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Hitleris Sutinka Savo I Nepralaimėtas.

“Žygį į Rytus” Atidėti Ispanijos ambasadorius 
Londone sako, kad Barcelo- 
nos kritimas da nereiškia,
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BET REIKALAUJA PA
SAULIO TURTŲ DA

LYBŲ.
Jeigu Vokietijai, Italijai ir 
Japonijai niekas nesiprie- 

šinsj tai karo nebusią.
Šį panedėlį Hitleris pasa

kė susirinkusiam fašistų sei
mui ilgą prakalbą, kurios 
nekantriai laukė visas pa
saulis. Visi tikėjosi, kad jis 
iškels kitoms valstybėms to
kių reikalavimų, kurie neiš
vengiamai turės privesti 
prie karo. Bet šį kartą jis 
kalbėjo ramiau, negu prieš 
Austrijos ir Čekoslovakijos 
avantiūras.

Jo kalba tęsėsi ištisas 2 
valandas ir 15 minučių ir 
buvo transliuojama per ra
diją beveik po visą pasaulį. 
Ji aiškiai girdėjosi ir Ame
rikoje. Nors jos tonas buvo 
švelnesnis, negu kitais kar
tais, vis dėl to joje buvo pa- 
kąnkamai grūmojimų de
mokratinėms valstybėms ir 
pasaulio taikai. Vokietija 
karo nenorinti, jis aiškino. 
Bet jai keikia daugiau že
mių, reikia kolonijų, reikia 
rinkų savu produktams par
duoti. To paties reikia Itali
jai ir Japonijai. Taigi bend
ri reikalai riša šitas tris val- 
tybes . į krūvą ir verčia jas 
jieškoti “teisybės.”- O toji 
•‘teisybė” yra tokia, kad pa
saulio turtai turi but teisin
giau tarp valstybių padalyti. 
Gi teisingumą nustatyti ne
sunku. Kuri valstybė turi 
daugiau gyventojų, kuri yra 
narsesnė ir vertingesnė, ta 
turi gauti daugiau kolonijų. 
Na, o kas gali but narsesnis 
už Vokietijos nacius, Itali
jos fašistus ir Japonijos mi- 
litaristas? Narsesnių už juos 
nėra. Taigi aišku, kad jiems 
daugiausia ir reikia. Jeigu 
demokratinės valstybės šitą 
“teisingumą” pripažins, tuo-- 
met pasauly bus taika ir ra
mybė,

Bet jeigu kas drįs šitiems 
fašistų reikalavimams prie
šintis, tai tas bus karo kurs
tytojas, tas bus žydas ir ko
munistas, ir prieš tokius Vo
kietija nenusileisiahti. O jei
gu tokie “žydai” ir “komu
nistai” pirma įtrauktų kąran 
Italiją, tai Vokietija eisian
ti ginti Italijos.

“Žydais” ir “komunis
tais” Hitleris vadina demo
kratines valstybes ir bend
rai visus, kas tik kritikuoja 
fašizmą. Todėl, jei tie “žy
dai” ir “komunistai” Vokie
tijos reikalavimams nesi
priešins ir sutiks su ja “tei
singai” pasidalinti Afrikos 
kolonijomis, neužmirštant 
ir Italijos reikalavimų, tai 
Hitleris savo “Žygį į Ry
tus,” kitaip pasakius, žygį 
prieš Sovietų Rusiją, atidė- 
siąs neribotam laikui. Bet 
tik atidėsiąs. Reiškia, visai 
nuo to žygio jis neatsisako. 
Vienoj vietoj jis pareiškė: 
“Vokietija šiandien džiau
giasi turėdama ramias sie
nas su kaimynais vakaruo
se, pietuose ir šiaurėj.”

Čia jau išvada siūlosi pa
ti, kad. rytų siena, tai yra 
Siena su Lenkija, pro kurią 
eina kelias į Sovietų Rusiją, 
toji siena nėra “rami;”-

Teign gerai pagalvosim,

i tai pamatysime, kad tai yra 
tikrai akyplėšiška kalba. Vi
sų pirma, Italija reikalauja 
franeuziškų kolonijų Afri
koje ir nusileidimų Vidur
žemio juroj, o jeigu Fran- 
euzija tam pasipriešins, tai 
ji bus karo kurstytoja ir Vo
kietija tada padės Italijai 

i Francuziją mušti. O vėliau 
'Francuzija ir Anglija turi 
grąžinti Vokietijai visas ko
lonijas Afrikoj, kurios buvo 
iš jos atimtos po karo. Jeigu 
Francuzija su Anglija tam 
pasipriešins, tai ir vėl galės 
kilti karas.

O po to jau galės savo ei
lės laukti Rumunija, Lenki
ja, Pabaltijos valstybėlės ir 
gal net Sovietų Rusija.

Magaryčioms Hitleris pa- 
grąsino da ir Amerikai, kad 

■ jos “žydai” nacių tvarkos 
nekritikuotų. Vokietija tu
rinti pilną teisę Pietų Ame
rikoj jieškoti sau rinkų ir 
biznio daryti, vistiek ar 
Jungtinių Valstijų “žy
dams” tas patinka, ar ne. 1

Ispanai Pasipiktinę 
Demokratinėm Val

stybėm.
Lojalistai gali atsukti gink

lą prieš Francuziją ir 
Angliją.

“New York Times” ko
respondentas Matthew's pra
neša iš Barcelonos, kuomet 
ji da nebuvo italų užimta, 
kad visų ispanų akys buvo 
atkreiptos į Francuzijos pu
sę ir visi laukę, kada Fran.- 
euzija atidarys savo sieną ir 
duos lojalistams pagalbos, 
kaip Italija ir Vokietija duo
da fašistams. Bet franeuzų 
valdžia atsisakė sieną atida
ryti. Ji teisinasi,' kad Angli
ja tam nepritarusi. Todėl 
korespondentas sako, kad 
ispanai dabar labai pasipik
tinę Francuzijos ir Anglijos 
politika ir, jeigu fašistai ka
rą laimėtų ir po to kiltų ka
ras su Francuzija, tai loja
listai mielu noru atkreiptų 
savo ginklus prieš franeuzus 
ir anglus.  •

Italija Mobilizuoja 
Kariuomenę.

Pereitą sąvaitę Italijoj 
buvo pašaukti armijon 1901 
metais gimę atsarginiai ka
reiviai. Manoma, kad tai bu
vo padaryta Francuzijai pa
gąsdinti, kad ji neduotų lo
jalistams pagalbos, nes Mus
solinis-yra jau anksčiau pa
sakęs, kad jei kas drįs remti 
lojalistus, tai prieš tokį rė
mėją Italija pradėsianti ka
rą. Tuo budu Mussolinis jau 
aiškiai prisipažino, kad ve
damas prieš Ispanijos res
publiką karas yra Italijos 
karas. ’* •

Į kad respublikos valdžia jau 
pralaimėjo karą. Jis sako, 
kad lojalistų valdžia da 
kontroliuoja:

į 1. Apie 700,000 vyru ar- 
; miją.

2. Karo laivyną, kuris su- 
'sideda iš 3 skraiduolių, 13 
1 naikintuvų, 7 submąrinų, 5 
'torpedininkų ir 2 kanuoli- 
| ninku. Visi jie esą geroj 
tvarkoj.

, 3. Minorkos salą Vidur- 
' žemio juroj, kur laivyno ba
zė yra daug geresnė negu 
Majorkos saloj, kurią turi 
užėmę italai.

4. Vienuolika iš 22 Ispa
nijos provincijų sostinių.

5. Penkis šimtus mylių ju
ros kranto su Almerijos, Ali- 
kantės, Valencijos uostais ir 
su pirmaklase laivyno baze 
Kartaginoj.

6. Daugiau kaip 10,000,- 
000 gyventojų. (Iš viso Ispa
nijoj 1930 metais buvo su
skaityta 23,563,000 gyven
tojų.)

Rumunijoj Suimta 
Teroristų Gauja.
Iš Bukarešto pranešama, 

kad Rumunijos polięija nu
sekusi ir suėmusi teroristų 
gaują, kuri tam tikrais ug- 
niasvaidžiais ruošėsi sunai
kinti visą eilę valstybės ir 
visuomenės triobėsių, tarp 
kurių buvęs pažymėtas mie
sto vandentiekis, elektros į- 
monė, paštas, radio ir tele
fono triobėsiai. Tos gaujos 
priešaky buvęs suimtas ar
mijos chemikalų dalies ka
rininkas, kuris tuoj nusišo
vęs. Tarp suimtųjų esą ne
maža studentų, kariškių, 
vienas žibalo sindikato di
rektorius, vienas inžinierius 
ir tt.

Valdžia spėja, kad šita 
gauja buvo susidariusi iš bu
vusios fašistiškos organiza
cijos “Geležinės Gvardijos” 
liekanų ir turėjusi grynai fa
šistiškų tikslų. Pas suimtuo
sius rasta 21 ugniasvaidis. 
Tai esą tam tikri įrankiai 
triobesiams deginti.

Da Vienas Smūgis 
New Jersey ‘Hitle

riui.’
New Jersey “Hitleriu” 

yra vadinamas Jersey City 
miesto majoras Hague, ku
ris buvo uždraudęs savo 
mieste visus darbininkų su
sirinkimus ir prakalbas ir 
pasakęs: “Pakol aš šį mies
tą valdysiu, CIO agitatoriai 
čionai savo nosies neįkiš.” 
Bet CIO kreipėsi į federal} 

įteisiną ir gavo prieš tą “Hit
lerį” indžionkšiną, kuriuo 
jam draudžiama trukdyti 
darbininkų mitingai. Tai 
buvo pirmas jam smūgis. 
Grieždamas dantimis jisai 
tuoj nuvyko su savo advoka- 

, tais į federalinį Circuit 
Court of Appeals Philadel- 
phijoj ir pareikalavo, kad 
šitas indžionkšinas butų pa
naikintas. Bet pereitą sąvai
tę apeliacijų teismas jo rei
kalavimą visai atmetė ir dar 
daugiau jam ragus aplaužė, 
pareikšdamas, kad visi jo ir 
jo policijos išleisti patvarky
mai prieš lapelių dalinimą 
ir darbininkiškos literatūros 
platinimą yra nelegalus ir 
negali but praktikuojami. 
Tai buvo antras tam reakci
jos bernui smūgis, ir smūgis 

, daug skaudesnis, negu pir
mas. Dabar CIO ir kitos 
darbininkų organizacijos 
galės Jersey -Sity mieste ir 
mitingus laikyt, ir literatūrą 
platinti, ir ponas Hague ne
galės joms šito uždrausti.

Tai yra laimėjimas visos 
šalies darbininkams, nes ši
tuo teismo patvarkymu da
bar galės darbininkų orga
nizacijos remtis ir kitur.

Barcelona Neatsilaikė; 
Visa Europa Nusigandus

KAIZERIS DĖKOJA 
OLANDIJAI.

Buvęs Vokietijos kaizeris 
Wilhelmas, kuriam sukako 
jau 80 metų amžiaus, perei
tą sąvaitę padėkojo Olandi
jos valdžiai, kad suteikė 
jam prieglaudą, kai jam rei
kėjo bėgti iš Vokietijos. 
Olandijoj jis išgyveno jau 
20 metu, i 4 i*1 • *. ' . • , •

| 60,000 Italų Francu
zijos Pasieny.

Nežiūrint kad Francuzija 
pabūgo Italijos grasinimų ir 
atsisakė gelbėti Ispanijos 
respubliką, Italijos akyplė- 
šiškumas netik nemažėja, 
bet darosi dar atkaklesnis. 
Pereitą sąvaitę ji sutraukė 
Francuzijos pasieny 60,000 
kareivių, o fašistų spaudi 
Italijoj vis pikčiau grūmoja, 
kad Francuzija nedrįstų 
okupuoti mažesniają Balea- 
rų salą (Minorką), kuri te
bėra lojalistų rankose, nes 
Italija šitokį žygį tuojaus 
skaitytų kaip Francuzijos 
intervenciją Ispanijon. Bet 
kad didesniąją Balearų salą 
(Majorką) turi užėmusi pa
ti Italija, apie tai fašistų 
spauda visai nekalba.

HOMER MARTIN PA
ŠALINTAS.

i CIO centro taiyba pašali
no Homerą Martiną iš auto
mobilių darbininkų unijos 
prezidento pareigų. Taryba 
pripažino jį sulaužiusį auto
mobilistų unijos konstituci
ja- ._____

ISPANIJOJ NUMATOMA 
DAUG KRAUJO PRA

LIEJIMO.
Diplomatai ir karo daly

kų ekspertai Washingtone 
sako, kad jeigu Ispanijos fa
šistai su Italijos-Vokietijos 
pagalba ir laimėtų karą, tai 
ramybės tenai ilgai da ne
bus. Respublikos šalininkai 
saujalei ginkluotų fašistų 
nenusileis. Po atviro karo, 
prasidėsiąs partizanų karas, 

i kuris nepasibaigsiąs tol, kol 
j reakcija nebus galutinai su
mušta ir sunaikinta sykį ant 
visados. Laisvės paragavu
si, ispanų tauta monarchis- 
tams ir kunigams daugiau 
nevergaus.

DIDELIS GAISRAS 
BRIDGEPORTE.

Bridgeport, Conn. — Ki
lęs iš ledo dirbtuvės gaisras 
pereitą sąvaitę čia be mažko 
nenušlavė visą Beardsley 
parko kvartalą. Ugnis ap
ėmė 10 triobėsių ir vienus jų 
visai sunaikino, o kitus pa
darė jau nebetinkamais gy
venimui. 25 šeimynos pasiti
ko be pastogės. Oras gi bu
vo labai šaltas ir audringas. 
Padaryti nuostoliai siekia 
$200,000.

DARBO PARTIJA PAŠA
LINO CRIPPSĄ.

Iš Anglijos Darbo Partijos 
tapo pašalintas Sir Stafford 
Cripps, buvęs jos atstovas 
parlamente ir šiaip stambus 
darbiečių judėjime asmuo. 
Pašalino jį užtai, kad jis ne
siliovė agitavęs už sudary
mą “liaudies fronto” su li
beralais ir tais konservato- 
riais, kurie nepritaria Cham- 
berlaino politikai

Lenkija Nesidės Prie 
Romos-Berlyno 

Ašies.
Ji laikysis savo sąjungos 

su Francuzija.
. Pereitą sąvaitę Varšuvon 

buvo nuvykęs Vokietijos už
sienio reikalų ministeris 
Ribbentropąs, kuris kalbino 
Lenkiją išsižadėti sąjungos 
su Francuzija ir prisidėti 
prie “Romos-Berlyno ašies,” 
tuomet 
sianti, 
Francuzijos pusėj.

Lenkija šito pasiūlymo 
nepriėmusi. ■ Ji sutikusi pa
laikyti su Vokietija geius 
santikius ir nepuolimo su
tartį, kuri buvo padalyta 
tarp Berlyno ir Varšuvos 
1934 metais; tačiau ji nesu
tikusi dėtis prie Berlyno- 
Romos-Tokijo anti-komunis- 
tinio bloko, kuris reikalauja 
nutraukti visas draugiškas 
sutartis su Sovietų Rusija ir 
su Francuzija.

------------------------------------------ t’čllliuyincio, OfYCIMlIlltli H m- “J“ ’ vmvvijLv

Baisi Nelaimė Čilės tos išlaid(?s paėmė $458,879. sau didesnių atlyginimų už
Respublikoj.

Per žemės drebėjimą žuvo
apie 15,000 žmonių. ( ------- . * T. - . „ , ■ . , .

Čilės i-esnublika kuri mili pašalpa, kurią šios šalies Mussohmui užmokėti. Italai cues lespUDllKą, KU11 guli I lzl A„ ^.L._ su vnkioėiais tin-ės na.sii'rhti
pačiam Pietų Amerikos ga-, y Raudonąjį Ispanijos kasyklas, geležin
io, pereitą sąvaitę ištiko bai- Pe* ^aucunaji v.aj,->nrnn’f« p pū
stis žemes drebėjimas. Chil- 
lano miestas, kur buvo 40,- 77 ’ .
900 gyventojų, buvo beveik r asistas Kooseveltų 
visiškai sunaikintas, išliko ya(jina ‘Komunistu.’ 
tik keli triobėsiai nesugnau-;
ti. Čia daugiausia ir žmonių Gen. Moseley, kalbėda- 
žuvo. Iš po griuvėsių išimta l1Tias pereitą sąvaitę Georgi
jau apie 10,000 lavonų, bet J?s valstijos lėgijomenų mi- 
visų atkasti taip greitai ne- J tmge, ragino legijomninkus 
galima, o Čilėj dabar vasa- organizuoti organizaciją ko
ra, karštas laikas, todėl vai- va\ su komunizmu. L-aip is-

vuosius žmones pašalinti, o 1 ganizacijos, kaip Hitlerio1
-- - - su javo. smogikai. Ir “komunizmą I da laikytis, simku pasakyti,

jis mato ne komunistų parti- KaipT Ispanijos ambasado- 
joj, bet... i 
sevelto administracijoj. “li
ar mes ne avinai,” jis sako, 
“kad atsigulam ir pasidup- 
dam?” Taigi jis ragina ko
voti prieš “komunistą” Roo- 
seveltą ir siekti draugiškų 
santikių su Japonija.

Amerikiečiai Surin
ko Ispanijai 

^2,000,000.
Valstybės departamentas 

Washingtone paskelbė, kad 
ji daugiau laimė- šios šalies valdžia pradėjo 
negu laikydamosi, reikalauti raportų apie ren

kamas Ispanijai aukas tik 
nuo 1937 metų gegužės mė
nesio. Taigi nuo to laiko iki 
šių metų pradžios surinktų 
aukų raportuota jai $2,015,- 
893. Aukas rinko 24 organi
zacijos. Iš šitos sumos Ispa
nijos šelpimui suvartota 
$1,499,452. Buvo perkamas 
maistas, vaistai, drapanos ir 
kitokios gyvenimo reikme
nys. Tų daiktų Ispanijon 
pristatymas, ofisų užlaiky- 

,mas, aukų rinkimas, salių 
samdymas, skelbimai ir ki-

FRANCUZIJA UŽDARĖ 
SAVO SIENĄ.

Tūkstančiai pabėgėlių iš 
Katalonijos neturi kur 

pasidėti.
Katalonijos sostinė Barce

lona, kur buvo apsigyvenus 
Ispanijos respublikos vy
riausybė, neatsilaikė. Ją' pa
ėmė italų ir Afrikos maurų 
gaujos. Šitą Ispanijos nelai
mę Mussolinis liepė Italijoj 
švęsti, kaip italų armijos lai
mėjimą. Visoj Italijoj buvo 
iškeltos fašistiškos vėliavos 
ir kunigai skambino bažny
čių varpais, išreikšdami sa
vo džiaugsmą.

Tuo tarpu visa kita Euro
pa šituo įvykiu labai susirū
pino, nes visi supranta, kad 
fašistams laimėjus karą, Ita
lija ir Vokietija pareikalaus

Taigi, šių metų pradžioje ginklus, amuniciją ir kito- 
balansas ant ranku buvo Ii- kią pagalbą. Pinigais Ispa- 
kęs jau visai nedidelis. nijoš kunigai ir monarchis-

Šiton pašalpon neįeina ta tai negi galės Hitleriui ir t ' ■• • • - ’ Į
valdžia teikė abiem Ispani- su vokiečiais turės pasiimti

kelius ir visą pramonę. Bet 
Francuzija ir Anglija nega
lės su tuo sutikti, nes tai 
reikštų didelį joms pavojų. 
Na, o kas bus, kai italai ir 
vokiečiai pradės Ispaniją 
okupuoti, o franeuzai ir an
glai pasipriešins tam? Ar ne 
kils tarp jų karas?

Tai ve, kodėl Barcelona! 
kritus nusigando visa Euro- 

džia projektuoja visus gy- rodo, tai jis nori tokios or- Pa- . ... .-, J J ......... 1—-•—i—•- tr-^i—Kaip ilgai lojalistai gales
likusius griuvėsius 
nais uždegti ir viską sunai
kinti liepsnomis, kad nekil
tų kokia eoidemija iš gen
dančių lavonų. Nors ma
žiau, bet nukentėjo ir kiti 
miestai, kaip Valparaiso, 
Talca, Santiago, San Car
los, Concepcion ir kiti, nes 
drebėjimas apėmė ištisą sa

prezidento Roo- >'ius Londone paaiškino, jie
da turi savo kontrolėj dau
giau kaip 10,000,000 gyven
toju, apie 700,000 vyrų ar
miją ir ne visai mažą karo 
laivyną. Jie turi da kelis di
delius uostus ir kelis šimtus 
mylių juros pakraščio. Ir, 
kas svarbiausia, jie da turi 
daug aukso. Taigi jų spėkos 
da nemenkos, tik bėda, kad 
jie negali nieko gauti užsie
ny nusipirkti. Jiems stinga 
maisto ir amunicijos. Patys, 
fašistai sako, kad Barceloną 
jie paėmę be šūvio. Lojalis
tai pasitraukė iš jos, nes ne
turėjo daugiau šovinių. Kas 
dieną jie laukė pagalbos iš 
Francuzijos, bet nesulaukė.

Šį panedėlį Francuzija vi
siškai uždarė Ispanijos sie
ną. Netik pabėgėlių neįsilei
džia, bet neleidžia nei mais
to badaujantiems žmonėms 
nuvežti. Nuo fašistų ant
plūdžio bėgu apie 2,000,000 
žmonių Francuzijos linkui. 
Ir pasiekę Francuzijos sieną 
turėjo sustoti. Jau kelinta 
diena jie stovi ir miega po 
atviru dangumi. Oras šaltas, 
lietus lįja, visi sušlapę ir al
kani, miršta dėsėtkais. Šito
kios baisios tragedijos pa
saulis da nebuvo matęs. O 
kunigai laiko mišias ir kelia 
su fašistais, puotas, kad 
jiems pavyko “laimėti.” • ,
1,000,000 MEDALIŲ KA

NADIEČIAMS.
Kanados valdžia užsakė 

Anglijoj 1,000,000 medalių, 
kurie ateinančią vasarą bus 
išdalyti Kanados mokyklų 
vaikams kaip atmintis, kajl 
tais metais tenai lankėsi 
Anglijos karalius.

--------—f

Ragina Fortifikuo- 
ti Guamą.

Admirolas Leahy, kuriam 
yra pavesta rūpintis šios ša
lies karo laivyno reikalais, 
ragina Kongresą būtinai pa
skirti pinigų Guamo salai 
fortifikuoti. Toji sala guli 
tarp Japonijos ir Amerikos, 
ir tenai, esą, turėtų but įtai
syta Amerikos laivyno ir 
aviacijos bazė. Jeigu karo 

Įmetu japonai kėsintųsi ata- 
■ kuoti Amerikos pakraštį, tai 
esąs Guamo saloj Amerikos 
laivynas ir orlaiviai galėtų 
pasigauti priešą pusiaukelėj. 
Japonijos militaristai šituo 
projektu labai esą susirū
pinę.

KAS DŽIAUGIASI BAR
CELONOS KRITIMU. 
Barcelonos nelaime šian

dien džiaugiasi Romos ka
talikų kunigai, džiaugiasi 
Mussolinis su 
džiaugiasi savo tautos išvy
tas buvęs Ispanijos karalpa- 
laikis Alfonsas su savo nusi
bankrutavusiais dvariškiais, 
vienu žodžiu -— džiaugiasi 
visą reakcija, visos patam- aviacijos bazė 
šio žiurkės.

Hitleriu,

AR BUS DOLERIS NU
PIGINTAS.

.Washingtone kalbama, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas neužilgo prašysiąs Kon
gresą pratęsti jo galią dau
giau nuvertinti dolerį. Tai 
reiškia, kad Rooseveltas ti
kisi, jog dolerio nupigini- 
mas gali but reikalingas. Ta
čiau Kongresas busiąs tam 
priešingas.
3 JAUNI BANDITAI NU

ŽUDYTI ELEKTROS 
KĖDĖJ.

Pereitą sąvaitę Sing Sing 
kalėjime buvo nužudyti 
elektros kėdėj 3 jauni New 
Yorko banditai, kurie buvo 
nušovę detektivą Foley. Nu
žudytieji vadinosi: Arthur 
Friedman, Dominick Gau- 
riglia it Joseph O’Laughlin.

SPROGO 3 VEŽIMAI DI
NAMITO.

Portland Cemento kom
panijos dirbtuvėj, Colorado 
valstijoj, šį panedėlį sprogo 
3 trokai dinamito. Sprogi
mas buvo jaučiamas net už 
34 mylių. Du darbininkai 
buvo užmušti ir 4 sužeisti.

Millinocket, Me.—Pereitą 
sąvaitę čia prasidėjo tokie 
šalčiai, kad vaikų mokyklą 
reikėjo uždaryt. Holliš Cen
ter apylinkėj temperatūra 
nukrito 22 laipsnių žemiau 
zero.
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3 APŽVALGA l
TAUTININKU DIKTATŪ
RA SUSILPNINO LIETU
VOS REIKALUS KLAI

PĖDOJE.
“Naujienų” koresponden-1 

tas rašo iš Lietuvos apie vo
kiečių įsigalėjimą Klaipė
dos krašte, ir parodo, kad 
dėl šito Įsigalėjimo kalčiau- j 
šia buvo tautininkų diktatū
ra, kuri panaikino spaudos 
laisvę ir uždraudė kritikuoti 
valdžios politiką.

Jis parodo, kad Klaipė
dos krašte lengvai buvo ga
lima sustiprinti lietuvių po-| 
zicijas. Pavyzdžiui:

“Reikėjo iš vokiečių savo 
laiku išpirkti dvarus. Buvo, 
daug progų tuos dvarus likvi
duoti ir gana palankiomis są
lygomis.

“Klaipėdos krašte visų dva-, 
rų likvidavimas butų atsiėjęs 
ne daugiau šimto milijonų Ii-1 
tų. šitokią pinigų sumą buvo ( 
lengva sukelti! šiandien Klai
pėdos krašte kaime visai vo-

Dėl šitos žinios “Laisvės” 
redakcija neteko lygsvaros 
ir sako, kad tai esąs “biau- 
rus raštpalaikis,’’ “purvinas 
straipsnelis” ir “prakeiktas 
melas.” Baigia šitokiais žo
džiais:

“Mes reikalaujame, kad 
‘Tėvynės’ redaktorius brolis 
Jurgelionis toje pačioje ‘Tėvy
nėje’ šitą prakeiktą melą at
šauktų.”

Mums rodos, kad “Lais
vės” redakcija galėjo pasi
sakyti dėl tos žinios truputi 
kulturingiau. Tokie “rie
bus” žodžiai nieko neišaiš
kina ir nieko neįtikina.

Reikia pasakyti, kad šito
kiam reikalavime ir logikos 
nėra. Juk “Tėvynės” redak
cija tą žinią neprasimanė. 
Ji persispausdino ją iš kitų 
laikraščių. Tai kaip gi gali
ma reikalauti, kad “Tėvy
nė” tą “prakeiktą melą” at
šauktų?

Ateinančią vasarą Kanaden atvyksta Anglijos karalius su savo moteriške. Prezidentas 
Rooseveltas pakvietė Anglijos Jurgį ta proga atsilankyti ir į Washingtoną. Jurgis pakvie
timą priėmė ir Washingtonas dabar ruošiasi jį gražiai priimti, čia parodytas prezidento 
rūmuose valgomasai kambarys, kur buna vaišinami valstybės svečiai. Čia bus vaišinamas 
ir Anglijos karalius.

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. —

vargiai kišis į diktatūrinių 
valstybių konfliktus. O kad 
diktatūrinės valstybės susi
kirs, tai autorius paduoda 
daug priežasčių. Ir jis mano, 
kad bekariaudami tarp sa
vęs diktatoriai susmuks ii 
demokratija- paims viršų. 
Jeigu demokratija butų dik
tatūrinių valstybių įvelta j 
karą, tai autorius daleidžia, 
kad diktatoriai laimėtų, o 
demokratija butų pralaimė
toja. šituo išskaitliavimu 
Francuzija, Anglija ir Ame
rika nesiima griežtų kovos 

prieš diktatorius, 
ir vieni tarp savęs 

kits kitą susinai- 
. f

Per keliatą metų musų 
komunistinė sriovė jieškojo 
tarpe Amerikos lietuvių pro
gos kaip nors užmegsti ry
šius su kitomis sriovėmis, 
bet tos pastangos ėjo veltui. 
Niekas jų nepristojo. Bet 
dalykai pakitėjo, kai 1935 
metais “Keleivis” pasiūlė 
sušaukti pažangiųjų Ameri
kos Lietuvių Kongresą, kad 
pagelbėjus musų broliams 
Lietuvoje atsteigti demo
kratinę tvarką. Tam “Kelei
vio” sumanymui pritarė 
“Naujienos.” Komunistai 
nudžiugo ir užgyrė tą puikų žingsnių 

’ nes jie
pasijegs 
kinti.

Mano supratimu, komuni
stų opozicijonieriai turėtų 
savo Lietuvių Darbininkų 
Draugiją likviduoti ir perei
ti į LSS. Nes jų LDD. nėra

kiečių neturėtume!
“Be to, vietos lietuvius ūki

ninkus reikėjo stipriau mate
rialiai paremti, įiems sutei
kiant lengvomis sąlygomis 
Lietuvos bankuose paskolas, 
kad jiems nebūtų reikėję sko
lintis dvarininkų — vokiečių 
vedamuose bankuose. Juk fak
tas, kad lietuviai ūkininkai 
vietos vokiečių bankuose gavo 
dviem procentais pigiau pasko
lą, nebu Lietuvos centro ban
kuose. Tai lietuviai ūkininkai 
aplinkybių verčiami sulindo į 
vokiečių bankus ir dabar turi 
šokti pagal jų dūdelę.

“Klaipėdos visa eilė Įmonių 
buvo prasiskolinę Lietuvos 
bankuose, kai kuriose tose į- 
monėse savininkai tik iš for
mos buvo tikrieji savininkai, o 
pilni šeimininkai buvo Lietu
vos bankai, bet tie bankai ne-

Jeigu ši žinia ištikrujų 
butų prasimanyta, tai užgin
čyti ją galėtų vien tik Vo
kietijos komunistų organi
zacija, o ne “Laisvės” re
dakcija, kuri būdama Broo- 
klyne negali juk žinoti, kas 
darosi Vokietijoj.

Jeigu spaudoje šiandien 
pasirodytų žinių, kad tūli 
musų idėjos draugai social
demokratai Lietuvoje per
ėjo tautininkų pusėn ir tau
tininkai iškėlė jiems puotą, 
tai mes nedrįstume tuoj su
šukti, kad tai yra “prakeik
tas melas.” Visų pirma mes 
pasistengtume sužinoti per 
sau patikimus žmones, kiek 
yra tame tiesos. Ir tik suži
noję tikrai, kad tai netiesa, 
galėtume jau drąsiai į tai 
reaguoti.

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ pasiskaityti laikraščių ir 
BYLOS PIETŲ AME- knygų, bet kitomis dienomis 

RIKOJ. skaityt nevalia.
■ Kalbėtis nevalia nei prie 

Pietų Amerikoj tarp lietu- darbo, nei poilsio laiku.
vių eina kova dėl idėjų.' Dienos laiku ant lovos ne- 
Reakcininkai, negalėdami |vaiįa nei atsigulti, nei atsi- 
nuveikti laisvesniujų savo'sėsti.
argumentais, skundžia juosi Atlankyti kalinį katorgoj 
valdžiai kaip “komunistus,” įgali tik tėvai, žmona ir br< 
“anarchistus” ir taip toliau. Į Hai.

j Dėl tų skundų šiomis die- Į Laiškus parašyt galima 
nomis Argentinoje buvo tik tada, kada katorgos vir- 

I areštuotas “Išvien redak- įšininkas leidžia.
į torius. Taip pat ir geresnio mais-

Urugvajuje lietuvių so- L- -—įpirkti -cli“* *1’- — 
cialistų leidžiamoji “Naujo-; viršininko leidimiii."
ji Banga” turėjo jau net dvi! Bet tautininkų 1............
bylas. _ «... v. įsako, kad gyvenimas

geraširdžiai, smagus, di au- ( 
giški.

Vokiečiai yra

kreipiamos į tai, kaip užka
riauti pasaulį, pavergti ki
tus.

Lietuviai yra dideli pavy
duoliai, užsispyrėliai ir kerš
tingi. Ką vienas padaro, ki
tas tuojaus nori išardyt. Pa
vyzdžiui, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje buvo 
tiek draskomas ii skaldo
mas, kad iš vieno pasidarė 

Į to nusipirkti galima tik su trys. Taip pat skilo pusiau 
socialistai, o paskui skilo

liai.

mokėjo tų įmonių visai į savo 
rankas paglemžti ir tenai lietu
vių administraciją sudaryti.”

Ir tautininkų diktatūra 
šitais dalykais nesirūpino. Ji 
tik stiprino žvalgybą ir var
žė spaudą, kad niekas ne
kritikuotų valdžios politi
kos. O naciai tuo tarpu suko 
savo lizdus Klaipėdos kraš
to dvaruose ir įmonėse. Ir 
jie įsigalėjo.

Korespondentas rašo:
“Visos Lietuvos buy.ųšjy's 

politinės srovės arba tų srovių 
u atsakingi asmens šitas pada

rytas tautininkų klaidas dabar 
gerai žino ir todėl tų srovių at
sakingi vyrai dabar reikalauja 
sudaryti koaličiųidis pagrin
dais vyriausybę, kad daugiau 
tokių klaidų nepasikartotų.

“Juk tik tenka pagalvoti, 
kad Lietuva išgyveno dvylika 
metų be jokios kritikos, vėik 
be viešos visuomenės nuomo
nės !

“O juk sąmoninga kritika 
yra būtinas ir privalomas kiek
vienam darbui reikalas. Jei bu
tų buvusi kritika, tai šituos 
klausimus savo laiku butų iš
kėlusi opozicija ir net patys 
tautininkai butų galėję savo 
laiku tokią kritika pasinaudoti 
ir visų tų klaidų jie butų iš
vengę.”

Korespondentas teisingai 
pastebi, kad valdžios darbų 
kritika nesilpnina valstybės, 
bet kaip tik priešingai—stip
rina ją. Sstipriausios valsty
bės šiandien yra ne tos, kur 
kritika yra uždrausta, bet 
tos, kur opozicija gali lais
vai kritikuoti valdžią. Pa
vyzdžiu čia gali but Angli
ja, Jungtinės Valstijos ir 
Prancūzija.

O ar “Laisvė” teiravos; 
j šituo klausimu pas Vokieti
jos komunistus? Jeigu nesi- 
teiravo, tai kuo ji remdamo
si sako, kad toji žinia apie 
Vokietijos komunistus yra 
“prakeiktas melas?”

Prašome tačiau nesupras
ti, jog mes čia norime tą ži
nią ginti. Ar ji teisinga, ar 
ne, tai kitas klausimas. 
Mums čia rupi tik laikrašti
nė etika. Mes norėtume, kad 
-kairioji musų spauda veng
tų tokių’ “riebumų,” kokie 
yta1 vartojami “Laisvėj.” 
Juk argumentuoti galima ii 
kultūringa kalba.

AR REZIGNUOS VINI- 
KAS IŠ SLA. SEKRETO

RIAUS PAREIGŲ? .
Šių metų “Vilnies” 20tam 

numery tūlas Ignas rašo iš 
New Jersey valstijos kores
pondenciją ir, tarp kitko, 
sako:

“Dabar SLA. centras bus iš
keltas Pittsburghan. Dr. Vini- 
kas, mano informantas sako, 
nevažiuos į Pittsburghą. nes 
jis yra turtingas žmogus, turi 
daug namų, o politikieris, gir
di, negabus.”

Todėl SLA. pateksiąs pil
lion socialistų kontrolėm O 
kai socialistai Susivienijime 
įsigalės, tai tada jau pradės 
ir komunistus spausti, sako 
“Vilnies” korespondentas.

Ar p. Vinikas pasiliks 
New Yorke, ar ne, mes neži
nom. Bet kad pasilikę be jo 
socialistai pradėtų spausti 
Susivienijime komunistus, 
tai jau aiški iliuzija.

AR KULTURINGIAU 
NEGALIMA?

“Tėvynėje” tilpo žinia, 
kad Vokietijos komunistai, 
kurie perėjo nacių pusėn, 
buvo paliuosuoti iš kalėji
mo ir prie to da naciai iškė
lę jieins bąnkietą.
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keleiviečių planą.
Besitariant socialistams 

su komunistais, iškila sklo- 
kos klausimas. Komunistai 
sklokos “nepripažįsta” kaip 
politinės sriovės lietuvių tar
pe. Socialistai tuo reikalu 
nusileidžia. Dalis sklokinin- 
kų ateina į LSS., bet komu- _ -r 
nistai vistiek jų neskaito so- politine organizacija, bet 
cialistais, bet “trockistais.”, komunistinė atskala, kuri 
Iš visko jau buvo galima nu- užsiima, daugiau komuniz- 

kad tokis komunis- mo kritika, negu kūrybiniu
• ‘ ‘ . darbu.

čų Amerikos Lietuvių Kon-! . Tokia LDD. nuotaika so- 
grese. Ir ilgai laukti neprisi- sialistams nieko nepadeda. 
ėj0< Bet jeigu jos visos esamo-

' Chicagos ALK. skyriaus sios LDD. kuopos persiorga- 
konferencijoje dėl rezoliu- nizuotų į LSS. kuopas, tada 
cijos turinio teko socialis- socialistinis veikimas sustip- 
tams ir komunistams gero- *‘čtų, ’ ‘ 
kai pasiginčyt. Mass, valsti- daugiau
joje bendros rezoliucijos 'Vietoj bergždžių ginčų su 
klausimu taipgi kilo nesusi- komunistais, LDD. nariai 
pratimų. Brooklyno sky- atliktų daug naudingesni 
riaus konferencijoje įvyko pl^s^arni Lietuvių So-

Tada mes galėtume atgai
li’ LDLD., kuri buvo 

apšvietus organizacija. Ta
da vėl galėtume per LDLD. 
leisti ir socialistinio turinio 
knygas. Nors turėtume ma
žiau organizacijų vardų, bet 
turėtume geriau suvienytas 
savo spėkas. Komunistų AL- 
DLD. per pastaruosius kelis 
metus vertingesnės knygos 
neišleido. Ji leidžia menkos

dideli ka- ingyti, .
riauninkai; visos ju mintys V-1 nusistatymas sukels gm-

nes jis turėtų daug 
savo eilėse narių.

tiesiog skilimas. Visi tie įvy- cialistų Sąjungą^ 
“Aidas” komunistai. Statyti ir griau-J)la^ ro]c’°’, ^ac*. ^ra' DID^

-T. .. ..... ... —.. “dar- ti, tai paprastas reiškinys (letas dalbas yia trukdomas J J •>
Kad laikraščiai skundžia- į stovykloj” esąs nepras- pas mus. Ir baisiai mėgstam PaHiniais sumetimais. Kol c I ■ 

mi vien tik iš keršto, tai ma-|taS) nes kalinių tenai esą tik koliotis ir šmeižti vieni ki- komunistai neišmoks gerbti 
. .  y“”, o vietos esą daug dau- tus. Tik pažiūrėkim į savo .:. t.- . - 

ir skundikai giau. Taigi oro ir erdvės esą laikraščius, kaip vieni kitus {aislO!j Įavo partinius reika- 
Stai, Nau-1 valių. ‘ L...-

Well, gal ateis laikas, kad ! 
ir “Aido” rašytojams teks 
tenai malkas skaldyt ir tais 
“gerumais” naudotis.

kitų nuomonės ir principų, otyt jau iš. to, kad, teismai ,gg, o vietos esą daug dau- tus. Tik pažiūrėkim į savo 
' 11 įgiau. Taigi oro ir erdvės esą laikraščius, ]

ėdam!
Ydų pas mus labai daug, 

o gerų ypatybių labai ma
žai. Per mažai ir teisingu- 
mo. Juk kmvo> pinigų bf’Ao • _artjju vir- neišleido. Ji leidžia menkos
sudėtos visokioms bendro- Pjinių pa .Jų . ' VprtpYaAv«akas I ei iru mesi.... .. ir sumų bendro pasitarimo. Ar |vertes apysakas. Jeigu mes

v tas galimas? Jeigu galima, atgaivinę LDLD. paskelb- 
’ I tai tegul tuojaus prasideda tume, kad leidžiam gerą 

• ■ j knygą, mes gautume tuks-----•-------------------: savQ

juos išteisina 
gauna per nosį.
joji Banga” 25 gruodžio lai- j 
doje, kuri tik dabar mus pa-' 
siekė, rašo:

“Pranešame gerk. ‘N. Bangos’ 
skaitytojams ir jos darbuoto
jams, kad antroji byla, kuri 
buvo iškelta prieš ‘N. B.’ atsak. 
redaktorių drg. P. Krigerį ir į 
tęsėsi net apie 7 mėnesius, šio
mis dienomis buvo laimėta. [ 
Vyriausias Tribunolas paten
kino drg. Krigerio prašymą, 
atmesdamas teismo paskirtą 
100 pėzų baudą.

“Šios bylos laimėjimas skau
dų smūgį sudavė tiems žmo
nėms, kurie džiūgaudami laukė 
dideles bausmės ir ‘N. B.’ žu
vimo.”

lūs, tol bus sunku bent kur 
suderinti su jais veikimą. 
Yra dar progų, man rodos, 
ALK. reikalus sustiprinti, 

; atitaisyti, bet reikia musų

Kas Mums Rašoma
Pataria keisti mėnesių 

vardus.
Drg. K. Karčiauskas iš 

Chicagos rašo:
Mano nuomone, mūsiš

kiai mėnesių pavadinimai 
turi but geriau sutvarkyti. 
Vasario vietoj turėtų but 
Žiemis, nes tas mėnuo pri
puola žiemos vidury. Vasarį 
reikėtų nukelti į vasaros vi
durį, liepos mėnesio vieton. 

Lietuvių katalikų kunigai Liepos vardą galima visai 
ir tūli tautininkai karo metu 
taip pat skundė Suv. Valsti
jų valdžiai “Keleivį” ir sten
gėsi jį sunaikinti. Teisybė, 
jie pridarė mums daug nuo
stolių, bet ląikraščio sunai
kint neįstengė. Dabar to pa
ties plauko judos daro pana
šius žygius Pietų Amerikoje 
prieš lietuvių spaudą.

“Keleivis” sveikina savo 
idėjos draugus, “Naujosios 
Bangos” leidėjus, laimėju
sius sunkią kovą, ir linki 
jiems geriausios kloties atei- 

' tyje.

vėms, o kur tos bendrovės ir 
kur tie pinigai dabar yra? 
Tik man vienam išviliojo Į 
Račkauskas $700, Strymaj- pasitarimas, 
tis $200, Karuža $200. o| (p— 
kiek išviliota iš kitų? Taigi .- — 
matom, kad lietuviai vienas! . .- 
kitu negali pasitikėti. O ar ’ vieningai, ir jis ve 
Lietuvoje geriau? Jeigu ne-,’e!kia,nu,^apvb ne 
bijotu policijos ir teismu, *aisyklę, kad Kongu 
tai vieni kitus išpiautu. Be- ! likimuose . neprivj 
veik nėra tokių atlaidų, kad 
nebūtų muštynių. r" 
ir vakaruškose. Kaip tik su 
eina, tuoj ir muštis. ;

išmesti, nes dabar jis neturi 
reikšmės. Seniau, kada lie-į 
tuviai nešiojo vyžas ir lupo 
karnas nuo liepų, tai ir mė
nuo tame laikotarpy buvo 
vadinamus liepos vardu. 
Dabar gi Lietuvoj nebeliko 
nei vyžų, nei liepų, žmonės 
vaikščioja basi, todėl ir lie
pos mėnesį reikėtų iš musų 
kalendoriaus išbraukti. Kitų • ■
musų mėnesių pavadinimai koaliciį;ei ^d^aT 
atatmka savo laikui neblo
gai.

GAVOME “ŽYGĮ.”
Tik ką gavome Klaipėdoj 

leidžiamą “Žygį.” Tai yra 
visai naujas ir gerai reda
guojamas opozicijos laik
raštis. Jis aštriai kritikuoja 
Smetonos režimą ir reika
lauja, kad tautininkų dikta
tūra kuogreičiausia 

i. užleisdama

IŠ KLAIPĖDOS MOKYK
LŲ IŠMESTI SMETONOS 

PAVEIKSLAI.
“Lietuvos Ūkininkas” 

praneša, kad Klaipėdos 
Krašto direktorija įsakiusi 
visiems mokyklų vedėjams 
išmesti iš mokyklų Smeto
nos paveikslus. Žirgvaikis 
taipgi išmestas.

(Pasitarimas šituo klausi- tančius naujų narių į 
mu jau eina. Amerikos Lie- organizaciją.
tuvių Kongresas gali veikti 
vieningai, ir jis veiks, tik 

nekintamą 
•eso susi- 

neprivalo but 
keliami tokie klausimai, ku- 

T-iį natą r*ais komunistų ir socialistų 
■ ‘i i. nuomones skiriasi. Eh’O’okly'- III II r\ 11" w v ® S —“ *ne šituo žvilgsniu nusidėjo 

ir vieni ir kiti.—Red.)
John W. Wheeler-Bennėtt 

parašė knygą, “Pamiršta 
Brest-Litovsko Taika 1918 
metais.” Knyga turi 453 
puslapius, kaina 5 doleriai. 
Smulkmeniškai išdėstyti Vo
kiečių generalinio štabo pla
nai, ypatingai Pabaltijos 
kraštams, kur Vokiečiai, pri
sidengdami Wilsono 14 
punktų paskelbimu, . norėjo 
užvaldyti Latviją, Lietuvą, 
Estiją, Finiją, Lenkiją, o 
Rusijos pietuose ■— Ukraini- 
ją. Generalinis vokiečių šta
bas nusiuntė Rusijon Leni-l 
ną ir Trockį tuo tikslu, kad 
sukeltų revoliuciją ir sude- 
moralizuotų rusų armiją. 
Vokiečiai tuo budu tikėjosi 
sumušt vakarų fronte alijan- 
tus, o paskui atsisukus užim
ti pačią Rusiją ir užvaldyti

“KeTik ką peržiurėjau 
leivio” Kalendorių 1939 me
tams. Reikia pasakyti, kad 
tai puikus savo turiniu leidi
nys! Yra apsčiai informaci
jų ir šiaip įdomių pasiskai
tymų. Kalendorius vertas 
kiekvįenam įsigyti, nes kai
ria jo nędidelėą tik 25 ceri- 
tai, o vertės gana daug.

Automobilių Darbininkų
Unijoje (AWU ) ir vėl užvi
rė frakcijinės rietenos. Ne- 
persenai CIO centro korųi- 
teto nariai, S. Hillmanas ir 
Murray, buvo tos unijos pre
zidento Homero Martino 
peštynes su komunistais lik
vidavę ir atrodė, kad jali 
politinės rietenos tuo pasi
baigė. Bet kur tau! Jos 51 lo- 
kale 22 sausio Detroite tiek 
įkaito, kad lokalu susirinki
mas suiro. Pildomoji AWU 
taryba suspendavo H. Mar
tiną iš pirmininko vietos, 
Martinas suspendavo di
džiumą tos tarybos narių. 
Visas reikalas atsidūrė CIO 
Generalės Tarybos komite
to rankose. Ir generalė tary
ba pripažino, kad Martinas 
yra suspenduotas, ir patvir- 

Amerikos tautybių žmonės pirmas numeris vadinasi tik Bet tie" "planai neišdegė. naujaį paskirtąjį R. J. 
sudėti krūvon nepadaro “Žygis,” , be būdvardžio Kilusi Rusijoj revoliucija eitl.tos u.mJ?s prezi-
tiek prasižengimų, kiek pa- į “Bendras.” m 
daro vieni italai. 'kad dabar jo vardas jau Tada'

Airiai yra i „ . ___u __ t________ ___
riai, bažnyčių palaikytojai, mas platinti jį Lietuvoje ne- jantų atimti ir pasidarė ne- 
sukčiai ir vagys. į reiškia, kad tautininkų dik-1 "' ‘ " ...........

Žydai yra <' 
riai ir dideli sukčiai.

Rusai yra i 
rangus, apsileidėliai, svajo- nelabai paiso, 
tojai, nepraktiški žmonės. I ---------------

Anglai yra dideli tingi- 1,000,000 VOKIETIJOJ 
niai, tingi dirbti darbą, bet NETEKO DARBO. 

Berlyno žiniomis, per 
gruodžio mėnesį Vokietijoj 

darbščiausi buvo paleista iš darbo 
amatninkai, 1,000,000 darbininkų.

pasi- 
vietą

Kaip rodos, laikraštį lei- 
1 džia ir platina kelios srovės. 

,, . . . , , I Kitame “Keleivio” numeryKurį tauta prie ko palinkus, j padllosime plateSnių ištrau- 
Drg. J. P. Trakimas iš kų iš jo.

Woodbury Heights, N. J., j “Lietuvos Ūkininkas” 
prisiuntė šitokią dezertaciją praneša, kad vidaus reikalų 
apie tautų budus ir palinki- i ministeris uždraudęs kietu
mus: ' jvoje platinti Klaipėdoj lei-

Italai yra pagarsėję “juo- ’ džiamą “Bendrą Žygį.” Ma- 
darankiai,” didžiausi gengs- į tyt, čia kalbama apie tą patį

DR. KARVELIS SKALDO
MALKAS SMETONOS 

KATORGOJ.
Dėl buvusių Kaune de

monstracijų Smetonos žval
gyba areštavo ir nubaudė , . ..... r__ _____
visą eilę krikščionių demo- teriai ir žmogžudžiai. Visų ; laikraštį; bet mus pasiekęs visą Europą, 
kratų vadų, jų tarpe ir D-rą A - —-1- -’
Karvelį, buvusį kitąsyk mi
nister}.

Tautininkų organas “L. 
Aidas” dabar praneša, kad 
D-ras Karvelis esąs uždary
tas Smetonos katorgon, ku- 
i ią tautininkai vadina “dar
bo stovykla.” Jisai tenai 
skaldo malkas.

Tvarka “darbo stovykloj” 
esanti tokia:

Dirbti reikia 8VĮ valandų 
per dieną. Kitas laikas ski
riamas valgymui, miegui, mėgsta spekuliacijas, leng- 
apsivalymui, patikrinimui vų pinigų jieškotojai.

tt. Švedai yra
Šventadieniais leidžiama žmonės, geri

nepadaro į “Žygis,”

il’

V ixuutl JAUO1IU ICVUHUUId i , • A * x
. , Taigi išrodo, |uždegė ir Vokietijos liaudį, i (Plei]t0. .Pal?i8as; Ar jau tuom

aiai. 'kad dabar jo vardas jau Tada vokiečiu užkariauti f1 a.kcijinesL 1‘etenos pasi-
dideli politikie- praplėstas. Bet uždraudi- Rusjios pakraščiai buvo ali- ba,lg^’. su". u anksto pą-

Murray kaltina Martiną par- 
sidavus automobilių magna
tams. Komunistai jį kaltino 
tik tuo, kad jis “trockistas.” 
Bet Hillmanas ir Murray 
gudresni. Jie kaltinimą pa
darė daug tvirtesnį ir rim
tesnį, negu komunistai. Dėl 
“trockizmo” ar “staliniz
mo,” mat, pažangios unijos 
Amerikoj nemėto narių lau
kan ir viršininkų iš vietų ne
pašalina.

priklausomi. Bet vokiečiai 
dideli biznie- tatura gali uždrausti jo lei-|Į0 neužmiršo ir jų junkeriai 

jlimą Klaipėdoje. Tautiniu-'vis tebesvajoja tuos kraštus 
ištyžėliai, ne- kų valdžios Klaipėda jau anksčiau ar vėliau prijungti

prie Vokietijos. Tad knygos 
autorius nurodo, kad Hitle
rio planas “žengt į rytus” 
nėra Hitlerio planas, bet se
nas vokiečių generalinio šta
bo planas.

Knygos autorius mano, 
kad demokratinės valstybės

WORCI
Nelegali

Sausio 1 
nis Suvi 
Worcester 
sirinkimas' 
žuma težii 
W. įstatai 
kalauja, 1 
ninku si 
šaukiamas 
šįmet tas : 
ir aš nežin

*
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• KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS I IETUVTU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKU

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS ! Vėliausis Vaizdas iš Barcelonos. POLEMIKA I R KRITIKA.

Liūdnos žinios.
Susilaukėm Naujų Metų, 

bet darbo žmonių vargai te
bėra tie patys, o gal dar ir 
sunkesni. Prieš naujus me
tus buvo šiek tiek pagerėję 
darbai, bet dabar ir vėl pra
dėjo prastėti ir bedarbių ei
lės darosi didesnės.

Sausio 10 d. parėjus iš 
darbo M. Kairaitienė (bu
vusio socialistų 40 kp. vei
kėjo Jono Kairaičio mote
ris) vakare skalbė drabu
žius. Pastatė juos ant gazo 
pavirinti, o pati prigulė, kol 
žlukta užvirs. Tuo tarpu 
vanduo užvirė ir užgesino 
ugnį; virtuvėn priėjo gazo 
ir Kairaitienė užtroško. Bu
vo dar nesena moteris, tik 
apie 40 metų.

Sausio 21 d. mirė Juozas 
Krapkaitis, apie 50 metų 
amžiaus vyras. Velionis pri
gulėjo prie daugelio progre
syvių draugijų, ir daug jų 
pats sutvėrė. Te buna įniru
siems amžina atilsis šaltoj 
Amerikos žemelėj.

Sausio 21 d. policijai pa
sisekė sugauti Walter} Mar
cinkevičių, 24 metų lietuvi 
nuo 124 Dorchester st. Poli
cija kaltina ji vagišiavimu ir 
sako, kad iš vagysčių jis bu
vo pusėtinai prasigyvenęs. 
Dabar da nusipirkęs naują 
automobili ir rengėsi apsi
vesti, todėl susipirkęs ra
kandus ir dar turėjęs pasi
dėjęs i banką $977.53, nors 
nedirbo paskutiniuoju lai
ku. Policija sako, kad jis jai 
prisipažinęs prie apie 20 va
gysčių.

Nors Amerikos lietuvių 
laikraščiai daug rašo apie 
Lietuvos vagystes, bet ir A- 
merika nuo vagysčių neatsi
lieka. Štai, iš Worcesterio 
policijos rekordų matyt, kad 
1938 metais čia buvo pa
vogta 522 automobiliai; po
licijai pasisekė surasti 520. 
Pražuvę buvo 48 žmonės; 
policija surado 43, o 5 asme
nys dingo. Worcesterieciai 
buvo apvogti pinigais ir tur
tu $81,517.54 sumai. Polici
jai pasisekė surasti tik apie 
$18,000 vertės turto.

Tarp lietuvių atėjo “si
dabrinių vestuvių” gadynė. 
Rengia jas ne giminėms, bet 
visiems, kam tik Įkalba tikė
tą. Štąij 13 sausio buvo toks 
bžiliųs surengtas Onai ir 
Juozui Raulinaičiams. Žmo
gių dalyvavo apie 300 — vi
sokių tautų. Kokia nauda iš 
tokių parengimų, nežinau.

Sausio 9 ir 10 čia lankėsi 
su prakalbomis Šolomskis iš 
Brooklyno. .Kai jis čia kal
bėjo prieš porą metų, tai ra
gino darbininkus mokintis- 
lavintis iš Bucharino raštų; 
dabar gi jis liepė mokintis 
jau iš Lietuvos istorijos. Ko
dėl musų broliai komunistai 
taip dažnai keičia savo mok
slo knygas?

Po naujų metų angliški 
dienraščiai čia pabrango vi
su trečdaliu. Buvo 2 centai 
dabar jau mokam 3 centus.

Aido Choras dar vis ne
gauna mokytojaus. Kažin, 
ar nevertėtų Aido Chorą 
prijungti prie Aušrelės Cho
ro ir padaryti vieną gerą 
chorą Worcestery tarp pro- 
gresyvės visuomenės?

Vargo Sūnūs.

WORCESTER, MASS.
Nelegalus susirinkimas.
Sausio 19 d. Įvyko meti

nis Suvienytų 'Draugijų 
Worcesteryje šėrininkų su
sirinkimas, kurį gal tik ma
žuma težinojo. Nors S. D. 
W. Įstatai (“By-Laws”) rei
kalauja, kad metinis šėri
ninkų susirinkimas butų 
šaukiamas atvirutėmis, bet 
šįmet tas nebuvo padalyta, 
ir aš nežinau kame priežas

tis—ar tai buvo daroma tik
sliai, ar per komiteto apsi
leidimą. Kaip teko sužinoti, 
tame susirinkime dalyvavo 
tik apie 50 žmonių, o šėri
ninkų randasi apie 300 su 
draugijom. Todėl aš tąjį su
sirinkimą skaitau nelegaliu 
ir, kaipo šėrininkas, reika
lauju, kad butų sušauktas 
legalus metinis susirinkimas 
ir perrinktas komitetas. Tu
rėtų ir kiti šėrininkai to rei
kalauti.

J. A. Motiejaitis, 
S. D. W. šėrininkas.

Redakcijos pastaba: Tas 
susirinkimas buvo paskelb-1 
tas “Keleivy” 19 sausio, tai
gi gali but, kad daugumas 
nespėjo skelbimą pamatyt.

PATERSON, N. J. I 
Velnias šposus krečia.
Šių metų pradžioje biesas 

čia tikrai iškrėtė tūliems 
musų tautininkams porą ge
rų šposų. Lietuviškoje alu
dėje vienas tautietis nusi
pirko kvortą Wilsono degti
nėlės, kuria norėjo pavaišin
ti savo draugus. Bet vietoje 
Wilsono, gavo bonką praš- 
čiausios sodės. Žmogelis iš j 
sarmatos paraudo. Nubėgo' 
jis pas karčiamninką ir iš
metinėja. Girdi, kaip tu ga-1 
Įėjai man tokią sarmatą pa
daryti? Bet karčemninkas 
neprisipažįsta kaltas. Sako, 
juk pats matai, kad aš tau 
oadaviau bonką Wilsono, 
tai kokių pričynių dabar 
'ieškai.

Dar didesnį šposą velnias 
|iškirto pačiam savininkui: 
Nusipirko jis paršą ir maiše 

i užrištą padėjo į skiepą, kad 
I paaugtų didesnis. Bet nu
ėjęs vėliau pažiūrėti nuste
bo : maišas užrištas, bet par- 
šo jau nebėra!

Bet apsidairęs po skiepą 
jis pastebėjo, kad paršas 
vienam kampe ant dviejų 
kojų atsistojęs piestu stovi. 
Sugryžo prie baro karčem
ninkas ir pasakoja savo kos- 
tumeriams, kaip tai galėjo 
atsitikti, kad iš užrišto mai
šo paršas išlindęs. Kostume- 
rių tarpe buvo lietuviškas 
vokietukas, kuris patarė tą 
paršą tuojaus skersti. Jis ži
nąs, kaip išvirti paršieną su 
raugintais kopūstais. Na ir 
‘nusitarė, kad rytoj paršas tu
ri but paskerstas.

Bet ir vėl “stebuklai.” At
ėję kiti kostumeriai sakosi 
matę gatve šerną bėgant ir 
musoliniukus jį gaudant. 
Karčemninkui tas pasirodė 
Įtartina ir jis vėl nubėgo Į 

j skiepą pažiūrėti savo paršo. 
iVietoj paršo dabar jis rado 
'skylę skiepo lange. Langas 
nuo žemės gana aukštai, bet 
paršas iššokęs laukan. Eina 
sekti pėdomis, kur jo bus 
nubėgta. Ant gatvės šviežiai 
pasnigta ir pėdos aiškiai 
matosi. Bet pasirodo, kad 
nuo lango nubėgta ne paršo, 
ir ne šerno, bet... katino!

Patersone dabar žmonės 
turi daug iš to juokų. Vieni 
sako, kad paršas pavirtęs į 
katiną, o kiti mano, kad iš 
pat pradžių karčemninkas 
parsinešė ne paršąt bet kati
ną. Ir jeigu jis nebūtų pabė
gęs, gal tas vokietukas butų 
jį paskerdęs kaip paršą. Ka
tilas su raugintais kopūstais 
buvo jau užraugtas.

Patersonietis.

DETROIT, MICH.
Per 2 paras 448 automobi

lių nelaimės.
Detroito laikraščiai pra

neša, kad per dvi Kalėdų 
dienas šią žiemą Detroite 
buvo 448 nelaimės su auto
mobiliais. Septyni asmenys 
buvo užmušti ir daug su
žeista. “Kel.” skaitytojas.

šis vaizdelis buvo prisiųstas iš Barcelonos į Ameriką oro bangomis ir parodo vieną Barce
lona.s aikščių respublikos priešams j miestą besiveržiant.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Lietuvos atsivežtas inuzi- 
------- į kantų paprotys ubagauti pi- 
josios Gadynės” iš eilės jau nigus tarp svečių. Jie pristo

ja prie kiekvieno svečio ir 
pradeda birbinti savo vadi
namą “maršą,” ir tol birbi
na, kol svečias neišmeta 
jiems pinigo. Su ta savo mu
zika kai kuriuos svečius jie 
net iš kantrybės išveda. Ge
ri muzikantai, žinoma, ši
taip neubagauja; bet musų 
mieste yra da atsilikusi to
kių ubagų grupelė, kuri vis 
da negali užmiršti lietuviš
ko papročio.

Tokiuose vakaruose pa
prastai buna sakomos rim
tos prakalbos, renkami vi
suomeniškiems reikalams 
pinigai, o čia visą laiką už
ima muzikantai su savo, at
siprašant, “maršais.” Jie ne
tiktai gadina gerą skoni, bet 
landžiodami tarp stalų dar 
maišosi šeimininkėms po ko
jų ir trukdo patarnavima. 
Prie to da ir pavojaus susi- 

jdaro. Moterys nešioja sve
čiams karštą kavą puodu
kuose, o čia aplink jas grū
dasi muzikantai su savo in
strumentais. Ir reikia labai 
saugotis, kad neužpilti kam 
už apykaklės verdančios ka
vos.

Šitą paprotį reikėtų būti
nai vyti laukan.

Ten dalyvavęs.

Komunistai išmetė darbi
ninką. į bedaibių eiles.
Sausio 9 d. atėjo G. Ku

raitis i Dominikaičio valgy
klą, kuri randasi gale “Lais
vės” spaustuvės, ir pareika- ■ 
lavo: "Jeigu laikai W. Bal-i 
vočių savo valgykloje, tai 
mes visi 30 ‘Laisvės’ darbi
ninkų neiname pas tave val
gyti, nes Balvočius yra so
cialistas ir vakar visi socia
listai apleido ALK Brookly
no skyriaus konferenciją.” 
Savininkas paaiškino W. 
Balvočiui, kad jis nenorįs 
susilaukti boikoto iš laisvie- 
čių pusės, ir atleido Balvo- 
čių iš darbo. Tai mat kokio
mis komunistai priemonė
mis'kovoja prieš socialistą 
darbininką, kuris kitaip ma
no negu komunistai. Ar 
jiems saldžiau, kai darbi- 
ninkasneturi darbo?

Pati “Laisvė" nepriklau
so jokiai darbininkų unijai 
ir joje dirba ne unijistai. 
Taigi, vartojant tokią pat 
taktiką, organizuoti unijis
tai turėtų paskelbti ir jai 
boikotą. Bet ką ji tuomet 
pasakytų, jeigu, padėkim, 
lietuvių kriaučių unija nu
tartų ją boikotuoti?

Taigi tegul laisviečiai pa
galvoja, ar darbininkiškai 
jie pasielgė, baugindami 
darbdavį boikotu, kad tas 
pašalinti] socialistą iš dar
bo?

Jeigu jie šitaip elgiasi 
Brooklyne, tai kaip jie gali 
kalbėti apie demokratiją 
Lietuvoje? Juk Įsigalėję jie 
ir tenai vartotų tokią pat 
taktiką prieš nepatinkamus 
sau žmones.

aštunta metinė vakarienė. 
Žmonių galėjo būti apie 
400. Turbūt dar pirmu kartu 
naujagadyniečiai turėjo to
kią gausią publiką.

Vakarienei atėjus, prasi
dėjo trumpos prakalbėlės, 
kurias sakė: Burkė, Stepo
navičius, Glaveckas, Straz
das, Buivydas, J. Stilsonas 
ir dar keliatas žmonių. Nuo
taika vakarienėje buvo ge
ra. V. Katilius irgi padarė 
tiuputį biznio, nes gavo ke
lis “Keleiviui” skaitytojus. 
Atrodo, kad naujagadynie
čiai eina pirmyn.

Vytautas Katilius.

MT. GREENWOOD, ILL.
Įsikūrė naujas politikos 

kliubas. •
22 sausio pas B. Valanti- 

ną buvo sušauktai šios apy
linkės lietuvių susirinkimas 
mintimis pasidalinti ir buvo 1 
pakviestas kalbėtojas, kuris 
yra susipažinęs su Ameri
kos politika. Žmonių prisi
rinko nemažai. Pasikalbė
jus buvo nutarta organizuo
ti 19-tos wardos politikos 
kliubą. Į komisiją išrinkti 
šie asmenys: B. Valantinas, 
K. Jurėnas, Miss M. Staniu
lis, V. Gaufiešius.

Kitą mėnesį bus antras 
susirinkimas, kur bus išrink
ta pastovi kliubo valdyba ir 
nustatyta narių mokestis. 
Po susirinkimo bus šito kliu
bo "krikštynos” su prakal
bomis dainomis. Žadama 
pakviesti Chicagos miesto 
majorą, 19-tos wardos al- 
dermaną ir teisėją Žiuri.

B. Valantinas.

ALK konferenciją apleidu
sių organizacijų prakalbos.

Sausio 20 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
me buvo tų draugijų, kurios 
apleido ALK Brooklyno 
skyriaus konferenciją, pra
kalbos. Žmonių buvo neper- 
daugiausia. Kalbėjo J. Stil- 
sonas apie diktatūras ir kaip 
jos išsivysto. Jis nurodė, kad 
šiandien diktatūros išauklė
jo “neklaidingus vadus,” 
kurie jaučiasi lyg kokie virš- 
gamtiški žmonės.

Tos “neklaidingumo” te
orijos pasiekė ir musų išei
viją, jis sako, ir pas mus pri
dygo “neklaidingų vadu
kų.” Pirmiau komunistai 
skelbė, kad Lenkija prarys 
Lietuvą, o dabar jau Lenki
ja gera. Socialistai turi kito
kią nuomonę. Jie mano, kad 
Lenkija kaip buvo Lietuvos 
priešas, taip ir pasilieka. 
Stilsonas kalbėjo dviem at
vejais.

“Naujosios Gadynės” 
karienė.

Sausio 22 d. Grand Para
dise svetainėje buvo “Nau-

va-

NEW HAVEN, CONN.
Darbai eina prastąi.

Paskutinėmis dienomis 
New Haveną užklupo pusė
tinai smarkus šalčiai. Nors 
sniego nedaug, bet oras la
bai aštrus.

Su darbais pas mus gana 
prastai. Kai kurios dirbtu
vės dirba, bet vos 2—3 die
nas į sąvaitę. Dėl to ir lietu
vių judėjimas čia apmiręs. 
Jeigu kuri draugija suren
gia kokį pokili, tai Įlenda Į 
skylę. Mat, žmonės neturi 
pinigų.

Dabartiniu laiku daug

HARTFORD, CONN.
Laikas butų šitokį paprotį 

jau išnaikinti.
Laisvės Choras ir Stygų 

Orkestras 14 sausio čia su
rengė savo mokytojui V. Vi- žmonių serga ir miršta. Sau- 
sockiui puotą. Daugiausia 
tuo reikalu rūpinosi draugė 
R. Gailiunienė. Svečiams 
prie stalų susėdus, vakaro 
vedėjas J. Pilkauskas paaiš
kino, kad drg. Visockis, ku
rio garbei šis vakaras su
rengtas, mokina Laisvės 
Chorą ir Stygų Orkestrą ne
mokamai ir pats chore dirba 
už visai menką atlyginimą. 
Visa tai įvertindami, jo mo
kinami žmonės sudėjo jam 
$50 kaip dovaną, kurią va
karo vedėjas jam ir įteikė. ______________________

Toliau vedėjas užsiminė turi 75 narius1 ir $350 turto, 
ir'anie Ispaniją, kur darbi
ninkai miršta gindami de
mokratiją, ir paprašė aukų. 
Ilgai nelaukdami svečiai 
pradėjo krapštyti iš kišenių 
penkines, dolerines, pusdo- 
lerius ir kvoterius. Sumetė 
iš viso $25.00.

Visa tai buvo gražu ir pa
girtina.

Tačiau vienas dalykas bu-

šio 16 dieną palaidojom se
ną New Haveno gyventoję 
Grikienę. Ji buvo gerai šios 
apylinkės lietuviams žino
ma veikėja, doro ir linksmo 
budo moteris. Lai buna jai 
lengva šios šalies žemelė.

K. Blažaitis.
DAYTON?OHIO.

SLA 105 kuopa mini 25 
metų sukaktį.

Sukako jau 25 metai, 
kaip šitoj kolonijoj įsikūrė 
SLA 105 kuopa. Šiandien ji

Kazys Paulauskas eina jos 
pirmininko pareigas jau per 
daugelį metų.

Savo 25 metų sukakčiai 
paminėti kuopa nutarė su
ruošti pramogą 2 vasario ir 
pasikvietė filmininkus bro
lius Motuzas, kad parodytų 
spalvuotų paveikslų iš Lie
tuvos. Tas bus Berney Com
munity salėj. J. A. U.

DĖL KOMUNISTŲ AGI
TACIJOS UŽ REPUB- 

LIKONUS.
Atsakymas “Keleivio” 

reporteriui.
Šių metų “Keleivio” 3- 

■ čiam numery tilpo kores
pondencija iš Patersono, ne
va aprašymas čia buvusių Į- 

I vykių bei veiklos. Tas apra
šymas nieko bendra su tei
sybe neturi, žmonių pavar- 

idės iškraipytos ir ALDLD. 
84 kp. ir A. L. Kongreso 
bendrai rengtos prakalbos 
apmeluotos.

Reporteris sako: “Mirė 
Ona Auciuvienė. Serga Pet
ras Juškevičius. Įvyko J. 
Mercenskio su P. Marcens- 
kiene vestuvių 25 metų su
kaktuvės.”

Bet virš minimų žmonių 
pavardės turi skambėt se
kančiai: Ona Auciuvienė, 
Petras Jesukevičius, J. Mar- 
činskas ir P. Marčinskienė. 
(Gali but, kad jos neaiškiai 

'buvo parašytos ir redakcija 
negerai jas išskaitė. Prie to
kių mažmožių nereikėtų ka
binėtis.—Red.)

Toliau korespondentas 
sako: “Lapkričio mėnesy 
ALDLD. kp. čia buvo suren
gusi A. L. Kongreso vardu 
prakalbas, kuriose kalbėjo 
Gasiunas ir Bimba iš Broo
klyno. Nežinau, kodėl pa
starasis agitavo, kad žmonės 
čia balsuotų už republiko
nus.”

Šitame prakalbų aprašy
me apsilenkta visiškai su 
teisybe ir su logika. Mini
mas prakalbas rengė ne AL
DLD. kp. A. L. Kongreso 
vardu, bet ALDLD. 84 kp. 
bendrai su A. L. Kongreso 
Patersono skyrium. Jeigu 
kas abejotų, kad taip buvo, 
tai to Įrodymui prakalbų 
garsinimai randasi ant ma
no rankų. Be to, čia kalbėjo 
J. Gasiunas iš Brooklyno ir 
J. Bimba iš Patersono, o ne 
Bimba iš Brooklyno. Ir Bim
ba neagitavo žmonių, kad 
jie balsuotų už republiko- 
nus. Bimba pranešė, kad 
Darbo Nepartinė Lyga, kuri 
yra sudaryta daugiausia iš 
darbo unijų ir individualų 
Passaic kauntėj, turi indor- 
savusi keturius kandidatus į 
valdininkus, kaip iš demo
kratų, taip ir iš republikonų 
partijų, kurie sutinka remti 
Darbo Nepartinės Lygės 
programą, ir todėl visos pro- 
gresyvės spėkos nori, kad 
tie kandidatai butų išrinkti. 
Todėl aš. kaipo unijistas, ir 
pavieniai priguliu prie D. N. 
L., ir kaipo komunistas, ra
ginau balsuot už D. N. L. in- 
dorsuotus kandidatus, bet 
nebalsuot nei už republiko
nų, nei už demokratų ištisus 
sąrašus, nes kaip vienoje, 
taip ir kitoje partijose yra 
griežtų reakcijonierių; taip
gi abejose partijose yra dar- 
bininkams simpatingų kan
didatų. O jeigu jau kas prie
šingas abiejų partijų virš 
minimiem kandidatam, tai 
raginau, kad balsuotų už 
komunistų partijos kandi
datus, kurių buvo du. O tuos, 
kurie jau būtinai nori bal
suot už visus vienos ar kitos 
kapitalistinės partijos kan
didatus. raginau verčiau 
balsuoti už demokratų par
tijos kandidatus.

Tai žodis-žodin ką aš kal
bėjau laike rinkimų tose 
prakalbose. Na ar bent vie
nas logiškas žmogus įsivaiz
duos, kad Bimba agitavo 
žmones balsuot už republi
konų partijos kandidatus 
kaipo tokius?

Už čia pažymėtą mano 
kalbą pilnai imu atsakomy
bę—už kiekvieną žodį.

(Toliau seka pamokini
mas redaktoriams, kokias 
korespondencijas jie turėtų 
talpinti, o kokių—ne. Bet

laikraščio skaitytojams, kaip 
neredaktoriams, jis nereika
lingas, todėl ji išleidžiame. 
—Red.)

J. Bimba.
63 Graham avė., Paterson.

Ir mano žodis apie komunis
tų agitaciją už republikonus.

Šių metų “Keleivio” Nr. 3 
tilpo iš Patersono korespon
dencija, kurioj buvo pasa
kyta, kad per rinkimus lietu
viai komunistai čia agitavę 
už . republikonus; bet tas 
buvo parašyta nelabai aiš
kiai ir redakcija pastatė net 
klausimo ženklą, kas reiš
kia, jog ji nenorėjo tam ti
kėti. Taigi leiskite man pla
čiau apie tai paaiškinti.

Tos prakalbos buvo da 
lapkričio mėnesy. Jos buvo 
čia surengtos ALDLD. 84 
kuopos ir Amerikos Lietu
vių Kongreso Patersone 
Skyriaus vardu. Taip bent 
buvo pasakyta skelbimuose. 
Pirmininkavo komunistas 
Sakatauskas, ir buvo du ko
munistai kalbėtojai. Pirmu
tinis kalbėjo J. Bimba, vie
tinis, kuris pašventė visus 
savo gabumus agituodamas 
už republikonus. Jis aiški
no, kad jie esą indorsuoti ir 
nepartinės lygos. Bet nežiū
rint kas juos indorsavo, fak
tas yra toks, kad jie kandi
datavo kaip republikonai ir 
juos rėmė Republikonų Par
tija—ta pati partija, kuri 
atkakliai kovoja prieš Roo- 
sevelto reformas ir visuomet 
yra atkakliausiai nusistačius 
prieš darbininkus. Ir kai J. 
Bimba už tuos republikonus 
agitavo, pirmininkas nepa
darė jokios pastabos, iš ko 
galima suprasti, kad ir jis su 
tokia agitacija sutiko.

Antras kalbėtojas buvo 
komunistas Gasiunas, bet ir 
jis nei žodžio prieš pirmuti
nį kalbėtoją neišsitarė. Tai
gi matome, kad Amerikos 
Lietuvių Kongreso vardas 
buvo panaudotas agituoti už 
milionierių partijos kandi
datus.

Man rodos, kad komunis
tai čia nusikalto. Amerikos 
Lietuvių Kongresas negali 
but jokios partijos įrankiu. 
Jeigu musų broliai komunis
tai mato reikalo agituoti už 
republikonus ar kitokius, te
gul jie rengia ,prakalbąs sa
vo vardu,-tuomet niekas ne
galės jiems priekaištų dary
ti. Bet kūomet jie naudoja 
savo politikos tikslams A- 
merikos Lietuvių Kongresą, 
tai jau reikia protestuoti.

Patersono Dulkė.

CLEVELAND, OHIO.
Namą savininku žiniai.

Lietuvių Namų Savininkų Or
ganizacija, laikytame susirinki
me nutarė atsiskirt nuo Mažųjų 
Namų savininkų centro, kuria
me nekuomęt nebuvo tvarkos ir 
visados trukdė tikrąjį veikimą. 
Visokie raketieriąi krkuja tak
sus ant namų savininkų; mes 
jau negalime išsimokėt ir kaip 
palaidos avys, negalime nei už- 
protestuot. Todėl viena išeitis 
organizuotis ir atremt plėšikus.

Vasario 8, nuo 7:30 vakare. 
Lietuvių svetainėje, 6835 Supe
rior avė. bus Namų Savininkų 
susirinkimas, visi savininkai da
lyvaukite, nes turim aptart 
svarbius dalykus.

J. Šimkus, pirm.

Hartford, Conn. Gerb. Kelei
vi! Geriausios laimės su 39 me
tais. šiuomi prisiunčiu du rubliu 
už “Keleivį.” Nors jau esu am
žiaus septyniasdešimts trijų, 
bet man atrodo kur kas links
mesnės dienos kaip ateina “Ke
leivis” į mano bakūžę. Nors a- 
kys taip nedirba kaip pirmiau 
buvo, bet ir viskas kitaip atro
do. Su pagarba K. Smitkus.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—/Tegul bus pagarbintas... 
—Ko taip uždusęs, tėve? 
—Ogi tavęs jieškojau, 

vaike.
—O ką pasakysi?
—Sei, Maike, ar tu ameri

koniškus zakonus gerai su
pranti?

—Ar vėl papuolei Į bėdą?
—Bėdos bus visiems, 

Maike, jeigu tokie zakonai 
išeis.

—Apie kokius “zakonus” 
kalbi, tėve?

—Ugi gazietos lašo, kad 
Amerikoj bus užvestas toks 
parėtkas. kur visi senberniai 
turės mokėt valdžiai kasmet 
po tūkstantį dolerių fainos 
užtai kad neapsiženijo; o 
valdžia tuos pinigus atiduo
sianti senmergėms. Ar gali 
but, Maike, tokia neteisybė 
ant svieto?

—O kas tau apie tai sakė, 
tėve?

—Buvau užėjęs į saliuna 
liežuvi suvilgyt, Maike, tai 
tenai ir girdėjau vyrus apie 
tai šnekant. Visi bėdavoja, 
kad bus šlėktai. Bet aš ne
noriu tam vieiyt, taigi norė
jau tavęs pasiklausti, ar gali 
Amerikoj tokius zakonus 
padaryti. Tu. rodos, ant lo-Į 
jario mokiniesi, tai turėtum 
apie šitokį biznį žinoti ge
riau negu aš.

—Taip, tėve, vienoj vals
tijoj yra toks sumanymas le- 
gislaturon įneštas. Jo auto
rius reikalauja uždėti neve- 
dusiems vyrams nuo 40 me-
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ŠVEICARIJOJ PRIEŠ 25 METUS ma Berne parlamento rū
muose.

IR DABAR
Vienas “Lietuvos Žinių” (revoliucijos Šveicarijoje ru- 

bendradarb’s rašo iš Berno: sų emigrantų buvo tie!:
Štai po 25 metų aš vėl pa

tekau į Šveicariją, tą mažy
tę kalnų ir laisvės šalį. 25 
metai tai didelis laikotarpis 
paskiro žmogaus gyvenime. 
O tačiau, kaip tie metai grei
tai prabėgo... Pasižiūri ap
linkui. pamatai, kad nebėra 
ir tų žmonių, kurie tuomet 
dirbo, o jų vietoje kiti, nau
ji, bet ir tie jau spėję pražil
ti, pasenti...

Pirmą sykį Šveicarijos 
sieną aš pervažiavau 1907 
metų rudenį. Tuomet mudu 
su Pijum Grigaičių (dabar 
Chicagos 
daktorius), kaip politiniai 
emigrantai traukiniu atva
žiavome iš Paryžiaus į Ber
ną. Paryžiuje tuomet politi
niams emigrantams buvo 
laisva gyventi, nereikėjo tu
rėt jokio paso ir kas norėjo 
galėjo net uždarbiauti. Tuo 
metu Paryžiuje gyvenęs Leo 
Trockis, pasakojama, už
darbiavęs gatvėse vakarais 
uždegdamas lempas. Tačiau 
mes ištrukę iš kalėjimo no
rėjome mokytis ir baigti 
mokslą. O Paryžiuje buvo 
per brangus mokslas. Teko 
jieškoti vietos kitur, kur pi
giau. Tais laikais Šveicari
joj buvo galima mėnesį pra
gyventi už 100 šveicariškų 
frankų, rusų pinigais tai bu
vo apie 36—37 rubliai. Ta
čiau ir tiek mes neturėjom.

Pasų mes irgi neturėjom, 
bet anais laikais jų ir nerei
kėjo. Pervažiuojant sieną iš 
vienos valstybės į kitą paso 
niekas neklausdavo. Atvy
kus į Šveicariją, jo taip pat 
niekas neklausė.

Berne mes radome kelia- 
tą lietuvių studentų ir stu
denčių. Studentės buvo at
vyki; ’OS studijuoti legaliai, 

vištas pas su u: jenio pasais, o studen-

“Naujienų” re

kaimą atvažiavo čigonai. Aš 
da pusbernis buvau, ale at
simenu kaip šiandien, kad 
dvi čigonkos atėjo pas musų 
susiedą vištų vogti, o kaip 
jis jas sugavo, tai jos pasi
siūlė išburti jam laimę iš 
rankos, kad tik nemuštų. Jis 
ir atkišo savo ranką, kaip 
meška leteną. Čigonka per
sižegnojo ir sako: “Tu 
mums pagailėjai savo pasti
pusių vištų, ale patiekus iš 
to neturėsi; ponas Dievas 
užleis ant tavęs nelaimę.” 
Na, ar žinai, Maike, kas at
sitiko? Kaip tik čigonai iš
važiavo, tuoj užpuolė vana
gas ir keturias 1 ’ .
musų susiedą užkapojo. Tai- tų d ’ ūma buvo politiniai 
gi tu matai, ‘ vaike, kad su emigiantai ir pasų neturėjo, 
burtais galima daug kas pa- Be lietuvių studenčių čia 
daryti. O jeigu čigonka gali buvo nepaprastai daug ru- 
taip gerai išburti, tai kodėl sų, Rusijos žydų, lenkų, o 
kunigas negalėtų? dar daugiau Lenkijos žydų,

—Man išrodo, tėve, kad kurie save vadindavo “Mo- 
šita tavo pasaka yra prasi- zėstikėjimo lenkais.” Pasta- 
manyta, nes jokia čigonė kaV?,ed?v.° ,(Jau,^’aus?.a
negali burtais nieko nei nu
lemti, nei atspėti.

—Dalibuk, Maike. galiu

tik lenkiškai ir didelė dalis 
jų buvo politiniai emigran- 

__  _____ ___I tai. Daugiausiai, žinoma, po- 
ir pasibažyt, kad taip buvo, litinių emigrantų buvo Rusi-

—O jeigu ištiktųjų taip 
buvo, tėve, tai buvo ne bur
tais nulemtas Įvykis, bet pa
sitaikė tik toks aplinkybių 
supuolimas. Burtams, tėve, 
niekados netikėk, nežiūrint 
kas juos bedarytų, kunigas 
ar čigone.

—Olrait, Maike, a' 
perdaug nesisprečysiu. Jei
gu sakai, 1

jos žydų. Šveicarai papras
tai ruso nuo žydo neatskir- 
davo. Žydas ir rusas jiems 
buvo vienodas teiminas, si
nonimas. Dėl to dažnokai 
pasitaikydavo net įvairių 
kurjozų.

Kartą Šveicarijoj 
. . javęs tikras riisas, 

us Tia.u kas ortodoksas,

tų amžiaus tam tikrą mokes- Jiymaeys, tai as jų ir nepirk
ti. Bet tokių sumanymų yra 
buvę jau ir seniau, tačiau 
nei vienas jų nepraėjo. Aš 
manau, kad nepraeis ir šitas.

—Ar tu šiur?
—Beveik.
—O kaip tu rokuoji, Mai

ke, ar nevertėtų ant tos in
tencijos mišias užpirkti?

—Tu, tėve, vis negali už
miršti burių.

—Ar tai tu i 
mišios yra burtai?

—O kas, jei ne
Padėkim, kad tamsus ūki- buvo šita mergina, ir patai- 
ninkas„ paliuobęs savo kar- kiusi jai į galvą. Klausimas 
ves, persiverčia tris kartus i bet gi neaiškus* kodėl polic- 
per galvą, kad daugiau butų '..... ’........... --•>
pieno — ar tai nebus bur
tai?

—Šiur, Maike, kar burtai.
—Na, tai ar ne tokie pat 

burtai bus, tėve, jeigu kuni
gas pakels aukštyn savo 
lankas, arba pasmilkius du
rnais, kad legislature neiš
leistų kokio ten įstatymo?

—Ale žinai, Maike, kad 
kartais ir burtai pamačija.

studi- 
fanatiš- 

užsimanė 
. *. .-. — ’j Šveicarijoj vesti. Pagal Švei
kai! misios nie, carijos įstatymus vietiniai 

susituokią gyventojai turi 
siu. Gal gi ir taip -9./Jakono Ipirmiausia atlikti civilines 
pues senbernius neišleis. jungtuves “Policeistandsam- 

te,” o iš ten gali eiti kur no
ri—pas kunigą, pas pastorių 
ai- rabiną ar niekur nebeiti. 
Tačiau iš svetimtaučių švei
carai reikalaudavo, kad 
jungtuvės butų atliktos pa
gal ju krašto įstatymus. Ka
dangi dažniausiai ten ves- 

svetimtaučių Rusijos 
tai iš jų valdininkai

VIEŠBUTY NUŠAUTA 
MERGINA.

Denvero mieste pereitą 
sąvaitę viename viešbuty 
buvo rasta nušauta tūla 
Madge Evens, 22 metų am
žiaus mergina. Policija aiš-

,kina, kad du policmanai iš
kukuoji, kad povę netyčia ant antrų lubų, 

I bet kulipke perėjusi per lu- 
burtai? bas į kambarį apačioje, kur

buvo tiek 
daug, kad sunku net Įsivaiz
duoti. Bazelis, Ciurichas, 
Bernas, Lozana, Ženeva ir 
kiti miestai jų buvo pilni. 
Šveicarai buvo nepaprastai 
tolerantiški: jie visus priim
davo, visus priglausdavo, 
visiems leisdavo gyventi ir 
net, kas norėjo, gauti darbą 
galėdavo gauti. Tiesa, tarp 
emigrantų buvo nemaža ir 
kraštutinių pažiūrų žmonių, 
nemaža buvo anarchistų, 
komunistų dar. tuomet ne
buvo. Tarp daugybės emi
grantų idealistų, pasitaiky
davo vienas kitas krimina
listas. 1907 m., rudenį buvo 
apiplėštas Montreux šveica
rų bankas, 
ninkas, 
taip nat buvo panašių daly
kų atsitikę. Užmušimus ii 
apiplėšimus vis atliko “ru
sai”—emigrantai. Spauda
kėlė triukšmą prieš “rusus” 
ir italus. Mat, darbininkai, 
kurie atlikdavo sunkiausius 
tunelių, geleginželių staty
bos darbus, vis būdavo ita
lai. Tarp jų buvo nemaža 
moraliai nusmukusių žmo
nių. Kas pavogs, kas api
plėš, kas girtas susipeš vis 
tai būdavo italų ar rusų dar
bas. Emigrantai rusai nepa
sižymėjo sąžiningumu. Kas 
už butą nesumokės, 
kambarį neatiduos, 
“rusų” darbas.

Tuo vardu buvo 
mi, kaip jau minėjau, rusai, 
Rusijos žydai ir lenkai.

Berne tų “rusų” studentų 
ir, apskritai, emigrantų bu
vo daug ir jie buvo susikon
centravę t. v. “Laengasse” 
rajone. Čia kiekviename na
me buvo galima rasti po 3— 
4—5 “rusus.” čia “rusų” 
kalba buvo girdėti visur, kur 
tik neisi, j Universitete taip 
pat daugiai! buvo girdėti ru
siškai kalbant, negu vokiš
kai. Net kai kurie profeso
riai, kaip anatomijos profe
sorius Straseris išmoko pa
galiau lusiškai. Jis kai kuo
met net ir studentus rusiškai 
egzaminuodavo.

Reikia pasakyti, kad anais 
laikais, 1907—1912 m., ru
sai skyrėsi j 3 grupes. Nedi
delė buvo eserų grupė, di
džiausia menševikų, social
demokratų ir dar mažesnė 
buvo socialdemokratų bol
ševikų. Pastarajai grupei 
priklausė beveik daugumas 
vėliau buvusių Lenino padė
jėjų. čia buvo Luriačarskis, 
Zinovjevas, Kamenevas ir 
kiti. Su jais tekdavo susi
duri i.

Buvo nemaža ir lenkų 
emigrantų, tarp kurių ir Pil
sudskis. Po didžiojo karo 
Lenkijos vvriausybė, norė
dama atsidėkoti už jų poli
tinių emigrantų priglaudi
mą prieškariniais laikais, 
Šveicarijos vyriausybei pa
dovanojo gražią marmurinę 
vazą, kuri dabar yra laiko-

Tarp emigrantu buvo ne
maža provokatorių ir šnipu, 
kurių užsienyje ir anais lai
kais jau nestigdavo. Provo
katoriai, gal but, ir stengda
vosi daugiausiai sukompro
mituoti politinius emigran
tus, daugiausiai triukšmau
ti, per susirinkimus kelti 
skandalus. Ypač nemaža jų 
buvo bolševikų eilėse.

Laengasse rajone buvo ir 
salė, kurioj Įvykdavo “rusų” 
kolonijos susirinkimai, pra
nešimai, referatai ir, apskri
tai, net labdaringiems tiks
lams surengiami vakarėliai. 
Pranešimus čia dažnai da
lydavo Leninas, (jis tuomet 
gyveno Ženevoje), Trockis 
ir kiti asmens. Reikia pasa
kyti, kad vakarėliai arba pa
skaitos būdavo labai ne- 
punktualios. Jei būdavo pa
skelbta 8-tą vai. vakaro, tai 
reikėdavo ateiti tik 10-tą.

užmuštas kasi- 
kituose miestuosej

Šveicarų profesoriai atsilan
kydavo Į labdaringus vaka
rėlius ir jie ateidavo punk
tualiai paskirtą laiką. Jie 
vieni sėdėdavo 1—2 valan
das. kol prasidėdavo vaka
rėlis.

kas už 
vis tai

vadina-

Kalbiški Netiks
lumai.

“Hitlerinė” Vokietija.
Tūlų musų laiki'aščių re

daktoriai nesupranta skirtu
mo tarp medžiaginių ir ab
strakčių būdvardžių. Pavyz
džiui, jie rašo: “Hitlerinė 
Vokietija.”

Tuo tarpu paradoksas čia 
yra toks, kad jeigu ištikrujų 
butų galima padalyti “hitle
rinę” Vokietiją, tai Hitleriui 
butų galas.

Tai kaipgi tuomet reikėtų 
sakyti, norint pažymėti, kad 
Vokietijoj vyrauja Hitlerio 
idėjos?
Atsakymas: hitleriška Vo

kietija !
Dalykas, matot, yra toks, 

kad šitos rūšies būdvardžiai 
musų kalboje turi dvi for
mas: medžiaginę ir abstrak
čią. Kuomet reikia pažymė
ti medžiaginę daikto ypaty
bę, tai būdvardžio galūnė 
turi but —nis arba —nė.

Pavyzdžiui: auksinis žie
das; mūrinė siena; medinė 
skrynia, Tai reiškia, kad 
žiedas yra padarytas iš auk
so, siena iš muro, skrynia iš 
medžio. Kitaip pasakius, ši1 
tie būdvardžiai parodo, iš 
kokios medžiagos kalba
mieji daiktai yra padaryti. 
Todėl sakyti, kad Vokietija 
yra hitlerinė, reikštų, kad ji 
padaryta iš Hitlerio. Visi ži
no, kad taip nėra. Hitlerio 
idėjos, kurios viešpatauja 
Vokietijoj, nėra jokia me
džiaga. Jos yra abstrakčios, 
tik nuvokiamos, 
čiuopiamos.

Abstraktiško 
daiktams reikia
abstraktiškus būdvardžius.

Pav.: pavasariškas oras; 
lietuviškas būdas; fašistiška 
diktatūra; hitleriška Vokie
tija ir tt. Tautiškas Noragas.

bet neap-

pobūdžio 
vartoti ir

Amerikos Pinigų Dirbtuvė

manai šaudė viešbuty?

Lietuvos Kalėjimai Tai v . T", 1 • l1 '•Džiovos r abrikai.
nuteistas išeina po kelių me
tų, o kitas turi pilnai atsėdė1 
ti visą bausmę, nors jų nusi
kaltimai yra vienodi.

Kaliniams reikia padėti, 
reikia jais pasirūpinti. Ki
tuose kraštuose už tuos pa
čius nusižengimus skiriamos 
daug mažesnės bausmės ir 
daug greičiau jos dovanoja-; 
mos, ar pakeičiamos sąlygi
niai. Nuolat laikraščiuose 
randame^ kad tai vienoj, tai 
kitoj valstybėj buvo pa
skelbtos amnestijos. Amnes
tijos buvo ir kaimyniniuose 
kraštuose. Norime tikėt, kad 
amnestija tikrai bus, nes lai
kas jau pilnai pribrendęs.. 
Žinoma, amnestija negali 
užkirsti malonėms kelio, ku
rios tinkamai pritaikytos, 
šalia amnestijos, gali but 
nemažiau naudingos ir rei
kalingos. “L. Žinios.”

Būtinai reikalinga politinių 
kalinių amnestija.

Musų kalėjimai perpildy
ti. Daugiausia kalinių yra 
Kauno kalėjime, kuris netu
ri paprasčiausių higijenos 
reikalaujamų sąlygų. Žmo
nių sveikata jame nykte 
nyksta.

Ar yra normalu, kad ka
merose, kur yra vietos 8 ka
liniams, dabar esti po 28? 
Koridoriuose, net dieną, vi
są laiką dega elektros švie
sa. Jau koridoriuose jaučia
mas drėgnų, nevėdinamų 
rusių kvapas. Ką kalbėti a- 
pie kameras! Kameros drėg
nos, tamsios, be jokios ven
tiliacijos. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad musų kalėji
mai, ypač Kauno, yra džio
vininkų fabrikai.

Nusižengęs žmogus turi 
but nubaustas. To reikalau
ja teisingumas. Bet žmoniš
kumas reikalauja atsižvelg
ti į visas nusikaltimo aplin
kybes, į kalinio elgesį ir jam 
palengvinti sunkią dalį.

Turėtų būti reformuota 
dabartinė kalinių atestacija. 
Joje daug netikslumų. Yra 
žmonių, kurie sėdi po 12 ar 
15 metų, ir vis prie paduoto 
malonės prašymo rašoma 
atestacija, kad nenustatyta, 
ar kalinys nusikals, ar ne.

Jeigu iš šimto paleistų vėl 
vienas nusikalsta, tai atitin
kamos įstaigos pradeda pri
kaišioti, kam toki asmens 
paleidžiami. Kitiems kali
niams, bent metams, kol vis
kas nurims, dingsta bet ko
kia viltis išeiti laisvėn. Bet 
tos pačios įstaigos nenori 
pastebėti, kokių sunkenybių 
sutinka išėjęs iš kalėjimo 
jieškodamas darbo; kiek ji
sai turi nukentėti pažemini-i 
mų ir visai neįsigilina kp.r 
kioje dvasinėje būsenoje jis 
randasi. Kol jis laisvėje ak- 
limatizuojasi, kol primiršta 
bausmes (o jų esti ir netei
singu), užgauliojimus, turi 
praeiti tam tikras laikas., 
Šitame perijode labai leng
va prasižengti. Ir jeigu to
kiose sąlygose iš 100 tik vie-, 
nas nusižengia, o, 99 lieka , 
darbščiais, naudingais šei
mų nariais ir valstybės pilie
čiais, tai įstaigos nenori pa
stebėti šitų 99 gerųjų, o ro-1 
do tik į vieną blogąjį.

Prie skatinančių pakarto
tinam nusižengimui priežas-1 
čių reikia priskirti ir mokes
tį už sėdėtą kalėjime laiką. 
Kada žmogui atimamas bet 
koks galimumas pradėt iš 
naujo gyvent, o čia da rei
kia užmokėt valdžiai už iš
būtą kalėjime laiką, tai žmo
gus netenka jokios vilties 
pradėt teisingą gyvenimą, o 
pradeda verstis kombinaci
jomis. Toki išsisukinėjimai 
nuo neteisingo mokėjimo 
veikia blogai bendrą teisin
gumo supratimą. ■

Kaliniai duoda didelį 
nuostoli tautos Ūkiui. Jie ne
gali dirbti savo šeimynų 
išlaikymui. Dažnai esti, kad 
ne tiek kenčia (materialiai) 
sėdįs kalinys, , kiek io 5—-6 
asmenų šeima. Didžiausias 
valstybės interesas yra suj 
mažinti kalinių skaičių.

Detigelis kalinių, bent da
bartiniuose kalėjimuose, ny
ksta ne tik fiziškai, bet ir 
moraliai. Jeigu juos norime 
gelbėti, tai turime tą laiką 
trumpinti.

Paskutinė amnestija buvo 
tik 1928 metais. Visi jos 
laukte laukia šįmet. Artina
si šventės, žmonos laukia 
vyrų, vaikai tėvų. Ar nebus 
kas pasirūpintu užmirštųjų 
dalia?

Malonės teisė negali pa
keisti amnestijos. Amnesti
ja paliečia visus lygiai, vie
nodai. Malonės gavimas, 
tuo tarpu, yra labai kombi
nuotas dalykas. Buna atsiti
kimų, kad ilgiems metams

ŠIS-TAS.
SENOVĖS ŽINIŲ PA

SLAPTYS.
Garas buvo naudojamas 

jau žiloje senovėje, Babilio- 
no maldyklose, 2,000 metų 
prieš Kristaus gimimą. Po 
aukuiu, ant kurio stovėjo 
stabai, buvo slepiamas me
talinis indas, iš kurio ėjo dū
delės į stabo vidų, kur buvo 
įrengtas tam tikras mecha
nizmas. Prieš apeigas indan 
būdavo įpilama karšto van
dens, o ant aukuro, kaip ir 
paprastai, kūrendavosi ug
nis. Tuo budu pasidalydavo 
gani, kurių spaudimas pra-' 
dėdavo judinti dievus. Tada 
nustebę žmonės matydavo, 
kai aukojimo laiku dievas 
staiga pradėdavo linkčioti 
galva ir skerečioti rankomis. 
Taip būdavo kunigų hpgairi 
dinęjami žmones y- daromi 
“stebuklai;” senovės laikais.

Kūjų Vincas.

SĄMONINGI IŠSIREIŠ
KIMAI.

Išdidus užkariaut o j a s, 
Aleksandras Makedonietis* 
buvo pasiryžęs parodyti sa
vo malonę graikų filosofui 
Diogenui. “Paprašyk ko tik 
nori, o galiu tavo pageidavi
mus išpildyti,”—tarė kara
lius saulėje besišildančiam 
seneliui.

“Neužstok man saulės —* 
tai vienintelis mano prašy
mas,” atsakė Diogenas, tuo 
duodamas suprasti, kad visi 
karališki turtai filosofo aky
se neturi jokios vertės; sau
lės šviesa jam malonesnė.

Persai puolė graikus. Iš 
pradžių jie pasiūlė grai
kams nusiginkluoti, atiduo
ti ginklus. “Gerai,” atsakė1 
graikų vadas Leonidas. “AG 
eikit ir paimkite patys mus, 
ginklus.” Tada persai gąsdi
no graikus savo skaičiumi.1 
Jų esą tiek daug, kad jų vil- 
snos galį užtemdinti saulę. 
“Puikiai,” atsakė Leonidas; 
“kovosime pavėsyje.” O ka
da Leonidui pranešė, kad 
priešas jau netoli, jis nusi
šypsojo ir atsakė: “O mes 
arti jo.” . ‘ 4 . ;

Karoliui 5-tam dvasiškiai 
siūlė sudeginti ir išniekinti 
priešo vadų grabus. “Nesu 
pratęs kariauti su numirė
liais,” — atsakė imperato
rius. Kūjų Vincas.

Pirmuoju žemaičių rašy
toju buvo Dionyzas Poška. 
Jis gimė 1760 metais, mirė; 
1831. Pagarsėjo jis savo sa-‘ 
tyra “Mužikas Žemaičių it 
Lietuvos.”

Inžinieriai surado, kad 
apleistosios aukso kasyklos 
Rhodesijoj davė jų savinin
kams aukso už .$375,000,000

Didesnę pusę viivių ga
mybos ‘šioj šaly suvartoja4 
žuvininkai ir kiti laivai.

Z l> - 7 ■■
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ir reikalaudavi rabino pažy- 
mėiimo.

Taigi, atėjus tam tikram 
lusui su busima žmona i ci
viline metrikacijos įstaigą, 
va'dininkas užsispyręs rei
kalavo, kad tas pristatytų 
rabino liudijimą, jog pas tą 
vestuvių ceremonijos jau 
atliktos.

—Kaip tai iš rabino? —

Automobiliai užmušė 
žmonių.

Pereitą sąvaitę Bostone ir 
visoj Massachusetts valsti- klausia išpūtęs akis rusas, 
joj automobilių nelaimėse 
buvo užmušta 11 žmonių. Iš 
viso nuo Naujų Metų užmuš
ta jau 39 asmenys/ Pernai 
tuo pačiu laiku buvo užmuš
ta tik 27. Pasirodo, kad šį-

11

Vot, aš tau pasakysiu tokį met žmonės daugiau geria, 
priklodą. Tai buvo da se- Pavyzdžiui, v cti vę
nam krajuje. Sykį prieš ra- už girtą važiavimą buvo nu- 
čancavos atpuskus i musų bausti 165 automobilistai.

priklodą.

čancavos atpūstais

&

1

pereitą sąvaitę

—Jus esate rusas, visi ru
sai atneša tik rabinų rašte
lius,—-šaltai paaiškino val
dininkas, — tai ir tamsta at
nešk. Kitaip nerašysiu civi
linio akto.

Tas atsitikimas visoj stu
dentijoj sukėlė daug juoko.

Reikia pasakyti, kad a- 
nais laikais po 1905 metų

y

y

I ■
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Štai kaip išrodo nauja Jungtinių Valstijų pinigų dirbtuvė 
San Franciscos mieste. Gengsteriams tik seilės varva į ją 
pasižiurėjus. Palei žemę matyt daug mažų langelių, per 
kuriuos iš vidaus visados žiuri kulkasvaidžiai.
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Įvairios Žinios.
SOVIETŲ DARBININKAI 
UŽ TINGINIAVIMĄ BUS 

BAUDŽIAMI.
“Lietuvos Ūkininkas" ra

šo :
Sovietų spauda praneša, 

kad liaudies komisarų tary
ba priėmė keletą svarbių 
nutarimų kovai su tinginia
vimu darbininkų tarpe, kad 
tuo budu pakeltų darbingu
mą kai kuriuose Sovietų fa
brikuose. Oficialiniame pra- 
rtesime pasakyta, kad Sovie
tų darbininkų dauguma dir
banti sąžiningai, bet esą ii 
tokių žmonių, kurie nedirba 
viso laiko ir per dieną pra- 
tinginiauja po dvi tris va
landas. Tie darbininkai, ku
rie'tuo budu nusikals per 
mėnesį tris kartus arba pei 
du mėnesius keturis kartus, 
tuojau bus atleisti iš darbo. 
Darbininkų bėgimą iš vieno 
fabriko į kitą numatyta lik
viduoti tuo budu, kad bus 
mokamos specialės pensijos 
ir atostogų primokėjimai 
tiems darbininkams, kurie 
vienoje vietoje išdirbo il
gesnį laiką. Taip pat bus su
mažintos pensijos tiems, 
kurie iš vienos vietos bėgsią 
į kitą.

Jau kuris laikas Sovietų 
spauda varo plačią kampa
niją prieš darbininkų tingi
niavimą ir pasirodo, kad jos steigėjų, 
esama tokių fabiikų, kur 
darbininkai 
dėti darbą 7 valandą, pra
deda jį tik 10. Mat, vienas 
kuris noi^s darbininkas iš va
karop pasigeriąs, neužvedąs 
mašinas, o kiti pasiteisinda
mi. kad nėra specialisto, 
taip pat išeiną į užmiesčius 
pasivaikščoti. Esą ir tokių 
darbininkų, kurie po kelias 
dienas neateiną i dirbą, o 
paskui grumoją, jei tos die
nos neūzskaitytos. Jei ku
riam tokiam darbininkui 
būdavę pagrasinama atleisti 
iš darbo, tai jis pats pasisku
bindavęs paduoti pareiški
mą. kad iš darbo pasišalina, 
p asi i m d a vęs k o m p e nsac i j ą 
ir nueidavęs dirbti į kitą fa
briką. Dabar su ta netvarka 
busią griežtai kovojama.

LIETUVIŲ MOKSLO MY
LĖTOJŲ “DRAUGIJA VIL

NIUJE.
valdžiai uždarius 

lietuvių mokslo 
tos draugijos val-

Lenkų 
Vilniaus 
draugija, 
dyba darė įvairių pastangų, 
kad tai senai ir turtingai lie
tuvių mokslo įstaigai butų 
leista toliau veikti. Ilgai to
kios pastangos buvo be vai
sių. Vėliau, besinormuojant 

1 iet u vių-len kų santykiams, 
lenkai darėsi nuolaidesni. 
Bet jie neleido draugijai 
veikti sena tvarka. Buvo pa
siūlyta lietuviams įsteigti 
naują draugiją, kuriai paža
dėjo perduoti uždarytosios 
draugijos biblioteką, ar- 
chyvvą, mokslinius rinki
nius ir kitokį turtą. Pagaliau 
lietuviai, po eilės pasitari
mų, nutarė Vilniaus vaiva
dijos pasiūlymą priimti.

Dabar iš Vilniaus gauta 
žinių, kad tenykščiai lietu
viai sudarė komisiją, kuri 
jau parengė naujus moksli
nės įstaigos įstatus ir juos 
įteikė Vilniaus vaivadijai 
patvirtinti. Pagal tuos įsta
tus Vilniuje steigiama Lie
tuvių Mokslo Mylėtojų. 
Draugija, kuri perims Lietu
vių Mokslo Draugijos turtą 
ir tęs jos darbą. Naujosios 
draugijos įstatus pasirašė 15

KARO MLN1STER1S.

Čia matome Amerikos karo 
departamento sekretorių Wood- 
ringą, kuris reikalauja 4,1)00 
naujų karo orlaivių ir 31,QUO la
kūnu. vaizdelis

turėdami pra- KOVA SU DRAMBLIAIS 
UGANDOJ.

Londono žiniomis, Ugan
doje (Afrikoj) ūkininkai 
negali apsiginti nuo dramb
lių, kurie naikina jų pasė
lius laukuose. Anglų valdi
ninkams vadovaujant tenai 
yra nuolatos ruošiamos 

Per 
1938 metus buvo 

1,519 dramblių

TOLSTOJAUS MUZIE
JUS MASKVOJE. '

Rusijoje yra ketuif Tols- 
tojaus,muziejai: du Mask- 
vojepvienas Jasnoje Polia- 
noje, kur Tolstojus ilgą "lai
ką’ gyveno, ir vienas stotyje 
“Lev Tolstoi” (buV. Asta- 
pavo), kur didysis rašyto
jas mirė.

.Labai įdomus valstybinis 
Tolstojaus muziejaus Mask
voje. Čionai surinkta 100,- 
000 lapų Tolstojaus rankra
ščių, skulptorių Merkurovo, 
Golubkirios, 
Andrejevo,

nuolatos 
dramblių medžioklės, 
pereitus 
užmušta
(slonių), bet dramblių pul
kai nuo to nei kiek nesuma- 
žėję. Perėitų metų medžiok
lė davusi 37,846 svarus 
brangaus dramblio kaulo 
(ilties).

Kaip Senatoriai “Prakaituoja PAJIEŠKOJIMAI
Pn.livš1 .iii JUOZO NEVULIO, pa

eini i Vi kapėd,’ių kaino, Senu vai., 
Su all.ijo;. Turiu svarbų reikalą, 
prašau atsišaukti. Kurie žinote kur 
Jis randasi, malonė1 it nrnuešt jo ad
resą. b siu <li lėliai dėkingas. (5)

John Skiliąsias
•123!) McClellan avė., Detroit. Mich.

p

šis
šeši senatoriai savo vietose. Visos kitos vietos tuščios. Taip išrodo beveik 
džiaį,” o tuo tarpu žmonės mano, kad jų atstovai Kongrese 
dėt, kad daugiau šitokių paveikslų laikraščių reporteriai jau

Valstijų senatą
“posę- 

labai sunkiai dirba. Bet 
negalėsią traukti.

gir-

NUSIŽUDĖ KLAIPĖDOS 
APSKRIČIO SEIMELIO 

SEKRETORIUS.
Iš Klaipėdos praneša, kad 

Klaipėdos kapinėse rastas 
nusišovęs Klaipėdos apskri
ties seimelio sekretorius 
Kristupas Klossas.

LICITUOJA 51 ŪKĮ.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad vasario mėnesy bus ' 
parduotas iš varžytinių 511

K A IP PR1-
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty- j 

inai su reikalingais klausimais ir at- ' 
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ....................................  25c.

KURIE ŽINOTE
Štoriuką su 2-3 ruimais užpakaly 

apie Harvard Sq.. Cambridge, Water-
• lowne apie valdžios arsenalą ir Bos-
! tono apielįnkėj, prašau man pranešti. J 
I Kas praneš apie gerą vietą, tam bu- i 
i siu dėkingas. A. Gulben
i 581 Millbury st., Worcester, Mass. ■

ŠEDUVOJ ŽYDAS
MUŠĖ ŽYDĄ.

Šeduvos miestely 
Grodnikas basliu perskėlė 
žydui Abromui Šternui gal- 

Į va. Sužeistasis išvežtas Pa- 
! nevėžio ligoninėn.

Gincburgo,
-. . Trubeckovo ir|U^iSj nes ūkininkai neturi iš! 

kt. įvairios Talstojų vaiz- ko gražinti, paskolas žemės 
duojančios skulptūros, rašy- banku‘įį '
tojo portretai ir jo raštų iliu-. ’ —— ---—..............
stracijos atliktos menininkų 1 . 
Repino, Kramskovo, Vereš- pėdos vokiečių laivas išve- 
čagino, Nesterovo, Krams- žė Vokietijon 1,786 kiaules 
kovo, Vereščagino, Neste
rovo, LanserO, Pasternako, 
Boklevskovo ir kt. To mu
ziejaus bibliotekoje yra 
5,000 tonų Tolstojaus raštų 
80 ’Ualbų ir raštų apie Tols
tojų.

Naujų Mėtų naktį iš Klai-

iš Lietuvos

žydas

------------------------------------ 1 vos mie
Ar Buvo Kristus? *Baciulį

Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
J Knygoje rasite legendas apie Kristų, i 
i kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip ' 
I tapo Dievo sunumi.
! TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasija-

RAGUVOJ PERŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Du pasigėrę bernai Ragu
vos miestely peršovė gatvėj

VILNIEČIU LIAUDIES 
UNIVERSITETAS.

Vilniaus lietuviu švietimo 
“Kultūros” draugijos va'dy- 
ba nutarė gruodžio 28 d.— 
sausio 7 d. suorganizuoti sa
vo nariams ir apskritai kai
mo lietuviams liaudies uni- 
vei-siteta. Paskaitas skaityti 
pakviesti šie asmenys: Br. 
Untulis “Lietuvių tautinis 
sąjūdis,” inž. M. Kraužlys 
‘‘Ekonominė Lietuvos geog
rafija,” inž. M. Čibiras “Vil
niaus krašto ekonominė oa- 
žąnga,” inž. J. Jankauskas 
“Kooperacija,” J. Astaška 
“Teatras ir kultūros pažan
ga.” V. Čepulytė “Savišvie
ta." gyd. J. Markavičius 
“■Dabarties Lenkija ir Lietu
va,” St. Šulija “Protinio dar
bo technika,” V. Žilėnas 
“Spauda ir ios reikšmė vi
suomenės Pvvenime” ir J. 
Cicėnas “Lįetuym valstiečių 
istorija.”

Vilniaus slorastiia ši;>m 
imiv'-rsitHui nedarė jokių 
kliūčių. Laisvomis valaiyuj 
mis Handle” ’-niv'y-sPeM dn. 
lyviai lanko Vilniaus mi es
tą. bib’iotekas ir kt.

NUMATO 10 000 000 UNI- 
JISTŲ 1940 METAIS.
Siuvėjų amalgameitų uni

jos pirmininkas Sidney Hill
man, kalbėdamas šilko au
dėjų organizacijos komite
to susirinkime, pranešė, kad 
dabartiniu
ADF unijos turi jau 7,500,- 
000 narių, ir jis pranašavo, 
kad ateinančiais 1940 me
lais organizuotų darbininkų 
skaičius pasieksiąs 10 mi- 
lionų.

ku CIO ir

APVOGĖ KATALIKU 
BAŽNYČIĄ KLAIPĖDOJ.

Ntžinomi žmonės įsibrio- 
vė į Klaipėdos katalikų baž
nyčią ir pavogė septynis kie- 
likus, monstranciją ir kitų 
brangių daiktų, apie 4,000 
litų sumai. Kai kurie daik
tai turėjo istorinės reikšmės. 
Be to. vagys dar išgėrė visą 
kunigų vyną... ,

PAVOGĖ 1.500 LITŲ.
Ginčionys, Alytaus apskr., 

Šio kaimo gyventojas A. B. 
laikė klėtyje paslėpęs savo 
sutaupąs—1,500 litų.

Nežinomi piktadariai, at
lupę klėties langelį, įsibrovė 
j vidų ir pinigus pavogė. Va
gys įsibrovė tuo metu, kai 
šeimyna vakai ieniavo. Iš
ėjusi į kiemą A. B. duktė A. 
rado užrakintą 
klėtį. Ji pradėjo 
atbėgusi šeimyna 
ty jau nerado.

Ūkininkas A. 
visą laiką kukliai 
pč, nes turi keliatą vaikų.

vino nuo pagonų pasaką apie kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

T. J. KUČINSKAS,
3310 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

iš vidaus 
šaukti, ir 

vagių klė-

B. gyvenu 
ir vis tau-

EGLAITES KF'ČIA VAI- 
i NIKAIS.

Ariogala, Kėdainių avsk. 
Pavedus spaudoje prona- 
gair1'' pr:eš eg’aičiu puoši
mą i" medaliu naikinima. 
pe»’ š:as Kalėdas daugelis 
gyventoju kambarius pa
puošė egliašakių vainikais.

DIDELĖ MEDŽIOKLĖ.
Kūčių dieną Pėleckines- ( 

šeidukinės miškuose Pane-‘ 
vėžio medžiotojai nušovė 
apie 60 zuikių, 11 lapių ir 2 
šernus.,

TA1 JIS Už EGLAITĘ NU
ŠOVĖ ŽMOGŲ-

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

*4 PAPDUOOU DAuG'AU 
PAIN-EKM UtRlO.r.tGJ 
VA'SrUflS'UWWlNI (US 
(f uMAUMO SOUSMAiS.

"Keleivy” jau buvo rašyta, 
kad Ohio valstijoj farmerys 
William Case nušovė bedarbį 
Rousseau ir sužeidė jo žmoną, 

.su, kuria jis nuėjęs miškan par- 
j sinešė Kalėdų eglaitę savo vai- 
I kučiams. Farmerys pamalė jud- 
du nešant eglaitę ir pradėjo

TAURAGĖJE DAUG 
VARGŠŲ.

Tauragėje kasmet žiemos šaudyt, manydamas, kad ji bu- 
metu atsiranda daug betur- vo iškirsta iŠ jo miško. Vėliau 
čių reikalingų pašaipos. Dalį pasirodė, kad nebuvo iš jo miš- 
biednuomenės f
to savivaldybė, bet daug y- tuotas. Jis yra jau 84 metų am

žiaus. čia parodytas ir jo at
vaizdas. •'

Šelpia mies- ko. Dabar farmerys yra areš-

ra visai iš niekur jokių pa 
šalpų negaunančių.

HARTFORD. CONN. 
I UŽKIETĖJIMAS VIDU

RIŲ IR RAMATA.
VENTROLA GYDUOLĖ nuo u: 

i kietėjimo vidurių, 
nio maisto ir tt. 

JOHN’S 
nuo 
kūne 

į duole 
■ ri, $1.00. 
siunčiant, 

įnori platesniu 
darni, gausite, 
siunčiame gyduoles 
aiškinimais, 
pirmiaus buvo ....   „
visi, kurie naudojo buvo užganėdinti 
ir turime 
klauia, todėl 
galima gauti.

WESTERN 
P. O. Box 117,

gazų, nevirškini- 

REMEDY OINTMENT 
ramatinių ir kitoniškų gėlimų 
, sąnariuose ir tt. Už abi gy- 
■s $2.00. Viena gyduole, bet ku- 

Money orderį pastos pri- 
gauite. Jeigu kas 

inių, rašykite klaus- 
Bet mes visuomet 

s su plačiais pa- 
Ventrolč yra Mostis, 

• žinoma daugeliui ir 
i 

padėkavonių. Daugelis 
duodame žinoti kur 

(D 
CHEMICAL CO.

Plainsville, Pa.

Nuteista Kalėti 15 Metų

Dešinėj vaizdelio pusėj parodyta Mrs. Fern Patricia Dull, 
kuri nušovė Detroite advokatą Holbrooką, pas kurį ji tar
navo kaip stenografistė ir kartu buvo kaip “ofiso žmona” 
(namie jis tarėjo kitą žmoną). Mrs. Dull buvo nuteista ka
lėj im an 15-kai metų.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
•Ir Tamsta prisidėk prie šio 

.didelio būrio lietuviu ir užsira
šyk tą seniausj ir didžiausį Ame- 

y rikes lietuvių dienraštį.
SI V. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.

, Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
n. y; iškalno užsimoka už metus. Ra

šykit ir savo cell ar money or- 
ž derį siųskit.

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

norėčiau’ 
neat- 

inetais 
, mel- ■ 
infor- ’ 

Kurie žinot' i
(G)'i

I’.-i.iieškau ANIANO ANIZINIO, is 
Lietuvos paeina Vilhiaus vedybos, 
Kočios parap., Stuojų viensėdžio, 

met ii atgal gyveno F 
I Mes kartu a • a davoa 
ant to paties laivo. Aš

Mantuotų I ainio. Dabar 
ga1 ti pilietybės papierns. 
menu laivo vardo 
atva iavom. Jeigu esate gyva 
džiu man pranešti 
macijas busiu dėkingas, 
kur i s landas pranešt-it jo adresą.

Domininkas Marccvičius i 
loU Schuyler avė., Kearny, N.

Pa.iidikau JUOZĄ AMBNĄŽĄJ 
pirm kelių metų gyveno W ilkes Bar- 
le. Pa, Kurie žinot I u r jis randasi, > 
piašau pranešti jo adresą, arba pąts • 
lai atsišaukia. Jobo Rq<i<iiti^ 4G j 

i — 3-rd st., Sharpsburg, Pa. į

ir kokiais

už suteikta:

tieskit pagalbos ranką Amerikos pi-> 
liečiui, teisingam žmogui, permažai’ 
turinčiam turto pasiimt savo įmeną j 
Amerikon, nuoširdžiai prašau pagel
bėt. Nuostolių neturėsit, už viską bus į 
jums atlyginta. Gavus rimtus laiškus! 
pasiųsiu vyro adresą susirašinėjimui.1 
Prašau rašyt šiuo adresu: (6)1

P-toi Pasinienei, Likėnų kaimas, i -Į

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui mergintos; 

arba našles be vaikų, niuo 30 iki 40! 
metų; aš esti 42 metų, turiu gerą dar-J 
bą, gžunu po $200.00 ant mėnesio | 
ir turiu gerokai pinigu ir namų, esitį 
5 p. 11 col. aukščio, sveriu 175 sva-i 
rus, linksmo budo. Geistina, kad pri-į 
siųstų ir paveikslų su laišku. Aš gyj, 
venų kur žiemos perą. Rašykit šituo’; 
antrašu: A. J. (8),

253 Broadway, So. Boston, Mass, d 
: I į

Pajieškau draugės apsivedimui/, 
tarp 15—53 metų, nesenesnčs, tdrij 
but be vaikų; aš esu 47 metų, šeirpiy-) 
nos neturiu, tvirtas vyras, darbą tu-j 
riu, turiu gyvenamą stubą ir žemčsj 
gerą šmotą, viskas išmokėta. Su laiški 

Įku prašau prisiųst ir paveikslą. (6)1 
John Adams, Port Angeles, WašhP

LIETUVIŠKI REKORDAI NUPIGINTI
Trumpam Laikui po 48c. Vienas

16071—Karvutė — Doleris ............................
16073—Reikia tept, dalis I ir II .....................
16128—Nakties (Valias) — Meiles abejones

. . . A. Vanagaitis 
. . . . A. Vanagaitis

............. Butėnas
....... Orkestrą
............. Orkestrą 
. . M. Petrauskas 
. . A. Vanagaitis 
........ J. Dirvelis

16146—Linksmas amerikietis, šalčiai ir merginos . . . 
16150—Pavasario Sveikinimai, čigonės meilė .............
16169—Kur tas šaltinėlis, Prirodino seni žmonės........
16152—Man tik rodosi. Pasaulis stovi .......................... ..
16186—Liudvikas (polka), Vilkas pilkas (polka) ... 
16191—Tamošiaus polka, Panelės patogumas, polka 
16192—Ėjo Mikas (polka), Trauk Simniški (polka) 
16195—Vestuvių valcas. Nauja gadynė ..........................
16197—Merginų bėdos, Vaikinų bėdos........... .............   - .
16190—Vyrai, moters, Pauras. Kad pavasaris ateina 
16200—Ei va boba, pupų kult, Seni, duok taboko.........
16204—Polka "Jovalas,” Armonika—1,2,3, Brr Kupletai 
16212—Augo miške baravykas, Pupų senis ...............
16214—Marselietė, Sudie, panaitelė ...G...............
16239—Tyliai, tyliai, Dziedukas ’......................................
16247—^Dumblas (dialogas), šis-tas (dialogas) .... 
16245—širdele mano, Tavo saldžių mylonių ...............
16250—Lietuvaite (fokstrotas). įleisk man (fokstr.) 
16257—Vasaros grožybė. Atsiskyrus su mylimąją . 
16258—Šarkis galijotas. Skudutis ..........................
16260—Amerikos lietuvių priėmimas, Nuovadoje . . . 
16261—Svetima padangė, Studentų sapnas .............
16262—Užaugau Lietuvoj. Oi, atmink ..........................
16263—Vargonininkas, Atbulinis ;................. ..
16270—Turkų vestuvės, Rytų daina ............................
16273—Kaukazo vaizdelis, dalis I ir II ................. ..
16274—Eisiu mamei pasakysiu, Bernuželi nesvoliok 
16108—Bėda, kad giltinė neėda, Vasaros naktys .. 
16123—Netur piečio, Gieda gaideliai ..........................
26004—Pastorius (socas), Kauno Benas, Juokai 
26003—Kas bus (polka), Šitas šokis dėl visų ...........
26022—Sveikas Jėzaus gimusią, Linksmą giesmę užtrauksim ■ 
26023—Gul šiandieną, Atsiskubino Betlėjun 
26028—Dul-dul-duldelė, Bernužėli, nesvoliok ..............  K. Petrauskas-
26038—.losiu jomarkelin, Teka upė per beržyną ................... J. Butėnas
26039—Nepagelbės mergužėle gailios ašarėlės. Sėdžiu po langeliu 
26040—Neveik brangi, A. Sodeika, Arija iš "Rigoletto” Poemuclroc 
26045—Blusa, Pusiaunaktį musus baugiai ........................
26052—Pirmo pėstininkų pulko maršas, Senas draugas . 
26056—Sesute (valcas), Visiems tinka (polka) . .'...........
26060-—-Lelija (valcas), Žvirblelis (socas) ............. ;...........
26063—žvaigždutė (one step), Mano brangioji (valcas) 
26065—Kazbek, Susgoddjau aš godeles .........
26066-—Rai-rai ratai. Gerkim gerkim ................................
2’6068—Eisim grybauti (one step), Kervelėlis (valcas) . 
26071—Klaipėdos valcas, Gaidys (polka) i;...................
26074-—Pas malūnėlį (valcas), Ant kiemelio (polka) ... __________
26077—Kam šėrei žirgelį, K. J. Kriaučiūnas, Iš rytų salelės 
26078—Plikas kaip tilvikas (2 step), Armonika solo, Panemunės valcas 
26080—Urėdas maiše, A. Vanagaitis, Godelės, K. J. Kriaučiūnas 
26082—Suktinis, J. Olšauskas ir Rakauskienė, Tai gražumas dukreles 
26083—Greitas žirgelis (polka), šokių ork., Neskubėk 
26085—Tėvynės polka, Kuku valcas . 
26086—Bučkio valcas, Nauja polka ... 
26087—Sibiro tremtinys, Bernužėl, nevesk pačios . .. 
26088—Kur Nemunas ir Dauguva, Smuklėj vainikėlis 
2609'1—Linksmas jaunimėlis (polka), Agotėlės valcas 
26092—Prirodino seni žmonės, Ant marių krantelio . 
26094—Ganėm Aveles. Oi, čia, čia.......... M. Strumskienė ir I
26095—Levendrėlis, Grybai ................... M. Strumskienė ir P
26097—Gaspadinė Rozalija, Jonas pas Rože . . L.. 
26098—Barborytė nosį trina, Alutis ir žemės rojus 
26099—Obuolys, Amatininkų daina ...........1............
26100—Ant laivo, Busiu vyru . . J. U 
26102—Karės laiku polka, Didmiesčio polka . 
26104—Noros polka, Bernelis (polka) .........
26105—Angelai gieda danguje, Tyliąją naktį 
26106—?' ■ " „
26107—Džiaugsmo valandos (mazurka), Kraic (polka).. P. Sarpalius 
26108—Žalioji girelė, J. Sarsevičius, Senelis ganė aveles (vale.) Sarp.
PANEŠAMAS VICTOR GRAMAFONAS Už ...Gi!.................... $9.75
Siunčiame rekordus į kitus miestus. Prjsiuntimas kainuoja: 2 rekordai 
25c.; 6 rekordai už 40c. Be šių suminėtų čia rekordų Budriko Krautuvėj, 
yra kitokių lietuviškų rekordų, kurių kaina 65c.

. J.' Dirgelis
J. Olšauskas

J. Butėnas

............. J. Butėnas 
........... S. Pauras 
... . Vyrų Oktetas 
............. V. Dineika 
................. Orkestrą
........ Orkestrą 
........... S. Pauras 
............ V. Niekus 
.................... Dolskis 
............. .. S. Pauras
. .. . A. Vanagaitis 
............ V. Niekus 

Liet. Viešb. Ork.
. Liet. Viešb. Ork.

. . M. Petrauskas 
............. Sipavičiūte 
. . . . A. Vanagaitis

Benas

Petrauskas 
. . .. P. Oleka 

Benas 
. . Kaimo alk. 
... šokių ork. 
., Kauno ork. 
Ji Babravičius 
A. Vanagaitis 
... Kauno ork. 
.. Ksr. Benas 
. . . Kar. Benas

Orkestra 
. . Tarptaut. Orkestrą 

. Okeh Orkestrą 
... J. Olšauskas 
..............Olšauskas 
... J. Šokių ork. 
......... J. Butėnas 

Petraitis 
Petraitis 

Pilka ir Žemaitaitė 
  S. Pilka 
  P. Petraitis 
ir Adelė Zavistaito 
. Juoz. .Sasnauskas 

P.Sarpaliaūs ork. 
_ ..... . ........... P. Petraitis

Mano tėvelis (vale.), Ar žinai, kaip gerai (polka) P. Sarpaliua

St.

J. Uktveris

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 So. Halsted St., Chicago, Ill

Budniko Krautuvės žymi radio valanda būną nėdėliomis 5 : 0 vtV-.r. iš Stoties WCFL, 970 k. ’ Jk“rL



Bestas Puslapis  KELEIVIS, SO. BOSTON No. 5.— Vasario 1 d., 1939 m.Naujienos^ iš Kanados^ Naujos Mados Vakaro Šlekės.

Betty Ann Davis
Beatrice Imhoff

Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHEISONIENĖ. 

Musu Pareiškimas Prieš 
Lietuvybės Priešus.

Montrealo (Kanados) lie
tuviai per keliatą paskutinių 
metų kenčia nuo lietuvybės 
priešo, vietinės parapijos 
klebono J. Robino.

1934 metų pradžioje kleb. 
J. Robino intrigomis Mont- 
realo lietuvių tarpe buvo su
kelti kivirčai, kurie privedė 
parapijonus iki muštynių. 
Vėliau išpirko varantus ir 
areštavo nieko nekaltus pa
rapijonus. Atėmė iš parapi- 
jonų visokias teises parapi
jos reikaluose. Parapijonus 
tąsė po teismus. Nepama
tuotais skundais trukdė

ten atsilankęs kleb. J. Robi
nas ir kaip kuriuos jų išsi
šaukęs pavardėmis, kitus 
privertęs prisipažinti, kad 
jie lanką “komunistinę” mo
kyklą. Visus susistatęs gra
sino, kad jis išvysiąs juos iš 
pradinės mokyklos, jei jie 
lankysią musų suorganizuo
tą lietuvių kalbos mokyklė
lę. Vienam iš mokinių ten 
pareiškus, kad mušti mo
kyklėlėje tik lietuvių kalba 
mokinama, kunigas ji visaip 
grasino ir neleistinai baugi
no.

Bet tuo kun. Bobino žygis 
nepasibaigia.

Špalių 21 d., kleb. J. Ro-

aukš-

Montrealo lietuvių organi
zacijų veikimą, padaryda
mas didelių ekonominių ii 
moralių nuostolių visiems 
lietuviams. Ne kieno kito, o 
klebono J. Bobino pastan
gomis panaikinta ir lietuvių 
kalbos pamokos trijose, t. y. 
visose, Montrealo valdiško
se pradinėse mokyklose. 
Kleb. J. Robinas savo nusi
statymą prieš lietuvybę pa
reiškė parapijonams sekan
čiais žodžiais: “Aš jus tą 
lietuvybę su šaknimis išrau
siu ir sunaikinsiu!...”

Nors šis jo pareiškimas 
teko girdėti kiek anksčiau, 
bet jo nusistatymas prieš lie
tuvybę nepasikeitęs, ką pa
rodys žemiau paduotas Įvy
kis su uždarymu musų suor
ganizuotos lietuvių kalbos 
mokyklėlės musų vaiku
čiams. Jis seka:

Rugsėjo mėnesio pabai
goje, 1938 m., mes, keliolika 
Montrealo lietuvių tėvų, su
sirinkę nutarėme organi
zuoti savo vaikučių lavini
mui lietuvių kalbos mokyk
lėlę. Lietuvių Literatūros 
Draugijos 47 kuopa suteikė 
vietą leisdama du vakaru Į 
savaitę turėti lietuvių kal
bos pamokas jos nuomuoja- 
moje salėje, ir priruošė tin
kamus mokiniams suolus. 
Tos pat organizacijos narys 
ir darbuotojas, gerai žinan
tis lietuvių kalbą, mums pra
šant, sutiko būti mokytoju.

Spalių mėnesio pradžioj 
pradėta pamokos. Pirmas 
tris sąvaites užsirašė ir lan
kė 21 mokinys. Viskas ėjo 
gerai. Bet spalių 20 d. musų 
vaikučiai pareina iš pradi
nių mokyklų ii- praneša, kad

Sonja Ilenie, pagarsėjusi le
do eiuožikė, kuri šiomis dieno
mis lankosi Amerikoje. Cleve- 
Jande buvo atėję apie 1.000,000

b no Įbaugintus musų vaiku- 
ė'us turėjome -daug raginti 
a ba vesti i lietuvių mokyk
lėlę. Gi vakaro pamokoms 
Įpusėjus, staiga Įsiveržė po
litinė policija, kuri iš per
gąsdintų vaikučių sugriebė 
vadovėlius, sąsiuvinius, tik 
parašytą diktantą; patardę 
mokytoją, užsirašė jo pa- 

Į v ardę ir antrašą, paėmė mo
kinių sąrašą ir įsakė moky

tojui atvykti i policiją nuo- 
Įdugnesniam tardymui. Tuo- 
imet vienas iš policininkų 
francuziškai taręs, kad ei
nąs paklausti ką su vaikais 
dalyti. Francuziškai supran
tančius vaikučius tas neleis
tinai Įbaugino. Po valandė
lės sugrįžęs iš gatvės tas po
licininkas pareiškė, kad mo
kyklėlė uždaroma, ir davė į- 
sakymą pasiųsti vaikučius 
namo.

Tris dienas iš eilės musų 
vaikučių mokytojas K. Kili- 

j kevičius ir tėvų komiteto na
riai turėjome eiti į policijos 

i Įstaigas, kur tardant mus 
kaltino, buk mokiniai lan
kosi mokyklėlėje vogtinai, 
tėvams nežinant, ir buk jie 
tenai mokinami komuniz
mo. Ten pat raštinėje ant 
stalo gulėjo ar policijos vir
šininko rankose buvo kleb. 
J. Bobino ranka parašytas 
ant šv. Kazimiero parapijos 
laiškų popierio laiškas. Mus 
aiškinimų, kad tame laiške 
paimtieji vadovėliai, kaip J. 
Damijonaičio “Liet u v i u 
Kalbos Gramatika,” skaity
mo knygos “Žiburėlis” ir 
“Krašto Mokslas” yra pirkti 
ar gauti veltui iš Lietuvos, 
ką liudijo Užsienio Lietu
viams Remti Draugijos ant- 
spaudos ir nėra “komunisti
nė” literatūra, bet melagin
gai informuota policija mus 
neklausė.

Po tardymo pareikalavo 
Montrealo lietuvių parašų, 
i ageidaujančių tokios mo
kyklėlės, kas tuoj buvo at
likta; bet ir po to nieko ne
atsakė ir draudė mokyklėlę I 
atidaryti. Teko kreiptis pas j 
advokatus, kur, žinoma, be 
išlaidų neapsieisi, ir tik po 
mėnesio su viršum pastan
gų, hutent 23 lapkričio, per 
musų advokatą gavome iš 
policijos pranešimą, kad iš
tisą mėnesį tyrinėjus moky
klėlės ir egzaminavimo va
dovėlius, ji nerado nieko 
komunistinio. Taigi liepė, 
kad atsiimtume konfiskuo
tuosius vadovėlius, kas tą 
pačią dieną atlikta ir turėta 1 
lietuvių kalbos pamokas, 
dalyvaujant apie 20-čiai I 
mokinių.

Nepavykus melagingais 
skundais pakenkti lietuvy
bei ir uždaryti lietuvių kal
bos mokyklėlę, klebonas J. 
Robinas ir kiti lietuvybės 
priešai griebėsi kito budo, 
būtent, skųsti tą organizaci
ją, kuri gausiai remia mo
kyklėlę. Kokiais tai budais 
priėjo prie provincialės po-I 
licijos, kuriai Įskundė, kad 
toje salėje, kur buna lietu-' 
vių kalbos pamokos, kažin 
kas komunistinę propagan
dą skleidžia, ir kad todėl ši 
salė, sulyg Quebeco provin
cialės valdžios išleisto vadi-

karą, surakindavo jaunas 
‘savo žmonas, kad nurami
nus savo pavydą. Archaeo- 
logijos muziejuose tos juos
tos yra užsilikusios da iki 
šiai dienai. Laukinės pader
mės baudžia moterį, kartais 
net mirtimi, netiktai už lyti
šką prasikaltimą, bet dagi 
už paprastą pasikalbėjimą 
su svetimu vyru.”

Pavydas pa verčia šeimy- 
j uos gyvenimą į pragarą, sa- 
1 ko Forel. Pas vyrą jis kar
tais prieina ligi ligotumo, li
gi visiško sumišimo ir tan
kiai baigiasi alkoholizmu. 
Moteries gyvenimas tuomet 
virsta didžiausia kankyne. 
Amžinas nužiūrėjimas, už-

balina Russejj

Kaip parodo šitos pavyzdinės šlėbės, dabar ateina madon aukštos apykaklės, žiemai iš
kirptos krutinės nešiojamos 
kiliose geriau tinka aukštos

tiktai griežtai formaliuose vakaruose, šiaip gi baliuose ir šo- 
apykaklės.

žmonių pažiūrėti ją eiuožiant. namo “Spynos Įstatymo”

(Padlock Law), turinti būti 
uždaryta. Salės nuomuoto- 
jai gavo trijų dienų notą, 
kad išsikraustytų iš tos salės.

Na, ir vėl nauji keblumai, 
ir vėl tenka kreiptis pas ad
vokatus, ir vėl desėtkai do
lerių išlaidų, kad Įrodžius 
skundų neteisingumą... Byla 
vėl baigiasi salės nuomuoto- 
jų laimėjimu, bet sugaištys, 
desėtkai dolerių išlaidų, ir 
visa tai padarė neteisingi 
lietuvybės priešų skundai...

Tai štai kaip Montrealo 
lietuviams reikia ginti savo 
tautinius reikalus nuo kleb. 

| Bobino neteisingų skundų.
Talkininkais prieš lietu

vybę kleb. Robinas naudoja 
“Vilniaus Vadavimo Sąjun- 

i gą,” kuri, susirišus su vieti
ne fašistų partija (National 
Social Christian Party), vei
kia ne tik prieš lietuvybę 
čia, bet ir prieš Lietuvos ne
priklausomybę. Jie per 
Brooklyn© “Vienybę” ne tik 
šmeižia Montrealo lietuvių 
organizacijas, bet ir biau- 
riai neteisingai, inkriminuo
jančiai skundžia jas polici
jai, kad Kanados valdžia 
jas persekiotų ir uždarinėtų, 
o jei ne, tai nors desėtkus ar 
šimtus dolerių nuostolių pa
darytų.

Mes ši pareiškimą duoda
me tik Montrealo Lietuvių 
Vaikučių Mokyklėlės tėvų 
vardu, bet ji užgiria visi, ku
riems tik teko darbuotis ar 
darbuojasi lietuvių tautinia
me ar kultūriniame darbe.

Šį pareiškimą siunčiame 
Kanados lietuvių laikraščiui 
“Liaudies Balsui”; Jungti
nių valstijų dienraščiams 
“Vienybei,” “Laisvei,” “Vil
niai,” “Naujienoms,” sa
vaitraščiui “Keleiviui” ir 
Lietuvos dienraščiui “Lietu
vos Žinioms.” Žinokite, bro
liai ir seserys, kad dar ir da
bar tarpe lietuvių yra caru- 
kų, muravjovukų, lietuvybės 
priešų, su kuriais reikia ko
voti ir toje kovoje vieni ki
tiems padėti.

Montrealo Liet. Vaikučių 
Mokyki. Tetų Komitetas:

Jos. Smetona, 
K. Čekaitis, 
Simon Mozuraitis.

KELEIVIOREDAKCIJOS I “KELEIVIO’
ATSAKYMAI\ KALENDORIUS

Albinui Simijonui. — Vi-J 
sos lietuvių radijo progra-Į 
mos yra duodamos iš vieti
nių stočių, todėl Kanados

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 

nurodymų ir in- 
visiems: amat- 

ukininkams, šei-

Saskatchewan© provincijoj patarimų, 
formacijų 
ninkams, 
mininkėms ir tt.

nes jos; Yra dalykų, kurių da nieks 
'lietuvių kalboje nebuvo gir-

sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Al ba, 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 

J. Matačiunui. — Tam- pasistengėm savo skaityto- 
tos pranešimo apie koncertą jus su tuo mokslu supažin- 
nedėjome, nes tai yra biznio dinti. Taigi, kas da nėra 
skelbimas ir turėtų but ap-j “Keleivio” Kalendoriaus 
mokėtas kaipo toks. Skelbi-11939 metams užsisakęs, pra- 
mų negalima vadinti korė-1 some pasiskubinti, nes vė- 
spondencijomis ir dėti jubs liau galėsite jau nebegauti, 
nemokamai, nes jeigu visi | Kalendoriaus kaina tokia 
pradėtų taip savo biznius x 1 ' ‘ “TZ*’ ‘
skelbti, tai iš ko gi laikraštis 
padengtų savo išlaidas?

W. G. Laskiui. — Labai 
ačiū už laišką. Jame yra la
bai gerų pastabų ir sveikų 
minčių.

S. Stoniui. — Jūsų sūnūs 
tai mergaitei bus dėdė.

draugas negali jų girdėt. Jų 
bangos taip toli nenueina. 
Stipresnių stočių lietuviai 
negali pasisamdyti, i 
labai brangiai kainuoja,

J. P. Trakimui. - (1) ŽO-jdėJ> ’Pa.vyzxdžiui’1 kaiP 
dis “mama yra priimtas vi
sose europiečių, taurose dėl 
to, kad pradedant kūdikiui 
kalbėt jis yra lengviausia iš
tariamas. (2) Ne tiesa, kad’ 
visos upės teka Į vakarus. I 
Lietuvos Nemunas plaukia j 
vakarus, bet Lenkijos Visla 
Į šiaurę, Rusijos Volga i pie
tus, Kinijos Jantze i rytus ir 
tt. Į kitus klausimus atsaky
mai nereikalingi.

Faktų-F akteliai.
Rumunija, po antrojo Rai

kanti karo ir po pasaulinio 
karo; savo plotu išaugo dvi- 
bugai didesnė. Pasinaudo
dama pokarine suirute, ji 
pasigrobė Bukoviną ir rusų 
Besarabiją.

Senosios lietuvių kartos 
poetas Kristijonas Duone
laitis, Prūsų lietuvis, gimė 
1714 metais, mirė 1780. Jo 
poezijos fonna buvo pasa
kėčios ir idilės.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dienQ.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Karas su Kinija japo
nams kainuoja po $4,000,- 
000 kasdien. 1939 metams 
Japonija karui skyrė penkis 
bilijonus yenu, kas išeina 
apie $1,350,000,000.

.Gruodžio 1 d., 1938 m. A- 
merikos bankuose gulėjo 
$3,380,000,000.

Surinko J. Krkns.

ipat, kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
o ne skaitytojams—50 cen
tų. Kurie siunčia užsakymą 
atskirai, gali siųst 25c. susu
kus i popierą arba štampom 
po 3c. Keikia saugot štam
pas nesušlapint.

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.

PIRŠLYS S U V A DŽ1OT O J AS.
Vieno veiksnio Komedija. Parašė 

Bcn. 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.

APIE MEILĘ.
(Pabaiga)

Lyties meilė-—tai 
čiausioji meilės rūšis. -Tai y-

; ra meilė, kuri traukia vyrą 
prie moteries ir moterį prie 
vyro, jei tik tas traukimas 
nėra paprastas draugišku
mas, bet pagristas lyties pa
jautimais.

i Tikroji meilė visuomet.
gimsta ‘iš lyties pajautimo, j nos^gyvenimą i pragarą, sa- 
Vyras Įsimyli Į moteriškės ’ ” ’
išvaizdą, veidą, krutinę, 
balsą ir tt. Tiesa, lytiškų gei
dulių žmogus gali turėti be 
jokios meilės; ir antraip: 
gali but meilė be lytiškų gei
dulių. Bet tai bus jau visai ----- ----~ --------- a----- , —
kitokia meilės rūšis.' Tai bus j gauliojimas, žiaurumas, vai- 
daugiau draugiškumas, ne-|dai, grasinimai ir mušimai 
gu meilė. Vyras gali drau- kaltais ligi mirties — tai tie- 
gauti su moteriške nuo pat sioginis rezultatas to bai- 
mažens; jie gali viens kitam 
labai simpatizuoti ir gerbti

,viens kitą; bet tikroji meilė 
tarp judviejų pražydės tik 
tuomet, kai lytiškas patrau
kimas atsiras. Ir jeigu tokia 
pora apsiveda, tai ji visuo
met buna laiminga.

Musų laikų LL,___ „____________ o__ ,__ r -
dažnai laimės nėra dėlto, žiaurus gyvulio kvailumas, 
kad žmonės jungiasi ne iš i 
meilės, bet vien tik bizniš- 
kais išskaitliavimais. Kar
tais mergina eina už vyro, 
kuris galėtų but jos motinai 
tėvas, bet ji eina, nes jis tur
tingas. Anot Bebelio, tokia 
šeimyna, tai ne šeimyna, bet 

, prostitucija, nes moteris čia 
1 parduoda savo meilę už pi

nigus.
Kuomet žmonės tuokiasi 

. ne iš meilės, bet kitokiais iš- 
rokavimais, tai jie ramina 

į save ta viltimi, kad meilė 
atsiras vėliau. Jeigu šeimy
niškas gyvenimas tokiai po
rai klojasi gerai, tai vienas 
prie kito pripranta ir gyve
na; bet jeigu pasitaiko ne
pasisekimų, tai prasideda ,cmio
vaidai, neapykanta, ir šei- (2) o jeigu jau jos meilė tik- 
myna griūva. ' • ~ ’ ................* w ✓

Pavydas—gyvuliškumo 
požyme.

Aršiausis ir plačiausia iš
sišakojęs įprotys, kokį žmo
gus yra nuo žemesnių gyvū
nų paveldėjęs, tai pavydas, 
jis yra gyvuliškumo po
žymė, požymė barbarizmo. 
Moteriškei galima greičiau 
linkėti neištikimą vyrą negu 
pavyduoli.

Pavydo pamatas gludi 
kovoje už moteries pasi- 
glemžimą, ir jis siekia tų lai
kų, kuomet viskas prigulėjo 
nuo žiaurios jėgos,,, ir kuo
met sykį moterį pasiglem
žęs vyras, turėdavo ją sau
got, kad kiti jos neatimtų iš 
jo. Del moteries kildavo at
kaklios kovos, ir iš čia pa

reina vyro piktumas ir nuo
žiūra, kuomet prie jo mote
ries prisiartina kitas vyras.

“Sunku net tikėti, kokių 
vaisių žmogaus šeimynos is
torijoj duodavo vyro pavy
das,” sako prof. Forel. “Aš 
paminėsiu čia tiktai tas ge
ležines juostas, spynomis 
aprūpintas, kuriomis vidu
ramžių riceriai, išjodami Į

saus ir nuodingo pavydo.
“Tūli tikrina pavydą 

esant prigimtu dalyku,” sa
ko Forel. “Bet aš tvirtinu, 
jog prigimto pavydo visai 
nėra, o yra tik toks pergyve
namas paveldėjimas, arba 

j pataloginis pavydas, kuris 
šeimynose yra niekas daugiau, kaip tik

Išmintingas žmogus, jei
gu jis turi pamato manyti 
savo pačią esant neištikima, 
privalo ramiai, be jokio 
triukšmo ir niekam nieko 
nesakant persitikrint, ar iš
tiesti jo nužiūrėjimas yra 
teisingas. Ir koks reikalas 
kelti skandalą? Jeigu jo nu
žiūrėjimas pasirodys netei

singas, tai jis tiktai be reika
lo Įžeis juo savo žmoną; o 
jeigu jis teisingas, tai tuo
met gali but tik du išėjimu: 
(1) galimas daiktas, kad ji 
gera moteris, tik laikinai pa
sidavė kito vyro pagundai, 
nuo ko ir ji pati kenčia, ir 
pakalbinta gražiuoju ji vei
kiausia pasitaisys; tokiame 
atsitikime jai reikia atleisti;

Į rai užgeso, arba jeigu ji vi
sai negali susivaldyti, tai 
tuomet pavydas ir kerštas 
jau nieko nepagelbės, o rei
kalingas ramus persiskyri
mas.

Pasigirimas lytiškais 
“žygiais.”

Yra pas vyrus da vienas 
lytiškų instinko 

papfotyš 
‘žy'r

SVEIKATA
TAI DIDELES 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.

psichinis 
atspindis — tai 
girtis savo lytiškas 
giais.” Kai kurie vyrai, skai
to sau didele garbe papasa
koti, kiek jie yra turėję pa
sisekimų pas moteris. Tart 
taip pat paveldėtas nuo že
mesnių gyvūnų atavizmas, 
kaip ir pavydas. Ar pasisekė 
tokiam vyrui kur nors lai
mėti, ar ne, jis vistiek giria
si laimėjęs. Tankiausia to
kie “pagirų puodai” perde
da ir meluoja. Ir toks pasigi- 
rimas visuomet parodo, kad 
žmogus yra netašytas, nes 
tik storžievis gali girtis to
kiais drąsiais pasielgimais 
ir tyčiotis iš moterų, kurias 
jis yra panaudojęs savo 
smagurių patenkinimui.

Įdomus tečiaus dalykas, 
kad šitokie drąsus ir prityrę 
Don-Žuanai paprastai labai 
patinka moterims, nors ki
tuose klausimuose jie; butų 
tikri neišmanėliai.

“Teisingas Patarėjas.”

lilIIullimiJUIlIlElEllBinjllIinilininiLi'rurn iiinmnnittiinmigp

i WORCESTER, MASS;

I CHESTNEY’S
| CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.

I
 PATARNAVIMAS GERAS!
Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu«ų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikr&ižių.)

JUOZAS KARVELIS UŽ- į 
| DARYTAS KATORGOM, |

Buvusį Studentu Varpi-! 
ninku Sąjungos pirmininką j 

Į Juozą Karveli žvalgyba are-
KA1P VIENA MOTERIS 
KERŠIJO KITAI UŽ VY

RO PAVILIOJIMĄ.
Kaunietė Anastazija Las

kauskienė labai pyko ant 
pažįstamos Schalastikos Pe- 
čiulaitienės už tai, kad Pe- 
čiulaitienė paviliojo jos vy
rą ir su juo gyvenus. Las- 
kauskienė nutarė Pečiulai- 
tienei atkeršyti, bet tain, 
kad toji “supūtų kalėjime.”

Laskauskienė vieną dieną 
atbėgo į kriminalinę polici
ją, vėliau į nuovadą ir verk
dama skundėsi, kad Pečiu- 
laitiene su St. Rameika ir K. 
Griškevičium pagrobę jos 
dukterį Valeriją, 10 metų 
amžiaus, ir nužudė.

Policija pradėjo šią 
“žmogžudystę” aiškinti ir 
greit išėjo aikštėn, kad Las
kauskienė savo dukrelę nu
vedė į Julijavos kaimą pas 
•pažįstamus, vėliau Į sena
miestį ir ją įmokė sakyt po
licijai, kad ji buvus Pečiu- 
laitienės pagrobta, mušta, o 
paskui išvežta i kaimą. Ta
čiau mergaitė kvočiama pa
sakė ne taip kaip motina ją 
mokė meluoti, bet taip kaip 
iš tikrųjų buvo.

Vėliau kvočiama ir moti
na prisipažino, kad iš keršto 
melagingai skundus.

Laskauskienė už tai buvo 
patraukta teisman ir sausio 
2 dieną Kauno apygardos 
teismo nubausta trimis mė
nesiais paprasto kalėjimo.

SUSEKĖ IGNO BAKANO 
ŽMOGŽUDŽIUS RO

KIŠKY.
Jau buvo pranešta apie 

ūkininko Igno Bakano nu
žudymą. Dabar jau galuti-j 
nai baigta aiškinti ši žmog-, 
žudystė. Policija nustatė,' 
kad Bakaną nužudė drauge 
su juo iš Rokiškio važiavę 
to paties Prūselių kaimo gy-' 
ventojai, ūkininkai: Anta
nas Lapašinskas ir Petras, j 
Pranas ir Romualdas Šime- i 
nai. Jie kelyje užpuolė Ba-1 
kaną mušti. Sulaužė du šon-1 
kaulius, sudaužė galvą, nuo 1 
ko šis ir mirė, žmogžudžiai 
suimti ir uždaryti kalėji
mam Teismo tardytojas tar
dymą baigia. Suimtieji bus' 
teisiami Panevėžio apygar-j 
dos teismo.

štavo ir išgabeno į vadina
mąją “darbo stovyklą” ka
torgos (laibą dirbti. Jį su
ėmė užtai, kad jis platino iš 
Klaipėdos įvežtą “Žygį,” | 
kuriame reikalaujama de-. 
mokratinės valdžios Lietu
voje. Klaipėdoje tas laikraš- ■ 
tis eina laisvai, nes Smeto-; 
uos žvalgyba lenai neturi 
valios, bet “laisvon” Lietu
von įvežti jį uždrausta.

VILKAI BASTOSI LR 
KELIUOSE.

Užėjus šalčiams vilkai 
’pradėjo bastytis ne tik po 
kaimus, bet net sutinkami 
ir keliuose. Prieš porą dienų 
iš Pasaudraužių kaimo (Ši
luvos vai.) į Breckius ėjo 13 
metų amžiaus P. Astraus
kas. Jis kelyje sutikęs didelį

KERŠTUI NĖRA GALO.
Tūlas Malcevičius Šiau

liuose buvo iškėlęs “Lietu
vos Žinioms” ir jų kores
pondentui bylą už “šmeiži
mą.” Malcevičiui nepatiko 
korespondento teisinga kri
tika ir jis pa vadino ją “šmei
žimu.” Bet teismas išteisino

PAKLYDĘ ŠPOKAI.
Panevėžys. Atslūgus di

diesiems šalčiams ties Pa
nevėžiu buvo pastebėtas še
šių špokų pulkelis. Špokai 
neatrodė nuvargę ir vikriai 
rūpinosi susirasti maisto. 
Žmonės spėlioja, kokiu bu-j 
du viduržiemyje galėjo atsi
rasti špokai, kurie rudenį iš
skrenda i šiltuosius kraštus, j 
Ar galėtų būti, kad jie per j 
apsirikimą per anksti butų 
perskridę į savo gimtinę. 
Greičiausia, kad šie špokai 
dėl kurių nors priežasčių 
buvo palikę žiemoti Lietu
voje. Kadangi šię narsuoliai 
išgyveno didokus šalčius, 
tai gal jiems pavyks laimin
gai sulaukti malonaus pava
sario.

ii- laikraštį, ir koresponden
tą. Kai “Lietuvos Žinios” 
pranešė, kad Malcevičius tą 
bylą prakišo, tai jis iškėlė 
joms kitą bylą, kam taip pa
rašė. Ir šį sykį jis patraukė 
teisman jau netik laikraštį, 
bet ir tą advokatą, kuris jį 
“suprbvojo.”

Taigi šiomis dienomis bu
vo svarstoma jau antra jo 
byla prieš “Lietuvos Ži
nias,” bet Malcevičius ir vėl 
prakišo.

Dabar jis turėtų jau iškel
ti bylą pačiam teisėjui. Kad 
jau keršyt, tai keršyt vi
siems.

PEILIAIS SUBADĖ 
ŽMOGŲ.

Kaune buvo pavojingai 
peiliais subadytas žmogus 
vardu Šiaučiulis. Už jo su- 
badvmą areštuoti Justas Da- 
nišauskas, Leonas Ščesnavi- 
čius ir Vaclovas Ščesnavi- 
čius.

vilką, tad pasukęs į šoną, 
nes žvėris, pamatęs žmogų, 
nuo kelio nesitraukęs. Neto
liese, Žaiginio miškuose šį
met pamiškių gyventojai vil
kus mato gana dažnai. Per 
Kalėdų šventes kelyje vie
nas minėtų apylinkių ūki-Į 
ninkas taip pat sutiko du vil
kus.

PROJEKTUOJA STATY
TI PLENTĄ NUO ŽIEŽ

MARIŲ IKI VIEVIO.
Seimo biudžeto komisijoj 

svarstant 1939 m. valstybės 
biudžeto nepaprastąsias iš
laidas iškeltas klausimas at
einančiais metais pradėt 
statyti plentą nuo Žiežmarių 
ligi Vievio, jei tik tam reika
lui bus paskirta pinigų.

TRAUKINYS SUVAŽINĖ
JO ŽMOGŲ.

Netoli Lieplaukės keleivi
nis traukinys užbėgo ant 
skersai bėgių einančio žmo
gaus, ir žmogus buvo su- 
piaustytas į gabalėlius. Pa
aiškėję kad nelaimingasis 
buvo Aleksas Ivaškevičius. 
Šįmet jau kelintas toks atsi
likimas. Didžiausias kalti
ninkas — neatsargumas.

KAUKĖTI PLĖŠIKAI API
PLĖŠĖ ŪKININKĄ.

■Imbare, Šalantų valse. Du 
(nepažįstami — kaukėti vy
rai nakties metu įsibrovė į 
ūkininko Igno Lingio butą. 
Plėšikai iškrėtė visą butą, 
bet nieko nerado. Tada gin
klu grąsindami reikalavo 
atiduoti pinigus, o jei ne, 
tai išžudysią visą šeimą. Ta
da ūkininkas atidavė savo 
piniginę su 90 litų pinigų. 
Pasprukdami plėšikai pasi
ėmė sidabrinį laikrodį na
mų darbo paltą ir kitų rūbų. 
Plėšikus susekti tuo tarpu 
nepavyko. Pažymėtina, kad 
šioje apylinkėje vagysčių ir 
plėšimų neretai pasitaiko.

DIDELI POTVINIAI LIE
TUVOJE.

Kaunas, sausio 24 d.—Pa
staruoju laiku orui atšilus 
Lietuvoje tirpstantis sniegas 
ir ledai pripildė upes vande
niu, ko pasėkoje kai kuriose 
Lietuvos vietose įvyko dide
lių potvinių, net su aukomis.

UŽDRAUS LAISVĄ AC
TO ESENCIJOS PAR

DAVINĖJIMĄ.
Patirta, kad netrukus bus 

uždrausta parduotuvėse lai
svai pardavinėti neatskiestą 
acto esenciją, kuri pavojin
ga žmonių sveikatai ir net 
gyvybei. Norima taip sutvar
kyti, kad neatskiestas actas 
butų pardavinėjamas tik 
vaistinėse, pagal receptus.

NUŠOVĖ PER LANGĄ 
ŪKININKĄ.

Kazlų kaime, Vilkaviškio 
apskrity, nežinomi piktada
riai vakaro metu nušovė per 
langą ūkininką J. Brilaitį, 
kuris vakarieniavo su sve
čiais. Šūvis pataikė į galvą ir 
Brilaitis, 40 metų amžiaus 
žmogus, tuoj krito negyvas. 
Liko žmona ir du vaikai. 
Piktadariai nežinomi.

VAGIA AVIS. f
Leipgiriai, Kartenos vai. 

Gruodžio 23 d. naktį Liep- 
girių kaimo ūkininko Mom- 
kaus iš tvarto pavogė tris 
avis. Piktadariai nesusekti.
Meilė, Ženatvė ir Sutikimas 

Ženatvės 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.

VEDĖ DIDELI SKRIDIMĄ.

Čia yra Amerikos armijos ka- 
i pitonas Mare Mitcher. kuris ve- 
! dė masinį skridimą iš Californi- 
'jos Pajūrio iki Atlanto vande
nyno.

Į LIETUVĄ
Jus keliausit greitai ir patogiai musų 

pomiliariais 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 2o iki liepos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias sąvuites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 

252 BOYLSTON ST., BOSTON. .MASS.

& HAMBURG-AMERICAN LINE® 
ĮĮgjNORTH GERMAN LLOYD@

INŽ. STEPAS KAIRYS.

šiomis dienomis drg. SI. Kairiui sukako 60 metų amžiaus ir 
10 metų visuomeniško veikimo, todėl pažangioji Lietuvos 
spaudu, kaip “Kultūra,” “L. žinios,” “L. Ūkininkas” ir kiti, 
labai plačiai apie ii rašo ir jo nuopelnus tautai įvertina. Jis 
yra tvirtas socialdemokratas.

I LIETUVOS NEUTRALUMO ĮSTATY
MAS PRIIMTAS.

Ministerių Taryba priėmė utralias šalis sukelti pries 
Lietuvos neutralumo įstaty- save. Taip, pav., didžiojo 
mą, kuris jau anksčiau buvo karo metu išliko neutralios, 

■suvienodintas su tokiais patibudamos pačiam kovų suku- 
I Latvijos ir Estijos įstaty- ryje, Olandija, Šveicarija, 
mais. Lietuva, Latvija ir Es-1 Danija.
tija suvienodintus neutralu- i Taigi šituo atžvilgiu ne
mo įstatymus paskelbsian- utralumo įstatymai Lietuvai 
čios vienu laiku, greičiausia ir visai Baltijai sudaro gana 
Baltijos santarvės užsienių žymią saugumo ir taikos 

priemonę. VDV.
Baltijos santarvės užsienių 
reikalų ministrų konferenci
jos metu, kuri neužilgo Į- 

. vyks Kaune. VILKAI LANKOSI IR 
Į MIESTUS.

Alytus. Alytaus apylinkė- 
ro metu, palikdama neutra-.se žiemą esti gana daug vil-

I Priimtame neutralumo į- 
statyme nurodoma, kad ka-, r„ —... ----
Ii, Lietuva draudžia kariau- ku. Vienas vilkas kažkokiu 
jančių vastybių karo lai- bildu užklydo net į Alytaus 
yams įplaukti į savo uostus priemiestį, Vilniaus pusėje, 
ir vandenis, lėktuvams (Irau- Jis pasisukinėjo, ir dūmė į 
džia skraidyti viršum Lietu- mišką. Pas ūkininkus vilkai 

apsilanko daugiausia nakti
mis ir pačiumpa smulkesnių 
gyvulių. Nors už vilkų nušo
vimą , mokamos premijos, 
bet juos sunku išnaikinti, 
nes tai labai gudrus ir ap
dairus žvėrys.

jančių vastybių
Vilniaus pusėje. 

, ir dūmė į

vos teritorijos, kariaujan
čioms šalims nebus leidžia
ma naudotis Lietuvos terito
rija karo veiksmams; nebus 

; taip pat leidžiama kariuo- 
| menių ir karo reikmenų per- 
,vežimui, sandėliams steigti 
I ir kit.

Žinoma, neutralumo įsta- 
.___..........._____„ tymas nėra didelė saugumo

ROKIŠKY AREŠTUOJA- ■ ČIGONAI. garantija. Karo metu viena
MI BEDARBIAI. j Grudžiunai, Kėdainių ,ap- ar kita valstybė gali sulau- 

Gruodžio 15 d. apie 50 skritys. šiose apylinkėse ba- žyti neutralumą, kaip kad 
bedarbių buvo nuėję pas ----- ... r> .ijj.i.-:..-.

burmistrą pralyti darbo ar
ba pašalpos. Sutaupų iš va
saros neliko, nes turi dideles 
šeimas. Besiaiškinant kilęs 
triukšmas. Keliatas darbi
ninkų areštuoti. Kitą dieną dos, 
vėl buvęs susispietęs būrelis vaginėdami. ______  ____
darbininkų. Miškų darbams apsidžiaugė išgirdę, kad vy-; kas" tvirtina, 
bedarbiai neturi tinkamo riausybė ruošiasi sutvarkyti 
apavo ir drabužių.

stosi daug čigonų. Žmones atsitiko su Belgija didžiojo 
piktinasi, matydami sveikus karo metu. Tačiau matėme, 
vyrus ir moterys,_
čius be jokio rimtesnio dar-įstojo j kovą prieš tą valsty
be. Čigonai bastosi iš kiemo [bę (Vokietiją), kuri jos ne- 
į kiemą, prašydami išmal- utralitetą sulaužė. O dėl to 

burdami kortomis ir .vokiečiams paskui teko savo 
Žmones labai; tokį žygį apgailestauti. Kai 

, kad Vokietija 
ir karą pralaimėjo žymia 

čigonus, juos paversti sės-1 dalimi'dėl Belgijos neutra
liais gyventojais ir pristaty- ’ 

KERŠYDAMAS NUŠOVĖ į ti prie darbo, iš kurio jie ga- 
tų gyventi.

gyvenau- kad Belgija automatiškai

MERGINĄ.
Žaslių valsčiuje, Varniš-I 

kių kaime, Bernardas Pet
kevičius kėsinosi išprievar
tauti Oną Petkevičiūtę, 17 
metų amžiaus mergaitę. Ji 
pasiskundė molinai ir už
puolikui buvo Skelta byla. 
Keršiu damas užtai mergi
nai, Petkevičius anądien at
ėjo su šautuvu ir nušovė. 
Paskui pasislėpė.

luino nepagerbimo.
Neutralumo įstatymo di

džiausia reikšmė gludi ta
me, kad juo iš anksto pasi-

PANEVĖŽY SUGAUTAS sakoma, jog neutralioji šalis
O! rėlV AC T !'7TAINICI<r AC . . . -- .

STATO NAUJĄ LENT
PJŪVĘ.

Prie Pajuostės kelio, Pa
nevėžio apskrity, pradėta 
statyt nauja lentpjūvė.

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vairių 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia' 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntinia ¥1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

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

PAŽANGUS SĄVAITRASTJS

ARGENTINOS LIETUVIU 
BALSAS

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

Adresas: 
BALSAS”

Argentina.

Į U. S. 
Pažinkite 
gyvenimą. 
Lietuvių Balsą. 

"A. I
Casilla de Correo .103, 

Buenos Aires,

PLĖŠIKAS LIZDINSKAS. nej vienai kariaujančiai pu
štomis dienomis Panevė-į sei neteiks jokių pirmeny- 

žio policija sugavo pabėgu-' bių ar lengvatų, bus nuošali 
sį iš kalėjimo žinomą plėši- | įvykių stebėtoja, bet gins sa

vo teises ir stos į kovą prieš ’ 
tą valstybę ar jų grupę, kuri 
sulaužys jos neutralumą. 
Todėl Baltijos šalys, kurios 
karo metu gali pastatyti 
600,000 kariuomenės, viso
mis savo jėgomis gins savo 
neutralumą. Galima numa
tyti, kad be didelio reikalo 
ir apsiskaičiavimo nei viena 

i kariaujanti pusė negal ir ne- 
i atrodo labai didelė, bet ka- 
jro metu paprastai kariau
jančioms šalims priešų ne- 

| trūksta, ir jos be ypatingai 
svarbaus reikalo vengia ne-

nei vienai kariaujančiai pu-

ką Kazį Lizdinską. Kazys 
Lizdihskas apiplėšimus da 
rydavo visoj Lietuvoj.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANED2- 
Siunčiant per paš-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnistracljon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa- 
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltčs numerį nespėjama patal
pini.

JAU NENUSILEISIĄS.

Chamberlainas važinėjosi pas 
Hitlerį ir paę Mussolini, norėda
mas patenkinti jų reikalavimus 
ir pasigirti Anglijos žmonėms, 
kad dabar jau karo nebus. Bfet 
kuo jis buvo diktatoriams nuo
laidesnis, tuo jie darėsi akyplė- 
šiškesni. Chamberlainas pama
tė, kad jo politika yra žiopla ir 
pareiškė, kad nuo šiol jis nenu- 
sileisiąs tiems grobikams nei 
per nago juodymą. Jeigu .jie 
pradės karą, tai Anglija jį lai
mėsianti.

kad garsinimas nesusl- 
sykiu su pagarsinimutrukdytų, 

reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojimus-darbinInkų, par
davimus Ir kitokius smulkius pranc. 
tymus, kaina 2c. už žodį. Stambes
nė™ raidėm antgal.vls—15c. extra.

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

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

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
! nasikalbėjimų Ši knyga sutaisyta taip 
I lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
Į nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
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. Pusi. 95............  35c.

EIVIS." 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES- 
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenes 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.

“KULTUROS” ipetinė 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

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSM1NS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilėn:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj*.

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.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
y

No. 5. — Vasario 1 d., 193!) m.

Vietines Žinios
NAUJAS GUBERNATO- PER SNIEGO PUGAS

RIUS SIŪLO APTAK- 
SUOTI VISKĄ.

Naujas Massachusetts val
stijos gubernatorius, repub- 
likonas Saltonstall, pareika
lavo apdėti mokesčiais be
veik viską: darbininkų al
gas, gazoliną, tabaką, alų 
degtinę ir tt. Nors visi tie 
daiktai ir dabar jau yra pu
sėtinai apkrauti mokes
čiais, bet p. Saltonstall rei
kalauja da daugiau juos ap- 
inokesčiuoti. Jis aiškina, 
kad pinna buvę valdžios 
priešaky sukčiai politikie
riai netik išeikvojo valstijos 
iždą, bet pridarė daugybę 
skolų. Tas skolas dabar val
stija turi jau atmokėti, o iž
de pinigų nėra. Pinigų sukė
limui esą tik du keliai: arba 
užtraukti naują paskolą, ar
ba padininti mokesčius. Gu
bernatorius mano, kad bris
ti giliau j skolas butų neiš
mintinga ; geriau esą pakelti 
mokesčius ir sumažinti sko
las. Uždėjus 1 centą kiek
vienam galionui gazolino, 
per metus susirinktu apie 
$6,000,000.
Kaip gauti iš valdžios dra

panų ir maisto?
Laikraščiuose dažnai bu

na rašoma, kad federalinė 
valdžia perka iš fąrmerių 
valgomus daiktus, perka iš 
rūbų pramonininkų atlieka
mas drapanas ir visa tai da
lija beturčiams. “Keleivio” 
redakcija todėl gauna daž
nai paklausimų, kas tas dra
panas dalija ir kaip jų gaut?

Pasiteiravę šituo reikalu 
mes patyrėm štai ką:

Drapanas ir maistą dalija 
miesto welfare biuras ir fe
derates valdžios WPA ofi
sas. Kas turi šeimyną ir už
dirba -mažiau kaip $15 pei 
savaitę, gali kreiptis Į vieną 
ar kitą vietą ir prašyti ko 
jam reikia. Tenai gaus tam 
tikrą kortą, kurioj reikia su
rašyti reikalingas drapanas, 
ar maistas, ir tą kortą pa
duoti atgal. Vėliau jam bus 
pranešta, kada nueiti ir tuos 
daiktus pasiimti. Bundulys 
drapanų bus gatavai suriš
tas ir jam paduotas.

South Bostone šitokių 
kortu galima gauti ir Lietu
vių Metodistų Zinyčioj, pas 
min. Kubilių, 2 Atlantic st.

Valdžia dalina taipgi pie
ną, miltus, bulves, kavą ir 
kitokius dalykus. Lietuviai 
su šeimynomis, kurie neuž
dirba $15 per sąvaitę, turėtų 
šita pašalpa naudotis.

Draugijų atstovų žiniai.
Ateinantį pirmadienį, 6 

vasario, 7:30 vakare, ALP. 
Kliube, 376 Broadway, yra 
šaukiamas Amerikos Lietu
vių Kongreso So. Bostono 
skyriaus draugijų atstovų 
susirinkimas. Visi draugijų 
atstovai malonėkit ateiti į 
susirinkimą ir atsinešti savo 
mandatą, jei tokį turite. Nuo 
tų draugijų, kurios šįmet sa
vo atstovų dar nerinko, gali 
atvykti 1938 metų delegatai.

Susirinkimas labai svar
bus. Bus renkama skyriaus 
Valdyba Lietuvos nepriklau
somybės šventės apvaikš- 
čiojimas ir kiti reikalai. Bu
kit į laiką. J. Krukonis, sek.

PARENGIMAI.
< Vasario 5, ateinantį ne- 
dėldienį, Lietuvių salėje, 
kampas E ir Silver gatvių, 
So. Bostone, bus žingeidžios 
prakalbos, nuo 2 po pietų. 
Kalbės Vytautas Zablaskas 
iš Brooklyno, Amerikoje gi
męs jaunuolis: Jis du metu 
kariavo Ispanijoje ginda
mas demokratiją nuo fašiz
mo. Jis mums paaiškins 
koks baisus fašizmas yra 
tikrenybėje, nes jis ypatiš- 
kai tai ištyrė. Visi ateikite 
pasiklausyt tų naujenybių.

Komitetas.

ŽUVO 20 ŽMONIŲ.
Lawrence krito negyvas Ta
mas Čiras, 65 metų lietuvis.

Šios sąvaitės pradžioje 
Naująją Angliją užklupo 
da nematytos sniego pūgos. 
Audra su sniegu ir šalčiu 
nusiautė visą Atlanto pa
kraštį. Sniego vietomis pri
vertė iki 18 colių.

Šitas šiurkštus oras atėjo 
iš Kanados. Pakelėj jis už
kliudė Chicagą, Detroitą, 
Clevelandą ir kitus miestus.

Laikraščiai praneša, kad 
nėr šitas pūgas žuvo nema
žiau kaip 20 žmonių. Vieni 
huskendo su nedideliais lai
veliais, kiti buvo užmušti au
tomobilių nelaimėse.

Lawrence, netoli nuo Bos
tono, besikasdamas iš snie
go krito negyvas Tarnas Či
ras, 65 metų amžiaus lie
tuvis.

Daugely pajūrio vietų au
dra užvarė vandenį ant 
kranto ir užliejo kai kurių 
miestelių gatves ir automo
bilių kelius. Tokiose vietose 
policija turėjo užtverti ke
lius virvėmis ir nukreipti ve
žimus kitais keliais.

Lynno įlankoj audra su
laužė užšalusį ledą, kuris 
paskui beplaukdamas į jurą 
nusinešė su savim 12 laivų.

Visos laivų kelionės tarp 
Bostono ir New Yorko buvo 
atšauktos.

Pabėgęs su $32,586 vaike
zas jau sugautas.

Apie porą savaičių atgal 
iš Bostono buvo pabėgęs su 
$32,586 George Derome, 18 
metų amžiaus vaikėzas. Jis , 
tarnavo vienoj finansinėj Į 
firmoj ir jam buvo įduoti 
tie pinigai su čekiais ir bo- 
nais nunešt į banką. Jis bu
vo suimtas New Yorke, kur 
per 7 dienas praūžė $586. 
Policijon jis pateko tik ta
da, kai jau nebeturėjo dau
giau pinigų užsimokėti už 
gėrimus ir valgius. Viešbu
tis tada pašaukė policiją, 
kuri pradėjo tą sportą ka
mantinėti ir tuoj paaiškėjo, 
kad jis yra tas pats vaikė
zas. kuris pabėgo iš Bostono 
-u bonais. Jis buvo pasiėmęs 
-u savim ir vieną savo “fren- 
tų.” Abudu buvo suimti ir j 
bus atgabenti atgal į Bosto-i 
na. Pavogti bonai ir čekiai 
da neišleisti, nes jų negali
ma buvo iškeisti į pinigus, 
bet gatavi pinigai visi jau 
prašvilpti.

1 Ima nagan naują mokyklą.
Pereitą rudenį buvo pla

čiai skelbiama laikraščiuo
se, kad Bostone atsidaranti 
nauja mokykla, kuri mo
sianti laboratorijoms tech- 
nikininkus (technicians). 
Buvo paskelbtas ir insti lik
torių sąrašas. Studentus ža
dėjo mokyti garsus specia
listai. Ir mokykla gavo daug 
mokinių. Keli šimtai jų at
važiavo net iš kitų valstijų 
ir iš kalno užsimokėjo už ža
dėtąjį jiems mokslą po 
$260. Daugiausia privažia
vo jaunų mergaičių.

Dabar visi tie studentai 
padavė valdžiai kolektyvi 
skundą, kad toj mokykloj 
jie nemato nei vieno skelb
tųjų mokytojų, nei žadėtojo 
mokslo. Joje nesą nei vieno 
reikalingo aparato, jokios 
laboratorijos. Pagaliau šio
mis dienomis šita neva mo
kykla persikėlė naujon pa- 
talpon, nieko apie tai stu
dentams nepranešusi. Moki
niai susirenka ir visą dieną 
prasistumdo tuščiuose kam
bariuose. Taigi valstijos 
prokuroras pradėjo dabar 
šitą “biznį” tirinjėti.

Surado vaistą nuo alkoho
lizmo.

Arlingtono ir Belmonto 
daktarų susirinkime^ kur da
lyvavo apie 100 gydytojų, 
buvo duota paskaita apie 
tai, kaip insulinas veikia į 
alkoholikus. Bandymai pa
rodę, kad pradėjus alkoho
likui klajoti ir blaškytis, in
sulinas tuoj grąžina jam są
monę ir nuramina jį. Tiesa, 
insulinas nėra vaistas nuo 
girtuoklystės; bęt girtuoklį 
pragėrusi savo protą jis at
stato į normales vėžes.

Insulinas buvo išrastas 
1922 metais. Jis gaunamas 
iš tūlų gyvulių liaukų sul
čių. Iki šiol jis buvo vartoja
mas daugiausia cukrinei li
gai gydyt, bet dabar susek
ta, kad jis ir alkoholizmą 
gydo.

Norwoode kalbės Bagočius.
Ateinantį nedėldienį, 5 va

sario, Norwoodd SLA. 131 
kuopa rengia prakalbas ir 
vakarienę. Prakalbos prasi
dės 4 valandą popiet, kalbės 
SLA. prezidentas adv. Ba
gočius, įžanga nemokama. 
Vakarienė prasidės 6 valan
dą vakaro, įžangą 50 centų. 
Visus kviečia SLA. kuopos 
komisija.

Bostono ir apylinkės mo
terų žiniai.

Ateinantį sekmadienį, 5 
vasario, South Bostone įvyk
sta Moterų Sąmyšio Komi
teto ir Amerikos Lietuvių 
Moteių Suvažiavimo Komi
sijos Mass, valstijai posėdis, 
j kurį yra kviečiamos ir pa
šalinės moterys iš Bostono 
ir jo apylinkės.

Posėdis prasidės 1 valan
dą popiet, adresu 376 Broad
way, South Boston.

Sąmyšio komitetas ir Su
važiavimo komisija pagei
dauja, kad atsilankytų kuo 
daugiausia bostoniečių mo
terų, nes svarstant suvažia
vimo klausimą svarbu yra 
išgirsti kuo daugiausia nuo
monių.

Taigi visos moterys, ku
rios skaitys šį kvietimą, yra 
prašomos netik pačios atvy
kti į šį susirinkimą, bet ir ki
tas pakviesti. S.
Ispanijos žmonės šaukiasi 

pagalbos.
Šį panedėlį “Keleivio” 

redakcijai buvo prisiųsta 
kopija telegramos, kurią ga- 

, vo iš Paryžiaus Bostono ko- 
įmitetas Ispanijos demokra- 
įtijai remti. Telegrama sako, 
kad bėgdami nuo fašistų 
antplūdžio, šiaurės Katalo- 
nijos žmonės užplūdo Fran- 
cuziją ir jų padėtis esanti 
baisi. Jie pasiekė Francuzi- 
ją jau labai išbadėję ir api
plyšę, nes kai kurie jų bėgo 
kelias sąvaitės, nieko su sa
vim nepasiėmę, o Francuzi- 

' joj visi šelpimo komiteto iš
tekliai išsibaigė ir komitetas 
turėjo sustoti veikęs. Todėl 
prašoma kuo greičiausia sių
sti aukų iš Amerikos. Pabė
gėliai susideda daugiausia 
iš moterų, vaikų ir senų 
žmonių, nes jaunų vyrų 
francuzai neįleidžia per sie
ną. Gavęs šitą telegramą, S. 
Michelsonas tuojaus išsiun
tė $25.00, kurie kiek pinnė- 
liau buvo Amerikos Lietu
vių Kongreso skyriaus paau
koti Ispanijos žmonėms.
Daug užpuolimų ir plėšimų.

Pereitos sąvaitės pabai
goje ir nedėldienį Bostone 
ir jo priemiesčiuose buvo 
nepaprastai daug užpuoli
mų ir plėšimų. Apyplėštų 
žmonių ir biznio įstaigų bu
vo South Bostone, Dorches- 
teryje, Roxbuiyje, Brighto- 
ne, Brookline, East Bostone 
ir kitur. Užpuolikai buna 
vis jauni vaikėzai, daugiau
sia vis airiai ir italai.

Socialistai ruoš paskaitą ir , Kaip politikieriai ėda vi- 1 
diskusijas. i suomenės pinigus.

Pereitą subatą buvo Lie-1 Pasirodo, kad iš tų 
tuviu Socialistu Sajungbs!kaituotųcentų,kuriuosdar- 
60 kuopos susirinkimas, ku-ibininkai moka į nedarbo 
ris susipažino su nauja kon- apdraudos kasą, politikie- 
stitucija ir svarstė, kaip rei- riai ima po $10,000 algų pėr 
ketų išnaudoti žiemos sezo
ną lavinimosi tikslams. Nu-

ris s

metus.

tarta visų pirma suruošti pa-(Siūlo Įvest valstijos loteriją, 
skaitą ir diskusijas einamaisl Demokratai Massachusetts 
dienos klausimais. Paskaitą 
apsiėmė pagaminti S. Mi
chelsonas. ji bus skaitoma 
5 kovo, South Bostono 
tuvių Salėj.

Lie-

Radio programa.
Vasario 4-tą, radio 

grama per stotį WORI. 
8:00 ryte: (1) Ona Baltrus 
iš South Bostono; (2) kal
bės p. S. Paltanavičienė apie 
“Viduramžių Septynis Pa
saulio Stebuklus;” (3) Ra
dio kontestas.

Vasario 5-tą, sekmadieny, 
radio programa per stotį 
WORL, 9:30 iki 10:30 ryte, 
bus sekanti: (1) S. Shato 
orkestrą iš Hudsono; (2) 
Jieva Sidariutė iš Hudsono; 
(3) Ona Markunienė ir Kot- 
rina Perednienė iš Hudsono.

Steponas Minkus.

valstijos legislature.) sugal- 
vojo naują pajamų šaltinį— ' 
tai įvesti valstijos loteriją. 
Da, mat, permažai yra “šal
tinių,” iš kurių politikieriai 
gali vogti.

6

Tel.. CAPitol 6154

A. J. YOVNG 
(JANKAUSKAS) 

ADVOKATAS
BEACON STREET. Room 627 

BOSTON. MASS.
Res. SOUth Boston 4^73

pro- 
nuo

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir.

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių.

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir šventadieniala 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central aky.

CAMBRIDGE, MAŠ8.

Telefonu 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1KOLAITIS
Valendoe: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1ST SUMMER STREET,

LAWBENCfi. MASS.
I

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY -
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių įstaiga..
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom, Užtraukia™ Naujų 
Viršų, Naujai Perdirbam. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus. Visą 
darbą gvarantuojam. Kaina pigi. 
Duodam numokėjimais. Rakandus 
painiam ir pristatėm į bile vietą Nau
joj Anglijoj, Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO. MASS.
Tel. Brockton 7718

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured . 
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

GEO. C. STEKAS 
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveiksiu^.

PADIDINA IR INFREMUOJĄ 
Paveikslai Aukštos Rūšies.
* 453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Te). SOU 2029CASPER’S BEAUTY j 
SALON

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

Tel. SOU 4645

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Dr. Leo J. P odder4
Iš Leningrado. r

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
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.

12
6.
9.
12

Tel. 28624 Gyv. .31132 1

DrJoseph 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 akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE. MASS.

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

I > į ..Į ‘ —2 :—-—1---------

LIETUVYS
OPTOMETRIŠTAS

Massachusetts Maršuoja.
Tokiu užvardijimu kiek- Į 

vieną nedėldienį duodama 
programa Massachusetts 
Savings Banku per' stotį I 
WBZ ir WBZA nuo 4 :30 
iki 5:00. Kiekvienoje pro-, 
gramoj buna “klausimų 
kontestai” iš Mass, valstijos 
istorijos, kuriuose high 
school studentai parodo sa
vo žinojimus Mass, valstijos 
istorijos.

Vėliau bus paaiškinimų 
Mass, pastangos ištobulini
me medicinos, mokslų ir in
dustrijos. Programa buna 
perstatoma Bradford Kote
ly, Bostone. Kurie, norite, 
galite gaut dovanai įžangos 
tikietą bile mutual savings 
banke jūsų apielinkėje.

Šioje valstijoje yra 193 
mutual savings bankai ir jų 
depozitai viršija du bilionus 
dolerių.

A .M. Dambrauskas
Karpenteris, Perdorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko Ir Viduje.

Turint bile darbą 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.

DIDELIS BALIUS
Prieš Užgavėnes, Dorchesterio SLA. 359 kp. ren

gia metinį balių, Subatoje,

VASARIO-FEB. 4, 193^
LIETUVIŲ SALĖJE,

E ir Silver Sts., South Bostone.
Užimtos dvi svetainės. Šokiams gros pagarsėjusi
Al Stevens Orkestrą. Bus gėrimų ir užkandžių.

Nuoširdžiai kviečiame jaunus ir suaugusius daly
vauti ir smagiai pasilinksminti. Pradžia 7 :Š0 vaka
re. Įžanga moterims 25c., vyrams 35c. SLA. 359 kp.

Nepirk Skalbtuvo
Kol Nepamatysi

Naujo 1939 EASY
Tik vienas skalbtuvas su 3 
zonų skalbimo veikimu už
tikrina švelnų skalbimą. Pri
rengtas su vieninteliu EASY 
Turbolatoriu ir Saugiausiu 
Išgręžtu vu! 

___________ _

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

Išegzaminuoju akis. priskinti 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamo 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mui. į
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VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAU
GAMS LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BLINSTRUB’S
Village & Grill

LGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

V Al DOVI LIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTRUS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO H<I UŽDAROMA.

NEDĖLD1EN1AIS — KONCERTAS 1R? MUZIKA PRASIDE
DA NUO I PO PIETV IB ILSIAS IKI UŽDAROMA.
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KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. ' UŽEIKIT PAS1SVE- | 
CIUOT J BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

’ • ' ' ' ■ 1

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. I

MY

VISKĄ SU POMPA

PAMATYKIT JĮ...

$59.95
NIEKO NERE1K DAP1RKT1!

Tai DVIGUBAS gerumas turint 
EASY: skalbiniai buna skaistesni, 
ir į trumpesnį laiką... su mažiau 
darbo. Kada EASY pradeda dirbt, 
skalbimo nuovargiai išnyksta! Jo 
vieton jus gėritės .smagumu, grei
tumu, ir pilnai švariais skalbiniais.
* NEREIKIA ĮMOKĖTI
* ATATINKAMA NUOLAIDA! 

už jus seną elektrinį skalbtuvą!
* LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Edisono kostunierianis!
štai kodėl tą puikų EASY skalbtu
vą lengva turėt ir naudotis.

Saves Clothes/

Saves Soap-

<00'

V

O Edison Shop

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS; 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

=2

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapoėiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta;
1 HAMLIN STREET 5 

Kantp. East Eighth St., _____________  »• ' —j


