau Siūlo \
Savo Tvarką Ame

rikai.
Nors Amerikoje bažnyčia 

yra atskirta nuo valstybės ir 
kunigai neturėtų savo nosies 
į valstybės reikalus kišti, bet 
ištikrujų taip nėra. Ypač 
lenda į šalies politiką Ro
mos katalikų bažnyčios ku
nigai, kurie, kaip svetimos 
valstybės (Vatikano) agen
tai, rodos, visai neprivalėtų 
turėti teisės čia politikuoti. 
Bet jie čia tiek įsigalėję, kad 
•šiomis dienomis 12 Romos 
popiežiaus agentų drįso vie
šai pasiūlyti perorganizuoti 
Jungtinių Valstijų santvar
ką pagal popiežiaus planą. 
Ir gatvinė kapitalistų spau
da skelbia tą jų pasiūlymą 
kaip smagiausią naujieną. 
O kas butų, jeigu komunis
tai pasiūlytų perorganizuoti 
Ameriką pagal Stalino pla
ną, arba jeigu nacių “Bun
das” pareikalautų Įvesti Čia 
Hitlerio tvarką? Kiltų di- 
džiausis triukšmas ir Dieso 
komitetas tuojaus pareika
lautų iš Kongreso daugiau 
pinigų kovai su “priešvals
tybiniais elementais.”

BALKANUOSE ORGANI 
ZUOJAMAS NAUJAS 

KARO FRONTAS.

KUN. COUGHLINAS PA
RAŠĖ SAVO “BIBLIJĄ.”

Paskutinėmis dienomis 
kųn. Coughlin,..buvo*nutilęs 
ir vieną nedėldienį per ra
diją neraumojo. Kai jis kal
ba, tai paprastas dalykas, 
bet kai tyli. tai jau “didelė 
naujiena.” Bet dabar pasi
rodo, kad tuo tylėjimu jis 
norėjo išreklamuoti savo ta- 
vorą. Kai jo šalininkai jo ty
lėjimu labai susidomėjo, tai 
pereitą nedėldienį jis prane
šė parašęs knygą, kuri jau 
šiomis dienomis išeisianti .iš 
spaudos. Toj knygoj busią 
išaiškinti “visi klausimai” ir 
busią atsakyta į visus jam 
daromus priekaištus. Kny
gos busią išleista 1,000,00(1 
egzempliorių. Na, jeigu Hit
leris daro biznį iš “Mein 
Kampf,” tai kodėl Coughli
nas negalėtų pasipinigauti iš 
savo “biblijos?”

BALTIMORĖI SUIMTA 
300 SENBERNIŲ.

Baltimore, Md. — Pereito 
nedėldienio naktį policija 
užklupo senbernių vyrų pa
silinksminimą vienoj vasar
vietėj. netoli nuo Baltimorės 
miesto. Buvo suimta 300 vy
lų ir 5 motei ys. kurios rodė 
jiems “šiou.” Policija sako, 
kad tai buvęs labai nem<š a
liškas spektaklis.

ATIDARYTAS VILNIAUS 
UNIVERSITETAS.

New Yorko konsulate 
gautomis žiniomis, 8 vasario 
Vilniuje buvo jau atidaryta: 
lietuvių universitetas, kuri. 
vadinsis Vilniaus Universi
teto vardu. Pirma tenai bu
vęs lenkų universitetas vadi
nosi Stefatio Batoro vardu. 
Vilniaus universiteto vedėju 
praskirtas Mykolas Biržiška.

PAN SZOSTAKOWSKI 
NORI BŪT MR. LINCOLN.

VVorcester, Mass. — šio 
miesto gyventojas Erank 
Szostakovvski (matyt, tikras 
šeštokas!) padavė teismui 
prašymą, kad pakeistų jo 
pavardę į Lineolną, nes 
Szostakowskį esą sunku 
amerikonams ištarti, o da 
sunkiau parašyti.

Aiiantai Ruošias Pulti 
Vokietiją iš Užpakalio

Iš Egipto “anzakai” busią 
greitu laiku perkelti Palesti
non, iš kur jau lengva bus 

j per Turkiją pasiekti Balka- 
į nų frontą. Aviacija šitai ar
mijai dabar esanti ruošiama 
Anglijoj.

Ruošiasi ir Balkanų pu
siasalio valstybės. Jugosla
vija, Bulgarija, Graikija ir 
Vengrija jau šaukia vyra? 
karo pratimams. Gi Rumu
nija, kurios aliejų Hitleris 
nori pasiglemžti, žada iki 
kovo mėnesio 1 dienos pa
statyti 1,600,000 aimiją. Ita
lija gi paskubomis fortifi- 
kuoja vadinamai) “Brenne- 
rio perėjimą” kalnuose prie
šais Vokietiją.

Šitas ginkluotų spėkų
koncentravimas Artimuo- e
Rvtuose vra aiškinamas du « »
ir kitaip. Yra spėjama, kad 
jo tikslas esąs užimti Kau
kazą ir atkirsti tenai e ■anrn 
žibalo šaltinius nuo Sovietų 
Rusijos. Šitas žygis taip pat 
turėtų eiti per Turkija: nuo 
Juodųjų Jūrių jį paremtų 
Anglijos laivynas. Po di
džiojo karo francuzai su an
glais Turi ją suskaldė, kam 
ji ėjo su Vokietija. Dabar 
Turkija eina su anglai? ir 
francuzais, todėl jie esą nu
tarę dabar atstatyti ją So
vietų Rusijos lėšomis ir at
duoti jai Kaukazą, tik Kau
kazo žibalą pasiimti sau. Iš
rodo, kad tai butų užpuoli
mas ant Sovietų Rusijo?. 
Bet Rusija taip pat užpuop- 
mu yra Kaukazą pavergusi. 
Taigi, tariant nabašninko 
Lenino žodžiais, čia butų 
“plėšimo plėšimas.“

Šitais manievrari vra la
bai susirupinusi ir Maskva. 
Todėl ji deda didžiausiu, 
pastangas kuo greičiausia 
sumušti Suomiją, kad turėtų 
laisvas rankas ginti pietų 
bei vakarų frontą, jei
gu bus reikalo.

Istanbuh> i n formacijom i<. 
Balkanų žvgiui esą numato- 
mi šie aliantų spėkų šalti
niai: Sirijoj francuzai greitu 
laiku sudarysią daugiau 
kaip 700,000 kareivių: Pa
lestinoj anglai tikisi paimti 
100,000 arabų ir 40,000 žy
dų; Turkija, kuri dabar tu i 
po ginklu 350,000 vyrų, ga
linti pakelti tą skaičių iki 
1,500,000 kareivių.

Kaip tik šiuo laiku prezi
dentas Rooseveltas nusiun
tė Europon vieną savo dip
lomatu, Summeri VVelles’a, 
kad pasiteirautų tarp ka
riaujančių valstybių, ar jos 
nesutiktų taikytis, jei joms 
kas patarpininkautu? šitas 
žygis Maskvai irgi Įvarė n - 
maža baimės. Ji tuoj Įsivaiz
davo, kad “Amerikos ban
kininkai” nori sutaikvti Vo
kietiją su aliantais. kati pas
kui visi šturmu galėtų užpul
ti Sovietų Rusiją. G tuo tar
pu Rooseveltui įlipi tiktai 
taika.

LOVVELLY SUSTREIKA
VO BATSIUVIAI.

Lovvell, Mass. — Trijose 
didžiausiose šio miesto če- 
verykų dirbtuvėse pere’’) 

į sąvaitę sustreikavo batsiu
viai, nes darbo sutartis pasi
baigė ir kompanijos nori nu
mušti darbininkams atlygi
nimą.

Italija padarė sutartį su Tur
kija. Pastaroji jau konfiska

vo nacių laivų dirbtuves.

Paskutinėmis dienomis 
Europos valstybių imtynėse 
piadėjo reikštis labai įdomi 
situacija. Pradėjo aiškėti, 
kad aiiantai įuošiasi pulti 
Vokietiją iš užpakalio—pul
ti per Balkanus ir atkirsti 
nuo jos netiktai Rumunijos 
aliejų, bet ir Stalino pa
galbą.

Situacija darosi juo įdo
mesnė, kad ir Mussolinis 
įuošiasi eiti prieš Hitlerį. 
Taip bent verčia manyti pa
skutinių dienų įvykiai.

Pereitą nedėldienį Istan- 
bule buvo padaryta Turki- 
jos-Italijos prekybos sutar
tis, kurios tikslas esąs visiš
kai išstumti iš Turkijos vo
kiečių prekybą. Pereitą są
vaitę Turkija jau konfiska
vo vokiečių laivų dirbtuves 
ir išvijo visus buvusius vo
kiečius mechanikus.

Kadangi Turkija turi pa
darius su Angliia ir Prancū
zija karo sutartį, tai Italija, 
susiartindama su Turkija, 
automatiškai susiartina ir su 
jos sąjungininkėmis. Taigi 
šita turkų-italų sutartis turi 
labai didelės politiškos reik
šmės. Italija pasižadėjo pri
statyti Turkijai visko, kas 
jai reikalinga, kad nereikėtų 
nieko pirktis iš Vokietijos. 
Tai jau smūgis Vokietijai. 
Mussolinis čia aiškiai atsi
stojo prieš Hitlerį.

Ar Mussolinis eis su alian
tais mušt Hitlerį, tai kol kas 
da neaišku, bet kad jo susi
tarimas su Turkija atatinka 
aliantų politikai, tai jau ma
to visi. Vyriausis aliantų tik
slas dabar yra smaugti Vo
kietiją ekonomiškai. Iki šiol 
ji gaudavo nemaža paramos 
iš Turkijos. Dabar jau nebe
gaus. Ir tai ačiū Mussoliniui. 
Bet Hitleriui lieka da atda
ros durys į Balkanus ir So
vietų Rusiją. Viena Balkanų 
valstybių, būtent Rumunija, 
turi daug aliejaus. Hitleris 
stengiasi tą aliejų pasiglem
žti, kad turėtų kuo varyti sa
vo karo mašinas ir fabrikus. 
Todėl vyriausis aliantų tiks
iąs dabar yra atkirsti nuo 
Vokietijos tą aliejų, atkirsti 
Balkanų valstybes ir Sovie
tų Rusiją.

šituo tikslu jau organi
zuojamas naujas karo fron
tas. Šį panedėlį anglų laivy
nas jau iškėlė Egipte 30,000 
kareivių armiją, atvežtą per 
10,000 mylių iš Australijos 
ii Naujosios Zelandijos. Pa
ėmus su francuzais ir tur
kais, tas padaro jau arti 
1,000,000 spėką Artimuose 
Rytuose. Istanbulo (Kons
tantinopolio) žiniomis, šita 
jungtinė aliantų spėka ga
linti būt padidinta iki 3,000,- 
000 kareivių, jeigu paimti 
atsarginius.

Su šitokia galybe aiiantai 
jau galėsią neužilgo pradėt 
veikti Balkanuose.

Australijos ir Naujosios 
Zelandijos armija yra vadi
nama “anzakais.” Žodis 
“anzak” susideda iš pirmu
tinių tų vardų raidžių.
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MASKVA SLEPIA SAVO 
NUOSTOLIUS.

Mes jau ne syki rašėm, 
kad Sovietų Rusijos darbi
ninkai apie Stalino karą 
prieš Suomijos darbininkus 
nieko nežino, nes raudono? 
armijos mūšiai ir nuostoliai

sąsmaukos rusai puolė eidami 
ledu per Ladogos ežerą. Tas 
puolimas buvo atmuštas. Ki
tuose Karelijos sąsmaukos 
fronto ruožuose buvo sunai
kinti b rusu tankai, paimta 
450 šautuvu. Si kulkosvaidis. 
57 automatiški šautuvai. 50 
kulkosvaidžiu šautuvų. 16 to
limo taikymo šautuvų. devy
nios prieštankinės patrankos, 
radijo aparatai, telefonai ir, 
kitokia medžiaga.” j

Maskvos žmonės tuo tar-

sovietų spauooj vra slepia
mi.

Tik karo pradžioje Mask
vos spauda labai gyrėsi “lai
mėjimais." Jau rytojaus die
ną po rusų Įsiveržimo Suo
mijon “Pravda" paskelbė, pu skaitė komunistų laikraš- 
kad raudonoji armija “pra- čiuose. kad “karo fronte nie- 
laužė Mannerheimo liniją ii ko nauja." O kai užsienio 
sutriuškino Suomijos balta- spauda parašo teisybę, tai
gvardiečius." Bet kai vėliau 
pasirodė, kad tai buvo 
“Pravdcs" didelis melas: 
kai dabar rusai prie Man
nerheimo linijos paguldė 
jau 35.000 savo galvų ir vis 
da negali jos pralaužti, tai 
dabar “Pravda" rašo. kad 
įaudonoji armija tos linijos 
da neatakavusi!

komunistai rėkia, 
esąs “šmeižtas."

kad tai

DURNA PASAKA.
“Laisvė" dabar spausdi

na pasaką vardu “Baltasis 
Aras Svetimais Sparnais." 
Jos autorium pasirašo D. M. 
Šolomskas. v įsų pirma, jis 
nėra joks autorius, nes aiš-

Vasario 7 dieną Maskva kiai matyt, kad jis pats ne
išleido šitokį pranešimą: supranta pasakojamojo da-

“Karo fronte paskutinėmis b ko. \ ienas raudonarmie- 
dienomis nieko reikšmingo ne- tis Pa> U paima \ isą pulką 
Įvyko. Sovietų aviacija atliko lenkų. Užsiglaudžia už me-. 
keliata skridimu stebėjimo džio, sUSUnka parduokit.

75 metai atgal Amerikos prezidentas Lincolnas nugalėję pietinių valstijų dvarinin
kus ir panaikino iuodveidžių vergiją. Bet vergija vistiek n eišnyko, žmonės šiandien 
nevergauja dvarponiams, tai vergauja valstybėms ir militarizmui. Net ir Sovietų Rusi-

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

Tūlas W- G. Lasky “Lais- retorius, buvo priimtas 14 
vės” No. 30 labai užpyko New Yorko Distrikte renka- 
ant “Keleivio,” kad nepučia mujų kandidatų sąrašan. 
i vieną dūdą su komunistais, Prieš Browderį buvo padavę 
ir užtai jis atsisako “K.” skundą j Rinkimų Tarybą, 
skaityti. Jo valia. Bet W. G. kad jis, kaip pasų klastuoto- 
Lasky klysta, kuomet jis sa- jas ir teismo nuteistas ketu- 
ko, kad kas tik “Keleivyje” riems metams kalėti, neturė- 
lašoma apie Sovietų Rusiją, tų būt prileistas prie baloto, 
tai “šmeižtas." Na, ar Laskv Vyliausias Valstijos Teismo 
laiko “šmeižtu" ir tai, kad teisėjas, J. Sidney Bern- 
Sovietų vyriausybė apkalti- stein, patvarkė, kad Brow- 
no Trečiojo Komunistų In- deris gali kandidatuoti, 
ternacionalo pirmininkus Na, musų draugučiai už- 
Buchariną ir Zinovjevą par- lėkė po Browderio nuteisi- 
sidavimu naciams ir sušau- mo, kad Amerikoje užeina 
dė, o po sušaudymo pats J. reakcija. Iš to didelio Šukio 
Stalinas su Hitlerio atstovu išėjo “pišš.” Amerika, mat, 
Ribbentropu padarė nepuo- ne Sovietų Rusija. Čia gy- 
limo sutarti? Tai kas buvo vuoja demokratija ir konsti-

tikslais.”

Tuo tarpu Associated 
Press, bešališka žinių agen
tūra, 7 vasario praneša iš 
Suomijos fronto štai ką:

“ŠĮ vakarą aukštoji suomių 
vadovybė paskelbė, kad Lado
gos ežero šiaurėj krito 1.80” 
rusų. Be to. Suomijos gynėjai 
atmušė šešias labai stiprias ru
sų atakas prieš Mannerheimo 
liniją. Karelijos sąsmaukoj.

“Susilaukę naujų sustiprini 
mų ir padedami geresnių susi
siekimo kelių iš Leningrado, 
rusai daužė šitas finų fortifi
kacijas per septynias pastarą
sias dienas ir naktis be jokios 
pertraukos. Naktimis liejo 
plieną ir ugni jų artilerija, o 
dienomis atakavo tankai ir 
pėstininkai. Bet kiekviena jų 
ataka buvo atmušta.

“Vien tiktai vakarą (6 vasa
rio) suomiai sunaikino 22 prie
šo tanku, kas padaro išviso jau 
586 sunaikintus ar paimtus 
tankus."

ir lenkai pasiduoda, many
darni, kad už to medžio sto-___________________ ____
vi didžiausia Stalino armija. . . '
Arba Įvyksta mušis. Lenkai tucti net ir patys komunis- 
šaudo iš kulkasvaidžių. mė- *ak Štai, tūlas P. Baranaus- 
to bombas, važiuoja tankais, kas, “paragintas keliato sa- 
bet raudonarmiečiai nepa- v? draugų, 33-čiam “Lais- 
žeidžiami ir nemirtingi: jie numery rašo:

ja varo savo žmones kariau ti nežinia už ką ir kieno naudai, 
ir žūva patys.

toli laikytų nuo musų tėvynės. 
Jo Apvaizda atsidėję, sąžinin
gai dirbdami kiekvienas savo 
darbą, mes likime, kad Ji iš
saugos musų tautą 
sveiką.”

Jie verčiami žudyti kitus

Bet Sovietų Rusijos žmo
nės šito visai nežino, nes ko
munistų spauda jiems skel
bia, kaži karo fronte "nieko 
reikšmingo neįvyko."

Kai tarp Kalėdų ir Naujų 
Metų suomiai sunaikino 163 
rusų
džio

didesnis Vokietijai parsida
vėlis: Zinovjevas su Bucha- 
rinu, ar J. Stalinas su savo 
kompanija?

Koks gali būti Komunistų 
Internacionalas, kad jo pir
mininkai ir didžiuma centro 
komiteto narių sušaudyta, 
jų istorija iškoneveikta ir po 
to, lyg tas Pilotas, J. Stali
nas nusiplovė rankas ir pats 
susivienijo su aršiausiais 
žmonijos priešais — Vokie
tijos naciais — ir puola ma
žąsias tautas, žudo nekaltus 
darbininkus ir vėl kalba 
apie “darbininkų gerovę,” 
kurios pačioje Sovietų Rusi
joje nei su žiburiu neras
tum? Jeigu jus, drauge Las
ky, visą tai laikote “šmeiži
mu” Sovietų Rusijos, tai jus 
klystate. Jus pasiduodate 
tuščiai agitacijai, o ne gyve-

tucija, o ne diktatūra. Jeigu 
Browderis prasižengė už 
pasų falsifikavimą, tai jis 
neprasižengė prieš teisę būti 
kandidatu Į kongresmanus. 
Rusijoj nuteistas kalėjiman 
žmogus, žinoma, linkimuo
se dalyvauti negalėtų. Gal 
ir čia bus “šmeižtas” prieš 
Rusiją?

Man atrodo, kad John 
J. Lewiso ir kitų CIO unijos 
vadų purškavimas prieš pre
zidento Roosevelto adminis
traciją yra pasitarnavimas 
reakcininkams, o ne progre- 
sistams. Prie Roosevelto ad
ministracijos išaugo darbo 
unijos iki aštuonių milionų 
narių! Be to, pravesta daug 
bilių darbininkų naudai: 
valandų bilius, senatvės

Staliną visos partijos pa
smaugtos, jų vadai iššaudy
ti, literatūra sudeginta, tur
tas konfiskuotas, bet Vokie- 

gyvą ir tijoj ir Rusijoj taip ir turi 
būt.

Vienu žodžiu, Stalinas ir 
Hitleris, tai šventi vyrai. Ir 
pasaulis butų visai laimin-

“...reikia pasakyt, kad drg.
D. M. šolomskas padėjo daug 
darbo ir triūso, išversdamas iš 
kitos literatūros, arba surink
damas iš kitų laikraščių tokią 
didelę kolekciją—ištraukų.

“Kai kurios vietos šios apy
sakos. gan Įdomios,—skaitosi 
sklandžiai, bet kai kurias vie
tas skaitai, tai tik todėl, kad tautą gvvą ir sveiką,” tai ko- e?e,sin^1 pernaru

Laisvėje, o ne kitam k-s Shaw_ sykį pastebėjo, kad

iškapoja visus lenkus, arba 
paima juos nelaisvėn, nenu
stodami iš savo pusės nei 
vieno žmogaus.

Ypač narsus ir sumaningi 
šitoj pasakoj "politiniai ko
misarai," kurie veda rau
donarmiečius i muši. Jie tik 
sušunka, “Už tėvynę! Už 
Staliną! Pirmyn!” ir patys
puola pirmutiniai. Ir lenkai teJP® i^veje. o ne Kiuun kjemg galams reikalingi mu ... . , ,
negali jų nušauti. Kulipkos laikrašty, ir skaitai, tarytum gu tautaj tje generolai ir ar- mūsiške planeta yra, matyt,
atšoksta nuo jų kaip lietus iš prievartos." mija su ginklais? Juk daug kaž'kokio kito pasaulio be-
nuo ančių, štai pavvzdis: , Vadinas, kad ir didžiau- pigiau butų nupirkti davat- Piotnamis.________

"Mušis prie tilto buvo aršus.! sįa kvailystė, bet jeigu tik ji koms rožančių ir duoti joms ANGLIJOS DARBO PAR-
šdinta, tai “Įsakymą Nr. Į,” kad gar- JIJA SMERKIA SUOMI- , . JOS U2puOL,M^

su savo generolais netiki, ~ Kaip žinoma, Anglijos 
norisi, kai jis skaito toj Šo- kad “viešpačių Viešpaties Darbo Partija pirma spirda-
lomsko pasakoj šitokį rau- Apveizda” gali musų tautą \a ^.Zlą f?1??*1 t33"
donarmiečių atakos apibu- apsaugoti, tai kokiems ga- Dkius su Sovietų Ruuja. Ir ji

Po šitais žodžiais pasira
šo Smetona, gen. Musteikis 
ir. gen. RaštikiNa, jeigu Lietuvos prezi- ^aT J? Šalmas Vį 
dentas ir kariuomenės vadai •*- vaJdytų. ?et .^a^a! 
ištikrujų tiki, kaip jie sako, tokie niekšai,
kad “viešpačių Viešpaties ^^^Chambei lamas n Da- 

Teisingai George BernardApveizda” *išsaugos musų

Lenkų oficieriai turėjo daug “Laisvėj” išspaust___
kulkasvaidžių. Manė priversti komunistai turi ja skaityt. bintų “viešpačių Viešpatį 
raudonuosius gulti ant žemės. Toliau Baranauskas sako, O jeigu ponas Smetona 

kad jam stačiai “šypsotis”o paskui apmėtyt rankinėm 
granatom. Bet apsiriko. Rau
doni raiteliai nušokinėio nuo 
arklių, o politinis komisaras 
Misloslavskis sušuko:

"—Už tėvynę!
“—Už Staliną !
"—Pirmyn!"

pensijos ir kiti pagerinimai 
nimo tikriems faktams, apie Tiesa, komunistai į padan 
kuriuos rašo ne tik “Kelei- k-Pua tokius „niin vadus 
vis,” bet pačių komunistų
spauda. Juk ta jų spauda 
pati niekino kominterno pir
mininkus, niekina suomius, 
kad tik sukelti prieš juos ne

ges kelia tokius unijų vadus, 
kurie eina prieš Rooseveltą. 
Kelia juos į padanges ir 
Wall Streeto piniguočiai. 
Jų susivienijimas primena 
NRA laikus. Tada irgi abieji

apykantą ir tuomi pateisinti ėjo prieš NRA. Bet kada tei- 
Stalino kruvinus darbus. smas Nrą panaikino, tai 

Mano patarimas, jums apsižiurėta, kad blogą dar- 
drg. Lasky. toks: reikia nm- ba atliko. Taip ir dabar: 
tai apsigalvoti ką darai. Ne- “kairių kairiausi” komunis- 
jaugi jus norite tokios vai- tai susijungė su Wall Stree- 
džios, tokios tvarkos, prieš to bankininkais prieš Roose- 
kurią nei žodžio negalėtum veitą. Bet darbininkai turė- 
prasitarti? Kur nei streiko tu apsižiūrėti. Tie patys 
už pagerinimą savo būvio “kairiu kairiausi" žmonės 
negalėtum paskelbti? Juk Rooseveltą-gyrė. Jo karišką 
gyventi po tokia valdžia, tai biudžetą net i savo partiji- 
reiškia gyventi kalėjime? nes programas nesidrovėjo 

Jus esate laisvas žmogus, dėti. Bet prez. Rooseveltas 
laisvai reiškiate mintį, bet įspėjo Sovietų Rusiją, kad ji 
savo sieloje siekiate dikta- nepultų Suomijos—ir nuo to 
turos ant “Keleivio” spran- ’laiko Rooseveltas negeras, 
do. O po ja ritasi žmonių Rooseveltas “reakčionie- 
galvos, vaitoja laisvės trokš- rius"! Bet tie žmonės nema
tantieji kalėjimuose ir kon- to, kaip jie pila vandenį ant 
centracijos stovyklose. Ar reakcijos malūno ir šaukia, 
jums ne gaila tokių pat kad reakcija ateina. Kaip gi 
vargšų, tokių pat kovotojų, ji neateis, kad jai ragus įr 
kaip ir jus, kurie Sovietuose nagus augina Lewisas, 
yra kalinami ir niekinami, Browderis ir visa eilė kitų 
kam išdrįsta laisvės parei- “radikalų.”
kalauti? Pagalvok! —--------------

Ar jus, d. Lasky, pastatė-
te bent kada sau klausimą:
“Kodėl Sovietų Rusijai nesi
seka užkariauti suomių?”
Juk nesiseka todėl, kad So
vietų Rusijos liaudis neturi 
už ką kariauti. Jiems suo
miai nieko nepadarė. Bet

atvirai kaltino Chamberlai-lams jie šitokias nesąmonesdinimą:
"Bum. bum. bum !... 
“Tra-ta-ta-ta !... 
“Pach! Pach! Pach! 
“Uuuuuuuuuu!...”

skelbia žmonėms? Nejaugi no ,/yriausybę apsileidi- 
jie mano, kad kunigai da ”?»> kad neuzmezge su Ru- 
necana Lietuvos tamsuoliu? gija glaudesnių ryšių. .
mulkina? .. Bet to..la,ko’ ka‘Š a'

„ . Vistiek kaip šita absurdą •?“^usibroliavo su H.tie-
... Esą. šitokie aprašymai beaiškintum iis vra Lietu- nu> .Darbo Partijos pozicija 

divizija, tai 30 gino- negalėjo raudonarmiečių “daugiau tiktu kur nors ma- vn<s valdžiai didelė sarmata ’ pakitėjo. Pereitą sąvaitę pil- .Maskvos pranešimas sulaikyti. Lenkai nusigando žų vaikų elementoriuje/’ Ir vos 'al(lzlal fligele sarmata’ domasis Darbo Partijos ko- 
tie bumbėjimai ir tratėjimai
bumba ir trata per visą Šo
lomsko pasaką. Per vis

Ir puolė priešą. Nei kulka
svaidžių ugnis, nei granatos

irgi skelbė: "Karo fronte pradėjo bėgti. Priešai bu 
nėra nieko nauja.” O tuo v? sunaikinti. Tik vienas ku- 
tarpu tenai buvo didžiausia nigas atstatęs šautuvą dai 
rusu katastrofa.

mitetas, kalbėdamas Ang
lijos proletariato vardu, pa-

_______ ... _____  .____ -- Urugvajaus lietuvių ko- smerkė Hitlerį ir jo talki-
Komunis- taikė didvyriui komisarui į mėnesį kartojami vis tie pa- munistų leidžiamas laikraš- ninką Staliną, 

tai. žinoma, tam netikėjo, kiūtinę. Bet pamatė tai lei- tys raudonarmiečių “laimė- tukas “Darbas ’ aiškina savo Anglijos Darbo Partijos
Jie sakė, kad tai kapitalis- tenantas Ermakovas ir pri- jimai,” tie patys “lenkų iš skaitytojams, buk Chamber- vadovybė paskelbtame savo
tiškų laikraščių prasimanyti ėjęs prie komisaro sušuko: vergijos liuosavimai.” lainas ir Daladier esą du di- pareiškime aiškiai pasisako,
"šmeižtai." Bet Lietuvos ži- "Drauge, geriau aš žusiu, Gerai knygai būtinai yra džiausi pasaulio melagiai, kaip ji žiuri į dabartinį ka-

reikalingi keturi

DU ŠVENTI VYRAI.

niu agentūra ELTA Sovietu jus gyvensit.

no šitų dalykų. Ir jo kalba 
ne literatiška. Sviedi- 
pas jį išeina “svaidi- 

.... . nys,' karininkus jis vadinatoks didvyris ■ 4<‘f- • • • „ iš vadovybės 
menes laimeumu. 163-o n rusu Frmakovas nasišnekės su .. 1 ’ - vaciovyoe.
divi-zOn Puvo onsnnta ir išbi-o f-imaKova., pa. i. neke. ,u ^aro “vadovyste ir tt. 
dmzi.ia bu\o apsupta n lobias- komisaru, ir galu gale paleis J k-an. 5;tnn inVafa 
kyta. Tos divizijos viena dalis bomba’ ‘ SltOKl JO\aią

_ _____ y . i - dinti, sunku suprastiAr gali būt durnesne pa- _____ Į

“Gruodžio :;<» ir UI dd. kovos mat. kaįp ne komunistas, tai • 
prie Kiantajervio. Suomusa- ir plušas. Jis stovėjo šautu- i ET 
mio ruože, rytiniame fronte. Vą atstatęs i komisarą ir lau- •>
baigėsi dideliu suomių kariuo-

-tatęs 
kė, kol atsiras

dalykai: Jis rašo taip:
“—Kariaujame už tautų lai

svę—sako Chamberlainas.
“Meluoji!
“Paliuosuok 520 milijonų 

žmonių Įvairių tautų esančių 
Anglijos imperijos vergijoje ir 
tik tada galėsi taip sakyti.

“—Kariaujame už demokra
tiją—sako Daladierius.

“Meluoji!
“Paleisk deputatus,spaus-

ra išsisklaidžiusi miškuose, 
kita dalis traukiasi atgal ir yra 
suomių kariuomenės dalinių 
vejama Junt usrantos krypti
mi. Pagal iigsiol gautus’davi- 
nius. grobi sudaro: 27 Įvairaus 
kalibro patrankos. 11 tankų.
2 šarvuoti automobiliai. 2 orli- 
konai. 150 autosunkvezimių.

—500 vežimų virtinė. 250 
arklių. 12 lauko virtuvių ir 
didelis kiekis kitų ginklų ir 
amunicijos Į šiaurės rytus nuo 
Ladogos ( žero gruodžio 29 d. 
prašalėjęs mušis tęsėsi gruo
džio 30 d. Visi rusų puolimai rašo. 
buvo atmušti ir buvo sunai- Prieš šitą I). M. Šolomsko! 
kinti 9 taikai. Prie Karelijos “kūrybą” pradėjo prote?

saka ?
Alba paimkim šitokią 

kvailystę: "Raudoni raitė-i 
liai nušokinėjo nuo arklių” i siekė Lietuvos laikraščiai, 
ir puolė "lenkų oficierius.” kuriuose yra išspausdintas 

iuomenei 
tai nėra

rmija, jeigu Šolomskas joks įsanymas, bet “tau- 
kalba tik apie “lenkų ofi-i tos vado” sveikinimas ka- 
cieriu*” ir "kunigą?” " | riuomenei Naujų Metų pr>

Iš to jau aiškiai matosi, !ga. Tarp kitko, Smetona te- 
kad šitas “rašytojas” neturi!bai sako:
jokios nuovokos apie karo 
veiksmus, apie kuriuos jis

SARMATA!

šiomis dienomis mus pa

ir puolė "lenkų oficienus. Kuriuose yra įsspau 
Na, tai ką darė jų paleisti “įsakymas Kariu 

arkliai? I: kur buvo lenkų' Nr. 1." Ištiktųjų ta 
armija, .jeigu Šolomskas' Joks “įsakymas," be

Mi

rą, koks turi būt šio karo 
tikslas ir kokia taika.

Vyrią utis šito karo tikslas 
turi būt Čekoslovakijos ir 
Lenkijos atsteigirnas, sako 
partijos komitetas. Austrijai 
turi būt leista pačiai apsi
spręsti, ar ji nori pasilikti 
prie Vokietijos, ar skirtis 
nuo jos.

Tik šitokiom išlygom Dar
bo Partija sutinka baigti 

rvk politinius kalėjimus, at- karą. Tačiau Vokietijos var- 
rišk burną liaudžiai, duok lais- du negali kalbėti fašistiška 
vę visoms partijoms ir tik ta- 1 itt, kaip darbininkiškų or
da galėsi taip sakyt.“ i’iu, kaip darbininkiškų or-

n ♦ - ch r • iru, • ganizacijų ir demokratijos
Bet apie Staliną ir Hitlerį skerdiku, negali būt jokios

šitas komunistų laikraštu- taikos.
kas nei mur-mur. Tiedu, k todėl Darbo Partijos 
mat, nemeluoja ir nenori komitetas pasmerkia Sovie-
nieko pavergti. Jiedu bom- tų Rusiją, kuri padarė su tuo 
barduoja miestus ir žudo smurtininku sutartį ir, sek- 
žmones ne pavergimo, bet dama jo pėdomis, be jokios 
“išhuosavimo tikslais. Jie gėdos užpuolė Suomijos res- 
laiko koncentracijos stovyk- publiką.
lose ir kalėjimuose daugiau “Suomių demokratijos su-

atida-

\

DAUGIAU “ŠMEIŽTŲ” 
PRIEŠ DRAUGĄ STA

LINĄ.

United Press praneša iš 
Helsinkio, kad suomių ka
riuomenės vadovybė suskai
tė visą Sovietų armijos karo 

Stalino valdžia užpuolė ją ir medžiagą, kuri nuo karo 
naikina. Ar tik todėl Šuo- pradžios iki 1 vasario buvo 
mija turėtų būt naikinama, suomių sunaikinta arba pa
kari ji tvirtoves pasistatė? imta kaip karo grobis.
Juk tvirtoves statosi ir So- štai, ko raudonoji armija 
vietų Rusija? Ar kas valia Suomijoj per tą laiką ne- 
Rusijai, tai jos kaimynui ne- teko:
valia?

Jus apsigalvoję ne tik at
sinaujinkite “Keleivį,” bet 
pasidarbuokite jį kitiems sa
vo pažįstamiems užrašyti, 
nes “Keleivis” paduoda tas 
žinias, tuos straipsnius, kas 
darbininkui yra naudinga.' 
O darbininkui yra naudin
ga, kad jis siektų laisvės žo
džio, geresnio rytojaus, pa
naikinimo kapitalistinės sis
temos ir įsteigimo socialisti
nės visuomenės, prie kurios 
nebus išnaudojimo, nebus 
politinės partijos diktatū
ros. Tai to mokina “Kelei
vis,” o ne komunistinė spau-

546 tankų.
308 orlaivių.
203 artilerijos pabūklų.
203 kulkasvaidžių.
552 trokų ir automobilių.
1,560 arklių.
20 traktorių.
50 automatiškų šautuvų.
63 lauko virtuvių.
12 stebėjimo balionų.
135 automatiškų revol

verių.
Prie šitų skaičių nėra pri

dėtas karo grobis, kurį finai 
paėmė po 1 vasario.

Pamatę šitą pranešimą, 
komunistai galės tikrai ap-

“Dahar va rūpestingai
tinUme 1910 metus, kada di- savo piliečių, negu Anglija Mrikbba^ rač» škaityūime
dziuju galybių pradėtasis ka- ar Francuzija, bet jiedu tai nepakenčiama civilizacijai da, kuri su socializmu nieko siverkti, kad buržuazija 
ras eina smarkyn. .Mes prašo daro ne blogais tikslais, o katastrofa”,sako Darbo Par- ‘ ‘

S-: rne viešpačiu Viešpati, kad ji idėjos labui. Pas Hitlerį ir tijos komiteto pareiškimas.

r - -----
bendro neturi. taip nemielaširdingai “šmei-

E. Browderis, A. K. P. sek- žia” draugą Staliną.
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TAS DUONOS NEPBAiO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA

KĄ Aš PATYRIAU MARIJONŲ RĖ
MĖJŲ SEIME.

Milžiniškas Vandens Kelio Projektas /S LIETUVIŲ FARMERIŲ GYVENIMO.

Kunigai turi kolegiją, turi 
profesorius, bet neturi 

mokinių.

Amerikos lietuvių tarpe 
yra keliatas vienuolijų. Jos 
visos užlaikomos žmonių 
aukomis. Kunigai katali
kams aiškina, kad aukoda
mi vienuolijoms netiktai di
diname Dievo garbę, bet dar 
prisidedama prie žmonių 
pakėlimo tautiškai, doriškai 
ir dvasiškai. Todėl daugelis 
tikinčių žmonių menkai val
go, prastai rėdosi ir skur
džiai gyvena, kad tik sutau
pytų pinigu vienuolynams.

Jeigu žmonių aukos ištik- 
į uju neštų tekią naudą, kaip 
kunigai pasakoja, tai prie
kaištų jiems nereikėtų daly
ti. Bet pasitaiko taip, kad ir 
patys vienuolijų vedėjai pa
rodo savo rėmėjams, kad jų 
aukos tokio tikslo nepasie
kia.

Štai, šių metų vasario 4 d. 
Chieagos priemiestyje Cice- 
roje lietuviu šv. Antano pa
rapijoje Įvyko Marijonų rė
mėjų seimas, kur šita teisy
bė ir paaiškėjo. Pažiūrėki
me kas ir kaip ten viskas 
dėjosi.

Buvo sekmadienis. Po pa
maldų, parapijos salėje Įvy
ko delegatams pietus. Dele
gatų buvo apie 50. Didelė 
dauguma jų buvo paprastos 
davatkėlės. Po pietų prasi
dėjo prakalbelės. Įdomiau
sia pakalbėjo svečias iš Lie
tuvos, pralotas Macijauskas. 
Jis pasakė: “Aš nors grino- 
rius, bet Ameriką pažįstu 
labiau, negu daugelis čia gi
musių. Aš jau šeštu kartu 
esu atvažiavęs iš Lietuvos. 
Ameriką esu išvažinėjęs 
nuo krašto iki krašto, sker
sai ir išilgai, nuo Atlantiko 
iki Pacifiko, nuo Kanados 
iki Meksikos. Dabar sugry- 
žau iš Californijos ir netru
kus vėl iškeliausiu iš Chi
eagos.”

Tai ve, kaip “darbuojasi” 
tituluotas dvasiškas tėvelis 
“Dievo garbei,” “dūšių išga
nymui” ir “tautos labui.” 
Biedni žmoneliai aukoja sa
vo centus “Dievo garbei,” o 
kunigėliai važinėjasi po A- 
meriką skersai ir išilgai!

Po pietų toje pat salėje 
prasidėjo seimas. Pralotas 
Macijauskas kaž-kur dingo 
ir seime nedalyvavo. Seime 
nedalyvavo nei kiti Chiea
gos lietuvių kunigai. Neat
siuntė nei sveikinimų, nei 
aukų Marijonų vienuolijai, 
šitą darbą paliko atlikti pa
prastiems darbininkams ir 
davatkėlėms. Tegul durniai 
aukoja. Dalyvavo tik vieti
nis klebonas, kun. H. Vai
čiūnas, ir būrelis marijonų 
kunigų. Delegatų ir svečių 
buvo apie pusantro šimto. 
Todėl “Draugas” neteisin
gai skelbė, kad delegatų bu
vę “net 350.”

Pačioje seimo pradžioje 
Įvyko tikra komedija. Cent
ro' valdyba turėjo duoti ra
portus. Buvo pašauktas duo
ti raportą kun. Mačiulionis, 
kaipo iždininkas. Tas atsi
stojęs pareiškė, kad jis ne 
iždininkas, o pirmininkas. 
Bet pirmininku būdamas 
neturįs nieko ypatingo pa
sakyti. Tai bent tvarka. Pa
tys nežino, kas pirmininkas 
ir kas iždininkas! Tada Ma
rijonų vienuolijos provinci
jolas, kun. Navickas, centrą 
viešai papeikė už tokią ne
tvarką.

Įdomus buvo ir paties 
kun. Navicko raportas. Jisai 
raportavo maž-daug šitaip: 
Turime kolegiją, turime se
minariją, turime profeso
rius. Bet neturime mokiniu. 
Lietuviai nesiunčia savo vai
kų Į musų kolegiją. Jei ir to
liau taip tęsis, tai mums nu

sibos prašyti jūsų aukų, o 
jums nusibos mums aukoti. 
Todėl prisieis savo lietuviš
kų Įstaigų duris atidaryti 
svetimtaučiams, kurie to tik 
ir laukia.

Tai ve, ką išgirdo delega
tai. Jie pamatė ant ko nuėjo 
jų aukos. Per ilgus metus jie 
dėjo aukas, už kurias Įsteigė 
gražias mokslo Įstaigas dėl 
auklėjimo Amerikos lietu
vių jaunimo, o dabar, kaip 
pasirodo iš kalbos paties ko
legijos direktoriaus, ten bus 
auklėjami svetimtaučių vai
kai.

Bet negalima tikėtis, kad 
dalykai su ta kolegija page
rėtų. Ir čia kalti ne tėvai, 
kad nesiunčia tenai savo 
vaikų, bet patys kunigai. Tą 
kolegiją steigdami kunigai 
sakė, kad ji palaikysianti 
lietuvybę. Žmonės tam tikė
jo ir aukojo. Tuo tarpu mu
sų romiški kunigai net Į baž
nyčias Įvedė angliškus pa
mokslus ir evangelijas. Lie
tuvybės idėją jie vėjais pa
leido. Taigi, musų kunigija 
viena ranka statė, o kita 
griovė. Žmonės tai jau pa
matė. Ners pinigus kolegijai 
ir seminarijai Įkurti jie gau
siai dėjo, bet vaikų toms Į- 
staigoms jau neduoda.

Nenaudingą ir nevartoja
mą pastatą arba Įstaigą 
amerikonai vadina “baltu 
drambliu” (white elephant). 
Taigi dabar ir Marijonų ko
legija su seminarija tapo 
“baltais drambliais.”

Seime buvo pagarsėjęs 
Lietuvos klerikalų veikėjas 
prof. Pakštas. Jisai savo 
prakalboje dejavo, kad lie
tuviai permažai mokslą te- 
ivertina. Sakė, kad Ameri
kos lietuviai taukais apau
go, nes nenori darbuotis vi
suomenei.

Tiesa, tarp Amerikos lie
tuvių yra saujalė žmonių 
taukais apaugusiu ir mokslo 
nebranginančių. Bet tie dar
bininkai, kurie aukavo ir te- 
beaukauja romiškoms baž
nyčioms, vienuolijoms, ko
legijai ir seminarijai, negi 
galėjo taukais apaugti. Tau
kais apaugo tie,, kurie žmo
nėms dėjo ant pečių nepa
keliamas naštas, o patys ne
norėjo nei piršto prie jų pri
dėti. Ar profesorius Pakštas 
nemato, kuri musų tauto? 
dalis taip taukais apaugo? 
Tai musų garbingi klebonai.

Tai tokie Įspūdžiai iš Ma
rijonų rėmėjų seimo.

Cicerietis.

WATERBURY. CONN.
Lietuviai tapę sios šalies 

piliečiais.
Šiomis dienomis keliatas 

lietuvių čia gavo šios šalies 
pilietybės popieras. štai jų 
vardai ir pavardės:

Franas Žukauskas, Kle
mensas Krauch, Kazys Si
manavičius, Klemensas Gė
rikas, Juozas Karčiauskas, 
Kazys Sinkevičius, Ignas Jo
nas Žvinakis, Veronika Gu
džiūnas, Jonas Janavičius, 
Pranas Gribas, Veronika 
Kvietkus, Petronėlė Petuš- 
ka, Pranas Čepulis, Kazys 
Andersonas, Ona Ambra
zaitis, Vincas Adomaitis, 
Ona Gikas, Morta Krunge- 
levičia, Marija Stankuvienė, 
Martinas Toniška, Petras 
Blėkis, Antanas Kauneckas, 
Jonas Zupkus, Jonas Sku
čas, Kazys šlegeris, Albi
nas Snapkauskas.

Yra keliatas iš mažų mie
stukų, būtent: Petronėlė 
Grabauskas ir Stasys Lenar- 
tavičius iš Union City, 
Conn.; Gladys Arlauskas iš 
Naugatuck, Conn.; Domicė
lė Lušas iš Woodbury, 
Conn.; Vincas Kulikauskas 
iš Oakvillės, Conn.

P. Motiečius.

St. ZAUTence river-Great Lakęs uatervray
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Jungtinių Valstijų ir Kanados valdžių inžinieriai vėl pradėjo tartis apie naują vandens 
kelią, kuris sujungtu Cleve landą, Detroitą. Chicaga ir svarbesnius Kanados miestus su 
Atlantu. Tuo tikslu manoma praplėsti St. Lavvrence upę tiek, kad jūrių laivai galėtų ja 
ineiti i Didžiuosius Ežerus. Kaip matyt iš pridėto čia žemėlapio, laivų keiias turėtu eit 
per Ontario, Erie. Hurono. Michigano ir Superior ežerus. Iš čia laivai turėtų eiti Mis
sissippi upe per Jungtinių Valstijų viduri i pietus. Inžinieriai apskaičiavo, kad tam 
darbui reikėtų $250,000,000 pinigų ir 7 metų laiko.

Lietuvių Laisvamanių Etinės Kulturos 
Draugija Neteko Parterio.

Minėta draugija gavo čar- 
teri birželio 15, 1936, o ge
gužės 8, 1939, jos čarterj pa
naikino Attornev General in 
the Superior Court of Cook 
County, Illinois.

Minėta draugija 1937 me
tų gruodžio 4 d. turėjo susi
važiavimą ir išrinko H. Jag
miną draugijos “preziden
tu.” Pirmos kuopos nekurie 
nariai varė didelę agitaciją 
už H. Jagminą. Jisai, girdi, 
padalysiąs stebuklus. Ir pa
darė. Per jo “pasidarbavi
mą” draugija neteko čar- 
terio.

Žinojau, jog minėta drau
gija neteko čarterio. Bet no
rėdamas turėti tikrą Įrody
mą, kreipiausi pas Secreta- 
ry of State Edward J. 
Hughes, atsiklausdamas a- 
pie draugijos stovį. Sausio 
26 d. gavau atsakymą, jog 
draugija negyvuoja, panai
kinta.

H. Jagminas reikalavo iš 
Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kulturos Draugijos pir
mos kuopos keturių dolerių; 
jisai pasiuntęs tokią sumą 
užrekordavitnui čarterio. 
Kuopa kol kas atsisakė Jag
minui atmokėti reikalauja
mą sumą pinigų. Dabar iš
rodo, jog H. Jagminas jokių 
pinigų nesiuntė atnaujini
mui čarterio. Jeigu ir butų 
siuntęs čarterio atnaujini
mui, tai butų reikėję vieno 
dolerio, o ne keturių dole
rių, kaip Jagminas reikala
vo. Be to, H. Jagminas rei
kalavo da §20.00 už čarterio 
“taisymą.”

Sugriovęs Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kulturos 
Draugiją, jisai tvėrė laisva
manių kuopas ir rinko pini
gus. Turim laiškų, kad lais
vamanių kuopos siuntė pini
gus už čarterj. Tačiaus kuo
pos negavo nei čerterio, nei 
atsakymo.

Klausimas, kodėl Jagmi
nas taip pasitarnavo laisva
manių organizacijai?

šviesiausias komunistas 
Stalinas, turbut norėdamas 
“griekų atleidimą gauti,” 
buvo Įsakęs savo komunis
tams visur daryti “bendrus 
frontus" su katalikais. Ir ko
munistai tuojau puolė Ro

mos klerikalams Į glėbi. 
Browderis parašė net kny
gutę, ištiesdamas savo ran
ką kunigams. Komunistai 
pradėjo eiti netik bažny
čion, bet ne vienas ir išpa
žinti atliko. O “Vilnies” šta
bas, kuris susideda iš labai 
“mokytų” vyrų (prie jų pri
guli ir Jagminas!) kvietė 
net pralotą Krušą, kad atei
tu Į ju mitingą ir pasimelstų 
už dūšias keturių komunis
tų, kuriuos Smetonos val
džia sušaudė Lietuvoje. Bet 
kun. Krušas neatėjo į komu
nistų mitingą. Matyt, “vil
niečiai” suprato, kad jie da 
nepakankamai geri katali
kai. Taigi išrodo, jog laisva
manių organizacija buvo 
apleista dėl to, kad Įrodžius 
kunigams, kad “Vilnies” 
žmonės yra geri katalikai. 
Kadangi Jagminas vra vie
nas “Vilnies” redaktorių, 
tai jis ir pasitarnavo katali
kybės labui.

T. J. Kučinskas.

SCRANTON, PA.

Lietuvos nepriklausomybę 
minėsime 18 vasario.

Scrantono Lietuviškų Dr- 
jų Sąryšis minės Lietuvos 
22-jų metų nepr iklausomy
bę vasario 18 d. Jermyno 
viešbuty (Hotel Jermyn). 
Tai bus vienas iš didžiausių 
minėjimų, kokius iki šiol 
esame turėję, šįmet tos die
nos džiaugsmas bus ypatin
gai didelis, nes jau tin ime ir 
sostinę Vilnių, dėl kurios 
tiek daug dirbome ir- auka
vome.

Principalis kalbėtojas bus 
advokatas Antanas šalna iš 
Bostono, kin is nesenai buvo 
paskirtas Lietuvos garbės 
konsulu. Antanas šalna yra 
Scrantone gimęs ir augęs, 
ėjęs čia pradinį ir vidurinį 
mokslą. Jis kalbės anglų ir 
lietuvių kalbom. Iš vietinių 
kalbės buvęs Pennsylvani
jos valstijos legislaturos at
stovas Antanas Janušaitis, 
adv. Edward Yawars (Jie- 
varauskas), miesto meras 
Fred Huster ir- “Garso” r e
daktorius Matas Zujus. Mu- 
zikalė programa bus iš vieti
nių parinktų artistų.

Programą pradžia bus 2 
vai. po pietų. Jokios Įžangos 
nebus. Programa pasibaigs 
apie 6 vai. po pietų ir bus 
bankietas su vakariene. Ku
rie tur ės bilietus iš kalno nu- 

’ sipirkę, tie galės kartu su 
: svečiais dalyvauti ir vaka- 
j rienėje. Bilietų kaina, $1.50. 
! Tauras.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos nepriklausomybe 
bus minima 3-jose vietose.

Šįmet Pittsburgho lietu
viai minės Lietuvos nepri
klausomybės sukakti trijose 
vietose, būtent:

Vasario 16, kaip 8:30 va
kare, Lietuvos Sūnų Draugi
jos salėj minės bendrai šios 
organizacijos: Lietuvos Sū
nų D-ja, Dangun žengimo 
Parapija. SLA 87 kuopa, 
SLR. K A 87 kuopa ir LDS 
160 kuopa. Bus muzika ii 
prakalbos.

Vasario 18, apie 8 vai. va
karo, Lietuvių Mokslo Drau
gijos salėj (ant Soho), Lie
tuvos nepriklausomybę mi
nės visos Pittsburgho lietu
vių pažangios draugijos. 
Bus pr akalbų, dainų ir mu
zikos.

Vasar io 18 dieną,, 2 vai. 
popiet. Lietuvių Piliečių sa
lėj (ant South Side), tą su
kakti minės Romos kataliku
parapijos ir joms 
dr augi jos.

artimo?
J.

LEWISTON, ME.

Lietuvos Dukterų Draugi
jos narės ir kitos šios kolo
nijos musų moterys 21 sau
sio surengė gražų balių 
Onai Bučionienei ir jos vy
rui priimti. Nors šitų jauna
vedžių sutuoktuvės buvo jau 
pereitų metų rugsėjo mėne
si, bet pr iėmimas dėl tūlų 
aplinkybių buvo atidėtas iki 
šiol. Jis dabar buvo sur uoš
tas Jievos Deringienės, jau
nosios motinos namuose. 
Balius buvo labai smagus, 
visa vakarą moterys daina
vo ir linksminosi.

Korespondentė M. D.
Redakcijos pastaba: Mu

sų gerbiamoji koresponden
tė teiksis atleisti, kad dėl 
vietos stokos buvom privers-, 
ti korespondenciją sutmm- 
pinti ii- visų dalyvių vardus' 
išleisti.

Scottville, Mich.

Šios apylinkės lietuviai 
ūkininkai žiemą mažai ką 
turi dirbti. Jeigu kuris turi 
miško, tai atliekamu laiku 
kerta malkas. Kertant mal
kas per tr is sąvaites, kuro 
galima prikirsti visai žie
mai. Apie mus pušynų ar 
eglinių girių nėra. Jos senai 
jau išnaikintos kompanijų. 
Kas turi miško, tai jis tinka 
tik kurui.

Žiemą pas mus nėra šalta, 
nors sniego gana daug, iki 
pusantros pėdos lygumoje.

Ūkininkai gyvena neblo
gai. Pasilinksminimo irgi 
nestokuoja. Čia gyvuoja ke
liatas draugijų, kurios su
rengia vieną-kitą pramogą; 
be to būna ii- stubose visokių 
baliukų.

Vasario 3 d. L. P. Kliubas 
surengė balių Scottvillėj. 
Ūkininkų suvažiavo gražus 
būrelis, ne? buvc skelbiama, 
kad bus “su programų.” 
Teisybė, programa buvo ne 
bloga. Pirmiausiai, buvo 
perstatytas kalbėtojas, po
nas F. Pakas. Jis pradėjo 
šiais žodžiais: “Mane Ūki
ninkas apšmeižė.” Iš publi
kos pasigirdo balsai: “Sa
kyk prakalbą, o ne apie ūki
ninko šmeižimą.” Tie balsai 
iš publikos nutraukė kalbė
tojo sakini. Gal p. F. Rakas 
norėjo klausytojams pasi
guosti ii- daugiau, bet nebu
vo progos. Pasakęs apie po
rą tuzinų žodžių, jis užbaigė 
kalbą. Publika negalėjo su
prasti, kas ten buvo do 
šmeižtas. “Naujienų” 270 
num. Ūkininkas pakrirtika- 
vc pono F. Rako sakytą 
prakalbą ši<> Kliubo baliuje 
per eitų metų lapkričio 18 d. 
Savo kalboj jis tuomet ata
kavo Roosevelto politiką. 
Rakas neatskir ia grynos kr i
tikos nuo šmeižto.

Po vadinamos “prakal
bos” Angelija Galvidienė ir 
M. Martinaitienė sudainavo 
keliatą liaudies dainelių, 
kurioms smuiku pritarė V. 
Galvydis, o pianu—V. Mar
tinaitis. Paskui, J. Švelnis ir 
Ona Lapėnienė pasakė ke
liatą deklamacijų.

Geriausia iš visų pasižy
mėjo Milda Pilipaitė, maža 
mergaitė. Ji sudainavo ke
liatą lietuviškų dainelių ir 
paskambino pianu. Tėvas 
jai pr itarė su gitara. Iš jos 
bus gera pianistė.

Pasibaigus programai, pu
blika pasišoko, pasilinksmi
no ir apie trečią valandą ry
to skirstėsi namo su gera 
nuotaika.

Kliubas susiorganizavo 
porą metų atgal ii- turi apie 
šimtą narių, kurie moka 25 
centus per metus. Ižde yra 
apie 40 dolerių.

Pereitą susirinkimą Kliu
bas gavo por ą laiškų iš “Vil-

GARDNER, MASS.
Tamulenei atšventė sidab

rines vestuves.

Jono ir Marijos Tamulė- 
nų draugai čia iškėlė jiems 
balių jų 25 metų vedybų su
kaktuvių proga. Svečių pri
sirinko labai daug ir vaka
ras buvc labai jaukus. Cer e
monijų vedėjas Antanas Že
konis Įteikė draugams Ta- 
mulėnams keliatą sidabri
nių dovanų nuo susir inku
siųjų svečių.

Draugai Tamulėnai yra 
susituokę 1915 metų vasa
rio 13 dieną, Naugatuck, 
Conn., ir tur i gražiai užsiau
ginę sūnų Edvardą ir dukte
rį Lilijaną.

Šitas sidabrines jų vestu
ves plačiai aprašė ir vietosi 
amerikonu laikraštis, “The 
Gardner News,” kuris at
spausdino net visų svečių; 
vardus ii- pavardes.

“Kel.” Skaitytoja.1

nies” su prašymu aukų, bet 
Kliubas nedavė, šeši metai 
atgal buvom sutverę panašų 
kliubą, bet užteko tik vieno 
susirinkimo, kuriame vieti
niai komunistai gerai pasi- 
skerečiojo—ir daugiau nie
kas nesilankė, nors susirin
kimai da porą kartų buvo 
šaukti atvirutėmis. Komuni
stai, mat, serga “vadizmo” 
liga. Jie nori vadovauti. 
Kliubo nar iai turėtų lanky
tis ant susir inkimų ii- neduo
ti iždo išeikvoti tokiems, 
kurie garbina Hitlerio-Stali- 
no plėšikiškus žygius. Ūki
ninkai labiausia myli skai
tyti “Keleivį” ii- “Naujie
nas.” Ir šitų laikraščių čia 
daugiausia par eina.

Ūkininkas.

WATERVLIET, N. Y. 

Vaikai iškėlė balių tėvams.

Šių metų 3 vasar io dieną 
šios kolonijos lietuvių jauni
mas, sūnus ir- dukterys, su
rengė savo tėveliams ir mo
tutėms gražų balių. Buvo 
muzikos, gardžių valgymų 
ir gėrimų.

Daugiausia šituo rūpinosi 
Jonas Gratius, Margareta 
Grinkus, Stella Vaičiūnas ir 
Morta Andriušaitis. Už šitas 
jų pastangas tėvai reiškia 
nuoširdų ačiū.

Tėvai ir Motinos.

AUBURN, ME.
Musų dukrelės atminčiai.

Musu dukrelė, Bettie O. Ap- 
šėgaitė, jjersiskyrė su šiuom pa
sauliu pačiam žydėjime, susi
laukus vos 11 metu amžiaus. Ji 
augo ir bujojo sau sveika ir 
linksma, geroj priežiūroj ir visu 
mylima. Mylėjo mokykla ir jai 
sekėsi mokytis.

Bet štai. visai netikėtai žiau
ri mirtis išplėšė tą brangiausi 
musu žiedeli iš musu tarpo, pa
likdama motinos širdy neišgy
domą žaizdą ant visados.

Bettie mirė šių metų sausio 
12 dieną Central Maine General 
Hospitalyje. kur jai buvo pada
ryta ausies operacija. Po opera
cijos jau buvo pagerėjus, bet 
gavo plaučių uždegimą ir neiš
laikė. Jcs kūnelis buvo pašarvo
tas namie, ir 14 sausio dieną pa
laidotas Ąžuolų Kalno kapinėse. 
Palaidota laisvai. Išlydint iš na
mų ir prie kapo draugas M. Be
tonas pasakė keliatą atsisveiki
nimo žodžių. Buvo daugybė gė
lių. Mes, velionies tėvai, nuošir
džiai dėkojame visiems už gėles 
ir už visus patarnavimus. (Var
dus išleidžiame, nes neturime 
vietos.—Red.)

Dar syki ačiū visiems drau
gams už suteiktą mums pagai
liu ir suraminimą šitoj musu ne
laimės ir liūdesio valandoje.

Ona, Pranas Apšegai 
ir visa šeimvna.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAI.

Gardner. Mass. Apvaikš- 
čiojimas bus vasario 18 d. 
nuo 2 po pietų, Millers Ope
ra House ant Pine Street. 
Kalbės geri kalbėtojai, bus 
ir programa. Rengia visos 
lietuvių organizacijos. Bus 
renkama parama nukentė- 
jusiems vilniečiams.

Suv. org. Komitetas.

Newark, N. J. Vasario 15, 
nuo 7:30 vakare, minėjimas 
bus Lietuvių šv. Jin gio I)r- 
jos salėje, 180 Ne\v York av. 
Kalbės 6 kalbėtojai ir daly
vaus Sėtyno choras. Kviečia 
visus apielinkės lietuvius da
lyvauti, Komitetas.

ELIZABETH. N. J.
"KELEIVĮ" galima gaut pa

vieniais numeriais, sekančiose 
vietose:

V. Zu briką. 112 Third Street.
Mrs. V. Petkus, 227 First st.

Ji užlaiko Saldainių ir kitokių 
smulkmenų krautuve. (-)

F
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

i Aliantų Blokada Tu

ris Paklupdyt Vo- j 
kietiją.

Rusija nedaug gali Hitleriui
pagelbėt, nes jai pačiai 1 Dvidešimt 

visko stinga. praėjo

Danu vyriausybes or^a-, vargusi ir iškankinta žmoni- 
nas bocialdemokraten į- ja buvo pradėjusi vadinti 
dėjo ekonomisto Eduardo,®askutiniuoju kam. Nes tai 
klauzeno straipsnį apie blo-^Uvo baisiausias ir žiauriau*

' sias karas, kokį iki tol pa- tikėjo-Paulis buvo matęs. 12 milijo* 
os’v^s ^S^’inų žmonių buvo nužudyta,

i ° .A‘ ,mč j 8 milijonai sužeistų ir suža*
leris pasakė, kad Vokietija šimtai tūkstančių inva- 
turmti \ iską pasigaminti pa-, našlių įr našlaičių, su-nv^
ii n-būti nuo uzsieno nepn- jr sudeginti miestai!mais idealais, kad suprastu-
Kiausoma. i ir kaimai, 300 milijardų do-i mėm, kaip nepastovi, netiesi

jui omis \ okietija je • igjajdy įr nuosto-! ir sukta buvo religininkų pa
auganti, bet kų ji į į- medžiaginiu, neapskai- i žiūra i baisiausia žmonijos

LAISVAMANIU PASAULĖŽIŪRA IR KARAS
viniems 
naujų dėsnį: 
sina priemones; 
tik prisiminti religinius ka
rus, kryžiuočių laikmetį, in
kvizicijos siautėjimus ir visų 
eilę kitokių negerovių, ku
rios buvo daromos, lemia
mos ir pateisinamos religiš
kosios pasaulėžiūros siekia-

Dabar 
nieko negaunanti 
galinti gauti iš 
kraštu ir Rusijos?

“laisvosios Minties”)

kita 
kalba

___ .____r_________ Dievo
ateisinti ‘ vardu daro tą patį. Vienoj 

as patei- i pusėj sienos jie priešais va* 
Pakanka dina kitoj pusėj sienos gyve

nančius tos pačios religijos 
išpažintojus, ir atvirkščiai.
Ir vienos ir kitos valstybės 
bažnyčiose ant altorių dega 
žvakės, to pat Dievo garbei 
uždegtos, kad tik laimėtų 
karų, kad tik daugiau priešu 
išnaikintų ir sutriuškintų. 
Sąmoningas žmogus turėtų 
paklausti religininkų: jei y- 
ra Dievas, tai kurių dabari baisiausia žmonijos________ , _______y_____

ę — karų, kurį religi-1 jis turi klausyti, kurių prašy-
Raikanti ilių medžiaginių, neapskai 
KaiRanų -uojamj nuo&toliai morali- nelaimę

niai, griuvėsiai, vargas ir i ninkai pagal reikalų kartais i mus patenkinti,

—Vot. Maike. kaip aš išgė
riau porą gera burnų, tai . 
mano galvą atėjo labai pat
riotiška mislis.

—Na, na?
—Ve. gazietos rašo, kad 

Hitleriui jau ptitruko mate- 
rijolo medaliams. Smetona 
irgi jau neprisiunčia dau
giau <.rdinų savo kavalie
riams. Tas parodo. Maike. 
kad ir Lietuvoj jau nėra 
daugi; u breso. Vienas mano 
senas parapi jonas rašo nuo 
Telšių, kad ūkininkai jau 
negali gaut kromuose

Roosevelto Kalba 
Jaunimo Kongresui

Sako. 98 nuošimčiai Ame
riko* žmonių stoja už 

Suomiją.

Amerikos Jaunimo Kon
grese. kuris pereitą sąvaitę 
buvo susirinkęs AVashingto- 
ne, prezidentas Rooseveltas 
pasakė labai Įdomią ir reikš-

nusi- minga kalbą. “Aš girdėjau, 
pirkti nei uknolių. nei pad- kad šitoj jūsų organizacijoj 
rėžų. . yra komunistų," pradėjo

—Bet kur čia tas patrio- priezidentas. “Kaip šios ša
liškas tavo sumanymas, tė- lies piliečiai, jus turit teisę 

prigulėti bet kokiai legalei 
partijai ir galit vadintis kuo 
tik norit." sako Rooseveltas. 
“Tą teisę jums duoda kons
titucija. Bet ji neduoda 
jums teisės ardyti valdžios 
smurto priemonėmis."

Toliau jis tėviškai apiba
rė tuos jaunus nesubrendė
lius. kad jie daro rezoliuci
jas tokiais klausimais, kuriu

ve.
— Taigi man atėjo tokia 

mislis, vaike, kad ar never
tėtų sutverti toki kumitetą, 
katras surinktų Amerikoje 
visu: Ametonos medalius ir 
nusiųstu juos i Lietuva at- 
cal? Kaip tu rokuoįi. Mai
ke?

—O Ka ■u jais darvs Lie
tuva .

—Ugi galėtų nukalti koki 
tuziną patvakų. Artai nebū
tų patriotiškas darbas?

—Niekus kalbi. tėve.
—O ka tu gali žinot. Mai

ke? Lai ir labai susigadytų? 
Žinai ką. imk ir parašyk 
Smetonai gromatą apie šitą

kuriuos bažnyčia pateisina 
kitokiais tikslais, siekimais 
bei idealais.

Norint, kad dėsnis “nežu
dyk” butų įgyvendintas pa
saulyje, reikia jieškoti jam 
kito pagrindo, ne taip leng
vai pakeičiamo, kurio impe
ratyvas (įsakymas) išeitų 
ne iš kieno nors noro ar 
draudimo, bet iš sąmoningo
jo žmogaus, šiais laikais, 
kada dėka mokslo ir kultū
ros laimėjimų žmonės vis 
daugiau pasidaro realistai, 
kada mistika iš gyvenimo 
vis labiau pašalinama, Die
vu ar velniu žmonių nepa
bauginsi ir tais simboliais 
neįpareigosi jų vienaip ar 
kitaip elgtis. Reikia rasti ki
tus kriterijus, iš kurių žmo
gus semtųsi sau įsipareigoji
mus, kuriais vadovautųsi sa
vo veiksmuose. O tai yra eti
nė moralė, kurioje ir reikia 
auklėti

įrašė į istorijos lapus
abof tokiu trūksta tokių pavyzdžių, ka- Bet mes žinom, kad ir aukš-
gtau t ų esąmo ų zmo- (ja ba2nyčja pakelia ginklą toji bažnyčios vadovybė 

- niekuomet nepasmerkė karo 
ia^kut" ■VV7 jkjivvjo ai }j<*jaiiiiį iiiocvjA-' iniciatorių griežtai, aiškiai, 

pa>Kuti- Religiškosios pasaulė- paminėdama juos vardais ir 
nedaug: pavyzdžiui, viena ” ’ žiūros šalininkų ginkluotos titulais, bet visada tenkinosi
mažutė Danija sviesto išve- Bet ir vėl buvo skaudžiai> kovos su gyventojų daugu- švelniomis popiežių bulėmis
žanti užsienin daugiau, kaip apsirikta. Šiandien, kada mos išrinktąja valažia ir jos bei enciklikomis, kurios lie-;
visa Sovietų Rusija. Be to, praėjusio karo žudynėse iš-: reformomis Meksikoje daug čia bendrai visus, bet nenu- į JĮĮ?' .R " ,
Balkanų kraštai nusivylę lietas kraujas ir ašaros dar ką nušviečia ir išryškina, rodo tikra jų kaltininkų. Mes! FJ e } a v’nmJoL-oo
prekyba su Vokietija, nes ji nespėjo išgaruoti iš nelai- Nesenai pasibaigusiame Is- žinome, kokį autoritetą, ko- i • M.. p e sa
neturinti kuo mokėti ir ap- mingos Europos žemės, ka- panijos pilietiniame kare kią moralinę galią turėjo iki ” -0
mokanti prekėmis: pavyz- da daugelyje vietų dar tebe- bažnyčia taip pat aktingai šiol popiežiai. Užtektų, jei ««nrat.iina dinratima 
džiui, Jurgoslavija už pre- riogso neužlyginti apkasų | stojo sukilėlių religininkų jie viešai ir aiškiai pasmerk- k P, {;
kės gavusi vokiško aspirino grioviai — Europa vėl atsi- pusėje prieš didelės piliečių tų karo kurstytojus, suminė- £ .? 1 go- ‘ ? T*
(pilių b kurio neturinti kur! dūrė naujo pasaulinio karo daugumos laisvu balsavimu tų jų vardus enciklikose, už-
dėti. Kita valstybė gavusi iš angoje, baisaus karo, kuria- ir teisėtai išrinktą valdžią, draustų tikintiesiems jų *
Vokietijos burninių annoni- me nebus nei nugalėtojų. Bažnyčia atvirai stojo į tą klausyti, su jais bendrauti—'. ; j.WaHV..ę. -
kėlių už savo produktus. So- nei nugalėjusių, kuriame ii- kovą, kurią pateisino aiški- ir tikslas dažniausia butų i “ a np dpi t kad k>- 
vietu Rusiia jeigu ir norėtų giems laikams gali buti su-Įnimais, buk tai esąs šventas pasiektas. Nei vienas valdo- , ? Dievui cali nena-
padėti, tai daug padėti ne- žlugdyta geriausiųjų žmoni- karas dėl šventų bažnyčios į vas, vainikuotas ar nevaini- , r
galėtų, atsižvelgiant Į trans- jos sūnų pastangomis sukur- bei religinių idealų. Artimo kuotas, neišdrįstų išstoti
perlo ir kredito sąlygas. toji kultūra ir civilizacija, ir priešo meilės idealai buvoį prieš visų savo tikinčiųjų 

Vokietijoje geležies rudos Šis karas jau liepsnoja ir numesti į šalį, o po “taikos” i valdinių noras bei nusistaty

kietijai jos niekad parduoti 
negali.

Tekstilės pramonė Balkai pnuuuue uaind- •• nebekaftos į,. nebeleif į
nu kraštuose ir Rusijoje daJQti, daugelis giiiaį tikėjo,
esanti silpna Maisto, ypač, k a/,į k ? b« kuJti.’ i vo įtakos ir pajamų mazen
riebalų, tie kraštai turį irgi,

visą
aiškių ir tiesių, 

išugdančių žmoguje parei- 
supratimą, supratimą

kad ko-
ga

tikti, bet dėl to, kad tuo 
veiksmu pažeidžiamas pri
gimtinis dėsnis—gyventi,

esą maža ir
e į naia? jau liepsnoja n nuuiesu į sau, o po lamos vanumu nuius uci nusisiavv- r . o-ianmimne jmnnin en
toje pačioje tik sunkia vargo ir skurdo našta altoriais buvo įrengti ginklu mus. O netikinčiuose valdi-! . ,. J .* . • ... , i v___ ____ cialimo sugyvenimo pagrin-30 , geležies, tuo tarpu kai slegia visą Europa. tusiai, prikrauti kulkosvai- niuose jie dar labiau neras- , , ? .

‘a Neliesdami iš esmės eko <'«"• k.iwki« 0 nSino k
nominiu, socialinių ir politi- ^7? ^°» pavyzdžiui, išeina mui ir tt. O visus tuos sam-

n •’ niu karo priežasčių, pažiu- ne y*1?11! žmonų ęy'en - reiigįškoje pasaulėžiūroje protavimus dar papildo ki-£O> \° ’ ^irne ir pagvildenkime, ką n?5jKbet ir baZ^T draSdimas žudyti? Iš Dievo P ’
šiai baisiai i lsakymą nežu- !jsakymb. Anot tikinčiųjų,

o v, žmonijos beprotybei sulai-i^K" Dievas draudžia žudyti, ir

švedų geležies ruda turinti 
60'/ geležies. Vokiečiai 
?ai neimi nikelio.

nerheimo linija Suomijoje. 
Rusai iau pražudė apie

25O.000 kai ei vių ir kelis 
Šimtus tankų tą liniją ata 
kilodami
nepralaužė

patys nesupranta. Pavyz- ginei) lini 
džiui. jie priėmė protesto re- geriau Įrengta. 
zoliuciją prieš projektuoja- nerheimo linija Suomijoj.1 
mą paskolą Suomijai. Jie

tas dėsnis—nedaryk kitam 
to, ko nenori kad tau darytų. 
Tu nenori, kad kas nors iš
plėštų tavo triusu ir darbu 
įgytą tuitą, suardytų tavo 
gyvenimą, šeimą, ramybę—

kitaip daro įtaką žmoni- saulėžiui-ų valstybės ir tau- bažnyčios valdovams užsi- • nedalyk ir nenorėk visa tai 
jos galvojimui ir sprendi- tos, kuriame buvo ir tokių norėdavo praplėsti savo vai- į daryti kitam. Tu nenori, kad 
mams. atsitikimų, kada vieni su ki- džią, pasipelnyti svetimosetau primestų nepatinkamus

Jei pažiūrėsime i išgyven- itais kovojo tos pačios religi- žemėse, jie pasakydavo, jog 1 įsitikinimus, kad atimtų lais
tai pa- jos pasekėjai, tos pačios ti- Dievas šaukia žmones į į vę, kad tave veratų kariauti, 

kitati-į žudyti — neprimesk jėga ir
i’M F'ranpliyi'irnp (A hvciuo u «aij>-i vi<* sikaumi iivm.ia, 'JVi lai v- i\iue, ii ---- w paltams, kad į SHlUltU kltleiUS savo Įsitlkl-
eta nee-u Man- Pa^^ur°s karo klausimu ra faktas, kad bažnyčia, žmonės pulkais imtų eiti į nimų, neatimk laisvės, ne- 

i neturėjo ir neturi. Nuo pat j užuot pasmerkusi tokį karą žudynes, pamiršę anksčiau žudyk ir neversk žudyti. Tu
šavo atsiradimo pradžios ir nuo jo atsiribojusi, ateina skelbtą Dievo įsakymą “ne-, kia aiški ir tiesi yra laisva-

metam. 
Blokada

anku ta liniia ata- Į įogvi VII- nuvuju p«*viw icia^a- Į iv paoaivviiavi
i n ‘ ik-f -ini d:? tą žmonijos istoriją, tai pa- jos pasekėjai, tos pačios ti- Dievas šaukia žmor 
/y3 O AtazinAiMa. matysime, kad religiškoji kybos išpažintojai. Gal tai šventąjį kąra prieš 1 
bi-bu Pasaulėžiura tiesios ir aiš-i yra skaudi ironija, bet tai y- kius, ir — to pakako,

autoritetingai pareiškia toj 
rezoliucijoj, kad tokia pa
skola “Įvels Ameriką Į ka
rą." Rooseveltas išjuokė to
ki pareiškimą. Sako. ar jus 
žinot,’ ką jus kalbat? I koki

mano sumanymą. Pasakyk, 
kad štai šas vvčiu vaisko ge-
nei-. Ir Amerikc’i mmislijo

ažint medalius, iš karą šitokia paskola gan A- 
j.okj menką įtraukti. Su kuriarim

kui
ir

JŠm'religiškoji pasaulėžiūra i ji su savo patarnavimais: žudyk." Bet tuo pačiu metu' maniškoji etika ir moralė, 
aną piaiau.il. tai jie tikiai <ReJbė žmonijai isakvma iaikdina karius, laimina gin- jie vėl skelbė, kad karas! vi

nežudyk” ir papildė ji di-j kius, šventintu vandeniu esąs Dievo bausmė už žmo- ba£ne bet etinės moralėssuklups.

RUSAI IŠSIVARĖ SU SA

St
džiausio kantrumo

alima nuliet i . . , -i t, ,n n-' nsndlyvą tulši, dalei.- yalstjd,e .yneitKa galėtų dėl
kim. bezmiena ar šiaip ką Pa>Ro]o> -iUsiKii?.!. prašymai, kur tėvai, žmonos 
padary’. Ar jis pritars tam. Ir jaunuoliai pamatė, kad ir giminės prašo padėti su- 
i.r ne ? iie ištiki uju nežino, ką jie grįžti Į nuolatines gyvenimo

—Nerašysiu. kalba. vietas savo artimiesiems,
—Tai kodėl? Toliau prezidentas jiems kurie karo metu pateko į ne-
—Todėl, kad tai nesamo- paaiškino, kad Sovietų Ru- laisvę, ar buvo suimti ir iš- 

sijai ir jis pirma labai sim- vežti. Sovietų Sąjungoje to- 
patizavęs. Jis pripažinęs net kių išvežtų civilių esama 
komunistu valdžią, kuomet, daugiau kaip 500 asmenų, 
daug kas ji užtai kritikavo. Vokietijoje — daugiau kaip 
Nors jis negalėjęs pritarti 600: be to 150 asmenų neži- 
Rus.ijos žmonių žudymui, nia kur dingę.

nes.
Na. tai parašyk ir pa

išiau k, kodėl iis nesimufuo- 
ja i Vilnių? Mes visą laiką 
,-akėm doklemacijas, kad be 
Vilniaus nenurimsim, o kai
dabar Hitleris paliokus su- kuriuos bolševikai žudė tuk-
niušė ir Vilnius mums sugry
žo. tai Lietuvos načalstva ir 
nemislina ienai važiuoti. Iš
rodo, Maike, kad Vilnius 
mums buvo visai nereikalin
gas ir mes visai be reikalo 
gerkles plėsėm
kad mes be jo nenurimsim. 

Aš sutinku, tėve, kad
<ituo klausimu galima butų 
laiška- Smetonai parašyti. 
Bet aš t<> nedarysiu.

-K.del?
— Todėl, kad žinau koki 

at.-akliną Smetona duos.
6 koki?

- paprašys daugiau 
auką Vilniui.

Na. ’ai tuščia io. Mai
ke. nerašyk. Aš irgi nenoriu 
ia uv iau a 11 ka ui i

dėsniu: j šlaksto žudymo įrankius ir į niu nuodėmes. Vadinasi, kai dė miam 
ViM DAUGIAU KAIP 500 “J?j tau suduoda per dešini į mirti siunčiamus žmones. Ii kalas bažnyčiai nenaudin-; į ^,jma ateisinti jo;

veidą, atsuk ir kairįjį. ’ Ta-1 tuo pačiu metu, kada vienoj , gas, tada zudvti draudžia- kiais sofizmais, jokiom idė- 

lr a., v,,—„.„h___ _ J?m nei teorijom. Nebus ga-
^7 VI Į 1 7 97 ' Cj 7

čiau viduramžiais religiško-; valstybėj religiškosios pa- ma, o kai jis bažnyčiai reiCIVILIŲ VILNIEČIŲ.
iki 8 gausio dienos Lietu- sjos pa«aulėžiuros išpažin- saulėžiuros s 

Y L? . YaY*žios įgaliotiniui toja j, bažnyčios organizuo- paštalautojai Dievo vardu 
\ u niuje buvo paduota l,-o0 jamj ir kdminami, kardu ir i laimina mirtin siunčiamas 

ugnimi nešė kitaip tikin- minias, kitoj valstybėj tokie

kleidėjai

LIETUVOS SODYBA.

I aukai tusti, šalti ir nykus.
O virš laukų dangus ir vėjas. 
Žiema rusti, žiauri, supykus 
Ateina, rudeniui nuėjus.

«KELEIVIO” KA

LENDORIUS

1940 METAMS.

stančiais, bet iis tikėjęs, kad 
tas kruvinas teroras praei
siąs ir Rusijoj susidarysianti 
geresnė tvarka, negu buvo 
prie caro. “Bet šitos mano 
viltys šiandien yra sudaužy-

rėkdami, tos arba atidėtos ateičiai," 
pareiškė prezidentas, šian
dien Rusijos režimas esąs 
aršiausia diktatūra. Šian
dien tas režimas jau žudo 
mažutę ir taikinga Suomiją.
Kas turi nors šešėlį sveiko /‘“o- t - 
proto, niekas netiki, kad 
Suomija galėjo buti Rusijai 
pavojinga. Ir todėl 98 nuo
šimčiai Amerikos žmonių 
šiandien simpatizuoja už
pultąją! Suomijai ir stengia
si jai visokiais budais pa
dėti

Šių metų “Keleivio” Ka
lendorius truputi pavėlavo 
išeiti, bet jau baigiamas ir 
neužilgo bus išsiuntinėtas 
tiems, kurie ji užsisakė. O 
kas da neužsisakė, gali pri
siųsti užsakymą dabar. Kai
na “Keleivio” skaitytojams 

Prašome adre
suoti taip: “Keleivis,” 253 
Broadway. S. Boston, Mass.
kariu ir kokiu buriu sali mirtas karia-

ri'ir- nu-iiNiisti I’arasv prof Pr 
IVilh. Meyer iš vokiečiu kalbos ver- 
’< J 1 gaivi:: . K;o n.>ij riasi žinoti, ka
na ir kokiu buriu gali svietas pasibaig
ti. tesul skaito ta knygelę. Chic*-ooą’ l’1? Ąn,l-»ryt*» <1 $0 f1/10,

i tai stovi ant laukų sodyba 
Tarp žemės ir dangaus jėgų. 
Bakūžė panaši i grybt)
Ir nukamuota daug ligų.

Tie vėjai kaip jos nesugriovė 
Ir kaip nenutrenkė dangus? 
Dabar kai eina šalčių srovė. 
Kaip nesušals tenai žmogus?

Išaušta pilkas žiemos rytas. 
Sugirgžda šulinio svirtis;
Ant lango raštas nerašytas,
O ant laukų balta mirtis.

O toj s<xlyboj vargas vienas; 
Ir lūšnoj, kieme ir laukuos. 
Apie Kalėdas baigias šienas. 
(Jai but ir karvę jau parduos.

Troboj .šeimyna—šeši žmonės, 
Kriukai, prršai keturi, 
t) dvaro ponas, iš malonės. 
Pasakė- 'Laimės neturi"

smurto veiksmu

; —.J j" ±7 * j jom nei teorijom. Nebus ga-kalingas ir naudingas, tada )jma j,. karo tofcdi.
jis galimas, net neišvengia- ——
mas. Be šventųjų tayziaus: „rievaltos akt0 NesJ / s 
karų, mes žinome ir kitokių, bus gauldėtas taikos mcViė.

je, tiesos ir teisės supratime. 
O toks sąmoningas žmogus, 

i nežiūrint jo priklausomumo 
vienokiai ar kitokiai politi
nei grupei, visada derins sa
vo veiksmus, atsižvelgda
mas į etinę moralę.

Ir tik tada, kada žmonių 
psichika, valia ir darbai bus 
tvarkomi ne Dievo bausmės 
prisiminimais, ne baugini
mais pragaro kančiomis, bet 
garbės, teisės ir pareigos su
pratimu, kada visur ir visa
me bus vadovaujamasi dės- 

i niu “nedalyk kitam to, ko 
nenori, kad tau darytų,” tik 
tada pranyks karai. Kada 

i žmonės įsisąmonins, kad 
žmogžudvstė, nors ir palai
minta ir karu pavadinta, vis 
tiek lieka žmogžudyste, ka- 

i da jie supras, kuriam tikslui 
jiems liepiama kentėti šioje 
žemėje ir laukti laimės po 
mirties—tada žemėje bus 
įgyvendyta amžinoji taika. 
O ji bus įgyvendyta, ji pate- 

: kės lyg skaisti saulė ilgos 
ir klaikios nakties, kurią 
žmonija dabar gyvena.

V. Knyva.

Ir ką gi ? Trys hektarai liesi. 
O burnų dviguliai daugiau;
O nugaros nebeištiesi 
Ir nuo vargų nebus lengviau.

Tik veržiasi mirtis i gryčią 
Iš tų sukaustytų laukų.
Ir miršta vaikas su grabnyčia 
Tarp kiaulės ir avies vaikų.

O vėjas švilpia kiauru stogu, 
lr verkia motina sunaus. 
Kantrybės nėra jau pas žmogų, 
Ir jau iš niekur jos negaus.

Vėliau paršiukai du nugaišta. 
Ir ašarų kaip dėl žmogaus. « 
O vėjai kelia didį maištą 
Tarp musų žemės ir dangaus. 

* * ♦
Ir kai pavasaris atšildys 
Tuos mirtį nešančius laukus,
Ir kai laukas daina užpildys. 
Tokios sodrios jau nebus.

Tik žmonės Imis, ir žemė bus— 
Tie patys žmonės, žemė ta patį; 
Tik jie užars vargų stabus 
Ir žeme bus visiem plati.

O. Berenta*

i

piaiau.il
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44-tos Runų Divizijos Liekanos

Lenkiją Pražudė 
“Tautos Vadai."

Naujoji Lenkija busianti de
mokratinė, nea valdžia be 

visuomenės yra kraitei
nelaimė.

Franeuzų agentūra “Ha- 
vas” praneša dabartininės

LIETUVOJE JAU SVAR
STOMAS CIVILINES

METRIKACIJOS ĮSTA
TYMAS.

Teisingumo ministras Ta
mošaitis pranešė seimui, 
kad jau baigtas redaguoti 
vadinamo Vedybų arba 
Santuokų įstatymo "projek-

lenkų valdžios (Francuzi- tas ir jau pradėtas svarstyti 
joj) pirmininko Sikorskio i paties Metrikacijos įštaty- 
pasakytą kalbą, kurioj jis' mo projektas. Jei kliūčių ne
nurodė priežastis, dėl to1 atsirastų, jis busiąs gana 
kaip greitai subirėjo buvusi i greit peržiūrėtas. Viso įsta- j 
Lenkijos valstybė, ir kokia i tymo projekte esą 150 pa-į 
ji turės but ateity, kad vėl' ragrafų. Netrukus laukiam| 
neatsitiktų tokia pat nelai-' galutinės to projekto redak- • 
mė. cijos, tada abiejų įstatymų'

Dabar Lenkiją pražudė projektai busią perduoti M i-į 
“tautos vadai,” kurie norėjo nistrų Taiybai. Visai tiks-• 
valdyt šalį be visuomenės liai pasakyti, kada tie pro- ’ 
pritarimo. Tokia valdžia jektai arba Civilinės Metri-i 
kuri remiasi tik savo farta-! kacijos Įstatymo projektas i 
berija, o ne gyventojų jėgo- bus patiektas seimui svars-j 
mis, visuomet yra kraštui: tyti, esą sunku, bet atrodą,! 
nelaimė, sako gen. Sikor-; kad šiuo tarpu kliūčių ne- ■ 
skis. Todėl naujoji Lenkija • sama. i
turėsianti but demokratinė; ----- -—------

raudonarmiečiučia matome 44-tos Sovietų divizijos sunaikintą tanką ir apsnigtus 
lavonus Suomassalmio fronte.

valstybė — valstybė valdo- i HAUPTMANNO VAIKAS 
ma pačių žmonių, o ne pasi-1 GAVO $23.000. 
pūtusių “tautos vadų,” ku
riu tauta savo vadais nieką-' T, r asimenate bruno 
dos nerinko ir nepripažįsta. Hauptmanną, kuris anais.

Štai Sikorskio žodžiai: metais New Jersey valstijoj 
Dvi asminės priežastys ^uvo nute^tas mirti ir nuzu-.kun. 

nulemia sėkmingumą musų d.vtas elektros kėdėj

Kun. Dvoreckis, Lietuvis, Tutres Mirti 
Elektros Kėdėj 24 Kovo.

Dabar jis sėdi uždarytas 
New Jersey valstijas 

kalėjime.
Camden, N.

Dvorecki

APIE LIETUVIŲ MI
LIONUS.

KARINGAS-STREIKAS.

Toledo mieste, Ohio vals
tijoj, sustreikavo gazo kom
panijos darbininkai ir pra-

Penktaa Puslapis*

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau brolio S te vio Puto, paei

na iš Lietuvos iš Iškonių kaimo. Bir- 
- . - . . žu apielinkės. Ilgus metus gyveno
dėjo dirbtuvę pikietuoti. Bostone, <labar nežinau kur randasi.

netilto rn-io Kurie apie jį žinot malonėkite pra-pa^tate utie nešti arba pats lai atsišaukia. Yra
lklU0- svarbus reikalas. Peter Puta «T> 

tu? savo sargus. Streikieriai 80110,1 st- So; B°!tton’ Mass~
tuo pasibiaurėję pradėjo , Tadeušas Valantinas pajieškau dė- 

<!itnės -MORTOS VAI.ANTIENĖS,• baidyt -RIgUh akmenimis, j<,s vyro vardas buvo Julionas Valan- 
Isikiso policija ir streikie- patina iš Kauni ios, Telšių ap-
i ius išvaikė, bet ginkluotų

Kompanija 
dii btuėvs šautuvais gini

komi tani ios sargu nearešta- i* ;enota ?u Ignacu Kuodžiu i Rodis J. 
▼ • * i v • •* i • * « rašau juos atsišaukti, nes turiuVO. JeigU darbininkai ateitų svarbų reikalą. Kurie žinote kur jie

ginkluoti, tai jie tikrai butu ,an(,as*. malonėkit pranešti jų adre- 
■ - >ą. Frank Stankus t.jareštuoti.

NUPIRKTA 6 GREITIEJI 
LOKOMOTYVAI.

Lietuvon jau atgabenti 6 
greitieji garvežiai, kurie bu
vo užsakyti Škodos fabri
kuose (buvusioj Čekoslova
kijoj). Bandomasis trauki
nys iš Kauno į Virbaliu bu
vo paleista? 130 kilometių 
per valandą greičiu ir kelio
nę atliko puikiausiai. Susi
siekimo Ministerijos buvo 
susitarta mokėti Škodai už 
garvežius anglų svarais, kas 
užsakymo metu reiškė 240,- 
000 litų už garvežį.

Box 319. Herminie. Pa.

P iieškau brolio .JUOZAPO STA
NAIČIO, iš Lietuvos paeina iš Luk
šiu kaimo, Jurbarko parapijos, Ra
seinių apskričio. 19:’, J metais išvažia
vo dirbti į girias, ant šito adreso: Ja- 
c«l» Karnų,a. R. 1, Box 33, Antona- 
g»n. Michigan. Kurie žinote kur jis 
randasi, malonėkite pranešti man jo 
adresą, busiu labai dėkingas.

Antanas Stanaitis,
R. 2. Box :J5, Brandi, Midi

'ndrius Ka'kelis pajieškau brolio 
VINCENTO NAIKELfO paeina iš 
Igliaukos kaimo. Mariampolės ap
skričio. Kurie žinot kur jis randasi, 
prašau pranešti jo adresą, arba pats 
Jai atsišaukia. A. Naikelis.

<>747 So. Emerald avė., Chicago. Iii.

'.ie'u’iK GeneraCnio Konsulato
Neu Yorke pajieškomi asmenys:

1 įiaučiunai Pranas ir Antanas ki- 
le iš Sintautų vaisė.. Šlamu kaimo, 

TnČiiiU Šakių apskr. Turimomis žiniomis jie
onobi cį’onii niilrvifiis litu; eV'“"? ir mir*“ Brooklyn. N. Y., bet Amprikrv? T.iptlivill F'.kniltt- dilbių ^\<11U1 nUKlltU?*, O lllUl nežinoma kur ir kada. Ju likusio tur-

j   Anie tapo atmesta ir jo mirties kad reikėtų kaip nore su-
* Keleivy” diena nustatyta 24 kovo, ka- koncentruoti Amerikos lie- JAPONAI PRADĖJO DI

DELĮ OFENSYVĄ.•V? buvo iau ne «vki? ra?vta Jis da iis turės atsisėst į elekt- tuvių kapitalus. Amerikie- Ut-tNSYVĄ.
švotb buvo areštuotas Sa"pereita »oskėdę n .. .. č-iai’ H’ d°^ Šanchajaus žiniomis, Pie
lauS-į vasara ir nuteistas mirti Kun. V. Dvoreckis yra hę- nu, bet dabar jie išmėtyti tų Kinijoj japonų armijždarbo, kuris apskritai turi ,va^P -

buti palenktas tarnauti ne mo • Well, dabar šito Haupt 
vienam
net
grupei 
niausiam
“į PĮnnoii praarus yra į’j“" g-viV$ioo”o<io lukiaiinietj Sevėuka, kuris Kas. nors jo molina u
aiskus ir galutinis atsimeti- Kaia\o is vreo nes, ,. . kalba lietuviškai vist

. . ___ x . mija
tuvis nuo Vilniaus. Čia jis bankuose po visą šąli be jo- pradėjusi didelį ofensyvą 

........................... ...... kios reikšmės. Sutraukus į prįeš kiniečius.
tuos pinigus į krūvą, pasi- ---------------------------- -—-—
darytu stambi finansinė Petronėlė Lamsargienė
iėtra " Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
- ® * GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie

ilžiunų kaimo, Linkuvos valsč.. Siau
bu apskr.. nesenai gyvenęs Brooklyn, 
New York.

Pakeltis Baltras, kilęs iš Užulumų 
kaimo. Į Amerika atvykęs 1913 me
tais ir apsigyvenęs Chicago, III.

Paškevičius Kaspcras, iki 1929 me
tų gyvenęs Nevv Yorke.

Patapas Pranas. 1913 metais gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

Rasimavičius Kazys, kilęs iš Griš
konių kaimo, Butrimonių vaisė., Aly
taus apskr.. 192t‘> metais gyvenęs 
Amesbury, Mass.

Sateikaitis Jonas, kilęs iš Biržų, į

ga.uu..^ ioR vaikas Gužįistas viri policijos pakamantinėtas “ina ikmivimuu visai gerai. E. v. vamyna nenurodo, ir jl
mas nuo vyriausybių rez.l- . uoi orisinažino ta mereaite Kunigas Dvoreckis, kaip nepasako kų, pavyzdžiui.mo, veikiančio be visuome- sani gyvenimui. Teisėjas į- tuoj prisipažino tą mergaitę
nės jokios kontrolės, Daug sPėj° prisaikintuosius šuoli 
asmenų buvo priežastis mu- pinkus, kad jie nekreiptų 
sųbaisląm žlugimui, kaip demeao j vaiko pavardę.
nuB°nuobtUInasiekia Kai- KLAIPĖDOJ LIKVIDUO-:tai- Merginos gyvybė buvo 
mu.. nuolat pas leKia. na ta LIETUVIU NUOSA- apdrausta .$2,500 sumai ir 

salėsiąs pa-
dabar kenčia baisias aukas.1 • klįTŲ. - r P .
Viena iš svarbiausių musų Už likviduojamas Klaipė- j>ai Ševcukas papasakojo 
TvvMjlui.noli.-nrv nrini/gAin lu> -l * ‘ pollCUai Šitokia lStOllja, taipralaimėjimo pnezascių, be doje.Lietuvos piliečių nuo- foiicija tuojau ^uėmė ir kun.

Dvorecki, nužudytos mer
gaitės tėvą. Jis gynėsi esąs

abejo, buvo vyriausybės re- savybes iki šiol jau įnešta į 
žimas, tautos vienu balsu Vokietijos Reichsbanko ir 
pasmerktas. Šitas režimas Lietuvos Banko vadinama-

Bet kaip tiii pudurvt, A. L. turite kokius nesveikumus, kreipki- Ameriką atvykęs 1904 metais ir gy- 
? C vnldvh-1 nenurodo Ii- ii t5s !’a<: mane: duosiu gerą patarima venęs Philadelphia, Pa.V. \ UK1Y na neriui <KIO. 11 Jl , ir busit patenkinti. (H, Vaidila Kazimieras, kilęs iš Vaigu-

nužudęs, bet pridūrė, kad ta metodistų kunigas, buvo ve- reikėtų su tais kapitalais da- 
darbą atlikti ji prikalbinės d^ ir ,tureJ'l vaiR’ ,bet ?.° KVti, jeigu juos pavyktų į 

i įo* tėvas kun Dvorecki* žmona jau mirus ir dabar jis krūva sutraukti.
' via našlys. Jis labai mėgda- Gali but, kad mintis čia 

v

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

- . -------------- , ------ ------------- ------- Gydymas visokių ligų Šaknimis,
.0 SU merginomis po naktį- o-pi-i. Bpt vienom mintlp-s np- Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk-niim klinbii* bsdevot todėl -f i v • ♦ minties ne ,omis ir ^pais Joje te, 3U vardų nius Kliu dus oaievoi, looei užtenka. Norint ką nors sta- visokių augalų lietuviškai, angliškai 

jam reikėdavo daug pinigų; ^yti, reikia turėti ir planas.
o kai pinigų pritruko, tai jis q plano kaip tik ir nėra.
pasisamdė -|Av6 parapijoną,--------------------------------------
minėtąjį ūkia jin ietį, 21 me- Pajieškau Darbininao.
tu amžiaus Petrą Ševčuką, Turi mokėt karves melžti ir kitus 

farmos darbus, nuo 4<» iki 50 metų, 
singelis ir ne girtuoklis. Rašykite:kad tas nužudytų jo dukteri.

Kunigėlis tikėjosi gausiąs A. ZABETT. 
Grecnville. N. Y.

sr lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
»Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. į 
Kanados doleris dabar tik 8a centai.) į 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 
popierini dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS 
218 W. Fourth St.. So. Boston. Mass.

išeikvojo visą tautos energi- ja trečiąją saskaita arti 8 
ją mažiausiai reikalingose milijonai litų, kurie bus pa-. msm. nilQlimdoi srityse. Jis buvo priežastis laipsniui išmokami tiems!v ri \ i-"
nepataisomo apsileidimo asmenims ir firmoms Lietu- Ha feukad mirus merginai ne

Nors ji buvo apdrausta tik 
$2,500 sumai, bet apdrau
dos sutartis buvo parašyta

jai užtai užmokėt.” Atsira-

Reikalingas Darbininkas
Prie farmos darbų, kad nebūtų gir

tuoklis, ne tinginys. Geram žmogui 
darbas ant visados. Kreipkitės: 

Ix>vering street, \V. Medvvay. Mass. 
Tel.: W. Medway 433—ring 3.

KĄ SAPNAVOT?
I i\dv< mu m <4 rvv4ii« j- • i • Sužsnokit Į<ą t«is sjiptiss
irpckfc ii kalbines ta darba ten 11 kunigas su savo para- tų sapnų prasmę, sužino-

piį'Hv^p» • nii..s
PASKERDĖ KIAULE---  rm tn bolide Sevcuka>, kuil^ nužudė jums kuomet nėra tinkamai įsaiskm-

Dlię RI ori Al 1 | ginimo. Beto, Kelios jauno. Y„nfJn nviiippknitp taino-i tas- Knyga angių kalboj. I'risiųskitBUS BLUUAI. mot h. inos liudijo? Vandą U oi ecKaitę, taipgi $l.rtb už stebėtiną Sapnininką
Elta paduoda iš Klaipė-‘ kad kinigas Dvoreckis la- SŽpaS™1tų žinių j “Kc- 

nes musų apylinkės

kas į akis jam sakė: “Tu

tiek karinio pasirengimo voje, kuriu nuosa\*ybės tniu« natūralia mirtimi, atlygini-srityje, tiek g,ynai politinė- Klaipėdoje yra likviduoja- fe^rerikl tuli but dviKubas- Bet
jeir ekonominėje antyje. mos. i S",T kad oi™akSn Dvo ,udp,as ',lanas aik*’
Visa tai darėsi tuo momen- Įtekme, Kaa puma Kun. uvo
tu, kada amžinas musų prie
šas šaltai, metodiškai ir nuo 
ilgo laiko rengė prieš mus 
karo planus, šiandien lenkų 

kraujutauta gausiai savo , . _ , .
apmoka už visus tuos apsi- dos krašto šitokią žinią: |bai mėgdavęs lėbauti ir jos
leidimus. Mokėkime pasi- Davll« aPJ'lmkejc pasku- ne kartą turėjusios su juom leivį,” Florai Trinama Mostis

geriausia ji myli Saugus vaistas namuose. įtrynus,

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatižk? Skausmt;

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimu. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimą, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-ExpeUerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

lęs
vos miestelio. į Amerika atvykęs 
prieš 39 metus ir 1914 metais gyve
nęs \Y ii kės-Bar r e, Pa. Jo įieško Ka
iri ''oje gyvenantis brolis Jonas Vai
dila.

Varaškevičius Motiejus ir jo sūnūs 
Ignas Varaškevičius, kurie 1934 me
tais gyveno 791 Washington street. 
New Y'orke.

Zakarauskas Aleksandras, gyvenęs 
Pottsville. Pa.

Jieškomieji piasomi atsišaukti i
Liietuvos Generalini Konsulatą.

10 W. 75 st., New York City, N. Y-

PUIEŠKAI PARTNERIO
Vyras ar moteris, kuris norėtu eit 

i aliejaus biznį ir turi pinigų. Aš tu
riu 12« akerių žemės kur yra aliejaus 
ir tik viena mylia nuo aliejaus sulinių 
kur traukia diena ir naktį aliejų. Gy- 
\cnu vienas. Daugiau žinių norint ra
šykite. John Riskus,

Box 181. Milner, Colo.

Reikalingas Darbininkas
Ant fanuos. Prašau atsisaukt siu 

mi antrašu: Jos. Danisevich,
Hubbardsville. N. 5.

PANAIKINKIT” 

PLEISKANAS ir 

Sustiprinkit
PLAUKUS

Ca:

dinti Giria; (3) Klaida: <4) Korek-
T. .. .... . . ... ta. Jose nurodoma kaip žmonės paiRe- sumauna .stinimą, prasima gėlimą j jkj ; visokius 

, v ir labai pers urenanti. Galima naudo-
* laikraš- tį nuo niksteičjimo. skaudamų mus-

------------------------------------------------------ - Vartokite Alexander's Castile Olive
, PAI,ARČI,> ŽIEDAS IR KETURIOS Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką. 
KITOS APYSAKOS: Prisiųskite 25 centus, o mes prisiųsi-

<1> Neužsitikintis Vvras; <2> Žy- ’«e 2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO.

■ burtus ir tt. Kaina
prietarus.

15c
02 W. BROADMAY, 
SO. BOSTON. M SSS.

tykiuose viduje. '*_.** . ..uiccv n,««.. y »...v-v-, „ ?j<ajtau ;au apįe op t -
“Antras principas, kuris lygiai tuo.metu. kada kĮ mirt. elektros kėdėj. Mir-, jj. į jj, skil.tis koį; i?

būtinai turi mus lydėti kas- b«?° pradėta kiaule skerstt. I ties bausme jam turėjo but, bupju
dieniniame musu darbe, vra Mėsa . tuojau buvo. atimta. .įvykinta jau 11 sausio, bet r- Simonas Baltrūnas.''“*Wrt<w f'K,u-
tas, kad kiekvienas žmogus akm'nkas ir visi kiti, pa-; mirties tvarantas buvo --U- i
stovėtu savo vietoje: kiek- ?autl . kiaulei piov u>, bus> 

smarkiai nubausti. 1vienas musų nuo dabar žino, 
kuri pareiga jam atitinka 
pagal jo dvasines galias ir 
specialybę bendroje pastan
goje, kurią pradėjome Len
kijos gerovei. Su džiaugs
mu pripažįstu, kad visi ma
no bendradarbiai tiek vy
riausybėje, tiek kariuome
nėje šitą principą vykdo su 
didžiausiu sąžiningumu, 
kad butų sutrukdyta atgimti 
protekcijų režimui, kuris 
pasirodė toks pražūtingas 
musu krašto likimui.”

Pirmutinė Hitlerio Prakalba

PERKA MAŠINAS DUR
PĖMS KASTI.

Lietuvos miškų departa
mentas užsakė Vokietijoje 
10 didelių durpėms kasti 
mašinų ir joms varyti 6 lo- 
komobilius. Visos mašinos 
kainuos apie 430,000 litų. 
Dar tris durjiėnis kasti kom
plektus užsakė Kauno mies
to savivaldybė. Visos maši
nos bus paleistos i darbą at
einančio durpių kasimo se
zono pradžioje

Sis vaizdelis parodu Hitlerį 7 metus atgal, kuomet iis sa
ke pirmutinę prakalbą kaip Vokietijos kancleris. Tuomet 
jis buvodaikomas kaip juokingas vokietukas su čali čapliu 
ti-ai- šimdion pi iir iau dik l »i«.iiu Ivgu sialnoii

spenduotas, nes kun. Dvo- į 270 RABINU SU VAŽI A- 
leckis apeliavo į aukštesnį i VIMAS.

' Sausio 3 ir 4 d. Kaune į- 
į vyko visos Lietuvos, taipgi 
Į ir Vilniaus rabinų suvažia- 
i vimas, kuriame dalyvavo
;270 rabinu. Suvažiavimą * *- 
sveikino Kultūros reikalų 
departamento direktorius 
dr. šoblys ir miesto bur
mistras Rusteika.

Aš l-ulų. nubrėžimų, šalčio krutinėję ir 
bronchinio uždegimo, pagelbsti nuo 

umatizmo ir neurito skausmų. Pra- 
, salina “chiggcrs” ir panaikina nieže.
: .įima. Geras nuo bent vabalų įkandi- 

I,al*at veikia nuo kojų niežėjimo 
palengvina skauda

mas. nuvargusias kojas.
Patartam visiems tą Mostį išban

dyti. .Jus pripažinsit, kartu su tūks
tančiais musų naudotojų kad tai yra 
vienas iš geriausių šeimynos vaistų. 
Neturi chloroformo nei jokių narko
tikų ir todėl yra naudingas vaistas 
šeimos, naudojimui. Išbamiykit ja. 
Nurodymai kaip vartot pridėti prie 
vaistų. Kaina. Iti-oz. puodukas s 1.50; 
4-oz. 50 centų; mažas kiekis išbandy
mui 25 centai. Klauskit Urmo Kainu. ' 

FLORAL HERB CO.,
P.ox 71, COVINGTON. INI).

VIRRJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

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

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

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

rfnaBernmvaraevsaBiBnoannai

Lietuvis Salesmanas
Atstovauja didelę firmą Amerikoje.

BIZNIO SPAUSTUVĖ
Merchants Industries, Ine.

Printing, l.ithographing. Book- 
matehes. Calendars, Sales Books. 
Letterhea<is, Envelopes. Statements, 
Billheads. Business Cards. Blotters, 
f.Utn Labels, Bookkeeping Forms. 
B’iiders. Index Cards. Shop Forms 
Tags, Ix>dger Sheets, Restaurant 

’ltems. Turėdami patyrimo prie įvai-
persijas Visiems piliečiams, raus biznio per 27 metus, galiu sn- 
.•11JI.111I1K;..ma Gil motu om teikti patarimą ar sutvarkymą bile>USl!dUkUsieniS bo metų am- biznio reikalu. Rašykit: A. KIRE!.. 
ŽiiUli 582 N. Main st.. Brockton. Mass, 
t'MoeecoeoeoooooeeeooooooooMeooMMOMeoooooooooooof

TOWNSENDO BILIUS 
VĖL ĮNEŠTAS.

Užpei eitą sąvaitę į Kon
gresą vėl buvo įneštas 
Totvnsendo bilius, kuris rei
ka’au ja $200 per mėnesį

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kaliui 

SI TAISĖ DR. D PIl.K \. Lietinių Kalbos Mokyloias prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OE KIM CATION

KAINA Sl.ofl.
DR. D. PILKA, 528 Čolumbus Avė., Boston, Mass.

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

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00. 
Money Orderį ar čekj šit

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pūtiųsime

5
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Puslapi*. Vasario 14 <L, 1940 m.

Moterims Pasiskaityt
A ’ -M. AT C'IZ'VDTTT TXT A DVA

KELEIVIS.SO^BOSTON.

Naujos Pavasario Mados

s

ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFISONIENĖ.

ALKOHOLIS IR KUNI
GAS SUGRIOVĖ ŠEI

MYNĄ.

Lietuvos laikraščiai apra

kitus to pat buto gyventojus. 
Syki Bertulis užpuolęs ją 
Aleksote ir su peiliu rankoje 
grasinęs ją paplauti: .ii. be
sigindama. tapus sužalota, o 
jis prievarta parsivedęs ją Į 
jos butą Julijanavos kaime, 
užrakinęs ir neišleidęs iki 
kitos dienos. Tik policija ji 
pašalinusi nuo jos.

Kitą nakti Bertulis, išmu
šęs langą, vėl Įsibrovęs i jos 
butą. bet neradęs jos na
muose, — bijodama Bertu
lio, ji nenakvojus namie. 
Bijodama Bertulio Įsibrovi
mų. ji buvus priversta persi-į 
keiti gvventi i Kauna, kur!v- » - -
tirščiau gyvenama žmonių.! 
Ir einant jai i darbą, ir grįž
tant iš darbo, Bertulis daž
nai užstodavęs jai kelią ir ■ 
vis norėdavęs, kad ji eitų su i 
juo gyventi. Dėl to ji buvusi 
priversta prašyti savo ben-! 
dradarbių ją palydėti. Vie- Į 
ną vakarą Bertulis ją, ėjusią i 
pirktis maisto, sučiupęs Ro-' 
tužės aikštėje, ir nusitempęs 
Į nuošalesnę vietą. Tik pra
eivių ji buvus išgelbėta. Ji 
buvusi sužalota ir keturias 
dienas turėjo išgulėti ligoni
nėje. Einančią su palydo
vais. Bertulis taip pat ją už
puldinėjęs. nors ją ir apgin- 

P davę einą su ja kiti vyrai. 
Prieš Bertuli liudijo ir 

ves. Pirmiausia, kun. Raila kun. Raila, kuris suardęs 
eitai ęs jam skirtis su sava Bertulio šeimynišką gyvem- 
žmona. nes jam esanti ne- mą. Kunigas Raila sako, kad 
garbė, kad io sesers vyras Bertulis, terorizuodamas sa- 
'esąs visai nemokytas. Nors ' O žmoną, griebdavo kirvi. 
Bertulis savo žmona ir mvlė- pastatydaa o kaladę, liepda- 

bro'lio kimi- vo savo žmonai klauptis ir 
padėti galvą ant kalades.

Be to, Bertulis turėjęs sa
distinių palinkimų ir lytinia
me gyvenime.

Kun. Railos patariamas, 
Bertulis daug sykių žadėda
vęs pasitaisyti ir eidavęs 
prie komunijos, karštai 

Luokės, Telšių katalikų dva- melsdavęsis, ant kelių pul
simame teisme iškėlus jam Sįax praeidavusios ke-
bvlą dėl persiskvrimo ir ga- !įos dienom ir vel žmoną 
vus separata. * ' J15 kankindavęs.

Kun. Raila taip daug ki- \er\ckus teisme pa-
šęsis Į jų šeimynini gyveni- kudijo, kad ištikrujų kaiti
mą. kad parašęs net receptą, pamasis buvęs pas jį atėjęs 
kaip reikia su žmona santv- ir Prasęs sutaikinti su zmo- 
Į.jautj * na, nes noris su ja gyventi.

Jieškodamas žmonos, Bei- Antitisyk pas kun. Venckų 
tūlis negalėjęs vietoje nusė- Bertulis atėjęs su žmona, 
dėti ir atsidūręs Alytuje. bet vis tiek sutaikinti nepa-

Tris svkius pėsčias su- S1?ekę. 
vaikščiojęs iš Alytaus į Kau- u Liudytojas kun. \ enckus 
r.a jieškodamas žmonos. be Ko kita pi įdūrė, kad tik

roji Bertuliu senuos dramos 
priežastis buvęs alkoholis.

Pi oku r oras Domeika 
trumpais bruožais atpasako-

šo šitokią kriminalinę bylą 
Kauno teisme:

Kaltinamųjų suole sėd’ 
Adolfą.' Bertulis, apie 3C 
metų amžiaus vyras, ramu: 
ir gražios švaizdos. Ji kal
tina nužudžius savo žmoną 
Elzbietą praėjusių metų va
sarą Kaune.

Jis nudaręs ją peiliu gat
vėje, netoli nuo miesto ro- 
ružės.

Nužudęs žmoną. Bertuli 
atbėgo i nuovadą ir apie i- 
vyki pranešė policijai.

Kaltinamųjų suole jis kal
ba ramiai, o vietomis ir su 
jausmu aiškina nusikaltime 
aplinkybes.

—Aš gerai išmokau siu
vėjo amato ir daug uždirb
davau : be to. turėjau turto, 
o žmona vedžiau beturte, 
žmonos brolis Raila mokėsi 
kunigu, tai aš jį rėmiau me
džiagiškai einanti i Dievo 
tarnus.

Bertulis sako, kad jis ve
dęs iš meilės, apie dešimt 
metų su žmona gražiai sugy
venęs ir susilaukęs trijų vai
kų. Bet 1938 m. kun. Raila 
pradėjęs kištis i jų šeimyni 
ni gyvenimą, kuri ir sugrio-

jęs, oet žmona, 
go spiriama, pradėjus io 
vengti, tardama, aš turiu 
klausyti kunigo.

Tada Bertulis su žmona 
gyvenęs Luokėje, o kun. 
Raila Kaune. Kun. Raila jo 
žmoną atsikvietes i Kauna. 
Žmona, išvažiuodama iš

Vienąsyk jis savo žmoną 
nusivedęs pas kun. Venckų, 
prašydamas sutaikinti, bet 
susitaikinti nepasisekę. Kun. 

'■Raila, norėdamas juo nu 
kratyti, spyręs ji važiuoti Į 
Ameriką 'r net kelionės do
kumentu-' buvęs parūpinęs.

. Padėtis buvus tokia. jog
'i' biivę.- priverstas eiti pas
kitas mo .• i is, nes iis loki re
cvptą bn 
ves.

vęs nuo kunigo ga-

sti ii- patogus. Sijonai da
romi trumpučiai, kad pa
rankiau butu automobi
liais važinėt.

KĄ RAŠO LIETUVOS LAIKRAŠČIAI REDAKCIJOS 
APIE RUSŲ KARĄ SUOMIJOJE.

“Lietuvos Žinios” 4 sausio kurios, bet labai retai, svėrė 
laidoje Įdėjo šitokį savo ko- iki 300 svarų. Dviejose vie-
respondento pranešimą, 
gautą iš Helsinkio telefonu:

Dėl SSSR lėktuvų puoli
mo prieš Įvairius Suomijos 
miestus reikia pridurti, kad 
Vazos miestas, esąs prie 
Botnijos Įlankos šiaurinė* 
dalies, buvo

tose buvo konstatuota 600 
svarų bombų numetimai.

Karo apystoves Suomijc 
gyvenime vis dažniau 
šaukta naujų pakeitimų ir

J s 
Į S-

ŽINIOS B PIETŲ AMERIKOS.
Kaip Argentinos lietuviai Tik tamsiausi fanatikai gali 

piknikauja. pritarti Ispanijos, čekoslo-
Argentinoje dabartiniu ir Suomijos paver-

laiku vasara, dideli karščiai, mu '
lietuviai kelia pikni- .N.S'^vajau8. „ 
tšynuose. Bet argenti- Naujoji Banga , taip pat 

nit-rUizanta reiškia karstos užuojautos 
Va’rtiiu lie- Suomi.l°s karžygiams, kurie 

tuviai'“‘šiatu-ėe Amerikoje narsia' gina savo laisvę nuo 
žmonės ant pikniku valgo ag1ęsor*U- Banga pn- 
“senvičius” ir “het dogs," o ‘luria- . kad. vlf V^ajatB 
Argentinoje kepa avinus ir bmmjta1, lygiai baltv ei- 
bučius ( Zlal kaip ir spalvuoti, smer-
" Štai',' kaip -Argentinos kia agresorius ir silpnesnių
Lietuvių Balsas" aprašo ne- taigų žudikus.

- - - Bet komunistiskas “Mo
mentas” išsijuosęs gina Hit
lerį ir Staliną.

todėl 
kus pušynuose 
niečiai netaip 
kaip Jungtinių

senai Įvykusį lietuvių pikni
ką netoli nuo Buenos Aires 
miesto. Girdi, pasibaigus 
SLA skyrių suvažiavimui,
Įvyko draugiškas susivieni- 
jimiečių piknikas Vilią Dia- 
mante pušyne, kurjs prasi
dėjo pietumis-asadu. Prie praneša 
bendro asado

Muštynės “Momento” 
redakcijoj.

“Pietų Amerikos žinios” 
iš Buenos Aires 

stalo susėdo miesto, kad komunistų “Ma
222 žmonės, daugiausia S.L. mento” redakcijoj Įvyku- 
Arg. nariai. Dalyvavo musų sios. smarkios muštynės, per 
spaudos ir vietinės admi- kurias redaktoriai ir kiti 
nistracijos atstovai. “draugai” kėdėmis ir kitais

Tamošaičio, Gervės, Ro- daiktais labai primušę bu- 
mano ir Vaitkaus rupestin- vusi savo laikraščio admini- 
gumu buvo ištempta ant ge- stratonų Juozą Siusi. į šitą 
ležų ir išspirginta dešimts skandalą jsimaisiusi polici- 
avinų ir pusė jaučio, o ma- J? ir kitą dieną argentmie- 
garyčioms dar 14 kilogra- £ių spaudoje jau skambėję 
mų dešrų. Apart asado, sta- lietuvių vardai.

. lai buvo apkrauti šviežio- i 
mis daržovėmis. Vaikai iri 
moterys gėrė limonadą, o! 
vyrai vyną ir aluti. Ribikau-'

Brazilijoj išnyko lietuvių 
organizacijos.

Z. Rūta rašo iš Sao Paulo
skas, Kiaulėnas ir Treinaus- Į “Argentinos Lietuvių Bui
kas smarkiai sukosi tarp są,” kad Brazilijoj lietuvių 
svečių stalelių, nes Juėdž- organizacijos beveik išnyko, 
balis su Jankausku jiems Esą, Brazilijos Lietuvių Ro- 
vos spėdavo paduoti šalto mos kataliku Bendruome- 

ATSAKYMAI. alaus butelius. nės veikimą uždraudė Bra-
______ * Vakarop svečiu skaičius zilijos valdžios organai. Per

dvigubai padidėjo. intrigas Brazilijos Lietuvių
Įsidėmėtina štai kas: susi- Organizacijų Centras tapo 

rinko keli šimtai žmonių, ir popierinė organiz a c i j a. 
iškepė 10 avinų ir pusė jau- “Grūdas” visiškai apmirė, 
čio! O Bostone ar Chicagoj Dabar pavyzdingai tebevei- 
susirenka po kelis tukstan- kia tik pažangioji “Ryto” 
čius lietuvių i piknikus, ir organizacija.
niekados avinų nekepa.

Ačiū, betOld Timeriui.
tos ištraukos 
ror” apie rusų armijos vadus 
nedėsime, nes ji aiškiai ten
dencinga. Mes netikim, kad 
Sovietų karininkai butų taip 
“ištvirkę.” kaip “Daily Mir- 
ror” rašo. Priekaištas Hul-

iš “Dailv Mir-

suvaržymų. Vakar pačiame
Helsimkyje buvo sulaikyta, fui, kad jis “nesirūpina na- 

nepaprastai visa eilėautobusų linijų, ku- i miniais reikalais,” taipgi ne
smarkiai bombarduotas. Pa- rios dar iki šiol palaikė ju-; pataiko i tikslą, nes “nami- 
sirodo, kad tame mieste iš dėjimą tarp atskirų miesto i niai .reikalai” priklauso Vi 
viso numesta 200 bombų.
Padaryti medžiaginiai nuo
stoliai yra labai dideli.
Uleaborgas, kuris pirmą 
kartą nuo karo pradžios 
bombarduotas, susilaukė ke
liolikos stambių gaišių nuo

Pietų Amerikos lietuviai 
ir Suomija.

D .A r-j *■» v* fri Z\1 1 "EJl/tf-ll A

Lengva* Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikaiiRįiiausių žodžiu ir 
pasikalbėjimų ši knvgp. sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie-_ ___Tr_ • • __ - « u --

nus. mi genuliu* ^lietuvių 
Tamsta Balsas” sako:kartą, kad tuo budu atvež-i j Eiijošijli. _ _____

tų ii išvežtų žmones, kui ic klausi, daryt, kad visą “Diktatorių pavergtos 
tun dai bus mie>to centie, ° • amžm priklausot prie baž- sės varu siunčiamos kari

ssku ištarimu :r gramatika. .Antra 
! padidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
1 St Micnelsonas Pusi 95 .. :{5c, ma- i--------------------------------------------_

kariauti NAMŲ DAKTARAS.
šė daktaras A. J. Karalius, 

nauja knyga užpildyta vien re- 
aiškiausi nurodymai kokius

kas, kuri užvakar man teko Suomijoje 'dauįiarušis šai-jf"8'“’ f J.“"“"«P*į,»£J
nn smarkiu bnmhirdnvjmn* r užkandis, ku s 1 j lat, kunigas nei šaltu vande- nijos Respublikos laimėji-j lietuviui.

/z.- - u --- -’i- + " Zlnomfį niu nabašninko neaptaško, mus. Alkanos ir pavergtos!ItuTpuslapių. Kaina ' *’ P‘e
(Čia o eilutes iškapotos, syedjse plate vaidu, nuo jejgU negauna užtai $25. masės išdraskė Cekoslova-!Audek!o viržel«ais . ......... $2-5J

Taip yra netik pas jus Chi- kiją, jos siunčiamos terioti' lytiškos ligos ir kaip nuo jų
cagoi, bet ir pas mus Bosto- darbo žmonių ir pažangiųjų apsisaugoti. Parašė n-ras f. Ma- ° - - - - — ... . < r o y . tulcitis. Antra, perziureta ir page-

nuo
matyt, nepalankios buvo šiol Suomijoje likviduoja- 
Maskvai.—“Kel.” Red.) mas. Tas valgis Suomijoje

un . r k J * * Dauguma numestų sprog- luiėdavo iki 20 bei 30 at^ki- į vjsui. kitur. Kas reikia valstiečiu valdoma Suomija. ^inti’Taida?,,Kaini’v^'“u.,
įsi- p vdb. Stamuj2 bombų svėrė po 50 "J valgių rusių komplektą. darvti tai ,Releivi< aiški. ----------- :----------- :-------- i:----------- ------------ -----

hndvt.™i nelindo,m,K n svarų> Taip pat buvo numes- Bet dabar, kai sunku paru-
ta dai* ir padegamųjų bom- pinti maisto dalykus, nebe-
bų. Naujų Metų dieną tas Įmanoma pagaminti ĮOKi° į ilo, ką daiyt. Jie kunigams 

Dabai ies-i (juoĮ.jju jau nebemoka. O

žmu na. norėdama juo nu
sikratyti. paprašius du vyrus 
ji primušti, kuriuodu ji ir už- 
puoie. ii taip sumušę, kad jis 
turėjęs gultis i ligoninę.

Tai}> aiškina ir teisinasi 
ka Itin a mas i < Be rt u 1 is.

Bet nužudytos žmonos 
liudininkai kitaip kalba. Jie 
liudija, kad nuo pat sutuok
tuvių jos vyras nenorėjęs 
dirbti savo amato — siūti, ir 
vertęs ją reikalauti pinigų iš žįstame, 
brolio kunigo. Be to. jos vy 
įas užsikrėtęs venerine liga
P » separacijos Bertulis nesi
liovęs jos persekioti. Todėl 
ji negalėjus toliau gyventi 
Luokėje, buvu* priversta 
nuo jo slėptis ir atvažiavus Į 
Kauną. Atvykęs Į Kauną, 
Bertulis pradėję.' ją versti su 
juo gyventi, o priešingu at
veju grą-inę* nužudyti ją ir 
jos broli kunigą. Jai nesu-

2->C.
liudytoju paliudijimus n 
prašė teismą kaltinamajam 
skirti atitinkamą bausmę, 
nes nusikaltimas didelis ir 
aiškiai Įrodytas.

Kaltinamasis paskutiniu 
žodžiu prašė teismą jo pasi
gailėti, nes žmonos nenorė
jęs nužudyti, o puolės tik tą 
vyrą. meiluži, kuris Vilniaus 
gatve su io buvusia žmona 
ėjęs.

Apygardos teismas Ber
tuli pripažino kaltu ir nu
baudė 12 metų sunkiųjų 
darbu kalėjimo.

NEREIKALINGOS JO PA
STA MiOS.

Jis—"‘Dabar, kai a mudu 
apsivedę ir geriau vi“’:

aš noriu tau 
kiek tu tur

mu..\”
Ji—"Nereikia; e.s j 

trukumus žinau Ji 
tie trukumai, tai aš o 
vus daug geresnį \yra.

pasakyti.

kitą pa 
širdele, 
trūkli

ui savo 
■igu ne 
iau ga-

GALI IU T LABAI KARŠTU 
VIETA.

Kunigo piktas bai. ; rėki. 
p r telefoną—"<'ia aš kalbu. 
tu matei, ką tie prakeikti laik 

rašo'tinkant su iuo gv venti, jis raščiai šįryt apie mane 
ją pradė jęs kur tik sutikda- Sako. kad aš numiręs..." 
mas mušti, be to. Įsibrausią- Gaspadinė—“Skaičiau
v£s i .i"-s gyvenamą butą ii apie tai. O iš kui tu, dušiuk. da- 
sumušdaves ne tik ia, bet ir bar kalbi?”

ir

t

na jau per 35 metus. Ir tūks
tančiai lietuviu šiandien ži-

pats miestukas, kuris yra įvairaus maisto. Dabar res-
prie šiaurės geležinkelio’ Ii- toranai turės lankytojus, - • f,a vfa toRi kurJe vig 
nijos, pergyveno net 5 oro aprūpinti žymiai paprastes-1 neži„o ka darvt tai ir
puolimo aliarmus. niu ir tik kelių rūšių maistu.;

Vipurio miestas paskuti- , Centrinio apšildymo rei-1 
nėmis dienomis beveik be kalu vakar vyriausybė i-lei-,
pertrauko* bombarduoja- f,*° parėdymą, kari ateityje 

1 sunkiųjų Sovietų Sa- namuose tik du kartu per

jiems reikėtų užsirašyti1 • • Mleivi.
Mrs.

‘Ke

mas Maikio
Jieva Zakaitis. —
tėvas sako tamstai

gyventojams bėga-' tikrai generolišką ačiū už to- 
pastatytes Karelijos sa- lės būti duodamas karštas kį gerą prezentą. Sako, da-
jungos patrankų, kurios yra 

są-
smaukei už Mannerheimo H- vanduo vonioms daryti. Tuo i bar tai jau galėsiąs batams 
nijos. 70,000 Vipurio gyven- budu norima sutaupyti ang- i patkavas prikalti.

Į min i« i lį 11" malkas, kurias dabar, c JVIilpvai Aėiu ,1Ž laisnėra kam pristatyti i-š miškų. Į ^pren™?^, bS

PILIEČIAMS 'noS nesPaus(bnsime, nes tai

tojų iškraustyta iš miesto Į 
provinciją ir dabar tas gra
žus Suomijos miestas yra 
visiškai lyg išmiręs. Tik kai 
kuriuose pastatuose apgy
vendinta kariuomenė. Arti
lerijos šaudymą galima gir
dėti net per 100 kilometrų 
esant atstu nuo fronto.

AMERIKOS
LIETUVOJE NENORIMA,

PRATĘSTI VIZAS.

ki^tmoje g>-igUS j,- iškarpas ačiū. 
vena 60 Jung. Valstijų pi

sena liaudies daina ir be
veik visi ją žino.

W. Pattenui. — Už pini-

liečiu; Amerikos konsulatas kI’MgV celibatas.
Apie Sovietų Sąjunga jiems nenori bepratęsti vi- 

lėktuvų Visoje oUOmiJOS te- ZOS. Turistams taip pat vi- torija, pasekmės ir jų doriškas nu- 
i ciijoie numestas bombas zosį Jung. Valstijas nebe-

dabar jau yra surinktos tilt- duodamos. Padavusiu pra- d- eteris ir mylimosios nepapultų j 
informacijos žinios. Di- švmus emigruoti i Ameriką To^en^&r’^ n^^ife

( ’ ma padegamųjų bombų virš kvotos esama apie
. 10 12 sv ai ų. Bot bu- tūkstančiai, taigi kvota iš- į< \ip t\i*ti svvienytv

.. tikimų, kad lėktuvai semta iki 1915 metu. ,valstijų piliečiu?
r.umetė padegamųjų bom- -------------- --- ----- ---- 1 Aiškiai iSsruldyti pilietybės jsUty
1 r. kurios svėrė iki'60 svaru Suvi('n>^

5 Eerdinand de Samogitia. 25c.

i; i

Šiaurinės : mai su reikalingais klausimais ir at 
. .. . 4 , Amerikon nuo atsiradime ir dar lietuvių ir anglų Ulbose

i; ’.'AVO pripiklVtOS žibalo prieš atradimų Amerikos iki lS0f> me- ■''n^ra
lT i<iS?Oi( fu' Aprašo, kaip Kolumbas atrado A-

merikų. kokie čia tada žmonės gyveno 
:)! Ot’.'tamil itl ir tt. Prie ,ra,o knvgos telpa Suviery-Dama.

; ir mininių bombų svėrė nuo tlį valstijų Konstitucija, c hieapro,
! 100 iki 900 cvo.B Tlb L--.; ,S!*’ 364 mažiuose audimo

Ii!

laida peržiurėta 
Kaino ........

ir pagerinta
25e

MOTERIS IR SOCIALIZMAS, para
še August Hebei, vertė V. K. R.

Via tai svarbiausia ir geriausia kny-
j 100 iki 200 svaru. Tik kai apdaruose ’* ',!az,uose ea lietuvių kalboje tame svarbiame •
| ‘ * ............................................... klausime. Pusi. 129, 1915 m. .. $2.001i

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikžčionių gadynė*.

SeiMvca Lietuvių tinyėia

patingai dabartinės kriUflaaybėn gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nu tik tada galėt aiškiai suprasti Dieve buvimą

Knyga didelio firmate, tari STI paslepi Kaina popieros apdarais 
—100; audimo ari.—11.28, Pinigus ralima siųsti t>»»pi»rinj doleri 
arba "Money ONerf*. Adiasa <k*i seksnėlai:

KELEIVIS, 2S3 Broadway, So. Boston. Mass.



N«. T. Vasariu 11 d., 1910 ra. KELEIVIS, SO. 6OSf6N. Septinius Nslapls.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
l Nuo ausų korespondentu kr ii Llntoeoe LalhrnižiĄ.)

* •. • • -yz.- *.«?.' Modernizuojama Etiopijos Sostine
• . ■

Nubausti Vilniaus Krašto Plėšikai.
Lietuvai perimant Vilnių liau susipažįstant su apylin-

KAIP DABAR GYVENA 
SUVALKIEČIAI PO VO

KIEČIAIS.

KAUNE TRŪKSTA KU
RO, O ŠALČIAI DIDELI.

Nuo didžių šalčių Lietu-
Vokietijai atitekusioje yoje kenčia netik žmones, 

Suvalkų srities dalyje gy- bet ir paukščiai ir miškų 
ventojai Naujus Metus suti- žvėrys Kadangi anglių ku- 
ko be silkių, cukraus ir daž- ivis dar trūksta, tai mies- 
nas prie spragsančios bala- tuose suvartojama labai 
nos. Punsko miestelio tuš- daug malkų ir durpių, kurių 
čiuose trobesiuose, kur gy- kartais nebespėjamą prista- 
vena žydai ir švenčių bei tyti tunmomis transporto 
turgaus dienomis būdavo priemonėmis, tad Pakaunės 
didelis pirkėjų susignidi- ūkininkai miestui kurą ga
mas, dabar viešpatauja ty- bena arkliais, o daugelis 
la. Kelius namus yra apgy- kauniškių patys perkasi ir 
vene vokiečiai, valdžios pa- gabenasi iš tolimesnių uz- 
reigunai, kiti—tušti. Iš pre- rniescio apylinkių. Medziok- 
kybos įmonių liko tik lietu- draugija miškuose įren- 
vių kooperatyvas “Talka” ir gė žvėrims maitinti punktus, 
Kalkausko alinė, nors abi 0 Gyvulių globos draugija 
šios įstaigos neturi ko par- Per radiją ragina gyvento- 
duoti. Punsko apylinkei per jus palesinti salancius ir įs- 
vokiečiu pareigūnus buvo iŠ- badėjusius paukštelius. So- 
dalinta 2,200 svarų cukraus, dų savininkai susirūpinę, ar 
kurio daugumai šeimų teko i išlaikys šią žiemą vaisiniai 
tik po 1 svarą, nors mokan- Į medeliai, kadangi 1928 me-1 
tieji vokiškai išprašė ir po ’tals \abai sodų išgaišo, 
10 svaru. Cukrus ir žibalas nepakėlė didelių šalčių. Ka- 
čia dažnai liaunamas mai- dangi prieš speigams uzei-

šis vaizdelis parodo, kaip Mussolinio nusiųsti meistrai mc dernizuoja Addis Ababos 
miestą, senovišką Etiopijos sostinę. * Seni namai pašalina mi. o jų vieton statomi nau
joviškos architektūros trobesiai.

j ir sritį, visame krašte siau- 
! tė ginkluoti plėšikai, kurių 
■ daugumą sudarė iš kalėji-

kėmis ir gyventojais, ir čia 
nusikaltimai kaskart mažė
ja. Sparčiai besiorganizuo-

Į mų paleistieji įvairus krimi- ją šauliai pradeda ateiti į 
• naliniai nusikaltėliai. Ne- talką kovojant su nusikalti- 
žiurint į griežtus valdžios mais.
įspėjimus, plėšimai nesilio
vė iki kiiminalinei policijai, 
pavyko išaiškinti ir suimti j 
plėšikų vadus ir gaujos na- i 
rius. Iš visos eilės plėšimų Į
buvo nustatyta, kad juos at-! . . _ .......
lieka tie patys asmenys, su- Į juokdavosi iš tilžiškių, kad 
siorganizavę į gaują. Buvoijįe ąnt žąsų puola, kaip_ ka- 
susekta, kad tos gaujos bus- (tinai. Dabar ir klaipėdiš- 
tinė yra Vilniuje ir kad plė- i kiams galima pritaikinti 
šikai iš vakaro išvyksta į į toks pat posakis. .Jie ne tik 
kaimus ir miestelius, iš ank-! puola ant žąsų "kaip kati- 

' sto aptarę ka ir kaip api- Į naL het dar išsigudrino sa- 
' plėšti. Pagal būstinę buve vo muitininkus prigauti. Ei- 
išaiškinti ir patys plėšikai ir darni į Lietuvos pusę su 

: vienas po kito suimti. Kra- maisto kortelėmis, jie atsi- 
1 tose pas juos buvo rasta ne- nesą anties galvą, čia nusi- 
maža daiktų, kuriuos api- pei'ka žąsį, jai prisiuva an-

ŽĄSIS SU ANČIŲ GAL 
VOMIS.

Elta sako:
Klaipėdiškiai kitąkart

KAIP LIETUVOJE DAINUO
JAMA APIE MIŠKĄ.

gaunamas mai
nais į žąsis, kalakutus ir pa
našiai. Ners vokiečių parei
gūnai su vietos lietuviais el
giasi nepalyginamai korek- 
tiškiau, negu elgdavosi len
kai, vis tik gyventojų nuo-

nant giliai pasnigo, o prieš 
tai buvo žemė įšalusi, tai 
žiemkenčiams ir, tikima, so
dams šalčiai neturėtų pa
kenkti. ,

Iki šiol šalčiausioji dienas
taikos vra prislėgtos, nes buvo sausio 10 d., nuo 24 iki i
negalima gauti jokių laik 
raščiu, negalima klausytis.

37 laipsnių 
Sausio 10 d.

žemiau zero. 
Vilniuje buvo

žinių per radio, o ir mokyk- 37 lapsniai šalčio, Ukmer 
lose darbas tebėra nutrau- J ?ėje 34, Alytuje 32, Lazdi-; 
ktas> ' juose 31, Kaune, Zarasuose, j

~ Į Dotnuvoje po 30, Panevėžy-
I KAIŠIADORIŲ IR ŽIEŽ- • 29, Biržuose 28 Tauragė-

MIŠKUS ATGA-į Je. .27’f ia^ll}?.se 2%9Jolįls’ i 
keje 24, Teisiuose 22, Pa-;

__ langoje 21. Meteorologijos!
IŠ VILNIAUS KRAŠTO, stotys skelbia, kad oras ne- • 

Kaišiadorių ir Žiežmarių ^ilgo turės kiek sušvelnėti, 
urėdijų rajonuose vietos gy-,
ventojai — ūkininkai labai; DURPĖMIS UŽTROŠKO 
nenorom eina prie miškų DVI MERGINOS, 
darbų, nes per mažas atlygi- Kadangi Lietuvoje malkų 
nimas. Todėl Kaišiadorių n jau nebegalima gauti (tauti-i 
Žiežmarių miškų urėdai su-. ninkų valdžia miškus išpar- ; 
sitarę su Svencionelių Jt įdavė), tai žmonės šildosi vi-; 
Valkminkų apskričių virsi- j sokionds šiukšlėmis ir dur- 
mnkais, kad jie paragintų į pėmįs. iš to atsitinka ir ne
vietos . gyventojus ūkininkus į laimių štai> Tarpučių kai-; 
vykti i miskus. Atvykusiem^ i me, Mariampolės apskrity, > 
prie miškų darbų žmonėms j dvj jaunos tarnaitės pas ūki-; 
butus parūpina pati miškų njnką prisikureno krosni • 

mistraciia valdinėse pa- a,™.™;™;* i,.

MARIŲ 
BENAMI

Oi kaip liūdna man gyventi 
Griūvančioj bakūžėj,
Bet liūdniau, kaip vaikščioji 
Nykstančioj giružėj.

Akys mato kaip išreto 
Puikus ąžuolynai.
Pasiliko tik išplikę 
Bepūvą kelmynai.

Miško plotai neriboti 
Kirviais iškapoti.
Visa Nemuno pakrantė 
Medeliais nuklota.

Miške liko, kas netiko 
Plukdyt vandenynu, 
Kreivos, žemos ir šakotos 
Riogso dar kelmyne.

O storesniu ir lygesniu 
Medis liemenėliu 
Pro pakrypusias bakūžes 
Plaukia Nemunėliu. 

Išplaukdami palikdami 
Po kelias šakeles.
Už kurias žiemą artojai 
Varžytines kelia.

Tau, Lietuva, grožis žūva, 
Nors baltuoja rūmai.
Bet girelėj pasilikę,
Tik lazdynų krūmai.

LIETUVOS TOTORIŲ 
ISTORIJA.

Kauno totorių irnanas 
Chaleckis apie Lietuvos to
torius suteikė tokių faktų: 
Totorius Lietuvoje įkurdi
nęs Vytautas Vilniuje, Kau

ŽEMAITIJA PASKENDO
SNIEGO PUSNYNUOSE, i tebešislapsto. Gruodžio 28 muitų taisyklėse antis yra 

! Karo Lauko Teismas Vii- leidžiama įsigabenti be mui-Telšių apskrities žemai
čiai laukė nors sykį tiki os sekamai; plėšikus J. Sinke- 
žiemos, ir susilaukė. Po Ka- wicz, A. Pszkiewicz, M. 
ledų ir Naujų Metų švenčių Stankievvicz, V. Kolenda, V. 

no, Suvalkų, Gardino ir prasidėjo didžiulės sniego Zagranotvicz, S. Wanskie- 
Minsko žemėse. Totoriai su pūgos, vėjas suginė aukš- wicz, S. Jezerski, S. Sinkie

niuje gaujos narius nuteisė to.

APIE ALYTŲ NĖRA 
ŠIAUDŲ.

Suvaržius skysto kuro pir
kimą nemaža ūkininku ne

lietuviais pirmiausia susidu- čiausias pusnis aplink kaimų; V1$z.ir M. Sokowicz nuteisti gaĮėjo panaudoti mašinų
rę kovos lauke, kad vieni trobas. Kaikur mažesnių Pastarajam padavus nemiškinguose rajonuose
kitiems nenusileido narsu- trobesių tik stogai iš pusnių malonės prašymą, mirties . guvalku kraštas) ir vis dėl
mu. Vieni kitiems buvo prie- bekyšo. ‘ bausme pakeista kalėjimu to nemažus malku kiekius
šai, bet garbingi ir narsus Pradedant Tnju Karaii„ lkl, g>’vos Tį F??8 turi pagaminti ir vežti į san-
priešai. Iš kovos lauko jie " terrn^ p oaleC,kl< dėlius/tai kai kuriose vieto-
išėjo draugais ir vėliau į ko- Ti! i1’ ko'\al?į1- * m*.us se vietos gyventojams nelik

ta, kuris gimsta kovos lau- tos.’ Toki? ??lčio nęa^na i sintį.
ke. Lietuvos totoriai skirią- nei senesnieji žmones. Nors Vilniaus rfneste nusikalti- 
sis nuo Krvmo ir kt. kraštu rogių kelias pasidarė geras, mai smarkiai sumažėjo, bet 
totorių ir savo budu ir pa- be.1 del.sPeig° »oges .s\lla krašte vis dar lieka besislap-

.-nmn-n ai iena, ,v 70. . ... s pabėgusių kalinių 11piečiais ir iš senovės doku- Prit snie^’, ^Kliai ir ze- stančių
“!£ SaSSS a nusikaltėlių, kurie

tuvos totoriais.” šio titulo \daž.nai apsiginklavę lenkų
jiems net rusų carai neat- j™aj °^SsIa- kai?V°.men^t pai stytai,
ėmę. Lietuvoje iki šiol buvo Vkurl igmklais’ bet PoIlclJai
apie tūkstantį totorių, is ku- y. - nrane.ju maiku da. davatkų gadzinkos ir kitos 
l iu Kaune vra 100. Kiek to- / let0J D a. g a . ! linksmos dainos. Apart juokingų “Dc J a X y.___  vartOjama daUgiaUSia vatkų Gadzinkos” telpa:;torių yra atgautame Vil-

Kits lietuvis skurdžiu buvęs ^j.au? krašte, dai nežinia.
‘ Vilniuje yra 2o0 totorių ir 

čia gyvena visos Lietuvos 
totorių, mahometonu tiky
bos galva — mufti 
nio j i totorių dalis

Staiga praturtėjo.
Bet girelė su žvėreliais 
Visai išretėjo.

tojama daugiausia vatkų Gadzinkos” telpa 30 įvairių
dlirnės kuriu didžioji dau- juokingu dainų, eilių, parodijų ir tt.auipes. Kurių aiazioji «au Daupeljs iš dainų tinka juokingoms 
guma prisigamina vasaros deklamacijoms. šešta pagerinta 
metu. ' la5da-48 pusk

nėms įstaigoms.

Ar Buvo Kristus?

administracija valdinėse pa 
sodose arba pas artimiau
sius apylinkių gyventojus.

Iš Valkininkų pirmoji 
miško kirtikų partija jau at-

durpėmis ir uždarė kaminą.1 
Durpės, matyt, da nebuvo 
išdegusios gerai, nes priėjo 
smalkių ir sekantį rytą abi-

. T i • v - dvi mergaitės rastos užtroš- vykus. Laukiama dnug zmo-, kugiog K Ragaitytė, 17 me
nių atvykstančių n iš Šven-! mergaitė, buvo visai ne-
cl°neljy- ' gyva, o jos draugė buvo nu-

Kadangi lenkams val-,gaįenta Hgoninėn da su 
dant žmones buvo papratę ma2ajs gyvybės ženklais.
prie .mažų uždarbių, tai į _______
iiems dabar miške kirtimo ZUIKIŲ KAILIUKAI REI-
darbai esanti tikra Amerika, 
nes per dieną gali uždirbti 
3—5 litus.

KIA ATIDUOTI NACIŲ 
VALDŽIAI.

Daug Lietuvos darbinin- 
MALKŲ TRŪKSTA NE -kų buvo išvykę į Klaipėdos 
TIK MIESTE, BET IR | kraštą uždarbiauti. Dabar 

jie grįžta Lietuvon atgal, 
nes Klaipėdos krašte esąs

KAIME.
“Musų Girios” rašo, kad 

negaunant importuojamos 
anglies, kai kuriuose mies
tuose pasireiškęs malkų tru
kumas. Kadangi malku at-

sunkus gyvenimas dėl mais-! 
to trtikumo. Ir šiaip viskas • 
esą labai suvaržyta. Kas su- > 
medžioja kiškį, stirną ar ki-

sargų nebuvo, tai buvę įsa-l^koM ž.vėreĮi, turi jų kai-
kyta miškų urėdijoms sku
biai pagaminti didesnius 
kiekius malkų ir suvežti į 
sandėlius. Turint galvoj, 
kad kai kurios urėdijos yra 
javų kūlimui, dėl to stam
besniuose ūkiuose dar neiš
kulta. Mažiau pristatoma 
javų, o ypač šiaudų, kurių 
dabar yra nemažas parei
kalavimas.

liukus atiduoti valdžios į- 
staigai, nes tai esanti žalia
va avalynei ar kam kitam 
pagaminti. Ūkininkai turi 
auginti daugiau vištų, nes 
Vokietijai esą reikalinga 
daug kiaušinių. Piauti lei
džiama tik tokias vištas, ku 
rios tikrai kiaušinių nebe 
deda.

LABAI ŠALTA IR GILI 
ŽIEMA.

Nuo giuodžio 10 dienos 
prasidėję šalčiai didėjo iki 
pat Naujųjų Metų ir sausio 
1—2 d nasiekė kaikuriose 
vietose ikišiolinį rekordą:, 
Kaune—20, Vilniuje—27; 
laipsnius žemiau nulio. Nuo 
sausio 2—3 d. šaltis atleido, 
bet labai giliai pasnigo. To
kios gilios ir šaltos žiemos 
senai nebuvo.

MARIAMPOLĖS BIED*
NUOMENĖ NETURI 

MALKŲ.

Prasidėjus dideliems šal
čiams. neturtingesnieji ma- 
riampoliečiai skundžiasi ne
galį įpirkti malkų, kurių 
rinkoje nėra, o sandėliuose 
ji| kainos aukštos ir, svar
biausia. negalima gauti ma
žesniais kiekiais. Dar yra 
žmonių, kurie pasikūrena 
rudenį surinktais lapais ir 
stagarais.

Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
S Knygoje rasite legendas apie Kristų, 

kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sūnumi.

TIKIME J KRISTŲ, todei turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pa aką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie- 
viais. Atrasite kad net Biblinį neži-

__  no kada Kristus gimė*, mirė ir kada
jisai buvo nukryžiavotas.

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

T. J. KUČINSKAS.

PAŽANGUS SĄVATTRAS-.r,

Didės- giausiai prisibijoma pašaro i ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

J U. S. A. metams kainuoja $1.50.

Šimet Žemaičiuose dau-

atiteko trukumo, nes pereitą vasarą
Sovietų Rusijai. Lietuvoje buvo blogas dobilų ir pievų Palinkite’ pjenH^neS^ne^S
totoriai turi 6 mečetes: tris derlius. Už vienarklį veži- ‘gyvenimą, išsirašydami “Argentinos

Šiomis dienomis Kaune Vilniaus krašte ir 1 Kaune, mą dobilų mokama po 25— Lietimų Baisą.
tiek daug prisnigo, kad šąli- Butrimonyse ir 1 Vinkšn- 30 litų, todėl į turgus atve-
gatvių ir gatvių sniegą su- upiuose, Suvalkų krašte. Sa- dama parduoti nemažai ra
stumus į krūvas, atsirado di- vo kalbos, nei rašto totoriai guočių, arklių ir avių. Labai
dėlės sniego kupetos viena nebemoka, kalbasi, susirasi- trūksta Žemaičiuose ūkio 
prie kitos. Kauno gatvėse tų nėja lietuviškai ir laikraš- darbininkų. • Savivaldybių 
sniego kupetų tiek daug, čius skaito tik lietuviškus, departamento apskaičiavi- 
kad gatvės atrodo lyg lau- Carų Rusijos laikais totorių mu, Kretingos, Mažeikių,

KAUNAS UŽVERSTAS 
SNIEGU.

Adresas:
“A. I.. BALSAS”

Casi'la de C'orreo 30.1,
Buenos Aires. Argentina.

3312 So. Halsted St,
CHICAGO. h.L.

kai, gubų pristatyti.

Urvguay’atn Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

•e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO ITRUGUAY.

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

katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Sų daugeliu puikių 
paveikslų. 215 pusi..........................$1.00

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
ORElT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracijon nevėliau PANEOE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst lė anksto, kad pa
tiektų mus ne vėliau kaip parėdė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai ( tos 
savaitės numer| nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsin'mas nesusl- 
trukdytų. sykiu Su pagarsinimu 
reikta siųsti ir mokest).

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltckĮ parengimą, trumpą prane- 
Simą patalpinam už *1.00. už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleėkojimut darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žod|. Stambes* 
nėm raidėm antgalvis—15c. eatra.

••Keleivio*' prenumeratoriams už 
pajleSkojimus giminiu ir draugų, kai* 
nd 1c. už žod|. Msžiausio pajieSko- 
jlmo kaina 50c.

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

"KELEIVIS.” 253 BROAOVVAY. 
SO. BOSTON. MASS.

oficialioji kalba tebebuvusi Telšių ir Tauragės apskrity- 
gudiškoji, kurios jie buvę į- se šiais metais trūksta 9,373 
pratę Lietuvos Didžiojo Ku- ūkio darbininkų. Šią žiemą
nigaikščio dvare.

KLAIPĖDOJ PARDUO
DAMI ŽYDŲ NAMAI.
Klaipėdos teismas pa-

Žemaičiuose bernas algos 
reikalauja 400—450 litų, o 
mergina 350—400 litų. Kai 
kurie stambesnieji ūkinin
kai sumanė siųsti delegaci-

AR ROMOS

Kristausvpiezius 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

skelbė varžytines ligi šiol jas į Vilnių parsivežti darbi- 
žydams priklausiusiems na- ninku. Židikų valsčiaus ūki
mams parduoti. Namus ga- ninkai tokią delegaciją jau 
lės pirkti tik gavę leidimus, išsiuntė.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI SVIES 
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 JI PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštu, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

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

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuaaia.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia. 
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKY’RIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigu Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalnuja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras danų reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažny čiau praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris tari vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos 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 tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 6ROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Jam Daužo Langus

NAMAS YRA BRANGUS 
SP1TUNAS.

Nusispiauti ant Rutkausko 
krautuvės lango Zarembai 

kaštavo $25.00.

Tai dėjosi Havernilivje. 
1939 ir 1940 metais. -Tonas 
Rutkauskas ateidavo iš ryto 
Į savo drapanų krautuvę, ii 
rasdav
1

Montelloj užpuolė Petro
Bartkevičiaus krautuvę, j

Pereitos subatos vakarą 
Montelloje buvo užpulta Pe
tro Baltkevieiaus drapanų 
krautuvė. Užpuolimo metu 
ki autuve j buvo tik vienas 
savininko sūnūs. Bronius 
Bartkevičius. Plėšikas atsta
to revolverį ir liepė atidarv-

•asda\o \i> apspiaudytą sejfą Bronius pradėjo tei- 
angą. Ir taip butano beveik sįntis nežinąs kaip seifą at
kas rytas, per ištisus metus. 
Rutkauskas nuplaudavo, nu
valydavo langą, bet sekanti 
rytą jis ir vėl būdavo ap
spjaudytas.

Nusibodo Rutkauskui kas 
rytas savo krautuvės langu* 
valyti, ir anądien jis nuėjo 
pasiskųst i policijom

Iš policijos nuovados bu
vo atsiųstas į Rutkausko 
krautuvę policmanas. kad 
pasaugotų
spiaudo.

Policmana;

np
•akinti. “Bet paiauk trupu
tį: už minutės ateis mano 
tėvas, tai jis atrakins.” pa
tarė Bronius banditui, lr 
tuoj sušuko: “štai. jau tė
vas ateina!”

Plėšikas atsisuko į duris, 
norėdamas pamatyt “tėvą.” 
Bronius Bartkevičius tuomet 
šoko ant jo iš užpakalio, pa
tiesė ant grindų ir atėmė re
volveri. Tuo tarpu pribuvo

kas ant jo .angų navininkas, buvo pašaukta 
policija ir plėšikas paduo-

atejo anKsti, tai 
kol da niekas gatvėmis ne- ‘ 1
vaikščioja. Rutkauskas ati
darė jam savo krautuvę ir 
abudu pasislėpę viduje lau
kė. Sėdi abudu ir žiuri į lan 
gus.

Staiga tik—pliur 
stiklo 1

Policmanas
tuvės ir ant šaligatvio. Ogi 
eina Stepas Zaremba ir

čia yra parodytas Everetto majoras Frank Levvis. kuriam 
nežinia kas daužo langus plytomis. Prie plytų vis būna pri
rišta korčiukė su užrašu: “Black Spade.”

Kubiliuno radio programa.

Nedėlioję, vasario 18 įs
Hemy Rooney, 18 metų' 

vaikėzas, buvo nuteistas 6 
mėnesiams kalėjimo užtai

YVCOP Joties, 1120 k., pra- pa(| įuvo užsidėjęs ant su
sidės nuo 8:30 ryto. Progra- v automobiliaus nelegales 
mą pildys dainininke Ona uuf.JCmą pildy:
Mineikiutė, pianistė V. Bub- 
liauskaitė ir Frank Petraitis 
Rhythm Kings Orkestrą.

VISIEMS SVARBU.

Bus socialistų susirinkimas.

LSS 60 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks ateinantį 
šeštadienį, vasario 17 d., 8

Nugabentas policijos nuo- vai. vakaro, “Keleivio” raš- 
vadon jis pasisakė esąs Ed- tinėje. Draugai, dalyvauki- 
vardas Balonis. 19 metų me šiame susirinkime visi, 
amžiaus, gyvenąs Montello- nes reikia išrinkti kuopos

Mirė Antanas Macaitis.

Sausio 26 dieną Hyde 
Parke mirė Antanas Macai
tis, ilgų metų “Keleivio” 
skaitytojas. Milė staigiai, 
visai nesirgęs, dėl širdies su
stojimo. Liko didžiai nubu
dusi motelis Petronėlė, sū
nūs Antanas, duktė Franė ii

. .. , oet pinigų prie savęs neture- 
tuoj krau- j0 ne* cent0>

Vietos lietuviai sveikina
šluostosi rankove burna. Po- Bartkevičių, kad jis
iicnranas jam už rankovės.,aumanmeąi paėmė gm- 
••Conte on." sako. pasikal- kluot« užpuoliką 
besi m.

Zaremba 
pastatytas
vaną ir paprašytas paaiš
kinti. kodėl jis savo spitunu

buvo suimtas.

Jupiteris.

Kuopos vaidyba. Velionis buvo 56 metų
_ . amžiaus, Hyde Parke išgy-

Per akis apmovė merginą venes 26 metus ir prigulėjo 
ant $10. prie trijų draugijų. Hyde

Vienam restorane aną- Parke prigulėję prie Lietu- 
dien buvo toks atsitikimas, vos Dukteių ir Sūnų Draugi- 
Atėjo du vyrai ir pasiėmė jos, o South Bostone prie šv. 
kavos, lvg vienas kito nepa- Kazimiero ir prie D. L. K.

prieš teisėja Ca- Finų moterys i* vaikai taipgi žindami. Išeinant iš restora- Keistučio draugijų. Buvo ki- 
eisią Į karo frontą. no, vienas ju padavė kasie- lęs iš Suvalkų krašto, Šakių 

Pereita nedėldieni Dor- >?i dvidešimtinę, gavo grą- apskričio, Lukšių parapijos, 
chestervje buvo Bostono fi- 2os ir išėjo. Tuomet priėjo Palaidotas Dėdhamo kapt- 
nų darbininkų prakalbos. P11® kasos ??«'“? padavė nešę.
Kalbėjo Frank Aaltonen, fi-

pasirinko Rutkausko krau
tuvę? Zaremba aiškinosi, 
kad .jam tai pasitaikę “ne dešimtinę. Mergina davė ii
tyčiom." Sako. spioviau į ša- ^"rioperaUA-u^’iuTė’įimo .iam grąžos kiek reikėjo. 
Ii, bet kažin kaip pasitaikė va‘das. “Finai niekados ne- Tuomet šis lyg ir netyčia ap- 
toj vietoj Rutkausko langas. Ru«iiai naverati ” <a- sižiurėjo turis smulkesnių
Na. tai ar aš čia kaltas? gal- įo jj^aj greičiau žu< pinigų. Išsiėmė 10 dolerių
voja jišai. gindami savo laisve, bet bol- smulkesniais ir paprašė,

\\ ell. gal n nekaltas, sa- čeVįku vergais nebus. .Jeigu kaf* mergina atiduotų jam 
ko - ’ * 1 1 1’* 1 "" ' i •• j
taip
užmokė

N 
rem

Kaip ledos, dabar lis jau 
nusipirko sau spituną už 25 
centus ir ant Rutkausko lan
gų daugiau nespiaudys.

Norwcode kalbės “Kelei
vio” redaktorius.

L i et u v i u Soc i a 1 ist u

Lai būna jam musų 
.mžina atmintis.

Žmona ir Šeimyna.

Minkų radijo programa 
j Lietuvą.

Šią subatą, 17 vasario, 
8:30 valandą ryto, progra
ma iš WORL stoties, 920 k., 

Repšienė 
Repšytė 

Dr. Jonas
kalba: “Ka

Žinyčios Patarnavimo O- 
fisas buvo uždarytas iš prie
žasties ministerio B. F. Ku
biliaus sunkios ligos. Dabar 
vėl visus prašome ateiti su 
reikalais, 2 Atlantic st., So. 
Boston. Valandos nuo 4 iki j 
7 vakaro. Subatomis iš ryto 
iki 2 dieną.

Dabartiniu laiku prašome 
kreiptis sekančiais reikalais.!

Jei da neišpildėt Income 
Taksu blankas, mes išpildo- 
me. Visi dirbanti už algą ir 
biznieriai, kurie uždirba virš 
$1,000, turi jas pildyti. Vi 
sos blankos turi būti val
džios ofise March 15 d. Yra 
bausmė jei kas apsilenkia 
su tuo įstatymu.

Jei jus davėte prašymą 
Bostono miesto asesoriams 
numažinti jūsų namų taksas 
ir jie atmetė jūsų prašymą, 
jus turite teisę kreiptis į 
Mass. valstijos taksų apelia
cijos boardą, jie tankiai pa
gelbsti namų savininkams. 
Turite tik 40 dienų laiko. 
Nepasivėluokit. Mes pagel
tame paduoti formalų pra
šymą valstybės boardui.

Jeigu jums sunku tapti 
šios šalies piliečiu, mes pa
dėsime jums išimti piliety
bės popieras ir pereit pilie
tybės kvotimus.

Jei jus mažai uždirbate ar 
neturite darbo, mes jums iš
duosime maisto bei drapanų 
sušelpimo kortas.

Visuose reikaluose mes' 
tarnaujame lietuviams są- i 
žiningai neatsižvelgiant į jų • 
politinius ar religinius įsiti- i 
kinimus, arba atlyginimą už ' 
patarnavimą. * (- J

blėtas.

New Yorke mirė piniguo- 
j čius Edward Harkness, ku- 
| lis yra užrašęs $13,000,000 
i Harvardo universitetui.

Justicijos Departamento 
agentai pradėjo tyrinėti 
“krikščionių fronto” veiklą 
Bostone.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. ŠOU 4615

PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pa^ mus gausite: Geriausios Rū
šies RENTŲ. ALIEJŲ. STIKLU.. 
I’LUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležie*. SIENOMS 
POPIER V. V’ i s o k i ų reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

vo tėvų šalį. Už laisvę kiek
vienas finas yra pasiryžęs 
miiti.”

South Bostono lietuviai 
pamėgo Floriidą.

šia savaite išvažiavo i Flo-
jungus 13.'!-čia kllupi ,\oj- llda «e plačiai žinomi lletu- 
woodv rengia prakalbas va- xlal- olselninkas J. Stiigu- 
salio 25 diena. 2 valanda žmona. fotogiafas J.
popiet.

dėjo savo ranka ant tos de- kad būti s\eiku.
simtmsc Nedeldienio rytą įs tos

Kalbės "Keleivio" 
!edak?»iius S. Michelsona.- 
temoje "Kodėl Sovietų Ru
sija užpuolė Suomiją?” Pra
kalbos įvyk?
prie St. George a\t

Stukas ir p-nia Daunienė. 
Visi keltu i išvažiavo vienam 
automobilv.

šimtinės ir sako merginai:
“Verčiau duok man tą dvi- Pat ^obes nuo J.oO iki 10 
dešimtinę, nes aš turiu per- xa^ Kv^° P1;)8iain^ 
daug smulkių.” Mergina su-'R1^^: 0 nuo 1^1 10:30 
tiko ir padėjo jam dvidešim- vąlandos^ programa bus 
tinę. kuria buvo iš ios ga- transliuojama į Lietuvą. Jos 
vęs. pastūmė savo penkinę ii ,lurin.V" buvo plačiai paąis- 
penkias dolerines, pasiėmė Peleltos savaites
dvidešimtinę ir greit iš res- Keleivy.
torano išėjo. Tik vėliau mer
gina apsižiūrėjo, kad ji bu
vo apgauta ant $10.

Cooks šeima 

PASISKOLINO $200

naujiems baldams 

nusipirkti

Bakers šeima 

SUTAUPĖ $200 

valgomojo 

kambario 

baldams

*:

lietuviu salėje.

TAISAU SIUVAMAS 
MASINAS.

! ai sau visokias. vvrisKas ir tip?
< ASI’ER AMBROSE. 
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Min. Kubilius jau pasveiko.

South Bostono lietuvių 
metodistų žinyčios ministe
ris p. Kubilius, kuris turėjo 
sunkią operaciją, jau sugry- 
žo iš ligoninės namo ir pra
liejo darbuotis iš naujo.

A. J. NAMAKSY
Kcal Estate & Insurance

414 VV. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica. Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

i
I 
I 
t 
(«I •I I
♦ ! t «
«*

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

OFISAS: 315 E Street, 
SOUTH BOSTONE.

31 RI( HFIELI) ROAD, 
ARLINGTON, MASS.

Tel. ARL 4926

TėMVK ŠITĄ skirtumą
*■ -UITAI

^00 paskolinta
alinokiv:.

-

k

1

*200 SUTAUPĄ
lygiom mC’’. ■

AR TURI TAIP BUT?
Ar jus žinote, kad > šeimos iš 10 neturi tinkamų si
dabriniu peilių ir šakočiu—Silvervvarė Sėt. Kaina 
šių Setų-ROGERS ir t’OMMUNITY — dabar 
yra žemiausia jy istorijoj.

6-šiems setas iš 26 šmotų 
$9-95 iki $12.50

8-niem setas iš 34 šmotų 

$14.50 iki $39.50

Jus irgi galite turėt gra
žų Silvervvare Setą na
muose įmokant tik kelis 
dolerius—balansą ma
žais mokesčiais kas są
vaitę.

•Jus r.esiiin.vėsite savo svečių, kurie norėtų spręsti 
pasižiūrėję į Jūsų Silvei vvave Setą.
Užeikit šiandien pamatyti tuos puikius bargenus

ROIAM) KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY. SO. BOSTON. MASS.

i«I. mii ik tiue

“Dovanos f,autos Pus Savo Auksorių - Geriausios.”

- • i I t •♦»«*«♦«i*tI«««**««*
♦
i♦♦**<
««**
«4***«*
«**t«*1t i
Ji*«*t1
♦

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTES

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

GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 

W ore ester—5-4334
81 LAFAYETTE ST. 
WORCESTER. MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Col»»mK»w Rowd 
SOUth Boston 2271. South Boston, TaL

ir.mni” •jvi
.lųs ĮfaUIHH •• •••••; _ r> ,4 l’l irič.l-is 1 S202’9

K..5.U ninmkal r Tlkrl-r,oj jus S‘
TIKcvmoj 1MS_9’—' ,184'8—k„ f** *17-33

H^riu.jTs &**»• ,ninį„„„„. ku»» moto to j
tlT«‘toll>W1 l>er ’m-tus -- --------------------------------------------------- -----------------
Mulial Savito --- ---—-----------

Pagalvokit, ką tie extra doleriai nupirktu—gal kitą kėde 
arba kokį papuošalą kambariui padabinti. Kada jus taupot 
pinijrus kas mėnesį skolai atmokčt ar baldų išmokėjimu’, 
tai kitas gauna nuosi mtj. Bet kada jus taupot pinigus kas 
mėnesį Savinas Rankoj, tai jus jraunat nuošimtį — extra 
pinigai jūsų naudai.

Prie tūlų aplinkybių paskolos, žinoma, reikalingos ir pa
tartinos. Tačiau bendrai išmintingiau yra taupyt—taupyt 
pirm išleidimo. Atdarykit sau sąskaita arčiausiame Mutual 
Savings Trinkę šiandien. Ir taupykit pastoviai.

Mutual

SAVINGS BANKS
of Massaehusetts

Depozitą! Ap4r.u*ti pagal Ma»»achi.«ett» Jetatus

•••i j:i m

Fė»upv k»t kur i
šia Žv mę

•i'r.i•h pozilol iu lNllltl.il

ATSUKIT k..« K. t- 
vi i s“ vak. ,,nt
W llZ \\ i:Z.\ J.in a ii-
ii ««> SfZ*»iras llans- 
iiHoj.iina 'Aia.MSšiviiii. 

on ll.u March.”• •

Tel. TBObridge MM

Dr. John Repshis
(BSPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 14 ir M 

NeddliomU ir tveatadiealai*
■m 10 iki 11 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman rt. arti Ceatral ak*. 

CAMBRIDGE. MASS.

Telefaaaa 21345 
.MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki -t po pietį), 

nuo 7 iki 8 vakare.

1(17 Sl.MMER STREET. 
LAHRENCE, MASS.

TeL Uatonlty MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENT18TS 
VALANDOS: ir 7-9.

678 Mast&chusetta 
(PRIE CENTRAL SKVRRO)

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii LenirgraSe.

Specialistą.* Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieaą. 
nuo 2 iki 4, ano 7 ilri S vakaro
180 HUNTINGTON AVIL, 

BOSTON. MASS.
Tel. CoaiNMB«eal«h 4879.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 2S624 Gy*. 31182

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

S*r*domlt

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuota* akis ir tinka 
mu laiku sugrąžinu šviesą 
z*minuoju ir priskiriu aklniua.

114 Summer Street,
LAVVRENCE. MA88.

DAKTARAS

Louis E. Plekavich
OPTOMETRIST

IšEGZAMINUOJA AKIS, 
PRIRENKA AKINIUS.

Ofiso valandos: 10:00 iki 8: vak. 
Ketvergais nuo 10 ryto iki 1 dienų 

805 CAMBRIDGE ST, 
CAMBRIDGE. MASS.

Tel. KIRkland 3215

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Lafayette SS71

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt iki 7 *ak. kaadiea
Nedeliom, nuo 10 ryto iki L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vieta*.

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

Tel. SOUth Boston 4918

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth
Boston

1058
STUIIEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigiea.

Dideli pareriaimai ir 
Hydraalic Brekain.

TAIPGI TAISOME Al’TOMDBl- 
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

I9DIRBYSC1Ų.
Peter Trečiokan ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demoaatravime vieta: 
1 HAMUN STREET 

Kaaip. Best Btghtli 8L,

lNllltl.il



