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! Mannerheimas Šuo- Sugryžo iš Ispanijos Suomijai Gręsia Li- Vienuolika Hitlerio runktlį mių Tautos Didvyris Lakūnas DaM.

Europos Taikai įvykinti.
RUSIJA TURI BUT “PA- 

LIUOSUOTA” IS BOL
ŠEVIZMO.

I

Spauda ir visuomenė prašo 
jį pasilikti vadovybėj s.
Buvo žinių, kad suomių 

vadas8. Austrija pasiliktų Vo- J armijos vadas Mannerhei- 
iotiioi ' mas, kuris taip narsiai gynė

la

Jis numušė 6 fašistų orlai
vius, buvo numuštas pats, 
suimtas ir nuteistas mirti.
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Žydai turi but ištremti iš Eu
ropos į Afriką ir Aziją.

Šį panedėlį Roosevelto 
diplomatas Welles vėl buvo 
nuvykęs Romon ir kalbėjosi 
tenai apie Hitlerio taikos 
planą. •

“Nevv York Times” ko
respondentas Matthevvs da
bar praneša iš Romos, kad 
jam pavykę tą planą sužino
ti, ir jis paduoda jo turinį, 
kuris susideda iš 11 punktų, 
butent:

1. Tuojaus ir tuo pačiu lai
ku visos valstybės privalo 
nusiginkluoti sausžemy, 
vandeny ir ore.

2. Europos reikalams tvar
kyti turi but padalytas ketu
rių valstybių (Vokietijos, 
Anglijos, Francuzijos ir Ita
lijos) paktas. Tautų Lyga 
panaikinama. Tos keturios 
valstybės pasidalina Europą 
savo įtakos zonomis ir nu
stato savo politiką prieš bol
ševizmą. Tos politikos tiks
las — paliuosuoti Rusiją ii 
bolševizmo, jeigu reikės, tei 
ginklu.

3. Pripažinti visišką lais
vę tikyboms, bet visų pirma 
ištremti iš Europos visus žy
dus į Palestiną, Etiopiją ir 
Madagaskarą.

4. Visiška prekybos laisvė 
ir laisvas priėjimas prie ža
liavos šaltinių.

5. Per 20 metų laikotarpį 
grąžinti Vokietijai visas per 
paskutinį karą iš jos atimtas 
kolonijas, arba už jas atly
ginti, ar lrent leisti vokie
čiams emigruoti į nuskiltas 
vietas Afrikoje.

6. Atsteigti nepriklauso
mą Lenkijos valstybę iš vi
durinės Lenkijos teritorijos, 
su apie 10,000,000 gyvento
jų. Gdynia paliekama kaip 
laisvas Lenkijos uostas ir 
Vokietija duoda lenkams 
laisvą kelią per Dancigo 
kraštą į Gdynią. Lenkijos 
sienos turi but nustatytos 
plebiscito keliu. Kur gyven
tojų didžiuma pasisakys už 
Lenkiją, ta teritorija turi 
but pripažinta Lenkijai. 
Balsavimą turi prižiūrėti 
tarptautinės komisijos. Li
kusios gyventojų mažumos 
turi but iškraustytos.

7. Iš čekų, slovakų ir ven
grų turi but sudalyta trilypė 
valstybė, prijungta prie Vo
kietijos.

kietijoj. ’ ' mas» „ ..
, 9. Balkanuose turi but su-, ‘^avo ktisvę , . , ,
1 dalyta Dunojaus paupio kartų skaithngesnių uzpuo- lakūnas, kuns buvo išvykęs 
valstybių federacija, kunoj Į Hkų, dabar norįs pasitrauk- Ispanijon padėti lojalistų 
dalyvaus Italija ir Vokietija f*’i privatų gyvenimą. Todėl valdžiai nuo fašistų gintis.

10. Laisvas kelias italu! *u°mių spauda ir visuomenė Madrido valdžia mokėjusi 
prekybai per francuzų uostą! pradėjo prašyti,_ kad jis pa- jam per mėnesį $1,500 atly-
Žibutį (Jiboutti)

11. Pietų Balkanuose pa
silieka dabartinė padėtis.

Šitokiomis sąlygomis, sa
koma, Vokietija sutiktų bai
gti karą, pasirašyti taikos su
tartį ir tuojaus organizuoti 
vajų prieš Rusijos bolševiz
mą, nežiūrint kad bolševi
kai labai daug Vokietijos 
naciams pasitarnavo.

“New York Times” kores
pondentas sako, kad šitą tai
kos planą Ribbentropas yra 
išdėstęs Mussoliniui ir po
piežiui, o Hitleris pakartojęs 
jį ir Roosevelto pasiuntiniui 
Wellesui, kuomet šis lankėsi 
pas jį Berlyne.

Iš Berlyno Welles buvo 
jau nuvykęs Londonan ir 
Paryžiun ir tenai paaiškino, 
ko Hitleris reikalauja. Paty
ręs aliantų nusistatymą, 
Welles šį panedėlį sugryžo 
Romon antru kartu. Šitos jo

siliktų vadovybėj ir geni ja- ginimo. Jis tarnavęs lojalis- 
liškais savo gabumais pade- tų aviacijoj 6 mėnesius ir 
tų sužalotai tautai sustiprėti numušęs žemėn 6 fašistų or- 
ir organizuoti naują šalies laivius. Užtai gavęs $1000 
apsaugą, nes barbarai vėl dovanų. Iš viso jam tekę da- 
gali užpulti. lyvauti 40—50 oro kovose.

“Mes nenorim diktato- Vieną syk. jo lėktuvas buvęs 
riaus,” rašo vienas Helsin- perkirstas pusiau, bet jam 
kio dienraštis, “bet norim pavykę nusileisti parašiutu 
vado ir mokytojo, kurio au- lojalistų teritorijoj. Bet kitą 
toritetinga savo asmenybe sykį jis pateko priešo nelais- 
gali pašalinti visus politinius vėn. Tai buvę 1937 metų lie- 
skirtumus ir sujungti tautą pos 12 dieną. “Tą dieną aš 
sunkiam šalies atstatymo skirdau su 50 greitųjų musi- 
darbui. Jis parodė nepapra- škių orlaivių, kurie lydėjo 
sto sumanumo kuomet prie- 30 lojalistų bombanešių. 
šas mus užpuolė, ir tik jo va- Staiga mes įsirėžėm į širšių 
dovybė gali užtikrinti musų lizdą. Tai buvo priešo orlai- 
atstatymo progiamai pilną i viai, daugiausia vokiečių
pasisekimą.

Čia jau reikalaujama iš 
Mannerheimo daugiau, ne
gu armijos vadovybė. Bet 
vargiai jis sutiks kištis į civi- 
lės valdžios reikalus. Jis jau

______ . ne sykį turėjo progų užimti i nas mano mašinos sparnas.
kelionės tikslas esąs pain- valdžioje vadovaujamą ro- į Iššokau su parašiutu ir nusi-formuoti MussolM, kad i lf, bet visuonMLėuo to W i leidau #ri^ poaįgjoee.
aliantai Hitlerio sąlygų ne- i sakydavo. ; Apie tuzinas Afrikos maurų
priima. ’   i atėjo prie manęs atkištais

Kaip tik šiuo laiku ^Suomija Turi

messerschmidtai ir italų fia- 
tai — apie 10,000 pėdų au
kštumoj. Aš nėriau visom 
spėkom žemyn, 450 mylių 
greičiu per valandą. Nuo to
kio smarkumo nutruko vie-

gų Epidemija. Pasaulio Užuojauta ir Pagarba
Suomijos vyriausybė da- i 

bar labai susirupinusi, kad; 
atėjus pavasariui nekiltų Ii-! 
gų epidemija, nes miškuose' ------ ;------

tarnkalnėse puli tukstan- 15.000 VYRŲ UŽA4UŠTA. svarbesnio Suomijos miesto, 
čiai rusų lavonų ir tukrtan- 40,000 SUSEISTA. Viborgą ji užėmė tik po to,
čiai negyvų arklių. Mat, ka- į Skandinavija liūdi dėl kai b-u'-° Pasiras^a taika įr
"> pradžioje, kol suomiai P-
buvo apsigynimui nepasi- *7' .................' uauhe. ..
ruošę, raudonoji armija bu- Skaitytojai jau žino, kad Pamačiusi, kad Suomijos 
vo įsiveržus Suomijos gilu- Rusijos karas prieš Suomiją liaudis sutinka taikytis, Ma- 
mon daugiau kaip šimtą mv- «iaa pasibaigė. Suomių tauta skva pareikalavo daugiau 
lių pro Ladogos ežero šiau- nėra sumušta, tik sužalota ir į žemės, negu prieš karą na
rę. Paskui suomiai savo už- apiplėšta. 15,000 geriausių1 rėjo. Suomių armijos vadas 
puolikus iš tenai išgrūdo ir J°s sunU krito gindami savo pasakė: “Likimas musų sun- 
kelias rusų divizijas visiškai šalies laisvę, o 40,000 sužei- kus. nes priversti esam at- 
sunaikino. Taigi dideli"Šuo- dabar guli ligoninėse, duoti svetimiems tas žemes, 
mijos plotai buvo užkloti ru- Dėl to visas pasaulis reiškia kurias per amžius savo triū
su lavonais. Dabar jie guli Suomijai gilios užuojautos su ir prakaitu purenom. Bet 
po sniegu ir sušalę, bet onii ,aukštos pagarbos. turim visi suremti pečiais ir
atšilus pradės gesti. Palai- Suomiai gynėsi kaip tikri ant likusios žemės kurti na- 
doti visus juos ^neįmanoma, didvyriai ir paklojo 200,000 mus tiems, kurie liko be pa- 
Tas pats epidemijos pavo- užpuolikų. Tačiau užpuoli- stogės. Turim dirbti, kad 
jus gręsia ir rusams, nes dali kai 50 kartų buvo skaitlin- sukurtume sau geresni gyve- 
tų plotų, kur buvo smarkus Sesni- Jlem« ir milionas la- mmą, negu pirma turėjome, 
mūšiai/ Suomija dabar už- vonŲ nedaug reiškia, tuo ir kartu turim but pašiluose 
leido Sovietams. Tenai taip tarPu kai mažutei suomių ginti sumažintą savo tėvynę 
pat guli po sniegu tukstan- tautai 15,000 kritusių vyiu tokiu pat ryžtumu ir tokia 
čiai negyvų Rusijos ka- >Ta labai didelis nuostolis, pat ugnimi, kaip gynėm ją 
reivių. ' Todėl suomiai nutarė priim- nepadalytą.”

Iš Helsinkio pranešama ti žiaurias taikos sąlygas ir Kai kas mano, kad Suo- 
kad Suomijos valdžia dabar tuo budu bai.eJi nuostolingą mijai iš pat pradžios vertėjo 
dalija savo gyventojams kaf?- „ . . . . . nusileisti ir Rusijos reikala

is užsienio suomiai pagal- vimus išpildyti. Bet ar Suo
kos neturėjo. Komunistų; mija nebuvo nusileidusi? Ji 
skelbiami prasimanymai, nusileido. Tik ji derėjosi, 
buk Suomijoj kariaujanti į kad mažiau jai butų skriav- 
prieš rusus Anglija, buvo jų dos. Apie karą ji nesvajojo, 
paprastas melas. Anglija ir nes turėjo su Rusija pasira

itos duobės, Padėjo kalbėti Į šiuši ir nepuolimo sutartį,
verčiami i kiTivas iv už* davimu Suomijai pa- Tačiau derybas bevedant

vaistus prieš šiltinę ir kitas 
galimas ligas. Arčiau upių ir 
ežerų, iš kurių semiamas 
vanduo, suomių armija jau 
pradėjo priešo lavonus lai
doti. Kasamos didelės ir gi-

pilami žemėm.

Sužalotai Suomijai

Vokiečiai Vėl Bom
bardavo Angliją.
Anksti pereitos subatos 

rytą vokiečiu bombanešiai 
vėl buvo nulėkę Anglijon ir 
bombardavo laivyną ir avia
cijos bazes Orkney salose. 
Jei vokiečiams tikėti, tai jie 
sudaužė 4 didžiausius Ang
lijos karo laivus ir du ma
žesniu sugadino. Be to, su- 
bombardavę ir sudeginę or
laivių aerodromus. Paskui 
visi laimingai sugryžo. Ang
lijos žmonės nerimauja ir 
norėtų žinoti, kur yra Angli
jos orlaiviai ir ką jie veikia, 
kad neapsaugoja savo ša
lies nuo priešo užpuolimų?

ris ir Mussolinis turėjo slap
tą konferenciją Breneroj. 
Ką jiedu tenai svarstė, nie
kas nežino. Bet gandų yra 
visokių. Berlyne esąs toks 
įsitikinimas, kad Hitleris su 
Mussoliniu toj konferenci
joj nutarę įkurti trijų vals
tybių karo sąjungą, įtrau
kiant jon Vokietiją, Italiją ir 
Rusiją, ir pradėti prieš de
mokratines valstybes “žai
bo karą,” jeigu jos nepriims 
Hitlerio taikos plano. Bet 
mums nesinori tikėti, kad 
Mussolinis sutiktų dėtis į 
vieną sąjungą su Sovietų 
Rusija. Italai yra katalikai, 
turi savo popiežių, ir jie per
daug jau yra prieš Rusiją 
suagituoti.

400,000 SUOMIŲ KRAUS
TOSI 1$ ATIDUOTŲ 

VIETŲ.
Korespondentai praneša, 

kad iš tų vietų, kurias Suo
mija buvo priversta Sovie
tams užleisti, išsikl austo vi
si gyventojai. Iš viso jų bu
sią apie 400,000 šeimynų. 
Niekas nenori patekti po 
bolševikų valdžia. Suomijos 
valdžiai tas sudaro labai 
daug rūgščio, nes tuos žmo
nes reikia aprūpinti netik 
maistu, bet ir namais. Todėl 
reikės pastatyti daugybę 
naujų namų.

BRAZILIJA KVIEČIA 
100,000 SUOMIŲ. •

Kadangi visi suomiai bė
ga iš tų vietų, kurias Suomi
ja turėjo atiduoti Sovietų

, mane skersti, laukinės jų
Sužeistų Vyrų. i akys žiauriai blizgėjo, nas-

Konpenhagos laikraštis ' $
praneša iš Hel- Į bu-

antao, kad Suomijos vau be uniformos ir nuda-
nese dabai yra apie 40,000, j ispaniškai nesuprantąs, 
sužeistų vyrų. Visi jie darbi-' i-., j „s Jki;„ u; J
ninkai arba ūkininkai. Ir
kuo gi jie nusikalto kruvina
jam diktatoriui? Gyveno 
žmonės ramiai, triūsė savo 
šaly, rūpinosi savo šeimyno
mis, ir štai, staiga buvo už
pulti, jų namai subombar
duoti, šeimynos išardytos ir 
jie patys sužaloti! Ir yi*a da 
tokių begėdžių, kurie turi 
drąsos Suomijos žmonių 
skerdikus teisinti!

Aršiausis Sovietų Rusijos 
priešas nebūtų taip biauriai

ią sutepęs nekaltų žmonių 
srauju, kaip ją sutepė Stali

nas, savo sėbro Hitlerio pla
nus vykindamas.

tai jis manė, kad aš galiu but 
vokietys, jų pačių pusės 
žmogus. Priešas ar draugas, 
vis dėl to nuvarė mane kalė
jimam”

Vėliau fašistų teismas nu
teisė jį mirti. Bet prieš pat 
sušaudymą amerikiečiai Is
panijoj pradėjo prašyt gen. 
Franką pasigailėjimo, ir jis 
mirties bausmę sulaikė.

Dahl sakosi pergyvenęs 
tikrą pragarą ir daugiau į 
jokį karą jau neisiąs.

Kasykloje Žuvo 46 
Žmonės.

■ Ohio valstijoj, netoli nuo 
St. Clair miestelio, Wilson 
Grove anglių kasykloj pe
reitą sąvaitę Įvyko sprogi
mas, kuris sugriovė kasyklą 
ir apie 160 angliakasių buvo 
palaidota po žeme.

galbos tik tada, kai suomiai 
priėmė rasų taikos, tiksliau 
pasakius, plėšimo išlygas.

Stalino orlaiviai jau pradėjo 
bombarduoti Suomijos sos
tinę Helsinki, o raudono’’

Greitai
organizuota pagalba išgel-
bėjo 113 mainerių, o 46 pa-,rių Tai visa užgieni‘o talka
siekti negalėjo. Manoma. Pasaulis šiandien kaltina 
kad visi jie bus jau zu\ę, Ąngliją jr Francuziją, kad 
nes po ekspliozijos kasykla jos per(jaUg laikosi formal/ia /iii m za V * - Y-7 . _

Bet Švedija atsisakė bet ko- armija su tankais ėmė lauž- 
kią aliantų pagalbą Suomi- tis per sieną, šitokiam atsi- 
jon praleisti, nes Hitleris tikime suomiams nieko pa
grūmojo tuojaus ją užpul- liko, kaip tik gintis. Ir jie 
siąs, jeigu ji duos francu- parodė, kaip reikia savo lai- 
zams ir anglams kelią į Šuo- svę ginti. Už tai pasaulis 
miją. Dėl tos pačios priežas- šiandien Suomiją geibia, o 
ties ir pati Švedija nedrįso apie Rusiją kalba su pa
savo armijos Suomijon siųs- nieką.
ti. Iš viso Suomijos fronte ----------------

Kiek Dabar Ameri
koj Bedarbių?

Šį panedėlį prezidento 
Roosevelto ofisui buvo pa-prisipildė nuodingų dujų, o Įumu ir kulturingumo. Ka- tiektasa^skaičiavimas kiek 

šviežias oras prie užbertųjų i riaujant su barbaraLs esą/ - - apskaiuauma,. kie k

Sovietai Reikalausią 
Uostų Švedijoj.

Stokholmo dienraštis “Af
tonbladet” šį panedėlį įdėjo 
iš Maskvos žinią, kad Rusi
ja, apsidirbusi su Suomija, 
greitu laiku reikalausianti 
“laisvų prekybos uostų” 

kad dabartinis Daladier’o Švedijoj ir Norvegijoj. Žino- 
ministerių kabinetas butųjma, “prekyba” vra tik ka- 
peorganizuotas. Žmonės no- inufliažas politiškiems ir mi- 
ri, kad vyriausybėj dalyvau- i Ikariškiems tikslams pri

FRANCUZIJOJ REIKA
LAUJAMA PERORGA- 
NIZUOT VYRIAUSYBĘ.
Francuzų spauda ir visuo

menė pradėjo reikalauti,

tų socialistai. Dabartiniam
‘kabinetui daugiausia opozi
cijos yra dėl to, kad premje
ras Daladier vienas užima 
perdaug ministerijų.

JAPONAI APMUŠĖ 
RUSUS.

................... Japonijos valdžia įteikė
Rusijai, tai Brazilijos imi- Sovietų ambasadoriui Toki

dengti. Parduoti Švedijai ir 
Norvegijai bolševikai neturi 
ką, o pirkti iš jų ilgi nieko 
negali, nes neturi pinigų, to
dėl aišku, kad jiems rupi te
nai ne prekybos uostai, bet 
politiški ir miiitariški atra
mos punktai.

gia
Šuo

cijos raryoa nranese;joj pn)testą, 
uomijos vyriausybei, kad į Sachalino si 

lytą vokiečių bombanešiai į njo ^,-gai be jokios priežas- 
100,000 suomių, kurie bėga i ties pradėjo šaudyt į japo- 
nuo Sovietų režimo, gali at- nų sargus ir du japonu už- 
vykti į Braziliją. Tokios nar- mušė. Kitos žinios šitą įvykį 
sios tautos žmonės, kaip'irgi patvirtina, tik priduria,
suomiai, Brazilijoj visuomet 
esą pageidaujami ir busią 
mielai priimti.

kuris sako, kad
saloj rusų pasie-

kad užkabinti jajwnai gero
kai rusus apmušė. Iš nišų 
pusės kritę 12 kareivių. heimo linijos fortus.

, , . ... . dabar vra bedarbiu Jungti-
kultunngumą reikėjo pade- nė<e Valstijose. Bedarbių 
ti į šalį ir duoti suomiams skaičiai yra paimti iš ketn- 
pakankamai pagalbos, kad;, jų šaltiniu, ir kiekvienas iu 

'jie galėtų užpuolikus atrem- kitoks
ti ir prideramai nubausti. Tūlas ekonomistas, kurio 
Bet Suomijos ministeris statistikomis federalės vai-

o ;♦ f v , v . T?nner.ls nlek,?, ^kaltina, (jži<>s įstaigos visuomet nav- 
Pereitą subatą Neu \oi- tik pati užpuoliką ir dema- (jojasf, sako, kad šių metu

neprieina. Nemaža yra du
jomis paliestų ir tarp tų, ku- 
i iuos pavyko išgelbėti.

NEW YORKE SULAIKY
TAS NORVEGŲ GAR

LAIVIS.

ko muitinės valdininkai su
laikė norvegų garlaivį “Ber- puolė Suomiją sakydamas, vVlt/.SOO OOo' 
gensfjordą, kuris buvo jau ųa(j jjs norįs “paliuosuoti Amerikos * 
pasiruosęs išplaukti su 300 suomijos darbininkus iš ciia sako k< 
keleivių. Jis buyo sulaikytas baltagvardiečių priespau- (uq sako
dėlto, kad atsisakė paimti <lo.s” įr sakėsi nedalysiąs jo- Industrie..
Amerikos pastą Europon. ‘bįu deiybų su “baltagvar-
Laivo kapitonas aiškinasi, djeciais.” Bet dabar, kai 
kad vežant tokį pastą, jo lai- Suomijos vyriausybė sutiko 
vas galėtų but vokiečių nu- įam atiduoti sklypą savo že- VAKARŲ FRONTAS 
skandintas, nes paštas da- ’mės, Stalinas užmiršo apie! “PAGYVĖJO.” 
bar yra skaitomas "karo sav„ pareiškimus ir sutiko Paskutinėmis dienomis
kontrabanda. karą nutraukti. Tai parodo, Vakarų Fronte vokiečiai
NEWARKE BUVO DIDF- ’?,c pradėjo jau atakuoti alijan-

JL.cdYc DE darbininkų \paliuosayi-;lų p(>ziciias. Puolimai kar
kia UAIbRAb. nias,” bet Suomijos žemių lnja<i įvairiose atskirose vie-

Nevvark, N. J. — Pereito užgrobimas. lose> Francuzai sako, kad
nedėldienio vakarą ugnis Stalinas savo tikslą pasie- šitie priešo bandymai 
čia sunaikino Jackson-Per- kė, bet baisiai brangia kai- blįna atmušami kulkasvai-
kins Nui’sery Co. įstaigą, ku- na. Jis pražudė tūkstančius < .i-j., artileriio< uenimiri po visą pasaulį pardavinė- Rusijos darbininkų ir neap-! Ų J g '
ja įvairias sėklas ir mede- sakomą daugybę karo me-

gogą StaliniĮ. Stalinas už- sausio mėnesy bedarbių bu-

Amerikos Darbo Federa- 
kad 10,206,006. 

12,000,000.
Industrijos taiyba mano, 

kad bedarbiu yra tiktai 
9,300,000.

RUSAI STATYSIĄ “VO- 
ROŠ1LOVO LINIJĄ”

PRIEŠ SUOMIJĄ. ja įvairias sėklas ir mede- sakomą daugybę karo me- į Amerika Šelps Suomiją 
Helsinky gauta iš Mask-j liūs. šio pavasario rinkai bu- džiagos. Da paskutinę dieną i Amerikos komitetas Suo- 

vos žinių, kad bolševikų val-į vo jau paruošta daugybė ro- ties Viborgu suomiai nušovė; mijai šelpti praneša, kad 
aukos Suomijai bus renka
mos ir toliau, nes pinigai 
reikalingi sužeistiems gydyt, 
našlaičiams globoti ir su
griautiems namams atsta
tyti.

džia su naciais tuojaus pra- žiu ir kitokių krūmų, ku- žemėn 15 rusų lėktuvų. Rau 
dėsianti statydinti “Voroši-i riuos darbininkai pakavo ir. donoj i armija ėmė ir ėmė 
lovo Linija” visu Suomijos smalavo. Manoma, kad ug- Viborgą per pusketvirto mė-
pasieniu. Tai busianti ištisa................ ........................................... ... '
eilė fortų, panašių į Manner-

nis kilo iš kaitinamos sma- nėšio, ir vistiek negalėjo jį 
los. Nuostolių padaryta pusę paimti. Per pusketvirto mė- 
miliono dolerių. l nėšio ji nepaėmė nei vieno
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j Lai prasmenga visi ponai į žmogų geriausia yra vadinti 
[netik iŠ musu kalbos, liet ir draugu ar drauge, o svetimo 
1 iš gyvenimo. Savo idėjos —tamsta.

Suomių Nelaisvėn Paimti Bolševikai

KĄ DAVĖ PASAULIUI 
DEMOKRATIJOS LAI
MĖJIMAS PER PEREI

TĄJĮ KARA?

raudonąją armiją kaitina, 
kad užpuolė Suomijos gy
ventojus, bet Suomijos val
džią, kam ji tuos gyvento
jus iškėlė iš karo fronto į ša
lies vidų. kur rusu bombosFašistai ir kitokie smurto 

šalininkai, kurie nekenčia nepasiekia. Anot tos paša- sistoięs, Dr. G. I. Biožis 
demokratijos, aiškina, kad kos, ne vilkas kaltas, kad daytonietis. nors per spaudą 
Anglijai ir Franeuziiai ma- avi sudraskė, bet kalta avis. bando su ehicagiečiais pa.i- 
žų tautu reikalai nerupi. Jos kam norėjo nuo vilko bėgti, kalbėti, kalba ir apie chica- 
kariaujančios ne už kitų lai- Tapę Hitlerio taikiniu- gieėius.
svę. bet už kitu pavergimą, kais. vakarykščiai bolševi- Objektą

Kad sustiprinti šitą savo kai šiandien vaduojasi vilko 
tvirtinimą. fašistai stato logika, 
klausimą: “Ką davė pasau
liui demokratijos laimėji
mas per pereitąjį karą?*’

Labai gerą atsakymą tiems 
diktatūros vergams randa
me “Naujienose.” kurios 
rašo:

PASTABOS MANO 
KRITIKUI.

Toli nuo savo draugu ap-

"Pereitojo pasaulio karo pa
sėkoje išsivadavo visa eilė tau
tu. kurios buvo pavergtos: 
Suomija. Čekoslovakija. Gru
zija. Armėnija. Azerbaidžia- 
nas. Lenkija. Lietuva. Latvija 
ir Estija. Prie
pridurti, kad 
buvo numetusi 
Ukraina: keli
žmonių, kuriuos 
jos-Vengrijos imperija, susi
jungė su savo viengenčiais ki
tose valstybėse <Jugoslavijoje 
ir Rumunijoje)."

Bet kaip tik pradėjo stip
rėti pasauly bolševizmas it 
fašizmas, tuoj aus ir vėl pra
sidėjo mažųjų tautų smau
gimas. Pavyzdžiui:

"Rusija sutriuškino Gruzi
jos. Armėnijos ir Azerbaidža
no nepriklausomybę. Paskui 
Vokietija sudraskė ir pavergė 
Čekoslovakiją. Po to vokiečiai 
kartu su rusais užkariavo ir 
pasidalino Lenkiją. Rusai už
dėjo savo leteną Pabaltijo 

stengiasi

KUNIGŲ SUPANČIOTA
LIETUVOS VALDŽIA.
Brookiyno “Vienybė” ra

šo. kati Lietuvos valdžia ne- minint.
gali nusikratyti klerikalis- Panašiu paminėjimu drau 
kojo Lenktos orudo. Girdi: ------

"Lietuvos-Vatikano sutarti
mi nustatyta, kad Lietuvos 
bažnytini gyvenimą tvarky.- 
Lietuvos piliečiai, prisiekę Lie
tuvai ištikimybę ir patvirtinti
1 niv Finum

patiko, pasitrauks: žodžiu 
ar raštu užgaulios draugiją 
arba jos naii, o jei kaip, tai 
dar naują draugiją sutvers.

Kuomet būtinai reikalin
ga vienytis, koneentru ‘to

jo pasikalbėji- mis jėgomis didesnių nei
mtu tiave Amerikos Lietu- spektyvų siekti, tai lietuvių 
vių Daktaru Draugijos nese- išeivija Amerikoje serga 
nai suruoštas bankietas Dr. “separatizmo” liga, nuo 
K. Drangelio ir Dr. C. Z. draugijinio bei asmeninio 
Yezeiio dentisterijos profe- tiynimosi eikvoja?!, daug 
sijoj 25-kių metų sukakti energijos žudo ir, todėl, lė

tais žingsniais bei skausmin
gais takais eina pirmyn, 

sija vta padarius kiek ankš- Nieko, zmoma. dėl to nekal
čiau daktarams Graieiunui tmH: ^ks jau evoliucijos ei- 
ir Kuliui, o 1939 metais, g°Je via lietu\io >uaas. 
Yuškai. Priimta draugijos Atsiprašau. Alano šio raš- 
tvarka panašus paminėji- to tikslu turėjo būti mano 
litai bus ruošiami dažniau, ir kritikui atsakymas, bet ka- 
W daktarams dangi aš nemoku būti asme-

Čia matome suomių nelaisvėn paimtus 
sibaigė, jie bus atiduoti Rusijai atgal.

Rusijos raudonarmiečius. Dabar, kai karas pa

mbt*

I -

liauja. Lietuvos pilietis.: na Tiktai jubilėatai yra pri- mus, mano gyvenimo maro- puexy pasisiaięs. netiesa.: as galėjau svetimą turtą py 
dargi vra atviras buvusios vilegiiuoti savo gimines ir nius ir skaudžius nuotikius visatai nutarimais padarė “numarinti ir palaidoti”? gn

, Kti. ryKstant, veidas dau
giau laukiasi, nes vartoja

editorialą 
už tokią pat 

pastabą “San-

mos reikalavi- nvti kaip profesijų narius, tai atiiKti. Ką padarysi, to- gą palaidojimą, Dr. Hlozi? no plaukas nepabalo. Nepa- proiesijai ginti 
ikėsi atsakyti ! taip ir jų šeimas, iš vienos kia gyvenimo ironija! Nors. galėjo būti džejitelmenas n bals nei vienas plaukas ir (vas. 2 d.) ir ui

tuvą. Į tą Lietuv 
mą popiežius teikė 
kad jis Jalbžikovskio nepaša- i pusės: ir gražia, nekalta! 
lins iš Vilniaus, nes esą Vii- tvarka, nors dalinai, paro- 
niaus klausimas dar galutinai dyti draugijos gyvenimą bei 
neišspręstas. Kitais žodžiais, i jos narių veiklą, iŠ kitos. 
Vatikanas Vilniaus Lietuvai Bandoma išvystyti draugin- 
nepripaž'sta ir vis dar tebeve- į gumą, savigarbą ir, kas i 
da prolenkišką politiką Lietu-į svarbiausia, kooperavimą 

i praktikoje. Tų funkcijų sub-’ 
jektais draugija negi imsi

vos atžvilgiu."

Vadinasi, vvriausis Lietu- mėnulį, kalną ar kokį stuob-kraštams. o dabar ...... „...... .....
sunaikinti Suomija. vos šeimininkas yra ne Lie-; rį — jma pirmuosius, profe-

"Reikia dar paminėti, kad tu\os \aidžia, bet komos, <įįoje senesnius, narius; jais
Italija pavergė Etiopiją ir su P°Pas- .y18 nesutinka savo džiaugiasi, apie juos pakal- 
dorojo Albaniją. Vokietija agentą is V imiaus pasalinti.: parašo. Tomis progomis

ir Lietuvos valdžia
Lietuvos Klaipėdos kraštą.“ Jam Padalyti.~ Taip! tenka nors “sprindžio’’

- j-- • -rFa dėl to. kad ji davėsi ku-}straipsneli patalpinti adresu = 
ir tai nėra tusti žodžiai, nigams supančioti konkor- j bei f kurie 25_Ri 

bet istorijos fantai, kurių uz- data , m«hau;įies is daIi.,
ginčyti niekas negali. Si le O ištikiu™ . suokiu cere- n0?i ir nelnaiai musu drau. 
taktai neužginčijamai pato- monijų su arkivyskupu Ja - iju ; pat -agl.in.
do, kad demokratiniu \als- brzvkowskiu neturėtu būti. - - - - - - H 6
tvbiu laimėsima

prarijo Austriją ir atplėšė nuo 11' raetu\os \ atūžia n^a.11 į musų kultūringai spaudai 
nors

brzyketvskiu neturėtu ouu. (lo darbaii 
nesą ma- Jeigu Lietuvos valdžia butų ir pinigais rėmė.

zoms tautoms laisvę, o fasiz- ištikrujų Lietuvos valdžia, c : Toks paminėjimas ir pa- 
mo ir bolševizmo Įsigalėji- ne klerikalų tarnaitė, tai ji ga? ba, žinoma, tenka tiems, 
mas reiškia joms neišven- galėtu paimti šitą arocanta kurie to laimingo laiko su- 
giamą pavergimą. už apykaklės, atidaryti du- laukia ir savo galvą išlaiko

Nekitaip reikia žiūrėti ir Į ris ir pasiųsti ji velniop, pri- “virš vandens.’’ Tačiau yra 
dabartini karą: jeigu ji lai- dedant dar gerą padą lai- nemaža tokių narių, su ku-» 
mės Francuzija ir Anglija, mingai kelionei. h-iais draugija mielai bankie-
tai fašistų ir bolševikų pa-----------------tuotų, pagarbą ir jų darbus
vergtos tautos vėl bus išlais- NEI PONAS. NEI KUNI- svietui rodytų, bet, deja, 

GAS. BET TAMSTA. jiems tokio jubiliejaus su- 
,,T . .. . „ , laukti nelemta — jie miršta,

i. Taip iš draugijos išsiskyiu-
kad \iena> pdieu^ padaię.- sjaįg minimi šie daktarai:

vmtos: bet jeigu laimėtų 
Stalinas su Hitleriu, tai ma
žoms ir vidutinėms tautoms 
reikštų mirti. Tuomet butų 
prarytos
iki šiol da
rytos. G paskui plė 
griebtų viens kitam už gerk
lės ir prasidėtų skerdynė ni^yla..... v
tarp jų pačių. Šitoj “brolis- P.rie to fta Jle ,1.'elskla dėtu- Ru pridengę ju darbus, ju
koj” kovoj, žinoma, hitle- neapkenemmą luomą, j garbingą atminti draugija
lizinas stalinizmą likviduo- . feI kunigas n Aunigunoa kiekviena didesne proga at-

taip pat via svetimi žodžiai žymi Ka daugiau ga)i
nes jie __ leiskia tokiecitr draugija savo nariams duo- 
koemgą ir koenigmę 

(karalių ii karaliene). ...-Lietuvos Žinių"' redak- ,. a.‘?ku’
ciia teisincai pasfebi. kad- «>«k™na draugija pašilai- 

. . ko. pirmiausia, nanų skait-
• Tinkamiausis kreiptis mu-jiumi: paskui, naiių darbais 

sų žodis yra tamsta ar tamista. jr< šiek-tiek, narių suneštu 
kuris visiškai atstoja ir por.ą ir! Jobiu. Kiekvienu nariu drau- 
ponią ir panelę ir ponaiti: tam- [ gjja brangina, tinkamomis 
sta Petrai, tamsia Onyte, ger- [ progomis, pasirenkant, narį 
biamieji tamstos ir tt." pagerbia, svarbesnę sukakti

••Keleivy" jaune syki !>amini- fokio paminėjimo 
buvo .ašvta, kad visus ■•p„.;siais metais susilaukė siuos 
nas” ir "įionias” reikia šiai-i Dr- ,C-.Z-
ti iš musų kalba laukan.!' eze!l?: Panasaas Paminep- 
Tiesa, pas lenkas ir tibaga-l V.’° Mu)i.sulaukti n Dr. Bio- 
tibagą vadinu •■ponu," bet iZIy* Aei •H::,t''elka> ’ ?!au Pa 
pas mus “ponas” reiškia
dvarininką ar šiaip dyka
duonį, kuris gyvena iš kitų

gai nurodo, kad ponas ir po- 
lenkiški žodžiai ii menu). Liūdesio valandoj 

miiusiujų kapą gėlių vaini-

• ų.
Bet tikėkimės, kad demo

kratija nušluos nuo žemės 
paviršiaus visus diktatorius 
ir užtikiins laisvę visoms 
tautoms.

KAIP JIE PROTAUJA.
Sufašistėjusių bolševikų 

“Laisvė” rašo:
"Amerikos daktarai apžiu

rėjo 755 finų pabėgėlius, ku
riuos Helsinkiu ponų kapitalis
tų valdžia po prievarta iškrau
stė iš ju gyvenimo vietos, ir 
atrado, kad 1G nuošimčiai iš jų 
yra ligoti. Daugelis miršta. Li
gos platinasi.

"Sakoma, kad viso yra apie 
5<H).ooo tokių pabėgėlių, tai 
moterys ir vaikai, nes vyrai . . .
paimti i armija. Helsinkio vai- amonių prakaito. Todėl tat
džia. kur tik artinasi Raudono- zodl8

ne pagarbą, bet įžeidimą. 
Ponas, tai musu liaudies

ji Armija, tai po prievarta iš
varo gyventojų^.’’

Ir “Laisvės’’ fašistai ne
priešas, lupikas, išnaudoto
jas, nenaudėlis.

gyvens, išliks draugijos na
riu ir žmoniškai traktuos pa
čią draugiją ir kitus narius.

Nelaimė vra su kai ku
liais žmonėmis, kad jie ma
žai kuomi tenkinasi, o patys, 
kaip anglai sako: “walking 
u ith a chip on thcir shoul- 
der.” Koks menkniekis ne-

Reikia tik mažo pinigėlio

Kompanijos.

vertingų 
uv<

pagražina narna.

. . . apsaugot brangias 
akis Tinkama Šviesa.

Prasta šviesa pavojinga regėji
mai. įtempia akis, sukelia nerviš
kumą :r nuovargį, šiandien visi 
aab turėt gerą šviesą sveikatos 
paselpai... gausiai. Gera šviesa ne. 
brang:, nors ji ir apsaugo Gyveni
mo brangią dovaną—REGĖJIMĄ!

Uabar labai lengva turėt tinka- 
esą. Jeigu nesate tikri apie

< -’.kamą šviesą namuose arba biz
nio vietoj, pašaukit HANcoek 3300 
:r Paklauskite EDISON LIC-HT- 
iX(, SER\ IGE. Nėra atsakomy- 
. ~’S- kaukite naudingą informaci- 
j<j. kur: tikrai verta pinigų, 1x1

•L: L! kostumeriams Bostono 
Cdisoro

*j<braleiskito vertingų lempų 
Edisono Krautuvėse! Jos stebėti-

(I’.aži. nu< Š2ii lom- 
l*a pritinsią ?i»u- 

. i.\•• c kamU^ii'. 
Tai pigiausias bu
dis panuu.ftnt <la- 
L;trrinius rakandus 
dabartinė žema 
kaina Įcralite kelias 
.srera;' lempas jsi- 
syii.

Shops
FlUO IN TO tlTTI* IIVIM*

Gera šviesa ašių sauga 
Jūsų kisvniui Pinigai. 
Tinkama šviesa akių sauga
pukit lemputę žiektuve

'tuščiam’.

(vas. 1 d.) 
darai.”

Dr. K. Drangelis.
1 Nuo Redakcijos: Pasisa
kius abiem pusėm, D-ro Blo- 

■ žio ginčą su D-i u Drangeliu 
skaitom užbaigta.

APIE NELEGALES LEN
KU ORGANIZACIJAS 

VILNIUJE.

“Eltos” atstovo paklaus
tas apie Įvairius gandus ir 
žinias, pasklidusias Lietuvo
je ir užsieniuose ryšium su 
nelegalių lenkų organizaci
jų likvidavimu Vilniuje, vi
daus reikalų ministras Sku
čas pareiškė:

Niekam ne paslaptis, kad 
musų saugumo organai Vil
niuje išaiškino dvi kontakte 
veikusias lenkų organizaci
jas, nukreiptas prieš Lietu
vos valstybę. Išaiškinti tų 
oiganizacijų nariai yra su
iminėjami ir tardymu nusta
tomas jų nusikaltimas. Bai
gus tardymą, kaltininkai 
bus atiduoti teismui nubaus- 
st. -Jokia priešvalstybinė 
veikla krašte nebus toleruo
jama ir visokiem tos veiklos 
pasireiškimams bus užkirs
tas kelias.

Iš rastų dokumentų paaiš
kėjo tų organizacijų veiki
mo tikslai ir priemonės 
teims tikslams siekti. Įdomu 
pabrėžti, kad sudalytos or
ganizacijos jiasistatytą tik
slą numatė siekti smurto ir 
ginklo nagalba, tačiau likvi
dacijos metu didesnio gink
lų kiekio pas suimtuosius 
dar nerasta. Tik pas kalku
liuos civilinius asmenis buvo 
rasta atskirų revolverių ir 
šovinių.

Kaiji pirmoje, taip ir ant
roje organizacijoje didelė 
narių dauguma yra nevieti
niai gyventojai. Buvusių 
lenkų armijos karių organi
zacijos narių tarpe tik 17 
nuoš. via Vilniaus srities gy
ventojai. Visi kiti yra čia at
vykę iš Lenkijos gilumos. 
Sulaikytųjų tarpe yra nema
ža tokių, kurie Vilniuje ap

sigyveno tik 1939 metų ru- 
; denį. Tardymo duonemys 
! rodo, kad abi minėtos orga
nizacijos pradėjo formuotis 
į tuoj po to. kai žuvo Lenkijos
į valstybė.
i EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios 
daugybė straipsniu, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 nusl............... 28c.
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RAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAM) AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KA8 NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA

KAIP CHICAGOS LIETUVIŲ BAŽ- ! 
NYCIA PAVIRTO ŽVĖRYNU.

Nacių Artilerija Vakarų Fronte

Lietuvių Romos kataliku 
bažnyčia, kuri vilto žvėry
nu, randasi Chicagoje, 
Brightono Parko kolonijoje. 
Kaip ir kada tai atsitiko, pa
kalbėsime vėliau. Dabar rei
kia pasakyti keliatą žodžių 
apie pačią Brightono Parke 
koloniją.

Brightono Parkas vra vie
na iš naujausių Chicagos 
miesto dalių. Ji išaugo tik 
keliais metais anksčiau už 
Marųuette Parką. Abiejų 
kolonijų pijonierių tarpe 
buvo didelis lietuvių skai
čius.

Brighton Parko lietuvių 
parapija jau minėjo 25 me
tų sukaktuves. O ši parapi
ja čia buvo Įsteigta dai- tada, 
kada čia dar nedaug namų 
tebuvo pastatyta. Taigi ši 
kolonija, palyginamai, yra 
dar nauja, moderniška ii 
šiaip jau ne prasta. Į lytus 
nuo jos randasi garsus Stock 
Yardai ir taip vadinamas 
Central Manufacturing Dis- 
triet. Todėl, kai vėjas pučia 
iš tos pusės, tai turime ir du
rnų, ir suodžių, ir nemalo
naus kvapo. Į vakarus eina 
laukai. Todėl vėjui pučiant 
iš šitos pusės turime gryną 
laukų orą.

Nuo pat parapijos Įsikūri
mo čia klebonauja kun. A. 
Briška. Kai kas juokais va
dina ji Kalamaška. Jis yra 
daug kuo pasižymėjęs. Jis 
gaisus* kaipo finansininkas 
ir realestatininkas. Apie jo 
veiklą toje srityje yra daug 
visokių kalbų. Kad jis yra 
bizniškos krypties žmogus, 
tai aišku. Net parapijos mo
kyklos vaikai jo būdą gerai 
pažysta ir ji vadina “maize- 
iiu.” Jis skaitosi ir blaivi
ninku. Bet kuomet reikalas 
eina apie biznį, tai jo para
pijos piknikai ir bazarai 
rengiami su svaigalais. Nuo 
kitų lietuvių klebonų jis ski
nasi tuo, kad jis paskutinis 
Įvedė savo bažnyčioj angliš
kas evangelijas ir pamoks
lus.

Bažnyčia ir parapijos mo
kykla randasi po vienu sto
gu: apačioje bažnyčia, o 
viršuje, antram aukšte, pa
rapijos mokykla. Tas trobe- 
sis išrodo kaip caro laikų ru
siška kazeimė. Klebonija tai 
tikrai puošni ir brangi.

Dabar apie tai, kaip 
Brightono Parko lietuvių 
bažnyčia pramanyta žvėry
nu. Artinanties parapijos ju- 
bilėjui, bažnyčia buvo nau
jai išmalevota ir atlikti kai 
kurie pataisymai. Po išma- 
levojimo, parapijonai nuste
bę pamatė ant lubų keturius 
keistus vaizdus, su dar keis- 
tesniais parašais. Pavyz
džiui išmalevotas didelis va
nagas, o po juo padėtas pa
rašas: “Šv. Jonas.” Išmale
votas jautis, o padėtas po 
juo parašas, kad tai šv. Lu
kas. Toliau seka liūtas su pa
rašu: “Šv. Morkus.” Galop 
yra žmogiška figūra su pa
rašu “šv. Matas.”

Nereikia nei aiškinti, kad 
tie keturi paveikslai ir keisti 
po jais parašai sukėlė para- 
pijonų tarpe begales viso
kiausių kalbų. Tai buvo mįs
lė, kurios niekas iš parapijo
nų negalėjo atspėti. Atsira
do daug tokių, kurie stačiai 
pasipiktino. Todėl drąses
nieji kraipėsi Į kleboną, kad 
jis paaiškintų, ką tie paveik
slai reiškia? Išėjęs iš kan
trybės dėl nesiliaujančių 
kalbų, klebonas prabylo per 
pamokslą.

Kad žmonės tų paveikslų 
ir parašų nesuprato, tai, ro
dos, nebūtų ko stebėtis. Bet 
klebonui išrodė kitaip. Jis, 
kažin kodėl, supyko ant sa
vo žmonių ir per pamokslą 
išvadino juos rusiškai “du- 
rakais.” Bet, išvadinęs kata

likus durniais, jis visgi pa
aiškino, kad tie keturi pa-, 
veikslai vaizduoją keturių, 
evangelistų vėliavas, arba 
simbolius, bet ne pačius 
evangelistus.

Tokiu aiškinimu žmonės! 
tačiau nepasitenkino. Jie į 
sako, kad taip vaizduotij 
evangelistus nepridera. Ir; 
jie galvoja gana logiškai, i 
Sako, jei šv. Petras dažnai 
vaizduojamas su gaidžiu, 
tai ar tiktų nupiešti gaidį ii 
parašyti, kad tai šv. Petras? 
Šv. Mykolas vaizduojamas 
su velniu. Tai ar tiktų nu-; 
piešti tik vieną velnią ir pa-į 
rašyti, kad tai šv. Mykolas? į

iŠitaip ir kitaip Brightonc j 
Parko lietuvių parapijonai i 
bešnekėdami priėjo prie iš-! 
vados, kad jų bažnyčia pa-; 
virto Į žvėryną. Apie tą žvė- ■ 
lyną kalba jau visi Chicagos 
lietuvių parapijonai.

Toliau velta pamynėti Į 
kad musų kolonija turi jau 
ir “stebuklingą vietą.” Tai 
šv. Onos bažnyčią, kurion 
priklauso maišytų tautybių i 
parapijonai. Biedni žmonėt 
jau eina tenai sveikatos jieš- 
koti. ir kai kas tiki, kad te
nai tikrai ivvkstą stebuklin- 
gų pasveikimų. Bet tų “ste
buklų” jieško tik paprasti, 
nemokyti žmoneliai. Kuni
gėliai neina tenai sveikatos 
jieškoti. Ne, jie važiuoja i 
Floridą ir Californiją. Štai, 
ir musų klebonas nesenai 
žiemos vakacijas praleidę 
šiltuose kraštuose. Jis nėjo i 
tą “stebuklingą” šv. Onos 
bažnyčią sveikatos ir spėkų 
atnaujinimo jieškoti. Neina 
tenai kiti lietuvių Romos 
katalikų kunigai.

Toj “stebuklingoj” baž
nyčioj kartą Įvyko toks ste
buklas. Vienas jaunas lietu
vis nuėjo tenai pasimelsti. 
Po to jis sumanė uždegti šv. 
Onai žvakę. Kad pastatyti 
uždegtą žvakę ant altoriaus, 
reikia palipėti laipteliais. 
Vaikinas pastatė žvakę ir 
pamiršo, kad jis buvo ant 
laiptelių. Kai žengė atbulas, 
tai griuvo nuo altoriaus su 
dideliu trenksmu ir krisda
mas ant aslos nusilaužė 
sprandą. O kad kas tenai 
pasveiktų, tai tokių atsitiki- I 
mų da niekas nežino.

Tai tiek žinių šiuom kartu 
iš musų kolonijos. Kitą syki 
paduosiu daugiau.

Vietos parapijonas.

Worcesterio Žinios.
Sudegė 5 žmonės, jų tarps į 

viena lietuvė.

Kovo 2 d. Įvyko šiurpus 
gaisras, kur sudegė 5 žmo- i 
nės. Gaisras prasidėjo skle-' 
pe, bet žmonės sudegė visi, 
penktam aukšte, nes tai Įvy- i 
ko vidurnakti ir viršutiniai 
užtroško, nespėjo pabėgti 
per duris. Tarp sudegusių 
yra viena lietuvė moteris. 
Ona Sadukiutė-Hydock. Su
degė trys Nordstrom sese
rys, jauniausia 21 metų, o 
vyriausia 29 metų, ir vienas 
vyras, G. Thompson. Wor- 
cesteris labai liūdėjo dėl 
Nordstrom seserų, nes jos 
beveik visiem žinomos pa
rengimuose kaipo geros mu
zikantės. Todėl jų laidotu
vėse 6 kovo dalyvavo dau
gybė žmonių. Vien tik kviet- 
kų buvo keli vežimai.

Betvarkė draugijos susi
rinkime.

Kovo 5 d. buvo L. S. ir D. 
Draugijos mėnesinis susirin
kimas. Bet gaila, kad drau
gijos pirmininkas leidžia 
velti draugiją Į nereikalin
gas diskusijas, štai vienas 
pavyzdis: J. Žalimas krei
pėsi i draugiją kad išrinktų

žinios sako, kad vokiečiai vakaru fronte ruošiasi "žaibo karui.' Iki šiol vokiečiai nieko 
nedarę dėl to, kati rusai nebuvo da užėmę visu Pabaltijo valstybių. Vokiečiai bijojosi, kad 
I>er tas valstybes Anglija ir Eianeuzija nesuduotų Vokiejai smūgio iš užpakalio. Todėl 
Hitleris padėjo Stalinui užimti Pabaltijo valstybėse visas tvirtoves ir apsaugoti Vokietijos 
užnugari. Dabar, kai tas užnugaris apsaugotas, naciai pradėsią atakuoti Vakarų frontą, 
šis vaizdelis parodo jau užmaskuotą nacių artileriją.

delegatus Į Vilniaus lietu
vių gelbėjimo skyrių. J. 
Bakšys tuoj pašoka, kad 
mes — koks ten politiškas 
sąryšis — pasiuntėm J. Žali- i 
mą sugriauti tą skyrių. Na, 
ir prasideda diskusijos, ko
dėl Žalimas nesugriovė. 
Kuomet L. S. ir D. draugija 
visai tuo griovimu neužsi
ima, bet leidžia susirinkime, 
tuo klausimu kalbėti iv ai-!• • I
i iems politikieriams apie 
pusę valandos, tai jau tikra 
betvarke. Pirmininkas turė
tų tuojaus sustabdyti tokiu" 
svetimus klausimus.

Nutarė taisyt Oiympijos sa
lę; kainuos $10,000.

Kovo 12 d. buvo nepa
prastas L. S. ir D. draugijos 
susirinkimas apkalbėjimui 
statymo ar taisymo Olympi- 
jos Parke svetainės. Nutar
ta taisyti. Tai kainuos apie 
dešimts tūkstančių dolerių.1 
Tik gaila, kad iš virš 500 na
rių, susirinkime dalyvavo, ' 
tik 130. Kodėl nariai nesiru- ' 
pina draugijos reikalais?

Kalbėjo K. Petrikienė iš 
Brookiyno.

Kovo 10 d. buvo moterų 
ALDLD 155 kp. 25 metų 
gyvavimo minėjimas. Ta 
proga buvo surengta vaka
rienė ir kalbėjo K. Petrikie
nė iš Brookiyno. Buvo ii 
dainininkų. Reikia pripa
žinti, kad K. Petrikienė yra 
viena iš rimtesniųjų savo 
srovės kalbėtojų. Žmonių 
buvo visai mažai. Nors AL
DU) 155 kuopa gyvuoja tik 
keli metai, bet nežinia kodėl 
garsinosi, kad tai 25 metų 
kuopos apvaikščiojimas.

Atėjo minėjimų gadynė.

Balandžio 21 d. Aido cho
ras irgi minės savo 25 metų 
gyvavimą. Nors Aido chorą 
Įsteigė A. L. S. S. 40 kuopa 
1915 metų rugsėjo mėnesi, 
bet dabar mat, apvaikščioji- 
mų gadynė, tai nelaukiame 
nei to laiko, kada kas Įvyko. 
Buvo gadynė “masinių teis
mų,” gadynė “masinių re
zoliucijų,” dabar gadynė 
praeities minėjimo. Gaila, 
kad socialistai nenori tokių 
minėjimų rengti, o juk teisy
bę pasakius, tai tik per so
cialistus visa tai buvo Įkur
ta. Vargo Sūnūs.

ELIZABETH, N. J.
“KELEIVĮ” galima gaut pa

vieniais numeriais, sekančioj 
vietoj:

Mrs. V. Petkus. 227 First st. 
Ji užlaiko Saldainių ir kitokių 
smulkmenų krautuvę. (-)

IŠ NEW KENS1NGTON, PA.
Nepavyko gudri politika. Į
Vasario 25 d. SLA 192 ir į 

LDS 10 kuopos bendromis' 
spėkomis buvo surengusios! 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimą. Bu
vo prakalbos, o do prakalbų 
kortų lošimas. Pelnas buvo 
skiriamas Vilniaus reika
lams. Kalbėjo SLA viee pre
zidentas J. K. Mažukna ii 
S. Bakanas; pirmininkavo 
Stašinskas, LDS 10 kuopo 
darbuotojas. Pirmuoju kal
bėt o jum buvo perstatytas S. 
Bakanas, kuris apibudino 
Lietuvos vargu# dėl pasauli
nio karo ir dėl Vilniaus at
gavimo, ir nurodė, kad da
bai tiniu laiku Lietuvai labai 
reikalinga finansinė para
ma. Jis visai nelietė musų 
partijų.

Antruoju kalbėtojum bu
vo J. K. Mažukna, kuris kal
bėjo ilgiau, pasmerkė dikta
torius ir gana tiksliai apibu
dino Rusijos-Lietuvos pasi
rašytą sutarti ir ką ta sutar
tis Lietuvai reiškia. Jisai pa
žymėjo tą faktą, kad-Suomi
joj buvo daugiau demokra
tijos negu Lietuvoje, bet Ru
sija su Lietuva pasirašė su
tarti, o prieš Suomiją ka
riauja. Tai reiškia, kad Ru
sija kariauja ne už demo
kratiją: jei kas mano, kad 
Rusija kariauja už demo
kratiją, tai tas klysta, kal
bėtojas sako.

Pabaigus Mažuknai kal
bą, pirmininkas pareiškė, 
kad dabar bus rezoliucijos 
skaitymas ir paskui bus leis
ta publikai nubalsuoti, ar ją 
priimti, ar atmesti.

Skaityta rezoliucija.

Iš pradžios rezoliucija 
skamba labai gražiai, sure
daguota panumeriui nuo 
pirmo iki šešto, matomai ji 
buvo iškepta Brooklyne ai 
kitur kur.

Pirmas rezoliucijos punk
tas reikalauja Lietuvoje 
spaudos ir susirinkimų lais
vės; antras reikalauja de
mokratiškų rinkimų Lietu
voje, paskui politinių kali
nių paliuosavimo, ir taip to
liau. Visa tai gražu ir ide
ališka. Bet šeštame punkte 
jau siūloma susirinkimui pa
girti Lietuvos valdžią už pa
sirašymą su Sovietų Rusija 
“draugiškos” apsigynimo 
sutarties. Iš rezoliucijos to
no buvo aišku, kad jos auto
riams daugiausia rūpėjo už- 
girti Sovietų įsibriovimą i 
Lietuvą, o kiti punktai, kur 
kalbama apie demokratiją

ir spaudos laisvę, tai tik 
šiaip sau, dėl pagražinimo.

Diskusijos ir rezoliucija 
atmetama.

Pabaigus rezoliuciją skai
tyti, pirmininkas klausia, ar 
kas turi ką sakyti dėl rezo
liucijos. Pasiprašo balso S. 
Bakanas ir pareiškia, kad 
jisai, kaipo šio susirinkimo 
kalbėtojas, visai nieko apie 
rezoliuciją nežinojęs ir su 
jos turiniu nesutinkąs.

Pasiprašo balso Povilai
tis, LDS 10 kp. darbuotojas, 
ir giria Lietuvos-Rusijos su
tarti. Esą, jei Lietuva nebū
tų tos sutarties pasirašius, 
tai Lietuvą butų pasiėmęs 
Hitleris, o dabar Rusijos ka
riuomenė “saugoja Lietuvos 
nepriklausomybę.” Ir kaip 
tik ta sutartis buvus pasira
šyta, tai tuojau ir Lietuvoje 
geriau pasidarę, darbinin
kai daugiau darbų turi ir 
daugiau uždirbą — tvirtina 
diskusantas, patardamas 
publikai balsuoti už rezoliu
ciją.

Prašoma ir daugiau balsų, 
bet pirmininkas patarė baig
ti diskusijas ir eiti prie bal
savimo. Balsuojama. Di
džiuma balsų rezoliucija at
metama.

Nėra kuo pasigirti.

Jei rezoliucija butų buvus 
priimta, tai musų komunis
tai butų galėję girtis per sa
vo laikraščius dideliu “lai
mėjimu” Ne\v Kensingtone 
ir butų sudarę tarp skaity
tojų klaidingą nuomonę, 
kad Mažukna ir Bakanas
kalbėjo už Lietuvos-Rusijos 
pasirašytą sutarti. O tikre
nybėje, tai nei Mažukna, nei 
Bakanas nieko nežinojo kad 
tokia rezoliucija buvo iškep
ta. Net prakalbų rengimo 
komisijos nariai ne visi ži
nojo apie tą rezoliuciją.

Sunku suprasti, kuriems 
galams komunistai bruka 
tas užgyiimo rezoliucijas. 
Juk niekas prieš tą sutarti 
nei neprotestuoja, tai kam 
tie užgyrimai reikalingi?

Korespondentas-

Lengvas Bodas
Išmokt Angliškai.

Rar.kit:* reikalingiausiu žodžių it 
pasikalbėji”'1} knvjra sutaisyta taip 
lengvai ir 'Uprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbat anglii 
kai. Toje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet rieii .-akiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
ėjua krautnvėn, pas dakvara, paa bar- 
zdaakuti. paa kriaučių ir tt Su fone- 

' išk’i ištarimu ir gramatika. Antra 
' r*<M rtii ir pagerinta laida. Sutaiaė 
i St 'licbrlsonas Pusi. SR.............. 35c

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
LSS 19 kuopos susirinkimas manė, kad toks buvimas

Kovo 8 buvo A.L.P. Kliu- 
bo name LSS 19 kuopos su
sirinkimas. Įvairios komisi
jos darė pranešimus apie 
kuopos veiklą. Pasirodo 
kad kuopa rengia viešas dis
kusijas tema: “Ar Bolševi
kų Rusija Imperialistinė 
Valstybė?” Panašia tema 
turėjo diskusijas ir kliau
čiai. Žmonių buvo daug ii 
daugelis pageidavo ta pačia 
tema diskusijas tęsti toliau. 
Bet kliaučių Pildomoji Ta
ryba temą pakeitė, tad LSS 
19 kuopa nutarė, kad reikia 
tos temos norinčius žmonec 
patenkinti, ir diskusijos Į- 
vyks kovo 29. kaip 7:30 va
kare, A. L. P. Kliubo name.

Kuopa ipareigavo disku
sijų rengimo komisiją ofi
cialiai užkviesti komunistus 
i viršminėtas diskusijas ii 
duoti jiems progos Įrodyti, 
kad Sovietų Rusija nėra im
perialistinė valstybė. Kuopa 
mano, kad komunistai pa
kvietimą priims ir ateis ap
ginti Sovietų Rusijos vardą, 
nes jie per savo spaudą Įro
dinėja, kad ji nėra imperia
listinė valstybė, kad užka
riavimai jai nerupi ir tt.

Kuopos išrinktoji komisi
ja, kuri buvo išrinkta paga
minti einamuoju Europos 
klausimu lapelius, ši syki 
atėjo jau su tekstu. Tekstas 
kaip vienas komisijos narių 
išsireiškė, “gana aplaižy
tas.” Bet nariai dar ilgokai 
lapelio turinį svarstė, disku- 
savo ir nutarė pasiųsti LSS 
Centro Komitetui peržiūrėt, 
kad visais galimais budai- 
butų tobulas raštas ir atitik
tų klausimui. Pasirodo, kad 
pas socialistus yra daugiau 
kolektyvizmo, negu bent 
kur kitur, kur kepami parti
jos oficialiai cirkuliorai ne
atsiklausus narių sutikimo. 
Pas socialistus jeigu daro
mas viešas pareiškimas, tai 
ji ko plačiausia išgvildena 
nariai.

Kriaučių reikalai.
Kriaučių ekonominė būk

lė šįmet gana prasta. Tiesa, 
sezonas prasidėjo anksto
kai, bet išrodo, kad anksti 
bus ir užbaigtas. Pas musų 
lietuvius geriau dirba tik 
Atkočaičio, Lapašausko, 
Yuškevičiaus Matulio ir Ši
maičio siuvyklos. Kitos dirb
tuvės dirba gana prastai. 
Tiesa, unijos viršininkai nu
mato overkotų sezoną lyg 
gerėjančiu. Bet jie visuomet 
numato, tik, deja. kl iaučiai 
tų geresnių sezonų nekuo- 
met nesulaukia.

Musu lokale šių metu bir-4. «. «
želio mėnesyje pripuola de
legato rinkimai. Pas mumis 
yra Įstatymas, kad jei išbu
vai du metu delegatu, tai jau 
trečiam terminui nevalia 
kandidatuoti. Tuo klausimu 
V. Paškevičius per “Naują
ją Gadynę” jau kalbėjo. Jo 
nuomone, kliaučiai turėtų 
tuo klausimu iškelti diskusi
jas lokale, o ne pavieniais 
diskusuoti, kad toks delega
to tarnybos aprubežiavimas 
nėra praktiškas kriaučiams. 
Tiesa, tas klausimas, kaip ir 
daugelis kitų klausimų, turi 
dvi puses. Vieni mano, kad 
biurokratizmui išvengti rei
kia tarnybos laikas apnibe- 
žiuoti. O kiti mano, kad dir
bantis neaprubežiuotą laiką 
delegatas yra daug darbš- 
tesnis, daug apsukresnis, nes 
jis nori, kad ir toliau butii 
išrinktas.

Tiesa, delegatas yra svar
bus unijos pareigūnas, nes 
nuo jo neapsižiūrėjimo, ne- 
sumanumo nukečia kriau- 
čiai. Bet juk musų lokalas 
tas dvi metodas jau turėjo. 
Buvo laikai, kada delegatai 
buvo po kelis metus ir nariai

jiems nėra naudingas, tad 
aprubežiavo laiką. Bet pasi
rodo, kad ir aprubežiavus 
laiką nekas telaimėta. Tai 
kodėl tuo klausimu nepadis- 
kusuoti lokale? Galima.

Vytautas Kaulius.

Uariaus-Girėno Pa
minklo Statymo Ko

mitetas—
Praneša visuomenei, drau

gijoms ir pavieniams asme
nims, kad šiomis dienomis 
buvo išsiuntinėtos blankos 
aukas linkti Dariaus-Girėno 
paminklui statyti.

Jei kas tokių blankų dar 
negavo, malonės atsišaukti 
ir pareikalauti tų blanku iš 
Dariaus-Girėno Fondo rašti
nės, 280 Union ayenue, 
Broaklyn, N. Y.

Kiekvienoje blankoje yra 
40 vietų vardams-oavar- 
dėms ir aukoms Įrašyti.

Maloniai visus prašome 
pagelbėti komitetui surink
ti reikalingų aukų pamink
lui.

Siųsdami aukas, išrašyki
te čeki ar money orderi var
du Darius-Girėna^ Monu- 
ment Fund ir kartu su blan
ką atsiųsti iždininkui tokiu 
adresu: Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Station, 
Long Island, N. Y. Už aukas 
bus atsiųstas kvitas, o aukos 
paskelbtos spaudoje. Iždi
ninkas yra užsistatęs kauci
ją ir pinigus deda i banką 
trijų asmenų vardu.

Už laukiamas aukas ta
riame nuoširdų ačiū.

Komiteto pirmininkas 
Jonas Šaltis, vice-pirminin- 
kas — Waltei Shabunas, se
kretorius — Antanas Gudo
ms, iždin. — Jonas Spurga, 
iždo globėjai — Jurgis Kar
pus ir Juozas Kairys, finan
sų sekretorius — Steponas 
Briedis.

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Mokslo Draugyste 
minėjo savo 40 metų 

sukaktuves.

Vasario 25 d. Lietuvių 
Mokslo Draugystė gražiai 
pažymėjo savo 40 metų su
kaktuves ir ta proga buvo 
pagerbti draugijos steigėjai, 
kurie prieš 40 metų daug 
dirbo kol šią draugiją suor
ganizavo, ir nenustojo dar
bavęs! iki šių dienų.

Tiesa, pirmųjų darbuoto
jų jau nedaug beliko po 40 
metų, bet vis dar 5 yra, bū
tent : Jonas Ambrazaitis, 
Juozas Moskeliunas, Jonas 
Balčius, Domininkas Janu* 
šionis ir Antanas Palūpis.

Su tam tikromis ceremo
nijomis tie senieji I.MD ve
teranai buvo paliuosuoti 
nuo duoklių ir jiems Įteiktos 
narystės kortos su dovano
mis ir gėlėmis.

Iškilmėms vadovavo An
tanas Lelionis.

Muzikos programą išpil
dė Lietuvių Meno Choras ir 
trys griežikai.

Kalbėjo J. K. Mažukna, 
adv. Eduardas A. Schul- 
tzas, Petras Pivaronas ir ma
joro atstovas.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Reporteri*.

Wilke»-B*rre, Pa. — Ko
vo 31 d. vietos lietuvių Pro- 
gresyvis Kliubas rengia 6-tą 
metini bankietą Redingtono 
hotely. Kalbės Scrantono ir 
vietos miesto majorai ir lie
tuvių veikėjai. Dainuos p. M. 
Rigelienė iš Luzemės, p-lė 
Pranė Šeporaitytė iš l’ittsto- 
no ir visa eilė kitų daininin
kų. Programa bus transliuo
jama per radiją iš \VBAX 
stoties 8 vai. vakaro. P. R.

4
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Kur SLA. Seimas? Laiškas iš Vilniaus.
Šeimas bus Chieagoje. Ar 

jis Įvyks kurioj lietuvių ap- 
gyventoj apielinkėj, vidur
miesty, ar priemiesty? Tie, 
kurie įupinasi seimo rengi
mu. turi sudarę planus reng
ti viename stambesniųjų vi- 
durmiesčio viešbučių. Dėl 
to bolševikų “Vilnis” ir keli 
bizmėriai kelia lermą. Jie 
nori. kad seimas Įvyktų Lie
tuvių Auditorijoj, kur 10 
metų atgal bolševikai per

Be to, lietuviškasis Ame
rikos jaunimas jau nėra iš 
kSaimo atvykę žmonės. Jie 
yra buvę gražiose, patogiose 
ir imponuojančiose vietose. 
Jei musų Susivienijimas da 
neišgali laikyti seimus

Pirmas apsilankymas po 
17-kos metų.

Privažiuojame Vilniaus 
priemiesčius jau išaušus. 
Įdomus ir nepaprastas jaus-

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—Tegul jau bus ir taip. 
tėve. O ką daugiau pasa
kysi ?

—Maike, šiandien aš tau 
pasakysiu labai cekavą isto
riją.

—Nagi-nagi?
—Jes. Maike. stačiai cu- 

dauna naujiena.
—Gal sužinojai, kaip atsi

naujinti?
—Eik tu {>> paradais, su 

tuo atsinaujinimu. Man to
kių zbitkų nereikia. Aš suži
nojau labai serą sekretą.

—Na. tai pasakyk jau 
nors syki. ką sužinojai.

—Sužinojau, Maike, ge
riausi spasabą. kaip svietą 
i įazumą atvesti.,kad vietoj 
vaino?, ant svieto butų šven
tas pakajus.

—Tai jau niekus kalbi, 
tėve.

—Ne. Maike. tu da neži
nai. Zakristijonas davė man 
tokią gazietą. ką vadinasi 
“Pranciškonų Pasaulis.” tai 
ttnai via aiškiai išvirozyta. 
kokiu s paša bu galima ištvir
kusi svietą pataisyti.

—O kaip?
—Tas receptas. Maike. 

via išvirozytas šitokiais žo- 
džia s: “Jeigu gi eta meda
lių ant kiūtinės butų žiups
nelis pelenų, tai tuojaus pa
sikeistų šios .-vieto mintys. 
Jei pasaulio piliečiai pasi
klausytų pelenų himno, tai 
nuti-tų baisieji kanuolių 
himnai." Na. tai ar ne aiš
kiai pasak via. Maike?

—Čia. tėve. niekas nepa
saką i a.

— Kaipgi tai ne! Jeigu 
visi svieto pravadyriai paka
bins ant savo krūtinių po 
maišiuką pelenų, tai vietoj 
vainos, prasidės ugados: o 
vietoj kanuolių baubimo.
e ii dėsime tik vargonų muzi- « < . *■ 
ką ir uostysim kvepiančius 
kody’ų durnus.

—Jeigu jau tu nori burtų, 
tėve, tai kam reikia dar pe
lenų? Gali pasikabinti sau 
ant kiūtinės zuikio koją ar
ba arklio patkavą.

—Maike. čia tai šiur butų 
bintai. Su zuikio koja tiktai 
nigeriai žegnojasi. Hitlerio 
su ja nesustabdysi.

—čia tu pasakei tiesą, tė
ve. Zuikio koja karo nesu
stabdys. Bet nesustabdys jo 
ir peienų maišelis.

Tai kaip tu rokuoji, 
Maike, ar katalikų bažnyčia 
’><• reikalo pelenus žmonėms 
ant galvų barsto?

Žinoma, kad be reika
lo. Tik pagalvok, tėve, kiek 
kunigai turi prasimanę viso
kių burtų žmonėms apsau
goti nuo pikto! Kryžiai, 
-ka plotini. juosteles. žvakės

agnosėliai, šventintas van
duo. šventinta ugnis, šventos 
Agotos duona, visokios re
likvijos, kunigų celibatas, 
davatkų cnata. visokie sak
ramentai. atlaidai, pasnin
kai, išpažintys, misijos ir ki
tokie dalykai. O ar visos tos 
priemonės padeda žmonėms 
nors kiek? Pažiūrėk i kalėji
mus, o pamatysi, kad tenai 
daugiausia sėdi tikinčių 
žmonių, kurie nešioja rožan
čius. bučiuoja kryžius ir tt. .

—Jes, Maike. išrodo kad 
tu čia teisybę sakai. Eisiu ir 
j ase kyšiu zakristijonui, ką 
pas tave girdėjau. Ale pa
sakyk. vaike, kaip tai gal: 
būt. kad kunigai rašo tokius 
niekus ir siūlo žmonėms pe
lenus nešiotis ant krūtinių? 
Juk jie per ilgus metus mo
kinosi. tai, rodos, turėtų 
daugiau razumo turėti?

—šitą klausimą, tėve. pa
svarstyk su zakristiionu.

—Okei, Maike. Gudbai!

RUSAI IŠKRAUSTO GY
VENTOJUS IŠ ŽIBALO 

APYLINKIŲ.
Iš Turkijos pranešama, 

kad iš Batumo apylinkės 
bolševikai pradėjo vyti civi
lius gyventojus ir stato tenai 
tvirtoves. Vadovauja Hitle
rio atsiųsti inžinieriai. Balu 
mas guli prie Juodo* Juras., 
todėl rusai ir vokiečiai tikisi 
tenai Anglijos laivyno už
puolimo.

APIPLĖŠĖ GEMBLERIUS.
Milforde, netoli nuo B »>- 

tono. pereitą nedėldienĮ 3 
ginkluoti banditai užpuolė 
25 gemblerius, kurie pasi
slėpę nuo policijos akių lošė 
kauliukais, liepė visiems su
stoti veidais i sieną ir nusi
imti kelines. Banditai surin
ko iš kelinių kišenių apie 
$2000 pinigų ir pabėgo.

14 ŽMONIŲ ŽUVO LĖK
TUVO NELAIMĖJ.

Pereitą nedėldienĮ ant Li
pant salos nukrito ir sudužo 
italų orlaivis su keleiviais. 
Katastrofoj žuvo 14 žmonių.

«KELEIVIO” KA
LENDORIUS
1940 METAMS.

Šių metų “Keleivio” Ka
lendorių pavėlavome išleist, 
bet jau šią sąvaitę išsiunti- 
nėsime tiems, kurie ji užsi
sakė. O kas da neužsisakė, 
gali prisiųsti užsakymą da
bar. Kaina “Keleivio” skai
tytojams - 25c. Prašome ad
resuoti taip: “kelei'.is/ 
253 Broad^av *>•• Boston,

. • • r.

ge r___________ _____ .___
iriausiose miesto vietose, jis masų pirmą kartą buvau .Vii 
turėtų šalintis visai papras-; njuje iggg m., ; o paskutini 
tų. Tą jaunimą mes nonme 1922 metais. Daug prabėgo 
gauti, j organizacijas Įma-;iaįko> daug kas pasikeitė ir 
sinti. į jį reikia ir Įspūdi pa- piliečių ir valstybių gyveni- 
daryti, savo kulturingumu me,

porą dienu baubė ir buvo i jam pasirodyti, jo akyse tau-
polici jos išvarvti iš seimo. tos prestižą kelti. Susivieni- , kontrolė . .. ~ ...

Toji Lietuvių Auditorija ' .įtao prietema tai nepatinka. —Svetimos valiutos turi-j8’* ^Mežin^PdkffkStrtT

sėtinai nešvarioj Chicagos i ternPtV- —Neturime, — atsako ke-į Negalima, sakau, kad
dalyje, kur nėra nei vieno Galų gale, ar SLA seimai leiviai.—Tiktai litais... Zlo- i™reįau «^kogeSmU

sts •«? aatfs'sa-------------------.-rašalu

kelioms valgykloms? Dau
gelis biznierių musų organi- eina toliau, 
zacijos ir žinoti nenori. Ka- J Vilniaus stotis. Einame iš 
da Chicagos SLA. apskritys antro perono žemyn į tunelį, 
ką parengia, biznierių ten Mumyse kaž koks kauniečių 
matome mažiau negu pustu- patriotiškas jausmas, 
zinj. Ir ne tuos, kurie dabai! 
sykiu su bolševikais užsima- . . nė seimą gauti i Lietuviu! P^atesnl» *^0 v enas.
Auditoriją? Bolševikas nie- . —Bet, žiūrėk, čia tunelis 
kad nei vienas nėra atsilan- ilgesnis, 
kęs, nes jie turi savo susivie- —Taip, bet musiskis Kau- 
nvjimą. Prisienia pasakyti ir ne švaresnis... 
tą karčią teisybę, kad ir di- Stotyje dairomės. Daug 
džioji lietuviškų biznierių suskurusių žmonių, 
dalis nėra tautiška. Su rei- Imame vežiką. Nepasi- 
kalais retas tesikreipia i sa- klausę kainos, susėdom ir 
viskius. Net su pasididžia-, važiuojame, 
vimu kalba apie transakci- —Į Mickevičiaus gatvę. Į
jas su kitataučiais. George viešbuti, — sakome

Atsiminkime, kad SLA vežikui, 
seimas nėra vienų chicagie- Jo kumelaitė maža, šon- 
čių konferencija. Chicagie- kauliai rodos, kad ir ji, kartu 

gyvena nemažiau lietu- {čiai gyvens namie. Iš kitų su savo šeimininku, pergy- 
vių, negu toj, kur randasi! miestų atvyks apie 300 dele- veno karo ir okupacijos mė- 
Lietuviu Auditorija. Apie- gatų. Kur jie apsigyvens? nesiūs, 
linkėj, vadinamoj Town of Tie, kurie apsibus pas gimi- į —Nemušk arklio, užmu- 
Lake ir Brighton Park yra nes ir draugus, bus išsimėtę ši! — šaukia vienas musų. 
kur kas daugiau lietuviškų Po plačiąją Chicagą, daug —Ale nie biję. Tylko tak
saiiunų. Kodėl neturėti sei- mylių nuo Lietuvių Audito- sobie, — atsako pasipikti
nta* ten ? rijos. Jie vėlinsis i seimo po- nusiu balsu vežikas. Kas

Sakoma, kad i Lietuvių bėdžius, turės skubintis na- tiems ponams darbo, jis sau 
Auditoriją Susivienijimas mo, kad pasiruošus į vaka- galvoja; juk čia mano ku
tini Įdėjęs pinigų. Taip. j rinius parengimus; po posė-: mele, ne jų.
$15,000. Bet tie pinigai jau džių neturės laiko maišytis. Pravažiavome vieną gat- 
žuvo. Jos statytojai, promo-j žmonėtis ir tartis su kitai; vėlę, pasukome į antrą. Prie 
toriai ir manadžeriai sudėjo delegatais. Apsigyvenusieji krautuvių ilgiausios " eilės

(Rašo Karoli* Vairas.)

taip pat musų kareivis su Į Ji tai sako ne pasididžiuo- 
šautuvu. i dama, bet pašiepdama. Jos

Išlipu. Ties kampu musų užaugo toje atmosferoje, 
policininkas. kada Vilnius buvo laikomas

—Kas atsitiko? — klau-
šiu priėjęs.

—Neleidžiama važiuoti, 
Sovietai kraustosi iš Vil
niaus.

—Ar ilgai neleis?
—Nežinau.

Per vagonus eina valiutos! *. dalYti?
i Atvažiavome is Kauno. Mu-

viešbučio, kur pa 
nakvynei vietos nerasi, kur 
ir valgyklos tik labai išalku
si kostumeri tegali paten
kinti. Saiiunų pačioj Audi
torijoj du ir kožname bloke 
po kelis. Jeigu delegatai gir
tauti susi važiuotų, keblumų 
jie neturėtų.

Žinoma, tie saliunininkai, 
iš kurių tik keli tėra Susivie
nijimo nariai, norėtų turėti 
seimą savo pašonyj. Vaka
rais, po seimo sesijų, delega
tai praleistų pas juos nema
ža pinigo. Net ir tos dvi di
desnės ir dvi mažesnės lie
tuvių valgyklos, nes tiek jų 
čia tėra. norėtų turėti uždar
bio. Visiems kitiems lietuvių 
biznieriams ir profesiona
lams, kurie šioj apielinkėj 
randasi, iš seimo nebūtų jo
kio pelno.

Chieagoje yra apielinkių,
kur

Į ją apie S200.000 organiza- delegatai 
žijų

xr , j. . , - -i Nusprendžiame grįžti į geValdininkas nusisypsojo, ležin/eiio stotj, plaukti ir 
kilsteli ranką prie kepures u -r- - -

tame pat name. žmonių. Kitur krautuvių
„ ir žmonių pinigų ir ji kur seimas vyksta, turi laiko ]aagai lentomis užkalinėti, 

vos tik netapo parduota ant ir patogumą lyte ir pasiruoš- Langai popieriaus juostelė- 
akcijono. Po ilgų tąsynių ti ir pavalgyti. Ko nespėjo; mįs aplipinėti, nuo bombų 
teismuose leista visą reikalą padalyti ryte, tą padaro pie- gprogrimu apsisaugoti.
perorganizuoti ir gauti iš kur tų laike ar vakare. Ir kada _ C f Atimi ’____ <
nors paskola, kad atmokėti i vidurmiesčio viešbuty neiš- OLOR*
tūkstančius užsivilkusiu tak- i tepęs delegatas gauna mo
šų ir kitokiu išlaidu. Susivie- i demišką vietą už doleri ii 
nijimas pasižadėjo pasko- i pusę dienai, tai nėra bran- 
linti ant pirmo mortgičio gu. Transportacija jam ne- 
$20.0<>0. Tai geia ir saugi kainuoja. Visi patogumai 
paskola. Ji da nėra padarv- vietoj. Reikia atsiminti, kad 
ta. bet. turbut, bus padaryta, bent trečdalis delegatų yra
Užjos davimą bene dau-' moterys. Kokius patogumus _____ __________ ________
giausiai darbavosi SLA iždo .į°? ras^ Lietuvių Auditori- Sukinėjasi, lyg kur eina, lyg 
globėja E. Mikužiutė ir ai’ba panašioj vietoj? kur grižta. Rodos, be tik-
lutiniame sprendime jos ‘ Net ir vvram ten ji ne kokia. sįo.

) alsas nu vėrė. Dabartinė ’ Valgyklų vidurmiesty ei- Vežikas pasuko į kitą gat- 
Liet. Auditorijos organiza- 5^ Pasirinkimas pagal ki- Išlenkta, netiesi. Ir da
ci.ja ir jos šalininkai turėtu, gg^ių ir skonį. Sveikesnio h d eilės žmonių. Pavažiavome, 
būti dėkingi iždo globėjai.ge,-esnį0 valgio čia gaunama ......
už daiy a* pastangas, kad,^ pigiau negu kitose Chi- 
Auditonia pasiliktų lietuvių • cag0S dalyse. Ir švarumas ir 
rankose. Į puošnumas vietų ir patarna-

kad seimo rengimo ko- vimas nepalyginamas. Čia 
teatrai tiems, kurie mėgstamilete Mikužiutė ir daugelis 

kitų argumentavo už seimo 
laikvma vidurmiesčio kuria-

tgal!
ikojt

sušuko
kareivis. Rankoje šautuvas. 
Ant šautuvo durtuvas.

—Kas atsitiko? — klau
siame.

—Negalima čia važiuoti! 
—jis dar karią šuktelėjo.

šaligatviuose daugybė 
žmonių, nore dar ir anksti.

inįc
pasiinformuoti. 
deiybos.

—Penki litai, — jis mums 
sako lenkiškai, atkišęs kietą 
ir sausą ranką. Duodame 

i keturius.
—Penki... penki litai, po

nai; viskas pabrango, avi
žos pabrango... Penki litai...

Pagaliau, likvidavome 
ginčus su vežiku, sumokėję 
keturius. Vėliau mums aiš
kino viešbutyje, kad reikėję 
mokėti tiktai du.

—Lupikas, — sako.—Ve
žikai visur lupa. Toks jau 
“narodas.”

Su vežiku

pilna mokinių, 
berniukų. Kitų 
dar lenkiškos 

keturiais

Stotyje 
Mergaičių, 
kepuraitės 
konfederatkos, 
kampais. i donarmiečius.

Jų vis daugi; u prisirenka, 
naujų ateina. Pasienių suo
lus apsėda, jaunu ir nerūpes
tingu juoku aidina didžiulę 
bufeto salę.

lenkų kultūros pažiba, tik 
ne lietuvių sostine.

Klausiame aukštą polici
ninką kelio į Ostrabiamską 
gatvę. Jis mandagiai lietu
viškai atsako:

—Pasukite ten... bus Vel
ka; o paskui, vėl pasukus, 
bus Ostrobramska...

Pravažiuoja keliasdešim- 
tįs bolševikų vežimų su iš- 
kraustomu iš Vilniaus turtu. 
Brezentais uždangstyti, vie
nui* kitur iš po jų kyšo mai
šai su bulvėmis, rašomieji 
stalai, kėdės, kopūstų gal
vos, ropės, runkeliai... Ark
liukai nedideli, kaip ožiai, 
uodegose prisagstyti popie
riukai su numeriais; pakink
tai—prasti, kitur virvutėmis 
paraisioti.

Ratai, žalsvai nudažyti, 
dunda Vilniaus gatve, pra
suka pro Vokiečių gatvės 
kampą ir rieda pro mus, pro 
kitus, pro Rudzinskio kavi
nės duris, pro Trockio krau
tuvės langus.

Vežimuose po du, po du 
bolševikai kareivėliai, smai
lomis kepurėmis, virvukė- 
mis persijuosę, odinių diržų 
nesimatė. Ne išteklių unifor
mos, ne nutukusių žirgų 
saugotojai, rytų Europos 
naujųjų idėjų gynėjai...

Ir mes nuėjome savo ke
liais, akimis nulydėję rau-

P10 Aušros Vartus eina 
žmonės ir buvę žmonės, tik
rieji šeimininkai ir svečiai.

Kelia kepures, keliame ir
Mes šaltą rytą pusiyčiau-, mes> 

jame ir šildomės. Ant kiek-1 Prie sienos stovi aukštas 
vieno stalo pastatyti žydin- plačiapetis raudonu veidu
cių gėlių krūmeliai moli
nukuose. Ir varge skęstąs
Vilnius neprara 
jausmų.

Išėję į priekį,

estetinių

dairomės

vyras, žiuri galvą pakėlęs Į 
paveikslą, judina lupas, mel
džiasi ir prašo. Bet paveiks
las jo negirdi.

Pasieniais šaligatvyje klu-
autobusų. Ir čia prieš įeina- • pOja moterys ir vaikai. Ir 
mąsias duris mokinių būrys, tokių daug.
Klausiu vieną: ~ *

—O dėl ko ne mokykloj?
—Neleidžia praeiti. Ir čia

bandžiau, ir ten, niekur ne- j vju namiškiams Kaune par- 
praleidžia. -vežti.

—Tiys litai,

Prie Aušros Vartų krau
tuvėlė su mažmožiais ir su- 
venirais. Sutariame lauktu-

Nebelaukdami autobuso, 
einame pėsti Aušros Varių 
linkui, su portfeliais ir če
modanais. Visais šaligat
viais žmonių daug. Jauste _____
jauti, kad jų tarpe yra tokių, i į'u degtukai, 
kurie čia rado prieglaudą.! Pardavėjos panagė* juo

aiškina
mums nebejauna krautuvė
lės savininkė, rodydama iš 
eglės skujų padalytą lėliu
kę, kurios kojoms įsmeigti

pabėgę iš karo audros ver
petų. O šių pabėgėlių tarpe 
yra ir buvę žmonės, kuriems prašo 
jau nebeliko nei tėvynės, nei! _o tai kaip? Kas užsi- 

’ seimos židinio. Sutruko visi; prašo? Musų kainos be de- 
saitai, nebeliko gyvenimo,, rybų. Dabar viskas pabran- 
nebėra rytojaus. į go, ir darbininkas, ir dažai...

Susii-upinę veidai Vienas !_skundžiasi gavėja. - 
tik noras — pavalgyti. Ir to žvakės antai^ buvo pa še- 
negauni be pinigų, siu gi siasdešimts grošų, o dabar

v v/*' !"e?’If m,alsto.stlT’ del * po aštuonius zlotus... žadė-
k°kie alimentai vi a tg, ,r ilgos žmonių eiles prie! V atvežti iš KaunQ vaško> o 

non seimo lietu ių, krautuvių. i ar atveš, kas juos žino?
Ties vienu kamim būrelis pinigų vertės dar niekas

dos, rankos purvinos. Sako
me, kad brangiai ji užsi-

ir vėl: 
—Stok! Negalima!—Čia

kurie
apielinkėj? Labai menkus ii

juos lankyti vakarais, 
didžiosios krautuvės

C’a tik sentimentu pagrįstus jie 
bile teturi ir tevnrtnifl Svarbiau

žmonių. Jų tarpe nebejauna 
žydė parduoda kaliošus.

impresiją ir Į spaudą ir Į pu-; nervuotis troškiose svetainė- sifaituotų,” jei ne pasalingi 
bliką. Ir Liet. Rymo Katali-'se. Nuo ryto iki vakaro per politikieriai, kurie per ilgus 
kų Susivienijimas neturėjo: 5 arba 6dienas. Tai yra kan- metus lietuvius biznierius 
savo seimo Chicagoj arti ku- 'kinimas, kurio galimais- niekino,dergė,odabarveid- 
rios lietuviškos parapijos, o j vengti. mainingai nuduoda pasida-
nusikėlė i vidui miestį. Visi Viešbučiai duoda dovanai rę jų prieteliais. 
žymesnieji Chicagos lietu- erdvią, puošnią, dirbtinai Rašau šį straipsnelį, kad 
vių parengimai, ar jie butų vėdinamą svetainę seimo SLA nariai ir busimi delega- 
rengiami katalikų, ar tauti- posėdžiams. Taip pat svetai- tai žinotų kas ir kokiais su
ninku ar keno kito, Įvyksta neles ir kambarius pasitari-j metimais varinėja intrigas 
vidurmiesty Rengėjai žino mams ir komisijoms. Jiems, Chicagoj dėl šeinio vietos, 
priežastie. yra interesas tai daryti Karys.

rėdamas pilvą patenkinti?
Žmonės visokeriopais ko

stiumais ir be kostiumų, su 
apsiaustais ir be apsiaustų. 
Prieš mus eina tiys gimna
zistės lenkaitės. Girdi mus 
kalbant lietuviškai. Viena jų

§ aršiai lenkiškai sako savo 
raugei, kad mes girdėta
me.
—Nie za poniui j, Halina, 

že žyjemy juž v. stolicy! 
(Neužmiršk, Halina, kad 
py’i’onnm jau sostinėj!)

: nežino, ar bent parodo, kad 
nežino.

Krautuvių languose mais
to prekių jau yra. Ligi naujo 
parėdymo vienam žmogui 
galima nusipirkti: pusę ki
logramo duonos dviem die
noms, 1 kilogramą kvietinių 
miltų dviem sąvaitėm, 1 kg. 
riebalų dviem sąvaitėm, ket
virtį kilogramo sviesto taip 
pat dviem sąvaitėm; drus
kos, cukraus, kruopų po pu
sę kilogramo dviem sąvai
tėm. Aptiekinės dozos, bet 
ir jos geriau, negu niekas.

Tik kas daryti tiems, kas 
neturi nei skatiko ir toms 
aptiekinėms dozoms?

—A, Wojna. Kiedy woj- 
na, to juž wojno, — prisimi
nė man kareivių dainelė, 
kurią lugpiučio mėnesį gir
dėjau Varšuvos gatvėse.

Toks buvo mano įvažiavi
mas į Vilnių prieš Kalėdas, 
1939 metu gruodžio 1? d.
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Čia Užtroško Domais 4 Asmenys.

Penktas Puslapis.

VOKIEČIA1 STATO BOL
ŠEVIKAMS SIGFRIEDO !

LINUĄ KAUKAZE.
Londono “Evening Stan-, 

dardo” korespondentas pra- į 
neša iš Belgrado žinių, ku- i 
rios dar prieš keliatą sąvai
čių buvo laikomos nepagrįs
ta sensacija. Jis praneša, 
kad žinomas Sigfriedo lini- į 
jos statytojas ir autostradų į 
specialistas, vokiečių inži- • 
nierius Todtas, šiuo metu ’ 
esąs Kaukaze.

Kartu su juo ten esą ne
maža kitų vokiečių specia- į 
listų. Jo kelionės tikslas į 
Kaukazą esąs apžiūrėti gali-, 
mumą pastatyti ten įtvirtini
mų liniją, kurią, kaip mano
ma, Stalino valdžia netru-; 
kus norinti pradėti statyti.'
Linija eitų netoli nuo Turki-i 
jos sienos. Sovietų Sąjungo- • 
je manoma, kad franeuzų į 
ir anglų armijos, padeda
mos turkų, gali ją pulti.
Kaip žinome, sąjungininkų 
jėgas ten jau kuris laikas or
ganizuoja gen. Weygandas.
Korespondentas tvirtina, ———————— ■
kad toji linija, kaip jis iš vi- Sudegė Du Lietuviai
sai patikimų šaltinių sužino- ______
jęs, bus pradėta statyti ne- Laona miestely, Wiscon- 
trakus. Be to, dr. Todtas pa- sjno valstijoj, sudegė Petro

Kaukaziečiai Laukia 
Išlaisvinimo.

Gruzija, Azerbaidžianas ir 
Armėnija jau 20 metų ken

čia bolševikų diktatūrų.

Ženevoj, apie Tautų Ly
gą, dabar yra susirinkę triių 
buvusių Kaukazo respubli
kų atstovai — Gruzijos, A- 
zerbaidžiano ir Armėnijos 
—kurie jau 20 metų gyvena 
užsieny, nes jų šalis paver
gė Rusijos bolševikai. Po 
karo tose Kaukazo respubli
kose buvo įsikūrusios demo
kratinės valdžios, bet už
griuvo ant jų raudonoji ar
mija ir jų nepriklausomybė 
buvo sunaikinta.

Dabar tų respublikų at
stovai mato galimybės vėl 
susilaukti laisvės. Jie mano, 
jog karas tarp Vokietijos ir 
aliantų eina prie to, kad 
Francuzija ir Anglija turės 
užimti Kaukazą ir atkirsti 
žibalo šaltinius, kad bolševi
kai negalėtų pristatyti Vo
kietijos armijai gazolino ir 
aliejaus, Anglija ir Francu
zija jau turi sutraukusios 
600,000 kareivių prieš Kau
kazą, ir prie to skaičiaus da , ____ ____________ o______
reikia pridėti Turkijos armi- dėsiąs perorganizuoti Rusi- §jjyjl<aus namai ir ugny žuvo 
ja. Taigi kaukaziečiai tikisi, jos automobilių piamonę, ayj ovvvbė'® Jonas Šimkus kad šitos spėkos galėsian- kuri dabar labai ištyžusi. y -a-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

North Bergeno miestely. N 
mais užtroško patys šeimi

ew Jersev valstijoj, Jensensų namuose kilo gaisras ir <lu- 
ninkai ir buvę pas juos du svečiai.

Rezoliucijos Dienos Klausimais.

NEGALIU PRAEITI TY- f 
LOMIS.

Nashua, N. H., Amerikos j 
mastu nedidelis miestas. Ne; 
tiek daug tenai ir lietuvių. 
Bet mažos kolonijos kaip; 
tik įrodo savo prisirišimų 
prie tėvų žemės ne žodžiais, j 
stambiomis rezoliucijomis 
ir reikalavimais, bet dar-' 
bais. Nashua lietuviai, jau 
nekartą įrodę savo duosnu- 
mą, dabar vėl visos draugi
jos susitanisios išrinko ben
drą komitetą iš pirmininko 
—Šimano Ulcicko. nagelb. 
—Jievos Glaveckienės, sek
retoriaus— Felikso Busla- 
vičiaus ir St. Radzevičiaus 
ir iždininko — Kazimiero 
Nadzeikos. Tokio bendro 
darbo ir rezultatai gražus— 
iš Nashua gautas čekis su
moje $555.55 su sekančiais 
žodžiais: “Mes, Nashua. 
lietuviai, sveikiname lietu
vius vilniečius, atjausdami 
sunkią padėtį, siunčiame 
8555.55 čekį ir linkime kelti 
lietuvybę Vilnijos krašte ir 
kad trispalvė Lietuvos vė
liava plevėsuotų Gedimino 
kalne per amžius.“

Ačiū. jums, Nashua lietu
viai, dirbkite ir toliau ranka 
rankon, petys į petį.

Jonas Budrys, 
Liet. Gen. Konsulas. 

1940, III. 12,
Nevv Yorkas.

PAJIESKOJIMAI
pH'icškau Marijonos hOMEIKY- 

TES-Oaunorienės. paeina iš Kakare-* 
kės kaimo. Kidulių vai. pirmiau gy
veno Chicairoj, dabar nežinau kur ji 
yra. Taipgi Juozo ir Matildos Bacevi
čių paeina iš Karališkių kaimo. Kidu
lių vai. Jie j-yveno seniau Montreal, 
Kanadoj, bet dabar Suv. Valst. Pra-. 
sau atsišaukti arba kurie žinot pra-’ 
sau pranešti jų adresą.

George Oamushis 
1546 E. 67-th Street, Chicajjo, 111.

Ona Blažienė-Kulpaniutė. pajieš
kau brolio VINCO KL’LI’VNO, paei
na iš Punsko parapijos, Vaiponiškių 
kaimo. Girdėjau gyvena VVaterbury, 
Connecticut. Prašau ii pati atsišauk
ti. kurie žinot kur jis randasi, malo
nėkite pranešti sekančiu adresu: <4, 

Mrs. Ona Blažienė
576 Pearl st.. Stoughton. Mass.

APSIVEDIMAI.

175 Akrų Farma
Gers lygi žemė. 10 akerių "irios, 

budinkai. mulai, galviiai. avys. par
šai. būrys vištų, farinos įrankiai, vis
kas už $2.400; įmokėt $l.loo. Kita 
farma 4o akerių su budingais Miehi- 
gano valstijoj, kaina Sl.SOt); įmokėt 
šl.ioi.i. Parduodu dėl silpnos sveika
tos. MRS. Z. ADAMS. <:;»

Berlin. Md.

Gera Biznio Proga
PARSIDUODA GRILI. SU PILNU 

I, AISNIU GĖRIMAMS. Gerame biz
nio distnkte AVaterbury. Savininkas 
parduoda dėl nesveikatos. Orchestra 
griežia 5 vakarus kas sąvaitę. Ant 
radio transliuojama kas sekmadienį, 
2:30 dieną per stoti AVBRY. AVater
bury. Vietos dėl 250 ynatų. Parsiduo
da tinkama kaina. Patelefonuokite 
AVaterbury 3—97»4 arba kreipkitės 
laišku ar vpatiškai: Stanlev’s Grill. 
501 N. Main st., AVaterbury, Conn.

cios lengvai bolševikus iš 
Kaukazo išvyti, ir tuomet 
tos trys Kaukazo respubli
kos busiančios išlaisvintos 
iš Stalino diktatūros.

RUMUNIJOJ BUSIĄ PA
LEISTI IŠ KALĖJIMŲ 

FAŠISTAI.
Žinios iš Bukarešto sako, 

kad Rumunijos karalius pa
skelbęs Geležinės Gvardijos 
nariams tokį pasiūlymą 
paleisiąs visus juos iš kalė ji

18 metų amžiaus Šimkų sū
nūs, ir Mykolas Yetsik, 50, 
metų amžiaus vyras, kuris' 
miškuose dirbdamas buvo 
sužeistas ir negalėjo paeiti.

Šimkų šeimyna turėjo 
tuose namuose saliuną. Vie-: 
ną vakarą senis Šimkus su 

J savo žmona uždarė bizni ir
NUŠOVĖ ANGLIJOS

VALDININKĄ. atėję i butą užuodė durnus.
Londone pereitą sąvaitę -mų, jeigu jie pnsieks jam iš- Jie pravėrĮfduris į viršutinį 

buvo mitingas Indijos klau-1 tikimybę ir jsirasys į Tau- , ir liepsna tuoiau«Simui svaratyt. Vienas indas davHiems afes
išsitraukė pištalietą ir pra- nmtelę legalę partiją Rumu- ^us jJau b^vo nuėję 
dėjo šaudyt į estradą. kur i “' -iaunasis šimkus ir Pa‘i
sėdėjo žymus Anglijos vals- degęs Maikas (Mykolas
tybės vyrai. Sir MichaelO - GYetsik). Tėvas iš apačios
Dwyer, buvęs Punjabo pro- pradėjo šaukti sūnų. Tas at-
vmcijos Indijoj eubernato- Jojome*-arte, SF' siliepė, sakydamas: “Aš
nūs, gavo dvi kulipkas kru- įmto)ai n^ude Rumunijos ban£au ? , išleigti

Policija žmogžudį tuojaus va dzia pradeda taikytis f • liepdavo Priia- 
suėmė. Jis vadinasi Singh prie Hitlerio, todėl ir jo ša-j ?eRope^
Azad in nkus nori pa leisti iš ka- Lę-,-P, 2 J \
Azatl- lAiimn tuo<*u vyni per antro

AMT ruv^rrifs n* J ----------aukšto langą/ Bet langą pa -
ANI KKTZKc.LEd U z- PUANTAI FINANSUOJA kėlus, liepsnos davė ugnia- 
MUŠTA 26 ŽMONĖS. į PARAKO GAMYBĄ ! gesiams į veidus ir nuvarė 
Texų valstijoj pereitą są- AMERIKOJ. juos nuo kopėčių. Per tris

vaitę Įvyko baisi nelaimė. Washingtono žiniomis, valandas namas sudegė iki
Važiuojant darbininkams anglai su franeuzais ketina i pamatų. Jaunasis Šimkus ir 
troku skersai geležinkelį, pirkti Jungtinėse Valstijose Mykolas įetsik žuvo lieps-
užbėgo traukinys 
sudaužė, 
darbininkai

ir troka sprogmenų už $100,000,000. no^-.5 — - - - - - - Apie tai praneša ameri- 
mums

16 kitu sužeista. Visi jie bu- sprogstančios medžiagos prisiuntė draugas !• i anas 
• —ix- laiku naoaminti fai! Sunkus is Rhmelander, Wis.

Katastrofoj 26 Kadangi nei viena dirbtuvė .Ple. tal praneša ; 
<ai buvo užmušti ir nėra pasiiuošusi tiek daug kiečių laikraštis, kuri

vo meksikiečiai.

NUŠOVĖ 3 KUNIGUS EI
NANT PER SIENĄ.

Is Ma.iboro pranešama, Hatą nauju dirbtuvių trini- 
kad einant per Jugoslavijos u tiuliui ' gaminti. Tai yra

greitu laiku pagaminti, tai 
aliantai siūlą Atlas Powder .
kompanijai $1,427,000 pa- UNIJOo tYl?* dvi ^AMS 
skolą gamybai padidinti. KELIAMA BYLA.
Jie nori, kad ji pastatytų ke- Darbininkų prakaito siur

bikai Ne\v Yorke prisikabi
no prie uosto darbininku

sieną, nacių policija nušovė baisiai smarkiai sprogstanti; unijos, kad dėl buvusio 
3 kunigus, vieną jugoslavų medžiaga, vartojama sprog-į streiko buvęs sutrukdyta^ jų 
ir du vokiečių, visi trys bu- stamiems kanuolių šovi- $2.000,000 vertės miško me- 
vę katalikų kunigai. niams ir orlaivių bomboms, džiagos Nevv Yorkan atve

žimas. Taigi tos unijos virši
ninkai kaltinami “sąmoks
lu” laužyti anti-trustinį 
Sheimano įstatymą. Sher- 
mano įstatymas buvo išleis- 

» tas prieš trustus, kurie susi
tarę plėšia visuomenę, bet 
plutokratai apsuko ii ant
raip ir dabar vartoja prieš 
darbininkų unijas. Teisinai, 
žinoma, remia plutokratus, 
nes jų pareiga yra ginti ka
pitalistų reikalu-.
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VISIEMS LIETUVIAMS

Brockert
Brewing Co.,Jnc.\

Alaus Bravoras, 
nio Alų ir filių.

M
Kuriame Išdirba Lietuviško Sko- *M«se

TELEFONAS
Worce»ter—5-4334

VVORCESTER, MASS. 
SI LAFAYETTE ST.,

BOSTONO SKYRIUS 1410 Columbia Road, 

South Boston, Mass. Tel. ŠOU 2271
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NUSKANDINTA JAU 434
PREKYBOS LAIVAI.
Associated Press surinkto- 

5 mis žiniomis, iki šių metų 
? kovo 13 dienos karo veiks

mais nuskandinta jau 434 
prekybos laivai, būtent: 

Anglijos 188 laivus. 
Prancūzijos—20.
Norvegi j os—52.
Švedijos—36.
Danijos —22.
Olandijos—27.
Graikijos 19

Kovo 10 d. Brooklyne bu-' 
vo “Naujosios Gadynės” šė- 
rininkų 10-tas metinis šuva- ’ 
žiavimas. kuris, tarp kitko, 
priėmė eilę rezoliucijų opes
niais dienos klausimais.

Diktatūrų klausimu pri
imta rezoliucija šitokio tu
rinio :

Šiandien paprastos liaudies ii 
silpnųjų tautu teisės trempia
mos po kojų neatsižvelgiant Į 
jokį teisėtumą. Lenkijos, kaip 
valstybės, nebėra; čekų tauta 
neša sunkų svetimos diktatūros 
jungą; Kinija teriojama jau tre
čias metas; Suomijos liaudis 
paskandinta kraujuose; Pabal
tijo valstybės okupuotos milita- 
riškai.

Nuo pastarosios nelaimės ne
išliko nei mu$u ievų kraštas— 
Lietuva.

Todėl Naujosios Gadynės 
Kooperatyvės Spaudos Draugi
jos dešimtas metinis suvažiavi-j 
mas reiškia gilią užuojautą pa-1 
saulinių plėšikų teriojamai liau-' 
džiai ir silpnosioms tautoms, ir S 
pasižada visomis jėgonps dar-! 
buotis ta kryptimi, kad pagel-1 
bėjus žmonijai nusikratyti dik-' 
tatorių jungą.

Mes stojame už demokratinę i 
pasaulio santvarką ir soeializ- j 
mą. Kapitalizmas pagimdė ita-! 
lišką. vokišką, rusišką ir kitas 
diktatūras, kurios ne vien su
mynė po kojomis per šimtme
čius iškovotas liaudies laisves. Į 
pasmaugė daugybę silpnesnių j 
tautų, laiko pusiau bado būklėje I 
ir visiškai lx*teisiais savo šalių! 
gyventojus, bet jau pradėjo; 
naują pasaulinį karą, kuris grę-: 
šia sunaikinimu musų civiliza-; 
ei jos.

Mes raginam visus musų l»en- į 
drovės dalininkus, skaitytojus, į 
rėmėjus ir visa pažangiąją A-. 
merikos lietuvių liaudį spiestis 
krūvon ir skiepyti žmonijoje 
socializmo idėją, nes tik socia
listinėje visuomenėje neras 
prieglaudos liaudies ir tautų pa
vergėjai.

I^ii gyvuoja socializmas!

Politinių kalinių klausi
niu rezoliucija skamba taip:

Mes žinome, kad diktatoriaus 
valdomo krašto kalėjimuose yra 

. ir diktatūros šalininkų. Ne apie 
juos mes kalimame. Mes turime 
omeny tuos asmenis, kurie Įka
linti kaip kovotojai už demokra
tinę santvarką ir bendrai žmo
nijos laisvę.

Tokių kalinių yra ir Smeto
nos valdomoj Lietuvoj. Tačiau 
niekam nepaslaptis. kad demo
kratijos, t. y., liaudies laisvės 
šalininkai buvo geriausiais ko
votojais ir už Lietuvos nepri
klausomybę. Dar tais' laikais, 
kuomet dabartinio Lietuvos re
žimo priešakyje stovintieji as
menys buvo rusų carizmo patai
kūnais, demokratiniai Lietuvos 
elementai jau kovojo už pilnutė
li Lietuvos ir jos liaudies išlais
vinimą.

Tokiu budu su demokratijos 
šalininkų laisve yra tampriai 
susijus ir Lietuvos laisvė. Mes 
atkreipiame Smetonos režimo 
dėmesį, kad jis, laikydamas ka
lėjimuose demokratijos šalinin
kus, elgiasi ne geriau, kaip ir 
Stalino valdžia, kuri pastaruoju 
laiku užėmus Vilnių pasigrobė 
500 Rusijos diktatūrai nepalan
kių asmenų ir juos išvežus Ru
sijos gilumon įkalino.

Mes reikalaujam tuojau pa
leisti iš Lietuvos kalėjimų visus 
tuos asmenis, kurie buvO nuteis
ti kaip demokratinės Santvar
kos šalininkai.

Viena rezoliucija reiškia 
pageidavimo, kad tarp CIO 
ir ADF kuogreičiaušia įvyk
tų taika ir vienybė, kad A- 
merikos darbininkai atsi
skirtų nuo kapitalistinių par
tijų ir įsteigtų savo politikos 
partiją.

Kita rezoliucija užgina 
dabartinį “N. G.” turinį ir 
pageidauja, kad laikraštis 
eitų ta pačia linija ir toliau.

Visos rezoliucijos priim
tos vienbalsiai.

Rezoliucijų komisija:
H. J. Burke,
K. Steponavičius, 
J. V. Stilson.

ŽIAURIOS DARBININKŲ
MUŠTYNĖS KAUNE.

Savanorių prospekto ir 
Algirdo gatvės kertėj. Kau
ne, tarp neblaivų darbinin
kų įvyko žiaurios muštynės, 
per kurias vienas buvo bai
siai sudaužytas ir koja nu
laužta.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki- 
ės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (14)

I’ET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water SU Philadelphia. Pa.
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VIRĖJA
Knyga apie valgiu gaminimą. Knygoje randasi 340 

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

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

Reikalaukite: “KELEIVIS“,
233 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

t

KRUVINI ĮVYKIAI FILI* 
PINUOSE.f i

Amerikos piniguočiai ne
žmoniškai išnaudoja Filipi
nų darbininkus. Socialistai 
tenai darbininkus organi
zuoja ir kovoja prieš išnau
dojimą streikais. Todėl 
darbininkų išnaudotojai so
cialistams keršija. Žinios sa
ko, kad pereitą sąvaitę Pam- 
pangos provincijoj raitoji 
kapitalistų policija užpuolė 
socialistų suruoštą mitingą 
ir pradėjo šaudyt. Vienas 
socialistas buvęs nušautas, 
trys sužeisti ir 17 areštuota. 
Šių metų pradžioje socialis
tai tenai organizavo cukraus 
darbininkų streiką.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo ii spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda? apie Kristą, 
kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip rnytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristą, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dahar 
krikščionys adina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. 1LL.

Pajieškau Darbininko
ANT FARMOS. Turi būt patyręs 

prie farnių darini, nesenesnis 50 me
tu. JOHN SADAUSKAS (2>

R. D- 1, Port Crane, N. Y.

PARSIDUODA FARMA
38 mylios nuo Bostono, prie didelės 

upės. 33 akenai žemės, 0 kambarių 
stuba su visais įtaisymais, 2 barnės.
3 dideli vištininkai ir 6 maži vištinin
kai su 625 vištų. 3 karvės ir 1 arklys. 
Kreipkitės pas savininką: <->

I. MATULIS,
Vernon St.. N. Middleboro, Mass.
UŽ $2000 PlRKSTl20~

AKER1US.
Gera žemė ir geri budinkai. ake

lių > išdirbtos, kitkas ganyklos. Ne- ' 
mainoma. Geras pirkinys. (3)

Charles Rukšėnas.
AVhite Cloud. Mieli.

KĄ SAPNAVOT?
Sužinokit ką tas sapnas reiškia. Ne 

mastykit tų sapnų prasmę. SUŽINO
KIT! Sapnai pranašauja ateitį. Kas . 
gali žinoti kokią laimę sapnas turi 
jums kuomet nėra tinkamai išaiškin
tas. Knyga anglų kalboj. Prisiųskit 
tik $1.00 už stebėtiną Sapnininką- 
šiandien. OLVANI <I3>

104 Grand st., Brooklyn. X. Y. 

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis. Žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti, 
i Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai, t 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba. 
popierini doleri laiške. Adresas: (-)

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

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir 

Sustiprinkit
PLAUKUS

Vartokite Alcxander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADM AY.
SO. BOSTON. M\SS.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ PU. P. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OE EDUCAT10N 

KAINA $1.00.
DR. D. PILKA, 528 Columbua Avė., Boston, Mass.
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Karas Europoje
", Jei norite žinoti apie karą ir kitua pasaulio 

įvykina, tai skaitykite “Nenjieeaa.*

“Naujienos* yra pirmas ir diėiiausias lietuvių 
, diearpitis Amerikoje.

Užairaiykite “Naujienas“ šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
eafų), $5.00. Chieafoje ir Europoje — $0.00. 
Momj Orėerį ar čekį

NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street j

CHICAGO, ILLINOIS 
StuipaUramai Lopiję psaiųtisu vdlsL
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Moterims Pasiskaityt
X A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHFtSONIENĖ.

DU PASAULIAI.
Atvtžiavus Amerikon 

kiekvienam ir kiekvienai ii 
mus teko apsigyventi tari 
savu žmonių. Kožnam y r: 
smagiau gyventi saviškiu 
tarpe. Suėjus i metus, mušt 
papročiai ir pažiūros nrit 
mus būna jau taip prigiję, 
kaip kojos ;m rankos. M e? 
jaučiamės laisvi it- oatenkin 
ti tiktai tv. 'm.et. kai sukikai 
bam savo prigimtąją kalba, 
dainuojame žinoms s mum 
dainas. Šokame priprastu: 
šokius, daivvatiiame lietuvi
škose 
ktose Cv 
mums y 
prastos 
tok ■ ;se 
čia mes 
sakant,

vestuvėse, arba kut 
monijose. kuri. 
nuo mažens p 
gerai žinomos. Š

P’’

Bet

Chorisčių Gyvenimas Ui Kūlimų. fš SAULĖTOS c au romu jos.

> J 
t n' pusituiy

U 31711C. 
i-jrn TO P, UIYiUi Ii

tau

les v;
jau kitokios* ! gerbs

kalbos. Vaikui lengviau kal
bą išmokti, negu suaugu
siam. nes jo atmintis geres
nė ir jis neturi tiek rūpesčių, 
kiek suaugęs žmogus. Žino
ma. tas reikia pradėit nuo 
pat mažens. Kai vaikas už
augs. tai bus pervėlu. Čia 
jau motinų pareiga, nes tė
vai neturi laiko. Vaikai la
bai mėgsta pasakų klausy
tis.. Kas vakaras motina tu
rėtų pasakyti vaikams kokią 
nors pasaką. Reikėtų Įvesti 
tokią madą. kad motinos pa
sakytą pasaką vaikai turėtų 
smokti ir atpasakot jai at
gal. Užfundyt jiems užtai 

juo saldaini, arba duoti po 
i tentą, kad patys nusipirktų.

Jeigu motina moka dainų, 
ai galėtų ir dainelių vaikus 
pamokintu Vaikai tuomet 

į bus prie motinos prisirišę.
ją ir klausys jos. Rei

kia tik su jais gražiai elgtis 
ir už gerą darbą visuomet 
pagirti. Vaikai labai mėgsta 
giriami.

Vaikams labai nepatinka 
šiurkštumas. šiurkšt aus

kų. Jie auga
aplinkybėse, čia jau kiloki; 
kalba. kitokie papročiai 
vienu žodžiu — kitoks pa
saulis. Paaugę musų vaika 
jau pradeda nesutikti su mu 
sų pažiūromis i gyvenimą 
jiems nepatinka musų or* žmogaus jie bijosi ir neken- 
ganizaciios, musų papročiu ; Čia. Todėl jie nemylės ir to- 
ir jie neskaito musų laikraš į kių tėvų, kurie bus jiems siū
čiu. Kas mums svarbu, ta i : kštųs. arba kurie tarp savęs 
jiems neturi jokios reikš nuolatos ginčysis. Tokioj 
mes: o kas jiems išrodo {šeimynoj visuomet bus du 
svarbu, tai mums tik vien 'nesuderinami pasauliai.
niekai, kaip, pavyzdžiui j --------------—'
sporto žinių skaitymas. TucĮKAIP “GRAFU” APSIME- 
budu vienoj « šeimynoj, toj { TĘS LATRAS APGAUDI- 
pačioj pastogėj, susidaro du ‘ NĖJO MOTERIS, 
skirtinei pasauliai. . .

Kaip šito išvengti? ! Va žmonių, ypatingai 
, . ; .. | moterų. kurioms labai įmpo-

Atsakymas sunkus, nes s. i nuoja senovišku didžiūnų 
problema vienu plunksnos j tituiai> kai ‘-baronas,” 
patraukimu nėra išrišama , “grafas,’* “kunigaikštis.”
Tai ilgu metu klausimas iKaip sakėm, seni musų pa-' žinodamas šita moterų 
pročiai ir pažiūros pne mus 
yra taip prigiję, kaip rankos

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šiai kaip išrodo chorisčių gyvenimas už scenos, 
teatru merginos, kurios šoka ii dainuoja ant 
nos—šiukšivnas.

čia parodytos vieno didžiųjų Ne\v Yorko 
scenos. Scena išrodo kaip rojus, t) už sce-

; šokių pakraipų laikraščius, 
i Susirinkę pas juos svečiai

MANO SVAJONĖLĖS
(Iš Wisconsino girių.) ........ o
’iuriu aš per lanca ir ma- : įlS1 buv,° vlsl imktmiai. Sve- 
tik sniegą baltą... Sėdžiu C”J vąrd» n,e>?.“,u-. nes ma:

Los Angeles miestas.

šiame mieste lietuvių pri
skaitoma apie du tuksian
čius, bet neturi nei visuome
niško namo, nei kitokio cen
tro. Išskyrus parengimus,

koruoja. Jis ir išgavo leidi
mą parodyt pasauliui lietu
viškų rankų kuiybą. Apie 
Nikuną jau buvo lietuvių 
spaudoje rašyta.

Vietos, kurias verta ap
lankyti.

Olvero gatvė, seniausia ir 
pirmutinė Los Angeles mie
ste, tai originalus indijonų 
kaimelis su visais jų pabūk
lais ii' prekėmis. Kitos Įdo
mios vietos, tai senoji plasa, 
nauja moderniška gelžkelio 
stotis, senoji Los Angeles 
Lane, Chamber of Com- 
merce, Los Angeles Mu- 
seum ir State Museum. City 
Hali, tai didžiausias miesto 
trobesys, kurio aslos užima 
17 akrų plotą. Jo 464 pėdų 
aukščio bokštas atdaras pu
blikai.

Huntington Park Libraiy 
and Art galerijose įandasi 
senovės ir naujos gadynės 
garsiausių artistų piešiniai, 
paveikslai, stovylos ir viso
kie brangiausi linkiniai, lai
komi po didžiausia apsauga. 
Uniformuoti ir ginkluoti 
sargybiniai stovi kiekvie
nam kambary ir duryse; 
lankvtojus Įleidžia tik tuš- 

dešimts metu amžiaus vv.|«3om rankom, kad nieko ne-
1.-as, Amerikoj gimęs ir au- ir nenufotografuo-
! ’ Kz.r .„,:i*;,; Aplink botanikos sodas;gęs, bet puikiai vaitojantis , • , knk;n mprlžin žolių ir lietuvišką kalbą ir rašybą, | ^ž^Vmuoiio 
jau 2"^ į Sasl tenTtdsusT pu-

susitikti savą žmogų yra di-
. dėlė retenybė.

Lietuviai verčiasi dau
giausia hotelių ir “furnished 
apartments” bizniu; yra ke
liatas karčiamninkų, vienas

l restoranas, viena mėsos 
parduotuvė ir vienas judžių 
biznis. Daugiausia čia yra 
siuvėjų ir drapanų valytojų, 

j Yra judžių studijose lietu- 
; vių aktorių pavaduotojų, o 
i vienas tai tikras artistas, 
i ccwboy aktorius, bet gaila 
kad užsigina savo tautišku
mo.

i Lietuviai daugiausia nuo- 
savuose namuose gyvena ir 
daugelis gerai praturtėję iš 

i real estate verslo. Iš lietuvių 
j čia nėra nei valkatų, nei dri- 
i skių, nei alkoholikų, nei val- 
{džios šelpiamųjų. Palyginus 
i su rytinių valstijų kolonijo- 
I mis, skirtumas kaip dienos 
! su nakčia.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Lietuvis aviatorius.
Adakris Puišis, apie tris- 

amžiaus vy

žiui ______
tau tik sniegą baltą... Sėdžiu Į m- 'aidų neminiu, nes ma- Putrini. — Ar Roose- kuoja ir kitus mokina oriai 
aš čia viena per tokią il-į‘iaP: kad Pla^mi i veltas statys savo kandida- viais skraidyti. i
gą žiemą, nes esu beturtė. ’ *as u. nesv arbu. Kalbėjomės t trečiam terminui, ar ne, ’ Gal kuria nors diena vėl i 
Bet kai galvoju apie jį, vie-Į dau^ia žemaitiškai kas iki|io, jig da niekam nepa_
na būti nebijau. Bile jis tik^an’ kalP ze^?15ek_- uUV0 sakė.

matysi.

silpnybę, Hugo Kiemelis, 
50 metų amžiaus Berlyne

ar kojos. Jų nenusiki-atysij?,uHkasč nutarė 
Anglų kalbos taip pat pei i 5?raiu. 
vieną vakarą neišmoksi. Ne ; Europos laikraščiai dabar 
išmoksi jos nei per vienus i praneša, kad visų pirma ji- 
metus. Turėjom jos mokintis į sai pasigavo ant šitos meš- 
tuojaus. kaip tik atvykom i kerės iš provincijos Į Berly- 
Amerikon. Dabar jau gale--ną atvykusią tūlą Anną, kil
tume su vaikais angliškaii rią mes čia vadinsime tiesiai 
susikalbėti ir musu santikiai! Onute.

mane myli, tai mano turtas 
ir linksmybė.
Niekas turtas, pinigai.
Kai sutinka du draugai. 
Mes iš tėvo kai išėjom, 
Centų 30 turėjom.'
Tėvas sakė: žente, grįši; 
Vien iš meilės negyvensi.

Nors mes biedni,
Bet negiyžom 
Ir nei vienas 
Nepražuvom...

kaip
labai malonu. Visa tai buvo 
kovo 10 d. Varniškė-

NUBAUDĖ MERGAIČIŲ 
IŠNAUDOTOJĄ.

jis eta nieKam nepa- išgirsime lietuvių drąsuoli} _ y .. „ y.
Mes manom, kad jis metaliniais sparnais birz- j . Šiose kapinėse vaikscio- 

ir pats da nėra šituo klausi- giant viršum Atlanto i musų jant po Mausoleumą man 
mu aiškiai nusistatęs. Be bočių šalelę, i Gedimin- i parodė vieną kryptą, kur 
abejonės, jo nusistatymas kalnį. į ant bronzinės tabletes iš-
daug prigulės nuo to, kaip i Adakrio motina, Elzbieta, ■ drožta: Aida Pulsis, 190c— 
nusiseks jo pastangos šutai- yra laisvos minties ir links-} 1930. “Tai čia ilsisi kaulai 
kyt kariaujančias Europos mo budo moteris. Ji savo mano dukrelės. O siose du-niJin S,piilJ\hivvkka£T. valstybes. šituo reikalu dį prielankumu labai daug ir ryse randasi mano buvusio 

■iŠ savininkas samdydavosi be*- gnai važinėjasi VaLsty- man prigelbėjo aplankyti įs- vymį*

Mano mielas Čaliukas 
Yra geras vyrukas:
Sunkiai dirba po miškus, 
Piauna didelius medžius. 
Braidžioja jis po gilų

ti Amerikos prestyžą, tai jis jų prisisiuvusi ploščių, žipo-; ntano_ palydove. As galvos 
turės gerų šansų laimėti rin-{nų, jekiu, staltiesių, lovoms linksėjimu jos žodžiams 
kimus ir, gali but, kandida- ’ antklodžių, užtiesalų, ir pritariau ir stebėjausi, kad 
tuos. O jeigu taikos žygis šiaip visokių dalykų. Bežiu- lietuviški vardai figūruoja 
nepavyks, ■■ tai Rooseveltas, rint, mintis iššaukia klausi- tarpe Rufolfo V alentino, 

■ *“* Barbaros Lamar ir daugy-
kitų buvusių garsiu

Zanemunčikui. — Kores-1' 1 suderinti, be jokių Hollyuoodo žvaigždžių,
pondeneija apie Clevelando; mašinų susiuvinėti _ .

j kunigu prakalbas via gera daugybę dalykų. Į tąklau-; Gnffitho observatorija. 
SimnhaiS. f ir tilp^ Iki šioi neturėjom {S1_m3 tik pati draugė Puisie-:

Dabar eina SLA Pildo- i gana vietos.

spektoiiai ir ponas fabri
kantas buvo priverstas su
mokėti darbininkėms $1,- 

i 225.43 ir pagaryčioms da 
$1,000 pabaudos.

su jais butų buvę daug ge- Onutei jisai papasakojo, sniegą visą kiaurą dieną, c j
res,?i. ...... kad jo tikroji pavardė esanti šaltis kanda kaip pašėlęs, Į

V ra kitas išėjimas — tai ne Huffo Kiemelis, bet Graf net raudona čalio noselė.'

- i veikiausia, pasitrauks iš no-,mą: Kiek mėnesių, sąvaičių, A. G. Jatuziene.; Utiko& vJandų užtrako Vp artiS

išmokinti savo vaiku;

PAVASARIO KOSTU MAS

Akim
slruo.įa j avasario kostiumą jau 
nnms m; rgailėms žaisti. Jis j>a 
siutas iš lengvos medvilnės nie 
džiagos. turi išpultas rankoves

........... ... , , , Ka Rinkti SLA Vir- i mašinų susiuvinėti tokią
ne Hugo Kiemelis, bet Graf net raudona Čalio "noselė.1 

tėvų von Berg. Dabar jis turis gy- Jeigu aš .kaip nors galėčiau, 
venti svetima Kremerio pa- medžius kirsti jam padė-
varde tik dėl to, kad šeimos čiau, tada nebūtų taip nuo-imosios Tarybos rinkimai ir; v . T-,
taryba uz nepataisomą lat- bodu... nariams vra siūlomi net trvs;n ya ar1UI' ~ įkarpas is ,
ravimą atėmusi jam vardą, Norėčiau uki Įsigyti, kadiskhtingįvkandidatų sąrašai,:7^- 01t° rtien,at>C1u gavome.! tų lietuvių dienos parodai, 
titulą, nuosavybes. Jisai jau galėčiau darbą koki dirbti.' todėl kai kurie nariai nežino * C1U*

- . Labai žingeidi vieta pa-
nė atsakyti tegalėtų, kiek matytį yra Gnffitho obser- 

' geležinės kantybės reikia. } vatorija, kur demonstruoja- 
1S Jos tie siuviniai labai tik- ma saulės sistema.

Tsveliuks.
1 kuri vra rengiama State Ex-

Kamai turinti tokių jėgų, pa
tikėjo jo vedybų pažadais ir 
laukė progos, kada galėt 
pradžiuginti grafo tėvus su

jam' atidavė globoti savo Rhmelander, U ,s. 
2.000 sutaupytų markių ir 
pagimdė gražią dukrelę.
Dukrelei buvo du metai am
žiaus. kada jisai išsirengė 
kelionėn neva savo tėvus 
prašyti atleidimo, gaut rei
kalingus dokumentus ir tt., 
kad galėtų Įteisinti 
žmona.

rorą Kačių ir sūneli 
Ir kai žiemą apipusto — 
Čia gali žmogus pasiųsti.

Barbora Beniuši

. pasiianmą ir nutarė, Kau s1?"g1 ųupciwiou»
i geriausia yra balsuoti už pa- Has — svetimų žemių gl obi- 
žangiuosius kandidatus, ku- mas. Sovietai pagrobė šuo-;

mių ir karelų apgyventus: 
plotus, kur rusų visai nėra. 1

ŠEIMYNIŠKI DALY
KĖLIAI.

Krikštynos.
Chicago. Ilk — \Valteric

a i rie stoja už tikrą demokrati
ją Susivienijime.

Štai tu kandidatu vardai:
Prez.: F. J. Bagočius. 
Vicepr.: J. K. Mažukna. 
Sekr.: Dr. D. Pilka.
Ižd, K. P. Gugis.
Iždo globėjai: E. Mikuli- Zofi jos G intakų šeimynoj

nesenai Įvyko jų dukrelės iš-; žįutė jr Povilas Dargis.
- . savo: kilmingos krikštynos. Vai-. Dr. kvot.: J. Staneslow.

Gražiai atsisveiki- das mergaitei duota Juditho
nęs jisai dingo. Stella. Apeigas atliko p. Ge-

Kumų 1
markiu, Hugo Kiemelis už Por.?s: baltei

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

katalikų bažnyčios siautimas ir pra- 
re/ormos. Su daugeliu puikių 

paveikiu. 215 nusl..................... $1.00

Kanadiečiui. — Ačiū už 
straipsneli, bet “Keleivin” į 
jo nedėsime, nes jis klaidin
gai aiškina dalykus. Autai - ( 
kija reiškia tokią tvarką, 
kad valstybė išsilaiko pati 
savo jėgomis.
NAMŲ DAKTARAS

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikičionių gadynės.

. .. .. . Parašė daktaras A. 4. Karalius,v įsi jie yra Žinomi musų Si nauja knysra užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiusvisuomenes

• 1 - •— • i •« • • ue» nviMvs ngvs nauuuu. v t?r-
BoČkuS SU likėjai, beveik Visi yra bai- ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na-

Linksmai praleidęs 2,000 motis. Kuinų buvo net dvi) Pa^a^^°Į10^ vaistus’dėi kokios lisros naudoti'."vOT-
t i PP Daktaras yra vienas iš reikalin- ;Juozas 18? auKstuosius moKsius, \ įsi ffjausjiJ knyjfų kiekvienan, lietuviui., 

Susivienijimo Jsigykit tuoj. Didelė knyga, apie
’iipkas npnatai- puslapių. Kaina meKdS nepatdl- Audokjo viršeliais

greta sėdinčią moteri, kur. 
pradėjo nerimauti. Hugo 
Kremeris pasiaiškino kad j' 
esanti labai panaši i i > m i 
tusią žmoną, kuli m pali
kusi dvi našlaites duKreles 
kad ji jam primenant: jo lai 
mingas dienas, o toliau išsi 
pasakojo ir savo grafo isto 
riją. Gerda, perc’sk" rusi 
pirmuoju vyru. šiai? mth 
giui patikėjo ir jisai iš jo 
išviliojo 1,600 markių,

cių ir visa kompanija buvo 
’.ufotografuota.

Žemaičiu Duktė.

i ;
;!C

Gimtadienio puota.
Camden, N. J. — Ponai 
rvydai naujoj savo rėži
nei jo j iškėlė ponui Bal- 
•’čiui gražią

gimtadienio proga

kys geriau SLA tvarkyti, 
kaip jie. Taigi visi balsuoki
me už juos.

Naujosios Anglijos 
SLA veikėjai.

KUNIGŲ CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigų oepatystės is-

puolimas. Šių knygų turėtų perskai- 
torija, pasekmės ir jų doriškas nu- 

pUOtą JO tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni*
1-c'O CTUItatlieniO uroca kaitis, kurie geidžia, kad jų moteris,i . .o gi.iiutuienio pioga. duxterjs ;r myijmosios nepapultų į

-C? ) diaUgai larvydai, taip tokią kunigų globą Parašė kun. Geo. 
: (haugai’ Balti-ušaičiai yra|f^V^’sam^ti/u^in^ 
’ilacių paziui-ų žmonės; asku

\nn Sheridan demon- n'as jaj buvo sumokėję.-: ju namuose mačiau “Kelei- i **«’» 'r lM,Wu *»»«’" «»«*»»»<»» kada* :K. nambraUskas,“■ ’ • a« • • ųų --- - ---- ---- ’’ ’ - * •*
vi. Laisvę, 

ou
Sukčių išaiš-lvj,” “Lais' °” ir nors pasibaigti Parašė prof Dr.

kino Gerdos tėvai, kuriems į “Camden
* t* tcgVrska^oJVkn^XaCh.’a.ba,,r' 

fir)a>. tiski, jeigu gali skaityti vi- ,gO. non. pusi 125 Apdaryta .. $150

pirmas vyras.

$2.50 I

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

VVAUKEGAN. ILL 
VALDYBA 1939 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
90<5 Prescott St. VVaukegan. III.

F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., VVaukegan, III. 

Sutana Gabria—nutarimų rast.
730 McAlister avė., VVaukegan, III 

Emilija Kernagis—turtų rašt.
720 Vine Piace, VVaukegan, III.

K Vaitiekūnas — kasierius,
720 — Sth St., VVaukegan, IU

KASOS GLOBĖJAI 
D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 

KNYGIAI
A. Marcinkus. 

MARŠALKOS:

Senovės Lietavių tiayfia

Ueyer Iš vokiečių kalbos v.-r p Rųkštabs, J. Jarušaitis.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 

mėnesio. 1:00 v. po pietų. 
Svetainėje, kamp. Sth ir 

Adams Sts., VVaukegan, III.

Ypatingai dabartinės kriUBoaybėa gadynėje M«kriene* turėtų 
perskaityt, nes tik tada galėt aiikiai aapraati Ibero buvimą

Knyga didelio formato, tari 271 pontapf. Kaina popieros apdarai* 
—1 00; audimo and.—$1JS. Plnifua galima aiųati popierini dolerį 
arba “Money Orderį”. Alka—uklt eekaatiai:

KELEIVIS, 253 Bro«dway, So. Boston, Mas*.

t
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
DĖL GILAUS SNIEGO
BUVO SUSTOJĘ AU- 

TOBUSA1.
Elta praneša, kad dėl ne

paprastai gilaus sniego, va
sario mėnesy Vilniaus kraš
te ir visoje Lietuvoje turėjo 
sustoti autobusai vaikščioję. 
Mašinų keliams valyti Lie
tuvoje, kaip rodos, da nėra, 
todėl užpustytus kelius ten
ka rankomis kasti. Esą, vi

LENKŲ KLERIKALAS 
DRAUDŽIA LIETUVIŲ 

KALBĄ VILNIUJE

“Lietuvos Žinios” rašo: 
Šv. Rapolo parapijos lie

tuviai katalikai Vilniuje jau 
kuris laikas rūpinasi, kad 
šioje bažnyčioje butų įvesta 
lietuviškos pamaldos. Tuo 
reikalu susiorganizavę lietu
viai lankėsi pas arkiv. Jal- 
bžykovskį ir įteikė prašy-

same Vilniaus krašte yra 10 mą, kad leistų lietuviškas
autobusų susisiekimo mo
žy. Tik viename ruože Vii- 
nius-Naujoji Vilnis kelias 
atkastas ir susisiekimas at-

pamaldas. Arkivyskupas jų 
prašymą atmetė, motyvuo
damas, kad šv. Rapolo para
pijoj gyventojų daugumą

naujintas ir kasamas Vii-i sudarą lenkai ar bent len- 
niaus-širvintų kelias. Kitais ' kiškai kalbą, 
ruožais susisiekimo artimu ; šv. Rapolo parapijoj jau 
laiku atnaujinti nenumato- i iš senų laikų gyvena daug 
ma. o jei pusnys nesuma- į lietuvių, be to, dabar, kai 
žės, tai ir ilgesnį laiką susi-' iš Kauno čia persikėlė daug• i • i • i i • t~v * , • v • • ••siekimo gali nebūti. Pažy
mėtina, kad dėl gilių pusnių 
ir didelių šalčių susisieki
mas autobusais nuo vasaric 
mėnesio pradžios nutrukę 
daugelyje Lietuvos ruožų 
Speigai nors nebesiekia to
kio laipsnio, kaip per pirmą
jį ir antrąjį periodą, tačiau 
iki vasario 5 dienos tebesi
laiko tarp 20 ir 30 laipsnių 
žemiau nulio, o meteorolo
gijos žiniomis oro pakitimo 
dar nebuvo numatoma.

pareigūnų, šioje parapijoje 
gyventojų daugumą sudaro 
lietuviai.

Nors pirmasis prašymas 
nepatenkintas, tačiau para
pijiečiai lietuviai vėl organi
zuojasi ir tikisi laimėti.

KELEIVIS, AQl.BOSTOW.

Vaizdelis iš Dabartinio Vilniaus.

čia parodyta Vilniaus geležinkelio stotis šaltos žiemos metu. “Eltos” nuotrauka.

SUNKIOS BAUSMĖS UŽ 
NELEGALIOS LITERA
TŪROS SKLEIDIMĄ.

‘Policijoj” buvo rašyta.

VIENAS TEISMAS IŠTEI
SINO, O KITAS DAVĖ 6 

METUS KALĖJIMO.

“VALKATŲ MEDŽIOK
LĖ” VILNIAUS GATVĖSE

Taip vienas Kauno laik
raštis apie Vilniaus skurdžių 
ir ubagu “tvarkymą” rašo. 
Girdi, Vilniaus miesto savi
valdybė pagaliau ryžosi 
griežtai kovoti su gatviniu 
valkatavimu ir išmaldavi- 
mu. Organizuojama valkatų 
ir elgetų “medžioklė” Vil
niaus gatvėse. Nedirbantieji 
elgetos bus atiduoti į tam 
tikslui skirtas prieglaudas, 
o sveikieji ir stiprus žmonės 
bus pristatyti prie darbo. 
Miesto savivaldybė tuo nori 
ne tiktai panaikinti Vilniaus 
mieste elgetavimą, bet ir ap
valyti miestą, kad jis butų 
vertas sostinės vardo, į kurią 
galėtų persikelti valstybės 
centrinės įstaigos.

PER KAUNĄ EINA BER
LYNO-VLADIVOSTOKO 

KELIAS.
Susibičiuliavus Rusijos 

bolševikams su Vokietijos 
fašistais, traukiniai iš Ber
lyno dabar eina per Kauną 
tiesiai į Maskvą, o iš Mask
vos net iki Vladivostoko. 
Todėl gal ne be pagrindo 
anglai tariasi uždėti Vladi
vostoku! blokadą, nes sako, 
kad bolševikai perka Ame
rikoje visokią karo medžia
gą, gabena ją laivais į Vla
divostoką, o iš Vladivostoko 
siunčia traukiniais į Vokie
tiją. Kaunas patvirtina, kad 
Vladivostono traukiniai ei
na per Kauną tiesiai i Ber
lyną.

KRYŽIUS NEIŠGELBĖJO 
JO DVARO.

Prie Rokiškio-Južintų 
vieškelio, netoli nuo Garčio- 
nių dvaro, ant kalnelio stovi 
aukštas medinis kryžius. 
Nukryžiuotojo statula yra 
suaugusio žmogaus dydžio. 
1905 m. kilusi revoliucija 
labai nugąsdino vietos dvar
ponį Ražoną, kuris bijojo 
netekti savo dvarų. Bet vos 
tik revoliucija buvo numal
šinta, dvarponis iš džiaugs
mo atsidėkodamas Dievui, 
kad jo dvarai liktų amžinai 
neliečiami, pastatė šį kryžių. 
Ir vis dėlto dvaras žemės re
formos buvo paliestas ir iš
dalintas.

KIEK LIETUVOJE KLIE
RIKŲ.

Kauno tarpdiecezinėj se
minarijoj yra 152 klierikai, 
Telšių seminarijoj—83, Vil
kaviškio—62. Iš viso Lietu
voje yra 297 klierikai.

KIEK LIETUVOJE BAŽ
NYČIŲ?

Naujai išėjęs “Elenchus” j sulaikymą policininkas pre 
(bažnyčių 
šas)
skupijoje 
bažnyčių—' 
nyčių
Telšių vyskupijoje parapi ji-; Jurgis Stukšys ir Juozas 
nių bažnyčių—112, kitokių ' Kumetaitis 
—30; Panevėžio vyskupijoj i tieson už 
parapijinių—91, kitokių — j kimų Alytuje lipdymą.•< "U •»! • 1 • • • A L,, w lr^li

Septintas Ptniapiš.

Kaip Užlaikomi Mirčiai Paskirti Džio
vininkai Lietuvoje.

Karolis Vairas rašo “Lie- ilgi ir nuobodus. Tuos vaka- 
tuvos Žiniose” ką jis matė rus dar labiau prailgina vi- 
Viliampolėje esančioj džio- sur viešpataujanti ekonomi- 
vininkų sanitorijoj. Jis sa- ja. Nuo 7 vai. vakaro šviesa 
ko: užgesinama, paliekama tik

Tai namai, kuriuose ke- koridoriuose. Tokiu budu 
liasdešimts jaunų ir senų negalima paskaityti laikraš- 
žmonių atiduota džiovos ba- čių ar knygų.
cilų malonėn. kurios ramiai Mirštantiems ligoniams 
jokių gydytojų ir vaistų ne- taip pat nėra jokių paleng- 
trukdomos, ėda gyvus žmo- vinimų. Nors retkarčiais ir 
nes. . atvykstąs gydytojas jiems ir

Kol savo akimis nebuvau prirašo kokių injekcijų, bet, 
matęs, maniau gal visa tai
gandai, bet apsilankęs net 
du kartus pamačiau, kad tai 
tiesa. Štai ką mačiau. Aukš
tos palatos prigrūstos silpnų 
ligonių. Oras blogas, dvoki
mas jaučiamas visuose kam
puošė. Žiemą labai šalta, kai todėl, kad šiuos namus uz- 
kurie ligoniai dreba, kaip laiko privatus asmuo pelno 
drugiu siigdami. ■ sumetimais. Žmogiškumas

Jam tekę pasikalbėti su reikalauja, kad šie namai 
kai kuriais ligonais ir štai ką butų paimti savi\ aklybės 
jie jam papasakoję: į arba valstybės žinion ir ne

kaistas labai blogas, duodama daryti biznio iš 
Į sriuba liesa, mėsa sena. nelaimingu žmonių.
• Kiaulienos teduodama tik “Buvo daug kur rašyta ir 
bekonų liekanos. Indai su- skųstasi, bet niekas neat- 
trukę, nešvarus, pati virtuvė kreipė dėmesio, lyg mes ne- 

žmones.
Kartais koks nors parei- 

lidelę tais pačiais Dalumais gunas nors ir atvyksta ištirti 
tenka nešioti po dvejetą są- musų padėties, apklausinėja 

x x - su vonia. ligonius, pats viską pamato 
tėra vienas: kas čia surašyta, bet pa bu

dėja, retai kas jas duoda. 
“Numirusius išneša i la

voninę, i kurią pusto snie
gas. Atvykę artimieji turi 
atsikasti iš pusnyno...

“Daug skaudžių valandų 
ir skriaudų turime pernešti

SULIKVIDUOTI SMAR
KUS KONTRABANDI

NINKAI.
žiniomis iš Vilniaus, poli- šalta> .Per. šal^ius kampuose butume žm 

- • i - --i • ___ matosi smogas “ k’ovtai. f . . Viena 18 metų amžiaus i ___________  .,______,
kad Alytuje vienas polici- mergaitė Raseiniuose pa- ? cijai pasisekė Eišiškių apy- mat®sl sn’e^s- . 
ninkas sugavęs pil. J. Janu- traukė Antaną Sabaliauską linkėse sulikviduoti didelę Tais pačiais baltiniais 
levičių, nešantį nelegalę h- teisman už nędorą su ja pa- i kontrabandistu gauja, kuri ^el}ka nešioti po d 
teraturą; už Janulevičiaus sielgimą. Raseinių apygar- į versdavosi ne tik prekių ga- ' pats u sprekių ga

dos teismas Sabaliauską iš-' benimu slaotais keleliais. “Klozetas

s Stuksys ir Juozas no įv Sabaliauską nubaudė! asmenų, kurie atiduoti teis- kuriems reikalingas pilnas 
itis buvo patraukti metais sunkiuju darbu ka-'mo organu žinion aptarnavimas, o to kaip tik
už nelegalių atsišau- įėjimo. ’ —________  nėra. Yra dvi slaugytojos,

116; Vilkaviškio vyskupijoj 
parapijinių bažnyčių—94, 
kitokių—5; Kaišiadorių vy
skupijoj parapijinių bažny
čių—66, kitokių—2. Taigi 
iš viso Lietuvoje katalikų 
bažnyčių yra 756.

NETOLI ŠIAULIŲ RAS
TAS SUŠALĘS ŽMOGUS.

Bertuižių laukuose rastas 
negyvai sušalęs ir sniego už
pustytas gyv. Janiška Pet
ras. Dieną anksčiau jis buvo 
išėjęs į Šiaulius, į vestuves, 
iš kurių namo nebegryžo.

Kiek anksčiau Juodžių 
kaime, Joniškio vai., lau
kuose rastas sušalęs Balto
kas J., 18 metų amžiaus.
Vėlai vakare jis grįžo per 
laukus namo iš kaimynų, ta
čiau, siaučiant labai didelei 
pūgai, laukuose pasiklydo 
ir buvo užpustytas.

PASIVADINĘS PABĖGĖ
LIŲ KOMITETO NARIU 

APGAUDINĖJO ŽMONES.

Kilęs iš Mariampolės Jan
kelis Zaremba, pasivadinęs 
karo pabėgėliams komiteto 
nariu ir pasidaręs asmens 
dokumentus ir liudijimus 
vaikščiojo pas pasiturinčius 
žmones ir rinko aukas neva 
karo pabėgėliams šelpti.

Aukas berinkdamas Za
remba atsidūrė ir N. Vilni
joj, bet ten jį kažkas pažino. 
Tuojaus buvo nuplėšta barz
da, nuimtas grimas ir apga
vikas perduotas policijai.

KAUNE RENGIASI UŽ
DARYTI DALĮ BARŲ 

IR RESTORANŲ.
Sanitarinė komisija pa

tikrinus Kauno barus ir res
toranus, priėjus išvadą, kad 
daugelis to pobūdžio užei
gos namų neatitinka higie
nos ir sanitarijos reikalavi
mus. Tais sumetimais kelio
lika barų ir restoranų busią 
uždaryta.

Vienas kitas baras jau da
bar uždarytas.

APVOGĖ LAUKŽEMIO 
BAŽNYČIĄ.

Nežinomi piktadariai, iš
plėšę durų užraktą, įėjo į 
Laukžemio, Kretingos ap
skričio, bažnyčią ir pavogė

Abu pripažinti kaltais ii 
nubausti: Stukšys dvejais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo, o Kumetaitis viene-

NELAIMĖS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

Kaune traukinys anądien

bet jos taip apkrautos įvai- 
; riais darbais, kad retai kada

riais metais kalėjimo, bet užmušė sargą J. Tiškevičių,

ŠIAULIUOSE BAISUS
KURO BADAS. jas gayma prisišaukti. Visa 

Šiauliečiai smarkiai susi- laimė, kad stipresni ligoniai 
rupinę kuro būkle, nes nei rūpinasi savo silpnais nelai- 
viename malkų sandėlyje mės draugais. Juos slaugo.

nuo bausmės lygtinai atleis- 60 metų amžiaus žmogų, o nei pagalio nebegalima gau- valgydina,
tas. Šumsko sustojimo vietoj bu- ti, 0 šaltis tuo tarpu nema- “Bet kuriuos lig

--------------- v o traukinio užmuštas ūki- fėia. Tureuie ūkininkai už- tinka krauiooludis.
jomus įs-

. žėja. Turguje ūkininkai už- tinka kraujoplūdis, tai ir
mnkas M. Kupris. prašo už metrą apie 30 litų. draugai mažai ką gali padė-

Tarp Turgalaukio ir Ku-; Miškų departamentas Gu- ti, nes reikalinga gydytojo
Tilžėje, taip kaip ir Kau- velionių kaimų, Manampo-, bernuos priemestyje jau ati- pagalba.

Z ia P aip les apskrity, traukinys uzva- Ha rė ‘Sandėli i kuri malkom “Žiem:, žmones negauna kuro. v.,,,; ' aaie sancieib j Kurj malkos zaemVasario 6 ir 7 d. Tilžėje a .° ant ūkininko Naujalio; iau gabenamos, deja, visos 
prie magistrato prisirinko uklmnk3 ant 'letos:šių metų kirtimo. Jos žalios
virš 200 vaikų motinų, rei- b ’___________ ) »’ visai nedega.
kalaujančių kuro, nors vai-

TILŽĖS MOTERYS REI
KALAUJA KURO.

ne

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
savaitės numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siusti ir mokesti.

Į
DRAUGIJOMS rengiant pikniką ij 

ar kitokį parengimą, trumpa prane
šimą patalpinam už $1.09. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

UŽ pajleškojimus darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio* prenumeratoriams už 
pa; Ieško finui s giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 5Cc.

Norint- pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS.” 253 3 R0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

‘Žiemos vakarai čia labai
Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per menesi, rai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skvrius
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 14S0,
MONTEVIDFO. URUGUAY.

APIE TELŠIUS ŽMONĖS 
LABAI SERGA.

UŽ KOMUNISTIŠKĄ LI
TERATŪRĄ GAVO KA- 

Esant šaltam orui, apie LEJIMO.
šymas jų nepaveikė. Jos pa- Telšius labai daug žmonių; pu jaunį vviukai__Pra-
reiškė, kad rašysiančios vy- serga įvairiomis ligomis.1 nas pU4>(|ešri's ir Antanas 
tams laiškus, kad jos pačios Per sausio mėnesį ligonių, Zokas J Kidulių vals., ša- 
įr vaikai kenčia salti ir alki. kasoj yra išduota gydymo kįu apskr laike nelegalios 
Visos moterys, kurios buvo kortelių rekordinis skaičius. įįteraturos ir už tai buvo pa- 
prie magistrato yra be vyrų, —---------------------traukti tieson. Rūmai juodu

ŽODYNĖLIS abudu pripažino kaltais ir
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR nubaucĮį;

kų apšildymui ir valgiui iš
virti. Moterys buvo paprašy
tos išsivaikščioti, tačiau pra-

nes vyrai yra pašaukti į ka
riuomenę. Moteiys keliatą 
valandų išstovėjusios pa
reiškė, kad jei kuro negau
siančios, tai visos atneš vai
kus į magistratą.

BANKRUTUOJA DAUG 
ŪKININKŲ.

po dvejus metus 
žodžių. Labai parankus turėt kalėjimo, bet abu lygtinai

kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtineskūra, 160 puslapių. Parankesnio ir . UUO baU>lTie> atleido.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, tclp;

geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy." : 
Kaina .............................................. $1.00 į

PAŽANGUS SAVAlTRAS’ltV
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
I U. S. A. metams kainuoja $1.50.

Pietų Amerikos lietuvių 
išsirašydami “Argentinos

TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 

save, Teologijos profesorius. Vertė ; ,
Rokiškio apskrity labai

daug UKIU išparduodama paveikslų visokių tikėjimų dievų, die- •
vnržvtinpc Tfitain vaiči'?’ relikvijų, bažnyčių, šventiny- A. L. balsaspei VarzyimeS. Aliaip pa. a čiu jr Gražiais tvirtais apdarais, i Casilla de (orreo 303,

kius, ūkininkai bankrutuo- Chicago. 1£»14. Kaina ............... S7.00 Buenos Aires. Argentina
ja, nebegali užsimokėti sko
lų ar mokesčių valdžiai, ii 
visas jų turtas išparduoda
mas ant licitacijos. Grafo 
Kamarausko dvaras Kavo- 
liškis irgi eina ant varžyti
nių. Tautininkai išgelbėjo jo 
dvarą nuo žemės refoimos, 
bet dvaras vistiek ban kruto 
neišvengė.

KAUNE SUŠALO KIOS
KININKĖ.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Kaune anądien su
šalo viena kioskininkė, kuri 
pardavinėjo budelėj laik
raščius ir papirosus. Atėję 
žmonės prašo papirosų, o 
kioskininkė nejuda ir nieko 
neatsako. Pasirodė, kad be
sėdėdama savo budelėj ji 
mirtinai sušalo.

ROKIŠKIO APSKRITY
TRŪKSTA PAŠARO.
Rokiškio apskrity ukinin- 

kupką ir monstrancijos vi-• kams jau pritruko pašaro, 
durį. Pavogti daiktai esą todėl daugelis ūkininkų iš
verti apie 400 litų. ' parduoda savo gyvulius/

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas Žur. 
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku. 
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

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

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

ŽURNALAS “KULTŪRA**

» ŠIAULIAI, Tilžė* gat. 153, Lithuania.

AR ROMOS
>77z Kristausvpiežius 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai.

i. Taip aiškina savo knygoje "kun. M. Valadka.tyti. Taip aiškina savo knygoj
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški. 
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina >1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

•KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aituntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 12. — Kovo 20 4- 1940 m

Vietinės Žinios
Bendras LSS ir LDD komi* 

tetų posėdis.
Kovo 24 įytų. kaip 11 va* 

landa. “Keleivio” ofise su-

Policijot muštynės su South! Apgavikas policmano uni' 
Bostono bomais. , formoj.

Bostono policija praneša

Valdžiai reikalingi mecha
nikai specialistai.

Mus prašo pranešti, kad
valdžiai reikalingi armijos
ir laivvno dirbtuvėse šių • *•
specialybių mechanikai: 

Chief tool and die de
signer. kuliam mokama per 
metus $2.600.

Principal tool and gauge 
designer. $2.300 metams.

Senior tool and gauge de
signer. $2,000 metams.

Tool and gauge designer. 
$2.000 metams.

Evakuacijos šventė.
nežūto ckofo c p Massachusetts valstijoj. YraI ei eitą subatą South bos- . svarbju reikį,į ku.

>™°s 'eikia neatidėliojant Vi,‘te d v,?u S: apsvarstyti. Todėl visi komi- 
intinn ^ivvn^'r' tetu na'iai prašomi būtinai

fe 2 dalyvauti. Gali dalyvauti

173 nauji advokatai.
Iš 515 aplikantų, kurie ne-! 

reitą gruodžio laike valsti
jos kvotimus į advokatus, 
praėjo vos tik 173. Vis gi tai

________ _ _________yra didelis būrys žmonių,
lieko kermošių. Ant galo; jj pįTno f narna ir renka p»i~ kui-iems reikės pasidaryt 
pasigėrę pradėjo muštis ant nigus neva policmanų lab-
Perkins skvero. Policmanas ■ daiybės draugijai. Nereikia 
norėjo tas. muštynes sustab- jam pinigų duoti, bet reikia 
dyti, tai mušeikos puolė jj. kuogreičiausia pranešti po- 
Atėmė buožę ir smarkiai jį i licijai, jeigu toks kdr pasiro- 
sumušė. Bematant pribuvo dytų. "

Pereito penktadienio va-
sirinks Lietuvių Socialistų'^315 Bostono airiai apgavjj<aę, apsivilkęs polic-
Sąjungos ir Lietuvių Darbi- ^.u'° ^ruoėę savo *sv. Pat- uniforma, vaikščioja
ninku Draugijos komtetai

visuomenei, kad kažin kok9

pragyvenimas tarp senų ad
vokatų.

uosto pasitraukimą. Parade j j . 
dalyvavo armija, jurininkai ? • •
ir valstybės tarnautojų orga- į 
nizacijos. Mai savo ir lietu
vių legijonierių Stepono Da
liaus Postas su savo benu.

organizacijų keliais automobiliais da 20
Komitetą*. “ '---------  "------- x ’------

Lietuvos žydai rengia 
koncertų.

........................ ... ... Kovo 27 vakarų Lietuvo?
Reikia pripažinti, kad lietu- žydu saiunga rengia kon- 
vių eisena buvo gražiausia ir eerta Lietuvos atbėgėlių 
tvarkingiausia. \pae gražiai naudai. Koncertas įvyks 

Assistant tool and gauge ■ terodė jų jaunuolių benas. Aperion Plaza salėj, 575
designer. $1.600 metams. | ------ —------  Warren st., Roxbury. Nuo 8

Darbo vieta: $piingfieldo: Fotografuos General Elec- p valandos bus koncer- 
arsenalas. Mateitovvno ar-1 ^r*c darbininkus. "tas, o nuo 9 iki 1 —šokiai.
senatas ir Nevvporto. R. I.. į Dvi General Electric dirb-i . ------
laivyno torpedų stotis. tuvės Lynne nutarė nufoto- Minkų radijo programa.

Aplikacijos bus priima- grafuot visus savo darbinin-į Šių subatų, 8 :30 — 9:00 
mos iki šių metu 28 birželio, kus. Ju atvaizdai bus pa- valanda ryto, iš W0RL sto- 

duoti slaptai policijai per-j ties dainuos Žinyčios jau- 
žiurėti, kad nebūtų tarp jų nuolių choras E. Vaigaus- 
Rusijos ar Yokietijos šnipų, kaitei vadovaujant, o M. 
Abidvi dirbtuvės dabar ga- Žilinskienė paaiškins apie 

į mina labai svarbius elektriš- Velykų valgius ir margu-

Aplikantai turi but šios ša 
lies piliečiai. Aplikacijoms 
blankų galima gauti paštuo
se, aiba aukščiau paminė
tuose arsenaluose iš U. S. i
Civil Service Examinierių. kus instrumentus valdžios cius. Paskui bus žinios. 
Reikia prašyti Form 6. Is- laivams ir lėktuvams. Per Nedėldienio rytų, 9:30— 
pildytas aplikacijas reikia, abidvi G. E. dirbtuves Lyn- 20:30 vai., iš tos pat stoties 
siųsti šiuo adresu: The Ma- ne dabar dirba 9,000 žmo- <920 kilociklių), gros Wally 
nager, First L’. S. Civil Ser-.niu. Jasons orkestrą, dainuos Še-
vice District. 1002 Post Offi- 2 ... -—. šios Birutės ir Akvilė Siau- J
ce Building. Boston. Mass Emilija Rudokiutė, opto- 

metristė.
Pas Ganiprauską darbinin

kams esą nebloga.

Pereitos sąvaites -Relei- 
vy, ’ šiame puslapy, buvo 
pranešta, ka Lvnno dienraš- - , . . ... -
tis rašo apie odos darbinin- r“
kų unijos byla su p. Gani 
prausko (Goniprotv Kid
Co.) firma. Iš to aprašymo, 
kuris tilpo Lynno dienrašy.■i ,*

šakamio ofise, 447 Broad- 
wav, South Bostone.

liūtė. Jonas Krukonis ir V. 
Minkienė sulos dialogų “Ve- 

Šiuomi pareiškiu mano i lykų margučiai.” 
nuoširdų ačiū draugėms ir

tų, kurį surengė mano pa
gerbimui užbaigus mokslą ir 

val
džios egzaminus. Bankietas 
buvo surengtas Fox and 
Hounds Clube, kovo 13 d.

Kuns tilpo Lynno tlienrasy. 
išrodo, kad p. Ganiprausko nfico ii?
kompanija vartoja neleisti-
nas priemones kovoj
darbininkų uniją. Kubiliuno radio programa. į

Bet mums teko kalbėtis su Nedėlioję, kovo 24 iš sto- § 
kai kunats p. Ganiprausko tjes WC0P, prasidės nuo § 
darbininkais, n jie sako, g.39 įg ryto. Programa pil- “ 
kad darbininkams pas jį ne- (jyS dainininkė Izabelė Yar- £ 
sa taip bloga, kaip kalba jo molavičiutė, Ignas Kubilių- x 
priešininkai. Ištikrujų, dar- nas jr pranį Petraitis orkes- x 
bo sąlygos Ganiprausko lra *
dirbtuvėj esančios daug ge- ' ------------ g
resnės. negu kitose tos ra- Nuo kanalizacijos darbų g
sies dirbtuvėse. Cambridge’uje atleista 700

Triukšmas prieš p. Gani- darbininkų, nes miesto poli- 
prauskų buvęs sukeltas dėl kieriai nepaskyrė pinigų
to. kad pas jį dirba nemaža tiems darbams tęsti, 
lietuviu, o lietuviai savo tau-

prie?

tybės žmogui visados pavy
di ir keršiia. pasakoja mums 
"‘ ienas “Keleivio” skaityto
jas, kuris senai jau pas jGa- 
niprauska dirba.

“Pas žydus musų žmonės 
dirba daug sunkiau ir ma
žiau uždirba, tačiau prieš 
žydą lenkiasi ir pataikauja, 
o savo tautos žmogui kerši
ja.” pasakė kitas lietuvis.

Roxburyje pereitą sąvaitę 
8 žmonės užsinuodijo suge
dusiu maistu ir visi buvo nu
gabenti miesto ligoninėn.

AČIŪ VISIEMS
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems draugams, kaimy
nams ir giminėms, kurie pa
rodė gilios užuojautos liū
desio valandose, sudedami 
daugybę gėlių ant velionies 
mano žmonos Paulinos gra- 
bo ir už palydėjimą jos ku
no į kapus.

Viktoras Barkauskas ir 
sūnus Vytukas ir Jonas.

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau vi-hų prie Namo 
Iš Lauku ir Viduje.

Turint bile darba prie Namo 
pataikymo, kreipkitės pa.- mane. 
Pari>as bus padarytas patciikipan-

' čiai ir prieinama kaina.
OFISAS: 315 E Street.

SOUTH BOSTONE.
:.l RICHFIELD ROAD. 

ARLINGTON. MASS.
Tel. ARL 1926

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

111 W. BROADWAY. 
SOČIU BOSTON. MASS. 

Office Te'. So. Boston 0948
RES 231 t DEŠIM T SYSL,

Jamaica. Plain. Ma».
Re>. lel. Arnold 1028

policmanų. Tuomet ir bomų ■ VELYKŲ MARGUČIŲ 
prisidėjo daugiau. Iš viso jų VAKARAS. . ,
dalyvavo muštynėse apie 7o i visus prašom1 dalyvaut 
prieš 20 policmanų. Bet po- žinyčios Velykų pramogose. 
Bemanai bomus sumušė ir: Velykų iškilmingos cgremo- 

; nijos įvyks sekmadieny nuo 
: 11 vai. ryte. Šiame progiu- 
’ me turėsim geros muzikos. 
Nuo 7 vakare, įvyks Margu
čių vakaras. Programa susi
dės iš dainų, monologų ir lo
šimų. Visi turėsite smagų 
laikų. Prašom ateiti.

apie 20 jų areštavo.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tei. ŠOU 4645

L1NKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Kostu mėl iams-ir Rėmėjams.

Strand Cafe
Albert Halgerman, Charles Budreckis.

Specialiai prirengti Valgiai Švenčių proga.
Taipgi Visokių Degtinių, Vyno ir Alaus.

374 W. Broadvvay, South Boston.

» s kas x sssssssjoaromaramatg « b sxat»«j&aasaHKĮšeS
SULLIVAN’S LIQUOR STORE
295 BROADWAY, SOUTH. BOSTON.

Specialus Pasiūlymai Šventėms
CASCADE BLEND $1.35

DEGTINĖ paintė
4 METŲ SENUMO

GOLD MEDAL
Paintė 70* Kvorta $1.29 

Pusė Gat 2.20 Galionas $4.20

VILNA BRAND Į----------------------------------
DEGTINĖ 2U metų senumo. POLAR BEAR GIN $1.25 £ 
Paintė gQc. Kvorta $1.50 1 PILNA KVORTA. 
CALIFORNIJOS VYNAS Pante 25c.. Kv. 30c.. U Gal «-~>c. GI. $1.35 f

ALUS — 3 kenai už 25c.

Reikalingas Barberis
ant subatos, 23 morčiaus; mokestis— 
$5.00 už dieną. Kreiptis:

S43tC*mlg*Mce st.. E. Cambridge.
——-------- ;

Dorchestery 
įrengti, baltos cinkos ir ' 

Gali matyt bile laiku.

Tri. TRObridga MM

Dr. John Repshis
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandai: 2-4 ir S-S

Nedėliomis ir Svantadiaaisto 
■■o IS ild 12 ryto.

278 HARVAKD STREET 
kamp. Inman »L arti Central ekv. 

CAMBRIDGE. MAS8.

ft

Viai
maudynės.
Ruimai ant t3-ėio aukšto. Renda $5 i 
savaite- “ ANTON LUTUS 

1161 Dorchester ave., Dorchester.

Didžiausis So. Bostono 
Bargenas—$7500.00

Šešių šeimynų namas. Viskas nau
jai |>ertaisyta. Naujas plumbingas. 
Nauji ąžuoliniai fliorai. šeši enanicl 
pečiai. Nauji kapero boileriai. Naujos 
maudynės. Nauji užpakaliniai piazai. 
Randų neša per metus $14S8.00. At
lieka gryno pelno suvirš $1000.00 per 
metus. Dėl platesnių informacijų 

, kreipkitės pas A. J. KUPSTIS, 
332 W. Breadaay ŠOU 9423

Telefonas 21345 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAURENCE. MASS.

LINKIME VISIEMS DRAUGAMS 
IR KOSTUMERIAMS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
* • ” -

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tri. SOUth Boston 4S49

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime visiems musų Draugams Kostumeriams

BRDADWAY CAFETERIA
GEORGE MASILIONIS

Visokie valgiai bus specialiai pagaminti. Prašome 
užeit. Alučio, Vynų ir Degtinių visokių.

377 Broadw*y, South Bostone.

i !

TaL Univcraity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTIST! 
VALANDOS: 9-S ir 7-S.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa. '

Valandoa: nuo IV Uri 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
18V HUNTINGTON AVE^ 

BOSTON. MASS.
Tel. Commonarealth 4470.

Tel. ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

FIRST NATIONAL STORES

Pirkit Velykoms Kumpius (Hames), Bekonų, Kiau
šinius ir kitus valgius pas First National Storus. Pa
velykite mumis patarti sekančias Didelias Valgių 
Vertes Jūsų šeimai Kainos žemos—kokybė, kaip 
visada, yra geriausia kui* galima gauti.

Puošniausia Krautuvė jusu pasirinkimui
DEGTINIŲ, KONJAKO. VYNO ir ALAl'S. s

PICKVVICK
pagamintas tą vyrų 

kurie moka pagamint

tiems Vyrams, kurie

pažysta Eliu!

1$ KRANO * PARODYK J KRANĄ. 
BONKOMIS * 12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM

BREWED SY HAFFENREFFER * CO., INC., BOSTON, MASS., BREW£KS SINCE1870

EVEREADY 
FRUIT COCKTAIL
2 17 oz blėš. 25c 
2 30 oz blėš. 45c

FINAST
MAYONNAISEt

l/t pantės jaras 10c 
Pantės jaras .... 17c

CHATKA CRAB MEAT 
RED SALMON Fane? Aloslta TimbcrUke 

PINK SALMON Fancy Atanka 

ŠVELNUS SURIS Sveikaa* Piene

STEAK C0DFISH hn ast 
GĖRIMAI Millbrook Club tik įtalpa

MAKARONAI Arba Spaghetti tVhite Spray 

RICHMOND ŽIRNIAI Vidutinio dydžio 

FINAST KIMŠTOS ALIVOS 

FRIEND’S CLAM CHOWDER 
GOOD LUCK LEMOS PIE FILLING 

FRENCH’S MUŠTARDA

6’4 oz blėš. 21c
k

2 lfi oz blėš. 43c

2 ld oz blėš. 29* 

svaras 2K 

svaro baksas 25c 

5 oz bonkos 25-
4 8 oz pak. 19c 

2 20 oz blėš. 23c 

4 oz Innika 19* 

17 oz blėš. 17c 

2 pakeliai 17*
9 oz jaras 10*

DUONOS
SPECIALAI

SVEIKŲ KVIEČIŲ 
SALDI RUGINĖ

arba
2 20 oz Imk. 19*

Kaip Namieje Kepta!
OLDE STYLE” NEW ENGLAND

PILKAS 
20 AXC V 
BAKANAS

Jtjs mylėsit ta naminį 
skonį, tuos didelius rė
kimus pakepintus... Pir

kite šias gardžias 
duonas reguliariai.

DUONA

FIRST NATIONAL STORES

•Tel. 28624 Gyv. 31132

j Dr Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

• ■- Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9. 

Seredom 9 iki 12 
ir Buritana. 

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugražinu šviesų, lieg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Te’. Boulevard 8483

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
TERKRAUS-
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Triepkem

SOUth
Boston

1088
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKV AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokai ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimą vieta: 
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth 8L,
hll . ta.su. į i x 11
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