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METAI XXXV

18-tojiDivizija Tebe- Sovietų Vadai Ta-Rusai SubombardaPrie Mannerheimo Linijos guli Nepalaidota. į rėsi Apie Karą. ! vo Švedijos Miestelį. Turkijos Karas su Sovietų
Švedijos valdžia nusiuntė
United Press koresponPereitą sąvaitę LeningraMaskvai
griežtą protestą Rusija Esąs Neišvengiamas
dentas
Edvvard
W.
Beattie
Sovietų politikos ir
Krito 300,000 Rusų praneša iš Suomijos karo dekaroįvykovadų
suvažiavimas. dėl Pajala miestelio subomfronto Ladogos ežero rytuo Susirinko netik Leningrado
I likus kaip šieną. Korespon- se šitokių įdomybių:
karo apygardos pareigūnai,
i dentai praneša, kad tarp LaAštuonioliktoji nišų divi bet atvyko ir Boris Jakovle
Į dogos ežero ir Baltijos juTarp Ladogos ežero ir Bal • ros, kur yra suomių įtaisyta zija, kuri buvo atsiųsta čio- i vas, pirmos rangos armijos
nai iš Jaroslavlio, vis dar te komandyras, kuris iki šiol
tijos Juros guli kalnai
stipri apsigynimo linija, ži beguli mūšio lauke nepalai saugojo Užbaikalės frontą
rusų lavonų.
noma Mannerheimo linijos dota. Sudaužyti jos pabūk tolimam Sibyre. Dalyvavo
Kai mes rašom šiuos žo vai du, rusų lavonai guli kal lai susimaišę su lavonais turi šitoj konferencijoj ir Baltidžius, Suomijoj siaučia bai nais. Bet nišai apie tai ne užkloję keliolikos akrų plo-' jos jūrių laivyno admirolas
sios kovos. Jos siaučia be skelbia. Jie neskelbia jokių tą. Kitos rasų kolonos, ku- Viktoras Tributis (Tribuc).
paliovos jau nuo vasario 1 savo nuostolių ir, bendrai, rios ėjo 18-tajai divizijai į; ši konferencija buvo sudienos, kai raudonoji armija Maskva stengiasi palaikyti pagalbą, bet pavėlavo, susi-. šaukta pasitarti apie tolipradėjo didžiausi savo ofen- Sovietų Rusijoj tokią nuo laukė tokio pat likimo. Da- i mesni karo vedimą, bet kas
syvą, norėdama prasilaužti monę, kad raudonoji annija bar suomiai jau baigia valy- : joje buvo kalbama, supran
per
Mannerheimo liniją visai “nekariaujanti” Suo ti jų liekanas. Juos trukdo. tama, viešai neskelbiama,
tarp Ladogos ežero ir Balti mijoj. O jeigu ji kada užima tik Sovietų orlaiviai.
; To nežino nei Sovietų Rusijos juros, ir pasiekti Vibor- kokį kaimą ar poziciją, tai
Suomių kariuomenės va-' jos žmonės. Maskvos “Pravgo miestą. Ištisą mėnesį be užima visai be mūšio, nors das, kuris vadovauja šiam da” paminėjo tik tiek, kad
pertraukos tą liniją bom visada priduria, kad “priešo frontui, pro kurį rusai taip buvo Sovietų vadų pasitaribarduodami, rusai jau smar nuostoliai buvo labai dide desperatiškai mėgino prasi- mas, ir užbaigė pasigyrikiai ją apardė ir priešaki li.” Mūšių nebūna, bet nuo laužti ir užeiti Mannerhei- mu, kad Sovietų “karo galynius jos fortus užėmė. Šitą stolių būna, ir dagi “labai mo linijai iš užpakalio, pa-. bė nesutriuškinama.” Girdi:
faktą pripažįsta pati suomių didelių.”
pasakojo užsienio korespon- i “Musų Baltijos juros laivyvaldžia.
Suomiai sako, kad perei dentams apie 18-tos divizi- J nas jau užėmė salas Suomi
Bet už kiekvieną žemės tą nedėldienį jie atrėmę ke jos sunaikinimą su visais de-' jos įlankoje ir sudaužė priepėdą raudonoji armija mo lias smarkias nišų atakas. taliais ir pademonstravo šitą šo pakrantės artileriją, nieka baisiai brangią kainą. Rusai palikę apie 3,800 la įusų katastrofą žemėlapiais kais paversdamas anglų ir
Užsienio karo ekspertai ap vonų prieš suomių pozicijas. ir kreida. Ant vieno kelio, francuzų pastangas pristaskaičiavo, kad atakuojant Be to, suomiai sučiupo da 17 kur dabar guli 500 rasų la- tyti Mannerheimo gaujoms
šitą liniją nuo vasario 1 die nišų tankų ir nemaža smul vonų, tie rasai buvo įspėti, kareivių ir ginklų.” Ir toliau
nos iki šios sąvaitės pra kesnių karo pabūklų.
per suomių garsiakalbį rasų i “Pravda” didžiuojasi: “Gadžios krito nemažiau kaip
kalba, kad užsikabintų savo i lingas musų laivynas stovi
300,000 rusų, neskaitant su Suomiai Vėl Paėmė šautuvus už pečių ir suklau- Į juros rubežių sargyboje pažeistų ir neskaitant sudau
pę iškeltų viršun rankas, ki- sirengęs sumušti bet koki
žytų arba prarastų tankų, Daug Karo Grobio. taip nei vienas jų neištruk- priešą, kuris svajoja pulti
mių nimštoIil»^Šve^a^škaR<)
Oficialus suomių karą va riąsgyvas.- Suomiai menorė- šventus sociaKstinės tėvynės
dovybės pranešimas, pa ję rasų žudyt, norėję paimt j pakraščius.”
apie 75,000 vyrų.
skelbtas vasario 23 d., sako: juos nelaisvėn. Bet politinis; Bet bešališkos žinios są
Maskva,
žinoma, savų
“Vasario 22 d. priešas rašų komisaras surikęs rau- ■ ko, kad nežiūrint šitų “Pravnuostolių neskelbia ir nepri puolė musų pozicijas tarp donarmiečiams: “Už tėvy-įdos” pasigyrimų, anglų kasipažįsta jų turėjusi. Bet Suomijos Įlankos ir Muo- nę ir už Staliną! Pliek!” Ir i ro laivai jau užblokavo MurMaskvos žodžiai nedaug laanjaervio. Musų kariuo rusai pradėjo šaudyt.
■ mansko uostą Rusijos šiaureiškia, nes ji per akis me menė puolimus atmušė. Tą
Suomiai tada paleido dar- rėj, pro kur Rusija siųsdavo
luoja. Ji net ir dabar da skel dieną mes sunaikinom 16 ban savo kulkasvaidžius. Ir: Vokietijai geležies rudą ir
bia, kad prieš Suomiją ji priešo tankų.
tikrai, nei vienas rasas neiš- miško medžiagą. Be to,
“nekariauja.” Pereitą sąvai
“Tarp Muolaanjaervio ir truko gyvas.
j Murmanske esą apie 50 natę 7 bolševikų orlaiviai nu Ayrapaanjaervio
priešas
Taip buvo sunaikintos irįcių laivų, kuriuos anglai tiskrido švedijon ir numetė atakavo du kartu, kiekvieną kitos 18-tos divizijos dalys, kiši arba paimti, arba sunaiapie 40 bombų į švedų mies kartą palikdamas po batal- —iš viso apie 18,000 rau- kinti,
teli Pajalą. Beveik pusė joną lavonų. (Į rusų bataljo- donarmiečių!
miestelio
nuo
bolševikų ną eina tarp 900 ir 1000 ka
ANGLŲ ORLAIVIAI
bombų sudegė. Kai Švedijos reivių.) čia į musų rankas
BOMBARDAVO
NACIŲ
valdžia nusiuntė Maskvai pateko 100 belaisvių, keli Atkirto Nacių-SovieLAIVYNĄ.
protestą, tai Maskva užsigy tuzinai kulkasvaidžių, vie tų Susisiekimą.
Vieną pereitos sąvaitės
nė. Sako, musų orlaiviai nas ambulansas ir visokių
Pereitą
sąvaitę
anglų
ir
naktį
Anglijos bombanešiai
Švedijoj nebuvo ir nieko ne smulkesnių ginklų.
francuzų
karo
laivai
užblo

buvo
nulėkę
į Helgolando
bombardavo. O švedai tuo
“Į šiaurę nuo Ladogos
kavo
Murmanską,
Sovietų
salą
ir
mėtė
bombas
į stovin
tarpu turi Sovietų orlaivius ežero musų kareiviai tęsė
nusifotografavę ir turi su užimtų priešo pozicijų valy uostą Rusijos šiaurėj, iš kur čius tenai Vokietijos karo
rinkę jų bombų skeveldras, mą. Mes užėmėm jas vakar. bolševikai siųsdavo Vokieti laivus. Kiti anglų lėktuvai
ant kurių rusiškomis raidė Čia į musų rankas pateko 12 jos naciams geležies rudą, tą pačią naktį nulėkė Vokie
mis aiškiai pasakyta, kad patrankų, 55 kulkasvaidžiai, miško medžiagą, odas ir ki tijos gilumon, pasiekė net
tos bombos buvo padarytos 10 lauko virtuvių, keliolika tokią žaliavą. Aliantai esą Austriją ir Čekoslovakiją,
Sovietų bombų dirbtuvėse. į trokų, traktorių ir visokios sužinoję, kad Stalinas ruo-' numetė tenai lapelių ir su
Ir akyvaizdoje visų šitų fak-’ amunicijos, šeši priešo tan sėsi šiomis dienomis nusiųs gryžo, tik ne visi. Trys lėk
ti iš Murmansko ir kelioliką tuvai šituose žygiuose žuvo.
tų Maskva nori užsiginti. kai buvo sunaikinti.
Na, tai kas gi gali jos žo
“Musų
orlaiviai vakar bolševikiškų submarinų Hit
VOKIEČIAI NULĖKĖ NE
džiams tikėti?
bombardavo priešo susisie leriui padėti aliantų laivus
TOLI PARYŽIAUS.
skandinti.
Sovietų
šiaurės
Žinoma, nei viena val kimo linijas. Priešo lėktuvai
vandenų
blokada
turinti
d
a
džia nesiskubina savo nuos tuo taniu puolė musų pozi • i
i
r»
•
- i Pereitą subatą penki voorlaivių eskadronai
tolių skelbti, nes jų skelbi cijas. Be to, jie mėtė bom įr kitų tikslų. Rusai yra uz- ■
mas* blogai veikia savo žmo bas į civilių gyventojų na-' grobę
m-obe smurto pnemonėmi
priemonėmis ,
j Prancūziją ir kai
Suomijos
uostą
Petsamą
nių ūpą, o priešui priduoda mus. Iisalmio miestely jie j
kurie jų pasiekė net Parydaugiau drąsos. Tačiau Suo užmušė 12 moterų ir vaikų.”, (Pečengų). Taigi galimas ziaus priemiesčių, bet buvo
esąs daiktas, kad aliantai nuvvti priešlėktuvinės arti
mijos valdžia nesigiria ir
“laimėjimais,” kur laimėji “ALTMARK” PAPLUK nori rusus iš tenai išvyti ir tą lerijos ugnimi. Bombų vo
uostą atiduoti Suomijai at kiečiai nemetė, skrido žvalDYTAS.
mų ji neturi. Štai, pereitą są
gal.
Kitas dalykas, Mur gymosi tikslais. Tokiais pat
vaitę ji paskelbė, kad jos
Vokiečių garlaivis “Altarmija buvo priversta pasi mark,” kuri anglai anądien, mansko uoste bolševikai bu tikslais francuzų ir anglų
traukti iš Koivisto apylin užvarė ant uolų Norvegijos' vo atidarę nacių laivams karo orlaiviai buvo nuskrikės. ši pozicija suomiams pakrašty ir dėl kurio kilo di ir-ieglaudą. Aliantai norį, dę Vokietijon ir nufotogra
buvo labai svarbi, tačiau ar delis
tarptautinis triukš tad priglausti tenai nacių favo vokiečių pozicijas.
mijos vadovybė nenorėjo mas, pereitą sąvaitę buvo i aivai jau negalėtų Vokieti
HOMER MARTIN IŠMES
aukoti savo žmonių jos išlai jau nuo uolų nutrauktas ir jon sugrįžti.
TAS IŠ AFL.
kymui. Suomių armija žmo išnaujo paplukdytas. “AltKARAS
PADARĖ
STEnių turi nedaug, ir ji visuo mark” vežėsi Vokietijon
Homer Martin iš pat pra
met pasitraukia, jeigu išsi anglas belaisvius. Anglų ka-i BUKLĄ PALESTINOJ. džių buvo (TO automobilis
laikyti kur nelengva. Ir ji ši ro laivas atėmė iš jo 299 be-: Iš Jeruzalės pranešama, tų unijos vadas Detroite, bet
kad žydai su arabais Pales vėliau susipyko su (TO va
to neslepia. Kitaip yra su ru laisvius.
sų armija. Žmonių ji turi
tinoj jau nesipiauną. Ai dovybe ir nuvedė dalį autošiauši priešai pasidarę drau- mobilistų į Amerikos Darbo
daug ir jų nesigaili. Ji grūda SUNAIKINO 4 NACIŲ
SUBMAR1NAS.
i ugnį vieną diviziją po ki
gaiš. Žydelkaitės merginos Federaciją. Dabar praneša
Pereitą subatą per vieną eina su arabais vaikinais ma, kad Green jau išmetęs jį
tos. Suomiai turi gerų auto
matiškų ginklų ir gerai šau palą anglai su francuzais kartu šokti, arabai padeda ir iš Federacijos. Martin da
do. Įsikasę į žemę jie skina sunaikino 4 vokiečių subma- žydams dirbti darbus ir tt. j bar vėl nuėjės kunigaut (se
Juos suvienijęs karas.
savo kulkasvaidžiais užpuo- l inas Šiaurės juroj.
niau jis irgi kunigaudavo).
SUOMIŲ NUOSTOLIAI
SIEKIA 75,000 VYRŲ.

bardavimo. Septyni bolševi
kų orlaiviai pereitą sąvaitę
nuskrido Švedijon, už 5 my
lių nuo sienos, ir numetė į tą
miestelį 10 fugasų (sprogs
tamųjų bombų) ir apie 40
padegamųjų bombų, kurios
sukėlė daug gaisrų. Švedai
tuos orlaivius nufotografa
vo ir nuotraukos parodo,
kad užpuolikai buvo Sovie
tų Rusijos bombanešiai. Su
rinktos bombų skeveldros su
įusiškomis raidėmis taip pat
yra neužginčijamas įrody
mas, kad užpuolikai buvo
rusai. Tačiau į švedų protes
tą Maskva atsakė, kad tai
esąs “biauras šmeižtas prieš
Sovietus, nes nei vienas So
vietų orlaivis nebuvo švedi
jon nulėkęs ir nieko nebom
bardavo.”
Kuo šitas įvykis užsibaigs,
da nežinia, švedų valdžia
tuo taipu įsakė savo armijai
šaudyt kiekvieną bolševikų
orlaivį, kurie tik drįs per
skristi per Švedijos sieną.

Boikotuoja Ameri
kos Duoną.

RUSŲ LAIVYNAS JAU
PRADĖJO MAN1EVRUS
JUODOJ JUROJ.

Washingtono
žiniomis, Aliantai nori atkirsti Kau
Francuzija ir Anglija ven kazą su aliejaus šaltiniais.
giančios pirkti Amerikos že
Vėliausios žinios iš Islanmės ūkio produktus. Drapa
nu taipgi neperka, kaip kulo rako, kad Turkija raopirkdavo per praeitąjį pa- Hasi karai ne juokais. Prasaulinį karą. Kai kuriuos da- monė ir prekyba pastatyta
lykus aliantai stačiai drau- -,au karo tvarkos pamatais,
džia savo biznieriams pirkti Eregli anglies kasyklose paiš Amerikos. Taip, pavyz- skelbtas privalomas darbo
džiui,
Anglija uždraudė įstatymas. Einant tuo įstatypirkti Amerikos tabaką. ™u, darbininkams drauVaisiai taipgi uždrausta pir- džiama mesti darbas, šitas
kti. Bekono ir hamių įveži- įstatymas tuojau busiąs išmas iš Amerikos nėra visai plėstas į visas krašto dirbtruždraustas, bet labai suvar- vesžytas. Gi taukams nustatyta
Pereitą subatą is Ankaros
tokia žema kaina, kad ame- atvyko generalinio stabo
rikiečiams neapsimoka juos paskirti inžinieriai^ organiEuropon eksporaoti.
zuoti Istanbulo (KonstantiVVashingtono valdžia jau nopolio) apsaugą nuo jur ų
nusiuntė dėl šito boikoto bombardavimo ir nuo or >
protestą, kad ir labai švel užpuolimų.
Tapo sudarytas valdžienų. VVashingtono valdžia
ko-ordinacijos
komitetai
galėtų anglams ir francukurio
tikslas
yra
derinti
vizams užtai atsilyginti uždaįvdama duris jų produk .‘ os šalies pramonę ir preky
Roosevelto Taikos tams,
bet kol kas da nenori bą su armijos reikalavimą; \
Pasiuntinys Jau tokio griežto žingsnio daryt. Kas diena Turkijon atPer praeitąjį karą Ameri- vyksta vis daugiau francuzu
Europoje.
kos farmeriai labai gerai pa- ir anglu karo ekspertu, kurie
Prezidentas Rooseveltas sipelnė, nes jų produktai bu-, padeda* jai ruoštis karai,
nusiuntė Europon vieną sa vo labai pabrangę. Šį kartą
Turkijos laikraščiai kas
vo sekret orių, Sumnerį tokio “prosperity” Wash- diena skelbia, kad Turkijos
Welles’ą, kad pasiteirautų, ingtonas nesitiki.
karas su Sovietų Iiusiia esą-'
ar negalima butų kariaujan
neišvengiamas, kad Kauka
čių valstybių sutaikyti ir ka FINAI ATIDAVĖ KOIVIS- zas turįs būt nuo Rusiios at
TO FORTUS.
rą užbaigti. M r. VVelles jau
imtas, nes Kaukazo žibalu
pasiekė Romą ir tarėsi su' Šią sąvaitę finai paskel- Sovietų Rusija varanti VoItalijos vadais. Paskui jis bė pasitraukę iš Koivisto sa- kietijos karo mašinerija,
vyks Paryžiun ir Londonan. lų, kur Įtaisyti fortai saugoAiiantu tikslas esąs užinv i
Busiąs taipgi Berlyne pas io Viborgo miestą nuo jūrių. Baku žibalo lauku' prie
Hitlerį, tik Maskvon neva Tų fortų kanuolės andai su- Kaspijos juros. Ir turku vJžiuosiąs. Rusai todėl mano, daužė “Oktiabrskają Revo- džios laikraštis. “Yeni S;»kad jo kelionės turi būt la liuciją,” didžiausi ir smar- bah,” sako, kad aliantai turi
bai buiarus tikslas, būtent: kiaušį rusų karo laivą, kuris pilną teisę apskelbti Rurijai
sutaikyt buržuazines valsty norėjo bombarduoti Vibor- karą ir atkirsti nuo jos Kavbes, kad paskui jos visos ga gą. Dabar Viborgas atsidu- kazą, nes ji pasidarė jų prielėtų užpulti Rusiją.
įė dideliam pavojuje. Nors šo—Vokietijos remėia. “I oiš to miesto liko jau tik griu- gišką ir teisėtą pagrindą šiNACIAI LEIDO AMERI vėsiai ir visi gyventojai išsi-į tokiam karo paskelbimui nu
KIEČIAMS ŠELPTI
kėlę kitur, visgi Suomijai darė pati Sovietų Rusija.”
LENKUS.
bus didelis nuostolis jo ne-: sako turkų valdžios laikrašNacių valdžia užgiobtoj; tekti. Bet šiaurėj suomiai tis.
Kaip Vokietijos militarizLenkijoj sutiko leisti Ame- J laikosi gerai ir suduoda
mo bičiulė. Rusija esanti parikos Raudonajam Kiyžiui priešui skaudžių smūgių.
šelpti nukentėjusius lenkus.
--------------vo jinga ir Turkijai, todėl ir
Amerikiečiams bus leidžia- į PETRILLO NUTEISTAS Turkija turinti ruoštis i kaMIRTI.
rą, kad apsaugojus savo nema įvažiuoti užimton teritoi ijon ir priiminėti be muito Philadelphijos italas, Paul priklausomybę.
siunčiamą iš Amerikos pa Petrillo, pereitą sąvaitę buIki šiol rasai turėjo Turk šalpą.
vo nuteistas mirti elektros joj daug bizniškų organizakėdėj. Teisme buvo įrodyta ciju ir daug rusų ekspertu
VESTUVĖS PASIBAIGĖ jį vadovavus tai gaujai, ku- dirbo Turkijos pramonei,
ŽMOGŽUDYSTE.
i i apdrausdavo žmonių gy- Dabar Maskva Įsakė visiem ;
\ybę
ir paskui juos nužudy- rusams tuojaus grįžti atgal i
Tacoma, Wash. — Perei
tą subatą čia buvo vestuvės. davo, kad gavus apdraudos Rusiją. Buvusios rasų orgaTūlas Nosler vedė tūlą My- pinigus. Apskaičiuota, kad nizacijos Turkijoj greitai
Vokiečiu
rą. Buvęs jos meilužis, John šita gauja nužudė apie 100'likviduojamos.
žmonių,
daugiausia
italų.
ekspertai
taipgi
važiuoia
iš
Ord, kuris sakosi gyvenęs
--------------Turkijos. Taip nat uždarosu ja jau apie 10 metų, pa
kėlė vestuvėse skandalą. SUŠAUDYTAS SUOMI- mos ir vokiečių organizaeiVisų pirma jis parmušė nuo JOS FRONTO VADAS? jos. Kur buvo tušai ir vokieRadijas šią sąvaitę pa- Š*ab dabar stoja francuz; i
taką. Kai už ją užsistojo jos
naujas vyras, Ord jį nušo skelbė, kad Sovietų Rusijoj n- anglai. Rusai mato <au
vė. Kiti 3 žmonės buvo sun sušaudytas gen. Merecko-; als^ų pavojų ir todėl orgamkiai sužeisti ir ant galo buvo vas, pirmutinis Suomijos 'zčivo Juodųjų Jurui laivyno
uždegtas namas.
fronto vadas, ir visas Lenin- manievius kad pabauginus
grado karo apygardos gene- Turkiją. Bet rusu laivynas
FRANCUZŲ POLICIJA . ratinis štabas “likviduotas.” prastas ir vargiai jis galės
__________
ką nors nugąsdinti.
SAUGOJA SOVIETŲ
ATSTOVYBĘ.

Prie Sovietų atstovybės
Paryžiuje tapo pastatyta po
licijos sargyba. Užsienio rei
kalų ministeris paaiškino,
iog tai padaryta dėl to. kad
Sovietų atstovybė palaikan
ti santikius su uždraustąją ir
jau nelegale komunistų par
tija.

SUBMARINA NUSKAN
DINO 16 LAIVŲ.

Berlynas praneša, kad
viena vokiečių submarina
per 6 mėnesius nuskandino
16 laivu.
Amerikos lytų pietuose
streikuoja apie 8,000 uostų
į darbininkų.

TRAUKINYS SUVAŽINĖ
JO AUTOMOBILĮ.
Waterville, Me. — Pereita
penktadieni netoli nuo čia
įvyko šiurpi nelaimė. Portlando traukinys sudaužė au
tomobilį ir užmušė juo va
žiavusį Stansfieldą iš šio
miesto.

Antra* Puslapis.

KELEIVIS. SO. BOSTON.

Maitina Badaujančius Kiniečius

BOLŠEVIKU SMURTAS
PRIEŠ SUOMIJA FAKTU
ŠVIESOJE.

••Keleivy“ jau ne syki bu
vo rašyta, kad Suomija yra
pačių žmonių valdoma šalis.
Tikra demokratija, o ne ko
kia “baltagvardi.ečiti" dik
tatūra. kaip komunistų laik
raščiai savo skaitytojams
meluoja.
Dabar visa tai patvirtinę
“Suomei! Soeialdemokraatti” redaktorius E. A. Pulli.
kuris šiomis dienomis atvy
ko Amerikon, štai ką jis pa
pasakojo Kanados darbinin
kų laikraščiui "The Nev.
Commonivealth.“ kuri ci
tuoja “Naujienos:“
'•Pereitu metu liepos 1 dieną
Suomijoj buvo seimo rinkimai.
Visuotiniu, slaptu, lygiu ir be
tarpišku balsavimu, pagal pro
poreingą balsavimą, i seimą
buvo išrinkta:
•'Socialdemokratu SS.
“Pažangiu valstiečiu 56.
"Progresistu 7.
"švedu Iš.
"Konservatorių 24.
"Fašistu S.
"Mažažemiu 2.
"Kaip matome, stipriausia iš
visu partijų yra socialdemo
kratai. Kartu su pažangiais
valstiečiais (liaudininkais) ii
progresistais jie sudarė minis
teriu kabinetą. Tik iš proto iš
sikraustęs žmogus gali sakyti,
kad ta valdžia esanti ‘baltagvardietiška'."

O pažiūrėkime, kokia ga
linga pažangioji Suomijos
darbininkų spauda:
"Suomija turi septynis so
cialistinius dienraščius, kuriu
cirkuliacija siekia virš pusės
miliono (atsiminkite, kad visų
gyventojų Suomijoje yra tik
anie pusketvirto miliono). Iš
tų dienraščių didžiausias. ‘Sun
men Sociaiidemokraatti' (Suo
mių Socialdemokratas), eina
sostinėje Elsinkyje.
"Be to. yra dar septyni socialistiški pusiau-dienrašėiai.
kurie eina 3 kartus savaitėje.
Yra du pusiau-mėnesiniai žur
nalai: vieną jų leidžia jaunuo
menės organizacija, antrą—
moterų komitetas. Yra daugiaus kaip tuzinas žurnalų,
kuriuos leidžia kooperatyvai,
socialistinės ūkininkų grupės
ir darbininkų profesinės sąjun
gos.“

Dabartinę Suomijos vyliausvbe
s *. (ministeriu«. kabinetą i sudaro socialdemo
kratai, pažangus valstiečiai
ir kitos grupės, tik fašistų
nėra nei vieno. Vyriausybės
sąstatas atatinka seimo są
statui.
Taigi meluoja komunis
tiški laikraščiai, kuomet jie
rašo. kad Suomiją valdąs
“baltagvardietis“ Manner
heimas.
Mannerheimas i
Suomijos vyriausybę visai
neineina. -Jis yra tik armijos
vadas, šąli valdo ministeriu
kabinetas, o Įstatymus lei
džia seimas.
Šmeižtą apie Suomijos
• ‘ balt ag-va rd i ečius“ Maskva
sugalvojo dėl to, kad prieš
Rusijos darbininkus butų
kuo pateisinti Suomijos už
puolimą. Gūdi, mes prieš
Suomijos žmones nekariaujam: mes tik padedam jiems
“pasiliuosuoti“ iš “balta
gvardiečių“ jungo.
Rusijos žmonėms šitokio
pasiteisinimo gal ir užtektų:
bet nepasiteisinsi šitokiu
humbugu
prieš kitų ša
lių darbininkus, Kurie žino
daugiau negu rusai. Juk pa
saulis žino. kad Suomijoj jo
kių “baltagvardiečių” nėra.
O jeigu ir butų. tai tas juk
nepateisintų Rusijos užpuo
limo ant Suomijos. Juk pats
Molotovas nesenai da pasa
kė, jog vesti karą prieš kitą
valstybę vien dėl To, kad jos
idologiia

kitokia,

“via ne
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JIEŠKANT NEUŽDIRB negalima buvo nei Įneiti Į
į svetainę. Kitam vakarui tuTOS GARBĖS.
tik beprotiška, bet ir krimiSkaitau “Drauge“ ir “Vil : i ėjome paėmę didžiąją sve
nališka!“ Taigi aišku, kad
nies“ net dvejuose nume tainę, kuri irgi buvo pilnuprieš "baltagvardiečius“ ka
riuose, buk Amerikos Lietu tė, apačioj ir ant balkono.
riauti taip pat turi būt “ne
vių Daktarų Draugija ren Kadangi antras vakaras bu
tik beprotiška, bet ir krinti-,
gianti banketą, ir priduria vo skiriamas tik vienoms
nališka.”
ma-, kad Daktarų Draugija moterims, o svetainė buvo
turinti paploti pagerbti savo užpildyta, tai turi būt pirmą
Todėl prieš užsieni pasi-į
narį, kuris yra išbuvęs pro- kartą tiek daug buvo lietu
teisinti Maskva sugalvojo:
fesioj ir tos Draugijos nariu vių moterų susirinkę vienoj
kitokį humbugą. Užsieniui
per 25-kis metus. Tiesa, ne- vietoj.
ji teisinasi, kad Suomijos;
kuriems nariams buvo ren
Kadangi tuo kartu buvau
siena buvo perarti prie Le-'
giama, bet tik užsitarnavu A. L. D. D-jos raštininkas ir
ningrado. Anglai ir francu-J
siems, o ne eiliniams na komisijos pirmininkas, tai
zai. pasistatę Suomijos pa-į
riams.
mano pareiga buvo kviesti ir
sieny savo kanuoles, galėtų
Leningradą apšaudyt.
Ir
Dabar rašoma, buk tai Dr. prelegentus paskaitom lai
Maskva tvirtina, kad angiai
Kaziui Drangeliui yra ren kyti. Pakviečiau ir DrangelĮ,
su franeuzais jau per 20 me
giamas pokilis. Net kelis bet Drangelis atsisakė daly
tų statę Suomijoj tvirtoves,
kartus skaičiau, nenorėjau vauti. Jis manė, kad mes ne
prieš
Sovietu
Rusija.
Taigi
savo akimis tikėti, ar ištik turėsime gerų pasekmių. Bet
•e
e*
*■’ *.
J
Rusija turėjusi apsisaugoti,
tųjų taip yra? Tiesa, rašo išgirdęs, kad turime labai
turėjusi tuos "imperialistų i
ma, kad rengiama. Pama geras pasekmes, tai ir Dran
planus“ suardyti.
niau, kad du laikraščiai ne gelis neiškentęs atėjo pažiū
Bet E. A. Pulli sumuša ši
gali padaryti klaidos. Išro rėti. Bet nėjo toliau nuo du
tą Maskvos blofą šiais paro
do, kad Daktarų Draugijoj rų. Pasistumdė su publika ir
dymais :
tikrai Įvyko klaida, nes Ka vėl išėjo. Mat, viskas buvo
į
zys Drangelis yra naujas prieš jo norą.
"Per dvidešimt metų rusa; i
D-jos narys, Įstojęs i Ameri
Tokiu budu, Drangelis
vis kaltino Suomija, kad ji į
kos
Lietuvių
Daktarų
Drau

esanti padariusi sąjungą si,
kaip A. L. D. D-jos narys ir
giją
tik
1932
metais.
Taipgi
jos
darbuotojas, visai nėra
Vokietija. Bet kaip tik buvę
Kai japonai atėjo Kinijon "tvarkos daryti,“ tai tūkstančiai kiniečių pasiliko be pasto
nesipraktikavo
per
tūlą
lai

užsitarnavęs
pagarbos. Dak
pasirašyta Kusi jos-Vokietijos
gės ir be maisto, šis vaizdelis parodo badaujančius kinieči us Šanchajaus gatvėse. Ameką
dentisterijoj.
Kodėl
nesi

tarų
Draugija
veda laikraš
sutartis, tai jie pasakė, kad
kos "salaveišiai" dalina jiems maista.
praktikavo?
Nežinau
ir
tuo
Suomija turinti sąjungą si;
čiuose sveikatos skyrių net
nežingeidauju, bet žinau, per penkis metus, ir tą sky
Vokietijos priešais. Britani ja j ar mokėsime ir tą suvirškin
AR GALI KARO BELAISVIAI IŠ kad Drangelis buvo “Lietu rių tvarkėme mudu su Dr.
ir Francuzija. Vadinasi, paėmė ' ti ?! Musų viršūnės juk pačias
vos“ laikraščio menedže- Biežiu pasivaduodami; gi
gramofono rekordą ir apvertė i turi pasirinkę lenkes, ruses ar
NELAISVĖS
PABĖGTI?
l
iūs, kuri vėliau amžinai nu- Drangelis,
__________
kitą pusę."
net būdamas
žydes... Per jas svetimieji mus
draugijos
nariu,
sugebėjo
Įveikia. Vyrai yra minkšta teš
Vokietija jau vėl turi apie mės ūkio darbus gadindavę ™ai
vienas” plritarnasdVisi žino. kad Rusija no-;
vos
tris
rašinėlius
parašyti,
la. o svetimos moterys esti di 700,000 belaisvių, kuriems mašinas,
—— gyvulius
li “ ir auga-i"lietuviu"
-— lo’ lai uenas> Pa*
1** ne
visuomenei
rėjo Įvesti Suomijon savo!
ir
dar
nori
skaitytis
garbės
desnės viliokės, negu lietuvai reikia parūpinti maisto, dar- lūs.
Bulvėmis išplaudavo;
„J k,±
armiją ir okupuoti tą šąli i
tės. Tai šaltinis musų nelai bo ir apsižurėti, kad tie be daigus. Gyvuliams Įmesdavo į įj t - «Baltic 0(ffi(?e” chi- nariu.
tais pačiais sumetimais, kumių."
Bet Drangelis yra šposi
laisviai toliau nekariautų Į vandenį kenksmingų bak- cagos didmiesty, o vėliau
įiais ji okupavo Lietuvą ii ’
ninkas ir skymeris. Dabar
kitas Pabaltijo valstybėlės. į Čia jau ir “tautos vadui“ prieš Vokietiją pačioje Vo terjų, kurias jiems atsiųsda vėl koki tai bizni turėjo...
irgi bandė šposą padaryti.

iš kurių iokio pavojaus Le- i Smetonai užtepta per nosį, kietijoje. Su maistu yra blo- vo paprastų tablečių formo
o dabar jau suranda, Žinodamas, kad jam vienam
budui
Na
’
ningradui
negalėjo būti nes ii taip pat lenkė “bodarbo belaisviams pa- je, kaip vaistus. Tuo
kad Drangelis praktikavęs
m
•
•
•
*■
r
r
vvdai
i
rūpinta
Tais sumetimais St<ilino vai- sauja.“ Lenkai ir žydai> lUPint.a žemės
žemės ūkyje
ūkyje ir su
au bulvių laukai nederėję, gy- flantktM.iia ner-25-kK me- draugija gali banketo ne
moto-if!įnĮ. lst1?^L_pUb-imo-ii
SL
džia buvo pasišaukus ir Šuo-: esą “šubravcai“ ir “erkės “1Irtuoju
Hitle- Miliai
viuuu kritę.
nuvę. įJ mašinų
ulinių iuuu»-»« ny rengti, tai pasistatė priešaky
! 3-3'vmn kasti nuuuu
Adolfo iiuirHitle
Dr. C. Vežielę. Bet ir tai pa
;
rio
kanalą,
kuris
prasi
dėtų
rus
pripildavę
smėlio
arba
t
JV
“
j
u
„J^neieimijos vyriausybės atstovus Į. Tik pasiklausykit:
sekmės
nekokios buvo. Po
! Silezijoje ir Oderi sujungtų aštrių chemikalų. Tuos che- ,-u'’ "u
e‘ 0 me
Maskva pasitarti.
to vakaro nekurie laikraš
"Musu aukštybės non kuk -į per čekoslovakiją su Duno- nukalus gaudavę iš savo
. .
Suomiai sutiko išpildyti hai n- švelniai elgdamiesi pa- jurnj
Viena. Tas kanalas krašto kaip nekaltą batų te- . Drangelis atkurtotinai_su čiai Įdėjo spiindini aprašy
visus Maskvos reikalavimus traukti prie savęs šubvarcus ir Gurėtų labai didelės prekybi- palą. Kalbėdami su ukinin-i \mas 8'afbę, buk jis tveręs mą, o kiti laikraščiai visai
išskyrus tik vieną. Jie nesu erkes, žinoma, tai kvailybė. • ngS įr strateginės reikšmės, kais sužinodavo, kaip einasi, Amerikos Lietuvių Daktarų ignoravo.
Dr. G. L Blož’s.
tiko atiduoti rusams svar Svetimieji suokalbiauja. o mes i Kovai su belaisvių tolimesne jų vaikams fronte, kur jie ir! Draugiją, kuomet istikrujų
biausios savo tvirtovės Han- jiems duodame ir duonos ir pi-i karine veikla' vokiečiai ma- tas žinias persiųsdavę užsie- ( ra,^1Ia buvo suorganizuogoe, kuri saugoja pietini; nigų. Už 'zlotus’ mokame pre-Į no pasinaudoti Didžiojo ka- nin.
i *a *912 metų birželio mene Kas Aukavo Vienuo
v. .
,.
, sy, o Drangelis užbaigė denSuomijos krantą nuo juros, i mijas. Vaišiname tuos, kūne ro oatyrimu. Tada vokiečiai
lynui?
šita tvirtovė reikalinga Šuo- ' jau dabar pasako, kad eisią apsižiūrėję, tik tuomet, ka ,. Tas žinias spausdina vo-1 tisteriją tik 1913 metais me.
mijos nepriklausomybei sau-; atkariauti nuo musu Vilnių’... į <ja jau buvo pervėlu ir kraš- kiečių laikraščiai ir patai įa tajs VėĮjalh aš patarčiau
Aš irgi noiėčiau pridurti
būt atsargesniems su sio ka- 0rangeĮjuĮ pasiklausti se
got. Bet suomiai sutiko ati-i Kalbame su jais broliškaipadaryta daug žalos,
ro belaisviais. Gali būt, kad, kanęju daktarų apie draugi keliatą žodžiii prie to, ką
duoti rusams Petsamo (Pe-! lenkiškai, o jie sakos ‘chamui
organizavima: Dr. A. Senas Antanas pasakė “Ke
Belaisvis visada sukelia em suminėti davimai ir ken- > čengos 1 uostą ir sutiko už- ’ kalbos’ nesimokinsią: lietuviskimo
budai
nėra
buvę,
bet
Graifiu
8n0 Dr. j. ’Ku]io Dr. leivy” apie aukų rinkimą
leisti jiems keturias savo sa kūmas jų akyse barbarybė... užuojautą ir civiliniai gyDr. A. Zi- Vilniaus kraštui. Po didžio
"žydai centrus miestų pasi- ventojai labai tiki jų pasą juos sumini tyčiomis, kad A Rutkausko
las Suomijos Įlankoj. Kaip
jo karo aš gyvenau Lietuvo
ventojai labiau bijotų ir! monto
grobę jau rūpinasi turėti ‘vals- kojiniams naujienoms. Čia
Pulli dabar parodo, tai—
je ir tuomet parvažiavo Į
butu
apdairesni.
Be
to,
vo->
r.
,•
,
•
•,
"Jeigu Rusija hutu paėmusi' tybę ‘ valstybėje.’ atpludėliams ‘ belaisviams visai gera proga kiečiu spauda daug kartu i.. Drangelis, kaip Amerikos Mariampolę kokis tai kuni
tas salas ir jas Įtvirtinusi, tai geidžia gauti pilietybę. Kaune nepastebimai vesti planingą nurodo, kad civiliniai veš Lietuvių. Daktarų Draugijos gas iš Amerikos su aukomis.
kiečiu gyventojai perdaug ■ ,nal?s’ “S1 nekTO tekor<,:« Bematant ant Šešupės kran
nei su mažiuke valtim niekas žada žydams pasaulinę akade- agitaciją.
1917 m francuzų genera- paroda artimo meilės belai-!‘urI> n5s vos
nebūtų galėjęs prasmukti per miją Įkurti, o Lietuvoje irengP»e to išdygo nemažas mūras,
ti
antrąją
Jenizolimą.
Visur
linio
štabo
viršininkas
DiuU;™
draugijos,
šukele
gana
ne- berniukų vienuolynu pava
‘lanką ir prisiartinti prie Le
skverbiasi
i
aukštesnes
vietas
J
ponta§
iš
j
eido
nuro
dymus,
“
’
!
jaukų
nesusipratimą
ir
dėl
ningrado."
dintas. Viši tada kalbėjo,
■ to Dr. Rutkauskas pasitrau- kad tas mūras buvo pastaty
pav.. Vilniuje nori vice bur- kaip kareiviai turi elgtis pa- ---- —
Bet Maskvai rūpėjo visai mistro žvdo."
irni- nelaisvėn.
i ■<- izi rii •*Jiems
■<-: ■ ■ ■»-» buvę
■ it ■ v AR
am ■ ■ ŽINOTE,
tu / w ■ w
w
_
KAD- kė iš draugijos,
ir dar šian- tas už surinktas Amerikoje
; tekę
kas kita. Kaip tik suomių
dien
negrįžta.
O
vėliau n aukas. Bet ar tas kunigas
..
Daktaras sakosi norėtu i patarta sabotuoti, bėgti, videlegacija sugryžo iš Mask
pats Drangelis pasitraukė, rinko tuos pinigus vienuoly
blo- saip kenkti priešui. Iš vokieSuomija
buvo
pirmutine
ir kovoti su tomis
vos pasitarti su savo vyriau- veikti
’
“
. čiu nelaisvės per DidĮjĮ karą pasauly salis, kuri suteikė ir tik nepersenai sugryžo.
nui? Apie tai neteko girdėti.
“‘“•ims lygias teises su: štai kas Kaziui Drange- Visi žinom, kad tais laikais
iiui priklauso: jis 1933 me- visi fondai Amerikoje rinko
nei karo nepaskelbus.
....
............................................................
_
.
t
•
-i.
tais
sumanė, kad reikia su- pinigus nukentėjusiems nuo
iu tenkintis užpečkiu, kaip
ienoje paoegenų sto
Ir komunistai nesigėdi ?i- i nusenęs ir nusidėvėjęs kui- v^l0J.e_ ^uy°riuos
reP8Ji sveikatos sąvaitę. Ko- karo
Lietuvos žmonėms
ta kruvina smurtą teisinti
Net
chdli^'metrikapabėgįmo
komitetai,
kurie
;
riuos
Įgilia
gyvatės,
vienas
m
itet
an
buvo
išrinkti
:
Dranšelpti.
Bet
nukentėję žmo
nas.”
1 numiršta.
j
gelis,
Dr.
A.
Graičiunas
ir
norinčius
bėgti
aprūpindavo
nės
nedaug
tos
pašalpos ga
cijos valdžia neįveda.
reikalingais
dalykais
ir
in

,
.
į
aš.
Tuo
reikalu
turėjome
pas
ŽYDAI DIDŽIAUSIS LIE
vo. Iš Mariampolės vargšai
Mokslininkai
apskaito,, pr Graičiuną net du susi- tada pulkais eidavo Į kai
formacijomis. Iš ių kraštų
TUVAI PAVOJUS, SA
LEIS KNYGĄ APIE SLE i pyragaičius buvo Įkepti ir kad pasauly yra apie 20b i rinkimu, bet jokiu budu ne- mus prašyti duonos ar bul
KO DR. ŠLIUPAS.
susitarti,
nes vių, o kunigas parsivežęs iš
prisiųsti padirbti dokumen veislių laukimų ančių. Apie. galėjome
ŽEVIČIŲ.
Buvęs SLA prezidentas
art
veislių
epą
Amerikoje.
!
Drangelis
būtinai
norėjo
pa- Amerikos
tai bei leidimai ir kiti nuro
maišą dolerių
F. Živatas paskelbė “Tėvv-! Lietuvos laikraščiai prane- dymai. G ražai suvynioti pra
į
daryti
25
centų
Įžangą
i
tos
vienuolyną
pasistatė
ir vilio
nėje ’ idomu D-ro šliupo į ša, kad tenai esą rengiamai nešimai būdavo apipilami
žolėdžiai gyvuliai visuo- SąVaitės paskaitas. Dr. Grai- jo tenai jaunuolius. Ir ne
laiška. ‘Visu pirma Šliupas išleisti knygą nesenai miru- šokoladu ir atsiunčiami kaip met būna ištroškę druskos, I į'junas da
neprieštaravo, ėmė vargingųjų tėvų vaikų,
pasako savo nuomone apie no Mykolo Sleževičiaus at- nekalti saldainiai. Patefono nes ji reikalinga jų kau
į
o
aš
griežtai
nusistačiau kurie nieko neturi, bet ėmė
suomius. Esą:
‘
minčiai Įamžinti.
dvigubame dugne būdavo lams, o su pašaru jie negau prieš Įžangą. Drangelis su- tik tokius, kurių tėvai galėjo
".. gaila, kad šiandien šuo- i. Velionis Sleževičius buvo siunčiami • kompasai, kurių na jos kiek reikia.
i pykęs net sugriovė tą komi- Įnešti arba užrašyti vienuo
miai pateko Į pražūtingą ugnį.: žymus Lietuvos. gyvenime gaubti stiklai buvo galima
T .
.. i tetą, o per Peoples Bendro- lynui gražaus turtelio. O da
Į vieną parą per sveiko «vėg radiją, papasakojo, buk bar net per laikraščius kle
Man rodos—reikėjo ir jiems! asmuo,.politikos ir visuome- panaudoti degtukų vietoje,
Draugijai rikalai giriasi, kad Mariam
taikytis prie nejaukiųjų aplin i nfs veikėjas, liberalas, bau-; jęekalta dantų pasta buvo žmogaus sirdj pereina apieijjs
kybių... Ilgainiui juk visi dės-į dies gynėjas. Knyga, kurio- medžiaga slaptam rašalui, 1,500 galionų kiaujo._____ {gerą sumanymą (surengti polės vienuolyno turtas sie
potai žlugs pasaulyje. Liaudis Į j<-'bus apiasytas jo gyveni- kuriuo pasinaudodami be- sveikatos sąvaitę), bet dak- kia 10 milijonų litų! O kas
visur nekvailyn eina. bet iš-1 mas ir darbai, bus daug ge- ]aisviai galėjo siųstisvarKELEIVIO KA- įtarų draugija pabijojo ir jo ji sudėjo?
Kapeė.
mintingyn: tad nors per skaus i resnis jam paminklas, negu bius pranešimus. Greta šlap
r I'MnnBHJC
i sumanymą atmetė.
Nuo redakcijos. — Patar
inus. bet galų gale atsidurs; bronzo nulieta stovyla.
to rašalo dar buvo naudojaUUKILJ n
Sekančiame
Amerikos
tume
šitai musu bendradar
mas slaptas šriftas, kurį prilaisvėje.
1940 METAMS.
Lietuvių Daktarų Draugijom
bei
pasirinkti
kitą slapyvarKaip tik pinigų žmogus net u- siųsdavo paprastame riešu
Šių metų “Keleivio” Ka- susirinkime vėl pakėlėme tą
Lietuvai kol kas pavojaus ri. tai ir prieteliai. kai blusos to kevale. Pašto ženklų uždę, nes Kapse nuo senai jau
iš rusų nesimato, sako jisai. nuo lavono, šalinasi.—Taip pa lipdymo reikšmė žinoma lendorius truputį pavėlavo sveikatos sąvaitės klausimą pasirašo kita musų sandarKur kas esą pavojingesni sakė garsus vokiečių rašytojas. kiekvienam naujam Įsimylė išeiti, bet jau baigiamas ir ir sėkmingai įvykdėme. Ko- bininkė.
neužilgo bus išsiuntinėtas misijoj buvo Dr. Graičiunas,
lenkai ir žydai. Girdi:
Erich Maria Remarque.
jusiam. bet karo belaisviai tiems, kurie jį užsisakė. O Dr. Dundulis ir aš.
ISTORIJA.
"Mes Lietuvoj ne taip smar
pašto ženklų reikšmes pa kas da neužsisakė, gali priVisi darbavomės kiek ga- TIKftJIMV
Paraše P. P. Chanlcpic dc la SaoAš niekad negalvoju pašinam naudodavo svarbesniems Įs siųsti užsakymą dabar. Kai- Įėjome, o Dr. Graičiunas sayc, Teologijos profesorius. Vertė
kiai dabartinių rusų bijome.
Esame maža tauta, tai tarp ga <ioti draugų palinkimais ir jų pėjimams. Belaisviai išsika- na “Keleivio” skaitytojams daugiausia. Pirmą vakarą lietuvių kalbon J. Linkis. Knyga di
delio formato. J 096 puls. su daupyh®
liūnų reikia žiūrėti, kad ma sąskaiton padaryti sau daugiau sdavo iŠ stovyklos per 90 m. —25 centai. Prašome adre-. buvo paimta mažoji Lietu- paveikslu visokių tikėjimų dievų, die
relikvijų, bažnyčių, šventinyilgio požeminius urvus.
žiausia nukentėtunie. Visgi smagumo, malonumo.
?uoti taip: “Keleivis,” 253 vių Auditorijos svetainė ir vaičių.
čių ir tt. tiražinis tvirtais apdarant,
George Washington.
Belaisviai dirbdami že- Broaduay, S. Boston, Mass. žmonių tiek prisikimšo, kad Chieac«>, 1014. Kaina ............... S7.M
gavome šiUk-tiek Vilnijos, tik

Trečias Puslapis.

KAS SKAITO. RAM)
TAS DUONOS NSPRAftO

AMERIKOS LIETUVIU

Kaip Chicagieciai Minėjo Lietuvos
' Nepriklausomybės Sukaktį.

GYVENIMAS I

Amerika Stato Didžiausius Pasauly Orlaivius

KAR NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEREIKIA

Noricoodo Žinios.
Komunistai minėjo Lietuvos
nepriklausomybę.

Vasario 16 vakarą Lietu- prikrautos visokių prekių, ■
Vasario 18 d. čia buvc
vių Auditorijoj .Įvyko Lietu- kad nuskurę proletarai nėra
minima
Lietuvos nepriklau
vos 22 metų nepriklausomy- kur nors slepiami. Tada rasomybės
sukaktis. Tą minė
bės sukaktuvių paminėji- sai persitikrins, kad Lietujimą
suruošė
komunistai,
mas, kurį surengė Komitetai: voje ir kituose Baltijo vals-.
prisidengę nesančio kongre
Vilniaus Kraštui Šelpti. A- ; tybėse tie dalykai yra natų-!
so
vardu. Vyriausiu kalbėpie 8-tą valandą jau buvc Į ralųs. Ir pamatę, kad žmo-;
tojum
buvo R. Mizara iš
pilnos sėdynės apačioje ir nes čia geriau gyvena, geBrooklyno,
o trumputi refeviršuje, ir žmonės pradėjo! liau valgo ir geriau dėvi,
ratėlj skaitė A. Kupstis iš
reikalauti tuoj pradėti vaka rusai pargryzę Į savo matusSo. Bostono. Referatas, jei
ką
Rosieją
pradės
reikalau

ro iškilmes.
gu
jj galima taip vadinti,
ti, kad ir pas juos taip butų.
Vakaro vedėjas p. Stun Vienu žodžiu, tie Sovietų
buvo ne visai tikslus, nes
gis atidarė vakarą ir persta raudonarmiečiai turės provienoj vietoj pasakyta, kati
tė A. Zimontą vesti toliau■
geriau apsišviesti ir su1926 metais Smetonos val
susirmkimą. P-nas Stasy; grįš Rnsiinri
knlrarinaosni
džia
sušaudžiusi 3 komunis
Rusijon kultūringesni,
Rimkus sudainavo
Vil- negu jie atvyko Lietuvon.
tus. O juk visi žino, kad bu
niaus kalneliai” ir keliatą
vo sušaudyta 4—trys lietu
Dr. Grigaičiui taip kalkitų dainų. Paskui pirmininviai ir vienas žydas.
kas~ pristatė “Naujienų” vy-, bant, tai nekurie sufanatiMizarai kalbėti irgi nesi
riausi redaktorių Dr. P. Gri- i zuoti bolševikai, sėdėdami
sekė.
Ir kaipgi seksis vie
gaitį kalbėti.. '
užpakalinėse sėdynėse, bunaip kalbėti, o kitaip mąs
Dr. Grigaitis labai teisin- vo pradėję triukšmauti. Vietyti?
Nes da visai nesenai ji
gai ir logiškai nušvietė prie- nas suriko: “O kas Vilnių
sai
griežtai
smerkdavo Hit
žastis, kodėl atsirado tokie Lietuvai grąžino?” Bet publerį,
kaip
didžiausi
agreso
diktatcriai, kaip Stalinas, i Hka jį sudraudė, sakydama:
rių, o dabar jau reikia tam
Hitleris ir Mussolinis. Jis jei nenori, nesiklausyk, bet
agresoriui
pataikauti. Dabai
nurodė, kad vakarinės Eu- triukšmo čia nekelk. Tad
jis
jau
kaltina,
kad po pa
ropos demokratijos—Fran-i nabagas ir nutilo.
saulinio karo aliantai ir mu
euzija ir Anglija
padarė. Užbaigus Dr. Grigaičiui
sų Amerika užkrovė Vokie
labai didelę klaidą iš sykio kalbą, išėjo scenon “Birutijai nepakeliamas kontri
leisdamos Italijos Mussoli-, tgS” choras pono Byansko
bucijas ir atplėšė kai ku
niui užgriebti Etiopiją jr Al-: vedamas; jis sudainavo apie
čia parodytos Curtiss-VVrig h t naujausiu orlaiviu dalys. Iš kaires matyt sudėtingi sparnai, kurie leidžia orlaiviui po
liuos kraštus. Na, tai kaipgi,
^.al?1^a’ P V okietijos Hitle-j keturias gražias liaudies
valiai nutūpti; o iš dešinės parodytas ratas, kuris oriaiv ui pakilus Įsitraukia i vidų, sum ažindamas atsparuma orui.
esą, galima taip smaugti 60
riui užgriebti Austriją, Če-* dainas. Žmonės buvo labai
milijonų tautą? — atsiduso
šitie orlaiviai šiandien yra didžiausi visame pasauly ir ski riami aukštiems skridimams.
Koslovakiją, Klaipėdą ir yė- į patenkinti.
- j kalbėtojas.
liau
užkariauti Lenkiją.
Palinksmino publiką gra- čiausios merginos turėtų suTaipgi, tos demokratijos žiu savo balseliu ir panelė stoti vidury, o mažesnės ly- BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS tu matuojant, reikia vieno-į Bet aliantai Vokietijos
kiu ar kitokiu budu ir tas • netik nepasmaugė, o davė
neprotestavo, kada Leninas Gricaitė, kuri sudainavo: giai i kiekvieną pusę; pati
valstybes užimti. Impenalis- i ne( jr perdaug jai Įsigalėti,
užgriebė Armėniją, Gruziją “Bernuži, nevesk pačios, žemiausia turi stovėti eilės
Komunistai nusigando
nijas, kur galėtų savo prekes tai kaip pradeda grobti, tari 0 kad Hitleris Stalino pair Azerbaidžianą, o dabar “Karvelėli mėlynasis” ir pabaigoje, lygiai Į abi puses.
iškišti. O tokios kolonijos jie tiek grobia, kiek tik gali. įdedamas sumėsinėjo 35-kių
kriaučių diskusijų.
Stalinas, susitaręs su Hitle-! “Kur bakūžė samanota.”
Tokia pat tvarka turėtų su
yra: Lietuva, Latvija, E«to- Tokius apetitus turi sian-, milijonu Lenkiją, tai tas
i iu, užpuolė mažą ir ramią '
stoti ir vyrai, tik, supranta Vasario 9 buvo Amerikos nija ir, jeigu užkariaus, bus dien ir “proletariškoji ’ tė- Mizarai nieko nereiškia,
valstybę — Suomiją. Ir tik i Buvo pakviestas ir suo- ma, užpakalyje merginų.
Lietuvių Piliečių Kliubo na
Rusija. Jeigu mes esą~
,
Suomija. Suomijoj dar dau vvne
tada* kai jau Hitleris su Sta- mių konsulas p. Elmer A.
me susipratę darbininkai,
Laimia
butų
komentuot,
me Kriaučių Neprigulmingo
giau. Ten yra girių, ežerų,
'karas yra bai- M- P,aka!h«,ir daugiau,.!,e,
ries (nes savo jeigu mums
jeigu kare vra žudomi |nanau*. kad jau visi žino
mus Sovietai sus,
rioa-kuririb.u . „2 i ,kur Imk nudardėjo
• KomumT. i v
aponijos impe- nai onnnkai, <» ne komisarai i , •
ir kapitalistai, tai mes tokius
jHo> tikras Ba >el:<>
tai jie pasiims
joms aaoar
nesiseka
ai nesisena
m
v.
$13() o gu iplaukomis prie ar ne. Kliaučių Kepngui- is suomių tuos žuvingus eže žvgius turėtume pasmerkti! J< ks‘.tafc-. He» eitų metų kosusidalįs Vilniaus lie mingo Kliubo valdyba norė
kaip butų selię1, jei jos bu- H Jamn kurt betgi labai
K. Marksas sakė: “Darbi- munutai.jąu nesusikalbu su
ba
visto via i
sos
tiems
diktatotrumpai
kalbėjo,
o
po
to
butuv
jį
apie S200 T jo gauti tuo klausimu disku- rus. Be girių ir ežerų, Suo- ninkas tėvvnės neturi ii Jis
tų neleidusios
..., šiųmetiniais.
, .. ..
...
j mijoj da yra nikelio kasvkJie
riams išsykio Įsigalėti.
visą darbą atliko komitetas suoti iš komunistų pusės ir i«f, J p.wkl:,-’ uomiai per dvi- jos neis ginti.” Tad mes so- Protauti jie nepajėgia. -Jie
čialistairi
šaukiame:
“
Viso
^
uvs
l
tun
š
Ieb
V
’
o
sklokininku.
Sklokininkai
!
,1
P1? Gngaitis labai puikiau Jis kiek ilgesnioje sav0 į^į. Vilniaus Klastų Šelpti Jo
metu savo nepri
me taja tema padai \ i gUjmybėS sukūrė stambi
sviete Sovietą Rusijos >boje rb? Suomijos isto- P mtininku yt-a p G J. Stun- apsieme
nusv
lįs pasaulio darbininkai, vieny-;slly^*
ižangą
ją
į
diskusijas.
įskaito
:
pop
i
er
jau«
fabrikus.
Per
Minėtame parengime bugis.
laudonarmieęnj jgu as, pa-: rijį i,1
Jsuomiai SU.
V. Žemaiti., t 1
• 1 •
•- 1 pvpivi
popieriaus
iCALIC raoriKus. Acer
Vi ta
U d kitės! Jus nieko nepralaimėsite,
tik
retežius,
o
paimvo
lr programėhs. Y lėtos
u komunistai apsiėmė. ^ra' iaikotarpj jie šukute gana
statytas Estijoj, Latvijoj n gra gįmįnįngį Ispanijos basbėgus kelioms dienoms, kožjus £iesį g
$ «,ek. site pasauli!"
vyrų grupė sudainavo apie
Lietuvoj. Jis papasakojo, ,
Dabartinėje savo vie
MT. CARMEL, PA.
....
,
. x . . Mandžuriįos kalnus, kaip
munistai atsisakę nes, girdi, «
enel.gjją. Tą viską pasikas po Napoleono karų atsi- j toje suomiai jau gyvena
8m dienų kornumstai, vie- kareiviai apgynė Sovietu tvą dieną Laisves bazaras, ž
bufu ima gražus kasLiūdnas kampelis.
tiko su Rusijos pastatyta ka- - daJ iau kai J2,000 metu.
L'!
3
. Slt.° . i'* '"' ,saU!??: ' us ir tt. Vienas Dati Votis
tai jie negal) kenkt,
nk
šui {ie
nuomene Franzuctjoje 1815|Gyx®na čia yįsą laiką rar.
lan^'?Jn’ ?l?al\,.alB’ man i ausi pakuždėjo: “Tai
Mt. Carmei kaimelis, tai bizniui. Gal būt ir yra kiek bj ; daI<.kai ir'masino So.
metais. Tada Rusijos caras į j njcko neužpuldami ir ištikto liūdnas kampeli tame “tiesos,” bet sunku ti
kanuolemis n liejanciom kodaĮ nepagieda Lietuva tėAleksandras I pasiuntė į Par
vietų Rusijos valdonus už ugmm ant Suomijos!
Koė?„ ..*N8 Ra a- žinau?
kėti, kad “Laisvės” bazaras imt Suomiją.
ntumstai praliejo nekaltą Ga, nemoka/ fakalL Kiek
jiems turėtų daugiau reikš
liko paĮaukug jįs ir vėl klausia:
Suomijos užpuolimas iš oai unmką k>auja
mės, negu Sovietų Rusijos
'sdąvikai
darbininkų
kla
; -0 kodė, įia neiakabįnta
kariniai žygiai prieš mažą šaukė viso progresyvio pa
sias tautas. Dar daugiau ki- saulio pasipiktinimą. Tos sės. h-tokiems nev’eta hut' Lietuvos trispaivė?“ -Na.
tų su viršum. Tačiau po Di- rengimų. Tiesa, yra lietuvių
abejonių dėl to, kad iie pasakos, kad Anglija pakur- !aiPe daibintnkų, nes jie taj tu vjską norį žinoti," saeuzų mieste, rusai karinin džiojo pasaulinio karo šuo- kliubas" ir turi nuosavą Da la
visuose agresyviškuose Šo- sčiusi Suomiją stoti prieš juos apsiaigino įmpeimhs- kau |įaįp perdaug žinosi
kai persiėmė francuzų lais rniai iškovojo sau nepuikiau- mą, bet lietuviai užeina te- vietų Rusijos žygiuose prieš Rusiją i karą, yra tik priden- tir.iais nuodais Jie juos pui- tai pergreitaV pase®?i. An,
vės idėjomis, ir kada sugry somybę ir jos nemainys ant nai tik alaus išgerti ir korto- kaimynus sutinka, o jeigu girnas nevykusio karo. Nes d_o pilės vienas kitą, ° ue to tautietis nusišypsojo, it
žo atgal Rusijon, tai naujam vergijos. Suomiai, sako Mil- mis palošti. Pareina vienas- sutinka, tai iau didžiausias Sovietų Rusija tiek sau Įsi- vienija. Tad nenuostabu, ha»<rtn
’
carai žengiant į sostą parei ler, kariaus iki paskutinio kitas laikraštis, bet nėra kas griekas statyti savo bizni kalbėjo, kad prieš jos kariš- kad viso pasaulio darbinin-j „ .’
,
kalavo, kad jis pasirašytų kareivio, iki paskutinės ku- skaitytų. Prie kliubo pri aukščiau “idealų.” Bet jie kas spėkas niekas negali at- kai kratosi šiandien nuo Ru-!, Pasirodė ant estradoj 11
tam tikrą konstituciją, su liptos. O jei to nebeteks, tai klauso ir keliatas jaunuolių, nėjo Rusijos agi esijos ginti, silaikyti. Nes “proletarų” sijos ir Vokietijos, kur žiau- koJPlkas Kubiliuna.s. Ji>ai
riausioji priespauda ėgzis- ke^n? padainuoti tik keliateikiančią daugiau laisvės vartos peilį.
kurių alus ir kortos nepa- varė savo bizni bazare. Do- tėvynę tiek apsiginklavo, tuoia
i
dainuškų, bet publika ji
Rusijos gyventojams. Bet
leris jiems čia buvo branges- kad ii gali pulti bet kokią
Suomiai
kovodami
už
satenkina:
jie
norėtų
ko
nore
Po
d.
J.
Stilsono
kalbos
Privertė
dainuoti daugiau
kadangi toki reikalavimą vo nepriklausomybę, sykiu gyvesnio ir linksmesnio, to- nis už Sovietu garbe.
šalį ir sunaikinti ją. (J šitą prasidėjo diskusijos. Di- Mftt, nonvoodieeiai truputi
statė tik maža karininkų
kovoja ir už kitų mažų tau- dėl eina jieškoti pramogų
Bet diskusijos Įvyko ir be J°s. maniją padidino da džiuma diskusantų sutiko su nePasitenklnaPac musu
grupė, o plačipji Rusijos tų
laisvę.
pakampėse. Laikraščiuose komunistu. Žmonių prisirin- greitas sunaikinimas I.enki- kalbėtojum. Tiesa, atsirado moteiys. Joms būtinai tun
liaudis nebuvo prie to pri
galo vakaro vedėjas skaitau, kad Chicagos lietu- ko pilna ALP Kliubo svetai- J<*- Kada sunaikino Lenki keli, kurie "teisino” Sovietų Padainuoti.
Tąsyk tave
rengta, tai tie drąsuoliai bu p. Ant
Zimontas pakvietė “Pir- viai stato scenoj veikalą nę. Į diskusijas ivada pada- J4, taį pradedant nuo Stali Rusijos žvgius. Bet iu teisi- mylavau, apkabinęs buciavo žiauriai numalšinti. Šim mvn” chorą po K. Steponą- “Kuprotas Oželis,” o pas
<*abar pamėgink
tai
jų buvo
nuteisti
Sibiro” vičiaus vadovybe. Choras mus apie tokius dalykus ga- nė J. Stiisonas, “Naujos Ga- no ir baigiant A. Bimoa, visi nimai buvo silpni, kad ne- Yau’
katorga
ir vi«as
tasi drąsu
dynės
”
redaktorius.
Jis
nuS^edojo,
kad
Suomijai
raip
„Kimokn
npi
minėti
!
l
aunas
dlenas
PHSimmk.
- ą, ir 1
" sudainavo
keliatą gražių Įima tik svajoti, kaip bedar- rodinėjo, kad Sovietų Rusi- bus kaip Lenkijai. Bet kada apsimoka nei minėti.
Publikos
buvo
nedaug
n
žygis dabar yra žinomas
Diskusijos tęsėsi iki 12 matyt, kad Mizara jokio ūpo
naujų
dainų.
Publikai
labai
bio
vaikams
apie
Kalėdų
ja
niekuo
nesiskiria
nuo
Anpradėjo
kariauti,
dalykai
kaip Oktiabristų Sukilimas.
glijos, Francuzijos, Vokieti- talP neina. Jau antras mė- nakties. Tas parodo, kad nesukėlė, nes nei syki, nei
Todėl “Naujienų” redakto patiko choro merginų uni- eglaitę.
Yra moterų sajungėlė, bet jos ir Japonijos. Jos tikslas nesis eina ir Sovietai su savo žmonės tokiais klausimais ant juoko niekas' jam neplo
rius mano, kad gali panaši formos. Taip ir reikia; reiinteresuojami. Galimas daik
istorija atsitikti ir su tais kia, kad musų chorai dau- ji nieko daugiau nesugeba —plėsti savo imperija tiek, “nenugalima armija da jo- tas, kad L. K. Kliubas trum- jo. Tai taip ir praėjo tasai
sku besnio miesto nepa.
.
minėjimas. Tegul jau tik buStalino
raudonamieciais, giau kreiptų publikos dėmė- padalyti, kaio tik “pares” kiektik galima. Tie Šukiai,
Lietuvaj ant sveikai,
kad Sovietų Rusija nenori ėmė. Tad dabar ir gieda visi poje ateityje su ra >s antras
si
savo
kostiumais.
Juk
yra
rengti.
kurie dabar yra pastatyti
toje
pačioje
temote
diskusiVa»ari»
Laikas butų pabusti iš svetimų žemiu — senai pa- komunistai, kad Suomiją
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti daug maloniau dainų klaujas
ir
pakviestas
“
Vieny-;
____
laidoti. Patekus i J. Stalino pratinę anglai, todėl, ga
joje. Jiems dabar Stalino syti, kada choristės ir cho- miego ir suruošti ka nori
ii Amerikos
ledak- ^>\zai iaiick'Ii aitimv
Mandulis. rantas, Rusija pradėjo savo <*i, Sovietai su -avo “neso- bes
torius padalyt dirkudi.ims KĄVĄUįjUSKy SEIMYkomisarai
pasakoja, kad ristai yra gražiai, tinkamai įdomesnio.
“kraujo brolius liuosuoti.” «<\usima.ia sila
ir negal}
--------------Lietuva visus proletaras pa apsirengę, čia reikia pa- i
ižangą. Tikimasi, kad jie NA UŽTROŠKO DUJOM,
Pagrobė
pusę
Lenkijos
užsiĮ
al
P
£?,
e
’
V
n
.
,os
su
trinskinti,
biėžti, kad 1938 metais cvaitvt/aiii paditič
slėpė, o rodo tik gražiai ap “
apsiims.
Philadelphijoj pereitos suPirmyn ”chorui lankantisSKAl l T TWŲ rAREISt manė prieiti prie neužšalu- kaiP tikėjosi,
rengtus savo propagandis Lietuvoje, jis visur, kur tik
Vytautas
Katilius,
batos
nakti užtroško virtu
MmAl.
šių polių, prieplaukų, kad
Suomijos
užkariavimu,
tus, kad jie gerai atrodytų.
vės
dujomis
Juozas KavaTaipgi tyčia krautuves pri pasirodė, patraukė Lietuvos į Aš noriu viešai pareikšti, kad per tuos polius galėtų varyti sako kalbėtojas, karas dar
EAST
ST.
LOUIS,
ILL.
liauskas
su
dviem
mažais
krovusi pilnas visokiu daik- publikos akis. Mat, choristų su “Keleiviu“ nesiskirsiu. Jis biznį. Jeigu ji nėra imperia- nepasibaigs. Prie Suomijos
Kovo 3 d. nuo 7:30 vaka vaikais. Kur yra pati Kava
tu, kad pasirodyti Sovietų g™“08 uniformos ir tw- mane tanko Jau per ilgus met® listinė, tai kam jai reikalingi stovi Norvegija. Švedija,
kariuomenei iog Lietuvoie kin£as sustojųnąs ant sce- ir man labai patinka .10 nusista- tie portai? Juk jinai “neką- Pagal ščvriausi komunistų re bus prakalbom ir rodoma liauskienė. niekas nežino.
w vicVra
i uos visuomet veikia žiūrėto- i tymas ir paduodamos žinios. Jis pitalistinė” šalis, jai rinkų j aiškinimą, dabar Suomiją kiutami paveikslai. Čekų
yi a v isko pilna.
į iug
; nepataikauja
žmogžudžiams. “nereikėtų”; jai tik reikia reikia bolševikams užimti, National Hali, 11-th ir Ex-j
ELIZABETH, N. J.
Tačiau tie bolševikų rau- i Daugelis chorų vedėjų ne- i kurie užpuola ramius ir niekam savo “piliečius” patenkinti, nes jos savistovus buvimas change avė. Kalbės d-ras P.' “KELEIVI“ galima gaut pa
donaimiečiai pagyvens ii- kreipia dėmesio Į choristų neprasikaltusius finus, degina kad jie butų sotus, aprengti, gręsiąs "sunaikinimu” Le- Grigaitis iš Chicagos. Pa vieniais numeriais, sekančiose
gesnį laiką ir įsitikins, kad aprangą. Da mažiau paiso- tų žmonių namus ir naikina visę išmokyti,
ik:
sako kalbėtojas.
ningradui. O kada Suomiją veikslus rodys broliai Motu-, vietose:
tie daiktai Lietuvoje ne pro- ma tvarkos. Paprastai, išei- gyvenimą, l^i gy vuoja “Relei
Bet taip nėra. Sovietų Ru užims, tai tada juk Suomijai zai. Visi lietuviai prašomi' Mrs. V. Petkus. 227 First st.
pagandai rodomi. Jie įsiti- na choristų būrys, sustoja vis“ ir lai skelbia tiesos žodį sija, kaip ir kitos imperialis gręs nuo Norvegijos ir Šve šiame parengime dalyvauti. Ji užlaiko Saldainių ir kitokių
Joe Bulota.! smulkmenų krautuvę.
(-)
kins, kad krautuvės ne tyčia bile kaip, ir dainuoja. Aukš- kaip skelbęs.
I. Estramskas. tinės šalys, nori turėti kolo- dijos pavojus. Tad tuo mas-

Ketvirtas Pusią

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Ne. 9.

Vasario 28 d.. 1940 m.

Keliatas Patarimų Farmeriam s AULE YRA DIDŽIAUSIS
KAIP IŠDIRBTI MAŽŲ f dedama šaukštas sieros rugŽVĖRIUKŲ KAILIUKUS. | šties ir du šaukštai valgomo-

SNIEGO GAMINTOJAS

ši straipsni imam iš “Lie I sios druskos. Tuo skiediniu
ištepti kailiukai sulenkiami Žinios iš gamtos mokslų. J Maža sniego danga kai! tą, palikdami čia daug aktuvos Ūkininko.”
dvilinki, plaukais i viršų..
Kiškių, triušių, šeškų ir Toks tepimas ar sulanksty- j Greta politinių ir karinių|kuri°'Pi?.apystovomisvąidi-'menų. Ledmečių atsiradikitų gyvulėlių kailiai gali mas kartojamas 3 kaltus, sensacijų šiomis dienomis na didėlę geologinį vaidme- mas ir dingimas sijamas su
būti
išdirbami
namuose. kas trys valandos. Kita die- bene. stipriausia
sensacija riji Aukštuose kalnuose ir saulės šilumos išspinduliavit
v
-j-•
.T .
daugefyįe poliarinių sričių mo kiekiu. Juo žemė gauna
Juos galima išdirbti tuojau nj}
padžiaudami, i f3 .ilčiai. Irtas žmogus,
sniegas nenutirpsta nei va* mažiau saulės šilimos, tuo
no nnlnnimn

arhii

kuriam t-,--____

.

•

kuris

nenorėtu

įtinę salti

sąrą, taigi, jis ten buna išti- labiau jaučiami šalčio pirš
tus metus. Tokie kalnai jau i tai. Ledlaikiai yra buvę
iš tolo blizga baltomis savo! šiaurės Amerikoje, Pietinėdžiovinti, išverčiant mėsinę kui jis
aliejum.
viršunėmis.
Pakalnėmis ir je Amerikoje,
Europoje,
Žiemos metu labai dauge
pusę viršumi- prikemsant patiesiamas plaukais i viišu
šlaitais nuo kalnų šliaužia• Pietų Afrikoje, Indijoje. Vij vidurį šiaudų ar šieno, nes
paliekamas gulėti' vienį j lyje .vietų ir dažnai ištisomis žemyn ledynai ir glečeriai, sų vandalų visais laikais įšiaip sau numestas pi adės parų. Aliejus pašalinamas,- dienomis nematyti saulės. Tai yra sniego masės, saulės; vykdyti barbariški žygiai
. .
... . . pabarsčius kailiukus keliata Bet ir žiemos metu saulė pagalba supresuotos Į dide* nepadarė
tiek nuostolių,
,
ar^nedzioyinti kartų gipsu, kuris vėliau nu- mums siunčia savo dovanas. liūs ledo gabalus. Tokių le- i kiek yra padarę ledynai. Jie
kaihukai yra išdirbami to- dulkinimas. Galutinas bliz Šilimą ji atiduoda pietiniam
mis pačiomis priemonėmis, ėjimas kaiįjuko odaf sutei. pusrutuliui, bet užtat šiaurė dynų spalva nebebalta, o: yra nuardę ištisas kalnų eitik džiovintų kailiukų
radiniai andirapdir
. •
-. pusrutulį apdengia baltutėlė balzgana. Glečeriai šliaužia ■ les, išgriaužę sausumoje milpirmyn nors ir vėžlio grei* i žiniškus ežerus ir net naujas
bima> ilgiau trunka, štai du ąžuolinėmis piuvėnomis.
.: sniego
~ antklode. Ir tos snie čiu: didžiojo Alpių ledyno' juras, išnaikinę milžiniškus
budai kailiukams dirbti:
Tokių vig/kai supranta_ goantklodes
go antklodės žiemai prasiprasi
greitis tesiekia 180 metini j augmenijos ir gyvulijos plodėjus
kaip
tik
labai
laukia
(1) Kailiukus Įmerkia 24 mu jr visiems prieinamu įdėjus
per metus. Taigi Alpių gle-' tus ir įlenkę net žemės pavalandoms i švaių vandeni, budu galėsime patvs žiemos' žmogus ii gamta.
čeriai per dieną pasistumia) virsiu.
Džiovintus laiko kiek ii- vakarais pasigaminti puikiu! Besaulės nebūtų sniego, pirmyn apie pusmetrį. Ap
Šiuo metu kaip tik tokį
giau. Merkiami tam, kad at- kailiukų.
Jei vienoj vietoj sninga, tai skaičiuojama, kad tas snie ledlaikį pergyvena Grenlan
mirktų ir suminkštėtų vidu____________ kitoj vietoj saulės spindugas, kuris užsnigo Alpių vir- dija.
.4 Bet ledlaikis gali prasijinis odos sluoksnis, vadina- PASIDARYKIME SODUI liai jau iš anksto yra įšgari- šunes Kolumbo laikais, tik į dėti ir kurioj nors kitoj že
ma poodinė plėvė. Kai šis
KOPEČIAS.
nę i orą nemaža vandens. dabar leidžiasi kažkur ledy- j mės vietoj. Nežinome vietos,
.
..
'
. ..Besaulės vanduo sušaltų Į no priešakyje.
sluoksnis bemirkdamas pa
‘ laiko, kur ir kada jis pasiroDabar, žiemą, farmeriai Įedą ir nebūtų jokio sniego,
sidaro pilkas, kailiukus iš
Daug
greičiau
slenka
dys, bet žinoma tik vienas
liuosesmo laiko, todė . —
Atmosferos
aukštumose ne- Grenlandijos ledynai. Vie-'• dalykas,
ima iš vandens ir kiek pa- turi
.
___ _ __ _______
kad istorija kar
džiovina. Vėliau atšipusiu Ju° pasinaudodami, galime atsirastų snaigių. Ir todėl
apsiniaukusiomis die tomis jų greitis pasiekia 37 Į tojasi.
peiliu nugramdo plėvelę. sutaisyti visus sodo bei dar- net
metru per dieną. Pasiekę ju- ’ ------ - - -Plėvę nugramdžius, kailiu zo įrankius, o ko visai netu- nomis mes turime prisiminti
naujus. saulę, kuri savo šiluma ii
Staigiai Mirė Dovas
—Tegul bus pagarbintas, seniau visi Romos katalikų kus merkia dviem parom i rime — pasidirbti
pav.,
kopėčias.
Sodui
kopėšviesa
žiemą
ir
vasarą
sprenskiedini
pagamintą
tokiu
Maike f
bažnyčios kunigai pačiuodami klaidžiojančius ledų kal
Zaunius.
budu: imama 4 kvortas van eios visada reikalingos: vai- ^zia žemės likimą. Nenuo- nus jurose, grasindami lai
vosi.
Ir
niekas
jų
heretikais
—Labas, tėve!
sius renkant, vainiką tvar stabu,' kad savo laiku seno
užtai nelaikydavo. Tai ko dens. kuriame ištirpinama
Vasario 22 d. vidurdienį
— Sei, Maike. aš noriu tau dėl Liuteris turėtų but h ere I svaras rūgščios druskos kant, išpiaustant sausas ša vėje žmonės saulę laikė die vų susisiekimui, atšaldydami
orą
žemėje
ir
sukeldami
Kauno
miesto ligoninėje,
apznaiminti, kad musų pa- tikas? Juk jis krikščionybės (alūno) ir 1 svaras papras kas ir tt. Kopėčias pasidary vu ir jai meldėsi.
daug
miglų
pavasarį.
Supre

širdies
smūgio
ištiktas, mirė
įakvijoj dabar yra labai
tos valgomosios druskos. ti gali kiekvienas ūkininkas
Vandens garams aukštuo suoto sniego ledu apklota
principams nenusidėjo.
Dr. Dovas Zaunius, buvęs
pats. Kas turės kopėčias, se oro sluoksniuose tirštė
vožnos nabaženstvos.
—Tai tu rokuoji. kad je- Skiedini užvirina ir paskui
Grenlandijos
..
.
.
beveik
visa
Lietuvos
užsienio reikalų
tam
nereikės
kojomis
laipio

—Ar tai kokie pyragai?
atvėsina. Kailiukus merkia i
J gaja yjga 2 milijonu ketvir- ministeris.
jant, susidaro sesiakampes ..................................................
įatikų nėra ant svieto?
ti po šakas ir tuo medžiu; ledo kristalo plokštelės. Jos painių kilometrų didumo sa
— Ne. vaike, tai yra šven
—Heretikais. tėve, gali atvėsintą skiedini ir kas ke
Velionis buvo kilęs iš
gadinti,
tam nereikės ir vai aba^menkutes jr nuo ma-j ia ^tikrųjų yn ištisa ledų
tos misijos. Kitaip pasakius, ma vidinti tik tuos. kurie iš lios valandos išima, išspau
tai vra toks sventablyvas mišių ir sakramentų biznį džia rankomis, apverčia kita siu nuo medžių puri inti be: ziausio oro judesio krinta, kepul^ kuri šiek tiek atitir- Prūsų Lietuvos, gimęs 1892
keimošius, kur bobinčiuje daro ir sako. kad tai esą jų puse i vii šų ir vėl Įmerkia. pagaliais daužyti. Laipioda zemyn neislaikydamos pu- pusj salos pietuose ir pa- metų biiželio 19 d. Juridi
davatkos pardavinėja viso “paslėpti turtai.” Kristus ki Dviem parom praslinkus. mi po medžius, jiems daro-į siausvyros. Didžiuma auks-, krantėse. Pagal geologo Ve- nius mokslus baigė Vokieti
kias brostvas. štai, ir aš vie taip mokino. Jis pasakė kailiukus išima, o skiedini me didelę žalą: batais su- tujų debesų kaip tik susida- generjo tyrimus, Grenlandi- joje, kur 1917 m. gavo jur.
,5Tb
ną nusipirkau.
10 iš___
tokiu smulkių ledinių. jos
įedų danga yra daktaro laipsnį. Vėliau da
apaštalams: “Dykai gavote, truputi pašildo. į drungną žeidžiame žievę ir laužome____
skiedini kailiukus merkia da silpnesnes sakas. Medeliui kristalų. Jei vandens garų ne£ 2 kilometrų storio, o vi- lyvavo pasauliniame kare
— Ką nusipirkai?
dykai ir dalinkite.”
n^nton'diin^'lpdas'turi vokiečių aimijoje ir, kaip
— Nusipirkau tokią kny—Išrodo. Maike. kad tu dviem parom, kurių metu mylėtojas taip daryti negali ore daug, o temperatūra
h°dvSk !il'i"ta’taj-^karaPės'*lok'i per 3 milijonus kub. kilome- mokąs lietuvių kalbą, buvo
gelką. Maike. Ji yra “Darbi kalbi teisybę. Eisiu pas kle vėl kas kelias valandas išpriskirtas prie vokiečių karo
kiekviename savo trų ledo.
ninko” drukarnėj išdruka- boną ir pasiklausiu, kodėl ima, isspaudzia. apverčia p a susiaeoancios iš auejr steles
Jei------dėl kurių nors stabo Kaune ir Vilniuje, čia
dalių — pačių kopėčių ir ji ; kampe užsiaugina dar ledi
vota ir vadinasi: “Skaityk— jis už dyką neduoda mums antra ja puse ir imerkia.
priežasčių
sutirptų visas
Vėliau
kailiukus
visai
išpąrams&o- Pa»>s kopeėio nius
■
■
- .—
Rasi užslėptą turtą.”
usus arba
yinduhus,,
GrenlandiJOS ledaSj tai g jo jis susipažino su Didžiosios
velykinės kortelės. Taigi
Lietuvos veikėjais ir, ku
—Ar jau skaitei?
gud-bai. Maike.
idarytų tiek vandens, riantis Lietuvai, jis įstojo jos
—Jes. Maike.
—Laimingos
kelionės,
tas vandeps kiekis 40 tarnybon. 1919 metų sausio
—Ir sužinojai, kur yra tėve.
tartų
butų didesnis už Balti- 15 d. buvo paskirtas Užsie
pasiėmus turtas?
minkština, tampydami juo: plačiai apžergia,
vandens nių Reikalų Ministerijos pa
— šiur. kad sužinojau.
i visas puses ir pagaliau bru į virius labai
paėmus.
Tas tarėju. Vėliau buvo Lietuvos
APKALTINO 50 DARB žucdami odą i ištemptą virP medžio
... .
----- «
—Na. tai kur iis?
p
--------._ose
pasaulio
DAVIŲ IR UNIJISTŲ.
vę arba lygų lentos kraštą '
kopėjų nfiel_kla J
: jimai amen, taftas ioao,į vandenynuose ir jurose van- atstovu Latvijoj ir Estijoj.
— Nemislyk. Maike. kad
Pittsburghe
federalinis (pav. stalo). Kad pašalintų atmmta' n?rainsri1,aČ‘OStU‘ l kaf’ ganJ .^tuštėjimas ore i dens Ivįj „akelių 8 metrais 1923 metais buvo paskirtas
tas skai bas vra kokia skry
vvkęs greitu tempu ir ze-i,r milžiniški «au«žemin ulo- pasiuntiniu Čekoslovakijai,
nia aukso. Nausa! Tas už grand jury apkaltino 50 iš odos riebalus, kailiuko atiamą: pamim-ti.
o nuo 1924 m. lapkričio 4 d.
Reikia stengtis kopėčias
l atsidurtu
"h. fpo3 vandeniu,
j
,1 muosntose
sluoksniuose.. !tai
slepiąs turtas, tai mišių vož- kompanijų n pavienių dai b- odos šoną- apibareto seleno-!
davių, kūne buvo padarę „lis, apdengia sugeriamu.!-1^" “ip .galinuJengves- Greitas ir gausus snigimas! Grenlandijos ledai labai ir Rumunijai. 1925 metu va
numrs.
sario 12 d. tuo pačiu titulu
su unijos viršininkais są- įu uopieru. suvvnioja rieti- "e?. Ka”
Pigiau ne- (Qaznai rodo, kad saltis vyk-iveikja Europos orą. Gren—O. šitaio! Tai Įdomu!
j,?P k'.nJei' ?a. visiškai netoli žemės. :iandijos vidįje vj-a labai Šveicarijai. Tais pačiais me
—Jes. vaike, labui ceka- mokslą palaikyti aukštas nĮ ir prislegia kokiu nors
tais kovo 17 d. buvo paskir
kainas. Teisman traukiamas
..............
...........
—------ ------- j.i--------- —
vas skaitymą -.
tas
nuolatiniu atstovu prie
—O ar paaiškinta, kodėl vienas karpenterių unijos
Tautų
Lygos. 1927 metais
mišios via. vadinamos “pa prezidentas Hutcheson ir 9
vėl grįžo į Kauną ir buvo
kiti unijos vadai.
sušąlą į vieną vie-jrejkja laikvti šalčiausia
iuoja pemza ( perkama ge pločio. Tokių kopėčių kojos jungia
slėptu turtu?”
Užsienio Reikalu Ministeridaromos
iš
eglinių
ar
puši

egnnių ar pusituo budu susidarydamos da žemėie Virium Grenlan-f
ležies krautuvėse).
—Ogi kaip gi! Viskas
x3
colių.
Palams,n
ieg
„
kruopomis.
Tokių
i
dii
£
m
XJi
U
“
a
K.
!
teisiM^admimstracuos ir
UŽDARYSIĄ “DAILY
(2) Nugramzdžius plėvę, nių brusų 2x3
juodu ant baito išvirozyta.
;
iš
tos
pat
me?.
kUome
Lna
1
auK
fi
a
;
ekonominio
departamento
WORKERI.”
vr«-,’ tis
... daromas
sniego kruopų skersmuo oln kerimas Iš salos vidu- direktorium.
krin nurodyta mirkymo buMišios via didelis dusiai pa
kailiuko odos šonai ište-!^'agos kaip >r kopėčių ko- kartais siekia net 12 mi,i.
įmal.kumu pučia
u pučia
slikas. ba tai yra K’istau«
Poreitą nedėldienį radlia- de,
Nuo 1929 metų lapkričio
’
i ugšties skiedi- ,Į°^. tokJo pat pUtumo \ n su- metrų kai tuo tarpu mažo vejas i visas puse:
Susidapalikta- prezentas. O “už paskelbė, kad Justicijos De panų’ sieros
9
dienos
pradėjo eiti užsieslėptu turtu’ jos vadinami partamentas įuošia-i ūžda niu. kuris pasigaminama: je ir apačioje, viršuje pa-g-niego kristalo skersmuo tė- ro Įspūdis, kad salos vidury- Į nj0 t*eikalu ministerio pareiįamstis pritvirtinamas gele- ,a vo? šimtinė milimetro davaluk to. Maike, kad dauge mi komunistu
dienrašti šitaip: i vieną litrą vandens
žimi taip, kad galėtų lengvai
Mažos sniego kruopos je iš aukštųjų atmosferos • gasjš ku,ių pasitraukė 1934
lis žmonių nežino jų \ožnu- “Daily \V orkerį” ir areštuoti
sluoksnių žemyn nusdei- Į metų birželio 13 d. Po to iis
issiskėsti
ir
apačioje
atsiypmvri
manlana
mo.
visus jo vedėjus už išspausdžia didelės oro sroves. To-1 buvo išrinktas vienu iš Lio
—Jeigu taip. tai toji kny ninimą kokio ten kriminaiišga neteisybe rašo. tėve.
ko šmeižto prieš Jungtinių
—Nu, tai kaip? Ar tu gali Valstijų valdžią.
geriau bklumočvt?

Mišias pokunigai
vadina

- Taip. tėve.

piežiaus

“padėptu turtu” dėl to. kad
jie susik-auia is jų didelius
Kitaip pasakius,
is nn>ių jie daro bizni, bet
iam>ųs žmonės to ne.-upran,a. todėl klebonai n- juokiasi. kad mišiose yra paslėpti
geri lobiai.
- Kibą tu pasiutai. Mai
ke!... Kalbi kaip koks jera’ i kas.
—O ar žinai, tėve, kas yra
b e ret i kas?
- šiur. kad žinau. Liute
rio buvo jenitikas.
O kaip jis juo pasidaie'.'

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

PAKORĖ VYRĄ IR MOTERĮ.
kartu žmogaus gyvenimui., lik atieKia iš urenama įjos. į lapas.
niečių generolai buvo susi- nešioti, nes jos lengvos ir Po
sniegu yra žymiai šilčiau
Dideli sniego kiekiai pa-1 Kaip žmogus, jis buvo
Montrealo kalėjime. Ka- rinkę i konferencija.
pastatytos tvirtai stovi.
nadoj, pereitą sąvaitę buvo
negu laisvame ore. Po snie vii tę ledu yra ir pietų ašięa- ■ malonus, demokratiškas appakartas Achille Grondin ir
go danga Įvairus augalai ir lyje. Pietų ašigalyje iš visoisiėiime ir darbštus,
medžių šaknys daug leng yra apledėję 14 milijonų ke-{" Be tiesioginiu pareigų,
jo žmona. Jiedu buvo nuviau perneša žiemą. Nuo turkampių kilometrų ploto, j užimdamas svarbius postus
teisti užtai, kad abudu susispeigo nesant sniego daž Taigi, tas plotas 7 kartus di-į valdžios tarnyboje, velionis
|arę nužudė pirmutini Gronnai nušąlą medžiai net ir dėsnis už Grenlandijos le-!aktyviai dalyvavo visuofnedin’ienės vyrą.
’ ______
augalai. Tolimoje šiaurėje dus. Bet ten ledų danga yrai niniame veikime ir rašinėmedžiai ir krūmai išlieka žyniiai plonesnė. Jei prie tų i davo ekonominiais bei poliMIRĖ GARSUS VOKIE
gyvi tik tiek aukštai, kiek ledų pridėsime dar daugelio tiniais klausimais Lietuvos
ČIŲ GENEROLAS.
jie buvo apsnigti. Šakas ir kalnų, glečerius Europoje, spaudoje.
ŠĮ panedėli Pottsdame
viršūnes nukanda speigas. Azijoje ir Amerikoje, tai
Su jokia politine partija
mirė Hans von Gronau, gar
Todėl prie taip vadinamo matysime, kad leduose sle jis nebuvo susirišęs.
sus vokiečių artilerijos ge
šiaurės sjreigračio visų ki ti piasi milžiniškos masės van Su jo mirtimi Lietuva ne
nerolas. Jis ėjo jau 90-tus
mų aukštis dažniausia yra dens, kurio kilmė be abejo teko gabaus diplomato bei
metus.
kaip tiktai toks, kiek žiemą yra jura.
.
,
ekonomisto, kuris pačiam
iškrinta sniego. Šakos savai Bet sniego danga žemėj amžiaus tvirtume (48 metų)
KOMUNISTŲ AREŠTAI
me nusileidžia palei žemę ir yra padariusi ir didelių nuo dar daug žadėjo. L. G. K.
KANADOJ.

Ji.', vaike, buvo mokyu ' ir garsus Rymo katalikų
ŠĮ panedėlį Kanadoj buvo
i. uni e a.', ale velnias sumaiareštuota
visa eilė komunis
.-e j; n i lazumą ir jis užsima
nė ž.enyli'. Ir išvedė da vie tų veikėjų. Juos kaltina
ną nnnyšką iš doros kelio. skleidžiant Vokietijos nacių
propagandą, kurstant kana{■{♦•r ir 'žinai Tėve. kad dįęčius prieš Ancliia

Apsiženijo su ja.

Mh'imu karo ligoninėj

pagalba kart-iviui.
lio ru- t|

kuris buvo

n>|»liolin'i. l’llll lo

žiemą išsaugo savo gyvybę.
Rusai, žinodami šią taisyk
lę, Sibire net obuolių ir
kriaušių sodus peraugina
pi įtaikindami prie žiemos
šalčių, tai vra šakas nulenk
dami palei žemę.

stolių. žemės istorijoje yra
žinomas ne vienas ledlaikis,
kai iš aukštesnių vietų i že
mesnes plaukė dideli ledvnai. Tokie ledmečiai užtruk
davo po 10 tūkstančių metų.
Jie vni perėję ir musų kraš

Palaikydami savy ir skleisda
mi visuomenėj liūdės;, širdper
šą, aimanas—iš gyvenimo mes
gauname mažiau. Šypsena, link
smumas ir viltis duoda mums
daug gen. Greville.
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Penktas Puslapis.
ILLINOJUJE PLEČIASI
ALIEJAUS PRAMONE.

Viena Šeimyna Pripildo Judžių Teatrą

Į Įvairios Žinios. |

Laikraščiai praneša, kad

lllinojaus valstijos pietuose
rliejaus pramonė sparčiai
auga. Šjmet per sausio mė
nesį tenai buvę pagaminta
jau 10,825,(100 bačkų alie
jaus.

IS LIETUVIŲ FARMERIŲ GYVENIMO.
Čionai pasimirė trys seni į
ėi„
ūkių daroininkai, kuriuos ;
šią žiemą ūkininkam* yra |Urgj0 palaidoti valdžios lė*
gera proga rogėmis paavaPyisi t| <s buv0 ,ietu.
zineti. Sniego yra geras kio*
Vienas tūrėjo susitau*
Founta'n, Mich.

te,npna?ėSn°iin!fl1fi!,kplSi
lyti nepajėgė plikai kelių
nuskusti. Kitais metais keliai pasilikdavo pliki per istis, žiema. Jeigu telkdavo
medžiai j lentpiuyę gabenti,
arba malkų kurui parvežti,
tai reikėdavo vartoti ratus,
kurie žiemos metu labai ne
parankus
Lietuviai ūkininkai dar
buojasi apie gyvulius; neku
rie kerta mišką kurui ir me
džius veža i lentpiuves. Kai
kas veža trąšas į laukus, kad
pavasariui atėjus liktų ma
žiau darbo.
L. U. Ž. Draugija, j kurią
priklauso dauguma ūkinin
kų, šią žiemą surengė porą
vakarienių su šokiais. Ligo
nių ir mirusių iki šiol nebu
vo, kas draugijai eina j svei
katą. Draugija turi apie 60
narių ir 12 šimtų dolerių iž
de pinigų. Lietuviai ūkinin
kai myli turėti pasilinksmi
nimų ir savo namuose. Kar
tais pradeda balevoti nuo
sutemos ir ūžia iki švitimui.
Lietuviai iš prigimimo links
mo budo žmonės. Ūkininkai
kitataučiai yra daugumoje
paniurę ir nėra pas juos tos
linksmos nuotaikos, kaip pas
lietuvius
Miesto gyventojai lietu
viai negali savo stubose taip
balevoti kaip ūkininkai.
Kadjr daug svečių pas ukininką atsilanko, jam nereikia skupėti su maistu, nes jis
jo turi iki valių. Dainuškas
dainuojant, ūkininkai gali
riktelt ir smarkiau, kaimynų
arti nėra. Su šokiais irgi ne
sivaržo. Trepsėk kiek nori,
bile padai nenukrinta.

v.

P^s apie sėptįfais šimtus do-Į
jerj„ kuriuos ; užrašė lietu*
vaįtej Vai laiminga mergai
tė.
Visijmėgdavo
Vasario
2 pasimirėišsigert.

Užsienio pirkliai, kurie
buvo nuvykę japonų užimton šiaurės Kinijon, prane
ša. kad žmonės tenai jau ne
turi ko valgyt ir tūkstančiai
jų išmirsią, jeigu Amerika
neapiupins jų maistu.

jj Matulevičienė, i
apie 72 metų amžiaus. Buvo;
gera kaiminka ir ramaus bu- i
do žmonelė.
Ūkininkas. s

DIDELIS GAISRAS BUF
FALO MIESTE.

LEWISTON, ME.

Buffalo mieste pereitą są
vaitę ugnis sunaikino 2 mi
lijonų dolerių javų apdirbi
mo fabriką. Gaisras buvo
labai didelis. Darbininkai iš
viršutinių aukštų turėjo per
langus virvėmis leistis že
myn.

Sidabrinės sukaktuvės.

Vasario 3 jvyko draugų
Antano ii- Julės Stukų vedy
bų 25 metų sukaktuvės, ku
rioms paminėti pokilj suren
gė draugai Ą. Lileikiai ir F.
Krukai, Stukų giminės. Iš
kilmės atsibuvo šv. Baltra
miejaus svetainėj. Visa salė
ir stalai buvo išrėdyti sidab
rinėmis ir raudonomis spal
vomis. Ant stalų degė žva
kės ir juos puošė gyvos gė
lės. Visa svetainė blizgėjo.
Kada draugai Stukai at
vyko i svetainę, visa publika
juos sveikino, bėrė ryžiais ir
konfetėmis, o lietuviška or
kestrą griežė maršą. Drg.
Mikolas Byronas, vakaro ve
dėjas, pasodino juos už gali
nio stalo, ant kurio stovėjo
didelis vedybinis pyragas,
papuoštas sidabriniais la
pais ir skambaliukais. Po to
maži vaikučiai jteikė drau
gei Stukienei 25 raudonų ro
žių bukietą, ir abiems po
auksinį laikrodėlį ant rankų.
(Dovanos turėtų but sidabri
nės.—Red.) Po to sekė pro
grama: dainos, sveikinimai
ir vakarienė, kuri buvo gerai
priruošta. Visą vakarą Sve
čiai linksminosi ir sveikino
draugus Stukus. Svečių bu
vo net iš Rumfordo, Mexico
Teisybę pasakius, ūkinin ir Portlando, iš viso 140
kų būklė pusėtinai gera, jei žmonių. Vietinis amerikonų
tik žmogus darbštus ir ne laikraštis visą šitą kompani
girtuoklis.
ją nufotografavo ir patal
Nepertoliausia nuo Foun- pino.
« taino miesto ištiko nelaimė
Musų kolonijoj randasi
du lietuvius ūkininkus—Jo
jaunimo. Jonas La
ną Vilką ir B. Vizgaudi. Jų gabaus
pukas,
kuris eina paskuti
stubos sudegė iki pamatų su nius metus Lewistono High
visom drapanom ir rakan Schoolę, gavo keturių pasa
dais. L. U. Ž. Draugija pa žierių automobilį už geriau
degėliams rengiasi suteikti si piešimą. Tame konteste
šiokią tokią pašalpą, kaipo buvo 167 piešiniai. Jonas
savo nariams, paaukoti kiek gavo trečią dovaną, PonhU^Luda0!.30 d i‘™> Va,i° “i *"ni-

ŠIAURĖS KINIJAI GRE
SIA BADAS.

ELEKTROS KĖDĖJ MIRĖ
3 ŽMOGŽUDŽIAI.

čia yra parodyta ambasadoriaus (Anglijai) Juozo Kennedy šeimyna, kuri labai mėgsta vaikščiot i “muving pikčius.”
laikraščiai juokiasi, kad kaip Kennedy šeimyna nueina, tai ji viena užima visą teatrą—tiek daug Mr. Kennedy turi
vaikų. Kai jis šiomis dienomis parvažiavo iš Anglijos Amerikon, tai airiai norėjo, kad jis kandidatuotų i Jungtinių
Valstijų prezidentus; bet jis atsisakė. Jam geriau patinka Londone ambasadoriauti.

Sing Sing kalėjime elekt
ros kėdėj, New Yorke, pe
reitą sąvaitę buvo nužudyti
3 žmogžudžiai: John Kulka>
Bertai Thingsead ir Frank
lin Jenner.
VIENA RUSŲ DIVIZIJA
VĖL SLASTUOSE.

Suomijos frontas ilgas ir
Vasario 18 vakarą Laisvės Vietos lietuviams patartina
choras
minėjo
Lietuvos
nenueiti
ant
Main
iiMarket
mūšiai
eina keliose atskirose
———
; Didžiuma
Clevelando
priklausomybės
sukaktuves.
'
atviu
kampo
h
.
pasižiūrėti'!
1
’
1
“
*'
,V!enoJ vletol 1<1.au:
Biznieriai skundžiasi pras- i draugijų prisideda prie diBuvo vakariene, koncertas ®
‘
,
m,
D .__ w
giau pasiseka rusams, kitoj
tais laikais.
įdėlio parengimo, kuris į- i,- prakalbos. Svečių buvo irį‘« Paveikslų The Paterson Lfinįms. Ladogos ežero
Iš biznio atžvilgio darbai v^ks kov°
dieną miesto iš kitų kolonijų. Čia augęs.
inSs Institution Ianguo- pietuose rusai jau Įlenkė
Dj.;mažame
teatre.
Ią
diena
at-------- ------ * • se. Jie bus tenai išstatyti tik Mannerheinio liniją. Bet to
mažai ką tepagerėjo.
v.
ur>.
,
džiuma miesto biznierių nu- i mažiuos Pn nų n choi as is
iki kovo 4 d.
Pranešėjas, ežero šiaurėj, fronto centre,
siskundžia, kad nuo Kalėdų f \\Cdi"°S 11 l^sta^broPei.?" Kas Mums Rašoma
finai apsupo 45-tą rasų diviiki šiol bizniai labai nupuo- ■
Bl°ssoni
lietuvių
,i\R<'TpYs
l4Kos-IR KEtLRI0S zija ir atkirto •įąi inuo papėBaltimore, Md. — biomis • Lj'i
M»O»
AI , SAKO*:
1 ■
lė. Žmonės visai sustojo pir-! ka boJV’ Likę> pelnas eis
................
■ dės. Bolševikai dabar nume-.
Mai
’
Celė
'
Neužsitikintis
Vyras: <21 Žv
dienomis
čia
mirė
įdinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek ta jąi amunicijos ir duonos
kę. Ne vien tik naminių į pek ^ult. Darželio įeikaKundl
’
Otienė.
Lica
kankino
i’anurodoma kaip žmonės pai
reikmenų, bet ir maisto biz- į *ams; 1S1 Rengiasi, kad pa- • . _
rp • -i
• , ka: tiki j visokius prietarus,
iš orlaiviu.
IP mCtŲ. Taip ilgai .burtus ir tt. Kaina........................ lEe. .
nis sumažėjo. Gal tai dėl to, ’epg^as Eutų kuo pasek- ,*4
kad Kalėdų laiku žmonės «HĮjgiausis, nes visi non, sirgusi ir nusilpnėjusį, ji ga-: ——---------j------ —7—7— i
Petronėlė Lamsargienė
daug pinigu praleido, o da- ka^ kuo greičiausia butų at- vo plaučiu uždegimą ir 5 va- i Užlaikau
LIETUVIŠKAS Į
.
t1
t
*. •
• i . •
n-*/k
L-z}
t
Ii
Lnicirse
rl«iv
r
zrs_
; mokėtos užsilikusios darže- sario atsiskyrė iš gyvųjų tai GYDUOLES visokias
nuo visokių ligų. Kurie),
bar bando atsigriebti.
Pajieškau MIKOLO KIAURO, iš<
, po. Kitąsyk Kundrotai gĄ’Ve-i turite kokius nesveikumus, kreipki i Lietuvos
: lio skolos
paeina iš I^lėnų kaimo. Žas-g
'
įtės
pas
mane:
duosiu
gerų
patarimų
;no linksmai: turėjo susitau. i ir busit patenkinti.
, lių parapijos, Trakų apskričio. I1H-T
(14)
Pa* akroniečius.
' metais gyveno Iaiwrence, Mass., dapet. lamsargienė
■ l»ar nežinau kur raminsi. Kurie žinot
Šiomis
dienomis mirė pę turto, nuosavą namą ir j
Vasario 18 gražus cleve- ' 1 eTm^rCitrirauskaV'4^’me-! manė’ kad s?natvė-i bėdt??i lsu s Water st" P“1**1**- Pa- j kur jis yra, prašau pranešti jo adre
są. busiu jums dėkinga. Mano vardas
landiečių būrys dalyvavo tu amžiaus lietuvis/Liko nebus’ Bet.nei
s1”- n.el ’?!
KĄ SAPNAVOT?
’ Domicėlė Sinkevičiūtė iš Iaivumj
Akrono lietuvių apvaiksčio- motina ir dvi seservs. Šios1?,’ P1?, ]0 Kundrotienei; Sužin«»kit ką tas sapnas reikią.. Ne kaimo, Žaslių parapijos. Adresas:
Miss Domicėlė Sinkevičiūtė
SU2INOjime 22 metų Lietuvos ne- kolonijos
\’pikoin«:s"Pnėtl kojos. Ir ką tik ne-; mastyk.t tų sapnų prasmę,
auja ateit). Kas 3329 So. Lituanica avė., Chicago, IU.
laimę sapnas turi
priklausomybės. Pirmu 1—tinkamai išaiškin- INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
tu buvo iškelta Lietuvos
kalboj. Prisiųskit ; Puiki naudinga knyga, aprašyta
ina Sapnininkų katalikų bažnyčios siautimas ir pra
liava, kurią įsigijo Ameriko:
OLVAN1
(13) džia reformos. Su daugeliu puikių
LJetuv
st.,
Brooklyn. N. Y. ' paveikslų. 215 nusi........................ $1.1)0
Kalbas
NAUJA VAISTŲ KNYGA
PANAIKINKIT
PI-Į
P. Chesnulis
kuopo;
SVEIKATA
LIGONIAMS PLEISKANAS ir
skiriunl
*2rų
ir
daug
pakėlė
vargo
J
■ ras. Kožnam stalui
visokių.. ligų.. Šaknimis,
bet savo draugės neapleido: Gydymas
. .
Važiuosim PittsSurghan.
' mos dovanos. Bus taipgi užV
z*
• •
*“•
•
i n' Augmenimis. Žievėmis. Žiedais. Sėk-, Sustiprinkit
rūpinosi ir prižiūrėjo per
i ioniis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
Grupė clevelandiečiu dai-įi kandžiu ir alučio.
metų, ir dabar gražiai palai visokių augalų lietuviškai, angliškai i PLAUKUS
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias !
nininkų žada važiuot i Pitts- Į
čia mirė d°j°’Išvežant nabašninkė i ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Vartokite Alexander’s Castile Olive
šiomis
dienomis
i Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. Oil Shampoo ir Stiprinantį Tonika.
burghą balandžio 7 dieną ir i
Fountaine randasi porai..’
Marijona Ruseckienė nuo 'ia,P« ir P™ ka'į" i“’/'- Ka?' Kanados doleris dabar tik 85 centai.) Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusitenai
išpildyti
dainų
pro-1
mUiįViKi M tenis pasakė po keliatą atsi- Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus mc o Sampalu.
lietuvių biznierių. Jonas i Šios kolonijos lietuviai
Jeigu bus susitarta,'
E. 114 st., v p‘ ki. .i’ : sveikinimo žodžiu. Palaido- gei
iausia siųsti Money Orderiu, arba
gramą.
ALEXANDER S CO.
Švelnis yra kalvis, o F. Mic- reiškia gilios užuojautos
jamziaus. rauko dvi
__ ;
___ ..... popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)
tai
clevelandiečiai
turės
pa-iTV.^.
/
ta
laisvai.
Velionė
buvo
švie

412 W. BROAUWAY.
PAUL MIKALAUSKAS
kevičius — garažninkas. A- Franciškams Apšėgams, ku- sidarbuoti, kad pittsburghie- ’ duktersiš ir daugiau giminių.
saus proto moteris ir religi 218 W. Fourth St.. So. Boston. Mass.
SO. BOSTON. M ASS.
Jonas Jarus.
budu geri savo amato žino- rių jauniausia dukrelė mirė
jai nenusižemino. Religin
vai. Apylinkės lietuviai ūki- tiumpai sirgus. Kaip jauna čius patenkinus. Clevelando
yra
gražaus
talento,
tik
rei

gos moterys siūlė iai visokių
ninkai juos remia, nes jie gėlė nuskinta pirm laiko!
HAVERHILL, MASS.
VIRĖJA
kia susitarimo ir gero noro
“stebuklingų” gydymų, bet
padaro gerą darbą.
Korespondentė M. D. savo kaimynus palinksminti
Knyga
apie
valgių
gaminimą. Knygoje randasi 340
Iš tnuoų padangės.
ji jų nepriėmė.
Draugasreceptų.
224
puslapiai.
Moksliniai aiškinama maisto rū
gražiomis dainomis.
Pereiti metai pas mus bu-,
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
Pikietuoja Restoraną
Brooklyn, N. Y. — Kovo
vo blogi. Čia daugiausia četaisyti
maista. kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
Atleidžia darbininkus.
veiyku fabrikai, ir jie dar 14 diena, 8 valanda vakaro.
balansuotą vitaminų kokybę.
Kain oirdėti tai d*m<rp]k niekad taip nešlubavo, kaip kun. A. Milukas duos paKnygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D.
i.l.n
~ „i,£L 5^1 k l»3tl metais. Bet su 1940 skaitą apie "musų
-musų spaudos
špatai,,,
Moterų Škvrius. Kaina $1.^0.
dirbtuvių paleidžia darbi
.
ninkus. liet kompanija tikri- pradžia jau kiek pradėjo darbininkų vargus.” Paskai
Reikalaukite: “KELEIVIS”.
na, kad tai esą tik laikinai, krutėt. Dvi šapos išėjo iš biz- ta Įvyks Jennigs Hallėj, 85
253
W. BROAPWAY,
SO. BOSTON, MASS.
pakol naujus užsakymus su- n!°- tal keliatas šimtų darbi- Bushuick avė. įžanga ne
įmokama. Kviečiami vi<i,
tvarkvs. Šelpiamųjų eilės!tankų neteko darbo.
nemažėja. Miesto valdžia, Lietuviu
išraviu Kliubas
Miuoas gerai įkas įdomauja sjiaudos reisako, kad reikia gerai prisi- gyvuoja, turi puikų namą, kalais.
Vienas rengėjų,
rengti bedarbiu šelpimui i knri galima vadinti kultūros
šiais metais.
J centru.
i
Paterson, N. J.—Central
1____
čia ilgai gyvavo lietuvių į High Evening School suruoKeturi neprik!.u.omyb« kalbos mokyklėlė, bęt vėles-i šė mokiniu piešinių parodą,
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaukė
išstatyti ir dviejų
apvaiksčiojimai
Į niu laiku sustojo nežinia ko-! kur yra isstatyti
įvykius, tai skaitykite "Naujienas.”
p
J
' dėl.
lietuvių jaunuolių piešiniai,
Vasario 18 dieną šv. Jur-į Atgijo Laisvės choras, būtent, Martino Klimo ir
“Naujienos* yra pirmas ir didžiausias lietuvių
gio pai
arapija minėjo Lietu-į Laimei, čia apsigyveno muz. Helenos Adams-Adomavidienraitis Amerikoje.
vos 22 netu sukakti. Publi- mokytojas K. Kinderis, tai čiutės. Jos piešinių daugiau
Užsirašykite “Naujienas* iiandien. Naujienų
kos atsilankė vidutiniškai, j haverhilliečiams yra gera sia, nes ji lanke Ne\v Yorke
prenumerata
metams Amerikoje (iiimant Chi
daugiausia parapijonys. Pas'proga pasilavinti dainų bei madų piešybos mokyklą ir
cagą), ^5.00. Chicagoje ir Europeje — >100.
mus buvo net keturi paren-į muzikos.
turi prie to dideli palinkimą.
girnai Lietuvos nepriklauso-j
oaoooooeooooooooMc
Money Orderį ar čekį sujaUle:
mybės paminėjimui. Well,[
ką padalysi! Juk ir patarlė
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
ako: “Kas galva, tai ir ke-į;
purė,” arba “Kas galva, tai!
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
ir protas.” Kožnas daro pa
SUTAISĖ PU. D I’ll.K A.
Kalbos M»k>loį.-is prie
• 1739 South Halsted Street
gal savo išmanymą. Yra
CHICAGO, ILLINOIS
MASSACHl’SETTS DEPARTMENT OF EDI t AT1ON
čia vaižd-lis iš Xew Yorko. šitos moterys apsirengusios
daug rengėjų, yra ir kalbė
KAINA $1.00.
Sntipažinimui kopiją paKąiisno otZuL
"evening dix*sčm” pikietuoja restoraną, kuris pask«*ll>ė sa
tojų. Gal Į vieną vietą \ isi ir
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass.
vo tarnautojams lokautą
nesutilptu

Clevelando Žinios.

Atvažiuos “Pirmyn” choras.

PAJIEŠKOJIMAI

Karas Europoje

-NAUJIENOS"

(
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Štai Kuo Floridos Maudynės Garsios

*T CWT>ni
SĮ
SKYRIŲ T\7AOVA
TVARKO
M. MICHFISONIENfi.

Amerikos Lietuvių Eko
nominio Centro valdyba nu
tarė šaukti Vaizbos Butų
ir Profesionalų
Sąjungų
specialių įgaliotų atstovų
suvažiavimą įstatams ir sta
tutui priimti.
Apie suvažiavimo vietą ir
i laiką bus netrukus pranešta
spaudoje ir laiškais.
Suvažiavime bus patiek
ta Vaizbos Butafcns įvairus
veikimo ir artinimosi planai.
Vaizbos Butai ir Profesio
nalų Sąjungos
prašomos
svarstyti suvažiavimo klau
simą ir parūpinti savo dele
gatui kelionės išlaidas.
Kadangi tai bus konstitu
cinis suvažiavimas, praktiš
kiausia bus nuo kiekvieno
Vaizbos Buto ir Profesiona
lų Sąjungų siųsti po vieną
atstovą.

rinktu jų kurinius i vieną di
delę parodą? Ar ne butų or
ganizacijai ir visiems lietu
viams didelė garbė, kad mes
SLA 6-io Apskričio susi
lietuviai taip gražiai pabrė
rinkime, Cicero kolonijoje,
žiam
kulturinius darbus ši
aš. kaipo delegatė, išreiš
tam dideliam musų mieste?
kiau nuomonę apie kultū
Duotumėm
pavyzdi ir ki
ringąją pusę Susivienijimo į
toms kolonijoms.
seime, kuris vasarą Įvyks!
Kur ta paroda butų, kaip
Chicagoje. Daviau tam tikrą i
butų suorganizuota ir koii
patarimą. Ar seimo rengi- i
planus reikėtų suformo komisija jį priims, priklausvs nuo i'vtiriu aplin-1 muliuoti. kad butų pasektokiu
*
minga, priklausytų tinkamai
' As
, norėčiau,
...
ikad ot
\
'
susipažinus
su dai>LA sei-jkomisijai
.- • , <
r
SLA SEIME REIKĖTŲ
SURUOŠTI MENO PA
RODĄ.

j

mo laiku suruoštų meno pa-,
R
. k
iklaus0 nuo
rodą eiona. khieagoje. taip
k!ausim0 J a, mes lietu.
kad lietuviai galėtų pamatj -. vjaj matom ,.eikala atokio(
ti ką musų dailininkai ' a darbo ir ar mes kultūrinėj
atlikę ir kad visa Chicaga pažiūroj esame gana aukštai
galėtų juos Įvertinti.

Antanas Skupas.

Mes remiam
......kitas dailė;
.. i
sakas. tai kodėl ir ne paisy-1
bą? Antanas Skupas, zy
mus Chicagos dailininkas
po savo kurinių parodos la
bai nusistebėjo, kad tik pen

Vaizbos Butų ir Pro REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.
fesinių Sąjungų
Žiniai.
“Keleivio** skaitytojui. —

oakile ši projektą atjausti ir
įvykdyti?
Ir vėl patariu, kad SLA
seimas šįmet atliktu ši kultu,.jnj ^arša.— surengtu Ametikos Lietuvių Dailininkų
kurinių parodą.

Prašymas.

Rožių galit užsiauginti be
skiepymo, bet pasodindami
jaunų ūgių tiesiai į žemę.
Nuplaukit keliatą jaunų il
gių su trim ar keturiais pum
purais ir susodinkit Į žemę
taip, kad tik vienas pumpu
ras butų virš žemės. Ūgis
gali but tokio storio, kaip
paišelis, arba ir plonesnis.
Sodinti reikia pavasarį, dar
lapams neišsprogus, pauksnėj ir dažnai palaistyt, kad
žemė visuomet butų drėgna.
Draugei

iš

Kanados. —

Apie tą sportą, kuris “kiša
savo nosį kur nereikia,” prie
progos parašysime.
Juozui Šatui. — Ačiū už
piningus ir iškarpą, bet “Ke
leivin” jos nedėsime. Per
daug žioplas buržuaziško
laikraščio pliauškalas apie
“izmus.”
Antanui Žilinskui. — De
mokratija reiškia tokią tvar
ką, kur įstatymus leidžia
žmonių rinktas parlamentas
ir kur patys žmonės rankasi
sau valdžią, gali ją kritikuo
ti ir gali pakeisti konstituci
joj nurodytu budu. Demo
kratija gali but ir prie kara
liaus, kaip Anglijoj, tuo tar
pu kai respublikoj gali but
diktatūra, kaip dabar yra
Vokietijoj arba Sovietų Ru
sijoj.
J. Buchinskiui. — “Kelei
vy” neužilgo tilps atskiras
straipsnis apie kailiukų išdirbimą. Tėmykit Farmerių
Skvriu.

Po naujų metų beveik vi
si Vaizbos Butai ir Profesio
nalų Sąjungos rinko savo
L. Narmontaitė.
Patraukimui žmonių i Floridos maudynes biznieriai tenai vartoja gražias merginas, štai
naujas valdybas. Prašome
36 kuopos narė.
ir šita gražuolė. Mary Jovce Walsh. fotografuojama Miarni byėiuose reklamos tikslais.
ki ar šeši lietuviai ten atsi___ _______
prisiųsti Ekonominiam Cen
lankė. Jis supranta, kad vis: i
trui valdybų vardus ir ant
negali pirktis artisto kuri 1 KONCERTUI GAILISI $1, jusios i krepšį suplyšusius' troškintas morkas su žir Sumaišius sunką su druska rašus. Padarykit tai tuojau,
gerai ja suvilgyk ir ištrink neatidėliodami.
nių, bet jis nesupranta ko- ' O SALIUNUI NESIGAI- baltinius ir drabužius, o vė- niais.
liau
joms
krepšys
grąžina-i
apsvilintą
vietą, paskui pa
dėl mes lietuviai neduodan:!
LI $10.
Žąsies arba anties kepe
Ekonominis Centras šį pa
mas
su
pataisytais
baltiniais
artistams nors moralės pa j Viena brooklvnietė ananis. — Neperdaug riebią žą kabink prieš saulę ir laikyk vasarį leis savo speciali Budrabužiai
galbos ir neateiname nol-!dien pakalbino' savo vyrelį " X
‘p1e?a‘f praneša Elta iš sį nupeša ir gerai nusvilina. kol dėmė neprapuls. Jei letiną visiems biznieriams ir
pažiūrėti jų darbų?
Po to gerai nutrina sėleno daiktas gerai aprudintas, tai profesionalams. Reikalinga
nueiti i koncertą, bet sis ne- turivnn
mis, nuplauna ir padeda šal gal reikės kelis kartus tas at turėti visų antrašus, kad
sutiko. Sako, doleri užmokė‘ j__________
Mikas Šileikis.
kartoti, kol visai pabals.
toj vietoj, kad sustingtų.
si, o naudos jokios—nei išsi
Niekados nekalbėk prisi kiekvienas biznierius ir pro
Mikas Šileikis, žymus ar gerti neduos.
ĮVAIRUS MĖSOS KEPS
Vėliau išima vidurius ir kišęs arti prie kito žmogaus fesionalas jį gautų.
ristas ir vedėjas ‘‘Meno Ži- &
NIAI.
taukus, išvalo, Įtrina druska veido. Kartais nuo kokio
Kai moteris pradėjo argu
Vaizbos Butai raginami
nių” (Naujienose) man ra mentuoti,
kad galima apsi
Kepsniams
vartojama
ge-i
įguldytą
ant
nugaros
į'
ruošti
šią vasarą “susiartinivalgio ar gėrimo kvapas atšo:
eiti
ir
be
gėrimo,
vyras
apsi

resnė
ir
riebesnė
mėsa,
tadeda
i
keptuvę.
Kepa
kro
!
mo
su
savo visuomene” piku
j siduoda ir kitam tas gali ne“Tamsta tiesą pasakė:
Roseiando viešniai.—Su
rengė
ir išėjo sau vienas. Tai čiau jei tenka kepti liesi mėyaukus,
kurie
1
nikus.
kepant į patikti. Labai arti prisikišus
(vienam straipsnyje), kad
naudosime,
ačiū.
sa, tai patartina prikamšyti 1S
te. ^a _1S
reikia
,
- - -s i kalbant, seilė kartais nutvšmusų visuomenės “darbuo buvo subatvakaris.
Kolonijų veikėjam*.
j-jtam tiesiai ant veido;
S. Čeraukai. — Ačiū už
Moteris išbuvo namie visą lašinėlių. Kepsnius galim? keptuves išsemti. Kai žąsis,
tojai”
kurie daugiausia
Amerikos miestuose ir laišką.
pradeda
įuduoti,
aplaisto
i
j.
as
labai
nekulturineat
vakarą,
visą
naktį
ir
iš
ryto
paduoti
Į
stalą
ir
šaltus.
“darbuojasi” savo labui, ne
karstu vandeniu.
• paprotys.
.
miesteliuose yra lietuvių
sirupina paremti musų kul 9 valandą vyro da nebuvo
Žąsį stalan duoda su kep
Nuėjus ant koncerto ar biznierių ir profesionalų, Lengvas Buda*
turai
tais obuoliais, troškintais prakalbų, visados reikia ra nors ne visur yra Vaizbos Išmokt Angliškai.
pats
(šutintais) kopūstais, su bul- miai užsilaikyti ir balsiai Butai. Mums reikalingi var Rankius reikaiingiavsia zodiiu ii
dos
ši knyga sutaisyta taip
\,ei?ls.11 spalgenom. Žąsis tarp gaVęS nekalbėti laike dai ir antrašai tų biznierių ir 'pasikalbėjimų,
leigvai ir suprantamai, kad kiekvie
kalingi žmonės, kurie ją su- , “Mačiau M. saliune. At- gabalėliais. Keptuvėje (blė- dažnai y ra kepama su obuo- programa Jei programa ir profesionalų. Prašome pa nas
gali greitai išmakt Kalbėt angliš
įengtų ir apie ją rašytų.
j ėjo su keturiais senberniais, koje) ištirpdo sviesto arba liais, kurie sudedami į vidu
ka.. Joje telpa netik atskiri žodžiai,
imti
už
lc.
atvirutę,
surašy

čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
“Tik akiplėšiškas biznie-Į padėjo ant baro 10 dolerių taukų, Įdeda i ją kepsnį ii rius ir užsiuvami. Padažą nepatinka, tai reikia žinoti, ti jų antrašus ir pasiųsti bet
bo
jieškant,
važiuojant kur nors, nu
kad kitiemsiiPjinnrgal
ir labai
krautuvėn, pas daktarą, pas bar
rius, kuris nežino kas vra i ir visus pragėrė. Paskui visi kepa karštoje krosnyje.
, pprie
I ie žąsies
; atvdžini
žąsies vanoja
vartoja įmuštą
likusią
Ekonominio Centro Val ėjus
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
etika ir padorumas, gali pats Į
Kepant kepsnį
aplieja į keptuvėje nuo kepimo sun- ^a^is. Jjusų kalbėjimas dybai.
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra
ir pagerinta laida. Sutaisė
išmanydami ren^i
^"bernį ir da par- karžtu vandenju- ir vžliaul ką
iiems trukdo. Antra, yra tai
A. L. Ekonominio Centro padidinta
\ , . - . „ ,
iiems trukdo. Antra, yra tai
St Michelsonas Pusi 95
35c
Valdyba
:
ir apie save rašyti. Daihnrn- «',,e P ?
kelius kaltus laisto padažu | P-™
Duodant
’—* —
žąsį
■ rtalan, su- įžeidimas artisto arba kalbė
Chas. K. Pikiel, pirm., NAMŲ DAKTARAS.
Rai skursta tik dėl to, kad dingų seserų’.’
is keptuvės.
i gausto gražiai gabaliukais, tojo, kuomet jam pildant
Moteris vra darbšti, už- Kepsnį išėmus iš keptuvės. *aaĮus pei kerta kapone ii programą jus be jokios pa 629 — 54th st., Pittsburgh, Parašė daktaras A. J. Karalius.
visuomenė vra atsilikusi.
Si nauja knyga užpildyta vien re
kambarius, likusią keptuvėje sunką sukad nesupranta kas yra me- laiko švariai
*-'e- sudeda taip, garbos balsiai kalbat, juo Pa.
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
nas.
į apsiuva vaikus, o jis girtas pila į nedidelį puoduką, pri- ^a^
K. S. Karpiu*, sekr., vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
z^?ie.s.Pa\y^a^as- kiatės, arba šiaip triukšmą
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
“Ji geriau velija sau ra-' parėjęs ją dar apmuša ir deda 2—3 šaukštus rūgščios •.. A”^.MPa \lslskai pana-, j-eijat
6820 Superior avė., Cleve- mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
kandų "krautuvėj nusipirkti; vaikus varo iš namų (mat, grietinės ir suvirina. Jei pa- sla1’ kaiP ir z^‘
i--------------land, Ohio.
Įsigykit tuoj. Didelė knyga, apie
visų ‘numindžiotą’ aliejo- jis yra jų patėvis). Vyresnis dažas būna per skystas, tai į ‘ Keptas kiaulės kumpis. —! KANADOS RINKIMAI
300 puslapių. Kaina
Audeklo viršeliais ................... S2.50
PIRŠLYS SUVAOŽIOTOJAS.
graliją su pasidabruotu mė- į vaikas ir mokyklos nebaigęs jį prideda 1—2 šaukštus šviežią kumpį gerai ištrina'
26 KOVO.
Vieno veiksnio Komedija. Parašė
nuliu, negu meno kurinį, ku- turėjo išeiti miesto darbų miltų.
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos
i druska, odą supiausto vienoKovo 26 dieną Kanadoj las.
Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. linksmos dainos. Apart juokingų “Da
ris net mažiau kainuotų, ne- dirbti.
Duodant kepsnį į stalą, domis klėtkutėmis, įpila 1- bus parlamento l inkimai. Ar KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko vatkų Gadzinkos” telpa 30 Įvairių
gu biauri reprodukcija, ku-, Na, tai kas šitai moteriš supiausto skiltelėmis. Prie 1 \/2 stiklinės karšto vandens Kanada siųs savo armiją medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt.
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir Daugelis iš dainų tinka juokingoms
ką visi gali turėti.
kei daryt, turint šitokį vyrą?
kepsnio galima duoti apke- ir keptuvę (blėtą) deda į po Frabcuzijon, ar ne, tai pri 2 motervs. Abu veikalėliai vienoje deklamacijoms, šešta pagerinta
“Kokia gi čia garbė! Net
Ten buvęs, pintų skauradoje bulvių.
čių, kuriame kepa 3-4 valan gulės nuo to, kuri partija knygutėje. Kaina ...................... 25c. laida, 48 pusi. . ............................ 10c.
musu inteligentu namuose
laimės šituos linkimus. Be
Veršienos kepsnis-—Ver das. Kepant, kumpį keletą
galima rasti ‘bagetiško me
veik
visos partijos, kaip
VOKIEČIŲ MOTERYS
kartų apvarto ir aplaisto
šiuko
pasturgalio
riebią
no,’ tik ne tikrojo meno.
konservativų taip ir socia
LABAI DAUG SIUVA.
šlaunį gerai susausina, įtrina keptuvėje esančia sunka.
kuris taip pat prieinamas
listinė Co-operative ComRūkytą
sūrų
kumpį
ke

Visuose Vokietijos mies- druska su maltais pipirais
kaip ir industrijos pagamin
monvvealth Federacija, yra
tuose
ir daugelyje valsčių ir deda į keptuvę, kurioje iš- pant reikia išmirkyti van ! griežtai nusistaciusios pnes
tas šlamštas.”
denyje
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
Taij) skamba Miko šilei- nuo karo pradžios moterų tirpinti du šaukštai sviesto,
Kumpiai skaniau valgomi 1 dabartinį liberalų premjerą
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.
organizacijos
įsteigė
siuvyPirmiaušia
keptuvėje
kepskio. artisto, laiškas.
šalti.
} Kingą, kuris nelegaliai paklas. kuriose dešimtys tuk- nį apkepina, kol paruduoja
--------------i leidęs buvusį parlamentą ir
Mano pianas.
. stančių moterų savo noru vienas, paskiau antras šoivzaidiic patadimai
• Rad
paskelbė
šituos rinkimus,
gaud gau daugiau
Iš tikruiu. mes lietuviai saiva raudonojo kryžiaus, nas. Po to Į keptuvę pripila ĮVAIRUS PATARIMAI.
iki šiol nerėmėm savo daili-i zlemos pagalbas reikalams
vandens ir keptuMvonm iu verdančio
ve dedu i krn«ni
Kad "eapipelytų sudėtos ninku karo politikai. Taigi,
ninkų. Aš maniau paaukauti, 11 kareiviams. T os nuveikia
Kensni dažnai nadažn na- dzeles -Ir kiti_ prezei-vai, rei- kas balsuos už Kingo parti
savo butą seimo laiku
moterų siuvyklos
ją, tas balsuos už karą.
t

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVEJE?

dai
lietuv
kol

tų gi
.Gyventom suautro ir kad privatiniam bute ko|ų senų baltinių •. > e siunebutų paranku.
i vykiose gaminama raudonaAš duodu šitą sumanymą -'al? kiyziui tvarstomoji me
ne tik Seimo rengimo komi- i dziaga. Pagaliau, ei? taiso
si jai. bet ir visiems SLA na-}”11 sUPlys£ drabužiai tune
riams ir suinteresuotiemsoti\ o paaukoti zity
sagallietuviams. (Visi SLA nariai ; bai. Paskutiniu laC os siunegali tokios pareigos imtis. i vykios taiso ir bąli . iu.; ka
Tai seimo rengimo komisi ' riuomenei. Savo aamybo
jos reikalas. Bet butų ge baltiniais ir drabužiai- -ir
riausia. kad tokią parodą | vykios aprūpina . kurstau
SLA seimo metu suruoštų !čius tautiečius. Pa<-i” .u. o
patys dailininkai su savo se siuvyklose padedama
gau-ių šeimų motinom--, p;'
diaugais susitaię.—Red.)
verstoms uždarbiauti ir ne
Ar nebūtų tinkama, kati turinčioms laiko sutaisyti
SLA paimtu lietuvius daili- baltinius ii ri ra b už ius. Te
toli gyvenu nuo lietuviu cen-i

Kada ir kokiu budu gali svietas kada-

—'-i-n&.Ąiį

nors pasibaigti. Parašė prof. Dr.
Wilb. Meyer. Iš vokiečiu kalbos verliga ūdas. Kas nori dasižinoti, kair kokiu budu gali svietas pasibaigtegul skaito ta knygelę. ChicaICUICAUl g.o 190A. pusi 125 Andnrvtn .. $150

Įima pridėti citrinos sunkos,
karštu muiluotu vandeniu. I
Į stalą kepsnį galima pa
Jei nori, kad nušveisti mi- Į
duoti su virtomis arba kep
singiniai
daiktai, kaip kra-j
tomis bulvėmis.
nai, Klemkos ir boileriai, ii- į išėjo ii spaudos nauja knyga,
Avienos kepsnis. — Ima gai žibėtų, tai nuvalius iš- Į MYTAI APIE KRISTŲ
šviežią avienos pasturgalio trink juos parafinu, o paskui! Knygoje rasite legendas apie Krist*
kulši, nuvalo,
nuplėšia
taugerai
nušveisk.
j kaip jisai buvo dievintas, ir kaip
‘
‘
‘
— - -----------. *— Dievo sunumi.
plekšnes, ištrina druska ' Kad bulviniai blynai hutų
"krIstų, todn t.rt™
V Dlpirais ir sviestu. Po to minkšti, skanus ir balti, tai Žinoti kaip mytai apie Kristų «usida
I ..da
.. •i keptuvę
J
„ * ir užpila 2 sutarkavus bulves . nusunk
.
. vmo nuo pagonų pasaka apie Kristų
;. ir.es karsto vandens ll nuo jų vandenį, O JO Vietoj Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar
kc
kiosnyje. Kai kepsnis užpilk tiek pat verdančio
; ; -ėda luduotl, tai JIS ap- pieno.
Nupylus vandenį, no kada Kristus gimė, mirė ir kads
ai. lomas ne vandeniu, bet bulvių krakmolą galima
«.
a < žia grietinėle. Grietinėle dėti atgal į blynus.
, m fįbP”E kS? tikuPTcS
b <. da kepsniui gerą skonį
Kampoio spiritas išima
Galima gauti "Keleivio” afae ar
ir keosnio naviršius būna visokiu frutkų dėmes.
!
t. j. Kučinskas,
Lemono sunka sumaišyta;
3312 So. Halsted St,
druska išims pasvilimo'
CHICAGO, IIX.
dėmes iš visų baltų audinių. į

Ar Buvo Kristus?

Senorėa Lietinių tiaytia
V patingai dabartinės krikMaaybėa gadynė)* Ikiekvienas turėtų
perskaityt, nes tik tada galės aiikiai suprasti___________
Dievo buvimų.
Knyga didelio formato, tori 271 paalaa). Kaina popieros apdarais
—100; audimo apd.—11.28, Plnigua galima siųsti popierinį dolerį
arba “Money Ordarj”. AdraraokU sekančiai:

KELEIVIS, 283 Broadw*y, So. Boston, M***.

f
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KELEIVIS, SO. BOSTON.
KAUNE NE TIK MALKŲ,!
BET IR ANGLIŲ TRUK- !

KAS GIRDEI! LIETUVOJE

Vakarų Frontas Francuzijoj

STA.

APIE SPAUDOS FONDĄ.

■>

“Spaudos Fondu” Lietu Visą Spaudos Fondo veiklą
voje vadinasi knygų leidimo vykdo 266 narių rinkta 7 as
Malkų
pareikalavimas;
(Nuo musų korespondentu Ir tt Ltotovee LaihraKIj.)
Kaune vis dar didelis. Veik ■
bendrovė. Dabar ji leidžia ir menų valdyba su pirminin
vienintelis malkų tiekėjasi
Lietuviškąją Enciklopediją. ku Survila, direktorium B.
vartotojams yra Miškų de- į
PERNAI PARDUOTA
KAIP LENKAI BUVO PA
Per pereitus metus Spau Žygeliu ir atsakingais skyrių
partamentas,
nes
privatus
VOGĘ LIETUVIO DVA
KAILIUKŲ UŽ 220,000
dos Fondas išleido 70 viso-1 vedėjais priešakyje.
malkų pirkliai malkų vis da
Šiais metais Spaudos Fon
RELĮ.
____
kių pavadinimų knygų, i
LITŲ.
nepardavinėja,
tur
but,
das
yra numatęs išleisti jau
viso 265,000 egzemplorių.
Tikrinant Vilniaus krašte
Kailinių žvėrelių augini laukdami, kad malkų kaina
apie
40 veikalų.
esantčius dvarus, paaiškėjo, mas Lietuvoje plečiasi. Per
Nuo 1923 iki 1939 m. pa
bus
dar
žymiai
pakelta.
Ka

kad kaikurie jų yra Įsigyti nai 18 juodsidabrinių lapių
baigos Spaudos Fondas iš LIŪDNAS ŠVIEKŠNOS
neteisingu budu.
Pavyz augintojų turėjo 800 lapių. dangi Įstaigoms ir pilie
leido viso 2,608,000 egzemp
LIKIMAS.
džiui, prieš didiji karą vieno Be to, buvo 10 audinių ir čiams malkų daug reikia, tai
liorių už maždaug 3,107,000
tam reikalavimui patenkinti
dvarelio savininkas buvo mitrinių augintojų. Peniai
Netekus Klaipėdos kraš
litų vertės. Į knygų leidimą
lietuvis. Lietuvių lenkų karo buvo parduota apie 700 la Miškų departamentas išti
Įdėjo kapitalo 1,304,000 li to, šviekšna skaudžiausiai
kasdien
metu 1919—1920 m. jis Įsto pių kailiukų už apie 18,000 sais traukiniais
tų, honorarams išmokėjo tai pajuto, nes liko visai be
jo tarnauti Lietuvos kariuo- i litų, audinių kailiukų už apie Kaunan gabena malkas.
susisiekimo kelių ir dabar
600,000 litų.
Bet malkų vistiek trūksta
menėn, o kai Želigovskis už-1 30,000 litų ir nutrijų kailiu
Spaudos Fondo sandė jai iki artimiausios geležin
grobė Vilnių ir kraštą, tai kų už apie 5,000 litų. Visi visems.
liuose yra sukrauti komiso kelio stoties yra apie 60 ki
lietuvio dvarelį konfiskavo kailiukai buvo parduoti vi-1 Taip pat trūksta ir anglių.
sąlygomis
Universiteto ir lometrų. Todėl visos apylin
ir atidavė buvusiam Lenki daus rinkoje, iš viso už Dabar anglių atgabenama
Švietimo ministerijos knygų kės kultūrinis ir ekonominis
jos min. pirmininkui Pryšto- 220,000 litų. Tačiau pernai Lietuvon tik iš Vokietijos.
leidiniai; be to, kai kurių ki- gyvenimas pradeda apsting
rui, po kelis ha išdalino jo ir iš užsienio Į Lietuvą buvo Prieš Kalėdas didelės parti
' tų leidyklų knygos, viso per ti. šviekšnos valsčiaus vi
vaikams, o to dvarelio 60 ha Įvežta Įvairių kailių už apie jos anglių Lietuvon buvo at
3,000,000 litų kataloginės suomenės atstovai lankėsi
gabentos ir galėjo pirkti jų
miško pasiėmė lenkų val 1,500,000 litų.
pas Susisiekimo ministrą
• vertės.
kiek kas norėjo. Bet dabar
džia. Tad, kaip neteisingai
Spaudos Fondas 1941 m. Kaune, prašydami nutiesti
Žemės ūkio įumai laiko
Įsigytas, dvarelis iš Prysto- speciali instniktorių, kuris negalima gaut ir anglių, nesį
kuris
sujungtų
spalių 20 d. švęs savo 20 me - I z.plentą,
ro atimamas ir pervėdamas i daug padeda kailinių žvė vokiečiai neatgabena dėl
šviekšną
su
Žemaičių
plentu
■
tų
sukakti.
Ji
pradėjo
prieš
žemės reformos žemės fon relių augintojams. Įsteigtas geležinkelių riedmenų sto
per
Vevirženus,
Endriejavą
19 metų Įsisteigęs mokytojų
kos ir susikimšimo trauki
dą.
kooperatyvas
“Spaudos arba per Kvėdarną, Lauku
taip pat specialus koopera-i nių -Vokietijos geležinkelių
Vakarų
fronte
Francuzi
joj
k
aro
kaip
ir
nėra.
Ir
šitie
anglų
Žemes tvarkytojo Įstaiga tyvas.
stotyse.
kareiviai parodyti ne karo veiksme, bet tyčia suklaupę i i Fondas,” pasiskolinęs 4,000 vą. šviekšniškiai apsiima
jau gavo kelis šimtus smul
ostmarkių. Šiandien Spau patys pristatyti plentui rei
Anglių prekybininkams
sniegą pozuoja laikraščių fotografui.
kiųjų ūkininkų, mažažemių
dos Fondas turi: savo kapi kalingą medžiagą — akme
ir bežemių prašymų žemei LENKAI KRAUSTOMI IŠ esą Įsakyta anglis pirmoj ei- i
lėj parduoti ligoninėms, Į-! VILNIAUS BETURČIAI LIETUVOS RABINAI VA talo 1,863,641 litų, daro me nis ir žvyrą, ir prašo dar šį
PALANGOS.
gauti. Prašymai tebeplau
tinę apyvartą per 7,000,000 met nustatyti busimojo plen
staigoms, mokykloms, o kas
ŽIUOJA AMERIKON
kia. Pas agronomus ir i kitas
Kai Lietuvos ponai iš Pa liks privatiems namų savi TURI UŽ VALGĮ MOKĖT.
litų, o pernykščių metų ba to krypti ir leisti pradėti
AUKŲ RINKTI.
ūkiškas Įstaigas žmonės bū langos vasarnamių buvo iš
Elta
praneša,
kad
nuo
1
lansas siekė per 11,000,000 ruošti medžiaga.
riais vaikšto, klausdami in važiavę, tai ant žiemos tenai ninkams, jei jie yra užsaky vasario Vilniaus miesto val
Lietuvon
nemaža
esą
at

litų. Pernai pasistatė Kaune
mus anksčiau padarę ir pi
Istorija. Pagal A. B. ScIinitzerĮ
formacijų dėl žemės gavi buvo
apgyvendinta apie nigus sumokėję. Nauji užsa džia atidarė 5 valgyklas bėgę iš Lenkijos rabinų ir savus rumus, kurie su sklypu Rašto
sutaisė
šernas. Aprašo, kokiu budu
mo.
4,000 lenkų atbėgėlių. Da kymai labai nenoriai tepri- > tiems pavargėliams, kurie rabinų seminarijų auklėti kainavo 850,000 litų. Neiš žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
namie neturi ko valgyt. Tose nių. Rabinų seminarijų auk mokėtų skolų beliko 250,- dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
bar gi ateina pavasaris ir
ta ir tt. Chicago. 3903, pusk 304.
VILNIUI ATEINA PATS Lietuvos ponai vėl pradės imami.
valgyklose
“varguomenei lėtiniai esą priimti Į Įvairias 000 litų. Spaudos Fondas Apdaryta ........................................ 2250
SUNKIAUSIS LAIKAS.
važiuot Į Palangos “byčius” GALUTINAI APSKAI- I bus duodami pigus pietus iš rabinų seminarijas. Bet se turi savo: (1) Centro urmo
Draugijos Vilniaus Kraš maudytis, todėl lenkus jau ČIUOTA KIEK PADIDĖ- ! dviejų patiekalų,” sako El minarijoms išlaikyti reikia prekybą ir sandėlius, (2)
ta. Tie “du patiekalai,” tai daug pinigu. Todėl sudaryta 13 knygynų visame krašte,
PAGARSINIMAI
tui Remti vyr. komiteto po reikia iš tenai iškraustyti. Ir
JO LIETUVOS TERI
“100 gramų mėsos ir 25C rabinų delegacija, kuri ne (3) Mokslo priemonių pre
sėdyje grįžęs iš Vilniaus tos jau pradėta juos kraustyt.
TORIJA.
KELEIVY’
draugijos pirmininkas Na Elta spėja, kad “iki vasario
Atgavus Vilniaus sritį, Į gramų duonos,” už kuriuos trukus išvažiuosianti i Ame kybos skyrių, (4) Užsienių
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
vakas pareiškė, kad Vilniu pabaigos visi lenkai iš Pa pagal galutinus apskaičiavi vargšai turės mokėti po 35 riką aukų rinkti. Delegaci spausdinių skyrių, (5) Me GREIT, reikia
priduoti
garsinimą
jai vadovausiąs Panevėžio dicinos reikmenų prekybos
administracijon nevėliau PANEDfi. i
je ir krašte pats sunkiausias langos bus iškraustyti i kitas mus patirta, kad Lietuvos centus.
LlO VAKARO. Siunčiant per pa5- !
Šimtas gramų reiškia de rabinas Kanemanas. Be kitų skyrių, (6) Radio prekybos tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa- ■
laikas varguomenei užeis jiems skirtas koncentracijos teritorija padidėjo 665,600
pavasari, apie kovo-balan vietas. Palangos vilų rajo hektarų, kurių tarpe apie! šimtą dali kilogramo, arba su šia delegacija važiuoja skyrių, (7) Popieriaus gami siektų mus ne vėliau kaip panedėly. Vėliau gauti
garsinimai Į tos
džio mėnesi. Tuomet ir dau nas, kur jie gyveno, yra pa 180,000 ha yra miško, apie penktą dali svaro. Tai yra varšuvietis rabinas, karo pa nių dirbtuves ir knygrišyklą,
sąvaitės numerį
nespėjama patalpint.
geliui smulkiųjų ūkininkų stebimai nukentėjęs, taigi 80,000 ha vandenų, o visa i tik geras kąsnis ir užtai 35 bėgėlis Kalmanavičius ir (8) Litografiją ir tipografiLietuvos žydų rabinų sąjun ją, (9) Cinkografiją, (10)
Norint, kad
garsinamas nesuslbaigsis maistas ir pašarai, o teks gerokai pridėti ir paims kita dirbama žemė. Miškų centai!
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
gos
generalinis
sekretorius
Na,
tai
kur
eina
amerikie

laiko,
kol
vėl
apsivalys
ir
ap

sėklos tikrai retas beturės.
Optikos stiklų dirbtuvę. Vi reikia siųsti ir mokestį.
plote apie 60,000 ha yra nu- •
čių aukos, jeigu Vilniaus D. Icikovičius.
Daugeliui truks gyvulių, vai sitvarkys, kad sezonui prasi savinta iš didžiųjų dvarų.
sose šiose Įmonėse dirba 163
DRAUGIJOMS
rengiant pikniką
varguomenė ir tokių “pietų”
Icikovičiaus šeima prieš tarnautojai ir 130 darbinin ar kitokį parengimą, trumpą prane
dėjus
butų
galima
priimti
kams . drabužėlių, našlai
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
negauna už dyką?
• karą Amerikon išvažiavo, o kų, kurių daugelis yra su
čiams globos. Teks skubiai vasarotojus.”
garsinimus skaitoma nuo colio.
VILNIUJE NUŠALO
i pats Icikovičius, greičiausia, aukštomis kvalifikacijomis nius
organizuoti papildomą pa
DAUG ŽMONIŲ.
Už pajieškojimus darbininkų, par
UNIVERSITETAS SAVO i Lietuvon irgi negrišiąs.
BAŽNYČIA YRA SUNKI
davimus Ir kitokius smulkius prane
galbos akciją.
ir moksliniu pasiruošimu.
Paaiškėjo, kad buvusieji DVARĄ PERLEIDO ŽE
šimus. kaina 2c. už žodį. StambesVILNIUI NAŠTA
nėm raidėm antgaivls—15c. extra.
šalčiai Vilniuje pareikalavo
MĖS ŪKIO M-JAI.
LIETUVOS VALDŽIA AT
SNIEGAS SU ŽAIBAIS.
PAŽANGUS SĄVAlTRAs-iiy
“Keleivio**
prenumeratoriams už
daug
aukų.
Gatvėse
buvo
Vilniaus miestas turi už
ĖMĖ IŠ VILNIEČIŲ
pajieškojimus gimtniti ir draugi!, kai
Buvęs
St.
Batoro
universi

ARGENTINOS
LIETUVIŲ
Sausio 24 d. apie pusiau laikyti neapsakomą daugy rasti keli sušalę piliečiai, ku
na 1c. už žodĮ. Mažiausio pajieškoMALKAS.
BALSAS
jimo kaina 50c.
pirmą valandą dieną Plate bę bažnyčių, davatkų ir ki- rių dalis pavyko išgelbėti tetas miesto ribose turėjo
J U. S. A. metams kainuoja $1.50.
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
nuo mirties, o pora jų mirė. 126 ha Zakreto dvarą, kuri, Elta savo biuletiny No. 9 Pažinkite
liuose buvo pastebėtas Įdo tokių dykaduonių.
Pietų Amerikos lietuvių
reikia pasiųst fotografiją ir klaust
visus
turtus
perėmęs
Vil

praneša,
kad
valdžioms
gyvenimą.
išsirašydami
“
Argentinos
Kaip Elta praneša, dabar Be to, gana daug vilniečių
mus gamtos reiškinys. Pra
kainos.
” Adresas:
dėjo snigti gana didelėmis tiniu laiku Vilniuje yra 29 nušalo nosis, ausis ir veidus. niaus universitetas perleido Vilniaus krašte besikei Lietuvių Balsą.
“KELEIVIS,”
253 BROADVVAY,
“A. L. BALSAS”
SO. BOSTON, MASS.
snieguolėmis ir telefonų lai katalikų bažnyčios ir apie Greitosios pagalbos tarny Žemės ūkio ministerijai. Tas čiant, ūkininkai tenai prisi Casilla de Correo 203,
•Buenos Aires, Argentina.
duose ėmė žaibuoti. Mėgi 10 koplyčių, 106 žydų sina ba tokių sušalusių ir pagal dvaras turėjo kuklų invento kirto malkų dvarų miškuose
rių:
buvo
laikoma
13
kar

už
2,230,000
litų.
Dabar
lie

nusieji kalbėti telefonu, tu gogos, 10 stačiatikių cerk bos reikalingų apie 50 nu
vių, kupranugaris, arklys, tuvių valdžia tas malkas iš
rėjo mesti, nes telefone atsi vių, 1 evangelikų liuteronių vežta Į ligonines.
ir avinvnas.
Uni- jų atėmė.
a*
v
Didžiųjų šalčių metu, pra- į vištvnas
rado kibirkščių. Kibirkščių ir 1 evangelikų reformatų
versitetas
sau
pasiliko
tik
Ar tai nekeista? Mus,
buvo matyti ir telefonų per bažnyčios, 1 karaimų mal dėjus daugiau kūrenti kros
AR ROMOS
zoologijos
ir
botanikos
sodą
amerikeičius, nuolatas ragi
kūnsargiuose. Danguje ne dykla ir 1 totorių mečetė. Ir nis, mieste kilo nemaža gais
buvo matyti jokio žaibo. Po visas šitas tamsybės įstaigas rų. Buvo dienų, kad miesto kartu su mokslui reikalin na remti vilniečius aukomis,
yra
kiek laiko žaibavimas tele reikia užlaikyti. Tai yra bai gaisrininkams teko po 4—5 gais vaismedžiais ir kita o pati Lietuvos valdžia ir
augmenija.
malkas
iš
jų
atima!
kartus
skubėti
i
vieną,
tai
i
fonuose pranyko ir buvo ga si našta suvargusiam mies
kitą miesto dali gaišių ge KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
lima vėl kalbėtis.
tui.
Uruguay’au* Lietuvių Dartftmskų
VALSTIJŲ PILIEČIU?
sinti.
Socialistinės Minties Laikraštis
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty

piežius

Mussolinio Apžiūri Tankus

FANATIZMAS ŠEIMOJ.

Šiomis dienomis Panevė
žy buvo toks atsitikimas:
Vienas žydų tautybės jau
nuolis, turtingų tėvų sūnūs,
Įsimylėjo vieną paprastą
merginą darbininkę ir prieš
tėvų norą su ja susituokė.
Už tai tėvai sūnų išvarė iš
namų.
Tuojau po sunaus vestu- ’
vių susirgo motina. Sūnūs i
nuėjo sergančios motinos:
aplankyti. Įėjus sunui i kam-1
bari, kuriame motina gulė-i
jo, ji išsitraukė iš po prie-,
galvės sieros rūgšties hon-!
kūtę ir pylė sunui Į akis.
Jaunuoliui išplikintos abi ’
akys ir jis liko visiškai nere
gys.
KUNIGŲ CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigų pepatystės ispuolimas. šių knygų turėtų perskaitoriia, pasekmės ir jų doriškas nutyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterja,
du.tterjs ir mylimosios nepapultų j
tokia kunigų globų l’arašė kun. Geo.
Towsend Fox, P. 11.. sulietuvino
Ferdinand de S n n. įgitia.............. 25c.
RYMAS. Romanas. Ta knyga yra
versta į visas kalbas, todėl kad yra
gražiai aprašyta apie Ryma. Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chicago. Ilf. 1909, pusi. 432.
Drūtai apdaryta ...................... $2.50

Italija ruošiasi karui, tik niekas da nežino, kurioj pusėj ji
stos—su aliantais ar su vokiečiais, čia parodyti italų tan
kai. Kairėj matosi pats Mussolinis.
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EILĖS IR STRAIPSNIAI,
šioj knygoj telpa 23 gražio* eilės,
daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 ousl.............. 25c

j “Naujoji Banga"

mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Antra peržiūrėta ir pagerinta
i Išeina du kartu per mėnesį. Lai
laida. Kaina.................................. 25c džia Urug. Soc. Part. Liet skyrius.
NAUJOJI BANGA Suv. ValstijoMOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para w “ir
Kanadoje kainuoja 1 doleris.
šė August Bebel, vertė V. K. R.
Adresas:
N. BANGA
Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
C. Parajguay No. 1480,
ga lietuvių kalboje tame svarbiame
MONTEVIDFO. URUGUAY.
klausime. Pusi. 429, 1915 m. .. $2.00

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!
LIETI VOS LIAUDIS IR JAUNVOMENfi NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks

lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.

,

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIžYMfiJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimta?, įdomus
ir naudingas.
Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa2|sUmiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raitų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiem?.

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

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilim gat. 153, Lithuania,

Kristaus

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

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?

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir ių darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1S96 m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios 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 reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt t«
knygų, nes jaje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
sosipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tamsinima 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
gra
sidabrinėm raidėm įspaustas knygos vardas, RAINA $2.90
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 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Aštuntas Puslapi*.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Vietinės Žinios
MOTERŲ RATELIS MI*
NĖJO 13 METŲ SUKAKTĮ

South Bostone šaudymas.

' Lawrence’o lietuvių tautiška'
parapija rengia didele* ii* j
kilme*.

No. 9.

Mirė Dr. Murray.

PAGAUTl NACIŲ JŪREIVIAI.

Pereitą sąvaitę mirė Dr.!
George A. Murray, gerai ži
nomas South Bostone gydy-'
tojus. Apie pora metų atgal!
jis buvo suparaližiuotas ir
nuo to laiko jau neatsitaisė.

Mus prašo pranešti, kad
La\vrenee*o lietuvių tautiš
koj parapijoj ateinanti ne-’
dėidienj. 3 kovo. bus didelės J
iškilmės, šiomis dienomis,
buvęs
ir pertai. , atnauiintas
- -•
j.- •
s>t.as bažnyčios vidus. ta, jo
I,,asven,Įn-'mu.'.
I
j!1’}?8* JJe>IJ.u,i5.
,fll'Wo
aolmkmiai svečiai
Iškilmės prasidės'
U. }
valandą
ryto,
o kaip ,4 -po
a
,
...
pietų salėj bus didelis ban
kietas. Dainuos prof. Nava- ‘
dausko vadovaujamas cho- i
ras, kalbės vietos lietuvių •
profesionalai ir miesto dig-!
nitai ai. Tautiškoj parapijoj į
dabar čia klebonauja kun.
Albinas E. Bakunas.
į

vasario ZH

I94U m.

Tel. TRObridge 020

Dr. John Repshis
(REP2T8)
LIETUVIS GYDYTOJA*
Valandos: 2-4 lr S-i
Nedėliomis ir ftventadiealaia
aaa lfl iki 12 ryta.
H* HARVABD STREET
kamp. lnman »t. arti Central skv.
CAMBRIDGB. MA88.

Pereitą nedėldieni South
Kubiliūno radio programa.
daug žmonių girdėPastatė scenoj “Kerštinga Bostone
jo šaudvma. Tai policija
Nedėlioj, kovo 3, prasidės
Meilė.”
nuo,8;30
ryto, iš stoties;
šaudė banditus, kurie bėgo
Telefonas 21345
Pereitą sekmadieni Liet. pavogtu automobilium. AuW00P *1120 k. Pi ogi amą
MEDICINOS
DAKTARAS
Met. Žinyčios Motėm Rate iomobiliuje buvo du vyrai ir
piĮdyą Mimtellos Lietuvių
lis minėjo savo organizaci dvi mergos. Jie dūmė sliMotėrų Grtipė Vadovauja C.J.MIKOLAITIS
gatvėmis^jos 13 metų sukakti. Ta pro džiomis miesto
ma
dainininkės Onos Minei-;
miesto gatvėmis aValandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
ga ratelietės surengė puikią pie 70 mylių per valandą
kiutės ir muzika bus.
nuo 7 iki ii vakare.
vakarienę.
greičiu. Policijos mašina pa
107 SUMMER STREET.
Paprastai, žmonės Įsikal stebėjo juos ant Broadvvay.
TAISAU SIUVAMAS
LAVVRENCE, MASS.
1
ba. kad skaitlinė "13” yra Policmanams jau buvo pra
MASINAS.
nelaiminga. Kiti tą nekaltą nešta, kad toks automobilis
Taisau visokias, vyriškas ir moto
rikas.
CASPER AMBROSE. (7)
skaičių dar baisiau krikštiTcL University
. . yra pavogtas iš Roxburio,
2<9 Rolton street. So. Boston.
na: girdi, tai esąs 'einie i todėl policijos mašina leidoDr. Susan
tuzinas.“
dosi vytis. Vagys lėkė nuo
Bet musų ratelietėms “13“ City Point i Bostono pusę.
Glodienes-Curry
šį kaną pasirodė labai lai Policijos automobiliaus už Montellos lietuviukas E. BaLIETUVI DENTISTl
mingas. Publikos tiek prisi klupti. jie pasuko i D gatvę,
lionis gavo 14 mėnesių
VALANDOS: 94 ir 7-9.
rinko. kad teko ekstra stalai pro policijos nuovadą ir i
kalėjimo.
678 Massachusetts Ave^
statyti.
Bostoną. Privažiavę Sum(PRIE CENTRAL SKVtBO)
Edvardas Balionis, 19 me
Pasibaigus užkandžiam? ;mer gatVę jie sukosi taip
Kovai su vokiečių povadeniniais laivais anglai prasimanė visokių
CAMBRIDGE. MASS.
tu amžiaus Montellos lietu
būdų. Tarp kitko vartojami net tani tikri tinklai, į kuriuos sub
buvo gana plati programa i smarkiai, kad jų automobiviukas. kuris su ginklu ran
marinos Įkliūva, šiame vaizdely yra parodyti paimti anglų ne
Ratelio steigėjos ir dabartį- i }jaus (iUivs atsidarė ir viekoje
buvo
užpuolęs
Petro
laisvėn
vokiečių jurininkai, kurių submarina buvo sugauta tinkluose.
Dr. Leo J. Podder
nės veikėjos nupasakojo ra- • nas įu j^rjt0 laukan. Bet ju Bartkevičiaus krautuve
bet
Iš Leningrado.
Specialistai* Vyriškų ir Moteriškų
stovi. Gerą. kalbąpt,^™avo 5bt? du,^^ ±edTtei
” s' K-d-l y™ n.«doj.n,». Ama-.i
De.™ per
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.
^ ,. ..
, „,..,,1510 Xpan
--------z teisme
prisipažino riko* Lietuvių Kongreso
Valandos: nuo 10 IU 12 dienų,
Mus
prašo
pranešti,
kad
nyeios ministeris B. F. kubi- liaus. Policija
,
•
tada pradėjo
kaltas ir buvo nuteistas
vardas?
nuo 2 iki 4, ano 7 iki 8 vakare
liūs, D-ras Repšis ir kiti. Ne •audjl. Buvo paleista sesi atsėdėti Concordo kalėjime
kov o 2 d., kaip 8:30 iš ryto,
180 HUNTINGTON AVE^
blogai padainavo Žinyčios šūviai, bet vagys pabėgo. 54 mėnesių. Kai už ginkluo-: Amerikos Lietuvių Kon- iš W0RL radijo stoties
BOSTON. MASS.
vaikučių
choras
ukuciu choras:
buvo pa-:pnijn;;., enėmė rik ta kuris
/r*
. gresas buvo sudarytas iš southbostonietė Emilija SinTeL Commonvealth 4*70.
pklaninom
rimni
ir
iuokin
L?
u
.
c
lja
.?
ueme
KU
l.
tą
užpuolimą,
tai
bausme,
S
:
♦
nažanein
Amerikos
deklamuota
eKiamuota nnuų 11 juokin , lskrit0 is automobiliaus. Jis np<nnL-i Teisėias nritaikė dviejų pažangių Ameiihos kuvienė pasakys kaip ga
lietuviškas dešras.
gui eilet-asciy. sulošta trijų; pasisakė esas Jaul Marklis, 'f'"?h,L 'įetuvnj srovu) ir draugijų. minti
CASPER’S BEAUTY
metu
jam lengvą bausmę dėl to, Dabar viena tų srovių pasi Prie to da bus muzikos ir
veiksmų scenos reikaliukas I j? „
__ amžiaus,
___ _ iš
_____
Tel. ŠOU 2805
SALON
Dor- kad jis da jaunas vyrukas ir
“Kerštinga Meilė.
Beje,■ chesterio. Pavardė gali but gal neapsigalvojo, ką darė. traukė ir išstojo visos tai dainų.
83 L STREET, arti 4-tb Street,
DAKTARAS
srovei artimos draugijos.
Nedėidienio rytą,
kaip
gražiai sudainavo tris daine- į HetUviška. tik iškraipyta,
SOUTH
BOSTON,
MASS.
Jupiteri*. South Bostone pasitraukė 9:30, iš tos pat stoties gros
les p. Repšienė. Nors ponia į j^as bUvo tie kiti automobi- ___
J. L. Pasakarnis
Tel. ŠOU 4645
Repšienė šiomis dienomis į liuje, jis sakosi “nežinąs.”
socialistų organizacija, D. South Bostono Wally JaOPTOMETRISTAS
eina ant operacijos stalo, bet' Jis paprašęs jų kad pavėžy- Socialistų prakalbos Nor- L. K. Vytauto Draugija, Bal sons orkestrą, dainuos Ade- į
Ofiso valandos:
nežiūrint to ratelietėms pa-'tu ir jie jį priėmę
so Draugija, SLA 359 kuo liną Lušiutė ir Povilas La- •
woode gerai pavyko.
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
tarnavo ir gražiai palinks-1 ‘
_
A. J. NAMAKSY
Pereitą nedėldienį Nor- pa, SLA 175 kuopa ir kelia- J penas,
Seredomis:
mino publiką, ypač sūdai-'
Nuo 9 ryto iki 12 diena.
Real Estate & Insurance
vvoode buvo suruoštos Lie tas kitų. Taigi aišku, kad A- j
Laiško* “Keleivy?*
!
nuodama “Joną ir molini į Žydų jaunimas pasmerkė tuvių Socialistų Sąjungos menkos Lietuvių Kongreso!
447 BR0ADWAY,
Sovietų Rusiją.
414 w. BROADH'AY.
uzboną.” Pne šitos progos!
jau nebėra,
ir jo buvęs
CentSOUTH BOSTON. MASS.
...
.
„,
,,
Yra
laiškas
K. Adomoniui.1
kuopos
prakalbos.
Kalbėjo
SO. BOSTON, MASS.
mes linkime p. Repšienei Į. Žydų jaunimo organizaci 4< Keleivio” redaktorius apie įas viešai yra paskelbęs, kad ,
Montevideo, Urugvajaus,
Office Tel. So. Boston 0948
Hadassah,” kuri. turi
laimingai pergyventi
: ja
keini operavpvia-.,i«
tu.. 1 ę«
l-.vo
Kongresas
RES. 251 CHESTNUT AVEL,
knncrrsas jau
iau likviduotas.
likv,duotas., nnn Antano Adomonio. PaJamaica, Plain, Mass.
sity
vėl
mus;^™n^anedėįta>U^,ika kUsėsi Vis dėl to tūli žmonės to ne- siimkite
ciją ir greitoj ateity
Gyv. 311S2
•Tel. 28624
Res. Tel. Arnold 1028
palinksminti.
,.įėjo
>uvaziavi,
aiso ir
dangstosi Amerikos
, rejo >avo atstovų
u .-Ui
nz-idMiv
iėrrirdr, P
P^ISO
11’ OangSlOSl
AmeilKOS
_ ______________
: \ DrJoseph A.Gaidis
Gerai dainavo ir kita jau- mą
Bostone ir
pasmerkė So- ^abao. idomiu dalyku." Ko- Lietuvių
vit^RuX
ir<T^Suomi^
Lietuvių Kongreso
Kongreso vardu,
vardu, j Kažin koks elgeta Lynne
OPTOMETRISTAS
na dainininkė (pavardę pa- ujnujimo
vietų RusijąSovietai
dėl Suomijos
sSS munistams kalba gal ir ne- Prle?
reikėtų protestuoti, U!ipuo]ė ir apiplėšė gelžkelio PAS MUS JUS GAUSITE
Valandos: 9 iki 12
VISOKIEM PADARAM
miršaul. Nors bai
akelis jos užpuolimo. bovieUi sulaužė
! nes tai klaidina ir suvadziobininka T Jrmba atimdanuo 2 iki 6,
t iei lavins Į sr ąrb.kus! _ nc.i.umaujus
demokratijos *Mįp
nes kalbėtoja tpiwne - i Ja
visuomene.
„„„
;?‘Dast
"5^^
A
nuo 7 iki 9.
dar silpnokas, bet jei lavins į «u vmic-i
-1=;'
visuomenę.
mas
aroio $6 40
Geležies Reikmenų
■Seredom 9 iki 12
jį. ateity turėsim visai gerą principą, kad mažos tautos
i^mXuvo f
nori veikti’ ^gul vei- maS U Pastai°J°
ir susitaras.
. 1^3 mus gausite: GeriaoMOs Ra
meno pajėgą Abiem sol.s- tur. apstsprendnno te>^<
Matu,.ane ttys plėšikai
AKIU DAKTARAS
ges PENTU. ALIEJV. STIKLU.
PLUMBINGV. Visokių smulkių i Ištaiso defektuotas akis ir tinkatėm akomponavo pianistė pasakė “Hadassah“ pirmi- savaitė prieš tai komunistų į ^dangsto _01 gamzadja, au- naĮ-jjes jajku užpuolė jauną
reikmenų iš geležie*. SIENOMS ' mu laiku sugrąžinu šviesų. Išecp. Valentina Minkienė.
j ninkė Nell Ziff.
POPIERV. Visokių reikmenų i žeminuoju ir priskiria akiniu*.
prakalbose.
‘ j nos jau nei a. _
žydą Wolfą ir išplėšė $500.
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
“Kerštingoji Meilė“ vai-;
114 Summer Street,
Po prakalbų draugės so- !
Progresyvės draugijos Kai jis norėjo priešintis, jie !
mos. ete.
dinti geriausia sekėsi J. i
Geriausis
Tavoras, PrieinaBedarbis užmušė akių
LASVRENCE, MASS.
movė jam peiliu ir sunkiai
cialistės pai-uošė užkandžių,'
narys.
mia- sia kaina. Pristatymas veltui.
Taurinskui. Zablackienei ir į
daktarą.
Užeikit ir Persitikrinkit.
sužeidė.
prie kurių Įvyko gana malo- i
;
y
Valukonienei. <> daugiausia
Charles Spencer, 24 metų nus draugiškas pasikalbėji-! Didelis gaisras Billerikoj.
G. L. KILLORY
juoko sukrėtė Kurilienė. Ji' amžiaus bedarbis, nuėjo opFlood Sųuare DR.
Revere miestely sudegė)
mas.
Keliatas
draugų
užsira-i
šį
panedėlį
Billerikoj
su

66 SCOLLAY SQUARE, Room 22
pasirėdžius 70 metų ••jauni tiskų stiklų krautuvėn. kur
BOSTON. Telef. Lafsyette 2871
Uardware Co.
; degė Odd Fellovvs Hali ir savo namuose Josephine ■
arba Somerset 2044-J
kaičiu“ pasakė puikų mono dirbo jo pažįstamas akių se “Keleivį.
Puleo, 49 metų amžiaus mo-)
A. J. ALEKNA, Savin.
---------------;
trys
gretimi
namai.
Ugnis
SPECIALISTAS
KRAUJO INKSTŲ
logą: visa bėda jai buvo su daktaras Glickman. ir pra
tevis.
IR NERVŲ LIGŲ.
628 BROADWAY,
Sumušė
žmogų
ir
atėmė
i
gręsė
visam
miestelio
centtais ūsais: krinta, padlos. ir dėjo rodyt jam revolverį.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
SOUTH BOSTON. MASS.
pinigus.
Įiui. Gesinimo darbas buvo
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L
Sana.
J. Kis. Revolveris iššovė, sakoma.
Tel.
ŠOU
4148
Pereitą
sąvaitę mirė HarAnksti pereito nedėldie-Į sVnkus.’
^bai šalo ir uger
_
~ ,7 ”
7 iv
’Kad visai netvčia, ir daktara nio rytą Jamaica Plain bu.l“zarnos
^rnos kelis
kelis karkai- vardo
'aido universiteto profesoBus socialistų prakalbos.
užmušė. Spenceris pabėgo ir
i
ius Norton.
vo toks atsitikimas. Pilietis itUS uz5a'°
Prakalbas rengia LSS 60 norėjo pasislėpti, bet kai poir 71 kuopos sekantį nedėl- licija iį apsupo, tai jis pra- Campbell važiavo automo
Gydytoja* ir Chirurgą*
A.M. Dambrauskas
dieni
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
pn
Karpenteris, Pentorius
Harvard st.. o So. Bostone— tas ir dabar jį kaltina žmog7:30 vakare. Lietuvių salėj, žudyste. Klausimas neaiškampas E ir Sil ver sts. Kai- kus, kam Spenceris nešiojobes “Naujosios Gadynės” si revolveri ir kam jis rodė
redaktorių? J. Stilsonas ir ii daktarui Glickmanui? Kai
“Keleivio” redaktorius S. kas sako, kad tas revolveris
Michelsona? abiejose vieto-j buvęs nupirktas Spencerio
se. Kalbėtojai aiškins apie jaunai žmonai užmušti.
vėliausius karo įvykius, apie
padėtį Lietuvoje ir ko tenai Žada išsprogdint majoro
galima tikėtis ateityje. Ren-'
namą.
gėjai kviečia visus dalyvauMedfordo majoras Carr
«...

•

,

•

V V < a \_Z t VI

iii V4 I VZ * tt. ’

v. V* l 1

ii I-jpi.-ime d abu naujų Ų’,gavo grąsinantį laišką, kuidonnų dahkų.
Rengėjai. rio turinys maždaug toks:
“Man nepatinka tavo politi
Svetimšalių nepriima
ka. Aš turiu daug geresnį
darban.
planą miestui valdyt. Jei
General Electric kompa mėginsi man priešintis, tai
nija Ljune pranešė visiems tavo namas išlėks į padansavo rangovams, kurie atlie- ges.” Po laišku pasiraso
ka jai kokį nors darbą, kad, “Black Spade.” Tai tas pats
jų darbininkai privalo būti • parašas, su kuriuo nesenai
visi šios šalies piliečiai ir tu-; buvo mėtomos plytos pei
li turėti prisisegę tam tikras! Everetto
majoro ’ langus,
ženklus. Nepiliečių ši kom- Matyt, tai pusgalvio darbas.
panija nuo šiol ncįsileisianti

Du daktarai pateko į bėdą-

ant savo žemės.

_ ,

—-------------

Šią sąvaitę prasidėjo dvieTrokas sugriovė namą.
jy fjaĮę(aj-ų byla, kurioj jiedu
Didelis aliejaus trokas pe-; kaltinami
padarę vienai
įeitą sąvaitę smogė į murini merginai nelegalę operacinamą prie Phillips gatvės ir į ją, po kurios ji mirė. Kaltiišvertė pamatus.
Trokas namas yra Dr. C’ailer iš Maltaipgi nukentėjo ii jo tanka i deno ir Dr. Nyman iš Arprakiuro. Apie 1<»0O galionų lingtono. Be fo da kaltinadieja is subėgo į -ugriauto į mas u tos merginos vaiki
namo skb-ną i’ paplūdo ant j nas, kuris juos pasamdė tą
gatve-.
opęr-ieija atlikti
I

~

? jo automobili ir liepė pa-,lesex Supeiioi teismą^.
važiuot į nuošalesnę vietą,)
.
~
kur jie iškrėtė jo kišenius, i Pei eitos subatos naktį ra
atėmė $31 pinigų, paskui su-! gys įsjauze^ gėlimų sandelį
mušė jį ir pabėgo. Kiek vė- pne 605 Dorchester avė. ir
Hau panašiu budu buvo už išnešė 20 keisų degtinės.
pultas ir apiplėštas taxi ve
Suomijai šelpti fondas
žikas Paul Durnas. Iš jo at
Bostone jau surinko $16,000.
imta $9.

Broadway Radio
and Electric Shop

Ablenai taisau viską prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Namo
pataisymo, kreipkitės pas mane.
Darbas bus padarytas patenkinan*
čiai ir prieinama kaina.

OFISAS: 315 E Street.
SOUTH BOSTONE.

<kampas K Street)

So. Boston, Mass.

Te!. Boulevard 8483

Tel. ŠOU 1130
Agentai Philco. RCA ir Zenith

BEN. GEDAM1NSKI, Manager.
Turim 17 metų patyrimo.

LAIMINGŲ 1940 METŲ VISIEMS LINKI

SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTSS

BLINSTRUB’S

Village & Grill
Valgiai yiaaoinet Šviežų* ir rinktiniai.
Kas mylit gardžiai pavalgyti,

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

GAUNAMAS IR BONKUTESE

81 LAFAYETTE ST.
WORCESTER. MASS.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT I’ASISVECIUOT I BLINSTRUBŲ VAIDYKLA.

Kampas D STREET ir BROADWAY

Bostono Skyrių*, 1410 Coh’mh’’*
SOUth Boston 2271.
South Boston. Tol.

r

ŠOKIAI!

NEDRLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

BROCKERT BREWING C0., hc
TELEFONAS
Worce*ter—5-4334

DAINOS,

KIEKVIENA VAKARA {VAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PERTRAUKOS GRIEŽTA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

SOUTH BOSTON, MASS.

t

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI.
(Insured
Mcvers)

Perkraustom
čia pat ir j to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

BAY V1EW
MOTOR SERVICE

tai užeikit pas Blinstrubų.

VAIDOVIUS-FLOOR 8B0W
KABARETAS,

Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

702 E. BROADVVAY

Parduodam ir Taisom
RADIOS

31 RICHFIELD ROAD.
ARLINGTON. MASS.
Tel. ARL 4926

DR. MARGERIS

SOUth
Boston
1088
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigina.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brebais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
I9DIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočianas — savininkai.
Taisymo ir demoaatravima vieta:

1 HAMUN STREET
Kamp. East Bigfcth 8tų

I

