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Belgijos Orlaiviu

iAduvauMfioo
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kųai $50fioojooo.

i Dabartiniu laiku KongrePereitą subatą vii-šum Bel
Žmonių.
i san yra įnešti 7 biliai, kugijos pasirodė didelis vokie
Lietuvos Raudonojo Kry i riais siūloma paskirti iki
čių bombanešis orlaivis. žiaus atstovas
Ženevoj pe-i $2o,000,000 Euroops žmoTrys belgų karo lėktuvai aprapoi tavo, n^mg majtjnt£ Norėdamas
I lijos. Todėl
ėl Anglijos reprejį. Vokiečių bombanesijos esančios
eios atkreiptas ne šis pl,dėjo taudyt. Tuomet

i

Aliantų laivynas konfiskuo
------------- --------- ---------- irtivuiirt." uuvu vokiečiu nusiąs Italijos laivus kurie ga
tis. Jeigu Dalijai reikią ang- šautos ir jo orlaivis tuoj nubens iš Vokietijos anglis.

METAI XXXV

anenandoan rio Miestas
Skęsta į Anglių Kasyklas
fZ

IUO 000 Amonių
įmaniu
NetekO DarbO.

į APIE
1,000 ŽMONIŲ LIKO BE PASTOGĖS

i

I Nuostoliai siekia $1,000,000.
nnn
Nukentėjo daug ir lietuvių.

‘“vy“

°»YVY?1V' kuris po didžiojo karo taip
Amerikos pašaikrito žemėn. Kitas belgų or-1£S y vaWz,os esą ap,e
iaivis
vis nukrito žemėn vėliau,
vėliau/..
lai
: ....apollavo Tautų
nes ir jis buvo kulipkomis . .^k 'l Cmiion aibėVen
suvarstytas.
paaiškino Kongregūsių nuo bolševizmo lenkų so komisijai,
kad vien tik
vis pabėgo. Dėl šito įvykio ~ L|nnft R .
Belgija iškėlė Vokietijai ašt- ..Al nabėeėliu su dara bu LenkiJai dabartiniu laiku
ni
nifttpsta Berlynas
Karimas naši.
begenu sudarą
DU-j1 <V7
wikia
SAO
nno
reikia
apie ^v,vw,vw,
$50,000,000,
rų protestą.
pasi- ido,U0U
. „r.-paVQw»«rioi
« it; nnn
“VI“ anio
»ir
aiškino, kad tai buvusi “kiai«vvpntniai Vi«i apie pusę tos sumos turinti‘
da.” Vokiečių bombanešis į^esą taik®^ koncentracb'parupinti Amerika. “Ąš esu
pasiruosęs pumoj eilej selptarėsi lėkęs viršum Francu- jos stovyklose.
ti motėm ir vaikus, ležiuzijos ir manęs, kad jį užpuoRumunų Raudonasis Krv- rint kokios jie butu tautvlę anglų orlaiviai, todėl ir »•
1
’
žius
pranešė, kad Rumuni- b “„ - Hooveris
šaudęs į juos.
--------------jos teritorijoj esą 10,000 Bįlševik jr naciu
iau.

------- ------bė anądien,

Apie

1 valandą

pereito

lių, tai ji galinti nusipirkti
Anglija pastebėjo, kad jų kiek tik norinti Anglijoj.
eliltaliItalija gabenasi iš Vokieti Dabartiniu laiku keli
jos anglis. Per pereitus me jos laivai kraunasi Vokietiy.“1*"‘ j"'''’’Po žeme pasigirdo kažin
tus italai paėmė iš Vokieti jos anglį Amsterdamo uosJi tui i gerai tą žinoti, kad , . di.71nma< rah ė<p at-ijos 7,000,000 tonų anglies, te. Mussolinis įsakė jiems
per gruodžio ir sausio menenlvriai
nionUi per
.w,. anglų
o,v,riuKbvV.jHu
i.,
tuo tarpu kai iš Anglijos nu plaukti
mus
1,160,000
žmonių,
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*
dži
^
,
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^
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į
ad taj
blokadą ir
-ko darbo. Bet ji priduria. - pradžios manyta, kad tai
pirko tik 500,000 tonų. Ang nepaisyt jokių grąsinimų iš
k<
kad dabartiniu laiku vis dėl zemes gebėjimas Bet yelijai tas nepatiko ir ji aiš Anglijos pusės. O anglai sak*
kiai tą pasakė. Italija norėjo ko, kad jie tuos laivus tuoto pne daibo esą 1,100,000
d= t5 • .)np.,in k.,_
žmonių daugiau, negu per- p‘a
Aeika^obi-1 o\
pasiteisinti ir įsiklampojo. jaus suimsią ir Vokietijos
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laiku
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Esą, tas anglis Vokietijoj anglį konfiskuosią. Taigi
pereitą
vasalą
ir
rudenį
kompanijos
įskase
angln .s
kasa Italijos darbininkai. šioje valandoje viso pašausamda buvo gerokai pakilu- P°
Tas kaip tik ir davė Anglijai lio akys atkreiptos į Anglisi. Kiek iš 4so žmonių da- , Ugniagesių stote sirena
pagrindo paskelbti toms an jos-Itolijos susirėmimą. Kai
Olandai
Kasdien
tuojaus pradėjo švilpti paglims blokadą. Jeigu tu pri kas mano, kad Mussolinis
dei*u ir vaiku bar vra be darbo, Jji nepa1
vojų.
Bet iš nedeldiemo
Suomijos ,Raad;
kurie neturi iš ko gyventi
sipažįsti, sako Anglija Itali galis paskelbti Anglijai ka Saudo į Orlaivius.
_________
žmonės
buvo giliai rumbę
v .1
™ jr Pranešė, kad dėl bolševikų Hooverio apskaičiavimu išjai, kad tavo darbininkai rą ir stoti Vokietijos pusėj.
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miidant jie galėtų prieš mus lijos laivus su Vokietijos riai.per Olandiją, nes skristi 000 šitų nelaimingų žmonių, į,S?lSJ,ki(^?SaroS”‘lklaap,C lalyba apskaičiavo, kad jau tiek sukrypusto.*, kad
laivus
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mes tau šitų anglių nepra
--------------daug daugiau gazolino, ku- į o kitais 'rūpinasi pati Suomi- i - -™0 1U • ,g.e Jau. Pa~ vienytose Valstijose priaugo daryti ir žmonės turėjo bėgleisime. Ir nepraleidžia.
&,„o
rio Vokietijoj labai trumpa. Į
vaidai5
1
! reme Hoove"° bukimą. 23,000,000 jaunų darbiniu- ti „į,- langus.
Italijoj šitoks Anglijos ollOS r IROS OttfCOM Djandjja yra nusiuntus jau
i
kų. Tai jaunuoliai, kurie
Iki išaušo rytas, anie 2,(M)0
žingsnis sukėlė didelį suju Nudėjęs 450 Rusų. 11 protestų Berlynan ir4įi/
Pnenlin/t
ir 4 į /1i;*
Pasalinti EOta.
mdarb®
PabėKP
dimą. Visa fašistų spauda
,
Londonan dėl jtįneitralii /^^^7 ^®*^141"^ BERTIES UNION GALVA jieškoti. Šitas darbo minių namų. Vėliau kai kurie gaUnited Press praneša iš mo
protestuoja prieš Angliją.
i, bet tie protes- ■ dus is Visuomenės ,' Pereitą nedėldienį rezig- prieauglis esąs dvygubai di-j jįjo sugryžti, bet apie 1,090
Mussolinis -įteikė savo val- Helsinkio, kad suomių arnegelbsti Todėl
navo American Civil Liber- dėsnis, negu bendras gyven- žmonių liko be pastogės,
džios protestą tiesiai Angli- mijos vadovybė paleidusi dabar „landaHiradėj,. sveti-'
Pareigų.
ties sąjungos prezidentas tojų prieauglis. Nes visų gy
Pradėjus miestui kristi i
jos ambasadoriui Romoj. ? kareivį Simą Haeyhae atos- mug oriaivįus šaudyt. Be- Pereitų metų birželio mė- į Dr. Harry F. Ward. Jisai pa- ventojų per metus priauga kasyklas,
sutruko vandenBe anglių, mat, negali eiti i togoms, nes jis, kaip neiia- veik nėra
dienos, kad ne- isy Italijoj buvo išleistas i reiškė pasitraukiąs iš tos or- 7 nuošimčiai,
o darbininku ir žibinamojo gazo lyno .
Pu°rii
Italijos pramone. Italija su-, prastai geras saulys, —
• ** * J • A A
*
• * • • T -ll 1 T ••
• 11V1 Suliesi
todėl vanduo ir gazas tuo
vartoja nėr metus 14,000,- tęs savo šautuvu
jaus buvo užsukti. Miestą
000 tonų anglies, o namie jų' Jis išbuvęs fronte du
pasiliko be vandens, kas la
prisikasa vos tik 2,000,000 į mėnesio. Šaudymas
bai
padino ugnies pavojų.
tonų. Iš Vokietijos ji gabe- ’ met buvęs jo mėgstamas
apsišalinami iš valstybės tamy žįsta ir susidėję su fašistais tingesnes
Žemės dubimas apėmė 16
nosi anglis traukiniais ir lai- sportas. Jo draugai pastebėdagi stengiasi demokratiją svietusios
Peipino
Skurdžiai
:
bų,
iš
visokių
visuomenės
įblokų
plotą, iš viso apie 500
vais. Traukiniais, supranta- ję, kad jo paleistos suvis nie17 i
6
staigų ir pareigų. Jie nega- sunaikinti.
ma, italai gabensis anglis ir! kad nenueina pro šalį. PaWORCESTERY SUDEGĖ namiZ pnčiam miesto vidui y.
Vaigo sumeną. pės vesti nei kontroliuoti joi Suiro naujas pašto triob *toliau, bet neturi tiek vago- i kol jis nėra tikras, kad jo
5 ŽMONĖS.
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praneša,
‘
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įmonės,
kuri
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.
sys, kuris nesenai buvo panų, kad galėtų jais prisivežti s kulipka pasieks priešą, jis
Pereitos subatos
_____
samdosi jaugiau .kaip 100
TENGHAI MIESTĄ.
kad
buvusioj
kitąsyk
Kinį.
nakti
S(atytas VVashingtono pimtnglių kiek reikia T'"’
Worcestery
užsidegė
liu’stokos jau 150 traukinfų'tui eikvoti paraką?” jisaiš- jos sostinėj Peipine (Pekia
l
)al
*
gaiš: suiro abidvi high
Kiniečių žinių agentūra pra
bildingas
išimta iš susisiekimo siste kiną. Todėl draugai patarė ne), kuns dabar yra užimtas but jokių laikra^ių nei zui neša įdomią žinią. Ji sako, tamentų
PVle' schoolės x ( junior ir senior),
nios, o dabar svai-stoma su- jam kasdien užsirašyti, kiek 'aP“n0- slturdas esąs toks m y redaktoriais. Ii jie ne- kad kiniečių drąsuolių būrys Pleasant streeto. Ugnis kilo ugniagesiu stotis,
Hotel
manymas, kad po dvi dienas jis nukerta bolševikų. Ir jis
, ^ad biednuomene g
Tčimrt davnma tik nakties laiku sulipo per sie iš apačios ir užtvėrė gyven- Mondour,‘ Millerio marški’
” ' r-.......... ■•'pradėjęs užrašinėti Kiek- stabai badauja. Jautienos m<K Isimte dai omą hk ną į Tenghai miestą ir už tojams kelią išeiti, lodel 4, njų dirbtuvė, Armouro mėvienos dienos užrašą jis pa- ir kiaulienos mėsos krautu- tiems zydamsjome yratai- puolė japonų garnizoną. Į- moterys ir vienas
rj i vyras su
įmone ir visa eilė kitų
kiti asmeasme biznio ir visuomenės įstaigų,
duodavęs savo rinktinės va- vese beveik negalima gauti, "avę italėjaraujoj ir dabai vyko baisi kova, kurioj ja- (e”e mirtlPa1’J? 7‘ krti
Daug nukentėjo ir musu
partijoj linai buvo nugalėti ir miįs- "-V® aį’^- TarP
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vę, kad užrašas teisingas, ,al J?® kaina biednuomenei Nors suvaržomi n jie, bet ne
blokadą.
i rankose. Terighai miestas i
r..a
«namas k,„.
i centre
biznieriai
uždarinėja
Vėliausios žinios iš Lon Vieną dieną prieš Kal&as neprieinamu. Kiti maisto taip griežtai.
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kad
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nušovęs
24
raudonarmieproduktai
taipgi
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Pietų
Kinijoj,
apie
dono sako, kad Anglijos vy
padegtas
tyčia.
Nuostolių.
’
Darbininku^ reikia Stalinas Serga t roto 12 mylių į šiaurės rytus nua
kia netekusios savo namų.
riausybė atmesianti Musso čius. Paskutinis jo užrašas sys.
ugnis padaro $60,000.
padaręs
iš
viso
jau
219
sudviejų
menkių algt^, kad
!
Swatow
uosto.
Japonai
buvo
visas
miestas jaučiasi pri
linio protestą kaip nepama
Liga.
svanĮ
užėmę jį 5 mėnesiai atgal. PRIGĖRĖ 300 KINIEČIŲ. slėgtas baisios nelaimės.
tuotą. Anglijos nusistaty naikintų priešų ir todėl jis gaJeW I}PslP11rk2!
Iš Budapešto pranešama,
Apskaičiuoto, kad nuosto
mas yra toks, kad ji turi pil buvęs paleistos atostogoms. mdtų. Todėl biednuomene
Iš
Šanchajaus
pranešama
TT
,
maitinasi
šuniena,
arkliena,
kad
Sovietų
Rusijos
diktatoREIKALAUJA
PAŠALIN
liai sieks per milioną dole
ną teisę stabdyti ir konfis
United Press koraspon- asijjena ir kitokiomis šlykš- rius Stalinas sunkiai sergąs i
šitokia žinia: iš Ningpo uos rių. Kai kurie namai stačiai
TI DIESĄ.
kuoti gabenamas iš Vokieti dentas sakosi turojęs su juo
to
išplaukė
didele
laive
proto sumišimo liga. Prane
jos prekes, nes Vokietijos pasikalbėjimą. “Ar tiesa, y
Hollvwoodo
Saiunva
De!’•km
1.spiečių,
AauKevyi-ų,
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,alvų.e ir300
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pusiau,
kiti sulindo
tiony
u
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ut
motei
žeme
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šimas
priduria,
kad
profeso

submarinai skandina visus kad tamsta nudėjai tiek
K<lla? peaa. .
ŠVEDIJOJ SUDEGĖ 5
rius Ettinger, pagarsėjęs mokratijos Akcijai pareika- į.u u tos laivės iie turėio 1 -?n-ę • !
prekybos laivus, kurie tik daug bolševikų?” paklausė
lavo
kad
koneresmana*
•'
,
.
•
J
neltl
!
J
Uos
pavojinga,
nes
KOMUNISTAI.
smegenų specialistas, išlė Dies’, priešvalstybinei veikįį^kieTtoliau !leŽinia- ka‘,a *ali, ^ iuti k?'
plaukia į Angliją ar iš Ang- korespondentas. “Aš makęs orlaiviu
Maskvon
ir
a’’aą^kėdtęi’,fi»- šv«^- r^komJS; ĮEpta;
‘Rurij;,.siž^mė
Jįnelai tirti komiteto pirminin- nuo kranh, J *io.a kažin ka> bos, jeigu jos da km neia iFINAI SULAIKĖ RUSŲ
OFENSYVĄ.

Iš Helsinkio pranešama,
kad rusai buvo priėję jau
beveik prie pat Viborgo
(Viipuri) miesto vartų, bet
suomiai juos atmušė ir nugiudo atgal su dideliais
priešui nuostoliais. Pereitą
savaitę Maskva pranašavo,
kad Viborgas busiąs Sovie
tų rankose iki kovo 1 die
nos. Bet rasai da nebuvo jo
paėmę ir 5 kovo dieną, kuo
met buvo rašoma šita žinia.
J šiaurę nuo Ladogos ežero
suomiai vėl sudavę rusams
keliatą labai skaudžių smū
gių ir paėmę daug karo groApie tai praneša “New
bio. Api
York Times ’ specialus korespondentas.

“Mano apskaičiavimu
nukirtau nemažiau
450, bet aš neskaitau
riuos nušienavau iš
svaidžio. kuomet jie ,,u...e
musų pozjcųa.s tirštomis, eilemis. Skinti priešą kaip zolę šienaujamąja mašina, tai
nėra jote spoi-tas ir aš to neskaitau sau i kreditą Aš
aka tau tiltuos kuriSos aš
skaitau ūk tuos, aunuos as
sumedžiojau savo šautuvu
kaip vilkus medžiokles lai-

nag p.,

Į savo komiteto vardu, be to
Maskvos Maskvon jau metai atgal.
komiteto žinios, viešai ap
-- -----------Jįn
KRUVINI RINKIMAI
šmeižė Hollywoodo artistus
ir rašytojus, kurie kovoja
"
ARGENTINOJ,
11 Anglijos impei iallstU>, ,
.
prieš
nacizmą.
kad tas B8’8"*8 cs^ « <lar' .*
ne«le’riienj dovy,
nlos Argentinos provincijos
MOTINA NUTEISTA
’
------------rinko savo atstovus i šalies
MIRTI.
JAPONŲ LAIVAS ŽUVO Kongresą. Balsavimo metu
ku.
,
NUO MINOS.
kai kur buvo didelių riaušių
Mrs. Tillie Irelan, 35 nu
RII91IA ATęięAKC* RFM
•'•——v “•«*’# agentūra ir kraujo praliejimo. Buenos į tų amžiaus moteris, kuri PhiJ Tl KINIIA
praneša, kad Yantze upėj Aires provincijoj buvo nu- ladelphijoj sumėsinėjo ir
11 Kiniją.
24 vasario dieną japonų ka- šautas senatorius Luis Guer- i paskui sudegino savo 2 metų
Radijas šią s^vat? pa- ro laivas užėjo ant minos ir ei, o Santo Fe provincijoj'amžiaus vaikutį, pereitą sąskelbė, kad Sovietų Rusija žuvo su 100 japonų. Minų per riaušes buvo užmušti, vaitę buvo nuteista mirti
jau neberemsianti Kinijos toj upėj pridėjo kiniečių trys radikalės Piliečių Są- i elektros kėdėj. Teisme ji
karo prieš japonus.

|

susižeidė.

partizanai.

jungos nariai.

j prisipažino
. .
kalto.

irnuiiMicTAC PAruiN

MAN

CUZIJOS SENATO.

, Pa’iijoms tuojaus butų už? drausta kasti anglis is po
miesto.
Ir angliakasiai tuojaus melė dar};a

Pereitą sąvaitę Francuzi-. Kasyklų ekspertai sako.
jos senatas nutarė išmesti is kad žemės griuvimas gali
savo tarpo komunistą ta-j tęstis da porą savaičių.
chin’ą. Socialistas Alexan-i
----- -——
dre Bachelet ir Andre Mari- BOMBĖJAUS MIESTE
zet buvo tik du senatoriai, SUSTREIKAVO 160.009
DARBININKŲ.
kurie balsavo prieš jo išmetima. Komunistai FrancuziBombėjaus mieste, Indi
joj dabar yra skaitomi vals- joj, 160,000 darbininkų ap
tybės priešais, nes jie \Ta fa- skelbė streiką, reikalauda
fistiškos Vokietijos ‘ tolki- mi pakelti algas 15 nuošim-

ninkai.

cių.
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“MUMS LARAI LIŪDNA, NES SOVIE
TAI ATĖMĖ ARELI.”
Taip rašo lietuviai ii rusų
užimtos Vilnijos.

draskos, nei žibalo, tai mes
slapta parsinešam iš Lietu-

Valvs kuris gvve- vos pusės’ Sovietai iki šiol
„aJJuozas
75e^e
kUK
ŠS
taip aiškino savo knygoj
Portland st., siomis dieno- tai galėjom nueiti į Eišiškes
FAŠIZMĄ?
mis gavo pirmutinį laišką iš ir parsinešti druskos. (Eiši
•‘Bolševikiškoji Revoliuci
škių miestelis Lietuvos pu
ši klausimą' gvildena ja” Litvinovas. Bet tai buvo
savo namiškių Vilniaus kra sėje,
netoli nuo sienos. —
•*The šocialist Standard." klaida.
šte, kuris pirma buvo po
Red.)
Didžiosios Britanijos Socia
Dalykai pasaulv vystėsi
lenkais, o dabar bolševikų
listų Partijos organas šių visai kitaip, negu bolševikai
“Aš su Jonu nueidavau į
paglemžtas. Komunistai pa
metu sausio numery.
tikėjosi. Kitaip, žinoma, ir
sakoja, kad Sovietai “išlais Eišiškes dažnai. Nusinešam
Kad bolševizmas jau išsi negalėjo buti. nes pasaulio
vinę" ūkininkus iš po lenkų suverptų lininių siūlų ir ki
gimė i rusiškai-nacionalis- proletariatas nebuvo “pri
despotizmo. Taigi pasiklau- tokių daiktų, ir už tuos daik
tišką fašizmą, tai mato visa? brendęs revoliucijai.” kaip
sykit, kaip tuo “išlaisvini tus nusiperkam ko mums
protaujantis pasaulis, sake klaidingai manė Leninas.
mu” džiaugiasi patys ūki reikia. Lietuvoj yra visko, o
•’The Šocialist Standard:"
pas Sovietus sunku ką nors
ninkai :
šitą Lenino klaidą pa
šito nemato tiktai eiliniai
gauti.
“Ačiū už laiškus ir tele
komunistai. Jie vis dar tiki. veldėjo ir Stalinas, sako
“Ant galo bolševikai mus
“
The
Šocialist
Standard."
gramą,
’’ sako šis laiškas.
kad Sovietų Rusija yra ta
sugavo
ir ilgai laikė suėmę.
“Mes buvom labai neramus,
pati komunistiška Rusija, Stalinas taip pat liepdavo
Buvo
labai
šalia, musų ko
1917—191S*me- sav° agentams skelbti, kad
nes nežinojom, kas su tavim
kuri buvo
atsitiko. Manėm, gal Į armi jos buvo peršlapusios, bet
tais. Jie nemato ir nesupran “pasaulio proletariatas eina
<iu dienu 5U bolševikais.*’ Dar 1932
ją paėmė. Mes esam sveiki, pas bolševikus nėra jokio
ta. kad tų laikų
tik motina nesitaiso. Dabai pasigailėjimo. Sykį jie buvo
Rusija, tai du priešinei z 2 metų lapkričio mėnesi jo į-akvmu Anglijos komunistu
mums labai liūdna, nes So suėmę mus pirmiau, bet
mės ašigaliai.
1917—1$-18 Rusijos svai- [Ja!E1Ja xs.eidu?! nuiKi.e-u,.
vietai atėmė iš mus Kašto- druskos neatėmė, tik išklau
buvo:-Taiku būname buvę tvirtinama
nėli. (Arklio vardas.—Rd.) sinėjo visokių klausimų, su
b Sausi
i ar otoisiai
, -•
. r.
• kan —
Ką padarysi, kad kaimynai rašė musų vardus ir paleido.
be aneksijų." “Tautų apsi kad
pasako priešui viską, ką tu Bet šį sykį sargai buvo jau
"Vokietijos
sprendimas." * • O kupaci j o.
turi. Jie pasakė bolševi kiti ir labai žiaurus. Atėmė
armijų atšaukimas." “Užka Vokiečių Komunistų Partijai
kams, kad mes turim 4 ark iš mus viską. Bet man pasi
riautu kraštu paliuosavi- vadovaujant, krypsta prie re
iiarok) Krahm. 22 metų amžiaus jaunuolis, apsivylęs dėl meilės, nužudė abudu savo tė
lius, 15 karvių, daug žemės, sekė laimingai pasprukti ir
voliucinio bolševizmo."
mas ir 11.
vu. paskui uždegė jų farmą ir pats šoko į liepsnas, kuriose ir žuvo. žmonės susirinkę žiū
kelis avilius bičių ir revol išsinešti druską.
Dar 1937 metų rugsėjo 21
Ištikruju Vokietijos pro
rinėja rūkstančius farmos gri uvėsius. Tai atsitiko anądien netoli nuo Raudom Lake, Wisverį. Musų vardo nepasakė,
“Gyvenimas prie šitos
dieną Sovietų Rusijos užsie
letariatas tuomet aiškiai
consino valstijoj.
o
tik
pasakė,
kad
lietuviai
tą
naujos tvarkos labai sunkus.
nio reikalu komisaras (Lit- ,
.
.... , . ,
krypo prie tasistisko hitieviską turi. Tai kaip Sovietai Musų maistas, drapanos, gy
vinovasi Ženevoje savo vaik
rizmo, sako Anglijos socia Įėjo ir nėra pasakiusi gero žo J. švedas ir Beiermanas, ku Rusai Neteko 1310 (bolševikai) pas mus atva- vuliai, viskas atimta. Mes
džios vardu pareiškė:
listų organas. Ir kai Vokieti džio už tą terorą ir žudynes, rio brolis nemažiau uoliai Tnnlsn ir &O f Zl*
neklausė musų papiovėm didelę karvę, kad
"Agresija pasilieka agresi joj Įsigalėjo Hitleris: kai kuriomis Rusija savo istoriją ‘‘tvarkė*’ lietavių reikalus
i anuų ir mu L,ek- žiavo,
vardo, tai
ale jie
klause>
ar čia lic. nors mėsos turėtume, bet at
ja. nežiūrint kokiomis formu bolševikai pamatė, kad bol atžymi. Apie Rusiją, pav. so pačioj vaivadijoj. Iš kitų pa
IUVU.
tuviai gyvena? Mes atsa- ėmė iš mus ir mėsą. Paslėpti
lėmis ji dengiama. -Joks tarp ševizmui niekur nėra prita cialistinė spauda nei kiek ne sižymėjusių lietuvių perse
Suomių
armijos
vadovybė
kėm, kad nežinom, kur tokie nebuvo kur, nes žemė buvo
tautinis principas niekad ne rimo. o vieniems buti ne geresniu tonu rašė net ir tais kiojime minėtini Jasinskis,
gali pateisinti agresijos, gink draugiškam pasauly yra da laikais, kai ji buvo bendrame Aleknavičius ir sporto reika paskelbė, kad nuo karo pra- yra. Kareiviai išvažiavo pas jau įšalus. Atima viską.
džios iki vasario mėnesio
kaimyną ir tenai vel paluoto Įsiveržimo i kitas valsty gi pavojinga, jie išmetė vi- antifašistiniame
“Žydų sinagogoj pamaldų
komunistų lų tvarkytojas
Nieceekis. pabaigos rusai atakuodami klausė, kur čia gyv ena lietubes ir tarptautini
jau nėra. Iš jos padarė salę
sutaičių sus anksčiau skelbtus savo fronte prieš Lietuvos pervers Patiriama, kad Švedas, ka
Suomiją neteko 521 oriai- viai? Tai tas kaimynas ir palaužvmo."
principus už trovos ir patys mą ir tautininkus. Tai dabar, rui prasidėjus, buvo pabėgęs vio, kurie buvo suomių nu- rodė į mus. Sovietų kareiviai susirinkimams. Išrodo, kad
jau svieto pabaiga ateina.
O ką dabar Sovietų Rusi susidėjo su fašistiška Vokie kai viso pasaulio nuomonė i Lietuvą ir čia buvo inter- šauti žemėn. Be to, suomiai tada sugryžo nas mus atgal
99 apie Rusiją pablogėjo, so nuotas: Beiermanas taip pat sudaužė arba suėmė 1,310 ir atstatę šautuvus į tėvą pa“Pereitą pavasarį čia visi
ja kalba? Ji turėjo pa dariu- tija.
“
The
Šocialist
Standard"
ciaiistams
nėra nei prasmės,; pabėgęs į Lietuvą, bet dabar rusiškų tankų. Daug jų šuo- reikalavo, kad atiduotų ark- kalbėjo, kad neužilgo kils
su Lenkija nepuolimo sutar
nei priežasties, nei logikos sa nežinia kur pasislėpęs. Nieti, vadinasi, tarptautinę sa- stato klausima;
miai sutaisę ir pavartoję lj; Paskui vėl atvažiavo su karas. Ir vieną dieną pama
"Ar galėjo istorija nueiti ki vo nuomonę keisti. Ypatingai, ceckis tebevaikštinėja po prieš pačius užpuolikus.
tani. Purėjo tokią sutarti su
dideliu troku, prisikrovė šie- tėm jau vokiečių orlaivius.
Lenkija padarius ir Vokieti tokiu keliu? Ar galėjo l»lševi kai Rusija nusitraukė kaukę Vilnių, čia minėtieji ponai
Finai
skaito,
kad
sunaino ir išsivežė. Iš viso išvežė Neužilgo išgirdom, kad
ja. Sulaužė ją Vokietija, su kai pasilikti lojalus savo pir mažų tautų klausimu ir paro esą vieni iš pirmųjų, kurie kinti orlaiviai Sovietų Rusi- tns vežimus šieno,
Lenkijos miestus vokiečiai
dė
savo
imperialistinius
šiepatiekę
eilę
dokumentų
Lie
mutinei
koncepcijai.
kad
ma

laužė ir Sovietų Rusija. Ne
jai kainavę $42,500,000.
“Dabar pas mus nėra nei jau bombarduoja. Nuo to
gana to, Rusija padarė am žuma gali Įvykinti pasauly so- kius. Link jų nuomonė pasikei-! tUVOS pilietybei ir lietuvišlaiko nuolatos matėm pabė
Lenkijos ginkluotą užpuo cialę revoliuciją, kuomet minių tė tik rusų monarchistų. Tik kiems pašant gauti.
gėlius bėgant iš Lenikijos i
tie savo susirinkimuose pra_
———-------Lietuvą. Ėjo visokie vežimai
limą. okupavo tą kraštą ir didžiuma nesupranta socializ-i
dėjo
Sovietus
garbinti
už
pa-j
Karštas
SLA
Pildomo
.
ir visi pilni žmonių. Net ant
prisijungė ji prie savo vals
stangas užkariauti Baltijos irj
tybės. Kitaip pasakius, padviračių
važiavo po du užsi
mos Tarybos Su
Ir atsako, kad jie galėjo kitas kaimynes tautas.
kabinę.
daiė aneksiją. _
pasilikti tiems savo obal"Ar komunistai gali laukti.
važiavimas.
Po to sulaužė salone puo,
vistiek
“Paskui nuo Rusijos pu
kad ir socialistai taptų caristų
hmo sutarti su Suomija u
g tQ
nef
Pereitą sąvaitę Nevv Yor
sės pradėjo važiuot Sovietų
bendrakeleiviais, kaip komuni
paaare ginkluota Hiverzitankai. Net žemė drebėjo,
diktatūros pagalba socializ stai tapo? Perdaug iš jų nori ke įvyko SLA Pildomos Ta
mą i tą šąli.
rybos
suvažiavimas.
Atvyko
kaip
jie važiavo pro mus.
mo neivvkinsi. Esą:
ma.“
Taigi ‘Sovietų Rusija su
iš Chicagos iždininkas Gu
Paskui tankus pradėjo eiti
"Galimas daiktas, kad Lėni
čia pasakyta teisybė. Šo gis, iš Bostono prezidentas
mindžiojo netik tuos obaiSovietų kareiviai. Vieni ėjo
sius. kuriuos ji taip iškilmin nas ir Litvinovas turėjo gerų cialistai buvo ir tebėra de- Bagočius, iš Pittsburgho vi
į Vilnių, o kiti į Gardiną.
gai skelbė 1917—1918 me norų, bet istorija parodė, kad mokratijos šalininkai. Todėl ceprezidentas Mažukna ii
“Dabar mes po Sovietais.
tais, bet sutrempė ir tuos, jie klydo. Istorija pateisino so- įje buvo ir tebėra priešingi kiti Tarybos nariai.
Tu
man vis juos (Sovietus—
kuriuos Litvinovas taip stip cialistu poziciją, kurie jau iš tokiam režimui, kur mažuSuvažiavime buvo pakel
Red.
) gildavai, bet mes da
riai akcentavo dar *937 me pat pradžios (virtino, kad dik- ma teroro pagelba valdo di- tas redaktoriaus Jurgelionio
bar patyrėm visai ką kitą.
tais Tautų. Lygoje. Rusija tatura. karu ir terorizmu so- džiuma.
afronto Tarybai klausimas.
----- ...
.
_ Mat, keliuose
Jie
kaip nuodai. Taigi tavo
šiandien elgiasi su silpnės, cializmo nepasieksi.“
“Tėvynės”
gyrimas
pasirodė neteisin
nėmis tautomis lygiai taip.
numeriuose redaktorius pa
Pakol Maskva tikėjosi, Lietuvių
Ėdikai
•
gas.
Mes
prašom
Dievo-, kad
kaip elgiasi visos fašistiškos
darė Tarybą įžeidžiančių
kad pasaulio darbininkai jai
greitai viskas persimainytų
valstybės: Italija, Japonija
Vilniu je Pasislėpėi pareiškimų ir dabar atsisakė į
pritars,
ji dėjosi ir demokra ir kad mes galėtume sugrįžti
ir Vokietija. Ji užpuola silp,
______
i juos atšaukti arba prižadėti, j
, b, d-?,-. Kjos gynėja, kovojo prieš
prie Lietuvos. Mes da turim
Lietuviu visuomene domi- kad daugiau to nedarys.
,
bulvių, bet nežinom, ar ilgai
Suprantama, organizacijoj,
turėsim,
nes jeigu sužinos,
šitokie dalykai negali but i
tai
ir
jas
atims.
toleruojami. Bet Pildomoji:
Taryba negali redaktoriaus!
“Dabar noriu pasakyti ke
paskolinta
suvaldyti be Apšvietos Ko-į
lis žodžius apie save. Kokia
’ . ..
Todėl te_.
... b!iiow n>ei> •
ios fasistiski imperialistai.
n
- ..................... aha„„,
i
bus
mano ateitis, aš ir pati
is
sulikviduoti
ir
pačius
misijos
pritarimo,
lodei
teĮ
' tlaiai
„’n,- aišku, vkad
a kboiševizrBet prieš
Hitlerį,
prieš
rasis- cijoms
1
•
•••
’
L
i
nežinau.
Jeigu Sovietų val......
5
....... Vokietiją
persekioti. 1937 m.į legrama buvo iškviestas iš,
Tiška
vokieti a bolševikai
bolševikai lietuvius
netuv
.,ųs
■ ,
-• -j;
iu* qauoat
K(6.ų
Tjki.unfioj iM«
9
mas jau išsigimė i rusiška neturi nei vieno blogo žo- pabaigoje lietuvių persekio-. Cnicagoa Di. F. Grigaitis,
| džia pas mus pasiliks, tai aš
fašizmą.
Tikrumoj jMS_9aun
pilnija *34.66
; turbut važiuosiu Lietuvon, į
džio. Amerikos komunistai jimui pasiekus aukščiausioKomisijos pirrniKaita1”*’
______ - š..........a.sk,*>s UI
Kodėl taip atsitiko? Ka< atšaukė net ir boikotą, kurį jo laipsnio, buvo griebtasi • mnkas, kuns sj panedelį jau
, Eišiškes, ir susituokiu su vaiprivertė
bolševikus
išsižadėi
kinu, kuri aš gerai pažįstu.
•
•„ •
, ,,, „
iie pirma skelbė Vokietijos lietuvių draugijų uždarinė-! atvyko Nevv Yorkan.
i
sSki. .
m. KUM
ti \i>ų pnmiau skelbtų savo į)rekėrns gavo orzanizacija jimo. Uždarytos švietimo; Įs visa to galima numanyĮ Jis turi nors sklypelį žemės,
gnebtis suokiu {___ . .... t b,.
. s..
ti, kad sis Pildomos Tarybos
; kurį gali vadinti savo. Jis
, OTistoąyv* ' B;>nkA Ma<*»
< MuU ai > •
karši yra 19 metų amžiuas ir labai
su re- ■
i inteligentiškas vaikinas. Tai
ra-'
’ matai, kokios pas mus nauį jienos.
___
nėra
Jūsų vaiko mokslas vertas kiekvienų centų, kurį palite
duot. Peržiurčkit surašė skirtumą. Ir atsiminkit kad taupant
globoti” buvo žinių; bet mes manom, kad,
“The >ociaiist Standard nių nebūtų jokio ‘khtumo. zacijom
kas mėnesi atmokėt skolą (arba išmokėjimo mokesčius)
Ps bus priveiktas
nurodo keLata piiriežasčių Kaip pas vieną, taip ir pas paskirti ypatingi “kurato- Jis
pi įveiktas savo taktiVILNIAUS ŽYDU UBA
padedat pinigus Į keno kito kišenių. Taupant kas mėnesi
imui, bet
ir vie- riai.
Tačiau tie “kurato- k^ pakeisti, nes kitaip nebus
bolševizmo issigimunui.
GAI TURĖJO SAVO
uvu kita
Kita — vienos partijos
p
Savinjrs Lankoj, reisk ia kad pinigai eina i jūsų kišenių.
riai” gavę pilną valią šeimy- sutanmo.
svarbiausioji priežastis e- r,o vado diktatūra,
SEIMĄ.
Prie tūlų apūnkybių paskolos, žinoma, reikalingos ir pa
santi ta, kad Rusija nėra
Taip, rusiškas boiševiz- ninkauti, pasiskyrę dideles
tartinos. Tačiau bendrai išmintingiau yra taupyt—taupyt
šiomis dienomis Vilniuje,
Kiekvienas daiktas yra geras.
pribrendo-! dirva socializ mas išsigimė i aišku fašiz- algas ir sumas “nenumatypirm išleidimo. Atdarykit sau sąskaita arėiausiame Mutual
.
..
,
sinagogos
kieme, įvyko Vil
Savinirs Banke šiandien. Turėkit tuos estra dolerius reikalui
toms išlaidoms,” nebesisku- kul ‘.s J^deda muips išsilaikyti,
mui. Bolševikai manė, kad ma ’
niaus elgetų žydų tautybės
__________
Ibino tas draugijas likviduo^.enas yra blogas, kuns
socializmą galima bu< įvy
susirinkimas,
kuriame daly
kinti be didžiumos pritari PRIPAŽĮSTA SOCIALiS- ti. bet vis daugiau darė sko-J5ul^0 mums s>'entl- Ta,R1
Mutual
vavę
per
tūkstantį
elgetų.
TŲ POZICIJOS TEI!ų tų draugijų sąskaiton, pa- “aik*ų
ar blogumą mes
mo, mažumos
diktatūros
Elgetos
be
ko
kita
nusiskunSINGL'MĄ
imdami jų vardu net stam-'',sa< a ,svedam
kiek
priemonėmis. Jie galvojo
, dė šalčiais, nuo kurių keli
:bias paskolas
bankuose. į būna mums naudmgi ar žahngi.
taip: panaudosim diktatūrą
; jau Vilniuje mirę, kelioliko
Kaa socialistų pozicija ji a, pav “Ryto’’ vardu buvo už-- sP>noza.
ir terorą, išnaikinsime burI
— . ■—
elgetų dar guli ligoninėse.
of Massachusetts
yriškoji,
Elgetos priėmė memorandu
taupykit kur matot šia žyme
moteriškoji
mą ir jį įteikė Vilniaus žydų
!sp..zlt,i Apdraus')
ATS!'KIT kas K«tbendruomenei.
įcikuI Ma.ssarbus. il S
v.I'ru vak. 7:30 ant
1 Svarbiausias elgetų reika
Jstalus.
WBZ-WBZA Jauangalinga, kad neišvengiamu
L1
U1 'irių,” advokatas WilianovsTegyvuoja laisvė! Ir jei ji
jrsM.
sezonus
livinslavimas — aprūpinti juos
Openiejain ts.mlinai
budu visur turės kilti revo-Įno»
soc,a*istų spauda
j kis, pabėgo į Varšuvą, o jo mus pergyvens, galėsim ramiai
b u. .ja m,i, "Masmchudei'oiitoriu naudai
butais,
nes neturi kur gy
se.lt
s
en
tbe
March.
”
Į MUTU/S V71
liucijos ii vi-as pasauli* susi“...persu tirs 20 metų nega-1 veiklą visu kruopštumu tęsė mirti.—Goethe.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Į

:

Mažiausia katalikiškam Vii* Lietuvos istoriją ir dabarti
nių! aukavo kunigai su
savo veikėjais.

v o- ninkai rado jau negyvą.

i upinasi

S. B.

LOWELL, MASS.

Pirmiausia reikia pasaky
ti, kad tą dieną, kai pažan
gieji pittsburghiečiai minė
jo nepriklausomybės sukakti Liet. Mokslo'Draugystės
svetainėje, buvo tikrai baisus oras. Sniego buvo pri
versta tiek, kad ir iš namų
sunku buvo išvažiuoti; o
katrie bandė mašinom va
žiuoti, tai ne vienas Įklimpo
i sniego pusnynus.
Tačiau Lietuvių Mokslo
D-jos salė buvo pripildyta
rinktinės lietuvių publikos.

Bendros prakalbos apie
Lietuvą.

Lovvellio pažangieji lietuviai vasario 11 diena minėjo
Lietuvos nepriklausomybes
paskelbimą. Buvo surengtos
endros prakalbos
bendros
prakalbos su
su gražia
gražia
programa, kurią
išpildė
......~
~ Jo'
nas Tamulionis su savo vyrų
grupe iš Nashua, N. H. Pra
kalbos atidalytos Amerikos
himnu. Kliubo pirm. V. Peslikas paaiškino
prakalbų
tikslą ir perstatė pirmuoju
kalbėtojum adv. Antaną O.
Shallną, kuris plačiai kalbė
jo apie lietuvių gabumus ir
Lietuvos valstybę praeityje
ir dabar.
Po p. Shallnos kalbos Na
shua vyrų dainininkų grupė
sudainavo keliatą dainų. Jo
nas Tamulionis dainavo so
lo. Pianu akompanavo p-lė

0 jei diena butų buvus gra
ži, tai publika nebūtų tilpus
Į šią svetainę ir aukų Vil
niui butų sudėjus ne $108.92, bet gal virš dviejų šimtų
ar daugiau.
Vakaro programą vedė
Povilas Dargis; kalbėjo J.K Aloriii Crniisliutė

kas Lekavičius ir amerikonas teisėjas Thomas Marshall. Apie kalbėtojų kalbas:
I
parašysiu Vita
kitą burta
kartą.
Muzikos programą išpil
dė Lietuviu Meno Choras,
Mildai Virbickiutei-Brosky
vadovaujant. Aukų vilnie
čiams šelpti sudėta $108.92.
Reiškia, daugiau kaip tris
kaltus negu katalikų vado
vaujamuose parengimuose.

----------

Vasario 16 d. lietuviai čia
gana gražiai paminėjo 22
metų Lietuvos nepriklauso
mybę. L. U. Kliubo salėj buy° Prakalbos, kalbėjo keli
kalbėtojai, dainavo L. Al.
h EndzeIiSt-Siiun1S Au
f**,iat
t r!
T
ZT

Vasar
Kiiubas turėjo centinį jomarką-turgų, kurio pelnas
buvo skiriamas vilniečiams.
Žmonių buvo gana daug ii
manoma, kad liks virš $50
pelno vilniečiams.

Dabar

bes sukaktuves.
Kalbėjo vietos lietuvių
advokatė L. VVaitkevitch.
drg. G. J. Stokus ir adv. J.
Tamulionis iš VVorcesterio.
Programoj dalyvavo Auš
ros choras, Saksofonų kvarDULUTH, MINN.
tetas, Armonikų duetas, M.
• . A*?
Lukoševičiutė, A. Immonen.
Mažai žinoma lietuvių
A.
Stružienė, Rosa Evaniuk,
kolonija.
P. Gužienė ir Lucv Evaniuk.
Žinių iš musų miesto “KeSalė buvo papuošta AmeieįVv
beveik nesimato. i ikos ir Lietuvos vėliavomis.
nedidelė musų koloni
Tarp
šio miesto ir Su- Iš Moterų Kliubo darbuotės.
^a*
P*"0*'’ VVis.,
"’Č yra
V‘? "apie tuzi
Vasario 22 d. buvo Mote
«as mūsiškių seimy nu ir a- rų Kliubo mėnesinis susirinple tiek pat
P*
pat senben
senbernių. TokiM’ kūne galėtų ka nors i kimas. Moterys praleido lai-

Šįmet VVorcesteryje iki 14

ŠĮ miestą nuo Superior,
Wis., skiria tiktai St. Louis
upė, taip kaip Bostoną nuo
Cambridge skiria Charles
upė. Bostoną aš atsimenu,
nes 1909 metais aš tenai at
važiavau iš Lietuvos ir gy
Lietuviu Ukėsu venau iki 1911 metu. Dabai

kimas Įvyks kovo 14 d.
Kovo 10 d. bus Moterų
Kliubo prakalbos Lietuvių
Piliečių Kliube, 255 Main
st., 2 vai. popiet. Kalbės
draugė F.. Petrikienė iš
Brooklyno. Bus ir muzikos
programa.

centias. Ii ištiki uju, t a Duluthų> ir man čia !abai pa.
Streikas.
smagi užeiga, visur svaru,
R Mj
nedidelisų pos Čia sustreikavo O. W. Siemandagus
partanavimas. , 1O
• v,,,.,-’
bert Co. darbininkai. Reika-

vnnių trecias is eiies Kaisutinka labai giaziai
a’i •
••
• v • .• • •
bėjo Vytautas Ramanauskąd to negalima
Qaaij jums bus Įdomu iš- tiksiąs uniją pripažinti, jeikas’ atvykęs nesenai iš Lie- pasakyti apie Endicott st. gj^ii, kad gyvendami šiau- ?u daibintnkų didžiuma
tuvos. Jis ragino Amerikos Kimba. Laikraščių tenai jei- rži m

uiS želio reikalams. Ši parenei-

pilna
reikalai gerai buvo aprū
pinti.
“Dirvos” Čalis džiaugiasi
Užėjau ir pas vietini kle kaip geleželę radęs, kad
boną pasikalbėti. Mat, kun. adv. Chesnulis atsisakė nuo
Petreikis yra buvęs musų pirmininko vietos Liet. Kult.
miesto gyventojas, tai norė- Daiželio Sąjungoj. Jis pa
josi pasikalbėti. Iš pasikal- į
kari darželis kuo tai
bėjimo su juo buvo galima: LL..J
nusikratęs.” Bet tikrenybėj
suprasti, kad ir parapijo; , yra kitaip. Sąjunga apgaigyvenimas
vargingas.
Lie-, ,lestavo
es(avo dėl
(fė| Chesnulio
chesnulio pasi. ................
.
tuvių maza1, ir is tų pačių ; traukimo> 0 Cali jau Pnai
didele dalis nepriklauso prie : pavarė j.. nusikratė. Tai ko
parapijos. Duosnumas žmo čia jau džiaugtis.
nėse prapuolė, nes visi ma
Jonas Jarus.
žai dirba. Parapijos salė ko
ut,
v iccti sugriuvusi,
'UgiiuvUM, o įiduii
ne visai
naują
BRANCH, MICH.
pastatyti vargiai išgalės,
Dabar prisiminsiu ir api
Baisi nelaimė ištiko jauną
lietuvį.

šis
rengtas

organizacijų: sea tio kp.,
__
____ —
DLK Vytauto Kiiubas, LieM orcestery lietuviai biztuvos Sūnų ir Dukterų D-ja, menai ir profesijonalai yra
Aušros Vaitų Moterų D-ja, susiorganizavę ir labai mėg-

Sniego
mom £ja būdavo po 35 laips darbininkai nesutiks su jos
pasiūlymu.
nius žemiau zero
‘
‘
Roache.
Unijos viršininkai sako,
sta išmetinėti tiems lietu-__________ 1
balsavimas
nereikalingas,
viams, kurie kaikada nueina WILKES-BARRE. PA.
nes iau 19 vasario didžiuma
ka nors pas svetimtauti nu_ . _
.
darbininkų metė darbą, rei- S : ir. . Kalbėt adv, F. J. Bagociu*. kalauda.n pnpaz_.nt. Unit.
sipirkti. Bet tie ibiznieriai
profesijonalai beveik visaKovo 10 d.
d. čionai...........
atva- ed »«' n;tj>ie
of

Persimainė Darželio
valdyba.

Lietuvių Kult. Darželio
valdyboje padaryta didelė
permaina. Piimininkas adv.
P. V. Chesnulis, kuris pirmininkavo per dešimti metų, nuo pat darželio susitv ėūmo, atsisakė iš vietos, pa
yeitedamas, kad jau butų
laikas kitam užimti tą vietą,
Jls Jau Pavargęs bedirbdamas per eilę metų. Norsdaugelis ir apgailestavo, vienok,
p. Chesnulis daugiau nebeapsjėmė pirmininkauti. Jo
vietcn Rinktas J. Brazauskas Buvo ii kitu vietų pa
keitimai-.
_ .
. TA ...
,.
Dabartine Dai zelio valdybą susideda iš siu asmenų:
P?im; J- Brazauskas, vicepirmininkai J. Jarus ir p.
Staupienė, finansų rast. p.
yj Mišeikienė,
nutarimu
rast. J. Venslovas. iždinin
kė p. Šukienė. Yra da ir kny
gų revizija, ir veikiančioji
komisija, kuri rūpinasi dar
želio parengimais.
Susirinkimas buvo skait
lingas ir nuotaika gera.
Kaip iš visko matosi, tai lai
kui bėgant darželis iš skolų
išsikas. Laikas nuo laiko
atsiranda žmonių, kurie pri
sideda su stambiom aukom.
Susirinkimas buvo sausio 29
Darbas eina iš rankų i ran- dieną, Lietuvių salėj,
kas, ir didžiuma dirba “nuo’
štukių.” Jeigu vienas darbiSmulkios pastabos,
ninkas darbą sulaiko, tai kiRistikas Karolis Požėla
ti rėkia. Tokiu budu vienas vėl giyžo Amerikon ir duokitą spaudžia ir verčia sku- da geru dienų clevelandiebet.
čiams. Netrukus tikisi su viTeko pasikalbėti su dau- sais pasimatyti. Jis važinėgeliu jaunų vyrų. Jie jauni, jo p0 Europą apie 3 metus.
gražus lietuviai vyrai. Jie
--------patys apgailestauja savo
šįmet vėl prisidėjo 95
ateiti. Jie turi energijos, naujį advokatai Clevelando
darbštu bet darbu nešima- miestui. Kas metai vis dau
to.
giau ir daugiau jaunų vyrų
Youngstou nas praeity bu eina į teisių profesiją. Yra
vo garsus miestas. Čia di linksma matyti, kad jauni
delė geležies pramonė. Bet vyrai siekia aukštų mokslų
depresijos laikai viską
ir išeina i pasauli laimės

jaunimą
lietuvių

šv. Juozapo Draugija, Šv.
Lktuvo> nepriklausomybė,! Kazimiero D-ja, LDS 110
' kuopa, Lietuvių Darbininku
.. 1._
*
J
p
;
I Kiiubas ir LDLD 44
kp.
Pittsburgho lietuviai miPublikos buvo kiek tik
nėjo Lietuvos nepriklauso- tilpo Į salę. Aukų surinkta da laiko susirinkimus ir ren- žiuoia kalbėti adv F J Ba- America 154-ta lokala.
mybę netik svetainėse, bet-----------*~i„.
—
•_ •. •„
/. v .-i...
ir per radiją iš stoties WW
SYV per lietu\iską pusva i
l/uimchc, »,
nwuv>o
iiviunuc, Jv,v,c'pos
landĮ, kul iam vadovauja i T. Senutienė, R. Ainoris ir pačius pastato ant juoko.
į Market st. Pradžia 2 vai. poPovilas Dargis.
Teisėjas Į A. Voverienė. Bet iš viso ko---------į;eL Tža«įa nemokama
ELIZABETH, N. J.
John Egan pasakė labai gra mitetas turi surinkęs ViiIš Worcesterio du jaunuo- / visus kviečia atsilankvti
“KELEIVI” galima gaut pa
žią kalbą apie Lietuvą. Tik niaus krašto žmonėms šelp- liai buvo rekomenduoti mo- SLA 35 ir 115 kuopos.
vieniai'- numeriais, sekančio.i
rai, kad tokia kalba yra re ti virš $141, kurie liko pa- Rytis laivininkystės, ir šita'---------------------------- — ------- vietoj:
tenybe ir daugumas
lietuMrs. V. Petkus, 227 First st.
_
.
siųsti Į Lietuvą per Lietuvos garbė teko lietuviams, Pra- • eilės ir straipsniai.
vių kalbėtojų turėtų pasinio- konsulatą. Prakalbos pavy-;nui Degučiui ir Jonui Sut- Šioj knygoj uipa 23 graži®, ouč., Ji užlaiko Saldainių ir kitokių
kyti iš teisėjo kalbos apie ko gerai.
L. Paulauskas. į kui.
52’’.*.^ S? smulkmenų krautuvę.
(-)
__

—mažasis teatras. Pelnas
eis Lietuvių Kultūrinio Dai -

PįS m, visi turėtu paremti.

Vasario 18 d. Pittsburghe
Lietuvių Mokslo Draugija
lietuviai net trijose vietose
aukavo
$25, SLA 3 apskri
minėjo Lietuvos Nepriklau
somybės 22 metą sukaktu tys $10, SLA 104 kp. $5, i
ves. Vienas apvaikščiojimas dvi LDS kuopos po $5, Mo
buvo LMD svetainėje, kui terų Kiiubas $2. Viso drau
dalyvavo SLA 3-čias ap gijos sudėjo $52.00.
Publika aukavo sekamai: i
skritys ir kitos draugijos.
P. Pivaronas $5, A. J. MiTai buvo bendras visų pa
čiuliai
$5, Alex Jutcevičius
žangių Pittsburgho lietuvių
$5, K. Kairys $2. Po doleri
parengimas.
North sidės lietuviai ben aukavo: J. A. Kazlauskas, J.
drai visi, pradedant katali Kamarauskas, adv. Edwar kais ir baigiant komunistais, das A. Schultzas, F. Bimba.
turėjo savo atskirą parengi J. Virbickas, R. Viibickienė,
mą vasario 16 dieną Lietu J. Kuizinas, J. Pranevičius.
vos Sūnų Draugijos svetai J. K. Mažukna, J. Zenenausnėje, kur kalbėjo visų srovių kas, F. Rodžeris, V. Paulekalbėtojai, grojo muzika ii ka, J. Girdžius, A. Žvirblis,
dainavo parapijos choras. D. Lekavičia, P. Savalckis.
Buvo renkamos ir aukos Vil A. Aleknavičius, O. Rumšieniaus reikalams. Surinkta nė, O. Sandaitė, Mr. & Mrs.
S. Bakanai, J. Nykšas, G.
virš $30.
Trečias apvaikščiojimai Mikėnas, D. Kalėda, P. Jutbuvo surengtas didžiausioje sevičius, F. Abmrozas ir J.
lietuvių kolonijoje, South Petraitis. Viso $43.00. Smul
Sidėj, Lietuvių Piliečių sve- kiu auku $13.92. Iš viso autamėje. Šiam parengimui' kų buvo sudėta $108.92.
vadovavo Rymo Katalikų!
Federacijos apskritis. Kai- Prisideda ir kitos draugijos
prie Vilniaus pagalbos.
bėjo kun. J. Misius ir tūlas
1
inžinierius Mažeikis, abudu
McKees Rocks, Pa., Lietu
katalikų žmonės. Muzikos vių Pašelpinis Kiiubas vasaprogramą išpildė parapijų sio 25 d. turėjo savoje sve
chorai. Aukų V ilniaus reika tainėje “Card Party” ir va
lams surinkta tik apie $30, karienę Vilniaus sušelpimui.
nors svetainė buvo pilna
Ne\v Kensington,
Pa.,
publikos, ir buvo apie pustu SLA. 192 kp. ir LDS 10 kp.
zinis kunigų, jau neskaitant bendrai nutarė surengti pra
svietiškių stambių katalikų kalbas ir “card party” Vil
veikėjų. Tokiems tūzams, niaus reikalams. Kalbėto- kočius nuo 419 Millbury st. 1
Jis buvo suvažinėtas trauki
įodos. nesunku butu išmesti

Kaip pažangus lietuviai mi
nėjo šitas sukaktuves.

c?.a:..,-.;.... v.,,,

kiek laiko teko patirti, kad
vasario 4 dieną jie rengia
Lietuvos nepriklausomybės
1 paminėjimą. Ir tuo pačiu sy
kiu aš buvau pakviestas pas
juos pasakyti kalbą tos dienos klausimu. Taigi, atėjus
■ tai dienai, ir ištraukiau i tą
kaimynišką koloniją.
Išvažiavus iš Clevelando
i matėsi daug sniego, bet artejant prie Youngstovvn pradėjo matytis jau pliki laukai, o kaip kur net ir ukininkus dirbant laukuose.
i
..
.
...
!Nuvažiavus i tą geležies
liejyklų miestą, pasirodė
liepsnojančios ugnys is ivainų dirbtuvių.
Tavonnių
traukimų ant bėgių pnvaryta daugybė. Miestas paskendęs durnuose, kuriuos pučia
ivairių dirbtuvių kaminai,
Tikrai darbymečio vaizdas.
, .. .
.
bet tikrenybėj taip nėra.
Darbai neina taip gerai,
kaip išrodo. Jei kompanijos
gauna užsakymu, tai dirba
North Carolinos pakraščiuose pasirodė nepaprastai dideli k: ulažuvių nerštai, kuriu iki šiol
pilnu skubumu, net ir šven
tenai niekas nepastebėdavo, čia parodyti trys žveju laivai. apsupę viena nerštą trikam
tomis
dienomis, o už vienospiu. semia tą žuvį dideliu samčiu kaip malkas. Manoma, kad bus pagauta apie 750.000,1ooo
kitos
sąvaitės
vėl dirbtuvių
žuvų. Angliškai kaulažuvis vadinasi menhaden.
durys užsidaro. Daugelis lie
tuvių
darbininkų pasakojo,
VVORCESTERIO LIETUVIŲ
ŽINIOS, j
GARDNER, MASS.
kad jie dar mažai tedirbo
Paminėjom Lietuvos ne
nuo šių metų pradžios, ir ne
Traukinys užmušė jauną >
Nuo Naujų Metų Worce=priklausomybę.
lietuvį.
i teryje pradėjo mažėti dar- į Miller Opera House salė i perdaugiausia per visus peDarbas skubi-

Aukotojų surašąs.

liežuviais, bet kai reikia au apviniKeinis
kų, tai jų “patriotizmas” mum
tuojaus išnyksta.

Aplankius Young»towną.

' towno SLA veikėjai-

nę padėt}.

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

Naujanybė Žvejybos Pramonėj.

Kaip Pittsburgho Lietuviui Minėjo
Lietuvos Nepriklausomybę.

KAS NIBKO NEVEIKIA

Jeigu salė butų tinkamesnė,
tai ir vaidinimus butų gali
ma tinkamiau pastatyti.
Kalbėtojų buvo net keturi:
vietinis veikėjas M. Subonis,
J. Jarus. kun. Petrikis ir
‘ ‘ ;’*’
i
t(lvos
Pa^ngima# buv0
gražus,
ir dar
gražus, skaitlingas
skaitling;
keliatas dolerių surinkta
Vilniaus reikalams.
a

Clevelandas laukia “Pir
myn” choro.

“Pirmyn” choras iš Chicag0S bus Clevelande kovo 31
dieną. Yra rengiamas gražus vakaras, kurio programą išpildys “Pirmyn?* Vieta paimta*miesto auditorijoj

Šitoj lietuvių fai merių ko
lonijoj pereitą sąvaitę buvo
baisus atsitikimas. Kranui
Kasperui, 20 metų amžiaus
lietuviui, ekselinė mašina
nukilto vieną koją. Jaunuo
lis buvo nuėjęs pas savo kai
myną padėt akselio gyvu
liams pinuti. Prie akselinės
mašinos buvo pakinkytas
gazolinu varomas inžinas,
kurio smarkumas pasirodė
tai
mašinai
perdidelis.
Smarkiai Įsukta ji .-utmko i
šmotus, kurie zvimdami iš
lakstė i visas puses. Viena
dalis pataikė jaunam Kaspeiui Į koją ir ant vietos ją
nukilto. Jaunas vyras dabai
pasiliko be kojos visam am
žiui. Jo tėvas, Jonas Kasperas, farmeriauja Bass Lake
apylinkėje.
Petras Spurgis.

Ketvirtas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

vp:lxiai.
ZOŠCEKKOS

No. 10. — Kovo 6 <U 1940 m.

Gen. Konsulo BudrioKalbų Sątrauka.

PASAKOJIMAS.

Ponas Konsulas kalbėjo
atstovai jau pareiškė savo bes daug naudos atneštų,
Nu. broliukai, papasako ne. Avižose stovi mašina, o Patersone ir Baltimorėj
pasitenkinimą
pirmais Lie-: Kai kurių jų susijungimas
siu aš jums istoriją. Tik po ja ant pilvo šliaužioja Lietuvos nepriklausomy
tuvos valdžios žingsniais, f arba bent kooperacija višiukštu nesijuokit iš manęs. toks bičnus vyriokas, dar ir
bės paminėjimuose.
Turime tvii ta i tikėti, jog siems‘išeitų į naudą. Jei paTą istoriją, dievaži, aš neiš su barzdele. Žiuri senelė į tą
didesniu sukiėti- sįsektu S « sudalyti rimtėsgalvojau, ją man papasako vvra, o as tyli, lyg šešėlis. Sunkus buvo Lietuvai ura-' Uetuv,a
jo mano pažįstamas lakūnas Pikta pasidarė senelei dėl to ■ ėjusių metų kelias. Kovo 21
ir ji rūsčiai pasakė: diena Vokietija pareikalavo i"
san<*11 sostine- niuose miestuose, tai galima
Simas Kaupelis. Tai istorija tylėjimo
3 -?Tw kogi tu, tėtuši, tyli, Klaipėdos krata?ir tai skuapie senute Veroniką.
kultūros, progreso keliu.
Lietuvos
bankais perlaiĖjo, matote, senelė Vero lyg kalės vaikas? Ko tu po: biai. Negalėdama statyti vi0
kaip
su
Amerikos
lietuJoms,
akredityvams
ir finika iš vienuolyno, iš atlai kaimiečių avižas ant pilvo j sos valstybės pavojun, Lie- viais9
nansavimams
Lietuvos-Adų. Ėjo, žinoma, pėsčia. O plaukioji? Jei taip, tai aš ga- tu va turėjo tuos reikalaviGirdisi balsų: busime iš- menkos prekybai. Bridgeligi namų, ligi Ankštelių liu ir kaišteliečiams apskųs- mus priimti. Daug pikto bū
ganyti,
tik atsirubežiuokime gateryje, Massachusetts, ykaimo, buvo apie 30 varstų ti. Šitaip, tetušel, nevalia su i vo pasakyta Lietuvos \ alstynuo
Lietuvos,
užmirškime ją fa pasekmingai vedamas
___ i makabilium po avižas šliau- bes vyrams dėl Klaipėdos
su magaryčiom. Ot, iš įkarsir
žiūrėkime
savo reikalų, batų fabrikas, kitur yra ir
čio senelė* sukorė penkioliką' žioti. O gal tu ką nors pa-; atidavimo, bet, manau, davarstu, o šešioliktame ir su-S metei?
bar po Lenkijos likimo vi- Reikia džiaugtis, kad tai tik bravorų,^ baldų fabnkų, ir
griuvo. Ir kaip čia nesugriu- i
Vyriokas atsikėlė, pažvel-j siems aišku, kad tai buvo vieno kito asmeninės pažiu- kitokių įmonių. Ar nebūtų
si: prisimeldė senelė vie-: gė į griovį ir kalba tokiu vienintelis tinkamas kelias, ros ir kad ta nuomonė ne- galima lietuviams kituose
nuolvne šventiesiems ligi i bosu:
Tik dėka susitarimui gavo- randa platesnio pritarimo, miestuose atidalyti tų spe
devinto prakaito. Maža to,
—Pamečiau, sraigtelį pa- me Klaipėdos uoste laisvąją Jei butų kitaip, galas butų cialybių sandėlius, krautu
kad šventiesiems, bet ir vi- mečiau. O tu, motus, ne- zoną, kur turime savo muiti- Amerikos lietuvybei. Liku ves ir finansuoti tokių įmo
sierns palaimintiesiems ir > skųsk—aš tuojaus pasišalin- i nę, Lietuvos Banko skyrių sieji, dai* gyvi būdami, turė nių sveiką praplėtimą—juk
kiekvienam bent kiek pašte- sh>- Juk
mano kaltė, kad j ir įvairių kitų lengvatų, tų pasirūpinti Amerikos lie tai vis duotų lietuviams nau
bimam kentėtojui atskirai, gedimas įvyko. O tu, tarp Klaipėda buvo mums vie- tuviui paminklo pastatymu, jų galimybių ir uždarbių. O
Net šventajam Placidui. Tik- kitko, ko čia guli?
nintelis uostas ir pačių su nes greitu laiku lietuvio ne galimybių yra. Tik reikia
lai juokinga. Užtat niekam } —Ob tetušėl,—sako sene- kultas natūralūs industrijos liktų nei pėdsakų. Vienas prie jų rimtai prieiti, gi žmo
jokios nuoskaudos.
lė,—kaip gi aš negulėsiu, jei i centras. Jos netekimas žy- po kito nyktų jūsų laikraš nių turite daug su geromis
kvalifikacijomis.
Bet jie
Tos maldos, žinoma, Fr iš reikia gulėti. Persimeldžiav I miai sukrėtė Lietuvos ūkį. čiai ir draugijos bei susivie dirba kitiems, dažnai mennijimai.
Toks
mano
gilus
siūbavo senelę. Taip išklibi aš tame vienuolyne, persi- i Teko visą krašto ūkį perno mieląją, kad šešioliktame lanksčiau prieš visus šven- i tvarkyti, porą dešimtų tuks- įsitikinimas. Kodėl? Juk i koše vietose, tuo tarpu dirbdarni Amerikos lietuvių įverste ji nei žingsnio žengti tuosius, ot, ir sugriuvau. Visi i tančių pabėgėlių (iš Klaipė- prieš 20—30 metų lietuviai I staigose
iškiltų patys n
Amerikoje
buvo
stiprus?
nebepajėgia — nors kaive griaučiai išklibo, kauleliai išidos) priglausti ir darbu apjums
naudą
atneštų. Duo
Taip,
bet
tarp
anų
laikų
il
baubk. Tiesiog visi senelės sąnarių išsinarstė. Tai ir gu- rūpinti. Vėliau dviejų di
dami
darbo
ir
uždarbio, įgriaučiai išsinarstė. Taip ji liu pagriovy. Gal tu, tetušėl. džiulių valstybių buvo užim- sių dienų sąlygų yra milži trauktumėt jaunuomenę ii
persimeldė. Todėl sugriuvo pavėžintum mane makabi- į ta Lenkija ir su ja Vilniaus niškas skirtumas. Konsta platesnius atšalusius sluoks
kraštas atiteko Sovietų Ru- tuojate, kad spauda jau
ji šešioliktaine varste, prie lium?
nyksta, padejuojate ir vieną nius tautiskan veikiman. Pei
—Na, tai uskiuzmi. Mai- r
—Alio, Maike!
__________________
pat
Kaištelių kaimo,, visiškai
kitą smulkesnį
klausimą tai sustiprėtų ir jūsų draugi
—Heilo, tėve! Ką nauja ke. Matai, as kad ir katali- išsižiojo ir guli griovio iatpagvildenate, bet svarbiau jos bei susivienijimai ir pas
šiandien pasakysi?
. kas, ale bolševikiško noturo kramėje, nuobodžiauja.
sio
neįžiūrite. Neturite plane visus kiltų energija tolimes
—šiandien as tau noriu žmogus. L ž savo vierą as
“štai tau, mano ji, span- Ankštelius,
apznaimint. vaike, kad skai- gatavas ir galvą atiduot.
g-uolė. Persistengiau ’ aš su tu, o paskui į kairę. Pirmoj nius su dalimi tos apylinkės ateities veikimui. Gyvenate niems darbams. Jau yra
tik šia diena. Aš jums tai ne Ekonominis Centras, bet jis
čiau labai gerą gazietą.
—yaj eikime toliau, tėve. temis maldomis. Nereikėjo grįčia Marijonos, antra Pet- grįžo Lietuvai,
—Kokią?
Kaip geras katalikas, tu tur- taip visiems šventiesiems, lėno, o manoji greta jos, Lietuva karo neveda, bet piktuoju sakau, bet kaip kol kas neatitinka savo pa
ji neša visus jo sunkumus. brolis broliams, musų visų vadinimui ir tokiam stovyje
imtuvo s jezayMų
esi girdėjęs, kad Kristus kad juos ežys subadytų... gludi...
—Žinau,—sako vyras. — Prekyba suardyta. Daug bū labui. Tad galime pasisaky nepajėgs didesnių uždavi
“žvaigždę. ’
botagu išplakė iš bažnyčios Pačiai brangiau kainuoja.”
tinų kasdieniniam gyveni- ti atvirai ir taip pat ramiai nių atlikti. Ne dėl tų žmo
—O ką ji rašo?
biznierius, kurie pinigus rinIrstai guli senelė pagal į Sėsk, motus,
išklausyti priešngos nuomo nių, kurie stovi to centro
Pasodino
pramonei
—Ji rašo. vaike, apie vn. n va?n kunigai daro da- ariovi. Kairei Kaišteliu kai
> •1 •
V jisY • senelę
*
• į maV * i «mui
* • ir Vkrašto
V*
1
. pre• • V nės. jus nepatenkinti kai priešakyje, kaltės, anaiptol;
kuo ir Lietuvoje. Gal turite jie parodė daug sveikos ini
tam ir pamato. Gal ir ten yra ciatyvos, bet dėl stokos kodaugiau t rūbelio, negu tik—Bet apiera Dievui rei- sidarė senelei, kad nuvirto T ušėi.
mis kainomis ir tos iš anksta tik meilė savo broliams išei operavimo idėjos lietuviuo
iam pagonui. Esą. tokiam kia duoti Maike
pagal pelkę, svetimam kraš-' —Tai ačiū, — sako sene- apmokėtos prekės dažnai vijoje, bet taip pat nėra kon se naudos supratimo. Tose
butu buvę daug geriau gini_Kam i>ja
K
tį_ ,e5,.ie Raištelių kaimo.
! {«.—Tik. tu, tetuš, nesmar sulaikomos
• ”
pakelyje ir visai kretaus plano santykiavime vietose, kur yra tūkstančiai
ti.. kokia
monke
T.,i- Dievui
n;™-,,; pinigai ne“Oi,
senelė.— kiai
važiuok. Nes as nepa i Lietuva nebeateina. Lietu-'su jumis. Arba ta santykia- mažesniu ar didesnių lietu
.
. n. kur nors
, .Af- ve: .Juk
- - __galvoja
<------------------,
va priglaudė 100,000 pabė-l vimo linija nėra pastovi. Bet vių biznierių, jei ir yra Pre
‘" numirsiu, tai ši-pkeliu smarkaus važiavimo.
rikoj. tai Dievo sūdąs jam |eikaiingrir kunigas niekad jeigu aš čia
•
•_ 2_,.„ 1 o.. Ai., tik Lietuvos kaltė? kybos ar Vaizbos Butai, tai
butų daug lengvesnis.
jų Dievui nesiunčia. Jis pa-Tas, žinoma, bus Įskaityta, n Vyras įsėdo. Staiga, kad į lių iš kariaujančių šalių. į ar čia
jie vienija tik porą dešim
-O kaip apie “šiaudinius rideda juos į savo banka, ar- Bet vis tik čia man neįmano- } sugriaudė, kad tniktelejo i Kiekviena civilizuota šalie,
Kunigus.” tėve. ar tas laik- ba nuper
nuperka savo gasnadinei ma numirti, čia ir kaivė gali prieki, kad pašoko nuo ze- negali atsakyti prieglaudos j retų klaupti .Ki«io^gei- čių ir tai dažniausiai smul
raštis nieko nerašo?
nauius kailinius* už kelis mane pauostyti. Ir avinas} mes L. O apačioj griovys žmonėms, kurie tos prie-! davimus pildyti, vienos ko- kiausių pirklių, kiti lieka
naujus
1 gai. kQ.ia
-irti Maža Ras : Kaištelių kaimas> miškas...! glaudes reikalingi ir prašosi. į kios noi-s sroves, paskirų as- nuošaliai, tad ir tie Butai
-Ar tai
vegetuoja. Toliau tik kelių
•1 tu • sakai. Maike.
Y • . • o šimtus doleriu
«*
vietų Prekybos Butai įeina į
tą Ekonominį Centrą, kiti
jau iš anksto nusprendė,
kad iš to jiems jokios nau
dos nebus ir net nebando
kooperuoti. Kur neariama ir
taško išeidami nesėjama, negalima laukti
autoritetin- ir derliaus.
butų rinktas
Kiek giliau pažvelgę, mes
ganizaciių. rasime ir kitokių realių ii
likdamas nu> tai didelių galimybių. Trys
kas liečia Baltijos kraštai pavieniai yga. gali būti šiaudinis kata- kiško noturo žmogus. Kada
b-UmZ tinh? f di atskiras sroves, ir butų tuo ra mažos valstybės, bet jų
j,tpKvbė man nenutinka tai ii nio avižose riogso toks dide-. prašom išlipti —gimtasis apiengtų 11 išmaitintų. O diNamas ne na-; Ankštelių kaimas.
desnė dauguma jų to reika vyriausiu štabu, kuris vado eksportą ir importą bendrai
—O kaip gali būt papras- man išrodo ne teisybė, ale . _ 5 _
mas, masina ne mašina, lyg i
Mašina
sustojo lauke, linga. Lietuvai čia turėtų pa- vautų visiems bendru tautiš pavarius, susidarytų graži
tas katalikas šiaudinis?
melą
ku veikimu. Jo nuomone ir virš penkių milijonų dolerių
automobilis, su ratais ir, ro-! Tuojaus subėgo žmonės — dėti kitos valstybės,
—Šivr, Maike. kad gali. —Bet tu. tėve, tiki kuomet dosi. važiuoja.
butų
Lietuvoje autoritetin apyvarta. Visų trijų valsty
! stebisi, juokiasi, senelę už
Kai užplūsta tvanas ii
Jeigu parapijonas neklauso kunigas kalba apie velnią,
ga.
Ir
jūsų svoris Amerikos bių prekybos sujungimui
"Makabilius, — pamanė j sijono tampo. O ji sėdi ir net vanduo veržiasi ir užpila
savo k'ebono ir neduoda kurio ištiktųjų nėra.
gyvenime
nuo to padidės nėra nei mažiausių kliūčių,
senelė. — ir išsigando. Oi,— kojomis nesispardo. Ir išlip- plačias apylinkes, naikindaapivros kiek reikia, aiba ant —Olrait. Maike, o ar Sta- mano sau,—motina šventoji, ti nenori. Tik akis varto. Ta- mas viską pakeliui, tai jau Toks centras, matydamas jos tarp savęs nekonkuruo
para; i.ios baliaus neišgeria lino karalvstė.j via rojus? mergelė nekalčia u si o j i, da namiškiai iškėlė senelę iš vietos jėgų neužtenka. Čia Amerikos ar Lietuvos paski ja. Anaiptol, J. A. Valstijose
alau- kiek 1 una kožnam pa- Juk nėra. 0 bolševikai vis- džiaukis... Kaio gi čia tas mašinos, nunešė į triobą ii reikalinga visų pagalba. Pir- rose akcijose reikalą, galė jų visų nauda iš to padidėtų
znoč.\ ■ a. tai toks katalikas tiek tiki, kad \i a. Na. tai ko- makabilius išsuko iš plento? paguldė ant suolo. O senelė mon eilėn, atrodo, turėtų at tų veikti išvien ir su kitatau ir štai kodėl: jų produktai
yiasaudtnis. Bet as nesu- dėl a> negaliu tikėti, kad
prasmegtum, kokie guli, tyli ir valgyti neprašo, eiti (Lietuvai) į pagalbą tų čiais išeiviais iš Lietuvos. ir gaminiai aukštos kokybės
brantu. Maike. kaip tu gali zlydukas yra?
monai ”
Štai ir visa istorija apie tautybių žmonės, iš kurių Posakis “vienybėje galybė” ir vienodo genimo. Visą
imas pabėgę- yra ir bus visiems amžiams I Sportą sujungus, jų kiekis
’šl igerivot, kad klebonas ga- —Jeigu tu šitaip galvoji.
Atsisėdo senelė, pratiynė senelės Veronikos skridimą susideda dauguma:
Ii būt šiaudinis? Juk jis bo- tėve, tai rimtai kalbėti su ta- aj.j?_ ar
ne nionai. Bet lėktuvu. Ne, dar nevisa. Nu- lių, tai yra lenkai
cai ir žydai, i išmintis.
sudomintų dideles A. J. Valso ant savęs neturi.
vim negalima.
.
Gy vena te šioje salyje, čia
fjnnas jr pasiektų dipasakojęs ligi šitos vietos. Jų pačių garbė to reika
naudojatės
visomis
laisvė

—Šiaudinis kunigas yra
- Ai don kėr. Maike. Aš
mano pažįstamas lakūnas lauja.
. .
dėsniu kainų. New Yorke su
POLICMANAS PASI-• • •
mis, privalote būti losloia-; pasisekimu
tas, tėve. kuris nepildo Kris- stikinu už savo vierą. O jeiKaupelis
paklausė
musų:
Teikti
pagalbą
artimam
pora metų vei
PIOVĖ.
liais
ir
gerais
piliečiais,
bet
taus mokslo.
gu tu nenori su manim kal—O
kaip
manote,, vynelaimėje,
.
------r jus ---------. ---------vpac masinėje
kia Liet. Amerikos korpora
- Bet ar yra tokiu. kuni- bėt.
, tai gali sau eit kur tau
Musų skaitytojas J. A. M } j-učiai, kas atsitiko su sene- nelaimėje, tai visų pareiga: dėl t.) neprivalote išsižadėti cija. Ją perorganizavus, pri
2U. Maike. ką Kristaus mok- reikia, o as eisiu kokį šnap- pianesa iš IJangoro, Me., je?
mes pirmoje eilėje pasi nei Lietuvos nei lietuvybės. jungus kitas dvi šalis ir sukad tenai oasipiovė policsl<» nepildo?
išsigert.
Vienas iš musų, toks peši- renkame šelpti saviškius — Anaiptol,
....• , būti lietuviu tai
. jungus su Amerikos lietuviu
manas
Raiph
Sibley.
Jis
—Geriau tu man pasa
mistas, nusprendė, kad se- gimines ar tautiečius. Tad reiškia būti doru žmogum a , ekonominėmis organizacijų-'
pei-sipiovęs sau rankų gysla ■; nejg ntnnirė. Kitas sjiėjo, ir Amerikos lietuvių sudėtos geiu piliečiu visur.
kyk. tėve. ar yra tokių, kurie
imis, toji bendrovė virstų
pildo.
ir geiklę. Pnežastis buvusi i j.a(j jj Įsirašė į komunistu aukos eina pirmon eilėn lieJ. A. Valstybės, kaip ii i Baltijos valstybių užpirkigirtuoklystė.
partiią. Trečias tvirtino, kad tuviams ir gudams šelpti jier kiekviena šalis, užinteresuo-; mo ir pardavimo centrale.
—A S Vokuoju, kad jie visi
Išėjo iš spaudos naujo knyira,
17 4
senelė nustoįo tikėti i Dievą Vyr. Komitetą Vilniui Rem- ta savo gaminių eksportu
Pagakyt0 pakaks Sva|.,(ll
MYTAI APIE KRISTŲ
«i
— Klysti, tėve. Kristus UŽ- Knyzoje rasite lojrenda- apie Kristų
KbhbtY H) l\A- i ir įsirašė į laisvamanius.
ti, kuris susideda iš žymiau- Kiekvienos šalies ateiviai
draudė krauti Žemiškus tur- kaip jisai buvo idievirta-, ir kair
1 Bet. iš tiesų, buvo visai ki- šių visų srovių visuomenės pirmon eilėn tad ir butų mesti dejuoti, o reikia imti*
LENDORIUS
. O parodyk man tokį ku- tdT|KjME Tkristv. todėl turim*
taip. Pasirodo, kad po poros veikėju.
naudingi Jung. Valstijoms, darbo. Tuomet pamatysime,
niya. kuru turtu nekrauna? a noti kaip mytai api<- Kristų susida
1940 METAMS.
; dienų senelė atsikvošėjo, atSostinę atgavus, Lietuva išstudijuodami to eksporto kad tas darbas atneš naudą
f'nli Kut
M.jJVn
rė- Žinosite kaip krikščionvs pasisa
Siu .metų “Keleivio” Ka-įsimerkė,
griežtai
išklausinė—Gali būt. Malke, kad vino nw
pa^aka apie jlristų
,
.
......
. , nuo pirmos dienos ėmėsi ją- galimybes į šalį, iš kurios jie senajai ir naujajai tėvynei ii
čia tavo teisybe.
ir veiyK.u šventes, o dabar lendonų pavėlavome išleist, i jo giminaičius, kaip ji parsi- tvarkyti. Visi gyventojai be kilę. Jiems tai geriausiai pri taip i>at mums patiems.
Netik gali, tėve, bet ^rTuasite^kaT nrt’B?biiia5^2žt bet jau šią sąvaitę išsiunti- rado į namus ir, griaudžiai tautybių skirtumo pajuto, einama.
Vienas dalykas
įaio ir yra. Tik paimk savo no kada Kristus irimė, mirė ir kad* nešime tiems, kurie jį užsi-j pravirkusį, pasimeldė prieš kad atėjo tikrasis šeiminin- traukia su savim ir kitą. Po DETROITE BUVO DIDE
LIS GAISRAS.
i>oną. Ar rasi nors vieną jisai buvo nukrvžiavotas.
O kas da neužsisakė, i visų šventųjų paveikslus ir kas. Piimiausiai apiupino visą Ameriką išmėtyta dau
............
j
•
.:„i.
MYTAI AI’IE KRISTV knysra tu
į'. (įpljollą. kili ls tlll etų tiek ri m pu-lapiu. Kaina tiktai 35 cen
gybė lietuviams priklausan
Pereitą sąvaitę I Jetroitc
’iilii:”1. liji'k įlS.
tai. Galima gauti "Keleivio” afis< arčių
mažesnių
ar
didesnių
ugnis sunaikimo vieną biz
ba pas
—Maike. aš niekad apie
bankinių
ir
finansinių
insti

nio bloką,
padalydama
T. J. KUČINSKAS,
resuoti
taip:
“Keleivis,
tai pepamislinau.
su velniu. O mums ant to- žmonės nevaržomi, o triukš- tucijų. Ar jos turi ryšių vie- $200,000 nuostolių. Ugnį
263 Broadway. So. Boston,
3312 So. Halsted St.,
—Tu, tėve. daug apie ką
kio velnio tik nusispjauti. , madariai ir ramybės
ardyto_
.
na su kitomis? Atrodo, kad gesinant sužeista apie 20
CHICAGO,- ILL,
ji ♦-pamisimi
Vertė J Laisvūnas.} jni suvaldyti Gudų ir žydų J pastudijavus ir šitas ralimv-j žmonių.
4
į

Ar Buvo Kristus?

uis
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Paakina Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Iš Plataus Pasaulio

Teismas Skelbia Mirties

Bausmę žmogžudžiams.

PAJIE3K0JIMA1
Paneškau brolio VINCO SERBEN
TO. Topeliškių kainio ir dėdės KAZI
MIERO SERBENTO. Trokelių kai
mo, Mariampolės aps’.r., iš Suvalkijos. Prašau atsisaukt, kurie žinot kur
jie randasi, malonėkit pranešt.
ii)
Miss Ona Serhantaitė.
7218 So. Fairfield,
Chicaffo, III.

I

SUOMIJA.
Naikina masonų organi
600,000 žmonių be pastoatstovas
zacijas. — Fašistiška gen. ' ges. — Suomijos
Franco valdža išleido žiaurų 'prie Tautų Lygos pranešė,
įstatymą prieš masonų orga kad dėl rusų armijos įsiver
nizacijas, kurias kovodavo žimo 600,000 žmonių Suo
prieš klerikalizmą ir remda mijoj neteko pastogės. Tais
vo demokratinę Ispanijos nelaimingais dabar rapinasi
respubliką. Masonai dabar , Suomijos vyriausybė.
skaitomi “valstybės išdavi
kais” ir baudžiami kaipo to TURKIJOJ VĖL ŽEMĖS
kie. Visa masonų nuosjvyDREBĖJIMAS.
bė konfiskuota ir kas pasa
Pereitos sąvaitės pabaigo
kys už masonus gerą žodį,
je
Turkijoj vėl pradėjo že
tam gręsia 6 metai kalėjimo,
mė
drebėti. Žinios sako, kad
kaip “valstybės išdavikui.”
žuvo
jau apie 200 žmonių.
O kas bus susektas prigulint
prie masonų organizacijos, Gi-uodžio mėnesį nuo žemės
tas bus baudžiamas 12 metų drebėjimų ir potvinių žuvo
apie 50,000 gyvybių.
kalėjimo.

ISPANIJA. "

KUBA.
Peršovė

Steigiamojo Sei

- I

Į Pajieškau MIKOLO k'LlUKO. iš
į Lietuvos paeina iš I.alėnu kaimo, žas.
t lių parapijos. Traku apskričio. 1H13
j metais gyveno Lawrenee, Mass., da
bar nežinau kur jandasi. Kurie žinot
kur jis yra, prašau pranešti jo adre
są, busiu jums dėkinga. Mano vardas
Domicėlė Sinkevičiūtė iš Laivunų
kaimo, Žaslių parapijos. Adresas: <9)
Miss bombelė Sinkevičiūtė
3:’>29 So. Lituanika avė.. Chieatr». III.

APSIVEDIMAI.
Tajieškau apsivedhnui merginos ar
našlės be vaikų, nuo 40 iki 5o metų.
geistina kad turėtų kiek turto, ūkę ar
- bizni.. Aš esu patyręs bizny ir moku
ūkininkaut. 50 metu. 5 pėdų 7 colių
aukščio, švariai užsilaikau. Kurios
myli gražų šeimysos gyvenimą. pra
šau susipažinti. Su laišku ir paveiks*
lą savo prisiųskite. Plačiau paaiškin
siu laišku.
F. J. M.
< 1)
Echo Lake Road R F I)
.
Waterto\vn, Conn.

SPROGIMAS PARAKO
DIRBTUVĖJ.
Elkton, Md. — Čia yra
sprogstamųjų
medžiagų
dirbtuvė, kurioj pereitą sąvaitę įvyko smarkus sprogi
mas. Trys trobesiai buvo su
griauti, 2 darbininkai už
mušti ir 15 žmonių sužeista.

Pereitą subatą
Havanoje kesintasi nužudy
ti Steigiamojo Seimo narį
D-rą Ferrerą. Važiuojant
jam automobilium, galvažu
džiai iš kito automobiliaus
pradėjo šaudyt jį iš kulkasvaidžio. Dr. Ferrera buvo
RUMUNIJA PAKĖLĖ
sunkiai sužeistas, o jo šofe
ALIEJAUS KAINĄ.
ris užmuštas. Užpuolikai pa
bėgo, ir bėgdami suvažinėjo
Rumunijos valdžia pakėlė
praeivi.
iki 10 nuošimčių kainą už
aliejų, kurio reikalauja Vo
AIRIJA.
kietija. Be to, ji pakėlė kai
ną ir už geležinkelius, ku
Maištas kalėjime. Mountriais
rusai siunčia savo alie
joy kalėjime, Dubline, pe-:
reitą subatą vadinami “Ai jų Vokietijon.
rijos rėpublikonų armijos”
nariai buvo pakėlę maištą, CALIFORNIJOS POTVINIS ATSLŪGO.
kuomet valdžia norėjo pa
imti du iš jų iš kalėjimo ir
Pereitą savaitę Californinugabenti i kariuomenės tei joj buvo kilęs didelis potvismą. Riaušės tęsėsi 7 valan nis ir padarė apie $1,000.das. Pagaliau maištininkai 000 nuostolių. Apie 6,000
buvo nugalėti
aazmemis žmonių turėjo išsikraustyt
bombomis.
iš namų. Dabar vanduo jau
nuslūgo.
RUSIJOS PAKRAŠTY
INDIJA.
NUSKANDINO DU
LAIVU.
Reikalauja
nepriklauso
Aliantų
blokada prieš mybės. — Indijos nacionali
šiaurės Rusijos uostus jau stų kongresas griežtai parei
parodė savo dantis. Pereitą kalavo, kad Anglija pripa
panedėlį tenai buvo nuskan žintų Indijai nepriklauso
dinti du Vokietijos nacių mybę, nes “Anglijos impe
rializmo orbitoj Indija ne
laivai.
galinti egzistuoti.” Jei Ang
NACIŲ KARO INŽINIE
lija su tuo nesutiks, Indijoj
RIAI VAŽIUOJA RU
busianti paskelbta Anglijai
SIJON.
nepaklusnumo kova. Spėja
Vokiečių garsusis inžinie ma, kad indus prie to kursto
rius Todtas, kuris Vokieti Vokietijos naciai su Rusijos
joje pravedė visą eilę auto bolševikais.
stradų ir pastatė Zigfrido li
VATIKANAS.
niją, išvažiavo Maskvon.
Popiežiui 64 metai.—Pe
Drauge su juo išvyko daug
vokiečių inžinierių ir techni reitą subatą popiežius Pijus
kų. Šis faktas ypač atkreipia XII šventė savo 64 metų am
žiaus sukakti.
Vakaru valstybių dėmesį.
mo narį. —

Auga, Laivų Statyba.

Ar.ierikos valdžios laivyno užsakymai verčia privatines
kompanijas plėsti laivų statybos pramonę, štai. Eleo laivų
kompanija Bajoimėj, N. J., g;,vo $5.000.000 kontraktu,
kuriam išpildyti ji turi |«asisttyti nauja plieno dirbtuvę. Čia
ian malonu* tą dirbtuvę statant.

Anicetas Jazakas. pajieškau dėdės
VLADO JAZAKO, seniau gyvenusio
Ia*«Terce, Mass. Prašau atsišaukti.
K> rie žinot kur jis randasi, malonė
kit prisiųst jo adresą, busiu dėkingas.
A. Jazakas,
Sachijjo River, Ont., Canada.

Šis vaizdas parodo Clevelan do teismo sale. kurioj skelbia mirties bausmę dviem banditam ir žmogžudžiam, kurie plė
šimo tikslais Ckvelande nužudė biznierj Edvvardą J. Erbod y. Jiedu čia paženklinti baltomis rodyklėmis. Pačiam vaiz
do vidury parodytas Joseph di Marco. o toliau i dešinę—Anthony Ciraso’.e. Abudu italai iš Brooklyno. Abudu turės mir
ti elektros kėdėj.

MININT LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĘ SURINKTA $169.10.

Lietuviai socialdemokratai
rengia vakarą 9 kovo.

kalbėtojui
Žiemos sezonui užbaigti,
kovo
9 d. vietos lietuviu soVasario 15 d
\Tew»rkn K' pakštui $15, Salė $5
Katilėli s,- t,a.-.,, u } Spauda $7, ženkleliams me- cialdemokratu kuopa rengia
..,ia,\a
t
dziaga $1.2o.
Sietvno puiku vakara. Pelnas skinaklausomybės22-ju »Tetų mb!chorui $3’ A' Bimbai fiOc'ir mas »•»*»»>«> kun M.
" X.
~
Vilniaus
lietuvių
šelpimui
Mockaus
paminklui.
Tą
valiejimas, kas čia daroma
per gen. kons. J. Budrį $22. karą bus suvaidinta labai
kasmet.
Pasiliko pas k-to iždininką juokinga komedija, “Mirta
Atidaręs vakarą, pirmi 25c.
Viso $54.10. (Parengi- Činčiberaitė,” arba “Ren
ninkas p. Gudas pakvietė
ino
išlaidu
$31.85.)
kiolika Tūkstančiu Litu.” Po
“Sietyno” chorą, kuris su
Sv. Peuo Pašelpinė D-ja vaidinimo bus šokiai iki 12
giedojo Lietuvos himną ir
iš Bloomfield, N. J. šiame vak*ndos nakties. Vakaras
keliatą.kitų dainelių.
Kalbas pasakė: adv. C. F. parengime per savo pinuiPaulauskas, A. Bimba iš ninką Julių-Stanevičių, sekr. Brookfield. Pradžia: 7:30
Brooklyno, Liet. gen. konsu- Antaną Kindarą ir Juozą
, d vakaro Ižanoa tik
lae-attache V. Stašinskas, Biekšą įteikė Konsulato ata- 'ala™« 'aRa,°- !zanoa tlk
kun. Ig. Kelmelis ir prof. K. sei Stašinskui $115. Todėl
Iki pasimatymo 9 kovo
Pakštas iš Lietuvos. Taipgi viso sykiu Vilniaus lietuvių
vakara.
Rengėjai.
trumpai kalbėjo du vietos naudai gauta $137.
politikieriai airiai. Tarpe
Bloomfieldo lietuviams, o piršlys suvadžiotojas.
kalbų p-lė Marytė Šlekaitytė ypatingai šy. Petro draugi Vieno veiksnio Komed.ja. Pa.^sė
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
paskambino pianu. Be to, jai komitetas dėkuoja už las.
Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai,
p. taip didelę auką. Bloom- KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksnio Ko
Tlabai. gražiai padainavo
,
Parašė Ben. Rumšas. Juokin
Lapmskas, kuriam akompa- fiekje gyvena tiktai keliatas medija.
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
nayo ta pati pianistė.
šeimų vilniečiu lietuviu, ku- 2 motervs. Abu veikalėliai vienoje
Kadangi įžanga buvo ne- rie nėtiktai patvs dirbo ii kny?ute^ Kaina ....................... 2oc.
i
mokama, tai išlaidoms pa- aukavo, bet ragino aukoti ii
120
UŽ
$2000
PIRKSI
dengti buvo renkamos au- tuos, ku, ie save vadina -len.
AKERIUS.
kos ir pardavinėjami tam ka.s •»
Gera žemė ir peri budinkai. so aketikri ženkleliai. Visas pasi- •
rių išdirbtos, kitkas ganyklos. N<|2)
likęs pelnas buvo nutarta; Kom.tetas dėkuoja "Sie- maiuoma. Geras pirkinys.
Charles Rukšėnas.
pasiųsti Vilniaus lietuvių į tyno’ chorui, vad. B. Šali\Vhite Cloud, Mich.
šelpimui. Aukų rinkimu įu- naitei, visiems kalbėtojams,
Petronėlė Lamsargienė
pinosi p-lė Juzefina Lukas, P-lei M. šlekaitytei, p. Lap-lė Adelė Andruškaitė. K.' pmskui, N. J. L. Radijui ir Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
nas ir V Andinške-i Jono Valaičio radijai, laik- gyduoles nuo visokiu lipų. Kurie
Krumėna
u‘
i,,. - "n
turite kokius nesveikumus, kreipkivičius. Ženklelius jiagannno •aisC,am>’Ruigio D-jai uz tį,s pas man<?: duosiu gerą patarima
patenkinti.
< 1 1)
p-nų V. Lukošiunų seimą. ?alę, Jurgiui Kazakevičiui ir busitPET.
LAMSARGIENĖ
Aukų rinkimo reikalą pri kuris savo darbą vertės $5 1811 S. \V»ter St.. Philadelphia. Pa.
žiūrėjo Juozas Stoškus, o aukavo vilniečių lietuvių
surinktas aukas priėmė ko naudai, p-niai I. Trečiokie PANAIKINKIT
misijos iždininkas Vincas nei už svečių priėmimą ir PLEISKANAS ir
vaišinimą, o taipgi visiems
Lukas.
Aukas renkant k-t«» sekre- aukavusiems ir dalyviams Sustiprinkit
(orius Trečiokas kalbėjo A- parengime, viso komiteto PLAUKUS
merikos Cenzo ir vietos rin- vardu reiškiame širdingą Vartokite Alcxander’s Castile Dlive
Oil Shanipoo ir Stiprinantį Toniką.
kimų reikalais, ragindamas padėką.
Prisiųskite 25 centus, o nu*s prisiusi
Pii m. S. F. Gudas,
lietuvius užsirašvti lietume 2 Satnpalu.
Sekr. A. S. Trečiokas,
ALEXANDER’S CO.
viais, o ypatingai čia gimuIždin. Vincas Lukas.
rius, kad jų tėvai iš Lietu
112 W. RltOAIOVAY.
SO. BOSTON. M \SS.
vos, lietuviai, o ne iš Rusijos
NAUJAS AMERIKOS
atvažiavę.
Nepaprastas Palengvinimas
LĖKTUVAS DARO 420
Aukų surinkta ir išmokėta
Reamatiiky Skausmą
MYLIU PER VALANDĄsekančiai:
Nckcntėkite bereikalingai raumenį,
l.ockhead
Aircraft
Po $1 aukavo: J. Dauk..
............korpo- skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
nepaprastą palengvinimą
šys, P. Staniuliunas. A. K uCalifornųoj išvystė pasiekė
reumatiikų skausmu, strėnų raumenų
kis, J. Škėma,
A. Daukšvs, pauJ3 . kovos orlaivį, kuris skaudėjimų, išsinarinimu ir šiaip rau
O. Stonienė, J. Remeika, V. *engvai padaro
420 mylių menį, skaudėjimu vien išsitrindami su
Pain-Expelleriu. šis sensacingas liniKaminskas, P. Sakalauskas, P.er ya andą. Tų lėktuvų uz- mentas
ūmai suteikia laukiamą pa
M. Sadauskas, P. Pūkis, A. geniams
Amerika nepar- lengvinimą. Virš 17 milijonu bonjau išparduota. Todėl ncati
žiugžda, G. Leliašhis, V. Lu-, <««ps. Jie bus daromi tik sa- kučiu
dėliodami nusipirkite ir jūs bonku'c
košiunas, V. Bareika. S. F.
anajai. Per 5 valandas Pain-Expellcrio. Reikalaukite PainGudas, kun. Ig. Kelmelis, .,lc
pasiekti \ okietiją. Ejtpcllerio su inkaru ant dėžutės.
N. N. ir A. S. Trečiokas. Po įsoeoooMeooooooeoMMNOMMOoMOMMOoaoooeooeoaooaj
50c. — A. Jankauskas, J. i
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Kidzius, J. Kavėnas. S. Bu
kauskas P. Arevičius, V.;
Dambrauskas, P. Bamavi-1
Prilaikyta Amerikon Lietuviams Mokytis Kaliką
čienė, M. Dėmėkis. V. AmSUTAISĖ |)R. 11. I’II.KA. Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
brazev:”us ir K. Balčiūnas.!
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDVCATION
, Viso .
00. Smulkių aukų j
KAINA ęi.Oo
$16.36 ž ženklelius $13.80
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass.
Viso $51.10,
NEWARK, N. J.

KĄ SAPNAVOT?

TORONTO, CANADA.

Išmokėjimai:

Sužinokit ką tas sapnas reiškia. Ne
mąstyk it tų sapnų prasmę. SUŽINO
KIT! Sapnai pranašauja ateit). Kas
grali žinoti kokią laimę sapnas turi
jums kuomet nėra tinkamai išaiškin
tas. Knyga anglų kalboj. Prisiųskit
lik $1.00 už stebėtina Sapnininką
šiandien.
OLVANI
<13)
llii (irand st.,
Brooklyn. N. Y.

bosoeesoeceoeoooeeeeeoooeeoeeoooeeeeooooeeoeoeeooeooS
1

•lajRškaa gyvenimui draugės iki
.'10 metų amžiaus, kuri mylėtų rimta
gyvenimą; su laiškų prašau prisiųsti
ir savo paveikslą, kurį ant pareikala
vimo sugrąžinsiu. Aš esu vaikinas
vidutinio amžiaus, gražiai atro
dau. nepijokas ir turiu šiek-tiek sųtaupų. Adresas: Jack C.,
(1)
3763 Colonial st., Montreal. Canada.

PAJIEŠKAU MOTERIES AR VYRO
I PARTNERIUS, Kendžių, sandvičių
ir kitų smulkių daiktų biznį. Turi nusimanyt apie biznį ir reikia -nors kiek
įnešti. Viskas yra įrengta ir galima
girą gyvenimą pasidaryt. Vieta gera,
prie pat parko ir yra pora gerų fakterių. Vasarą reikia laikyt valgių ir
aiskremo ir reikia daugiau darbinin
ku. Norint daugiau informacijų,
klauskite;
(11
ANTONETA SHIR.MULIS
So Johnsoii avė., Brooklyn. N. Y.

/JdiOH. in 19391
BOSTON MUTUAX LITE
INSURANCE COMPANY
Here Are Šone ei the Highlights
Insuranee-ip-perc* incrcarcd to $*0.0.15,191, a -,ūn
ot 5
ssO during the* ic.*.r. Po!:cj'^ IJe> f nuinbcr
2SO.15O, a gain of lO.OOS.
Assets no\\ totai SI i.l il.3::o, a gain for thc yt.:r of
SK 5 s. 69S.
Liabiiitics totai $13,315,5~5, thc ęrcater part of \vliich
is thc Policv Rcservc amounting to $12.619.9<>S for thc
lulhllmcnt of thc policv gu.irantccs. Ihis fund \vas increased in 1959 bv S65-*,9<'>~.
Surplus Punds over and ahove all reserve rcųuiretncnts
and obligations, S677.S15.
The Inceme of the Cempany in 1959 w.is ? i.251,775
and <.x<ccdcd disbiir.scmcnts bv SS57.1 f.

Payments to Folicyhelders and Benefleiarics in
1959 vvtrc SI.786.0,8. Living Poiicvholdcrs racived
SI.15S.611. Sincc organization, thc companv has p'aid
551,561.5 16 to polivyholdtrs and beruticiarics.
On December 31.1T3t, thc conipanv licld S-i.~<)9.7> 5
in United States Government bonds and for furthcr
Iiquidity had cash Bank balan. es of $552.709.

Dividends to hc distrihoted to poikvhoiders in 19:0
vviil be on thc šame liberal basis as in 1959.
TN( BOAKB
JUT R. VS.TON
PrrjiJent. t«»o»er At»v. Oc*., 'Isse.

MtRTON i. mo* \
fnimtr <.*«». of Inu., Mbvs.
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JOHN %. M AR NO
Vka-Fres., Stata Street Trnst C

T'TANK H. M4RIHSOV
r^rmer f.om. Ot
Mėsa.

VI Lt KM P. McPHlRSON
InsursacA

Lisri R G. 1IATHAVAY
Makin< MocIiJseere

FRASt

©F Mft CTOtS

t.

r\ecwt»va Vka-Prc

HARD^ON
s.r..KNtdtoe
Trnst C a.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karg ir kitu* pasaulio
įvykins, tai skaitykite "NaojieasB."

rJ

*

“Naujienos’’ yra pirmas ir dždiisuaiaa lietuvių
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite •‘Naujienas* šiandien. Naujienų
prenumerata metaass Amerikoje (išimant Chicagų), |5.00. Chicafoje ir Kumpoje — 9&00.
Mooey Orderį ar čekį

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CIIICAGO, ILLINOIS
SuMpaiiniir,ni kopiją psuiųiisa nUaL

Se£ta« Puslapis.

KELEIVIS. 80. BOSTON.

Na. 10. — Kovo C d ,

I9i0

m.

vis mus moteris kaltina. Tai
Pripažinta Genijališka Piešėja.
Vienai Parai Dvejos Sukaktuvės.
gi, aš noriu pareikšti, kad
-iandien yra tokių Adomų
PEABODY, MASS.
mat, kvietė ką tik susitiko,
kurie visas dievas* sudėjus
i
A ’ *
Ši SKYRIŲ TVARKO
kad tik doleris gauti. Gelti
Draugams M i kaloj ui
krūvon -ubytina. šeši melai
Elzei Adomavičiams sukako
Įik_pusbackį alaus.
M. MICHFUSONIENĖ. ___________ J atgal toks Adomas, kurio
Matėsi,
kad kai kam dalijo
50 metų nuo jų apsivedimo,
TsiUO OOP lvP l)iavan,ė >Ta
gyveno
MOTERŲ KOVA SU
po
stikliuką
ir degtinės, bet
skanus Tai .u a 40,000 bax- Phjiadelphijoj su savo jau
todėl artimieji nutarė su
sų laike rinkimų. To negana, na žmona ir 3 vaikučiais.į
LINCU.
ne
visi
gavo.
Buvo tik dešrų
rengti bankieta toms sukak- . ,___ ,
kiekviena
tos
organizacijos
tuvėms paminėti. Bet įvyko:11 kopūstų. Nekurie svečių
Vakaru
valstijose yra
gvveno
gražiai
nutarė- įgauti pnzadą Rodos,
ir ?mo’ną
tikrai labai
niv!ė£
vie.
nai
ė
npsn-sinrutimas
Vtpnn hr liu!
atgal į Lietuvių Salę
40,000 organizuotų baitvei- ir savo yv.-u. eunu ir brolių, R jam
džių motoru, kurios labai
taip gyventi nusiaaa
šie
sahnsis
nuo
hnco
miJ
uoliai ir pasekmingai kovo
’ bodo ir jis sugalvojo važiuo
samdė Lietuviu salę. padarė5
nebus šilimos, nebūtume
ja su linču. Jų organizacija nių. ir visur ir visuomet ti Lietuvon. Kadangi jo
stengsis
kitus
nuo
to
atkal

nei
ėję tenai.
bilietus ir pradėjo juos par
vadinasi “ A > sociali on •.
T
žmona
nesutiko
su
vaikais
. • -- -•
•• ,,
bėti •jo> >u>i>ieke su gubeiVakarienė baigiasi ir svedavinėti. Kadangi bilietai
Southern Women for tK storiais ir isreikalar o pri- !lkt,<
visi Bet
buvo
spausdinti
anglų
kaičiai
pradeda manyti, jog
reikalui
eJnt,
ir
Lletuvo
J
”
s
n
«
nmo
Gr
i
z0
Lynching.
Prevention -f
zadeomus.
ba, tai juos pirko ir kitatau- Į rengėjos taupė pinigus, kad
Jų pasekminea kova daro, tuoi'duoti valstijos milieiią Čme,?k«T« .
» ?moną,
čiai. Balius buvo ruošiamas• galėtų įteikti seneliams Arieda Tetik ti \alstvbiu ooii- minioms išvaikyti, jei vieti- kūnai dede paliko uk , pasiant vasario 3 dienos. Apie domavičiams geresnę dovacijai, net n vyriausiai vai- ne poiieiia to į.adakti ne- įko ?“ 'ailtuciąB Lietuvoje,
10 šeimynų į tą balių buvo. ną. Bet vakarienė pasibaigė,
tižiai. Seni i toii valdžia istis-s. 'Jos nuėjo pas visų ?ug!zYs Amerikon vienas,
visai
nekviečiama, nes yia , o dovana nepasirodė. Tik
nieko nedarydavo, kati st
-kėlimu kunigus ir paieika- 1S,U1OJ P-adejo sponauti,
kokių ten nesutikimų. Paga- rytojaus dieną gaspadines
valdyti tas kraiti k ištrošk;. - !avu. kad šie nedėldieniais tam.m nebūty vedęs. Tuoj
liau pakeitė ir salę. Lietuvių atėjo Adomavičių butam pa
sias baitveidžių gaujas, k1',
pamokslus smerktu ir rasnado merginą ir sugyverios dėl mažiausio prasikal ■-austu Iinėus. Jos prispyrė no sv. ja kūdiki.
svetainę atsakė, c paėmė ru davė seneliams 8 dolerius ir
galą dešros. Sako, tiek tik li
timo arba Įtarimo gaudyta
sų patalpą.
vietinius
laikraščius
rašyti
“
Lietuvoj
palikta
žmona
vo ir linčiuodavo jut .iveiKai artimieji Adomavičių ko nuo baliaus.
im
ą
smerkiančius
editoriaapie
tai
sužinojus
nieko
jam
Teisybės Mylėtojas.
džius. Dažnai juos n< t iš ka
draugai sužinojo, kad iie nė-!
us
ir
straipsnius.
Negana
nesakius,
tuoj
su
visa
šeima
lėjimų šerifai minioms ati
ra į ta bankietą kviečiami, j
o. jos viešai pareikalavo, atvažiavo ir rado jį su kita
duodavo, sakydami, kati ne
jie
užsigavo. Sako, mes A-i ODOS LIGOS DAUGI
kad
iinčo
minių
vadai
butų
gyvenant.
Maldaujama,
ji
NASI.
galėję prieš tokią minią at<
domavičius pažįstam jau»
tuimami
ir
kaltinami
pirmo
jam
dovanojo
ir
teisman
nelaikvti. šiandien moterų m i
per 30 metų, ir to baliaus! Kai kitos ligos mazmasi,
traukė. Vyras sutiko su ja'
spirti iie išm- -ko > ri t i i I i L 11 ' laipsnio žmogžudystėje.
rengėjos
darys mums tokią tai odos ligos Amerikoje
Tokia moterų atkakli ko- vėl gyventi. Kadangi antroji
juodukus apsaugoti. Perei
sarmatą?
No sir! Mes galim dauginasi, sako Dr. C. Guy
tais 1939 metais nei viena.- va negalėjo buti be pasek- motei is su kūdikiu atsisakė
surengti Adomavičiams su- Lane, odos ligų specialistas,
šiame vaizdely matome newyerkietę Svirią Irving, kuri per
šerifas neišdiy so atiduoti mių. Pasekmes buvo kuo ge- išeiti ir grąsino teismu, tai;
kaktuves
viena diena anks- Tam esančios dvi priežasilgus metus piešdavo gamtos vaizdus. Dabar šito meno ži
juodveidi. kuris buvo po ' riausios. Pereitais 1939 me- jie nutarė visi kartu gyventi,
ciau,
būtent
vasario 2 d.
tys: viena, tai įvairus pranovai pripažino jos piešinius genijališka kūryba.
priežiūra, ačiū tų moterų or tais buvo tik 3 linčai, ir jau Pirmoji ir tikroji jo pati suTaip ir padare. Vasario 2 monės darbai prie kenksnei vienas iš jų nebuvo už silaukė jau 4 kūdikio. Vyras!------------------------------------------------------------------------------ganizacijai.
dieną
susirinko į Lietuvių mingu chemikalų, o antra,
“baitveidžių moterų garbę.” pamatė, kad maitinti dvi pa- greičiau šį aprašymą patai- turtina atmiežti perpus su
Kadangi daugumas tų linir
šituo patenkintos ir pa- čias ir jų vaikus yra didelis pinti. Ačiū už linkėjimus, vandeniu. Už poros dienų Kliubą būrys žmonių, prine- tai visokie “pauderiai
ėų Įvykdavo po priedanga drąsintos motervs šių metu vargas. Jis sumanė vėl va-į Kapse yra sena veikėja ii marinatu bus gatava. Šitaip šė valgių, pristatė gėrimų ir “tepalai,” kuriuos moterys
“baltų moterų garbės gyni vasario 8 d. suvažiavime žiuoti Lietuvon. Pati nu-' “Keleivio” sandarbininkė. sutaisytos silkės labai gar- pasikvietė senelius Adoma- vart°J*a savo odos “padailimo,” tai garbę, dorą ir tiesą Atlantos mieste nutarė dėti džiugo, nes mane, kad da- Ji taipgi taria jums širdingą džios su karštom bulvėm.
vičius, gražiai juos pasveiki- nimui. ’
gerbiančios moterys nutarė visas pastangas, kad su 1940 bar galės atsikratyti nuo, ačiū už atvirutę ir pasveiki- --------- ---------- —---- r=------- ——r- no ir pavaišino. Gi draugė
---------7—
tokiam 'niauriam, necivili metais linčas liktų tiktai antros moteries ir jos kudi- i nimus.
«■___
r>
v
J. Baraišienė išsiima iš kiše- MOTINA NUŽUDĖ DUKzuotam papročiui padaryti praeities negarbinga isto- kio. Ji padavė vyrui $600,
IvHS MUHIS KaSOHld niaus mazgą ir paduoda A- TERĮ IR PATI NUSIŽUDĖ.
galą. Jos viešai pareiškė, rija:
kuriuos turėjo susitaupius, iri
______
domavičienei. štai, sako, tai
Californijoj, Montgomekad kiekviena dora moteris ' Tai labai pagirtinas mote- visus raštus nuo savo ūkio.j APIE VALGIUS.
dovana
nuo
mus
čia
susirinn
mieste MrsamS
Mav Har“Laisvės” šalininkai plusta kusių. Išrišo mazgą - ogi
našmoka pati savo garbę apsau ių nuopelnas. Toks visų ša- Liepė ūki sutvarkyti ir jai i
“Keleivį.”
goti ir jai nereikia minių pa lių moterų susiorganizavi- pranešti, o ji tąsyk su vai-Į ROLIADA 1$ LYDEKOS.
26 doleriai! Seneliai Adonušovė savo 12 metu am(Šito recepto prašė draugė iš
galbos. Jos taipgi pareiškė mas prieš kara ir ios kalti- kais atvažiuos. Jis išvažiaGerbiama Redakcija:
mavičiai labai tuo nudžiugo, žįaus dukteri ir paskui pati
Connecticut valstijos.)
pilną
pilna pasitikėjimą teismam. ninklU ; , t-tu •
ž vo.
Aš siunčiu jums iškarpą iš nes jie neturtingai gyvena, nusišovė. Ji padarė tai iš nukurie remdamiesi sal.es ista- . R
, f b ■jf ,
“Moteris ileai nenaudaNuvalyti lydeką, nuplauti “Laisvės” Nr. 42, kur tūlas Abudu turi jau po 70 metų gimininio dėl savo vvro mir
tais. zmos kokia bausme pa- ; ,,
šti viršum, tai pinigas jiems ^jes
irab-ni Jos
T^ rX
o. kas, kada motelį bus
skirti nusikaltėliui.
taip
geriausia dovana.
------------------------------------y. verstos paimti
td parodė, kad daugumas tu .....„. avo ranka;
Po to visi laukė rytojaus Lengva* Budas
moterų. Runos
įtaria
dienos, kada turėjo įvykti
Išmokt Angliškai,
,
-- užpuot - pamiįu5il
asiu. diktatori
iime juoduKUS,
pacior
. .
t.
, .. b“1 na
vaujami.
' visa ĮSC-tCCC
pasauli
krau- ra atsitiko. Ji vėl rado vytą I® hta»* mėsa nugramdyti
kitas bankietas. Atėjo kitas Rankios reikalingiausių žodžių it
_
vuitjunil,
V<Xfc
blogos į^putacipos, ist\likt-.- juose
įuo?e p
askandins
Kapse,
vilkavus ir <5VPČiai
Si knyga sutaisyta taip
paskandins.
Kapse, begyvenant
begyvenant su
su kita,
kita, jauna,įnuo.kaulo n smulkiai suku
\ah.dias 11 s\ecidl nraripin
piaoejo pasikalbėjimų.
)engvai ir suprantam.-.;,
kad kickviesios padaužos ir girtuokles.
"
------linktis prie Lietuvių Kliubo nas gali greitai išmokt kalbėt angliškurios vakarais besivalkioAtvažipvn hlirvs npt iš
-loję telpa netik atskiri žodžiai,
^aies. a.t\
azia\o oups net iš
čieli sakinia{> pasikaibėjimaį dardamos dažnai pačios juodu- LIETUVIS, KURIS TURĖ
Lynno. Svetimtaučių taipgi bt> jieškant, važiuojant kur nors. nukus užkabinėja.
JO ŠEŠIAS MOTERIS.
ėjus krautuvėn pas daktarų, pas barnai.
Ant stalo patiesti svarią' Taigi “Keleivis” skelbia to- ateina. O Čia• •jokio baliaus
• • 1
zcaskutj, pas kriaučių ir tt. Su for.eIr ištiesų, nuolatos augauViena draugė nuims pla
“Dabar moteris tikrai jau į skepetą, padėti ant jos lydė- kias žinias, kokios ištikro nera. Paaiškinta susirinku- tišku Ištarimu ir gramatika. Antra
Parima laida. Sutaisė
čios linčo aukos darė gėdą neša apie lietuvį B., kuris užpvko ir įsižeidė. Ji ėmė į kos odą (mėsinę pusę į vir- yga. Man rodos, kad laikraš- siems, kad bankietas perkelnetik toms yakani valsti- be jokio legalaus persiskyri- prie* jų kabintis ir norėjo iš- ^ų), sudėti ant jos sukapotą tis pats negali žinių fabri- tas į rusų salę. Bet zmones------------------------------------joms, kur linčo “sportas” mo su pirmutine žmona, vėl varyti iš savo ūkio. Vyras, į lydekos mėsą su pnesko- kuot.
rodo bilietus, ant kurių aiš- NAMŲ DAKTARAS.
buvo išsiplėtojęs, bet darė vedė. gyveno ir turėjo vaikų norėdamas jai už tai atker-'suvyniot, skepetoj ir' Aš “Laisvės” neturiu už- kiai pasakyta: Lithuanian Parašė daktaras a .j. Karalius.
T 11 ti
i•
. t • ••
hl nauja knyga užpildyta vien regėdą ir visai šaliai. Nes tai dar su 5 kitom moterim. Ta šyti, šovė į ją keturis kartus, surišti siulu keliose vietose, sirašius, tik pažiūriu, kai ne ,Hall.
Pagaliau, eina visi jie- ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
salės. Susirenka ristus dėl kokios ligos naudoti, verbuvo Įrodymas, kad tose draugė rašo:
tik laimė,* kad nepataikė, kad faršas neišsiveržtų.
tyčia kur pasitaiko ją pama- škot rusu co,-,
-•
o
- ta slt3 knygą įsigyti visiems, nes \avalstijose viešpatauja anai“Vyrai visuomet sako. Matydamas, kad gali patek- j Vandeny reikia pirma pa- Į tyt. Bet labai neteisingai jos tenai apie 200 svečių.
Suse- mų Daktaras vra vienas iš reikalinchija. ir kad valdžia neįste?.- kad motervs juos vilioja ii ti bėdon, jis pabėgo iš šiau- virinti keliatą čielų pipirų, žmonės rašo. Tas Torring- da už stalu.
- . Salė
. . šalta,
,
,T šili-. Jsigykit tuoj. Didele knyga, liet
apie?viuigia minių suvaldyti. Bet ko dažnai apgauna. Jau nuc
- Panevėžyn, kur pasi- salieiu, svogūnų, lapelių, toniečio raštas prieš “Kelei- mos nėra, visi dreba. Vyrai 300 puslapių. Kaina
vyrų valdžia “negalėjo.” tą pat tų lainų, kuomet buk tai siap§tęS
laiko pamatė, muštardos
grudų,
kelis vį’’ man labai nepatiko. Tai laukia, kada duos išsigert, Audekl° v«raeha» ............ $2.50
moterys dabar privertė ją neva
Jieva pi
prarundziusi Adoma k J A,ona jo nejieškOj t0. šaukštus uksuso ir druskos tikras šmeižtas ir melas. Aš gal bus šilčiau. Bet kur tu davatkų gadzinkos ir kitos
susiner- linksmos dainos. Apart juokingų “Dąpadaryti, nes su 40.000 <>r- nu'kinti uždraustą obuolį, dėl ir vėl pradėjo merginė-1 kiek reikia. Į tą vandenį įdėt norėčiau, kad “Keleivio” re gausi!. Gaspadines
- • •
vatka Gadzinkos
telpa 30 įvairių
gamzuotų moterų jau reikia iie vis tuos obuolius skina ii ti. Vėl susirado 20 metų i suvyniotą lydeką ir pavirint dakcija duotų jam atsaky- VHVUS1OS vbėgioja
1S Vienos juokingų dainų, eilių, parodijų ir ti.
pusės i kitą, O tvarkos nėra. Daugelis iš dainų tinka juokingoms
merginą, kuriai nesutikus | ant lėtos ugnelės apie 20— mą ir gerai užteptų,
t
,
deklamacijoms, sesta pagerinta
Apranga Bet Kokiam Amžiui.
taip su juom gyventi, jis ją-Į 30. minučių.
- - --Jeigu man kuris laikraš- Gal perdaug prisirinko; laida, 48 pusi........................ ioc.
vedė su visom bažnytinėm!
Išėmus iš puodo leng-!tis nepatinka, tai aš io neceremonijom.
! vai prislėgti ir pastatyti šal- skaitau, ir viskas. Mitingų
“TiVrnii -žmonų tai, na ita1’ kad gerai sustingtų, nešaukiu ir streikų prieš ne»aiJ k ka ii« dalo ta B Prieš valgant skepetą atsar-■ patinkamą laikiaštį neskelL7,nt malino Vn.no ik g1?1 nuimtl’ kad voliada ne- biu. O “laisvininkai” norėjauna mergina, kurią
•I suirtų.
i tų, kad visi taip darytų kaip
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
taip negražiai suvadžiojo,
Šitą roliadą galima valgyt jie: jiems teisingos “Keieigarbintojų iki pat krHdčionių gadynės.
netylėjo. Ji nuėjo policijon ir sausą, bet valgis bus sta- vio” žinios nepatinka, tai tė
ir pasiskundė. Teismas vis čiai karališkas, jeigu užpil-. gui ir kiti jo neskaito. Bet
ką ištyręs nubaudė jį vienais šit ją šitokiu padažu:
mangai nepatinka “Laismetais kalėjimo ir jo šliub?
Paimkit
šaukštą
sviesto,
!
vė,” tai aš turėčiau rašyti į
su ta mergina panaikino.
! tiek pat miltų, praskieskit i visus laikraščius, kad aš jos
Man rodos, kad tokiam: ta sriuba, kurioj virė rolia- neprenumeruoju. Na, jeigu
ištvirkėliui ir 20 metų kalė-! da, įdėkit porą šaukštų tar-, visi pradėtu rašinėti, kokius
jimo butų permaža bausmė kuotų krienų ir pašutinkit. kas laikraščius skaito ar ne
o Lietuvos teismas, lyg tų Paskui įplakit šaukštą rukš skaito, tai į ką gi musų
moterų išjuokimui, nubaudė čios Smetonos, dar sykį užvi spauda tada pavirstų?
vos vienais metais.
rinki ir užpilkit ant roliaJeigu Torringtonietis ne
dos.
turi ką veikti, tai geriau pa
“Atsėdėjęs
metus, jis
Su tuo padažu roliadą ga dalytų, jei sušauktų mitingą
nakties laiku sugrįžo ir įsi
laužė į pirmosios ir tikro lima valgyt ir karštą ir šaltą. ir parinktų aukų vilnie
Šis padažas tinka prie vi čiams. Tuomet jis turėtu kuo
sios žmonos namus. Viską
sokios
žuvies, tik žuvis turi bent pasigirti. O kad jis
išvogė ir dingo.
“Po kiek laiko moteris su but ne kepta, bet išvirta su, “Keleivio” nenori skaityt,
tai nėra kuo girtis. Tik dažinojo, kad jis jau gyvena visokiais prieskoniais.
--------------i
vatkos
ir kitokie fanatikai
su penkta moteriške, ši irgi
MARINATA IŠ SILKIŲ, i “Keleivio” bijosi. Pažangus
t ...gimdė kūdikį;
bet laike
Silkes šitam tikslui reikia i V.Žm°nėS Vfei myH
gimdymo pati mirė. Ilgai ne■ ’’kęs, iis jau vaikščiojo su pirkti pigesnes, ne riebias, ir Į ne
Meridenietė.
•'a. Jo legališka žmona reikia jas apie 12 valandų ___________
: • jau jam nieko nesako pamirkyti. Tuomet reikia Kad* ir kokia budu gali svietas kadai ■' akomybėn netraukia.
jas nuvalyti, nuimti galvas,1 „."?r\Pasibai1s?i IPara^', Lrof DrSmmtSb Uatavi* StsyBs
vyriausia duktė, kusupiaustytl
į
4
gabalus
ir
SU- : tė j. Il^audas. Kas nori dasižinoti, kayaėja kiekvienas turėtų
•a motina paliko Amerikoj, dėti i stiklinį arba molinį,da ir ko.ki? l:udu -a!i svietas pasibaigYpatingai dabartinės
■i
aaprasti Dievą karimą.
perskaityt,
nea
tik
č.-il ar gyvena pas gerašir puodą, pridedant plonai
Knyga
didelio
formate,
tari
m
smlagf.
Kaina popieros apdarais
džiu- motinos draugus.’’
« kspt-rtai sako. kad šit oks kostiumas ir skrybėlė si;
—1.00: audimo apd.—<128. Pinigu* galima siųsti popierini doleri

Moterims Pasiskaityt

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVEJE?

iigu šydu sianditn tinka bet kokio amžiaus moteriškei,
'šiame vaizdely matome šviesiaplaukę aktorę Minam Hopkins. .Tos kostiumą* yra pilkos spalvos <u modais rumbais.

B. P

pilTJ, muitai dos grudų, lape-

Puiki naudinga knyga,

aprašyta

Nuo šio cky.iau* vedėjos: lių ir keliatą plėškių lemono. k»talikH bažnyčios siautimas ir prą-

zia reformos. Su daugeliu puikių
Atsiprašau, kad nesuspėjau Paskui užpilti actu. Actą pa- “paveiksiu.
215 nusi................ $1.00

*

arba "Mooey Orderi", Adnsookit šokančiai:

KELEIVIS, 253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

t

Septintas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

No. 10. — Kovo 6 d., *9*0 m.

TU PAS MANO PAČIĄ O
AŠ TAVO KLOJIMĄ SU
DEGINSIU.
į

Reikalauja Partneriams Paramos.

i

PATILČIŲ BAŽNYTKAIMYJE MU
SĖS! PUSĖ PARAPIJOS.

................ ■
Dzūkas Pranas Norkūnas;
Sausio 12 d. Marijampo nubaudė mušeikas, ir ap.višgyveno kelis metus su save;
’ lės apygardos teismas spren- gardos teismui teliko tik išžmona sutikime, o paskui i
dė charakteringą Patilčių spręsti sužalojimo klausimą,
.
GODUMAS ANT TURTO KERŠYDAMA MERGINA pradėjo
nebesutarti. Mat. *
j bažnytkaimiui (Marijampo- Muštynės buvusios tokios
SUDEGINO KLOJIMĄ i jam nepatiko, kad ji prade
VIENUS NUVARĖ I KA
• lės ap.) muštynių bylą, ku- karštos, kad buvo sunku nusu
kitu
ukinini
jo
romansą
rioj kaltininkų ir liudininkų statyti, kuris diaugas ar
PUS, KITUS į KALĖJIMĄ.
Lazdijų valsčiaus, Gali ku, Viktoru Matulevičium.
i buvo 33. Tų muštynių kalti- priešas sudavė tą skaudųjį
Eišiškių valsčiuje buvc nių kaimo ūkininkas Vladas Norkūnas nenorėjo žiūrėt,
. ninkai jau bausti karo ko- smūgį. Liudininkai pasakoturtingas ir gražus Žvirgž- Budrevičius vieną naktį ga kaip jo prisiega su Matule
i mendanto ir apskrities vir- jo, kad jau anksčiau Vladui
dinkos dvaras, kurio savi na vėlai grįžo namo iš vaka vičium sueina meile dalintis,
i šininko administraciniu bu- Stroliui i ranką įspyrė ku
ninkas gen. Renigijonas dai ruškų. Kaip paprastai, ap todėl pametė namus ir išėjo į
į du, o dabar apygardos teis melė ir kad jis ilgai tą ranką
prieš karą buvo išvykęs j ėjęs trobesius, nieko įtartino į kitą kaimą pas kitus ber- j
mas padarė paskutini spren- gydęsis. Dr. Bagdonas, kuris
Varšuvą. Tikruoju šeiminin nepastebėjo ir ramiai atsi nauti.
buvo pakviestas ekspertu,
•
dimą.
ku jis buvo palikęs ūkvedį, gulė. Tačiau staiga išsiplėtu
Norkunienei ir Matulevi- i
į Minimos muštynės buvo išaiškino iš rentgenogramos
bet šiam, matyt, nebuvo taip si šviesa jį pakėlė iš lovos, ir eiui to tik ir reikėjo. Jis bu- |
i didelių atlaidų 1938 m. ge- nuotraukos, kad jau tada
miela valdyti svetimą turtą, jis pamatė liepsnojantį klo vo geras kavalierius ir tarp •
! gūžės 8 d. vakare. Tą dieną, tasai kaulas lūžęs, bet buvo
todėl savo vietininku pasi jimą. Ugnis taip greitai plė jų prasidėjo tikras rojus.
i besivaišindami
restorane, apgijęs, o dabartinis lūži
kvietė Joną Sviglinską, o šis tėsi, kad įvykio vieton subė Bet Norkūnui pikta, kad ki
! susibarė Užupių kaimo ūki mas yra senoje vietoje, kurį
sau talkininku pasikvietė! gę kaimynai nepajėgė ug tas atėjęs į jo namus viskuo
ninkas Ant. Misiūnas su buvo likusi labai neatspari.
nies užgesinti, ir liepsnose naudojasi ir nei ačiū jam
brolį Kazį Sviglinską.
į Vincu Augustinavičium. Įsi- Nebūtina gauti gerą smūgi,
žuvo geras trobesys, nekulti
Spalių 21 d. broliai Svig javai, žemės ūkio padargai nepasako. Taigi jis įspėjo
' karščiavęs Misiūnas Augus- , - mztų tokis sužalotas
linskai, pasikinkę arklį, at ir kitas turtas, už apie 10,000 Matulevičių, kad pasitrauk-Į
itinavičių pavadino ubagu ii kaulas.
Uztenka pačiam
tų nuo jo žmonos, nes jau;
važiavo į dvarą išsivežti kai litų.
’ išėjo iš restorano. Apie 6 į sdpnai suduoti, ir gali
jis pats, Norkūnas, ateisiąs*
kulių pabėgusio pono daik
' vai. Misiūnas važiavo name tikti ta nelaimė.
Niekas neabejojo, kad prie jos. Vikt. Matulevičius•
tų: į vežimą susikrovė mi gaisras kilo iš padegimo;
ir netyčia užkliudė ant kelio ‘ Kadangi prokuroras atsisinginį virdulį, didelį ir pa- pats Budrevičius įtarė, kad tik juokais nuleido šitą įspė- į
bažnytkaimyje
stovinčiu?! sakė kaltinti karo komenjimą, už ką keršydamas Pr.- I
sidabiuotą veidrodį, tualeto klojimą padegė
Vincą Augustinavičių ir Mo- danto ir apskrities viršininLazdijų
smulkmenas. Iš kažkur tuo valsčiaus Udininkų kaimo Norkūnas spalių 7 d. padegė
’
tiejų
Bagdonavičių, kurie ko jau baustus už tas mušmet į dvaro kiemą atskubė- mergina, Marijona Arba- Matulevičiaus klojimą, ku-Į
čia
pat
pareiškė, kad, jei po- tynęs kaltinamuosius, apyris sudegė su nekultais ja-Į
•
nas
nemoka
važiuoti, jį rei- gardos teismas nubaudė tik
Čia parodytas Agrikultūros Departamento sekretorius Henvais, žemės ūkio padargais
ry A. \Vallace. kuris kreipėsi i Kongresą reikalaudamas pa- i kia apversti su vežimu. Ant. vieną Leoną Vaškelį 3 mėn.
......
, ir kitu turtu.
! Misiūnas iššoko iš vežimo ii kalėjimo, o visus kitus kaltiivubuvo pranešta j Marijampolės apygardos
skirti daugiau pinigu farmerių paramai.
laukę čiupo už vežime buvu1
smogė kumščiu Augustina- namuosius išteisino.
i^a^Uri VjS klojimu ; teįsmas sausio 11d. sprendė
šių naiKtų
daiktų n
ir noiejo
norėjo pasua
pasiša užtiko aiškias pėdas, vedan-; 5ita bvia pr Norkūną rado
sių
-------------------------------------J SOVIETU RUSIJĄ IŠVY- LIETUVA NEGAUNA NEI vičiui.
T...
...
T
.
TIKĖJIMU ISTORIJA.
Imti, bet tarp pirmųjų turto
; Arbačiauskaitės na- i i. k.
n7 , . ■
KO 1,200 PABĖGĖLIŲ.
ANGLIŲ, NEI VAGONŲ. i
Kilo triukšmas. Ir viena, į Parašė P. D. Chantepie de la Sausavininku
ir iu kilo nmštv-1
DaaausKaites
na-. kaltu, bet, įžiūrėjęs švelni-1
savininkų n jų kuo musiv mus.
mus Tardoma
Tardoma mergina
mergina pn
nn-'
--- '
Teologijos profesorius. Verte
nančias
aplinkybes,
jj
nu-,
Per paskutiniuosius ešaloLietuva Vokietijoj užpil- ,-1 antra
nės. Kai tik Matulevičius pa sipažino padegusi klojimą ir
.
.-pusė
, . tui ėjo draugų,
- r lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga dimielai atsisakė neut- delio formato, 1086 puls. SU daugybe
sigavo nešti virdulį, prie jo aiškinosi tatai dariusi keršto baudė tik 2 metais sunkiųjų! nūs į Sovietų Rusiją išvyko ko didelius kiekius anglių. kurie
ralumo.
buvo pa- paveikslų visokių tikėjimų dievų die1,200 pabėgėlių. Daugumas Kadangi vokiečių geležin- , . . i ” , Į*. darbą
prišoko Jonas Sviglinskas ir sumetimais. VI. Budrevičius darbų kalėjimo.
-ii.*,
vaicių, relikvijų, baznvciu, sventmylaz- čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais.
pabegelių laukia kada galės kelių riedmenys užimti, tai ieistl kuolai, staketai,kumšsmogė mietu Matulevičiui į su ja ilgai draugavo, žadė
$7.<m
Chicago. 1914. Kaina
galvą, kuris vietoj krito su damas ją vesti. Apie tai ži ŽEMAITIJOJ ESĄ PADA išvykti į Vokietijos žinioje musų geležinkelių valdyba dos, akmens, plytos,
RYTA NEMAŽA PRO
mažomis gyvybės žymėmis. noję jos tėvai ir broliai, ku
esamas buvusias Lenkijos gruodžio 28 d. į Vokietija čiai. Ant.
* „ T Misiūno
,, pusėje
...
GRESO.
teritorijas. Pastebėtina, kad pasiuntė 80 vagonų ang- kovojo Juozas Matulaitis,
Virdulys toli nuriedėjo nuo rie dabar jai išmetinėja “už
PAGARSINIMAI
viUJ1S '
besimušančiujų ir jau buvo atvirą širdį.” Ji laukė, gal į Kaip praneša Elta, Že Vilniuje yra daug pabėgėlių Hms iš Silezijos atgabenti. {tU°ZT-Pab?r
‘KELEIVY
gerokai susiiankstęs, nes V. Budrevičius apsigalvos ir maitijoje šiandien matosi iš Varšuvos, kurie gauna iš, Bet jau praėjo veik mėnuo Matulaitis, Mikas n Vladas
savo
namiškių
laiškus.
Jei
•
laiko,
o
negaunama
nei
angY
mcui
AugustinaMatulevičius juo buvo smo grįš pas ją, bet jis visai ją nemaža progreso, jeigu da
* i <* *CA11 HV* CAAACL • •
"1 — *
*, • T
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
lOlStii i* Vokietijos
T 1 * J •• •; lių, nei vaįonų. Sako, kad vinim tadejo miictic
1 onnoe GREIT, reikia priduoti garsln.mą
mustis Leonas
gęs Svigiinskui. Kai su Ma užmiršo ir net pradėjo plet- bartinę padėtį palyginti su tik
nevėliau PANEDEv nai kurioj nors voĄ
.\ j11' administracijon
tulevičium buvo susitvarky kavoti, kad jinai turėjusi su netolima praeitimi.
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
Esą, valdomas sritis ištyktu gal; tie vagonai
reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
ta, broliai Sviglinskai pasi- į juo vaiką... Ji neiškentė ir prieš žemės reformą Žemai net visi pabėgėliai, nes ten kiečiu geležinkeliu stoty esą kevičius, Motiejus Bagdo tą,
siektų mus ne vėliau kaip panedė
navičius.
Vis
tik
šitos
žiau

gavo vytis su veidrodžiu Į padegė jo klojimą rusenan čiuose buvo daug stambių liko jų šeimos. Tikimasi, i užsikimšę,
ly.
Vėliau gauti
garsinimai Į tos
rios muštynės baigėsi lai sąvaltės numerį nespėjama patal
rankose bebėganti Senkane-! čia durpe, kurią atsinešė iš dvarų, ypatingai Mažeikių kad derybos su Vokietija
mingai, nes tik vienas VIa-! pint.
cą. Pastarąjį sulaikė, iš jo į namų, vildamosi, kad ugnies apskrityse, kur viename tik jiems duos teigiamus rezul BUVO SUĖMĘ LIETU das Strolys liko sunkiau su
Norint,
kad garsinimas
nesusltrukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
atėmė veidrodi ir juo smoge: padarytį nuostoliai sutnik- Židikų valsčiuje buvo apie tatus ir jie savo išvykimu
VOS LAIVĄ “KREžalotas. Jis gavo kažkokiu reikia siųsti ir mokestĮ.
pagrobėjui į gaivą, kad pas-į dyS bent laikinai jo vedybas 40 dvarų. Tik kur ne kur galės palengvinti Vilniaus
TINGĄ”
daiktu Į ranką, ir nuo smuDRAUGIJOMS
rengiant
pikniką i
tarasis vietoje krito negykita, o per tą laiką jis gal dvarų laukų galuose matėsi nedarbo klausimą.
ar kitokį parengimą, trumpą prane- ,
Vokiečiai
Baltijos
juroje
gio
lūžo
rankos
kaulas
pei
Šimą
patai
pinam
už
$1.00.
Už
didės- l
vas. (Teisme buvo liudinin apsigalvos.
menkos kaimo bakūžėlės.
nius garsinimus skaitoma nuo coiio. J
buvo
suėmę
ir
nusivarę
i
saalkūnę.
____
kų konstatuota, kad veidro
Po žemės reformos gavę že 2 METAI KATORGOS UŽ
V.
Budrevičius
aiškinosi,
Už pajieškojimus darbininkų, par
Karo komendantas ir apdžio butą nepaprasto svo
mės sklypus savanoriai ka KLAUSYMĄSI UŽSIENIO vo uostą Lietuvos prekini
davimus ir kitokius smulkius prane.
kad
šita
“
40
metų
sužadėti

laivą
‘
•Kretingą.
’
bet
kaskrities
viršininkas
tuoj
pat
ŽINIŲ.
rio).
Šimus, kaina 2c. už žodį.
Stambesriai, dvarų kumečiai ir be
nėm raidėm antgaivls—15c. extra.
Klaipėdos nacių teismas dangi laivas plaukė tuščias, - ------------------------------ —
Senkaneco lavoną broliai nė” jam labai įkyrėjusi, per- žemiai pradėjo juose kurtis
j pažangus są\ aitras-* :*>
••Keleivio”
prenumeratoriams už
Sviglinskai patalpino viena sekiodma jį ir vakaruškose, ir, nors pradžia buvo labai nuteisė 2 metams sunkiųjų ji greit paleido.
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
Vieton
paskendusių
laivų
ARGENTINOS
LIETUVIŲ
me kumetyne, o Matulevi ir suėjimuose, o apie vedy sunki, nes neturėta nei gy darbų kalėjimo Oną Piaulc-,
na lc. už žodį. Mažiausio pajieškoPanevėžio” ir
BALSAS
jimo kaina 50c.
čius kelyje į Eišiškių ligoni bas su ja jis negalvojęs.
vulio, nei žagrės, nei rąsto, kienę užtai, kad klausėsi “Kauno,”
I U. S. A. metams kainuoja $1.50.
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
per
radiją
žinių
iš
užsienio
“
Nidos
”
numatoma
pirkti
nę nuo sunkių smūgių mirė.
Pažinkite Pietų Amenkos lietuvių
Mariampolės apygardos bet gavę vyriausybės pagal
reikia pasiųst fotografiją ir klaust
išsirašydami “Argentinos
Taip susitvarkę broliai Svig teismas šių metų sausio 11 bos, pradžioje pastatė laiki ir papasakojo kitiems, ką naujus laivus. Esą gauti keli gyvenimų,
kainos.
Lietuvių Balsą.” Adresas:
girdėjo.
Piauiokienė
yra
,
rimti
pasiūlymai,
linskai grįžo į namus ir dau dieną sprendė šitą bylą, Ma nas bakūžes ir įsigijo būti
“KELEIVIS,”
252 BROADVVAY,
“A. L. BALSAS”
SO. BOSTON, MASS.
giau dvaro turtais nebesido rijoną Arbačiauskaitę, 38 niausius padargus, o vėliau klaipėdietė, ištekėjusi už
Casilla de Correo 302,
NAUJA VAISTU KNYGA
Buenos Aires, Argentina.
mėjo, nes mažai kas jo buvo metų amžiaus, pripažino nu didesnioji dauguma jau pa lietuvio iš Lietuvos. Ji turi i SVEIKATA LIGONIAMS
belikę: rūmuose — langai ir sikaltusią ir nubaudė 5 me- sistatė trobesius, užsivedė Klaipėdoje mažutę krautu i Gydymas visokių ligų šaknimis,
Augmenimis. Žievėmis. Žiedais, Sėkdurys, o kituose trobesiuose į tais sunkiųjų darbų kalėji- sodus, įsigijo produktingas vėlę. Apie tai praneša Elta. ! iomis
ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
tik stogai.
, mo. vi. Budrevičius teismui kaives ir neblogus arklius.
visokių augalų lietuviškai, angliškai
AR BUS IŠGABENTA PIL ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
AR ROMOS
Tardymo metu nukentė-i buvo patiekęs 10,000 litų Senieji kaimai kol išsiskirs
ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
SUDSKIO ŠIRDIS IŠ
tė
viensėdžiais,
irgi
turėjo
(Prašau
iš
Kanados
štampų
nesiųsti.
jieškinį,
tačiau
tasai
jieškijusiujų žmones pareiškė,
VILNIAUS?
Kanados doleris dabar tik 85centai.)
kad jų žuvę vyrai jau prieš nys atmestas, nes sudegęs vargo, bet dabar yra gražiai
i Kair.a su prisiuntimu $1.90. Pinigus
“
Vort
”
rašo
iš
Vilniaus:
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
šį įvykį buvo iš minėto dva klojimas ne jo vieno nuosa atkutę, pagerino trilaukiais
S
1Spopierini dolerį laiške. Adresas: (-)
“
Pas
lenkus
kilo
mint
’
nualintą žemę, nusausino
ro parsivežę pianiną, minkš vybė.
vežti
maršalo
Pilsudskio
šii
pelkes, visur išsikasė grio
Uruguay'aus Lietuviu Darbininkų
tas kėdes ir kitus poniškus
dį
iš
Vilniaus
į
Krokuvą,
kur
Socialistinės Minties Laikraštis
vius.
Žymesnis
žemaičių
pa

daiktus. Toks nukentėjusių TRYS POLITINES BYLOS
Pilsudskio
kūnas
via
palaijamų šaltinis yra karvės ir dotas istorinėje karališkoje
!\CtUJOįl Ranga
pareiškimas kiek palengvi
APELIACIJOS RŪ
įskoje
bekonai;
be
to,
vis
plačiau
no kaltinamųjų padėtį ii
Išeina du kartu per mėnesį. Lai
PARAŠĖ KUN. VALADKA
MUOSE
•
Pilyje.’
vystomas vištų ūkis.
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
sprendimo turini: teismas
“NAUJOJI BANGA Suv. ValstijoSausio 22 d. Rūmai spren
MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Fara- •e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
išžiūrėjęs bylą kaltinamuo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
šė August Bebcl. va rtė V. K. R.
SUIMTI ŽEMAIČIŲ
Adresas
:
N.
BANGA
sius Joną ir Kazį Sviglins- dė tris politines bylas.
nuskriaustoms minioms.
Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
C.
Paraguay
No.
1480,
PLENTO PLĖŠIKAI, ga lietuvių kalboje tame svarbiame
kus nubaudė po 1 metus pa “Ringuvos” aliejinės bu-!
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (21 Antijochijos bažnyčia.
MONTEViPro. URUGUAY.
galteris
Jurgis
Burta
buvo
j
N
ėjusio rudens že. klausime. Pusi. 429. 1915 tn. .. $2.00
(S) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
prasto kalėjimo, bet nuo
kaltinamas
tuo,,
kad
skelbe
ki
'
„įtaikydavo
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
šios bausmės lygtinai atlei
- * 1 Ginkluoti
- - 1
do, jei per 3 metus nenusi gandus, esą Lietuvoje bu plėšimų.
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigu Se
vyrai užminarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
iąs vokiečio protektoratas stedavo kelią ir atimdavo iš
kals.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
ir tt. Jis patrauktas tieson žmonių prekes ir iškraustymas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
pagal Tautai ir valstybei davo kišenes.
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SUNKIAI SUSIŽEIDĖ
saugumo įstatymą, pripažin
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
GEN. NAGEVIČIUS.
Spalių 10 d. prie Josvai
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
tas kaltu ir nubaustas 6 mėn. nių tos pačios plėšikų gaujos
L1ETEVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
cija ir popiežių prakeikimai
šiomis dienomis Kaune kalėjimo.
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
buvo
nužudytas
iiapiplėštas
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m.
sunkiai susižeidė gen. Na
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
prekybininkas šafranskis.
švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
Jonas
Vyšniauskas
ir
Bo

Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
gevičius, kuris dabar yra
Dabar
kriminalinė policilo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas Žur
leslovas
Jankauskas
buvo
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
Ei

“atlietuvintas” į Nagių.
sučiupti
Suv.
Kalvarijoj
beja
šią
gaują
likvidavo.
Sunalas KULTŪRA.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
damas gatve Nagius paslydo
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
žinias
svetimai imti Ignas Ivočka, Kostas ir
“KULTŪRĄ“ REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
ir griūdamas nusilaužė deši renką
valstybei. Juodu pripažinti Mečislovas Diliai ir Juozas
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
niąją koją. Susižeidimas
kaltais
ir
nubausti
—
VysLaurinavičius.
Jie
padarė
aknygų,
nw joje ras daną reikalingų dalykų ir geriausiai galės
jai,
veikėjai,
todėl
“
Kultūros
”
turinys
yra
rimtas,
įdomus
esąs didelis ir sunkus. Šlau
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
niauskas
6
metais,
Jankauspie
dešimt
plėšimų,
ir
naudingas.
nikaulis suskilo ir skilenos
KIEKVIENAM LIETUVIUL kuris turi vienoki ar kitokį su
kas 4 metais sunkiųjų darbų
Ivočka jau sėdėjęs kalėjisusmigo į raumenis.
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislą ir tamPažangieji
amerikiečiai
—
išrašykite
savo
giminėms
ir
pa

kalėjimo.
me už plėšimus, o kiti nausinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalą perskai
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
tyti. Taip aiškina savo knygoje kon. M. Valadka.
Operacija jau padaryta.
Boleslovas Grinkevičius, jokai, mažažemių ūkininkų
ŠYKITE JJ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Ji gerai praėjo ir gerai pasi 17 metų amžiaus, iš Pakruo- vaikai.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
sekė. Kaulas susiūtas meta jaus, buvo apkaltintas tuo,
Visi suimtieji uždaryti į
gos vardo*, KAINA $2.90.
linėmis siūlėmis. Po to ligo kad darbininkus kurstęs sto- kalėjimą, o byla perduota
Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
nis užgipsuotas ir taip gipse ti į nelegalę bolševikų-ko- tardytojui.
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
dovanų.
turės išgulėti ilgoką laiką, munistų partiją. GrinKeviKadangi jie ginkluoti pie
' R. D. 2, DALTON. PA.
REV. M. VALADKA,
nes šlaunikaulio su^ijimas čius pripažintas kaltu ir nu- Šimo tikslais ir žmogų nužu“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
užsitęsia apie mėnesi laiko. baustas vieneriais metais pa- dė, tai jiems gresia mirties
Lietuvoje: Metams tik lfi litų; Pusmečiui —- 8 litai.
Kadangi šis susiže'dimas y- pi*astojo kalėjimo, bet kaip bausmė.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Adresas:
“KELEIVIO” KNYGYNE
ra komplikuotas, tai nors nepilnamečiui
trečdalis
bau.
...
arba kaip buvo nukirsta
ŽURNALAS “KULTŪRA”
viskas dabar laimingai se smes numuštas, O nuo liku- *v. Jonai ralva. Drama ▼tenaiao.
BROAOWAY,
SO. BOSTON, MASS.
kasi, bet visiškas išgijimas sios
bausmės Rūmai lygtinai
*nKlų raUi'
ŠIAULIAI. Tilžė* gat. 153, Litliuania.
.. . .
‘ °
nmko. Vertėtų kiekvienam per
gali ir ilgiau nusitęsti.
atleido.
skaityti .............

piežius yf'a Kristaus
Vietininkas?

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

I

Ne.

KELEIVIS, SO. BOSTON,

Ait untas Puslapis.

ĮSPŪDŽIAI iš radijo
Wm. Amsiu šeimyna sugry- , BOSTON MUTUAL LIFE
SKELBIA DIDELIUS
PROGRAMOS LIETUVAI.
žo ii Floridos.
PELNUS 1939 M.
Drg. Wm. Amsie, gerai
Ir da šis tas ii Bostono apy«
Bostono lietuviams žinomas į Turtas, Apdraudė ir {eigos
linkės.
real estatininkas ir Insuran
padidėjo.
Kalbant apie pp

ce agentas,

*eitą savaitę MassachuPereit
setts valstijoj automobilių
nelaimėse žuvo 9 žmonės.
Nuo Naujų Metų užmušta
jau 82.

buvo su savo

10. — Kovo 6 d.,

1940 m.

Tal. TRObridge MM

Dr. John Repshis
(REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandai: 2-4 ir t-S
Nedėliomi* ir Svoatadieoiaia
aao 18 iki 12 ryta.
778 HARVARD STREET
karna, Inman «L arti Central tkv.
CAMBRIDGE. MASS.

Reikalinga mergina prie
Nuolatinis augimas Bos
radijo programą, transliuo
nelaimėsim. bet nuo jus nu-: ta i Lietuva vasario 18 d.. žmona išvažiavęs i Floridą, ton Mutual Life Insurance
IŠ KUR JIE PINIGU
namų darbo.
trauksim poią
pora >muų
šimtu balsų.
tiauKsim
oai>u, vJsu hma feikia pažymėtį kur gyvena už turtingo ame Co. per pastaruosius metus Mergina arba jauna moteris, kuri
GAUNA?
rikono ištekėjusi
ponios
kalba lietuviškai ir angliškai, reika-!
tegul laimi tautininkai, t,a- ka<{. įaug
da1,.b;,. ir
.. sunk.n,/
...
. Onos Amsie sesuo Koše. tęsėsi ir per 1939. Taip pa----------------------------... ,
Priešrinkiminė SLA virsi*
linga------prie namų
dari«> geroj lietuvių
h
būt.
kad
hiilseiikų
:
>k
i- . prisiruošimo
pp> Minkai
Minkai ir
ir r:pm« navvkn išvažiuoti iŠ reiske JOS prezidentas Jay i šeimynoj. Duoda valgį. katnharĮ ir 86 j
,
.
.
asiruosimo
pp.
iininkų agitacija.
r dalyviai, u.rėd*pądėti. kad Sn^h,°tik™iU- R. Benton metiniam savo ra- Si.
tQ
Telefonas 21345
Kovo ir balandžio mėne su tautininkų
P
“
*
“
“
?...įduoti
tokią
gražią
piogra,
jus
speiguJ
..*
Sugivžo
FloiiP°
rte
----~
-------------------------------j
MEDICINOS
DAKTARAS
siu susirinkimuose SLA na riais,” kad tuo budu sumušti
mą.
Franklino
Vyrų
Choras
į
os
sau
j
e
a
pdegę
į
r
gerai
Per
49
metų
apdraudų
y~
PAS
MUS
JUS
GAUSITE
riai renka Pildomaią Tary demokratinį “šleitą.” Visko
C. J. MIKOLAITIS
VISOKIEM PADARAM
bą. Kandidatai buvo iau no gali būti. Juk musų bolševi iš Montellos pasirodė gana pasiisėję. Draugai Amsiai » a užrašyta $89,923,191;
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
minuoti pereitu metu pabai kams fašizmas dabar labai gerai. Paskiau sekė smuikų igyVena Dorchestery, kur jie aukščiausias skaičius tos
nuo 7 iki 8 vakare.
Geležies
Reikmenų
goj ir dauguma narių pasi aiti prie širdies, gi demokra kvartetas, kuriame dalyvavo! tyrį p-ražu nuosava narna kompanijos gyvenime. Užsi- Pas mus gausite: Geriausios Rū
107 SUMMER STREET.
Longinas Buinis. Albina! p,.je 94
onroe Terrace. rašė 10,008 naujų apdraudų
sakė beveik išimtinai už se tija jiems peilis po kaklu.
šies PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ.
LAURENCE. MASS.
Antanavičiūtė, Irena Paltą-į
PLUMBINGV, Visokiu smulkiu
_______
per metus. Turtas $14,141,nąją (dabartinę) Piid. TaTai viena medalio pusė.
reikmenų iš geležies. SIENOMS
navičiutė ir A. Kristėnas. Jie
389,
rybą.
Pasilinksminimai.
__ didžiausia suma $9,POPIERŲ. Visokiu reikmenų
Kiek laiko atgal, gaunu išpildė jauno Longino BuiElektros. Visokiu reikmenų iš ga
Dabartinė Pild. Taryba
Subatos vakare, Kovo9. 3a,,377 arba 66'. vra boToL Uaivonity
mos. etc.
„ . . .
. D- i nais. Puse jų yra L. S. Treaneriša man patinka. Yra jo visą pluoštą “Musų Balsas.” nio priiuoštą oyertiurą, kuri
Geriausia
Tavoras.
Prieina
Dorchesteno Lietui ių Pi- sury garantuoti bonai. Pirmiausią kaina. Pristatymas veltui.
Dr. Susan
je narių, kurie reikėtų pa Tai keturių puslapių, gero -'■usidėjo is gražių lietuviškų
Užeikit
ir
Persitikrinkit.
liecių
Kliubas
turės
labai
įmo
mortgičiaus
turi
$1,433,keisti naujais nariais. Bet popiero agitacinis painfle- meliodijų ir^buyo atlikta laGlodienes-Curry
w
griežtoms reformoms aš irg ; tas. Pasirašo po juo “SLA l ai puikiai. Reikia užtai pri domų parengimą — “Penny į 803, _
daugiausia Bostone.
Flood
Sųuare
U ETŲ V t DENTISTt
GYNĖJAI.” pažinti daug kredito jau ?.a,e". Rengėjai sako, kadįskoiy peA‘939 m. $13,3l£
priešingas. N egali ma vie-( GEROVĖS
H
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d
įvare
Co.
VALANDOS:
•-< ir T-t.
nais metais susodinti Pild Vadinasi, slepiasi ir savo nam Buiniui. Toliau daina jie tuiį daug.gerų ir brangių i 575 Virš to balansas lieka
A.
J.
ALEKNA,
Savin.
678 MaasaehuMtta Ava^
Taiybon visi nauji nariai. tikro abrozo nedrįsta paro vo “šešios Birutės,” kurio daiktų, kuriuos atsilankiu-; §677,813. Direktoriai nubal(PRIE CENTRAL SKVERO)
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BROADVVAY,
siejisveoai
turės
progą
gaugavo
išmokėti
gerus
dividenmis
yra
Marytė
Dusevičiutė,
Jei taip padarytume, susi dyt.
CAMBRIDGE, MASS.
SOUTH BOSTON. M ASS.
Vakar gavau “literatūros” Adelina Lusiutė, Emilija ti. Tas įvyks tame pačiame, ^ug jr didžiausia suma nuo
lauktume gal net stambiu
Tel. ŠOU 4148
nuostolių Susivienijime. Ko iš Grand Rapids, Mich. Tai Rudokiutė, Eugenija Vai- name kur randasi kliubo Kompanijos susitvėrimo bus
divide n d a i s
dėl? Todėl, kad nauji, nepa 42 kuopos "rekomendacija” gauskaitė. Ona Kirkliaus- kambariai, 1436 Dorchester išmokama
Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
tyrę P. T. nariai, kol jie iš balsuoti už p. Bačiuną ir vi kiutė ir Franė Gaidamavi avė., Dorchestery. Visi gerai $225,000. Toks geimas rekor AM. Dambrauskas
Specialistai* V’yriškų ir Moteriškų
žinote,
kad
dorehesteriečių
čiūtė.
Vadovaujant
Valenti

das
vra
dėlto,
kad
kompani

są
jo
“
šleitą.
”
moktu SLA reikalus vesti
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.
Karpenteris, Pentorius
Ir vėl mintis: iš kur jie nai Minkienei, jos sudaina- parengimai būna linksmus jos viršininkai yra patyrę
nevienas tūkstantis nueiti
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
viską prie Namo
ano 2 iki 4, aito 7 iki 8 vakaro
(gauna pinigų, kur jie gauna 'vo jos pačios (p. Mmkie- ir smagus, todel nepamirs- Į apdraudos tvarkyme ir jie AblenaiIštaisau
velniop.
Lanko ir Viduje.
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į
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Vir15.000 narių adresus? Pa-1 nės) parašytą dainelę “Vil180 HUNT1NGTON AVĖ..
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čiai ir prieinama kaina.
musu spaudoje eidavo di-i dėjai,” kurie patvs mums į N. V., žinomas kaip vienin-,
ton: Sekretorius-Iždininkas
OFISAS: 315 E Street.
džiausios ir kartais net šlyk- ; peršasi, nėra musų geradė- ’ telis geriausias lietuvių te-! Kubiliuno Radijo Programa Edward C. Mansfield; Re
SOUTH BOSTONE.
Tel. ŠOU 2805
ščios agitacijos. Visoki “sar-1 jai! Balsuokite už senąją noras, atliko savo užduotį; Nedėlioję, kovo 10 iš sto- gistratorius, Byron Wright;
31 RICHFIELD ROAD.
DAKTARAS
gybos bokštai” nežinojo sa- 'P. T., tik vietoj p. Mockaus,kuogeriausia.^ ypač sudaj-ities
WC0P_____
1120....
k., prasi- Superintendentas Agentūra,
ARLINGTON. MASS.
_ __ ______
Tel. ARL 4926
Dargi
vo agitacijai ribų. Dygdavc reikia balsuoti už' P. Tv
—- liuobamas "Į Tėvynę Giązt ■ dės 8:30 ryto. Programą pil- William H. Moody.
J. L. Pasakarnis
Poki. ; Norėčiau — muzika Kurdi- dys armonistas Walter Wal"šleitų šleitai.” ŠLA nariu? iš Pittsburgho.
OPTOMETRISTAS
Didžiaūsis So. Bostono
inaičio. Gabus smuikininkas jace> Modemistic Orkestrą
taip Įkaitindavo vienus prieš
d
Bargenas—$7500.00
Ofiso valandos:
kitus, kad tie ko ne už gerk Socialistų prakalbose buvc• Longinas Buinis labai gerai, jr Ignas Kubiliūnas,
A.
J.
NAMAKSY
1
«
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
daug žmonių.
' pagriežė vieną klasiškų ku- i
šešių šeimynų namas. Viskas nau
lių griebdavosi. Šįmet spau
(
Real Estate & Insurance
jai pertaisyta. Naujas plumbingas.
Seredomis:
l
Pereita nedėldieni buvc j llnVu; Lletuva °flc,,ah?LVal I _ JuIas Charles Lindbergh, Nauji ąžuoliniai fliorai. šeši enamcl
da kiek ramesnė. “Sargybo:
«
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.
414 W. BROADUAY.
I
dviei^^Su^kaibo^-eikino
garbės konralas{23 ^tų amžiaus vaikei pečiai. Nauji kapero boileriai. Naujos
bokštų.” su Inocentu prieša
<
SOUTH BOSTON. MASS.
447 BROADWAY,
Nauji užpakaliniai piazai.
«
j persišovė revolveriu ranką maudynes.
ky, negirdėti. Vienok ir šį Cambridge’uje po pietų, c 1 Alanas šalnat is
Kandų neša per metus $1488.00. At
I
Office Tel. So. Boston 0948
SO.
BOSTON, MASS.
«
lieka gryno pelno suvirs $1000.00 per
metą išdygo trys “šleitai:” South Bostone vakare. Abie- i.. ^ea.iejoju, kad įspūdis is, ir gaV0 g mėnesius kalėjimo, metus.
RES. 251 CHESTNUT A V K, «
platesnių informacijų
♦
Jamaica. Plain. Mass.
sios
pi ogi amo pasiliks • j^ad be leidimo revolveri ne- kreipkitėsDel
demokratinis (jį galima va- jose vietose kalbėjo “Naujo-.,,
I
pas
A. J. KUPSTIS,
Res.
Tel.
Arnold
1028
’šta- ■ S1OJOS1.
dinti dar ir socialistiniu)
Gad\mė<” ir “Keleivio” : ^ aus' °-,uo>e . neužmii...
332 W. Broadnay
ŠOU 9423
J J Tel. 28624
Gyv. 31132
bolševikų ir tautininkų.
; redaktoriai. Per abejas pra-:inas- Dau^r
užtai pn* ’
[DrJoseph
A.Gaidis
Per nominacijas didelę kalbas publikos buvo kūpi-! Wauso pp. Minkams.
I
OPTOMETRISTAS
daugumą balsų gavo pirma-! nos salės.
į, N*uztenka
^eitu ląiValandos: 9 iki 12
sis. demokratinis “šleifas.”: Drg.
f)ru. Stilsonas
“
Naujoku
?
au
-'
Ofr
■
Anglijos
lietuviai,
nuo 2 iki S,
Stilsonas,
“
Naujo

Neblogai sustori (ypač ne- i
j.i turės progos išgirsti gražų
nuo 7 iki 9.
i
kos Gadynės redaktorius is = muzjkališką veikalą “JauSeredom 9 iki 12
ii
kurie nariaii ir tautininku Brooklj no, aiškino, kad se-: nv?tės Dienos,” kurį stato
ir susitaria.
AKIŲ DAKTARAS
“šleifas.” Bet bolševikam? mau jis buvęs socialistas..b-end|.on, jėgom “Saulutės"'
j Ištaiso defektuotas akis ir tinkanominacijos parodė, kad ju bet vėliau nuėjęs su komu-, mergučių choras, Annonis! tųu laiku sugrųžinu šviesų. Iieg1• 1 1
simpatizatorių SLA labai nistais ir nuosirdž
t žeminuoju ir priskiriu akiniua.
dirbę?
ritų Trio. Žvaigždučių Šokėjų
mažai: bendrai paėmus, jie komąinizmo labui, nes- tikiaii
} 114 Summer Street,
jr j;acii j0 Smuikų orgali
susirinkti
nevisai
tris
Į
LAWRENCE, MASS.
šimteliu< bal<u tuo tarnu
komumzmas y-ikes^ šis spektaklis įvyks
simteiiu> oaįsų. tuo tai pu ra darbininku įsaanvmas., i.o,. o-i ,1
, š e„.k<
o • . —\.vo 31
kai socialistų kandidatai
1-~31 d.,
L, South Bostono
Bet kai jis nu\ \ kęs Sonetų, >iUnicipal svetainėj, 8 vai.
DR. G. L. KILLORY
gauna arti trijų tūkstančių Rusijon n pamatęs, kaip j va^aro p^e vaidinimo bus
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
balsų.
BOSTON. Telef. Lafayette 2271
: darbininkai tenai paniekiu-1 ;r konCeilinė dalis, kurioj
arba Somerset 2044-J
O vienok iš šitų nominaci- jti, o viską diktuoja tik keli dalyvaus dainininkė Julija
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
jų komunistai nieko nepasi- ( komisarai ir kai jis pamaIR NERVŲ LIGŲ.
Metrikaitė. dainininkas Tamokino. .Jie stato savo “riei-Ji tps
tęS< kokia
kokia ta
ta diktatūra žiati- mn
i;nn1\
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
ir kiti.
Nedėiiom, nuo 10 ryto iki L
ta ' ir uana.
. . Ne tik stato, bet• ri. kaip tenai žmonės arešStasys Pauras.
smarkiai už tą “šleitą agi-! Jojami ir šaudomi, jis pasittioja. daug pinigų eikvoja. ! piktinęs tuo despotizmu ir
Sunkiai serga Rolandas
Prieš nominacijas jie įšlei-, sugrvžęs atgal i socialistu
Ketvirtis.
do spausdintus lapelius. Is- eiJes*
Gydytojas ir Chirurgas
Miesto ligoninėj dabar
siuntinėjo nariams. Vakar
“Keleivio”
redaktorius guli jauna? Rolandas Ket
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p.
aš vėl gavau pilną “kuper- aiškino, kad Sovietu Rusiir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
draugu
Petro Tir* EleŠventadieniais: 10 iki 12 dienų.
ia litCiatUlO". Siunčia ją • •
• . L-nn-nmi'zmz-. noru virtis,
v
• v• v

DR.MARGERIS

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Te!. Boulevard 8483

J1* .\’te.,a.lula.u ? Rusija šiandien jau susidė>pau?dinta> agitacmi> lais- -ugj ?u fa^istį«ka Vokietija ii
kms
savimu pasekmių
iirisckmni *
• ttm •
. i •
kas:’ ha
balsavimo
vaduojasi Hitlerio metodais.
blanku, kurią po balsavimo Seniau komunistai skelbda
prašoma grąžinti: speciali? vo, kad socialistų jau nebė
adresuotas vokas tam blan- ’ ra, sako kalbėtojas, o šiankui: M. iH.aloto pa^zdysJ^į^^^j'^j:
SU kiy Zeliais. UZ kuliuos Įj
kad .. k
Vnmiini«tn iun noli
?,m.u9ls^. -lau,.ne **
kandidatu? jie pataria bal- . ’
ko
jie išsigimė i fasistus.
Mioti.
Žinoma,
komunistams toPagaminti visą šitą "lite
ratūrą” kainavo nemažai pi kie stiprus argumentai nenigų. Ir čia pats savaimi pra patiko ir jie visą laiką zuršosi klausimas: “Iš kur tie zėjo. Vienas jų prašėsi net
žmonės gavo tam reikalui i balso, kad leistų jam “spypinigų?” Nejaugi jie ima Šll3 pasakyti, bet publika jį
juos iš savo kišeniaus ii bematant pasodino ir jis jau
“spendina” vien dėl to, kad nedryso daugiau atsiliepti.
Prakalbos publikai labai
jiems labai rupi Susivieniji
patiko.
mo ir jo narių gerovė?
Visti ši “problema” mane
prote aiškinasi taip: remian NUMATO AUKŠTESNIUS
tis praeities patyrimu ir pe MOKESČIUS BOSTONUI.
reitų nominacijų daviniais.
Majoras Tobinas sako.
tik neišmanėlis gali manyti, kad šių metų mokesčiai
kad bent vienas bolševikų (taksai) Bostono gyventosiulomų kandidatų gali būti'jams busią daug aukštesni
išrinktas. Savo “šleito” pra-f negu 841 nuo tūkstančio,
vedimui netiki nei tie, kurie; nes sniego valymas padaręs
šitą mašiną užsuko ir dabai Į daug išlaidų. Bet tų išlaidų
gamina “literatūrą.” Na, tai! nebūtų buvę tiek daug, jeigu
kokiems paraliams jie tai! politikieriai nebūtų
tiek
•Jaro? kibai gulim: s daly-• daug vogę. Kai kurie airiai
kas, kad visa tai daroma so-j ėmė pn S algas už vieną
ciali<Tam< -mi keršto, Mc< diena

sidėjo nuo skaudulio ausy.
nuo ko užsikrėtė kraujas.
Brightono skerdyklų kom- į
panija stato vieną skerdyk
lą Somervillėj. Vietos gy-į
ventojai protestavo, bet teis
mas jų protestus atmetė.

šį panedėlį Bostonan at
piaukė garlaiviu “New-1
foundland” 133 žydų išvytų!
iš Vokietijos.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

Mrs. Cray savo naujai Kaiminkai pataria
kaip gaspadinauti...
Yra paprastu dalyku gaspadinėms pasikalbėt apie pietų prirengimą, bet kuomet pasikalbėjimas priėjo prie gėrimų, tai Mi*s. Cray
įrodančiai ir linksmai pareiškė savo naujai kaiminkai, kodėl ji nuo
latiniai pasirenka PICKWICK ĖLIŲ kaipo geriausią priedą prie
pietų. Ji pareiškė, kad ji žinanti kad vyrai mėgsta “ĖLIŲ kuris
yra £lius ir jos vyras pritaria jos parinkimui PICKWICK... Antra,
jie girdėjo apie aukštą reputaciją jo pagamintojų, nes jie vartoja
geriausius ir brangiausius javus—ir tas labai svarbu jos nusistaty
me. Bet virš viso to, ji pareiškė, jog ji realizuoja kad PICKWICK
lengvai virškinamas ir jos vyias visuomet baigia pietus pasiten
kindamas. Be abejo dėlto geri pietus būna gardesniais. Mrs, Gray
turėjo tiesą—ir ji suteikė savo naujai kaiminkai naudingą patari
mą, neis Vyrai (taipgi ir Moterys), Inirie žino, Visi rekomenduoja
PICKWICK!

IŠ KRANO
Parodyk į Pkkwick Kraną
CASPER’S BEAUTY
SALON
83 L STREET, arti 1ll» Street,
soi :u Boston,

Tel. ŠOU 4645

mass.

BONKOMIS

12 ancų ir Pilnom Kvortom

PICKW1CK ALE
Brcucd l»> Il.\lTI NKU ! l.R & CO., Ine.. BvMuii. Mass.. BREVVERS SINCE 1870

APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI.
(Insured
Movers)

Pcrkraustom
čia pat ir j to
limus vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADUAY.
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
Telephonų

SOUth
Boston
1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBILIŪS IR TROKUS VISOKIU
IšDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Tafeyura ir demonstravimu vieta:
1 HAMUN STRBBT
Kamp. East Btgkth 8L,
it^—uamsee—,

