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Sovietų Rusija Pradėjo
Taikos Derybas su Finais
BET KARO VEIKSMAI
DA NESUSTABDYTI.

Suomių delegacija išlėkė
orlaiviu iš Maskvos rapor
tuoti rusų išlygas savo
seimui.

Stalinas jau suklupo. Vos
mėnuo atgal jis paskelbė pa
sauliui, kad su demokratine
Suomijos valdžia nedary
siąs jokių derybų. Ji turinti
būt sunaikinta, o jos vietą
tuiinti užimti “suomių liau
dies valdžia,” kurią sudarė
bolševikas Kussinen, atvež
tas iš Maskvos j Suomiją ra
sų tanke.
O šiandien Stalinas jau
pripažino, kad tikroji Suo
mijos valdžia yra toji val
džia, prieš kurią, jis yra pra
dėjęs karą. Ir jis jau prade
jo prašytis, kad toji valdžia
sutiktų su juo taikytis.
Demokratinė
Suomijos
respublikos vyriausybė, kuri
karo niekad nenorėjo, tik
užpulta buvo priversta savo
sali ginti, visada buvo pasi
ruošusi karą baigti, tik baig
ti garbingai. Todėl šitą Sta
lino pasiūlymą, kuris buvo
padarytas per Švedijos vai
zdžią, sutiko svarstyt^
holmą atskrido keli Sovietų
generolai ir pribuvo Suomi
jos atstovai. Sužinoję, kad
suomiai sutinka pradėti tai
kos deiybas, rusai pasiūlė
perkelti tolimesnius pasita
rimus i Maskvą, kur galėtų
dalyvauti pats diktatorius
Stalinas. Suomiai sutiko ir
tuoj visi išskrido Maskvon.
Ši antradieni, kai “Ke
leivis” eina spaudon, iš Mas
kvos atėjo žinių, kad Suomi
jos delegacija jau išskridusį
orlaiviu iš Maskvos j Rygą,
o iš Rygos per Stokholmą
skrisianti į Helsinki ir ra
portuosianti Suomijos par
lamentui rusų taikos išlygas.
Jeigu parlamentas tas išly
gas priims, tai suomių dele
gacija skris j Maskvą atgal
ir tenai pasirašys su Sovietų
vadais taiką. Dabar karo
veiksmai da nėra nutraukti
ir žinios sako, kad rusai ata
kuoja Suomijos respubliką
visais frontais.
Kokios yra rasų taikos
išlygos, da sunku tikrai pa
sakyti, nes Sovietų valdžia
labai bijosi viešumos ir ne
tik pati viską nuo savo žmo
nių slepia, bet reikalauja,
kad antroji pusė nieko ne
skelbtų. Paskalų tuo tarpu
yra visokių. Vieni jų sako,
kad rusai reikalauja iš Suo
mijos daugiau, neęu reika
lavo prieš karą, o kiti teigia,
kad Maskva pusėtinai nusi
leidusi.
Dabar
paaiškėjo, kad
Maskva pradėjo jieškoti tai
kos jau dvi ar tris sąvaites
atgal. Iš pradžių jos atsto
vas Izmdone prašęs Angli
jos valdžios patarpininkauti
šituo reikalu, bet Anglijos
valdžia nesutikusi. Tuomet
rusai kreipėsi į Stokholmą.
Švedijos valdžia sutiko pa
tarpininkauti, nes ir jai pa
čiai tas karas yra dieglys po
šonu.
Anglija ir Francuzija ne
norėtų, kad suomių-rasų ka
ras pasibaigtų, nes jam pa
sibaigus Rusija galės duoti
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Lavonai Guli Baisi Tragedija Eg- Olandai Piktinasi
Dėl Laivų Skan
leviiių Šeimynoj.
Krūvomis.
Associated Press kores Motina nužudė dvi dukteris'
dinimo.

Zžusg

pondentas praneša, kad Ka
relijos sąsmaukoj,
kuria
raudonoji armija laužėsi
prie Viborgo, bet iki šiol jo
da nepaėmė, rasų lavonai
guli krūvomis. Sako, mūšiai
čia buvo tikra skerdynė
Atakose dalyvavo šimtą'
rasų tankų ir orlaivių. Ir ra
sų nuostoliai buvo baisus.
Kas nenori gali tam netikė
ti, bet kiekvienas žino, kad
Viborgo miesto rasai iki
šiol da nepajėgė paimti, c
jie jį atakavo jau 6 sąvaites
be paliovos. Nepaėmė dė
to, kad kiekviena rusų ban
ga, kuri tik ėjo prieš Viborgą, išnyko to miesto nepa
siekus. Kai kurie pulkai bu
vo priėję jau netoli Viborg:
vartų, bet šiandien jų jau
nėra gyvų. Guli tik kravor
lavonų.

daugiau paramos Vokieti
jai. Paskutinėmis dienomis
aliantai jau pradėjo žadėti
finams pagalbą netik gink’ais, bet ir kareiviais. Ir Šve
dija sutikusi aliantų armiją
praleisti per savo žemę, jei
gu ji bus pakankamai dideė, kad galėtų karą nusverti,
įeigu aliantai siųstų tik ko
kius 5,000 ar 10,000. tai Šve
dija neleistų, nes tokia saiijalė Suomijos vistiek neap
gintų. o Švediją išstatytų
pavojui, nes ją tuomet galė
tų užpulti ir Rusija ir Vo
kietija.
Taigi šioje valandoje vis
kas prigulės nuo to, kaip pa
sielgs Suomijos parlamen
tas. Jeigu jis Maskvos išly
gas priims, tai karas Suomi-1
joj bus pabaigtas; o jeigu! VOKIEČIAI SUDEGINO
parlamentas tas išlygas at DA VIENĄ SAVO LAIVĄ
mes, tai tuomet, veikiausia, j
Brazilijos pakrašty perei
Anglija ir Francuzija siųsi tą sąvaitę vokiečiai sudegi
Suomijon kareivius ir į karą
no ant jūrių savo “Uragprieš Rusiją veikiausia busvayų,” 4836 tonų prekybos
įtrauktos Skandinavijos val
garlaivį, kuris buvo išėjęs iš
stybės, būtent Švedija ir
Brazilijos uosto ir mėgino
Norvegija.
prasprukti pro anglų bloka
dą. Bet anglai j j tuojaus už
Sovietai Skubiai klupo. Nenorėdami, kad jų
laivas tektų priešui, vokieo patys susė
Associated Press telegra do į valtis. Anglai juos visus
ma iš Maskvos sako, kad vo išgelbėjo.
kiečių inžinierių padedama
Sovietų valdžia skubiai bai ISPANIJOJ PALEISTI PA
gia didijj vandens kelią, ku
SKUTINIAI AMERI
ris eis didžiomis Rusijos
KIEČIAI.
upėmis, sujungtomis kana
Madrido žiniomis, ši pa
lais. Tas kelias jungs Juodą
nedėlį
Ispanijos fašistų val
ją jurą su Baltijos jura ir jo
džia
paleido
paskutinius
svarbiausiu uždavinys da
bartiniu laiku busiąs aprū amerikiečius, kurie buvo pa
pinti Vokietijos armiją rei imti su lojalistais karo ne
kalingais daiktais. Nuo Juo laisvėn. Jų buvo likę jau tik
dosios juros kelias prasidės du: Conrad Stoweja ir Alf.
Dniepro upe, o j Baltijos ju Andreasen.
rą eis Vislos vaga. Visla, Bū RUMUNIJOJ ĮVESTA
gas ir Dniepras bus svar
VALDŽIOS KONTROLĖ
biausi to kelio nariai. Iš Ba
PRAMONEI.
ku, kur randasi didieji Gru
Pereitą sąvaitę Rumuni
zijos žibalo šaltiniai, Sovie
joj
paskelbta valdžios kon
tų Rusija dabar tiesia rynų
trolė
pramonei ir kasyk
liniją į Chersoną, prie Dnie
pro žiočių. Tomis rynomis loms. Gamyba turi būt veda
bus pristatomas žibalas na ma pagal iš kalno nustaty
cių laivams, jeigu aliantai tos programos ar plano. Pla
šitų Maskvos-Berlyno planų ną gali išdirbti patys savi
ninkai ir duoti valdžiai už
nesuardys.
girti, o jeigu jie negalės ar
ANTAUSIS MUSSOLINIO nenorės to padaryti, tai val
džia nustatys jiems planą ir
PRESTIŽUI.
Mussolinis gavo netikėtą nurodys, kiek ko turi būt pa
smug|. Jis liepė savo lai-! gaminta.
vams su Vokietijos anglimis
ANGLIJA UŽ KINIJOS
plaukti per anglų blokadą, NEPRIKLAUSOMYBĘ.
manydamas, kad anglai nedrys jų trukdyti. Bet anglai Į Anglijos parlamente vie
suėmė juos visus, iš viso 11 nas darinėtis paklausė val
laivų. Vėliau anglai juos džios atstovo, kaip dabar
paleido, bet ta sąlyga, kad Anglijos valdžia žiuri į kinų
daugiau anglių iš Vokietijos japonų karą. Atstovas pa
negabentų. Ir italai tą sąly aiškino, kad Anglijos val
gą priėmė. Tai yra skaudus džia stoja už išlaikymą Ki
antausis Mussolinio presty- nijos nepriklausomybės. Va
žui. Anglai parodė jam, kad dinasi, Anglija nusistačiusi
jie jo nebijo ir gali su juo iries japonų užgrobimų podalyti, ką nori. Dabar Itali itiką.
• ---------------- 1
ja turės pirktis anglis iš
UŽ
ŽMOGAUS
UŽMUŠI
Anglijos. Šituo tikslu neuž
MĄ TIK $125.
ilgo bus pradėtos anglųitalų derybos.
Sunku suprasti teismų lo
giką. Štai, viena turtuolė iš
DETROITO PROKURO* Nevvporto, R. I., milionierių
RAS SUSPENDUOTAS.
kolonijos pasiėmė automo
Gubernatorius Dickinson bilį ir nemokėdama važiuoti
suspendavo Wayne apskri užmušė žmogų. Suimta ji
ties (Detroito) prokurorą neturėjo nei leidimo auto
McCrea, kuriam yra kelia mobilį operuot. Tačiau teis
ma byla už sąmokslą su mie mas nubaudė ją užtai tik
sto gerableriais.
$125.

f

ir pati pasipiovė.

Adomo Ulevičiaus na
muose, Connecticut valsti
joj, pereitą nedėldienį buvo
baisus atsitikimas. Pats Eg
levičius iš ryto išėjo bažny
čion, o Eglevičienė pagrobė
iš lovos miegančią 10 metų
amžiaus savo mergaitę Daratukę ir nuvilkus ją į vonią
prigirdė. Vyresniąją dukte
rį, 21 metų amžiaus Oną, ji
papiovė skustuvu. Paskui
persipiovė sau gerklę ir nu
vežta ligoninėn mirė už 12
valandų.
Eglevičių šeimyna gyve
no Broad Brook apylinkėj
tarp Springfieldo ir Hart

Olandijos spauda ir vi
suomenė
kelia didžiausi
protestą prieš fašistišką Vo
kietiją.' kurios submarinai
•ir orlaiviai naikina neitralių
šalių laivus. Nuo tos dienos,
kai prasidėjo karas, vokie
čiai sunaikino jau 88,000
talpos Olandijos laivų, su
kuriais žuvo 220 olandų ju
rininkų. Nors anglų blokada
irgi trukdo laisvą olandu
laivyno prekybą, bet anglai
laivų neskandina ir žmonių
nežudo. Jie iškrečia laivą
ir radę karo kontrabandos
konfiskuoja ją, o laivą pa
leidžia. Tuo tarpu gi vokie
čiai užpuola laivus iš pasalų
ir skandina juos, nepaisyda
mi ar jie veža kokią kontra
bandą. ar ne. Tai yra baisus
vandalizmas. Pereitą sąvai
tę vokiečiai buvo užpuolę ir
subombardavo da 9 olandų
laivus. Todėl olandų neapy
kanta vokiečiams pasiekė
jau aukščiausio laipsnio.
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METAI XXXV

Hitleris Siūlysiąs Taiką,
Prašo Popiežiaus Paramos
Norėjo Pirštinių iš
Žmogaus Odos.

ŽADA KATALIKAMS
LAISVĘ.
Tikimasi atnaujinti kovos
frontą prieš bolševizmą.

Oregono valstijoj, Salemo
mieste, pereitą sąvaitę buvo
šią sąvaitę paaiškėjo, ko
areštuoti du studentai, Wil- dėl paskutinėmis dienomis
liam Parker ir Orin Mc- Hitleris pradėjo kalbėti apie
Dovvell, kurie norėjo pasi Dievą. Dievas paskyręs jį
siūti sau pirštines iš žmo Vokietijos vadu. Dievas iš
gaus odos. Mokindamiesi gelbėjęs jį nuo bombos ir
medicinos ir piaustinėdami Dievas padėsiąs jam laimėti
anatomijos skyriuje lavo-, karą. Iki šiol Hitleris nieka
nūs, jie nulupo nuo lavono; dos savo kalbose Dievo ne
porą sklypų odos ir nusiun minėjo, todėl visi stebėjosi,
tė garbarnėn, kad išdirbtų kodėl jis dabar staiga pavir
ją pirštinėms.
Garbaraė to tokia davatka. Dabar pa
pranešė apie tai policijai ir sirodo, kad Hitleris ruošia
lordo.
Eglevičius turėjo
jauni išdykėliai buvo suimti. si siūlyti taiką ir nori kad
darbą tabako sandėlyje. Vi
Jiedu
kaltinami “nedoru popiežius jo pasiūlymą pa
sa šeimyna buvo labai die
eigesiu su žmogaus palai remtų, dėl to ir pradėjo
vobaiminga. Ir kai vyras
kais.” Bet jų mokyklos pre linksniuoti Dievo vardą.
parėjo iš bažnyčios, tai rado
zidentas Miller sako, kad
savo žmoną visą kruviną at
Pereitą sąvaitę Romon
čia
nesą jokio nusikaltimo, buvo
siklaupus ir karštai kalbant
nuvykęs Vokietijos už
nes tai buvę padalyta ne sienio reikalų
rožančių. Jos gerklė buvo
ministeris
pikta valia, bet juokais. Stu Ribbentropas ir jau
jau perplauta. Manoma, kad
turėjo
dentai šitokių “šposų” iškre su popiežium pasikalbėiiper didelį tikėjimą ji buvo
čia dažnai.
išėjus iš proto.
$30.000.000 ŠVEDIJOS
mą šitais klausimais. Jiedu
šitą žinią mums prisiuntė kalbėjosi valandą su viršum.
KARO REIKALAMS.
“Keleivio” skaitytoja Mrs.
MEKSIKIEČIAI SUDEGI
Švedijos vyriausybė pada M. J. Vasil iš Portland, Ore. Paskui Ribbentropas turėjo
NO KOMUNISTŲ VĖ
vė Riksdagui (seimui) rei
i ilgoką pasikalbėjimą su po
—
LIAVĄ.
piežiaus politikos vedėju
kalavimą paskirti karo rei
Meksikos sostinėj aną kalams 117,000.000 krone- Amerikos 888 Kana kardinolu Maglione, o po t >
dien buvo didelis darbinin rių ($30,000,000). Pinigai
nuvyko pas Mussolinį papa
kų paradas,^ Susirinkę ties esą reikalingi suhmarinams,
doj Reiškia 8100. sakot apie savo konferenci
Valstybės Rūmais demon naikintuvams ir kitokiems
Associated Press praneša jas Vatikane.
strantai sudegino raudoną vandens pabūklams.
iš Washingtono, kad Jung-: Sakoma, kad Mussolinio
komunistų vėliavą. Iki šiol
tinių Valstijų paštas nutaręs pastangomis šitas RibbenMeksikos darbininkai savo 15 METŲ KALĖJIMO UŽ nupiginti money orderiu* i tropo pasimatymas su po
iškilmėse dažnai vartodavo BOLŠEVIKŲ KRITIKA Kanadą. Už šimtą Kanados piežium ir buvo sut uostas
komunistų vėliavą kaip dar
VIMĄ.
dolerių čia reikėsią mokėti nes patys naciai neturėjo su
bo žmonių simbolį, bet nuo
Maskvos “Pravda” pra tik $88. Kitaip pasakius Vatikanu jokiu rasiu.
to laiko, kaip komunistiška
Nors Ribbentropo pasi
neša, kad Kijeve nuteisti 4 $88 vertės Jungt. Valstijų
Rusija susidėjo su fašistiška
kalbėjimas
su popiežium
money
orderis
Kanadoj
bus
Vokietija, Meksikos darbi asmenys nuo 4 iki 15 metų vertas $100. Prieš karą abie buvo neva slaptas, tačiau
ninkai paskelbė komuniz kalėjimo užtai, kad kriti jų šalių doleriai buvo lygus “Ne\v York Times” kores
kuodavo bolševikų valdžia.
mui kova.
Pas bolševikus kritika-vadi siunčiant money orderiais. pondentas Mattheus iš Ro
mos praneša io turinį beveik
SOVIETAI ATSIPRAŠĖ nasi “šmeižtu.”
pilnai. Matyt, šita “paslap
FARMERYS
NUŽUDĖ
!
ŠVEDŲ.
!
tis
” išvarvėjo iš Ribbentro
ŽMONĄ
IR
PODUKRĄ
NUTEISĖ KALĖJIMAN
Sovietų valdžia
įteikė ■,
po
lupų.
112 JURININKŲ.
Uniontown, Pa. — Farme-s
Švedijos atstovui Maskvoje:
To korespondento prane
Graikijos teismas pasmer įys vardu Charles Blastic
atsiprašymą, kad rasų laku-!
šimu,
Ribbentropas pareiš
kė metams kalėjimo 112 čia turėjo vedęs našlę mote
nai subombardavo Pajalos .
kęs
popiežiui,
kad dėl da
graikų prekybos jurininkų rį, kuri turėjo 15 metų dūk-1
miestelį Švedijoj. Bolševi-:
bartinio
karo
Vokietija
euž nepaklusnumą, kuomet terį. Jis įtarė, kad jo žmona
kai numetė tenai 134 bom
santi nekalta. Jį pradėjusi
jie buvo su savo laivais A- susideda su kitais vyrais iri
bas, kurių 100 buvo padega-į
merikos uostuose. Jurinin “tuo pačiu keliu vedasi savo Anglija, norėdama atstaty
mosios ir sukėlė daug gais
ti Lenkiją, kurios jau nebė
kai buvo sukurstyti “komu dukterį.” Apimtas pašėlu
rių. Iš pradžių Maskva no
ra. Vokietija dabar tik gina
nistų ir anarchistų agentų.” sio pavydo, jisai užmušė sa-.
rėjo užsiginti, kad jos lakū
vo moterį, nužudė jos dūk- j si ir labai gailisi, kad dėl
nai Švedijoj nebuvę.
JAPONAI SAKOSI NU* terį, supjaustė abiem pilvus vykstančios kovos nukenčia
nekalti žmonės. Todėl Vo
KOVĘ 10,000 KINIEČIŲ. ir paskui pats nusišovė.
FRANCUZIJA ATMETA
kietija norėtų šį karą kaip
Šį panedėlį japonai pasi
SUTARTI SU RUSAIS.
galima greičiau užbaigti ir
IŠŠOKO PER LANGĄ
gyrė, kad Svatau apylinkėj,
norėtų, kad popiežius jos
Kovo 15 dieną pasibaigia Pietų Kinijoj, po smarkaus
NUO 17-TO AUKŠTO.
pastangas paremtų. Plano
Francuzijos-Rusijos preky mūšio kiniečiai pasitraukę
Anksti
pereito
jienktadiekarai
baigti Ribbentropas
bos sutartis. Einant ta su palikdami kovos lauke 10,nio
lytą
Detroite
iš
vieno
popiežiui
nepatiekęs, tik
tartimi, kai kurios Rusijos 000 savo lavonu.
viešbučio
iššoko
per
langą
prašęs pritarimo, jeigu toki
prekės buvo Įvežamos Fran
nuo
17-to
aukšto
jauna
ir
planą pasiūlytų kuri nois
cuzijon nupigintu muitu. AMERIKOS PASKOLA
graži
juodaplaukė
moteris,
neitralė
šalis. Jeigu popie
Sovietai siūlę tą sutartį vėl
KINIJAI.
kuri
New
Yorke
turėjo
pali

žius padėsiąs Vokietijai už
atnaujinti, bet franeuzai pa
Kinijoj pereitą sąvaitę kusi vyrą ir kūdikį. Čia ji baigti karą, tai Vokietija
siūlymą atmetė.
buvo daug džiaugsmo, nes buvo ištekėjusi už vieno au pripažinsianti
katalikams
vokiečiaTtebesker- gauta žinių, kad Amerika tomobilių mechaniko, bet pilną laisvę ir gal da prisisutiko
duoti
kiniečiams įsimylėjusi buvo į Columbia dėsianti prie to kryžiaus ka
DŽIA LENKUS.
$20,000,000
paskolos
Ame Radio Broadcasting bendro ro, kurį popiežius veda prieš
Iš Lenkijos ateina žinių,
rikos
prekėms
pirkti.
Bet
ja vės prezidentą New Yorke. bolševizmą.
kad nacių užimtose Lenki
Popiežius, atsakęs, kad
jos dalyse žmonių skerdy ponams ta žinia labai nepa Ji užsimušė ant vietos.
tiko.
jis, kaip visų krikščionių tė
nės nesiliauja. Iki gruodžio
KARPENTERIŲ UNIJA vas, visados taikos reikalą
mėnesio pabaigos vokiečiai
REIKALAUJA 6 VA
paremsiąs, bet reikalavęs,
išžudę nemažiau kaip 60,- LIETUVIS UŽMUŠTAS
ANGLIŲ
KASYKLOJ.
LANDŲ.
kad Lenkijoj ir Vokietijoj
000 lenkų vyių ir moterų.
Frackville, Ta. — šiomis Massachusetts karpente- katalikams butų grąžintos
dienomis čia žuvo anglių rių (dailydžių) unija, kuri visos teisės ir laisvės.
kasyklose Janas Baranaus priklauso prie Amerikos Taigi dabar Europoj lau
kas, 67 metų amžiaus lietu Darbo Federacijos ir turi kiama, kada Hitleris pasiū
vis. Nelaimė įvyko “butlege- apie 50,000 narių, turėjo lys aliantams savo taikos
riškoj” kasykloj.
VVorcesteiy suvažiavimą ir planą per kurią nors neitraKARAS PABAIGTAS.
priėmė rezoliuciją, reikalau-! lę valstybę.
“Keleivi*” buvo jau spau
Washingtone, iždo sei dama įvesti 6 valandų darbo
Anglai planuoja Vladi
doj, kaip radijas pranešė, fuose. dabartiniu laiku yra dieną ir dirbti tik 5 dienas
kad Rusijos karas su Suomi sukrauta 300 tonų opiumo, per sąvaitę. Tik tokiu budu vostoko blokadą. Pro jį ei
ja pabaigtas ir mūšiai su kuris yra laikomas medici busią galima sumažinti ne nanti Amerikos kontraban
stabdyti.
da Vokietijai.
nos tikslams.
darbą.
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TAS DUONOS NEPRAM)

Trečia* Puslapi*.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

KAS N1KKO NEVEIKIA

TO NIKAS NETEIKIA

t

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
tai ir republikonai. Gyveni
mo kainos kyla, o uždarbiai
Vasario 16 buvo LSS 1£ eina mažyn. Reikėtų šios ša
kuopos susirinkimas, kuria lies darbininkams pradėti
me dalyvavo gana apstu1 kovoti už algų pakėlimą.
būrelis draugų. Kuopos val Bet nėra kada rengti darbi
dyba raportavo, kad buvu ninkus prie kovos už geres
sios prakalbos, kuriose kal nį gyvenimą, nes musų uni
bėjo “Keleivio” redaktorius jų vadai pešasi, siūlo politi
drg. St. Michelsonas, gan? kieriams savo pagalbą, savo
puikiai pavyko. Kalbėtojas narių balsus prezidento rin
paliko gilų Įspūdį brookly- kimams, tik iš politinių par
niečiuose.
tijų užkulysiais prašo paža
Finansiškai kuopa gana dų, o vadai jau pasirengę
gerai stovi, nes ižde turi ne savo narius paaukoti bet ku
toli trijų šimtų dolerių pini riai politinei partijai.
gų. Kuopa išrinko Į “Naujo
Vienu žodžiu, yra galybės
sios Gadynės ” šėrininkų su klausimų,
kuriuos reiktų
važiavimą F. Vaitukaiti at darbininkams diskusuoti ir
stovu ir Įteikė iš kuopos ižde reaguoti i juos, nes rytojus
$50 aukų.
atneš dar svarbesnių ir gy 
Gautas naujas i kuopą na vesnių klausimų. K. N. Kliu
rys, drg. J. Antanaitis.
bo pradėtosios diskusijos
Komisija, kuri buvo įs turi tęstis, turi eiti pirmyn!
linkta pagaminti einamuoju Komunistai nėra pasaulio
karo klausimu lapelius, pa problemų rišėjai: jie yra tik
aiškino, dėl ka ji jų nepaga ermyderių darytojai, ir i jų
nereikia
mino. Jos manymu, tokie la dantų griežimą
peliai priklauso LSS centru kreipti domės. Jiem duok
gaminti, o ne musų kuopai. aukų, eik i jų jomarkus,
Paaiškinimas priimtas ir ko leisk pinigus jų parengi
misija Įgaliota tuo reikalu muose ir neklausk kur jie
susižinoti su LSS Centre iuos padeda, tada jiems pa
Komitetu.
i tiksi, busi geras ir “susipra
Nutarta suruošti bent ke tęs” darbininkas. Bet jeigu
liais klausimais viešas dis pradėsi klausinėti, kur kokusijas. Pasirodo, kad žmo lektos eina? Ar gerai pada
nės nori diskusuoti, tad rei rė Sovietų Sąjunga, kad už
puolė suomius? — tada su
kia jas ir rengti.
silauksi plūdimų, kad esi
“šmeižikas,” “melagis” ir tt.
J. A. Draugeliams siurpryzas.
Tad dirbant rimtesni darbą,
kad ir diskusijas rengiant, Į
Vasario 17 buvo suruoštas komunistus reikia kuo ma
siurpiyzas J. A. Draugeliui: žiausia domės kreipti. Atėjo
ir p. Draugelienei, kuriems'
—gerai. Neatėjo—irgi gerai.
sukako jau 25 metai kaip;
vedę. Ta proga jiems buvo I
Kriaučių reikalai.
iškeltas pokilis, kuri suruo- j
Vasario 28 buvo kriaučių
šė, galima sakyt, beveik vie
susirinkimas
nas Simanauskas. Tiesa, pa- į 54 skyriaus
A.
L.
P.
Kliubo
name.
Susi
dėjo ir ALP Kliubo direkto
rinkimas
neskaitlingas.
Da
riai. Simanauskas buvo pirš
lys, o p-nia Simanauskienė rant iš unijos Įstaigų prane
—svočia. Svečių prisirinko šimus teko pastebėti, kad
daug, nes .J. A. Draugelis il kl iaučiai turi nekokį sezoną.
gai jau veikia organizacijo New Yorke 97 kriaučių dirb
tuvės dirba pilna laiką. 74
se ir turi daug draugų.
dirbtuvės dirba tik tris-ketu
A. Velička, K. Kriaučiū rias dienas Į sąvaitę. 42 dirb
nas ir Simanauskaitė sudai tuvės dirba vos po dieną—
navo keliatą gražių daine dvi dienas i sąvaitę. Yra 20
lių. Be to, K. Kriaučiūnas dirbtuvių, kurios dirba tik
pasakė tai dienai pritaikin po kelias valandas i dvi tris
tus kelis monologus. Pokilis dienas, o 14 dirbtuvių visiš
buvo gana puikus ir nuotai kai nedirba ir nėra žinios ar
ka gera. V. Katilius irgi lin jos ši sezoną pradės dirbti.
ki jubiliantams ko geriau Ekonominė kriaučių padėtis
sios kloties, kad sulauktų da prasta.
ir auksinio jubiliejaus.
Unija įuošiasi prie 13-tcs
dvimetės konvencijos, kuli
Atbalsiai iš buvusių viešų bus Ne\v Yorko mieste šių
diskusijų.
metų gegužės mėnesi. Musų
Jau buvo “Keleivyje” ra Amalgameitu Uniiai sukanšyta, kad vasario 9 buvo ka iygiai 25 metai kaip ji Įsi
K. N. Kliubo viešos diskusi kūrė. Tad New Yorke smar
jos. Nors musų komunistai kiai ruošiamasi ne tik prie
jas ignoravo, manydami konvencijos, bet kartu ii
kad be jų diskusijos nepa prie 25 metų jubilėjaus. Kad
vyks, bet išėjo kitaip. Disku prirtiošti tinkamai narius,
sijos pavyko taip gerai, kad unijos valdyba (New Yorko
nugązdino ir komunistus ACW of A. Joint Boardas)
nes parodė, kad Brooklyne ruošia Rand Schoolėje kas
lietuviška publika jų nepai šeštadieni paskaitas Įvairių
so. Tad po diskusijų “Lais- Įvairiausiais unijos klausi
vutė” dantim griežė: “Tai mais. Apart tų paskaitų,
keršto perimti žmonės.” Ir įuoš masinius distriktų susi
rinkimus ir aiškins nariams
nutilo.
Teko nugirsti iš kriaučių, unijos nuveiktus darbus.
Lietuviai irgi ruošiasi prie
kad jų pildomoji taryba Įpareigavo J. Buivydą, kad konvencijos ir jubilėjaus.
jis paragintų K. N. Kliubo Kiek laiko atgal jie suran
valdybą tęsti toliau diskusi kiojo iš kriaučių 54 skyriaus
jas. Ir diskusijos bus, nors istorinius faktus, nutraukė
ir kitokiais klausimais. Va senų unijos veteranų pa
dinasi, Brooklyno lietuvių veikslus, sutvarkė ir pridavė
organizacijos Įdomauja šių juos Generaliniam unijos
dienų Įvykiais ir rengiasi ofisui. Be to, lokalus išrinko
tuos Įvykius diskusuoti. O tų komisiją, i kurią Įeina: F.
Įvykių yra galybė. Europa Milašauskas, A. Linkus, P.
kariauja. Amerika neva ne- Grabauskas. Ch. Kundrotas
utralė, bet iš kariaujančių ir J. Buiyvdas suruošti konšalių daro sau pelnus, o tie centą, Į kuri manoma su
pelnai veda ir musų šalį traukti lietuvių meno ge
prie karo. Kaip Į tokius klau riausios spėkos. Koncerte
simus turi žiūrėti darbinin tikslas* — palinksminti at
vykusius Į unijos konvenci
kai?
Unijų klausime irgi rei ją delegatus. Tam pačiam
kia ką nors kalbėti. Turime komitetui pavesta suruošti ir
CIO ir ADF, kurios savo tar bankietukas pasitikimu: lie
pe piaujasi. Tomis jų piovy- tuvių delegatų, kurių, mano
nėmis naudojasi demokra ma, bus keli desėtkai. Vienu

Ar Išsipildys Japonų Pranašystes?

Žinios Iš Los

Lietuva ant Pacifiko krantų. čius.

LSS 19 kp. susirinkimas.

i

Angeles, Californijos.

Saulėtos Kalifornijos met
ropolyje, Los Angeles mies
te, man teko laimės daly
vauti 22-jų metų Lietuvos
nepriklausomybės sukaktu
J. Tėveliuks.
vių apvaikščiojime. Prane nė.—Red.)
šimuose buvo garsinta kari
“A. Nikunas apsiėmė paro
DETROIT, MICH.
dyti ir paaiškinti apie Lietu Pagerbė kun. M. X. Mockų.
vos istoriją iš senovės lai
Detroito Lietuvių Kliu
kų.”
i Manau, bus Įdomu žinoti bas, kurio butas randasi prie
kas yra tasai Nikunas? Tai Cardoni avenue, paaukojo
i vidutinio ūgio, stambaus kū iš savo iždo $5.00 kun. Moc
no, typiškas lietuvis. Jis vra kaus paminklui. (Kun. Moc
mokslininkas geologas Ka kus yra palaidotas Lietuvių
lifornijos State Museume Tautiškose Kapinėse. ChicaLos Angeles mieste, evoliu goje.) Kai Kliubas padarė
cijos mokslo profesorius. Jis' pradžią, tai atsirado drau
iš gilumos žemės iškastų ra gų, kurie parinko aukų iš
dinių padirba-sutveria šim Kliubo pavienių narių ir
tus milijonų metų atgal bu- šiaip laisvai protaujančių
; vusią žemės išvaizdą—kai- j idėjos draugų. Tuo budu su
nūs, klonius, upes, ežerus. į sidarė keliolika dolerių, ku
tų laikų augmenis, žoles, gė rie pasiųsti paminklo komi
les ir medžius: iš griaučių tetui Chicagoje.
sufoimuoja, padilba gilioj
Detroitiečiai aukojo se
senovėj egzistavusius slan- kančiai :
kunus, reptilijas, žvėris, gy- j Detroito Lietuvių Kliubas
vulius ii dvikojus gyvūnus, j ir Chas. Martin (Markūnas)
panašius i mus.
i po $5: M. Juška. $2: A. MilMokslininkas
Nikunas i ler, $1.10; J. Valiukas, R.
pats savo rankomis padirba! Beggis, D. Grina, M. Masys,
miniaturas ir kada parodei S. Tvari jonas, Chas. Masys,
jas iliustracijose, tai rodosi J. Mickevičius, M. Batulevitikras gamtos atvaizdas, vi-, čius, W. Gillis, Auna Geor
sai nepanašus i rankų darbą.1 ge, J. Pilka, A. Vegela ir A.

;

Hunkau mieste, Kinijoj, japonu kareiviai nulipdė iš sniege Kinijos armijos vada čian
Kai-šeka ir užrašė japoniškai: "Kai pavasario saulė užkaitins, jis sutirps.”

žodžiu,
kiekvienas Ne\v
Yorke lokalas ruošiasi gana
įimtai prie Amalgameitu
unijos konvencijos ir 25 me
tų sukakties paminėjimo.
Kl iaučiai šiame susirinki
me nutarė suruošti pirmos
dienos gegužės paminėjimą.
Į gegužinės minėjimo komi
tetą tapo išrinkti: P. Tiškus,
A. Linkus ir J. Buiyvdas
Parengimas Įvyks A. L. P.
Kliubo name.

Glebaučius, A. Jekimaueiu?,
K. Bučys, J. Pronckus, J.
Butkienė, J. Ivanauskas, M.
Rūkas, K. Aukštikalnienė,
A. Dapkaučius, J. Endrikis,
J. Tamulėnas, J. Semkunas,
J. Jakubėnas, P. Misaučienė, A. Simanaučienė, O.
Balčekunienė, A. Grubinskas, P. Gužienė, S. Semkauėienė, St. Grigąlauskas, Jo
naitienė, Linkaučienė, Ze’auča, Juknis, A. Gelčių s,
Parmei
aus kas, J. Le Kačins
Vytautas Katilius.
kas, J. Matukas, M. Kaziunienė,
J. Glebaučius, A. Da
GARDNER, MASS.
gienė, M. Aukštikalnienė ir
Kas aukavo vilniečiams.
J. Kartonas.
Surinkti pinigai išsiųsti
Vasario 18 d. čia buvo
Lietuvos
Lietuvos nepriklausomybės per Generalini
paminėjimas, kuiį surengė Konsulatą Ne\v Yorke Vil
bendromis spėkomis šios or imui Šelpti Komitetui.
Gardnerio Liet. D-jų
ganizacijos :
Komitetas.
Lietuvos Sūnų D-ja,
Šv. Petro ir Fovilo D-ja,
CLEVELAND. OHIO.
Birutės Draugija,
LAP. Kliubas,
Kovo 21 d. bus svarbus su
Aušros Choras,
sirinkimasLiet. Moterų Kliubas ir
Namų savininkai,ir taksu
Lietuvių Outing Ass., Ine. mokėtojai šaukia nepapras
Buvo renkamos aukos vil tą susirinkimą kovai prieš
niečiams sušelpti.
aukštas taksas. Taksas mo
Aukavo šie asmenys: F. ka visi, ar kas turime k >kic
Judaitis, $5; A. Padelau- turto, ar na. Namu rendos
čius, J. Butkus ir J. Pažėra, aukštos dėl' to, kad aukštos
po $2; po 1 dolerį aukavo: taksos. Taigi, kas moka l en
J. Petrauskas, J. Galvanaus dą, tas moka ir taksas. Jei
kas, A. Rainis, A. Žylius, A. taksos bus aukštesnės, tai ii
Yuška, A. Nekutis, P. Naza rendos bus brangesnės. O
ras, V. Balauskas, J. Kaspu dabartinis musų majoras
tis, F. Tauteris-Tauterienė, Burtonas jau užsimojo ap
J. Lukašaučienė, J. Redec- krauti mus naujom taksom
kas, M. Redeckienė, Ant. nepaprastu balsavimu, kurį
Glebaučius, Ona Glebaučie- jis ruošia 27 dieną šio mėne
nė, A. Belskis, P. Buzaučius, sio.
J. Raižys, J. Kartonas, J.
Atsiminkit, jeigu ši balsa
Doveikis, J. K. Redeckas, S. vimą mes pralaimėsime, tai
Mačionis, O. Mačionienė, P. gyventojams bus uždėta
Majauskienė, Vičienė, K. $16,000,000 daugiau taksų.
Zabėla, J. Vaitiekus, Ant. Todėl reikia visiems stoti Į
Kraskauskas, S. Kasparai kovą prieš tai. Reikia nusi
tis, S. Doveikienė, M. Juza- kratyti to režimo, kuris no
kaučius ir D. Matulis; po 50 ri išlupti iš musų kišeniaus
centų aukavo: A. Puiaa, S. paskutinį doleri.
Baranauskas, J. Kazinskas,
Svarbu dalyvauti šiame
J. Bernadišius, J. Lukašau- susirinkime ir dėl to, kad
čius, S. Rasemaučius, V. reikia perorganizuoti Namų
Aukštikalnis, J. Gikis, B. Savininkų Organizaciją ii
Tabulkaučius, P. Taresau- atsiskirti nuo centro, nes
čius, P. Taresaučius, F. Žei- centras nieko neveikia ir da
mis, J. Ladaučius, M. Nar trukdo kitų veikimą.
butas, L. Prūsaitis, P. Bukis,
Susirinkimas Įvyks kovo
A. Butkienė, Alicė Stružienė, Miškinienė, J. Butėnas, 21, tai yra ketvirtadenio va
K. Remedis, Yurkienė, A. karą, apie 8 valandą, Lietu
Bartkiutė, K. Krasauskie vių Svetainėje, 920 E. 79th
nė, M. Vaidulas, Joe Gle st. Bukite visi, kas tik moka
baučius, S. Kunzė, J. Juza- te lietuviškai ir esate pilie
kaučius, G. Andrulaitis, G. čiai. Bus gerų kalbėtojų iš
Vaitkaučienė, A. Laulu, B. “The Citizens Tax League
Juzakaučienė, A. šerkšnie- of Ohio.” Bus nurodyta,
nė ir B. Čekatauskas; po 25 kaip galima apsisaugot nuo
centus aukavo: L. Petraus- didelių taksų, kuriomis p.
kiutė, Ruopis, V. Kado, J. Burtonas nori mus apkrauti.
Kukauskas, A. Marcinkus,
Kviečia Namų Savininkų
Bevardis, J. Ivanaitis, A. Valdyba K. Štaupar sekr.

CHICAGO, 1LL.

Lietuviai negalėjo susi
taikyt-

Rodos, lietuviai, kaip vie
no kraujo žmonės, turėtų su
eiti visi išvien nors Lietuvo:
nepriklausomybės sukaktį
paminėti. Bet ne, Chicagos
lietuviai negalėjo susitaikyt.
Buvo net trys atskiri šitos
šventės minėjimai, du toj
pačioj apylinkėj. Naujiečiai
minėjo auditorijoj. Publiko.
buvo labai daug ir viskas ge
rai pavyko. Bet kiti nenorė
jo prie to prisidėti. Čia kal
bėjo ir suomių laikraščio re
daktorius, kuris aiškino (gela anglų kalba), kad suo
miai nenori nieko užpulti ir
iš nieko nei sprindžio žemė:
da nėra atėmę; jie gyvena
toj pačioj vietoj jau per
2,000 metų: suomių tauta
esanti labai apsišvietusi ir
jos kultuvą stovi daug aukš
čiau negu rusų: dėl to rusai
ir pavydi suomiais, bombar
duoja jų miestus ir žudo ne
kaltus žmones. Suomiją val
do daugiausia socialdemokiatai ir darbininkų koope
ratyvai. Užtai Suomijos dar
bininkai ir gina taip narsiai
-ave laisvę. Lietuviškai kal
bėjo “Naujienų” redakto
rius. Dainavo chorai. Vilniui
surinkta $135.
J. J. Pr.
BROCKTON, MASS.

Lietuviai progresuoja.

Vasario 16 d. čia buvę
renkama batsiuvių unijos
valdyba. Į prezidentus išrin
ktas lietuvis Alfonsas Sam
sonas, kuris gavo 400 balsų
daugiau už airį Brady. Pre
zidentas gauna $75 i sąvatę,
tai lietuviui geras giliukis.
Iki Įstojimo Į uniją. Al
fonsas mažai buvo lietu
viams žinomas: tik per 4
pastaruosius metus lietuviai
gavo su juom susipažinti ii
dabar ji parėmė savo balatais. Jis yra šalto budo, nie
kados nesi karščiuoja ir nesi
leidžia Į diskusijas. Vedę:
su aire.
Lietuviai batsiuviai turė
tų lanktyis unijos susirinki
muose ir daboti, kad pavy
duoliai nepakenktų Samso
nui, nes pavydo vra daug.
A. Kirel.
GARY, 1ND.

Biblijos studentų paskai
tos lietuviškoje kalboje bū
na veltui kiekvieną sekma
dieni 2 vai. po antrašu 1700
Adams Street, Gary, Ind.
A. Armin.

Eilės taip puikiai
skamba, jog reikia stebėtis,
kari vidutiniais tamsybės
amžiais jau Lietuva turėjo
tokių gabių poetų iv rašyto
jų. (Tai yra gryna nesąmo

Tas musų Lietuvos “Ma Levulis — po $1.00: J. (Ja
hatma,” piofesorius A. Ni- linskas, L. Valaika, A. Straikunas, per Lietuvos nepri gis, M. L. Balchunas, K. šaklausomybės apvaikščioji- lavėjus, Alf. Kupris, F.
mą išstatė ir leido apžiūrėti Thompson, John Adams ir
ir pačiupinėti iš Lietuvos A. Gaižutis — oo 50c. Wilpargabentus radinius, plak liam Staniškis 15c. Smulkių
iukus, kirvukus, peiliukus, i- surinkta 10c. Nuo Kliubo
vairius gvvunu kiautus, dar rengtų diskusijų, padengus
akmens gadynėje lietuvių išlaidas, liko $1.20. Tad viso
vartotus. Buvo išstatyta vie sykiu surinkta $32.00. .Mo
na Lietuvos miniatura, kuri ( ney orderiai išpirkti iždinin
paaukauta mokslo kolegijai,. ko St. Dambrausko vardu ir
pasiųsti komiteto sekreto
i odos kad Į Chicagą.
riaus Antano Jociaus adre

Kada {.'radėjo rodyti ke su, Chicagon.
linto šimtų milijonų metų
Kun. Mockus gyvas būda
senumo iliustruotą pasauli ir
mas dirbo kiek galėjo: jis
savo aiškia, švelnia kalba'
aiškinti, svetainėje užvieš plėšė, draskė religines ža
patavo tokia tyla, kad net bangas; jis užsitarnavo pa
peteliškių (kurių dvi apie garbos iš laisvųjų žmonių
šviesas skraidė) sparnelių, pusės. Tad už sudėtas aukas
virpėjimas girdėjosi. Pa jo paminklui, visiems auka
veikslus tėmyjant ir klau vusiems tariu nuoširdų ačiū.
M. J. Masys.
sant, kas žodis tai lekcija,
kas sakinys tai knyga, kas
iliustracija tai periodas.
BALTIMORE, MD.
Demonstravo ir aiškino Vieni serga ir miršta, o k'ti
Lietuvos senovės amžius:
linksminas ir šoka.
kokie tuomet augalai augo,
Žiema šalta, tai daugelis
kokie gyvūnai buvo. Priro- žmonių serga ir miršta. Lie
dė kad iš Lietuvoje atrastų tuvių ateivių eilės vis retėja.
fasilijų patirta žmogaus bu Paskutiniu laiku sirgo K.
vimas net 32 milionai metų Matuliauskas, lietuvių salė*
atgal, ir kad tas žmogus la gaspadorius, B. Petraitis, ii
bai skirtingas palyginus su dar daugelis kitų.
kiniečiais, afrikiečiais ar ki
Nors vieni serga ir miišta,
tokiais pietinių šalių gyven
kiti
visgi sau linksmina*!,
tojais. Tuomi paneigė tūlų
istorikų spėliojimus, buk lie kol dar sveiki ir gyvi. Ponia
tuviai esą atėjūnai. (Mes Gustaitienė surengė svetai
pirmu kartu girdim, kad nėj didelį pokili savo gimi
Lietuvoje butų kada tokia mo dienoj. Buvo daug sve
fosilija atrasta. Kas studija čių, kurie gražiai linksmino
vo evoliucijos mokslą, tas si ir smagiai sau laiką pra
žino Piltdowno žmogų, Hei leido.
Ponia Railienė, kad pami
delbergo žmogų. Neanderthalio žmogų. Javos bež nėti savo mamytės. M. Jadžionžmogi ir keliatą kitų nionienės 70 metų gimimo
“pirmutinių žmonių,” bet dieną, jai visai nežinant su
niekas nėra girdėjęs, kad kvietė jos drauges, kurias
Lietuvoje butų kada nors kartu su motina gražiai pa
tokio žmogaus liekanos ras vaišino. Visos draugės lin
kėjo M. Janionienei dar
tos.—Red.)
Parodė iv žmogaus kau daug metų linksmai praleis
kolę dar. priešistoi išką, Lie ti. Janionienė taria širdingą
tuvos upės krante išplautą, ačiū visoms draugėms už at
jis dar būdamas studentu silankymą ir linkėjimus, o
pavogęs ją moksliškiems ty savo dukielei už toki netikė
rinėjimams. (O kurie moks tą malonų surpiyzą.
lininkai nustatė jos “priešPilietės moterys buvo su
istoriškumą?—Red.)
rengusios “čapsui” vakarie
Prie pabaigos parodė ir nę, kuri labai gerai nusise
šiandieninę Lietuva, o už kė. Svečių buvo gana daug
baigimui Vilniaus Gedimin- ir pelno liks. Pilietės mote
rys yra vertos visuomenės
kalnį.
Taipgi Nikunas žino kur pritarimo, nes jos niekad ne
randasi ir kokias keliones atsisako paremti visuome
pergyvenęs 13-tam šimtme nės reikalų.
Lyros choras buvo suren
ty išvogtas Lietuvos himnas.
Pakartojo ir jo žodžius i gęs operetę, kur irgi nema
M. J.
šaukian- žai buvo publikos.
•prie vienvbės”

• -i

Ketvirtas Puslapis.

KELEIVIS. SO. BOSTON.

T

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

KAS MUMS RAŠOMA.
Kokia bus Vilniaus ateitis?

Knyga apie Lietuvą anglų
kalba.

No. 11. — Kovo 13 d.. 1940 m.

Kas Yra Skandinavija ir Jos Salys?

Mes Amerikoje džiaugia
Tūli mano, kad Skandinami Jis nusiperka bilietu ir va- i 1905 m. Bet norvegai garsus
Mums praneša, kad Ne\vv
mės, kad Vilnius atgautas,
t.
vija,
tai toks valstybės
var-{ žiuoja.
Dieną. .praleidžia ir žmonės, literatūroje
.
_
. .jie turi
bet nežinia, kas bus toliau, Yorke busianti išleista p. A.
kaip pasibaigs dabartinis Šimučio knvga apie Lietuva das. Ne, Skandinavija, tai i vakare sugijžta, o jei pano-; Ibseną, Bjoersoną, Hamsukaras. Lenkai giriasi, kad. jų anglų kalba. Ji busianti pa- pusisalis, kuriame yra trys; ri, tai ir savaitę, kitą arba ną, muzikoje — Griegą, po
ii•!' net mėnesį pagyvena,
pagyvena. To- to—Anundsenas, Nansenas.
Polska busianti atstatyta da vadinta: “Economic Re-i valstybės: Švedija, Danija ii
construction
of
Lithuania
Norvegija.
Kai
kas
priskaito
'
kių
dalykų
kaip
pasai, išva- Danai ir švedai už juos taip
didesnė, negu pirma bųyo.
ąfter
the
War.
”
Leidinys-.prie
Skandinavijos
ir
Šuo‘
žiavimo
ir
įvažiavimo
vizos, pat nemenkesni. Anderso
Visos žemės, kurias dabar
turi užėmę veskiečiai irrusai, ‘busiąs 160 puslapių ir kai- miją, bet tai tik dėl to, kad glėbiai liudijimų, valiutų nas, Brandas — buvo danai
busiančios vėl atiduotos len-Į nuosiąs $2.00.
ridi Suomija yra. išbuvus po Šve-! komisijos leidimai jiems ne- Nobelis, Eriksonas, Celsijus
kains. '''
' ,
, dija ąpie 500 metų ir suomių š reikalingi. Seserų vaikai vie- —švedai.
Kad lenkai neketina nu- Vilniaus reikalams surinku kultūra šiandien yra dau- ni nu0 kitų nėra kinų sienoTikėjimo skandinavai —
rimti. tai jau matom iš ju eijau $9,520-10.
ginu švediška, negu kitokia, mis atsitvėrę, gal užtat tai*p protestantai. Norvegijoj pro
gėsio Vilniuje. Jie ten sūbėpagai Lietuvos Gen. Kon- š,iai.P .jau ?uom«?s leikia
y» toks susiklausymas testantų 90 nuoš., Švedijoj
go is visur ir Lietuva juos sulato išleistą auku pakvita-f Vartyti ,
1^1*
4
—95 nuoš. ir Danijoj—98
maitina, o jie kelia maištus vima Nr. 28.' aukų Vilniaus ^ovm tauta, nes skandina- pavydėti,
nuošimčiai. Katalikų ir kito
prieš Lietuvą. Jiems nepa- reikalams sukelto ir prisius- yams j! nėra gimininga. Tuo
Jeigu kada nore krūvon kių tikybų pasekėjų ten,
tinka irirtas,
kad
Vilniaus
ta
i
Konsulatą
išviro
jau
tar
P
u
«!.
šved,
«
’
Danija
ir
sueina
danai, švedai ir nor- matome, labai maža. Tauti
tas, kad Vilniaus ta į Konsulatą
-*
J
Norvegija
yra
tikros
seserys,
vegai,
tarp
jų prasideda la- nių mažumų tos šalys taip
universitetas perkrikštytas, $9,520.10.
___
Paduosime čia J. Jurginio ba| linksmas ir įdomus paš- pat neturi. Pavyzdžiui, Šve
Batoro vardas panaikintas.
_____
• ••
• Skandina’•
nekesys. Danai
užsispyrę dijoj nėra dienraščio, kuris
0 juk Batory nebuvo lenkas, »
pasakojimą
apie
nenesys.
varnu užsispyrę
:ad
Skj
bet vengras arba madžiaras, IsOlSVamanilĮ
ClS- viją, nes lis yra tenai ilgokai irtina, kad Skandinavijos butų spausdinamas ne šve
gyvenęs ir pusėtinai gerai tą ?°stine «»«t.
esant Kopenhaga, o dų kalba. Visi laikračiai ten
tai ko jiems čia pykti? Juk
kimdS.
Europos “užkampi” pažįsta, švedai — kad Stokholmas. švediški, visos mokyklos —
Krokuvos universitetą jie
Buvo laikai, jis sako, ka- Noivegai čia m tyli, jų Oslo švediškos, noro ten niekas
patys yra pavadinę lietuvisAmerikos Lietuvių
’U •
vamanių Etinės Kultūros da švedai, danai ir norvegai i 1 sostinę visai, nesipersa, nedraudžia leisti laikraščius
.jagiellonski. Jagiela bu o Draugija 2 kovo susirinkime buvo viena tauta. Jie tiesi- • P?1*8 Skandinavijos valsty ir turėti mokyklas kitomis
biųk santaive
vadinasi
lietuvis. \ įsus svetimus
• j did•l’ Chicagoje5 vienbalsiai privieni nuo kitų nei savo. v,nes O«lo
mieste Oslo
toii kalbomis. Norvegijoj tas
ynus pasisavinę ir da prieš r- epkavna A M Metpli<»- kalba, nei tikėjimu, nei pa- Dlo*u’ nef uuo I?le^’įe t0P pats.
r . ..
- - •
ėmė sekama A. M. Metelio- pročiais Jų kalJba turėjo *tik: santarve buvo sudalyta.
Tiesa, Danijoj yra vokie
keliatą
tarmių,
nelyginant
Bet
kai
jau
imama
spręčių,
gyvenančių Šlezvigdraugikaip lietuvių kalba susideda sti: kuris miestas gražesnis Holšteine. Vokiečius laikyti
kiai — pilni Lietuvos miškai į0S centro komiteto tarny- iš žemaičių, aukštaičių, dzu- _ Stokholmas, Kopenhaga
savo valstybėj dabar nėra
jų pribėgo. Ir dabar, da ne- f?08. laikas pasibaigė, o nau- kų ir kitų tarmių. Tai buvo ar Oslo, tada ginčas greit
žino kaip pasibaigs šis kakomitetas įsunktas ne vikingų ir normanų laikais, nesibaigia. Imama svarstyti, lengva, juo labiau, kad Da
nijos vokiečiai jaučiasi nuo
ras. o jau giriasi kokia dide- Ragai draugijos etatus, tai
Šis susirinkimas nutarė centDabar tarp tų trijų Skan-: kas iš tikrųjų yra miesto Reicho atskirti pagal Versa
Ir taip taręs, visą bonką
—Sveikas gyvas, tėve ’
lė busianti jų nauja Len ro komitetą panaikinti, 0 dmaytjos seserų skirtumas i gi-trats. Norvegas, tvirtina, lio neteisybę, ir vis dėlto jie
Ant ūsų užkorė.
- -Ačiū. Maike. už pasvei
kija !
K, Karčiauskas. draugijos reikalus vesti pa- tas, kad Skonės syedas ge- i kad nėra gražesnio daikto, nekelia triukšmo, gyvena ir
kinimą, ale man nepatinka,
duoti Lietuviu Laisvamaniu nau susikalba su Kopenha-; kaip akmenines uolos, tai tyli. Turi savo laikraščius,
Tas skystimas nelabasis
kam tu tą pirštą laikai Į ma
Amerikietis Lietuvoj
organizacijas,
Etinės Kultūros Draugijoj gos danu, negu su Norlando i vienur tol kitur kyšančios mokyklas,
I pilvą nuėjo.
ne atkišęs, tartum aš bučiau
kad
bolševikai
neatimtų
; pirmai kuopai (Chicagoje) ?vedu- .Ąpbunai sakant, kai-; gatvėse aikstese ir parkuo- nors iš didelio kaimyno įta
O maenumas neregėtas
padaręs kokią šelmystę.
turto.
Gerklę suraukšlėjo.
iki bus išrinktas centro ko bos požiūriu tos trys Skandi- se. Švedui geriausiai patinka ka jaučiama, tačiau toji įta
—Tėve, tu nesirūpink anavijos tautos primena mus,; gatvės, kuriose aukšti ir vie- ka kol kas nėra pavojinga.
Viena musų skaitytoja mitetas referendumu,
pie mano nirštą, bet paaiš
Bet po keleto minučių
gauta is
iš Lietuvos;
Lietuvos: 2. Yra žinomas faktas, lietuvius, pasidalinusius į! nodi namai išrikiuoti kaip
prisiuntė gautą
Visos trys Skandinaviios
kink. kodėl tu šiandien šlu
Linksma pasidarė.
aukštaičius ir! karaliaus gvardijos kariai.
nuo savo brolio laišką ir pn- kaj nej viena iš musų lietubuoji.
‘Suraliuosiu gražią dainą,” dui ia šitokį paaiškinimą:
vių gyvuojančių srovių ne— Aš buvau užėies i tau
Juzas pats sau tarė.
“
Mano
brolis
Amerikoj
gaįj iškelti laisvamaniškos
tišką restoraną. Maike. ir
gyvendamas
susitaupė
kelioveiklos, nes neturi tokio no- gas su švedu ir atvirkščiai, i ir miesto didumu, Kopenha-' tjk . neaD4komi butu iu
Ir tuojau ta jojo daina
tenai biski► susirokavom.
• užnuf
hka
tūkstančių
ir
išvažiavo
ro. Laisvamanišką draugija Tačiau danai, švedai ir nor-, ga juk turi 800 tūkstančių | L .» • .
Gaidžio balsu plaukė.
vegai
savo
kalbas
laiko
ne
gyventojų,
o
Stokholmas
■
,?u uoJtus
—Nesuprantu, ką tai reiš
į Lietuva ponauti. Nusipirko galima įsteigti ir palaikyti
Bet
to
balso
neužtenka.
kia. tėve. Kalbėk aiškiau.
Kaune murintus namus, su- tiktai prisilaikant beparty- !os Pac,°? skandinavų kai- 600 tukst. ir Oslo—260 tuks- < kasyklasj fabrikus ir išdirbi:
Da smarkiau uždraukė.
— Buvo taip. Maike. Už
sipažino iįu jauna našle, au- vi0 principo. Laisvamaniu , os barmenus, o savarankis- tancių.
nius.Eui’opossuiratėj Skanėjau i toki pleisą. kur už
O netoli pro tą vietą
Klčtą sovietų rojuje, n-apsi- draugija turi susidėti iš visų komis kalbomis, tuimciomis. Skandinamai tarp savęs (įinavjja turėtu likti kaip
kvoterį duoda pavalgyt, ir
vedė. Tikėjosi laimingai gy- pažangiųjų.srovių,, partijų, atskirą savo kultūrą ir ra-. ^nktynese kuo noro pasizy- kokjft pajajmjnta
ka(|
Policeiskis ėjo.
žiuriu, kad ant sienos ra
Ir tą Juzo koncertėli
yenti. Bet dabar sąla be mal- bei pavienių žmonių, ir turi
• r
> m1’
'1
po karo ir naujos suirutės
kreida paiašvta: “Mes duo
ku ir prie to da bijo, kad bol- dirbti laisvamanvbės dalba.
^al ^U11VOS^ zuma-; liauji žemdirbiai, norvegai, . - ko paVyZ(jį imti.
Tuojau suturėjo.
dam lietuviškus valgius.”
ševikai neatimtų namo, ką Todėl L. L. E. K. Draugiia\
kur bendradarbiauja - geriausi žvejai juk jie
*
. . / .
Neša jojo fabrikėli
turi nusipirkęs šešioms šei- dirbdama anSvietns hei kiil- V1S1J triJV seserų vaikai, ra- mums silkių, menkių, stn-i Deja, ne visi taip mano.
Man net seilė nutyso. Sakau,
mynoms. Dar io laimė, kad turos darbaP ir laikvsis šio šiniai sPaugdinami tokia' mėlių ir dar kitų visokių vi-; Kai kam Skandinavija šaAnt miravo sūdo.
duokit bliudą zacirkos. O
Ir tą linksmą dainininką Amerikoje
turi
palikęs principo
- kalba, kurią geriau moka mokiausių žuvų prigaudo. O i šas, kai kam puiki vieta įsirestorančikas
išsižiojo ir
Belangėn
Įgrūdo.
S5,000.
Lietuvoje,
matvt,
laF
q
darbai
hutu
sekrašinio autorius. Jei straips- švedai — metalistai. Juplie-įgyti tai, ko namie trūksta. Ir
žiuri. Zacirkos neturim, sa
bai
neramu.
'
'
min^4d&
?
iririnkimi
m
ni rašė norvegas, švediškam nas ir plieno arba geležies | todėl debesys ties Skandiko jis man. Na. tai duok ki
Sėdi Juzas už grotelių.
“Mano brolienė, nors pri- tai ė nri«idėti nrie ameriko arba daniškam žurnale jo dirbiniai pasaulinei rinkoj i navija eina tuštyn ir tuštyn,
sieliau-'. sakau. Neturi ir to.
Kaip koks principalas,
gimta
jos kalba lusiška, pra- „J sįai«bigos laisvamanki ^laipsnis bus įdėtas norve-įsau lygių neturi.
Karas Skandinavijoj atroPaprašiau švilpikų, papra
Jeigu gersi, neraliuoki.
moko jau lietuviškai ir jai draugijos, The Freethinkerš gy.kalba. O skaitytojai da§Vedas, danas ir noi-vegas; d°, galimas. Jei reiks, eis
šiau košelienos — ale neturi
Toks dainuškos galas.
įJįjlųįi
nei vienos lietuviškos patrolabai patinka ‘Keleivi ’ of America, Ine., ir naudo- nal lr svedai J0.,™?1?} sap* taip pat ginčyjasi dėl litera-'
—Na, o ką, Maike, ar ne Gaila, kad Lietuvos valdžia tis jos'charteriu. Bet musu ras, nors noivegiskai jie bus turos> meno? muzįkos jr devos. Na. sakru. tai koki pad „r
lietuvių
laisvamaniu
draugi:
nesimokę.
Daug
kas
Skandimokratiškumo
.
Į
ne
davo
ga
tven
su
dur
valių jus čia tušinat. kad nie- gerai skamba?
‘Keleivio’ neįsileidžia. Aš
nYtrani^i navijoj kelia minų tas tris:
jtuvais pašonėj ir revolveko gero neturit? 0 jis sako:
—Prasčiau negalėtų būt, jį siunčiu tik atskirom iš- ia lieka
turim airis bifrtiu. porčepo tėve.
kaipom. Iškerpu svarbesnes ciia ir dirh7vien tarn lietu kalbas ir jų rašybas suvieno-: Demokratiškiausi yra nor- riais prie diržo, kad tuo neeija n diibs vien taip lietu- dint. ncre tai va,^iaijma.!
vefat
.butų piktinama ir blogai
ir čiaps'ijų. M ane paėmė
—O aš beeinu. Maike. žinias, straipsnius, Moterų vių,
palaikydama artimus
zlastir. Sakau, kibą tu bulše- kad aš daug geriau dainuo- Skyrių, ir nusiunčiu.”
įyšius ir su Lietuvos Laisva neina. Tarmės juk ir pei; švedus jie aristokratais, skatinama visuomenė. Ir di; nariDutėliais vadina O dėl džiausi kaio priešininkai tuvika . kad gaišini lietuvišką ju negu Bostono radijuša?
Ir pridėtas iš Kauno laiš manių Etinės Kultūros D-ja. šimtmečius neišnyksta.
Be
kalbos
tos
tiys
skandi-i
^žiningumo jie visi lygus !ri luoštis karai. Tokie kvaili
tavorą. o nieko lietuviško per lietuviškas programas, kas visa tai paliudija. Ten
4. Kviečiame ir raginame
navų
tautos
turi
ir
.daugiau
,
Ro4ei skandinavai ne va-' dabar laikai
pas tave nėra. Jis mane pa- Ar tu klausai jų?
skaitom:
visus laisvamanius stoti į
vadino fašistu. Už tokį žodį
—Ne.
“Širdingai ačiū už laiškus darbą laisvamanybės dir bendrų reikalų, kurie nuims gV? ne melagiai ir ne apga- Skandina vijo ie, zinoma,
aš jam lept per marmuzą.
—Na, tai pasiklausyk, o ir iškarpas iš laikraščių, ku voje. •
net sunkiai įsivaizduojami. vjkai? gal tik vienas aukš- j kapitalizmas toks pat, kaip
Na. ir taip sau po biski mu- tada manęs nekritikuosi,
riu randam laiškuose... Jus
Jeigu jūsų kolonijoje nė Pavyzdžiui, sekmadieni ar- čiausias težino. Regis, ten ir kitur. Darbininkai pardu .usirokavom.
-■ ■■
- ■ ■ -■------- lasote, kad pinigų atsiusite. ra laisvamanių kuopos, tai ba šiaip kurią nors laisvą VOgtj butų visai nesunku, j duoda savo darbo jėgą, fa— Ir iis tau išmušė koją.
Nereikia... Tonas turi pinigų pradėkit tuojaus organizuo dieną noiyegas iš Oslą nori bet nevagia ir tiek. Nežinau, brikantai, pirkliai ir visoki
SL.4 Viršininku
ar ne taip. tėve?
daugiau. Jei ateis bolševi ti. Pasitarę su kitais drau nuvažiuoti į Stokholmą arba kjek Kalinių sėdį Oslo ir' pareigūnai iš jų gyvena, ar—Tes. Maike. biski skau
kalėjimuose,; ba, kitu terminu sakant, darkai. reikė< atiduoti ir tuos. gais, įkurkit laisvamanių į Kopenhagą pasisvečiuoti. Kopenhagos
Rinkimai.
da. Ale aš ir ji gerai pafikbet Stokholmo centriniam į bo žmones jie išnaudoja.
SLA Pildom h Tarybo' Pražus viskas, ką per savo kuopą. Mes, laisvamaniai. ---------- ------------——_
sinau.
gyvenimą
susitaupė...
”
kalėjime kasdien esti ne j Valdžia taip pat kapitalistų,
PAYOGTA
AKTORĖ.
negalime snausti, kuomet
rinkimai prasidėjo kovo 1 d.
—Ar tai gražu. tėve. res ir baigsis balandžio 30 d.
daugiau, kaip šešiasdešimts į Klasės ir visi klasių prieš.ta; '—1~
.
laisvos idėjos priešai dartorane keiti muštynes?
kaliniu.
ravimai ten vra kaip ir visam
D
evą
suvalgė
velnio
turėtų
buojasi
ir
rengiasi
g.ąžinti
Kandidatų yra daug, bet
—Na.
n esi bark. vaike. pažangieji SLA nariai patanebijoti.
buvusią tamsiųjų amžių gaApgaviku kraštuose mėg-:
Yot. aš noiėjau tau padai įia balsuoti tiktai už šiuos:
stama sakyti: karas kaltas,^
’.fe
Kaip sau norit, pasaulis dynę.
nuot
Lietuvos butlegerių
eina
iš
proto.
Diktatoriai
Prie
darbo,
broliai
ir
sesePrezidento'vietai — F. J.
dainušką, kurią man senas
kardu ir ugnimi žudo žmo- rys laisvamaniai! InformaBagočius.
frontas prisiuntė iš Telšių
Viceprezidento — J. K. nes, naikina turtus, ir skel- ciju reikalais kreipkitės pas
prieš karą visi be nuodėmių ta w gėlėmis ir širdingais
ujezdo. .Jie ja dainuoja
biasi kariaują “už žmonių L. L. E. K. Draugijos sekreMažukna
gyveno. Gal būt, skandina priėmimais. Skandinavai—
taip:
iie gins kiektorių: Petras Kučinskas. 45
Sekretoriaus — Dr. D- labą."
vai dėl to ir sąžiningi, kad ! savanaudžiai,
vienas
savo
reikalus.
Kunigai bažnyčiose :kel- East 98-th st., Chicago, III.
Musų Juzas Plačia katis
Pilka.
jie savo kalčių kitiems ne
Komitetas:
Baisų šposą darė:
Iždininko — K. P. Gugis. bia. kad turtų niekas nerink
primeta, o vagį pagavę prie! Tėvynę jie myli tiek, kiek
V. B. Ambrose,
Susiradęs tankų krūmą
Iždo globėjų pareigoms— tų, o patys tuo tarpu kaišioja
gėdos stulpo riša. Tvirtinti, į tėvynė juos myli. SkandinaS. Dambrow,
visiems po nosim samtį ir
Samagoną varė.
E. Mikužiutė ir P. Dargis.
žinoma, sunku, tačiau atro-; vai turi tai, ko kitur nėra. Jie
reikalauja
pinigų.
T. J. Kučinskas.
Daktaro kvotėjo parei
do, kad skandinavai išeik- i turi ko valgyt, kuo apsirengt,
Progos kubilą atvežęs.
Davatkos bėga Kas pėtnygoms—Dr. .1. Stnnislovaitis.
votoio
arba kito tokio nusi- jtuii kur gyvent, jiems niekas
Kuris kailiais dvokia.
čią išpažintin, kad a|x«isau- "KELEIVIO” KA
dėjėlio
nenuola gelbėt, pa-; nedraudžia žodžiu arba raVaro lašina }>er triubas
AREŠTUOTAS INDIJOS gojus nuo velnio žabangų,
slėpti
nuo
teismo ir visuome- štu reikšti savo nuomonę.
Su didžiausiu strioku.
LENDORIUS
bet kuo daugiau jos Dievo
SOCIALISTŲ VADAS.
nės akių. Kur nesąžiningu jiems leidžiama organizuo
1940 METAMS.
Iš Ne\v Delhi pranešama, kūno pi i valgo, tpo . daugiau
mas globojamas, ten jis, ži tis, susirinkti. Skandinava-'
Per tas triubas misingines kad tenai buvo areštuotas velno bijosi.
. %
Šių metų “Keleivio” Ka
noma,
veisiasi kaip kirminas teisingas, kada jis sako: “Aš
Kur giltinė sėdi.
Na, tai kur čia protas?
Džeiprakaš Narain, Indijos
lendorių pavėlavome išleist,
nenoriu prarasti to, ką aš tu
lašiniuose.
Varo iis tą samagoną
Zidorius Milius. bet jau šią sąvaitę issiuntisocialistų partijos vadas ir
Norvegijoj norvegų maž riu.” Kai tėvynė iš žmogau;
I’žsimiršęs bėdą.
Visuotino Indijos Kongreso
--------nešime tiems, kurie jį užsidaug tiek, kiek Lietuvoj lie viską ima ir nieko jam ne
Tūlas laikas atgal Hollyw<M.»- tuvių,,—trys nepilni milijo duoda, tada žmogui esti
Pučia ugnį stato bonkas, sektorius, Jj areštavę už Vienam taiko, o kitą muša. į sakė. O kas da neužsisakė,
(lc
prapuolė I.aswell Byars. 21 nai.
Sovietų Rusijos užpuoli-: gali prisiųsti užsakymą da
priešingą karui prakalbą.
menkas noras tą tėvynę gin
Pilsto trunka dailiai:
metu
amžiaus
judžių aktorė.
mą
ant
Suomijos
aš
smerkiu,
i
bar.
Kaina
“
Keleivio
”
skaiti. Skandinavija nėra galin
\ d-tia ima. kita stato,
Kaštu Istorija. Pagal A B Scftnitzerj
Jos vyras, lėktuvų bandytojas, Norvegų valstybė tik tryli ga, galingųjų ji gali būti už
nes
Rusija
sakosi
norinti
su

tytojams
—
25c.
Plušom?
ad

Vargš-n vaiva seilė.
sutaisė Šernas. Aprašu, kokiu budu
ž.mor.ūs rašyti išnoko, ko! i’. l>»)du iš duot Anglijai, o žudo finus. resuoti
taip:
“Keleivis,” yra tos uuomoiiės. kad .ią bus ka metų senesnė už Lietuvą. pulta ir nugalėta, tačiau
dirbo sau rast* kiekviena žmonių tau Tai vra barbarizmas.
Ba jis: šito inunšainelio
253 Broądway, So. Boston.
"°rs pavogęs.” čia yra pa
Ji nuo Švedijos atsiskyrė Lenkijos likimas jai ne
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 204.
i«»s
atvaizdas
MaSS,
’
mdvtas
i
Paragauti nori
.1.
P
Trakimasir savarankiška pasidarė gresia.
. Apdegta.............. s
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Penktas Puslapis.

KELEIVIS. SO. BOSTON.
VOKIEČIAI PAĖMĖ U
LENKIJOS 1,000,000
DARBININKU

WASHINGTON, D. C.

Estai ir lietuviai minėjo sa*
vo nepriklausomybę.

▼'V ▼

APŠAUDĖ VYSKUPO
KLEBONIJA*

Alaskos Konduktorius.

Portland, Me. — Užperei-

Plėsdama
ekonominius
v
• 9.rwl piabuvncn
tvirtu Saiiin.:
* asario 25 d. čia buv o su- ties laiku čia šovė į Komos
ea Vokietija kartu sieŠa ir ^ngta^ į. Baltijos-Amerikos katalikų
katalikų vyskupo
vyskupo kleboniją
kleboniją
SMŪGIS RUSIJAI BUTU FRANCUZIJA
GALINTI ga, voiueuja Karšu sieįuą ir. p,engtas ; Baltijos-Amerikos
hnnlr,įjotu.
in„i»n
v.ani
4»n,rk_
Draugijos
hankietas
Lietui
r
išmušė
langą.
Vieni
šraoSMŪGIS VOKIETIJAI. į
KARIAUTI 30 METU.
savo ūkį aprūpinti reikalin
vos ir Estijos nepriklauso* tai sulindo į lango rėmui, o
Vokiečiu spauda praneša, f Dabar visa francuzų spau- gomis darbo rankomis. Pir mybėms paminėti. Iš lietu- į kiti perėjo per stiklus ir su...
Vyskupas
kad Suomijos atstovybė Pa-; da nurodo, kad dabartinis miausia ji stengiasi išspręsti ......
lauko darbininkų klausimą,
tačiau ne
kuris Vokietijai visuomet
uamavo p. a. vasmausKas pievą Saukėsi pagalbon, o
buvo aktualus ir ypač pa
iš New Yorko. Reikšmingą policiją.
aštrėjo karo metu, kai dau
emigrantų legijoną. Savo tai turįs suprasti,
kalbą pasakė Estijos gene*
----------------protestą Suomija motyvavu- i Generolas Debeney ap- gelis vyrų buvo sumobili ralims konsulas Johannes NOGĖJO $50,000. O GAsi tuo, kad lenkų legijoną? žvelgęs 5 karo mėnesių re- zuota. Šį klausimą Vokietija Kaiv iš New Yorko. Tuo
VO KALĖJIMO,
sudarąs menkos vertės jėgą. zultatus, rašo: “Hilteris sa- žada išspręsti tuo budu, kad laiku Amerikos spaudoje' Vienas žmogus Nevv YorTokie lenkų kariški daliniai vo paskutinėj kalboj pareiš- laukų darbų dirbti Vokieti buvo pasirodę žinių,. kad ke važiuodamas automobi-'
netinką atkakliai kovai, ko- kė, kad Vokietija turinti ne- jon bus pasiųsti ne tiktai Sovietų Rusija spirianti Lat-J lium susikūlė su kita mašina i
kią vedą suomiai. Šiuo metu' paprastą gausybę karo me* lenkų karo belaisviai, bet ir viją ir Estiją padėti jai karą ir apskundė jos savininką į
vokiečiai labai domisi pa-j džiagos. Tai yra teisybė/’ lauko darbininkai iš Lenki vesti prieš Suomijos respub- reikalaudamas $50,001) atly-’
galba Suomijai ir žiniomis bet, gen. Debeney nuomone, jos. Jau šį pavasarį numato liką, ir kad abidvi jos atsisa- ginimo. Teisėjas išklausė •
apie išsiunčiamus pirmus francuzai ir angiai ją virši- ma iš generalinės Lenkijos kančios Maskvos reikalavi- parodymu, bvlą nutraukė ir i
anglų savanorių bulius į ją. Vokiečių produkcija tiek gubernijos atgabenti į Tre mus pildyt. Taigi, lyg ir pa- Kepė įoliciiai skundėją užSuomiją. Jeigu pasitvirtin- kokybės, tiek kiekybės ai tįjį Reichą vienas milijonas pildydamas tas žinias. Esti- daryli kalėjimam nes jis
tų, kad Anglija tikrai eina žvilgiais dabar esanti aukš- lenkų laukų darbininkų. To- jos konsulas pareiškė, kad pats būdama? kaltas norėjo
kio skaičiaus lenkų lauko
Suomijai pagalbon, tai tas, tai pakilusi. Esą taip pat tei- ‘' darbininkų
Vokietija iki šio- Estija kovojusi už savo ne- da pasipinigauti.
vokiečių nuomone, turėtų sybė, kad vokiečių šarvuopriklausomybę per šimtus
----------------didelės reikšmės, nes anglai čiai ir tankai esą geresni ir : lei nekuomet pas save neįsi- metų ir dabar vėl kovosian- PER MĖNESI AUTOMOgali teikti pagalbą tiktai per turį daugiau jėgos, esą sti : veždavo.
ti, jeigu kuri valstybė banBILIAI UŽMUŠĖ 2730
Kalbant apie generalinę
kliną nois neutralią Skandi- presni. Vokietija taip pat
dys jai diktuoti
G/ .‘ . ŽMONIŲ.
navijos šalį. O tokios valsty- pasistačiusi tvirtas įsistipri- 'Lenkijos, guberniją, reikia
National Safęty Council!
bės sutikimas praleisti Ang- nimų linijas. Taip patvokie- pažymėti, kad vasario 18 d. NUBAUSTI PINIGŲ FA apskaičiavo, kad per sausio
BRIKANTAI,
lijos kariuomenę ir trans- čiai dabar bandą statyti to prasidės iš ten ukrainiečių
menesį automobiliai Jungtiir gudų kraustymas į Sovie-.
polių jau savaime reikštų kius. lėktuvus, kuriais galėtų
Prieš
porą
metų
įvairiose
00^0
y^lstijose užmušė 2730
jos įsikišimą į karą ir galėtų kovoti ne tik prieš pėstinin- tų Sąjungą. Pagal vokiečių Lietuvos vietose: Kaune, snnonlų.turėti toli siekiančių pasėkų, kus, bet ir prieš artileriją. ir Sovietų susitarimą, tas
kraustymas turi būti užbaig Leipalingyj, Marijampolėj
Kai kurie vokiečių laik- Taip savo straipsnių gen.
KELS SIBYRAN 35,000
Merkinėj ir kt. pasirodė ne
raščiai pažymi, kad įsikiši- Debeney nori įrody, kad tas iki kovu 1 d. Manoma,
5 ŠEIMYNŲ.
kad per tą laikotarpį bus iš tikrų po Lt 5 monetų, kurias
mas į Suomijos-Rusijos kon- apie trumpą karą dabar ne•t
Ątuękvos
žiniomis, Sovie
kraustyta iš generalinės gu pirkliams, kooperatyvams ii
fliktą turįs tikslą išplėsti ka- gali būti nė kalbos. Karas
tų
valdžia
esanti
nutarusi išnet bankams pateikdavo vis
ro frontą, nukreiptą prieš su Vokietija busiąs ilgas, bernijos visi baltagudžiai ir
Apie 43 metai atgal šitas vyras išvažiavo Alaskon aukso
kiti esmens. Kiekvienas su kelti is Europos i Sibyrą 35,Vokietiją, nes angiai ir fran- žiaurus ir abiems kariaujan- ukrainiečiai, t. y. daugiau
jieškoti.
Aukso jis nerado, bet gavo konduktoriaus darbą
laikymas ir tardymai hflta OOO ūkininku šeimynų ir inegu
pusė
milijono
žmonių.
cuzai visai neslepia, jog; čioms pusėms bus labai nuoKlondike miestely, kuris turi -.ieną gatvėkari. šiomis die
davosi neaiškumais kadan kurdinti jas tenai.
smugis Sovietų Sąjungai, stolingas. Nereikia turėti jonomis jis atvyko Ne\v Yorkan atostogų. Jis vadinasi Mar
PASIKORĖ RUSŲ DAI gi sulaikytieji įrodydave
kaip Vokietijos sąjunginiu-! kių skaidrių iliuzijų,
tin Itjen.
AMERIKOJ YRA 45.000.NININKĖ.
nieko bendra neturį nei su
kei, taip nat busiąs smūgis ii
Vienas danų laikraštis gaOOO RADIO IMTUVŲpinigų dirbimu, nei su netik
Vokietijai.
‘
vo pasikalbėjimą su FranDETROIT. MICH.
UŽ $2000 PIRKSI 120
Pereitą sąvaitę New Yor
Radio
Corporation of
iu pinigų platinimu, o būda
Vasario 10 d. giminės ii
----------------icuzijos ginklavimo ministe- ke pasikorė Nina Palina, žy
AKERIUS.
America
praneša,
kad
da

vo gavę monetas per neapGera
žemė
ir geri budinkai. so akcdraugai
surangė
netikėtai
KANADOJ RASTA ŽUVĘ riu Dotri. Ministeris paaiš- mi rusų dainininkė, kuri at
bartiniu laiku Jungtinėse
dailumą.
dr-gams
O.
ir
A.
Rinkunams
;
^S^f^rasSi
LAKUNAI.
kino, kad Francuzijos pra- vyko Amerikon su savo vyru
Pagaliau paaiškėjo, kad V^stij<w?e -*T,H ap*e 4^,000,paminėjimą 25 metų v ėdy-į
Charles Kukseuas.
i
•
t
v
,i
i
monė
dabar
vra
taip
organiir
vaikučiu
vos
tik
apie
mė

tuos
pinigus dirbo Leipalinradio imtuvų,
dvUSoi
ka- |li
binio gyvenimo. Svečiai su-į_________ xvhlt<' <lou,i- 51lch'
nesį laiko atgal. Ji buvo ki
gio valsčiuje Bolius Palutis.
sirinko‘jų namuose jų sidab- >
Lietuvis Salesmanas
•i . . , . • i i
• n 130 metu, o pramone jj atlai- lusi iš Leningrado, bet ne
MAHANOY CITY, PA.
jo platinti juos jam padėda
orlaivis su trim lakūnais. Perinių vestuvių proga ir pra- , Atstovauja didelę firma Amerikoje,
galėjo tenai gyventi ir išvy vo Zosė Janeiulevičienė, kureitą sąvaitę buvo atrasti jų'
'___________
' Vasario 28 mirė Jonas
ko į Rygą, kur jai neblogai H buvo susipykusi su savo Daūglas . ilgametis “Kelei- dėjo savo linkėjimus. Ir toks, BIZNIO SPAUSTUVĖ
lavonai tenai. Prie jų buvo i ANSONIJOJ NUŠAUTAS
netikėtas įvykis Rinkunams
sekėsi. Ji koncertuodavo vi
Merchants Industries, Ine.
tyru ir susidraugavusi su vio” draugas. Palaidotas
^jui^uvao“l PASTO VIRŠININKAS.
Printing,
Lithographing, Booksuose Pabaltijo kraštuose ir Bolių Palučiu. Prie jų buvo kovo, 4 'liuteronų kapinėse, suteikė dideli džiaugsmą.
mate ties
Calendars. Sales Books
Ba-i
Parengime
dalyvavo
manė,
kad
Amerikoj
seksis
, •
i• •
r,
: Letterheads, Envelooes. Statements,
1939 metų lapkričio 20 dįeAnsonia, Conn. — Užpeda prisidėjęs tūlas Jonas Mi- Paliko dideliam - nubudime
ii, Jvlikelioniai,
Mikelion
rauskai,
Zors- j Biirheads. Bu siness Cards, Blotters,’
ną. Iš laiško matyt, kad la- reitą sąvaitę čia buvo rastas da geriau. Ji atsivežė New Mus ir trysė jie buvo sudarę žmoną? Agotą ir du sūnūs kai, Bubelienė,
lovidui ; Gum Pabels. Bookkeeping Forms,
T. . ..
• n n i -i* -’lBnders. Index Cards. Shep Forms
kūnai išgyveno toj dykumoj i savo ofise nušautas pašto Yorkan 50 visokių kostiumų fabrikui operuoti
J. Knauciunai.
Frederiką
įr
Joną.
B. Marks ir Kl- ; Taus. Ledger Sheets. Restaurant
apie 2 mėnesiu, paskui mirė: viršininkas Michael Cook, ii- 15 skrynių kitokių papuo
Visi trys buvo suimti ir
(Kttyruno prie įvaiti.
Jie
apdovanojo
Rinkimus lterns-Turėdam
šalų
koncertams.
Pasiėmė
Pajieškau Darbininko
»izni<> per 27 metus, ašdiu subadu. Jie vadinosi: Fectau, savo laiku buvęs šio miesteatiduoti teismui. Milius tuo
ANT KARMOS. Turi būt patyręs ir puikiomis dovanomis, ra- teikti patarimą :>.r sutvarkvma bile
Nevv Yorke butą, pasisamdė
Davidson ir Cote.
i lio majoras.
tarpu mirė, todėl kaltinamų prie fąrmų darbe, nesenesnis 50 me silinksminus,
pa juokavus, b,’n:o ,eikalu Rašykit: \. kikei
agentą ir pradėjo ruoštis A- jų paliko tik du: Bolius Pa tų.
JOHN SADAUSKAS
,2)
"
'
paryčiu
išskirstė i '‘*2 v Main st- Brotk,"n- Mass
svečiai
Port-Trane, X. Y.
merikos koncertams. Bet lutis ir draugė Zosė Jančiu* R..D, 1; '
Aukso Vartų “Ambasadorius.”
glaudžioj nuotaikoj, linkę-j
KĄ SAPNAVOT?
agentas negalėjo surasti jai levičienė. šių metų vasario
Petronėlė Lamsargiene
darni
jubiliantams
sulaukti
;
Sužinokit
ka tas sapnas reiškia. Ne
nei vieno kontrakto dainuo mėnesio 1 dieną Mariam no- Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
įmąstykit tų sapnų prasmę. SUŽINO
auksinių
jubiliejų.
KIT! Sapnai pranašauja ateitį. Kas
T
ti. Išsibaigė ištekliai, nebu lės apygardos teismas jų by GYDUOLES nuo visokių, ligų. Kurie
Ten bllVeS. '-a'‘ žinoti kokia laimę sapnas turi
kokias nesreikumss, kreipkivo iš ko toliau gyventi, atei lą išnagrinėjo ir abudu nu- turite
_______________________ - ' jums kuomet nėra tinkamai išaiškinUs-paa mane: duosią gerą patarimą
STK MPSNI Al
i tas. Knyga anglų kalboj. Prisiųskit
tis išrodė tamsi, ir vyras par baudė |H) du metu sunkiųjų if
EILĖS
IR
(11)
š., ‘ ' ..
... Įtik Sl.Oil už. stebėtina Sapnininką
>ETLAMSARGIENfi
Šioj
knygoj
ėjęs vieną pavakarį name darbų kalėjimo.
te.pa .23. gražios ePes, • ialK,it,n.
OLV ANfc.
,13)
1S14 8. M’ater SU Philadelokia. Pa. daugybė straipsniu, juokų, ir tt. r»i- į
(;ran(j s<t„
,„
Brooklyn. N. A.
rado Niną Paliną pasikoru
kiai iliustruota. 95 nusl. -..
2oc.
I
sią.
GREEN ESĄS “DARBI
NAUJA VAISTU KNYGA
į PANAIKINKIT
NINKŲ PRIEŠAS.”
SVEIKATA LIGONIAMS i PLEISKANAS ir
VISKAS BRANGSTA, TIK
Gydymas visokių ligų Šaknimis, I
Amerikos Darbo Federa- To&peiskių kaimo ir dėdės kaži- Augmenimis.
ŽMOGUS PIGUS.
Žievėmis, žiedais. Sėk- i Sustiprinkit
cijos prezidentas Green pa- miero serbento, Tmkeiių kai- lotais ir Lapais. Joje telpa 311 vardų '
Lietuvos laikraščiai senai vadino komunistą Peglerį £
visokių augalų lietuviškai, angliškai ! PLAUKUS
lotyniškai, ir paaiškinimai kokias !
jau rašo, kad biedni žmonės “darbininkų priešu. ’ Pegle- Jie randami, malonėkitpranešt. (1) ir
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. į Vartokite A!exander's Castilc Olive
Miss Ona Serbentaitė.
negali nusipirkti malkų dėl
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką.
ris dabar atsikerta, kad “tik “218 So. KairfieM, Chicago, 111.
Kanados doleris dabar tik Š5 centai.) Prisiųskite 2”> centus, o tnes prisiusi
jų brangumo.
Kaina su prisiuntimu ŠI.00. Pinigus me 2 Sampalu.
rasis darbininkų priešas yra
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
Dabar pranešama, kad ii pats Greenas,” nes jis nesi
APSIVEDIMAI.
ALEXANDER’S CO.
popierinį dolerį laiške. Adresas: <-)
cukrus pabrango. Už kilo stengia išnaikinti raketierių
412 W. BROADAVAY.
PAUL MIKALAUSKAS
i
irj-veniraui draugės iki
SO. BOSTON. M ASS.
gramą paprasto smulkaus iš unijistų tarpo. Tokių kri 3UJajieškau
metų amžiaus, kuri mylėtų rimta 2>S W. Fourth St.. So. Boston. Mass.
cukraus reikia mokėti 1 litą minalistų jis, Pegleris, galįs gyvenimų; su laišku prašau prisiųsti
ir savo paveikslų,' kurį ant pareikala
ir 60 centų. O higijieniškai nurodyti Federacijoj ma vimo
sugrųžinsiu. Aš esu vaikinas
vidutinio amžiaus, gražiai atro
įrištas gabalinis cukrus kai
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
žiausia šimtą.
dau, nepi.iokas ir turiu šiek-tiek sunuoja 2 litu ir 10 centų už
taupų. Adresas:
Jack C.,
11)
3763 Colonial st., Montreal, Canada.
kilogramą. Taięi, jeigu dar
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
MIRĖ
BUVĘS
AUSTRIbininkas per dieną uždirba
IHS PRF7tf)FNTAS
rajieškau apsivedimui merginos ar
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
“V/O rnC<.lME.rW S
našlės be vaikų, nuo 40 iki 50 metų,
tik 2 litu, tai jis už dienos al
MASSACHL
’SETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
r,
..
____ geistina kad turėtų kiek turto, ūke ar
gą gali nusipirkti vos tik vie
I ereitą savaitę Aur-tri- bizni. Aš esu patyręs biz.nv ir moku
KAINA §1.00.
ną kilogramą cukraus. Tuo joj mirė Dr. Michael Hai- ukinink-aut. so metų. 5 pėdų 7 colių
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass.
J .• «
.
.. • a a
, auk.<ėn. tvanai užsilaikau, kurio?
tarpu Amerikoje už dienos nisch, pirmutinis Austrijos myii
šeimynos gyvenimų, prasusipažinti. s« laišku ir paveiksuždarbį darbininkas gali respublikos prezidentas. Jis
nusipirkti apie 100 svarų visuomet buvo Austrijoj ą*u itį^u.
r. j. m.
<d
R K D
cukraus.
Vokietijos susijungimo šali Echo Lake Road
’ Watertown. Conn.
Kai cukras brangsta, tai ninkas ir labai džiaugėsi,
AL MOTERIES AR
KO
ir medus pabrango. Jo kaina kuomet nacių armija įsiver P.UIFAh
| PARTNERIUS, Kendžių, sandvičių
pakilo jau dvygubai.
žė Austrijon ir prijungė ją ir kitų smulkių daiktų biznį. Turi nusimsnyt apie bizni ir reikia nors kiek
prie Vokietijos.
santvkiną

PAjiESKOJlMAl

*aMMMMMMaNNWMMMMaMNMaaaaMaaaečMaMmfc.
Karas Europoje

DAR TARIASI DĖL LIE*
TUVOS IR SOVIETŲ
SIENOS.

Vasario 4 d. į Maskvą at
vyko Lietuvos delegacija
kuriai pirmininkauja Saka
lauskas ir kuriai pavesta da
lyvauti mišrioje komisijoje
.- ienoms tarp Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos nustatyti.
GAISRAS SU AUKOMIS
šitas vyras vadinasi Jack Earle ir dėl nepaprastai didelio
savo ūgio (8 pėdu su viršum) buvo paskirtas Cali forui jos
Aukso Vartų parodos "garbės ambasadorium.” šita paroda
yra | urnas i pasaulinei Nvvv Yorko parodai. Ji laivo atidarvia pernai ir šįmet vėl atsidarys.

’ Quel>ec’o mieste, Kana
doje, užpereitą subatą gais' re žuvo dvi jaunos mergi
nos, o trys kiti žmones apidegė. . .

i«da ir kokiu budu gali svietą* kadannrs pasibaigti. Parašė prof Dr.
Vilh. Meyer Iš vokiečių kalbos verė I. Hgaudas. Kas nori darižinoti, ka>a ii kokiu luidu gali svietas pasibaigi, tegul skaito ta knygelę. Uhica-o
piud 125 Apdaryta .. II bb

įnešti. Viskas yra įrengta ir galima
Rtrų gyvenimų’pa-'ddaryt. Vieta gera,
prie pat parko ir yra pora gerų fak
torių. Vasarų reikia laikyt valgių ir
aiskrem© ir reikia daugiau darbinin
kų. Norint daugiau informacijų,
klauskite;
< 1>
ANTONETA SHlRMUl.lS
' So Johnson «vc„ Brooklyn. N. Y.

VIRĖJA
Knyga apie valgią gaminimą. Knygoje randasi
rereptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto
šis. kiek kuri iš valgomu daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maista. kad iis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminu kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė.
Moterų Skvrius. Kaina >1.00.

išleido

A. L. D. L. D.

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

Jei □orite žinoti apie karą ir Litus pasauao
įvykius, tai skaitykite "Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
dienraitis Amerikoje.

Užsirašykite "Naujienas” šiandien. Naujienų
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chicagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — >8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją paaiųsinzo sziiuL

ii

S**ta« ?r<npic.

No. Ii. — Kovo 1.1 a., 19:0 m.

KELEIVIS. SO. BOSTON.

moterims
Pasiskaityt
A
Al
Ši

A "

CVVDTT]
SKYRIŲ

*1*1?
< OVA
TVARKO

P-LĖ F. M. BAUBLYTĖ )
ĮGIJO ADVOKATO TEISĖS VVASHINGTONE.

Mums teko patini rnalo-i
nią žinią, kad p-lė Frances
M. Baublis, kuri tarnauja:
Iždo Departamente, \Vashingtone, išlaikė teisių kvotimus, kurie buvo daromi
Washingtone gruodžio mė
nesi, ir gavo. advokato teises,
Teisę p-lė Baublytė studijavo Southern Universitete, i
•Jos tėveliai gyvena Lavvrence. Mass.. ir yra •'Keleivio”į
skaitytojai. ••Keleivio” re
dakcija sveikina juos ir lin
ki jų dukrelei kuogražiausios ateities.

Roosevelto Sunaus Divorsas.

KĄ PASAKOJA /S PO BOLŠEVIKŲ
ATBĖGĘS VILNIEČIŲ JAUMMAS.

K. Vairas lašo mums, ką nai skundžiasi vaikas,—bet
jis matė Vilniaus vaikų ben žinių nėra... negaunu.
drabučiuose, kuriuos užlai Pagaliau nuvykome i mer
ŠIO SKYRIAUS SKAiTY-i Kliubas kviečia visas lieko -Moterų Globos Draugija gaičių prieglaudą — bend
' tuves moteris prisirašyti,
TOJŲ ŽINIAI.
Į Įvairiems vaikams. Vaikų rabuti. Čia jų 140. Jų tarpe
Mitingus laiko kas antras
tuose bendrabučiuose esą devynios moksleivės, atbė
Meldžiu di augių nesiunti trečiadienis kiekvieno mėapie
450.
nėti man naštaženklių ir ne nesio. Young \Yorkers svegusios Į Vilniją iš vokiečių
nu patarimu ar rainėj, ant I(U-tos ir Miehiužimtos Suvalkų srities, nuo
prašyti
i Jis sako:
valgių receptų per privačius gar. avė.
Punsko
(Cibulskaitė) ir iš
A. GuestViename
bendrabutyje kitų vietų.
laiškus, nes aš neturiu laiko
sutalpinti berniukai nuo 11
laiškus rašinėti. Paklausi
Mergaičių
bendrabutis
GRAŽUS MOTERŲ BANligi 18 metų amžiaus. Dau tvarkingiausias, čia pat bu
mai ir atsakymai gali tilpti
KIETAS.
gelis jų atbėgo iš anapus sie vo ir dainavimo mokytojas.
laikrašty. Po savo klausinos, iš tos srities, kurią pali Mergaitės su dideliu džiaug
Vasario 26 d. vakarą.
ITlMiS
1 - v p3S raSYti Kai!;
ko sau bolševikai.
norite, •et redakcijai visa Neco-Allen hotely, Pottssmu susibūrė prie fortepijo
Su kai kuriais berniukais no ir sudainavo svečiams.
dos pii<iuokit savo tikrą var viilėj. Pa.. Schuylkillo Kaunkalbėjome.
tės Lietuvių Moterų Kliubas IŠ BALTIMORĖS MOTE
dą ir adresą.
Tikrai malonu buvo gir
'
Vienuolikos
metų am
Jei norite, kad raštai Mo turėjo metini susirinkimą ii
RŲ VEIKLOS.
dėti
jų jaunus ir jautrius
žiaus
vaikas
Vyt.
Bazys,
terų Skyriuj'.- tilptų greitai, bankietą. Delegačių suva
balsus
dainuojant:
atvyko
i
Vilnių
pats
vienas.
Kovo 3 d. Baltimorės Lietai juos adresuokite M. Mi- žiavo 150. Susirinkimą ati—Ko tu pabėgai?
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uagiubą uz jos sumaningą (dentistas). Publikos prisi
PAMINKLO FONDUI
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imtai navimą kliubo naudai, rinko pilna Lietuvių SvetaiVAKARAS.
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iš
po
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pie dantų sveikatą nuo kubolševikų
spalių
20
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surengusi ve.uarą. kurio pel
—
Dar
vieną...
Na, tiktai
Užbaigus svarstyti kliubo dikystės iki žmogaus senatmotina. Pas tėvą ūkyje ana vieną...
na skvrė M. J Ui gelionienė; eikalus. prasidėjo bankie- vės" Nurodė, kokios gali kilpus sienos liko du broliukai.
paminklo fondui. Vakara as. Vakaro pirmininkė, po- ti ligos iš blogų dantų, jeigu
IBt
Ir mums prie durų einant,
visais atžvilgiais pavyKo nia Saponienė, pasveikino jie nebus gerai prižiūrėti,
Iš Eišiškių valsčiaus atbė skamba jų balsai:
Publikos buvo pusėtinai, ne visas delegates. Buvo ir kitų Publika daug ko pasimokigęs Stasys Molis, Į Vilnių at
Ir suskambėjo giružėj
Roosevelto sūnūs James užvedė prieš jauną savo žmoną by
žiūrint kad Chicagoj jau ii ivaii urnų.
Moterėlės sau no.
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vyko
gruodžio
12
d.
Jc
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dainelė,
lr suskaudėjo mer
lą, reikalaudamas divorso. Jis kaitina ja pametus ji. (.) ji iš
perdaug visokių vakarų y: ; gražiai ir draugiškai pasi---------------turi
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gužei
galvelė...
kėlė priešingą bylą. kaltinda ma savo vyrą. Čia ji parodyta
rengiama. Komitetą uėje , linksmino ir išsiskirstė.
vai liko rusų pusėje. Ūkyje
Los Angeles mieste su savo advokatu O'Connoru iš Nevv
visas pastangas, kad pasek '
Pamatęs ta? prieglaudas
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ir sena kumelaitė.
noma. kad j.»s neapsivylė ’ KIŠA SAVO NOSĮ TARP PRAŠO DAUGIAU RE
Ir dar kitas berniukas pa jęs Į tų jaunuolių veidus ir
kit iašiniukus ir paspirgin- REDAKCIJOS
nes publika buvo viskuo pa-'
CEPTŲ
ROLIADOMS.
VEDUSIU.
sakoja, kad rusuose, iš kur susipažinęs su jų siekimai?
kit. Nupilkit taukus ii-sudėtenkinta ir pelno, be abejo '
ir pergyventu lig šiol vargu,
ATSAKYMAI. jis atbėgo, pasiturintiems pajunti
Gergiama M. Michelso- kit spirgučius su sviestu. Su“Keleivi'" skaitau jau 19
bus.
nesuvaldomą norą
tenka nukentėti...
dėkit
taipgi
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drusmetų,
ir
visados
jame
randu
nienė
:
Reikia pagirti “Apsvie
—Skerdi paršą, tai treč kuo tik galima jiems padėti.
“Keleivio” reporteriui iš
Moterų Sky- ką ir pipirus. Ištepkft sviestos” draugiją^ ir tas komisi- visokių naudingu straipsnių
“Keleivio
Pajunti ir dideli dėkingumą
jos nares, kurios taip nuošir- ir patarimų. Dabar ir aš pa- nuje as visuomet randu tu keptuvę, sudekit visą mi- Nonvoodo. — Draugo ko dalis paršo savininkui, du tiems asmenim? ir organiza
trečdalius bolševikų valdžia
džiai dirba gražiam tiksiu:. ti norėčiau gauti patarimų daug gerų ir Įdomių pasi- šini ir Okepkit vidutiniam respondencijos apie buvu atima,—pasakoja jaunuolis. cijoms, kurių globoje jie au
Vargšė nuo drg. Michelsonienės per skaitymų, nui'odymų kaip karšty O ketvirtadalius va- sias prakalbas nedėjome,
ga ir ruošiasi ateičiai. Kas
nes musų nuolatinis kores
—Nuo bažnyčios nuėmė jaučiasi lietuvis esąs. turi
Moterų Skyrių.
pagaminti skanių valgių ii landos.
pondentas buvo pranešęs kryžių... varpais neleidžia
Pas muš Kanadoj atsira- šiaip daug visokių naudin--------------ROSELANDO MOTERYS
tam jaunimui padėti.
apie tai anksčiau.
skambinti... kad žmonės ne
do vienas drąsuolis, kuris gų patarimų. Keli numeriai įvairus PATARIMAI
VEIKIA.
K. Vairas.
kiša savo uosi * tarp vedusių atgal radau receptą kaip pa- !
v
Mrs. Julia Pocius.
Mai manytų, kad gaisras... Kuni
nrnu cnl-oidonvic JiJTkiKiii raminti roliada iš naršelio.
stai dė- gui neleidžia lipti i “golu- Lengvas Budas
biatnią,” vadinasi Į sakyklą.
Išmokt Angliškai.
—Visus suregistravo, —
Rankius reikalingiavsių zodž-.ę ii
Ačiu toliau pasakoja tas pabėgė pasikalbėjimų
Si knvga sutaisyta taip
bet lis moksleivis, — jaunus ima lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
jau
_
Keleivin” jų nedėsime, nes į kariuomenę... atima gyvu nas gali greitai išniokt kalbėt angliš
Joje telpa netik atskiri žodžiai,
padaryti vajų. kad dasieku? įjtjems nemalonumą daryti, receptų roliadoms, tai pra- Gi verdant mėsą arba kau- aiškiai matosi, kad iie yra lius... Iš vieno valsčiaus pa kai.
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
L00 nąrių iki pirmųjų sukakKanadietė, sau vėl patalpinti, nes asilus sriubai ar bulionui, rei-i perrašyti iš kito kokio laik- reikalavo 400 tonų javų... 0 bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
krautuvėn, pas dakrafų. pas bar
tuvm.
.
manau, kad jie naudingi ne-; ria pasudyt dedant i puodą raščio. Korespondencija a- iš kur imsi, kad ir patiems ėjus
zdaskutį, pas kriaučių ir :l Su fone
Atsakymas:
Pereitam kliubo susirinkitiškų ištarimu ir gramatika. Antra
\)e tik man, bet ir kitoms. As užpilti šaltu vandeniu ir iš- pie kun. Kuro mirti, rašyta sėklai stinga?...
padidinta ir pagerinta laida Sutaisė
taip kad visas ta 1936 metais ir iškirpta iš
Kitas jaunuolis,
Balys St Michelsoną® **usi. 95 ....... 35c.
skonis išeitų i seno laikraščio, mums taipgi Dragūnas, taipgi atbėgęs iš
i neturi jokios vertės.
Tverečiaus, pasakoja tėvą NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius.
uiaugishai,
Bronei Pugžlienei. — Ka turint 10 hektaru ūki.
Ši nauja knyga užpildyta vien re
labai gražų taverną, todėl lio sąžinės, “vaistų
toDedant
pajų
i
pečių,
vir
Albina Macejunas.
—Žinių iš namų gaunu, ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
lendorių nusiusime. Pranekliubietės manė. kad ji jau kiems
nenaudėliams yra
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
Šiame'
- J?lenu’ ta* ,te>Aa '• Šimo apie vestuves neidėjo- tik visai maža...
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
Nuo Redakcijos:
neturės laiko netik veikti, daug.
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•
j
•
,
•
j
kur kas greičiau parus ir zid-f - t
«tokn<s‘ Bot
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
Trečiame
bendrabutyje
Rkpne<; naiiK frorian iš- .e
1 v.eloL stokos, net
bet ir prigulėti: vienok po Jiems geriausia duris paro- skyriuje tilpo jau du recepgiausiu knygų kiekvienam lietuviui.
paskutinis
iš
rusų
atbėgo
J g
" vistiek ačiū už prisiuntimą.
Isigykit tuoj. Didelė knyga, apie
nia 'A'alH: jas užtikrino, kad dyti* o magaryčiom dar ir tai apie roliadas — vienas! ^4
300 puslapių. Kaina
lapkričio
2
d.,
kartu
su
bro

ji netik pi 2uiės. bet ir nesu- šluotą pridėti.
roliadai iš paršelio, kitas
‘______
Ka z. Karčiauskui.—DrauAudeklo viršeliais ................... §2.50
stos veikus.
idiadai iš lydekos. Visų roRudžiu nuo geležies paša- go rašinėlio apie nedarbe liu, kuris studijuoja Kaune.
Turi dar du brolius, jaunes DAVATKV GADZINKOS ir kitos
linksmos dainos. Apart juokingų “Da
nius, ir 2 seseris. Jie pasili vatkų
Gadzinkos” telpa 30 įvairių
ko su tėvais rusuose. Tėvas juokingų dainų, eilių, parodiją ir tt.
Daugelis iš dainų tinka juokingoms
turi ukj prie Glubako.
deklamacijoms, šešta pagerinta
—Rašiau namo, — liūd laida, 48 pusk ................................ 10c.
PUS!
Kinu.
§2 25 Į svaną skepetą, išvirti iii
i apdaruose
baigia atgyventi savo diena?
prislėgti, kad sustingtų. Ps- __
— Į ir aukštai išvystyta pramoKOKIUS DIEVUS ZMONES
prastai, įoliaoa valgoma šai- cvaitvtp iii dadcič i nė neberanda savo gami
Ir Jis “Iluniia”
ta. kaip užkandis prie arba-' SKAITYTOJŲ PAREIS
niams rinku.
KIMAI.
GARBINO SENOVEJE?
tos, kavos ir prie stiprių gė
J.
P.
Trakimui.
—
Draugo
rimu.
! Prisiunčiu prenumeratą 1940
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
metams už mylimą "Keleivi,“ nuomonę apie Rusijos karą
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.
kuris jau senai pas mane ke paminėsime, bet viso straip
LIETUVIŠKAS KUGELIS
liauja. ir turės keliauti iki aš snio nespausdinsime. Nors
LAIMĖJO PRIZĄ.
'akis užmerksiu. Tik tuomet aš apie buvusi pasaulini karą ir
Chicagos Better Home- jo neskaitysiu, kai jau nebmaty- apie diktatūrų Įsigalėjimą
makine: institutas buvo su- siu daugiau. Vincas Ašmonas, draugas rašai tiesą, bet tuos
Ruversford. Pa. dalykus visi jau žino.
ruošęs valgiu gamybos kontestą ir už geriausius valgius
J. J. Pr. — Draugo koresskyrė dovanas. Tūkstančiai j Gerbiamas "Keleivio'’ v,sas pondenciją iš Chicagos ture
visokių tautybių moterų j štabas. Sveikinu as jumi visus jom sutrumpinti, nes neturėsiuntė savo receptus to insti-, ir linkiu toliau darbuotis darbo jom daugiau
vietos.
luto paskirtai komisijai, ku- žmonių gerovei, kaip darbavo1 i visus juos išbandė ir pri- tės ir darbuojatės dabar. Siunpažino pinnenybę lietuvis- čiu Maikio tėvui ant batų ir ta- j
_
,
kam kugeliui, kurio receptą ’ riu ačiū, kad gerai pakritikavot
|)||VQ Kj*lStUSi
patiekė p. A. Putrienė. Me? Staliną, kam jis užpuolė mažutę
Išėjo iš spaudos nauja knyga,
čia paduodam tą receptą iŠ Suomiją ir nori užkrauti jai saMYTAI APIE KRISTŲ
Įvo diktatūrą.
"Naujienų:”
Knygoje
rasite legendas apie Kristi),
Su pagarba, .1. M.
Kugelis
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip
Kapuskasing. Ont. tapo Dievo sunumi.
G vidutinės bulvės
TIKIME I KRISTŲ, todėl turime
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
2 kiaušiniai, išplakti
itauctu m i
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
1 i svaro lašinių
EL1ZABETH, N. J.
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų
vidutinio dydžio cibulis, i “KELEIVI” galima gaut pa- Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar
. ūkanotas
vieniais numeriais, sekančioj <rikšcionys Mdina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Bibliia neži
. puoduko gartiodinto vieto-:
no kada Kristus gimė, mirė ir kada
<evaporated i nieno ai ; Mrs* V. Petkus, 227 First st. jisai buvo nukryžiavotas.
Senovėa Lietavių litydi
Ji užlaiko Saldainių ir kitokiu MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
. metonos
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
smulkmenų krautuvę.
(-) tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
Druskos ir pipiru
Ypatingai dabartinės krikMsarhėe tadyneis kirkvienas tarčių
oa pas
perskaityt, nes tik tada |*Ma aiškiai enprasti Dirvų buvimą
-aukštai sviesto
i kaip tapti suvienytų
T.
J.
KUČINSKAS,
Knyga
didelio formato, tari 271 poslapj. Kaina popieros atdarais
'
. .:ytas Krank Ganntt. reakcinių laikraščių ’eidėj..:.
?vta»i ”okite bulves ir nu- valstijų piliečiu?
—, 00: audimo and.—11.28. Pinigus galima siųsti popierini doleri
iteuldyti pilietybės įstaty
s ..
’. put republikonų kandidatas ateinantiems prezi3312 So. Halsted St,
arba “Money Orderi”. Admuokk sekančiai:
sunkite
. ' vytimo. Sudė maiAiškiai
su reikalingais klausimais Ir at
ov:.’ . rj\<i]van:s. Jis bjauriai piktai atakuoja Rooseveltą.
CHICAGO. II.L.
kite išplaktus klausinius. Su- sakymais lietuvių ir anglų kalbose
KELEIVIS, 253 Broadwaj, So. Boston, M«u».
Antra peržiūrėta ir pagerinta
kuri> pravedė daug naudingų darbininkams reformų.
į kapokite cibuli,
supiausty- laida.
Kaina............ . ................... 25r
M. MICHFISONIENĖ.
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NEAPSAKOMI UKININ* ’
KŲ VARGAI RASEINIŲ i

Alus Vakarų Frontui.
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UKMERGĖJ STIPRUS
LAISVAMANIU SKY
RIUS.

Bus Galima Tuoktis
Civiliu Budu.

APSKRITY.
Liūdnos šįmet žinios Ven- :
Ukmergės laisvamanių Bus galima ir divorsą gauti*
Muv jouaų b<. i*«;gįi>9B<ienfe| w ii LmCu*«m Laikraščl*.
sloviėkio apylinkėj, Rasei
! skyrius nesenai surengė panių apskrity. Tiki ai galima
“Lietuvos Ūkininkas” pra
į skaitą, kurią skaitė prof. Y.
pasakyti,
kad
ūkininkai
čia
1
Stankevičius tema “Rytą neša, kad esąs jau paruoštas
Draudžiama Meile Pasibaigė Tragedija. žiauriai Dievo nuskriausti. į
žvaigždė.’’ Paskaitos pasi įstatymo projektas (bilius),
Piaeitas ruduo buvo ne-j
klausyti
prisirinko labai kuriuo numatoma Įvesti Lie
Prieš kelerius metus į P.i- Į sios merginos tėvas ukinin- lietingas, daugelis ūkininkų’
daug žmonių ne tik iš mies- tuvoje civilines sutuoktuves
cielių kaimą, Leipalingio! kas Kalanta, kuris prašė visą rudenį vandenį vežė.;
i to, bet ir iš provincijos, to- ir “atskyrus” (divorsus).
valsčiuje, atsikėlė gyventi j teismą priteisti iš kaltina- Prasidėjus žiemos šalčiams,
i dėl erdvi salė buvo pilnutėSumanymo turinys esąs
stalius .Tonas Mackevičius.' mojo Jono Mackevičiaus tikrai su vandeniu pasidarė
'
lė.
Daugiausia
buvo
darbi

toks:
kuris čia susipažino su tur-> 2,530 litų civilinio jieškinio: bausmė: vežant vandenį vi
ninkų, amatininkų ir vals
(1) Sutuoktuvės daromos
tingo ūkininko, turinčio 38 dukters laidotuvės ir rūbai siškai vanduo sušąla statinė
tiečių,
bet
nemaža
ir
inteiiapylinkės
teisme arba pas
ha ūkį, dukteria Marija Ka- esą jam kaštavę apie 530 li- je. Ūkininkai, suėję į burius,
gentų. Nors veikimo sąlygos valstybės pripažintos bažlantaite. J. Mackevičius at- tų; be to, duktė jam buvusi! nusiskundžia vienas kitam,
sunkios, tačiau skyrius daž- nyčios ar kitos tolygios tikyrodė protingas ir apsukrus i reikalinga ūkyje, ir dabar kad žiema, kai šąla, gyvu
nai ruošia paskaitas, kviečia blnes organizacijos dvasivyras, turįs apie 30 m., mer- i vietoj dukters reikią samdv- liams reikia daugiau pašaro.
iš
Kauno rimtus paskaitinin- nrnką. Apylinkės teisme su
gina — jauna ir graži, todėl ti tarnaitę už 200 litu per O visiškai mažai katras ukikus,
išlaiko skaityklą—kliu- tuoktuves gali darvti ir tikynetrako pažintis pavirsti į metus, o per 10 metų jam, nįnk
;
bą,
kuriame
nariai ir prijau binėms organizacijoms pri
nuoširdžią drat.iystę is ku- reikėsią išmokėti tainaitems,
§a,tfe
ina ne dk
čiantieji skaito laikraščius, klausą asmens. Sutuoktuvės,
rios įsiliepsnojo karsta mei- nemažiau, kaip 2,000 litų. ) vuliu5 bet
ukininj?į.
žaidžia šachmatais, šaškė padarytos pas dvasininką,
e*
j J. Mackevičius teisme pri-! jam atnešė daug sunkumų
mis, pasikalba aktualiais nekaitojamos apylinkės tei
Peįf ’ .'lsa n,:^£1pie» ?au ! sipažino kaltas. Jis nenorėjo ir rūpesčių, šaltis padarė
gyvenimo
klausimais. Sky sme. Apylinkės teisme pa
neturtingo stalgaus
sta: aus n jau- nužudyti merginą. Jis nore-: daug nuostolių šioje apylinriaus knygyne yra per 1000 darytų sutuoktuvių kartoji
nos, turtingos UKininKai.es jo tjk merginą sužMoti ir tai-i kėje: ne naujiena girdėti,
tomų
knygų.
mas pas dvasininką neturi
jausmus gi eit pastebėjo n į- .
— į akįs>
smUgįs bu. kad to ir to sušalo karvė ar
teisinės
galios;
šitas
vokietukas
veža
ant
rogučių
bačkutę
alaus
karei

y^rtmo merginos .4?^ > ves netaiklus. Teisman buvo kitas gyvulys. Bulves daugeDĖL ŠALČIŲ PRIENUOSE
(2)
Įstatymo projektas
viams
apkasuose.
Kai
musių
nėra.
tai
vokiečiams
be
Kalanta. J. Mackevičiui bu-,
j Mackevičiaus ii lis musų apylinkės ūkininkų
KILO
POTVINYS.
numato
teisinę galią sužaataus
nuobodus
gyvenimas.
inkytis Ka- prokin-aturos
vo uzdi austa Laikytis
liudininkai, rudenį supylę į rusius ir ka
dams
ir
numato iš sužadu
lantų namuose, o merginę ktusų
Prie pat Prienų miesto
parodymuose apie pčius. Bet nėra vilties, kad
tėvas įspėjo užmiršti tas abiejų jaunų žmonių santy- vieno ar kito ūkininko bul- VANAGAS PUOLĖ LAN- TELŠIŲ LAISVAMANIAI yra Šalčiaus vandens malū einančias prievoles;
(3) įstatymo projektas
durnas mintis ii net nesusi- kius buvo daug prieštaravi- vės nebus sušalusios. Nors GE PAKABINTUS VATI- NUTARĖ STEIGTI LAIS- nas. Del didelio šalčio spro
smulkiai
aptaria užsakus ir
tikdinėti su kaimo staliumi mų.
go utžvanka ir išsilieji tvendievobaimingi seneliai ir se- NIUS PAUKŠTELIUS.
VAS KAPINES.
apylinkės
teime daromų su
M. Kalantaitė buvo paklus
i kinio
vanduo.
Kadangi
.... i
nutės neretai kur ir užgieda
AT
edžJoniškio
valsčiuje,
ni tėvui, tačiau tėvo reikala
Apygardos teismas Joną «pone karaliau tačiau šito
Telšiuose nesenai buvęs tvenkinyje buvo daug van tuoktuvių tvarką:
valakio
kaime,
nesenai
bu

(4) Įstatymo projektas
Mackevičių
pripažino
kaltu
laisvamaniu
susirinkimas i dens, tai vanduo ūždamas
vimai jai atrodė per griežti,
senelių meldimo nieks nebe vo retas atsitikimas: viena
numato
atsitikimus, kuomet
ir jinai slaptai palaikė san- i ir nubaudė 15 metų sunkiu- nori išklausyti.
nutarė sudaryti fondą lais-, pasiekė miestą ir apsėmė
ūkininkė,
būdama
ant
aukšsantuoka
gali būti pripažintykius su J. Mackevičium, jų darbų kalėjimo. Ūkinin
... . vosioms kapinėms steigti, i Kudirkos ir Sinagogos gatDaugumas
ūkininkų
nori
tojšgirdo
tuščioje
giĮCioje ’pam veįkaiui išrinkta komi- ves. Vanduo liejosi į kiemus ta netikra.
nuolat su juo susitikdinėda- kui Kalantai priteista iš J.
nusipirkti
vieną
Ritą
medžio
triukšmą
ir
bildesį.
Mackevičiaus
tik
480
litų,
c
.Šeimi
eimi- gįja, kurion įeina 3 asme- ir į gyvenamus namus. Kaįstatymo projektą.ma ir sr.sirašinėdsma. Tuo
galą,
bet
beda,
kad
ant
to
ninke
išsigando,
bet
paga

numato
susituokusiuju atpat metu Kalantų namuose į kita dalis civilinio jieškinic
nys: L. Vengalis, Al. Šimą- dangi tai buvo anksti rytą.
vimi
medžio
galo
stovi
deiį
au
nešina
nulipo
žemyn
ir
skyrą,
bet
apylinkės teismas
2,050 litų
nauskas ir valdybos atsto todel apsemtų namų gyven
piršliai pasidalė dažni sve
simtys
ūkininkų.
Daugelis
grįčioje
pamatė
besidaužan
vas. Išrinkta nauja valdyba: tojai labai išsigando, kilo atskyry bylas sprendžia tik
čiai, ir abu jauni žmonės nepagrįsta.
darbininkų ir mažažemių u- tį į sienas didelĮ vanagą.
tuomet, kai santuoka buvo
pirmininkas J. Glušauskas,
pradėjo ne juo oris planuoti
kininkų dirba miškuose Dėl
Vanagą šeimininkė už sekretorius — K. Šopauskas, panika. Žmonės paskubomis padaryta apylinkės teisme
vestuves, nors tatai ir kažin
iš butų nešė į gatvę baldus ir
ĮSPŪDINGOS LAISVA
kaip butų. nemalonu mergi MANIO LAIDOTUVĖS. griaus sniego darbas labai muge, bet jis spėjo sudaužy- kasininkas — J. Galvinis.
kt. daiktus, kiti lipo ant tvo ar kai tikybinė organizacija
.
indus,
paveikslus
ir
kitką.
:: rpasunkėjo.
------------- ti iiiuua.
Dd v čirvai u> u timina.
atskyras numato ar kai ji at
nos tėvui.
Gudžiūnai.
— Antašavos
Paskutiniuoju
laiku musų
Pasirodo,
kad_______
alkanas va............ .....................
...........
...
. .
_____
______
-- < Susirinkimas priėmė re- rų ir stogų.
skyrų
bylą atsisako spręsti.
Išnešti iš butų daiktai at
Ūkininkas Kalanta buvo dvaro miške griūdamas me- apylinkėje pradėjo sklisti nagas sukinėjosi apie sody- zoliuciją civ. metrikacijos
neperkalbamas, ir kelių pa dis užmušė darbininką Ed. nepamatuoti gandai. Gaila, bą jieškodamas kokio gro- reikalu. Rezoliucijoje kon- sidūrė vandeny ir greit jame
VILNIUJE PASIRODĖ
sikalbėjimų su mergina pa Pletkų. Velionis turėjo tik kad ramiems gyventojams kį0> Lange buvo prikabinę- statuojama, kad dėl civ. me- įšalo.
NETIKRŲ DVILITINIŲ
Kai kuriose gatvių apsem
kako, kad ji pagaliau pama "' 18 metų, bet buvo pažangus, drumsčia ramybę.
įa
vatos pridarytų paukš-; trikacijos nebuvimo vyksta
MONETŲ.
tytų, jog kliūtys susituokti!
telių. Vanagas juos pamatė šeimų irimas, kas neigiamai tose vietose vanduo pakilęs
su Tonu MacHričinm vrn sąmoningas
laisvamanis,
iki
vieno
metro.
su Jonu b.acK.ucium J^,!blaivnis> nuoširdus ir tiesus. ŽADA ĮVESTI “ŠVIESOS ir puolė, įsibriaudamas su veikia musų tautos reikalus,
šiomis dienomis Vilniuje
TAUPYMĄ.”
m“
! Veli°ni* k“** Padėjo i
visais stiklais i gričią.
i siaurina netikinčiųjų piliecentriniame
pašte ir miesto
KETURVALAKIŲ VALS
_____
'
čių
teises,
laiduotas
konstiLietuva
nori
sekti
kultunetikros
autobuse
įteiktos
tak“ė mi"ia
ČIUJE SUŠALO ŽMOGUS.
buvo
atvykę
vienringas
šalis.
Esą
jau
projek’
ŠIAULĖNŲ APYLINKĖJ 1 tucijoje, todėl prašoma vydvilitinės
monetos.
Kriminapareiškė iner-i minči S’__________ ,
! minčiai net iš Krakių. Eise- tuojama nuo pavasario vi- •
TRŪKSTA PAŠARŲ.
i riausybės paskubinti civiliŠirvydų kaime, Keturva- iinė policija aiškina, kas jas
ginai, kad, jei ;mai netekęs*
lydėjo orkestro grojami sam vasaros laikui pavaryti;
; nės metrikacijos įvedimą.
lakių valsčiuje, Viilkaviškic padirbo ir kur. Sąmoninuz jo, guriau visai neisteke-;,< maršai it?raJu(1o. laikrodį vieną valandą pir-1, s*?«'ęnų apynuzej amet i
apskrity, važiuodamas iš giems netikrų pinigų nlatintų, nes jis ją pr esmgu atye-; fe ^„aia papuoSti vai. myn. gis projektas netrukus !ab,a> ‘™ks‘a ,uk>">"ka™.s i
■ Mariampolės i namus negy- tojams tenka irgi atsakyti.
ju nušausiąs, ne. tada, kai ji, nikaĮ p,:ie duobės reikšmin- bus Įteiktas Ministerių taiy- P?«»o Jau didele dalis ūki-;
{vai sušalo ūkininkas Kesu kitu stovės 1119 altoriaus.
^,b
k d
z
bai svarstytL
• ninku baigė sieną ir siaudus.; PAGARSINIMAI
PAŽANGUS SĄVArTRASl :S
reiša.
Mergina nekreipę oaug tie-1 g Ir anas ir Petrarkas KaTai reikštų “šviesos tau- Rugnuus siaudus, kas .ureARGENTINOS LIETUVIŲ
‘KELEIVY’
TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
mesio i Šitą kelis kartus pa-«>t
Kalbėtojai visu pymą.” Amerikoj toks daly- ■’»> Par<lave YaW.zlab » d»b!-!
BALSAS
Parašė P. D. Chantepie de la SauNorint, kad pagarsinimas tilptų
kartotą grąsinnną tr, kaip;įienminčiu vardu žadėjo ii' kas tuii savo vertę, nes pa- lų nebuvo—iššalo. Todėl vi-.
I U. S. A. metams kainuoja $1.50.
saye,
Teologijos
profesorius.
Vertė
reikia priduoti
garsinimą
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga <li- Pažinkite Pietu Amerikos lietuvių
moterims įprasta, labai len toliau nenuilstamai tęsti ve- prastai žmonės čia dirba s?Je apy linkėje pašaro klau- GREIT,
administracijon nevėliau PANEOEI
delio
formato. 10SG puls. su daugybe gyvenimą, išsirašydami "Argentinos
LlO
VAKARO.
Siunčiant
per
paš

gvai pamiršo buvusius san lionies dirbtą darbą, kurį trumpas valandas, todėl at-,simas aktualiausias, nes ne
;
paveikslų
visokių tikėjimų dievų, die- Lietuvių Balsą.” Adresas:
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa*
“A. L. BALSAS”
]
vaičių,
relikvijų,
bažnyčių, šventinytykius ir kalbėtis kalbas su nutraukė netinkamos darbo sikėlus anksčiau, vakare ne- įra Kur J°
siektų mus ne vėliau kaip panedč.
' čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais.
Casilla de Correo .193.
ly. Vėliau gauti garsinimai { tos
J. Mackevičium.
Chicago.
Kaina .............. $7.00
Buenos Aires. Argentina.
sąlygos ir kitos tamsios ap- reikia fabrikams žiburiu
savaitės nunierj nespėjama patal1
•
i
i
—
rr^
i
•
•
1**
pint.
Bet J. Mackevičius nepa linkybės... Tokių įspūdžių vartoti. Bet kam tas reikaLENKŲ ARTISTĖ
Norint, kad garsinimas nesuslmiršo M. Kalantaitės. Jis ne laidotuvių apylinkėje da ne- linga Lietuvos ūkininkams, Į
-1
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
«
siskaitė
su priemonėmis, buvo buvę.
kurie ir be to juk keliasi su ! Iš Vilniaus praneša, kad reikia siųsti ir mokesti.
«
«
kad mergina sugrįžtų ar
aušra?
! Eišiškių miške rasta sušalu
I
DRAUGIJOMS rengiant pikniką
AR ROMOS
t
ar kitokį parengimą, trumpą prane
bent neištekėtų už kito. Jis APIE MAŽEIKIUS TRŪK
»
si buv. lenkų artistė Janina šimą
patalpinam už $1.00. Už dides
I
UŽSIENIO FIRMA APSI Kulčickienė. Ji be sąmonės
net paleido paskalas, kad M.
«
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
♦
IMA PASTATYTI CE
Kalantaitė su juo turėjusi STA ŠULINIUOSE VAN
<
atgabenta į Vilniaus miesto
Už pajleškojimus darbininkų, par
DENS.
MENTO FABRIKĄ.
davimus Ir kitokius smulkius prane.
intymių santykių, kurių pa
ligoninę.
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambessekmes vėliau likvidavusi.
Užėjus
dideliems šal-! Atitinkamos .įstaigos gavo l'rttgaay aus Lietuvių Darbininkų
nėm raidėm antgaivis—15c. extra.
«
I
Tėvų spiriama M. Kalantai-į čiams, kai kuriems Žemalės iš vienos užsienio firmos Socialistinės Minties Laikraštis
“Keleivio" prenumeratoriams už
«
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
t
tė atidavė J. Mackevičių apylinkės ūkininkams truks- pasiūlymą cemento fabriko
♦
na 1c. už žodį. Mažiausio oajieškoNaujoji Banga"
teisman už šitą šmeižtą, do- ta šuliniuose vandens. No- pastatymo Lietuvoje reikajimo kaina 50c.
♦
PARAŠĖ KUN. VALADKA
I
kumentu įrodydama J. Mac- rint vandens gauti, reikia ei- lu. Ši firma siūlo visus fabri- Išeina du kartu per mėnesį. Lai
Norint pajieškot su
paveikslu,
<
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
reikia
pasiųst
fotografiją
Ir
klaust
I
kevičiaus pask. eistij kalbų ti pas kaimynus. Kiti ukinin- ko įrengimus ir pasižada “NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo kainos.
♦
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
į«
melagingumą. Seirijų apy-: kai tirpina sniegą ir girdo tuoj pristatyti į Lietuvą. Šis se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Kristus.
Pagoniška
tų
laikų
vienybė.
Pirmieji
Kristaus
žodžiai
••KELEIVIS," 253 BROADVVAY,
Adresas:
N.
BANGA
t
nuskriaustoms
minioms.
linkės teismo teisėjas J*'gyvulius.
pasiūlymas svarstomas.
SO. BOSTON, MASS.
I
C. Paraguay No. 14S0,
•
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
Mackevičių*
nubaudė už’ ---------------------------------------------- —-----------------------MONTEVTPVO 1TRUGUAY.
♦
(3)
Bažnyčia
Mažojoj
Azijoje.
(4)
Romiškoji
bažnyčia.
«
šmeižtus 2 savaites arešto, j
»
Suirusio Laivo Kapitonas.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
I
tačiau tatai buvo jau kitos
į
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
daug svarbesnės bylos užuo
į«♦
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
mazga.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
t
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
J. Mackevičius apylinkės!
«
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
į
teisme atsiprašė merginą už
į
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
»
įžeidinėjimus, bet jinai jam
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
«
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENE NORI ŠVIES
♦
cija
ir
popiežių
prakeikimai.
nedovan ojo. Parbaigus by
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
<
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m.
lai, ji spruko iš teismo gat
«
Filipinų revoliucija ir .priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
švietimo
tikslui
yra
įsteigtas
ir
leidžiamas
Rimtas
Moks

vėn, bet J. Markevičius pa
«
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
sekė ją. įspėjus", kad buvęs
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
nalas KULTŪRA.
mylimasis kažką negero su
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
galvojęs. ji Lėgo gatve,
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
šaukdama žmonių pagalbos.
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
Bet niekas nespėjo mergi
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus
susipažint au visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
nai padėti: J. Mackevičius
ir naudingas.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
prisivijo merginą ir dviem
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamPažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskaisuomiško peilio smūgiais į
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ afba IŠSIRA
tyti.
Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
galvą čia pat užmušė.
ŠYKITE Jį PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Kilo triukšmas. Jis greit
Audinio viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
gos vardas, KAINA $2.00.
pasišalino iš įvykio vietos,
Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
užbėgo į viena netoli buvu
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
sią Įstaigą ir paskambino
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
dovanų.
’
policijai, praneš’;damas apie
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
padalytą
nusikaltimą. J.
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
Lietuvoje: Metams tik 16 litu; Pusmečiui —- 8 litai.
Mackevičius napasidavė.
Iš kairės parodytas švedu prekybos laivo “Sagolando” kapi
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Adresas:
tonas Henrik Mekhior, kuris išgelbėjo ant jūrių suirusio
“KELEIVIO” KNYGYNE
Vasario 6 d. Mariampo
ŽURNALAS
“
KULTŪRA"
laivo
‘
‘
Chisholm"
kapitoną
Corkumą
(dešinėj)
ir
5
jo
žmo

lės apygardos teisme buvo
253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
nes. Jie išbuvo vienoj valtyje ant jūrių 13 dienų. Jų laivas
sprendžiama šit’ bvla. Teis
L
ŠIAULIAI. Tilžės gai. 153, Lithuania.
suiro audros metu.
man stojo ir tragiškai žuvuKAS
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piežius )'ra Kristaus
Vietininkas?

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

No. II. — Kovo 13 d., 1910 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Aštuntas Puslapis.

Rclandą Ketvirtį palaidojus

Pereitą sąvaitę rašėm, kad
sunkiai serga Rolandas Ket
virtis. Petro ir Elenos Ket-į
virčių sūnūs. Kovo 7 vakarą
jis jau persiskyrė su šiuo
UNIJOS IMA NAGAN GA Vakara. J. Lėkiui pagerbti pasauliu. Tai buvo be galo
..
. ... ,
, . ... skaudus smūgis netik io tė- i
NIPRAUSKO DIRBTUVĘ
\ asano -o d. sandai įec ai: vams
jr daUgybei lietubuvo
surengę
vakarą
JLe-,
vj
nes
vcIionis
7uv^oįpia. ,
CIO ir AFL kaltina Iietuviv
knn.
kuris
jau
2..
metus
tarp
:
žjn[j
h
.
yj
buį„ £
firmą Wagnerio Įstatymo
J» darbuojasi. Žmonių prisikai, dalbįįūs hif&.b
laužymu.
rinko nemaža, kadangi sale, vvzdingas* jaunuolis. -Laido- Lynno laikraštis. “Yele- nedidelę, tai vis,. nęgaiejo
*
•>
0.
giam-News.” išspausdino il nei sutilptu nors ir bilietu; j -et i; tl.a5oliaus Akunevigą istoriją. Įtariančią Goni- turėjo nusipirkę, v akaras;
protv Kid Go. klastuojant sa buvo vienas iš geriausių, nes ciaus Įstaigos. Aufcun^bivo darbininku balsavimu i1 valgiai buvo pagaminti ge j lių privažiavo tiek. kad policija turėjo sustabdyti ant
laužant \Vagncrio Aktą.
rai. Užtai kreditas tenka
šitas Lynno dienraštis sa gaspadinėms. būtent, p. Tu- Broadvės gatvėkarius ir ki
ko. kad International Fur & mavičienei, p. Kavaliauskie tokį trafiką. Gėlių buvo net
Leather
AYorkeis
unijr nei. p. Keslerienei. p. Kibu- trys vežimai. Tarp daugy
skundžiasi p. Ganiprausko įrienei ir p. Stankuvienei, bės vainikų vienas buvo ir
(Gonipro\v i fii mą Daibt i kurios dirbo per visą dieną nuo •'Keleivio.”
Rolandas palaidotas Alt.
Santikiu Tarybai, ir kad šitf be pasilsio. Negalima pamirHope
kapinėse. Prie kapo,
bylą remiančios 110 ir AP L j
k. jaunų padavėjų, kurios
••Keleivio"
redaktorius tarė ■
Ponas Ganiprauskas tur. I; $tajus ne§įojo, taį p-lės
Lynne nemaža odų n kainu į Kesleriutė. Bronė ir Elena atsisveikinimo žodi. Į šer
apdirbimo dirbtuvę, kuri ne-: Vaičiuliomlės. p. Arlauskie- menis buvo atvažiavęs ir
Kaip sugyvena su savo dar- *i nė ir da viena, kurios pavar jaunesnvsis brolis Edmunbininkais. Pavyzdžiui. 193-1 de pamiršau. Be jų prisidė- das.
Nuleidžiant karstą i žemę,
metais kilęs tenai streiką: jimo vakaras nebūtų buvęs
daug
žmonių verkė. Ištikro,
tęsėsi apie 26 sąvaites. Tt, toks malonus.
gaila
jaunuolio. Yra žmo
streiką tuomet vedė 20-ta:
P-nia TumaviČienė pada- nių, kuriu gyvenimas nieodų ir kailiu darbininku uni

Bomai tumule policmaną. ! Tel. TRObridn <220

Išneše Vaikus iš Ugnies.

Pereito penktadienio nak- ■
tį Beach ir VVash ington gat-į
vių kertėj bomai užkabino ir
apmušė vieną vyrą, kuris
ėjo su moteriške niekam;
nieko bloga nedalydamas.
Neužilgo pasirodė policma
nas Stahler ir žmonės paro
dė jam mušeikas. Jis nusi- Į
tvėrė du bomu ir pradėjo i
vedi juos* prie policijos bakso. Iš užpakalio šoko ant jo
trys kiti bomai. Kelias mi
nutes jis gynėsi nuo jų, bet'
paskui buvo paraustas ir
tiek suspardytas, sudaužy-,
tas, kad vėliau buvo nuga
bentas ligoninėn be žado.

Vietinės Žinios

į

b

sekmadieni

p

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandai: 2-4 ir <-<
Nedėliosi. ir tToatadicaiab
nno 10 iki 12 ryto.
270 HARVARD STREET
kamp. Inman »L arti Central okr.
CAMBRIDGE.

MASS.

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET.
LAM’RENCE. MASS.

-Bomai pabėgo.

$

Tai. Univorsity

p

Minkų radijo programa.

"t

Bostono priemiesty, Jamaica Plain, anądien užsidegė Kearnev šeimynos namas, iliegruimy miegojo 4 maži vaikai ir
ugnis užtvėrė jiems išėjimą. Tuomet motina iš oro išmušė
langą. įsigavo per ji Į vidų ir išgelbėjo visus keturius savo
mažiukus, čia ji parodyta su savo mažiausiu.
Trokas išgriovė kampą
namo.

Kastantas Jakštas mirė.

Kovo 11 vakare, po ilgos
mirė- KasPašarvotas

SaVO
namUOŠet 46 rau
Mt' Eveo Hdiuųusv,

Dr. Susan

Kovo 16 d. iš W0RL sto
Glodienes-Curry
ties kaip 8:30 ryto Ona Vo
verienė duos receptą viri
LIETUV* DENTISTt
mui; 2, žinios; 3, muzika ir
VALANDOS:
ir 7-9.
dainos.
678 Massachusetts Avė,
Kovo 17 d., nuo 9:30 ry- j j (PRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE. MASS.
to, grog Bagdono orkestrą iš '
Easthamptono ir dainuos i
Oną Mineikiutė iš Mon- Dr. Leo J. Podder
tellos. Iš Leningradą.
5 Ruimai Dorchestery
Visi naujai įrengti, baltos cinkos ir
maudynės, Gali matyt bile laiku.
Ruimai ant 3-čio
aukšto.
Įlenda $ » 1
3,^^
anton
lutus

rett street, Dorchesteiy. Lai neil
dos ketverge, kovo 15 lyte. i

Doreehester avė.,

Dorchester.

Specialistas
Lipų, taipgi
Valandos:
nuo 2 iki

Vyriškų ir Moteriškų
Kraujo ir
nuo 10 ild 12
4, nuo 7 iki 8 vakar*

180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON. MASS.
Tel. Con*moR«ea)tli 4S7O.

1 buna. visi kalbėjo apie jubi- žmonėms ir garbė jam
Didžiausis So. Bostono
,ianto nuopelnas ;isuome.
, , . . , , per plauka nesudaužė gat
Gaila,
Bergenas—$7500.00
i nįs genime. Kalbėjo P eriam. Liana, kad jo siūlas į V£karįo su žmonėmis, Tro- Kubiliūno radio programa.
buvo nutrauktas taip grei ; kas rinko pelenus ir šiukšles.
Tel. ŠOU 2805
Šešių
šeimynų namas. Viskas nau-! j
į Tankus, K. Jurgeliunas. «. į tai...
Nedėiioj, kovo 17, iš sto- ja^rufeyti* Naujas plumbinpas.
DAKTARAS
: pečiulis, S. Jakubauskas, K :
Vežikas sako, kad važiuo ties WC0P, 112P k., prasifliorai. šeši enaniel
dabar papasakojo
j_
o
r
pečiai..«££!»
Nauji kapero boileriai. Naujos
jant jam iš Dorchester st. i Ges
J Mereškevičius, J. Dvarec-i
nuo o:o0 ryto. rTOgra- maudynės. Nauji užpakaliniai piazai. i*
Mirė Paulina Barkauskienė.
J. L. Pasakantis
budu buvo tai padaryta
National streetą, kuris eina mą pildys dainininkė Birutė
! kis. D. Zaleckas. A. Kriau- i
£
Jo istorija tokia:
Kovo 11 po labai sunkios į j statų kalną, staiga užgeso
OPTOMETRISTAS
; čialis,
J.
Kirmelevieius.
pianiste Lmma metus. Dėl platesnių informacijų
Darbininkai turėjo ka j d-ras Kapočius, adv. šalnie-' ligos mirė Mass. General Ii- i motoras. Vežikas sakosi už- GlttZUS,
Ofiso valandos:
pas
a. j. kupstis.
nubalsuoti, kuriai unijai jit nė. A. Namaksis, V. Amsie, goninėj Paulina Balkaus- vei’žęs stabdžius, bet jie ne- Gittzus ir Wally Jason ir jo kreipkitės
332 W. Broadway
ŠOU 9423
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
I
paveda savo reikalus atsto- adv. Gailius, adv. Ciunv kienė. Velionė paeina is laikė ir sunkus pabūklas, Orkestrą.
Seredomis:
PAS MUS JUS GAUSITE
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.
vauti. Ganiprauskas hepę ,a(Iv K KaIinauskas
inauskas ir Lie-į Jankūnų kaimo, Radviliškio. pradėjo atbulas eiti žemyn, i Florai Trinama Mostia
padami du baksu balsam; i
.,,ė s konsulas adv. valse., šaulių apskr. Gimė tiesiai i Dorchester streetą,: Sausrus vaistas namuose. įtrynus,
VISOKIEM PADARAM
447 BR0AUWAY,
I sumažina ištinimą, prašalina
mesti. Vienas baksas buvę; i A 0 įatoa
SO. BOSTON, MASS.
1897
m.
iš
tėvų
Mikulionių.
*
į
ur
buvo
A
-tr. -i .
ton
--------- ,
EHblikos
Geležies Reikmenų
panašus į kitą. v ienas jų. bu- , Pasibaigus kalboms, n. AmenKon
auazia\o
; ėjo gatvėkariai. Bijodamas, ,ti nuo niksteiejimo, skaudamų musTas niu^ gausite: Geriausios Rū
vęs pastatytas ant stalou t j Lekienei į,-Lėkiui buvo Į-'?}. Kiek vėliau ištekėjo uz i kad trokas jų nesutriuškin-;
šies PENTU. ALIEJŲ. STIKLU.
Gyv. 311S2
ILUMBINGU. Visokių smulkių J Tel. 28624
kita> )u\ęs palieptas į kladovanu nuo sandarie- iktoro Barkausko ir visą tu, vežikas stengėsi pasukti reumatizmo ir neuriu skausmų, pra
reikuMM ii geležies, SIENOMS
sėtą. Ir į tą paslėptąjį baksi čių apskldčio; Buvo sveiki. j laiką gyveno So. Bostone, o ratUs taip, kad trokas atsi-.^^^s^’^nt^aS^
l’OPIERV. Visokių reikmenų i DrJoseph A.Gaidis
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
balsų bu\ ę jau pridėta i: jjjjim nuo sandariečių ir iš ■ pastaruosius
kelis metus icmtu užpakaliu Į murini : moveikia nuo kojų niežėjimo
OPTOMETRISTAS
mos, ete.
kalno.
ant korčiukių
*
Hvdp
__ i..— išnešž
(athletes foot), palengvina skaudanamu. Balsai
Da.?a, a,u
k,mrm.
kolonijų
Hyde Parkp
Parke. Yplionė
Velionė nalikn
paliko; namį Bet trokas
Geriausis
Tavoras, PrieinaValandos: 9 iki 12
miarsia kaina. Pristatymas veltui.
nuo 2 iki 6,
bu\ę >uias>ti taip, kad laiVisoms ceremonijoms pa-;
sūnūs, \ ytuką 14 metų ir kampą muro ir dideli fron- Patariam visiems Jtų Mostį išbanUžųlkit ir Persitikrinkit.
nuo 7 iki 9.
? ta
Pkaip!
metų. Lietuvoje ęaii-. ynj laįgą iš aisklymo ir «,!-.
Saredom 9 iki 12
ir susitarus.
Flood Square
pamt a
i ja. j tą pa Lietuvos Raudonojo Kry- ko da gyvą motiną, vieną dainių krautuvės. Namas vienas iš geriausių šeimvnos vaistų.
AKIŲ DAKTARAS
vbiZ.n 4
S: žiads at?tovė> I)akėlž
: eeseŠ ir b' ol!,Jr vJeną brolį priklauso South Bostono po- j S“ j SSTSS*ASSf
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
Hardicare Co.
pas litikieriui
šeimos naudojimui. Išbandvkit jų.
Vidams uzsiiakinę^ zmogib.-kad vertėtu sudalyti komi- So. Bostone.^*
------ Pašarvota
-------- ----------------‘‘ (senatoriui)
‘
-mu laiku sugrųžinu šviesų. IsegEd- ■’ Nurodymai
A.
J.
ALEKNA.
Savin.
kaip vartot pridėti prie
zaminuoju ir priskiriu akiniua.
Darbininkai balsavę n teta ir parinkti apdėvėtų gi'aborių Akunevičią. So.
vvardui C. CaiToll’ui.
. vaistų. Kaina, lfi-oz. puodukas $1.50;
I
628
BR0ADWAY,
dėję savo balsus į tą baksą | draįanu Vilniaus
114 Summer Street,
’ 4-oz. 50 centų; mažas kiekis išbandy
varg- Bostone. Laidos seredoje,
SOUTH BOSTON. MASS.
ką stovėjo ant stalo. Baisa- i sams.
„L Sumanymas buvo pa- kovo 13 d., nuo 2 dieną is- Jauni banditai parmušė dvi mui 25 centai. Klauskit Urmo Kainų.
LAMRENCE, MASS.
FLORAI. HERB CO..
Tel. ŠOU 4148
vintui prižiūrėti buvusi ii remtas ir komitetas sudarv- lydės i kapus.
Box 71,
COVINGTON, INI).
merginas.
komisija pastatyta, kad
Apsiėmė šie asmeny
DR. G. L. KILLORY
Ši panedėlį du jauni ban
kas butų daroma “teisingai p. TumaviČienė. M. Dilienė
Bušo nelaimėj sužeista
AM.
Dambrauskas
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
ditai South Bostone pavogė
Balsavimui
pasibaigus, M. Agurkienė, A. Kavaliau
BOSTON. Telef. Lafayette 2271
16 žmonių.
Karpenteris, Pentorius
arba Somerset 2044-J
automobili
ir
leidosi
bėgti
C
Ganiprauskas
užfundijęs skienė, A. Savickienė. F.
Už pereitą sąvaitę DorSPECIALISTAS
KRAUJO INKSTU
Ablenai taisau viską prie Namo
komisijai pietus. Kai tik ko Masilionienė, K. Šiaul ienė, chesteryje, ant Talbot avė., streetų 60 mylių per valan
IR NERVŲ LIGŲ.
Iš
Lauko
ir
Viduje.
misija nuėjo valgyt, tai tas M. Jakštienė, Kirkliauskie- busas susikūlė su gatvėka- dą greičiu. Prie Septintos
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
Turint bile darbą prie Namo
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
žmogus, kuris sėdėjo užsira nė, Grandelienė. M. Gani- riu. Smūgis buvo toks smar gatvės jie užbėgo ant buso
pataisymo, kreipkitės pas mane.
Darbas
bus
padarytas
patenkinan

kinės klazete su kitu baksu. prouv ir M. Praitis.
kus, kad abiejuose vežimuo ir smarkiai aplink ji sukda
čiai ir prieinama kaina.
miesi parmušė dvi jaunas
tuojaus iš klazeto iššokęs ii
Tuo ir pasibaigė vakaras. se išbirėjo langai ir visi keOFISAS: 315 E Street.
paėmęs nuo stalo baksą su
SOUTH BOSTONE.
J. A. leiviai sukinto žemėn. Nelai- 2?,er^aiies,' vlen{iJįul'1U buvo
mėj buvo sužeista 16 žmo- ^ena Rakauskaite, 18 metų
darbininkų balsais, o jo vie
Gydytojas ir Chirurgas
31 RICHFIELD ROAI).
niu, kai kuriems buvo sulau- betuvaite nuo -il\er streeto.
ton pastatęs baksą su falšyARLINGTON. MASS.
Rolando tėvai dėkoja
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p.
žvti šonkauliai.
įAn.1 Penktos gatves banditai
vais balsais.
Tel. ARL 4926
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
visiems.
Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.
- ------------------------------------- 'atsimušė į stovėjusi prie saPaskui tas baksas su falPetras ir Elena Ketvir RYMAS. Romana Ta knyga yra : ljoatvio automobili ir sudaušyvais balsais buvęs viešai
3325 So. Halsted Street
tv. rsta i vi<as kalbas, todėl kad yra .
čiai
reiškia nuoširdų ačiū -važiai
i
atidarytas, balsai suskaityti,
aprašyta apie Rymą. Lietu- Į
Jl Pamatę ateinant poheCHICAGO, ILL.
A. J. NAMAKSY
.iškas vertimas yra! lengvas ir gra- į maną, jie pabėgo.
ir “kompanična" unija lai visiems draugams ir kaimy- žus.
i
i
909,
pusi.
432.
J
J
1
&
Chicago. III. 1909
Te!. Boulevard 8483
Real Estate & Insurance i
mėjo. Kitaip pasakius, laj.inams, kurie didžio liūdesio Drūta: apdaryta ........................ $2.50
■
CASPER
’
S
BEAUTY
«
414 W. BROADVVAY.
mėjo p. Ganiprausko kom valandoje parodė jiems to PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS Suomijai surinkta $102,932.
SALON
LITHUANIAN
SOUTH BOSTON. MASS.
kios
gilios
užuojautos,
sude

panija.
ČITOS APYSAKOS:
Iki pereitos subatos Ma5:Office
Tel.
So.
Boston
0948
FURNITURE CO.
dami
daugybę
gėlių
ant
Ro(1)
Neužsitikintis
Vyras;
(2)
4y83 L STKEET, arti 4-lh Stract,
Tokiu pat budu p. Gani
sachusetts
valstijoj
buvo
su

RES. 251 CHESTNUT AYE,
linti
Giria;
(3)
Klaida;
<4)
KorekSOUTH BOSTON, MAS£.
APDRAUSTI
Jamaica, Plain, Mass.
prausko darbininkų balsa I lando grabo ir palydėdami •a. Jo-e nurodoma kaip žmonės pai rinkta jau $102,932 Suomi
kai
tiki
j
vi-okius
prietarus,
I’ERKRAUSĮ
kapus.
Res.
Tel.
Arnold
1028
Tel. ŠOU 4645
vimas buvęs suklastuotas
Sur'tuo ir ,t. K a: na
15c. jos žmonėms aukų.
TYTOJAI.
1937 ir 1938 metais.
“ 7~“
;
_
(Insured
Šitą dabar liudija asmuo,į Jaun» kriminalistai padsge
Movers)
kuris sakosi padėjęs p. Ga-<
namų.
LAIMINGŲ 1840 METŲ VISIEMS LINKI
Perkraustom
SVEIKAS IR GARDUS ALUS
nipprauskui šitą klastą atli-: Valstijos policija pereitą
čia pat ir i to
TAI LIETUVIŲ ISDIKBYSTRS
limas vietas.
kti ir net tuos baksus užsa-j .savaitę suėmė 7 jaunus pikSaugi priežiūra, kaina prieinama.
kęs padaryti.
tadarius, kurie jau prisipa326 BROADMAY.
Paraka išrodo labai skan žino padegę 13 namų, pada
SO. BOSTON, MASS.
dalinga. bet ar visa tai tiesa, lydami
nemažiau
kaip
Tel. SOUth Boston 4618
ką tas žmogus pasakoja, tai 8100,090 nuostoliu Stoncpaaiškės tik vėliau, kai šitąįhame, Maldene, Rcadinge ir
skandalą ištirs Darbo Santi-j \Voburne. Namus parinkdakių Taryba.
i vo deginimui kur didesnius,
--------------- Įnes didesnė ugnis sukelia
Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.
Suėmė 3 South Bostono i daugiau šiurpo. Pas gaujos
Kas mylit gardžiai pavalgyti,
tai užeikit pas Blinstrubų.
banditus.
vadą policija rado ilgą sąSOUth
Pereito panedėlio vakarą'rašą krautuvių ir gazolino
KURIE
NORI
TIKRAI
GERO
ALAUS
ATSIGERBoston
policijos automobiliai suga-'pilstytuvių. kurios taip pat
VAIDOVIUS-FLOOR SBOW
1058
vo tris iauniH South Bosto- buvo numatytos
padegi- Tl—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!
no banditus, kurie buvo pa-'mams.
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
KIEKVIENA VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS RE PERGAUNAMAS IR BONKUTESE
grobę svetimą automobili ir'
---------------IR TROKŲ AGENTŪRA.
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.
Kaino. Stebėtinai Pigias.
norėjo pabėgti. Jie buvo pa\Vi 11 iam Diek, 57 metų
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE
Dideli pagerinimai ir
Stebėti South Bostone ant amžiaus realestatininkas iš
Hvdraulic Brekaia.
NKIlfiLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
Telegraph streeto ir nuo čia Dorchesterio, buvo rastas
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UtDAROMA.
TAIKU TAISOME AUTOMOBI
prasidėjo jų gaudymas. Bet skiepe su peiiauta galva ir
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
-- • t
- -j ikompanijai. Ir vienas darbi
ninku, kuris sakosi buvę;
tuomet p. Ganiprausko
, . pas
- .
kilias tai unijai \ ado\ auti

,

Joną 8

DR. MARGERIS

BLINSTRUB'S

Village & Orill

BAY V1EW
MOTOR SERVICE

BROCKERT BREWING C0., Ine.

juos sugavo tik ant I) >wr nugabentas ligoninėn. Dakstreeto. kur jie smarkiai suk- tarai nesitiki, kad jis gydamiesi paslydo ant ledo ir vens. Kelios dienos prieš tai
u rpav eta:- automobilis at-, ;:s kepinusi nusižudvti savo
simuše i namo -iena. Visi ( garaže automobiliaus smalirvs •dri-jį.
kėmi-

TELEFONAS
Worce,ter—5-4334

SI LAFAYETTE ST,
IVORCESTER. MASS

Bostono Skyrius, *410 Coiunab’R Road.
SOUth Boston 2271.
Sonth Rnafnn. Tel

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVfcČIUOT | BUNSTRUBŲ VALYKLA.

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

IŠDIRBY SCI Ų.
Peter Trečiokas Ir
Jee Kapočiaaas — savininkai.
Taisyme ir demaMtraviaa visto:

1 HAMUN STREET
Kanp. Best Elgklli 8L,

J

I

