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Ispanijos Respublikai
Gręsia Didelis Pavojus

ITALŲ PULKAI JAU NE- Lygos tarybos posėdy šį pa- 
TOL1 BARCELONOS. nedėlį pareikalavo, kad iš

Mussolinio bernas genero
las Franco kviečia lojalis- 

tus pasiduoti.
Kai šis “Keleivio” nume

ris eina spaudon, iš Ispani
jos ateina bauginančių ži
nių. Nauji italų pulkai, ap
rūpinti tankais, liepsnosvai
džiais, orlaiviais ir kitokiais 
moderniškais karo pabūk
lais, užėmė jau daugiau 
kaip trečdali Katalonijos ir 
esą jau nebetoli nuo val
džios sostinės Barcelonos.

Pereitą sąvaitę lojalistų 
armija Katalonijoj pašaukė 
200,000 vyrų iki 50 metų 
amžiaus naujiems apkasams 
kasti ir fortams statyti. Nau
ja apsigynimo linija praves
ta kalnų grandiniu, kuris 
apsupa beveik visą Barcelo
nos provinciją. Jeigu čia lo- 
jalistai atsilaikys, tai gerai, 
o jeigu ne, tai Barcelona ga
lėsianti but paimta už kokių 
3 sąvaičių.

Lojalistai žmonių turi 
daugiau, negu fašistai. Ka
talonijoj jų armija turinti 
apie 350,000 kareivių prieš 

-300,0^0 fašistų. Bęt 'L'"'* 
Įojalistamš/kad demokrati
nės valstybės, norėdamos 
but “neitralios,” neparduo
da jiems nei ginklų, nei a- 
municijos, kai tuo tarpu Vo
kietija ir Italija remia fašis
tus netiktai ginklais, bet ir 
kareiviais. Be to, lojalistams 
ir maisto trūksta, žmonės 
badauja, nes fašistų subma- 
rinai skandina jų laivus su 
duona.

Fašistai da niekados ne
turėjo tiek daug orlaivių, ar
tilerijos ir amunicijos, kiek 
jie turi dabar. Pavyzdžiui, 
atakuodami Leridos miestą, 
jie per kelias dienas išleis
davo po 30,000 šovinių iš 
sunkiųjų kanuolių. Tuo pa
čiu laiku padangėj kaip uo
dai skraidė Vokietijoj ir Ita
lijoj pagaminti Orlaiviai. 
Vieni jų mėtė bombas, o ki
li barstė į miestus lapelius, 
ragindami žmones sukilti 
prieš respublikos valdžią ir 
pasiduoti fašistams, kurių 
laimėjimas esąs jau užtik
rintas.

Šį panedėlį ir pats Musso
linio bernas Franco perskai
tė per radiją atsišaukimą Į 
lojai istus, kviesdamas juos 
pasiduoti geruoju.

O jo bosas Mussolinis tuo 
tarpu Įspėjo pasaulį, kad 
niekas nedrįstų duoti loja
listams pagalbos, nes Italija 
to nepakęsianti. Jis, mat, 
gali fašistus remti, bet loja
listams pagelbėt nevalia. 
Kuo jis remia tokį vienpu
siškumą, jis nemato reikalo 
nei paaiškinti.

Šį panedėlį Ženevoj susi
rinko Tautų Lygos taryba ir 
tenai buvo pranešta, kad 
lojalistų valdžia jau išsiun
tė namo visus svetimšalius 
savanorius, taip kaip buvo 
didžiųjų valstybių reikalau
jama; bet fašistų pusėj šian
dien esą daugiau italų, negu 
jų buvo kada nors. Jeigu 
.10,000 sužeistų ir sergančių 
italų Mussolinis atsiėmė, tai 
atgal nusiuntė daug daugiau 
sveikų. Tndėl Francuzijos 
užsiem'o mmisteris Tautu

generolo Franco pusės butų 
išgabenti visi italai. Bet kas 
gi to reikalavimo paiso!

Francuzijos darbininkai 
įkelia demonstracijas ir rei- 
I kalauja tuojaus atidaryti 
[Ispanijos sieną ir duoti loja
listams pagalbą, taip kaip 
Italija ir Vokietija duoda 
fašistams. Bet Mussolinis 
grasina: nedrįskit! Ir Fran
cuzijos valdžia nedrįsta...

Kijeve “Išvalyta”
5 “Valytojai.”

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Kijeve iškelta byla 
slaptosios policijos valdi
ninkams, kurie areštuodavo 
politinius savo oponentus ir 
kankinimais priversdavo 
juos “prisipažinti” esant 
“trockininkais,” ir tais “pri
sipažinimais” pasiremdami 

i sušaudydavo juos, arba, 
kaip Sovietuose sakoma, 
“išvalydavo” juos iš gyveni
mo.

Dabar “New York Times” 
specialus korespondentas iš 
Maskvos praneša, kad Kije
vo teifemas penkis tb “Valy
tojų” atrado kaltais ir juos 
pačius “išvalė.” Visi penki 
įbuvo sušaudyti. Bet Mask- 
1 vos laikraščiuose nebuvę 
apie tai nei žodžio parašyta. 
Vadinasi, Sovietų valdžia 
slepia nuo žmonių tą faktą, 
jog “trockininkų” “prisipa
žinimai” politinėse bylose 
yra išgaunami kankinimais. 
Gal ir ne visose bylose taip 
buna, bet Kijeve taip buvo.

“N. Y. Times2 korespon
dentas Harold Denny sako, 
kad šitokios bylos pridarė 
labai daug žalos Sovietų 
Sąjungai. Jos sudemoraliza- 
vo valstybės aparatą ir pra
monės departamentus. Daug 
pasišventusių žmonių ir eks
pertų buvo suimta ir sušau
dyta kaip “trockininkai” ar
ba kaip “fašistų agentai” 
vien tik dėl to, kad kas nors 
už ką nors turėjo ant jų pik
tumą. Likę sušaudytujų 
draugai ir giminės noroms 
nenoroms virsta valdžios 
priešais. Vieni nepasitiki ki
tais, vieni kitu bijosi ir gy
venimas darosi tiesiog ne
pakenčiamas.

FRANCUZIJA DEMONST
RUOJA JŪRIŲ GALYBĘ.

Šią sąvaitę Viduržemio 
Juroj franeuzų laivynas de
monstruoja savo galybę. Jis 
plaukioja pilnoj mūšio ri
kiuotėj ir lanko visus dides
nius uostus Viduržemy. Tai 
yra franeuzų atsakymas į 
Mussolinio reikal a v i m ą 
franeuziškų kolonijų.

ITALAI VĖL SUBOMBAR
DAVO ANGLŲ LAIVĄ.
Tūlas laikas atgal Barce

lonos uoste italų orlaiviai 
subombardavo anglų preky
bos laivą “Stanwella.” Is
panai tą laivą anglams su
taisė, bet pereitą subatą, kai 
tik jis mėgino išplaukti į ju
rą, Mussolinio orlaiviai vėl 
jį užpuolė ir iš naujo subom
bardavo. Tai įvyko tuojaus 
po to, kaip Chamberlainas 
atsisveikino su Mussoliniu.
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Vengrija Eina į Fa
šistu Rloka.4- t,

Berlynas su džiaugsmu 
praneša, kad ir Vengrija 
jau sutiko pasirašyti Anti- 
Kominterno Paktą, tai yra, 
įstoti į fašistinių valstybių 
bloką, kurį sudaro Vokieti
ja, Italija ir Japonija. Vy- 
riausis to bloko tikslas yra 
kova prieš Kominterną, o 
aiškiau — prieš Sovietų Ru
siją.

Berlyno žiniomis, Vengri
jos užsienio reikalų ministe- 
ris grafas Csaky šią sąvaitę 
atvažiuojąs pas Hitlerį da
ryti prieškomunistinio blo
ko sutartį. Naciai tikisi, kad 
toliau prie šito bloko prisi- 
dėsianti Čekoslovakija, o 
paskui Rumunija ir kitos 
Balkanų valstybės.

Kini j on Pribuvo 500 
Svetinių Lakūnų.
Nuskandino du japonų 

karo laivu.
Pereitą subatą iš Šancha

jaus atėjo žinių, kad kinie
čiams į pagalbą pribuvo 500 
svetimų lakūnų ir daug or
laivių, kurie tuojaus pradė
jo atakuoti japonų laivus ir 
sausžemio pozicijas. Kanto
no upėj, pietų Kinijoj, jie 
nuskandino du japonų karo 
laivu, suardė japonų įtaisy
tuose , fortuose baterijas ir 
nušovė žemėn kelis japonų 
lėktuvus, kurie buvo pakilę 
oran juos atakuoti. Šitame 
žygy dalyvavę 20 kiniečių 
lėktuvų. Iš kur kiniečiams 
šita pagalba pribuvo, žinios 
nesako.

Ispanijos Valdžia
Kelsis Valencijon.
Paiyžiuje gautomis žinio

mis, Ispanijos respublikos 
vyriausybė nutarė iškelti sa
vo buveinę iš Barcelonos į 
Valenciją. Premjeras Negri- 
nas ir užsienio reikalų mi- 
nisteris Julio Alvarez del 
Vayo pasiliksią Barcelonoj 
su kareiviais, bet kiti minis
terial ir valdžios archyvai 
busią iškelti. Katalonijoj 
šaukiami visi suaugę vyrai 
ir net moterys ginti Barcelo- 
ną nuo Italijos fašistų gaujų.

Sovietų Rusija Pa
deda Kinijai.

Japonai kelia triukšmą, 
kad iš Sovietų Rusijos kas 
sykis vis daugiau ginklų ir 
amunicijos pristatoma ki
niečių armijai. Karo me
džiaga esanti siunčiama tre
kais iš Sibyro į šiaurės va
karų Kiniją. Šiomis dieno
mis Šensi provincijon buvę 
atgabenta pusiau komunis
tinei kiniečių armijai 30 ar- 
motų iš Sibyro.

CIO LAIMĖJO STIKLO 
DARBININKUS.

Darbo Santikių Taryba 
nusprendė, kad visus 6,500 
Pittsburgh© Plate Glass 
kompanijos darbininkus tu
ri atstovauti CIO, nes di
džiuma jų balsavo už šitą 
uniją.

Naciai Valdys Klai
pėdos Kraštą.

“New York Times” spe
cialus korespondentas iš 
Kauno bevieliu telegrafu 
praneša, kad naujai Klaipė
dos Krašto Direktorijai su
daryti gubernatorius pasky
ręs Bertulaitį (Willy Bertu- 
leit). Bertulaitis gi yra žino
mas nacių lyderio Neumano 
[leitenantas; j 
vo pagelbininkais taip pat 
nacius. Susiflarius naujai 
Direktorijai,

ištas dabar turės jau teisėtą 
organą, su kuriuo Kauno 
valdžia galės tartis dėl savo 
teisių Klaipėdos uoste. To
dėl reikia tikutis, kad Lietu
vos santikiai ' su Klaipėdos 
kraštu neužilgo bus galuti
nai nustatyti.

Bet kad Lietuvos teisės 
Klaipėdoje bus žymiai su
siaurintos, tai jau galima 
matyti ir dabar. Štai, Lietu
vos valstybėj policija iš 
Klaipėdos krašto jau paša
linta. Tą kraštą dabar val
dys dvi naciui organizacijos. 
Viena jų yra pavadinta 
“Ordnungsdienst” ir susi
deda iš 2,00d nacių, kurie 
buvo rekrutuoti lapkričio 
mėnesy neva tvarkai saugot, 
o ištikrujų lietuvius terori
zuoti. Šitie uniformuoti fa
šistai sumušė ir Amerikos 
korespondentą, kuris atsi
sakė sušukti ’"Heil Hitler.” 
Dabar jie ruoš ir tvarkys na
cių demonstracijas, paradus 
ir tt. Kita nacių organizaci
ja esanti pavadinta “Sicher- 
abteilungen,” kas reiškia: 
“saugumo skyriai.” Šitie 
skyriai esą organizuojami 
Hitlerio šturmininkų pavyz
džiu ir panašią uniformą 
nešioja. Jų tikslas esąs gry
nai politinis: saugoti ir pla
tinti nacių idėjas ir mušti jų 
priešus. Apie trečdalis žydų 
iš Klaipėdos krašto jau pa
bėgo į Kauną.

s pasirinko sa-

naujai 
Klaipėdos kra-

Areštuotas Kumšti
ninkas Schmelingas.

New Yorke gauta žinių, 
kad nacių policija Berlyne 
areštavusi pagarsėjusį vo
kiečių kumštininką Maxą 
Schmelingą. Jis esąs suimtas 
dėl to, kad įžeidęs nacių 
propagandos minist. Goeb- 
belsą, kuris nesenai buvo 

. skaudžiai primuštas pas sve
timą moterį. Kalbėdamas 
apie šitą Goebbelso “pirtį,” 
Schmelingas buk pasakęs: 
“Jeigu aš tą žaltį bučiau nu
tvėręs prie savo pačios, tai 
jam bučiau sprandą nusu
kęs.” Nacių šnipai šitą išsi
reiškimą išgirdę, ir Schme
lingas tuoj atsidūręs kalėji
me.

Australijoj Hitleris Kviečia LenkijąGaisrai
Australijoj prasidėjo bai

sios kaitros. Melbourne apy
linkėj pereitą sąvaitę buvo 
114 laipsnių karščio. Todėl 
pradėjo degti išdžiuvę miš
kai ir krūmai. Liepsnos ap
ėmė daugiau kaip pusę Vik
torijos provincijos, kurios 
plotas užima 88,000 ketur
kampių mylių. Telegramos 
sako, kad pereitą sąvaitę | souri valstijoj įtaisė organi
niu) saulės karščio ir gaisrų zuotą protesto demonstraci- 
toj provincijoj žuvo daugiau' ją prieš farmų savininkus, 

kurie juos labai išnaudoja. 
Apie 1,000 apdriskusių šei
mynų susirinko prie didelių 
vieškelių, pasistatė po atvi
ru dangum lovas, pečius ir 
kitus savo baldus, kad at
kreipus visuomenės dėmėsi 
į skurdų savo gyvenimą. Ne
žiūrint biauraus oro, jie iš
buvo tenai po atviru dangu
mi 4 paras. Pagaliau sveika
tingumo departamentas įsa
kė valstijos policijai suvary
ti juos atgal į tas lindynes, 
kuriose jie gyveno iki šiol.

kaip 60 žmonių ir apie 500 
liko be pastogės. Nuostoliai 
siekia milionus dolerių.

Veja Iš Dancigo

Fašistinė vokiečių val
džia Dancige painformavo 
1,000 žydų su šeimynomis, 
kad 27 sausio, kuomet pra
sideda jų šabas, visi jie susi
rinktų į gelžkelio stotį. Te
nai jie busią suvaryti į kiau
lių vagonus, vagonai busią 
užplombuoti ir išsiųsti į Ge
nujos uostą (Italijoj), kur 
juos paimsiąs graikų laivas 
ir nežinia kur išvešiąs per 
vandenį. “Aš girdėjau, kad 
mus gabens į Šanchajų,” iš
sireiškė vienas senas žydas.

Talkon Žemių Grobti
Farmer i ų Pusi n i n kų 

Demonstracija.
Farmerių pusininkai, ang

liškai vadinami “sharecrop- 
periai,” pereitą sąvaitę Mis-

KUN. GREGG NUTEIS
TAS METAMS KALĖJIMO

Duncan. Okla. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo nuteistas 
metams baudžiamojo kalė
jimo kun. A. L. Gregg, 46 
metų amžiaus vietinės para
pijos klebonas, už nemora- 
lišką elgėsi su Helena Man- 
gusen’aite, 17 metų mergai- 

Kadangi visi pinigai be- j te, kurią jis buvo pasiėmęs į 
darbiams šelpti jau pasibai- savo kleboniją kaip “sekre- 
gė, tai Rooseveltas paprašė torką.” Mergaitė papasako- 
Kongreso paskirti da $875,- jo teisme ilgą istoriją, kaip 
000,000 iki metų pabaigos tas dūšių ganytojas nemora- 
(valdžios apyvartos metaijliškai su ja elgėsi per du 
baigiasi 30 birželio). Re- metu.

NUTRAUKĖ BEDAR
BIAMS 150 MILIŪNU 

DOLERIŲ.

baigiasi 30 birželio). Re- 
publikonai tpoj pakėlė prieš 
tai triukšmą. Demokratų 
partijos reakcininkai jiems 
pritarė ir numušė iš tos su
mos $150,000,000. Kapitali
stų spauda dabar džiaugia
si, kad Kongresas “gerai 
veikia.”

l

I

Montanoj Sudužo Orlaivis 
Su 5 Žmonėmis.

Pereitą sąvaitę Montanos 
valstijoj lėkdamas su 5 žrpo- 
nėmis užsidegė orlaivis. 
Liepsnodamas jis nukrito 
žemėn ir visi žmonės užsi
mušė

NEPAVYKĘS BĖGIMAS 
IŠ ALCATRAZ KA

LĖJIMO.
Iš federalinio kalėjimo 

Alcatraz saloj pereitos pėt- 
nyčios naktį kėsinosi bėgti 
5 banditai ir kidnaperiai. 
Jie buvo jau išpiovę plieni
nes grotas ir bėgo prie salos 
kranto, tikėdamiesi išplauk
sią per jurą į laisvę. Bet sar
gai pastebėjo, kad grotai iš
plauti, ir tuojaus sukėlė 
gandą. Bematant visa sala 
buvo nušviesta ir sargai pra
dėjo į bėgančius kalinius 
šaudyt. Kidnaperis Berker 
buvo nušautas, kidnaperis 
Stamphill sužeistas, o kiti 
tris pasidavė

AIRIAI SPROGDINA
BOMBOMIS ANGLIJĄ.

Šį panedėlį Anglijos did
miesčiuose pradėjo sprogi- 
nėt bombos. Manchesteryje 
buvo net trys smarkus spro
gimai. Vienas žmogus buvo 
užmuštas ir du sužeisti. Lon
done, Liverpooly ir Belfaste 
taipgi buvo sprogimų. Slap
toji Scotland Yardo policija 
sako, kad tai < 
talikų darbas; ' jie keršiją 
Anglijai užtai, kad ji remia 
protestoniškajį Ulsterį, tai 
yra šiaurinę Airijos dalį, 
palaikydama tuo budu Airi
jos skilimą. Mat, pietų Airi- 
ja, kur gyvena Romos kata
likai, yra nuo Anglijos atsi- 
metusi ir tvarkosi kaip “lai
sva Airija,” kai tuo tarpu 
šiaurinė Airija, apgyventa 
protestonų, laikosi prie An
glijos. Užtai pietų Airijos 
fanatikai ir keršija Angli
jai.

KUN. COUGHLIN FRAN
CO TALKININKAS.

Kun. Coughlinas pereita 
nedėldienį išrėžė per radiją 
da vieną juodašimtišką pa
mokslą, ragindamas katali
kus. siųsti Kongresui tele
gramas ir reikalauti, kari 
Amerika neparduotų Ispa
nijos respublikos gynėjams 
ginklų. “Atsiminkit,” šaukė 
jisai, “jeigu Kongresas nu
ims embargo Ispanijos gin
klams, tai Ispanijoj laimės 
komunizmas.” Reiškia, jis 
nori, kad tenai laimėtų kru
vinasis fašizmas, kuris 
sprogdina Ispanijos miestus 
ir žudo nekaltus gyventojus.

esąs airių ka- jr rejkia pasakyti, kad atsi-
• ' no k-oi’siin , , , . -i i • •rado tokių asilų, kurie jam 

patikėjo. Kai šį panedėlį 
kongresmanai susirinko, tai 
ant savo deskų jie rado krū
vas telegramų, protestuo
jančių prieš embargo' nu
ėmimą.

100.000 TELEGRAMŲ UŽ 
EMBARGO PALAIKYMĄ.

Šį panedėlį j Kongresą 
Washingtone atsiųsta dau
giau kaip 100,000 telegra
mų reikalaujančių, kad Is
panijai nebūtų parduodami 
ginklai. Pasirodo, kad net ir 
Amerikoj fašistai yra geriau 
organizuoti, negu demokra
tijos šalininkai.

PARAGVAJUS ATSISA
KĖ ĮSILEISTI 500 ŽYDŲ.

Šiomis dienomis iš Itali
jos ir Vokietijos atvyko Pie
tų Amerikon 500 žydų. Jie j 
važiavo į Paragvajų ir ture- j 
jo tos šalies vizas. Bet kaip Į 
tik jie išlipo iš laivo Monte-1 
video uoste, Urugvajaus! 
sostinėj, F _ ' 
džia pranešė jų neįsileisian- dėj nužudytas Vincent For- 
ti ir atšaukė visas jų vizas, ti, 20 metų amžiaus italas 
Dabar Urugvajaus vyriau- banditas, kuris 1937 metais 
sybė nežino kur juos dėti ir, Brooklyne nušovė krautuv- 
ka su įais-daryti. ninka Walkowitza.

SING SING KALĖJIME 
NUŽUDĖ BROOKLYNO 

BANDITĄ.
| Sausio 12 naktį Sing Sing 

Paragvajaus vai-[ kalėjime buvo elektros kė-

MASKVOS VALDŽIA 
GREIT SUGRIUSIANTI.

Tuomet busianti gera proga 
pasidalinti Sovietų Rusija.

“New York Times” ko
respondentas' Augur prane
ša iš Londono įdomių žinių. 
Kai]) jau visi žino, šiomis 
dienomis pas Hitlerį buvo 
nuvykęs j jo slėptuvę Berch- 
tesgadeno kalnuose Lenki
jos užsienio reikalų ministe- 
ris Bekas. Apie ką jiedu te
nai tarėsi, spaudoj nebuvo 
skelbiama. Bet Augur sako, 
jog Londono valdžia gavusi 
tikrų žinių, kad šitoj slaptoj 
konferencijoj Hitleris kal
binęs Beką talkon svetimų 
žemių grobti.

Hitleris stengėsi įtikinti 
Beką, kad jis, Hitleris, esąs 
nuoširdus Lenkijos draugas. 
Todėl jis nesąs priešingas 
Lenkijos susiartinimui ir su 
Sovietų Rusija, jei tik tas 
susiartinimas nėra kenks
mingas Vokietijai.

Apie karą prieš Sovietų 
Rusiją jis, Hitleris, visai ne- 
galvojąs. Bet jis esąs įsitiki
nęs, kad “Stalino imperija” 
greitai subirėsianti. Rusijoj 
tuomet kilsiąs didelis chao
sas (suirutė). Tada jos kai
mynams busianti gera pro
ga ir- be karo pasiimti kas 
kam patinka. Todėl Vokie
tija esanti pąsiryžusi laukti 
tos progos, o tuo tarpu ji 
stiprinsianti savo pozicijas 
Pad u no j u je.

Toliaus Hitleris užtikrinęs 
pulkininką Beką, kad Vo
kietija neketinanti daryti 
jokių griežtų žygių nei Klai
pėdos, nei Dancigo atžvil
giais: gi Vokietijos planai 
Ukrainos atžvilgiu esą nu
statyti taip, kad Lenkijai 
butų kuo daugiausia nau
dos.

Išdėstęs šituos dalykus, 
Hitleris pasiūlęs Bekui, kati 
Lenkija paremtų Vokieti
jos reikalavimą “teisingai” 
pasidalyti kolonijomis. Ko
lonijų reikalavimą Vokieti
ja esanti pasiryžus kelti “vi
so pasaulio plotme.” Šian
dien kolonijų padalinimas 
esąs labai neteisingas. Vie
nos valstybės turi jų per
daug, o kitos neturi nieko. 
Vokietija be kolonijų visai 
negalinti gyventi. Reikalin
gos jos ir Lenkijai. Taigi 
Lenkija turinti eiti išvien su 
Vokietija.

Hitlerio manymu, Didžio
ji Britanija pati pirmutinė 
privalo dalį savo kolonijų 
paaukoti, nes ji turi jų per
daug. Francuzija, Belgija, 
Olandija ir Portugalija taip
gi turėsiančios prisidėti, nes 
ir jos turinčios kolonijų 
daugiau, negu joms reikia.

Taigi išrodo, kad karui 
priežasčių nestinga. Jeigu 
Vokietija nekels karo prieš 
Sovietų Rusiją, tai karas ga
lės kilti dėl kolonijų. Hitle
rio pakurstytas, Mussolinis

kolonijų.

KINIJA PERKA AMERI
KOJ 200 ORLAIVIŲ.

Washingtono pranešimu, 
Kinijos atstovas tenai davęs 
Bellancos orlaivių dirbtuvei 
užsakymą paštatyti 200 lėk
tuvų Kinijos armijai.
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KAIP KUN. ŽILIUS SU 
YČU PER SIBYRĄ AME

RIKON VAŽIAVO.
Musų skaitytojai gal da 

nepamiršo, kad pasauliniam 
kai ui baigianties, Amerikon 
buvo atvykę iš Lietuvos kun 
Jonas Žilius (Žilinskas) ii 
Martynas Yčas. Pirmasis čia 
rinko pinigus “Vilniaus 
Žemės Bankui” steigti, o an
trasis — “Lietuvos Laivy
nui” statyti. Taigi apie šitą 
kelionę Martynas Yčas da-1 
bar rašo savo atsiminimus. 
Paduosime čia Įdomesnes 
ištraukas.

Yčas sako, kad išvažiuo
jant jiedviem iš Petrogra
do—

“Kun. J. žilius dabar buvo 
labai susirūpinęs dėl savo po
zicijos, kaipo kunigo. Tiek, me
tų jis nebekunigavęs ir prak 
tiškai pareigų nėjęs, jis prisi
baimino, kad vietos dvasiškija 
galinti jo nebepriimti atgal į Į 
savo tarpą. Taigi jis sumanė 
išgauti iš vyskupų laišką prie 
kardinolo Gibbonso... Tame

tim ir daugybė pristatytų ja
ponų stiliaus namų. Nei ženkle 1 
rusų viešpatavimo, nęi pėdsa
ko garsios generolo Kuropat- 
kino armijos bėgimo... Japonas 
tvirtai čia sėdi, ir niekas jo iš 
čionai nebeišvarys.

“Štai garsioji Kinų siena, 
kuri ne tiek faktiškai, kiek 
simboliškai skyrė juos nuo vi
so pasaulio ir sulaikė visą tau | 
tą nuo bendravimosi su kito
mis tautomis per tūkstančius 
metų.

“Štai jau mes ir Pekine, šia
me seniausiame, pasakiškame j 
mieste. Jis jau buvo tada, kai 
egiptiečiai piramides statėsi, 
dar toli anksčiau prieš musų 
krikščioniškąją erą. Visas mie
stas išraižytas kanalais, aukš
tomis sienomis apsuptos pilys, ] 
kur jų valdovai nuo užpuoliku Į 
slėpdavosi, čia vienas greta 
antro stovi dviejų civilizacijų, 
dviejų kultūrų miestai, —Azi
jos ir Europos. Europos mies
tas moderniškai įtaisytas, pui
kių namų pristatyta, volais Į 
nuo kitos dalies apsuptas, kad 
apsisaugotų svetimų kraštų

laiške buvo prašoma paremti 
kun. J. žiliaus misiją ir sušelp
ti per jį nukentėjusią Lietu
vą... Šis laiškas suvaidino dide
lį vaidmenį kun. J. žiliui į A- 
meriką nukeliavus.

“Liepos 27 d. mes nebeati- 
dėliodami išsiskubinome į A- 
meriką. Bet kad vokiečių po
vandeninės valtys nuolatos 
skandino tuo metu Atlanto 
okeane ir šiaurės juroje lai
vus, tai mes dėl saugumo nu
tarėme su J. žilium leistis j 
Ameriką kitais kraštais: per 
Sibirą, Kinus, Japoniją, Ra
miuoju vandenynu, ši kelionė 
mus viliojo ne tik savo saugu
mu, bet ir savo nepaprastumu 
bei įdomumu. Ir štai vyskupo 
Pr. Karevičiaus, kan. K. šau
lio, kan. Paltaroko ir didelio 
lietuvių būrio lydimi, sėdome 
Nikalojaus stotyje į Sibiro eks
presą.

“Ilga kelionė! Vien tik gele
žinkeliu, neišlipus iš vagono, 
10 dienų važiuoti, kol Vladi
vostoką pasiekėm. O ten 19 
dienų Ramiuoju vandenynu iki 
San Francisco. Kaip bebūtum 
važinėti (pripratęs, vis tik neži
nomas jausmas, jausmas neri
mo ir abejonių sukyla kruti
nėję. Kažin, ar beteks sugrįžti, 
vėl pasimatyti su šiuo buriu 
gerų žmoriių, gerai linkinčių ir 
trokštančių, kad musų kelionė 
pasisektų. Lenda neramios 
mintys į galvą. Stengies jomis 
nusikratyti, bet vis kažkoks 
kirminas graužia...

“Ir taip — mes jau savo va
gone. Paskutinis skepetaitės 
mostas, ir mes greitai pranyk- 
stame iš palydovų akių.

“Kam yra tekę važinėti grei
taisiais Sibiro traukiniais, tas 
be abejonės su manim sutiks, 
kad jie vieni geriausių trauki
nių pasauly. Vagonai aukšti, 
daug erdvės, daug oro. Drauge 
važiuoja vagono restoranas, 
kuriame koncentruojasi visas 
keliautojų gyvenimas, čia prie 
jo vagonas-salionas, kur yra 
skaitykla, kortų staliukai, for
tepijonas. ! Kortų mėgėjai čia 
sėdi ištisas dienas, čia susitin
ka, susipažįsta keleiviai tarp 
savęs, čia parodo savo talen
tus ir gerą širdį dainininkai 
bei dainininkės ir šiaip jau ar
tistai, kurie visuomet randa 
atdarą fortepijoną ir atviras 
kelionės draugų širdis. Kiek
vieną su dideliu entuziazmu 
pasitinka ir su dėkingumu iš
lydi.”

Pasiekę Charbiną, kun. 
Žilius su Yču nutarė pasukti 
kiek Į šalį ir pamatyti Peki
ną, senąją Kinijos sostinę. 
Taigi toliau eina kalba nuo 
Charbino:

“Charbinas — rusų galybės 
ženklas, Tolimųjų Rytų for
postas... Mukdenas — Man- 
džurijos sostinė su japonų įsi
vyravusiu elementu, jų staty
tais puikiais .viešbučiais, sto-

ambasados ir pasiuntinybės 
nuo užpuolimų. O čia vėl kinie
čių miestas su savotiška archi
tektūra, savo pilimis, šventyk
lomis. vienuolynais...”

Ir čia Yčas Įsitikino, kad 
I visi tikėjimai remiasi tais 
pačiais burtais. Girdi:

“Viską suėmus, tenka paste- 
Į bėti visų tikybų panašumą. 

Taip pat ir altoriai: tie patys 
Į smilkymai, žvakutės prieš al

torius, beveik panašus kunigų 
gestai, klupčiojimai... Ir pana
šus jų drabužiai — tiktai bal
ti, šilkiniai... Panašiai užper- 

i karnos pamaldos už gyvuosius 
ir mirusius. Tiktai kiti dievai, 
kiti šventieji. Stovi milžiniš- 

' kos statulos per kelis aukštus 
kurios vaizduoja Budrią. žiuri 
žmogus — ir stebiesi, kaip re
liginės idėjos apėmė visą žmo
niją. Tiktai formos kitokios, 
bet ir tos daug savyje panašu
mo turi, nors sąlygos, kuriose 
žmonės gyvena, visai nepana
šios. Rytai musų vaizduotėje 
užburti. Jų dievai mums visai 
nežinomi, jų drakonai, slibinai, 
kuriuos jie garbina, nesupran
tami. Jų idėjos mums sveti
mos. Bet arčiau prisižiūrėjus, 
jos ima aiškėti.

“—Argi musų senovės tiky
boje ne tas pats buvo?—klau- 

' šia kun. žilius, kuris musų mi
tologiją ir musų tėvų tikybą 

i buvo išstudijavęs. — štai -Eg
lė, žalčių karalienė, žalčių ka
ralius su didele karūna ant gal
vos, kurios žmogus siekia ir 
nuimti negali ir kuri, patekusi 
žmogui, padėtų jam visą pa
saulį suprasti, visas paslaptis 
sužinoti, taptų už patį žalčių 
karalių .išmintingesnių. Argi 
tai nepanašu į musų senovės 
tikybos turinį ?—aiškina mano 

j kelionės draugas kun. Jonas 
Žilius.”

Taigi, kaip matome, šita 
jiedviejų kelionė buvo labai 
Įdomi. Ir ji buvo sėkminga, 
nes iš Amerikos jiedu išsive
žė pilnus maišus pinigu. Tik, 
deja, tais pinigais nebuvo į- 
kurtas nei Vilniaus Žemės 
bankas, nei Lietuvos Laivy
nas...

JAUNUOLIU ŽURNALAS 
PRAŠO PARAMOS.
Apie metai atgal pradėjo 

eiti Amerikos lietuvių jauni
mui skiriamas anglų kalba 
žurnalas, “Voice of Lithua- 
nian-Americans.” Jaunuo
liai, kurie pradėjo jį leisti, 
savo pinigų neturėjo; jie ti- 

? kėjosi, kad pradžiai visuo
mene sudės pakankamai au
kų, o toliau žurnalas galės 
jau eiti iš prenumeratų.

Bet pasirodo, kad aukos 
reikalingos ir toliau. Šią sa
vaitę mes gavome to žurna
lo leidėjų atsišaukimą, ku
riame tarp kitko sakoma:

“Dabar, po šešių numerių j

jinga. Bepajėgsime išleisti tik 
apie du numerius, ir tai su di
deliu taupymu ir ekonomija, 
jeigu nesusilauksime greitos 

’ pagalbos is plačiosios lietuvių 
visuomenės. Spausdinimo, kli
šių, pašto ir tūkstančio kitų 
reikalų-reikalėlių lėšos sudaro 
didelę sumą pinigų. Tuo tarpu 
įplaukų labai mažai ateina."

Todėl jaunuoliai skelbia 
trijų mėnesių vajų ir sako :

“Prašome pagelbėti mums 
visais jums prieinamais bu
dais: aukojant pavieniai ir iš 
organizacijų iždų, parenkant 

I žurnalui aukų savo susirinki
muose, renkant prenumeratas 
ir abelnai skleidžiant ‘Voice’ 

( išlaikymo idėją.”

Žurnalo kaina metams— 
$1.50. Adresas toks: The 
Lithuanian-American Pub
lishers, Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.

Metė Republiko- 
nams Pirštinę.

Kadangi republikonai 
nuolatos atakuoja Roose- 
velto “new deal” reformas, 
o ypatingai taimeriams 
remti programą, tai Agri
kultūros Departamento sek
retorius Wallace pereitą są- 
saitę pareikalavo, kad jie 
pasakytų aiškiai, kodėl jie 
tai programai priešinasi ir 
atakuoja ją? Jeigu jus turit 
geresni planą negu musu, 
sako Wallace, tai paduokit 
jj Kongresui ir tegul šalies 
atstovai pasirenka tą, kuris 
geresnis.

Šitas Wallace’o pareiški
mas paveikė republikonus 
kaip šaltas vanduo ant jų 
galvų ii jie tuoj Įnešė savo 
planą. Bet pasirodo, kad jie 
nieko geresnio neturi ir ne
žino.

Opiausis farmų klausi
amas šiandien yra kainos. 
Farmerių produktai parsi
duoda taip pigiai, kad kar
iais visai neapsimoka už pa
gaminimą, tuo tarpu maši
nos, trąšos ir kiti fai mė
liams reikalingi dalykai 
brangus. Todėl demokra
tai siūlo nustatyti tvirtas 
farmerių produktams kai
rias, kad farmeriams apsi
mokėtų bent darbas. Re
publikonai iki šiol kainų 
nustatymui buvo priešingi, 
bet kai Wallace dabar metė 
jiems pirštinę ir pareikala
vo, kad jie parodytų geresni 
planą, jeigu jj turi, tai ir jie 
nieko kita neišgalvojo, kaip 
tik nustatyti tvirtas kainas, 
tik jie siūlo truputi kitokiu 
budu tas kainas kontroliuo
ti. Bet tai nei kiek nepageri
na “new deal” plano.

Pereitą savaitę Anglijos premjeras Chamberlainas buvo nuvykęs Romon pas Mussolini 
pasitarti apie apsaugojimą taikos Europoje, čia jiedu parodyti besikalbant. Sakoma, kad 
Chamberlainas siūlęs Mussoliniui kai kurias franeuzų kolonijas Afrikoj, bet Mussolinis 
pasakęs, kad to neužteksią. Jis norįs visos Ispanijos. Jiedu išsiskyrę nesusitarę.

pasirodymo, finansinė padėtis į 
‘Voice of Lithuanian-Ameri- i 
cans’ pasidarė bloga ir pavo- i

KODĖL ANGLIJA PATAIKAUJA 
VOKIETIJAI IR ITALIJAI?

Įdomų straipsni šituo 
; klausimu Įdėjo Bostono 
; “Evening Transcript.” Jo 
‘ autorius yra John T. Flynn. 
‘Amerikoje daug kas stebė
josi ir negalėjo suprasti, jis 

.sako, kodėl Chamberlainas. 

.tokios didelės valstybės gal- 
[va, lakiojo orlaiviu pas Hit
lerį, o ne Hitleris pas jj? 
Kodėl Chamberlainas be
veik iš kailio nėrėsi, kad iš
pildžius Hitlerio visus rei
kalavimus? Juk tai žymiai 
sustiprino Vokietiją, o Ang
lijai, rodos, turėtų rūpėti, 
kad Vokietija butų kuo silp
niausia, nes stipri ji gali but 
labai pavojinga' pačiai Ang
lijai.

; Toliau, kodėl dabar tas 
pats Chamberlainas važiuo
ja Romon tartis su Mussoli- 
niu ir aiškiai remia Italijos 
vedamą karą prieš Ispanijos 
respubliką? Juk sustiprėju
si Italija taip, pat gali but 
pavojinga Anglijos imperi
jai kaip ir Vokietija.

Iš visų Chamberlaino žy
gių aiškiai matosi, kad jis 
stengiasi stiprinti fašistines 
šalis, bet kokiais sumeti
mais jis tai daro, Amerikos 
žmonės negali suprasti. Q 
dalykas čia visai aiškus, sa
ko minėtas rašytojas. Daly
kas yra toks, sako jisai, kad 
žiūrint Anglijos aristokratų 
akimis, Anglija šiandien tu- 
i i tik vieną pavojingą prie
šą, bet tas priešas nėra nei 
naciškoji Vokietija, nei fa
šistiškoji Italija, o komunis
tiškoji Rusija. Iš Soviėtų Ru
sijos plinta po Europą pavo
jingos Anglijos aristokrati
jai idėjos — idėjos, kad dy
kaduonių klasė turi but su
naikinta. Taigi reikia sunai
kinti tą šaltinį, iš kur tokios 
idėjo plinta. Kitaip pasa
kius, reikia sunaikinti So
vietų Rusiją.

O kas gi šitą darbą at
liks? Gal pati Anglija? Bet 
ar pritars tam Anglijos dar
bininkai? Ne, Anglijai ne
išpuola kišti savo rankas į 
tokį darbą. Daug geriau at
likti tai Vokietijos ir Italijos 
fašistų rankomis.

Tai ve, kodėl Chamber
lainas pataikauja fašistams, 
kodėl jis pildo Hitlerio ii 
Mussolinio reikalavimus.

Asmeniškai Hitleris gali | 
but Chambeilainui šlykštus 
sutvėrimas. Mussolinis gali 
but jam lygiai biaurus pada
ras. Bet abudu jie nusistatę 
prieš komunizmą, abudu ar-1 
šiauši Sovietų Rusijos prie
šai. Taigi šituo žvilgsniu 
Hitleris su Mussoliniu yra 
labai naudingi Anglijos ari- 
stokratjiai talkininkai. Dėl

to Chamberlainas ir remia 
juos. Ir dėl to jisai stengiais 
Sovietų Rusiją visai izoliuo
ti. Iš Europos valstybių san- 
tikių ji jau yisai išstumta. Ir 
tai padaryta daugiausia 
Anglijos pastangomis.

Dabar Anglijai lieka tik 
sukurstyt tarp Rusijos ir fa
šistinių valstybių karą. Tuo 
tikslu jau iškeltas “Didžio
sios Ukrainos” klausimas. 
Chamberlainas šitą planą 
remia, nors ir ne viešai.

Ir taip, žingsnis po žings
nio, ruošiama naujam Euro
pos karui dirva. Karas tu
rės būti tarp komunizmo ir 
fašizmo. Anglijos Imperia
listai tikisi, kad tas karas 
bus labai atkaklus ir labai 
išeikvos abidvi puses. Sovie
tų Rusija vargiai atsilaikys, 
nes nuolatiniai jos armijos 
valymai ir generolų šaudy
mai parodo, kad komunistų 
valdžia negali ta armija la
bai pasitikėti. Taip galvoja 
Anglijos didžiūnai. Vadina
si, komunizmas galės but 
sunaikintas fašistų ranko
mis. Bet ir fašistai išeis iš 
to karo tik pusgyviai. Tuo
met Anglija jau galės juos 
lengvai pasižaboti. « Dabar 
gi ji juos remia, leido pasi
imti visą Čekoslovakijos 
pramonę ir kasyklas, kad 
jie butų pakankamai stiprus 
sunaikinti komunistinę Ru
siją.

LOJALISTAI UŽĖMĖ 
NAUJAS POZICIJAS KA- 
TALONIJOS FRONTE.
Ispanijoj dabar eina mū

šiai dviejuose frontuose: 
Portugalijos pasieny ata
kuoja lojalistai, o Francu- 
zijos linkui puola fašistai, 
kurie nori užimti Kataloni- 
ją. Prieš dideles italų atakas 
lojalistai čia vietomis trau
kiasi atgal. Pereitą savaitę 
jie įsikasė jau naujose pozi
cijose, apie 60 mylių nuo 
Barcelonos. Mūšio linija čia 
turi 90 mylių ilgio. Fašistai 
giriasi užėmę čia keliatą 
svarbių punktų.

Tuo tarpu gi Portugalijos 
pasieny lojalistai turi dide
lių laimėjimų. Čia jų sun
kioji artilerija pereitą savai
tę jau jnadėjo bombarduoti 
geležinkelio stotį, per kurią 
eina fašistų susisiekimas 
tarp Sevilės ir Salamankos. 
Jeigu lojalistai šitą punktą 
užims, tai susisiekimas tarp 
dviejų fašistų armijų bus 
nukirstas.

P'irnš? N Oiiscv P”ik’ 
na’’ 'Htrn V""»a «i<n<<vb katai:ku 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mas Su daugeliu puikių paveiksiu.
215 pusi. Popierus apdaruose. . . ?1.0C

Konstitucija duoda tas pa
čias teises komunistams, fa

šistams ir net Ku Klux
Klanui.

Taip pasakė teisminei Se
nato komisijai Harvardo 
universiteto teisės profeso
rius Felix Frankfurter, kurį 
prezidentas Rooseveltas pa
skyrė Vyriausiojo Tribuno
lo nariu.

i Kadangi prezidento no
minuotus tokius kandidatus 
turi užgirti teisminė Senato 
komisija, tai atsirado viso
kių malkontentų, kurie pra
dėjo reikalauti, kad Senato 
komisija prof. Frankfurter 
atmestų, nes jis tokiai aukš
tai ir atsakomingai vietai 
netinkąs. Savo reikalavimus 

j jie pamatavo šitokiais argu- 
■ mentais:

1. Prof. Frankfurteris yra 
ateivis ir prie to da žydas, 
taigi jis negali but ištikimas 
“tikrajam amerikonizmui.”

2. Jisai gynė Tarną Moo
ney, taigi jis yra radikalas ir 
pavojingas žmogus.

į 3. Jisai priklauso prie A- 
merikos Pilietinių Laisvių 
Sąjungos (American Civil 
Liberties Union), o šita or
ganizacija yra komunistų, 
taigi aišku, kad ir jis yra 
komunistas.

Viena didelė “patriotė” 
dar pasakė, jog profesorius 
Frankfurteris negali but Vy
riausiojo Teismo nariu ii 
dėl to, kad jį nominavo toks 
žmogus, kaip prezidentas 
Rooseveltas. Jos išmanymu, 
prezidentas Rooseveltas ir 
jo žmona esą “labai pavo
jingi radikalai.”

Nors kiekvienam gali but 
aišku, kad tai labai žiopli 
argumentai, daugiau pagrį
sti akla neapykanta negu 
sensu, vis dėl to Senato ko
misija pakvietė prof. Frank- 
furterį Į Washingtoną, kad 
jis pats Į tuos priekaištus at
sakytų. ■ , |

Taigi pereitą sąvaitę jis ir 
nuvyko i Washingtona. Ko
misijos kambarys buvo jau 
pilnas prisikimšęs kongres- 
manų ir spaudos atstovų. 
Kaip tik tas “pavojingas 
radikalas” įnėjo, susirinkę 
žmonės tuoj pradėjo ploti.

Komisija paprašė jį atsi
sėsti prie savo stalo ir sena
torius Borah pradėjo jj 
klausinėti, ar tiesa, kad jis, 
prof. Frankfurteris, priklau
sąs prie komunistinės Am. 
Civil Liberties Lygos ir gi
nąs komunistus^

Frankfurteris atsakė, kad 
gali but tiesa, ir netiesa. Ga
li but, sako, kad persekioja
mi komunistai yra gavę iš 
tos lygos pagalbos; bet ne 
tiesa, kad ji komunistų or
ganizacija, ir netiesa, kad 

,jis komunistas.
“Aš esu gynęs net nacius 

ir Ku Klux Klaną,” pareiškė 
profesorius Frankfurteris. 
Kuomet anais metais kliuk- 
sai Bostone norėjo suruošti 
savo demonstraciją ir vietos 
valdžia ją uždraudė, tai aš, 
sako Frankfurteris, pasa
kiau tuomet, kad einant mu
sų konstitucija, kliuksai turi 
tokią pat teisę demonstruoti 
ir kalbėti, kaip ir visi kiti 
šios šalies gyventojai. Tokią 
pat teisę turi komunistai ir 
naciai. Tą jiems pripažįsta 
musų “Bill of Rights.”

“Konstitucija pripažįsta 
žodžio, susirinkimų ir spau
dos laisvę ne vien tik tiems, 
kurie mums patinka,' bet 
taip pat ir tiems, kurie mums 
nepatinka ir kurių mes dagi 
neapkenčiam. Pilietinė lais
vė reiškia laisvę visiems ly
giai,” pareiškė garsusis tei
sės profesorius.

Apie American Civil Li
berties Lygą, kurią reakci
ninkai vadina “komunisti
ne” organizacija, jis paaiš
kino taip: Per Pasaulinį Ka
rą ir tuojaus po jo Amerikoj 
buvo kilusi didelė isterija ir 

| baimė, kad revoliucija ne
nušluotų Amerikos nuo že-

1 mės paviršiaus. Buvo areš
tuojami ir persekiojami nie
kuo nekalti žmonės. Taigi 
per šitą beteisės siaubą ir 
buvo įkurta American Civil 
Liberties Lyga, kad apsau
goti piliečių teises, kurias 
jiems garantuoja konstitu
cija. Tai nebuvo ir nėra ko
munistų ; organįzacija, bet 
grupė visokių inteligentų, 
kuriems rūpėjo ir rupi šios 
šalies laisvė ir demotyatija.

Su Tamo Mooney byla 
prof. Frankfui teriui teko su
sidurti tiktai tada, kai pre
zidentas Wilsonas pakvietė 
jį komisijon tai bylai ištirti. 
“Pirma aš apie tą bylą ne
daug žinojau,” sako jisai, 
“bet prezidento Wilsono 
paskirtas, aš nuvykau, viską 
ištvriau ir parašiau Wilso- 
nui raportą, kad Mooney 
nuteistas neteisingai. Tai 
viskas, ką aš su ta byla esu 
turėjęs. Ir dabar Mooney 
tapo pripažintas ištikrujų 
nekaltai kalėjęs.”

Išklausius šitą pasiaiški
nimą, Senato komisija vien
balsiai užgyrė prof. Frank
furter} Vyriausiojo Teismo 
teisėju. Juodašimčiai dabar 
gali griežti dantimis kiek tik 
jie nori.

Valdžios Išlaidos 
ir Pajamos.

Prezidentas Rooseveltas 
jau patiekė Jungtinių Vals
tijų Kongresui federalės 
valdžios biudžeto sąmatą 
1939-1940 metams, todėl į- 
domu’ bus palyginti ją su šių 
metų biudžetu.

Biudžetas šiems fiska- 
liems metams, kurie pasi
baigs 30 birželio, yra ap
skaičiuotas taip:

Išlaidų $9,492,000,000
Pajamų 5,520,000,000
Deficito 3,972,000,000r
Metu pabaigoje valstybės 

skolų bus $41,132,000,000.
Naujas 1939-1940 metų 

biudžetas, kuris pradės vei
kti nuo šių metų 30 birželio 
dienos, yra numatytas toks:

Išlaidų $8,995,000,000 
Pajamų 5,669,000,000 
Deficito 3,326,000,000 
Valstybės skolų 1940 me

tu 30 birželio bus jau apie 
$44,458,000,000.

“KELEIVIO^
KALENDORIUS ■<
1939 METAMS JAU 

GATAVAS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir in
formacijų visiems: amat- 
ninkams, ūkininkams, šei
mininkėms ir tt.'

Yra dalykų, kimių da nieks 
lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru
sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Arba, kaip be 
žemės auginamos gėlės, dar
žovės ir kiti augalai.

Visi šitie dalykai išaiškin
ti labai lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba.

Daržovių auginimas be 
žemės yra visai naujas mok
slas, tik šiomis dienomis ati
dengta gamtos paslaptis, 
plačiai visuomenei da neži
nomas dalykas. Mes tačiau 
pasistengėm savo skaityto
jus su tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėra 
“Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

Kalendoriaus kaina tokia 
pat, kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
o ne skaitytojams—50 cen
tų.

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS 1 IETUVIŲ GYVĘNĮM AS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS Warren Billings ir Mooney Po 22 Metu
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Požėla ir Komaras žada 
greitai grįžti.

Ristikai Karolis Požėla ir

100 procentų už perkėlimą 
SLA. centro į Pittsburghą.

Sausio 5 dieną SLA. 136 
kuopa laikė metinį susirin- Juozas Komaras jau greitu 
kimą, kur buvo balsuojamas 
centro perkėlimas ir renka
ma valdyba 1939 metams.

Už perkėlimą centro j 
Pittsburghą balsavo 100 
nuošimčių narių; už kitas 
kolonijas nei vieno balso 
nepadavė. Reiškia, 136 kuo
pa pasisakė už tą vietą, kur 
SLA. centras ir privalo būti.

Kuopos valdyba šiems 
metams išrinkta ię šių na
rių: pirm. S. Čerauka, vice- 
pirm. Krakauskas, finansų 
rast. A. Gedgaudas, užrašų 
rast. J. Jarus, ižd. V. Česna. 
Visos komisijos pasiliko tos 
pačios. Naujų narių buvo 
du.

Kaip jau pirmiau rašiau, 
kad vietos kuopos bendrai 
rengia didelį balių 19 vasa
rio dieną, taigi ir šiame su
sirinkime buvo daug apie 
tai kalbėta. Norima padary
ti tą balių pasekmingą, kad 
kuopoms liktų kiek ir pelno. 
Šiame baliuje dalyvaus ir 
“Tėvynės” redaktorius brol. I 
Kl. Jurgelionis, todėl kuopa 
nutarė surengti ir bankietą užėjo nepaprastai šiltas oras 
jo priėmimui. : šiam sezonui. U

Susirinkimas buvo gausus la* biedniems 
ir nariai buvo gerame upe. 
Mat, po naujų metų čia pas, 
visus atsirado ūpo dirbti su 
dideliu nasišventimu • Susi
vienijimo gerovei.

Po susirinkimui buvo dar 
ir pasivaišinimo; nariai pra
leido apie valandą laiko be
šnekučiuodami apie organi
zacijos reikalus. Viskas už
sibaigė apie 11 valandą va
karo.

laiku žada vėl į Ameriką su
grįžti. Jie per pereitus kelis 
metus apvažiavo kuo ne vi
są pasaulį ir visur ritosi; bu
vo net pakelti į Europos 
čempijonus. Aš gavau iš jų 
laiškų per Kalėdas. Jie siun
čia linkėjimus visiems savo 
draugams- ir pažįstamiems.

Užpuola moteris.
Clevelande pras i d ė j o 

žiaurus užpuolimai ant mo
terų ir merginų. Jos yra už
puolamos įvairiose vietose 
netik naktimis, bet ir dieno
mis. Šiomis dienomis polici
ja sučiupo ketinius vyrus, 
kurie norėjo pagrobti dvi 
jaunas mergaites pareinan
čias iš mokyklos namo. Mer
gaitės turi tik po šešiolika 
metų amžiaus.

Mirė Tamošius Žukaus
kas, palikdamas moterį ir 
keturius vaikus. L„„".__
vėms patarnavo graborius 
N. Wilkelis.

Clevelando apielinkėje

Nors tiek ge
rai biedniems žmonėms, 
kad nereikia daug kuro.

Jenas Jarus.

Katalikai remia žiaurią 
reakciją.

Romos katalikų bažny
čios čia labai sujudo ir pra
dėjo rinkti parašus po tam 
tikrom peticijom, kurias jie 
žada siųsti Amerikos val
džiai reikalaudami, kad ne
nuimtų embargo Ispanijos 
lojalistų ginklams. Prie tos ■ 
propagandos dedasi ir lietu
viai katalikai. Jie nori, kad 
Ispanijoj laimėtų fašizmas. 
O paskui tas fašizmas pa
smaugs ir katalikus. Hitleris 
su Mussolinių atvirai siun
čia pagelbą Ispanijos fašis
tams, o lojalistams uždaro
mos duris iš visų kraštų. Tai 
yra žiaurus neteisingumas 
prieš Ispanijos gyventojus, 
kurie nori but laisvi. Apgai
lėtina, kad ir musų lietuviai 
katalikai eina su ta žiauria 
reakcija, kuri nori pasmaug
ti demokratiją. Lietuviai nu
li demokratijos Lietuvoje, 
tai kam smaugti demokrati
ją kitose šalyse? Visi nori 
laisvai gyventi, laisvai ma
nyti ir laisvai kalbėti. Taigi j 
liūdna darosi, kad lietuviai i 
katalikai dedasi prie laisvės I 
naikinimo ir vergijos graži-, 
nimo.

Kada tokios galingos ša
lies, kaip Amerika, galva iš
ėjo prieš fašistus, ne vien 
žodžiu, bet ir ginklų parei
kalavo krašto apsaugai nuo1 
galimo fašistų užpuolimo, j 
tai kaip gali mažesnės tau
tos ginti tokį žmonijos ir lai
svės priešą, kaip fašizmas?

Naujas Californijos guber
natorius Culbert Olson, ku
ris paleido Mooney.

\Va! r-, h Billings, irtiteistas 
kartu su Tarnu Mooney, bet

Tanias Mooney, kaip jis iš
rodo šiandien, iškalėjęs ne
kaltai 22 metu.

MEDŽIO DARBININKŲ KOVA SU 
KOMPANIJA PASIBAIGĖ.

RAYMOND, WASH.
1937 m. lapkričio 1 d. m?- 

Laidotu- džio apdirbimo kompanija 
uždarė tris dirbtuves ir pa
leido 1.500 darbininkų nuo 
darbo, 
siryžo 
kams . 
unija.

Po 4 
atidarė dirbtuves ir pradėjo 
priimt 
darban, 
numažina mokestį tik miš
kų darbininkams. Mills 
Workers unija tam pasiprie
šino ir įsakė darbininkams 
tokiomis sąlygomis į darbą 
negrįžti. Darbininkai buvo 
gerai organizuoti ir kompa
nijos užsimojimams nenusi
leido. Atsirado tokių, kurie 
unijai priešinosi, bet jų bu
vo mažuma ir dabar po 13

Mat, kompanija pa- 
nukapot darbinin- 

algas ir iškrikddyt

mėnesių kompanija

darbininkus atgal
aiškindama, kad

DETROIT, MICH.
Susirgo geras “Keleivio” 

draugas.
“Keleivio” skaitytoją J. 

Johnsoną apie du mėnesiu 
atgal paguldė negailestin
goji liga. J. Johnsonas su 

■ žmona geri lietuviai ir 
I draugiški žmonės, tad jam 
[susirgus daugumas draugi] _
ui lanko ir ramina. Nekurie mėnesių sunkios ir atkaklios 
j parodė net didelį atjautimą, kovos kompanija nusileido. 

<■» z-< mi 1 z-» 4“ «-* i * • I* A I m T r i rv 7 | iv* j 1 • • 1Gruodžio 4 d. tarpininkau
jant miesto gaspadoriui ir 
federalės valdžios atsto
vams, kompanijos užsimoji
mas nukapot darbininkams 
algas pasibaigė.

Sausio 3 viena lentų pio- 
vykla pradėjo dirbt ir apie 
900 darbininkų grįžo dar
ban, kitos dvi lentpiuvės tos 
pačios kompanijos da ne
dirba ir nežinia kada pradės 
dirbt, taip kad vienas treč
dalis darbininkų da ir dabar 
nedirba.

Toks ilgas nedarbas dar
bininkus baisiai suvargino, 
daugeliui net reikėjo pakęst

artimo meilę, tai “Keleivio” I 
skaitytojai Steponaičiai, ku
lių Johnsonai negalės pa
miršti niekados.

J. Johnsoųas turi tikrą 
brolį, Vincą Januškevičių, 
gyvenantį Hartforde, Conn. 

. Kad ir tolima kelionė, bet 
nieko neatsižvelgiant 26 d. 
gruodžio brolis Vincas su 
žmonele jau kalbėjosi su 
broliu ligoniu.

V. Januškevičius su savo 
žmonele taipgi yra geri lie
tuviai, abudu linksmo budo 
ir laisvų pažiūrų “Keleivio” 
skaitytojai. Jie turi drapanų 
siuvyklą Hartforde ir iš to 
daro pragyvenimą.

Pasisvečiavę Detroite są- nevalgius, vis vien kompa- 
vaitę laiko ir pasidalinę bro- nijai darbininkų vienybės 
liškais įspūdžiais, pasimatę palaužti nepasisekė. Lietu- 
su daugeliu savo pažįstamų,, viai per tokį ilgą laiką be
grįžo laimingai į namus. 1 darbės išsilaikė gerai, ne-

Paskutinėmis dienomis J. prašė jokios pašalpos nei iš 
Johnsono sveikata gerėja ir valdžios, išskyrus 3-4 pavie- 
gal vėl galės nepoilgam žen- nius, kurie ėjo padirbėt val- 
gti su sveikųjų eilėmis.

i J. K. C. Balandėlis, taupus žmonės,

Sausio 7 d. Venclavų na-; 
muose įvyko kortavimo va-, 
barelis, kurį buvo surengu- 
sios moterų sąjungos narės. 
Visi turėjo smagų vakarą, [ 
kai kurie laimėjo dovanų ir 
buvo da pavaišinti.

Ady. P. Chesnuliui pa
gerbti bankietas įvyko 15 
sausio dieną Lietuvių salėj. 
Buvo graži programa ir va
karas visiems patiko.

džios darbą. Lietuviai yra 
veik kiek-

PITTSBURGH PA. | Mums Rašoma 
Is Lietuvių Mokslo Drau

gystės pastogės.
Gruodžio 11 d. buvo Lie

tuvių Mokslo Draugystės 
susirinkimas, 

taip kitko, buvo 
ir valdyba šiems 

Susirinkimas buvo 
nes priešrinkiminė 
už tam tikrus šlei- 
varoma visais ga- 

Mat. Liet. M. Draugi
joj, tai kaip kokioj respubli
koje : yra partijos, yra nuo
monių pasidalinimas, todėl 
buvo pozicijos ir opozicijos : 
“šleifai,” nors iš tiesų sunku 
butų pasakyti, kuri “parti
ja” yra geresnė. ;

Bet ne vien tik LMD. ■ 
1 priešmetiniai susirinkimai 
yra skaitlingi ir karšta prieš- 1 

Į rinkiminė agitacija. Taip y- • 
ra pas mus Pittsburghe ir 
kituose musų kliubuose, tiek 
North sides Lietuvos Sūnų Atėjo mada žmonas mainyt. 
Kliubę, tiek South sides Lie- į 
tuvių Piliečių Kliube. Bet 
po linkimų ir vėl viskas yra 
pamirštama iki sekančių 
rinkimų.

i LMD. rinkimų pasekmės 
buvo sekamos:

1 Pozicijos (senasis) kan
didatas ant prezidento An
tanas Žvirblis gavo 95 bal
sus, prieš opozicijos kandi
datą Vytautą Virbicką 91 
balsą. Vice prezidento urė- 
dan pozicijos kandidatas K. 
Leliušis gavo 100 balsų, 
prieš opozicijos kandidatą 
J. Baranauską 86 balsus. 
Užrašų raštininkas J. Ka- 
tella neturėjo jokios opozi
cijos, todėl jis surinko 195 
balsus.

Turto raštininko urėdan 
buvo net 4 kandidatai ir tar
pe jų balsai pasiskirstė se
kamai: J. Saveikis 65 bal
sus, H. Kapturauskas 28, F. 

. Rauktis 29, Julius Žilonis 
'55 balsus. Taigi laimėjo po
zicijos kandidatas, J. Savei
kis.

Iždininko urėdui buvo tik
2 kandidatai. Pozicijos kan
didatas A. Zdankus laimėjo : 
115 balsais prieš opozicijos 
kandidatą F. Savicką, kuris i 
gavo tik 66 balsus.

I Direktorių urėdan buvo : 
__________ i renkami 3 iš 7 kandidatų.

JMirė*taipgi Petronė Bari-1Balsai pasiskirstė sekamai: 
sienė, o Petras Juškevičius, J- Ambrozaitis gavo 104 b., ; 
senas Patersono biznierius J- Mikeška 96, Stasys Pau- 
fabai sunkiai apsirgo. 2 sau- Bukonis 108, J. Grigaliūnas 
šio buvo padaryta greita 37, Adomas Kyederas 45, 
operacija ir. dabar eina ge- Algirdas Martinaitis 40. Di^ ■ 
ryn; gal neužilgo pareis iš rektoriais liko išrinkti: Am- 
ligoninės namo. brazaitis, Mikeška ir Pau- |

Sausio 8 dieną bažnyti-, liukonis.
nėj salėj įvyko J. Męrcens-| . Gaspadoriaus urėdui buvo 
kio su P. Marcenskiene ves- Bk 2 kandidatai. Pozicijos 
tuviu 25 metu sukaktuvės, kandidatas Povilas Sliekas 
Svečiu galėjo būti į 160. įgavo 139 balsus, gi opozjci- 

Belaukiant Naujų Metų,'jos Juozas Samulovicius te- .
ALDLD 84 kuopa buvo su-' sui’inko 50 balsų, 
rengus balių, o LDD 1 kuo- Maršalkos urėdui 
pa tą patį vakarą turėjo su- gailiškis neturėjo 
rengus vakarienę. Publikos —- —
buvo mažai, nes Patersono 
komunistai ir socialistai nei
na išvien.

Norėčiau pažymėti, kad 
prieš rinkimus lapkričio mė-. 
nesy ALDLD kuopa čia bu- MONTREAL, CANADA, 
vo surengusi A. L. Kongre- Mirė Valerija Čičinskienė. 
so vardu prakalbas, kuriose' ’ • .• .
kalbėjo Gasiunas ir Bimba 
iš Brooklyno. Nežinau ko
dėl, pastarasis agitavo, kad 
žmonės čia balsuotų už re- 
publikonus (? Red.). Publi
ka svetainėj pyadėjo juok
tis, kad komunistas agituo
ja už kapitalistų partijos 
kandidatus. Patersono lietu
viai ir dabar Bimbą vadina j 
“republikonu.”

“Kel.” reporteris.

klausoma. Daug ir čia gimu
sių atsilankė; jiems taipgi 
buvo įdomu pamatyt tą šalį, 
kur jų tėveliai yra gimę. Ne-

vienas turi savo šiokią tokią kurie mokiniai dabar žada 
nuosavybę. _ I parašyti savo mokyklai ra-

Sausio
buvo didelis potvinis. Mies
to gatvėse

i vandens, plaukiojo laive- mą, užsiėmimą
bais. Daugelis žmonių sun- dirbystę. Daug juoko pada- 

ypatingai rė lietuviškos klumpės ir 
kurie gyveno pirmuose auk- kaip žmonės jomis apsiavę 
štuose. Daugelis darbininkų vaikščioja.
visai negalėjo pareit namon.1 Po filmų sekė šokiai, ku- 
Lentpiuvė tą dieną dirbo iki tiems griežė lietuviška or- 
10 vakaro, sustojus darbui, kestra.
darmininkai negalėjo eiti Reikia tarti ačiū SLA. 31 
namon, nes visur buvo ap- kuopos komitetui už tokį į- 
semta vandeniu. i domu ir pilną vakarėlį. Ren-

Lietuviai nenukentėjo, jie gimo komitete buvo S. Eis- 
gyvena toliau už miesto ir mantas,
ir tos dalies vanduo nepa- tienė, Alyza K-aulakis, Juo- 
siekė. “Keleivio” skait.

3 d. Raymonde portą apie Lietuvą.
įdomu buvo matyti įvai- 

buvo 4 pėdos rių Lietuvos kraštų gyveni- 
ir rankų iš-

kiai nukentėjo,

Juzefą Baltrušai-

priešmetinis 
kuriame, 
renkama 
metams, 
gausus, 
agitacija 
tus buvo 
rais.

Vienas chicagietis mums 
rašo:

Ar jus pyksit ar ne, ale aš 
parašysiu kaip aš suprantu. 
Visos tautos po caro valdžia 
buvo neužganėdintos, voka
vo, kad nėra laisvės. Ypač 
žydams buvo blogai, ba ca
ro valdžia atėmė iš jų teises 
pirkti žemę ir atėmė karče
mas. Todėl žydai pasisten
gė sunaikint caro šeimyną. 
Lenkų ponai ir Lietuvos ba
jorai taipgi per ilgus metus 
norėjo išsivalnyt iš po caro 
valdžios. Mislino, kad savo 
jungo nereikės nešti. Ale ir 
savo jungas yra sunkus, ba 
be jungo negalima gyventi. 
Jeigu esi jautis, .tai trauksi 
jungą, o jeigu karvė—visa
dos busi melžiama.

LEWISTON, ME.
Kas veikiama musų kolo

nijoje.
Giuodžio 31 vakarą šven

to Baltramiejaus draugystė 
surengė šaunų balių Nau
jiems Metams pasitikti. Su
sirinko musų jauni ir suau
gę, visi valgė, gėrė ir links
minosi. Artinanties 12 va
landai, visi sustojo ir drau
giškai viens kitą pasveikino 
su Naujais Metais. Pirmi
ninkas Feliksas Krukas pa
dėkojo visiems už atsilan
kymą ir linkėjo visiems su
laukti laimingų naujų metų. 
Svetainė buvo išpuošta lie
tuviškomis spalvomis. Atė
jus 12 valandai svetainėj 
pasklido baliunai ir įvairių 
spalvų popieriukai. Orkest
rą užgriežė smagų šokį ir vi
si, jauni ir suaugę, pradėjo 
suktis.

Sausio 7 d. SLA. 31 kuo
pa surengė judomų paveiks
lų vakarą. Juos rodė p. J. 
Jenuškevičius, Jr. Filmos 
labai įdomios, ypatingai 
tiems, kurie yra atvykę iš 
Lietuvos. Jie galėjo matyti, 
kokių permainų yra įvykę 
jų tėvynėj, tapus jai nepri-

zas Mikalonis ir Feliksas 
Laucius,

Lewistono koresp. M. D.

“Keleivio” skaitytoja iš 
Seattle, Wash., rašo:

Čia įnėjo madon 
mainyti. Vienas iš 
kiaušių veikėjų (Ž.). 
veno su savo moteriške gra
žiai per 21 metus ir turėjo 
12 metų amžiaus mergaitę, 
dabar pametė šeimyną ir 
pradėjo jieškoti meilės pas 
kitą moterėlę, kuri jau 4 vy
lus yra aptaisius. Su pirmu 
savo vyru K. ji gyveno ryti
nėse valstijose, bet paliko jį 
ir 2 metų mergaitę ir pabė
go su kitu vyru. Jeigu taip 
darytų jauni, tai nebūtų 
taip juokinga; bet kuomet 
seniai susilaukę jau penkto 
kryžkelio mainikauja mo
terimis arba moteris vyrais, 
tai netik juokinga, bet ir 
keista... Kaip jiems seksis, 
pranešiu “Keleivio” skaity
tojams vėliau.

pačias 
smar- 
išgy-

Kaip Mooney Išrodė 7976 Metais.

22 metu savo vyro likimu, 
pasenusi besirūpindama per 
Rena Mooney, šiandien jau

Bylos metu Mooney rodo 
vietą ant stogo, nuo kur jis 
žiurėjo parodos, kai sprogo 
vokiečių bomba.

Tamas Mooney 1916 me
tais, kuomet jis vadovavo 
San Franciscos darbinin
kams.

PATERSON, N. J.
Mirė Ona Auciuvienė ir 

Petronė Barisienė.
Šiomis dienomis musų 

kolonija neteko kelių gerai 
žinomų lietuvių. Gruodžio 
31 dieną palaidojom Oną 
Auciuvienę; buvo da nese
na moteris, biznierka. Šei
mynos nepaliko, tik vieną 
vyrą, Morkų Aucių.

WORCESTER, MASS.
Bus Lietuvių Suvienytų Drau

gijų susirinkimas.
Šio ketvėrgo vakarą, 19 sau

sio, bus Lietuvių Suvienytų 
Draugijų atstovų ir šėrininkų 
susirinkimas po numeriu 29 
Endicott St. Visi prašomi susi
rinkti 8 valandą vakare.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Pittsburghiečiui. — Pro-

J. Bu- 
jokios 

opozicijos ir gavo 166 bal
sus.

Tai tokios tokelės iš Pitts- 
burgho lietuvių sostinės.

Korespondentas.

Po sunkios operacijos ir 
ilgos ligos, 21 gruodžio čia 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
Valerija čičinskienė, susi
laukusi vos 40 metų am
žiaus. Velionė paliko dide
liam nuliūdime vyrą Myko
lą ir dukrelę Jadzę.

Lai buna jai lengva šios 
šalies šemelė!

Laidotuvių Dalyvis.

Padėkos žodis.
Visiems draugams ir pa

žįstamiems, kaip vyrams 
taip ir moterims, dalyvavu
siems mano žmonos laido
tuvėse, parodžiusiems gilios

hibicijos įstatymas buvo pa- i užuojautos didelio nuliudi- 
siulytas valstijoms užgirti mo valandoje ir papuošimą 
1917 metais; įsigalėjo 1920 veliones gražiomis gėlėmis, 
metų sausio mėnesy, o at- tariu širdingą ačiu^ 
šauktas 1933 metų gruodžio 
mėnesy.

—

AM. LIETUVIŲ KONGRESO 
SKYRIUS, DETROIT, MICH.

Atstovų atydai.
šiuomi pranešu, kad mi-ųėto 

skyriaus metinę konferenciją 
įvykš sausio 28 'd. nuo 7:30 va
kare. Lietuvių svetainėje,

Minėta kohferencija yra svar
bi tuomi: (1) Bus renkama sky
riaus valdyba šiems 1939 me
tams ; (2) bus renkamos reika
lingos komisijos; (3) bus renka
mi darbininkai parengimui Va
sario ,12-tą, kur bus-perštatoma 
komedija "Amerika Pirtyje.” 
Taipgi bus nustatytas veikimo 
planas šiems metams. Todėl vi
sų draugijų atstovai malonėkite 
atsilankyti. J. Overaitis.

DETROIT, MICH.
Didelė demonstracija ant 

Cadilac Skvero.
Sausio 20 d., 2:30 po pietų 

bus protesto demontracija prieš 
atleidimą WPA darbininkų ir 
sumažinimą 150 milionu dolerių 
WPA viešiems darbams; Visi 
lietuviai turėtumėm dalyvauti.

Unijistas.

aciu:
M. Čičinskas, 

Montreal, Que. |

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMA.1 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirby'sčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS’

Taippi gaunamas ir "KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 3. — Sausio 18 d., 1939 m.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Tamas is 
Aquino yra pasakęs; kad

KAS KALTAS DĖL BROOKLYNO 1 organizacijos. Aišku, musų 
ALK KONFERENCIJOS SUARDYMO.^ LDD kuopų atstovai. 

------- Konferencijoje liko tik ko- 
nai yra pasigrobę visą treč- į munistai ir jų pritarėjai, 
dalį Lietuvos, kurie vergia I peisistatą save bepartyviš- 
milionus ukrainų ir baltru- kais, bet dirbą komunistam, 
šių!

Akyvaizdoj šito 
noro įtraukt musų 
tėvynę į diktatūrų kilpas, 
mums, demokratijos šali
ninkams, liko tik viena išei
tis — nutraukti ryšius su 
tais, kurie garbina diktatū
ras ir po demokratijos skrai
ste palindę joms padeda.

Tatai ir padarėme. Paša-1 
kę, kad demokratijos gynė- j 
jų eilėse negali turėt vietos 
kruvinų diktatūrų šalinin
kai, mes apleidome svetai-

REZOLIUCIJA, DĖL KURIOS SKILO 
BROOKLYNO ALK KONFERENCIJA.

do grobti naujų teritorijų, 
tai jcs daro įvairias machi
nacijas išlaikymui grobių, 
kuriuos turi iš seniau. Šitą, 
liudija susitarimas tarp Len
kijos ir Rusijos, tikslu laiky
ti vergijoje milionus ukrai' 
nu, baltgudžių, lietuvių ir 
kitų tautų. Tą pat rodo vė4 
liausieji lenkų žygiai — tar
tis su Hitleriu ir sudaryti 
glaudesnius ryšius tarp 
stambiųjų diktatorių ne 
vien tam, kad trempti tauti-. 
nių mažumų judėjimus, bet 
taip pat dalintis įtaka silp
nesnėse valstybėse.)

Lietuvai nėra jokio reika-' 
lo blokuotis su bet kokiom, 
diktatūrom-—(juodom, mė
lynom, rudom ar raudonom. 
Nors pasaulis šiuo tarpu 
pergyvena dvidešimto šimt
mečio barbarizmą, bet kai 
kada vis tik skaitomasi su 
viešąją opinija. Jei Lietuva 
pasiliks neutrali, diktatoriš
ki ryklės neturės moralio 
pateisinimo ją pulti. Tad, 
nepaisant kokia dabar Lie" 
tuvoje tvarka, musų suprati
mu, savo nepriklausomybę 
Lietuva geriau apsaugos lai
kydamosi griežto neitralite- 
to.) Be to, demokratiniai be
sitvarkanti Lietuvos liaudis 
savo kaimynam duos supra-, 
sti, jog kartą svetimo jungo 
nusikračius, ji gera valia he-‘ 
nusilenks naujiem vergė-i 
jam. J

Lai gyvuoja demokratinė 
ir nepriklausoma Lietuva!

(Pastaba. — Komunis
tams priešinantis, demokra
tiniai nusistatę delegatai iš 
savo rezoliucijos buvo suti
kę išleisti visą tą tekstą, ku- 
ris išspausdintas juodomis 
raidėmis. Bet ir tas komuni
stus nepatenkino. Jie nesuti
ko pasmerkti diktatūras!)

Dėl vidujinės santvarkos 
Lietuvoje ir Lietuvos santy

kiu su kaimynais.

>■
Nuo to laiko, kai buvo su- | 

šauktas Amerikos Lietuvių i 
Kongresas Demokratinei , 
Tvarkai Lietuvoje Atsteigti, | 
senasis pasaulis, kariu ir | 
musų gimtasis kraštas Lie- i 
tuva, pergyveno skaudžius , 
fašistinės reakcijos puoli- ( 
mus. Vokiškosios reakcijos • 
slibinas prarijo Austriją, : 
sudraskė Čekoslovakiją ir , 
šiomis dienomis kėsinosi ant j 
Lietuvos. Tą patį darė ir 
lenkų reakcijos ponija. Ben
drai imant, Lietuvos nepri
klausomybei šiuo metu grę- 
sia didesni pavojai, nei ka- 
da nors pirma. ,

Būdami istorinių patyri- , 
mų užgrūdinti tautų sava- j 
tankumo šalininkai, mes juo 
labiau stojame už savaran
kią ir nepriklausomą Lietu- ; 
va, su kurios žmonėmis mus 
jungia broliškos giminystės 
kraujas bei kilmė. Užtat | 
mums ir rupi viešai pareikšt 
savo įsitikinimus dėl viduji
nės santvarkos Lietuvoje ir | 
josios santykių su kaimy- i 
nais. ;

1. Jeigu Lietuvą puls ku- :
ris nors už ją galingesnis < 
kaimynas, tai jos atsparu- i 
mas visų pirma pareis nuo i 
to, kokia bus Lietuvos vidu
jinė santvarka. Mes sakom, 
kad už savo krašto nepri- j 
klausomybę gali kovot tik 
pati liaudis — laisva ir vie- i 
ninga. Iš to seka, kad pirmo- i 
ji sąlyga vieningam gyni- • 
mui Lietuvos nepriklauso
mybės yra atsteigimas de
mokratinės tvarkos Lietu
voje. i

2. Demokratinę tvarką 
Lietuvoje atsteigti bus gali
ma vien tuomet, kai pasi
trauks dabartinė jos vyriau
sybė, kuri neatstovauja ša
lies gyventojų daugumos. 
Jos vietą privalo užiimt lai
kina vyriausybė, sudaryta iš 
demokratinių partijų atsto
vų. Ta naujoji vyriausybė 
turės grąžinti Lietuvos pilie
čiams jų demokratines tei
ses ir laisves; ji turės paleis- , 
ti iš kalėjimu tuos asmenis, ' 
kurie vienu ar kitu budu yra 
nusikaltę esamajam reži
mui, gindami savo krašto 
nepriklausomybę ir žmonių 
demokratines teises.

3. Kada Lietuvoje bus at- 
steigta demokratija ir bus 
sugrąžintos piliečių teisės ir 
laisvės — tokia demokrati
nės Lietuvos vyriausybė tu
rės visokiausios teisės reika
lauti, kad užsieniuose gy
venantieji lietuviai remtų ją 
ir teiktų savo paramą kovoj 
už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Ši Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno sky
riaus konferencija, laikoma 
sausio 8 d., 1939, Brooklyne., 
iškilmingai pasižada teikti 
visokią paramą demokrati
nei Lietuvai.

II.
Ši konferencija taip pat 

supranta ir konstatuoja, kad 
yra daugelis išlaukinių fak
torių, kurie glaudžiai susiję 
su išlaikymu Lietuvos ne
priklausomybės. Vienas tų 
faktorių — Lietuvos santy
kiai su kaimynėm valsty
bėm. Austrijos ir Čekoslo
vakijos likimas aiškiai įro
dė, ko galima laukti iš galin
gųjų kaimynų, ypač dikta
toriškų. ši istorijos pamoka 
tegul buvo įspėjimas musų 
broliams Lietuvoje, kad pa
vojaus valandoje, jie visų 
pirma gali pasitikėti tik sa
vo jėgomis.

Tačiaus pastaraisiais lai
kais jokio krašto nepriklau
somybei negrąsino tos vals
tybės. kurios tvarkosi demo
kratiškai. Tik diktatoriškos 
hydros tyko pralyti už save 
silpnesnius. (Kitos diktato
riškos šalys jei ir ne neban-

Pareiškimas.
Įvyko tas, ko mes, demo

kratiniai nusistačiusieji 
žmonės, nelaukėm ir neno
rėjom— Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyrius Brookly
ne, kaip toksai, tapo likvi
duotas. Liko tik jo vardas, 
kuriuo tūlą laiką dar bandys 
paroduot aršiausios diktatū
ros šalininkai komunistai. 
Bet pasėkos jau aiškios— 
bus tik popierinė demokra
tija, o darbo nėra ir negalės 
būti.

Pereitą sekmadienį, sau- 
Įsio 8, įvykusi ALK Brookly
no skyriaus konferencija 
buvo gyvas liudininkas, gra
žiausiai įrodęs, ko galima 
susilaukti iš falšyvų demo
kratijos draugų. Konferen
cija buvo sušaukta tam, kad 
labiau apvienyti visus de
mokratiniai nusiteikusius 
lietuvius, kad išplėsti musų 
darbą už atsteigimą demo
kratinės tvarkos Lietuvoje 
ir, bendrai imant, kartą ant 
visados pasisakyti, jog už 
demokratiją mes kovojame 
ne vien formaliai, bet ir es- 
miniai-principaliai.

Išėjo priešingai. Žmonės, 
kurie iki šiol sakė, kad jiems 
rupi demokratija, kad jos 
vardan jie gatavi paaukot 
viską—tie žmonės ėmė ir 
pasirodė pilniausioj nuogy
bėj. Sudarę saviškę daugu
mą, jie nesiskaitė nei su ma
žumos valia, nei su papras
tuoju mandagumu. Jie atvi
rai išstojo už diktatūrą, bal
suodami prieš rezoliuciją, 
kurioje aiškiai ir griežtai 
buvo pasisakyta už demo-1 
kratiją! Vengdami berei-1 
kalingų ginčų, i 
kaip nors išlyginti skirtu- tik dėl to, kad pasaulio'akys 
mus, mes sutikome išbrauk- yra atkreiptos į daug dides- 
ti tas savo rezoliucijos vie- nįus klausifnus. Visų pirma, 
tas, kuriose specifiškai kai- visus domina japonų veda- 
bėta ■ >ie Sovietų Sąjungą ir imas karas Įh!ieš Kiniją ir A- 

merikos bei Anglijos pradė
ta teikti parama Kinijai. 
Paskui seka Ispanijos karas, 
kuriuo baisiai suinteresuo
tos visos demokratinės ir vi
sos fašistinės valstybės. Pa
galiau1 visiems 1 labai rupi, 
kuo pasibaigs Chamberlai- 
no ekskursijos pas Hitlerį ir 
Mussolini. Kada šitokie pa
saulinio masto klausimai 
traukia į save visų dėmesį, 
tai pasaulinė spauda dau
giausia apie tai ir

fakto, 
senąją

' Ryšy su tuo mes esam įga
lioti pareikšti, kad nuo da
bar ALK skyrius Brooklyne 
yia grynas komunistų pada
ras. Su juo mes nutraukiam 
ryšius ir prašom demokra
tiškai nusiteikusią visuome
nę, kad ji šitą faktą atatin
kamai įvertintų.

| Komisijos nariai:
J. Glaveckas. St. Strazdas, 
J. V. Stilson, F. Stanaitis,

P. Tiškevičius.
Redakcijos Pastaba: IŠ

nę, kurioj ėjo konferencija, . visko matyt, kad abidvi pu- 
ir susirinkome i kitą. Čia bu- įsės elgėsi netaktiškai. Ame

—Ei, sustok, Maike! Kur Pavyzdžiui, 
taip bėgi galvą užrietęs? . ..

—Į knygyną. O kur tu, tė- moteris, tai greitai auganti 
ve, taip plačiai žergi?

—Aš, Maike, einu 
mokyt.

—Kokių “bobų?”
—Visokių, Maike. 

ponas Dievas visas lygiai 
sutvėrė.

—Man neaišku, tėve, apie 
ką tu kalbi.

"—Na, tai pasakyk, kokių 
paralių tu vis vaikščioji po 
tuos knygynus, kad nieko 
tenai neišmoksti? Priešin- .
gai, kuo toliau, tuo durnes- tuoj einu jo pasiklausti, 
nis daraisi. Jau ir manęs ne
begali suprasti.

—Tu, tėve, irgi turėtum į 
knygyną kai kada nueiti.

—O ko?
—Gal išmoktum aiškiau 

savo mintis reikšti.
—Maike, aš ir be to viską 

moku. O jeigu tu nori žinot, 
kodėl bobas reikia mokyt, 
tai perskaityk kunigo Sta
šaičio straipsnį švento Juo
zapo gazietoj.

—O ar tu, tėve, skaitei?
—Man zakristijonas per

skaitė.
—Na, tai ką gi tas kuni

gas rašo?
—Jis, Maike, sako taip: 

jeigu boba pildo pono Dievo 
prisakymą, tai ji yra aniuo- 
las; o jeigu nepildo, tai tada 
ji yra regli šėtonas. Taigi aš 
dabar ir einu per stubas 
duodamas bobom rodą, kad 
jos gyventų pagal Biblijos 
kanstituciją, jeigu nenori į 
velnią pavirsti.

—Palauk, tėve, ar tu 
nai, ką kalbi?

—Šiur, kad žinau !
—Na, tai pasakyk, 

Dievas iš moteries 
lauja?

—Tą jau kunigas Stašai
tis išklumočijo. Ji neturi 
skaityti bedieviškų raštų ir 
jai nevalia bedievius ant 
burdo laikyti, kad neišvestų 
iš doros kelio. Ji kas diena 
turi sukalbėti rąžančių, iš
virti savo vyrui zupės, sulo- 
pyt jo škarpetkas, sumazgo
ti visus puodus, prižiūrėti li
gonius, visus patiešyt ir vi
sados dirbti sunkų darbą,1 
kad neateitų į galvą kokie VOKIETIJA DAVĖ TUR- 
zbitkai.

—Reiškia, I
norėtų, kad moteris butų 
vergė, ar ne taip, tėve?

—Bet ........
Maike, ji gali savo dūšią iš
gelbėt.

—Bet kunigų mokslas 
sako, tėve, kad moteris du
sios neturi.

—Meluoji, vaike.
—Ne, tėve, aš niekados gų turkai negauna, 1 

nemeluoju. Krikščionybės gali nusipirkti skolon reika- traukti Lietuvą į Lenkijos- 
mokytojai apie moterį vi- lingu sau dalykų tokiai su- Rusijos ir Rumunijos bloką, 
suomet kalbėjo su panieka, mai. i Tos Lenkijos, kurios valdo-

piktžolė, netobulas sutvėri- 
bobų mas. Jis aiškino, jog ir jos 

kūnas subręsta greičiau ne- 
'gu vyro vien dėl to, kad jis 
yra netobulas, kaip koks 
šungrybis ar piktžolė. O Ma- 
kono suvažiavime, kuris bu
vo 6-tame šimtmety, vysku
pai smarkiai ginčijosi, ar 
galima pripažinti moteriš
kei dūšią. Gal tavo kunigas 
Stašaitis apie tai ir nežino. ~ 

—Na, palauk. Maike, aš

Juk

ži

vo išrinktas komitetas iš že
miau pasirašiusių asmenų ir 
jam pavesta duot šį pareiš
kimą. Šis komitetas taip pat 
buvo instruktuotas sušaukt 
platesnį mitingą, kuriame 
bus susitarta dėl musų veik
los ateityje.

Visuomenės žiniai mes 
todėl pranešame, kad sausio 
8 dieną konferenciją aplei
do visi demokratiniai nusi
statę žmonės, atstovaujan
tieji tokias stambias organi
zacijas, kaip Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubas, A- 
malgameitų Unijos 54 sky
rius, SLA. kuopos ir kitos

rikos Lietuvių Kongresas y- 
ra įkurtas rūpintis tiktai de
mokratinės tvarkos Lietuvo
je atsteigimu. Sovietų Rusi
ja, Rumunija ir Lenkija ne- 
ineina jos provincijon ir to
dėl neturėjo but veliamos 
į konferencijos rezoliucijas. 
Ir iš viso butų daug svei
kiau, jeigu konferencijoms 
nebūtų brukamos tos nelai
mingos rezoliucijos. Jos nie
ko pasauly nepakeičia, bet 
triukšmo beveik visados 
pridaro. Ar nebūtų šiandien 
brooklyniečiams sveikiau, 
jeigu jie tų rezoliucijų nebū
tų rašę.

KLAUSIMAS JAU IŠ-KLAIPĖDOS
SPRĘSTAS, SAKO BERLYNAS.

Lieka tik klausimas, 1 
vokiečiai leis Lietuvai 

naudotis uostu.
Jeigu apiė Klaipėdos kra- 

ei-1 štą šiandien pasaulinėj 
norėdami spaudoj nesimato žinių, tai

kaip I viskas dabar priklauso nuo 
pačios Lietuvos, ar ji nori 
but Klaipėdoj pas nacius 
ant “burdo,” ar ne.

Automobilių Darbi- 
I ninkai Už Martiną.

Tarp automobilių darbi
ninkų Detroite eina didelė 
kova dėl unijos prezidento, 
Homeric Martino, kuriam 
komunistai labai priešingi, 
o kiti remia. Unijos centro 
taryba, komunistų kontro
liuojama, susiaurino Marti
no teises. Todėl automobi
lių darbininkai pakėlė prieš 
tai triukšmą. Pereitą sąvaitę 
keli šimtai jų įsiveržė į tary
bos posėdį ir pareiškė savo 
pritarimą Martinui. Taryba 
nenorėjo jų įsileisti ir užsi
rakino duris, tai darbinin
kai nukėlė duris nuo zovie-
sų-

Fordo darbininkai pareiš- 
■ kė, kad jų “visas 100 nuo- 
. šimčių stoja už Martiną.’’

ko 
reika-

ISPANIJOS ATSTOVAS 
| PRAŠO AMERIKOS 

GINKLŲ.
I Ispanijos respublikos am
basadorius Dr. Ferdinando 
de los Rios šį panedėlį pa
reiškė spaudos atstovams 
Washingtone, kad Ispanijos 
respublika turi pakankamai 
žmonių ir lengvai galėtų 
svetimus priešus išvyti, jei 
tik Amerika sutiktų parduo
ti jai ginklų. Dėl to fašistai 
su savo talkininkais katali
kų kunigais pakėlė didžiau- 
sį lermą ir siunčia Washing- 
tonan telegramas, kad ne
parduotų jokių ginklų de
mokratinei respublikai.

bend i visas diktatūras.. 
Mes taip pat sutikome įdėt 
į rezoliuciją tokį dalyką, ku
ris galėtų patenkinti komu
nistų reikalavimą, kad Lie
tuva užmegsįų glaudžius 
santykius su “didelėm ir ga
lingom demokratinėm ša
lim,’’ nors žinojom, kad to
kia šalimi komunistai pir
moj vietoj stato Sovietų Ru
siją, o paskui Lenkiją ir Ru
muniją.

Formuluodami savo rezo
liuciją, atsisakydami nuo 
to, kad Lietuva liktų griež
tai neutrali, mes pasakėme 
taip:

“Lietuvai todėl butų išro- 
kavimo palaikyti glaudes
nius ryšius su demokrati
nėm valstybėm, bet nesidėti 
į jokius blokus su diktato
riškom valstybėm.’’

Iš musų pusės tai buvo di
delis nusileidimas. Išrodė, 
kad komunistai bus paten
kinti. Taip dalydami juk į- 
rodėme, kad mums rupi 
bendras darbas ir kova už 
demokratiją.

Bet ne. Komunistai parei
kalavo daugiau. Jie norėjo, 
kad iš savo rezoliucijos mes 
išbrauktume tą vietą, kurio
je sakoma, jog Lietuvai ne
dera blokuotis su diktato
riškom valstybėm 1

To buvo perdaug. Būda
mi demokratijos šalininkai 
mes negalėjom atsisakyt sa
vo kovos už demokratiją ir 
užgirt diktatūras — kokios 
jos nebūtų. Tuomet, pagel- 
ba saviškės daugumos, ko
munistai atmetė musų rezo
liuciją ir priėmė saviškę. 
Savo rezoliucijoj komunis
tai pasisakė tik prieš nacių 
diktatūrą, užmiršdami Len
kijos karininkų diktatūrą, 
kuri taip pat nori praryt Lie- 
i_______ __ • •______

ESTAI NORI GAUT IŠ 
LIETUVOS 14,000,000 

LITŲ.
Kažin kokie estai pradėjo 

kabintis prie Lietuvos dėl 
Panevėžio-Saldutiškio gele
žinkeliuko. Jie sakosi prie 
caro valdžios įdėję į tą gele
žinkeliuką tam tikrą sumą 
pinigų, o kadangi dabar tą 
geležinkeliuką turi pasiėmu
si Lietuva, tai jie nori iš jos 
gauti atlyginimą. Jie užve
dė bylą prieš Lietuvą tarp
tautiniame Haagos Tribu
nole.

Lietuva sykį yra jau pa
reiškusi tiems estams, kad ji 
nieko su jais neturinti, nes 

rašo. 'tas geležinkeliukas buvo jausi, k V-k CAk—’ 4 4-4 4.4 2 J X Vili J Ci kJ VZ • - , * C 4

Klaipėdos reikalai palikti bolševikų nusavintas ir So-
.. « > - w » A .4 r s ' w • a * I f I r r * a* T 1 z I M T z"4 ♦ O Z4-Z \vietų valdžia atidavė tą ge

ležinkelį kaip Lietuvai pri
klausantį turtą. Bet dabar 
Lietuva vistiek turės stoti į 
Haagos teismą ir gintis nuo 
“brolių” estų.

I KIJA1 $60,000 000 KRE-
tas kunigas DITŲ.

‘ ‘ ' x Šį panedėlį Turkijos at
stovas Berlyne pasirašė kre- 

šitokiu spasabu, ditų sutartį, kin i duoda Tur
kijos valdžiai teisės nusi
pirkti Vokietijoj visokių ga
minių skolon iki $60,000,- 
000. Nelabai senai Anglija tuvą; jie “užmiršo’’ ir visas 
yra davusi turkams $74,- kitas diktatūras—lyg jos bu- 
720,000 tokių kreditų. Pini- tų demokratijos bičiulės!

, bet jie Tatai jie darė vienu tikslu—

nuošaliai.
Tuo tarpu mums, lietu

viams, Klaipėda rupi dau
giau, negu Italijos pretensi- 
jos prie Korsikos ar Tuniso.

Tai kaip gi ištikrujų šian
dien stovi Klaipėdos reika
lai? Ar Lietuva jau susitai
kė su Vokietija, ar da ne?

Berlynas sako, kad Klai
pėdos klausimą išrišo jau 
buvę tenai^ rinkimai 
Kalėdas, 
tojai pasisakę, kad jie nori 
gyventi ir tvarkytis taip 
kaij) Vokietijos naciai. Lie
ka tik klausimas, kaip mes 
(Berlynas) leisime Lietuvai 
naudotis Klaipėdos uostu, 
sako nacių spauda.

Berlyno akimis 
Lietuva dabar Klaipėdos I 
krašte yra tiktai įnamis, 
amerikon iš k a i tariant — 
“burdingierius.” Ir jeigu ji 
nori tenai Luti, tai ji turi už
simokėti vokiečiams už . o .
“burdą.” Geras sugyveni-' Kaunas,_ 13 sausio.—Sei
mas tačiau nebus tuo užtik- pneme Įstatymą, kuriuo 
rintas. Jeigu Lietuva nori Lietuva padaloma neitiale 
turėti Klaipėdos uoste kam- va -Ybe. 
pą arba “burdą,” tai ji turi! —~ . ..
netiktai nustatytą duoklė' Varšuva, 13 sausio.—Č1O- 
užmokėti, bet privalo gerbti n.ai -]au atvyko Lietuvos pa- 
naciu Dieva ir tvarka? Ro- siuntinys Lenkijai ir Įteike 
mos katalikų kunigai Klai- Plentui Moscickiui savo 
pėdos krašte negalės pinigų man(|atą._______________
popiežiui linkti ii savo pic- Motcria ir Socializmas. Parašė Alinusi 
pagandos skleisti. Vienu žo-j 
džiu. jeigu Lietuva nori 
naudotis Klaipėdos uostu, 
tai ji turi ir duoklę naciams 
mokėti, ir prisitaikyt prie 
Hitlerio politijos.

Taigi Berlynas sako, kad

TELEGRAMOS IŠ 
TUVOS.

(Per Liet. Konsulatų.)

LIE-

Klaipeda, 13 sausio.—Vo
prieš kiečių kalbai Klaipėdos kra- 

To krašto gyven- šte duota pirmenybė. Iki šiol 
abidvi kalbos turėjo lygias 
teises.

Kaunas, 13 sausio.—Ga
vęs pakvietimą, Lietuvos 
universiteto choras žada at
vykti Amerikon atlankyti

žiūrint lietuvių kolonijas. ■

js Klaipeda, 13 sausio.—Lie
tuvių organizacijų susirinki
mams vokiečiai jau nebe
duoda patalpų.

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia Knyga lietuviu 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi 429. 1®'= m. ..... X2 <H

“Sabiiiieja". arba Kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama vienam“ 

akle, pnrašvta garsaus anglu rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti......................................  25c.

VISKO PO BISKĮ.
Sovietuose paskutiniu me

tu labai plačiai vartojamas 
dirbtinis gyvulių apvaisini
mas. 1938 m. buvo dirbtinai 
apvaisinta 15,000,000 avių; 
1,500,000 karvių ir 120,00(1 
kumelių. Dirbtinai apvaisi
nant gyvulius, greičiau einą 
gyvulių veislių gerinimas.

Laukinė kanarėlė yra be
veik visa žalios spalvos. Pri
jaukinta kanarėlė pasidavė 
įvairioms sąlygoms ir dabar 
yra apie 27 kanarėlių rūšių. 
Bet jos balsas labai maža 
pasikeitė: laukinė ir naminė 
kanarėle gieda beveik ly
giai. Kanarėlė prie žmogaus 
taip prisirišo ir jo globos ji 
yra taip reikalinga,'kad ji iš- 
narvelio paleista į laisvę 
žus, —---- “
kinti 
susirasti maisto.

Aukso žuvytė yra laiko
ma naminiu gyviu. Ji yra iš
auginta iš paprasto karoso. 
Bet žmogus karosą taip pa
keitė, kad dabar aukso žu
vytės nei savo spalva (jų y- 
ra įvairių spalvų), nei for
ma nepanašios f karosą. Šių 
žuvyčių mėgėjams pasisekę 
jas išauginti su įvairiausiais 
nenormalumais: akys visiš
kai išverstos į orą, plaukia 
pirmyn ne galva ar uodega, 
bet šonu ir tt. Kas įdomiau
sia, kad tie nenormalumai 
priėjo iki to, jog pasisekė iš
auginti tokią šių žuvyčių rū
šį, kuri pati nei paėsti be 
žmogaus pagalbos negali.

Prijaukintų gyvulių smar
kiai pasikeitė protingumas. 
Labiausiai proto gabumai 
pasidėjo pas šunis. Yra ke- 
’iatas šunų veislių, kurių 
protingumas pasiekė labai 
aukšto laipsnio. Bet avių- 
protingumo laipsnis, yra že
mesnis. negu jų laukinių 
protėvių. ' ,
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS: 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis'Vyras; (2) žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Karėk-, 
la. Jo-c nurodoma kaip žmonas pai
kai tiki į visokius prietarus, 

'burtus ir tt. Kaina . .............

i i laisvę 
nes nemokės prisitai- 
nei oro sąlygoms, nei
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Įvairios Žinios.
Amerikos Ambasa
doriai Numato Pa
vasarį Didelį Karų.

------------- _ i

Pereita savaitę Kongre
so komisija militarinienv. 
reikalams buvo pasikvietusi I 
j slaptą konferenciją du šios 
šalies ambasadorių, Kenne
dy iš Londono ir Bul'ittą iš 
Paryžiaus. Jiedu turėjo ra
portuoti tai komisijai apie 
dabartinį dalyku stovį Euro
poje.

Nors šita konferencija

NEREIKĖS MOKĖTI MO
KESČIŲ UŽ SĖDĖJIMĄ 

KALĖJIME?
Pagal išleistą įstatymą vi

si sėdį Lietuvos kalėjimuose 
ar areštinės? už kiekvieną 
ten iš’aikytą dieną, turi mo
kėti po 3 litus. Šie mokesčiai 
išjieškomi bendra valstybi
niu mokesčių jieškomaja 
tvarka. Patirta, kad šio mo
kesčio išjieškojimas sustab
domas, nes projektuojama 
pakeisti įstatymą ta prasme, 
kad butų imamas mokestis 
už išlaikymą kalėjimuose ir

buvo prie uždarų durų, ta- areštinėse tik iš tų, kurie nu- 
čiau iš jos dalyvių vėliau bausti privataus kaltinimo
maudos atstovams pavyko 
sužinoti, apie ką tenai buvo 
kalbama. Esą, ambasadoriai 
padarę plačią tarptautinės, 
padėties apžvalgą, iš kurios 
gavosi labai bauginantis| 
•vaizdas.

Vienas konferencijos da-1 
lyvis vėliau pasakė:

“Iš to, ką aš iš ambasado-1 
rių sužinojau, pasidarė aiš- 
ku, jog Europos padėtis yra 
daug rimtesnė, negu kas 
nors iš mus galėjo įsivaiz
duoti. Francuzijai ir Angli
jai gręsia didelis pavojus, 
nes iš visko matyt, kad Mus- 
solinis ir Hitleris nenusira
mins kol nepaims savo kon
trolei! visos Europos. Išro
do, kad karas gali kilti atei
nantį pavasarį, kuomet Hit
leris pradės veržtis Ukrai
non, arba Mussolinis pada
rys avantiūrą Tunise ar Vi
duržemio Juroj.”

Konferencijoj buvę svar
stomi šie klausimai:

1. Besiartinančio karo 
Europoje ženklai. Karas nu
matomas daug didesnis, ne
gu pereitasis.

2. Kaip Europa ginkluo
jasi. Po Miuncheno “taikos” 
prasidėjo didžiausios gink
lavimosi lenktynės.

3. Vidujinių perversmų 
Anglijoj ir Francuzijoj ga
limybės. Gali but sumišimų.

•1. Lindbergh o raportas 
Anglijai, kad Vokietijos oro 
laivynas yra didelis ir galin
gesnis, negu Anglijos, Fran- 
euzijos ir Sovietų Rusijos 
laivynai sudėti krūvon. Tas 
raportas nebuvęs perdėtas, 
nes vokiečiu aviacija ištik- 
rujų labai išvystyta.

5. Kiek fašistinės valsty
bės gali pakenkti Jungtinių 
Valstijų prekybai Pietų A- 
merikoj. Šita konkurencija 
pavojinga.

Vienas kongresmanas, da
lyvavęs toj konferencijoj, 
sakosi buvęs ambasadorių 
rapoitais tiek paveiktas, 
kad dabar jis remsiąs Roo- 
sevelto ginklavimosi planą 
visomis keturiomis.

bylose, kui iose galėjų susi
taikinti. Praktikoje pasiro
dė, kad kai km ie nubaus
tieji nepajėgia “sėdėjimo” 
mokesčių sumokėti, o iš kai 
kurių, pavyzdžiui, beturčių, 
visai nėra ko atimti. Sakysi
me, kelių hektarų ūkinin
kas nubaudžiamas metams 
kalėti. U,kis lieka be darbi
ninko, o jam išėjus iš kalėji
mo už sėdėjimą reikia su- 
mo'kėti apie 1,000 litų. Iš

1 kur tokią sumą smulkus 
ūkininkas paims. Vėl kitas 
atsitikimas: nubaudžiamas 
14 parų arešto arba sumokė
ti 50llitų baudos. Jei baudos 
nemokės, bet bausmę atliks 
arešte, tai ją atlikus už išlai
kymą areštinėje teks sumo
kėti 42 litai.

NORĖTŲ DEPORTUOTI 
VISUS SVETIMŠALIUS.

Kongresui atsidarant, bu
vo įnešta jau 1011 visokių 
bilių. Vienas jų, užrekor- 
duotas kaip “H. R. 999,” 
reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų durys butų uždary
tos visiems ateiviams, ir kad 
visi svetimšaliai, kurie da
bar čia gyvena, butų depor
tuoti.

Tas “100 procentų patrio
tas,” kuris įnešė tą bilių, y- 
ra kongresmanas Pace iš 
South Dakotos. Gerai da, 
kad Dievas nedavė jam ra
gų—jis galėtų išbadyt visą 
svietą.

PRANCŪZAI NUSIUNTĖ 
LOJALISTAMS 45,000 

TONŲ MILTŲ.
Francuzijos užsienio rei

kalų ministeris Bonnet pe
reitą savaitę pranešė, kad 
šiomis dienomis Francuzija 
nusiuntusi Ispanijos lojalis- 
tams 45,000 tonų miltų.

10 ŽMONIŲ ŽUVO OR
LAIVIŲ KATASTROFOJ.

Neto'i nuo Rio Bonito, 
Brazilijoj, pereitą penkta
dienį įvyko baisi keleivinio 
orlaivio katastrofa. Nežinia

RCOSEVELTAS ESĄS 
“PAVOJINGAS 
RADIKALAS.”

Pereitą savaitę Kongreso 
komisija klausėsi įvairių 
visuomenės atstovų ir pa
vienių asmenų, kas ką turi 
prieš Roosevelto nominuo
tąjį j valstybės gynėjus Mur
phy ir prieš prof. Frankfur- 
terį. kuris yra nominuotas j 
Vyriausiojo Teismo teisė
jus. Prieš Frankfurter} atsi
rado keli oponentai. Vienas 
ju sakėsi atstovaująs “Ame
rikos konstitucijos kryžei
vius.” Profesoriui Frankfur
te) iui jis priešingas dėl to, 
kad Frankfurters yra žy
das. o žydai visi esą komu
nistai. Kai to “patrioto” se
nato komisija paklausė, iš 
ko susideda ta io atstovau
jamos) “konstitucijos kry
žeivių” draugija, tai jis at
sakė, kad tik iš jo vieno.

Buvo taipgi juoko, kai at
sistojo prieš Frankfurter) 
liudyt viena žiopla “leidė.” 
Aš jam priešinga, ji sako, 
nes jį paskyrė Rooseveltas, 
b Rooseveltas su savo žmo-

kokių priežasčių dėlei, or
laivis užkliudė miško viršū
nes ir atsimušęs į kalną vi
siškai sutyžo. Katastrofoj 
žuvo 10 žmonių.

na yrą “labai pąvojingi ra
dikalai. Vadinas, reikėtų 
juos deportuoti.

OLSONAS PRISIEKIA.

Uuiuercas uisonas, užimdamas 
Californijos gubernatoriaus vie
tą, pasižada teisingai žmonėms 
tarnauti. Prieš rinkimus jis pa
sižadėjo paliuosuoti Mooney, jei 
bus išrinktas, ir Californijos 
žmonės jį išrinko, suduodami 
antausį teismams ir teisėjams. 
Mooney jau išteisintas ir pa- 
liuosuotas.

MOKSLINĖ SOVIETŲ 
EKSPEDICIJA RADO 
DAUG ĮDOMYBIŲ.

Maskvon grįžo istorinio 
muziejaus ekspedicija, kuri 
darė kasinėjimus įvairiose 
Rusijos vietose.

Kryme surinkta daug me
džiagos iš paleolito gady
nės.

Vologdos srityje rasta ne
olito laikų medžiagos. Tai 
pėdsakai iš antro tūkstančio 
prieš musų erą.

Kazachstane atliko kasi
nėjimai iš X—VIII šimtme
čio prieš Kristų.

Kaukaze kasinėti VI-—IV 
amžiaus prieš Kristų kapai. 
Šitie kapai davė daug me
džiagos nustatyti skitų kul
tūros išsiplatinimą Kau
kaze.

Altajuje pavyko rasti se
nu1’ ■ tastikn laidojimo bu
dus musų eros pradžioje.

Nuo Visokią Ligų 
GYDUOLES.

TIKRA UETUVJAK \ GYDANČIU 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVĖ. 
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių 

užkietėjimo, skilvio numalimo, nenoro 
valgyti. strėnų ir pečių skaudėjimo, 
patrūkimo, dusulio (asthma), perša- 
*imo, skausmo po krutinę, reumatiz
mo. p’aųkų slinkimo, pleiskanų, šla
pinimosi lovoj, nuo nervų, išgąsčio, 
prięmečio, nemiegojimo ir galvos 
si- a u dėjimo.

Nuo visų tų ligų, kurios čia yra pa
minėtos žyduoliu mes turime. Pini
gus iš kalno prisiųskit. 4 baksai už 
viena dolerį.

Pasenus ga’inSa gauti šimtai viso
kiu kitokių žolių ir šaknų partrauktų 
:š Lietuves ir kitų šalių Visados švie
sios ir pigiai parduodamos.

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir >aknų specialistas ir daugeliui 
esu suteikęs sveikata. Klauskite lai-
škais arba ypatiškai:

KAZELL'S BOTANICAL CO. 
( HERB SPECI ALIST)

26 Broadway, South Boston. Mass.

TĖVAS NUMARINO SILP-[ 
NAPROTĮ SUNŲ.

New Yorko turtuolis 
Greenfieldas numarino chlo- j 
roformu 17 metų savo sūnų, j 
kuris buvęs nepagydomas 
silpnaprotis. Policija tėvą 
areštavo. Jis teisinasi pa
daręs tai iš mielaširdystės.

Vėliausios Žinios
iš Lietuvos.

(Per Lietuvos Konsulatų.)

Dideli lietuviu laimė’imai 
Vilnims krašto savival

dybių rinkimuose.
Šiomis dienomis paaiškė

jo. kad Vilniaus krašto savi
valdybių rinkimuose išrink
ti 235 lietuviai. 67 lenkai ir 
4 gudai. Šie domenys dar 
nėra galutini.

Vilniaus lietuvių Varpo 
Choras grįžo į Vilnių.
Vilniaus lietuvių Varpo 

Choras, kuris koncertavo ' 
Lietuvoje, išvyko jau atgal, 
į Vilnių. Jis buvo Lietuvoje 
priimtas su didžiausiu nuo
širdumu. Koncertavo Kau
ne, Klaipėdoje ir dar ke
liuose provincijos miestuo
se. Visuose choro koncer
tuose buvo tiek lankytojų, 
kad jie netilpo į sales.

Lietuvių kalba gujama iš 
Klaipėdos krašto mokyklų.

Klaipėdos Direktorija šio
mis dienomis išleido įsaky
mą, kad Klaipėdos krašto 
mokyklose dėstomąją kalbą 
nustatys tėvų noru. Anks
čiau mokyklose buvo priva
lomas abiejų kalbų, lietuvių 
ir vokiečių, mokymas. Ži
nant vokietininkų vartoja
mas priemones, netenka 
abejoti, kad tėvų “noras” 
bus tik vokiečių dėstomoji 
kalba. Kol mokyklose buvo 
mokomos abi kalbos, tai ir 
mokytojai turėjo jas mokė
ti. Dabar Direktorija panai
kino mokytojams lietuvių 
kalbos privalumą. Vadinas, 
iš Klaipėdos krašto mokyto
jų lietuvių kalbos mokėjimo 
nebebus reikalaujama.

Neumanas organizuoja 
Klaipėdos vokiečių 

smogikų dalis.
Gyvulių gydytojas Neu- 

manas steigia Klaipėdos, 
krašto vokiečių smogikų da- j 
lis, panašias į nacių SA'1 
(Stumi Abteilung).

Kaune sausio 5 d. įvyko 
metinis Tautininkų Sąjun
gos atstovų suvažiavimas. 
Sąjungos pirkininkų pasky
rus kun. Mironą, buvęs pir
mininkas Tūbelis išrinktas 
“garbės nariu.”

Reikalingi Agentai. Musų Agentai 
gali gerai užsidirbti. Pasiunčiamo per 
paštų visus 0aaiškini nus.

“Nesavanoriai” žmoažudžiai.

Čia parodyti du Philadelphijo; kalėjimo viršininkai, John 
Scott ir Frank Craven; ktii’ie žvėriškai nukankino 4 kali
nius įkaitintose kalėjimo celėse. Pereitą savaitę prisaikin-
tujų suolas apkaltino viršininką Craveną (dešinėj) tik kaip 
“nesavanorį žmogžudį,” o už tokį nusikaltimą įstatymai 
numato tik nuo pusantrų iki trijų metų kalėjimo.

Lietuvos pasiuntinys Len
kijai.

Kaunas, sausio 6 d. išvy
ko Varšuvon naujasis Lie
tuvos pasiuntinys Lenkijai, 
Dr. Šaulys.

Senoji Baldžiaus Direk
torija Klaipėdoj jau atsista
tydino.

Tamas Mooney V ėda Demonstracijų._______

Čia matome išlaisvintą Tarną Mooney vedant darbininkų demonstraciją San branciscoj. 
Šitame parade ėjo apie 50.000 žmonių. Apie 22 metu atgal šitoj pat vietoj Vokietijos agen
tai padėjo pragaro mašiną “preparedness” paradui ir jos sprogimas užmušė apie 10 žmo
nių. Kapitalistų valdžia nutarė tuo pasinaudoti ir suvertė visą bėdą ant darbininkų vado 
Mooney. Jis buvo nuteistas mirti, bet kilus dideliems protestams, kapitalistai nedrįso jį 
žudyt, bet uždarė visam amžiui į kalėjimą. Mooney išsėdėjo 22 metu ir net vyriausia ša
lies teismas atsisakė jį paleisti, nors jo nekaltybė buvo visiems aiški. Tik šiomis dienomis 
jį paleido naujas Californijos gubernatorius. Culbert L. Olson, paleido ir paskelbė, kad 
Mooney buvo kalinamas neteisingai.

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau Kanadoj gyvenusių drau

gų: Alberto GALINAICIO, Tarno 
VAIČIŪNO, E. Jakšto. Prašau atsi
šaukti. Kurie žinot, kur jie randasi, 
prašau parašyt. Jonas žiuris, Nen
drinių kaimas, yinčų paštas, Lithua
nia.

Pajješkau dėdės URBANAVI
ČIAUS, kilęs iš Pajevonio, Vilkaviš
kio apskričio; pirm 26 metų gyveno 
St. Louis, UI., jo viena akis pagadin
ta. Jau senas žmogus, mažo ūgio. 
Kas ji pažinojo ir žino kur jis randa
si, prašau pranešti, už pranešimų 
prižadu atlyginti. Arba jis pats lai 
atsišaukia. M. Urbanavičaitė (- 

1505 E. 29th street, Baltimore, Md.

VIKTORIA VlŠNIAUSKIENE, pra
šau atsiliepti. 1923 m. kovo 17 ji iš- | 
važiavo su Joseph Shika ir pasiėmė 
jauniausių dukterį su savim, šįmet 
balandžio mėnesy ji bus 20 metų. Aš 
labai norėčiau sužinot kur jie yra. Aš 
likau dabar vienutėlė, tėvų užmušė 3 
mėnesiai atgal. Kurie žinote kur jie 
gyvena, prašau man pranešti, aš vi
sokiais budais atsilyginsiu. (-) I

Francis W. West.
1 Hill street, Biddeford, Me.

GARSI MOSTIS NUO 
NARIŲ GĖLIMO.

John’s Remedy mostis, stebėtinai 
greit prašalina kaltuninius, nervų ir 
visų kitų sąnarių skaudėjimus. Tūks
tančiai pasiliuosavę nuo Romatinių 
Skaudėjimų, pataria ir kitiems var
toti tik JOHN’S REMEDY MOST} 
Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebanoote šių most), kuri 
yra viena iš geriausių vaistų nuo 
Romato. Kaina §1.00 ir 50c.

Išbandymui pakelis 15c.
NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIU 

VENTKOLA: Sugydo vidaus orga
nus, išvalo gasus. Panaikina skaudė
jimų po krutinę. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir suke
lia energijų prie vyriškumo—mote
rims reguliuoja laikų. Kaina $1.00, 
išbandymui 25c. Agentams duodame 
nuolaidų. (o)

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117, PLA1NSV1LLE. PA.

NEBŪK ŽILAS

APSIVED1MAI.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo ii spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

i 
I 
I
i

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilini:,. Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Joa 
»ti taiso žilus plaukus koki bu- 

->'o, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 

' pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
j sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.

Pajieškau apsivedimui lietuvės, be Į 
vaikų, protingos. Parašykit viskų, 
prisiųskit paveikslų, pakalbėsim per 
laiškus apie viskų. (3)

R. D. 1, Box 428. Warren, Mich.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Katrie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane; duosiu gerų patarimų 
ir busit patenkinti. (4) |

l’ET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

Parsiduoda Namas
Priežastis — vyras mirė, viena ne

išgaliu prižiūrėt. Namas dviejų šei
mynų, apšildomas, yra daug žemės ir . 
vienam automobiliui gai'bdžus. Bau- ; 
giau paaiškinsiu laišku, arba pama- i 
Lykit ypatiškai. (3) j

Mrs. Kazimiera Kusbkicnū
272 Nevada st., Newtonvillc, Mass.

Reikalingas Vyras
ANT FARMOS. Lietuvis, ženotas, 

su šeimyna ar be šeimynos. Darbas iš 
pusės. Yra arkliai, mašinos, sėklos, 
viskas kas reikalinga prie farmos. 
Farma 320 akerių, esava du seneliai 
lietuviai. Galit klaust laišku. (3)

Joc Žilinskas
Firdalc, Man., Canada.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUV. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
iškalno užsimoka už metus. Ra
šykit ir savo čekį ar money or- 

------------------- derj siųskit.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

TIKIME } KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai, buvo nukryžiavotas.

VALORTONE HERB CO.,
Dept 4,

P. O. Box 54, Danville, III.
MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- į 

ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen- ' 
tai. Galima gauti "Keleivio” ofise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO. II.L.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

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

\ patingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo and.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba ‘Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Sestas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTONMoterims Pasiskaityt
' ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
 M. MICHET^ONIENĖ. ===s

KAIP RUOŠTI “SIDAB
RINES VESTUVES.”
Pirmutinė musų karta A- 

merikoje dagyveno to am
žiaus, kada daugeliui su
kanka nuo jų apsivedimo 
jau 25 metai, todėl beveik 
nėra tos savaitės, kad kas 
nors nešvęstų “sidabrinių 
sutuoktuvių.“

Šitą madą, žinoma, ne lie
tuviai prasimanė. “Sidabri
nes vestuves” švenčia' visų 
tautų žmonės, todėl galim 
švęsti ir mes. Bet ne visi ži
no, kaip tokios sukaktuvės 
yra minimos ir dažnai jai 
sudarko, norėdami padaryti 
iš to bizni. Pavyzdžiui, pa
samdo salę, sukviečia vistu 
savo pažįstamus ir nepažįs
tamus, ir padaro po ŠI ar po 
ŠI.50 įžangos.

Tas neleistina.
Kas turi daug draugų ir 

nori su visais pasidžiaugti, 
tas gali tokį balių rengti ir 
salėj, bet įžanga turi but ne
mokama. Nes kaipgi svečias 
gali pas mus jaustis, jeigu 
mes pareikalausime, kad jis 
mums užmokėtų už tai, ką 
suvalgė ar išgėrė?

Pagal etikietą, į “sidabri
nes vestuves” buna kviečia
mi tiktai labai artimi drau
gai. Juos galima kviesti žo
džiu, bet galima ir laiške
liais. Jeigu kviečiama laiš
keliais, ■ tai tokie laiškeliai 
turi but atspausdinti sida
briniu rašalu ant baltų kor
tų, kurios surišamos sidab
rinės spalvos kaspinėliais ir 
įdedami į konvertus.

Pakvietimas paprastai ra
šomas šitokioj formoj:

Jonas ir Ona Petrčnai 
Maliniai Kviečia Tamstą

Dalyvauti Jiedviejy 
Sidabrinių Sutuoktuvių Pokily 
ų Metų Dvidešimt Antra Sausio 

Ketvirtų Valandų Popiet
25 May wood Street, Kost on

nei anksčiau, nei vėliau. Tai 
fra nepakeičiama etikietos 
taisyklė.

Pradėjus svečiams rink
tis, šeimininkas su šeiminin
ke stovi prie durų ir su kiek- 
v ienų pasisveikina.

Pas lietuvius yra mada, 
t įsiems susėsti prie stalo ar 
prie stalų ir valgyti, skambi
nant bonkomis ir peiliais po 
torielkas. Tai irgi labai pra
sta mada. Pas kulturinges- 
nius žmones šitaip nedaro
ma. Pas juos paruošiamas 
ti ip vadinamas bufetas, ku- 
i is daroma taip: pirmoj vie- 
1 s j ant stalo stovi krūva to-1 
rielkų; paskui seka šakutės 
i: peiliai; paskui servetės, 
f ..raikyta duona, supiausty- 
(.. mėsa, paruoštos daržovės 
< ’deliuose bliuduose su šau- 
1 štais arba šakėmis, ir taip 
t iliau visi kiti pridėčkai. 
Alaus bonkų ant stalo ne- 
s atoma. Ant šito stalo ne
statomi jokie gėrimai.
> Dekoracijos (lėliai stalo 
\ idury statomas gėlių bu
kietas, kurį reikėtų papuošti 
kokiais nors sidabriniais la
pais. Jeigu tokių nėra, tai 
galima baltu bronzų “nusi- 
dabruot” sausų samanų 
ba eglės šakučių, kurios 
dėtos aplink gėlių vazą 
hai puikiai išrodo.

Kambario kampe, 
tiems matomoj vietoj, stato
mas didelis bliudas ar gra
žus puodas su ponču, į kurį 
turi but įdėtas samtis ir pa
statyta pakankamai stiklų 
ar puodukų, taip kad sve
čiai galėtų pasisemti pončo 
ir atsigerti. Puodukai bei 
stiklai turi but dažnai išne
šami virtuvėn ir perplauna
mi, kad svečiams nereikėtų 
gerti iš tų, kuriais kas nors 
sykį jau gėrė.

Svečiai pasirenka sau vie
tas kur kam parankiau, arba j 
kur galima, tik reikia žiūrė
ti, kad neužtvėrus niekam

ar-
su-
la-

Gavę šitokį pakvietimą, l-eĮ10. aĮ perėjimo, 
svečiai privalo tuojaus pra- Seimininkai paprastai bu- 
nešti, ar jie galės dalyvauti, 11 a apsirengę taip, kaip jie 
ar ne, nes šeimininkams rei- i^uy? vestuvių dienoje.
kia žinoti, kiek pas juos bus kai jau visi svečiai susi- 
svečių, kad galėtų pasiruoš- !eI?ka> tuomet seimininkė 
ti juos tinkamai priimti. j k viečia juos prie stalo. Sve- 

Važiuojant ar einant į to- ciai *uri tu°Jaus sustoti po- 
kį balių, svečiai privalo su-11 opus, vyrai su moterimis, ir 
sirinkti paskirta valanda — ^aiP vieni paskui kitus eiti 

" = prie stalo. Priėjęs prie stalo, 
kiekvienas pasiima sau po 
tcrielką, po servetę, po ša
kutę, ir eina tolyn aplink 
stalą, pasiimdamas sau ant 
torielkos valgių. Prisidėjęs 
torielką, kiekvienas tuojaus 
eina nuo stalo šalin ir grįžta 
į tą pačią vietą, kur jis pir
ma sėdėio ar stovėjo, arba \ 
prisiglaudžia tenai, kur yra' 

, vietos, ir tenai valgo.
Šeimininko pareiga pri 

žiūrėti, kad svečiai turėtų iš
sigerti, todėl jis kartas nuo j 
karto apneša lėkštę su pri
pildytais stiklais ir kiekvie
nam pasiūlo. Pabaigus sve- 
č;ams valgyt, duodama ka
va aiba arbata su pyragai-. 

' čiais.
Bet galima apsieiti ir be 

tekio bufeto. Tuomet duo
dami tiktai lengvi užkan
džiai, dažniausia mažyčiai 
senvičiai, padaryti ant tam 
tikrų sausainių arba “kre
klu,” kuriuo; šeimininkai j 
neša aplinkui ir kiekvienam I 
pasinio, o svečiai ima juos' 
I irštais nuo torielkos ir val
go. Prie šitokių užkandžių 
visuomet yra nešami aplin
kui ir gėlimai. Ant pabai
gos galima duoti ir arbatos 
1 ei kavos su kokiais nors 
pyragaičiais.

i Jeigu kompanija buna di
delė ir svečių daug, tai išsi- 
skiistant atsisveikinimas nė
ra reikalingas. Geriausiai

VIENA Iš ROOSEVELTŲ.

Kaip Puošiasi Pietų Amerikos Moterys.

Slack suit

Pietų Amerikoje dabar prasideda vasara, saulės spinduliai karšti, todėl reikalingos leng
vos drapanos ir plačios skrybėlės. Čia matome keliatą pavyzdžiu, kaip tenai dabar puošiasi 
moterys.

NORIU LYGIŲ TEISIU 
SU SENBERNIAIS.

Šių metų “Keleivio” 2- 
ram numery tilpo 19 metų 
gražuolės puikus atvaizdas 
su antgalviu: “Senberniams 
Pasižiūrėt.” Na, o kuo jau 
mes, dailės mėgėjos, blo
gesnės už tuos serbernius, 
kad tas puikus merginos at
vaizdas tik jiems skiriamas? 
Ar dėl to, kad jie yra hypo- 
kritai, nenori apsivesti, o tik 
vogčiomis nori maloniais 
dalykais naudotis? Ir “Ke
leivio” redakcija tą gražią 
merginos figūrą tik jiems 
skiria! (Mes nemanėm, kad 
į gražią merginą moterys 
,galėtų įsimylėti.—Red.)

Aš protestuoju prieš tokį 
antgalvį viršum tos gražuo
lės. Tai yra puikus gamtos 
kūrinys, o ne kokio piešėjo 
vaizduotės ar rankų pada
ras, ir jis neturėtų but sen
berniams skiriamas. Aš ma
nau, kad yra ir be senbernių 
šimtai skaitytojų, kuriems 
patiks ta jauna, lyg paima, kia pradėti verdančiam van- 
mergelė.

Išskyrus jos karūną, toji 
gražuolė yra tikrai puikus 
gamtos žiedas, kuris gal ne 
vieno skaitytojaus ir skaity
tojos bus iškirptas ir papuoš 
rinkinių sąsiuvinėlį. Maną
jį jis tikrai papuoš. Nes ar 

įgali but gamtoje ’kas gra
ibesnio už puikiai suaugusią 
Imoterį? Juk tai penas žmo-

gaus akims! Kaip mes alks- 
tame maisto, trokštame van
dens, taip musų siela jieško 
lengvos ir dailios literatū
ros, o akys—grožio. Be gro
žio gyvenimas butų lyg ka
va be cukraus. Tiesa, daug 
kas ir kavą geria be cuk
raus, bet ar ji yra gardi?

Gražių moterų ir vyrų pa
veikslai turėtų rastis išimti
nai tik vedusių žmonių .rin
kiniuose, nes tik jie turi tei
sę tokiais dalykais gėrėtis. 
(Bet gamta savo grožį ski
ria lygiai viešiems — vedu- 
siems ir nevedusiems. Ve
dybos yra prasimanytos pa
čių žmonių. Taigi, einant 
gamtos įstatymais, nevedu
sieji turi tokią pat teisę nau
dotis gyvenimo malonu
mais, kaip ir vedusieji. — 
Red.) Varniške.

NAUDINGI PATARIMAI.
Ar žinote, jog verdant 

daržoves, vienas reikia dėti 
Į šaltą vandenį, o kitas rei-

denyje. Visas daržoves, ku- 
! ios auga po žeme, kaip bul
vės, morkos, etc., užpilamos 
šaltu vandeniu. Gi tos, ku
rios auga viršuj žemės, kaip 
galios pup.elės, žirniai, to- 
meiteš T'r visokios lapuotos 
daržovės, dedamos Į ver
dantį vandenį.
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KAIP GAMITI VALGIUS.
Bandutės su lašiniukais.
2 puodukai miltų
4 šaukštukai baking pau- 

derio
1 šaukštukas druskos
3 šaukštai taukų' nuo iš- 

spirgintų lašinukų
Pusė puoduko paspirgin

tu smulkių lašinukų spirgu
čių

Pieno kiek reikia tešlai 
padaryti

Miltus persijok ir atmie- 
ruok du puoduku. Įmaišyk 
baking pauderį, druską ir 
persijok antrusyk. Tuomet 
sudėk spirgučius, užpilk 
pieno ir greitai išmaišyk-, 
kad išeitų tešla tokia kaip 
pyragams daroma. Išversk 
tą tešlą ant miltuotos lentos 
ir pridaryk bandučių, nesto- 
resnių kaip vienas colis. Su
dėk tas bandutes į taukuotą 
blėtą ir kepk labai karštame 
pečiuje nuo 12 iki 15 minu
čių.

apkeps tamsiai geltonas. ’
Vietoj lašinių, galima to

kie pat pyragaičiai kepti su 
varške. B at tuomet nevarto
jami nei svogūnai, nei pipi
rai. Vietoj to, į varškę deda
ma truputį cukraus, cina
mono ir kiaušinio trinys.

Tokius pyragaičius gali
ma valgyt lygiai karštus 
kaip ir šaltus. Ypač jie gerai 
tinka iš ryto*prie kavos.

Eleanora Rooseveltaitė, pre- . ....... . ,
zidento Roosevelto giminaitė, apsirengti ir išeiti taip, kad 
susilaukusi 18 metų amžiaus, mtižai kas ii pastebėtų, 
įvedama suaugusiųjų draugi- AMŽINOS 1)AjN0S~ 
JOT), čia JI parodyta savo debili- Šioje knygutėje telpa H geriausių 
to metu Washingtone ,Iovaro d?iPJ' Jo? tiI?ka ‘K-klamaci-& joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

primušė močiutę:.

.- A/' 5 ...
Ši 12 metu amžiaus mergaitė, 

I Maple Helton, beveik mirtinai 
] užmušė plaktuku savo seną mo
čiutę, užtai kad senukė subarė 
ją kaip išdykusią mergaitę. Jau
na piktadarė dabar sėdi Kentu
cky valstijos Williamsburgo ka
lėjime.

Suvytusius salierus gali
ma padaryti vėl trupiais ir

■ stalui tinkamais, įdedant 
juos į labai šaltą vandenį, į 
kurį reikia įspausti pusę le
meno. Už kokios valandos 
laiko salierai bus vėl geri.

Sugeltusius baltus šilki
nius ir bovelninius drabu
žius galima vėl išbaltinti, 
pamerkus šarme padarytam 
iš vienos dalies peroxide’o, 
15 dalių šilto vandens ir ke
bų lašų amoni jos. Peroxi
de’o bonką galima nupirkti 
dešimtštory.

Karštu prosu apgruzdin- 
(us baltinius galima lengvai 
išvalyti. Aprudusią vietą 
i eikia gerai ištrinti perplau
tu svogūnu ir pakabinti 
] rieš saulę.

Kad neapipelytų jūsų su
dėti prezervai ir (Iželės, tai 
į sandėlį reikia padėti kal
kių.

Kad nuskintos gėlės taip 
taip greitai nesuvystų, tai į *'.* 
vandenį reikia įdėti kelis 
šmotelius cukraus.

Karštas ukęusas 
malevą nuo stiklo.

DVIDERLIAI MIEŽIAI.
Jaunas Sovietų moksli

ninkas A. Judinas Timiria- 
zevo vardo Žemės ūkio aka
demijoje veda kruopščius 
bandymus išauginti plika- 
grudžius, per metus du der
lius duodančius miežius.

Nauja miežių rūšis nepa
prastai derlinga ir patvari. 
Nuo kitų javų jie skiriasi 
tuo, kad jų šiaudas turi 6-7 
mazgus, o jų vienoje varpo
je buna iki 110 grudų (pa
prasti miežiai iki 40 grudų). 
Nupiovus pirmą derlių, kel
mai vėl pradeda šakotis ir 
normaliose sąlygose per 30 
dienų subrandina naują 
derlių. 1937 m. Judino mie
žių buvo pasėta Maskvos, 
Smolensko ir Černigovo 
apygardose ir iš 15,75 kg. 
sėklos gauta 3.183 kg. der
liaus.

1938 m. šitų miežių sėklos 
150 klg. buvo išsiuntinėta į- 
vairių sričių kolchozams.

Kolchozninkas Chandžo- 
ko (Orio apygarda) pasėjo 
28 kg. šitų miežių ir gavo 
1.409 kg. Kitas bandytojas 
Galota Černigovo apygar
doje iš 22 kg. sėklos gavo 
2217 kg. derliaus.

Judinas stengiasi dar pa
didinti tų miežių derlingu
mą ir tikisi, kad jo miežiai 
duos šimtadalį ar net du- 
šimtadali grūdą. “Tass.”

Steikas ispanišku budu.
Penkiems valgytojams i- 

nrama šitokia proporcija:
1 svaras paprasto steiko, 

pusantro colio storfimo.
4 šaukštai taukų.
2 puodukai supiaustytų 

• svogūnų.
2 puodukai kenuotų to- 

Įmeičių.
Va puoduko sukapoto ža

lio pipiro.
Vi puoduko miltų.
2 šaukštukai druskos.
Į4 šaukštuko pipirų.
1 puodukas verdančio 

Į vandens.
Sumaišyk su miltais drus

ką ir pipirus, ir išversk ant 
lentos. Padėk ant viršaus 
steiką ir apverčiant jį dau
žyk storos torielkos kampu, 
iki suims miltus. Tuomet pa
spirgink jį taukuose, dažnai 
apverčiant, kad gerokai pa
justų. Tada įpilk puoduką 
verdančio vandens, sudėk 
ant mėsos svogūnus, tomei- 
tes ir žalius pipirus, pasu- 
dyk, uždenk ir šutink iki 
mėsa pasidarys minkšta. 
Prie 350 laipsnių karščio, 
reikės šutint apie 2 valan
das. Po valandos pridėk ne
didelių bulvių aplinkui.

Bulvės su surium švediškai.
Nulupk bulves ir sutai

kyk jas plonai, paliekant 
kiekvieną bulvę krūvoje 
(kad riekutės nesubirėtų, 
galima jas truputį nedariek- 
ti). Tuomet sudėk jas kep- 
tuvėn (skauradon) ir pa
barstyk druską. Tada uždėk 
apystoriai tarkuoto sūrio 
(lietuviško ar amerikoniš
ko). Uždėk keliatą šmočiu- 
kų sviesto ir įpilk vandens, 
kad apsemtų bulves per ko
kią pusę colio. Kepk neuž
dengtą apie valandą laiko 
350 laipsnių karšty. Bulvės 
valgomos karštos.

Kiauliena su pupomis Cali- 
fornijos budu.

šešiems valgytojams rei
kalinga šitokia, proporcija:

6 pork-čapai. ’
4 puodukai vandens.
2 šaukštukai cukraus.
3 dideli svogūnai.
1 puodukas sausų Limos 

pupų (lima beans).
1 šaukštukas druskos:
Ui puoduko obuolinės gi

ros (cider).
Pupas išvirk vandeny 

(kad greičiau išvirtų, jas 
reikia iš vakaro pamerkti). 
Pork-čapus paspirgink skau- 
radoj, kad gerokai parastų; 
tuomet į tą pačią skauradą 
sudėk apačion pupas, su
pjaustytus svogūnus, o ant 
pat viršaus sudėk mėsą ir 
ant visko užpilk obuolinę 
girą (saiderį). Ant pat galo 
sudėk cukrų, druską ir pipi
rus. Uždeng viską ir šutink, 
kol sušus. Kas nori sunkos, 
teįpila vandens iš pat pra
džios.

Mišrus šutinys.

nuima

LAUKIA ELEKTROS KĖDĖS.

Franklin P. McCall, jaunas 
Floridos banditas, kuris “kidna- 
pino” ir nužudė 5 metų vaiką, 
yra pasmerktas mirti elektros 
kėdėj. Ji^ apeliavo j vyriausi 
valstijos teismą, bet tas atsisa
kė jo apeliaciją svarstyti.

Vokiški pyragaičiai su laši
niais (Špekuchai).

Padaryk tešlos su mielė
mis, kaip daroma lietuviš
kiems pyragams, ir įdėk 
druskos pagal skonį. Geriau 
bus truputį kietesnė, negu 
minkštesnė. Pakol tešla pa- 
kiai supiaustytų svogūnų, 
riebių lašinių (fat pork), 
pridėk apie trečdalį smul
kiai supiaustyto svogūno, 
pabarstyk pipirais ir viską 
gerai paspirgink, tik prižiū
rėk, kad spirgučiai neap
degtų ir nepasidarytų kieti. 
Tada taukus nusunk ir tegul 
visa šita medžiaga ataušta. ,

Kai tešla bus jau iškilus, 
pridaryk iš jos pyragaičių ir 
pridėk į vidurį spirgintų la
šinių. Kraštus reikia gražiai 
suspausti. Pyragaitis gali 
but apskritas ar pailgas — 
koks kma patinka. Gatavus 
pyragaičius sudėk į taukuo
tą blėtą, patepk išplaktu 
kiaušinio tryniu su pienu, ir 
kenk, kol pyragaičių viršus

Ištepk sviestu keptuvę ir 
padėk eilę plonai suraikytų 
bulvių. Pabarstyk druskos ir 
pipirų. Dabar padėk eilę su
kapotų salierų ir vėl pabars
tyk druskos ir pipirų. Tuo
met padėk eilę maltos mė
sos (Hamburg steiko) .ir .yėl 
pasudyk. Ant viršaus užpilk 
keną tomeičių, prie kurių 
pirma gali pridėt patinka
mų sau prieskonių, pipirų, 
druskos ir panašių. Ant pat 
viršaus galima pabarstyti 
svieste paspirgintų duonos 
ti upinių. Reikia šutinti va
landą laiko vidutiniame 
karšty.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

šventadieniais: 10 iki 12 diena.
3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

SVEIKATA' I'
' TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienes.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokio dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo Eiuoų korespondentu Ir ii Lietuvos Lsikrsičių.)

Nužudė Keliu Važia-' Rietave Didelės Žu
vusį Ūkininką, 

Juodupė. — šiomis die-Į 
nomis, kelyje iš Rokiškio j

dų Muštynes
Rietavo miestely 11 gruo- 

iiuiino, ncijjc . ožio dieną buvo kilę didelės
Prūselių kaimą, buvo nužu-Įžydų tarpusavio muštynės, 
dytas Juodupės valsčiaus Muštynėse dalyvavo beveik 
Prūseliu kaimo ūkininkas į visap Rietavo 
Bakan, „ . 
dariai nužudė vežime.
lys užmuštą savo šeiminiu- Rietavo žydų ir Plungės žy- 
ką naktį parvežė namo, kui dų, kurie čia buvo atvažia- 
išaušus namiškiai ji rado. vę į vakarą. ' '

Spėjama, kad nužudymas nesusipratimų 
padarytas arba kerštininkų t ų jaunimas puolė Plungės 

' ' žydelius mušti su iš tvprų
_ ‘<-i.o b...v->.'.-laužtais pagaliais. Pasta- 

1!.^—', aktingas 11 i?ji priešinosi, todėl muš- 
pieno perdirbimo pynėse dalyvavę rietaviškiai 

taip įsikarščiavo, kad ėmė 
mušti net autobuso, su ku- 
i ’uo plungiškiai buvo i Rie
tavą atvažiavę, šoferį ir 
konduktorių. Šoferis su-kon
duktoriumi sėdę mašinon 
mėgino pabėgti, bet rietavi
škiai žydeliai pradėjo ak
menimis mėtyti.

Iki pat muštynių pabaigos 
autobusas su plungiškiais 
ekskursantais negalėjo iš
važiuoti.

Mušeikos buvo sukėlę to
ki didelį triukšmą, kad pa
žadino iš miego visą mies
telį. Rietaviškiai žydai 
smarkiai nukentėjo.

rus plepalai čia labai mė-; žymėtina, kad pro čia ve- 
giami. Yra net ir tokių gar- dant Kauno — Klaipėdos 
siti šmeižikų, kurie čia reto plentą mušdavosi plento 
neužkabina. 'darbininkai, o dabar pradė-

--------------- jo muštis ir žydai.

žydų jauni- 
JĮ nežinomi pikta- mas, neišskiriant nei mer- 

ličių. Muštynės buvo tari)

išaušus namiškiai ji rado. į vakarą. Del kažkokių
i Rietavo žv

arba tikslu apiplėšti.
Ūkininkas Bakanas buvo 

darbštus žmogus, : 
Onuškio | 
bendrovės “Viltis” narys ir 
šiaip ramus ir pasiturįs ūki
ninkas.

Pažymėtina, 
apylinkėje panašus nužudy
mai nėra retenybė. Čia, ne
senai, Onuškyje, dienos me
tu, buvo nužudytas Nauja
sodės kaimo gyventojas Po
vilas Lukoševičius. Ji nužu
dė vietiniai gyventojai: Pe
tras Narbutas, Henrikas 
Paškaųskas ir Kylius. Už šį 
nužudymą žmogžudžiai tei
smo nubausti po 6 metus ir 3 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Taip pat čia madoje ir 
šiaip įvairus šmeižtai. Įvai-

ioje

VEŽDAMAS DRAUGĄ 
NAMO, SUBADĖ JI PEI

LIU IR IŠMETĖ IŠ VE
ŽIMO.

Rietavo parapijoj prieš 
Kalėdas buvo šitoks atsitiki
mas.

Vaclovas Rutalė, Pečiu- 
liškių kaimo ūkininkas, 
grįždamas iš Rietavo mies
telio namu, pasiėmė pave
žėt namų link savo pažįsta
mą Kaulių iš Piaulių kaimo. 
Bevažiuojant jiedu kažin 
ko susiginčijo. Rutalė tuo
met išsitraukė peilį, smar
kiai savo draugą subadė, 
supiaustė ir, išvertęs pusgy
vį iš vežimo, nuvažiavo sau. 
Dabar Rutalė areštuotas. ,

NEMUNE ĮŠALO GAR
LAIVIS.

Del staigaus šalčio, Įšalo 
žemiau Kauno garlaivis 
■“Ekspresas,” kuris vilko 
Kaunan du baidokus. Ne- 
'■mune eina didelis ižas ir 
garlaiviai plaukti nebegali.

TELŠIUOSE PAS MER
GAS LIETUVIS UŽ

MUŠĖ ŽYDĄ.
Gruodžio 12 d. buvo už

muštas žydas Kacas Alau
šas. Kacas tarnavo Vaiki- 
nienės ir Braudės parduotu
vėje prekių pakuotoju. Bai
gęs .kasdieninį darbą, nuėjo 
į S. Daukanto g-vę 17 nr., 
kuriame gyveno jo panelė. 
Ten susitikęs žinomą mušei
ką Gricių Steponą. Gricius 
pagrobęs iš tvoros atplėštą 
lentgalį, kuriame buvo vi
nis, esą už tai, kad šis buk 
ėjęs pas jo žmoną — sugy
vento ją Jonaitytę. Vinis 
dviejose vietose Kacui su
lindo i galvą ir vienoje į 
i anka. Kacas sužeistas atbė
go pas daktarą Lurję, pas 
kuri pradėjo silpti ir suma
žėjo pulsas. Dr. Lurje sužei
stą pristatė Į Žydų ligoninę, 
kur jisai mirė.

Užmušėjas Gricius suim
tas ir kaltu pripažino, tačiau 
aiškinasi, kad norėjęs Kacą 
tik primušti, bet neužmušti, 
o kad toje lentoje buvo vi
nis, tai jis tamsoje nematęs. 
Mušęs Kacą todėl, kad ra
dęs jį savo žmonos — sugy- 
ventojos lovoje. Tą patį pat
virtino ir jo sugyvento ja Jo
naitytė. Tas Įvykis sujaudi
no ne tik žydų visuomenę, 
bet ir lietuvius. Kacas Tel
šiuose buvo pažįstamas kai
po mandagus ir ramaus bu
do žmogus.

' Norėjo Išdegini Vy
ro Viliotojai Akis.

—. i Bet aplisjo sitros rūgštimi 
nekalta moleri.1

1 Gruodžio 15 d. Kaune 
j apygardom teismas sprendė 
.keletą baudžiamųjų bylų.

Pirmiausia buvo spren
džiama keista Vili'amoolė: 
gyventojos Mares Jankevi
čienės bylą.

Šios bylos turinys toks: 
Įkaitinamo ii nesugyveno su 
vyru, c vėliau ir visai su juo 
išsiskyrė, 
flirtuoti : u 
dzevičiute.
buvo vyro pamesta su mažt 
vaiku ir skurdo. Ir vis deltc 
ji ne tiek pyko ant savo vy
lu, kiek ant vyro pavilioto- 
jos Bendzevičiutės. Ji mita
le Bendzevičiutei atkeršyti 
Pasirinko sieros rūgšti.

Sužinojusi, kad vieną va
karą Skirsnemunės gatvėje. 
Jankevičienė nuėio prie tų 
namų, kuriuose siuvėja gy
veno, ir atsistojusi laukė, I 
kol konkurentė ateis.

Ilgai laukti nereikėjo: vie
na moteris skubiai t ’ 
siuvėją, kurią Jankevičienė, 
palaikė Bendzevičiute ir, 
pribėgus artyn, pylė jai rūg
štimi i veidą.

Norėjo pataikyti Į akis ir 
padaryti ją amžinai aklą, 
bet nepataikė, o nuplikino 
tik viedą ir kaklą. Bet kui 
kliuvo, tai rūgštis ėjo ligi 
kaulo.

Sužeistoji labai išsigan
do, pradėjo šaukti pagalbos. 
Į jos riksmą subėgo daug 
žmonių ir Jankevičienė bu
vo siumta.

Tuojau pat paaiškėjo, 
kad nukentėjusioji yra visai 
ne Bendzevičiute, su Jan
kevičiene dagi visai nepažį
stama — Ona Gelbuogienė.

Kadangi medicinos gydy
tojas konstatavo, kad Gel- 
buogienei padarytas sunkus 
kūno sužalojimas, f 
kevičienė atiduota 
apygardos teismui. (

Teismo posėdyje 
ninkas kaltinamąją klausia, 
kodėl ji pasirinkus tokią 
žiaurią keršto priemonę.

— Iš didelio širdies skau
smo! — sako kaltinamoji. 
— Kiti del meilės iš proto 
išeina, o aš tik sieros rūgštį 
pasirinkau. . .

Kaltinamoji, ašarodama, 
prašo teismą jos pasigailėti, 
turinti 12 metų vaiką, kuris 
paliksiąs be globos ir netu- 
lėsiąs ko valgyti.

Apygardos tiesmas Jan- 
kavičienę pripažino kalta ir 
nubaudė pusantrų metų ka
lėjimo. Teismo salėje ji bu
vo siumta ir nugabenta į ka
lėjimą.

Japonų Pakalikai Kinijoj.

Vyras pradėjo
Veronika Ben

Jankevičiene

Užimdami Kinijos dalis, japonai tenai stato iš palankiu 
sau kiniečių naujas valdžias. Šiame vaizdely yra parody
ta tokių pakalikų valdžia paskirta šiomis dienomis Mongo
lijai valdyt. Iš kairės į dešinę stovi, neskaitant kareivio, 
kunigaikštis Teh Wang ir generolas Li šu-Hsin.

I Klaipėdos Uostas ir Jo Išvystymas Prieš
kariniais ir Pokariniais Laikais.

su nepriklausoma Lie-

ėjo paij vagis Peršovė Du wipipnp
Žmones.

Prieš Kalėdas tarp Rieta
vo ir Laukuvos sugedo ant 
kelio trokas, kuris ir buvo 
tenpat laikinai paliktas. Ši
tuo norėjo pasinaudoti Var
nių miestelio kalvis Ščerba 
ir norėjo tą troką pavogti, 
bet tą vagystę sutrukdė du 
ūkininkai: Šimkus iš Jučai- 
čių kaimo ir Venckus iš 
Venckiškių kaimo. Bet kai 
jiedu norėjo vagį Ščerbą 
sulaikyti, tai tas pradėjo Į 
juos šaudyt iš revolverio ir 
abudu sužeidė. ,Sužeidė ir tomis namų arešto, 
pabėgo.

Kvočiant ir aiškinant ap
linkybes policija nustatė, 
kad žiaurusis vagis .yra 
ščerba. Nebegalėdamas iš
sisukti, Ščerba kaltu prisi
pažino.

Sužeistieji Šimkus ir 
Venckus patalpinti Klaipė
dos Raudon. Kryžiaus ligo
ninėje. Šimkus sužeistas kė
liais šūviais i vidurius ir gy
vybei gręsia pavojus. Venc
kus jaučiasi kiek geriau.

Įdomiausia, kad Ščerba 
yra pasiturintis žmogus, tū
li didelį ūkį. Be to, turi au- 
tosunkvežimį - Varniuose, 
pats yra šoferis ir kalvis. 
Jis norėjęs pagrobti kelyje 
paliktos automašinos pa
dangas ir kt., visai menkos 
vertės.

tai Jan- 
i teisti

pirmi -

NUŠOVĖ SAVO TĖVĄ.

šitas 13 metų amžiaus vai
kas, Robert Russell, yra areš
tuotas Arkansų valstijoj už tė- 1 
vo nušovimą. Jis teisinasi šovęs 
tėvą dėl to, kad tas mušęs 
motiną. ,

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankins reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas guli g:eitai išniokt kalbėt anglis
tai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
>et čieli sakiniai, pasikalbėjimai dūr
io jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei:, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone 
lišku ištarimu ir gramatika. Antis 
padidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
st Michelsonas Pust. 95 ... 35c

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimi-. 

Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardu 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
218 W. Fourth St . So. Boston, Mass.

Jus kehausit greitai ir patogiai ir*-sų 
ponuliariais laivais:

BREMEN o EUROPA
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBURG
HANSA ® DEUTSCHLAND

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
__________ Bich.en ar II a m b u r go.
Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš 
Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir 
nuo birželio 26 iki lie uos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba 
52 BOYLSTON ST., BOSTON. MASS.

G-AMEB1CAN LINE
GERMAN LLOYD

Klaipėda, gulėdama prie tas 
Kuršių marių įtakos Į jurą, tuvos valstybe, 
iau senovėje buvo žinoma.
Lietuvių valdymo laikotar- Klaipėdos uostas dabar ati- 
pyje čia buvo pilis. Bet 1252 Įtinka moderniems reikala- 

r.-_ .-i—= ---t:1 vimams ir sugeba aptarnau
ti Lietuvos eksportą ir im
portą. Klaipėdos uostas, be 
to, turi pirmenybę prieš ki
tus Baltijos uostus ir Kara
liaučių, nes jis žiema neuž- 
šala.

Uosto užlaikymo, plėtimo 
ir tobulinimo darbai padarė 
Lietuvos vyriausybei žymių 
išlaidų. Nuo 1923 iki 1936 
metų išleista 35,591,517 li
tų, o gauta pajamų tiktai 
7,926,753 litų.

Šios sumos rodo, kad tuo 
tarpu Lietuvos vyriausybė Į 
uostą įdėjo žymiai didesnes 
sumas, negu gavo jiajamų. 
Bet didėjant uosto apyvar
tai, pajamos taip pat didėja. 
Dabar jau pajamos beveik 
dengia paprastas išlaidas.

Reikia pažymėti, kad pa
gal Klaipėdos krašto sutar
tį, prie uosto išlaidų propor- 
■cionaliai turėtų prisidėti ir 
Klaipėdos krašto autonomi
nė valdžia, bet ligi šiol ji to 
nedarė. Visas ilšaidas neša 
viena Lietuvos centro vy
riausybė.

metais čia Įkūrė stiprią pili 
vokiečių ordinas. Nuo to 
laiko Klaipėdos miesto ii 
uosto išsivystymas priklau
sė jau nuo vokiečių ordino 
ir vėliau nuo Prūsijos politi-

Iš pradžių Klaipėdos uos
tas turėjo tam tikros konku- 
lencijos iš Palangos ir 
Šventuosčio, todėl iš ordino 
pusės ir buvo daroma žygių 
šitiems konkurentams sunai
kinti. 1625 metais švedų ka- 

. ralius Gustavas Adolfas ir 
17(11 metais Karolius XI lei
do Švęntuosti užversti ak
menimis. To paties likimo 
lame laikotarpyje susilaukė 
ir Palangos uostas.

Tuomet buvo sunaikinta 
ir buvusi Šventosios uoste 
anglų prekybos kontora, lai
vų dirbtuvės 
Įrengimas. Nuo ___
Klaipėda liko vieninteli: 

juostas, per kurį 
noroms turėjo eiti žymiausi 
dalis Lietuvos eksporto ir 
importo.

Vėlesniais metais didele 
'piršlio vedinį I konkurenciją Klaipėdos uo- 
- - • - -- stui sudarė Dancigo ir Kara-

bažnyčios kleboną “kun. L. Lauciaus uostai. Pavyzdžiui, 
Stanaiti ant nž.r^tt MinP- clancigieciai akmenimis uz- 

i verte Dangės upes ziotį, 
kad laivai iš marių ir juros 
negalėtų į Dangės upę įplau
kti, nes beveik visas uostas 
tuomet buvo Dangės upėje. 
Marių krantai, kur dabai 
randasi didžiausia dalis 
Klaipėdos uosto, tuomet bu
vo seklus, ir laivai čia prie 
krantų prieiti negalėjo. Į 
Dangę suverstus akmenis 
klaipėdiečiai išgriebė tik 

Karaliaučius
Klaipėdos 

uosto plėtimąsi įvairiais į

NUBAUDĖ TRYŠKIU 
KLEBONĄ UŽ MERGI
NOS GARBĖS NUPLĖ

ŠIMĄ.
Prekybininkė B. Pašakar- 

nytė su savo busimu gyveni
mo draugu, |
nuėjo pas Tryškių R. K.

Stankaiti ant užrašų. Minė
tas klebonas viešai jos busi
mam vyrui pareiškė, kad 
jos nevestų, nes ji vedanti 
palaidą gyvenimą. Mergina 
j.asiskundė Papilės apylin
kės teismui, už ką klebonas 
teismo buvo nubaustas 5 pa-

KURSTO PRIEŠ ŽYDUS.
Gruodžio 13 d. Joniškyje,

Didelius darbus atlikus,

ir visas uosto 
tu laiku 

‘is 
nors ne-

Š1AULIUOSE IŠDAUŽĖ 
VOKIEČIŲ LANGUS.
Gruodžio 12 d. nakties 

metu buvo išdaužyti Šiau
liuos vokiečių mokyklos lan
gai, o kiek anksčiau, žydų 
gimnazijos ir sinagogos lan
gai.

nakties metu, ant stulpų bu- 1740 metais, 
vo iškabinti atsišaukimai, tačiau trukdė 
nukreipti prieš žydus. Cha-'........ . ..... ....
rakteringa, kad kai kuriuo- veiksmais. Klaipėdos uosto 
se atsišaukimuose rašoma, __ ’
iog žydai_ Klaipėdos krašte geografinė padėtis.

PAŽANGUS SĄVAiTRAsTIS 
ARGENTINOS LIETUVIŲ

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
Lietuviu Balsų.” Adresas:

"A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires. Argentina.

būklę žymiai sunkino ir jo Į n d rl 71 i
balsavo už vokiškus sąrašus, Klaipėdos uosto užlaiky-
APIE ZAPYŠKI PASIRO- nias buvo gana brangokas, 

DĖ VILKAI Įneš Kuršių manų ir Baltijos
juros srovė nuolat užnešdą- 

Zapyškio apylinkės miš- vo marių žiotis smėliu ir da- 
kuose pasirodė vilkų, kurie'rgsf nebegalima didesniems 
keliems ūkininkams nunešė, laivams įplaukti. Be to, bu- 
riebesnius šunis. 'jv0 atsitikimų, kad Kuršių

Tikėjimi) Istorija. Paraše P. D. Chan- l kopOS kelis kaitUS į ITial CS 
topic- de la Sausaye, Teologijos pro- į nugriuvo (1729 ir 1770 m.), 

f ūsorius. \ orte lietuvių kalbon J. I_.au- o'Pvnlcni ni’inn i)
kis. Knyga didelio format d, 10R6 pusi Z101! §ei 0Kai SUSiaUUlW 11 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų | JOS gelmę SUmaZlllO Ilgi 7 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, Į ..z j.. nirkliams
fventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap- 1 Pe9_V- ^aipeUOS pil Kildins 
darais Chicago, 1914, pusi. 108G. į todėl CiaUg’ SyklŲ tCKQ3V0 

....................... 5700[kreiptis Į Prūsijos valdžią, 
[kad ji pagelbėtų Klaipėdos 
įuostą pagerinti, bet dažnai 
i jokios arba tik mažai pa
galbos susilaukė.

Klaipėdos uosto vaidmuo 
visai pasikeitė nuo 1923 me
tų, kuomet jis buvo sujung-

IMeilė, Ženatvė ir Sutikimas 
Ženatvės Gyvenime.

Psychologijos mokslas ištyrinėjęs, | 
1 atl linksmas ii- meilus, arba nelinks- 1 
mas ir nemeilus ženatvės gyvenimas, 
neįvyksta pagal laimę ar nelaimė, ale 
pagal žinojimą ir supratimų, papra
stų ir saviškų ženatvės ir meilės vei
klų. Rašykit DABAR dėl išdėstinėji- 
mo ir pamokinimo.

JOS. F. MATUKAITIS BP. P. 
377 South Street.

BRISTOL, CONNECTICUT.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tllptij 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admln istracl jon 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 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį 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 žodfr. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 
jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS,” 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

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, Tilžės gat. 153, Lithuania.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų.
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiauHia eilių knyga lietuvių kaih<>)«.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietines Žinios
Ji Išgelbėjo Roosevelto Gyvastį

AMERIKOS ŽMONĖS REI 
KALAUS SOCIALIZMO. 
Nec kapitalistinė sistema 
negalės visų aprūpinti.
Kapitalistinė sistema, ku

rios tikslas yra išnaudoti vi
suomenę ir krauti saujalei 
kapitalistų lobius, jau pra 
dėjo griūti. Jos vietą turės 
užimti socializmas. Bet žino 
nių lupikai da nenori žlugti 
Jie organizuojasi dabartinę

Šitos jų pa- 
fašizme

1 Mattapane pereitą savai-1 
_ s vienas 

kepyklos trokas ir vienas 
kiaušinių pardavėjas. Per 
abudu banditai atėmė $75.

I SLA. 2-ro APSKR. VAL- ‘ _____ ,____ t.____
DYBOS PAREIŠKIMAS, tę buvo apiplėštas

1 kenvklos trokas i
Mes, žemiau pasirašę 

SLA. 188 kuopos nariai, 
esame įgalioti pranešti tam
stoms kas seka:

Musų SLA. 188 kuopos 
susirinkime, laikytame 1938 
metų 18 lapkričio, tapo kon
statuota faktas, kad SLA. 2 
apskričio vadovybė, suside
danti iš vienos grupės žmo
nių, su musų kuopa nesi
skaito, ją ignoruoja. Taip, 
antai, musų kuopai nepri- 
siunčiamos finansinės pik
nikų ir kitos apyskaitos. Mu
sų kuopai neprisiųstas net 
oficialis pakvietimas į ap- 

jskričio konferenciją, kuri 
įvyko 1938 metų spalių 30 
dieną Worcester, Mass.

Sužinojusi apie tai iš 
spaudos, musų kuopa išrin
ko ir pasiuntė į tą konferen
ciją du savo delegatu, bet ir 
ten jie buvo priimti kaip 
posūniai.

O taip yra dėl to, kad, 
anot jų pačių pasigyrimo 
“Sandaroje,” “2-rą apskritį 
valdo” vieni, broliai sanda-. 
piečiai. Musų gi 188 kuopa 
susideda daugumoj iš be- 
partyvių, pažangių demo
kratų ir jokiai politinei gru
pei nesilenkia.

Todėl susirinkimas ir nu
tarė : protestuoti prieš vien- , 
šališką grupės žmonių elgi- ' 
mąsi ir kartu prašyti naujai 
išrinktos valdybos, ateity 
laikytis fraternalizmo dva-

Tel. CAPitol 6154

A. J. YOUNG 
(JANKAUSKAS) 

advokatas
BEACON STREET, Room 627 

BOSTON. MASS.
Bes. SOUth Boston 4673 |

•

Šita 14 metų mergaite, Leona Merrill aš Wollastono, dabar 
guli Quincy ligoninėj, netoli nuo Bostono su perskelta gal- 
•va (ji susižeidė krisdama ant ledo). Prezidentas Roosevel- 
tas, atsimindamas kad ji išgelbėjo jo gyvastį, dabar prisiun
tė jai užuojautos laišką. Tas įvykis buvo Floridoj 1933 me
tais, vasario mėnesy, kuomet Rooseveltas buvo nesenai da 
išrinktas prezidentu. Ši mergaitė tuomet buvo tik 9 metų 
amžiaus ir ji pradėjo klykti, kuomet šalia jos parke sėdė
jęs fašistas italas Giuseppe Zangora. išsitraukė revolverį ir 
pradėjo į Rooseveltą taikyt. Mergaitės klyksmas žmogžu
dį sutrukdė ir jo šūviai tikslo nepasiekė; bet jie pataikė 
kitam žmogui, buvusiam Chicagos majorui Černiakui, ku
ris buvo mirtinai sužeistas ir tuoj mirė.

6
Per pereitus 1938 metus 

Bostone buvo atidaryta 80 
naujų įmonių, kurios pa
samdė 3,300 darbininkų.

South Bostone pašovė du 
plėšiku.

Užpereitą sąveite South 
Bostone buvo du kartu iš
piešta žydo Louiso Koz'olo 
drapanų krautuvė. Policija 
užtiko vietą, kur išvogti dai
ktai buvo paslėpti, ir pradė- 
ja tą vietą saugot. Neužilgo 
du jauni vagys atėjo tų dai
ktų pasiimti. Kai policija 
liepė jiems pakelti rankas, 
jiedu leidosi bėgti. Policiia 
tuomet šovė ir abudu bandi
tu sužeidė. Vienas jų vadi
nasi John Coffey, 20 metų 
amžiaus, o antras — Cole
man Nee, 22 metų. Abudu 
southbostoniečiai.

sistemą ginti, 
stangos reiškiasi 
siaubu.

Taip šį panedėlį 
Bostono unitarijonu 
kime Granville Hicks, Har
vardo universiteto mokyto
jas.

Šiandien yra piktai ata
kuojama demokratija, sake 
jisai. O kas ją atakuoja? 
Fašizmas. O ar žinot kodėl? 
Todėl, kad demokratija ve
da pasaulį į socializmą. 
Tarp socializmo ir pilnos 
demokratijos nėra-jokio pa
grindinio skirtumo, sako ji
sai. Todėl fašizmas ir puola 
demokratiją.

“Fašizmas yra įsigalėju
sių reakcininkų įrankis. Re
akcininkai iki šiol naudojo
si didelėmis privilegijomis. 
Demokratija pareikalavo 
privilegijas panaikinti. Ji 
stoja už lygias teises vi
siems. Taigi fašistų kova i streikavo 300 vežikų 
prieš demokratiją yra kova wellyje. 
už privilegijų išlaikymą. Ir ' ---------------
todėl kur tik tašizmas įsiga- Banditai pabarškino ir 
Įėjo, tenai demokratija bu- veržė per duris, 
vo nuslopinta.”

Į tuos nesusipratėlius, ku- ditai pabarškino į vienos se
rie nebūdami kapitalistais nutės duris, o kai ji jas ati- 
gina kapitalistinę sistemą, darė, jiedu įsiveržė į vidų ir 
Pliekęs kreipėsi šitokiais žo- smarkiai ją sumušė, reika- 
džiais: Jaudami pinigui, kurių ji ne-

“Jeigu jus neklystat, jei- turėjo. Piktadariai pabėgo.

kalbėję 
susirin-

Nori panaikinti mirties 
bausmę.

Grupė Bostono inteligen
tų, kurių tarpe yra vienas 
Harvardo profesorius, keli 
advokatai ir kelios moterys, 
pasiūlė gubernatoriui suma
nymą, kad šioj valstijoj bu
tų panaikinta mirties baus
mė žmogžudžiams.

Bostone vežikų streikas pa
Lietuvių Rario programa.
Sausio 21, subatoj radio

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLŲ. 
PLUMBING Ų, Visokiu smulkiu 
reikmenų iš geležie*. SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Piieina- 
miausia kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS. » j 
Tel. SOU 4148 I

j Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
, (REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2.4 jr 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniai, 
nuo 10 iki 12 rjt0.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman st. arti Central skr.

CAMBRIDGE, MAS8.

Tai.fonai litu
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
Valandų*: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
l»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėles Visokiam Reikale
Mes .specializuojant Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui pristatėm iki 20 mylių.

Savininka, A. ZARDESKAS.
323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Dr. Leo J. Podded
Iš Lenii-.grado.

Specialistas Vyrišky ir Moterišką
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar.

180 HUNTINGTON AVE., 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4970.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr. Jose ph A.Gaidis
i t

Prašau priimti mano ačiū.
Naujų Metų proga, būre

lis draugų surengė linksmą 
pokilį paminėt musų 30 me
tų vedybų sukaktuves. Iš- sios ir demokratinių princi- 
kilmėsę dalyvavo V. Anies- pų, o nesivaduoti politiniais 
„.i iš Dorchesterio ir pa- sumetimais.
puošė puikiom gėlėm. J. šį pareiškimą nutarta pa-

V. siųsti SLA. 2-ro apskričio i 
valdybai ir paskelbti spau-j 
do j e.

Pasirašė: J. Krukonis ir 
J. Kučinskas.

Pereitą sąvaitę Bostono Sausio 21, subatoj radio 
trokų vežikų streikas pasi- programa per stotį W0RL, 
baigė. Jie iškovojo trumpes- 8:00 vai. ryte. (1) Kalbės 

; nę darbo sąvaitę ir$2dau-|Dr. Juozas Seymour-Lan- 
g-iau, algos. ^Šį panedėlį su- džius iš South Bostono; (2) 
...-.-..i... pjanįsįg Irena Rasimavičiu- 

Įtė iš So. Bostono; (3) ži
nios; (4) muzika.

Sausio 22, sekmadieny, 
radio programa per stotį 

Roxburyje du jauni ban- nuo vai. ryto
-• • ■ -• ■ • • . iki 10:30 bus sekanti: (1)

j. Modernistics orkestrą iš 
Cambridge; (2) dainininkė 
Akvilė Siauriutė iš Dorches
terio; (3) smuikininkė Albi
na Antanavičiūtė iš Wal
tham. Steponas Minkus.

tai iš Dorchesterio

iri

gu kapitalizmą galima taip 
. sutvarkyti, kad visiems gy

ventojams butų užtikrintas 
doras gyvenimas ir depresi
jų daugiau nebūtų, tai, žino
ma. daugiau nieko nereikė
tų ir socializmas butų visai 
nereikalingas.

“Tačiau aš tvirtinu, kad j CERTAS IR ŠOKIAI, 
jus klystat. Aš sakau, kad 
kapitalizmo negalima taip 
sutvarkyti, kad visų gyveni
mas butų aprūpintas ir kad 
ekonominių krizių daugiau 
nebūtų. Siekdamas pelno, 
kapitalistas visuomet steng
sis darbininkų jėgą pakeisti 
mašinų jėgą, nes ji pigesnė. 
Todėl bedarbių armija kas 
metai eis didyn, depresijos 
kartosis vis dažniau ir jos 
bus vis aštresnės. Ir kai A- 
merikos žmonėms kantrybė 
išsisems, jie pareikalaus, 
kad butų įvestas socializ
mas.”

Netikrųjų pinigų platinto
jų “direktorius” Vincenzo 
Pagano gavo 5 metus kalėji
mo. Jis buvo atvykęs į Bos
tono apylinkę iš New Yorko.

NEPAPRASTA VAKA
RIENĖ,

Sausio (January) 22 d. 
nedėlioję, nuo 6:30 vakare, 
Emery Hali, 1436 Dorches-

SLA. 188 KUOPOS KON- ter ave., Dorchesteiy, Dor
chesterio Lietuvių Piliečių 

. . Kliubo bus puiki vakarienė.
Subatoje, Sausio-Jan. 28, Vakarienė susideda iš gar’ 

(:30 vakare, įvyks gi’azusi^^iu valgiu ir gėrimu. Dai- 
Y?^a.ra.s . Lietuvių žinyčios nuos dainininkai, Ignas Ku- 
didziojoj salėj, 4-th ir At- fbiliunas ir panelė Baltrušiu- 
lantic sts., So. Bostone. Ge- - . - 
ra orkestrą gros šokius pasi- [ 
baigus koncertui.

Koncertą išpildys:
Niaura-Audickas, Basana- ,kUrie atsilankys. U2. 
vičiaus kvartetas ir “Du Bro- tiktai 50 centu ypatai. 
liukai;” 1 * ” ’ ' - - - -
kinga komedija ir turėsime 
kitų įvairių pamarginimų. I 
Vakaras bus tikrai įvairus ir Į , z-J z-, \ J i r. 1 n to, Llbzi

tė. Grieš geri muzikantai.
Dorchesterio moterys vi

suomet prirengia gerus val- 
J- gius. Nesigailės ir šį kartą 

Už viską 
vcrivvvao n initial uu centų ypatai.
bus suvaidinta juo-1 Kviečia visus dalyvauti.

Rengėjai.

Pereitos subatos vakarą 
Blackstone ir North streetų 
kertėj po žeme įvyko gazo 
sprogimas, sukeldamas pa
niką visoj apylinkėj. Iš žmo
nių niekas nenukentėjo.

Bieliauskai, V. Stašiai, 
Žekevičiai, J. Bagdonai, V. 
Mikšiai iš Cambridge, A. 
Naujokienė i š Jamaica 
Plain ir F. Stašiai iš Montel- 
los. V. Aniesta ir brolienė 
M. Stašienė daugiausiai pa
linksmino svečius gražiom 
dainom. Uz visą prielanku
mą ir suteiktą mums taip 
gausų smagumą, aš ir mano 
mylima draugė Petronėlė, 
šiuomi visiems dalyvavu
siems svečiams ir prirengu
siems tą pokylį, tariam nuo
širdų ačiū. Roman Stasis, 
163 Harvard st., Cambridge.

Ant Commonwealth ave., 
Allstone, nakties laiku pe
reitą sąvaitę trokas užmušė 
P. E. Speakerj, 78 metų am
žiaus senuką, ir sunkiai su
žeidė jo 81 metų seserį. Jie
du buvo parmušti išlipant iš 
gatvėkario. Troką operavo 
iaunas žydukas Goldman. 
Policija jį areštavo.

Vakaras bus tikrai įvairus ir Walthame federalės val- 
įdomus. Visi ateikite. Įžan-'džios agentai suėmė du vy-' 
ga 40 centų ypatai. i....---------- i„:x

reikia išpildyt income I ^ais. reikalavo iš vieno tur- 
duokit išpildyt prityru- tUollO $2,000. 
Akauntantui, I 

(-) ru, kurie grąsinančiais laiš-
Jeigu jums 
TAKSUS, 
šiam Taksų

A. J YOUNG
(JANKAUSKAS) ~ . -

Jis tame darbe prityręs ir turėsite Nuostoliai Siekia $30,000.
S10;UBAXTAĖReST.', SO. BOSTON. V'™******^^

Tel. SOU 4673. S

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių įstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom, Užtraukiant Naują 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai guresni už naujus. Visą 
darbą gvarantuojam. Kaina pigi, 

i Duodam nuntokėjintais. Rakandus 
' painiam ir pristatoni j bile vietą Nau- ’ —. - A —— — 1 - 2 — — lA <■ — • 1 - • 4 »» , • L, n o o 11 L- 1 f

ARTHUR ir INTERVALE ST. 
MONTELLO, MASS.

Tel. Brockton 7718

j tuolio $2,000.
Chelseaj ši panedėlį SU- J°j Anglijoj. Rašykit arba pašaukit., , . J 1 t i i - Cnr ♦O'T’iiim 5- IMT’K'nVAI F.degė dvi matracų dirbtuves., °1,

Prof. Frankfurter Su Žmona.

čia matome su žmona sėdint Harvardo universiteto teisės 
profesorių Felixa Frankfurter}, kurj prezidentas' .Roosevel
tas šiomis dienomis paskyrė Vyriausiojo Teismo teisėju. 
Frank fu rteris yra gimęs Austrijoj, žydų rabino sūnūs, at
vykęs Amerikon 12 metų amžiaus. Jo žmona nežydė.

a^DHILCO 
>as r RADIO
TIK KĄ IŠĖJO. Su šešiais guzikais nustatyt stotis. 
Pastatomas ant žemės. Jų kaina buvo nustatyta 
$59.95, dabar mes jums pristatysime į namus tik 

už $39.95.
Aišku, ta kaina bus tik trumpam laikui, tad ne

laukit ilgai, UŽSISAKYKIT TUOJAUS telefonu 
arba laišku.

Duodam ir lengvais išmokėjimais.
Gyvenantieji arčiau užeikit ypatiškai pasižiūrėti 

ir išgirskite kaip maloniai groja.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

Tel. SOUth Boston 4649

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So- Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE, 

Jamaica Plain, Mass.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4615

OPTOMETRISTAS
• Valandos: 9 iki 12
j nuo 2 iki
• nuo 7 ik*

' Seredom 9 iki
{ jr susitarua.

AKIŲ DAKTARAS
j Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
j zaminuoju ir priskiriu akinius.
j 114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS.

5,
9.
12

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to 

limag vietas 
Saugi priežiūra, kaina prieinama 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

A AI. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablcnai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan- 

ir prieinama kaina.
374 SILVER STREET.
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

čiai

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET ‘ 

NORWOOD, MASS.

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

Vincas Balukonis
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšlNT 

Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimų ir Užkandžių.
Vakarais, specialiai paruošia
mi užkandžiai. Gera miera.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie- 

! sėti.

X.X XXX X X X X X X J -
l«,

VISIEMS MUSU KOSTUMERIAMS IR DRAU
GAMS LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BLINSTRUB'S
Village & Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. KAINA STEBĖTINAI ŽE 
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PEF 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLDIEN1AIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 1 PO PIETŲ IR lŲSlAS IKI UŽDAROMA.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
CIUOT l BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

..-i._____ _____ _

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS

DR. G. L. KILL0RY
60 S COLL A Y SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieiinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass. |

Tel. Univer*itT 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST® 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave. 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharni.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON. MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

telephone

south
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU ’ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brckais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU

IĖDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai, 

taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HaMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


