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Nori Maisto
Suėjo Metai Kaip Lietuva Rusai
iš Suomijos.
Maskvos žiniomis, pereitą
Neteko Klaipėdos Krašto subatą
rusų kareiviai jau
užėmė Suomijos uostą Hąn-

r .<

METAI XXXV

Gormanas Traukia Franeuzijoj Susida
Teisman CIO.
rė Nauja Vyriausybė
federeišių unijos viriinin*
reįkalauja $103,719 už
“jieidžiančią” rezoliuciją,

T. • .x .. A

,

Suomija Skelbia Pasauliui
Daladier’o
vyriausybė
Franeuzijoj jau nuversta. Ją Padarytus Jai Nuostolius
nuvertė parlamentas užtai
kad negana smarkiai kovojo

23 KOVO NACIAI MINĖ* ! žmonės aštriai pasmerkė sa- vą su kuju ir piautuvu. Bet
Kapitalistų spauda pra- prieš Vokietiją ir Rusiją.
—
JO HITLERIO {ŽENGIMĄ' vo valdžias. Daladiero vai Hankoj nesą kas nei kalti, nesa’ kad ,*j,'anf.,)s „P0,1’ Naują kabinetą sudarė .Paul

' džia Franeuzijoj turėjo dėl nei piauti. Miestas visiškai man’ r.nl

į

Waqnerio įstatymas I turto sunaikinta už
' Laimėjo.
;
»36’000000

. Textile w ork- Reynaud, kuris pasikvietė ir
5 socialistus. Socialistai, ku- Stambaus kapitalo agentai
rje yra didžiausia Francuzi- darė Washingtone didžiau
sių pastangų, kad Wagnerio
jos r
parlamente.
.................., nutarė jo Įstatymas butų panaikintas
valdžią remti, bet jai prie- : , * t t
5jno-; klerikalai ir kiti rpak ar bent taip pakeistas, kad
„
paskaitas, kurias CIO
K1?nKalai 1 k?u
Darbo Santikiu Taryba nesenas sąskaitas, kūnas viu cininkai; todėl balsuojant i
..... *• fiarM«vi.i
esanti skolinga jam.
| pasitikėjimo klausimą, už
,
J ,<ldrb5,<>; "t
darbininkų
reikalus.
Fabri<jO1’man? advokatas Tai-. valdžią balsavo tik 268 parkantų
pastangomis
buvo
net
paaiskmęs spaudai, kad Jamento atstovai; prieš balp011?1?31138, jaučiasi esąs ap- gavo 153 jr m visai nebal- išrinkta Kongreso komisija,
šmeižtas
kažinCIO
kokios
rezo- :sa.vo* ^balsavusieji s^aito-, kad y“ištirtu” Darboir SantiKue;ios. kuria
Driėmuparo%kš?a
daug nuotolių ii-t^ėlI Xai.
tai labai didelė!
—•>=.---- 7,
i stovai. inois iai įaoai oiueie i • , •
lūn.,;
norįs $100,000
atlygini- onnzieiia
tačiau nanioii! lau Inestl 11 keli bilidi pilės
mo”
"
; opozic ja, tac au naujoj1, Wagneno įstatymą.
Bet
m,įj . , __
; valdžia nutarė e>« paskirtas;^komfsija darbe
urntea iextue yvorKeis, Jal pareigas.
reikalams nereita savaite
«mJa> kunos PĮrmmmku yra |
-----------j reikalams pereitą sąvaitę
I-Avninnoc lįiklansp
nribloncn Ame-:
A
4_____ M_ Išvystė
Amerika
Xd\4e?oi\«Op.Sa

Tuomet jis žadėjo nieko 1 to rezignuoti, ir galimas sunaikintas pačių rusų bom- frs unijos pirmininkas, padaugiau neskriausti, bet daiktas, kad subiręs Cham- bomis iš orlaivių ir gyvento- traukęs teisman CIO, reikaneiškentė ir užpuolė
berlaino kabinetas Anglijoj. jai visi iš tenai pasitraukė. Jaudamas $100,000
„ atlygini. ...
Lenkiją.
Visa tai pasidarė dėl to, Rusai paėmė nuomon 33
----------mo„u“
? JPo^JJ.en? apsmeiziPeręitą šeštadienį, kovo kad prarijęs Klaipėdos kraš- metam/ tik <rriiiv<kin«. už mą” ir $3,719 uz kokias ten

Be to, krito 15,000 vyrų. pa
likdami 10,000 našlių ir
30,000 našlaičių.

Pereitą subatą Suomijos
vvriausvbė oficialiai naskel
vynausyoe oncia iai paskeibe, kiek per 31- menesių
Ruriios karas nudarė mažu,KVi2J.?t?a^..p.)<!.a!cJa,'!zu
tei suomių tautai nuostolių,
Ginant savo šalį nuo 50
kaitų skaitlingesnių užpu
likų, krito daugiau kaip 15,000 Suomijos vyru.-Jie pal ikota,1> 8 irl,i iuksuhc'u
* 30 tUkSta"'
ciu našlaičių.
Be pastogės liko 525,00 >
žmoni

metams tik griuvėsiu., uz
23 dieną, sukako lygiai me- tą, Hitleris užsimanė da kuriuos kas metai mokės
tai, kaip Lietuvai buvo iš- pralyti ir Lenkiją. Jeigu jis Suomijai po 8,000,1)00 su >plėštas Klaipėdos uostas ir butų prisilaikęs pasakyto miškų markių nuomos. Avisas jo kraštas. Lietuva tu Klaipėdoj žodžio, tai šian merikos pinigais tai reiškia
rėjo išsižadėti 940 ketur dien karo gal visai nebūtų apie $144,000. Per 33 metus
rusai
atstatyti
kampių mylių žemės ploto buvę.
1 . turės
.
. . uostą,
ir apie 150,000 gyventojų.
Klaipėdos uostas Lietuvos Molotovas Vyksiąs "
P • įtraukti: bet
ekonominiam gyvenimui ir
iŠ tenai vėl pasitraukti; uci
1 ar nusitrauks tai niekas nePas .. Hitlerį.
gerbūviui turėjo daug dau
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ts Berlyno sako, žino. Tuo tarpu rusai užėmę
Žinios
su savo blizgančiomis baz- kad šią sąvaitę tenai laukia- sunaikintą miestą neturi ko
Rj.sd orlaiviai m.mats i
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anfe’&O bombų 'h'rigynais. Klaipėdos uostasį ro Molotovo“"""‘atvykstant.jįyt"^ su"Suomij^’p^bos
buvo Lietuvos durys į pla-!Nors‘
kai»ir Mask- Srtra'oS S ^F^^^ina0! žinišką Bombaneši.[
' ‘'J,
tuji pasauli ir jo pagerini-, voje, valdžia jokių paaiški
atįli kova Uju tanję. J M
6>000 raylių ir"
W .«>- ^plėjtt ląkOmedn^.n^^
mams Lietuva buvo jau su- i nimų savo žmonėms nei už
dėjusi milionus litų, todėl sienio spaudai neduoda, ta ir ten^ osSmZ4ineriKPSuo- bininkų oiganižacijoVnega-!
"**“ 28 “mu’ 'oombl)! nariu, kad iš viso butų pen- nių namų buvo apgriauta,
jo netekimas buvo ir tebėra čiau nišų atstovybėj Berly n lengvos masmenjo.. &uo- j.»
• Karo Departamentas Wa- ki. Iki šiol buvo trys. Tai vra
Bažnvčiu "unaikinta 4
' shingtone išleido praneši‘
oaznycių .unaiKinui 4
labai skaudi Lietuvai skriau ne ir Vokietijos užsienio rei mių masinos esančios labai 11 susuciihyii.
netikėtas smūgis darbininkų apardyta o"
da.
kalų ministerio Ribbentropo geros, nes jie turi gerai
kad šios šalies armijai
Rusai bombardavo 46 liNa, o kaip dabar klaipė ofise esą daromi pasiruoši vintų mechanikų.
Kanada Turės Naują es^ išvystytas visiškai nau išnaudotojams.
--------------gonines,
kuriu 8 buvo sudediečiai jaučiasi po Hitlerio mai “aukštam svečiui” pri
Parlamentą.
i jas bombanešip tipas, kuris Prašo $1,500,000000 gintos, o 12 labai suardyta.
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imti. Iš to ir daroma išvada,
daugiau kaip
šį antradienį, kai “Relei-j ^s0
Japonija Žinanti
Nekilnojamojo turto nu<»
Associated Press agentu- kad tas “aukštas svečias”
WPA Darbams. toliai
nešdamas 28
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šeštadienį Klaipėda iškil Korespondentai spėja, kad seime buvo nastatvta vv**“ 'nulėkti
iš Amerikos !i EuroYorko majoras
La Guardia
bombarduoti
tenai |prašvti
Kongresą
ir prez,- $36,000.000. Čia da neįskai
mingai minėjo vienų metų jo kelionės tikslas esąs su ^Wbei keletą įdomią S iH
tytas atiduotų miestų ir že
sukaktį nuo Hitlerio Klaipė dalyti Romos-Berlyno-Mas- klausimu. Vienas ją buvo SL tavo uriSbiioma kad
Rooseveltą, kad pa- mių nuostolis.
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don įžengimo. Jis įžengė te- kvos trikampį aplink Balka
Vienas tik Viborgo miesnti 1939 metų 23 kovo die nus, kad neįleidus tenai An toks: Ar Jungtinių Valsti- nberalų partijos valdžia su gal niekur nesustodamas.; skirtų bent $1,500,000,000
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Jo įgula
kad visos šalies majorų 000,000. Rusai šitą miestą
pėdiečiai turi džiaugtis ir jie leris jau turėjo slaptą pasi
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konferencija,
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aliantai
bus
sumušti?
O
tą džiaugsmą neblogiausia tarimą, tai dabar esąs reika
Ką^ėjo^Tnkim^
•
aP-ai^iusi puvėsius Suomija turėio
klausimas toks:
nudavė. Bet korespondentas lingas Hitlerio pasitarimas tras
danei Vokietija ir Italija K1U!
skraidomąja tvirtove
tvirtovę kai
- -karui ir - -r skraidomala
S J, Europoje
Kanadai
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- fdaugiau
iJillį nn kain 1 ka’- bendrą padėti ir atradusi, jiems atiduoti. Iš viso Soviepažymi, kad savo širdyse su Molotovu.
nuoją
kaip 1,000,- kad dabar turimieji WPA tai išplėšė iš Suomijos 4<> P’iPf^bta mums teisę užim- atsjgtojus Anglijos pusėj,
Klaipėdos žmonės neturi
H Kiniją, tai ar nebūtų iš- Į^jngO vvriausybė buvo ašt- 000. Šitokius bombanešius
kuo džiaugtis. Visų pirma, Kam Rusai Perka
mmtinga Japonijai ve!kti su riai kritikuojama, kad nepajiems dabar reikia nešti Vo
.
v rodo pakankamai veiklumo.
Varį Amerikoj? jomis išvien.
kietijos karo naštą. Vyraiį
į Situos paklausimus uz- Todėf Ri
parlamentą pa.
! bent pusantro biliono doleVisoms šeimynoms, kuri’i
imami ...
armijon. ...
Maisto trukį
,, Anglija susirūpino pagy sienio reikalų ministeris Ari- ,eido ir pa:kelbė naujus rin- « A1 / C
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, po 1 liepos teksią paleisti rios pasitraukė iš rusų užta
atsake,
kad
Japonijos
vaikimus,
kurie
turėtų
parodyt,
Be valdžios žinios ūkinin Amerika. Nors Amerikoj ydžia
žinanti
tikrai
kuo
da

nemažiaii kaip 1,400,000 imamų plotų, demokratinės
ar jo valdžia turi pasilikti,
kas negali nei paršo pasker ra neva paskelbtas “mora
Iskeltas.
bartinis
Europos
karas
pasi

darbininkų, kuriuos palaiko Suomijos respublikos vvsti, nei kiaušinio suvalgyt.
lus embargo” Rusijos pre baigs ir visai nenorinti į jį ar užleisti vietą konseivatoviešais darbais WPA.
riausybė
iausybė duos
anos po 25 akrus
įžengęs Klaipėdon metai kybai, kas reiškia, kad pre kištis. Bet kuri pusė, jo ma rių partijai kuriai vadovau-;
žemės
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padės
joms įsikurti.
laivas “
atgal Hitleris daug ko žadė kybininkai neturėtų karo nymu, laimės, jis atsisakė I KaSldolparlameūtą ren- laivas
“Mormacpenn,
Mormacpenn,”” ku- 60,000 BATSIUVIŲ LAI
,
.y.;- ■ kapitonas Balwtl ])apa.
jo, bet tie prižadai neišsi medžiagos Rusijai pardavi aiškinti.
MĖJO T5 CENTŲ MI
VALDŽIA NESIKIŠA I
karna 245 “^u a , ^nnk” makojo įdomių dalykų apie
pildė. Jisai pasakė, pavyz nėti, tačiau jie to nepaiso.
NIMUMĄ.
VAIKŲ SANTUOKĄ^
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žygis. Daugiau jis nieko ne-' vietų Rusija pirko labai
čiu nuskandintas MonteviuTSte.*“
Arnikoj?
nie Hathavvay, 14 metų am
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fiulinčin .
i\apiw>iios nai i tu sa- pnlju vadai sako. kad iš vi- santuoką sulaikytų, bet vaiBet tuos žodžius Hitleris Į Anglai yra įsitikinę, kad Rudirbu d2ja atsisakė i ta reikale.
neužilgo pats sulaužė. Ne-. sija čia lošia vokiečių armi- tuo, kad spausdim
bet kištis,
no
priešvalstybinę
užilgo jisai užpuolė Lenkiją jos agento rolę: ji perka Aminimum
__________
ir tuo budu į vėlė Vokietiją į merikoj karo medžiagą ir gandą, kurstydami
SPROGIMAS ORLAIVIU
karą su Anglija ir Francu- pristato ją Hitlerio armijai, menę
DIRBTUVĖJ SUŽEIDĖ
tuo
zija. Šito karo sunkumai da- kuri kariauja prieš Angliją
9 ŽMONES.
priešui
bar užgulė ir Klaipėdos kra- ir Francuziją. Todėl alianUnited Aircraft korpora
št i žmones.
tai dabar ruošiasi užblokuo- mas
Bet tai da ne viskas.
cijos
orlaivių dirbtuvėj. Ea t
ti Vladivostoką, kad rasai subatą
dėl buvę manyta, kad jis viIš t (-0
kuriems lai
Hartforde,
pereitą savaitę iBijodamas, kad anglai su negalėtų pro jį gabenti karo
tas suardytas ir niekani dau- komas 35 centų minimum,
ANGLIJOS
POLICIJA
DA

MAIŠTAS KINIEČIŲ AR
francuzais neužpultų Vokie i medžiagos Vokietijai.
giau netiksiąs,
kaip tik 21.000 esą Naujoj Anglijoj, vyko gazolino sprogimą-,
BOJA KOMUNISTUS.
MIJOS KALĖJIME.
tijos per Baltijos jurą, Hit
“dzionkui. Bet dabar misi- butent; į2,000 Massachu- kuris sužeidė 9 darbininku -.
AMERIKOS
ŽYDAI
SU

leris pakurstė Staliną užimti
Anglijos vidaus reikalų
sunčuno kalėjime, Pietų leidę narai ištyrė jį ir atra- setts valstijoj, 5,000 Nevv Sprogimas Įvyko tame sky
KĖLĖ
$11,100,000.
riuje, kur bandomi užbaigti
Baltijos pajūry visas strate
ampshire valstijoj ir 4,000 orlaiviai.
gines vietas, visus svarbiuo
Komercijos Departamen
aine’o valstijoj.
sius uostus. Trys silpniau tas Washingtone praneša,
sios Pabaltijo valstybėlės • kad pereitais metais Ameri- kad jie neplatintų pro-naciš- mą su japonais. Pereitą są- pats didysis amunicijos maFall River, Mass.—sį Da ANGLIJOJ YRA 74,000
PABĖGĖLIŲ IŠ VO
sutikv savo apsaugos punk- j kos žydų organizacijos su- kos propagandos.
į vaitę kažin kas paskleidė gazinas laivo viduje išlikęs nedėlį popiet čia buvo kilęs
KIETIJOS.
.... -rusams
......
ii-:—: vtus
užleisti,
bet*
viena rinko ir išsiuntė saviškių pa
--------------,tarp tu kalinių prasimanytą sveikas, todėl ir visas laivo didelis gaisras, kuris nušlajų pasipriešino, todėl tarp šalpai $11,100,000. Iš viso UPELY RADO ŽMOGAUS gandą, buk i tą miestą jau vidus esąs tvarkoje, mašinos vė 3 dirbtuves, sunaikino du
Anglijos vidaus reikalų
Suomijos ir Rusijos turėjo pereitais metais Amerikos
kretorius Anderson praneLAVONĄ
atėję japonai, ir kaliniai nu- nesugadintos, tik gal kiek gyvenamuoju namu ir apie
kilti baisiai kruvinas ir nuo žmonės davę labdaringiems Dudley, Mass. — Pereitą tarė iš kalėjimo išsilaužti, aprūdijusios. Kap. Barret 20 kitų trobesių apdegė.. Ug- šė pereitą subatą. kad iki
i
stolingas karas.
tikslams užsieny $40,000,- sąvaitę vaikai čia rado ujre- Kilo maištas, per kurį tris sako. kad firma, kuri tą lai-jniagesiai buvo sušaukti net šiol Anglijos policijos įiuoKadangi Francuzija ir 000. Protestonų organizaci ly žmogaus lavoną. Nustaty-, kalinius saigai nušovė ir vą nupirko, padarysianti di-Į iš Rhode Island valstijos, vadose užsiregistravo 75,Anglija nedavė užpultajai jos davė $16,500,000. Ma ta, kad tai buvo Vincentas daug sužeidė. Po to da buvo delius pinigus, nes
Gaisrui įsisiūbavus, apie 000 Vokietijos piliečių, kuSuomijai jokios pagalbos, žiausia davę katalikai, nes Baran, 75 metų amžiaus len-: paimti ir sušaudyti 7 šito jau tik laukia, kad jis butų 200 šeimynų turėjo bėgti iš rie yra pabėgę nuo naciškos
tai Anglijoj ir Franeuzijoj vos tik $2,300,000.
diktatūros.
savo namų.
kas.
J maišto lyderiai.
į iškeltas.
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KAS SKAITO. BASO
TAS DUONOS NEPBAtO

AMERIKOS LIETUVIŲ

Apvaikščiojant Lietuvos Nepriklausomy
bę Clevelando Kunigai Šukele Triukšmą.

«

Trečia# Puslapis.

SQ. BQStON.

GYVENIMAS

Vilniaus Kalneliai, Sveikiname Jus”

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

Karštas ginčas.
rado virš 200,000 savo
Clevelande per kokią de čioj. Ir jis niekad neužmirš
šimtį metų kasmet turėda ta jo prisikabinti kada tik
bą
vome dvi Lietuvos nepri eina į kokį viešą susirinki
daug
lietuvių ir jie
klausomybės dienas. Jeigu mą. Bet kaip kalbėtojas, jis
turi
apie
ką ginčytis. Aną gerai į Suomiją įkelti. Ne
ir vieną dieną, tai dviejose labai mizernas. Ir, kaip ame
dien einu pro Kliubą ir žiū užėmė nei vieno miesto.”
vietose susirinkdavome pa rikiečiai sako, kartais biski
“Bet finai pasidavė,’* Įkir
riu, kad keli vyrai prisispyrę
minėti Lietuvos nepriklau nesusavim, vadinas, tankiai
prie sienos akėja vieną “lai- to “laisvietis.”
somybės paskelbimą. Mat, paslista nuo vieškelio, bet
svietį.” Tas žmogelis teisi “Taip, taip: jie pasidavė...
kun. V. Vilkutaitis neskaito šiuom sykiu publikai nebu
nasi, kad angliškai nemo Jie pasidavė todėl, kad Hit
lietuviais tų, kurie neina į vo jau taip sunkus momen
kąs, tai ir nežinąs, ką “Nevv leris pagrąsino savo armiją
jo bažnyčią melstis. Todėl tas perkęsti, nes kalbėjo la
York Times” 16 kovo laido-; prisiusiąs, jeigu nepriims rujis ir Lietuvos nepriklauso bai trumpai ir tiktai apie va
je
James Aldridge rašė apie i
siūlomos taikos. Tai ką
mybes dieną rengia savo pa- karo tikslą. Po to atmarrusų 44-tos divizijos Suomi- i )U-S manote, ar Suomija, tu
rapiionims atskirai, savo pa šavo buiys dainuojančių vy
joj
sunaikinimą. Vargšas! i ėdama tik 3,700,000 gyvenrapijos skiepe ir, žinoma, rukų kaip ir kareivių, sudai
“
laisvietis
” rodo kovo 18! tojų, eis muštis su dviem dinavo dar porą dainelių ir
savo naudai.
dienos
“
Laisvę
” ir sako džiausiais priešais? Neis.
Šįmet gi atsirado ir trečia ant steičiaus. Bet jųjų va
“Na, žiūrėkit, ar čia ne to Jie sustojo mušęsi. Bet jie
diena. Mat, kun. Angelai das, būtent kamandierius,
paties Aldrigėjaus pasaky parodė pasauliui, kad rusų
čiui, Naujos Nebaigtos Pa karis, ar puskaris, kaip jie
ta, kad raudonarmiečiai su raudonoji armija nėra jau
galbos parapijos klebonui; ten nepavadintų, aprengtas
tokia “nenugalima,** kaip
trempė
finus?**
ir predieniui kun. Širvai visai netinkamai: asmuo vi
komunistų spauda
Bet kiti jam tuojaus paro musų
čiui, abieji parengimai pasi sai mažiukas, o metalinis
bubnino.
Ir Finija nėra sudo, kad “Laisvė’’ meluoja
darė “nekošer.” Nors buvo puodas (šalmas) uždėtas
Ji iškraipo net svetimų ko-i musta *_.Į0S armija nesunaikviesti ir prašyti prisidėti ant galvos toks didelis, kad
respondentų
pranešimus,!kinta- Tiesa, ji priėmė biauprie lietuvių centro, vienok iš publikos žiūrint, atrodo
kad finai išrėdytų “raudon-!lias rus9 sąlygas. Bet juk
neprisidėjo. Atsakymas la lyg koks nepaprastas sutvė
armiečiu
sutrempti.”
!
getais vokiečiai nuo
Taip išrodo "Vilniaus kalneliai“ žiūrint iš Gedimino pilies kalno i Trijų Kryžių kalną gilios
bai paprastas: sako, jeigu rimas pavožtas po cėberiu.
Vienas
vvras
išsitraukia
ir
i
‘
alkl
"
“>k« PneJPe
')lau;
švento Jurgio parapija gali Toliau sekė solo baritonas, žiemos metu. Priešakyje matyti Gedimino pilies rytinio fasado griuvėsiai, toliau—kitapus Vil perskaito ' “New
York!
S*
“
“
ta
atskirai turėti atskirą “lietu “Jau slavai sukilo.” Išpildė nelės upės slėnio—Trijų Kryžių kalnas ir Trys Kryžiai (dešiniame kampe viršuje). Toje vietoje Times’o" iškarpa, kur Al- šiandien ’ \ okieciu tautoje
višką dieną,” tai ir mes, Ne- vargonininkas Nakrašius — rusai žudė 1863 metu sukilimo dalyvius. "Elta."
dridge aiškiai rašo: "Tvpi-:isaug0.k?‘P^'Piktmipristojaneios pagalbos para gana gerai. Po jo dainavo —
alyantu.-s. ir stanthony Cappuccio. munistai pakilo su klausi- cal of any Red Army mnt ™.as
pija, galime turėti savo at panelė Maloniutė, žvaigždė lauti, kad nepraustaburniui
was
this
’
Fortv-fourth
divi,
,en
vokiečiai
jau baigta
lietuvių tarpe. Toliau pra- kunigui butų atsakyta. 0
Balsuokite “straight” To- mais. Bet, duodami klausiskirą.
sion
which
vvasdeztroyed
'
,auz
>
1
‘
„
Ve,?al
‘
?
I?a<1.a1^
Bet pastarieji padarė gud kalbininkas, inžinierius P. davatkos užsimanė kelinių, ny Venturos tikėtą, jeigu mus, jie patys pradėjo juos tvveen Suomussalmi and the;fu'art!-rS“j“t
riau. Jie išgarsino per kelis Žiulis, kurio prakalbos cle- ir tiek. Na, ir tu, Čaleli, su- norite, kad butų unija tvar- ir atsakinėti, pradėjo kalbė- Russian border in Januarv.” ’ P8*?-, j* LL ^a‘l^a Į
koma jūsų naudai.
toją visaip koliot. Pasirodo,
numerius
vietos lietuvių velandiečiams niekad nenu- taikink, kad nori!
rase begediskiausią sutarti
sibosta.
Mat,
jis
nepataikauPagaliau
svetainėj
pasi
o
x
o j
• kad komunistai per 20 metu
laikraščiuose, kad bus “ne
Perskaitęs
tuos
žodžius,
su
vokiečiais. O šiandien ko
Susngo Antanas Sadauni- kuituringumo neišmoko. Šo
paprastai gražus ir įdomus ja niekam ir nei vienai srio- darė ramu ir inž. P. Žiuris
tas
vyras
aiškina
komunismunizmas
pasibučiavo su
programas, kokio clevelan- vei, ir prie gražios, švelnios turėjo progos paaiškinti sa- kas, žinomas lietuvių biznie- ciaiistai visuomet yra man- tui: “Matai, kaip jūsų ‘Lais- vokišku nacizmu ir išvien
dagus ir nieko nepravar- vė’ meluoja. Aldridge rašo, puola mažasias tautas, naidiečiai dar nei matę, nei gir prakalbos, jeigu yra reika- Vo kalbos turinį. Publika 11US*
las,
nesibijo
pridėti
kartais
jam
pritarė,
kad
mažamoks
...
Sveiksta Zofija Linkiutė, džiuoja. Dėlto ir žmonės
dėję.” Tą nepaprastą “pro ........
kad 44-toji bolševikų divi- kiną jas. Istorija šiandien
ir
karčios
kritikos,
laipjisn
lis
kun.
Angelaitis
nesupranesenai
atvažiavusi iš Lietu- juos gerbia.
gramą,’* ir da su šokiais, ve
zija
buvo sunaikinta, ir pa- vienokia, o ryt, po ryt eali
siąs kun. “daktaras” K. Šir šiuom sykiu padarė. Bet tas to jo kalbos.
vos, ji gyvena po num. 267;. Auku sumesta $4.69.
sako kurioj vietoj ji žuvo, o būt kitokia. Karais ir užkaKitas kalbėtojas jau buvo Rį/er/st
vaitis. Manau sau, tai tik pa labai nepatiko aukščiau mi‘Laisvė’ iškraipo to karo ko- įlavintais niekas pasaulio
F.
A*
V.
‘
-------žangus kunigai, kad prie to nėtiems kunigams. Mat, jis kunigas “dr.” K. Širvaitis.
respondento žodžius ir su- nesutvarkė ir nesutvarkys.”
Pasikorė Mis. J. Rigar.
kio “linksmo ir gražaus pro- pakritikavo Smetonos rėži- šis jegamastis pasirodė tiklipdo iš jų pasaką, buk iš
Pradėjo rinkties daugiau
gramo” nesibijo dar ir šokių mą, ypatingai užėmus Vii- ras akrobatas. Besiskerečio- Saužudystės priežastis neži- Ras Mums Rašoma tos vietos raudonarmiečiai
niaus
kraštą,
kur
pilna
su-1
damas
po
estradą
pašoko
j
noma.
Spėjama,
kad
tai
šeižmonių,
kurie juokėsi iš to
prijungti gavėnios laiku.
pasitraukę.*’
ris
sykius
aukštyn
ir
'
myniškas
nesutikimas
priveAkron,
Ohio.
lenkėjusių
ir
lenkiškų
kuniapie
tris
s\
“
Laisvės
”
suvadžioto žmo
Šiomis
Mat. mes, tautininkai, dėlei
“
Laisvė
”
suklastavo
visą
mandagumo, kad neužgau- gų, kurie šnipinėjo lenkų pradėjo šaukti: “Viešpatie! Į dęs prie to. Ji buvo žydų dienomis mirė Kazys Nor- Aidridge’o straipsni, pasa gaus. O iis nerimavo ir kar
.J. Matačiunas. kus, SLA 198 kuopos narvs. koja tas vyras toliau. Kad tojo: ‘‘Mat, visi ant savo
tume gerų katalikų, gavė valdžiai, persekiodami lie- Galingiausias Dieve, išgel- į tautybės.
tuvius,
uždarinėdami
jų
mobėk
Lietuvą
nuo
laisvamatraukia.”
Palaidotas laisvai Glendale įusų spėkos didesnes, kad kurpalio
nios laiku šokių nerangiam.
1
LAWRENCE, MASS.
kapinėse. Kuopos sekreto jie turi daugiau karo mašiTaigi šitokie skelbimai su
Jau čia ant savo kur
rius P. Yurgelis pasakė prie nu, tai niekas juk neginčija, pako! Matai, kad ‘Laisvė
traukė užtektinai publikos.
Socialistų prakalbos buvo
karsto atsisveikinimo pra sako šitas vyras; bet rusams pavirto žinių klastuotoja.
Nužioplinau ir aš. Bet kaip
įdomios.
areštuoja
ir
nepasiunčia
i
nepriklausomybę.
kalbą. Velionį lydėjo 37 au stinga išsilavinimo ir gudru- Jeigu ją vieną skaitytum,
pradėjo pildyti tą “nepa
LSS 61 kuopa buvo su- tomobiliai ir buvo daug- vai- mo. Jie išsirikiavo siaura Ii- taj liktum tikras nežinėlis.
prastą programą.” tai pasi Varnius, arba atgal per iu- į Baigiant programą, panejutau, kad pataikiau į kokį bežių, bet dar moka tiems Jė Maloniutė sudainavo dar rengus Lietuvių Kliubo sve- nikų. Buvo kilęs iš. Šiaulių nija, kaip žąsys, ir nuėjo per Tie, kurie tik ją vieną skai;ams algas!
algas: Nora
a ore lai
tai “Kur bakūžė
bakūže samanota. ” Si
Ši tainėj
įamej prakalbas
praKaioas 17
n kovo
kovo pc
po apskričio, Gruzdžių
Gruzdžiu parapi- Suomijos miškus. Suomiai
tai keistą ir nepriaugusiujų išdavikams
tai taip ir kalba, kaip kad
tikra
tiesa,
bet
jegamas;
daina
ir
dainininkė
publikai
pietų.
Apgarsinimuose
buvo
jos,
Šiupelių
kaimo. Ameri- juos įsileido šalies gilu- butų nuo Marso žemėn na
jomarką. Mat, kun. “dr.” K.
Širvaitis, kuris prirengė visą čiams Angelaičiui ir Širvai- niekados nenusibos. Karei- skelbiama, kad kalbės “Ke- kon atvvko 1907 metais ii mon, paskui atkirto juos nuo kl'itę. Laikraštis gali turėti
programą ir mokino Kriva- čiui tas labai nepatiko, pasi
bazės ir pradėjo iš visų pu- poziciją, gali tą poziciją,
zų chorą, pasirodė muziko darė net nepakenčiama, ir
šių pliekti. Ir taip buvo su- kad kartais ir klaidingą,
Ir ■ ouvo "Lietuviais mes esamej uynes reuamunus -j. ou^o- Kur išdubo uooancn gumos naikinta visa 44 divizija, ginti: bet jei jis klastuoja
je nedaug nusimanąs ir ima jiedu norėjo bėgti iš salės.
••
i
__ «, i________ .-..-y
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Palike
si ne savo amato (prastas
Kurie išliko gyvi, tai buvo žinias, tai jau jis ne laikrašpo tėvais paimti suomių nelaisvėn.
tis, bet ‘pantaplinis paštas,’
daktaras). Prakalbėlę pasa
amžiaus
kaip kitąsyk L. Pruseika akė pakenčiamą, bet ir ji ge
I šitą ginčą įsikišo ir kitas pie ‘Laisvę’ sakydavo.”
etainėje sėdėti. Mat,Į drg. J. stilsonas is urookiy- sūnų Vlada ir 13 metu dukriau tiktų bažnyčioj, negu
kareiviams' no. Žmonių prisirinko pilna relę'Eleną? šeimyna * taria vyras iš būrio. Teisybė, sa
svetainėje. Krivazu choras perstatė kunigą kalbėti, sa- savanoriams
L. Pruseika
„
...
.
svetainė ir tuojaus po 2-jų nuoširdų ačiū visiems už gė- ko, “Laisvė” paduoda fal- , . ‘A, bet, dabar
tačiau buvo tikri knvazai— kydamas: “Dabar kalbėjo j klasiška daina netinka.
šyvas
žinias.
“
Net
kito
žmotaip
nesako,
atsiliepe
laislaisv
vardas gerai pritaikintas ir
gaus rastus išverčia priešin vietis.
toliau kalbėti neapsimoka, dabar
“Taip, dabar nesako, nės
gon pusėn. Tas rašo, kad
nes žemiau kritikos. Kun. J. nigas.
duoną
iš komunaciško biz
“Tėvyne” ir kitus pažangiu; bolševikų divizija buvo su
Angelaitis mėgino ką tai gelaitį. Bet butų buvę daug "* Vėliau . teko patirti, kad bet vėliau nuėj?s
nio valgo. Dabar juk ir A.
kalbėti, bet išėjo piš... P-lė geriau jam visai nebandžius tas kunigas “daktaras,” tai nistaįs, nes buvęs^ įsitikinęs, laikraščius. Sirgo 8 mėnesim naikinta, o ‘Laisvė’ padaro, Bimba nesako, kad ‘Laisvės’
kad ta divizija finus sutrem
Maloniutė padainavo neblo kalbėti, nes iš jo kalbos išėjo
nei
šis,
nei
tas.
Kokį
tuziną
pė. Užtai komunistai ir ne redaktorių smegens restora
gai. Kiti pamarginimai buvo
žino teisybės, kad ‘Laisvė’ no kopūstais atsiduoda. O
pakenčiami. Aukų Vilniaus sykių pakaltojo esąs kuni
klaidina juos tokiais me juk mes pamename, kad
šelpimui (taip buvo garsin gas: “matote, aš esu kuni
1922-23 ir 24 metais A.
sugryžo prie socialistų.
lais.”
šios šalies žemelėj.
ta) sulinkta apie $60, bet gas, tikras kunigas” ir tt. logijos mokinys.
Bimba
‘Trockio giraitėje’
P; Yurgelis.
Musų “laisvietis” nebeži
Zanemunčikas.
Drg. Stilsonas yra gerakartu buvo pareikšta, kad Kažin kas publikoj atsilie
tokius
komplimentus
laisnojo ką atsakyt, tai pradėjo
kalbėtojas. Jis net su humo
tie pinigai busią nusiųsti pė : “Iš apykaklės panašus į Į
teisintis. “Jus,” girdi, “tikit viečiams teikė.”
ru papasakojo, kaip jis ruo- Atsakymas ir patarimas.
PATERSON, N. J.
Katalikų Fondui, arba pasi kunigą, bet iš kalbos—ne.”‘
kapitalistu spaudai, tokiai . Tiems vyrams besiginčii - . •
••
u šęs revoliucija Vilniuj. Micliks čia vietoje. Tai štai, kur Toliaus kunigas sako: “Jūsų »
“Laisvės” 18 kovo laidoj kaip ’New York Times,’ o aš .lant, aš pasmilau “Keleivi,
Bus dažytojų unijos valdy kevičius (Kapsukas) paskytiek
daug
katalikų
čia
yra
lietuviu doleriai eina! O čia susirinkę, ir kodėl jus tam į
bos rinkimas.
j ręg jj “generolu” jr pavedęs tilpo Jaunučio nusiskundi netikiu...”
kaipo vieną švariausių ir teibuvo skelbta, kad višos au
mas
ir
maldavimas,
kad
ra“
Tu
gali
sau
netikėt,
”
attingiausių
laikraščių/ užsi
Pranešu Patersono lietu- nuversti Lietuvos valdžią, dijušninkai
kos eis Vilniaus baduo- bedieviui kelinių nenumonegadintų
jo
liams šelpti! Jeigu vilnietis vėt?” Publikoj pasigirdo viams dažų darbininkams. Sušaukę didelį būrį žmonių, nervų radijo progiamom. šauna jam vienas diskusan- rašyti. “Laisvės suvadžio
dr-mve tu, “bet tavo ‘laisvė’ žinias tas žmogelis sako: “Aš rat
nemokės atlikti ausinę kaip garsus juokas. “Aš mvni- kad bus dažytojų unijos rin-1 bet neturėję vėliavos. Kur
ti k^fiierd-iug reika- iniu ne iš Stalino ar Moloto- karčiais jj skaitau ir reiks
reikia, tai už amerikonišką nu,” sako kunigas. Publika kiniai, todėl, jei norime kad ją gauti? Ogi vienas, girdi, ,
tvirtai stovėtų, turime atneša raudoną moters an- ‘ -.V. ’ ... ,į • / /,., vo pranešimu, o iš New užsiprenumeruoti.*’ L žsipredolerį nupirkto skuduro ar vistiek juokiasi. Toliaus kal umja
išrinkti gerą valdybą. Ballauji is radijusnmku, kad jie York Times’ koresponden- numeruok dabar, paraginau
bėtojas
pradėjo
maišytis
:
duonos kąsnio negaus.
ciju ir da savotiškai jas iš- aš. Tuojaus padavė du dole“Vytautas buvo didelis žmo savimas įvyks kovo 30 d.
Kitas parengimas įvyko gus, labai didelis: jis neno Nepamirškite balsuoti už
kraipo. Jeigu tos koiespon- ’ ius. Kitas doleri už pusmeClevelando Lietuvių Svetai rėjo, bet apsikrikštino... Žiū šiuos kandidatus:
dencijos buvo nevisai teisin- U* Sakau: “Vyrai už tai!
Tony
Dvi AUlUlvv ' K1UI OI
nėje keliomis valandomis rėkite, dabar Finijoj kaliau Ventura—prez.; Al DiPiet- nepatiko, tai iš bolševikiško užduotis, kadangi jie nėra gai korespondentu parašv- ^ar apie pora pasižadėjo
vėliau, būtent 8 vai. vakaro. ja kokie negražus žmonės, h-o—vice-prez.; John Tava generolo jis persikėlęs į gydytojais, ir nemanau, kad tos, tai -Laisvės’ iškraipytos užsiprenumeruoti tiumpoje
Čia jau visai kitokia dvasia. akis išpūtę, dėl to kad be-! na—sec’y-treas.; Rav Emi- menševikus. Publikai buvo jie galės tamstai pagelbėti jos pasidaro jau tikras hum- ateityje.
I
____ Z.
___ _______________ l____ i
Matosi inteligentų būrelis dieviai. ♦»
N<»ra teko girdėti karštas
dia—asst.
sec
’y-treas.; busi- gardaus juoko iš tokių įvy- tamstos reikalavime. Aš pa bugas. Ji nori įkalbėt komutarčiau
šnekučiuojasi, taip pat di
kad kapitalistų diskusijas, bet jos geros,
o .7 ; tamstai
n * Lpasitarti
f „ - - ksu nistams,
Ir taip užbaigė. Na, tai ness agents—Louis Cappuc-! kių.
džiuma vietos biznierių įsi tau ir kunigas, sako viena ei, James Falone ir Peter
spauda meluoja, o tuo tarpu gauta pora “Keleivio skaiDrg. Stilsonas kalbėjo
-a, į\;
k t
maišę tarpe publikos, ir eili moteriškė; nevertas nei ge- Saccomana; exec. board dviem temom ii gerai išaiš- tarn*stal
pati ima iš tos spaudos ži- totojų.
Vytautas Katilius.
nių tėvynainių
pilnutėlė i o veršio! Bet davatkas to-! —Jos_Maida, Louis Carbo- kino dabartinį karą, Rusijos nelauksi per ilgai.
mas ir da savo melą ant jų
Jūsų
artimas
draugas*
svetainė... Pagaliau, kava kia jo kalba visgi paveikė.' ne, Tony Ra.vmond, Carl į susidraugavimą su Vokietiužtepa. Ji nori, kad komu
ELIZABETH, N. J.
lierius Čalis atidaro vakarą, Jos pradėjo ūžti. Čalis pasi Duva, Joe Galese, Armoda ’ ja ir kokią dabar rolę losią
Nuo Redakcijos: Ar “ra- nistai manytų, jog Sovietų
KELEIVI
” galima gaut pair perstato Aleką Banį pasa juto esąs karštam vandeny, Spada, Paul Puglisi, Tony Stalinassu Hitleriu.
dijušninkai” gadina kam armija yra nenugalima ii
numeriais.
sekancioi
kyti įžanginę prakalbą. Šis nes inž. P. Žiuris užsimojo Criscenzo ir Gene GarbocMusų komunistams tas nervus, ar ne, mes nežinom: kad suomiai visai negalėjo vieniais
irgi tituluotas asmuo, nes tu atsakyti nemokšai kunigui, cio; trusteess — Vince Gal nepatiko. Viena moterėlė bet kad jie daro lietuviams prieš ją atsilaikyti. O tuo vietoj:
Mrs. V. Petkus, 227 First st.
ri nuo Smetonos prisiųstą kuris nesupranta, kur yra io, Tony Longo, ir Henry atsistojo, atsisuko į publiką, sarmatą savo “programo- tarpu faktas yra toks, kad
kryžių, ir dar galas lietuviš kritika, ir kur bedievybė. Van Slooten; sergent-at- pagarbino Molotovą ir pa-j mis,” tai dviejų nuomonių įusai laužėsi Suomijon di Ji užlaiko Saldainių ir kitokių
(-)
kos juostos kabalioja apa Publika irgi pradėjo reika- arms—John Wesnick ir An- bėgo iš svetainės. Kiti ko-'negali būt.
džiausiomis spėkomis, pra- smulkmenų krautuvę.
a
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[Įvairios Žinios.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

AK BUS RUSUOS KARAS SU TURKIJA I

Penktas Puslapi*

Išradimas Kovai su Piktadariais.

LA.

Rusija tik ką pabaigė ka- jeigu tam nesipriešintų Ita- j
rą
su Suomija ir dėl to karo Iija. Todėl Turkija koncent- <
BALSAS 1$
1U BAL
Brooklyne Suimtas LIETUVIU
mes
ja smerkėm, nes ji buvo i uoja savo kareivius ir Bal- •
AUSTRALU OS.
' užpuolike.
į kanų kryptimi. Sakoma, kad ;
Žmogžudžių Sin
“Elta” praneša, kad Kau
Bet jeigu kils Rusijos ka-1 ji turi tenai sutraukus jau j
ne esąs gautas iš Australijos ras su Turkija, tai musų po- apie 150,000 vyrų armiją. O į
dikatas.
šitokio turinio laiškas:
zicija bus kitokia, nes čia prieš Sovietų Kaukazą esą|
Žmogžudžiai gaudavę nuo
“Mes, Sydney lietuviai, užpuolimui ruošiasi ne Ru- sutraukta 300,000 turkų ka-j
$3 iki $10 už galvą.
išgirdę iš vietinės spaudos, sija, o Turkija su aliantų pa- reivių. Ir šiaip po visą šalį
Laikraščiai praneša, kad i kad Lietuva atgavo Vilnių, galba. Aliantai gal ir nenori daromi dideli pasiruošimai j
Brooklyne tapo susektas su didžiausiu džiaugsmu vy įsivelti į karą su Rusija, bet karui.
“žmogžudžių sindikatas.” kome vienas pas kitą tos juos verčia prie to aplinkySkubiai tiesiamas gele-,
kuris už tam" tikrą atlygini linksmos ir svarbios žinios bes. Jiems svarbu atkirsti žinkelis į Bagdadą, pravemą apsiimdavo nužudyti bet pranešti. Spalių 14 dieną Kaukazo aliejaus šaltinius, darni keliai, plentai ir visu ■
kokį žmogų. Tos gaujos “pa daug lietuvių susirinko į nes Rusija pristato tą aliejų pasieniu statomi sustiprinitarnavimu” naudodavosi vi šeimyninį butą pas pp. Au- Vokietijos karo mašinerijai, mai. Visu Sonetų padieniu ’
sokie raketieriai, . norėdami gustaičius, nes kliubą paimti Be to aliejaus negalėtų esą įruošta daug aerodromų •
pašalinti sau iŠ kelio konku nebuvo laiko, kadangi visi skraidyt vokiečių orlaiviai, ir užpirkta nemaža lėktuvų.!
rentus, pavojingus liudyto norėjo kuoskubiausiai susi negalėtų veikti tankai. AlieTurki ia jau turi 500 lėk- į
jus ir kitus. Buvę daroma rinkti ir dalintis džiaugsmu. jus yra netik tepalas, bet it tuvu, kurie atvežti iš Angį i-!
taip: raketieris ateina j sin Sugiedojo Lietuvos ii- Ang kuras mechanizuotai armi- jos, Prancūzijos ir patvs ge-’
dikatą ir pasako, kad toks ir lijos himnus. Tai buvo tikras ra! Taigi aliantams svarbu. , iausi iš AmeHkos rF;ancu. į
toks asmuo turėtų būt “lik džiaugsmo metas. Iš džiaug kad tas tepalas ir kuras butų zu generolas Wevgand iš
viduotas.” Sindikatas sutin smo susijaudinimo, neapsi- nuo Vokietijos atkirstas, ir Palestinos greit "atwksią<
ka tai atlikti ir pasako, kiek ėjom ir be ašarų. Kiekvienas dėl to
daromi planai uz-, Istanbulan, kur tarsiąsis su i
tai kainuos. Gavęs pinigus, sveikinosi, bučiavosi, daina imti Rusijos valdomąjį Kau- < turk generaliniu štabu. Tu.;
sindikatas siunčia žmogžudį vo daineles. Pasakyta daug kazą su aliejaus šaltiniais. ! rėda^
keH
;
ar kelis jų, kad nurodyta kalbų kalbelių. Ypatingai
Bet srtas aliantų žygis turi
*armija galė7butij
asmenį nušautų. Paprasti džiaugėsi Sydney lietuviai eiV„, .Pe£,Tokiją, todėl tas-grejt perkeliama iš vienos ;
žmogžudžiai gaudavę už ši kareiviai, anuomet buvę Vil reiškia Turkijos karą su ,Ru- 5įetos kiton
į
tą darbą po $5 ir iki $10 nuo niaus dalyse ir lenkams
®1Ja<
,
i Sąjungininkai negalėsią
galvos.
spaudžiant turėję jį apleisti.
Ar istikrujų toks karas į pajikti be aktingo dėmesio
Pereito nedėldienio naktį Visi labai džiaugėsi atgautu bus, šioje valandoje sunku Baku ir Batumo naftos centBrooklyne buvo areštuota Vilnium ir savo širdyje gi pasakyt!, liet kad Turkija lug> kurje be galo svarbus ne
jau 10 tos gaujos žmogžu liai prisiminė ginklo drau uoliai' karui ruošiasi, tai vi
džių. Jie jau prisipažino nu gus, dėl Vilniaus nustojusius siems aišku. Žinios sako, tik Sovietų Sąjungai, bet ir šis vaizdelis parodo Pittsburgho policmaną aprūpintą nauju
Vokietijai. •
galabiję 12 žmonių. Kaina gyvybės.”
;
kad Sovietai jau iškraustė
Sovietų Sąjunga jau at išradimu kovai su piktadariais. Tai yra mažutis trumpu
už žudymą buvusi ne vieno
Po laišku pasirašęs išeivis gyventojus iš Batumo apy šaukė iš Turkijos visus savo bangų radijo imtuvėlis, pritaikytas prie policijos radijo ban
da. Kokį nežymų biznierėlį A. Bauža. Kada ir kaip lie linkės ir stato tenai tvirto
gų, taip kad policmanas būdamas kiekvienoj vietoj gali gir
inžinierius ir technikus.
tie galvažudžiai nudėdavę ir tuviai į Australiją pateko, ves, nes tikisi užpuolimo.
dėti transliuojamas žinias iš policijos.
Be to, Turkijos vyriausy
už $3. Vienas jų gavęs $20, nėra žinių. Iš Lietuvos į Aus
Karas Kaukazui atkurti
kad nužudytų viešbuty apsi traliją yra kelis kartus to gali eiti da ir per Balkanus, bė visiškai netikėtai įsivedė LATVIJOJ RASTAS RU ŽODYNĖLIS
krašto gynimo ir apsaugos: DOS ANGLIES KLODAS* LIETI VIšK AI - ANGLIŠKAS IR
gyvenusį asmenį. Kad prie liau, negu į Jungtines Vals
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa
jo prisitaikyti, žmogžudys tijas. Iš Ne\v Yorko iki Aus REIKALAUJA PAKELTI įstatymą.
‘Leta” praneša, kad ati- lS.OOo žodžių. laibai parankus turėt
Tokio įstatymo įvedimas L* ,
* išridento TTima. kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine
turėio
pasisamdyti tame tralijos miesto Sydney yra ALGAS 6 NUOŠIMČIAIS.
.'-kurą, 1»><» puslapių. Parankesnio ir
viešbuty kambarį ir išbūti 15,300 mylių su viršum.
geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu
Jais,
kai:
(1)
pydama
vi“
SS
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.”
Amerikos Darbo Federatenai 3 paras, iki jis tą asme
Kaina ............................................ $1.00
nį nužudė. Apmokėius visas AKTORIUS SUIMTAS UŽ eiją iškėlė Washingt«ne rei-jotine a^3 daline mobih- Livijoje palčiiu eksploal
kalavimą, kad visiems sios; ^acija. (-) Kai sKeitnamas . .. kražt
kuro'šal175 Akrų Farma
išlaidas, jam likęs tik vienas
“PIRMO LAIPSNIO
šalies
darbininkams
butų
!
karas
ir
(3)
karo
metu
tarp
:
tjnius
p
į
rma
,"
rudosios
Gera
lygi žemė, 4«> akerių girios,
doleris “pelno.”
ŽMOGŽUDYSTE.”
budinkai, mulai, galvijai, avys, par
pakeltas
6-šiais
nuošimčiais
kitų
valstybių,
jeigu
tas
kak
i
o
dus
Tokiu
klodu
Sindikatas siuntinėdavo
šai, būrys vištų, farmos įrankiai, vis
šį panedėlį Hollywoode atlyginimas už darbą ir kad J ras gali paliesti gyvybinius buvo rasta Liepojos "apskri- kas už $2.400; įmokėt $1.400. Kita
savo žmogžudžius ii- į kitus
Avie. tarp
tai n Ventos
Ventos ir11' Losos
LoŠoS gano
gano valstijoj, kaina $1,800; įmokėt
miestus. Jie pasiekdavę net tapo areštuotas judžių akto 2,700,000 darbininkų,
darbininkų, kurie
Kūne ; Turkijos interesus.
...
v
rius Irving Cohen. “New paskutiniais laikais buvo pa- . Kurio iš tų trijų galimumų; •J* Ap«kaičiuoiama kad
Parduodu dėl silpnos sveikaCalifomiją.
MRS. Z. ADAMS,
(3)
Yorko policija kaltina tams l&U iš dart^, butų priimti S
Berlin, Md.
IŠVIJO AMERIKOS KON tą pirmo laipsnio žmogžu
NAUJA VAISTŲ KNYGA.
dyste,” paaiškino jam vietos
SULĄ IS LENKIJOS.
šerifas, kuris jį suėmė. Akto
"X
IPiratuos šmiu‘ akcinės hcn‘ SVEIKATA LIGONIAMS
Washingtono valdžia iki rius busiąs tardomas ryšium ™.vba dabartinių lamu yra;
Gydymas visokių ligų šaknimis,
pakilus
22
nuošimčiu
negu
i
Tas
įstatymas
automatiškai
, drov^ cemento fabriką* t Augmenimis,
žievėmis. Žiedais, Sėkšiol turėjo atdarą generalinį su New Yorko “žmogžudžių
metai atgal buvo, tačiau i suteitaa Turkijos vpiausy- Į N
t k d 1 7 tonu l'U- ,on!'s ’r Lapais. Joje telpa 311 vardų
savo konsulatą Varšuvoj. sindikatu.”
darbininku Uždarbiai
j K*
•
’v
. *1 •
‘-*1
augalų lietuviškai, angliškai
aarDinuiKų uzaarmai nei
nei bei teisęv panaudoti
p
‘ diktato- i dosios
anghes
teikiama
šilu- i visokių
ir lotyniškai,
ir paaiškinimai kokias
Pereitą sąvaitę vokiečiai pa
kiek nėra pakilę ir pne to da PsM galklasto kannimo
enerriia cali pakeisti iI,cas s-v<io ir kai” reikia vartoti,
reikalavo, kad tas konsula
mažiai dnrhininkn samdo ir kariškų SUStipnnimU ate
®
U
, * • , • ' Prašau iš Kanados štampų nesiųsti,
DUNOJUS PATVINO.
mažiau ClaiDinmKU samčio- **
' P
Šilumos energiją, kurią tei-! Kanados doleris dabar tik S5 centai. >
tas butų uždarytas ir konsu
Žvilgiu.
,*
vieno ton:; ak-meninė>i Kair,a s>* prisiuntimu $1.00. Pinigus
Iš Budapešto pranešama, ma.
las su visais savo padėjėjais
_ ______
Visiems Turkijos pilie- Rla .?lenaDtoJa . akmenines ęeriausia Pųsti Money Orderia> arba
- i
.
|
HnC’llCS. RudoSlOS anglies popierini doleri laiške. Adresas: (*)
išvažiuotų.
Washingtonas kad šią sąvaitę labai patvi
mw uždrausta he vnatmS
*
.
fe
i
PXUL MIKALAUSKAS
KOMUNISTAI
NEGAUNA
nusi
Dunojaus
upė,
kuri
•
i
*i
i
*
•
*
transDoi
tiu numatoma pra- •>«« \V. Fnurth St.. So. Boston. Mass.
dėl šito reikalavimo užpro
vvutš i —
,gai svarbaus reikalo vykti į
F
15 kilometrų geležiutestavo, bet Berlynas tą pro plaukia per Balkanus. Ven
Petronėlė Lamsargienė
Barre miestely, Vermon : rSS iteabenti M teil ke,io nurt kilS'vkk) iki Sk™"testą atmetė. Amerikos kon grijoj jau tūkstančiai žmo
Užlaikau
visokias LIETUV’I&.vAS
ar-!.L
U
n.
s
.!
1
lf
^
ahentl
^^i.dos
geležinkelio
stoties.
Jau
sulatas dėl to buvo uždary nių pasilikę be pastogės. to valstijoj, komunistų par i valiutą
;
GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
metais
manoma
iškasti ■ turite kokius nesveikumus, kreipki
tas ir konsulas su dviem vice Taip pat didelis potvinio pa tija norėjo suruošti prakal-, K
™lum su Vlsals zvsnals. slaiS
----------------------------Ryšium
pas mane: duosiu gerų patarima
konsulais išvažiavo iš Var vojus gręsia Jugoslavijos, bas, bet niekas jiems neda- į a.uKiai ,Ta Matomas plentas 3o—40 tukstanc1^ ton^ D1' tės
ir busit patenkinti.
(H)
Bulgarijos ūkininkam*.
šuvos.
vė salės. Jie pasiskundė vai- “ Arabįį{? §į« nlentas tu- ‘dos,os an?lles- Tas ™dosios
PET. LAMSARGIENĖ
stijos gubernatoriui. Tas at- Į {- dideieJ ‘įtrateeine reikš- anSlles klekls l)adės ?uma' 1S14 S. \Vater St.. Philadelphia. Pa.
sakė: aš negaliu priversti sa-, mę dne^ji/suj^ Raudoan^lies suvar‘
KĄ SAPNAVOT?
Karas Ant Jūrių.
lių aviniukus, kad leistų:
juraJ?u Transjordanija,
Sužinokit ka tas sapnas reiškia. Ne
mastykit tu sapnų prasmę. SUŽINO
jums prakalba* laikvti, Pasi-; * į* <j
KI!'! Sapnai pranašauja ateitį. Ka:

Kas Kur Veikiama
Baltimore, Md.—Lietuvių
Salės Bendrovė kartu su
Dainos
Draugija
rengia
“Lietuvišką Kabaretą” kovo
31 d. Pramoga įvyks lietuvių
: alėj kaip 5 vai. vak, Z. G.
Chicago,

111. — Lietuvių

laisvamanių
organizacija
pasiliuosavo nuo komunistų
vadovybės ir veilcs Ameri
kos laisvamanių draugijos
vartelių.
Senas Antanas.
Chicago, III. — Lietuvių
tautiškose kapinėse 26 gegu
žės dieną bus atidengtas
kun. M. X. Mockui gražus
paminklas.
A. Jocius.

Cleveland, Ohio. — Kovo

31 dieną iš Chicagos atvyks
ta “Pirmyn” choras, kuris
statys scenoj operetę “Blossom Time.” Pelnas skiria
mas Kultūros daižeiiui. Rp.
Cleveland, Ohio.— Gegu
žės 12 Lietuvių Salės B-vė
minės savo salės 20 metų su
kaktį.*
Rep.

Brooklyn,

N. Y.—Balan

džio 19 vakarą, pradedant
7:30 vai., Lietuvių Piliečių
Kliube, 280 Union avė., bus
Dariaus-Girėno paminklui
statyti komiteto prakalbos.
Kalbės vietos laikraščių re
daktoriai ir kiti.
K-tas.

PAJIESKOJIMAI
I’ajieškau giminaičių Lukošiaus,
Petro. Mikolo ir Adomo KIMBIRAUSK.V, Ježembkavo kaimo. Birštono
parapijos. Alytaus apskr. Turiu svar.
bu reikalų, prašau atsišaukti; kurie
žinote kur jie randasi, prašau jų ant
rašų, busiu jums dėkingas.
(5> •
S. Masalskv
P. O. Box 174.
Mexico, Maine.
Ona Rlažienė-Kulpaniutė, pajieškąu brolio VINCO KULPANO. paei
na iš Punsko parapijos. YaiponišknT
kaimo. Girdėjau gyvena Waterbury,i
Connecticut. Prašau jį patį atsišauk-;
ti. kurie žinot kur jis randasi, maio-;
-nėkite pranešti sekančiu adresu: (4) i
Mrs. Ona Blažienė
;
576 Pearl st..
Stoughton, Mass. į

Reikalingas Darbininkas
Ant Farmos, Darbas žiemų ir va
sarų. Norint daugiau informacijų
klauskit
Joe Pundin.
R. <».
Charlottc, Msch.

Gera Biznio Proga
PARSIDUODA GRILI. SU PILNU
LMSNIU GĖRIMAMS. Gerame biz
nio distrikte Waterbury. Savininkas
parduoda dėl nesveikatos. Orchestra
griežia 5 vakarus kas sąvaitę. Ant
radio transliuojama kas sekmadieni,
2:30 dieną per stoti WBRY. \Vater
būry. Vietos dėl 250 ypatų. Parsiduo •
da " tinkama kaina. Patelefonuokite
Waterbury 3—9704 arba kreipkitės
laišku ar ypatiškai: Stanley’s Grill,
501 N. Main st., Waterbury, Conn.

PANAIKINKI!7
PLEISKANAS ir ^ 4

Sustiprinkit
PLAUKUS
Vartokite Alexander’s Castiie Olive
Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką.
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEXANDER'S CO.
<12 W. BROAIJW \Y.
KO. RO<TON. M'**

GENERAL MOTORS
DARBININKAI RINKSIS
UNIJĄ.

PARSIDUODA GRA2I 103 AKRŲ FARMA.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

Nat'onalė Darbo Sant’kių
Taiyba nustatė General Mo
tors automobilių darbinin
kams balsavimo dieną 17
balandžio. Apie 125.000 tos
korporacijos darbininkų tą
dieną balsuos 59-niose dirb
tuvėse. kun’ unija turės atftovauti iu reikalu*—CIO
ar AFD.

SUTAISĖ 1»R. l». PILKA, Lietuvių Kalbon Mokytojas prie

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDLCATION
KAINA $1.00.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston. Mass.

NMBMMaMMeaaMaaaaaBMMBaMMNMoaae*e***A«ainA*».

aras Duropoje

JAPONAI PRADĖJO
NAUJĄ OFENSYVĄ.

Honkongo žiniomis, Kuangsi provincijoj japonai
pradėjo naują ofensyvą, noį ėdami apsupti ir sunaikinti
esamą tenai 20,000 kiniečių
armiją.
ROOSEVELTAS SU
SIRGO.

Savo pakraščiams saugoti Anglija įsitaisė daugybę nedide
liu, bet laitai greitu laivu, kurie yra vadinami torpedininkais. Jie yra pritaikyti subntalinams naikinti ir paviršiaus
laivams atakuoti. Re to, jie yra aprūpinti priešlėktuvine
artilerija orlaiviam^ šaudyt, kas galima matyti šiame pa
veikalėly

Prezidentas Rooseveltas
susirgo sloga ir priverstas
buvo atsigulti lovon.
RYMAS. Romanas. Tu knyga yra
| Versta j visas kalbas, todėl kad yra
gražiai aprašęl.i apie Rymą. Lietu
Į viskas vertimus yra lengvas ir grai Zlis. Čhicago, III. iSHf.t, pusi. 432.
Driitai ap.tatyt.'. .......................

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasauli*
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.*
“Naujienos“ yra pirmas ir didžiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.

Prie ežero, kur suvažiuoja vasarotojai. Budinkai ir visi įrankiai ge
riausioj tvarkoj. Taipgi ir gyvuliai. Pelningas biznis iš turistų. 3i» akrų
puikių <la nekirstų medžių, stebėtinai graži vieta medžiojimui ir žuvavimui. Vieta tikrai verta $10,t)tt0, mes pasiaakojam nuostoliui, itiduodam
už pusę kainos. Gera proga pasinaudot lietuviams.
STANLEY SERAEIN.
McMII.LAN, MIGHIGAN.

VIRĖJA
Knyga apie valgiu gaminimą. Knygoje randasi 310
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad iis nevien tik butų skanus, liet turėtų
balansuotą vitaminu kokybę.
Knygą sutaisė K. Petr kienė. išleido A. L. D. L. D.
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”.
253 W. BR0ADWAY,
S0. BOSTON, MASS.

/

Užsirašykite “Naujienas* šiandien. Naujienų
prenumerata metama Amerikoje (išimant Chieagų), $5.00. Chieagojc ir Europoje — $100.
Money Orderį ar čekį skpshšto:

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
Sutipažinimai kepiję paaiųsisu atSsA

No. 13.

Kovo 21 d. 1910 rti.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Septintas Poslapis.

Čia Gyvendavo Caro Generalgubernatoriai

Nyksta Senieji Lietuvos Inteligentai.

KAS GIRDĖTI UETUVOJjE

Mirė adv. K. Venclauakis.

Vienas po kito, senieji
Lietuvos inteligentai išeina
iš gyvenimo arenos.
D-ras Basanavičius, Pet
ras
Vileišis, Petras Leonas.•
.,,,0,....
Mykolas Siejančius »u įklauso musų tautos istorijai. /uBkitais s,eigia Šiauliuose

Brangus Vaistai is Sovietų Pavirto į Kreidą
Arba kaip tarptautinis žuli- tikrus laiškus neva iš Rusi
kas apmovė vieną kaunietę jos įstaigų, kur rašoma, kad
kol nesumokėsiąs 750 dole
ant 20,000 litų.

Kaunietė Eiješevičienė,
vaistų sandėlio savininkė,
norėjo greitai pralobti ir ne
teko 20,000 litų.
Tas atsitiko taip:
Kauno vaistų sandėlio sa
vininkas Polunskis sykį pa
sakė Elješevičienei, kad vie
nas vaistų pirklys iš Sovietų
Rusijos gavęs didelį trans
portą santanino ir nebran
giai iš jo galima esą nupirk
ti kelis šimtus kilogramų.
Kadangi santaninas yra
gana brangus ir sunku jo
gauti, o importuojamas iš
imtinai veik iš Sovietų Rusi
jos (santaninas yra vaistai
nuo kirmėlių), tai Elješevi
čienės firma santaninu labai
susidomėjo.
Kitą dieną Polunskis El
ješevičienei pristatė ir ta
riamąjį santanino importerį, Izraelį Glezerį, Latvijos
pilietį, tarptautinį sukčių ir
apgaviką.
Glezeris pasigyrė Sovietų
Sąjungoj užpirkęs didelį
kiekį santanino, ir galįs 200
kilogramų
Elješevičienei
parduoti.
Kadangi visoj Lietuvoj
santanino per metus išeina
tik keliatas kilogramų, tai
200 kilogramų Ėlješevičienei buvo perdaug ir ji pasiū
lė vienai Londono firmai
pirkti santaniną.
Eiješevičienė manė iš šio
tarpininkavimo gerokai už
dirbti, todėl ji tuojau sudarė
su Glezeriu sutartį ir ją de
ponavo žydų centralimame
banke. Buvo susitarta taip,
kad Eiješevičienė Glečeriui
moka pinigus tada, kai gau
na prekes ir jas patikrina
(padaro analizę) Valstybės
chemijos laboratorija.
Londono vaistų prekybos
firma iš Elješevičienės pa
siūlymą priėmė ir pastatė
sąlygą, kad prieš išmokant
pinigus santaninas turi būti
laboratorijoj patikrintas.
Po kelių dienų Glezeris
ateina pas Elješevičienę ir
sako, kad neturįs pinigų
santaniną išpirkti. Rodo ne-

Vilniuje Suimtas
Plečkaitis.
Vėliaosios žinios iš Lietuvos.

Per Lietuvos konsulatą
Nevv Yorke pranešama, kaa
kovo 19 d. Lietuvos pasiun
tinys L. Natkevičius Mask
voje lankėsi pas Molotovą,
bet kokiais reikalais, nepa
sako.
Lietuvos vokiečiai šįmet
da nebusią į Vokietiją krau
stomi.
Rygoje susirinkę Pabaltijos valstybėlių užsienio minist^riai nutarė toliau laiky
tis neitralumo politikos.
Berlyne yra vedamos de
rybos, kurių tikslas esąs su
daryti Lietuvos-Vokietijos
prekybos sutartį.
Vilniuje suimtas Plečkai
tis.
Redakcijos pastaba: Je
ronimas Plečkaitis 1926 me
tais buvo Lietuvos gyvento
jų išrinktas Seimo atstovu.
Kai tautininkai su karinin
kais ir kunigais demokrati
nę Lietuvos žmonių valdžią
nuvertė ir Seimą išvaikė, tai
Plečkaitis, kartu su kitais
Seimo nariais, pasitraukė
užsienin ir mėgino organi
zuoti opoziciją tautininkų
diktatūrai. Paskutiniais lai
kais jis gyveno Vilniuje, iš
politikos jau pasitraukęs.
Taigi matyt, kad Smetonos
kompanija
dabar keršys
jam už senesnių laikų vei
klą.

rių, tol santanino negausiąs.
Glezeris prašo Elješevi
čienę paskolinti jam 5,000
litų, už santaniną užmokėti;
girdi, vėliau atsiskaitysiąs.
Eiješevičienė patiki ir
5,000 litų Glezeriui paskoli
na; Glezeris skolą pakvi
tuoja.
Po dviejų sąvaičių Gleze
ris vėl kreipiasi į Elješevi
čienę pinigų: sako, į*Šveica
riją pasiunčiau 5 dėžes san
tanino ir po mėnesio turiu
gauti pinigų, o dabar trūksta
smulkių. Prašo 15,000 litų.
Kad santaninas
tikrai
esąs į Šveicariją pasiųstas,
Čia yra parodyti valdžios rūmai Vilniuje, pradžioje jie buvo
Glezeris Elješevičienei rodo bernatorių, dar vėliau lenku vaivadų buveinė, o dabar Lietuvos
Kauno geležinkelio stoties zentacijai rūmai. "Eita.”
važtaraščius.
Elješevičiene ir dabar Gle
TARP INTERNUOTU
zeriui patiki: paskolina jam i LENKŲ RANDAMA PA Įvedė Mokestį Už
15,000 litų ir paima važta BĖGUSIŲ Iš LIETUVOS ’ Šešupės Vandenį.
i
raščius, su kiniais galės atsi
ARMIJOS KAREIVIŲ.
Į
Biednesni ūkininkai negali
imti iš Šveicarijos atėjusius
nei gyvuliams vandens
pinigus.
“Lietuvos Ūkininkas” ra
pasisemti.
Vieną dieną Glezeris pra išo: Internuotųjų stovykloje
Iš Slavikų apylinkės, Ša
neša Elješevičienei, kad 100 radosi lenkų karys Želanis,
kių
apskričio,
“Lietuvos
kilogramų santanino iš So kuris savo laiku yra pabėgęs
Žinios
”
praneša
šitokių
Įdo
vietų Rusijos jau gavęs ir iš Lietuvos kariuomenės.
mybių.
galįs atiduoti.
1922 m. iš Lietuvos ka
Dėl šaltos ir sausos žie
Eiješevičienė
pasiunčia riuomenės pabėgo kar. An
mos
Slavikuose išsisėmė
savo reikalų vedėją į “Ko tanas Mackonis, kuris irgi
vanduo
iš šulinių ir iššalo
mercijos” viešbutį, kur Gle atsirado internuotųjų stovyprūdai.
Ūkininkai
dabar ne
zeris buvo apsigyvenęs, pri i kloję. Želanis ir Mackonis
imti santanino ir nugabenti perduoti kariuomenės teis turi kuo girdyti gyvulių. Dėl
į Valstybės chemijos labo mui. Teko girdėti, kad yra to kai kurie net tirpina snie
ratoriją ištirti.
Į suimtas ir buv. maj. Goštau gą, o kiti veža vandeni už
Elješevičienės reikalų ve tas, kuris, taip pat savo lai 4—6 kilometrų. Kai kurie
dėjas dėžę pradaręs ir jos ku yra pabėgęs. Goštauto ūkininkai veža vandenį ir
viduje supiltą masę pakrap bylą spręs il gi Kariuomenės girdo gyvulius Šešupėje, bet
: neturtingesni ir čia negali,
štęs, tuojau suprato, kad dė teismas.
nes už Šešupės vandenį imažėj ne santaninas, o kreida
i mas 5 litų mokestis, kurį ne
ar baltasis molis.
MIŠKUS IŠNAIKINUS,
; visi gali sumokėti. Sakoma,
Kol iš Glezerio pirktą
KAIMIEČIAI DARO
kad už Šešupės vandenį
“santaniną” Eiješevičienė
PLYTAS.
imamas
mokestis dėl to, kad
ištyrė, Glezeris jau spėjo iš
bijoma,
kad iš upės “neišTautininkams Lietuvos
Lietuvos išvažiuoti.
Tada ir ši afera paaiš miškus išpardavus, ūkinin semtų” vandenį ir “neišnykkai nebeturi iš ko pasistaty tų” Šešupės žuvys.
kėjo.
į
ti
triobesių, todėl imasi lip
Buvo atsiklausta Šveicari
Tautininkams viešpatau
jos firmos, Glezerio siunti dyti plytas. Raseinių apskri jant Lietuvos ūkininkai pa
nio gavėjos, ir iš ten gautas ty veikia jau 20 kaimo plyti siliko netik be malkų, bet ir
atsakymas, kad Glezeris at nių. Praėjusiais metais jos vandens iš upių jau negali
siuntęs penkias dėžes krei pagamino ir išdegė virš pasisemti nesumokėję “tau
2,500,000 plytų. Be to, plyti tiško” mokesčio.
dos.
Eiješevičienė nusiskundė nės įsigijo 6 krosnis plytoms
kriminalinei policijai, bet degti, 4 motorinius bei ark IR APIE ŽEIMELI NĖRA
linius presus ir 8 plytų džio
jau buvo per vėlu.
VANDENS.
Glezeris buvo pajieškunas vyklas. Už šiuos įrengimus
Žeimelis, Šiaulių apskri
per tarptautinį kriminalinės plytinių savininkams išmo
čio.
Daugumas šios apylin
kėta
1,400
litų
pašalpų.
Šiais
policijos biurą, tačiau jo nie
kės
gyventojų,
esant dide
metais
apskrityje
numato

kur neužtikta; manoma, kad
liem
šalčiam,
pritruko
van
jis užsienyje gyvenęs pasi ma įsteigti dar keturios kai
dens. Kai kuriems tenka
mo plytinės.
vadinęs svetima pavarde.
vanduo vežtis net iš už kelių
kilometrų esančių upelių.
ŠVENČIONĖLIŲ
BAŽNY

KUPIŠKIS SAVO RESTO
RANAIS IR KAUNĄ
PRALENKIA.

ČIOJ ĮVESTAS LENKIJOS
HIMNAS.

Iš Švenčionėlių parapijos,
Kupišky yra 9 restoranai
Vilniaus
krašto, pranešama,
ir 3 barai. Matant, kad visos
kad
tos
parapijos
klebonas,
tos svaigiųjų gėralų parduo
tuvės neblogai gyvuoja, ga dekanas Bazevičius, yra
lima padaryti išvadą, kad biaurus lietuvių priešas. Ės
šiame valsčiuje daug yra damas lietuvių duoną, šitas
tokių piliečių, kurie mėgsta biaurybė garbina buvusią
svaigalus. Kitur visi susirū lenkų poniją ir įvedė baž
pinę blaivybės reikalais, o i nyčion net Lenkijos himno
pas kupiškėnus tik restora giedojimą. Vietoj pamoks
lų, jis drožia bažnyčioj poli
nai klesti.
tiškas prakalbas ir vis agi
KUN. OLŠAUSKO UŽMU tuoja už Lenkijos atsteigima.
ŠĖJAS IŠĖJO IŠ KA
LĖJIMO.

v eiksmui—plačiosios visuo
menės
bendradarbiavimo
pradui, besitvarkant jai savo
visuomenę, ypač ekonominę
būklę.
Po nišų revoliucinio sąjudžio, kiek palaisvėjus są,
’ Vendauskis kartu

MARIAMPOLĖJE DAUG

Iš Šiaulių kalėjimo buvo'
BENAMIŲ VAIKŲ.
paleistas Juozas Žilius, ku-|
ris sėdėjo kalėjime kaip nu-' Mariampolės miestely yra
šovęs pralotą Olšauską ir už daug be priežiūros vaikų.
tai buvo nubaustas 12 metų Kai oras šiltesnis, tai jie
sunkiųjų darbų kalėjimu. nakvynę susiranda kur nors
Matyt, Žiliui numuštas treč tvarte ar prieangy. O kai
dalis bausmės; jis iškalėjo siaučia speigai, tai beldžia
si į duris ir prašosi i vidų.
apie 8 metus.
Visi jie jau įpratę vogti, to
dėl
dažnai apvagia ir tuos
PRASIDĖJO TVORŲ
namus,
kur juos priėmė nak
VOGIMAS. *
vynėn.
Buvo Lietuvoje arklių uo
PAŽANCUS SĄVA ITR ASI
degų piaustymo gadynė, o
ARGENTINOS
LIETUV’Ų
dabar atėjo tvorų vogimo
BALSAS
gadynė. Pabunda šeiminin
kas iš lyto, žiuri, jau nebė I IJ. S. A metams kamuoja $1.50.
Pietų Amerikos lietuvių
ra jo tvoros. Kas nors pavo Pažinkite
gyvenimą, išsirašydami “Argentinon
gė ją kurui. Ypač dabar Lietuvių Raišą.” Adresas:
L. BALSAS”
smarkiai vagiamos tvoros (Milla ”d»A. Correo
303,
Mariampolėje.
Buenos Aire*. Argentina.

Uroguoy’atu Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijote ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas:
N. BANGA
C. Paraguay No. 1480,
M0NTEVTPFO. TTRUGUAY.

Šiomis dienomis atsisvei- scenos — dainos—muzikos
kino su šiuo pasauliu ir adv. “Vai po” draugiją — pirmaK. Vendauskis.
ją viešą lietuviškos kultūros
Apie jo gyvenimą ir dar- platfoimą, savo laiku atlikusią žymų vaidmenį Lietuvos
bus P. Bugailiškis rašo
visuomeniniame bei tauti
Vilniaus:
Tautos gyvenimo ūkano niame sąjūdy.
se, kada Lietuvos kraštą slė
Didžiojo karo sukrėti
gė tamsos slogutis ir sveti mams gydyti, kada jo su
mas jungas, gi ja visuome- griautame Šiaulių mieste ir

nisko gaivumo pulsas vos tik nualintoje apygardoje beplaksėjo neskaitlingu švie- siaučiant dar ginkluotoms
šuolių širdyse, velionis K. svetimų kariuomenių jėi V enclauskis pradėjo savo goms
gOms bei plėšiku gaujoms,
žygį j liaudį, apsišarvojęs ne
gTęsė visuotinas chaosas ir
. gvęsė
i tik žiniomis, mokslu, bet .P i ūkiškoji suirutė. Jis savo
nepalaužiama energija, is- tvirtu budu, organizaciniais
tverme
ir aiškiu tikslu.
gabumais ir taktu padėjo
vyskupu l uinai, vėliau rusų gušalia plačios ir sėkmingos sukurti Šiauliuose vietos valvyriausybės Įgaliotinio repre! politinės-socialinės darbuo- džią — savi valdybų brantės, kuri ypač anais žiauriai- duolius ir jų centrą, kurie
siais rusų reakcijos, paskui davė galimumo kraštui tvarPOLICIJOS VIRŠININ
KAS APVOGĖ SMETO okupaeijų laikais, jis be pa- kytis ir kitus savo būkles reiliovos jieškojo kelių ir savo kalus, jų tarpe švietimą, praNOS VALDŽIĄ.
krašto
pažangai bei jo kul- džios mokslą. Pačiuose šiau1935 metais tautininkų turai kelti.
'
liuose jis stoja priešaky pirvaldžia paskyrė savo sėbrą
Venclauskis buvo ne tik i mosios lietuvių gimnazijos
Juozą Martinėną Barzdų
1\';UV7“T?K’
““1 l••
policijos nuovados viršinin- au^stos kultūros žmogus, as.
g .
ku. Jis rinkdavo iš ukinin- ™ens
visuomenes santyPagaliau Vendauskis što
ku mokesčius tautininku
*** ka!5u n.' aktin--as vėjo pirmose eilėse ir aktinvaldžiai. Išpradžiu surinktus kultūrininkas, kuriant rupe- gu kulturininku, kaip “Kulpinigus atiduodavo valdžiai, J?’ kad daf!)0 zmon«s s™e- turos
____ ” b-vės
.. __ ilgametis
_____ pu
1
_ čion
!»•ir gražiau irvvpntn
kuri_rnininkas,
• •
siau
gvventų,
kad
padėjęs
jai ištver
o paskui apsiprato ir prade
mę
plačiau
naudotųsi
gėryt
į
sun
kujį
jos
laikotarpį,
ka
jo juos vogti. Jis pavogė iš
bėmis,
kurių
teikia
kultūros
buvo
pakirstas
b-vės
egviso apie 4,300 litų. Pa
zistavimo' pagrindas, uždagaliau Smetonos valdžia jį laimėjimai.
Einant
jų
priešaky,
Vencrant Kultūros bulelius ir pasugavo ir nuteisė astuoniems
lauskiui
teko
išeiti
ir
visi
čia
b-vę pastatant prieš dimetams kalėjimo, bet kaip
savjjfcui, tai 4 metus nulei etapai musų kultūrinių kovų Helius materialinius sunkudo.
pavogė iš viso 33 ūki —nuo draudžiamos lietuvis- mus.
kos knygos skleidimo bei
Politinėm audrom savo
ninku mokesčius.
mėgėjų teatro valdybos iki laiku nušlavus “Kultūros”
i savo lietuviškos gimnazijos, b-vės skaitlingas švietimo įKAUNE NUSIŠOVĖ
savos knygų leidyklos, savų staigas, velionies ypatingai
TARNAITĖ.
Šančiuose (Kauno prie viešųjų bibliotekų, bei savų remtieji Liaudies Namai,
miesty) tarnavusi pas vieną teatių ramų statybos Šiau kad ir nebe taip plačiai, bet
visuomeniškais pagrindais
poną tarnaitė J. Urbaitė pa- i liuose.
Ir
toje
savo
veikloje jis ilgą laiką tvarkė Šiauliuose
ėmė jo pištalietą ir persišo- , buvo ne tik duosnus savo
kino meno reikalą: jo pa
vė, mirtinai susižeisdama. i medžiaginiais indėliais, bet stangomis pagaliau buvo re
ir nepamainomas organiza alizuota teatro Rūmų staty
PAGARSINIMAI torius, toli numatąs kūrėjas. ba. “Pastoges” b-vės vardu.
Jo veikla ypač reikšmin
Velionis Vendauskis pa
KELEIVY’
ga musų dar perdaug ane liko mums didelį kulturinį
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
miškam ir nenusistovėju palikimą. Mokėsime jį iš
GREIT, reikia priduoti garsinimą
administracijon nevėliau PANEDE.
siam, įvairių vėjų blaško- naudoti ir busimom kartom
LlO VAKARO. Siunčiant per paSmam gyvenimui, juoba, kad padidinti, gyvendinant ir totą, reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siekti! mus ne vėliau kaip panedė.
jis buvo perdėm ištikimas liau jo visuomeninius idealy. Vėliau gauti garsinimai J tos
pagrindiniam
pažangos Jus plačiųjų sluoksnių labui.
savaitės numerj nespėjama patalpint.

Norint, kad garsinimas nesusltrukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
reikia siųsti ir mokesti.
DRAUGIJOMS rengiant
pikniką
ar kltoki parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane.
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambesnėm raidėm antgalvls—15c. extra.
••Keleivio’'
prenumeratoriams už
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai

na 1c. už žodį. Mažiausio ?aj ieško
jimo kaina 50c.
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
reikia pasiųst fotografiją ir klaust
kainos.

••KELEIVIS."
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BROAOWAY,

SO. BOSTON, MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENfi NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADftTL

švietimo tikslui yra Įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas 2ur.
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, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vei..«gų
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, Lttkmania.

AR ROMOS

piezius y/'čz Kristaus
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) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas ?

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai ii devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VIL 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 tą
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint m visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam
sintai* plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audinio 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. FA.
Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
BROAOWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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SO. BOSTON.
šiaurės pašvaistė pridarė
daug “trubelio.”

Bedarbi* gavo laivakortę
Miffrižti Turkijon.

Pereito nedėldienio vaka
rą buvo labai stipri šiaurės
pašvaistė. šviesios bangos
liejosi
ir žaidė dangaus bet nepdsirupino tapti šios
BOSTONAS. KAIP DVO-ldynės kaip yla Įdurtas ii skliautais, paraližiuodamos šalies piliečiu. Dabar jis neturi jokio darbo ir jau pora
KIANTI DUOBĖ.
■ pradėjo prieš toki pareiški- telefono ir telegrafo susisie
. .--------ma protestuoti. Teisėjas pa- kimą ir trukdydamas radijo metų gyvena iš miesto paNMinia, ar yra nors viena: lafkė j0 pusę ir liepė panti- veikimą netik Bostone, bet šalpos, gaudamas kas sąvaipolttikieris. kuris nevogtų. nėtų prokurorų vai dus iš re- visoj Naujoj Anglijoj. Bos tė jx) $4.87. Nesenai jis
tarybų ir
Aii-iu klerikalu valdoma.- kordų išbraukti, o prisaikin- tone
. gaunamu telegramų, vi- kreipėsi-j šalpos
o
grįžti
TurkiBostonas, tai kaip dvokianti tujų suolui Įsakė neimti šito =?ai nebuvo galima nukaityti, i pai euke noi?
.
duobė. Turbut. niekur kitur pareiškimo domėn.
nes vietoj žodžių buvo gąu-; jon atgaJ,jeigu
tdP‘
\’or< teismo rekorduose i namas beprasmis raidžių j ba sutiktų apmokėt jam Re-.
valdžioje nėra tiek sukty šituXlvku
k nebus bi ia?; mišinys.
. * Bonj,. Tmyba nutort. kad
bių. grafto. vagysčių ir kito
kraščiai' iu neslepia. -Jie i Šokinėjančios po dangų i pigiau bus nupirkti jam laikių skandalų, kiek jų yra
pleškina tas sensacijas d i- ’ žalsvos šviesos tęsėsi per per • vakortę Turkijon, negu nuoBostone.
Nelabai senai čia buvo iš džiausiomis raidėmis, o pub- naktį ir išnyko tik pradėjus į httos jj čia šelpti. Todėl is
.salpos fondo ,.^uv? Pannta
keltas faktas, kad viena; J i ka skaito jas ir rauko imsi dienai biėksti.
Prisaikintuiu
suolas
oriį
Harvardo
universiteto
$198.8/ jo kelionei apmomajoras pavogė iš miesto iž
nažiiio
kaltinama'i
pol
’
.
timokslininkai
aiškina;
kad
keti, ii 1 balandžio sitastuido ŠoU.oO(i. ir teismas Įsakė
tuos pinigus miestui gražin kieri tikrai kaltu, bet teisė- dėl šito magnetinio šturmo kas jau atsisveikins su Ameti; tačiau vagis netik nebuvo jas bausmės da nepaskyrė, kalta esanti saulė. Paskuti- rika.
už šitą vagystę nubaustas nes kaltininkas pareiškė nėmis dienomis saulėje bu

Šaukiama teisman 500 au
bet ir tų pinigų miestui ne apeliuosiąs i aukštesnį teis vo pastebėtos didelės tam
tomobilistų.
mą. Ir gali būt. kad bus dai sios dėmės. Mokslininkai
atmokėjo. Ir viskas nutilo.
sako. kad tos dėmės yra nieDorchesteįio ir Mattapano
Paskui buvo "iškelta aikš išteisintas.
Taip.
Bostono
politikė
kas
daugiau,
kaip
milžiniški
policija
pereito nedėldienio
tėn. kad vienas apskriėic
ryta
priraišiojo
“paviestviršininkas (šerifas i reika dvokia kaip niekuomet ne- viesulų sukiniai saulės atmosferoj. Per tokius sūku kas” visiems automobiliams,
lauja kvšiu iš savo tarnauto- valvia.pamazgų duobei
rius, esą. usidaro magnetiš- kurie per naktį buvo palikti'
jų. kitaip šalina uos iš tar
A.
Namaksių
šeima
sušilauki laukai, kurie -'ėja į erdvę atvėsę. Jų suskaityta apie
nybos. Net grindų plovėjos
k e sunaus.
elektrizuotas
kibirkštėlės,
00. Jų savininkai šaukiami
kurios gauna tik po -<1S i sa
šiomis
dienomis
garny;
Pasiekusios
žemės
atmosfej
teisman,
įstatymas
vaitę. turėjo mokėti jam pc
automobiaplankė
pp.
A.
Namaksių
tąšitos
elektriškos
srovės
i
draudžia
laikyti
$250 iki S300 per metus iš
savo uždarbio. Per metus namus, kurie randasi prie reiškiasi žalsvai šviesiomis j liūs gatvėse per naktį.
---- ;— ------laiko jisai tuo budu išplėšė 251 Chestnut avė.. Jamaica bangomis ir paralyžiuojaPlain.
ir
paliko
labai
gražų
musų
elektriškus
įrengimus,
i
D-ras
Landžius
sugryžo.
iš jo žinioje esančių tarnau
ir
sveiką
sūnelį,
kuriam
duoKartais
jos
tiek
prikrauna
j
D-ras
Landžius-Seymour
tojų nemažiau kaip $90.000
išdegi____
„.. .,
taip kaip elektros vielas, kad išdegi-j
buvo ___________________
išvažiavęs į E.ve and
ta Adolfo vardas
Ir kai skandalas išėjo aikš ...
na
’
‘
""
'
—
‘
~
u jungimus (fiuzus), ar» £ar Infirmary New Yorke
tėn, kai advokatų draugija lr
jaunuoju
>
ba
sutrukdo
ir sumaišo siun specializuotis akių ir ausų
-u
pareikalavo piktadarį trauksusipažinti
pereitą
čiamus
signalus
bei žinias.
ligose. Užbaigęs studijas, šį
ti teisman, tai jam leista iš- Adolfu Namaksių
siimti suvogtus'pinigus iš vi- nedėldieni tėvai pasikvietė
i panedėlį vėl sugryžo savo
sų bankų ir pasislėpti, nes artimesnius savo gimines. į Uždarė 22 žydų kepykla*. ofisan, kuris randasi prie
kaipgi trauksi į teismą tokį draugus ir kaimynus. Susi-. Dorchesterio ir Mattapano į 534 Broadway
stambų katalikų bažnyčios rinko labai gražus būrelis i policija padarė “vajų” prieš !
Nupigino geležinkelius.
šulą ir airiu patriotą 1
' musų inteligentijos ir visi žvdu kepvklas, kurios
lt 1OS ne-'
Dabar vėl buvo‘skauda- buvo labai svetingai tėvų d'ėldieniaiš būna atda
ątfaros. i Nuo šio panedėlio visose i
priimti
ir
šauniai
pavai-jAnt Blue Hill avenu * jos rytinėse valstijose nupigintai
Jinga kito politikieriaus by
geležinkeliais.!
sinti.
eoBl<die- važiavimas
: apylinkėj pereitą ne'
la. Kaltinamas buvo Suffolk
Iki
šiol
reikėdavo
mokėt!
k ! ą/
ni ii uždarė 22 tokias
apskrities civilių bylų teis
savininkus traukia 12’ -.’ centų nuo mylios, o da-i
mo klerkas, taip pat aiiys ir Nepaprastai ialtos Velykos - Įas jr
Velykos
bostoniečiams
šį-i
teisman,
nes yra įstatymas. Į
mokaiha lygiai 2 centai..
uolus klerikalas. Tos įstai
w
__________
_______
v„, kad
___ met nebuvo malonios, nes'kuris draudžia
nedėldie-1 K^aip skaitant, nuo $1 nu-Į
gos
tarnautojai
liudija,

ge ’aus policija
George Craig, 37 metų
Cambridge
sulaikius
Harvardo
amžiaus airys ir 5 vaiku tė- buvo

Tel. TRObridge 030

Dr. John Repshis
(REP8Y8)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandą*: 2-4 ir 8-8
Nedėliomi. ir ftventadieaiab
nae 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kamp. Inman «C arti Central akv.

Bet majoras
Cambridge’uje
vaidinti.
—----- ;
. Bostono danai paaukojo
Didžiausi* So. Bostono
komitetui
finams
šelpti
Bargena*—$7500.00
$644.97.

camBridge. mass.

Šešių šeimynų namas. Viskas nau
jai pertaisyta. Naujas plunibngas.
SO. BOSTONE
Nau'i ąžuoliniai fliorai. šeši eiiamel
1ŠSIKAN D A VOJ A KAMBAKYS
pečiai. Nauji kapero boileriai. Naujos
vienam arba porai. Yra šiluma ir ge maudynės. Nauji užpakaliniai piazai.
rai įrengtas. 1-uias floras.
Randų neša per metus $1488
At
SI t E. 7-th stre«t.
lieka gryno pelno suvirs $1000.00 pri
metus. Dėl platesnių informacijų
kreipkitės pas
A. J. KUPSTIS,
CASPER’S BEAUTY
332 W. Broadvray
ŠOU 9423

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

•f. J. MIKOEAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare.

SALON

107 SUMMER STREET,
LAMRENCE, MASS.

.4. J. NAMAKSY
Iteal Estai e & Insurance

ToL Unieeraity MM

414 W. BROADWAY.
SOLTII BOSTON. MASS.
Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica, Plain. Mass.
Res. Tel. Amold 1028

Dr. Susan
Glodienes-Curry
LIETUVE DENTIST1
VALANDOS: *4 ir 74.

678 Massachusett* AveM
(PRIE CENTRAL SKVfiRO)
CAMBRIDGE, MASS. t

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius
Ablenai taisau viską prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŪRALŲ SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių plaukų padarome
PERMANENT WAVE su speciališku tam aliejum. Darbą garan
tuojant.

Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moterišką

Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.
Valandos: nuo 10 iU 12 dieną,
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro

OFISAS: 315 E Street.
SOUTH BOSTONE.

180 HUNT1NGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
Tel. Commonoealth 4870.

31 RICHFIELD ROAD.
ARLINGTON. MASS.

83a L Street
SOUTH BOSTON.

Dr. Leo J. Podder

Turint bile darbą prie Namo
pataisymo, kreipkitės pas -nane.
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

Tel. ARL 4926

Tel. 4645

Tel. ŠOU 2805

j

jis taip pat lupdavęs iš ju nepaprastai šaltas ir vėjuo- ■ niais duona pardavinėti. Bet - mušama 20 centų. Dėl to ir
'kyšius,' o jei
•”kas nenorėda
-"‘tas buvo oras. Beturčiai tabakas, aiskrvmas ir kiti! bųsai nupigino savo “fėrus. ’
vęs sako algos dali jam ati- žmonės jau baigia kurą ii nereikalingi daiktai gali būt j Min^ rtdijo
duoti, tai tą pašalindavęs iš daugiau pirkti nenorėtų, c naraavinejami Bažnyčiose! Subatos vvta> g :30_9 va-!
tarnybos.
daugelis neturi ir už ką pirk- bizni dam nedeldieniąts ir-, 1;inda
iš -WORL a.,tiesi
Kai jam buvo padarytas
šitas apkaltinimas ir iškelta
byla, tai jis buvo priverstas
rezignuoti. Bet bylos nietu jis teisme pareiškė rezignavęs ne dėl to. kad pats
butu vogęs, bet dėl to. kad
išgelbėjus iš to skandalo
“apskrities prokurorą Foley
ir valstijos prokurorą I)everį.”
Šitas jo pareiškimas sukė
lė teisme didžiausi furorą.
Apskrities prokuroro padė
jėjas Doyle pašoko nuo sė-

t i. todėl jie turi drebėti šaltuose kambariuose. Bostone
gyventojai neatsimena tokios šaltos ir ilgos žiemos,
kaip šįmet.

gi ne<r,-audžiama. Tai kodėl, (920- kilocikliu,

,|ailul0?:

parduoti alkanam žmogui ‘Saulutės”
,.
. k..* »
mergaičių cho-’
kepalą duono; tuietu but.rag, skambins pianu O. Ja-:
, •>.
prasižengimas
įuševičiutė ir L. Starkiutė, o
Xl
• ». . .
.
.
■ Mrs. J. Martin paaiškins a-i
Nauja lietuvn, orkertra.
j
j.
į
p
,
Du banditai užpuolė Ja
JIus prašo pranešu, kad J. į b ži-į
maica Piain beauty parliorį.. nesenai įsikūrusį lietuviu •
Nedėldieni iš tos pat sto-i
pagrobė SIS ir pabėgo,
jaunuoliu orkestrą,
r
-u- n
T
’
ties,
9:30—10:30 vai. ryto,!!
dmus. AVallv
dinusi
t\ allv Jason'
Jason s orkest-1 gms L Bujnio ,„.kes„.a

Naujai įtaisytas Kambarys
ros vardu, gražiai progre
e’ j nuos R. Merkeliutė, smui-!
su fornišium
suoja ir jau eina gioti šo- į
Vienai ypatai š'!.'1". arba porai
y Volusenavičius,!
•"."O ant savaitės. Yra šilima, nauji kiams. šio keUei^o \akai?!nistag
•o:iė ir šiltas vanduo. Kambarys at n turės
savo
«»kius
South
,
j
A L -j
h. p
į
kirus. niekas nevaikščios.
, I»
;
Arf 7 š , .
l.-’l Tudor Street, So. Boston. Mass. Boston,, mun.cipal salėj.

RAMO MLZIKALIŠKAS TEATRAS

l i

sakys kalba.

Bulovą

DAKTARAS

AT THB
J.

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Laikrodžio Laikas
Pasauly priimtas ženklu

TIKRUMO IR
PASITIKĖJIMO

Seredomis:

THIS NEW

Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

17 JEWEL

Buiova
)24.7^

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
{Tel. 28624

Gyv. 31132

♦ DrJoseph A.Gaidis

BULOVĄ

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 6,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitariu
AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Iiegt žeminuoju ir priskiriu akinius.
•

TRADE-INSA1A
reiškia didesnę nuolaidą
kuomet jus mainysit savo
seną laikroduką į naują.

{

Pasinaudokit šiuo stebėti
nu išpardavimu—

—

114 Summer Street,
LAM'RENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY

BULOVĄ
TRADE IN SALE

60 SCOLLAY SQUARE, Room 21
BOSTON. Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

tp'irfy, occvret*.
»moll ■> • dime
... «• H-.« charm
Puiki proga Įsigyt modernišką • nd <«ler oi
laikroduką laitai prieinama kaina. o•<oro! geld.

R0EAND KETVIRTIS & CO.
312 BR0ADWAY,
EDMUNI) I.. KETVIRTIS. Mgr.

SO. BOSTON, MASS.

DR.MARGER1S

Tel. SOUth Boston 4649

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

Su kusi ir,niais ir gražia seenerija. it

KONCERTAS-• 6

L. Pasakantis

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CH1CAG0, ILL.

melu Katli’i programų sukak tu\ių proga.

Te!. Boulevard 8483
LITHU ANIAN
FURNITURE C0.
APDRAUSTI

PERKRAUSTYTOJAI.
(Insured
Mcvers)

Perk raustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

n i

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
Telephoaa

SOUth

Jo lošėjų. 7 skirtingos grupės, 44 dalyvauto.iai. muzikantai ir dainininkai—Julija Metri
kam'. Jonas Sabaliauskas. Juozas Niaura, Stasys Pauras. šešios Birutės. Keistučio Vyrų
Grupė, žvaigždutės šokėjos. Saulutės Mergaičių ('boras, — Armonikų Kvartetas, Dolores
ir \ancj Namaksiutės balarinos, Radio Smuiku kvartetas, ir ankstiems atsilankiusiems
.-urpr/zas.
Papuošimas—kostiumai, brangi scenerija. teatras atvaizduojant ".Jaunystės
Dienas." p. vadovyste VALENTINOS MINKIENĖS ir STASIO PAUROS.
Nauda' Lietuvių Radio Korp. subatinių ir nedėlinių radio programų.
įžanga >am parengimui 40c Rėmėjų tikietai ir geresnė: sėdynės už 75e. ir $1.00.

Nedėlioję, MARCH-KOVO 31 d., MUNICIPAL SALĖJ, nuo 8 vakare.
siiahk' u.-.į, j i gitu- pledu >uipryzą.
I\.;t\... .,>!<> muziko.- n dai le- molėtoju- atsilankyti. 101)10 TEATRO KOMISIJA.
šv

Boston

|ę.5

už tuos extra dolerius gali nupirkti?
Kitokį modelį ar kitos i.šdirbystės.
radio arba kitus įtaisymus, arba didelę at
sargą gazolino per ilgą laiką. Tik jsitėmy.
kit kiek yra geriau atidaryt paskirtą sumą
reguliariai kas mėnesį—ir gauti nuošimtį
—negu užmokėti tokią pat sumą regulia
riai ir netik negauti nuošimčio, bet užmo

kėti kitus nuošimčius.
Taip. daug išmintingiau yra taupyt pir
miau. negu prasiskolinus. I’radėkit taupyt
arčiausiame Mutual Savings Banke. Jus
tada busit pasirengy ir gaiesil pirkti dau
giau už savo pinigus.

1058

Mutual

SAVINGS BANKS
o/ Massachusctts

TAUPVKIT

' ’Jrt-l l|«ųi i lt!
ištini in.-t i

n.iudžti

KUR

MATOT

ŠIA

ŽYME

STUDEBAKKR AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai INgina.
IHdcli pagerinimai Ir
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBILIŪS IR TROKUS VISOKIŲ
IšDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jas Kapočiunas — aavininkai.
Taisymo ir demonstravimą rista:

1 HAMLIN STRKBT

BIShth8U

«

t

