
S 6330 

anfiepsfe i 
l^YS) 
13 ŪDYTOJAS 
ldo’: n ir 6-8 

n ‘v’“'iieoi'ii 
.0 iki Utjn ' 
IVARD•L .rti C^',b 
'.IDGE, MAH

iausio

Tel. CAPitoI tliJ

Y0UM i 
WAUSKAS) 

D'OKatas 
-STREET, Room s’; I 

1TON. MASS. 
•Uth Boston /j

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metama:
Amerikoje ............................. '........... |2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur..................53.00
Prenumerata pusei metu:

Amerikoje ......................................... $1.28
Kanadoje ir kitur už Suvienytu

Valstijų ............ \........................... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit aišku. 
Kreipiantis gu kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Rpprc»entg' over 75,000 Lithuanian!) In 
New England, and about 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 4 Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER------------------- ■ — LITHUANIAN WEEKLY

Advertising Rates 
on Application.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Maas.

SO. BOSTON, JANUARY-SAUSIO 25 D., 1939 M.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071 METAI XXXIV

Ttkfoou tjj, Į 
0S DAKTARAS i 

kolutis]

Italų Armija Ispanijoje 
Grūmoja Prancūzų Sienai

2 iki 4 po Įttt,, 
io 7 iki 8 nhn.
HER STREE1, 
NCE, MASS.

BARCELONA VARGIAI 
ATSILAIKYS.

J. Podda 
nir.gnilo. 
riškų Ir Moteriik| 
rujo it Woi.

10 iki 12 dien*. 
uo 7 iki 8 rtkut

s’GTON AVĖ., 
N, MASS, 
inwealth 4570. j

Gyv. 311311 

h A.Gaidis] 
ETRISTAS į 
balandos: 9 iki 121* 

nuo 2 iki 6,1 | 
nuo 7 iki 9, 

Jeredom 9 iki 12 [ 
ir susitarui

KTARAS 
as akis ir tinko- 
inu šviesą. Beg- 
skiriu akicioi.

er Street, 
E, MASS.

K1LL0RY
JARE, Room 22 
Lafayette 2371 
;et 2044-J
JAUJO INKSTŲ 
r LIGŲ.
7 vak. kasdien.

ryto iki 1.

VYS

RISTAS

kis, priskiriu 
įkiš atitieiinū 
(aklose) sky- 
iesą tinkamu

KNIS, 0. D.. 
Bottom Uui /

venity 9466

įsan
-Curry 
msTi 
6 ir 7-1.
itta Avė., 
SKVERO)

MASS.

KA
>NE
BIT 
71.

Street
ASS.

EW 
MCE
rlephone

OUth 
■oston 
1058
MOBILIŲ 
URA. 
iffios.

ir 
is.

TOMOBI- 
ŠOKIŲ

'ininkai.
'o vieta:

:et

Civiliems gyventojams jau 
liepta iš sostinės išsikraustyt

Šį panedėlį žinia iš Ro
mos sako: Nors generolas 
Franco su savo sąjunginin
kais italais ir vokiečiais 
greitai artinasi prie Barcelo- 

• iios ir, be abejonės, tuojaus 
šitą lojalistų miestą paims, 
vistiek premjeras Mussoli
nis nesiliauja siuntęs Ispani
jon daugiau Italijos karinin- 

. M- Korespondentas, kuris 
praneša šitą žinią, klausia: 
Kodėl gi Mussolinis siunčia 
savo karininkus Ispanijon 
dabartiniu laiku, kuomet 
italai su vokiečiais jau bai
gia tą šalį užkariauti? Į šitą 
klausimą jis pats ir atsako: 
Mussolinio tikslas yra su
traukti Ispanijon kuo dau
giausia savo spėkų, kurio
mis jis galėtų grūmoti Fran
cuzijos sienai.

Korespondentas 
kad italai Ispanijoj pasiliks. 
Italai karininkai lavinsią 
generolo Franco armiją 
taip, kad reikalui esant butų 
galima ją pavartoti prješ 
Francuziją. Francuzija gai
lėsis, kad ji nedavė Ispani
jos valdžiai pagalbos ir lei
do fašistams Išpanijoj įsiga
lėti, bet bus jau per vėlu. 
Jau dabar Mussolinis pasa
kė, kad jis su Hitleriu tuo
jaus pareikalausią naujų 
žemių. Šitie fašistų reikala
vimai busią pastatyti Fran- 
euzijai ir Anglijai vasario ar 
kovo mėnesy. Vokietija 
spirsianti Angliją, o Italija 
kibsianti prie Francuzijos. 
Hitleris jau pasakė, kad An
glija turi kolonijų daugiau 
negu jai reikia, tuo tarpu kai 
Vokietija neturi nieko. Tai
gi Chamberlainas turės vėl 
skristi Berlynan.

Tuos reikalavimus fašiš- 
tai žada kelti vasario ar ko
vo mėnesy dėl to, kad jie 
tikrai da nežino, kada jiems 
pavyks užimti Kataloniją, 
kurią dabar jie atakuoja. Jų 
reikalavimai turės daug 
daugiau svorio, kai Katalo- 
nija bus užimta ir Italijos 
armija atsistos Francuzijos 
pasieny.

Katalonijoj tuo tarpu loja- 
lįstai ginasi prieš tarptauti
nes fašistų gaujas iš pasku
tiniųjų. Šį utarninką priešas 
buvęs jau tik 9į<» mylių nuo 
Barcelonos miesto. Barcelo- 
noj paskelbtas karo stovis ir 
visos moterys su vaikais ir 
seniais kraustomi laukan. 
Vyrai gi visi pašaukti apka
sų kasti. Nevalgę ir be poil
sio žmonės stiprina pozici
jas ir ruošiasi gintis iki pas
kutinio. Italų ir vokiečių or
laiviai nuolatos mėto į mies
tą bombas. Nuo jų sprogi
mų dreba visa Barcelona. 
Oro užpuolimai kartojasi 
kas valandą. Pereitą suba- 
tą, visą naktį ir nedėldienį 
sostinė buvo bombarduoja
ma be pertraukos.

Blogiausis dalykas yla 
tas, kad lojalistams trūksta 
maisto. Valgomieji daiktai, 
jeigu kas jų turi, vartojami 
pinigų vietoj. Už blėšinę 
kondensuoto pieno Rarcelo-

mano,

Ar Deportuos Nepi- 
liečius Komunistus?

Tūlas laikas atgal buvo 
nuteistas deportuoti komu
nistas Joseph G. Strecker iš 
Hot Springs, Ark. Jis atsi
šaukė j Vyriaus} Teismą, 
prašydamas palikti ji Ame
rikoje, nes šios šalies kon
stitucija nedraudžia žmogui 
būti komunistu. Bet du fe- 

> advoka-

noj dabar galima esą nusi
pirkti bet kokią brangeny
bę.

Amerika buvo pavedus 
Raudonajam Kryžiui daug x 
kviečių, kad nusiųstų _ ba-1 bėralinės valdžios bū.vL 
dalijantiems Ispanijos znio- įaį, vjenas j§ Justicijos, ki
liems. Bet Raudonas Kry- įas Darbo Departamento, 

flabar padavė Vyriausiam !pejsmuj 
prašoma, 
tvirtintų to komunisto de
portavimą. Savo prašymus 
jie motivuoja taip: konsti
tucija nedraudžia tiktai šios 
,šalies piliečiams būti komu
nistais, bet jeigu nepilietis 
priklauso prie komunistų 
partijos, kuri kovoja prieš 
esamą tvarką, tai jis netik
tai gali, bet ir privalo but 
deportuotas. O Strecker e- 
sąs nepilietis. .

Taigi Vyriausiojo Teismo 
sprendimas šitoj byloj gali 
turėti toli siekiančių pasek
mių. Romos katalikų kuni
gai ir kiti reakcininkai jau 
ruošiasi reikalauti depor- 
tuot visus nepiliečius komu
nistus, jei tik vyriausis tri
bunolas užgirs Streckerio 
deportavimą. Ir pati Darbo 
Departamento sekretorė

taip, kad jie pateko Vokie
tijon, o Vokietija užtai nu
siuntė Ispanijos fašistams 
daugiau ginklų, šitą skan
dalą iškėlė aikštėn franeuzų 
laikraštis “Depeche de Tou
louse,” kuris sako: “Milži
niška daugybė kviečių, ku
riuos aukavo Amerikos lab
daringos organizacijos, bu
vo nusiųsta nacių Vokieti
jon kaip užmokesnis už or
laivius ir amuniciją fašis
tams.”

Raudonojo Kryžiaus po
nai Washingtone aiškina ši
tą skandalą taip: Ispanijos 
sukilėliams skiriami miltai 
yra siunčiami iš Amerikos į 
Francuzijos uostą Bordeaux. 
Sukilėliai negali tų miltų 
pasiimti savais laivais, todėl 
paveda Vokietijos laivams 
juos paimti. Dėl to ir kilo 
kaltinimas, kad tais miltais, 
yra perkami Vokietijoj gin
klai sukilėliams.

Bet toks pasiaiškinimas 
išrodo labai įtartinas. Buvo 
jau ir seniau paskalų, kad 
maistas, siunčiamas iš Ame
rikos per Raudonąjį Kryžių 
lojalistams, patenka Ispani
jos fašistams.

Fašistus remia netik fašis
tinės valstybės, bet jie daž
nai gauna paramos ir iš de
mokratinių šalių. O lojalis
tams, kurie kovoja už demo
kratiją, paramos nėra.

Ispanijos Auksas 
Išgelbėtas.

45 tonai brangaus metalo 
išsiųsta Francuzijon.

Generolo Franco vedamos 
italų gaujos tikėjosi, kad 
joms pavyks apsupti Barce
lona ir pagrobti Ispanijos 

i respublikos iždą. Bet jų vil
tys neišsipildė. Pereitą są- 
ivaitę lojalistų vyriausybė 
sukrovė 45 tonus aukso į tro- 
kus ir išsiuntė Francuzijon, 
kol kelias dar atdaras. Tro- 
kai atvežė auksą į Port Ven- 
dres, kur jis buvo sukrautas 
į traukinį ir išvežtas į Pary
žių. Respublikos valdžia 
vartos jį tenai savo pirki
niams užsienyje.

Radio Artistai Pa
siruošę Streikuot.
Pereitą sąvaitę visi radijo 

artistai, kurių dainas ir mu
ziką kasdien girdime per ra
diją, nutarė skelbti streiką, 
jeigu jiems nebus pakeltas 
/atlyginimas. Jie pareikala
vo po $15 už 15 minučių. 
Gal kai kam atrodys, kad 
tai labai didelis atlygini
mas. Bet artistai aiškina, 
kad čia reikia žiūrėti ne į tą 
trumpą ’ laiką, kurį jiems 
tenka pastovėti prie mikro
fono, bet reikia atsižvelgti į 
tas ilgas valandas ir dienas, 
kurios išeina pasiruošimui. 
Taigi ju reikalavimai nėra 
peri! ideli. Bet streikui laikas 
nebuvo aiškiai nustatytas.

po raštą, kuriais 
kad teismas pa-

Japonai Vengia Ka
ro Su Sovietais.

Iš Čangkufengo kalno visai 
pasitraukė.

Musų skaitytojai gal ne
bus da užmiršę, kaip apie 6 
mėnesiai atgal tarp japonų 
ir rusų Tolimuose Rytuose 
buvo įvykęs smarkus susi
kirtimas dėl Čangkufengo 
kalno. Rusai buvo paleidę 
darban orlaivius, armotas ir 
tankus, norėdami japonus 
iš to kalno išmušti. Mušėsi 
apie sąvaitę laiko. Kuo gi 
tas triukšmas pasibaigė? 
Buvo padarytos paliaubos ir 
ginčas pavesta tam tikrai 
komisijai išrišti. Ji turėjo 
išspręsti, ar tas kalnas pri
klauso rusams, ar japonams. 
O kol komisija tarsis, abiejų 
pusių kareiviai turėjo iš to 
kalno pasitraukti. Kas su ta 
komisija pasidarė, iki šiol 
nieko negirdėt. Bet vienas 
amerikiečių koresponden
tas pereitą sąvaitę buvo nu
vykęs pažiūrėti tų pozicijų, 
kuriose japonai su rusais 
pereitą vasarą taip smarkiai 
mušėsi. Japonai iš to kalno 
esą visai pasitraukę ir jų ne
matyt per kelias mylias ap
linkui, jis sako. Bet rusai esą 
susikraustę tenai su kanuo- 
lėmis ir ant pat kalno viršū
nės plevėsuojanti , didelė 
raudona Sovietų vėliava. 
Korespondentas sako, kad

Fašistai Giria Kun. 
Coughliną.

Italams labai patinka jo ata
kos prieš Rooseveltą.
Italų fašistų organas, “H 

Regime Fascista,” į 
sąvaitę labai išgyrė Ameri
kos katalikų kunigą Cough
liną. Fašistams labai patiko ’ 
jo radio pamokslai prieš 
Rooseveltą. Girdi, mes, ita
lai, negalim nesidžiaugti, 
kad šitas Kristaus apaštalas 
taip puikiai supranta musų 
politikos liniją. Tai vienin
telis žmogus Amerikoje, ku
ris turėjo reikiamos drąsos 
parodyti, “kokį pavojų žmo
nijai ir krikščionybei reiškia 
demagogiški ir provokuo
jantis Roosevelto žodžiai.”

Tie “pavojingi” Roose
velto žodžiai, tai žodžiai, 
kuriais Amerikos preziden
tas pasmerkė fašistines vals
tybes, kurios užpuola ir dra
sko silpnesnes tautas. Fašis
tams tie žodžiai “pavojin
gi,” ir kunigui Coughlinūi 
“pavojingi.” Reiškia, bend
ras frontas prieš Roosevel
tą.

Lietuva Tikisi Susitaikyt 
Su Vokietija Geruoju.

Miss Perkins pasakiusi, kad i japonai vengia karo su So
jos manymu, “Communism vietais, todėl ir pasitraukė 
has no place in American toliau, kad neįvyktų kitas 
life.” susikirtimas. Dėl vieno kal-

--;— no, esą, neužsimoka įsivelti 
Berlyne Įsteigta ‘U k- Į karą su Sovietais, kuomet 
rainos Ministerija.’

Hitleris rūpinasi apie uk- ---------------
rainiečių tautą ne juokais., Audra Nubloškė Ju- 
Šiomis dienomis Berlyne 
buvo įsteigtas net ir ofisas 
ukrainiečių reikalams tvar
kyti. Žmonės juokiasi, kad 
tai “Ukrainis ministeri
ja.” Šita raštinė kviečia atsi
šaukti visus ukrainiečius, 
kurie nori savo valstybės. 
Vienos miesto radio stotis 
dabar kasdiena transliuoja 
nacių propagandą ukrainie
čių kalba. Kad šita propa
ganda galėtų pasiekti dau
giau žiponių, nacių agentai 
nemokamai dalija tarp uk
rainiečių radio imtuvus.

ČIANG KALŠEKAS VAR
TOJA KOMUNISTŲ 

TAKTIKĄ.
žinios iš Kinijos sako, 

kad kiniečių armijos vadas 
Čian Kai-šekas pradėjęs 
vartoti partizanų taktiką 
kovoj su įsiveržusiais japo
nais. Kinijos partizanai į 
atvirą kovą su japonais ne
stoja, bet užpuola priešą iš 
netyčių, suduoda jam gerą 
smūgį ir išbėgioja į visas pu
ses. Paskui sutartoj vietoj 
vėl susirenka ir laukia pro
gos vėl pridaryti priešui 
nuostolių. Tokios taktikos 
iki šiol laikėsi Kinijos ko
munistų armija.

ron Bermudos Or-

Pereitą subata iš New 
Yorko išlėkė Bermudon di
delis skraidomas laivas su 
13 žmonių. Kelionėj jį ištiko 
audra, motorai apšalo ir or
laivis buvo nublokštas jū
ron. Nors tai buvo hydro- 
planas, t. y. tokios rūšies or
laivis, kuris gali ir vandens 
paviršium plaukti, tačiau jis 
taip smarkiai tėškė į jurą, 
kad sudužo ir nuskendo. 
Žmonės spėjo tik nusitverti 

’ plūdes, tačiau užsidėti jas 
ant savęs jau nebuvo laiko. 
Todėl jie sukrito visi į van
deni ir laikėsi rankomis už 
pludžių įsikabinę. Taip jie 
išsilaikė juros paviršy 11 
valandų, nes nakties tamso
je niekas negalėjo jų suras
ti. Tik rytui prašvitus jie bu
vo išgelbėti, bet jau ne visi. 
Trys buvo jau nuskendę; iš
gelbėta 10.

ATVAŽIUOJA KITAS NA
CIŲ ORGANIZATORIUS.

Laikraščiai praneša, kad 
Hitleris atsiunčiąs Ameri- 

’ kon naują agentą nacių 
Bundui organizuoti, nes da
bartinis organizat oriu s, 
Fritz Kuhn, esąs apsileidęs 

į ir perdaug lėtai veikiąs. 
Naujas organizatorius bu
siąs tūlas Bohle.

AmViL I tūli jos Fašistai Gąs
dina Ameriką.

Pasirodo, kad visi fašis
tai operuoja blofais. Jie gąs
dina demokratines valsty
bes savo “spėkomis” ir šios 
nedrįsta jiems priešintis. 
Kaip Vokietijos fašistai pa
ėmė Čekoslovakijos fabri
kus ir kasyklas, taip Italijos 
fašistai gąsdina demokrati
nes valstybes, kad nedrįstų 
remti Ispanijos lojalistų. 
Dabar, kai Amerika pradė
jo ginkluotis prieš diktato
rius, tai Italijos fašistai su
galvojo blofą ir Amerikai 
nugąsdinti, kad ji nedrįstų 
prieš juos ginkluotis, nes jie 
galį ją “sunaikinti.” Štai, 
Romoj leidžiamas jų laik
raštis “Forze Armate” 
(“Ginkluotos Pajėgos”) pa
skelbė didelėmis raidėmis, 
kad Italijos laivynas turįs 
tokių povandeninių laivų, 
kurie po vandeniu gali at
plaukti prie Amerikos pa
kraščių ir čia sunaikinti A- 
merikos karo laivyną. Tas 
laikraštis giriasi, kad Italija 
turinti 125 submarinus, ku
rių sudėtinė įtalpa siekianti 
100,000 tonų. Tai esąs di- 
džiausis submarine] laivynas 
visame pasauly.

Amerikos Drapanos 
Pasiekė Madridą. 
“New York Times” pra

neša, jog New Yorke gauta 
telegrama, kad Amerikos 
laivas su .drapanomis Ispa
nijos žmonėms pereitą są
vaitę laimingai pasiekė Is
paniją ir drapanos jau dali
namos Madrido gyvento
jams. Tas drapanas iš Ame
rikos išsiuntė “North Ame
rican Committee to Aid 
Spanish Democracy.” Tele
grama priduria, kad Ispani
jos žmonėms reikia netik ~........ . . ........ .....
drapanų, bet ir maisto. Mad-^Daify Workerįr;už'*apšmei- 
ride dabar esą 75,000 mažų žima jos vardo ir reikalauja 
vaikų, kurie neturi nei pie- $iod,OOO atlyginimo, 
no, nei duonos. Negeriau esą 10 lapkričio laidoje 
ir Barcelonoj; bet Barcelo-, Workeris” parašė, 
non lengviau maistas pn-’ • • •
statyti, nes jo galima nuvež
ti iš Francuzijos, kad tik bu
tų pinigų. Amerikoj renka
mi pinigai esą siunčiami te
legrafu į Paryžių, iš kur ei
na maisto transportai. Iš- 
siuntus iš New Yorko pini
gus, už 5 dienų Barcelonon 
jau ateina maistas iš Fran
cuzijos. Žinoma, jeigu Bar
celona paims italų armija, 
tai pagelbėti nelaimingiems 
žmonėms jau nebus galima.

‘ Daily Workeris Ap
skųstas Ant $100,000 

New Yorko laivų kompa
nija, žinoma kaip “Black 
Diamand Lines, Ine.,” ap
skundė komunistų dienrašti

DARBAI KLAIPĖDOJ TĘ
SIAMI TOLIAU.

Dėl išėjimo per Liepojaus 
uostą derybų su latviais 

da nebuvo.
Paskutinėmis dienomis 

buvo pasklydę paskalų, kad 
Lietuvos valdžia jau pradė
jo derybas su Latvija dėl 
atidarymo Liepojaus uosto 
Lietuvos prekybai. Kai ku
rios žinios sakė, kad Lietu
vos prekyba jau pradėta 
kreipti iš Klaipėdos į Lie- 
pojų. .

Bet vėliausios žinios iš 
Kauno sako, kad tai netiesa. 
Lietuvos valdžia jokių dery
bų su latviais dėl Liepojaus 
uosto neturėjusi ir tokios 
derybos iš viso nesą numa
tomos.

Kaunas tikisi susitarti su 
vokiečiais geruoju. Pakilęs 
Klaipėdos krašte Šurnas per 
seimelio rinkimus dabar jau 
atslūgęs ir gyvenimas grįž
tąs į ramias vėžes. Lietuva 
mano, kad vokiečiai nieko 
daugiau nereikalausią, kaip 
tik plačių autonomijos tei
sių Klaipėdos krašte.

Dabartiniu laiku Lietuvos 
valdžia stato Klaipėdos uos
te naujus sandėlius ir tęsia 
kitus pagerinimo darbus.

Vokietija gerai supran
tanti, kad Klaipėdos uostui 
sunku butų išsilaikyti be di
desnio užnugario, kurį da
bar sudaro Lietuva. Jeigu 
vokiečiai Klaipėdą nuo Lie
tuvos atplėštų, tai jos uostas 
pasiliktų be darbo ir nuo to 
nukentėtų pirmon eilėn 
Klaipėdos miesto gyvento
jai. Šitą suprasdami, vokie
čiai ir neketiną Klaipėdą 
aneksuoti.

ITALIJOJ SUŠAUDYTA
MOTERIS IR 2 VYRAL_
Trani mieste, Italijoj, pe

reita subata buvo sušaudyta

Mat, 
“Daily

>” parašė, kad tos Tiesa, rinkimų metu na- 
kompanijos garlaivis “Black cįų lyderiai Klaipėdos kraš- 
Falcon” išvežęs krovinį or- Įe buvo pradėję smarkiai 
laivių Ispanijos fašistams, sukauti prieš Lietuvą ir lie
kis sake, kad pirma tie or- tuvius. Bet tai buvusi tik pa- 
laiviai buvę nuvežti Olandė- prasta rinkimų agitacija, 

l . ... - - ------ -_ -__ __ 2
. . _ . Fran- lietuvius. Bet tie nacių agi-
kui. Vadinasi, šita kompani- tatoriai gerai žinojo ir žino, 
ja apgavo šios šalies valdžią ]<aci Klaipėda pakilo tik ta
il- turėtų but užtai nubausta. fja) kai ji tapo Lietuvos uos- 

Byla prieš “Daily Worke-;tu. Be Lietuvos prekybos ji 
rį” yra užvesta federalinia- įr vėi susmuktų. Todėl jie ir 

nenorį, kad Klaipėda, butų 
nuo Lietuvos atskirtą, tik 
nori platesnių sau teisių te
nai šeimininkauti.

Tai taip dabar Klaipėdos 
padėtį aiškina Kaunas.

jon, o iš tenai Ispanijon ir ]<ac] vokiečiai nebalsuotų už 
pristatyti generolui

me teisme. Savo skunde lai
vu kompanija sako, kad toji 
“D. Workerio” žinia buvo 
parsimanyta, perdėm netei
singa ir blogos valios. Kom
panija reikalavusi, kad laik
raštis tą šmeižtą atšauktų,

tula moteris, Columba Dag-[bet jis atsisakęs tai padary- 
rumo, ir vyras vardu Carmi-Į ti, todėl ji prašo, kad fede- 
ne Capacchio. Jiedu buvo valinė valdžia jį nubaustų 
nuteisti mirti užtai, kad no- ; už sužinų šmeižtą ir priteis- 
rėdami išgauti pinigų pa-Į tų jai atlyginimą, 
grobė ir nužudė 5 metų mer- ’ 
gaitę. Agrimento mieste tą nedėldienio 
pačią dieną buvo sušaudy- Times.” 
tas tūlas Giuseppe Ferriguo, Į 
kuris užmušė savo žmoną ir FAŠISTAI JAU PASKY 
du kitu asmeniu. i RE VALDŽIĄ BARCE-

Apie tai praneša pereito 
“New York

IŠ ISPANUOS GRĮŽTA 
PASKUTINIAI AMERI

KIEČIAI.
Iš Barcelonos pranešama, 

kad pereita savaitę tenai PERNAI IŠVENGTA 122 
-x—oo ------STREIKŲ.

Darbo Santikių Taryba 
New Yorko valstijoj prane
ša, kad per 1938 metus jai 
pavyko toj valstijoj be strei
ko sutaikyti 122 konfliktu 
tarp darbininkų ir darbda
viu.

atvykę 88 amerikiečiai, ku
rie prigulėjo tarptautinei 
brigadai. Jie tuoj išvyksią 
Francuzijon, o iš tenai— 
Amerikon. Tai busią jau pa
skutiniai amerikiečiai, ku
rie gynė Ispanijos respubli
ką nūn fašistų.

■091

JAPONAS SUŽEIDĖ KA
NADOS KORESPON

DENTĄ.
Iš Kinijos pranešama, 

kad Kantono mieste japonų 
kareivis sužeidė Kanados 
laikraščio “Toronto Star” 
korespondentą Gordoną 
Sinclairą. Japonas nenorėjo 
jį praleisti, todėl šis norėjo 
parodyt savo pasą ir siekė 
į kišenių. Japonas tuomet 
movė jam durtuvu j krutinę.

LONAI.
Telegramos sako, kad 

Mussolinio bernas Franco 
jau paskyręs valdžią Barce
lonos miestui ir provincijai 
valdyti. Lojalistai narsiai 
Barcelona gina, bet gen. 
Franco tikisi juos nugalė
siąs, nes Mussolinis ir Hitle
ris gausiai remia jį ginklais 
ir amunicija, kai tuo tarpu 
respublikos gynėjai jokios 
pagalbos iš užsienio negau
na.-

AUSTRIJOS VIENUOLY
NAI VERČIAMI KAZAR- 

MĖMIS.
Specialus “New York 

Times” korespondentas pra
neša iš Vienos, kad buvusie
ji Austrijos katalikų vienuo- 

I lynai ir katalikiškos mokyk
los dabar yra nacių perdir
bamos į kazarmes. Pavyzr 
džiui, Salaziečių Vienuoly
nas netoli Belvedero paver
stas armijos lakūnų bara
kais. Uršuliečių klioštorius, 
kur buvo didelė ir garsi Au
strijos davatkų mokykla, šią 
sąvaitę taipgi busiąs paves
tas aviacijos korpusui. 
Kalksbergo vienuolynas ne
toli Vienos miesto esąs per
statomas į policijos mokyk
lą. Ir visa to akyvaizdojė 
Romos katalikų bažnyčią 
visomis keturiomis rėmui 
fašizmą Ispanijoj.



Antras Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON ~ 25 J-> 1939 ni'

Amerikoj Areštuoti Sovietų Tarnautojai.

i APŽVALGA 3
ŽADA “TUŠTINT KA

LĖJIMUS.”
Yra sakoma, kad carų 

valdžia turėjusi daug kalėji
mų, bažnyčių ir degtinės 
bravorų.

Bet pasirodo, kad tų kalė
jimų, kurių caro valdžia bu
vo pristačiusi pavergtoj Lie
tuvoj, “laisvai” Lietuvai jau 
nebeužtenka.

Šitą faktą praneša pati 
valdžios propagandos agen
tūra, taip vadinamoji “Vi
suomeninio Darbo Vady
ba,” kuri siuntinėja Ameri
kos lietuvių laikraščiams 
savo “biuletinius” ir paveik
slus. “Biuletinyje” Nr. 4, ku
lis išleistas Kaune šių metų 
5 sausio, yra įdėtas straips- 
nys, “Kaip Bus Tuštinami 
Lietuvos Kalėjimai,” kur 
tarp kitko sakoma:

“...Iš rusu ir vokiečių okupa
cijos laikų Lietuva paveldėjo 
menkus, apleistus kalėjimus... 
Pavyzdžiui, Lietuvos kalėji
muose netiktai trūksta patal
pų kaliniams, bet nėra gerai Į- 
rengtų dirbtuvių ir erdvių pa
sivaikščiojimo aikštelių...”

Taigi matom, kad tų ka
lėjimų, kurių užtekdavo ca
ro laikais, prie musų “tautiš
kos” valdžios jau neužten
ka. O reikia atsiminti, kad 
tautininkai, pasimokinę iš 
Hitlerio, prieš porą metų i- 
steigė ir katorgos kempę, 
vadinamąją “darbo stovyk
lą,” kurios prie caro val
džios Lietuvoje visai nebu
vo. Ir vis dėl to kalėjimuose 
trūksta vietos. Todėl minė- 
,tasai “biuletinis” sako, 
kad—

“Dabar ruošiamasi vykinti 
naują priemonę, kuri turėtų 
pusėtinai pratuštinti kalėji
mus. Būtent, norima kalinius, 
nuteistus trumpesniam laikui 
už menkesnius nusikaltimus, 
siųsti į darbus be sargybinių. 
Tokie kaliniai galės gyventi 
pas tuos asmenis, kurie jiems 
sutiks duoti darbo... gero elge
sio kalinys, norėdamas savo 
bausmę atlikti ne kalėjime, bet 
dirbdamas darbą pas atatinka
mą darbdavj, turės duoti kalė
jimui pasižadėjimą, kad iš dar
bavietės nepabėgs... Jeigu pa
bėgs ir bus naujai sugautas, 
tai bus baudžiamas netik už 
pabėgimą, bet ir už tekio pasi
žadėjimo sulaužymą.”

Tai ve, kokiu budu tauti
ninkų valdžia ketina “tuš
tinti Lietuvos, kalėjimus.” 
Vietoj paskelbti politiniams 
kaliniams amnestiją, ji siųs 
kriminalistus visokių darbų 
dirbti, kad j kalėjimus galė
tų sukišti daugiau politinių 
savo oponentų.

VEIDMAINIAII.
Klerikalų “Draugas” ra- [ 

šo:
“Kun. Ch. Cougblinas save 

j vėliausioj radio kalboj teisin- 
I gai pažymėjo, kad šio krašto 

radikalai ir liberalai per spau- 
į dą, radijo ir peticijomis nori 
! priversti vyriausybę rūpintis į 
1 Ispanijos lojalistų reikalais 

taip, lyg jie butų Jungtinių 
Valstybių reikalai. Jis kalbėjo 
už tai, kad vyriausybė nesikiš- 

I tų nė i savo reikalą, kad neut- 
, ralumas but išlaikytas, kad Į 

embargo Įstatymas nebūt pa 
naikintas.”

Bet tai yra aiški veidmai
nystė. Klerikalams rupi ne 
šios šalies neitralumas, o fa
šistų kailis. Jie žino, kad Is
panijos fašistai butų suvary
ti į ožio ragą, jeigu respubli- 

' kos gynėjai gautų Amerikoj 
nusipirkti ginklų, todėl jie 
per savo gramofoną Cough- 
liną ir rėkia, kad Amerika 
nesikištų Ispanijon ir nepar
duotų jai ginklų. Bet kuo
met Meksikos valdžia už
draudė kunigams daryti 
biznį iš tikėjimo, tai tas pats 
Coughlinas kriokė visa ger
kle reikalaudamas, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
apskelbtų Meksikai karą.

Tai toks tų veidmainių 
“neitralumas.”

Čia yra parodytas Michail Gorin ir jo žmona Nataša. Jiedu buvo Sovietų biuro “Irfturisto” 
tarnautojai Los Angeles mieste. Šiomis dienomis federalės valdžios agentai juodu arešta
vo ir kaltina šnipinėjimu. Ryšium su jais yra suimtas ir trečias asmuo, tūlas Hafis Salich, 
kuris kitąsyk tarnavęs slaptoj Jungtinių Valstijų laivyno tarnyboj. Jų byla prasidės va
sario 21, Los Angeles mieste. Kaltais jie neprisipažįsta.

galima pasimokinti, tai jos i 
gali but net ir naudingos.

Taigi, be reikalo atžaga-' 
reiviai džiaugauja, kad tarp : 
kongresininkų kilo “karas.” i 
Jokio karo nėra.

NE CHORAS, BET POLI
TINIAI KALINIAI.

“Sandara” rašo:
“Buvo paskelbta, jog Lietu-

ĮDOMI STATISTIKA.
Palyginimas uždarbių ir i$9.60 Amerikos pinigais, 

i kainų Amerikoj, Vokieti- , J1?’ t:cl: AJLlk*
joj ir Sovietuose. darbininkai. Ūkininkai be

RIMŠOS “ARTOJAS” 
ESĄS SKLEPE.

“Keleivio” skaitytojai jau 
žino, kad išvažiuodamas iš 
Bostono p. Petras Rimša pa
liko čia stambiausi savo 
skulptūros kurini—“Lietu
vos Artoją.” Tiesą pasakius, 
ne savo noru jis čia jį pali
ko. Tūli asmenys tą “kume
lę” iš jo paėmė ir Įsiūlė Bos
tono Dailės Muziejui, many
dami, kad tai bus “amžinas 
paminklas lietuviškajam 
menui.” Rimšai gi žadėjo 
atlyginti $1,000 (iki šiol da 
neatlygino).

Dabar Dr. D. Pilka rašo iš 
Bostono “Tėvynėj,” kad—

“Pakol kas, ‘Artojas’ tebėra 
muziejaus skiepe. Reikėtų, kad 
ta pati komisija, kuri dabar 
rūpinasi sukelti tūkstantinę, 
pirmiausia pasirūpintų ir pa
siūlytų muziejaus tarybai lėšų 
padarymui atatinkamos stikli
nės ar atatinkamo akmens 
‘Artojąus’ padėjimo viešoj vie
toj.”
Jeigu tai tiesa, tai visgi 

nekokia garbė lietuviškam 
inenuį.. .

PASKUTINIS “MUSU 
VILNIAUS” NUMERIS.
Pereitą sąvaitę gavome i 

gruodžio mėnesy išleistą 
“Musų Vilnių.” Tai jau pas
kutinis Vilniui Vaduoti Są
jungos organo numeris. Lie
tuvos valdžia, prižadėjusi 
lenkams Vilniaus klausimo 
daugiau nekelti, turėjo už
daryti Vilniui Vaduoti Są
jungą ir jos laikraštį.

Kas toliau?
Šitą klausimą paskutinia

me “Musu Vilniaus” nume- j 
ry kelia buvęs VVS pirmi
ninkas Dr. A. Juška ir kun. 
F. Kemėšis. Iš visko tačiau 
matyt, kad jie jį kelia tik 
dėl to, kad negalima jį tylo
mis apeiti. Jis kįla pats sa- 
vaimi. Bet kas toliau daryti, 
nei vienas jų nežino. Kemė
šis pasitiki Dievu, kuris nie
ko nereiškia, o Juška mano, 
kad patys lietuviai gali ži
noti, “kaip pasitikti rytdie
ną,” nes jie “suaugę ir su-, 
brendę.”

Nuvertę 1926 metais de
mokratinę Lietuvos valdžią 
ir įsteigę ginkluotą diktatū
rą, tautininkai per 10 metų 
skelbė pasauliui, kad lietu
vių tauta da “nepriaugusi ir 

irienriberendusi save val
dyti.”
Dabar gi, kai tie “suaugę ir 

subrendę” diktaroliai praki
šo Vilnių, tai jie palieka vis
ką tai “nesubrendusiai” 
tautai.- Žinokitės, sako, juk 
jus “suaugę ir subrendę.”

BE REIKALO DŽIAU
GIASI.

Fasistuojanti musų kleri
kalų ir tautininkų spauda 
džiaugiasi, lyg vaikas gele
žėlę radęs, kad kilo “bend- 
rafrontininkų karas.” Tą 
“karą” jie įsivaizdavo iš tt>, 
kad Amerikos , Lietuvių 
Kongreso skyriuje Brookly- 
ne kilo nesusipratimų.

Bet Amerikos Lietuviu 
Kongresas nekaltas, kad 

Įdirbdami jo darbą keli žmo
nės Brooklyne susiginčijo. 
Parapijose yra buvę netik 
ginčų, bet ir kruvinų mušty
nių, o vis del to katalikų 
bažnyčia kol kas ddr laikosi.

Brooklyniečiai padarė 
klaidą, kad Amerikos Lie
tuvių Kongreso vardu norė
jo pravesti tokias rezoliuci-, 
jas, kurios Kongresui nepri
klauso. Bet klaidų padaro 
visi, nors ir nevisada josi 
pragaištingos. Jeigu iš jų.

i Tai tiek uždirba fabrikų 

įveik nieko neuždirbą; jie 
gauną atlyginimą už savo 
darbą produktais, het gauna 
jų tik tiek, kad maitinasi tik 
juoda duona. O Rusija yra 
žemės ūkio šalis; iš 170,- 
000,000 jos gyventojų, esą 
tarp 120 ir 125 milionų ūki
ninkų. Ir visi tie milionai 
dirba tik už maistą, ir prie 
to da labai prastą maistą.

Be to, apie 10,000* 000 
žmonių esą uždaiyta.politi
nių kalinių stovyklose.

Toliau p. Paul Mallon da
lo palyginimą kiek kas vi
dutiniškoj uždirba per są
vaitę Sovietų Rusijoj, Vo
kietijoj ir Amerikoj.

Fabrikų darbininkai:
Sovietų Rusijoj ........$11
Vokietijoj .............. 12
Amerikoj ............... 23
Paprasti juodadarbiai: 
Sovietų Rusjioj .... $3.60 
Vokietijoj ........... 4.25
Amerikoj prie WPA 4.85 
Toliau jis paduoda kainų 

palyginimą. Jis pažymi, kad 
taip Vokietijoj, taip Sovietų 
Rusijoj visos gyvenimo 
reikmenų kainos esančios 
valdžios nustatytos ir todėl 
jos esančios oficialios. Jis 
paduoda tas kainas taip:

Sovietų Rusijoj:
Steiko svaras .......  $1-14
Sviesto svaras....... 1-82
Kiaušinių tuzinas .... 1.56 
Kavos svaras ........ 12.00

Vokietijoj:
Steiko svaras .......  $1.00
Sviesto svaras..............65
Kiaušinių tuzinas .... .72 
Kavos svaras....

Amerikoje
Steiko svaras ....
Sviesto svaras
Kiaušinių tuzinas .... 40c.
Kavos
Kaip 

skaičiai 
kraipyti, 
venimas 
nėra pavydėtinas. Kaip šis 
autorius tvirtina, jie tenai 
beveik nieko daugiau neval
go, kaip juodą duoną ir ko
pūstus be mėsos. Be to, jis 
sako, šių 1939 metų pra
džioje Stalinas da įsakęs nu
mušti fabrikų darbininkų al
gą iki $9.90 per sąvaitę 
(pirma buvo apie $11). Tai 
esanti bausmė užtai, kad 
darbininkai pradėję “prie 
darbo streikuoti,” tyčia su
mažindami gamybą.

Toliau jis kalba apie auto
mobilius. Amerikoje kas 
penktas žmogus turi auto
mobilį; Hitlerio Vokietijoj 
tiktai 33-čias žmogus turi 
automobilį; gi Sovietų Rusi
joj tik vienas iš 85,000 turi 
mašiną.

Gal įdomu bus žinoti, 
kaip į šitą statistiką žiuri 
Amerikos komunistai. Pe
reitą sąvaitę Bostone buvo 
šituo klausimu debatai. Ko»- 
munistų kalbėtojas aiškinę 
taip:

Visų pirma, šitos statisti
kos ’teisingumas esąs abejo
tinas. Bet jeigu daleisime, 
kad ji ir teisinga, tai visgi 
negalima dalyti išvados, 
kad Sovietų sistema'yra pra
stesnė, negu kapitalistinį 
sistema. Reikia atsiminti, jis 
sako, kad carų valdoma 
Rusija buvo atsilikusi nuo 
visos Europos; o kada So
vietai paėmė valdžią į savo 
rankas, tai šalis buvo per 
karą labai išeikvota ir su
vargusi; paskui da prasidė
jo svetimų valstybių inter
vencija ir vidaus karas, ku
ris šalį galutinai dezorgani
zavo. Sovietams teko staty
ti viską iš naujo, o fabrikų 
ir mašinų beveik nebuvo. 
Geležinkeliai buvo suirę, 
susisiekimas beveik neįma
nomas. Viską reikėjo statyti 
iš naujo, ir šita statyba ei
na da dabar. Aišku, jis sa
ko, kad šitokiu laikotarpiu 
piliečių gyvenimas negali 
but viskuo aprūpintas. Bet 
po truputį jis einąs geryn.

Bostono dienraštis “He
rald” paskelbė du (copy
right) straipsniu, kuriuose 
Paul Mallon stengiasi paro
dyti, kiek darbininkai už
dirba Sovietų Rusijoj, Vo
kietijoj ir Amerikoj, ir kiek 
šitose šalyse kainuoja pra
gyvenimas.

Jis sako, kad Sovietų val
džia ima iš savo ūkininkų 
pieną ir moka jiems po 3.4 
cento (tai yra mažiau negu 
3 ir pusė cento) už galioną, 
bet ji parduoda tą patį pie
ną miestų gyventojams po 
36 centus už galioną. Arba- 

(tą ji perkanti po $1 už svarą, 
o parduodanti po $10. Už 

: rugius ji mokanti ukinin- 
i kams mažiau kaip po 1 cen
tą už svarą, o parduodanti 
beveik po 8 centus svarą.

Žiūrint į tokius didelius 
pelnus, išrodytų, kad val
džia turi but labai turtinga. 
Bet taip nėra, sako autorius. 
Ir jis tuojaus kaltina “Mark-_ ’ ’ , ",  — L.. žmonės butų galėję bulves ,.

“Bet kadangi dauguma tų sodinti? Juk visa šalis butų s0 idėjas. Girdi ant popie- 
studentų yra areštuoti už pul- buvus užstatyta bažnyčio- Jos Jos lsf°do labai gražiai,

surengti visą eilę koncertų.
“Bet kadangi <

dinėjimą žydų, tai visą chorą mis!
teks priimti kaipo 'politinius ; Tai Štai, kaip išrodo kl'i-
kalinius’.” į tikos šviesoj tie “baisus” ra-

Kad daug studentų Kau- i dikalų darbai Ispanijoj !
- • Į Patarčiau todėl “Darbi-

__ 'ninko” redaktoriams būti 
“puldinėjimą" žydų?’’ tai’ ne truputį atrasgesniems, nes 
tiesa. Jie buvo areštuoti dėl į šitokiais “argumentais” jie 
to, kad protestavo prieš vie- [ muša ne “raudonuosius ra-

I .vau
| ne buvo areštuota, tai tiesa;!
i bet kad jie buvo areštuoti už

vos universiteto studentų cho nos tautininkų partijos dik- ■ dikalus, bet patys save.VIJIKO 
ras neužilgo žada aplankyti A-i ta turą ir reikalavo koalici-1 
merikos lietuvių kolonijas ir j nes valdžios.

POLEMIKA IR KRITIKA.
Kiek yra Ispanijoj kunigų 

ir bažnyčių?
Skaičiau “Darbininke,” 

kad radikalai Ispanijoj nu
žudę 6,500 katalikų kunigų 
ir sugriovę 17,000 bažnyčių 
bei vienuolynų.

Jeigu klerikalų laikraštis 
ne meluoja, tai išeina, kad 
Ispanija susidėjo beveik iš 
vienų bažnyčių ir kunigų.

Nors aš moteris ir nesu 
didelio mokslo pasiekusi, 
bet vistiek man išrodo, kad 
“Darbininko” redaktorius, 
nepagalvojo, jog paduoda-; 
mi jo skaičiai ne tiek muša ■ 
Ispanijos “raudonuosius ra- į 
dikalus,” kiek jie muša jį 
patį, “juodą klerikalą.”

Tik pakratykim šituos jo 
skaičius bešališkos statisti
kos šviesoj, o tuoj pamaty
sim, hr galima jam tikėti.

Štąi, 1938 metų “The' 
World Almanac” 678-tame į 
puslapy parodo, kad Ispani- i 
ja turi iš viso 24,583,000 gy
ventojų. Kaip žinome, nuo 
pat fašistų sukilimo jų buvo 
užimta daugiau negu pusė 
šalies. Gal nedaug apsirik
sime, jei pasakysime, kad 
demokratinės respublikos 
pusėje — o pagal “Darbi
ninką,” “raudonųjų radika
lų” pusėje — pasiliko apie 
10,000,000 gyventojų.

Dabar pagalvokim: jeigu 
tarp šitų 10 milionų gyven
tojų buvo sudeginta ar su
griauta' 17,600 bažnyčių ir 
vienuolynų, tai kiek bažny
čių ir vienuolynų turėjo iš 
viso Ispanijoj būti? Kiek jų 
turi būti toj Ispanijos terito
rijoj, kurią turi užėmęs ge
nerolas Franco su Mussoli- 
nio ir Hitlerio fašistiškais 
pulkais?

Bet reikia da atsiminti, 
kad ir lojalistų Ispanijoj ne 
visos bažnyčios sunaikintos. 
Vos tik kelios dienos atgal 
Ispanijos respublikos amba
sadorius Washingtone išlei
do Amerikos katalikams ofi
cialų pakvietimą nuvykti lo- 
jalistų Ispanijon ir savo aki
mis pamatyti pilnoj tvaikoj 
stovinčias bažnyčias, kurių 
fašistų bombos da nesugrio
vė. Tas parodo, kad bažny
čių tenai da yra, nežiuriht 
kad “raudonieji radikalai” 
jų sudegino 17,000! Na, tai

kiek gi jų galėjo tenai būti 
pirma, kol jos visos tebesto
vėjo?

bet praktikoj jos nepritaiko
mos. Čia jau aiški propa
ganda prieš tą tvarką, kuri 
nepripažįsta privatinės nuo
savybės.

Bet neapsižiurėjęs auto
rius ir pats parodo, kad So
vietų Rusijai tenka labai 
daug darbo ir pinigo sudėti 

j į valstybės apsaugą, į orlai- 
A. L. BePartyvė.lv.ius.ir kįtokius ginklus, ku- 

I ne žmonių gyvenimo negali 
pagerinti. O ginkluotis So- 

' vietų Rusiją spiria ne kas 
kitas, kaip tik kapitalistinis 

atstatyti Pas^ulls! žinoma> P-.,paul 
i Mallon to nepasako; jis tik 
parodo, kaip Rusija gink
luojasi, kaip nuo to kenčia

NACIAI ATSTATYSIA 
REICHSTAGO RUMUŠ.
Berlyno žiniomis, nacių 

valdžia nutariusi ;
Reichstago (Vokietijos par-1 
lamento) tumus. 1933 me-1 

[tais Reichstagą, sudegino J’ '•'J'-' • Lalo 1.VU1ViisSLcluty , auiivtiuu • .... iii
Jeigu daleisime, kad “su-i»atys hitlerininkai, o paskui -l?s 1gyXent?^> V sako2.ka^, 

deginta” buvo tiktai pusė, areštavo už tai komunistų G‘ia kalt°? Mai kso idėjos, 
'įai pirma ju turėjo būti du- veikėjus i s.lt?,kia. kntlka. gah Jtikin-
ikart 17.000. tai vra—34.- ------------ ti tiktai amerikieti, kurio vi-

deginta

kart 17,000, tai yra—34,- 
000! Dabar padalykim šitą 
skaičių ant <0,000,000 gy
ventojų, tai gausime bažny
čią ant kožno 290 žmonių!

IŠ MAINE’O KALĖJIMO 
PABĖGO 5 KALINIAI.
Pereitą sąvaitę iš Maine’o 

valstijos kalėjimo
Jeigu ištiktųjų taip butų bu- Windham’e pabėgo į girias 
vę, tai kur tuomet Ispanijos 15 kaliniai.

MARYTE: “Visada tie patįs vaidai ir 
męs niekad jų neiižbaigF<m!”

JONAS: “Aš uždirbu pinigų užtek- ( 

tinai—Ir niekad jų neturim!“ t

“Mes mylim viens 
kitą, bet buna 

vieni barnys 
po kitų!”

*PRIEŽASTIS TO TAI 7 IŠ 10 DEL PINIGO
Ladies Home Journal plačiai visoj tautoj moterų tarpe ištyrė, kad 

69% visų nesutikimų pradžia vedusių tarpe, pinigų klausimas.

W i JONAS: “Pinigai-pinigai-pinigai. Aš
■'**''i sergu besiklausydama tų žodžių!”
• į į

MARYTE? “Tai Ir vėl — parodai savo
X nuogą pykĮ!“

3 JONAS: “Neverk širduk! Mes atversim 
naują lapą. Padarykim pradžią 
ir pradėkim taupymą.*’

PO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ

Ą MARYTĖ: “Žiūrėk Jonai! Visos bilos 
užmokėtos ir S72 yra Taup. Banko]!“

JONAS: “Puiku, Maryte. Piniginiai 
barniai niekad tarp mus nebekils.“

.. 1.25

... 38c.' 
.. 33c.

Anksčiau ar včllau, barniai dėl pinigtĮ Įlenda Į daugelį gražių na. 
ml| kur uždarbio čekis nebuna tvarkiai paskirstytas Ir nėr tvir
tai nustatyto taupymo. Štai veltui Pinigams konventas laukia JUS 
lokalėj JlĮs Savings Banke. Susipažink su ta draugi&ka įstaiga Ir 
padaryk pirma tvirtą žingsnį palaikyt sutaikai jus namuose.

f!Mutual

SAVINGS BANKS
of ^Massachusetts
ruojaml tvirtai naudai dcpozitorljj STABILITY J )

IPYK Kl’K MATAI TA ŽYME

Kas Nedėldi*nĮ atsuk radio 4:30 p.p. WBZ- 
valandį Pavejančios pro gramos. Massachu

są išmintis prasideda ir bai- 
įgiasi “futbolu.”

Jeigu nekreipti dėmesio į 
South šitą tendencinį autoriaus to

ną, bet imti tiktai plikus jo 
skaičius, tai jo statistika yra 
gana įdomi, jeigu jo skai
čiai, žinoma, nėra prasima
nyti ar iškraipyti.

Jis sako, pavyzdžiui, kad 
nuo 1914 iki 1937 metų Ru
sijos darbininko uždarbis 
pakilo 431 nuošimtį. Bet 
maistas tuo pačiu laikų pa
brango 1,650 nuošimčių, o 
drapanos šiandien net 2,240 
nuošimčių brangesnės, negu 
jos buvo prie caro valdžios 

:1914 metais.
Prie caro valdžios viduti

nis darbininkas už vieno 
mėnesio uždarbį galėjęs nu
sipirkti 90 kilogramų jautie
nos ir 38 kilogramus sviesto. 
Gi šiandien vieno mėnesio 
uždarbiu darbininkas tega- 

I lįs nusipirkti 24 kilogramus 
jautienos ir 11 f, kilogramų 
sviesto — vos ketvirtadalį 
to, ką seniau butų galėjęs 
nusipirkti.

Su drapanomis esą da ar
šiau. Jeigu-seniau gavęs mė
nesio uždarbį darbininkas 
galėjęs nusipirkti vieną siu
itą ir 4 poras avalinės, tai 
[šiandien jis turįs dirbti 4 
mėnesius, lead galėtų nusi
pirkti vieną siutą ir vieną 
porą kurpių.

Oficialiai Sovietų rublis 
šiandien esąs skaitomas 20 
amerikoniškų centų, bet jo 
perkamoji galia svyruojanti 
tik tarp 4 ir 6 centų.

Iš to ir einąs žmonių var
gas, kad 
ką gali 
nemažai 

j uždirba.
'1938 metus 25,000,000 pra
monės darbininkų alga sie
kusi 240 rublių per mėnesį; 
bet jeigu skaitysime rublį 

! po 20 centų, tai gausime tik 
$48 per mėnesį; o jeigu atsi
minsime, kad rublis nupeiv 
ka tik tiek, kiek 4 ameriko
niški centai, tai šita 240 rub
lių alga bus verta vos tik

už rublį jie mažai 
nusipirkti, nors ir 
tų rublių kartais 
Pavyzdžiui, per

svaras ............ ^c.
sakėm, jeigu šitie 
yra tikslus, neiš- 
tai darbininkų gy- 
Rusijoj ištiktųjų
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS I IETUVTŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Lietuvių Socialistų 19 kuo- mokratinės valstybės nema-

Savotiška Amerikos Ūkininku Demonstracija

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

pos susirinkimas.
Sausio 19, Amerikos Lie

tuvių Piliečių Kliubo svetai
nėje buvo Amerikos Lietu
vių Socialistų Sąjungos 19 
kuopos metinis ir kartu ne-! 
paprastas susirinkimas. Į 
kuopą įstojo trys nauji na
riai.

Apart kuopos valdybos 
raportų, buvo A. L. Kongre
so skyriaus konferencijoj 
buvusių delegatų raportai. 
Raportai buvo gana Įdomus 
ir reikšmingi, nes kuopa tu
rėjo tarti savo žodi, kas lie
čia delegatų padarytus žing
snius ALK Brooklyno sky
riaus konferencijoje. Kaip 
visiems žinoma, socialistų ir 
kitų organizacijų atstovai iš 
tos konferencijos išėjo. De
legatai nurodinėjo, kad jie 
negalėjo sutikti su konfe
rencijos didžiuma Lietuvos 
klausimu, šiandieninė Eu
ropos situacija tokia, kad 
mažųjų tautų valstybėms 
gręsia pavojus būti sutremp
toms. Fašistinės valstybės 
rengiasi pulti Sovietų Rusi
ją. Demokratinės valstybės, 
kaip Francuzija, Anglija ir 
net Amerika, stengiasi į tą 
konfliktą nesikišti. Nes dė

to reikalo remti vieną ir kitą 
pusę, šito pasekmėje šian
dien turime tokią Europoje 
nenormalę padėtį. Tad, sa
ko delegatai, mes, numaty
dami kad tokios didelės i 
valstybės, kaip Francuzija, i 
Anglija ir Amerika, kaip; 
galėdamos gręsiančio pavo- j 
jaus vengia, patiekėme re
zoliuciją, kad musų Lietuva 
Besidėtų į bloką nei su viena 
diktatoriška valstybe. Bet 
komunistai iš kitos pusės 
stojo užtai, kad Lietuva turi 
'dėtis i bloką su Lenkija, 
i Rumunija ir Sovietų Sąjun
ga. Kadangi pastarieji pa
tine viršų, tai socialistai iš
ėjo.

Po gana ilgų diskusijų, 
delegatų pasielgimas tapo, 
vžgirtas vienbalsiai ir nutai-j 
ta, kad Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 19 kuopa oficia
liai iš ALK pasitrauktų.

(Kaip socialistų, taip ir 
komunistų rezoliucijos buvo 
parašytos partiniais sumeti
mais ir todėl jos buvo visai 
ne vietoj. Bet komunistai ; 
buvo sutikę savo rezoliuciją 1 
atsiimti. Reikėjo tą patį pa
daryt ir socialistams.—Rd.)

Kuopietis.

.......

Amerikoje yra labai daug ūkininkų bežemių, kurie su savo šeimynomis dirba kitų žemę ir 
gauna dalį užaugintų javų. Jie čia yra vadinami sharecropperiais.” Tas žodis reiškia da
lintis javais. Bet šįmet tarp farmerių kilo sumanymas tuos “sharecropperius’’ panaikinti, 
o jų vieton samdytis padienius darbininkus, kuriuos, laukų darbams pasibaigus, galima pa
leisti. Pries šitokį sumanymą “sharecropperiai” pradėjo protestuoti. Missouri valstijoj jie 
įtaisė net tam tikrą demonstraciją. Tūkstančiai jų paliko savo lindynes, susikraustė su vi
sais baldais prie didelio vieškelio ir apsigyveno po atviru dangum, šis vaizdelis parodo 
šitokią jų demonstraciją netoli nuo Siketon, Mo. Dabar valstijos policija jau suvarė juos 
atgal į namus. Tarp demonstrantų čia buvo daugiausia juodveidžių.

• ■ « Z ■ . ■ .. J

PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyn© Skyriaus 4-tosios 
Konferencijos, Laikytos Sausio 8-tą, 1939 m., Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo Svetainėj. 280 Union avė., Brooklyn, N.Y.

po kelis

Glavec 
buk bu

A. L. K. NEW JERSEY VALSTIJOS VI
SUOTINA METINE KONEERENCLIA.

Konferenciją atidarė Komite 
to pirmininkas M. Stakovas. 
10:20 vai. ryte.

Mandatų komisijon paskyrė: 
M. Brown, jaunąjį Strazdą ir 
Spudienę.

Kolei mandatų komisija per
žiurėjo mandatus, pirmininkas 
Stakovas pakvietė konferenci
jos dalyvius pasakyti 
žodžius.

Pirmiausia kalbėjo 
kas, pareikšdamas, kad
vęs Komitetas veikė siaurai nu
sistatęs, neįsileisdamas kitaip 
mąstančių žmonių.

Zaveckas, Kriaučių Skyriaus 
pirmininkas, sakė, jog kriau
šiai pilnai remia Kongreso dar
bus.

P. Bėčis kalbėjo, jog great- 
neckiečiai darbuojasi sutartinai 
Lietuvos demokratijos 
mui ir surengė kelis 
susirinkimus.

Jasaitis, Martino
Draugijos atstovas, saKe, jog 
jie pilnai darbuojasi palaikymui I 
Kongreso Brooklyno Skyriaus.

Weiss kalbėjo nuo Central j 
Brooklyno organizacijų, saky
damas, jog jų kolonija paliko 
jau mažiukė ir didelių darbų 
Kongreso labui atlikti negali, 
bet vistiek veikia tam tikslui. ,

atsteigi- 
masinius

Ši konferencija yra šau
kiama kaip tik tuo momen
tu, kuomet Liietuvoje vyks
ta svarbus Įvykiai. Smeto
nos valdžia baigia pragany
ti netik Klaipėdą, bet ir pa
čiai Lietuvos nepriklauso
mybei gręsia didelis pavo
jus. Mes, Amerikos lietuviai, 
negalim ramiai sėdėti ir žiū
rėti, kaip pasiutęs Hitlerio 
fašizmas ryja mažesnes tau
teles vieną po kito^, kuomet, 
ir Lietuvą gali ištikti toks 
pat likimas. Tuo tarpu gi 
Lietuvos liaudis kenčia po 
Smetonos letena dvasiniai ir 
ekonominiai, šituo reikalu 
ir yra šaukiama ši konferen
cija, kuri įvyks 5 vasario, 1 
valandą po piet, Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York 
avė., Newarke.

Nors praėjusi konferenci
ja ir tarė,.kad šios konferen
cijos šaukimui nereikės 
siuntinėti draugijoms spe
cialių pakvietimų, tik spau
doje paskelbti, tačiaųs ma
tydamas taip svarbų mo
mentą, išsiuntinėjau > daug 
laiškų—pakvietįinų ir toms 
organizacijoms, kūrios dar 
nėra' prisidėjusios prie ALK 
New Jersey Apskričio. Jos 
irgi yra kviečiamos be pa- 
žvalgų skirtumo ir prisiųsti 
savo atstovus.

Geo. A. Jamison.
Žodis nuo redakcijos: 

Mes linkim šaukiamai kon
ferencijai kuo gražiausio 
pasisekimo. O pasisekimas 
turės but, jei konferencija 
laikysis Amerikos Lietuvių 
Kongreso nustatytos linijos, 
kuri yra tokia: neįsileisti 
partijų politikos Ir neliesti 
kitų valstybių, o remti tik 
Lietuvos žmones, kurie ko
voja prieš diktatūrą ir rei
kalauja demokratijos atstei- 
gimo.

LAWRENCE, MASS.
Moterys rengs 2 pramogas.

Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliubo narės turėjo daug 
ūpo pereitame susirinkime, 
nes nutarė rengti net dvi 
pramogas, būtent: statyti 
scenoje veikalą ir rengti 
“Penny Social.” Komisijon 
veikalui parinkti paskirtos: 
V. Kazlauskienė ir A. Mar
kevičiūtė.

Kliubietės dar niekados 
neturėjo “Penny Social” ir 
daug nežinodamos kaip tai

daroma, labai domėjusi šiuo 
rengimu ir visos stengiasi 
dovanoti ką nors šiai pra
mogai. Šiuo dalyku yra ge
rai apsipažinusios O. Ulo- 
zienė, R. čirienė ir V. Kaz
lauskienė, tad jos ir išrink
tos ta pramoga rūpintis.

Po mitingo keliūtas drau
gių atnešė užkandžių ir vi
sos buvo patenkintos skanė
siais ir gražiu draugiškumu. 
Kitas susirinkimas bus 2 va
sario dieną.

Šelpimo Fondo posėdis.
Smagu ir linksma buvo' 

žiūrėti į toki skaitlingą po
sėdį, kokį turėjo Lawrence’o 
Šelpimo Fondas 14 sausio 
dieną. Dar nėra nei metų 

į laiko, kaip šis Fondas įsteig
tas, bet žmonės Lietuvos 
klausimu labai domisi ir 
fondą remia.

Buvo išduota atskaita iš 
“Bulvių ir Silkių Parengi
mo,” kuris atnešė $32.47 
gryno pelno. Žmonių nebu
vo perdaug, bet visi buvo 
patenkinti, už ką gaspadi- 
nėms ir gaspadoriams pri
klauso kreditas.

Bus prakalbos.
Sausio 29 rengiamos pra

kalbos L. U. K. Svetainėje, 
2:00 vai. po pietų. Visi Law
rence’o lietuviai profesiona
lai apsiėmė kalbėti; taipgi 
bus “Laisvės” liter. D.M.Šo- 
lomskas iš Brooklyno ir 

! “Keleivio” red. S. Michelso- 
nas iš Bostono. Muzikos 
programą išpildys Vyrų gru
pė, vadovaujant J. Tamulio- 
niui iš Nashua, N. H. Dai
nuos ii» seserys Černiauskai
tės, O. Kirmeliutė, K. Va- 
lungevičius ir Lietuvių Mo
terų Piliečių Kliubo “Glee 
Club.” Dainininkai bus pa
sipuošę lietuviškais kostiu
mais.

Komitetas deda visas pa
stangas, kad šios prakalbos 
but reikšmingos, kad Law
rence’o lietuviai butų geriau 
supažindinti su Lietuvos da
bartine padėtimi ir fondo 
veikimu, kuris rūpinas nu
skriaustą savo šalį paremti 
finansiniai.

Tad visų Lawrence’o lie
tuvių priderystė yra 29 sau
sio 2:00 vai. popiet susirinkt 
į prakalbas piliečių kliubo 
salėn, prie Berkeley st.

A. Markevičiūtė.

Romos katalikų susivieniji
mo kuopa. Bet ji mažai turi 
narių ir mažai veikia.

Yra da ir motėrų sąjunga, 
prie kurios priguli tiktai vie
nos moterys.

Manchesterio Pilietis.

MANCHESTER. CONN.
Čia daug socialistų.

Įdomus reiškinys, kad so
cialistų organizacijos pas 
mus nėra, bet socialistų yra 
labai daug. Gubernatoriaus 
rinkimuose pereitą lapkri
čio mėnesį socialistų kandi
datas McLevy iš Bridgepor- 
to čia gavo 3,336 balsus, re- 
publikonas Baldwin 3,163 
balsus, o demokratas Gross 
2,420 balsų. -

Taigi matome, kad socia
listai čia turi šalininkų dau
giau negu kuri nors kita 
partija.

Kitaip yra su komunistais. 
Jų čia kaip ir nėra. Jų kan
didatas Russo į senatą gavo 
vos tik 5 balsus musų mie
ste.
Žmonės čia geriausia mėgs

ta “Keleivį.”
Tarp lietuvių čia galima 

pastebėti pareinant visokių 
laikraščių, bet daugiausia 
žmonės mėgsta ‘Keleivį.” 
Galima čia “Keleivio” nusi
pirkti ir atskirais egzemplio
riais, bet nevisuomet vi
siems užtenka. Labai daž
nai išperka tą patį vakarą, 
kaip tik ateina ir vėliau jau 
nebegalima gauti. Aš patar
čiau užsirašyti ant visų me
tų, tada ir pigiau išeis, ir vi
suomet ateis į namus. —------

Iš draugijų gyvenimo.
Iš draugijų bene didžiau- tiko ateiti vakarais prigel- 

sia čia bus SLA. 207 kuopa, beti, bet kadangi jis priguli 
Girdėjau, kad ji turi 100 na- prie mainerių unijos, tai bu
rių ir jos organizatorius J. vo pastebėtas ir įspėtas, kad 
Tvaronaitis vis daugiau pri- ‘‘streiko nelaužytų,” nes 
lašinėja. Pereitame kuopos unija skaudžiai baudžia už 
susirinkime jis prirašė iš streiklaužiavimą. Švogeris 
karto 4 naujus narius. Rei- ir kiti giminės vertė Liudvi- 
kia pasakyti, kad SLA. yra ką taikintis su vaikais, bet 
tvirčiausia ir pastoviausia jis nedarė jokių nuolaidų ir 
lietuvių organizacija ir streikas ėjo pilnu tempu, 
kiekvienas turėtų prie jos Galų gale visgi prieita prie 
prigulėti. derybų ir Liudvikas turėjo

Paskui čia yra nemaža išpildyti darbininkų reika- 
Sunų ir Dukterų Draugijos lavimus. Vaikai gryžo dar- 
narių. Pačios draugijos čia ban sausio 10 dieną.

Nors streikas yra labai 
paprastas dalykas, bet kad 
vaikai streikuotų prieš tėvą, 
tai čia tarpe lietuvių bus be
ne pirmas atsitikimas. Apie 
šį streiką vietiniai lietuviai 
darė įvairius komentarus. 
Juoko buvo girdėti į valias. 
Visi simpatizavo, žinoma, 
vaikams — darbininkams. 
Senam tėvui daug simpati-

SCRANTON, PA.
Streikavo du sūnus prieš 

tėvą.
Liudvikas Savickas, senas 

.šio miesto gyventojas, turi 
ant W. Market streeto ra
dio ir automobilių reikmenų 
krautuvę. Pas jį dirbo du sū
nus kaip pardavėjai. Jie 
pradėjo dirbti nuo pat ma
žens, ir kiek jie gaudavo už
mokėti, ar visai negaudavo, 
vistiek būdavo patenkinti. 
Dabar jau sulaukė apie po 
25 metus ir vienas iš jų ve
dė, o antras žada vesti už 
mėnesio laiko. Gyventi su 
šeimomis jiems, žinoma, rei
kės daugiau pinigų. Todėl 
dabar jie dirba jau nepa
tenkinti. Sausio 1 dieną jie 
pastatė griežtus reikalavi
mus: norim trumpesnių dar
bo valandų ir didesnio atly
ginimo. Tėvas tokius reika
lavimus atmetė. Sausio 3-čią 
dieną jie paskelbė formali 
streiką ir neatėjo dirbti ry
te. Liudvikas vienas dirbo 
nuo anksti ryto iki vėlai 
nakties, šaukėsi pagelbos iš 
giminių. Jo švogeris, kuris 
dirba anglių kasyklose, su-

itus, ne jo plauko žmones, or- 
j ganizacijų susirinkimuose, 
i konferencijose ir seimuose, 
'kad jie yra neorganizuoti ir 
i neveikia vieningai, o čia, ve, 
I neįstengia suorganizuoti ir 
sugyventi su savo vieninte
liais dviem vaikais, kurie 
turi tėvui paskelbti streiką.

Vietinis.

4

nėra; ji randasi Hartforde, 
bet nariai surenka čia mėne
sines duokles ir nuveža į 
Hartfordą.

Trečia organizacija, tai 
Manchesterio lietuvių ko
operacija, kurios šėrų turi 
prisipirkę netik pavieniai, 
bet ir draugijos. Jai gerai 
sekasi. Pernai jos pirminin
ku buvo J. Bajevičia, o šį- ___  ___o__ i__„
met A. Petronis. Abudu ge-'jos nesimatė. Viena, kad jis 
ri ir darbštus vyrai. yra darbdavis, o antra, tai

Ketvirta organizacija, tai jis labai mėgsta mokyti ki-

SCHENECTADY, N. Y.
Mirė Jurgis Kriunas.

Pasirgęs ligoninėj tris dienas, 
sausio čia mirė Jurgis Kriu

nas, 59 metų amžiaus vyras. Tai 
buvo geras lietuvis ir visų myli
mas draugas. Į šermenis susi
rinko daug žmonių, netik lietu
vių, bet ir svetimtaučių. Anta
nas Gudzinskas pasakė keliatą 
gražių žodžių apie velionies gy
venimą ir padėkojo visiems su
sirinkusiems atsisveikinti su 
velioniu. Į kapines kūną lydėjo 
38 automobiliai.

Jurgis Kriunas paliko dide
liame nuliūdime mylimą savo 
žmoną ir tris gražiai išauklėtus 
sūnūs.

Velionis prigulėjo prie'SLA. 
ir prie.iūetos Lietuvių Apšvie
tus Kliubo. Abidvi organizaci
jos nupirko gražių gėlių ir kars
tui papuošti ir lydėjo į kapines. 
Be to, Apšvietos Kliubo mote
rys pagamino puikius pietus su
sirinkusiems giminėms ir drau
gams po laidotuvių.

Garbė kliubietėms moterims 
už tokį gražų darbą. O velioniui 
Jurgiui lai buna ilga atmintis.

Kartu dalyvavusi draugė.

SUNKIAI SERGA IZIDORIUS 
GUDAITIS.

Esmond, R. L Pranešu jums 
liūdną naujieną, senas jūsų 
draugas “Keleivio” ilgametis 
skaitytojas sunkiai serga. Jis 
guli dabar Rhode Island ligoni
nėje ir jau padarė vieną operaci
ją. bet kaip tik kiek sustiprės, 
už kelių dienų darys kitą. Serga 
vidurių liga. Ona Gudaitienė, 

“Keleivio” administraciją la
bai jaudina toji žinia apie musų 
ilgametį draugą Gudaitį. Nega
lėdami ypatiškai jį aplankyti, 
reiškiame musų užuojautą ir 
linkime greitai pasveikti.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Pertrauka valandai pietums.
Antrą sesiją atidarė konfe

rencijos pirmininkas A. Bimba, 
2:15 po pietų. Konferencijos 
viršenybė ta pati. Užsirašė dvi 
naujos delegatės.

Sekretoriaus raportui svars
tyt nustatyta kiekvienam kalbė
ti 5-kias minutes. Diskusijos su
kosi veik tik apie rengtąsias 
prakalbas paminėjimui Lietu
vos nepriklausomybės. Disku- 
santų buvo 14-ka. Vieni Komi
tetą kaltino už vienpusiškumą; 
kiti nurodinėjo, jog Stilsonui 
nebuvo leista kalbėti tik dėlei 
vienos priežasties, kad jis nepri
tarė Kongreso užbrėžtiems dar
bams. Pasibaigus diskusijoms, 
raportas priimtas.

Rezoliucijų skaitymas. Pir
miausia K. Michelsonas perskai
tė rezoliuciją pasveikinant To
mą Mooney. Po tam jis pareiš-

Liuterio Į kė, kad rezoliucijų komisija at
sakė, jog'eina prieš susirinkimą pasidali- 

1 nūs Lietuvos klausimu, ir bus 
Iskaitomos dvi rezoliucijos: ma
žumos ir didžiumos. Didžiumos 
rezoliucija sako, kad Lietuva, 
išlaikymui savo nepriklausomy
bės, turi glaustis prie neužpuo- 
lančių šalių. Gi mažumos—Lie
tuva turi laikytis bešališkumo, 
pasitikint savo spėkomis, ir ne- 
sidėti 
šalių, 
skaitė 
Stilsonas.

Apdiskusuojant rezoliucijas, 
vėl kalbėjo 14-ka delegatų. Ma
tant. kad rezoliucijų priėmimui 
yra griežtas pasidalinimas, kon- 

vą, tai visgi dar nereikia mums ferencjjos pirmininkas A. Bim- 
nuleisti rankų darbe dėl palai- (jUQ(ja pasiūlymą priimti pa- 
L-vrnn T .iotnvnc npni’iklunvnmv. 2taisymą, ant kurio abidvi puses 

i galėtų sutikti bendrai veikti 
pranese, Lietuvos klausimu, bet mažu- 

delegatą nuo|ma nesutiko. Tada pirmininkas 
)s. atstovau-Į 5.^^ minučių pertrauką, 

prašydamas mažumos pasitarti 
pasiūlytu klausimu.

Mažumos pasitarimas užėmė 
veik pusvalandį. Ji sugrįžusi 
skaitė keliais žodžiais pataisytą 
savo rezoliuciją, kurioj pamati
nė mintis palikta ta pati. Tada 
didžiuma sutiko visiškai ištrau
kti savo rezoliuciją, jeigu tą pa
tį padarys mažuma. Mažuma 
reikalavo rezoliucijas balsuot, 
kas ir buvo atlikta, 
rezoliucija gavo 64 
mažumos 25 balsus.

Tuomet Stilsonas 
vardu pareiškė, kad jie iš Kon
greso pasitraukia, ir Išėjo, 
kviesdami ir kitus sekti jujii 
pėdomis.

Nutarta, kad vasario mėnesį 
butų rengiama bendras paminė
jimas Lietuvos nepriklausomy
bės, atsikreipiant prie katalikiš
kų organizacijų, o jeigu to ne
bus galima atsiekti, rengti vie
nam Kongreso Skyriui.

Rinkimas Komiteto. Lukaus- 
kas nuo Great Necko organiza
cijų; Steponaitis nuo Lietuvių 
Piliečių Kliubo; Kuodis nuo Ko
munistų Frakcijos; Kreivėnas 
ir Kairys nuo LDS.; Grabauskas 
nuoALDLD.; K. Michelsonas ir 
Purvėnas nuo SLA.; Nečiunskas 
nuo Kriaučių Skyriaus; And- 
riuškevičienė nuo Moterų Kliu
bo ; Klimas nuo Aido Choro.

J. Nalivaika, 
ALK Brooklyno Skyr. sekr.

Siurba, LDS. Centro Sekreto
rius, sakė, jog Kongresas buvo 
sutvertas tikslu, kad padėt Lie
tuvos liaudžiai išlaikyti savo 
nepriklausomybę ir atsteigti 
tenai demokratines teises. To
linus savo kalboje pareiškė, kad 
jeigu Hitleris ir užimtų Lietu-

prie jokių diktatoriškų
Didžiumos rezoliuciją 

Gasiunas, o mažumos

kymo Lietuvos nepriklausomy
bės.

Mandatų komisija 
kad ji surado 131 <’ 
31-nos organizacijos, 
jant 3,374 narius. ,

Rinkimai. Konferencijos pir- Į 
mininku išrinktas A. Bimba,' 
gavęs 54 balsus; pagelbininku 
Glaveckas, gavęs 35 balsus; se
kretorium J. Nalivaika.

Rezoliucijų komisiją pirmi
ninkas paskyrė iš penkių: Keis
tutį Michelsoną, jaunąjį Linkų, 
Gasiuną, Stilsoną ir Jasaitį.

Skaitytas protokolas iš praei
tos konferencijos, 17-kos pusla
pių mašinėle rašyto rašto, ir pri
imtas.

Raportai: Komiteto pirminin
kas M. Stakovas raporto netu
rėjo. Jis sakė, kad sekretorius 
turi pagaminęs raštišką rapor
tą ir jis jį išduos.

Sekretorius J. Nalivaika skai
tė raportą iš viso Komiteto vei
kimo nuo lapkričio mėnesioj
1937 m. Jo raportas parodė, kad 
Komitetas turėjo 12-ką susirin
kimų. Kad surengė prakalbas 
paminėjimui Lietuvos nepri
klausomybės, dėlei kurių įvyko 
nesusipratimas tarpe komunis
tų ir socialistų, nes Stilsonui ne
buvo leista kalbėti tose prakal
bose. Kad buvo surinkta 1,800 
parašų paliuosavimui Lietuvoje 
prieš-fašistinių kalinių. (Kitus 
parašus rinkėjai siuntė tiesiai 
Centran.) Kad surengė teatrą, 
vaidino Liaudies Teatras “Pus
seserę Salomėją” kovo 1,3-tą,
1938 m., ir kad nuo vaidinimo 
likusius $38 laikosi komisijos 
narys K. čerka ir neatmoka. 
Kad buvo sušaukta ekstra kon
ferencija išrinkimui ir pasiunti
mui delegatų į Scrantono konfe
renciją. Ir kad buvo surengtal 
vakarienė, kuri ištraukė Skyrių ‘ 
iš skolų.

Finansų sekretorius P. Ci
bulskis savo raporte parodė, kad ! 
lieka pinigų $51.37.

Iždininkas A. J. Viznis konfe- 
rencijon nepribuvo iš priežas
ties susižeidimo.

Ant vietos padaryta tarimas, 
kad busiantis Komitetas dėtų 
visas pastangas išgauti iš čer- 
kos likusius pinigus.

Didžiumos 
balsus, o

mažumos

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS" 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

KAIP GYVENA JAU DVEJUS METUSvaį^^p— 
APGULTAS MADRIDAS. !gatai, posėdžiavę Madride, 

įbuvo pakviesti į didelį ban- 
ir vaidina; kietą, į centrinius Pagalbos

m as tų primityvių barikadų vintą vai., besėdant delega- » r\lr, r-' '■ z-J ZA 1A z"X ' «■» rtn ^*1^1 ry _ J _ _ A 1 * 1 — *
ta, griūva. Jų akmens daž
nai paimami lopyti granatų 
išdraskytus namų minus.

Civiliai gyventojai apsi
prato, susigyveno su tais re
voliucijos bastionais. Bari
kadų papėdėje žaidžia sau 
vaikai, moters ant lietaus 
nupraustų akmenų džiausto 
baltinius. Kai ateina vaka
ras, kūmos susėda ant iš
džiuvusios žemės prasivė
dinti ir papliotkavoti.

Slaptoji Madrido drama, 
tai badas. Nebėra daugiau j 
maisto krautuvių, nebėra 
restoranų. Paskirtomis va-, 
landomis atskiruose miesto 1 
kvartaluose mitybos centrai . . , 1.-
išduoda maistą: duona, lę- l)a'Yko nutraukti 
sius, pupeles, menkes. l.„ 
mėsos, nei makaronų, nei

Pereitų metų lapkričio supa karo zoną i___c ...... ........... p____
mėnesy suėjo dveji metai lyg fortų vaidmenį, dangai- namus Abascal gatvėje, De- 

I kai su dideliu triukšmu pra- i . . ' ’
dėtoji gen. Franko ofensyva j niekieno nedabojamos suįž 
prieš Madridą sustojo ir su- 
ižo ties pat jo vartais. Pran
cūzų savaitraštis “Match" 
ta proga išspausdino labai 
įdomų, sudėtinį ir objekty
viai parašytą raportą iš 
Madrido gyvenimo. Madri
do gatvėse nematyti nei tak
sių, nei privatinių automobi
lių. Naktį gatvės neapšvies
tos ir elektros stočių teikia
ma tokia silpna elektros sro
vė, kad lemputės butuose 
vos bespinkso. Ką nors į 
Madridą pristatyti yra taip 
sunku, kad nei vienas namas 
jau dveji metai nekūrena
mas, niekas sočiai nepaval
gę, o pieno davinys vaikui, 
jaunesniam kaip trys metai 
amžiaus, yra vienas kilogra
mas pieno miltelių per są- 
vaitę. Krautuvių langai sto
vi tušti.

KAIP LONDONAS PASITIKO GRĮ
ŽUSIUS ISPANIJOS KARŽYGIUS. '

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas vakaras, tėve. 
Ar buvai nuėjęs pas kunigą, 
kaip žadėjai pereitą sykį?

—Buvau.
—O ką jis pasakė?
—Kaip aš jo paklausiau, 

ar teisybė, kad šeštame am
žiuje katalikų kunigai da 
nenorėjo pripažinti moteriš
kei dūšios, tai jis visas pa- Į 
raudo ir atidaręs duris su
šuko: pašol von, lakudra! i

-7-Matai, tėve, kaip teisy-! 
bė jam nepatiko.

—Bet apie bobos dūšią' 
pasikalbėsim kitą sykį, Mai
ke, o dabar aš noriu, kad tu 
paremtam mano biznį.

—Koki biznį?
—Žinai, Maike, kad aš 

jau trečią lopą įsiuvau į savo 
kelines, taigi pastanavijau 
surengti balių ant tos inten
cijos.

—Bet ant tokios intenci
jos balių niekas nerengia, 
tėve.

—Jes, Maike, seniau ne
rengdavo, ale dabar jau at
ėjo tokia gadynė, kad parės 
yra rengiamos ant visokių 
intencijų. Tik pažiūrėk į ga- 
zietas: nėra tos šventės, kad 
nebūtų penkių-šešių parių. 
Ir visi padaro biznio. Su
kviečia daug svečių, susodi
na prie stalų, užpundija po 
stiklą ’alaus, o paskui iška-' 
lektuoja po du doleriu.

—Bet tokį biznį daryti iš 
savo draugų negražu, tėve.

—Bet aš taip ir nedarau, 
Maike. Aš tikietus iš kalno 
išdrukavojau, taip kad kož-' 
nas žinotų praisą, kiek jam 
mano kelinių jubiliejus kaš
tuos. Taigi aš mislinu, kad 
ir tu gali vieną tikietą nusi
pirkti. Juk nebūtų ir gražu, 
jeigu tavęs ant mano ba
liaus nebūtų. Tikietas ne
brangus, tik doleris ir trįs 
kvoteriai. Kiti čežina po 
penkinę už tokias pares.

—Dovanok, tėve, bet aš 
tokiems baliams nepritariu. 
Perdaug jau jų buna.

—Bet pasilinksmint rei
kia, Maike.

—Kokios čia tau linksmy
bės, tėve, kad milionai žmo
nių neturi juodos duonos. 
Jeigu aš turėčiau atliekamą 
dolerį, tai verčiau atiduo
čiau alkaniems.

—Na, jeigu taip, Maike, 
tai mudu nesusirokuosim. 
Aš mislinau, kad tu fain 
sportas, o čia pasirodo, kad 
tu vis da cicilistas.

—Butų gerai, tėve, kad ir 
tu toks būtum.

-Nu, tai kas butų?
—Pasauly butų daugiau 

protingų žmonių. I
—Ar tai tu rokuoji, Mai

ke, kad aš durnas? 1
—Pareik namo, tėve, ir

pats apie tai pagalvok.
—Na, o kaip bus su tikie- 

tu, Maike? Pirksi, ar ne?
—Ne, tėve.
—Na, tai gudbai, vaike. 

Apsiėjo čigono veselija be 
kilbasos, apsieis ir mano ba
lius be tavęs.

PAKILO C ARI ST Ų 
VILTYS.

Jie tikisi, kad Hitleris paso
dins jų Vladimirą i Mas

kvos sostą.
Paryžiaus žiniomis, susi

spietę tenai rusų baltagvar
diečiai pradėjo gyventi nau
jomis viltimis. Jie tikisi, kad 
pradėjus Hitleriui veržtis 
Ukrainon, jiems busianti 
gera proga pasiūlyti “didį
jį” kunigaikštį Vladimirą į 
Rusijos carus. Bet vargiai 
tos viltys išsipildys, nes ir 
baltagvardiečiai ne visi nori 
dėtis su Hitleriu. Generolas 
Denikinas, kuris pats kovo
jo prieš bolševikus, griežtai 
pasmerkė tuos, kurie mano, 
kad Hitleris gali atstatyti 
Rusijos sostą. Kiti vėl ma
no, kad tas “didis” kuni
gaikštis Vladimiras ir netin
ka j Rusijos carus, nes jis da 
jaunas vaikėzas, gimęs už
sieny, Rusijoj niekados ne
buvęs ir visai jos nepažįsta.

Hitlerio Žvaigždė 
A pleido A meriką.

Hollywoodo artistai ją 
boikotavo.

Pereitą savaitę iš New 
Yorko išvyko atgal Vokieti
jon Lėni Riefenstahl, pagar
sėjusi naciškųjų judžių 
“žvaigždė” ir artima Hitle
rio draugė, kuri buvo atvy
kusi kažin kokiais tikslais į 
Hollywooda, kur yra gami
namos Amerikos judžių fil
mus. Kai kas sako, kad ji ti
kėjosi įsigauti tenai į Ame
rikos artistų tarpą, o kiti 
spėja, kad Hitleris buvo at
siuntęs ją Amerikon pajieš- 
koti rinkos nacių propagan
dos filmoms iš buvusios pa
saulinės sporto olimpijados 
Vokietijoj. Bet Hollywoodo, 
kuris yra žydų rankose, ji 
buvo priimta labai šiurkš
čiai. Todėl, pabuvus čia apie 
porą mėnesių, ji išvyko la
bai nusivylusi. Sėsdama į 
laivą New Yorke ji pareiš
kė: “Aš maniau, kad Ame
rika yra kultūringa šalis. 
Bet aš labai nusivyliau. 
Hollywoodo jie mane sta
čiai boikotavo...”

Vienas iš reporterių jos 
tuomet paklausė, ar Vokie
tijos naciai geriau priimtų 
žydą artistą? “Tamsta esi 
blogas žmogus!” atsakė šita 
fašiste.

Tačiau nežiūrint tų var
gingų materialinio gyveni
mo sąlygų, nežiūrint bom
bardavimo, nežiūrint, kad 
kai kurios miesto dalys sis
temingai ardomos, Madrido 
gyventojai atsisakė krausty
tis iš savo butų. Jų skaičius 
dargi padaugėjo apie 400,- 
000 žmonių. Čia subėgo ap
linkinių kaimų gyventojai 
ir Madride dabar priskaito- Į 
ma 1,200,000 žmonių. ’ įvairius daiktus. Jei maini-

Vidudienį didžiojoj Mad- kavimas pavyko, tuomet rei- 
rido arterijoj Gran Via gali kalinga dar patiems ant sa- 
stebėti ryškiausią kontrastą vo ..... 1 -----
tarp karo ir taikos. Šaligat- maišus į įmestą, 
viai pilni vyrų ir moterų, ™ 
tramvajai rieda prisikimšę juose plačiai pasklidęs pa-

■ tams už stalo, prasidėjo 
jlas — lęšiai, kai pro pirmo
jo aukšto langą įlėkė grana- 
jta, pramušė lubas, atsidaužė 
jį geležinę siją. Trisdešimt 
bombardavimas. Vakarienė 
buvo atidėta vėlesniam lai
kui. Dešimtą valandą, kai 
buvo manyta, kad pavojus 
bus jau praėjęs, svečiai vėl 
susėdo prie stalo. Nesant 
pakankamai personalo, pa
tarnavimas ėjo lėtai. Vos 
paduota pirmasis patieka- 

•du žmonės buvo sužeisti ir 
septyni užmušta negyvai, 
jų tarpe ir Francuzijos at
stovė Agnės Dumay.

I “Match” fotografui, ke
lioms valandoms praslinkus,

1 Pl’o pra- 
muštas pirmojo aukšto grin- 

nei d*13 tragingosios salės vaiz- 
cukraus negausi. Ir nekarta'da‘ p!.8t.as sluoksnis kalki- 
atsitinka, kad ilgas valau- R dulklll aPSule staltieses, 
das išstovėję prie krautuves, 4?.BS’. sulaužytas kėdes ir 

’ " tuš-P^/eJR lat^ais an,t gnn-
i cenfins ”^ kraują. Išlikęs kažko

kiais stebuklais sveikas 
elektrinis sietynas švietė to
liau ties tuo nejaukiu re- ,

žmonės grįžta namo tuš-, i8siljeJusĮ latakais 
čiom rankom: į 
šiandien nepakankamai pri- i 
statyta maisto.

Laimingi tie, kurių sunūs - .— -— -—•>----------
ar broliai yra kareiviai: jie 
pasidalina su jais savo gan- ,, , . , ~ .. ,
sesnėmis porcijomis. Kiti, Madride kasdien buna
priversti eiti pėsti į aplinkės atlda^ta daugiau negu sim- 
kaimus ir pasistengti gauti ;tas.kiniį lr aPle ^VKlesnnt 
maisto produktu mainais už , pairti. Juose kas vakaras 
.................... - - Įeina vaidinimai ir visi iki

I vieno bilietai išperkami.
I Neretai tačiau atsitinka, 

pečiu parsinešti bulvių jka(I granatos sutrukdo vai- 
_išus f miestą ‘ dinimą. Taip antai, prieš

" Todėl Madrido gyvento- Por^ savaičių sprogo grana- 
tramvajai rieda prisikimšę l juose plačiai pasklidęs pa- ^a Prado kinematogiafe pei 
žmonių. Tuo tarpu už kokių Įsakymas: L s.e.?ns?.’ 11 suze’d^
trijų kilometrų dusliai dun- — Dorą žmogų pažinti | (,i1(]_ skaičių žiūrovų. Bet 
da gaubicos, traška sausu nesunku: tai tas, kin’s nuo['aiaPy.ai prasunkus, _ kai 
traškėjimu kulkosvaidžiai, 1936 metų yra netekęs bent j P1. asidej° buvo kimstinai. 
sudalydami aplink apgultą- dešimt procentų savo tikro- i P1 na-: • . .
ja Ispanijos sostinę lyg ko- jo svorio. / | Labiausiai karą ir jo rie
kia 1 sdien besikartojančia. p , .. “ |dateklius primena tas daly-
hiuin ’ i ‘ I askutmis■ smarkus Mad-įkas, kad užuot metę sokė-

rido bombšnlaviinas buvo jjonis ar dainininkėms, gėlių 
lapkričio 2 dieną, vakare.! puokštes, jų garbintojai 

_ 9 valanda 15 svaido joms scenon cigare-
[min., liovėsi apie 10 vai., tęs. Del tabako stokos ken- 
■ prasidėjo vėl 10 vai. ir pasi- čia ne tik vyrai, bet ir mo- 
baigė 11 vai. šeši šimtai terš; dovana papiroso pa- 
penkiasdešimt patrankų vidale Madride yra pats 
sviedinių nukrito per tą lai- aukščiausias ženklas savo 
ką į sostinę; pasitenkinimą išreikšti.

ta Prado kinematografe per

Madrido univei^iteto mie- .... 
i'stas 1936 metais buvo ką tik y1? prasidėjo 
baigtas statyti. Spalių mėn. .............. .
jame įsikūrė studentai su Į 
profesoriais, — o sekantį 
mėnesį jis jau pasidarė ar
šiausių kovų objektas tarp 
gen. Franko kareivių ir 
Respublikos milicininkų, ko
vojant del Madrido. Keletą 
kartų kruvinuose mūšiuose 
universiteto miesto pastatai 
ėjo iš rankų į rankas ir da
bar didžioji jų dalis yra' 
vyriausybininkų rankose.1 
Kai kurie trobesiai tačiau 
iki šiol iš dalies užimti suki
lėlių, iš dalies respublikonų. 
Mušis tokiais atvejais eina 
toliau po pamatais. Atskirti 
vieni nuo kitų vos kelių met
rų žemės priešai rausia tu
nelius minoms padėti ir 
stengiasi- įvairiomis kontr- 
minų sistemom — kas pir
mesnis — paversti niekais 
kito planus.

į universiteto miestą gali
ma patekti tik per visą eilę 
prakasų,išraustų gretimų 
namų rūsiuose, tunelių. Kai 
kurie avanpostai sujungti 
telefonų vielom su pačia so
stinės telefonų centrine. Ka
rininkai ir kareiviai gali to
kiu budu tiesiog pasikalbėti 

j su savo šeimomis. Vieną 
kartą savaitėje kariai gauna 
čia dieną atstogų, kurias ga
li praleisti mieste. Sekančią 
dieną požeminiu traukiniu 

lar tramvajumi jie grįžta vėl

HOW TO CLEAN HOUSE
...and like it!

GREITAS... TOBULAS... 
LENGVAS NANĮJ VALYMAS
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Jųs niekad netlkčsit kaip greitai Ir tobu. 
lai jųs namai gali put Išvalyti, kol nepa. 
bandysit šią naują Eureka Kombinaciją 
—Automatišką Aslos Valytuvą, kuris be- 
veik pats save valdo. Namams Ir Auto* 
mobiliam:, valymui apmuštų rakandų Ir 
specialios dalys Eureka Pridėtinių prie 
"virš-aslos' valymo (kaip užkabls. ra- 
dlatorlų, moldingų). Prašyk VELTUI 
NAMIE ISBANDVMA dabar pat Ir Iš- 
vengk namų valymo nuovargį ant visad.

Kai kurios Madrido gat
vės pasidarė visai netinka
mos susisiekimui. Iš grindi
nio sukrautos barikados lai
ko jas kai kur užtverusios 
visu pločiu. Barikados daž
nai buvo sukrautos be tiks
lesnio plano, pirmųjų kovų 
karštligėje; paskui taip jos 
pasiliko. Karo vadovybė bu
vo susi i lipinusi apsauga, jei 
pirmosios linijos butų pra
laužtos ir mūšiai persikeltų 
Į miesto vidurį.

Bet išskyrus tas, kurios

Gelžkelio stoty kaip jura Iva bus tęsiama ir laikui ate- 
raudonavo vėliavos. 'jus savo karišką patyrimą

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas rašo iš Londono, 
kaip tenai buvo pasitikti iš 
Ispanijos sugrįžę Tarptauti
nės Brigados karžygiai.

Tai buvo prieš Kalėdas. 
7 gruodžio. Milžiniška Vik
torijos stotis jau nuo 6 va
landos ryto buvo sausakim
šai prisikimšusi įvairių žmo
nių, jis sako.

Stotyje kaip raudona ju
ra raudonavo vėliavos. Dau
gelis moterų ir merginų, ap
sigaubusios skarelėmis, ku
rios primena Ispanijos vė
liavos spalvas.

Nustebę observuojame ir 
būrelį dvasiškių, kurie irgi 
atėjo sutikti “ 
brigadą.

Žmonės 
trumpinti laukimą, uždai
nuoja ispanų himną, ir In
ternacionalą. Policija mi
nios į peroną neleidžia. Pe
ronai; pakliūva tik briga- 
dierių šeimos nariai, sutiki
mo komitetas ir reporteriai. 
Laimingu budu ir aš su savo 
draugu Gurkšniu įsimaišė
me į žmones ir atsidūrėme 
perone.

Grįžtančių tėvai, broliai, 
seserys ir mylimosios verkia 
džiaugsmo ašaromis. Ištik
tųjų giliai jaudinanti scena. 
Jau ekspreso šviesos matyti 
artėjant. Reporterių foto 
aparatai, parkeriai ir blok
notai — paruošti. Entuziaz
mas užkrėtė visus. Galingas, 
nenutrūkstantis ura veržiasi 
iš visų krūtinių. Dar kelios 
sekundės ir brigadieriai 
sveikinasi su savo artimai
siais. Minioje daug kas ver
kia. Matome, sutikimo ko
mitetas, kurių tarpe yra ir 
darbiečių vadas Attlee, ra
šytojas Tomas Manas, seras 
Normanas Angelas, daugy
bė Londono burmistrų ir kit. 
sunkiai save valdo. Viena 
senukė verkdama teiraujasi 
vieno brigadieriaus, kur 
esąs jos sūnūs Tomy...

Batalijono vadas majoras 
Samas Vildas išrikiuoja sa
vo vyrus. Rikiavimo metu 
jis atrodo plieniškai užgrū
dintas ir griežtas.

309 didvyriai išsirikiuoja 
su 52 tautų vėliavomis, jų 
tarpe plevėsuoja ir lietuviš
ka vėliava.

Šitos 52 vėliavos atsto
vavo tautas, kurių sūnus ko
vėsi vyriausybininkų pusėje.

Galvojame, kaip Lietuva 
sutiks savo tautiečius, kurių 
per 100 kovėsi už laisvę ir 
demokratiją Ispanijoje.

Britų brigada grįžo su di
deliais nuostoliais. Prieš du 
metu per 2,000 žmonių iš 
Londono, iš Škotijos ir Airi
jos kalnų bei slėnių, iš Vali- 
jos kasyklų, įvairių pasau
lėžiūrų, susirinko Ispanijoje 
kovoti netik už Ispanijos 
liaudį, bet ir už laisvę, teisę 
ir demokratiją kiekviename 
krašte.

Jie apgynė Madridą. Jie 
kovėsi ties Terueliu, Arago- 
ne, Charamoj, jie Ebro fron
te parodė, kad žino už ką 
kovoja. Ir štai iš to gausaus 
skaičiaus dabar perone išsi
rikiavę ir klausosi sveikini
mų tik 309 žmonės (100 yra 
grįžę anksčiau ir Franko ne
laisvės, o dalis sergančių ir 
nelaisvėje dar pasiliko). 
Premjeras Negrinas, savo 
atsisveikinamoje kalboje, 
jiems pareiškė:

“Kada Respublika laimės 
karą, kiekvienas iš jūsų turi 
grįžti. Mes siūlome jums Is
paniją, ne kaip prieglaudą, 

[bet kaipo tėvynę.”
Paskutinį žodį taria Bri

gados politinis komisaras 
■Bobb Kuny, dėkodamas už 
įsveikinimus, jis pareiškė: 
Į “Mes su liūdesiu palikome 
Ispaniją tokiu sunkiu metu, 
ne ilsėtis mes atvykome, ko-

I atiduosime vėl j demokrati
jos rankas.” ,

Batalijono vadas paskuti
nį kartą komanduoja: “žen- 
gte, marš.” Išsirikiavę or-j 
kestrai perone pradeda 
griežti. Sutikimo komitetas,, 
specialiai paruoštoje estra
doje, priima paradą. Minia 
šaukia: “Sveikiname jus, 
didvyriai.”

Brigadieriai kiekvienoje 
gatvėje sulaukia vis naujų 
ovacijų iš praeivių. Štai jau 
Stefi kvartalas, kur parudš-l 
ta bendra vakarienė. Briga
dieriai dingsta vakarienei ir 
poilsiui.

Tarptautinę

norėdami su-

LIDA BAAROVA 
JAU PRAPUOLĖ.

Pas ją buvo primuštas nacių 
propagandos ministeris 

Goebbels.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kaip Hitlerio propa
gandos ministeris Goebbels 
vieną naktį buvo primuštas 
pas Lidą Baarova, čekoslo- 
vakų judžių žvaigždę, į ku
rią jis buvo įsimylėjęs. Da- 
jar Šveicarijoj gauta žinių, 
<ad šita moteris Berlyne 
jrapuolė ir draugai negali 
os niekur surasti. Taigi ma

noma, kad naciai bus ją nu
žudę. Jos vyras, vokiečių 
aktorius Froelich, kurį 
Goebbelsas buvo uždaręs 
koncentracijos stovykloj 
taipgi jau prapuolė. Šiomis 
dienomis jis buvo iš tos sto
vyklos paimtas ir išvežtas į 
“nežinomą vietą.” Todėl 
manoma, kad naciai ir jį nu
žudė, norėdami 
visus Goebbelso 
liudininkus.

Tas skandalas 
taip. Lida Baarova, graži 
čekoslovakų artistė,' “ būro 
ištekėjus Berlyne už vokie
čių artisto Froelicho. Ka
dangi teatrai ir filmų gamy
ba Vokietijoj dabar randasi 
propagandos ministerio ži
nioj, tai gražioji Baarova 
kreipėsi į Goebbelsą prašy
dama darbo. Pamatęs ją 
Goebbelsas tuojaus įsimylė
jo ir pradėjo daryti jai ne
dorų pasiūlymų. Ji pasakė 
apie tai savo vyrui Froeli- 
chui. Šis tuoj nusiuntė Goeb- 
belsui pakvietimą dvikovon. 
Bet Goebbelsas nieko jam< 
neatsakė. Vietoj to, pas 
Froelichą atvyko ginkluoti 
nacių smogikai, pagrobė jį 
iš namų ir išgabeno koncen
tracijos stovyklon. ’ t

Šitaip su Froeličhu apsi
dirbęs, nacių propagandos, 
ministeris pradėjo lankytis 
vakarais pas likusią’ jo žmo-’ 
ną. ši pasiskundė apie tai 
ai timiems savo draugams, 
kurie vieną naktį ir užklupo 
pas ją Goebbelsą. Jis buvo 
taip sumuštas, kad kelia? 
sąvaites gulėjo ligoninėj, o 
fašistų kontroliuojama spau
da buvo priversta meluoti 
Vokietijos žmonėms, kad( 
Goebbelsas apsirgęs “sun
kia vidurių influenca.” Bet 
fašistai vistiek bijojo, kad' 
šitas skandalas išeis į aikštę, 
jeigu Lida Baarova ir jos 
vyras Froelich bus gyvi. Ir 
todėl jiedu dabar dingo be 
jokios žinios. ‘

išnaikinti 
skandalo

i 
prasidėjo

Meilės Tragedija.
Viename pigiųjų viešbu

čių New Yorke buvo rasta 
nusižudžiusi graži 26 metų 
mergina, Elizabeth Plante.'. 
Kambaiy rasta du raščiu
kai, vienas parašvtas jos pa-' 
čios, o kitas vyriškio, suku-, 
riuo ji gyveno tenai keliatą, 
-ąvaičiu. Iš tų popiergalių 
matyt, kad jiedu neapsako-, 
mai vienas kitą mylėjo, bet 
neturėjo iš ko gyventi, ir vy
riškis išvyko jieškot darbu; 
Likusi viena, mergina ausi-' 
žudė.
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Įvairios Žinios
Ir Lenkai Susirūpino 
Klaipėdos Likimu.

JAPONAI NUSIGANDO 
AMERIKOS GINKLA

VIMOSI.
Japonijos patriotų (t. y. 

juodašimčių) spauda kelia 
didelį lermą dėl Amerikos

Laivas Nuvertė Tiltą
rwį- - \ ,

• -

Ar Buvo Kristus??
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ i
Knygoje rasite legendą apie Kristų, > 
kaip jisai buvo jdieviuia, ir kaip . 
tneo Dievo Riiiiumi

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime,3 
žniou aaip myiai apn Kristų xusida- ’ 
rA 'ino^jto kaip krikščionys pasisa- ■ 
vino nuo pagony pasaką apie Kristų,; 
K«i euu ii telytų svvmeb, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais Xtr-iot»- kad net Biblija neži- 1 
no kada Kristus gimė, mirė ii kada • 
j «i • nukryziavotas.

MYTAI APIE KRISIU knyga tu-; 
ri III pu lapių Kaina tiktai 35 cen- • 
tai Galima gauti “Keleivio’ afise 
ba pas

T. J. KUČINSKAS.
350] So. Union Avė., 

CHICAGO. ILL.

nuomone, nes Japonijai da-. 
bar įsivelti į karą su Sovietu ginklavimosi planų. Ypač 
- - - - • • | nusigando japonų džingos

išgirdę, kad Jungtinių Val
stijų valdžia projektuoja 
steigti savo karo laivynui ir 
orlaiviams bazę Guamo sa
loj. netoli nuo Japonijos.

Guamo sala randasi Ra
miajam Vandenyne, apie 
5,100 mylių nuo San Fran
cisco, 1,500 mylių nuo Fili
pinų ir 1,400 mylių nuo Ja
ponijos. Jos krantai suside
da iš aukštų uolų ir sustaty
tos tenai didelės kanuolės 
galėtų siekti apie 15 japonų 
salų. Amerikos laivyno ir or
laivių bazė tenai butų ge
riausia ansauga Filipinams, 
Havajų saloms ir pačiam 
Jungtinių Valstijų pakraš
čiui.

Rusija butų ne taip jau ma
lonus dalykas.

Varšuvos “Kurjer Polė
ki,” rašydamas. apie Klai
pėdos krašto rinkimus, pa
smerkia franeuzų ir anglu 
spaudos nusistatymą, kad 
Klaipėdos kraštas, tai vo
kiečių reikalas. Visai pripa
žindamas Klaipėdos vokiš
kojo elemento reikšmę ii 
sunkumus, iškilusius tarp'tikos klausimu. Bet nieko iš 
Klaipėdos lietuvių ir vokie- to neišėjo, 
čių dar prieš trečiojo reicho 
laikus ir po to dar pasunkė- 

laikraštis. pažymijusius,' 
kad tuo reikalu užsienių 
spauda skleidžia kraštutinic 
nerimo atmosferą. Klaipė
dos problema, kaip tęsia to
liau autorius, negali būti sa
vaime suprantama, abejin
ga tiek Lietuvai, tiek apskri
tai visoms Baltijos valsty
bėms. Lietuvai “langas į pa
saulį” Klaipėdoje sudaro 
pirmos svarbos problemą. 
Tos problemos svarba dar 
padidėjo dėl fakto, kad Lie
tuvos ir Lenkijos santykiai 
yra susinormavę ir kad ne
trukus rengiamasi sudalyti 
Lietuvos ir Lenkijos preky
bos sutartį. Tas Baltijos uos
tas yra natūralūs išėjimas į 
jurą visam Lietuvos užnu
gariui. Tuo pačiu metu tas 
uostas pasidaro natūralūs 
tranzito kelias eksportui iš 
šiaurės lytų Lenkijos, tuo 
budu galėdamas Lenkijai 
atidalyti dar vieną “langą į 
pasaulį,” nes yra artimiau
sias Baltijos uostas. Esant 
tokioms aplinkybėms, Klai
pėdos problema negalėtų 
būti laikoma vien tik tokia, 
kuri liečia vien tik Lietuvą. 
Vokietiją ir Klaipėdos sta
tuto signaturines valstybes, 
o turi būti laikoma bendra 
Baltijos problema, liečianti 
tiesiogiai Baltijos visą sritį, 
kurioje Lenkija turi pačių 
gyvybinių ir pačių tiesiogi
niu interesų. Visa tai, kas 
vyksta Klaipėdoje ar aplink 
Klaipėda. Lenkijai negali 
būti abejinga.

PRANCŪZU SOCIALISTŲ 
PARTIJOS KONGRESAS.

Per Kalėdas įvyko Mon
taže franeuzų socialistų par
tijos kongresas. Buvo pa
skirta iš 22 narių komisija, 
kuri turėjo paruošti rezoliu- 

i cija franeuzu užsieniu poli- 1.1---- -- - —_ ___ -O 
nes kongresas 

pasidalino į dvi dalis: Bliu
mo šalininkus ir partijos ge
neralinio sekretoriaus Pol 
Foro šalininkus. Partijos se
kretoriaus Pol Foro šalinin
kai sutiko pripažinti paktų 
galiojimą ir jų naudingumą, 
bet tik ta sąlyga, jei greta 
Francuzijos bus ir Anglija. 
Bliumo šalininkai manė, 
kad Francuzija neturi eiti 
visą laiką paskui Angliją, 
bet kai kuriais atsitikimais 
pati gali vesti Angliją. Pav.Į 
Čekoslovakijos konflikto 
metu Anglijos laikymasis 
parėjo nuo Francuzijos.

Kongresas pasibaigė Bliu
mo šalininkų laimėjimu. Jo 
rezoliucija surinko 4,322 
mandatus, o Pol Foro rezo
liucija — 2,837 mandatus ir 
1,014 susilaikė.

Pol Foras pasisakė, kad, 
nežiūrint į balsavimo rezul
tatus, jis ir toliau pasiliksiąs 
partijoj, tik atsisakysiąs 
nuo generalinio sekreto
riaus pareigų. Tuo budu šiuo 
metu franeuzų socialistu 
partijos skilimo, kurio kai 
kas labai laukė, visai neįvy
ko.

sę-.-

ar-

JAPONIJA IR SOVIETŲ j 
. RUSIJA VĖL SUSIKI

VIRČIJO.
Tarp Japonijos ir Sovietų . 

Rusijos vėl kilo didelis ki- ' 
vifčas dėl žvejybos Sibiro 
pakrantėse. Japonai iki šiol 
turėjo sudarę su Sovietais 1 
žvejybos sutartį, pagal ku- . 
rią japonu žvejai galėdavo 
žvejoti Sibyro pakrantėse. 
Dabar ta sutartis pasibaigė. 
Japonija norėtų ją vėl at- i 
naujinti, o Sovietų Rusijai 
nesiskubina. Dėl to tarn a- 
biejų valstybių santykiai ge
rokai įsitempė. Japonai bu-: 
vo davę savo ambasadoriui 
Maskvoje instrukcijas, kad 
tas įspėtu Sovietus, jog tuo-j 
jau turinčios būti atnaujin
tos derybos naujai sutarčiai 
sudaryti. Japonai net buvo 
davė Sovietams vieną sąvai
tę laiko atsakyti. Tačiau 
praėjo sąvaitė, bet Sovietai 
savo atsakymo nedavė.

1 Japonu spauda ėmė rašy
ti, kad japonų vyriausvbė 
esanti pasiryžusi, ieigu bus 
reikalo, palaikyti “žvejybos 
laisvę” ir garantuoti japonų 
žvej” apsaugą Sibyro pajū
ryj'1 karo laivu pagalba.

Tolimuose Rytuose sklin
da gandai, kad Japonija So
vietų Sąjungos pasieny kon- 
centiuojanti savo kariuome
nę. Japonijos kariuomenės 
atstovas dėl to pareiškė, kad 
tai esą netikri gandai. Esą. 
šiuo metu buvę pakeista 45 
tūkstančiai Mandžiuko pa
sieny stovinčios kariuome
nės naujomis dalimis, kas ir 
galėję sudalyti įspūdžio, 
kad koncentruojama ka
riuomenė.

Dabar dar sunku pasaky
ti, ar šitas kivirčas išsiplės 
ar bus geruoju likviduotas. 
Teisingesne atrodo antroji

DĖL ITALIJOS PRETEN- 
SIJŲ FRANCUZIJA 

NESITARS1ANTI.
Havasas 

šiaurės Afrikai 
euzų atstovų ir senatorių 
grupė, kuriai 
kai kurie neparlamentarai, 
buvo susirinkusi posėdžio. 
Vienu balsu buvo priimta 
rezoliucija, kuria, pareiškia
mas pasitikėjimas vyriausy
bei, kad ji griežtai priešin
sis bet kokiam mėginimui iš 
italų pusės deryboms, kurių 
tikslas butų reikšti pretensi- 
jų į Tunisą ar kitas franeuzų 
kolonijas.

Maine’o valstijoj pereitą 
sąvaitę sudegė Aroostooko 
bulvių sandėlis su 11.000 
bačkų bulvių. Nuostoliai ap
skaitomi j $24,500.

praneša, kad
ginti fran-

priklauso ir

BALTIJOS KRAŠTUOSE 
NORI ĮRENGTI ŽYDAMS 

“KARANTINĄ.”
Užsienių spauda skelbia, 

kad Baltijos kraštuos dabar 
lankosi Amerikos'žydų de
legacija, rabino Cohno va
dovaujama. Toji delegacija 
vedanti pasitarimus su Suo
mijos, Estijos ir Latvijos vy
riausybėmis Vokietijos žy
dų reikalais. Vėliau ji atvy
ksianti ir į Lietuvą.

Delegacija norinti, kad 
šios valstybės leistų laikinai 
apsigyventi iš Vokietijos iš
tremiamiems žydams, kol 
jie busią kolonizuojami už
jūrių kolonijose. Žydai Bal
tijos kraštuose apsigyventų 
laikinomis kolonijomis, ku
riose kartu ruoštųsi naujam 
gyveninmui numatomose jų 
nuolatinėse kolonizacijos 
vietose. Laikino žydų gyve
nimo Baltijos kraštuose iš
laidas žadą apmokėti Ame
rikos žydai. Tuo tarpu nėra 
žinių, kaip vyksta amerikie
čių žydų delegacijai dery
bos,bet tenka abejoti, ar 
Baltijos kraštai panorės tap
ti, kad ir laikinu ištremia
miems žydams “karantinu.”

NACIAI NUTEISĖ AME
RIKOS PILIETĮ.

Pereitą subatą Hamburge 
nacių teismas nuteisė še
šiems mėnesiams kalėjimo 
Amerikos jurininką Rothą, 
pas kurį Hitlerio šnipai pe
reitą rudenį rado atsivežtą 
iš Francuzijos komunistinį 
laikraštį vokiečių kalboj. 
Roth buvo areštuotas pus
antro mėnesio atgal ir iki 
šiol sėdėjo kalėjime teismo 
laukdamas.

St. Georges mieste. Delaware 
prekybos laivas trenkė į tilta

valstijoj, buvo anądien nepaprastas įvykis. Didelis ir sunkus 
ir perlaužė jį pusiau.

Vėliausios Žinios 
Lietuvos.

LŠ PAJIEŠKOJ1MA1
(Per Liet. Konsulatų.)

Kaunas, 17 sausio. — 
šiol buvęs užsienių reikalų 
ministerijoj teisių administ
racijos departamento direk
toriumi p. Kazys Bizauskas 
paskirtas Lietuvos nepapra
stu pasiuntiniu Latvijai. 
Nuo 1923 metų 24 lapkričio 
iki 1927 metų 1 rugsėjo p. 
K. Bizauskas buvo Lietuvos 
atstovu Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Iki

Kaune sausio 15 d. įvai
rios organizacijos minėjo 
Klaipėdos prisijungimą prie 
Lietuvos.

Klaipėda. — Šiomis die
nomis 50 vokietininkų smo
gikų išvyko i Vokietiją pasi
mokyti nacių kovos ir pro
pagandos mejtpdų..

Klaipėda. — Gyvulių gy
dytojas dr. Neumanas pa
reiškė darbininkų susirinki
me, kad Kulturverbandas 
imsis to paties darbo, kuris 
Vokietijoje yją atliekamas 
nacių. Neumano partijos 
smogikai propaganda plėšią 
krašte nacizmą.

Kaunas. — Lietuvos tau
tiškosios organizacijos su
dalys sąjungų sąjungą, ku
rios vyriausion valdybon į- 
eis organizacijų vadai.

pa-

Regina Anelionienė, po tėvais Yuk- 
niutė, pajieškau pusbrolio JUOZAPO 
YUKNOŠ, iš Lietuvos paeina iš But- 
niunų kaimo, Vaškų parapijos, Biržų 
apskričio. Aukšto ūgio, šviesaus gy
mio, amžiaus turi apie 69 metų; pir
miau gyveno Thomas, West Virginia. 
Girdėjau, kad ir dabar gyvena netoli
moj apielinkej. Kas apie jį žinote, 
malonėkite pranešti, už ką busiu la
bai dėkinga.

Mrs. R. Anelionienė
9 Crane avė., Maynard, Mass.

NUŠOVĖ VIENAS KITĄ.
Harlan, Ky. — Viename 

saliune čia susirėmė polici
jos viršininkas Gilliam su 
angliakasiu Shepperdu ir 
pradėjo šaudytis. Abudu 
krito negyvi.

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, Vincų paštas, Lithua
nia.

KURIE ŽINOTE
Štoriuką su 2-3 ruimais užpakaly 

apie Harvard Sq., Cambridge, Water- 
towne apie valdžios arsenalų ir Bos
tono apielinkej, prašau man pranešti. 
Kas praneš apie gera vietą, tam bu
siu dėkingas. A. Gulben

581 Millbury st., Worcester, Mass.

Pajieškau JUOZO NEVULIO, pa
eina iš Vilkapčdžių kaimo, Seinų vai., 
Suvalkijos. Turiu svarbų reikalą, 
prašau atsišaukti. Kurie žinote kur 
jis randasi, malonėkit pranešt jo ad
resą, busiu dideliai dėkingas. (5) 

John Shilinskas
■1239 McClellan avė., Detroit, Mich.

Parsiduoda Namas
Priežastis — vyras mirė, viena ne

išgaliu prižiūrėt. Namas dviejų _ šei
mynų, apšildomas, yra daug žemės ir 
vienam automobiliui garadžus. Dau
giau paaiškinsiu laišku, arba pama
tyk it ypatiškai. (3)

Mrs. Kazimiera Kuslikicnė
272 Nevada st., Ncwtonviilc, Mass.

Pajieškau dėdes URBANAVI
ČIAUS, kilęs iš Pajevonio, Vilkaviš
kio1 apskričio; pirm 26 metų gyveno 
St. Louis, Ill., jo viena akis pagadin
ta. Jau senas žmogus, mažo ūgio. 
Kas jį pažinojo ir žino kur jis randa
si, prašau pranešti, už pranešimą 
prižadu atlyginti. Arba jis pats lai 
atsišaukia. M. Urbanavičaitė (- 

1505 E. 29th street, Baltimore, Md.

VIKTORIA VIŠNIAUSKIENU, pra
šau atsiliepti. 1923 m. kovo 1'7 ji iš- i 
važiavo su Joseph Shika ir pasiėmė 
jauniausią dukterį su savim, šįmet 
balandžio mėnesy ji bus 20 metų. Aš 
labai norėčiau sužinot kur jie yra. Aš ! 
likau dabar vienutėlė, tėvą užmušė 3 I 
mėnesiai atgal. Kurie žinote kur jie 
gyvena, prašau man pranešti, aš vi
sokiais budais atsilyginsiu. (-)

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 
Skaudėjimu, pataria ir kitiems var
toti tik JOHN’S REMEDY MOSTU. 
Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebandote šią mostį, kuri 
yra viena iš geriausių vaistų nuo 
Romato. Kaina $1.00 ir 50c.

Išbandymui pakelis 15c.
NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIU 

VENTROLA: Sugydo vidaus orga
nus, išvalo gasus. Panaikina skaudė
jimą po krutinę. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir suke
lia energiją prie vyriškumo—-mote
rims reguliuoja laiką. Kaina $1.00, 
išbandymui 25c. Agentams duodame 
nuolaidą. (o)

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

APSIVED1MAI.

SVARBI NAUJIENA * 
DĖL TŲ. KURIE SERGA

IR NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, į 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne-i 
laukdami gaukit Kazcliio SPECIALI 
HERBS K. A. Tik ką naujai iš-; 
rastos. Toji gyduolė gerai vei-Į 
kia Suvalnina kad ir kiečiausius vi- ■ 
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius,i 
išvaro gesus. stabdo skaudėjimus po Į 
krutinę ir šonuose, valo kraują, stab-; 
do galvos skaudėjimą ir galvos svai-J 
girną. Reguliuoja šlapumą, gelbsti’, 
gerai del inkstų ligų ir strėnų skau-i 
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žoliŲ,; 
neprilyginamai geresnė už visas ki-į 
tas arbatas. Ji padarys tokį darbą,' 
kokio jokia kita gyduolė iki šiol nepa-Į 
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi-! 
me. jeigu jums nepagelbės. Be to, ji i 
labai pigiai kainuoja, tiktai 30 c. už! 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar-- 
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai; 
vidutiniško didumo. Už 30c ' galit pa-; 
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor-į 
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge-t 
rų vaistų nuo Reumatizmo, Neural-Į 
gijos, Nervų-Išgaseio. Pasiunčiame; 
per paštą visur. J Kanadą pasiunčiu-! 
me 5 pakelius už $1.25. Pinigus ma-Į 
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip: ,

KAZELL’S BOTANICAL CO.. 'I 
Botanic Druggists—Herb Specialists);

26 W. BROADWAY, j
SOUTH BOSTON. MASS.

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilimą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jo,3 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
co, bet nėra dažai. Nėra nięko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4,
P. O. Box 54, Danville, III.NORĖJO SUDEGINT SAVO 

ŽMONĄ.

Čia yra parodytas Jack Wright, 
WPA darbininkas iš Flint, 
Mich., kur jis kėsinosi sudegint 
savo žmoną. Ji sunkiai apdegusi 
dabar guli ligoninėj. q, jis sėdi 
kalėjime. Jis išpylė ant jos visą 
keną kerosino ir paskui uždegė 
jos drapanas, čia jis rodo nykš
tį iškėlęs, kaip aukštai kilo liep
sna moteriškės drapanoms užsi
degus.

JAPONAI NESUSITARIA 
SU SOVIETAIS.

Japonų telegramų agen
tūra praneša, 1 
kutinius pasitarimus 1 
japonų ambasadoriaus Mas
kvoje Togo ir Litvinovo ne
buvo pasiekta jokių pozity
vių rezultatų. Nepriėjus jo
kių rezultatų per pasitari
mus tarp Togo ir Litvinovo, 
japonų sluoksniuose mano-, 
ma, kad daugiau nėra ko 
laukti, kad busianti sudary
ta laikina žvejybos sutartis. 
Japonų užsienių reikalų mi
nisterijos atstovas pareiškė, 
kad Japonija kiekvienu at
veju ginsianti savo teises. .

Kaunas. — Lietuvos pa
siuntinys Italijai, p. Čarnec
kis, perkeliamas į užsienių 
reikalų ministeriją.

- ... Kaunas.—Lietuvių Ame- 
kad per pas- rikiečių Draugija ruošia pir-

> tarp majį Lietuvoje gyvenančių 
M:i<j.'amerikiečių suvažiavimą 24 

sausio dieną.
Rymu*. KoniariHA. la nnyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra prti- 
žiai aprašyta api' Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir pražus. Chi
cago, III 1909, pusi 432. Drūtai 
apdaryta . ...................................... $2 60

Lietuvaitė mergina noriu susipa
žint su doru lietuviu vaikinu tikslu 
apsivedinio. Su pirmu laišku prašau 
prisiųst paveikslą; atsakysiu tik ant 
rimtų laiškų. M. M.,
P. O. Box 255, Mantua, N J.

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos, nuo 28—39 metų amžiaus, kuri 
mylėtų rimta gyvenimą. Aš esu pa- ! 
prastas darbininkas. 40 metų, rimtas, 
nuolaidaus ir taikaus budo ir mažai ’ 
vartoju svaiginančius gėrimus. Su ! 
pirmu laišku prašau brisiųst suvo 
paveikslą, kuri pareikalavus grąžin- Į 
sin. I. Steel Box 63,

123 Queen W. Toronto, Ont. Canada

Petronėle Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Katrie 
turite kokius nesveikumus, kreipki- • 
tčs pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (4)

PET. LAMSARGIENę
1811 S. Water St., Philadelphia, Pa.
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KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

KODĖL PITTSBURGHE 
ŽMONĖS GREITAI 

MIRŠTA?
Pittsburgh© miesto svei

katingumo depą i t am e n tas 
pradėjo tyrinėti, kodėl tenai 
žmonės gyvena 10 metų 
trumpiau, negu kitur. Vidu
tinis žmogaus amžius Pitts
burgh e yra tik 50 metų, tuo 
tarpu kai kituose Amerikos 
miestuose jis yra 60 metų. 
Turi tam būti priežastis, ir 
sveikatingumo departamen
tas pasiryžo tą priežastį iš
tirti. Kažin, ar nebus čia 
kaltas Pittsburgh© vanduo, 
kuris yra semiamas iš užter
štos upės ir paskui “gydo
mas” visokiais chemikalais?

TUOJ SUKAKS
25-ki METAI

KAI LIETUVIAI ĮKAITO

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- 

------------------ derį siųskit.

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

Senovės Lietuvių Žinyčis

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nea tik tada gilės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba "Money Orderį”. Adreauokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass. ■
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 M. MICHELSONIENĖ. 
APIE MEILŲ.

Ką ji reiškia ir iš kur pa
reina?

Lyties instinktas, perdirb
tas galvos smegenų į tam 
tikrą pajautimą, vadinasi 
meile. Kunigai ir kitokie do
ros mokytojai lankiai .aiški
na, buk meile, tai sielos ypa
tybė. Tas turi reikšti, kad 
vien tiktai žmogus, kurį Die
vas sutvėrė pagal savo iš
vaizdą ir įkvėpė sielą, gali 
turėti tikros meilės pajauti
mų.

Mes tuojaus pamatysime, 
kad tie ponai pasakoja ne
sąmones. Jeigu meilė butų 
sielos rezultatas, tai žmogus 
turėtų mylėti nuo pat kūdi
kystės iki giliausios senat
vės. Bet mes žinom, kad taip 
nėra. Meilės pajautimas at
siranda tiktai lytiškai žmo
gui subrendus, o kai lyties 
veiklumas išnyksta, ji vėl 
prapuola. Susilaukęs 100 
metų amžiaus žmogus apie 
meilę jau nesvajoja. Nejau
gi jis tuomet gyvena be sie
los?

Kunigai, vyskupai, viso
kie vienuoliai ir paprastos 
davatkos tankiai tyčia sten
giasi savo lyties pajautimus 
marinti. Ar tai reiškia, kad 
jie stengiasi savo dūšias slo
pinti?

Pas mahometus vyrai tan
kiai kastruojami. Eunu
chams nupjaunama visa ly
tis. Užaugę tokie vyrai my
lėti jau negali. Moterys 
jiems visai nerupi. Ar tai 
reiškia, kad jie jau neturi 
sielos?

Amerikoje kai kuriose val
stijose yra įstatymas, kuris 
reikalauja piktadarius stere- 
lizuoti, taip kad jie negalėtų 
turėti vaikų. “The Boston 
Sunday Advertiser” 1927 
metų pradžioje įdėjo šitokią 
žinią: “Wilmington, Del., 
sausio 1. — Valstijos bepro
čių ligoninėj Farmhurst’e 
pereitais metais buvo stere- 
lizuota 30 vyrų. Šitos opera
cijos jiems buvo padarytos 
einant įstatymu, kurį Dele- 
ware’s legislature išleido 
1923 metais, kad nesveiko 
proto žmonės negalėtų turė
ti vaiku.” Nejaugi po tų ope
racijų tie 30 žmonių pasili
ko be dūšių?

Be to, yra žmonių nuo pri
gimimo su lyties anestezija, 

i Pas tokius nėra jokio lytiš
ko pajautimo nei meilės, 

i Nejaugi pas juos nėra ir du
sios?

Šitie faktai sumuša visas 
moralistų pasakas ir paro
do, kad meilės šaltinis yra 
ne žmogaus siela, bet lytis.

Meilės instinktas yra ne 
pas vieną tik žmogų, bet ir 
pas žemesnius gyvūnus, ku
riems musų moralistai sielos 
visai nepripažįsta. Ir to in
stinkto tikslas yra tiktai vie-

nas: leisti pasaulin vaikus ir 
tuo budu tęsti savo veislės 
gyvybę.

Tipingą šitos rūšies apsi- 
eiškimą galima pastebėti 

pas vorus, kur pataitė po ly
diško susinešimo tuojaus su- 
ija patiną, jeigu tik jis ne

būna gana atsargus. Darosi 
tai dėlto, kad niekas veltui 
neprapultų. Voras patinas 
vaikų neauklėja, užtai gi jis 
pats tampa maistu jų moti
nai. Vienas turi žūt, kad kiti 
galėtų gyventi.

Pas aukštesnius gyvūnus 
jau pradeda reikštis simpa
tijos pajautimas, vienos ly
bes prie kitos patraukimas, 
i risirišimas patino prie pa
čios ir abiejų prisirišimas 
prie vaikų, šitas pajautimas 
1.artais pasidaro toks stip- 
i us, kad išsivysto į tikrą mei- 
11 ir tveria tarp abiejų lyčių 
gana ilgą laiką. Ypač tas ga- 
’ ina tankiai pastebėti pauk
ščiu tarpe.

Bet kiekviena simpatija 
turi ir nemalonumų. Kuo
met mylimas asmuo apser- 
ga, miršta, pameta arba kiti 
iį atima, tuomet meilė virsta 
sielvartu. Po smagumo lieka 
baisus nesmagumas, kuris 
kartais pereina į didžiausi 
nusiminimą ir širdies skaus
mą. Tarp beždžionių ir kai i 
kurių papūgų vienam iš po-. 
tos numirus, antras taip nu
liūsta, kad kartais atsisako 
nuo maisto, sunyksta, ir mir
šta. Atėmus beždžionei pa
taitei vaiką, ji taip pat siel
vartauja.

Pareigos pajautimai arba 
sąžinė.

Kitas simpatijos arba pri
sirišimo diegas yra pareigos 
pajautimas, t 
Nes kiekvienas simpatijos 
arba meilės pajautimas ver
čia mylintį asmenį prie to- i 
kių darbų, iš kurių jo myli- j 
majam asmeniui butų nau
dos arba smagumo. Motina 
žindo ir liūliuoja savo kūdi
kį, kloja jam minkštą pata-1 
lėlį; tėvas rūpinasi, kad mo-1 
tina ir vaikai turėtų maisto, 
gina juos nuo priešų ir pavo
jų. Visa to tikslas yra ne ko
kia ten dora ar bendras la
bas, bet labas mylimųjų. 
Mylimųjų labas skatina prie 
sunkių darbų, didelių pa
stangų ir pasišventimo. Tai
gi, simpatija kitiems, prisi
rišimas prie mylimųjų, ver
čia žmogų kovoti su savo 
egojizmu, t. y. nenoru to
kius darbus dirbti. Žmo-Į 
gaus egojizmas lenkia jį 
prie tinginystės.

Iš šitų dviejų priešingų 
pajautimų kovos gimsta tre
cias, — pareigos pajauti-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kaip Kuriamos Skrybėlių Vlados.

Joan Fontaine

Anne ShirleyPeggy Carroll

Visi žino, kad moterišku skrybėlių mados keičiasi labai greitai—taip greitai, kad vyrai net 
juokus iš to daro. Sako, moteris nusiperka naują skrybėlę, ir pakol parsineša namo, ji jau 
išeina iš mados, žinoma, taip bloga nėra, bet vis gi per metus mados pasikeičia 4 kartus. 
Na, tai kas gi jas keičia ir kas išranda naujas madas? Tą daro dideli skrybėlių fabrikan
tai, ir jie tai daro biznio sumetimais, kad kiekvieną sezoną moterys turėtų pirktis naujas 
skrybėlės. Temą naujoms madoms jie ima iš bet kokio pagarsėjusio dalyko. Štai, pasta
ruoju laiku labai pagarsėjo knyga “Ferdinand the Bull.” Šitas bulius yra tuo nepaprastas, 
kad atsisako imtis su kitais buliais; vietoj kelti karą, jis eina gėlių uostyt. Skrybėlių fab
rikantai tuoj pavadino tuo vardu naujas skrybėlės. Parodytos čia iš kairės dvi skrybėlaitės 
yra “Ferdinand the Bull” mados. Jos nešiojamos nuleistos ant vienos akies. Iš dešinės, tai 
skrybėlė su ispaniška intaka.

Keliatas Patarimu Farmeriam

RUOŠIASI ILGAM SKRI
DIMUI.

Bessie Owen, žinoma Ameri
kos lakūnė, planuoja lėkti orlai
viu iš Los Angeles į Pietų Ame
rika.

Tūli gyvūnai meileje pra
lenkia žmogų.

Reikėtų būti visai aklam, 
kad nepamatyti, jog meilės 

. = - _ ir altrujizmo žvilgsniais tūli
ai yia sąžine. ,gyVunaį pralenkia patį žmo-, 

- - - jgų. Tyrinėjant įvairių gyvū
nų psichologiją ir biografi
ją buvo jau patirta ir faktais 
įrodyta, kad tapati irigim- 

Itis, kuri tvarko visokių gy
vulių gyvenimą, atsikartoja 

i ir žmogaus sieloje.
Prof. Augustas Forel sa

ko: “Simpatijos, sąžinės ir 
šeimyniškos ištikimybės 
žvilgsniais tūli gyvūnai toli 
pralenkia daugumą žmonių. 
Ypač tuo galėtų pasidi
džiuoti beždžionės ir papū
gos. Bet yra ir žemesnių gy
vių, su kuriais žmonės nela
bai gali doros žvilgsniu susi
lyginti. Paimkim, pavyz
džiui, skruzdės ir bites. 
Draugijinis jų gyvenimas 
taip stebėtinai išvystytas, jų 
šeimynos taip stipriai orga
nizuotos, kad visuomeninės 
pareigos pajautimas visai iš
stūmė asmeninės simpatijos 
pajautimą. Kaip skruzdė, 

. . taip ir bitė myli savo drau-
mas arba sąžinė. Jeigu viršų i gUS tiktai kaipo organizaci- 
paima simpatijos pajauti- ją; jos aukauja save tiktai 
mas, ir pareiga linkui vaikų Į ‘ '
ar šeimynos bus išpildyta,!
tai žmogus jausis patenkin
tas, kad atliko gerą darbą, 
išpildė ’ savo pareigą. Bet 
jeigu viršų paims egojizmas 
ir žmogus savo pareigos ne- 
išpildys, tai sąžine neduos 
jam ramybės. Kildama iš 
simpatijos, ji kuždės jam 
galvos smegenyse, kad jis 
nepadarė savo mylimiems i 
gero. Jis pradės gailėtis iri 
bus nepatenkintas pats sa-1 
vim.

Šitas pajautimas turi be 
galo didelės reikšmės gyve
nime, ir jis vyrauja net gy
vulių pasaulyje. Jeigu jo ne
būtų, tai pareigų pildymas 
butų neįmanomas. Katė 
tuomet susilaukusi vaikų 
tuojaus juos pamestų, o ne
glamonėtų ir nemaitintų; 
pelę pasigavus ji suėstų ją 
pati, o ne vaikams ją neštų.

Taigi mes matom, kad to
ji meilė, kurią kunigai išve
da tiktai iš žmogaus sielos 
arba dūšios, labai aiškiai 
apsireiškia ir pas keturko
jus, ir net pas paukščius.

niškumo pajautimas, t. y. 
toks pajautimas, per kurį 
žmogus galėtų matyti kiek
viename žmoguje savo bro
lį. Bet kitoks žmogus ir ne
galėjo but, kuomet atsimin
sime, kad jis gyvena tuks
iančius, o gal ir milionus 
metų, suskaldytas į visokias 

.tautas ir religijas, kurios 
įamžinai tarp savęs kariauja. 
Nepaliaujamas kerštas ii 
žudymas vienas kito, seno
vėj ir dabar, negalėjo juk 
neatsiliepti į žmogaus psi
chologiją. Kurstomos savo 
valdonų ir kunigų, tautos ne
tiktai žudė ir vergė viena 
kitą, bet draskė, kankino ir 
ėdė. Ar galima tuomet ste
bėtis, kad “žmogus žmogui 
yra vilkas?”

(Bus daugiau)

rėdamas skandalo, sutiko 
tylėti ir tylėjo net kariamas. 
Jisai išgelbėjo motiną, bet 
visi stebisi, kad motina to
kią auką priėmė.

Kokia medžiaga geriausia 
tvartams kraikti.

Tvartams kraikti yra nau
dojami įvairus kraikai, ta
čiau ne visi jie yra geri, nes 
vieni daugiau, kiti mažiau 
sugeria skysčių, todėl apie 
juos plačiau pakalbėsime.

Šiaudai, šiaudai yra vie
nas iš geriausių kraikų, nes 
jie nemažai sugeria skysčių 
ir, palyginti, gana greit pū
va. Paprastai, 1Q0 dalių 
šiaudų į save sugeria 180— 
300 dalių skysčių.

Lapai ir spygliai. Lapus 
ir spiglius taip pat galima 
vartoti kraikui, ypač, kai tu
rima mažai šiaudų. Vartoja
mi kraikui lapai bei spyg
liai turi būti sausi. Skysčių į 
save sugeria tiek pat, kiek 
ir šiaudai. Daugiau skysčių 
sugeria pušų spygliai, kaip 
eglių. Bet lapai ir spygliai 
kaipo kraikas turi tą ydą, 
kad juose daug smalingų 
medžiagų ir todėl jie sun
kiau pūva. Vartojant juos 
kraikui, šviežio mėšlo nega
lima vartoti tręšimui — rei
kia gerai perpudyti. %

Piuvėnos. Sausos medžių 
piuvėnos taip pat nemaža 
sugeria skysčių. Tad ir jas 
galima vartoti kraikui, ypač 
jei tam tikslui neturime ge
resnės medžiagos. 100 dalių 
piuvėnų į save sugeria 420 
dalių skysčių. Blogiausios 
kraikui yra pušinės bei egli
nės piuvėnos, nes sunkiau 
pūva. Lapuočių medžių pju
venos greičiau pūva.

Skiedros. Kraikui varto
jamos sausos skiedros. Skys
čių į save sugeria ligi 3 da
lių.

Samanos. Žiūrint jų rū
šies ir sausumo, samanos ga
li būti visai neblogas krai- 

į save sugeria

kesnis. Tokio medžio am
žius yra daug trumpesnis. 
Pradžioje medis pradeda 
skursti ir pagaliau visai žus- 
,ta. Tokias išpuvusias vietas 
reikia būtinai užtaisyti.

Mažesnes skyles užtaisyti 
labai lengva. Reikia skylę 
gerai išvalyti ligi sveikos 
medienos, vidų gerai ištepti 
kalkių skiediniu ir užkalti 
mediniu kamščiu.

Dideles skyles taip pat 
eikia pirma gerai išvalyti 

nuo visų nešvarumų, iškal- 
kiuoti ir skylės vidų pripil
dyti plytgalių ar nedidelių 
akmenėlių, o viršų užce
mentuoti cementu, kad į vi
dų nepatektų drėgmės. Dar 
geriau visą skylę užlieti ce
mentu ar gipsu, bet tuomet 
reikia daugiau medžiagos.

Taip prižiūrėdami me
džius apsaugosime juos nuo 
per ankstyvo žuvimo.

Vizbaras.
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j kas, nes jos į save sugeria 
skysčių net daugiau, kaip 
šiaudai, bet

I už visą draugiją, bet ne už 
atskirą jos narį. Pas šituos 
vabzdžius yra priimtas prin
cipas ‘vienas už visus,’ bet 
ne ‘visi už vieną.’ Pas bites 
simpatijos laipsnis tam ar 
kitam nariui bei avilio luo
mui visuomet atatinka tam 
laipsniui, kuris parodo, kiek 
tas narys ar luomas yra nau
dingas visam aviliui. Bitės 
darbininkės dėl motinos vi
suomet sutinka badauti .ir 
mirti; tuo tarpu gi tranus, 
kurie rudenį pasidaro avi
liui nenaudingi, jos pačios 
žudo be pasigailėjimo.”

Pas žmogų daugiau yra 
išvystytas šeimyniškas tų 
pajautimų pobūdis. Jo mei
lė yra kur kas siauresnė; ji 
paprastai baigiasi tose ribo
se, kur baigiasi jo lytiškas 
gyvenimas. Todėl jo pasi
šventimas platesnei organi
zacijai, visuomenei, tautai 
ir valstybei nepalyginamai 
silpnesnis ir jis yra ne tiek 
prigimtas, kiek įskiepytas 
auklėjimu bei įpratimu/

Už vis menkiausia pas 
žmogų yra išsivystęs žmo-

NORĖDAMAS IŠGELBĖT 
MOTINĄ, SŪNŪS DAVĖ

SI PAKARTI.
1919 metais vieną žiemos 

vakarą anglų kareivis, kuris 
buvo truputį įgėręs ir norė
damas nuo praeivių pasi
slėpti ..įlipo į medį, pamatė 
netyčiomis Lugleno apšvies
tame name šiurpulingą vaiz
dą. Jaunas vyras stengėsi 
kruviną žmogų pakelti nuo 
grindų ir paslėpti, o sena 
moteris stovėjo nuošaliai ir 
i amiai žiurėjo. Kareivio pa
rodymų užteko policijai ir ji 
rytą pradėjo tyrinėjimą. Pa
aiškėjo, kad vakare buvo 
užmuštas tėvas Luglenas. 
Atrodė, kad nėra jokios a- 
bejonės, jog tai padarė jo 
sūnūs Karolis Luglenas. ji
sai ir jo motina buvo tuoj 
areštuoti, bet motiną greit 
paleido. Sūnūs nedavė jokių 
parodymų, o tiktai visą lai
ką tvirtino: “Aš esu nekal
tas!” Karolis gavo mirties 
bausmę. Per paskutinį pasi
matymą su motina jisai pa
sakė: “Tegul Dievas tau at
leidžia!” 19 mėtų jaunuolis 
buvo pakartas. Tiktai da
bar, po 19 metų, paaiškėjo, 
ką tie jo žodžiai reiškė ir 
kad Karolis buvo visai be 
reikalo pakartas. Dabar mi
rė jo motina ir mirties pata
le prisipažino, jog ji nužu
džiusi savo vyrą, nes jisai 
būdavęs nuolat girtas, tai 
išvesta iš kantrybės kirviu jį 
nužudžiusi. Tuojau po to 
parėjęs sūnūs. Sūnūs, neno-

Adomui Pudinui. — Sta
linas yra gruzinų tautybės 
žmogus ir tikroji jo pavardė 
yra ne Stalinas, bet Džiuga
švili. I' 
tėvai leido jį kunigų semi 
narijon (gruzinai yra 1 
likai), bet iš seminarijos jis 
buvo išvytas da 16 metų am-1 
žiaus būdamas. Komunistų 
partijos sekretorium ir dik
tatorium jis tapo po Lenino' 
mirties, 1924 metais. Trockį į 
jis ištrėmė dėl to, 1 
josi jo konkurencijos, ___
Trockis buvo daug geresnis 
už jį kalbėtojas ir gabus ra
šytojas, ir Staliną aštriai kri
tikuodavo. Socialdemokra
tų partijon Džiugašvili (da
bar Stalinas) įsirašė 1896 
metais. Kada įsirašė Troc
kis, mes žinių neturim; yra 
žinoma tik tiek, kad 1898 
metais jis buvo jau areštuo
tas už revoliucinį darbą. 
Tuomet jis vadinosi da 
Bronšteinu. Jis pakeitė savo 
pavardę į Trockį, rodos, a- ; 
pie 1902 metus, kuomet jam > 
pavyko pabėgti Anglijon.

Nežinomam Skaitytojui iŠ ; 
Detroito.—Atsakom į drau
go klausimus tokioj formoj, 1 
kaip jie surašyti: (1) Žodį 1 
“maskolis” lietuviai pasi- i 
skolino iš lenkų, kurie pra
vardžiuodami rusus vadin- 1 
davo juos “moskaliais,” kas 
turi reikšti, kad žmogus pri
klauso Maskvai. (2) Ber- 
montas buvo vokiečių kil
mės karininkas, vėliau vir
tęs banditu. (3) Enciklope
dija yra informacijų rinki
nys, todėl mes nematom, ko
dėl ji negalėtų but naudinga 
darbininkų klasei. (4) Chre
stomatija rusai vadina skai
tymų knygą mokyklų moki
niams; joje galima rasti 
straipsnių apie istorinius į- 
vykius, apie žmonių gyveni
mą kitose šalyse ir tt. (5) 
Nežinomojo kareivio kapas 
paprastai reiškia, kad tenai 
yra palaidotas nežinomas 
kareivis. ’

Mokslo jis nedidelio; Įc u,P^emi.0< 
oirTo ii Lrnnirrn I 13031

kata- R 
os ns trestl-

l šiaudai, bet turi blogą tą 
lydą, kad taip pat blogai 
i pūva.

Durpžemis. Visais atžvil
giais yra geras kraikas ir jį 
turėtų vartoti kiekvienas 
ūkininkas, kuris tik turi

Mėšlas gauna- 
vertingos rūšies, 

tinka vaismedžiams I
O. S.

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS

1939 METAMS.
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, kurių 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.1

Kalendoriaus kaina tokia 
pat, kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
o ne skaitytojams—50 cen
tų. Kurie siunčia užsakymą 
atskirai, gali siųst 25c. susu
kus į popierą arba štamppm 
po 3c. Reikia saugot štiiHv- 
pas nesušlapint.

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass., . .
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IŠPUVUSIŲ VIETŲ 
TVARKYMAS VAIS

MEDŽIUOSE.
Labai dažnai galima pa- 

kad bijo- stebėti senesniuose vaisinė
tos, nes tižiuose išpuvusių skylių.

Tokios skylės vaismedžiams 
labai pavojingos, nes čia su
sirenka daug drėgmės, įvai
rių nešvarumų ir medis gen
da vis gilyn ir gilyn. Be to, 
žiemą tokiose skylėse drėg
mė, esant šaltam orui, ardo 
medieną ir atėjus vasarai 
puvimas vyksta dar smar-
KUNIGŲ CELIBATAS.

—Išaiškinta kunigų bepatystės is
torija, pasekmės ir jų doriškas nu
puolimas. Šią knygą turėtų perskai
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moteris, 
dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.............. 25c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ................................... 25c
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Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei), pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Šu fone
tiškų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pus!. 95.................35c.

PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS.
Vieno veiksmo Komedija. Parašė 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ...’............... 25c.
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SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių 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 muių korespondentų ir IS Lietuvos Laikražčių.)

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Vienai musų skaitytojai 

Šimus rašo iš Lietuvos:
Ką žada Naujieji Metai?... 

Iš visko kas dabar vyksta 
neatrodo, kad pasaulis eitų 
žmoniško susitvarkymo ke
liu. Kasdien visokių spalvų 
uniformos daugėja ir savo 
purvinais batais trempia 
kas seniau buvo gerbiama ii 
žmogaus idealu skaitoma. 
Visokie laisvės obalsiai pra
nyko ginklų žvangesy ir grei 
tai turbut atsidursime ka
tastrofos sukiny. Tos katas
trofos, kuri neišvengiamai 
ištiks Europą. Nes joje viso
kie priešingumai kas kartą 
vis labiau pasireiškia. Visoj 
toj velniavoj esame menki 
krisleliai, kuriuos gyvenimo 
audros blaškys ir joms pasi
priešinti neturim galios.

Bet norėtųsi nors tikėti, 
kad šiai audrai praūžus 
žmogus atgimtų ir pajustų 
savo vertę.

Tik kažin?... Juk dar 
Francuzijoj Verduno laukų 
kryžiai nespėjo supilti ir, 
rodos, turėtų žmogui aiškiai 
byloti kur jis šiandien eina.

Bet ar kreipia kas šian
dien i tai dėmesį? Išeina, 
kad tos kruvinos žmonių au
kos buvo veltui, žmogus nie
ko nepasimokė iš praeities... 
Mėgdavau seniau kai kada 
apsilankyti Klaipėdos kraš
te. Turiu ten kelintą bičiu
lių. Ypač gražus ir mielas 
musų pajūris ir žmogeliai 
ten tokie švelnus buvo. Bet 
dabar ten įsisuko iš Prūsų 
“rudojo maro“ liga ir viską 
pakeitė. Prieš savaitę buvau 
Smalininkuose. Sutikau pa
žįstamą krautuvninką, iš 
pavardės tikrą lietuvį. Jo tė
vai net menkai moka vokiš
kai. Kiek žinau, žmogus vi
sai ramus ir nesirūpindavo 
jokia politika. Dabar pavir
tęs tikra karikatūra. Apsi
vilkęs juoda uniforma, auk
šti batai iki kelių. Sveikinasi 
ranką ištiesęs ir rėkia 
“Heil!...” Man išsikalbėjus 
ir paklausus, kodėl toks pa
sikeitimas, atsakė: “Tamsta 
turi skaityti tai už garbę; 
žydo mes taip nesveikinam.’’ 
...Ir kiekvienam piemenga
liui praeinant ir pakeliant 
ranką, visi priversti atsaki
nėti tuo pačiu idijotizmu. 
Atrodo visa tai kvaila, vie
nok šiandien- tai skaitoma 
jėga, su kūpa visi skaitosi.

Na, ar tai ne pasiutimas?.. 
t. Kas bus dar po metų?... 
Tur but' žmonių smegenys 
mažėja, o kumščios didė
ja... Laimingas Amerikos 
žemynas, kad jisai ta kvaila 
idiotų liga iki šiol dar neuž
sikrėtė.

Atleisk, kad rašau tokiu

tonu. Mat esu taip paveiktas 
uo kvailumu, kad nesijutau 

kaip tą viską išdėsčiau.
Julius.

LAZDIJUOSE ĮLŪŽO PER 
LEDĄ 3 VAIKAI.

Šiomis dienomis, trys mo
kyklinio amžiaus berniukai, 
Kauno gatvėj, užėjus ant 
žšalusios vandens duobės 
asiėiužinėti. Kadangi ledas 
>uVo dar plonas, tai visi trys 
ukrito i vandeni. Tai pama- 
ė čia pat buvusi maža mer- 
aitė ir tuojau pranešė An- 
anui Kazlauskui, kurio val
ias buvo nelaimės ištiktų 
rerniukų tarpe. Kazlauskas* 
’rjžęs iš darbo, tuo metu 
prausėsi ir pusplikis šoko Į 
pagalbą. Vos tik atsistojo 
int ledo, i duobę, Įkrito ir 
)ats gelbėtojas. Jam stipriai 
nugarą rankomis Įsikabino 

mažiausiasis (8 metų) ber
nukas. Kazlauskas, su ber
nuku besipuškindamas ran
komis susigriebė už kranto, 
r juodu ištraukė atskubėję į 
pagalbą kiti. Likusieji du 
berniukai, mokėję plaukti, 
vargais negalais patys i 
krantą išsikrapštė.

LIETUVA SU LENKIJA 
PASIKEIS KALINIAIS.
Tarp Lietuvos ir Lenkijos 

vyriausybių atstovų prasi
dėję pasitarmai apie pasi
keitimą kaliniais. Lenkijos, 
ypatingai Vilnijos kalėji
muose sėdi nemaža lietuvių, 
nuteistų už lietuvišką veiki
mą. Lietuvos gi ketėjimuose 
yra lenkų, nuteistų už šnipi
nėjimą Lenkijos naudai. 
Dabar norima tokiais kali-1 
niais pasikeisti. Lenkai kali
niai iš Lietuvos kalėjimų 
butų paleisti ir išsiųsti į Len
kiją. Tąjjat padarytų ir len
kų valdžia.

Panašios derybos buvo 
vedamos ir su Sov. Rusija. 
Jau buvo sudaryti ir sąrašai 
asmenų, kuriais buvo nori
ma pasikeisti. Tačiau iki 
šiol nepavyko 
Sov. Rusija labai vengia iš
leisti Į užsienius savo pilie
čius.

susitarti

ZAPYŠKIO VARGŠAI EI
NA 10 KILOMETRŲ 

Į DARBĄ.
Žapyškio darbininkai, ne

turėdami arti kur gauti dar
bo, eina miško kirsti už 10 
ir daugiau kilometrų. Prity- 
lę darbininkai uždirba 4—5 
litus, o kurie neprityrę, tai 
uždirba 2—3 litus dienai. 
Neskaitant darbo, darbinin
kai kasdien turi suvaikščioti 
20 kilometrų. Miško darbai 
jau baigiami.

TREMTINIŲ KAIME DI-' 
DELIS VIENINGUMAS 

PAŽANGA.
Sugrįžusiems iš Rusijos 

buvusiems tremtiniams, ku-į 
rie negalėjo atgauti savo 
turtų, buvo duota iš.Teres- 
polio dvaro žemės. Tas nau-j 
jasis kaimas nuo tremtinių' 
ir buvo pavadintas Tremti
niais. Jie čia visi gyveno la
bai vieningai, sutartinai, lo
kių nesusipratimų, bylų šia
me kaime niekados nekyla. 
Daug jaunuolių veda tik sa-, 
vo kaimo mergaites. Kaimas 
yra padaręs labai didelę pa-, 
žangą: iši-istatęs gražius na
mus, giažiai apdirba laukus. 
Svarbesnes mašinas yra įsi
giję kooperatyviniu budu.

TAURAGĖ! SULAIKYTI 
NETIKRU PINIGU DIR

BĖJAI.
Šiomis dienomis Taura

gės turguje buvo sulaikyta, 
K. Baltrušaitienė, kuri norė-| 
jo vienam ūkininkui, pirk- į 
dama iš jo kviečių centnerį,! 
Įduoti 4 netikras dviejų litų 
monetas. Sulaikytoji polici
joje pareiškė, kad monetas I 
gavusi iš savo sūnaus Bro
niaus. B. Baltrušaitis, pas į 
kuri buvo rasta dar viena 2 
litų moneta, paaiškino, kad 
monetos esančios padirbtos 
T. Gvazdausko.

Gvazdausko bute, polici
jai padarius nuodugnią kra
tą, sandėliukyje rasti mone
toms gaminti Įvairus Įran
kiai ir metalai. Kvočiamas 
Gvazdauskas prisipažino, 
kad monetas dirbę kartu su 
A. Šimuliu.

Visi kaltinamieji areštuo
ti. Byla perduota teismo tar
dytojui.

PATEKO PO VEŽIMU.
Lekėčių gyventojas Šara- 

pas vežę iš Kauno savo 
krautuvei prekes. Kačergi
nės miške, važiuojant nuo 
kalno, nutruko kaklininkas. 
Šarapas ėjo pirma prilaiky
damas vežimą už dišliaus. 
Kaklininkui nutrukus, veži
mas sudavė arkliui, šis šok
damas pirmyn parbloškė 
Šarapą ir per ji perėjo veži
mas prikrautas prekių. Kiti 
žmonės rado sunkiai sužeis
tąjį, nugabeno pas ūkininką 
ir iššaukė gydytoją. Gydyto
ms rado, kad kaulai esą ne- 
?ulaužyti. Šarapą parsivežė 
įamiškiai.

ŠIMONYSE NUSISKAN
DINO JAUNAS VAI

KINAS.
Šiomis dienomis Alėtų 

kaimo 15 metų vaikinas Au
gustas Puzinas, gerai išgė- 
ęs Šimonių miestelyje, grįž

damas namo nusiskandino. 
Alėtos upelyje prasimušė le
dą ir palindo po ledų. Pa
stebėję praeiviai ištraukė, 
bet jau buvo negyvas.

A r Mulas Vertas $150,000?

Mulas yra skaitomas kvailiausis gyvulys, tačiau ne visi taip 
mano, štai, aktorius Bob Burns apdraudė savo mulą ,$150,000 
sumai. Jis vartoja jį judomuose paveiksluose ir sako, kad 
tas gyvulys jam esąs vertas didelių pinigų.

LIETUVOS ENERGIJOS ŠALTINIAI.
I ---------------

Čia kalbame apie šilumi-iTik iš Amerikos atvažiavę 
nę energiją, kuri šiais lai-i lietuviai panaudojo tam tik- 
kais taip yra būtina kiekvie-Islui mašinas. Mašinomis pa- 
no krašto pramonei, susisie-i gaminamos durpės geriau 

i kimui ir bendrai civilizaci-i tinka ir pramones reika- 
jniam kilimui. Svarbiausi Jams. Amerikos Lietuvių 
šiuo metu energijos šaltiniai Bendrovė Šiauliuose Įsteigė 

■yra akmens anglis ir nafta elektros stoti tiktai dur- 
į (benzinas, žibalas). Kas- pėmis kūrenamą. Bendrovė 
'kart didesnės reikšmės Įsi- Šiaulių rajone pradėjo dur- 
.gyja ir vadinamoji baltoji pių gamybą moderniomis 
Į anglis-elektra, kurios garny- priemonėmis. Dabar paga
lbai vartojama ir vandens minama žymiai geresnių 
įvaromoji jėga. Mėlynąją (sausesnių) durpių, ir jos 
|anglimi vadinama jėga, ku- pigesnės. Mašinomis pamo
sią sudaro vėjas. Raudonąja stos durpės sunaudojamos 
i anglimi vadiname saulės Kauno ir Šiaulių elektrinė- 
I spindulius, kurie sudaro ne- se, Pavenčių cukraus fabri- 
i išsenkamą energijos šaltinį, ke, Palemono plytinėje ir 
i dar nesunaudojama. Pilkoji 'mažesniais kiekiais kitose 
j anglis bus iš žemės iškasa- pramonės įmonėse. Rauko
mos durpės. Žaliaja anglimi mis iškasamas durpes uki- 

I vadina miškų medžiagą, ninkai naudoja tiktai kros- 
i naudojamą kurui. aių kurui bei pakratams.

NAUJAS BULGARŲ KAR
VEDYS.

Nužudytojo generolo Pejęvo ' 
vieton, vyriausiu Bulgarijos ar-. 
mijos vadu buvo paskirtas gen.' 
Petkovas, kurio atvaizdas čia 
parodytas. ■ >

PAŽANGUS SĄVAiTRAS'MS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
A. metams kainuoja $1.50. 
Pietų Amerikos lietuvių 
išsirašydami “Argentinos 

Adresas:

I u. s.
Pažinkite
gyvenimą,
Lietuviu Balsų

"A. I
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires. Argentina.

NAUJA VAISTŲ KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sek
om ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
isokių augalų lietuviškai, angliškai 
r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
igas gydo ir kaip reikia vartoti, 
ėaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
oriausia siųsti Money Orderiu, arba 
lopierinį dolerį laiške. Adre.as: (-)

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

UKMERGĖJ TRŪKSTA 
VANDENS.

Daugelis ukmergiečių la
bai bėdavoja su vandeniu, 
nes retas kas turi šulinius, o 
vandentiekio įsivesti nepa
jėgia. Ypatingai vandens 
reikalu susirūpinę dalis Kau
no, Deltuvos ir Sodų gatvių 
gyventojų, nes išai džius gy
ventojams naudotis skirtą 
hidrantą, vandens gauti yra 
be galo sunku ir brangu. Tu
rintieji savus šulinius nenori 
duoti svetimiesiems van
dens, kadangi svetimų žmo
nių lankymasis sudaro kai 
kurių nepatogumų.

ŠILUVOJ SUDEGĖ MO
KYKLA IR MOKYTOJAS.

Šiluvos valsčiuje 19 gruo
džio naktį sudegė Vičaičių 
pradžios mokykla. Subėgę 
gesinti gaisrą žmonės rado 
ant mokyklos lubų suanglė
jusį mokytojo Urbono lavo
ną. Urbonas pereitą vasarą 
apsivedė jauną žmoną ir 
blogai su ja sugyvenęs. Yra 
visokių kalbų. ;

TAURAGĖJE ŽMONĖS 
NETURI KURO.

Trukumas kuro Tauragė
je šįmet pradėjo reikštis vos 
pirmesniems šalčiams pasi
rodžius. Sandėliuose malkų 
visai nebegalima gauti. Iš 
kaimo atvežtas vienkinkis 
vežimas kaštuoja net 17 litų.
Meilė, Ženatvė ir Sutikimas 

Ženatvės Gyvenime.
Psychologijos mokslas ištyrinėjęs, 

had linksmas ir meilus, arba nelinks
mas ir nemeilus ženatvčs gyvenimas, 
neįvyksta pagal laimę ar nelaime, 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. D. 
377 South Street.

BRISTOL, CONNECTICUT.

ŠILUVOJ VAIKAS NUŠO
VĖ VAIKĄ.

Policijos vachmistro Ja- 
siuno 14 metų vaikas, be
žaisdamas su revolveriu, pa
taikė į galvą savo broliui, 11 
metų amžiaus, ir ji vietoje 
nušovė. Įvykus nelaimei bė
gęs miškan pasikarti, bet 
buvęs sulaikytas.

ZAPYŠKY SUŠALO 
BULVĖS.

Užėjus šalčiams, kai ku
lių ūkininkų blogai apdeng
tose rusyse, sušalo bulvės. 
Sušalusias bulves šeria gy
vuliams.
,’APARčlO ŽIEDAS IR KETURIOS 
ŪTOS APYSAKOS:

(I) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy- 
linti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
a. Jose nurodoma kaip žmones pai
ni tiki j visokius prietarus, 

burtus ir it. Kairia ........................ 15c-

PAGARSINIMAI
"KELEIVY"

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admln istracljon nevėliau PANEDE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
savaitės numerį nespėjama patai* 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusi* 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.C0. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

.Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes
nė m raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio" prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 50c.

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

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

Už energijos šaltinius tau
tos ir valstybės yra daug ka- 
i iavusios ir kraują bėjusios, 
ypatingai už naftą, kurios 
vertė buvo suprasta ir reikš
mė išaugo tiktai pereitam 
šimtmetyje.

Lietuva, deja, neturi nei 
akmens anglies, nei naftos. 
Vėjus ir saulės spindulius 
energijos gamybai žmonija 
dar nesugeba panaudoti. 
(Nebent vėjas pasuka ma
lūno sparnus). Lietuva turi 
tiktai miško, durpių ir van
dens. Tačiau ir šie energijos 
šaltiniai dar nėra tinkamai 
išnaudojami.

Iki šiol labiausiai išnau
dojamas miškas. Jo kasmet 
gana daug iškertama staty
bai, eksportui ir kurui. Ku
rui suvartojama apie 60% 
iškertamo miško. Bet šis ku
ras eina tiktai butų apkūre
nimui. Mašinoms varyti jis 
nelabai tinka. O vandens 
jėga dar beveik neišnaudo
ta. Ypač pastatyta lik kelia- 
tas mažų elektros stotelių, 

Į kurių turbinas varo vandens 
'jėga. Bet tai tik mažmožis. 
Energijos komitetas jau ke- 
liatą melų tyrinėja ir paruo
šė planą vandens jėgai pa
naudoti platesniu mastu. 
Tas planas jau pradedamas 
įgyvendinti. Deja, čia dide
lę kliūtį sudaro lėšų truku- 

jmas. Lietuvos elektrifikavi
mui reikėtų tuojau išleisti 
bent 50 milionų litų. Tokią 
siuną galima skirti tiktai per 

i keliatą metų. Žinoma, elek
trifikacijai lėšas turi surasti 

1 vyriausybė, . nes Lietuvoje 
nėra tiek pinigingų ir pra
moningų žmonių, kurie į 
elektros gamybą galėtų su
dėti 50 milijonų litų.

Kadangi vandens jėga da 
nėra išvystyta, tai elektrai 
gaminti dabar tenka vartoti 
įvežtinę akmens anglį.

Nors Lietuvos raistuose 
yra nemaža durpių, bet ir 
tas durpes iki šiol žmonės 
kasdavo plikomis rankomis.

Gaminant durpes naujo
viškais budais, iš jų gauna
ma žymiai vertingesnė kuro 
medžiaga. Presavimu (su
spaudimu) iš durpių gami
nami briketai-plytelės, ku- 
lie nedaug tesiskiria savo 
verte nuo briketų, gamina
mų iš akmens anglies nuo
trupų. Bet durpinių briketų 
gaminimo būdas da nėra iš
tobulintas ir jis per brangiai 
atsieina. Briketų ir kito pa
gerinto durpinio kuro gamy
bos budai dar nėra ištobu
linti ir perbrangųs.

Tačiau Lietuva jau nėra 
taip labai gamtos nuskriaus
ta šiluminės energijos šalti
niais, kaip gali atrodyti. Tie
sa, tautininkai pridarė kra
štui daug nuostolių, išpar
duodami valstybės miškus 
užsieniams. Bet ateis laikas, 
kuomet jų diktatūra bus pa
šalinta. Miškų Lietuvoje vėl 
priaugs, o tuo tarpu žmonės 
gal jau bus išmokę naudoti 
ir vandens jėgą ir vėją elek
trai gaminti. Anglių pirkti iš 
užsienio gal nereikės.

PABĖGĘS DESPERATAS.

Iš .Ohio valstijos beprotnamio 
anądien ištruko 4 pavojingi be
pročiai Trys buvo sugauti,, bet 
ketvirtas, Frank Hines, kurio 
atvaizdą čionai matome, pasi
slėpė.

Jus keliausit greitai ir patogiai musų 
populiariais laivais:

BREMEN • EUROPA
COLUMBUS

NEW YORK => HAMBURG
HANSA • DEUTSCHLAND

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Bremen ar Hamburgo.

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš 
Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir 
nuo birželio 26 iki liepos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

252 BOYLSTON ST., • BOSTON. MASS.

'HAMBURG-AMBBZCO
JWORTH GERBON LEOTDB

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 EILĖS, DAINOS IR BALADOS
SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikiu 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 turtingiausia eilių knyga lietuvių kolboje.

KAINA TIK S1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą 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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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mutų korespondentų ir 15 Lietuvos Laikreičlų.)

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Vienai musu skaitytojai 

Simus rašo iš Lietuvos:
Ką žada Naujieji Metai?... 

Iš visko kas dabar vyksta 
neatrodo, kad pasaulis eitų 
žmoniško susitvarkymo ke
liu. Kasdien visokių spalvų 
uniformos daugėja ir savo 
purvinais batais trempia 
kas seniau buvo gerbiama ii 
žmogaus idealu skaitoma. 
Visokie laisvės obalsiai pra
nyko ginklu žvangesy ir grei 
tai turbut atsidursime ka
tastrofos sukiny. Tos katas
trofos, kuri neišvengiamai 
ištiks Europą. Nes joje viso
kie priešingumai kas kartą 
vis labiau pasireiškia. Visoj 
toj velniavoj esame menki 
krisleliai, kuriuos gyvenimo 
audros blaškys ir joms pasi
priešinti neturim galios.

Bet norėtųsi nors tikėti, 
kad šiai audrai praūžus 
žmogus atgimtų ir pajustų 
savo vertę.

Tik kažin?... Juk dar 
Francuzijoj Verduno laukų 
kryžiai nespėjo supūti ir, 
rodos, turėtų žmogui aiškiai 
byloti kur jis šiandien eina.

Bet ar kreipia kas šian
dien i tai dėmėsi? Išeina, 
kad tos kruvinos žmonių au
kos buvo veltui, žmogus nie
ko nepasimokė iš praeities... 
Mėgdavau seniau kai kada 
apsilankyti Klaipėdos kraš
te. Turiu ten keliatą bičiu
lių. Ypač gražus ir mielas 
musų pajūris ir žmogeliai 
ten tokie švelnus buvo. Bet 
dabar ten Įsisuko iš Prūsų 
“rudojo maro“ liga ir viską 
pakeitė. Prieš savaitę buvau 
Smalininkuose. Sutikau pa
žįstamą krautuvninką, iš 
pavardės tikrą lietuvį. Jo tė
vai net menkai moka vokiš
kai. Kiek žinau, žmogus vi
sai ramus ir nesirūpindavo 
jokia politika. Dabar pavir
tęs tikra karikatūra. Apsi
vilkęs juoda uniforma, auk
šti batai iki kelių. Sveikinasi 
ranką ištiesęs ir rėkia 
“Heil!...” Man išsikalbėjus 
ir paklausus, kodėl toks pa
sikeitimas, atsakė: “Tamsta 
turi skaitai tai už garbę; 
žydo mes taip nesveikinam.”

tonu. Mat esu taip paveiktas 
uo kvailumu, kad nesijutau 
kai j) tą viską išdėsčiau.

Julius.

LAZDIJUOSE ĮLŪŽO PER 
LEDĄ 3 VAIKAI.

Šiomis dienomis, trys mo
kyklinio amžiaus berniukai, 
Kauno gatvėj, užėjus ant 
žšalusios vandens duobės 
asieiužinėti. Kadangi ledas 
>uVo dar plonas, tai visi trys 
ukrito į vandenį. Tai pama- 
ė čia pat buvusi maža mer- 
aitė ir tuojau pranešė An- 
anui Kazlauskui, kurio vai- 
;as buvo nelaimės ištiktų 
lerniukų tarpe. Kazlauskas, 
rrįžęs iš darbo, tuo metu 
jrausėsi ir pusplikis šoko j 
pagalbą. Vos tik atsistojo 
mt ledo, į duobę, Įkrito ir 
)ats gelbėtojas. Jam stipriai 
nugarą rankomis įsikabino 

mažiausiasis (8 metų) ber
niukas. Kazlauskas, su ber
niuku besipuškindamas ran
komis susigriebė už kranto, 
'.r juodu ištraukė atskubėję į 
pagalbą kiti. Likusieji du 
berniukai, mokėję plaukti, 
vargais negalais patys į 
krantą išsikrapštė.

LIETUVA SU LENKIJA 
PASIKEIS KALINIAIS.
Tarp Lietuvos ir Lenkijos 

vyriausybių atstovų prasi
dėję pasitarmai apie pasi
keitimą kaliniais. Lenkijos, 
ypatingai Vilnijos kalėji
muose sėdi nemaža lietuvių, 
nuteistų už lietuvišką veiki
mą. Lietuvos gi keiėjimuose 
yra lenkų, nuteistų už šnipi
nėjimą Lenkijos naudai. 
Dabar norima tokiais kali-1 
iriais pasikeisti. Lenkai kali
niai iš Lietuvos kalėjimų 
butų paleisti ir išsiųsti į Len
kiją. Tąjnat padarytų ir len
kų valdžia.

Panašios derybos buvo 
vedamos ir su Sov. Rusija. 
Jau buvo sudaryti ir sąrašai 
asmenų, kuriais buvo nori
ma pasikeisti. Tačiau iki 
šiol nepavyko susitarti. 
Sov. Rusija labai vengia iš
leisti į užsienius savo pilie
čius.

TREMTINIŲ KAIME DI
DELIS VIENINGUMAS į 

PAŽANGA.
Sugrįžusiems iš Rusijos , 

buvusiems tremtiniams, ku-l 
rie negalėjo atgauti savo
turtų, buvo duota iš.Teres- 
polio dvaro žemės. Tas nau
jasis kaimas nuo tremtinių 
ir buvo pavadintas Tremti
niais. Jie čia visi gyveno la
bai vieningai, sutartinai, jo
kių nesusipratimų, bylų šia
me kaime niekados nekyla. 
Daug jaunuolių veda tik sa-, 
vo kaimo mergaites. Kaimas 
yra padaręs labai didelę pa
žangą: išsistatęs gražius na-' 
mus, giažiai apdirba laukus. 
Svarbesnes mašinas yra įsi- j 
giję kooperaty vinių budu.

TAURAGĖJ SULAIKYTI 
NETIKRU PINIGU DIR

BĖJAI.
Šiomis dienomis Taura-j 

gės turguje buvo sulaikyta j 
K. Baltiušaitienė, kuri nore-; 
jo vienam ūkininkui, pirk- Į 
dama iš jo kviečių centnerį,1 
įduoti 4 netikras dviejų litų 
monetas. Sulaikytoji polici-Į 
joje pareiškė, kad monetas I 
gavusi iš savo sūnaus Bro- Į 
niaus. B. Baltrušaitis, pas, 
kurį buvo rasta dar viena 2 
litų moneta, paaiškino, kad 
monetos esančios padirbtos 
T. Gvazdausko.

Gvazdausko bute, polici
jai padarius nuodugnią kra
tą, sandėliukyje rasti mone
toms gaminti įvairus įran
kiai ir metalai. Kvočiamas 
Gvazdauskas prisipažino, 
kad monetas dirbę kartu su 
A. Šimuliu.

Visi kaltinamieji areštuo
ti. Byla perduota teismo tar
dytojui.

PATEKO PO VEŽIMU.
Lekėčių gyventojas Šara- 

pas vežę iš Kauno savo 
krautuvei prekes. Kačergi
nės miške, važiuojant nuo 
kalno, nutruko kaklininkas. 
Šarapas ėjo pirma prilaiky
damas vežimą už dišliaus. 
Kaklininkui nutrukus, veži
mas sudavė arkliui, šis šok
damas pirmyn parbloškė 
Šarapą ir per jį perėjo veži
mas prikrautas prekių. Kiti 
žmonės rado sunkiai sužeis
tąjį, nugabeno pas ūkininką 
ir iššaukė gydytoją. Gydyto
jas rado, kad kaulai esą ne- 
?ulaužyti. Šarapą parsivežė 
namiškiai.

A r Mulas Vertas $150,000?

Mulas yra skaitomas kvailiausis gyvulys, tačiau ne visi taip 
mano, štai, aktorius Bob Burns apdraudė savo mulą $150,000 
sumai. Jis vartoja jį judomuose paveiksluose ir sako, kad 
tas gyvulys jam esąs vertas didelių pinigų.

UKMERGĖJ TRŪKSTA 
VANDENS.

Daugelis ukmergiečių la
bai bėdavoja su vandeniu, 
nes retas kas turi šulinius, o 
vandentiekio įsivesti nepa
jėgia. Ypatingai vandens 
reikalu susirūpinę dalis Kau
no, Deltuvos ir Sodų gatvių 
gyventojų, nes išai džius gy
ventojams naudotis skirtą 
hidrantą, vandens gauti yra 
be galo sunku ir brangu. Tu
rintieji savus šulinius nenori 
duoti svetimiesiems van
dens, kadangi svetinių žmo
nių lankymasis sudaro kai 
kurių nepatogumų.

ŠILUVOJ SUDEGĖ MO
KYKLA IR MOKYTOJAS.

Šiluvos valsčiuje 19 gruo
džio naktį sudegė Vičaičių 
pradžios mokykla. Subėgę 
gesinti gaisrą žmonės rado 
ant mokyklos lubų suanglė
jusį mokytojo Urbono lavo
ną. Urbonas pereitą vasarą 
apsivedė jauną žmoną ir 
blogai su ja sugyvenęs. Yra 
visokių kalbų.

LIETUVOS ENERGIJOS ŠALTINIAI.
Čia kalbame apie šilumi-|Tik iš Amerikos 

nę energiją, 1 
kais taip yra būtina kiekvie-islui mašinas. Mašinomis pa- 

'no krašto pramonei, susisie-i gaminamos 
i kimu i ir bendrai civilizaci-1 tinka ir

.v «piC cnuiiii- j ha u /TLiiicm^s atvažiavę 
kuri šiais lai-; lietuviai panaudojo tam tik

...Ir kiekvienam piemenga
liui praeinant ir pakeliant 
ranką, visi priversti atsaki
nėti tuo pačiu idijofizmu. 
Atrodo visa tai kvaila, vie
nok šiandien- tai skaitoma 
jėga, su kuj'ią visi skaitosi.

Na, ar tai tie pasiutimas?., 
r Kas bus dar po metų?... 
Tur but- žmonių smegenys 
mažėja, o kumščios didė
ja... Laimingas Amerikos 
žemynas, kad jisai ta kvaila 
idiotų liga iki šiol dar neuž
sikrėtė.

Atleisk, kad rašau tokiu

• NAUJAS BULGARŲ KAR
VEDYS.

ZAPYŠKIO VARGŠAI EI
NA 10 KILOMETRŲ 

Į DARBĄ..
Žapyškio darbininkai, ne

turėdami arti kur gauti dar
bo, eina miško kirsti už 10 

■ ir daugiau kilometrų. Prity
rę darbininkai uždirba 4—5 
litus, o kurie neprityrę, tai 
uždirba 2—3 litus dienai. 
Neskaitant darbo, darbinin
kai kasdien turi suvaikščioti 
20 kilometrų. Miško darbai 
jau baigiami.

PAŽANGUS SĄVAlTRAsTIS 
ARGENTINOS LIETUVIŲ

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas:

"A. L. BALSAS" 
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

ŠIMONYSE NUSISKAN
DINO JAUNAS VAI

KINAS.
Šiomis dienomis Alėtų 

kaimo 15 metų vaikinas Au
gustas Puzinas, gerai išgė- 
ęs Šimonių miestelyje, grįž

damas namo nusiskandino. 
Alėtos upelyje prasimušė le
dą ir palindo po ledų. Pa
stebėję praeiviai ištraukė, 
bet jau buvo negyvas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sek
om ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
isokių augalų lietuviškai, angliškai 
r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
igas gydo ir kaip reikia vartoti, 
iaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
.oriausia siųsti Money Orderiu, arba 
lopierinj dolerį laiške. Adrcas: (-)

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

TAURAGĖJE ŽMONĖS 
NETURI KURO.

Trukumas kuro Tauragė
je šįmet pradėjo reikštis vos 
pirmesniems šalčiams pasi
rodžius. Sandėliuose malkų 
visai nebegalima gauti. Iš 
kaimo atvežtas vienkinkis 
vežimas kaštuoja net 17 litų.
Meilė, Ženatvė ir Sutikimas 

Ženatves Gyvenime.
Psychologijos mokslas ištyrinėjęs, 

kad linksmas ir meilus, arba nelinks
mas ir nemeilus ženatvės gyvenimas, 
neįvyksta pagal laimę ar nelaimė, ale 
pagal žinojimą ir supratimą, papra
stų ir saviškų ženatvės ir meilės vei
klų. Rašykit DABAR dėl išdėstinėji- 
mo ir pamokinimo.

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

BRISTOL, CONNECTICUT.

ŠILUVOJ VAIKAS NUŠO
VĖ VAIKĄ.

Policijos vachmistro Ja- 
siuno 14 metų vaikas, be
žaisdamas su revolveriu, pa
taikė į galvą savo broliui, 11 
metų amžiaus, ir jį vietoje 
nušovė. Įvykus nelaimei bė
gęs miškan pasikarti, bet 
buvęs sulaikytas.

ZAPYŠKY SUŠALO 
BULVĖS.

Užėjus šalčiams, kai ku- 
1 ių ūkininkų blogai apdeng
tose imsyse, sušalo bulvės. 
Sušalusias bulves šeria gy
vuliams.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
ŪTOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) ty
linti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
a. Jose nurodoma kaip žmonės pai- 
ai tiki j visokius prietarus, 

burtus ir tt. Kaina ........................ 15c'.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnistraci jon nevėliau PANEDE- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
savaitės numerį nespėjama patal- 
plnt.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.C0. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

.Už pa j Ieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojlmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 50c.

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

“KELEIVIS,” 253 BROADWAY,

imam kilimui. Svarbiausi 
šiuo metu energijos šaltiniai 

lyra akmens anglis ir nafta 
į (benzinas, žibalas). Kas- 
1 kart didesnės reikšmės įsi- 
jgyja ir vadinamoji baltoji 
I anglis-elektra, kurios gamy- 
įbai vartojama ir vandens 
įvaromoji jėga. Mėlynąją 
j anglimi vadinama jėga, kil
nią sudaro vėjas. Raudonąja 
i anglimi vadiname saulės 
I spindulius, kurie sudaro ne- 
i išsenkamą energijos šaltinį, 
į dar nesunaudojama. Pilkoji 
anglis bus iš žemės iškasa- 

imos durpės. Žaliaja anglimi 
I vadina miškų medžiagą, 
i naudojamą kurui.

Už energijos šaltinius tau
tos ir valstybės yra daug ka- 
i iavusios ir kraują bėjusios, 

i ypatingai už naftą, kurios 
Įvertė buvo suprasta ir reikš- 
Įmė išaugo tiktai pereitam 
šimtmetyje.

Lietuva, deja, neturi nei 
akmens anglies, nei naftos. 

I Vėjus ir saulės spindulius 
I energijos gamybai žmonija 
dar nesugeba panaudoti. 
(Nebent vėjas pasuka ma
lūno sparnus). Lietuva turi 
tiktai miško, durpių ir van
dens. Tačiau ir šie energijos 
šaltiniai dar nėra tinkamai 
išnaudojami.

Iki šiol labiausiai išnau
dojamas miškas. Jo kasmet 
gana daug iškertama staty
bai, eksportui ir kurui. Ku
rui suvartojama apie 60% 
iškertamo miško. Bet šis ku
ras eina tiktai butų apkūre
nimui. Mašinoms varyti jis 
nelabai tinka. O vandens 
jėga dar beveik neišnaudo
ta. Ypač pastatyta tik kelin
tas mažų elektros stotelių, 

'kurių turbinas varo vandens 
Į jėga. Bet tai tik mažmožis. 
Energijos komitetas jau ke
liatą melų tyrinėja ir paruo
šė planą vandens jėgai pa
naudoti platesniu mastu. 
Tas planas jau pradedamas 
įgyvendinti. Deja, čia dide
lę kliūtį sudaro lėšų truku
mas. Lietuvos elektrifikavi
mui reikėtų tuojau išleisti 
bent 50 milionų litų. Tokią 

Į sumą galima skirti tiktai per 
.keliatą metų. Žinoma, elek
trifikacijai lėšas turi surasti 
’vyriausybė,, nes Lietuvoje 
nėra tiek pinigingų ii- pra
moningų žmonių, kurie Į 
elektros gamybą galėtų su
dėti 50 milijonų litų.

Kadangi vandens jėga da 
j nėra išvystyta, tai elektrai 
(gaminti dabar tenka vartoti 
įvežtinę akmens anglį.

Nors Lietuvos raistuose 
yra nemaža durpių, bet ir 
tas durpes iki šiol žmonės 
kasdavo plikomis rankomis.

SO. BOSTON, MASS. /

i durpės geriau 
pramones reika

lams. Amerikos Lietuvių 
Bendrovė Šiauliuose įsteigė

’ elektros stoti tiktai dur
pėmis kūrenamą. Bendrovė 
Šiaulių rajone pradėjo dur
pių gamybą moderniomis 
priemonėmis. Dabar paga
minama žymiai geresnių 
(sausesnių) durpių, ir jos 
pigesnės. Mašinomis paruo
štos durpės sunaudojamos 
Kauno ir Šiaulių elektrinė- 

ise, Pavenčio cukraus fabri
ke, Palemono plytinėje ir 

(mažesniais kiekiais kitose 
'pramonės įmonėse. Ranko
mis iškasamas durpes ūki
ninkai naudoja tiktai kros
nių kurui bei pakratams.

Gaminant durpes naujo
viškais budais, iš jų gauna
ma žymiai vertingesnė kuro 
medžiaga. Presavimu (su- 

ispaudimu) iš durpių gami
nami briketai-plytelės, ku
rie nedaug tesiskiria savo 
verte nuo briketų, gamina
mų iš akmens anglies nuo
trupų. Bet durpinių briketų 
gaminimo būdas da nėra iš- 

i tobulintas ir jis per brangiai 
I atsieina. Briketų ir kito pa- 
. gerinto durpinio kuro gamy
bos budai dar nėra ištobu- 

, linti ir perbrangųs.
Tačiau Lietuva jau nėra 

(taip labai gamtos nuskliaus
ta šiluminės energijos šalti
niais, kaip gali atrodyti. Tie
sa, tautininkai pridarė kra
štui daug nuostolių, išpar
duodami valstybės miškus 
užsieniams. Bet ateis laikas, 
kuomet jų diktatūra bus pa
šalinta. Miškų Lietuvoje vėl 
priaugs, o tuo tarpu žmonės 
gal jau bus išmokę naudoti 
ir vandens jėgą ir vėją elek
trai gaminti. Anglių pirkti iš 
užsienio gal nereikės.

Iš.Ohio valstijos beprotnamio 
anądien ištruko 4 pavojingi be
pročiai Trys buvo sugauti,, bet 
ketvirtas, Frank Hinęs. kurio 
atvaizdą čionai matome, pasi
slėpė.

Nužudytojo generolo Pejevo 
vieton, vyriausiu Bulgarijos ar
mijos vadu buvo paskirtas gen. 
Petkovas, kurio atvaizdas čia 
parodytas.

Jus keliausit greitai ir patogiai musų 
pomdiariais laivais:

BREMEN • EUROPA
COLUMBUS

NEW YORK ® HAMBURG
HANSA * DEUTSCHLAND

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Bremen ar Hamburgo.

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš 
Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir 
nuo birželio 26 iki lie nos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

252 BOYLSTON ST„ ■ BOSTON. MASS.

HAMBURG-AMBBICO LINĖJUI 
WORTH GERMAN LLOYDl^J

I I II

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 m 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 EILĖS, DAINOSIR BALADOS
SIELOS
BALSAI

K
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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 turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad- 
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

B
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Vietines Žinios
AREŠTAVO ROOSEVEL- DRG. A. J. KUPSTIS FE- 

TO ŠMEIŽIKUS.
Šlykštus reakcininkų išsišo

kimas prieš šalies prezi
dentą.

Prezidento Roosevelto po
litiniai priešai nuėjo savo 
Šmeižtais taip toli, kąd poli
cija rado reikalo juos jau 
sustabdyt. Štai, pereitą sa
vaitę Bostono republikonai 
turėjo vienam hotely puotą 
ir nutarė pasidaryti prezi
dentą išjuokiančių kortų. 
Kortose buvo atvaizduotas 
nuogas žmogus, kuris bėga 
kiek tik galėdamas, o prezi
dentas paskui jį vejasi ir sa
ko: "Palauk, kaimyne, aš 
da neužbaigiau savo džia- 
bo...” Tas nuogas žmogus 
pavadintas “Amerikos Biz
nierium,” bet šita šlykšti ka
rikatūra turi dvejopos pras
mės. Policija sučiupo tas 
kortas dar spaustuvėj jas 
spausdinant. Spaustuvnin- 
kas buvo areštuotas. Gali 
but,, kad bus įvelti ir tie, ku
rie liepė tas kortas spaus
dinti. Jų buvo užsakyta 300. 
Republikonai ketino jas iš
dalinti tarp savo bankieto 
dalyvių.

Reakcininkų propaganda 
prieš pažangųjį šalies virši
ninką jau tiek įsisiūbavo, 
kad jau kiekvienas proto iš
gverėlis jaučia savo pareiga 
drėbti jo veidan saują pur
vų. Teisybę policijos virši- 
ųinkas pasakė: jeigu tie su
tvėrimai drįstų šitaip ap
šmeižti valstybės galvą ku
rioj nors diktatūros šaly, tai

DERALĖS VALDŽIOS 
TARNYBOJ.

Nepaprasta oro išdaiga.
Pereitą nedėldienį Bosto

nas pergyveno nepaprastą 
oro permainą. Iš pat lyto li- 
nojo šiltas lietus ir nuplovė 
visą buvusį sniegą. Po pietų 
pasirodė saulė ir oras taip 
atšilo, kad rodėsi, jog tuoj 
pražydės jau gėlės. Bet stai
giai pradėjo temti dangus. 
Iš erdvės pradėjo leistis juo
das debesis, kuris baisiai 
ūžė, staugė, žaibavo ir tran
kė perkūnais. Jis nusėjo 
sniegu visą' žemę, aplipdė 
medžius ir triobesius. Į 10 
minučių vėl pasidarė žiema. 
Temperatūra tuoj nukrito ir 
pradėjo smarkiai šalti.

Šią žinią rašant, Bostone 
vėl liia lietus ir žiemos nei 
pėdsakų nėra.

: į ....Bus socialistų susirinkimas.
Ateinančią subatą, 28 

sausio, kaip 7:30 vai. vaka
ro, “Keleivio” redakcijoj 
bus LSS. 60 kuopos susirin
kimas. Visi draugai prašo
mi susirinkti pažymėtu lai
ku, nevėluoti.. Iš centro yra 
atėjusi jau nauja LSS. kon
stitucija, su kuria būtinai 
reikia visiems susipažinti. 
Yra ir kitų svarbių reikalų 
aptarti. Taigi dalyvaukime 
visi. Sekretorius.

Vaikas pabėgo su $33,600.
George Derome, 18 metų 

amžiaus italukas, kuris tar
navo vienoj biznio firmoj 
kaip pasiuntinys, pereitą są- 
vaitę pabėgo su $33,600, ku
rie jam buvo įduoti nunešt 
bankon.

Jeigu jums reikia išpildyt INCOME | 
TAKSUS, duokit išpildyt prityru- 1 
šiam Taksų Akauntantui,

A. J YOUNG
(JANKAUSKAS)

Jis tame darbe prityręs ir turėsite j 
sutaupų. Adresas:

101 BAXTER ST., SO. BOSTON.
Tel. SOU 1673.

Tel. CAPitol 6154

A. J. YOUNG 
(JANKAUSKAS) 

ADVOKATAS
G BEACON STREET, Room 627 ' 

BOSTON, MASS. - 
Res. SOUth Boston 4673

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darba prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

Išvažiuoja pasikieminėti.
Roland Ketvirtis, plačiai 

žinomas musų apielinkėje 
laikrodininkas išvažiuoja j 
Vakarų Indijų salas, Pietų 
Amerikon pasikieminėti. 
Kelionė užtruks virš 3 sąvai- 
čių. Sugrįžus jam Bostonan 
bus įdomu patirti kaip pa
veiks ant jo Indijų salų gra
žuolės ir karšti saulės spin
duliai. R.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(BEPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotai, ir Šventadieniaia 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman .t. arti Central >kv.

CAMBRIDGE, MASS.

Nušoko nuo Broadway tilto.
Anksti pereito nedėldie- 

nio rytą nuo Broadway tilto 
nušoko į jūrių kanalą tūlas 
Thomas Pappas, 46 metų 
amžiaus vyras. Ugniagesiai 
skenduolį iš vandens išgrie
bė tik po valandos laiko. Li
kusi jo žmona sako, kad jis 
buvęs nesveikas, neturėjęs 
darbo ir jautęsis labai nera
mus.

Telefonu 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandoe; nuc 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vėkue.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS,

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui prisiatom iki 20 mylių.

Savininka. A. ZARDESKAS.

323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

SLA. 188 KUOPOS KON
CERTAS IR ŠOKIAI.

Subatoje, Sausio-Jan. 28, 
■7:30 vakare, įvyks gražus 
(vakaras Lietuvių Žinyčios 
j didžiojoj salėj, 4-th ir At- 
, lantic sts., So. Bostone. Ge- 
! ra orkestrą gros šokius pasi-

SMAGI ŽINIA VISIEMS, 
šeštadienio vakare, vasa

rio 4 d. Dorchesterio SLA. 
359 kp. rengia prieš Užga
vėnes ■ savo Metinį Balių, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, E ir Silver st., So. Bo
stone. Balius prasidės nuo 
7:30 vakare. Šokiai bus a- 

,„ bejose svetainėse. Grieš vi- 
skirtas namų įkainuoto ju sų mėgiama Al Stevens or- 
prie Federal Housing Admi- kest-J'a- Ęus gardžių gėrimų 
nistracijos. Jis dabar eina .n’ užkandžių. Praeityje Dor- 
savo pareigas prie federates chesteriecių Metiniuose Pa
valdžios namų statybos nau- I1U0^e dalyvaudavo labai 
jojo projekto South Bosto- g'razVs skaičius publikos, 
ne, pajūrio distrikte, kur jaunimo ir suaugusių. Tas 
bus pastatyta eilė moderniš- padarydavo daug smagumo 
kų gyvenimui namų, pana-11 ‘engėjams ir dalyviams, nes 
šiai kaip Old Harbor Villa- Y1S1 s!P^'iai. pasilinksmin- 
ge. Dr-go Kupsčio pareiga l^aX0-. Tikimęs, kad ir šiame 
bus, kartu su kitais, nustaty- ® vįsl dalyvaus. Ren- ... . . - . . v i •» z-1 z-v z-l nr o iv rv <v C’ Ir n

Drg. A. J. Kupstis.

Gerai žinomas musų vie
tinis veikėjas ir verslinin
kas, drg. Antanas J. Kupstis, 
šiomis dienomis tapo pa
siirtas namu ]'

liuose dalyvaudavo labai

LAIMĖS IŠBANDYMO 
VAKARAS.

Sausio 29, sekmadieny, baigus koncertui.
nuo 7 vakaro, bus negirdė
tų naujenybių Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliube, 376 
Broadway, So. ~

Koncertą išpildys: J. 
Niaura-Audickas, Basana
vičiaus kvartetas ir “Du Bro-

Bostone, liukai;” bus suvaidinta juo- 
Kiekvienas čia galės išban- kinga komedija ir turėsime 
dyt savo laimę ir linksmai kitų įvairių pamarginimų. 
praleist vakarą. Supranta- Vakaras bus tikrai įvairus ir 
ma, laimę galės ištirt tik at- įdomus. Visi ateikite. Įžan- 

BuS| ga 40 centų ypatai. (-)

praleist vakarą.
pamarginimų.

Dr. Leo J. Podded
Iš Leningrado. ii 

Specialistas Vyriškų ir Moterišką 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną- 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVE., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4670.

ti kainą, kurią valdžia turės 
užmokėti namų savinin
kams už nugriaunamus jų 
senus namus.

į Tai yra svarbi ir atsako- 
jie butų tuojaus sustatyti pareiga, ir tik apu
prie sienos ir be jokiu cere- OaĮijaųi valstijos senatouui, 
moniju sušaudyti. ‘ dbhnui J..Kerrigan, si tarny- 

_____ - bą teko lietuviui. C.
Bostone žmonės daugiausia !A1S J°hn J. Keuigan 

plėšiami. ;
. , . . . I U neuzii•Bostoną valgo airiai kata- fjnkimu.

likai. Rodos, čia turėtu but
labai teisinga valdžia. Ištik- i Smagu pažymėti, kad šį- 
ro gi turbut niekur nėra tiek met jau kelintas iš eilės he- 
vagysčių ir grafto, kiek čik. tuvis gauna valdžios tarny- 
Žmonės čia plėšiami iš visu bą. Nelabai senai Dr. P. J. 
pusiu. Niekur didmiesčiu Jakimavičius tapo pąskir- 
gyvehtojai nemoka tokiu . tas Valstijos Sveikatos Ko- 
aukštų taksų, kaip Bostone. | misijonierium; paskui gerą 
Gatvėkariai, 
ninkai važiuoja į darbą, čia 
taipgi brangiausi. Dabar fe
derate elektros komisija pa
rodė, kad ir už elektrą bos
toniečiai yra daugiau plėšia
mi, negu kitų miestų gyven
tojai. Kituose miestuose'Už 
500 kw. valandų elektros 
žmonės moka $10.60, o Bos- 
t,olie — $17.30. Beveik dvy- 
gubai! ,
Atėmė iš merginos pinigus 

ir automobilį.
Važiuojant p-lei Mary 

Dakin automobilium, vienoj 
Everetto gatvėj jos mašinon 
įšoko jaunas banditas ir, į- 
lėmęs į šoną revolverį, liepė 
pasukti į tamsią gatvę, kur 
jis atėmė iš jos $15 pinigų, 
paskui išmetė ją iš automo- 
piliaus ir nuvažiavo juo pats 
vienas.

Nušovė automobiliuje 
žmogų.

Pereitą savaitę Lynne bu
vo nušautas mašinų parda
vėjas Frank Anderson. Jis 
važiavo automobilium West 
Green gatve, kaip nuo šali
gatvio kažin kas pradėjo jį 
šaudyt. Jį pervėrė 5 kulip- 
kos ir jis tuoj susmuko prie 
automobiliaus vairo. Auto
mobilis nusirito vienas pa
kalnėn ir atsimušė į namo 
sieną. Šovikas.ar šovikai ne
žinomi.

Ties Provincetownu buvo 
rasti “jūrių smako” kaulai. 
Kai juos apžiurėjo Harvar
do Muziejaus mokslininkai, 
tai pasirodė, jog tai didelio 
ryklio (šarkoj grobias,

Ant Memorial drive, Cani- 
bridge’uje, susikalė :3 auto
mobiliai. Italas Costello iš 
Malden o buvo užmuštas.

. Ren- 
I gėjai deda pastangas kad 
atsilankiusius puikiausiai 
priimti, pavaišinti, palinks
minti ir patenkinti. Taigi* 
gerbiami Dorchesterio, So. 
Bostono, Cambridge’aus, 
Brightono, Roxburio, Ros- 
lindale SLA. nariai ir rėmė
jai nuoširdžiai kviečiami

silankius ypatiškai. Bus, 
taipgi užkandžių ir muzika-j 
lė programa, įžanga tik 10c. 
Rengia ALDLD. 2 kuopos 
moterys. Kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjos.

Senato- dalyvauti Dorchesterio SLA. 
„ „ ’i ya 359 kp. metiniame Baliuje

i labai prielankus lietuviams I ir Smagiąi, ir linksmai laika 
ir neužmiršta mus nei po ' praIeisti vasario 4-tą, Lietu

vių Salėj, So. Bostone.
Kviečia SLA. 359 kp.

kuriais darbi-' tarnybą gavo adv. Juozas 
!Ciunis, o dabar geron vie
ton tapo paskirtas drg. Kup
stis

Namų įkainuotojo parei
gos yra svarbios, nes jos rei
kalauja netik gero nusima
nymo apie namų vertę, bet 
ir sąžiningumo. Išpirkdama 
senas nuosavybes, valdžia 
nori apsaugoti save ir tų 
nuosavybių savininkus nuo 
galimų suktybių bei grafto. 
Drg. A. J. Kupstis, kuris per 
suvirš 20 metų yra Real Es
tate biznyje, savo patyrimu 
ir gerais rekordais pilnai 
valdžios reikalavimus pa
tenkino. Linkėtina jam ge
riausios kloties šiame nauja
me darbe.

R. Židžiunas.

Lietuvių Radio Programa.
Sausio 28, radio progra

ma per stoti WORL, 8:00 
vai. ryte. (1) Modernistics 
orkestrą iš Gambridge; (2) 
A. Yuga, komikas iš South 
Bostono, pasakys monolo
gą : “Daryk kaip visi kiti da
ro”; (3) žinios.

Sausio 29, sekmadieny, 
radio programa per stotį 
WORL, nuo 9:30 iki 10:30 
ryte, bus sekanti: (1) Lon- 
gin Buinio, Jr., Cavaliers or
kestrą iš Cambridge; (2) 
Dainininkė Ona Mineikiutė 
iš Montellos; (3) V. Min- 
kienė pasakys pasaką.

Steponas Minkus.

Netoli nuo Newton Lower. 
Falls pereitą savaitę įlūžo 
per ledą ir prigėrė Charles 
upėj Helena Orrok, 8 metų 
mergaitė. Policija du kartu 
sprogdė ledą dinamitu, bet 
lavono nesurado.

F^pniLCO I 
p5 RADIO j

8

TIK KĄ IŠĖJO. Su šešiais guzikais nustatyt stotis.
Pastatomas ant žemės. Jų kaina buvo nustatyta b
$59.95, dabar mes jums pristatysime į namus tik R

už $39.95. ' So
Aišku, ta kaina bus tik trumpam laikui, tad ne- S 

laukit ilgai, UŽSISAKYKIT TUOJAUS telefonu S 
arba laišku. S

Duodam ir lengvais išmokėjimais.
Gyvenantieji arčiau užeikit ypatiškai pasižiūrėti h 

ir išgirskite kaip maloniai groja.

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

Tel. SOUth Boston .1619 S

PRANEŠIMAS.
D-ras A. J. West (Višhiaus- [ 

kas), kurio ofisas randasi 478 _ 
Gallivan Boulevard, Dorcheste- ~ 
ry, šiuomi prapeša visiems savo ■ 
pacientams, •’Mead jo ofisas bus Į 
uždarytas pradedant su vasario : R 
1 diena iki kbvo 1 d., 1939 m. f 
Daktaras ir jo žmona išVažiuo- h 
ja vakacijoms į Floridą. (- V

Walthamo italas Scalia, I f
kuris nušovė savo švogerį, 
tapo nuteistas kalėjimai! vi
sam amžiui. Jis turi septy
netą vaikų.

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.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
TįJf Y PERKRAUS-

TYTOJAI.
ffUgsoiEvf ' (Insured 

AIov*rs)
PeVkraustoni

f (i č’a Pat *l j t°-

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

Tel. SOUth Boston 4618

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveik«lui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

NUOŠIRDUS
i I

STIPRINANTIS
STIPRUS

Jis vyrų Elius!
□

i k

Iš Krano—Parodyk į Kraną

Bonkom—12 Ancų ir Pilnom Kvor
FO^

BREV/ED BY HAFFENREFFER & CO., INC., BOSTON, MASS., BREWERS SINCE 1870

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS 

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

'- Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12

9.
12

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
i SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRtSTAS

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

447 Broadway, So. Boston, Mui. ,

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9. ■

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖBO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

south
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

j TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

1ŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai. • 

Taisymo ir demonstravimo vieta:
i HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.>


