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Ar Susidės Sovietų Rusija 
Su Fašistiška Vokietija

STALINO KALBA TAM 
NEPR1EŠINGA.

Jisai pabrėžė Kominterno 
Kongrese, kad rusų-vokie

čių karui “nesimato pa
grindo.“

Pereitą subatą Maskvoje 
atsidarė 18-tas Komunistų 
Internacionalo, Kongresas, 
kuriam Stalinas pasakė la
bai įdomią įžanginę prakal
bą — taip įdomią, kad ja 
susidomėjo net ir Amerikos 
kapitalistų spauda. Bostono 
dienraščiai net editorialuo- 
se jo žodžius analizuoja. 
Vieni stato klausimą, kur
link Stalinas eina, o kiti tie
siai sako, kad Sovietų Są
junga gali susidėti su nacių 
Vokietija.

Ir ištiesų, Stalinas savo 
kalboje prieš Vokietiją nie
ko bloga nepasakė, bet de
mokratinėms valstybėms 
pėrė kailį be pasigailėjimo. 
Jis tvirtina, kad ir Čekoslo
vakijos padalinimą sugalvo
jusi ne pati Vokietija, bet 
dembkratinės valstybės, bū
tent Anglija ir Francuzija, 
kurios norėjo sukurstyt tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun-. 
gos karą karą, kuriam 
“nesimato Jokio pagrindo.“ 
Esą, jier Čekoslovakiją no
rėta atidalyti Vokietijai ke
lias į Sovietų Ukrainą, todėl 
ir buvusi sugalvota Miun
cheno konferencija, kuri 
davė Vokietijai teisę pasi
imti tokias Čekoslovakijos 
dalis, kokių ji norėjo.

Anglija ir Francuzija taip 
pat leidžia Italijai ir Japo
nijai daryti, ką tik jos nori. 
Italija pasiėmė Etiopiją, ir 
demokratinės valstybės tam 
nesipriešino. Japonija da
bar briaujasi Kinijon, ir de- j 
mokratinės valstybės taip 
pat nesipriešina. Fašistai j 
pakėlė karą prieš Ispanijos1 
respubliką, ir demokratinės 
valstybės leido ją sunaikin
ti. Demokratinės valstybės 
nori sustiprinti užpuolikus, 
kad jie turėtų drąsos užpulti 
Sovietų Sąjungą. Jos nori, 
kad Vokietija, Italija ir Ja
ponija pradėtų prieš Sovie
tus karą. O kai karas visas 
šitas valstybes nukamuos ir 
išeikvos, tada demokratinės 
valstybės tikisi galėsiančios 
išeiti scenon sveikomis jė
gomis ir padiktuoti savo są
lygas.

Apie šitokį planą “Kelei
vy“ buvo jau pirmiau rašy
ta, bet tenai buvo pasakyta, 
kad tai esąs vienos Anglijos 
planas; Stalinas gi sako, 
kad tam planui pritarusi ir 
Franzucija.

šitas planas demokrati
nėms valstybėms tačiau ne
išdegė. sako Stalinas. Nes 
Vokietija, gavusi dalį Čeko
slovakijos, ne prieš Sovietus 
žengė, bet atsisuko prieš’'pa
čią Angliją ir pareikalavo iš 
jos kolonijų. Dėl to Anglija 
labai nusigando ir šoko gin
kluotis.

Kadangi Stalinas primyg
tinai savo kalboj tvirtino, 
kad rusų-vokiečių karui nė
ra jokio “matomo pagrin
do,” tai užsienio politikos 
meistrai tuojaus padarė iš
vadą, kad Sovietai artinasi 
prie Vokietijos ir kad tarp 
šitų dviejų valstybių gali 
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galų gale įvykti “bendras 
frontas.”

Pagrindo šitokiai išvadai 
duoda da ir tas Stalino pra
nešimas, kad Vokietijoj da
bar susidariusios dvi frakci
jos, kurių tarpe einanti at
kakli kova. Viena frakcija 
stojanti už bendrą frontą su 
Sovietais, o kita frakcija ši
tai propozicijai esanti prie
šinga. ’

Taigi pasirodo, kad apie 
rusų-vokiečių susiartinimą 
iau pradedama kalbėti ne 
juokais.

V ar šuva Pasid arė 
Diplomatiškų In

trigų Centras.
Varšuva šiandien lošia 

svarbų vaidmenį tarptauti
nėj diplomatijoj. Vokiečiai 
norėtų, kad Lenkija butų jų 
pusėj. Bet šiomis dienomis 
Varšuva pasirašė su Mask
va prekybos sutartį, kas vo
kiečiams labai nepatinka. 
Nesenai Varšuvoj lankėsi 
Vokietijos, Italijos, Rumu
nijos, Vengrijos ir kitų kai
myninių valstybių nžsienio 
reikalų ministerial. Visa ai 
parodo, kad Varšuva šian
dien pasidarė diplomatiškų 
intrigų centras. “New York 
Times“ korespondentas sa
ko, kad Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Bekas 
esąs labai apsukrus diplo
matas ; jis derasi su visais, ir 
iš katrų daugiau gaus, su 
tais susidės.

SOVIETŲ ORO LAIVYNĄ 
VALDYS MOTERIS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Sovietų pilietiškojo oro 
laivyno viršininke buvo pa
skirta Valentina Stepanova 
Grizodubova, 28 nietų am
žiaus moteris lakūnė. Perei
tą rudenį ji vedė vienų mo
terų skridimą iš. Maskvos į 
Komsomolską, 3,717 mylių 
be sustojimo, ir laimingai 
jį užbaigė.

KALĖJIME SUSEKTA 
NETIKRŲ PINIGŲ 

DIRBTUVĖ.
Ohio valstijos kalėjime, 

Columbo mieste, susekta ne
tikrų pinigų kalvė. Tarp ka
linių rasta daug kalėjime 
padalytų nikelių, dešimtu
kų, kvoterių ir pusdolerių. 
Apie 900 netikrų dešimtu
kų buvę išsiųsta ir už kalėji
mo sienų.

NAUJAS POPAS TARIA
SI SU FAŠISTAIS.

Naujas popas, Pijus 12- 
tasis, pereitą sąvaitę turėjo 
ilgą slaptą pasitarimą su 
Hitlerio agentu, Karlu von 
Bergenu. Spėjama, kad Ro
mos katalikų bažnyčios dik
tatorius gali susitarti su Vo
kietijos fašistų diktatorium 
remti vienas kitą.

VIŠTININKE PASIKORĖ 
DARBININKAS.

Manchester, N. H. — Pe
reitą subatą netoli nuo čia 
pasikorė farmerio vištinin- 
ke darbininkas Gordon. Jis 
buvo jau 67 metų amžiaus 
žmogus

I) aside jo Mainei ių Rusai Nuteisti Lž QiilriliTnoc
Derybos Su Darb- Šnipinėjimą. IkUIllUIUbllĮ DllKlllinad

Maine o Valstijoj 
Inkvizicijos Dvasia.
Maine’o valstijos legisla- 

turon pažangesni žmonės 
buvo įnešę sumanymą, kad 
nedėldieniais butų leista ro
dyt judomus paveikslus ir 
ruošti koncertus. Kunigai 
ir jų vadovaujamos davat
kų organizacijos pakėlė 
prieš tai protestą. Negana 
to, šitie reakcininkai da pa
reikalavo, kad butų išleis
tas priešingas įstatymas, 
kuris pakeltų bausmę už 
“šventadienio laužymą” nuo 
$10 iki $100.

Pažangesni žmonės sako, 
kad šita inkvizicijos dvasia 
daro netiktai sarmatą Mai
ne’o valstijai, bet ir bizniui 
labai kenkia. Maine’o val
stija turi labai gražų pajūrį, 
puikių ežerų ir miškų; ji 
butų puiki vieta vasaroto
jams, bet dabar žmonės ne
nori į Maine’ą važiuoti, nes 
jiems nepatinka inkvizito- 
riški įstatymai. Nedėldie
niais tenai viskas uždaryta 
ir kunigai norėtų visus suva
lyti į bažnyčias. Bet kultū
ringesni šių dienų žmonės 
nenori su bažnyčiom turėti 
nieko bendra.

doviais.
Kovo 31 dieną baigiasi 

angliakasių unijos darbo 
sutartis su minkštųjų anglių 
kompanijomis, todėl šį 
utarninką New Yorke jau 
prasidėjo tarp kompanijų ir 
unijos atstovų derybos dėl 
naujo kontrakto.

Dabar besibaigianti su
tartis buvo padaryta dveji 
metai atgal. Joje buvo nu
statyta 35 valandų darbo 
savaitė ir $6 dienos alga 
šiaurinėse valstijose, o $5.60 
pietuose. Naują sutartį da
rant mainerių unija reika
lausianti trumpesnių dar
bo valandų ir aukštesnio at
lyginimo, nes įvestos kasyk
lose mašinos atima iš žmo
nių darbą. Jeigu kasyklų 
kompanijos nenorės unijos 
reikalavimų priimti, tai gali 
but, kad 350,000 mainerių 
minkštosios anglies kasyk
lose turės streikuoti. Tik 
sunku angliakasiams strei
kuoti pavasario metu, kuo
met kasyklose darbai jau 
baigiasi, o maineriai labai 

'suvargę, nes 1938 metais la
bai mažai dirbo. Statistika 

i parodo, kad Pennsylvanijoj 
pereitais metais minkštosios 
anglies iškasta 33,500,000 
tonų mažiau negu 1937 me
tais," ir buvo 9,000,000 ma
žiau samdos^djenų. Tokie 
prasti metai šiame šimtme- 

1 ty buvę iš viso tik du kartu, 
itai sykis taip buvo 1932 me
tais prie Hooverio, o antras 
sykis pernai. Taigi maine
riai šiandien labai suvargę, 
ir paskelbus streiką unija 
tuojaus turėtų 350,000 žmo
nių su jų šeimynomis šelpti.

Gandi Laimėjo Ba
do Streiką.

Pereitą sąvaitę rašėm, 
kad Indijos nacionalistų va
das Mohandas. Gandi pa
skelbė steiką kaip protestą 
prieš vieną savo šalies didi
ką, kuris nenorėjo duoti sa
vo žmonėms balso valdžio
je. Gandi žadėjo badauti iki 
mirties. Indai subruzdo, pra
sidėjo riaušės. Anglai, kurie 
valdo Indiją, pabūgo, kad 
jam mirus nekiltų i evoliuci
ja, ir privertė tą didiką įvest 
žadėtas reformas. Refor
mos buvo įvestos. Vadinas, 
Gandi streiką laimėjo ir da
bar jis vėl jau čiulpia ožkų 
pieną.

“LA PASSIONARA1” NĖ
RA VIETOS PARYŽIUJE.

“La Passionaros” vardu 
yra žinoma pagarsėjusi Is
panijos komunistų veikėja 
Dolores Ibarruri. Ji buvo lo- 
jalistų parlamento vicepir
mininkė. Dabar, kai Negri- 
no vyriausybė buvo nuvers
ta, “La Passionara” kartu su 
Negrinu ir kitais jo vyriau
sybės nariais išlėkė orlaiviu 
Paryžiun. Bet Paryžiaus po
licija įsakė jai tuojaus iš Pa
ryžiaus išvažiuoti, nes ji te
nai esanti “nepageidauja
ma.“ Tai tokia Francuzijoj 
“demokratija.”

KASYKLŲ DAKTARAI 
APGAUDINĖJA SUŽEI

STUOSIUS.
Ko-operatyvės medicinos 

biuras paskelbė New Yorke 
raportą, parodantį kaip an
glies kasyklų daktarai pa
deda kompanijoms apgau
dinėti sužeistuosius anglia
kasius ir vogti jiems pri
klausomą atlyginimą. Pagal 
kompensacijos įstaytmą, už 
nelaimingus atstikimus prie 
darbo kompanija privalo 
maineriams atlyginti. Bet 
kompanijų daktarai parašo 
melagingus raportus, taip 
kad sužeistieji ar užmuštie
ji prie darbo maineriai ne
galėtų gauti jokio atlygini
mo. Raportas parodo atsiti
kimą, kur kompanijos pa
liepimu mainerys nešė dėžę 
dinamito. Dinamitas sprogo 
ir užmušė mainerį, o kom
panijos daktaras parašė val
džiai raportą, kad tas mai
nerys “nusižudė.“ Kitam 
maineriui prie darbo buvo 
sulaužytas nugarkaulis, nuo 
ko įsimetė plaučių uždegi
mas ir žmogus mirė Kompa
nijos daktaras parašė rapor
tą, kad tas mainerys sirgęs 
“meningičiu” ir nuo to mi
ręs, vadinasi, atlyginimo jo 
šeimyna negali gauti. Per 
pereitus metus minkštųjų 
anglių maineriai esą sumo
kėję už gydymąsi $6,000,- 
000, bet gavo labai mažai 
pagalbos

BALT1MORĖS KALĖJI
ME NUSIŽUDĖ VYRO 

UŽMUŠĖJA.
Baltimorėj pereitą subatą 

nušoko kalėjimo laiptais že
myn ir užsimušė Mary Cum
mings, 44 metų amžiaus mo
teris, kuri buvo suimta dėl 
savo sergančio vyro užmu
šimo.

8 ATEIVIAI NUŠOKO
, NUO LAIVO.

Prodence, R. I. — Pereitą 
sąvaitę į šį uostą buvo atė
jęs Graikijos laivas “Niko
las.” Išeinant jam iš uosto, 
8 graikai nušoko Į krantą ir 
pasislėpė. Matyt, jie neno
rėjo į savo “mylimą” tėvy
nę grįžti.
KANADOJ RADO SUDU

ŽUSĮ ORLAIVĮ.
Quebec’o provincijoj, ne

toli nuo Lac-a-la-Croix mie
stelio, pereitą sąvaitę buvo 
atrastas sudužęs orlaivis ir 3 
užsimušę žmonės, kurie juo 
lėkė

Tuo tarpu fašistų agentas 
išteisintas.

Lon Angeles mieste pe
reitą sąvaitę pasibaigė fede- 
raliniame teisme šnipinėji- 
jno byla, kurioj buvo kalti
namas Sovietų agentūros 
“Inturisto” vedėjas Michail 
Gorin su savo žmona Nata- 
ša ir tūlas Hafis Salich, taip
gi Rusijoj gimęs, bet senai 
jau priėmęs Amerikos pilie
tybę ir tarnavęs šios šalies 
laivyno slaptoj tarnyboj. 
Gorino žmona buvo išteisin
ta, bet pats Gorinas ir Sa- 
lichas pripažinti kaltais. 
Teisme buvo įrodyta, kad 
Salichas, kaip Jungtinių 
Valstijų laivyno šnipas, da
vęs Gorinui informacijų a- 
pie japonų šnipų veiklą ir jų 
daromą sabotažą, o Gorinąs 
nusiuntė tas informacijas 
Sovietų valdžiai. Rodos, čia 
nesimato jokio sąmokslo 
kenkti Amerikai. Taip teisi
nosi ir kaltinamieji. Esą, 
mes tik apsimainėme infor
macijomis apie tai, kaip vei
kia japonų šnipai. Bet pri- 
saikintujų suolas vistiek pri
pažino juodu kaltais. Baus
mės teisėjas da nepaskyrė. 
Aukščiausią, bausmę įstaty
mai numato 42 metu kalėji
mo, bet nemanoma, kad 
juodu taip sunkiai baustų.

Tuo pačiu laiku New Yor
ke buvo Hitlerio agento 
Fritzo Kuhno byla už žydų 
advokato Goldšteino krimi
nalinį apšmeižimą. Bet teis
mas fašistų agentą išteisino.

UNIJŲ TAIKOS DERY
BOS UŽSIKIRTO.

Rooseveltui pareikalavus, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija liautųsi su CIO kovo
jus, pereitą sąvaitę tų orga
nizacijų vadai bandė susi
taikyt, bet niekas neišėjo. Šį 
panedėlį New Yorke vėl 
prasidėjo derybos. CIO va
das Lewus pasiūlė A. D. Fe
deracijos bosui Greenui 
$10,000 metinės algos, kad 
jis pasitrauktų į šalį ir į uni
jų reikalus nesikištų. Bet 
Greenas ant to nesutinka.
SVARSTYS WAGNERIO 

ĮSTATYMĄ.
Senato komisija darbo 

reikalams nutarė peržiūrėti 
Waonerio įstatymą darbo 
santikiams reguliuoti.

Čekoslovakijos Jau Nebėra
Nelaimingą Čekoslovaki- vokiečiai esą “baisiai kanki- 

ją ištiko naujas smūgis.j narni,” todėl reikia ir juos 
Prieš jungtinę respubliką I “paliuosuoti.” Kaip rodos, 
sukilo slovakai ir pareikala- šį kartą nuo Čekijos bus at- 
vo pilnos “nepriklausomy-Į skirta netik Slovakija, bet ir 
bės.” Slovakija jau turėjo
autonomiją ir savo atskirą 
parlamentą Bratislavoj, bet 
jos seperatistams to da ne
užteko. Respublikos prezi
dentas Hacha užtai prašali
no tris Slovakijos ministe- 
rius, jų tarpe ir patį premje
rą Tišą. Tas tuoj nulėkė or
laiviu pas Hitlerį užtarimo 
prašyti. O Hitleriui to tik ir 
reikėjo. Jis tuoj nusiuntė 
Čekoslovakijos vyriausybei 
ultimatumą, kad nieko ne
laukiant butų sušaukta ne
paprasta Slovakijos parla
mento sesija, kad galėtų pa
skelbti Slovakiją atsimetant 
nuo Čekijos. Podraug nacių 
spauda Vokietijoj pradėjo 
rėkti, kad pasilikę Čekijoj

Madride Numalšintas
JIE PAŠALINTI IŠ VISŲ 

VALDŽIOS VIETŲ.
Naujoji “Ąpsaugos Taryba” 

nori įtikti gen. Frankui.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėme, kad lojalistų 
Ispanijoj įvyko netikėtas 
valdžios perversmas. Buvusi 
Negrino vyriausybė tapo 
nuversta, o jos vietą užėmė 
vadinamoji “Apsaugos Ta
ryba,” kuri susidarė iš kari
ninkų ir trijų partijų atsto
vų, bet komunistų jau neįsi
leista. Naujos valdžios gal
va tapo paskirtas gen. Mia- 
ja (ištark Mijacha), kurį 
buvęs premjeras Negrinas 
buvo jau pašalinęs užtai, 
kad šis jau nebenorėjo tęsti 
karą toliau. Naujoji valdžia 
tuojau pasisakė už “garbin
gą taiką.” Komunistai tam 
pasipriešino ir pradėjo agi
tuoti kareivius, kad nepasi
duotų. Jie rado kareiviuose 
pritarimo ir tuoj ryžosi tą 
“Apsaugos Tarybą” nuvers
ti. Telegramas sako, kad ko
munistams pavyko užimti 
beveik du Madrido trečda-. 
liu. Į jų rankas pateko ir ra
dio, iš kurios jie tuojau pra
dėjo kviesti armiją eiti su 
jais ir tęsti karą toliaus.

Bet pasirodė, kad didžiu
ma armijos pasiliko ištiki
ma “Apsaugos Tarybai” ir 
komunistų sukilimas tapo 
numalšintas. Visi triobesiai, 
kuriuose jie buvę įsitvirtinę, 
buvo subombarduoti iš ka- 
nuolių. Daug komunistų bu
vo užmušta, o jų vadai areš
tuoti.

Kai generolo Miajos ka
reiviai mušėsi Madrido gat
vėse su komunistais, tai gen. 
Frankas pradėjo bombar
duoti Madridą iš lauko. Į 
fašistų ugnį atsakė lojalistų 
artilerija. Nuo šaudymo dre
bėjo visas miestas. Bet kai 
lojalistai miesto viduje nu
galėjo komunistus, tuomet 
fašistai liovėsi bombardavę 
Madridą ir iš lauko. Dabar 
Ispanijoj vėl esą ramu ir 
naujoji valdžia ruošiasi 
“taikos deryboms” su gen. 
Franku. Bet sunku suprasti, 
kokios gali but su juo “de
rybos,” kuomet jis reikalau-

Moravija. Tuo budu iš Če
koslovakijos bus padarytos 
3 atskiros valstybėlės, ku
rios bus visiškoj Vokietijos 
intakoj.

Einant “Keleiviui” spau
don, iš Europos atėjo žinių, 
kad jungtinės Čeko-Slova- 
kų respublikos jau nebėra. 
Hitleriui vadovaujant, Slo
vakija šį utarninką pasi
skelbė nepriklausoma. Į Pa- 
karpačio Ukrainą įsiveržė 
Vengrijos armija ir prijun
gė ją prie Vengrijos. Taip 
liko sunaikinta graži demo
kratinė valstybė, kuri po di
džiojo karo buvo Įsteigta 
Versalio taikos konferenci
joj prezidento Wilsono su
manymu. _____  .

jja pasiduoti be jokių išlygų, 
taip kad paskui galėtų ker
šyti respublikos gynėjams 
kiek tik jo budeliška širdis 
trokšta.

Vėliausios žinios iš Mad- 
| rido sako, kad komunistų 
i sukilimas tęsėsi iš viso 6 pa
ras. Beveik visi komuništai 
buvo pametę frontą ir susi
rinkę j Madridą naująją val
džią versti. Jie buvo suėmę 
jau 3,000 žmonių, jų tarpe 
ir Madrido gubernatorių so
cialistą Jose Gomezą Oso
rio. Komunistai turėję jau 
įsteigę Madride ir “Polit- 
biurą,” kuris žadėjęs teisti 
suimtuosius.

Dabar visi komunistų be
laisviai esą paliuosuoti, o 
jų vieton suimta daug ko
munistų. Be to, visi komu
nistai esą pašalinti iš val
džios vietų. Pašalinti komu
nistai ir iš karo fronto, ku- > 
i ie turėjo tenai vyresnes vie.- * 
tas. Palikti tiktai eiliniai ka
reiviai.

Iš visko matyt, kad nau
joji valdžia stengiasi įtikti 
generolui Frankui. Bet ar ji 
gaus už tai kokių palengvi
nimų iš to galvažudžio, tai 
lieka da pamatyti.

Nužudė Motiną, Se
serį ir Save.

Kansas City, Mo. — Kai
mynai čia pastebėjo, kad 
Lindbergų namuose per ke
lias dienas stovi užtrauktos 
langų uždangos ir pranešė 
apie tai policijai. Išlaužus 
duris, pasirodė baisus vaiz
das: virtuvėj gulėjo nusišo
vęs Albertas Lindbergas, 
šalia jo buvo nušauta jo se
suo, o antram aukšte lovoj 
buvo nušauta jų 74 metų 
amžiaus motina. Policija 
spėja, kad brolis su seseria 
nutarė nužudyti motiną dėl 
to, kad ji sirgo, o paskui nu
tarė užbaigti ir savo gyve
nimą.

SPINELLI NUTEISTAS 1 
MIRTI.

Los Angeles mieste perei
tą sąvaitę buvo nuteistas 
mirti Virgilio Spinelli, 59 m. 
amžiaus bedarbis, kuris pe
reitą gruodžio mėnesį kir
viu užkapojo savo žmoną, 
paskui piuklu supjaustė jos 
kūną ir sudegino jį krosny.

--------------- (
VOGĖ PINIGUS, KAD IŠ

LEIST SUNŲ Į KUNIGUS.
Wilkes-Barre, Pa. — Pe

reitą sąvaitę čia buvo nutei
stas nuo 5 iki 10 metų kalė-^ 
jimb tūlas Emil Doglio, ku
ris Duryea miestely išplėšė 
katalikų bažnyčioj dėžę su 
aukomis ir pavogė $40. Tei
sme jis teisinosi vogęs pini
gus norėdamas sūnų išleisti 
į kunigus.

--------------- i
PERŠOVĖ MYLIMĄ i 

MERGINĄ. '
Paul Valley, Okla. 

Murray Williams, 22 metų 
amžiaus bernas, išsivežė čia 
savo mylimą merginą, 18 
metų mokinę, ir peršovė ją, 
kam ji buvo išėjus su kitu 
vaikinu. Mergaitė gali mir
th. šovikas uždarytas kalėju 
man.
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5 APŽVALGA J
AR IŠTIESŲ HITLERIS 
JUOS FINANSUOJA?
“Vilnies” 2 kovo laidoje 

H. Jagminas rašo, kad “Lie
tuvos neprigulmybei gręsia 
didelis pavojus,” nes volde- 
marininkai su liaudininkais 
ir klerikalais nori nuversti 
Smetonos režimą. Iš to išei
na, kad norint apsaugoti 
Lietuvos nepriklausomybę, 
reikia palaikyti Smetonos 
diktatūrą. Už šitokią kalbą 
Smetona galėtų prisiųsti 
“Vilnies” redaktoriams po 
medalį.

Mums nesinori tikėti, kad 
“Vilnies” redaktorius ištik- 
rujų norėtų ginti Smetonos,

markėm jie leidžia savo lai
kraštį.” Tai jau ne kritika, 
bet šmeižtas, jeigu jis nėra 
aiškiais įrodymais parem
tas.

“KO JIE IŠTIESŲ NORI?”
Šitokį klausimą drg. Bim

ba stato “Laisvėj” socialis
tams ir jų laikraščiams. Jis 
nori žinoti, ko socialistai no
ri, kuomet jie kritikuoja ko
munistus, kurie stengiasi 
naudoti Amerikos Lietuvių 
Kongresą savo partijos po
litikai?

Drg. Bimba sako, kad ko
munistai to nedarą. Jie tik
tai pildą ALK nutarimus.

valdžią, bet šitokios kalbos TlJ°\e nutarimuose esą pasi- 
vistiek Smetonos poziciją ' 
stiprina. Paimkim kad ir ši- 
tokį drg. Jagmino pareiški
mą:

“Klaipėdos seimelio rinki
mų metu pasireiškusį Kaune, 
Dotnuvoj, ir Klaipėdoj maiš
tingą triukšmą mes teisingai 
tada įvertinom. Sakėm tiesiai, 
kad to maišto kėlėjai voldema- 
rininkai, o tikrasis inciatorius 
Vokietijos nazinė valdžia. Tik 
tomis dienomis, nebuvo aišku, 
ar voldemarininkai vieni triuk
šmauja ar prie jų esą prisidė
ję ir kitų partijų neramios są
žinės nuotrupos.

“Dabar ir tuo atžvilgiu abe
jonių nėra. Su senais Lietuvos 
išdavikais, voldemarininkais, 

eina reakciniai liaudininkai ir 
reakciniai krikščionys demo
kratai.”

Lygiai šitokius dalykus 
apie aktivistų judėjimą skel
bia ir Smetonos žvalgyba. 
Taigi mums butų įdomu ži
noti, ar “Vilnies” redakto
rius tuos žodžius nusirašė iš mi jokie klausimai, kuriais 
smetonininkų propagandos musų noumonės skiriasi, 
lapelių, ar jis ištiesų turi į- 
rodymų, kad “voldemari- 
ninkų maištingo triukšmo” 
“tikrasis iniciatorius yra 
Vokietijos nazinė (nacių) 
valdžia?” Jeigu jis tokių į- 
rodymų turi, tai jis turėtų 
juos paskelbti, nes tai yra 
svarbus dalykas. O jeigu įro
dymų jis neturi, tai geriau 
butų tuščiais žodžiais skai
tytojų neklaidinti.

Kiek mums yra žinoma, surengęs tiek ........
Klaipėdoj leidžiamą “Ben- konferencijų, kiek jų suren- 
drą Žygį ’ finansuoja patys gė Massachusetts skyrius. Ir 
Lietuvos piliečiai, o ne na- neį vienas nėra sukėlęs,tiek 
C*V _vaAdŽi^-^ daug pinigų. Jo piknikai su

traukia po 10,000 publikos. 
Ir iki šiol šitame skyriuje da 
nebuvo jokių nesusipratimų. 
Konferencijose ir susirinki
muose visuomet viešpatavo 
kuo gražiausia harmonija. 
Kodėl? Ogi todėl, kad nei 
socialistai, nei komunistai 
savo partyvinių reikalų čia 
niekados nekelia. Visi nuta
rimai daromi vienbalsiai.

Taigi mes norime, kad ši
tokioj santakoj dirbtų ir ki
ti ALK skyriai.

Daugiau mes nenorim 
nieko!

■sakyta už Lietuvos nepri
klausomybę, todėl komunis
tai ir norį savo rezoliucijose 
pažymėti, kad Lietuva dėtų
si su tomis valstybėmis, “ku
rios kovoja prieš agreso- 
i ius.” Kadangi socialistai 

j tokioms rezoliucijoms prie
šingi, tai “Laisvės” redakto
rius sako, kad jie “laužo 
Kongreso nutarimus.” Jie 
laužo tuos nutarimus ir da 
kaltina draugus komunistus. 
Tai kogi jie nori?

Ko socialistai nori, “Ke
leivy” buvo jau rašyta ne 
sykis. Jeigu “Laisvės” re
daktorius to nepastebėjo, 
atkartosime da sykį: Socia
listai nori, kad Amerikos 
Lietuvių Kongrese nebūtų 
vaidų! O kadangi vaidus vi
suomet sukelia beprasmės 
rezoliucijos, tai socialistai 
nori, kad tokių rezoliucijų 
draugai komunistai į ALK 
suvažiavimus neneštų. So
cialistai nori, kad ALK su
važiavimuose nebūtų kelia-

Tai ve, ko mes ištiesti no
rim !

Bet mes norim to ne vien 
tik iš komunistų. Mes no
rim, kad šito principo laiky- j 
tusi ir musų pačių draugai 
socialistai.

Amerikos Lietuvių Kon-, 
gresas turi daug skyrių, ir 1 
visuose yra vaidų, išskyrus I 
tik vieną Massachusetts sky
rių. Nei vienas skyrius nėra 

mitingų ir

pranešta, kiek kas iki* Šiol 
šitam darbui 'yra aukavęs; Iš 
tų informacijų! matyt, kad 
kiekvienas litas yra sudėtas 
pačių lietuvių. Taigi išrodo, 
kad H. Jagminas tikros pa
dėties nežino, kuomet jis 
tvirtina, kad aktivistai—

“...turi Hitlerio valdžios vi- 
sokiariopą paramą. Hitlerio 
markėm jie leidžia savo laik
raštį, jo markėm palaiko savo 
grupę ir visai neabejotina, kad 
Hitlerio ginklais darytu per
versmą, jeigu pasirodytų, kad 
perversmui situacija patogi.”

Bet kaip šitą pasaką su
laikyt su tuo faktu, kad 
“Bendro Žygio” No. 2 Klai
pėdoj jau konfiskuotas ir 
uždraustas platint? Nejaugi 
Klaipėdos naciai konfiskuo
tų laikraštį, jeigu jis ištikiu-1 
jų butų leidžiamas “Hitlerio 
markėmis?”

Kad drg. Jagminas nėra gi
liau su aktivistais susipaži
nęs, tai matyt ir iš to, kad 
d-rą J. Pajaujį jis vadina 
voldemarininkų žmogumi, Į 
kuomet ištiktųjų Pajaujis 
yra liaudininkas, ir prie to 
da pusėtinai radikalus liau
dininkais.

Su aktivistų skelbiamom 
idėjom nesutinkam ir mes. 
Ųžpereitame “Keleivio” nu
mery tos idėjos buvo plačiai 
kritikuojamos. Bet H. Jag
minas neparodo, kodėl akti
vistų idėjos yra peiktinos; 
jis tik tvirtina, kad jie ėsą 
Žiitlerifl agentai ir kad “jo

KNYGA APIE “HITLERIO 
NUŽUDYMĄ.”

“Naujienos” rašo:
“Keistų dalykų šiandien pa 

saulis išgirsta. Stambi Ameri
kos žinių agentūra, United 
Press, praneša, kad šiomis 
dienomis išeisianti iš spaudos 
knyga, kurioje aprašoma, kaip 
mirė Hitleris!

“Hitleris, apie kurio žiau
rius darbus ir tamsius planus 
kasdien kalba viso pasaulio I 
spauda, esąs miręs ir palaido- j 
tas, ir tai aprašyta knygoje, j 
kurią spausdina žinoma New I 
Yorko knygų leidimo firma. ■ 
Jos autorius esąs koks tai ‘Ma-! 
ximillian Bauer.’ kuris sakosi 
tarnavęs pas nacių ‘fiurerį, 
kaip jo asmens sargas, ir esąs 
taip panašus į Hitlerį, kad net 
artimiausieji Hitlerio bendra
darbiai negalėdavę jo atskirti 
nuo Hitlerio.

“Hitleris buvęs nunuodytas

Nežymi Guama sala Pacifiko vandenyne paskutinėmis dienomis pasidarė labai opus die
nos klausimas. Rooseveltas reikalauja įtaisyti tenai karo laivynui ir aviacijai papėde. Iš 
tos salos Amerikos lėktuvai galėtų lengvai pulti ir bombarduoti Japoniją, todėl Japonija 
jau pakėlė protestą pipes Roosevelto planą, šis vaizdelis parodo skurdų miestelį dabarti
niame Guamo uoste.

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

Prie plačios demokratijos j Sovietų Rusiją nuo Europos 
Amerikoj pradeda ii- reak- politikos, daro didelę klai- 
cijai ragai augti. Kongres- dą. Rusija yra jėga prieš 
mano Martino Dies’o komi- diktatorius, ir demokrati- 
tetas pernai tyrinėjo radi-j nes valstybės be Sovietų jo- 
kalus ir nacius, bet visas jo kiu budu neatsilaikys prieš 
darbas per pereitus metus Į Berlyno ir Romos ašį. Jo 
ėjo reakcijos naudai. Šiems 1 nuomone, vokiečių armija 
metams Diesas jau įsisteigė j dabar esanti prastesnė,, bet 
tikrą tyrinėjimo biurą h geriau apginkluota, negu ji 
samdysis specialius agentus buvo 1914 metais. Labai 
tyrinėti “priešamerikonišką 1 bloga, jis sako, kad demo- 
veiklą.” Susipratę piliečiai kratinės valstybės neturi ge-
turėtų siųsti protestus prieš 
tokį Dies’o komiteto palai
kymą, nes jo tikslas yra kur
styti visuomenę prieš pažan
gias darbininkų organizaci
jas, prieš jų spaudos ir žo
džio laisvę.

Miunchene, po garsiosios kon
ferencijos su Chamberlainu, 
Mussoliniu ir Daladier. Po jo 
mirties kitas asmuo, labai pa
našus į Hitlerį, buvęs padėtas 
jo vieton ir dabar vaidinąs 
‘fiurerio’ rolę.”

Jeigu ištikrujų tokia kny
ga yra leidžiama, tai ji už- 
temdins ir “Barono von 
Muenchhauseno Nuotikius.” 
Nes niekas netikės, kad Hit
leris jau po žeme, kuomet 
kinematografuose jį galima 
matyti dalyvaujant vėliau
siose iškilmėse, o per radiją 
galima girdėti jo prakalbas 
Berlyne. Niekas netikės, kad 
visa tai atlieka kitas jam 
panašus asmuo. Ir niekas 
netikės, kad iki šiol pasaulis 
nebūtų sužinojęs apie Hitle
rio mirtį, jeigu jis ištikrujų 
butų nunuodytas.

Bet nežiūrint visa to, jei
gu tokia knyga ištikrujų iš
eis, tai jos leidėjai padarys 
didelį biznį.

ŠVEICARIJOS SANATO
RIJOSE DAUGIAUSIA

ESĄ LIETUVIŲ.
“Lietuvos Žinios” įdėjo 

I įdomų D-ro G. straipsnį a- 
pie Šveicarijos sanatorijas 
džiovininkams gydyti. Visų 
pirma autorius pažymi* 

i kad—
“Šveicarija yra plačiai iš

garsėjęs plaučių ligų gydymo 
kraštas, žymiausi džiovos gy
dymo punktai yra Davos, Švei
carijos šiaurės rytuose, ir Lei- 
sinas (Leysin)—pietų vaka
ruose. Abiejose vietose galima 

' rasti ir iš Lietuvos atvykusių 
besigydančių ligonių. Tiesa, 
Davose daugiau Lietuvos žy
dų, o Leisene—lietuvių.”

Apie Leisiną jis sako:
“čia dabar yra keli šimtai

RAGINA ORGANIZUOT 
SOCIALISTŲ KUOPAS.
D-ras A. Montvidas, Lie

tuvių Socialistų Sąjungos 
centro sekretorius, “Naujie
nose” rašo:

“Lietuvių Socialistų Sąjun
ga yra buvusi labai stambi, ne
paprastai darbšti ir įtakinga 
organizacija Amerikos lietu
vių' gyvenime. Ji leido savo lai
kraštį, per tūlą laiką- leido ir 
žurnalą. Išleido ir išplatino ne
paprastai daug literatūros. 
Kuopos turėjo savus chorus, 
dramos ratelius, knygynus, 
kliubus. Prakalbų, paskaitų, 
debatų ir diskusijų rengimas 
ėjo smarkiu tempu. Nariai 
švietėsi ir kitus švietė. Jie 
steigė kooperatyvus ir susišel- 
pimo draugijas. Netoli kiek
vienas šviesesnis lietuvis buvo 
Socialistų Sąjungoj. Niekas 
nepaskleidė tiek kultūros ir 
apšvietos, kaip lietuviai socia
listai.

“Nekalbėsiu čia, kas paken
kė musų darbui ir kas susilp
nino musų organizaciją, nes 
visi tai žino. Nėra reikalo agi
tuoti už musų idėją ir taktiką, 
nes socialistinės minties lietu
vių rasime visur. Reikalinga ir 
vėl juos suorganizuoti. Dar tu
rime skaitlingų ir darbščių 
kuopų. Reikia jų daugiau. Rei
kia kiekviename mieste, kur 
lietuvių randasi, organizuoti 
socialistų kuopą.

Kas norėtų platesnių in
formacijų šituo reikalu, te
gul kreipiasi šituo adresu: 
Dr. A. Montvid, 2400 W. 
Madison st., Chicago, Ill.

tuvos sanatorijose neliktų nei 
vieno ligonio, visi bėgtų į Švei
cariją.”

i Amerikos pinigais Švei
carijos frankas yra vertas 

' apie 23 centus. Taiga, jeigu 
už 6 frankus galima sanato
rijoj parą pragyventi ir 
gydytis, tai reikštų pigiau, 
negu prasčiausiam Kauno J 
viešbuty viena nakvynė.

ATMETĖ PRIEŠ-FAŠIS- 
TINIUS PLANUS.

Connecticut valstijos le- 
gislaturon buvo įnešta ke-' 
liatas bilių, kurių tikslas bu
vo uždrausti toj valstijoj vo
kiečių “Bundui” steigti sto-| 
vykias ir dėvėti nacišką uni
formą. Bet teisminė legisla-1 
turos komisija nutarė visus į 
tuos bilius atmesti. Hitleris

Kovo 3 dieną Detroite 
prasidėjo Suvienytos Auto
mobilių Unijos konvencija, 
kuriai vadovauja Homer 
Martin. Kaip matyt iš žinių, 
tai Martino Automobilių 
Uniją konvencijoje atsto
vauja 60,000 narių. Kon-' 
vencijos išvakarėse Martin 
prakeikė John Lewisą kai
po CIO unijos diktatorių. O 
6 kovo Martin jau atėjo su 
rezoliucija, kad nei vienas 
komunistas negalėtų būti 
tos unijos narys. Rezoliuci
ja, kaip laikraščiai praneša, 
buvo priimta vienbalsiai. 
2-oj rezoliucijoj esą pasaky
ta, kad naciai ar fašistai ne
gali toje unijoje užimti tik 
viršininkų vietų, bet nariais 
gali būti. Toks Martino už
simojimas prieš komunistus, 
o mirkčiojimasis su naciais 
ir juodmarškiniais — ne 
uniją tveria, bet nacių smo
gikų organizaciją. Kas su
pranta darbo unijos princi
pus ir siekius, tas gali tik 
pasmerkti tokią Martino 
taktiką.

Lloyd George, buvęs, pa
saulinio karo Anglijos prem
jeras, užklaustas korespon
dentų apie ateinantį karą, 
pareiškė: “Karas ateina ir 
jis bus.” Jo nuomone, šių 
dienų valdonai, izoliuodami

ros vadovybės šiuo momen
tu pastoti diktatoriams ke
lią. Gal yra tame kiek ir tie
sos. Bet pats p. Lloyd Geor
ge stovėjo prie Versalio tai
kos, kuri užkrovė Vokietijai 

i nežmoniškas karo sąlygas, 
kas išauklėjo hitlerizmą Vo
kietijoje.

Man teko kalbėti 26 vasa
rio dieną Patersone. Nors 
lietus pylė kaip iš viedro, 
bet žmonių susirinko gana 
gražus būrelis. Kaip Pater- 
tonui, tai buvo labai daug. 
Po prakalbos buvo įvairių 
įvairiausių paklausimų, su
rištų su darbininkų kovomis 
ir jų pasekmėmis. Pabaigoj 
buvo pareikštas pageidavi
mas, kad ir daugiau tokių 
prakalbų butų Patersone su
rengta. Matyt, žmonės myli 

i teisybę ir mėgsta klausytis 
apie darbininkų judėjimą. 
Jiems buvo trumpais bruo
žais nušviestas tas judėji
mas nuo pirmo Internacio
nalo įsikūrimo iki trečiojo 
Internacionalo. Pirmąjį In
ternacionalą sugriovė anar
chistai, o antrąjį aplamdė 
komunistai. Po klausimų se
kė diskusijos. Kaip klausi
mai, tai]) ir diskusijos buvo 
gana rimtos ir nuoširdžios. 

: “Keleiviui” gauta keli skai
tytojai. Vienu žodžiu, man 
Patersono publika labai pa
tiko. Po prakalbų susirašė, 
rodos, apie 16 žmonių, no- 
i inčių sutverti socialistų 
kuopą.. Patersoniečiams rei
kia palinkėti kogeriausio 
pasisekimo ateityje.

vaiku, sergančių kaulų džiova, dabar galėtų prisiųsti tos 
Jie gydomi oru, saulės spindu- komisijos nariams po mė
liais to pat prof. Roller prižiu- delį.
rimi. Kad vaikai nenuobo ----------- ------- ------- ■
džiautų — jie ne tik gydomi, tį« j ątz) p 4 A 
bet ir pratinami ką nors dirbti. //ičl /iJDtzO.
Juk pastebėta, kad sergą džio- -----------
va ligoniai nieko nedirbdami Drėbkit tuos “agresorius” , 
pasidaro hipohonorikai ir vien laukan!
tik galvoja apie savo ligą, nu- yįusu komunistiškoji spau- 
siminę Kai jie ką nors d.rba, da labai ė žodį u 
jų nuotaika pasitaiso atsiran- resoriai;> Musu kalbon yra| 
da noras gyventi ir dirbti ir jau į sta visokiu sveti. 
tuo budu hga greičiau nugali- mybių> bet «agrescriai» yra 
ma. Patenkinti ligoniai geriau - • šlykščiausi. Aš pa1
valgo ir greičiau nugali kūno dfėbti juos tv0.
gilumoje esančias bacilas. kad daugiau jie neterštų
Vaikai čia esą daugiausia musų kalbos. Juk mes turi- 

šveicarai, bet suaugusių me savo žodi “puolikas” ar- 
džiovininku dauguma suda- ba “užpuolikas,” kuris reiš- 
rą lietuviai*. Girdi: * kia tą patį, bet daug geriau 

. . .... skamba, visiems aiškiai su-
Didžiausioje sanatorijoje .antamas ir, kaip tikrai lie- 

visą antrą aukštą 16-16 kam- tuviškas žodis, turi tą gerą 
bauų. yra užėmę lietuviai, čia ypatybę> kad jį galima vį- 
gyvena du lietuviai pulknnn- gaį ]įnksniuo.ti ir kurti viso- 
kai, dvi diplomatų žmonos su kias sąvokas pavyzdžiui: 
šeimomis, keli gydytojai ir ki- užpuolikas> užpuolimas, ūž
ti asmens. puolė, užpultasis ir tt. Na, o

Kaip rodos, lietuviai va- pabandykit sukurti tas sąvo- 
žiuoja Šveicarijon gydytis kas iš "agresoriaus.” Tuoj 
dėl to, kad tenai daug pi- pamatysit, kad šis žodis prie 
giau, negu Lietuvoje. Esą: musų kalbos nelimpa.

“čia (Leisine) visas išlaiky- _, .. . . „
mas su gydymu, su pneumoto- Ne J15 vienas toks ^ras. 
roksais, su nuolatine gydytojų Klerikalų “Draugas” gi- 
priežiura per parą kaštuoja po ria mirusį popiežių, kad jis 
15 šveicariškų frankų. Kitose buvęs labai “geras” musų 
gi sanatorijose yra kelios lie- Lietuvai. Esą, “Pijus XI ge- 
tuvaitės, kurios už gydymą, iš- vai pažinojo Lietuvą, su
laikymą, vaistus moka tik po tvarkė jos bažnytinius rei- 
6 šveicariškus frankus, žodžiu, kalus.” Bet “Draugas” tur- 
palyginus su kai kuriomis Lie- but užmiršo, kad Lietuvą 
tuvos sanatorijomis, kuriose neblogiau pažinojo ir gene-' 
reikia mokėti už kiekvieną volas Želigovskis. Jis patai-1 
adatą, tyrimą, rentgeno nuo- kė tiesiai į Vilnių. Ir popie- 
traukas dešimtimis litų, daro-1 žius Leonas XI tą jo žygį 
si aišku, kad jos su šveicarų tuojaus palaimino ir UŽgyrė. 
sanatorijomis gali konkuruoti Taigi lietuvių tauta turi du 
tik dėl to, kad daug kas negali dideliu “prieteliu” — gene- 
išvažiuoti į užsienį. Jei butų polą Želigovski ir popiežių 
laisvas kelias, aišku, kad Lie- Pijų XI. Prof. Gnaiba.

KALBOS DALYKAI.
Reikalinga ir reikia.

Paskutiniais laikais lietu
viai pradėjo sakyti ir rašyti 
reikalinga vietoj reikia. Pa
vyzdžiui: reikalinga parin
kti aukų, vietoj reikia pa
rinkti aukų.

Koks čia skirtumas, saky
sit? Skirtumas labai didelis. 
Žodis reikalinga yra būd
vardis ir jis gali but vartoja
mas tiktai prie daiktvardžių 
ar skaičių; bet jis niekados 
negali but taikomas veiks
mažodžiui parinkti. Čia ga
lima vartoti tiktai prieveiks
mį reikia.

Matote, musų kalba susi
deda iš sakinių, o sakinį su
daro tiktai du pagrindiniai 
žodžiai: veiksnys ir tarinys, 
kuriuos paskui galima papil- 
dyt ir praplėsti.

Pavyzdžio dėlei parašy- 
kim žodį kailiniai. Tai bus 
jau sakinio pagrindas. Jis 
parodys, apie ką mes kal
bam. Bet tai nebus da pilnas 
sakinys, nes jis da nepasa
ko, kas su tais kailiniais da
rosi. Bet pridėkim prie jo 
veiksmažodį šildo, ir saki
nys tuoj bus pilnas—kaili
niai šildo.

Kailiniai yra daikto var
das, o tokie žodžiai, kurie 
pažymi daiktų vardus, gra
matikoj vadinasi daiktavar
džiais. Sakinių konstrukci
joj jie dar yra vadinami ir 
veiksniais. Jie atsako į klau
simą kas? (Kas veikia?)

Žodis šildo parodo ką 
kailiniai veikia, todėl gra
matikoj jis turi veiksmažo
džio vardą. O kadangi veik
smažodis aiškina arba taria 
apie veiksnį, tai jis yra ir 
tarinys.

i Ir taip mes padarom iš tų 
dviejų žodžių pilną sakinį. 
Tai yra pagrindiniai žo- 

. džiai. Ant šito pagrindo mes 
j dabar galim sakinį vystyt ir 
plėsti toliau. Parašykim, pa
vyzdžiui : seni kailiniai pra
stai šildo. Ir štai, mes jau ži
nom, kokie tie kailiniai |r 
kaip jie veikia.'

Žodis seni pasako kaili
nių ypatumą arba būdą, to
dėl jis yra būdvardis. Gi žo
dis prastai parodo veiksmo 
ypatumą, todėl jis yra prie
veiksmis.

Į Būdvardžių nekuomet ne- 
1 galima derinti su veiksma
žodžiais, o prieveiksmiai ne
gali but vartojami prie 
daiktvardžių.

Todėl ir prieveiksmį rei
kia negalima maišyti su' 
budva r d ž i u reikalinga. 
Mums gali but reikalinga 
knyga, reikalingi pinigai, 
reikalingas maistas; bet 
kuomet tiems daiktams įsi
gyti reikalingas tam tikras 

į veiksmas, pirkimas, rinki
mas ar gaminimas, tai prie 
tų veiksmų turi but vartoja
mas jau ne būdvardis reika- 

I linga, bet prieveiksmis rei
kia. Pavyzdžiui: reikia nusi- 

ipirkti knygą; reikia gauti 
Ipinigų; reikia pasigaminti 
i maisto, ir tt.
' Šitą taisyklę kiekvienas 
turėtų gerai įsidėti galvon ir 
daugiau tokių klaidų neda
lyti. Raudonas Pipiras.

ŽODYNĖLIS
LIETUVISKALANGLIŠKAS IR 

! ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS, telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skara, 100 puslapių. Kainai $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody

nėlio lietuvių kalboje nėra. Gauna
mas “Keleivy.”
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KAS SKAITO. RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS I IETUVIU GYVEN1M AS KAS NIEKO >b.'HIM- 

m NIEK a> '

PITTSBURGHO MARGUMYNAI. New Yorko Policija Gina Fašistų Mitincta. BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kaip Rymo Katalikų Fede

racija minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį.

Vasario 12 d. Lietuvių Pi
liečių svetainėje Pittsbur- 
gho L. R. K. Federacijos 
skyrius minėjo Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves. 
Jie reklamavo tą savo pra
mogą visose lietuviškose 
bažnyčiose šioje apylinkėje. 
Buvo garsinama, kad dai
nuos geriausi chorai, o kal
bėtojais busią kun. James R. 
Cox ir kun. Balkunas. Pir
masis yra pagarsėjęs netik 
savo pamokslais, bet ir lio- 
terijoms, dėl ko jam buvo iš
kelta federaliniam teisme ir 
kriminale byla. Kunigą Bal
koną teko tik pirmą kartą 
girdėti kalbant, reikia pasa
kyti kad tai yra gana ener
gingas kalbėtojas, išvaizda 
ir kalbos stylium turi daug 
panašumo Į kunigą M. Va- 
ladką.

Apie muzikalę programą 
nieko negaliu pasakyti, nes- 
aš pasivėlavau pribūti. Man 
atėjus i svetainę, kalbėjo 
kun. Cox. Kadangi jo kal
bos pradžios negirdėjau, tai 
buvo sunku ir susigaudyti 
apie ką jis kalba.

Jam pabaigus, prakalbų 
vedėjas adv. Schultzas per
statė kalbėti kun. Balkoną. 
Balkunas pradėjo vaizduoti 
pasaulinio karo žiaurumus, 
pasakodamas apie kanuolių 
baubimą, apie kulkosvai
džių ir šautuvų traškėjimus, 
apie žmonijos kančias ir tt. 
Ant galo - pastebi, kad iš 
priežasties pasaulinio karo 
kilo revoliucija Rusijoj ir 
Vokietijoj su savo laisvės 
obalsiais.

Tikrai buvo Įdomu girdė
ti kunigą taip kalbant, kuris 
viešai pripažįsta, kad revo
liucijos atnešė pavergtoms 
tautoms laisvę. Jis taip pat 
pažymėjo, kad tapus Lietu
vai nepriklausomai, ją tuo- 
jaus užpuolė kaimynai ir at
plėšė trečdalį teritorijos su 
sostine Vilnium.

Gvildendamas Klaipėdos 
krašto likimą, kun. Balku
nas ramino klausytojus, kad 
nereik nusiminti ir viltį pra
rasti dėl Klaipėdos krašto 
likimo. Kalbėtojas sako, 
kad ir 1918 metais Lietuva 
pergyveno sunkius laikus.

Jis sako, kad prieš 500 
metų Klaipėdos kraštas pri
gulėjo prie Lietuvos, bet 
1230 metais Vytautas atida
vęs Klaipėdą vokiečiams, 
įl^prs - vokiečiai per penkis 
simtus metų tenai varė vo
kietinimo darbą, bet vistiek 
negalėjo to krašto gyvento
jų padalyti vokiečiais.

Kada Klaipėda buvus pri
jungta prie Lietuvos 1923 
metais,, tenai buvę daugiau 
kaip pusė tikrų lietuvių, o 
dabar, po 16 metų kaip Lie
tuva yra atgavus Klaipėdos 
kraštą, rodosi, kad lietuvių 
tame krašte Ivg ir nebūtų. 
To krašto seimelio rinki
muose vokiečiai laimėjo 
kožną sykį. Išrodo, kad tas 
kraštas, vieton artintis su 
Lietuva, tolinasi nuo jos. 
Kodėl taip yra? klausia kal
bėtojas, ir pats bando aiš
kinti. Kalta esanti Lietuvos 
vyriausybė, į kurią susispie
tė visokie karijeristai. Kau
no karijeristai stumte stūmė 
Klaipėdos krašto lietuvius 
į vokiečių glėbį.

Bet tai dar turbut nevis
kas. Nemažiau liuteroniškus 
Klaipėdos lietuvius pastū
mėjo į vokiečių glėbį ir Lie
tuvos katalikiški kunigai. 
Lietuva, kaipo katalikiška 
šalis, Klaipėdos krašto lie
tuvių liuterionų visai ne
žavi.

Jeigu kun. Balkunas butų 
ir apie tai papasakojęs, tai 
butų pilną teisybę pasakęs 

apie Klaipėdos krašto liki
mą; bet, kaip kataliku kuni
gui, jam nepatogu apie tuos 
faktus kalbėti. S. Bakanas.

CHICAGOS LIETUVIU 
SCENOJE LAUKIAMA

NAUJENYBĖS.
Naujosios Gadynės choras 

ruošiasi statyti operą 
“Čigcnaitę.”

. Vienas dalykas, kuriuo 
ealima musų išeivijoj tikrai 
pasidžiaugti, tai kultūrinė 
pažanga, labai žymi Chica- 
goje, didžiausioj musų ko
lonijoj netik Jungtinėse 
Valstijose, bet gal ir visame 
pasauly.

Kaip tokiam dideliam 
centre, čia yra daugybė ir 
visokių musų organizacijų, 
netik ekonominių ir politi
nių, bet ir grynai kultūrinių, 
kurios darbuojasi scenoje ir 
kitose meno srityse.

Iš daugybės ratelių ir cho
rų, kuliuose darbuojasi 
daugiausia čia augęs musų 
jaunimas, aš čia noriu pla
čiau pakalbėti apie Naujos 
Gadynės chorą, kuriam va
dovauja Jurgis Steponavi
čius. Nors da nėra pilnai 9 
metų kaip tas choras įsikū
rė, bet jis atliko jau daug 
sunkaus ir gražaus darbo. 
Jau nekalbant apie tai, kad 
jis dažnai pasirodo publikoj 
su- dainomis įvairiose drau
gijų pramogose, jis yra pas
tatęs scenoje daug sunkių 
ii gražių veikalų, būtent: 
“Julia,” “Grigutis,” “Vog
tas čigonas,” “Cukrinis Ka
reivis,” “Plėšikai,” “Tul
pės,” “Natalka Poltavka— 
Nastutė,” “Dunoiaus Rožė,” 
“Piratai” ir “Mikado.”

Kai kurios šitų operečių 
buvo atkartotos net po kelis 
kartug. Pavyzdžiui, “Nastu- 
tę” statė 3 kartus, o “Mika
do” net 5 kartus buvo vai
dintas.

Šiomis dienomis Naujo
sios Gadynės choras užsi
mojo pastatyti Chicagos 
lietuvių scenoj da didesnį 
dalyką — tai grand operą 
“Čigonaitę” (“Bohemian 

Girl”).
Tai yra labai didelis dar

bas, tačiau imant domėn to 
choro statytus veikalus pra
eity ir įsigytą iš to patyrimą, 
netenka abejoti, kad ir ši 
opera bus tinkamai išpil
dyta.

Šita “Bohemė” žada pasi
rodyt musų scenoje balan
džio mėnesio pabaigoje.

Chicagietis.

Clevelando Žinios.

kaip

Kas keli mėnesiai vis da- 
sideda daugiau profesijona- 
lų. Šiomis dienomis buvo 
prisaikinta da 108 nauji ad
vokatai Ohio valstijoj. Di
delė jų dalis yra iš Cleve
lando. Advokatų sąjunga 
pareiškė, kad jau ir dabar 
esąs didelis advokatų per- 
teklis ir daugelis jų vargiai 
gali sau pragyvenimą pasi
dalyti. Taigi ateitis nelabai 
šviesi naujiems profesiona
lams.

Viešose miesto mokyklo
se buvo pradėta platint ko
munistinė literatūra. Bet 
mokyklų taryba sako, kad 
dabar vėl yra sulaikyta. 
Viešai nebuvo pranešta, ko
kios rūšies ta literatūra bu
vo.

Sakoma, kad White Mo
tor Co. pradės statyti leng
vesnius ir mažesnius trokus. 
Tokiu budu ji tikisi gauti 
daugiau užsakymų ir galės 
daugiau darbininkų į darbą 
paimti. Prie šios kompani
jos dirba nemaža ir lietuvių.

Jonas Jarus.

“Naujienų” 25 metų jubi- lyvautų ir pareikštų savo 
lėjaus bankietas. nuomonę. Dalyvaukit visi, 

Kovo 4 vakar, Grand Pa- ka<l ..P.asJ‘“’ , n„e,SXin 
radise svetainėje buvo LSS ■! ’? kt," 1. 1 nutdre. kf"l> 
]9 kuopos pastangom su- 
uioštas Chicagos dienraš-j 
čiui “Naujienoms” bankie
tas, į kurį susirinko virš 
200 žmonių. Pokilį atida
rė P. Tiškus, pabrėždamas 
“Naujienų” reikšmę Ameri
kos lietuvių visuomenėje.

Po trumpos savo kalbos 
P. Tiškus pakvietė vakarą 
vesti J. Glavecką. Pastarasis 
įvados jokios nedarė, bet 
tuojaus pradėjo vieną po ki
tam svečius kviesti, kad tar
tų į vakarieniauto jus po žo- 
dį-kitą. Kalbėjo 19 LSS kp. 
organizatorius F. Vaitukai
tis, kalbėjo A. Žilinskas, 
adv. K. Gugis (chicagietis), 
J. Grinius (philadelphietis), 
Mažiukna (pittsburghietis), 
J. Buivydas, F. Milašauskas, 
Dr. A. Petriką, St. Strazdas 

i ir dar keli kiti, kurie linkėjo 
“Nauiienoms” ko geriausio 
pasisekimo, o P. Grigaičiui 

s ilgai gyventi ir laikraštį va
dovauti.

Per prakalbėles nebuvo 
apsieita ir be “dueto.” Kaip 
tik pii mininkas pakvietė 
J. Buivydą pakalbėti, tai 
pasigirdo “duetas”: “Wau! 
jWau!” Bet pii-mininkas 

, . mandagiai paprašė: “Jeigu
r i u, _ e* j Dr. J. Cj31ciis buvo pumas Vorn jv npmuRi] taiČia noriu suminėti drau- n.unvn pPrai, , J? Ka,‘-ta .11 neJal1 ,a!line n, ntdnviK čin nn EalDeto]as. Jis ou\o getai;dabar nelyja, galite išeiti 

i prisirengęs ir gerai nusvie- ]aukĮ” Komunistų “duetas” 
Lietuvos istoriją nuo ku-jtuojaus nutilo. Gaila man tų T? i rr.n i n t< m Via-. t • i ■» • • i *

Šis vaizdelis parodo, kaip 500 New Yorko policmanų anądien stūmė publiką tolyn nuo Ma
dison Square Gardeno, kur vokiškųjų nacių “Bundas” (Sąjunga) turėjo mitingą. Publika 
norėjo I1103 fašistu.-, iš salės ’šmėtyt. Keturkampy yra parodyta rašytojo Sinclairo Lewiso 
žmona, kurią fašistai išmetė iš salės.

ŽINIOS Iš AKRONO, OHIO. I Programos vedėjas buvo 
čia augęs jaunuolis, Julius 

nio kalba buvo istorinė ir žiuraulia, kuris yra taipgi 
pamokinanti. i Lietuvių Vyrų Kliubo pir-

Baigdamas kvietė visus mininkas.
prie vienybės ir toleranci-i Pirmas ant programos 
jos; pasisakė netikįs į karą, buvo šv. Marijos choras po 
netikįs į jokį ginklą, tik tikįs vadovyste M. Paulukaičio. 
i demokratiją. Tuo ir užbai- Amerikos himnas ir Lietu- 
gė prakalbą, kuriai pritarė ; vos himnas išėjo gerai, 
gausus (Įeinu plojimas.

Lietuvos nepriklausomybę 
minėjo visos draugijos 

bendrai.
Vasario 18 d. visos Akro- 

no lietuvių draugijos bend
rai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės 21 metų su
kaktį. Vyriau kalbėtojas bu
vo “Tėvynės” redaktorius 
adv. Kl. Jurgelionis iš New 
Yorko.

Buvo kviestas ir “Dirvos” 
redaktorius Karpius iš Cle
velando, bet neatvyko. Taip 
pat negalėjo pribut ir kiti, 
kaip P. J. Žiulis, Jonas Ja
nis ir J. Mažeika. Pastarasis 
nepastebėjo, kad prakalbų 
diena buvo pakeista ir jis 
atvyko 19 vasario, todėl kal
bėjo tik po A. L. P. Kliubo 
susirinkimo. Publikos buvo 
apie 60,ir J. Mažeikos kalba 
jai patilto. Adv. P. Česnulis 
ant pakvietimo neatsakė ir 
nedalyvavo.

Apie 8 vai. vakaro komi
teto pirmininkas P. Yurgelis 
atidarė susirinkimą ir, pa
aiškinęs kad šį paminėjimą 
surengė visos Akrono lietu
vių draugijos bendrai, pa
kvietė pakalbėti komiteto 
sekretorių V. T. Neveraus- 
ką, kuris paaiškino, 
gražiai ir vieningai dirba 
musų draugijos.

Antras kalbėjo J. V. Ra
moška. Jo kalba buvo patri- 
jotiška. ' Jis išgyrė Lietuvos 
valdžią ir kvietė visus ją 
remti.

Trečias kalbėjo S. Roda- 
vičius, kuris pažymėjo, kad 
šitoks paminėjimas Akrono 
kolonijoj yra daromas pir
mu kartu, todėl turėtų but 
užrašytas Akrono lietuvių 
istorijoj. Jis taipgi pagerbė 
kovotojus už Lietuvos ne
priklausomybę. Jo many
mu, Hitleris Lietuvos nepia- Amerikos Lietuviu Kongre-gyvenimo 
rys, bet greičiau pats pra- so< gitas klausimas buvo pa- ivesnio tikėjimo po naciais, 
ŽUS. <T“: - ------ „ . . . . _ -------- —
tai ką reiškia Hitleris!

Buvo kviestas kalbėt ii įgįu prisirašyti prie Kongre- jo suvirs valandą i 
vietinis kun. Angelaitis, bet so. bet taipgi buvo ir daug ....
z-1 taI o, ia nni1^ 4*<3 lir . . • . *

gi i as ir jų atstovus, šio pa
minėjimo rengėjus:

Nuo SLA. 198 kp.—P. 
Yurgebs, N. T.rumpickas ir 
V. X Neverauskas.

Nuo SLA. 354 kp—J. V. 
Ramoška ir L. Glinskis.

Nuo SLRKA. 178 kp.—J. 
Scbestinas ir V. Slesoraitis.

Nuo LDS. 73 kp.—J. Kir
tiklis, G. Brazas ir K. Puišis.

Nuo LSS. 20 kp.—B. Ver
seckas, J. Lukąsavich ir A. 
Tiškus.

Nuo ALDLD. 59 kp.—F. 
švelni®, F. Jankauskas ir F. 
Paulauskas.

Nuo ALP. Kliubo—B. Ya- 
rašius ir A. Gutauskas.

V. T. Neverauskas, 
Komiteto koresp.

LAWRENCE, MASS.
Kas veikiama musų 

kolonijoj.
Lietuvos Šelpimo Fondo |zn?on^.s Piac]ėjo protestuoti, 

posėdis 11 vasario parodo, |tai tada paskelbė Lietuvos 
kad vis daugiau ir daugiau ' nepriklausomybę. I ar buvo 
delegatų lankosi. Buvo rin-j va®®įr10 16, 1918.
kimas naujos valdybos: pir-1 Choras vėl palinksmino 
mininkas,, M. Bul’ota; vice-!®11 savo gražiomis dainomis 
pirm., A. Snapauskas; .pro-i V taįa 3;etTeraP.as , ka}bet9’ 
tokolu rašt., A. Markevičių-l-ias» Lr. L,-J- Mikolaitis, vi- 
tė; finansų rašt., A. Sna- STUS pajuokmo ir pamokino, 
pauskas; iždininkė, O. Peš- į0 kalba gerai nušvietę 
likienė; iždo globėjai, N. Klaipėdos padėti. Jis gerai 
Pajerskienė ir F. Vereika. !apibrėžė klerikalų veikimus.

Kaip pereitą mėnesį buvo kaiį’ J\e negražiai pasielgė 
Fondo prakalbos, vienas su Klaipėdos žmonėmis. Del 
kalbėtojas patarė Lawren- to klaipėdiečiai balsavo uz 
ce’o Fondui prisidėti prie Hitlerio nacius, tikėdamiesi . ---------- ---- ------- ( ir jais_

Jei žuvo Napoleonas, deltas ir susirinkime. Buvo negu P° lietuviškais kleri- 
. . . J _ . nurodoma, kodėl mums ver- kalais. Dr. Mikolaitis kalbė-

— _ -.... — • — ~ ir visus
prijuokino savo geru humo
ru.

Po prakalbų Kliubas lai
kė vakarienę ir Lietuvos ne
priklausomybės diena pasi
baigė gražiai ir linksmai.

dėlei nesveikatos nedaly- abejojimų, 
klausimas be jokių pasek
mių.

Nutarta patyrinėti aplin
kybes, ar ruošti kokią pra
mogą, ar ne. Į tyrinėjimų 
komisija išrinkta M. Bulota, Kovo 17 d. moterys čia

vovo.
Paskutinis kalbėjo adv. 

Jurgelionis. Publika sutiko 
jį gausiu delnų plojimu. 
Kalbą jis pradėjo pareikš
damas, kad 25 metai atgal 
nei vienas iš musų nesvajo
jome, kad musų šalis galės 
būti nepriklausoma. To
ljatis kalbėtojas aiškino, 
kaip tautos ir šalys kariavo 
prieš 2,000 metų atgal, i)' vi
są tą laikotarpį apibudino 
iki Vytauto ir Jogailos lai
kų. Kada Jogaila apsivedė atsibuvo 19 vasario, L.U.K. 
su lenke Jadvyga ir sujun
gė Lietuvą su Lenkija, Lie
tuva buvo galinga šalis. Pa
gerbė aušrininkus Dr. Basa
navičių, Jankų ir Dr. Šliupą,

J. Marcelis ir M. ZalanskasJJ’ei?gia A- Jonikienei pra- 
I kalbas po Nr. 41 Berkeley 
street. Pradžia 7:00 vai. va
karo. A. Markevičiūtė.

Nutarta kitą susirinkimą 
laikyti 11 kovo. Taipgi nu
tarta mitingus pradėti lygiai 
ant 4:00, o ne kaip penkios.

Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas Lawrence

svetainėje. Dalyvavo žmo
nių apie 500. Ir pažangus 
žmonės užsilaikė rimtai ir 
atidžiai, nors ir nesutiko su 
kai kuriom nuomonėm. Kal- 

kurie išleido pirmą laikraštį bėtojai buvo visi jauni, 
“Aušrą.” žodžiu, Jurgelio- apart Dr. Mikolaičio.

nigaikščio Rimgaudo Zig
manto Augusto. Dr. Gaidis 
kalba gražiai lietuviškai ir 
tikimės turėti stambų lietu
vį kalbėtoją ateity.

Dr. P. Miškinis nedaug 
kalbėjo, bet jis davė gražių 
linkėjimų Lietuvos nepri
klausomybei .gyvuoti.

A. Markevičiūtė apibrėžė 
Lietuvos nepriklausomybės 
istoriją, kaip laisvės kovo- 
tojai guldė savo galvas už 

■ Lietuvos nepriklausomybę 
ir kaip klerikalai visados 
trukdė'tą kovą ir bičiulia
vosi pirma su carizmu, o 
kaip Vokietijos imperialis
tai okupavo Lietuvą, tada 
ėjo su vokiečiais. Klerikalų 
vadovaujama Lietuvos Ta- 
iyba buyo prijungus Lietu- 

Ivą prie Vokietijos, bet kaip 
•zmnnpQ nrnrUin rp’ntpQtiinti

Patersone, N. J.—šiomis die
nomis susitveręs iš 1G moterų 
kliubas rengia silkių su kopūs
tais balių 18 kovo vakare prie 
331 River st. Gi kovo 19 S. Ba- 
kanausko svetainėj kalbės bu
vęs baltagvardietis ir caro gene
rolas Yahintoff. Dabar jau jis 
carizmą smerkia ir pritaria So
vietų valdžiai. Pradžia 3 vai. po
piet. I. W. O. Komitetas. 

berniokų, kurie taip nelaiku 
ir nevietoje pasirodė su sa
vo balseliais. Tai vis naujos 
rūšies “demokratai.” Gar
džiai publika nusijuokė iš 
jų.

Po visų prakalbu ir “due
tų,” prasidėjo lietuviškų 
“džipsių” programa. Reikia 
pasakyti, kad musų “džip- 
siai” visai geri. Ponia Atko- 
čaitienė ir R Povilauskas 
puikiai pa’inksmino vaka- 
rieniautojus savo dainelė
mis. Ačiū jiems už tai!

Kazimieras Kriaučiūnas 
pasidarė lietuviškas komi
kas. Jau kiek man kartų jį 
tenka parengimuose girdėti, 
jis visuomet turi pritaikęs 
dienos įvykiams dainuškų 
ir monologai, taip kad yra ko 
pasiklausyti ir gardžiai pa
sijuokti. To musų Brookly
ne jau labai senai truko, bet 
dabar K. Kriaučiūnas tą 
trukumą kaip tik užpildo. Jį 
už tai tik galima pasveikinti 
ir palinkėti, kad jis kuo dau
giausia musų publiką savo 
komiškomis dainelėmis ir 
monologais žavėtų!

Musų gaspadinės, reikia 
pasakyti, suruoš gana ska
nią vakarienę. Aš tikiu, kad 
jos sunkiai dirbo, o lyg tyčia 
apie vakarienę ir jos geru
mą, apart musų pirmininko 
J. Glavecko, niekas kitas ir 
neišsireiškė. Mat, visi kom- 
plimentavo “Naujienas” ir 
jų redaktorių P. Grigaitį, tai 
apie sunkiai dirbusias musų 
gaspadinės užmiršo. Bet aš 
tikiu, kad jos dėl to nesu
nyks ir reikalui esant vėl pa
dirbės.

Vytautas Katilius.

BROOKLYNO SOCIA
LISTŲ ŽINIAI.

Šį penktadienį, 17 kovo, 
Brooklyne yra šaukiamas 
LSS. 19 kuopos labai svar
bus susirinikmas Piliečių 
Kliubo kambariuose, prie 
Union avė. Visi nariai pra
šomi susirinkti 7:30 valan
dą vakare. Šis susirinkimas 
turės pasisakyti dėl bendro 
socialistų ir. komunistų dar
bo Amerikos Lietuvių Kon
grese. Ką šiame susirinkime 
kuopa pasakys, tai bus pa
sakyta visų narių vardu. To
dėl svarbu, kad kiekvienas 
kuopietiš šiame mitinge da- 

jus norėjote.
Frank Lavinskas, 
susinešimų sekr.

WATERBURY, CONN.
Lietuviai, kurie baigė va

karinius kursus.
Čia paduosiu vardus ir 

pavardes tų musų jaunuo
lių, kurie šiomis dienomis 
baigė Waterburio mokyklo
se vakarinius kursus.

Wilby High Schoolėj ste
nografijos kursus baigė An
na Helen Kišanas ir Peter 
M. Laukaitis.

Crosby High Schoolėje 
chemijos kursus baigė Casi- 
mer A. Einikis ir Albertas 
V. Straus-Strižauskas. Ame- 
rikonizacijos kursą baigė 
Liuda Mankuvienė ir Ona 
Rakauskas. Vakarinių pra
džios mokyklų skyrių baigė 
Petras Bernotas, Rūta B. 
Zabet ir George Koucheris.

Webster Schoolėj 
konizacijos skyrių 
Jurgis Žemaitaitis.

Duggan Schoolėj 
konizacijos skyrių 
Frances Balčiūnas, Frances 
Bražionis, Jozefina Balt- 
tush, Petronėlė Budris, Pet
ras Butkus, Margareta Bra
žionis, Teofilė Lastauskas, 
Elzbieta Matulionis, Vincas 
Pabilionis, Rožė Pociuvie- 
nė, Agota Vaitkevičienė, 
Margareta Jokša, Juzė Jo- 
vaišis, Juozas Zakarauskas, 
Lawrence Laukaitis, Stan
ley F. Simuievičia. Mav Ur
bonavičių. Magdalena Pb’o- 
plienė, Barbora Senigas, 
John J. Sudargis ir Marga
reta Raudienė. P. M.

ameri- 
baigė

DETROIT, MICH.
Pramogų rengėjams pra

nešimas.
Kad kelių organizacijų 

pramogos nesupultų į vieną 
dieną, pranešu, kad sekan
čios dienos jau paimtos atei
nančios vasaros piknikams:

Dailės Choro — 25 birže
lio ir 27 rugpiučio, Capital 
Parke.

Detroito Lietuvių Kliubo 
—20 rugpiučio.

L. A. P. Kliubo — 4 bir
želio ir 3 rugsėjo. .

SLA. 352 kuopos—21 ge
gužės.

Amerikos Lietuvių Kon
greso Detroito skyriaus— 
30 gegužės, Beechnut Grove.

LPP. Kliubo — 18 birže
lio ir 27 rugp.

LPPK. komisija, ignoruo
dama Dailės Chorą, paėmė 
savo pramogoms tas pačias 
dienas, kurios jau buvo to 
choro užimtos, būtent, 18 
birželio ir 27 rugpiučio. 
Tuomet Dailės Choro komi
sija pakeitė savo pikniko 
dieną iš 18 į 25 birželio, bet 
27 rugpiučio dienos pakeisti 
negalėjo ir turėjo prie jos 
pasilikti. Kliubo Narys.

DETROIT, MICH.
25 metų “Naujienų” jubiliejaus 
KONCERTAS ir VAKARIENĖ

Kovo 25, subatoje, I. A. S. 
Svetainėje, 24-ta ir Michigan 
kampas, bus puiki pramoga. 
Prasidės nuo 7:30 vakare.

Programe dalyvaus žymi Chi
cagos dainininkė p-nia Nora Gu- 
gienė ir kiti. Dalyvaus taipgi 
“Naujienų ’’biznio vedėja p. M. 
Jurgelionienė. Po koncertui bus 
vakarienė ir šokiai. Įžanga tik 
50c. Vien į šokius 25c. Rengia 
LSS. 116 kp. ir kviečia visus at
silankyti j tą puikų parengimą.

Komitetas.
■■■n- KoHiauas la uyitu yra vers 

■a i visas kalbas todėl kad yra Rra- 
>n įprašyta api Ryin« Lietuviškas 

rimas yra lengvas :r gražus. Chi-
• -o TU 1909. pusi 192 Drūtai 

apdaryta............................................ ?2 60
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

GERBIAMIEJI AMERIKOS LIETUVIAI
LAISVAMANIAI.

—Alou, Maike!
—Sveikas, tėve! 

nauja?

I sieną ir padarė eudauną vie- 
Kas tą. Kaip “Darbininkas” ra

išo, tai dabar bus tikras ' 1 - . £as uk
......................... , apieravos 

j tris dolerius ir pabučiuos tą 
Į akmenį, tai gaus zupelną

ISPANIJOS KUNIGŲ DARBAI 
FILIPINŲ SALOSE 

G

i kapinių ir knygynėlio. Tam 
b | tikslui neturime lėšų, o vie

tiniai musų atsišaukimai, 
dėl klerikališkos reakcijos 
ir konservatyvaus prietarin
gumo, lieka dažnai balsu 
dykumose — be atgarsio. 
Todėl mes kreipiamės į sa
vo brolius amerikiečius ir. 
prašome, kad jus ištiestu- 
mėte mums savo duosnią 
ranką ir padėtumėte įsteigti (J 

Užpaliuose laisvas kapines Ats.:—Jų neapkenčia visi visuomenės
ir laisvamanišką knygynėlį, sluogsniai, o ypač žemesnieji, nes tie netu-

Kada turėsime kapines ir ri galimybės prieš juos atsispirti. Aukštes- 
knygynėlį, 1 ' ' _
sparčiau, intensyviau plėsis 
laisvamanybės idėja. Sutei
kta mums pagalba materia
liniu pavidalu, idėjos kaštu 
mums ir dvasinį aktingumą 
kovai už bendrus progresy
vius idealus.

Tikimės, kad musų nuo-

Bąlsas iš Lietuvos.
Kiekvieno sąmoningo ii 

I laisvai protaujančio lietuvio 
širdyje Broliai lietuviai a- 
merikiečiai yra neužmiršta
mi, brangintini. Brangintini 
todėl, kad didele materiali
ne ir moraline parama esate 
prisidėję prie atgimstančios 
Lietuvos kultūros kėlimo ir 
laisvamanybės ugdymo. Tas 
pakankamai mus įtikina, 
kad ir toli išblokšti iš tėvy
nės nenustojote gilaus lietu
viško jausmo ir meilės gim
tajai žemelei. Už tokią 
brangią paramą negalim at- 

jsilyginti nieku kitu, kaip 
tik dirbdami dėl visų bran
gios Tėvynės savarankumo 
ir laisvės.

Tėvynėj Lietuvoj tebėra 
liūdnoka dvasinė ir intelek
tualinė būklė. Religinis fa
natizmas ir prietaringumas širdus šauksmas bus objek- 
tebegaubia tautos sąmonę, 
slopindamas laisvamanišką 
mintį, temdydamas jos dva
sinį susipratimą bei progre
są. Nors ir sunkiose sąlygo
se tenka dirbti kilnus laisva
manybės darbas, tačiau ne- štesnę, tobulesnę Lietuvos 
nupuolame dvasinėse pa- mor 
stangose, o sutelkdami visas pakeltas tėvynės kultūrinis 
turimas materialines bei lygis, kada bus atsiekta uni- 

I moralines pajėgas, keliame versalinė gerovė ir damu- 
visokeriopą tėvynei gerovę, mas, tai tas ir jums, broliai, 
Dabar jau turime apie 140 teiks moralinį pasitenkini- 
Laisvamanių Etinės Kultu- mą.
ros Draugijos skyrių ir apie | Už įdėtas pastangas tėvy- 
40 skyrių turi nuosavas lais- nės pažangai ir laimei, am- 
vamanių kapines. Nors tai žiais jums, geraširdžiams 
nelabai dideli laimėjimai, broliams, reikš jaunoji tėvy-

Ištraukos iš W. H. Tafto Raporto Jungtiniu Valstijų Prezidentui Apie Padėtį 
56-tojo Kongreso 2-ros Sesijos Senato Dokumentas No. 190.

(Tąsa)

KL:—Aš norėčiau jus paklausti, ar čia 
minykų neapkenčia tik apsišvietę žmonės, 
tik geresnioji klesa, ar visi žmonės be skir
tumo?

' rr
Filipinuose.

| lėdamos jų gimimą, ne tik iš gėdos, bet ir 
todėl, kad daugelį jų minykai deportuoda
vo, norėdami nuo jų atsikratyti. Apie mi
nykų atsižadėjimą nuo turto taipgi garsiai 
kalba tas faktas, kad ir biedniausiamė 
miestely klioštorius yra puikiausis rūmas. 
O kada tik miršta koks turtingas miesto 
gyventojas, tai vietinis filipinietis minykų 
sėbras niekad negali eiti jo spaviedoti: bet' 
eina ispanas minykas, kuris mirštančiam 
žmogui piešia peklos kančias ir jo mirtį 
padaro dar baisesne. Bet jis taipgi apreiš
kia, kad mirštančio dūšia gali buri išgany
ta, jeigu jis paaukos savo turtą bažnyčiai. 
Jų bažnyčia gavo šimtus tokių dovanų, ku
rias tebeturi iki šiol. Pavyzdžiui, Bigaos 
mieste bažnyčios altorius yra sidabrinis,; 
tai dovana Konstantine šeimynos; o San 
Mignele sidabrinį altorių dovanojo Don 
Cefauno de Leon šeimyna, kurios senelis, 
būdamas ant mirties patalo, paskyrė už
tektinai pinigų, kad jam nereikėtų į pra
garą eiti. Kada ligonis numiršta, jo šeimy
na yra priversta iškelti juobrangiausį pą- 
grabą su visokiomis išlaidomis, kurios einą 
bažnyčios naudai, o jei to nedaro, tai šei
myna gali būti deportuota ir pasodintą ka
lėjimam Jeigu numirėlis buvo biedniokas, 
ir neturėjo iš ko mokėt, tai jo ponas aj\ 
samdytojas turi užmokėti; o jei nemokėtų, 
tai butų deportuotas, kaip tai buvo atsiti
kę mano švogeriui Moses Santiago, 4<uris 
buvo aptiekoriu, ir buvo deportuotas lap
kričio mėnesy, 1895 m., už tai kad neuž
mokėjo už savo tarnaitės sunaus pagrabą. 
Šito vaiko tėvas buvo paprastas darbinin
kas. Aš pats tik ką netapau deportuotas.. 
Jeigu mirštantis yra vargšas ir neturi kaš' 
už jį užmokėtų, tai Ispanijos minykas ne$ 
na pats jo spaviedoti, bet siunčia filipinie1- 
tį; o jei toks vargšas miršta be posiųa-tir 
nės mokesčių, tai jo kūnas dažnai yrą pa-1 
liekamas puti, ir buvo daug tokių atsitiki
mų, kad minykąs liepdavo bažnyčios zak
ristijonui pakarti biednioko nąbašninko 
layoną viešoj vietoj, idant tuo budu gimi
nės butų priversti pasirūpinti pinigų lavo
no palaidojimui. , »- ■

KL :—Koks nuošimtis minykų sulaužo 
savo nekaltybės apžadus?

Ats.:—Iš visų minykų, kuriuos aš paži
nojau Bulakano provincijoj, aš nežinojau 
nei vieno, kurs nebūtų sulaužęs celibato 
apžadų.

KL:—Ar žmonėse 
prieš minykus?

Ats.:—Dabai daug. Jeigu taip tamsta 
apklaustum vieną po kitam visus filipinie
čius, jie visi vienodą atsakymą duotų, kad 
jie neapkenčia minykų. Nes vargiai čia 
yra bent vienas žmogus, kurs tokiu ar kito
kiu budu nebūtų nukentėjęs nuo minykų. '

KL :—Kame yra svarbiausia tos neapyr 
kantos priežastis? 4 f,

Ats.:—Minykų despotizmas ir ištvir
kimas.

KL:—Jeigu kitų priežasčių nebūtų, o 
butų tik ištvirkimas, ar tai butų užtektina 
priežastis neapykantai?

Ats.:—Tai]). Tai butų užtektina prie
žastis, nes iš nedorybės gimsta jų despo
tizmas, jų noras ir pasiryžimas užganėdin
ti savo geidulius per gązdinimus ir spėką, i 
Trumpai sakant, dalykai čia taip stovėjo, 
kad filipinietis, kurs nenulenkė savo gal-' 
vos prieš minykus, turėjo tą galvą nukii's- 
tą nuo savo pečių. V

KL:—Kitaip sakant, tai buvo vienas 
tikslu, kuliam kunigai savo galybę var
tojo? -

Ats.:—Paleistuvystė buvo augščiaųsias 
jų tikslas. | į ■ , į

KL:—Ką tamsta turi pasakyti apie čia
buvių kunigu morališkumą? -

Ats.:—Jie aklai klausė, ką ispanai mu

tuomet daug nioji klasė, įsigijusi daugiau apšvietos, ga
li pasekmingiau pasipriešinti minykams, 
negu žemesnės klesos, ir dėlto minykai 
taip nenori, kad žmonės įsigytų mokslo. 
(Psl. 150-151.)

—KL:—Ką tamsta gali pasakyti apie 
vietinių kunigų morališkumą, palyginant 
su ispaniškų minykų morališkumu?

Ats.:—To visai negaliu lyginti. Jeigu 
vietinis kunigas, sekdamas ispaną kunigą, 
ir papildo niekšybių ar nemorališkumų, 
tai jis tą daro netaip atvirai ar begėdiškai, 
kaip ispanas minykas. Vienas didelis už
metimas minykams yra tas, kad jie, laiky
damiesi tarp savęs religiškos vienybės, 
vienas kito nebaudžia už prasikaltimus. 
Jeigu aš nueičiau pas zokono provinciona- 
lį perdėtinį ir apskųsčiau jam savo vietinį 
kunigą minyką, kaltindamas jį baisioje 
piktadaiystėje, jis man atsakytų: “Aš tą 
pataisysiu.” Bet amžiai praeitų, kol jis tą 
pataisytų. O buvo atsitikimų, kad žmonės 
rėkte rėkė prieš savo kunigą ir reikalavo 
jo nubaudimo už jo bjaurius pasielgimus, 
bet zokono perdėtinis numalšydavo juos, 
perkeldamas prasikaltėlį geresnėn parapi
jom Ir tai daroma atvirai, begėdiškai. Štai, 
grįžtant prie mano giminaičio ir minyko 
Jose Martino istorijos,—mano giminaitis 
nuėjo skųsties pas arcivyskupą Nozaledą 
ir nunešė jam laiškus, kuriuos minykas 
siuntinėjo jo pačiai, ir kuriuos jis sugavo. 
Laiškai buvo šifruoti, rašyti taip, kad juos 
galėjo suprasti tik jo pati ir minykas, bet 
į laiškus buvo įdėta žiupsnis minyko plau
kų ir jo fotografija. Mano giminaitis pra- 

1 šė arcivyskupo, kad jis uždraustų minykui 
I lįsti į jo namus.' Arcivyskupas Nozaleda 

pasakė, kad su tokiu reikalu reikia kreip
tis pas provincijos vikarą, kurs gyvena Ba- 
linake, ir tuo reikalas pasibaigė. Tas mi
nykas sudraustas nebuvo, bet buvo depor
tuotas mano giminaitis į Puerto Princessą. 
Aš noriu čia pasakyti, kad apie tai dar nie
kur nebuvo paskelbta. Tai yra “skeletas 
šėpoj” (slepiama mirtis).

tyviai suprastas. Esate jau 
mus įtikinę prieš daugelį 
metų, kad ir jumise,brangus 
vienminčiai, nors ir gyve
nant toli už vandenynų, nė- 
la užgesę norai sukurti auk- 

>nę, tobulesnę Lietuvos 
ralę. Kada bus aukščiau

—Yra gera naujiena, svieto išganymas.
Maike. Nauja eudauna vie-Jenai nuvažiuos, 
ta atsidaro.

—Kur?
—To tai i r aš da nesuži

nojau.
—Tai iš kur žinai, tėve, 

kad tokia vieta yra?
—Ogi iš švento Juozapo 

pazietos, ką vadinasi “Dar
bininkas.” Ar tu, Maike, ne
skaitei?

—Ne.
'—Orait, Maike, tai aš tau 

išklumočysiu. Tu gal girdė
jai, kad kitąsyk ant žemės 
gyveno šventa karalienė 
Jadvyga. ... .

—Tokios karalienės nie- gumą” lenkų kunigai turi 
kados ant žemės nebuvo, tė- prasimanę 1 ’ ’ \ . ’ _ . , _ __ , o ___
ve. Tokiu vardu buvo tik Jie nesako, kad Jadvyga kinta - — jis kaskart darosi peratura vis smuko i 
lenku karalaitė, kurios nie- buvo ant to akmens atsisė- šiltesnis. Ledų riba Ledi- 
kas nenorėjo vesti, tai len- 'dus. Jie sako, kad ji buvo niuotajame vandenyne vis j 
kai parsivežė iš Lietuvos ku- tenai atsistojus ir toj vietoj labiau ir labiau traukiasi į 
nigaikštį Jogailą ir įpiršo palikusi jos pėda įsispau- šiaurę. Sakysim, senesniais 
jam tą mergą.

—Maike
visą biznį.

—Kokį biznį?
—Nugi apie tą Jedvyga.

griekų atleidimą. Jau musų bet esamose sąlygose reikia nės karta kilnius dėkingu- L? Q 1 Z1L’ 11.. 1 1 4 1 T.’ It-.]-..! 1 Ir.. . r.Sčeslyvos Smerties Sųsaidė ir jais džiaugtis. Kiekvienas 
nutarė ateinančią vasarą naudingas darbas reikalau- 
važiuot. ja ne vien tik moralinių pa-

—Kur važiuot? stangu, bet ir nemažų mate-
—Nugi tą akmenį pabu- rialinių pajėgų. Mes gi pa- 

čiuot. starujų pajėgų kaip tik ir
—Kur Jadvyga sėdėjo? jaučiame didelę stoką.
—Jes, Maike, akuiat į tą Mes, Užpalių laisvama- 

pati pleisą, kui jos eudau- nįu norime laisvu
nas pikčeris paliko. j_ _

—Bet ar tu kartais ne _ f 
klysti, tėve? Man rodos, kad SZ. 

lapie Jadvygos “stebuklin-

mo jausmus.
Aukas prašome siųsti če

kiais Kazio Kaušylos vardu. 
Užpalių m. ir paštas, (Ute
nos apskr., Lithuania.

Aukų nnkimo komisija:
Sekr. Jonas Galvydis, 
Kasin. V. Kubiliūnas, 
Reikalų ved. Kaušyla K.

/ ReJE NUOLAT DAROSį ŠILČIAU
Tyrinėjimais nustatyta, vusi žymiai ’'aukštesnė tem-

kitokią pasaką, kad šiaurės klimatas nuolat peratura, negu dabar. Tem- 
ir smu

ko, darėsi vis šalčiau ir šal
čiau. Tačiau dabar vėl ima 

________ pėdu įsispau-Į šiaurę. Sakysim, senesniais kilti. Kylant temperatūrai 
|dus. Taigi ir bučiuot reikia laikais nuplaukti tiesiai lai-1 ir gyvybė joje galės būti 

tu suspoilinai į tą pėdą. Man rodos, kad vu į Franciškaus Juozapo i vešlesnė.
ir tavo š1 
zieta” taip aiškino.

—Ne, Maike, tu turi mis- vandenynas buvo pilnas le- ’

i j Franciškaus Juozapo i vešlesne.
vento Juozapo “ga- žemę buvo visiškai neįma-l ---------------
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Musų švento Juozapo gazie- teiką. Tik pamislyk, ar tu do. Tuo tarpu jau 1932 me-' Pereitą vasarą, kai karš
ta rašo, kad Jedvyga buvo galėtum nuimti patkavas tais vienas nedidelis laivu-j tis siekė 100 laipsnių, vienas 
šventa ir dabar tenai atida- nuo mano šiušių, jeigu aš kas priplaukė Franciškaus: daržininkas išgręžė skylę 
lyta eudauna vieta, kur jos neatsisėsčiau? Niekados! Juozapo žemę. 1933 metais,medy iki pat širdies ir įdėjo 
pikčeris paliko. |Bet jeigu aš atsisėsiu ir ko- Sovietų Rusijos Mokslų, termometrą. Pasirodė, kad

—Apie kokį “pikčerį” tu jas’pakelsiu, tai šiur nuiinsi. Akademija paskelbė tokį į- [ medžio vidury temperatūra 
kalbi, tėve? i Taigi ir šventa karaliene. domų dalyką. Mezenės mie-|buvo tik 60 laipsnių. Mat, jį

—Ar tu nežinai, Maike, Jedvyga turėjo but ant to ste dar prieš,šimtą metų šu-1 vėdino traukiamas iš žemės 
kas yta pikčeris? Tai yra 
toks abrozdas, kur žmogaus 
feisas yra parodytas.

—Tai bus atvaizdas, 
ve.

—Enivei, tu, Maike, 
nai, ką aš minimi.

—Na, tai kur ir kam ji tą 
savo atvaizdą paliko, tėve?

—Ji paliko jį ant ak
mens, vaike.

—Ant akmens?
—Jes, Maike. Matai, ji 

mokėdavo daryt eudus. Sy
kį kažin koks biedniokas

tė-

ži-

akmens atsisėdus. Kitaip jos 
pikčerio tenai nebūtų ir 
butų kur pabučiuot.

—Ar “Darbininko”
daktorius irgi važiuos 
čiuot?

| —Tai kaip tu mislini,
Maike, ar jis nenori į dan- pašalas pasitraukė žymiai į 
gaus karalystę patekt? Šiur,. šiaurę ir tuo laiku jis beuž- 
1 l 4- i Ir 1 iri A (\ 1 - • 1

ne-

bu-

kad važiuos.
—Na, tai laimingos jums 

kelionės, tėve!

yra neapykantos

limus kasdavo ištisus metus j vanduo, kuris per lapus ga- 
esant įšalusiai žemei, nes ir ravo į orą. Bet žiemos laiku 
vasaros metu pašalas neišei- mediena buna apie 8 laips- 
davo. Tuo tarpu minimais nius šiltesnė, negu aplinku- 
1933 metais šuliniai buvo mos oras, 
kasti nesant jokio pašalo, i 
Betyrinėjant pasirodė, kad

tiktas tik už 40 kilometre] 
nuo miesto. Panašus reiški
niai pastebėti ir su upėmis: 
anksčiau upės Sovietų Rusį-

Pndpiw Poriniu Pi- Jos šiaurėje žymiai ankščiau 
n.™.. užšaldavo ir navasari vėliau
paprašė jos almužnos, o pi- lUffUŠ—R(lfl() I ClCJIUS išeidavo.
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užšaldavo ir pavasari vėliau 
. Paukščiai vėliau 

higų ji neturėjo, ba tais lai-! New Bedford, Mass.—Pe- atskrisdavo ir anksčiau iš- ( 
kais moterys paketbukų da įeitą sąvaitę vienas inšiu- skrisdavo. Šiandien gaudo- 
nenešiojo. Taigi ji atsisėdo rans kompanijos agentas čia 1?ia žuvų tokiose Ledinuoto- 
ant akmens, atkišo savo ko- sukolektavo iš savo koštu- jo vandenyno vietose, kur 
ją ir liepė tam ubagui nu- merių $197 ir paslėpė juosįprieš šimtą metų jų visai ir

iš savo koštu- J° vandenyno vietose, kur

lupti auksinę patkavą nuo gaziniame pečiuje, kad kas nepasirodydavo. Tuo būdu 
jos šiušio, ir tą patvaką ji nepavogtų. Sekantį rytą jo 
jam dovanojo. Taigi ant to žmona užkure tą pečių ir 
akmens, Maike, kur ji sėdė- agentas rado tik pelenus sa- 
jo, ir paliko jos pikčeris. |vo pinigų vietoje. Jis surin-

jos šiušio,

|vo pinigų vietoje. Jis surin-
—Palauk, tėve, ar tu čia ko tuos pelenus ir nunešė j 

nesuklydai?
—Kodėl?

Koks galėjo but Jadvy- Departamentam Prie jų bu- 
gos atvaizdas toj vietoj, kur vo pridėtas pas notarą pa

I banką. Bankas nusiuntė pe- 
I lenus j Washingtona, Iždo

ir žuvys, 
pradeda 
šiaurę.

Kodėl 
to pasikeitimas, 
Manoma, 
tam 
ravimai, 
nustatyta.

atšilus vandeniui, 
nusikelti labiau į

Sakoma; kad Napoleonas 
per mėnesį suvartodavo 7 
svarus smaukiamo tabako. 
Bet jis niekados nerūkyda
vo. Sykį jis patraukęs taba
ko durnų ir užspringęs. "Ša
lin!” sušuko jisai atsipeikė
jęs. “Kokia biaurybė!... Jus 
man ligą įvarėt!... Kiau
lės!...”

Miškų gaisras pietų Cali- 
fornijoj pereitą rudenį pa
darė daugiau kai)) $4.000,- 
000,000 nuostolių. Ugnis su
naikino 300 namų ir kem
pių.

I Mokslininkai sako, kad 
medžiuose yra riebalų, ku
rie esą labai panašus gyvu
lių riebalams.

vyksta šitas klima-
nežinoma.

kad žemėj yra
tikri klimatiniai svy-

Juk mokslo yra
kad senovėj, gi- baudė jau dviI

\ v? j/cio uvuuą J't4 "Movavjiu, nau S1

tvirtintas to agento liudy- Į lioj senovėj yra vykę milži-ji sėdėjo? Į _
— Maike, tu perdaug ce- mas, kad tie pelenai ištikru- 

kavas, ale eudų tajemnyčios ju reiškia sudegusius jo pi- 
niekas negali žinot. Reikia nigus. Ir šią sąvaitę jis gavo 
tikėt, kad taip buvo, ir dac iš Washingtono žinią, kad 
oi. Taigi tą akmenį kunigai iždas prisiunčia jam čekį 
dabai įmūrijo į koplyčios $105 sumai. Tik $2 mažiau.

niški klimato kitimai: Euro
pa yra buvusi tai ledų apim
ta, tai sužaliuodavo joje 
vešli augmenija. Nustatyta, 
kad dar prieš keliatą tūks
tančių metų šiaurėj yra bu- $1,500.

Federalinis teismas nu- 
Lawrence’o 

kompanijas užtai, kad ne
mokėjo darbininkams po 25 
centus į valandą, kaip to 
reikalauja Algų ir Valandų 
įstatymas. Viena kompanija 
nubausta $2,000, o kita

PASIKALBĖJIMAS SU DR. MAXIMO 
VIOLA. 

Spalių 20, 1900 m. 
Dr. Maximo Viola buvo gimęs Filipi

nuose ir daktaravo Bulakano provincijoj, 
kur jis praleido visą savo gyvenimą, išsky- 
ius keturis su viršum metus, kuriais jis 
baigė savo mokslą ir gyveno Ispanijoj, 
Francuzijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. Duo
damas liudijimą, liudytojas buvo 43 metų 
amžiaus ir buvo praktikavęs mediciną nuo 
1887 iki 1894 m., kuomet minykų perse
kiojamas jis buvo priverstas apleisti Bula- 
kaną ii- važiuoti Manilon, kur jis daktara
vo iki 1899 metų; paskui jis vėl grįžo pro
vincijom 

Klausimas:—Kokias politiškas funkci
jas minykai faktiškai pildė jūsų parapijoj?

Atsakymas:—Jie pildė visas funkcijas 
Jie buvo civilės gvardijos oficieriais, vals
čiaus kapitonais, provincijos gubernato- 
liais. Minykas visuomet atidžiai seka rin
kimus. Ir jeigu žmonės išrenka į guberna
torius ar į kokio kito valdininko vietą tokį 
žmogų, kurio nenori minykas, jis tuojaus 
praneša vyriausybei, kad išrinktasis žmo
gus esąs pavojingas visuomenės tvarkai, 
nes jis esąs masonas 
idant vyriausioji valdžia panaikintų rinki- 
n... ....... —j ............ .  —--------------------- , v ,---------------- .

tų tokį žmogų, kurs patinka minykui. Bet ’ 
ir šito dažniausia visai nereikėdavo, nesi 
minykas visuomet taip sutvarkydavo rin
kimus, kad tik jo akli pasekėjai galėdavo 
balsuoti, ir niekas kitas.

KL:—Koks buvo parapijų kunigų mo- tame ant lygios. Aš nebuvau matęs neivie-j 
rališkumas?

Ats.:—Pas juos i 
kūmo. Jeigu man reiktų papasakoti visą 
istoriją, tai aš niekad nepabaigčiau. Bet aš 
imsiu tik apčiuopiamus dalykus, prade
dant jų nekaltybės ar celibato apžadais, 
kuriuos, kaip visi žino, jie turi sudėti prieš 
pastosiant minykais. Šitame dalyke ge
naus pasiteirauti pas minykų vaikus, ku
rių yra kiekvienoj parapijoj. Tų vaikų 
motinos išliejo daug karčių ašarų, apgai

ir tt., ir reikalauja,

mus ir nepaisytų žmonių valios, o, paskir-i nykai jiems liepė; jie neturėjo nei savo va
lios nei proto. ■ >

KL:—Ar jie taipgi paleistuvauja su nioi 
terimis?

Ats.:—Daugelis jų. Kiek aš pats ąsmei 
niškai žinau, tai kunigai su minykais stovi

no, kurs butų buvęs nekaltas. Aš nesakau,
nebuvo jokio morališ- kad visai negalėtų būti išimties, bet aš dar! 

’ • tokių išimčių nemačiau. Didelė didžiuma
sulaužė savo nekaltybės ir celibato apža
dus. Dėlto aš manau, kad protestantizmas1 
čia turėtų gerą dirvą, ir tai dėl vienos tik 
priežasties, kad protestonų kunigai turi 
savo žmonas. Tas paliuosuotų filipinų šei
mynas nuo užpuolimu iš kunigu pusės. 
(Psl. 155-157.) '• '• • t

(Bus daugiau.) į . J
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įvairios Žinios
Lietuvoje Sudužo
Tarptautinis Trau

kinys.
Katastrofa įvyko Gaižunų 

stotyje.
Gaižunų stotyje 14 vasa

rio naktį įvyko tarptautinio 
greitojo traukinio katas
trofa.

Traukinio, išėjusio iš 
Kauno 19 vai. 56 min., prie 
Gaižunų stoties, 20 vai. 25 
min. posūkyje, garvežys at
sikabino nuo tenderio (ten
deris yra dalis gal vėžinio 
traukinio, kuriame laikomas 
kuras ir kt. garvežio reik
menys) ir vienas nuvažiavo 
pirmyn, Tuo metu tenderis 
nušoko nuo bėgių ir pradėjo 
tarmozuoti vagonus.

II klasės vagonas tuojausl 
nušoko nuo bėgiu ir smar-l 
kiai apsidaužė.

Pašto vagonas taip pat) 
nušoko nuo bėgių ir atsiimi-1 
šė į semaforą 
sulankstytas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

2inios iš Lietuvos
(Per Lietuvos Konsulatą.)

Penktas Puslapis

1,800,000 Sovietų 
Armijoj.

Klaipėdos vokietininkai lie
tuviškas mokyklas verčia 

vokiškomis.
Klaipėda, kovo 10d.—Di

rektorija šiomis dienomis 
visas šešias lietuvių kalba 
mokyklas krašte pavertė vo
kiškomis, o lietuvius moky-

HAVERHILL, MASS. 
Paminėjome 21 melų Lietu

vos nepriklausomybės su
kaktį.

Vasario 26 d., vietinis A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
skyrius surengė prakalbas 
21 metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį paminėti. 
Prakalbos įvyko L. P. G. 
Kliubo svetainėje, 3 vai. po 
pietų. Kalbėjo drg. St. Mi- 
chelsonas, “Keleivio” re
daktorius iš Bostono. Nors 
tą dieną, kaip tyčia, oras pa
sitaikė labai blogas (nes

Numalšinus Fašistų Maištų Kartaginoj

Šį panedėlį Maskvos 
“Pravda” paskelbė žinią, 
kad pastovi Sovietų armija tojus atleidinėja. Visos lie- 
taikos metu susideda iš tuvių organizacijos Klaipė- 
1,800,000 kareivių. Keista dos krašte susijungė į bend- 
betgi, kad šita žinia yra pa- rą frontą savo teisėms ginti, 
imta ne iš Sovietų valdžios o lietuviškoji spauda reika- ...... . .
šaltinių, bet iš Vokietijos lauja sudrausti vokiečių smarkiai lijo), bet žmonių j 
kariuomenės žurnalo ir per- sauvaliavimą. Į prakalbas atsilankė nevisai
spausdinta be jokių ko- --------- , mažai. Drg. St. Michelsonas
mentalų. Iš to esą aišku, jog Lietuvių Mokslo Dr-jos isto- pasakė Lietuvos nepriklau-
Sovietų Rusija nenori tų 
skaitlinių neigti. Tegul pa
saulis mato, kokia galinga 
Sovietų armija. Ta pati ži
nia sako, kad Sovietų oro 
spėkos pakilo nuo 6,000 lėk
tinu 1936 metais iki 9,000 
lėktuvų 1938 metais.

rinius dokumentus ati
davė lenkams.

Vilnius, kovo 10 d.—Len
kai atidavė valstybiniam 
archyvui Lietuvių Mokslo 
Draugijos istorinius doku
mentus.

KODĖL NEPARDUOT 
AMERIKOS GINKLU 

SOVIETAMS?
_____ Roosevelto priešininkai

* semaforas Kdhgrese pradėjo kritikuoti 
jeigu ne se- jo nusistatymą, kad Ameri- 

maforas, tai pašto vagonas kos ginklai ir orlaiviai butų 
butu nuriedėjęs Į dauba ke-, parduodami tik Francuziiai 
liolika metru žemyn. " A""1,,oi T'“

Salon-vagono šeiminin
kas, pajutęs, kad vagonas

. ir Anglijai. Jie nurodinėja, 
kad Olandija norėjo nusi- 

' pirkti čia 100 orlaiviu, So- 
blaškosi i šalis, atsigulė ant prašo ginklų,
grindų, nes jis is patyrimo 
žinojo, jog katastrofos metu 
geriau yra gulėti, negu sto
vėti ar sėdėti.

Išsigandę, sugulė ant grin
dy ir svečiai, katastrofos 
metu buvę vagono restora- 

luina: Baugujųiui nctip

Apie traukinio katastrofą'a!niiįOi? Paslaptis. Pradėjus 
tuojau buvo pranešta į Kau- ^.l 01jaivlus u. ginklus li
ną ir griebtasi priemonių su- sie,ps Pardavinėti, visi tą 
trikdvtam susisiekimui nt-1 Pafįlaptl žinotų. Todėl Šios 

salies valdžia ir nenorinti 
visiems savo ginklų parda
vinėti.

Tai kodėl neparduoti jiems? 
Roosevelto šalininkai atsa
kė, kad neišmintinga, butų 
pardavinėti ginklus ir orlai- 

Ivius visiems, kas tik jų nori. 
Ginklai ir orlaiviai nuolatos 

tyra tobulinami ir tie pageri- 
j nimai esi} ’saugojami kaip

Kaunas, kovo 7 d.—Kau
no tautininkų vadovybės 
metiniam suvažiavime mi
nistras pirmininkas apibu
dino Lietuvos-Vokieti  jos 
santykius kaip normalius. O 
santykiai su Sovietų Rusija 
esą draugiški. Ta proga kun. 
Mironas pareiškė, kad Lie
tuvos vyriausybės palanku
mas klaipėdiečiams negali 
išeiti iš statuto ribų.

somybės klausimu puikią 
prakalbą. Aiškindamas, ko
kiu budu ir kas iškovojo 
Lietuvai nepriklausomybę, 
jis pabrėžė, kad dabartiniai 
fašistiniai Lietuvos valdo
nai nėra niekuo prisidėję 
prie išgavimo Lietuvai ne
priklausomybės. Jie dirbo 
kaip tik priešingai. Jie dir
bo, kad Lietuva pasiliktų po 
caristine Rusija.

Kalbėtojui užbaigus pra
kalbą, iš publikos buvo pa
duota keliatas klausimų, į 
kuriuos kalbėtojas 
visiems tinkamai.

atsakė

Ispanijos respublikos mieste Kartagėnoj fašistų šalininkai anądien buvo pakėlę maišią, 
kai išgirdo, kad Negrino vyriausybė pašalinta. Tačiau lojalistų kareiviai greitai tą maištą 
užgniaužė, šis vaizdelis parodo, kaip tą maištą nuslopinus Kartagėnos moterys sveikino 
lojalistų kareivius.

Prieš pradėsiant prakal-.
Įbas, buvo pardavinėjama Ii-
i . i 11 i 4 T ▼ T • V 14 Z

DEL JURGIO SLABUŠKOS KO- /-ui reikėjo tiek laikrašty 
į vietos užimti ir skaitytojui RESPONDENCIJOS. [laiką trukdyti. Bet gal tuo-'

---------------- mi bus atitaisytas padarytas 
CHICAGO, ILL. i dalykų scenoje nematė.1 netaktas. Teatro mėgėjas. 

“Keleivio“ Nr. 8, vasario //U?/ 1 U1,sh‘s n A III?eVM ITTVi A I
22 d. laidoje, tilpo korės- E. Budiaitis), antiame akte j AJILSaVOJliVlAl
pondencija iš Chicagos apie mn7’ J* J0 .zn‘!0na
LSS. ir LDD. kuopų bendrai P? kūdikio mne; tačiau nei, 
rengta vaidiniraa “Lietuvis į v}ena? Jk, is numirusių nebe-

Tr , v • i daktaras išsinešė, nes nebu-
Korespondentas Jurgis v0 ^am n auginti: bet kudi-

>_ . zapo SLIŽIO, 

Naujagimį kūdikį Lietuvos

pajieškau brolio Juo- 
jis išvažiavo Amerikon 

pradžioj Japonijos su Rusija karo. Iš 
5 — Vilkatėihį kaimo, Kovar- 

sko. parapijos, Ukmcrjrės apskričio.
". Šližcs, Blaine, Orcg.

APSiVEDIMAI.
c. r ---- Jurgis Į vo kam jį auginti; bet kudi- _
Slabuska tą vakarą nuo pra-j^jg nebuvo miręs, nes 3 ak-1

.................... L.'”7'.‘.te jį matome jau 20 metų1 - 
viską besaikiai ljaunikaitj — Petrą Turskį. Į

teratura, būtent, A. L. K. iš
keista brošiūra vardu “Lie
tuvos Nepriklausomybę Mi
nint.” Ir nemažai parduota.

Laike prakalbų pertrau
kos buvo renkamos aukos. 
Aukavo sekamai: Po 50c.: 
J. Pritkus, A. S. Kazlauskas 

t* •• • ! ir V. Simanavičius; po 25c.:Prancūzijoje pasmilę bu- p peaukon^ P/GJiinis, S. 
vęs pirmasis Lietuvos l>a- Ač , j šilan’BkaR, J. Silulė- 
smntinys Paryžiuje poetas i > y Stančikas, A. Mazi- 
Oskaras Milašius Ve onis;|i j MarevIiSius. S.
buy??™fs 18J7 inętųje- Benkus, Navickas ir
guzesžS d. 1899 ne as >a-,A p įamb,!auskas Sm„1. 
pe, Paryžiaus Universiteto L . . q... on
L-tu Kailiu Fakultetą. J Lie- J"™™ Stotams h <7 
tuvos užsieniu tarybą ištolo ‘į
1920 m. gruodžio 1 d., kada - į A L K V S t iriu buvo paskirtas Charge d Af-1 --1" A 
iaires Francuzijoje. 1921 m. __ „___
lapkričio 12 d. buvo paskir- HARTFORD, CONN, 
tas Lietuvos atstovu* Belgi- o >• •• .....iai, o nuo 1925 metu buvo Po ’C,JOS vjr.minkasjkl uvo 
Lietuvos pasiuntinybės Pa- . dienraščiai daug
i-yžiuje patarėju su reziduo-i1 as? West llaitfoido 
jančio ministerio titulu. : policijos Misininko Gioga- 

______ no skandalingą bylą. Kovo 
Kaunas. — Ministerių ta- 8 dieną jis buvo areštuotas, 

ryba patvirtino murines Lie- bet uzstaciuš ----- 
tuvos statybos planą. Planui i traktoriui <. * - . 
vykdyti steigiamas krašto paleistas iki teismo, 
statybos komitetas, 
laiku pradedamas 
Lietuvos sumurinimo 
elektrifikavimo darbas.

Klaipėda, kovo 9. — Sei
melio rinkimų komisija pri
pažino rinkimus teisėtais. 
Numatoma, kad seimelis su
sirinks apie kovo 25 dieną.

trikdytam susisiekimui at
statyti.

Nuo Radviliškio pusės at
važiavo, automotrisa katas
trofos ištikto traukinio ke
leiviams paimti.

Keleiviai pėsti turėjo pe
reiti per stoties rij'Oną į au
tom otrisą.

Viena panelė, miegojusi 
I klasės vagone, nenorėjo eit 
į automotrisa: ji parodė sa- yra labai graži pradžia. Dir- 
vo I klasės bilietą ir pareis-j va socialistų organizacijai 
kė, kad ji neisianti Į III kla- čia gera, nes tarp sklokinin- 
sę. Užsispyrusią keleivę ge- kų ir komunistų vis tęsia-1 
ležinkeliečiai nešte turėję mas “civilis karas”; kuris 
nunešti į greitosios pagelbos žmonėms jau labai įgriso ir 
vagoną. 'jie laukė socialistų kuopos

Kaip žinoma, 11 vai. iš 
Kauno išeina traukinys i 
Klaipėdą. Tas traukinys tu
rėjo sustoti, nes nušokę nuo 
bėgių vagonai apardė pabė
gius/-

To traukinio keleiviai tu
rėjo persėsti į kitą traukini, 
kuris buvo paduotas iš Rad
viliškio.

Buvo griebtasi remonto 
darbai ir susisiekimas buvo 
atstatytas.

PATERSON, N. J.
Organizuojasi socialistų 

kuopa.
Kaip teko patirti, tai 

naują socialistų kuopą čia 
jau įsirašė virš 40 narių. Tai

i

jie laukė 
Įsikuriant.

Dabar visi pažangus Pa- 
tersono lietuviai turėtų įsi
rašyti Į socialistų organiza
ciją ir bendrai dirbti švieti
mo darbą. P-o Šturmas.

SOMERVILLE—2 Šeimynų
Už 34.000. I’uii i stuba 4-7 kamba

riai. Stalo stogas, furnace šildomas, 
ir visi įrengimai, visiš' ai pertaisy
tas. Prie kary linijos. Puikus namas 
darbininkui žmogui. Klan k Somer
set 6213-W. arba parašykit: Box 72, 
Winter Hill, Ma:s. (1)

Miegančius Lovoj Užgriuvo Plytos

Tas atsitiko anądien Pittsburghe. Pakilus smarkiam vėjui, 
muro siena griuvo namo vidur ir užbėrė lovą, kurioje 
miegojo su savo žmona lenkas A. Zbierajewskis. Tarp lau
žo da galima matyti jų lovą ir kitus baldus.

džios iki pabaigos aprašo 
neigiamai, 1 ' 
nustelbdamas.

Kritika, rimta, tiksli ir 
konstruktyvi, kritika, su
prantama, yra naudinga ir 
pageidaujama. Bet šiame 
atvejyje to nesimato — ko
respondentas, matyti, ne tuo nėję radosi net kelioliko pa- 

...š... Kad save pa-j laidų vaikų, ir už jų neramų 
o veikalo autorių, užsilaikymą reikia tėvus 

;, vaidylas ir atsi- smerkti. Tas buvo nejauku, 
tiesa. Veikale yra pora per- 
ilgų monologų—reikėtų juoši 
sutrumpinti.

Kiek teko nusimanančiu1 
apie vaidinimą opinijas gir- ka įvairiems pirkiniams, o ypatingiu 
dėti, visi užgyrė, kad veika- ' ....... ...............
lo siužetas puikus. Auto- ‘kūnams >... 
rius, Stulgių Pempė, (J. J. ' Su'^rihnTpusi 
ZjUip; 111U1M1IU1, tuuuo, iivuv- 

reikėtų. Jo “Valkata,” “Du i 
Brolius,” “"."l./I Z...’. ’ ' 
bis” ir 27 kiti kuriniai yra 
pasklidę lietuviškame pa- j 
Siiulyje desimeiais tuKstan." dirbamos, 70 miško, ganyklos. Didc• 
čiu ir visi jais gėrisi. Jo re- lis vasarinis 
žisurai ir vaidinimui vargiai I L“ke' v?n^°
//tai mnnoin/ta ~ ° [senas jieškoti ir "dirbti. Mano moteris

pi | mirė, aš pardaviau gyvulius ir mast-
Pono Slabuškos peršamas

e,, gali kraustytis bile dienų ir pradėt 
gyvent. Ant farmos gyvent dabar ge
rai, keliai ištaisyti, farmeriai už 

’. Kelio nume-
. - ris 669. Parduodu pigiai. Norint dau-nieko ben- ginu informacijų klauskit. Kurie no- 

I rit vpatiškai pamatyt atvažiuokit, i 
' ‘ JOHN SCHULTZ (4.)

Box 46, IRONS, MICH.

Užteks. Vaidinimo, vei 
kalo ir vaidylų nei girsiu, j 
nei peiksiu. Galima pasaky- j 
ti tiek, kad vaidinimas bu
vo suderintas, svetainės 
akustika prasta, nes svetai-

i I'ajieškau apsivedįftiui našlio arba 
I vaikino nuo 43 iki 50 metų. Aš esu 
' našlė 43 metų, noriu susirast lietuvį 
I vaikiną. Mrs. C. N.

2138 Moffat st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar. 
ha našlio, kuris turi gerą darbą arba 
biznį, ir kuris gali ąavo žmoną tinka-' 
mai užlaikyti. Aš esu našlė be vaikų, 
malonaus romantiško budo, myliu 
dailę ir ramų, švarų gyvenimą. Kurių' 
reikalaujate panašios draugės apsive
dimui, kreipkitės adresu: (1)

Marie Misewich
6833 S. Racine avė., Chicago, 111. ■

tikslu ir rašo, 
tenkint, 
rengėjus, 
lankiusią publiką statyti ant 
pajuokos—tai jau perdaug. 
Taip tik kerštinčius galėtų 
dalyti.

Pirmiausiai jis sako, kad 
pradžia buvo garsinta 4:30, 
o prasidėjo tik 6 vai. Tai ne
tiesa. Pradėta lygiai 5:15, iv 
pas chicagiečius taip jau 
priprasta, kad užvilkti pus- 
valadnį ir daugiau.

Toliaus korespondentas 
nurodo, buk veikalas buvęs 
perilgas, 4 aktai. Jam butų 
užtekę 2 aktų. Gaila, bet 
apie tai buvo 
skelbta. Vaidinimas baigta 
8:15; įskaitant 3 pertrau
kas — scenerijų permainas; 
patsai vaidinimas neužėmė 
daugiau kaip pustrečios va
landos, o gal ir mažiau.

Vaidintojams trukę drą
sos. Abejotina. 3 svarbiau
sieji tyoai buvo akademikai 
vaidylos. Visi kiti — su pla
čiu patyrimu. Naujokų nei 
vieno neturėta. Kadangi au
torius pats režisavo ir svar
biausią daktaro rolę vaidi
no, prisirengimui imta 4 mė
nesiai po kartą ir du į savai
tę repetuojant, ir šį metą jis 
su šiuo parengimu apvaikš
čiojo savo 30 metų jubilėjų 
nuo pradžios sceniškosios 

negalinčios jokių pomirti- j darbuotės, ir šis buvojau 
nių gauti. J. Rudzinskas. 30-tas jojo parašytas veika

las, tai, rodosi, drąsos netu
rėtų trukti.

Patsai veikalas nenusise
kęs sako korespondentas; 
neturįs sąryšio tarpe pirmų 
2 aktų ir paskutinių 2 aktų, 
nes paskutiniuose Įeiną ty
liai. kurių nebuvo pradžio
je. Be to, vyras iš numirusių 
prisikėlęs, o vaikas numiręs 
ir ji išsinešęs daktaras, kur 
tūrėjęs būti graborius.

Brangus Jurgi, prisipa
žink, vaidinimo metu tams
ta arba miegojai, arba per
daug “ant drąsos” turėjai 
paėmęs, nes iš virš 500 žiū
rėtojų, niekas kitas tokių

175 AKRŲ F ARM A
Gera žemė, lygi, 40 akrų girios, bu- 

dinkai, mulai, raguočiai, avelių, kui
lys, būrys vištų. Su visais įrengimais, 
parduodu už $2.200, įmokėt $1.200. 
Kita 40 akerių farma Michigano val
stijoj, su budinkais. Kaina $1.800; 
įmokėt $1.100. Daugiau informacijų 
klauskit. (i)

Mrs. Z. Adams, Berlin, Md.

PIGIAI PARSIDUODA 
DRAPANŲ KRAUTUVĖ.

(DRY GOODS STORE)
Lietuviais apgyventa ir lietuviams 

gerai žinomii vieta kaipo pop.uliariš-
• 1 • ■ . . “ i

Arti krautuves gyvena 
imynų vien tiktai lietuviu, 
yra’ patogu lankyti špį 

_______ _______ i esant savininko^ 
. -. ■ . ■ sutiktų priimt pusininką. Dėl plates-Zolp) mokinti, rodos, nebe-Į nių informacijų kreipkite.-: (4)

- - •• - " | A. S. TREČIOKO OFISAS.
__ , 1 i 314 Walnut Street, Newark, N. JMočiutes Suokai-I Tel.: Market 2-4867.

> vienam kon- 
$5,000 kaucijos,

Greitu I 4 balandžio. JĮ kalti- 
platus na parašu klastavimu ir vo- 

jr girnų pinigų, kurie prigulė
jo policmanų našlėms.

Valstijos prokuroras Al- 
Kaunas. — J Lietuvos ge- corn sako, kad Groganas, 

neralinį konsulatą New|^a’P policmanų savišalpos 
Yorke paskirtas p. Vvtau- draugijos vii-sminkas. paei
tas Stašinskas, iki šiol dir-1 imdavo is tos draugijos ce- 
bęs Lietuvos pasiuntinybė- klus mirusių policmanų naš
io riiiroolvio " lems, pats padirbdavo antV ‘ r, tų čekių neva tų našlių pa-

New York __The Servi- i rašus, iškolektuodayo pini-
ce Bureau for Intel-cultural gus ir pasiglemždavo juos į 
Education, New York City, savo mąsną. O mirusių po
ravo programoje “Ameri- licmanų našiems jis tuomet 
cans All—Immigrants All” , pasakydavo, kad jų nabas- 
kovo 19 d. 2 vai. po pietų nmkai vyrai prieš savo mir- 
duos specialia programa per U neįmokėję draugijon rei- 
radio WABC apie Ameri- [kalingų duoklių ir todėl jos 
kos lietuvius.

i- ' ' L ' » •' '

Naudojamos visame pasaulyje nuo 1867 metę

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudo* nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knyjrojp rasite legenda 
kaip jisai 
tano Dievu

Tik IMF ,
Kaip mytai apie K rialu *usida 

rė. žinosite kaip kril aė-onys | _ 1_
vino nuo pagony pa ul ę ap’u- Kristų

buvo jdievinra-. 
suiiumi.
| h RISTU. iod

apie Kristų
ir kail

turim*

i- kaip kri' sč onys Įiasisa-

Kalėdų ir Velykų šventes, o dabai 
krikščionys vadina pagonis bedie 
viaiš Atrasite kad bet Biblija neži 
no kada " ’ r J 
jisai buvo nukryžiavolas

MYTAI APIE KRISTI' knyga tu 
ri 111 puslapių. Kaina tikrai 35 cen 
tai. Galima gauti “Keleivio*' afise ar 
ba pas

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

CHICAGO. Ii.L.

ir Velykų šventes, 
vadina pagoni

Kristus gimė, mirė ir kadi

nių gauti. J. Rudzinskas. 
j SVARBI NAUJIENA 

DĖL TŲ, KURIE SERGA
IR NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazeljio SPECIAL 

Į HERBS K. A. Tik kų naujai iš
rastos. Toji gyduolė gerai vei
kia. Suvalnina kud ir kiečiausius vi 
lurius. Reguliuoja ir taiso vidurius 
išvaro gesus, stabdė skaudėjimus pc 

I krutinę ir šonuo-e. valo kraują, stab 
do galvos skaudėjimą ir galvos svai 
girną. Reguliuoja šlapumų, gelbsti 
gerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau- 
Įėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių 
neprilyginamai geresne už visas ki 
tas arbatas. Ji padarys tokį darbą 
kokio jokia kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi- 
tne, jeigu jums (nepagelbės. Be te, j’ 
labai pigiai kainuoja, liktai 30c. už 
nakelj. Penki pakeliai už 1 dolėrj, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 30c galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge 
rų vaistų nuo Reumatizmo, Neural 
gijos, Nervų-lšgaščjo. Pasiunčiame 

Į per paštą visur: I‘Kanadą pasiunčia- 
j me 5 pakelius už $1.25. Pinigus ma- 
| lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

1 KAZELL’S BOTANICAL CO.. 
Botanic Druggists—Herb Specialists

26 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

iš anksto

PUIKI FARMA.
160 akerių pardavimui. 90 akerių

5 resortas, 11 budinkų, 

------------ -- -------- _ _ _ [no žemą, viena žuvis sveria po 18 
kas prilygs. Chicagiečiai VI-[svarų. Aliejaus yra po žeme. Aš per 
si tai pripažįsta. 

I ) v* C? 1 l 1 1 r* 1 '

“vilniečių” susitarimas 
“naujieniečiais” atsiduoda (---- -----  .
lyg ir kokia politika, kas su S
veikalu neturi i___
d ra.

Gaila, kad nelemtam gin-

čių ir visi jais gėrisi.

r a a
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 | 

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

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. | 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. S

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

11* Tamsta prisidek prie šio 
didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausi ir didžiausj Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SU V. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

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

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



Eeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 11. — Kovo 15 d., 1939 m.Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
 M. MICHETSONIENĖ. 

SNAIGĖS.

Iš pilkų dangaus aukštybių 
Baltos snaigės žemėn krito, 
Ir prie tako, prie pirkelės, 
Brilijantais jos nušvito.

Aukso snaigių prisirinksiu 
Ir pirkelę savo juodą 
Nubarstysiu, išdabinsiu...
Šaltos snaigės — man paguoda!

Ir nupinsiu aš vainiką, 
Tokį gražų, toki baltą, 
Nežinau kam ji paskirsiu. 
Auksu žėrintį, bet šaltą...

Vilnius.

Bet gi snaigės tos vilingos! 
Ne iš jų nupint vainikas! 
Dingsta svajos stebuklingos, 
Šaltos rasos man paliko.

Ona Miciutė.

RANKDARBIŲ IR KUL
TŪRINIO DARBO 

PARODA.
Ryšium su busimu Ameri

kos Lietuvių Moterų Seimu, 
kuris įvyks Brooklyne 7, 8 
ir 9 rugsėjo dienomis, komi
tetas rūpinasi suruošti rank
darbių ir kultūrinio mus mo
terų darbo parodą. Kultūri
nio darbo paroda nereiškia 
vien tik kurios sriovės dar
buotės istoriją. Į kultūrinio 
darbo parodą turėtume su
rinkti visą amerikiečių lie
tuvių moterų darbuotės isto
riją, neatsižvelgiant į politi
nius įsitikinimus: turėtų but 
išstatyti įvairus leidiniai, 
paskaitos, rašiniai tilpę 
spaudoje ir kiti kuriniai, tu
rį kultūrinio darbo reikšmę. 
Po kožnu kuriniu bus padė
tas asmens ar organizacijos, 
kuri jį išleido, vardas, skai
čius ir data.

Už rankdarbius yra ski
riamos trys dovanos: $25, 
$15 ir $10. Dirbiniai bus iš
statyti saugioje vietoje, 
Brooklyno Muziejuje, per 
ištisą rugsėjo mėnesį.

Rankdarbių parodoj yra 
pageidaujami įvairus mez
giniai, siuviniai, nėriniai, 
medžio drožiniai, paveiks
lai, neperdideli piešiniai ir 
kitokie dalykai. Dideli daik
tai, kaip lovų ir komodžių 
užtiesalai, šalikai, taipgi pa
geidaujami.

Moterys, kurios mano da
lyvauti su savo kuriniais, 
prašomos pažymėti, ar jų 
dirbinys yra originalas, ar 
kopija, nes tai svarbu. Po 
kožnu dirbiniu bus padėtas 
dirbėjos vardas ir pažymė
ta, ar tai originalas, ar ko
pija.

Musų moterys yra žino
tinos savo gražiais rankdar
biais, todėl dabar bus tinka
ma proga išstatyti tuos gra- 

; žiuosius rankdarbius paro
doj, kad suvažiavusios j Sei
mą delegatės ir plačioji pu
blika galėtų jais pasigrožė- 

i ti. Sukruskime prie darbo, 
. da yra laiko ir ką nors naujo 
sukurti, o senus apdabinti.

Dirbiniai turės but pri
duoti komisijai rugpiučio 
mėnesyje. Manančios daly
vauti parodoje, praneškit 
komiteto sekretorei ką turi
te išstatyti, o vėliau gausite 
nurodymus kur kurinius nu
siųsti. Po parodos visi kuri
niai bus saugiai sugrąžinti 
jų savininkėms.

Mes kreipiamės į moteris 
ir draugijas, kad kiek išga
lint pasirupintumėt su fi
nansais Seimo ir parodos iš
laidų padengimui.

A. Jonikienė, pirm.
A. Markevičiūtė, v.-pirm.
B. Šalinaitė, iždin.
K. Petrikienė, sekretorė,
221 S. 4th st.; Brooklyn,

MOTERIAI BUVO GE
RIAU, KUOMET JI DŪ

ŠIOS NETURĖJO.
Kaip žinom iš praeities, 

senovėj Romos katalikų 
bažnyčia nepripažindavo 
moteriai dūšios. Rodos, tik 
Makorfio suvažiavime, po 
karštų ginčų, vieno balso 
dauguma popiežiaus vysku
pai nutarė moteriai dūšią 
pripažinti, nes kaip gi ji ga
lėtų pagimdyti vyrą su du
sia, pati jos neturėdama?

Bet man rodos, kad be 
dūšios moteriškei buvo daug 
geriau, nes tuomet jai nerei
kėjo rūpintis kas bus po 
mirties. Dabar gi religinga 
moteris turi gyventi nuola
tinėj baimėj, kad po mirties 
nepatektų į “amžino verks
mo ir dantų gręžimo” kara
liją. Ji kartais ir naktį nega
li ramiai užmigti, kai baž
nyčia įvedė į ją nemirštamą 
dusią ir uždegė jai amžinai 
liepsnojantį pragarą.

Nors kunigai sako, kad į 
danagaus karalystę patekti 

[nėra taip sunku, tik reikia 
' nesigailėti jiems savo dole
rių, bet man nesinori tam 
tikėti. Štai, aną vakarą .per
skaičiau “Darbininką” ir 
nustebau: visose bažnyčiose 
laikomos pamaldos už miru
sio švento tėvo dūšią. Mel
džiasi visi kardinolai, visi 
vyskupai, visi kunigai, visos 
davatkos ir davatkininkai. 
Nors nesenai buvau atlikus 
išpažintį, bet vistiek mano 
galvoje kįlo drąsus klausi
mas: Jeigu jis buvo ištikro 
toks šventas, kaip kunigai 
mums 
reikalingos tos

me, Serbijoj, tūlas Juzuf 
Jarič vedė jauną žmoną, bet 
'kai jam vėliau prireikė pini
gų, jis pardavė savo moterį 
kitam vyrui už 30 šilingų.

Serbijoj tai esąs ne pir
mas atsitikimas. Parduoda
mų moterų kaina tenai svy- 
i uojanti nuo 5 iki 500 dole
rių. Kuo gražesnė moteris, 

I tuo aukštesnė kaina. Esą, 
pasitaiko taip, kad vienam 
kaimynui pasidaboja kito 
moteris; tuomet jis eina pas 1 
jos vyrą ir tiesiai sako:! 
“Parduok man savo žmoną. I 
Man ji patinka.” “Gerai, o 
kiek duosi?” klausia antra-1 
sis. Prasideda derybos ir • 
dažnai moteris parduoda- . 
ma.

Reikia pasakyti, kad vos 
penkiasdešimts metų atgal 
moterys buvo parduodamos 
ir kultūringoj Anglijoj, i 
1887 metais vienas anglas I 
pardavęs savo žmoną už 5' 
šilingus. O 1882 metais Alf-1 
retono miestely, Derbyshire 
kunigaikštijoj, vienas vyras Į 
atidavęs savo žmoną kitam j 
už stiklą vyno.
Apie 100 metų atgal vienas, 

anglas atsivedęs savo žmo- į 
ną Birminghamo rinkon ir | 
išstatė ją pardavimui. Ant 
jos kaklo jis turėjęs užrišęs 
pavadį. Kaž koks nepažįsta
mas nusipirkęs ją už 5 šilin
gus ir nusivedęs su savim.

įvairus Patarimai.
Francuziškai ir vokiškai 

spirgintos bulves.
Vokiškai spirgintos bul

vės pirma šutinamos su lu- 
pinom, o paskui nulupamos, 
supiaustomos ir spirgina
mos. Šitą būdą žino visos 
musų moterys. Bet ne visos 
žino kaip spirginti bulves 
franeuzišku budu. Prancū
zai deda žalias bulves tie
siai į verdančius taukus. Vi
sų pirma bulves reikia nu
lupti; paskui reikia jas su
pjaustyti ilgais keturkam
piais gabalais, kaip pirštas 
storumo, sudėti i karštus 
taukus, kol gerai parus. Iš 
pradžių taukai turi but la
bai karšti, bet kai bulvės 
pradės rusti, karštį reikia 
sumažinti, kad tik čirškėtų. 
Kai bulvės bus gatavos, rei
kia jas tuoj iš verdančių tau
kų išgriebti. Šitaip paga
mintos bulvės geriausia tin
ka prie steiko ir prie keptos 
žuvies. Taukus reikia pasu- 
dyt.

PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS.
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
las. Dalyvauja 2 moterys ir G vyrai.

Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika- 
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina .................... 25c.

pasakoja, tai kam 
visos mal

dos už jo dūšią? Tos mal
dos daro tokio įspūdžio, kad 
mirusiam musų šventam tė
vui reikalinga . labai skubi 
pagalba, kad jis jau įklimpo 
į smalą ligi kaklo.

Tuojaus kilo prieš mane 
ir kitas klausimas: jeigu į 
dangaus karalystę negali 
patekti šventas tėvas, kuris 
Sėdėjo švento Petro soste, 
tai kaip tuomet gali tenai 
patekti paprasta moteris, 
kuriai numirus netik vysku
pai ir kardinolai nesimel
džia, bet kurios dažnai ir 
paprastas klebonas neįsi
leidžia bažnyčion, jeigu ji 
buvo beturtė ir nėra kuo už
mokėti už ekzekvijas?

Tai štai, kodėl aš sakau, 
kad moteriai buvo daug ge
riau senovėj, kuomet ji da 
neturėjo dūšios. A. L.

Burokeliai kaip priedas 
prie mėsos.

Burokėlius rėikia išvirti, 
nulupti ir smulkiai sukapoti. 
Tada užpilti uksuso, kad 
butų pakankamai rukštumo, 
pasudyt ir pabarstyt pipi
rais. Sukapoti smulkiai svo
gūną, paspirgint ant sviesto 
ir sudėt į burokėlius. Ant 
pat galo įdėt keliatą šaukš
tų rūgščios Smetonos, viską 
gerai išmaišyt ir užkaisti, 
tik neduot užvirti. Taip pa
gaminti burokėliai yra labai 
gardus ir duodami karšti 
kaip priedas prie keptos mė
sos. Tai yra pigus, lengvai 
padaromas, labai sveikas ir 
vienas iš gardžiausių val
gių-

DA YRA VIETŲ, KUR 
VYRAS GALI PARDUOT

SAVO ŽMONĄ.
Kad seniau moterys buvo 

parduodamos ir perkamos, 
tai visi žino. Bet, įdomu, 
kad ir šiandien yra tokių 
vietų, kur vyras gali savo 
žmoną už pinigus parduoti 
ir tai ne kokiam laukiniam 
krašte, bet Balkanuose, civi
lizuotoj Europoj. Štai, 
Western Newspaper Union 
praneša, kad Apatovo kai-

Citrina nubaltina rankas.
Lupant bulves, morkvas 

ir kitas daržoves, rankos 
taip pajuosta, kad kartais 
per kelias dienas neišsiše- 
ria. Norint jas nubaltinti, 
reikia gerai ištrinti perplau
ta citrina ir nuplauti karštu 
vandeniu ir muilu.

Kad diržingos mėsos gaba
las greitai išvirtų ir butų 
minkštas, tai verdant į van
denį reikia įdėti šaukštukas 
baking sodės.

Kepant obuolinius pajus, 
į supiaustytus obuolius įmai- 
šykit biskelį sutarkuotos 
orančio žievės, o pamatysit 
kain tas pagerins pajaus 
skonį.

Amerikietė Sužavėjusi Hitlerį.

Čia parodyta amerikietė šoki-kė, Mariona Daniels, kuri šio
mis dienomis šoka Europos miestuose. Hitleris jos kojo
mis taip susižavėjo, kad nuvežė ją iš Berlyno Į Miuncheną 
nuosavu orlaiviu.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

van-

ku-

KAIP GYVENA LIETU- Į viename ketvirtainiame ki- 
VIAI PIETŲ AMERIKOJ, lometre pas juos tegyvena

Vasario 10 dieną į Kauną 
(sugrįžo adv. R. Skipitis, ku
ris apie pusę metų lankė 
Pietų Amerikos lietuvių ko-, 
lonijas, susipažindamas su 
musų išeivių gyvenimu tuo
se kraštuose. Jis papasakojo 
tokių įspūdžių:

—Aplankiau Anglijos, 
Škotijos, Brazilijos, Argen
tinos, Urugvajaus ir Parag
vajaus lietuvių kolonijas. 
Daugiausia, žinoma, buvau 
Pietų Amerikoje, kur spe- 

' ėialiai važiavau ir tyrinėjau 
lietuviu kolonijų gyvenimą.

—Viso ten (P. Ameriko- 
jcy uciuvių Įgyvena epic 
75,000. Apie tiek pat yra ir 
kitų iš Lietuvos nuvykusių daiytos žaizdoS He.
žmonių. Ypač daug yra zy-Y 1 . .... • • T,___
du, kurių 
noje iš Lietuvos atvykusių 

| priskaitoma iki 50,000. Ko
kia gi ten esančių lietuvių 
padėtis? Trumpai galiu pa
sakyti :

—Padėtis bloga, žemiau 
nei vidutinė, jei ne visiškai 
bloga.

—Kolonija, tiesa, dar ne
sena, 12-13 metų amžiaus. 
Tačiau mano apskaičiavi
mais per visą savo amžių ji 
dar nėra tiek uždirbusi, kiek 

(yra išsivežusi iš Lietuvos. Tą 
esu gana tiksliai apskaičia- 

Dmjizrnnc ’vęs. Viso lietuviai į Pietų KED AKELIUS Amerika iš Lietuvos išvežė 
ATSAKYMAI nemažiau kaip 150 milionų 

 (litų. O jei šiandien koloniją 
likviduoti, tai abejoju, ar iš 
viso jos turto susidarytų iki 
100 milionų litų.

—Be abejo, yra vienas ki
tas lietuvis kiek ir prasimu
šęs, tačiau apskritai, lietu
viai P. Amerikoje gyvena 
nepaprastai vargingai. Kau
ne būnant buvo sunku ir įsi
vaizduoti tokią padėtį esant. 
Ūkiuose nepasisekė rasti 
nei vieno lietuvio visoje Pie
tų Amerikoje bent kiek 
žmoniškiau įsitaisiusio.

—Lietuvių ūkininkų P. 
Amerikoje gyvenimo nega
lima lyginti nei su pačio blo
giausiai Lietuvoje gyvenan
čio ūkininko gyvenimu.

vos pora žmonių. Tačiau ja
me išsiversti ypatingai sun
ku, nes visas gyvenimas yra 
pats primitiviškiausias.

—Daugumas lietuvių j P. 
Ameriką, kaip pasirodo, vy
ko labai maža žinodami, 
kur jie važiuoja. Nežinojo 
tų kraštų vardų, nežinojo 
darbo sąlygų, nežinojo pa
čios gamtos. Daugelį gąsdi
no gyvatės, krokodiliai, ta- 
čiau, kaip pasirodo, ten dau
giau žmones kankina pa
prastos muselės bei kiti 
vabzdžiai. Yra tokių vaba
liukų karapatų, kurie lenda 
kaip erkės į odą ir negalima

Franui Inčauskui. —Abu
du to vaisto vaikiai reiškia 
tą patį, tik vienas vardas 
buvo parašytas lietuviškai, 
o antras angliškai. Tačiau 
be daktaro to vaisto negau
site jokioj vaistinėj, nes jis 
pavojingas silpnai širdžiai, 
todėl tik gydytojas gali pa
sakyti, kas jį gali vartoti ir 
kaip vartoti.

K. Rugieniui. — A. Balt
rušaičio biografiją da ne
spėjome peržiūrėti. Peržiu-

Razinkų vynas.
2 svarai razinkų
1 citrina
2 svarai cukraus
2 galionai verdančio 

dens.
Nupirkit tų razinkų,

rios neturi sėklų; sutrinkit 
jas moliniam puode, įdėkit 
cuknj ir slipiaustytą citriną. 
Viską užpilkit verdančiu 
vandeniu ir laikykit puode 
astuonias dienas, gerai kas
dien pamaišant. Po aštuo- 
nių dienų perkoškit per tan
kią drobę. Skystimą supil- 
kit i bonkas ir stipriai už- .- .
kimšę padėkit vėsioj vietoj. >'ėsim prie pirmos piogosn, 
Po dešimts dienų vynas bus galėsime, jdesime Ke- 
gatavas. . 'elvin-

Kodėl kepama mėsa susi- ' 
traukia.

Mėsos gabalas kepant 
kartais labai susitraukia, o 
kartais ne. Šeimininkės pa
prastai kaltina mėsą. Moks
las dabar patyrė, kad ne mė
sa kalta, jeigu ji pečiuje su
sitraukia, bet netinkamas 
karštis. Kad mėsa mažiau 
susitrauktų, tai ji turi kepti 
viepodam karšty. Jautienai, 
aviėnai ir' veršienai karštis

ieJ lietuviu p-vvenn anie eineb į uu<į k ucgaiuiw j“) lietuvių t,tv' eilei apie • nustumti vpiIcia 
75 009 Anie tiek nat vra ir .nuU'uT-tV- re11?, . KVJno P e i pat y a i lspiautj (Vieno tokio vabz- 

Lietuvos nuvykusiu ^,^„5 žaizdos lie.

T,iPtnvn< atvvliisin parsivežė). Yra muselių, 
kurios lenda po nagais, į 
akis. Yra ir tokių, kurios 
lenda po žpiogaus oda ir, jei 
nepastebi, palieka savo ge
malus, iš kurių netrukus at
siranda kirmėlės, kurioms 
išimti reikia kreiptis pas gy
dytoją.

—Dėl ko gi tiek suplaukė 
į ten lietuvių? Tyrinėjau tą 
klausimą ir suradau net to
kių atsitikimų: atskiri laivi
ninkystės biurai duodavo 
lietuviui bedarbiui keliatą 
pesų, kad jis rašytų pažįsta
miems į Lietuvą gerai gyve
nąs, daug uždirbąs ir pana
šiai. Bedarbis, neturėdamas 
ko valgyti, sutikdavo su pa
siūlymu...

—Visuomeninis Pietų A- 
merikos lietuvių gyvenimas, 
mano supratimu, dar nėra 
reikiamai išsikristalizavęs. 
Ir perdaug atskirų lietuvių 
organizacijų, perdaug laik
raščių ir tt.

—Ir keliauti po tuos kraš
tus ne taip lengva. Nori, 
pav., iš vienos valstybės nu
važiuoti į kitą, niekur nega
li tiksliau sužinoti, kaip pa
togiau į ten patekti. Ban
džiau keliauti pagal vieną 
naujausią atlasą, tačiau ap
sirikau. Jame buvo nubrėž
tas iš vienos valstybės į kitą 
geležinkelis, o kaip priva
žiavau,1 jo neradau, pasiro
do, jis. dar... tik busiąs. Ir 
vėl grįžk, tam sugaišdamas 
keliatą dienų.

Iš kelionės R. Skipitis 
parsivežė medžiagos, kurią 
tikisi sunaudosiąs, rašyda
mas laikraščiuose, .daryda
mas organizacijoms. pane
šimus ir tt.

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 
patarimų, 
formacijų 
ninkams, 
mininkėms ir tt.

Yra dalykų, kurių da nieks..... ............... . ............
. - . , . - Ann 1 • o i lietuvių kalboje nebuvo gir- kiant” stengsis ’ Lietuvo  je"su-
jtun but žemiau 300 laips- dejęs. Pavyzdžiui, kaip ru- ' 

kiaulienai žemiau saį jieškojo Amerikos ir at-
350 laipsnių. Tą karšti leng- j rado Alaska. Arba, kaip be

nurodymų ir in- 
visiems: amat- 

ukininkams, šei-

be lubų. Vietoje langų, pa
prastos skylės, kurios už
dengiamos lentomis. Daug 
yra lietuvių, kurie, atrodo, 
nieko daugiau savo .gyveni
me nenorėtų, kaip tik atgal 
grįžti į Lietuvą. Tačiau grįž
ti negali, nes negali uždirbti 
kelionei. Džiaugiasi, jei bent 
uždirba savo ir savo šeimos 
narių gyvybės palaikymui. 
Dėl to galvoju, nieko nelau-

rnų,

va nustatyti, nes Amerikoje 
beveik visi virtuvės pačiai 
aprūpinti termometrais.

Išvirtas kumpis reikia pa
statyt su vandeniu kaip ga
lima šaltesnėj vietoj (apie 
35 laipsnius)’, tuomet atau
šus jo svoris da pakils. Bet 
jei kumpį išimsite iš verdan
čio vandens ir pastatysit

žemės auginamos gėlės, dar
žovės ir kiti augalai.

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

daryti specialų fondą padė
ti grįžti bent daliai tokių 
žmonių.

Ypatingai blogon padetin 
yra patekę ir patenka tie, 
kurie važiuoja į Paragvajų 
ir iš ten tikisi lengvai, per- 
bridę upelį, pereiti į kitas

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 1939 METAMS. į 
Mačiulis — pirmininkas,

arzovių auginimas be valstybes, kuriose rasią dar
žines yra visai naujas mok- bo. Tačiau tas “upelis” šiau
šias, tik siomis dienomis ati- riausioje vietoje, kur reikė- 

gamtos paslaptis, tų pereiti, yra 3 kilometru 
į"“ , plačiai visuomenei da nezi- pj0čio Paronos upė. Tai an-

kambario šilimoj, taii jisju-1 nomas dalykas. Mes tačiau troji dydžiu upė p0 Amazo- 
citroiika omo 1(1 riiincimpiu i — 1 1 zsitrauks apie 10 nuošimčių, pasistengėm savo skaityto

jus su tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėra 
“Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra

neš vė-

Kumisas.
Į galioną nugriebto pieno 

įdėk puoduką smulkaus cu
kraus ir vieną plytelę mie- šome pasiskubinti, nes vė
lių. Supilk tą pieną į kvorti-1 liau galėsite jau nebegauti, 
nes bonkas/ užkorkuok ir ( Kalendoriaus kaina tokia. 
užrišk, kad rūgimas korkų pat, kaip visuomet: “Kelei-

4- » r 1 - W %— 1 r z-, ’ < r 1 Z'k ' ' C 1 ' O 1 4 t T F 1 • 1 1 C’ Q 'T I

nes. Tos Paronos dugne ir 
randa daugumas sau prie
globstį. Paragvajus lengvai 
svetimšalius įsileidžia, nes

Jos t ______
906 Prescott St. Waukegan, IR

F. Scdoravičia — pirlti.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., Waukegan, Ill.

Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAlister avė., Waukegan, IR 

Emilija Kernagis—turtų rast.
720 Vine Place, Waukegan, III. 

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — Sth St., Waukegan, Ill- 

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas,

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
dienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, III.

neišmestų. Pastatyk bonkas j vio” skaitytojams 25 centai, 
šiltoj vietoj iki pradės rūgti., o ne skaitytojams—50 cen-1 
Tuomet paguldyk jas ant i tų. Kurie siunčia užsakymą 
šono šaltoj vietoj. Už 3 die
nų kumisas jau bus tinka
mas gerti.

Sveikata
k*—* TAI DinFT.ftS SVARBOS VEIKA

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

atskirai, gali siųst 25c. susu-j 
kus į popierą arba štampom 
po 3c. Reikia saugot štam
pas nesušlapint.

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

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

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago, 1914. Kaina ............. $7.00

P**—Z TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM SMOGUI.

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

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių ddlykų, 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. Matt.
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stviitainiame Ii 
s juos tegyvem 
lonių. Tačiau ja- 
i ypatingai sun- 
s gyvenimas yn, 
iviškiausias.
nas lietuvių į P, 
aip pasirodo, vy- 
naža žinodami, 
iiuoja. Nežinojo 
vardų, nežinojo 
gų, nežinojo pa- 
s. Daugelį gąsdi- 
, krokodiliai, ta- 
įasirodo, ten dan
ties kankina pa- 
ruselės bei kiti

Yra tokių vaba- 
patų, kurie lenda 
į odą ir negalima 
ti, reikia iš kimo 
Vieno tokio vabz- 
rytos žaizdos lie-1 
Skipitis ir į Kauna 
L Yra muselių 
nda po nagais,! 
a ir tokių, kuri® 
žmogaus oda ir, jei 
, palieka savo gt- 
kurių netrukus at- 
drmėlėš, kurioms 
tda kreiptis pas gy-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE Į
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.) | 
i* ‘!

V os- V os N e nudardėjo.
.iU--

ko gi tiek suplaukė 
avių? Tyrinėjau tą 
ir suradau net to 

kinių: atskiri laki 
s biurai duodavo

BYLA DĖL KAIMIEČIU 
SU MIESTIEČIAIS MUŠ

TYNIŲ-
Kauno apygardos teis

mas sprendė vieną didelę 
muštynių bylą. Į kaltinamų
jų suolą buvo pasodinta ke
liolika Padubysio, Skubų, 
Kiluvos ir Žardiškių kaimų 
jaunuolių, o liudytojų teis
mas ištardė apie 50.

Šlapuėių kaimo, Čekiškės 
Vals., vietos mokytoja su
rengė gegužinę, į kurią pri
sirinko daug žmonių.

Į gegužinę suvažiavo ga
lybės svečių ir iš toliau au
tobusais ir vežimais, o pės
čių suplaukė kaip i atlaidus.

J gegužinę atvyko ir vie
nos f ii mos agentas iš mieste
lio su savo draugais. Agen
tas laikė save inteligentu, iš 
aukšto žiurėjo Į kaimiečius, 
pradėjo juos pajuokti. Bet 
kaimiečiai nenusileido ir nu
tarė miestiečius “inteligen
tus” iš gegužinės pašalinti. 
Jie buriavus, tarės, o paskui 
“inteligentus“ pradėjo ata
kuoti. Muštynės labai išsi
plėtė ir jose dalyvavę apie 
30 vyrų.

Kova baigėsi visiška kai-

UŽ ŽMONOS UŽMUŠIMĄ 
TAMOLIUNAS NUBAUS
TAS TIR 4 METAIS KA

LĖJIMO.
Vabalninko dvare ir vals

čiuje per Žolinių atlaidus 
pernai Tamoliunas prisidir
bo naminio alaus ir susikvie- 

' te daug svečių to alaus ger
ti. Vaišinos, visi gėrė, o kai 
alų išgėrė — galvos apsvai
go. Neblaivi būdami pradė
jo vaidytis ir muštis.

Svečiai vaidijosi tarpusa
vy, Tamoliunai irgi mušės 
tarp savęs.

Tamoliunas savo žmoną 
taip smarkiai sumušė ir jos 
galvą sudaužė, kad ji nuga
benta i Panevėžio žydų ligo
ninę antrą dieną mirė.

Apygardos teismas Ta- 
moliuną pripažino* kaltu ir 
nubaudė keturiais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Nubaustasis apygardos 
teismo sprendimą apskundė 
i? ūmams, prašydamas baus
mę sušvelninti, bet Rūmai jo 
skundą atmetė ir patvirtino 
apygardos teismo sprendi
mą.

POLITINĖ M. SAVINS-
Štai, kas atsitiko anądien Bostone. Ant slidaus tilto auto
mobilis paslido taip smarkiai, kad išmušė spragą geležinėj 
tvoroj ir pirmutiniai ratai jau nusmuko nuo tilto, bet už
pakaliniai užkliuvo už šaligatvio ir automobilis susilaikė. 
Kad tik kiek, ir jis butų nudardėjęs 30 pėdų žemyn. Auto- 
mobilium važiavo tūlas Roland Campbell, kuris stačiai ste
buklingu budu išliko gyvas.

TRAUKINYS SUVAŽINĖ- PAVOGĖ ARKLĮ, KAD 
JO DVI MAŽAS MER- BUT KUO UŽSIMOKĖT

GA1TES. KALVIUI UŽ MOKSLĄ.

Svečiu Namai Su
• Nuogomis Moterimis
■ Kaune, Jonavos gatvėje, 
'keliose vietose buvo laikomi 
į taip vadinami “svečių na- 
mai.” Vieni tokių namų ša

rvininkai jau nubausti, kiti 
į dabar laukia teismo, o treti 
i da tebedaro biznį.

Tuos trečiuosius svečių 
; namus policija vis tikrinda- 
Ivo.

Vienąsyk užeina policija 
;į šiuos namus, žiuri sėdi ap- 
i link stalą astuoni žydų gim
nazijos mokiniai.

Policija klausia:
—Ko jus čia laukiate, ko 

sėdite?
—Mes atėjome kortų pa

lošti...
—Tai ko nelošiate?
—Laukiame kortų...
Policija pradaro kito 

kambario duris ir jame ran
da Jievos kostiumuose mo
terų.

Tuose namuose gyveno 
:gražuolė Holaitė, atvykusi 
iš Hamburgo, anąsyk Kau
no apygardos teismo nubau
sta ir sėdi kalėjime už veži
ko primušimą.

Gimnazistai atiduoti tėvų 
globai.

Tuose namuose buvo ir 
kitas nuotykis ir jis bus už
baigtas svarstyti teisme.

| Vienas Vilkijos žydas,

Septintas Puslapio

PER NAMIŠKIŲ LAVONUS Į NAUJĄ 
MEILĘ IR “LAIMĘ.”

Rašytojas Knutas Ham- 
sunas yra parašęs įdomų ro
maną apie meilę. Jisai paro
do savo veikale, kad meilės 
pasauly visi yra lygus ir el
giasi vienodai, nežiūrint ai 
jie bus karaliai, ar ubagai.

Šita teisybė labai aiškiai 
matosi ir Lietuvos teismuo
se, kur nagrinėjamos žmog
žudystės arba nusižudymo 
bylos dažniausia buna kilu
sios iš meilės ar dėl meilės.

Tiesiog keistai atrodo, 
kad paprasta kaimo moterė
lė, kelių vaikų motina, ilgus 
metus gyvenusi su savo tei
sėtu vyru, įsimyli kaimyno 
ar savo berną ir su juo per 
savo šeimos lavonus kuria 
naują laimę, skina naujus 
meilės kelius.

Štai, šiomis dienomis

bedarbiui keliat] 
J jis rašytų pažįsta- 
Lietuvą gerai gyvo- 
g uždirbąs ir pana- 
iarbis, neturėdamas 
Ai, sutikdavo su pa-

uomeninis Pietų A- 
lietuvių gyvenimas, 

upratimu, dar nėn 
ai išsikristalizavęs 
aug atskirų lietuvis 
acijų, perdaug lait 
r tt.
keliauti po tuos kraš 
taip lengva. Nori 

, vienos valstybės no 
i į kitą, niekur negi 
iau sužinoti, kaip pr 

į ten patekti. Bai- 
keliauti pagal vien 
tsią atlasą, tačiau a? 
t. Jame buvo nubrėi 
dienos valstybės Į ka 
vkelis, o kaip pri» 
i,‘ jo neradau, paš- 
>. dar... tik busiąs, b 
įžk, tam sugaišto 
ą dienų.
kelionės R. 

režė medžiagoj 
sunaudosiąs, 

laikraščiuose, -M* 
organizacijoms ji® 
. ir tt.

miečių pergale: miestiečiai 
sunkiai sužeisti, peiliais su
badyti ir supiaustyti krito 
kovos lauke.

Trys žmonės buvo sun
kiai sužaloti, tai dėl to buvo 
pradėtas tardymas ir kelio
lika nugalėtojų patraukta 
tieson už sunkų kūno suža
lojimą.

Vėlai vakare Kauno apy
gardos teismas paskelbė re
zoliuciją:

K. Masteika, Vyt. Mastei- 
ka ir Petras Jonaitis nubau
sti po pusantrų metų sunkių
jų darbų kalėjimo; A. Ale- 
šiunas, B. Kačiulis, J. Ale- 
šiunas ir B. Kačiulis nubau
sti po 3 mėn. paprasto kalė
jimo ; visi kiti išteisinti.

Už nubaustuosius sunkių
jų darbų kalėjimu tėvai ir 
kaimynai padėjo užstatus, 
nes teismas paskyrė kardo
mąsias priemones.

KAITĖS BYLA.
Šiomis dienomis Kaune 

buvo sprendžiama M. Sa- 
vinskaitės politinė byla.

Jokio nusikaltimo prieš 
valstybę ar visuomenę Sa- 
vinskaitė nebuvo padariusi. 
Ji buvo tautininkų šnipų su
imta ir apkaltinta vien tuo, 
kad ji priklausiusi socialre- 
voliucionierių giupei, ku
rios centras esąs Berlyne.

Ją gynė socialdemokratų 
veikėja adv. Liudmila Purė- 
nienė ir adv. V. Stankevi
čius.

Bet kadangi šnipai paro
dė, jog Savinskaitė susiraši
nėjo su savo idėjos draugais 
užsieny, tai tautininkų teis
mas nuteisė ją pusantriems 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Be jokio prasižengi
mo !

ŽY-PATRIOTAI DAUŽO 
DU LANGUS.

Šiomis dienomis Šiauliuo
se patriotiškai nusiteikę jau
ni chuliganai išdaužė daug 
žydų langų.

Šiaulių apskr. viršininkas 
už langų , daužymą ir kito
kius chuliganiškus veiksmus 
jįdbĄiidė: VI. Blaškį—800 
įHtų, arba 1 mėn. kalėjimo, 
[Arnoldą ir Liudą Rainius 
•po 250 litų arba 14 parų 
‘arešto, Joną Ritkevičių 150 
j litų arba 14 dienų arešto, 
j Stasę Leonavičiūtę už Lif- 
jgico vaistinės vitrinos išdau- 
ižymą — 250 litų arba 14 
parų arešto. .

UVIŲ LAISVĖS M 
TOJŲ DRAUGYST 

WAUKEGAN, ILL

ALDYBA 1939 METAMS 
ačiulis — pirmininkas, 
Prescott St. Waukejin.il 
loravičia — pir fti.-papk® 
Lincoln st., Waukegan, t 

a. Gabris—nutarimų rast 
McAlister avė., Waukepi" 
a Kernagis—turtų rast
Vine Place, Waukegan, H MUŠTYNĖS KAUNO RES- 
.itiekunas — kasienua, TOR ANIJONE— 8th St., Waukegan,U lUKANUUSt.

kasos globėjai Viename Aleksoto (Kau-
.uraitis, k. Ambroiunas, n0 priemiestyje) restorane 

knygiai kijo muštynės, kuriu metu 
' maksaAo" *«■«“>. . dubininkas buvo 
ikštalis, j. janišaitis. smarkiai sumuštas; į jo gal- 
iirinkimai buna paskutinį & vą sudaužyta apie 10 alaus 
kožno mėnesio, 1:00 v. po? ^„,,1.,, 
ybės Svetainėje, kamp. D°nKU.
is sts., Waukegan, m. , Nuvezus į ligoninę J,o au- 

—sys ir lupos ištisą valandą 
'LJ buvo siuvinėjamos.

ZVTA
ARBCS VEIKALAS 
ŽMOGUI.
is žinios iš Anatomi- 
8.
;a3 sužinos apie savo 
ddlykų, kokių pinna

t r uotą, taip kad kiek- 
ir matyti savo kūno

žiai audimą apdaryta.
Kaina $2.50

V I s
So. Boston. Ma*».

UŽ JAKŠTO UŽMUŠIMĄ 
KAMARAUSKAI GAVO 

PO 3 METUS KALĖJIMO.
Ukmergės apskr., Taujė

nų vals., Varžų kaimo gy
ventojai Kazys ir Vaclovas 
Kamarauskai susimušė su S. 
Jakštu, kuriam taip sudaužė 
galvą, kad Jakštas trečią 
dieną mirė.

Apygardos teismas Ka
marauskus pripažino kal
tais, bet pasigailėjo, nes bu
vę Jakšto užpulti ir nubau
dė tik po trejus metus šun
aujų darbų kalėjimų.

SUDEGINO ŪKĮ.
Kalnynų kaime, Gudelių 

valsčiuje, Mariampolės ap
skrity, keršto motyvais buvo 
padegti ir sudegė ūkinin
ko S. triobesiai.

Gulivero Keliones į Nežino
mas Šalis.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ko:'“ ................................. 50c.

Tarp Kupiškio ir Suba
čiaus traukinys užvažiavo 
ant ėjusių geležinkeliu dvie
jų mergaičių: Janelinskai- 
tės Ginos 4 metų amžiaus ir 
Didžerekaitės Jadvygos 3 
metų, abi iš Kupiškio mies
telio’.

Mergaitės traukinio buvo 
sužalotos ir nugabentos į 
Panevėžio apskr. ligoninę. 
Pakelyje į ligoninę Janelin- 
skaitė Gina mirė, gi Didže- 
rekaitę Jadvygą manoma iš
gelbėti. *

PAGARSINIMAI [ 
‘KELEIVY'

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracl jon nevėliau PANEDE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siekti) mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai t tos 
savaites numerį nespėjama patal- 
pint.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar RltokĮ parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už didės* 
nlus garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes* 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugi), kai
na 1c. už žod|. Mažiausio Tajieško* 
Jlmo kaina 50c.

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

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

Vladas Dreigva tarnavo 
j Alytaus apskrity pas vieną 
ūkininką pusberniu. Jam 
Į nusibodo tarnauti, tai suma
nė eit mokytis kalvio amato, 
bet neturėjo pinigu užmo
kėti kalviui už mokymą, tai 
pavogė šeimininko arklį ir 
nuvedė parduoti.

Šis nevykęs‘Dreivos ban
dymas buvo išaiškintas, ark
lys grąžintas savininkui, o 
vaikėzas pasodintas į kalė
jimą.

Teismas jį pripažino pa
kaltinamu, bet nutarė palei
sti ligi bylos išsprendimo iš 
kalėjimo ir atiduoti jį tėvų 
priežiūrai.

BYLĄ PRALAIMĖJĘS 
KERŠIJO SAVO PRIEŠUI.

Liudas Palaima ir Vikto
ras Žitkevičius Ukmergėje 
turėjo bylą, kurią Žitkevi
čius pralaimėjo. Namo su
grįžo kartu. Pakelėj juodu 
pradėjo bartis, dėl tos bylos 
ginčytis, o paskui muštis. 
Žitkevičius sunkiai sužeidė 

I Palaimos ranką, alkūnės 
-kaulą sutrupino.

Už tai Kauno apygardos 
teismas Žitkevičių dabar nu
baudė dvejais metais sun
kiųjų darbui kalėjimo.

anksčiau Kaune laikė resto
raną, kuriame padavėja bu
vo viena ukmergiškio žydų 
tautybės piliečio žmona, 

I persiskyrusi su vyru ir drau
gaujanti su restorano laiky
toju. Taigi, ukmergiškis su 
! vilkijiškiu pykosi ir ukmer- 
jgiškis vilkijiškį vis skundė, 
kad jis Jonavos gatvėj lai
kąs svečių namus.

i Vienąsyk policija patik
rino tuos svečių namus, tai 
buvę juose svečiai, apie 10 

'žmonių, šokinėjo pro lan
gus. Pro langą šoko ir tas 
vilkijiškis, kuris Vilkijoj pa
liko žmoną, o Kaunan atva
žiavo paūžti.

Bet jis teisinas, kad at
ėjęs tik į svečius, o su tų na
mų laikymu nieko bendra 
neturįs. Bet vis tiek tas vil
kijiškis ir dar dvi moters 
patraukti tieson ir kaltinami 
viešųjų namų laikymu.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

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

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

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

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

Kauno teisme kaltinamųjų < 
suolan pasodintas 16 metų 
jaunuolis Juozas Gutaus
kas, iš Šaulių apskr. ir vals
čiaus, girininko Žilaičio ber
niukas, ir teismas tą jaunuo
li nubaudžia šešeriais metais 
kalėjimo. Už ką? Už tai, 
kad jis kaimynės Mortos 
Pakulienės, 47 metų am
žiaus moters įprašytas, už 10 
litų atlyginimą kėsinosi nu
šauti Žilaičio tarnaitę Zosę 
Jakutytę, kuri neva vedanti 
iš kelio Pakulienės vyrą Pa
kuli. Bet Gutausko šūviai 
buvo netaiklus: dusyk šovė 
ir abu sykius nepataikė, o 
paskui šautuvas sugedo.

[išsitraukė revolverį ir žmo
ną vietoje nušovė.

| Apygardos teismas Viso- 
lekį nubaudė 15 metų sunk, 
[darbų kalėjimo.

Nubaustasis padavė ape
liacinį skundą, bet ir Rūmai 
jo nepasigailėjo — bausmę 

| patvirtino.
I • Praėjusių metų liepos 6 
'd. Jonavoj, turgavietėj keli 
įvaikinai kalbėjosi su mergi
nomis. Prie jų atėjo kiti pa
žįstami vaikinai, jų tarpe ir 
Eduardas Venšreideris, ku
ris prie konkurento pradėjo 
kabinėtis, šoko muštis. Už
pultieji gynės, o kai vėliau 
priėjusieji nesiliovė puolę, 
Venšreideris išsitraukė re
volverį ir pradėjo šaudyti. 

I Venšreideris šaudydamas 
I pataikė Baliui Truskauskui 
i ranka ir sužeidė.

Pirmoje teismo instanci
joje kaltinamųjų suole šalia 
Gutausko sėdėjo ir Pakulie- 
nė, bet nebuvo įrodymų jai 
apkaltinti, ji visomis ketu
riomis gynėsi, ir teismas ją 
išteisino.

Gutauskas nuoširdžiai pri
sipažino, plačiai paaiškino 
visas aplinkybes, lai Rūmai 
jo pasigailėjo ir bausmę su
mažino ligi trijų metų kalė
jimo.

Antras žiaurus meiles pa
vyduolis buvo teisiamas taip 
pat nuo Šiaulių, būtent Sil
vestras Visockis, Šiaulėnų 
valse., Dirželiškių km. gy
ventojas.

Po ilgų bendro gyvenimo 
metų, Visockis pradėjo įta
rinėti (ne be pagrindo) sa
vo žmoną Antaniną, kad ji 
turinti santykius.

Praėjusių metų kovo 4 d. 
Visockis ėjo su žmona per 
mišką, beeidami pradėjo 
bartis, vienas antram prie
kaištauti. Pagaliau Visockis

PAŽANGUS SĄVAfTRAsTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

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

“A. L. BALSAS” 
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

Kitose vietose moteris 
smarkiai sumušė kočėlais 
vieną vyrą, kuris vos gyvas 
atvežtas į ligoninę.

MARIAMPOLĖS APSKRI
TY VAIKAS UŽMUŠĖ 

VAIKĄ.
Mariampolės apskrity, Ši

lavoto valsčiuje, Tartupkos 
kaime Pianas Brūzga šau
tuvo buože užmušė draugą 
Antaną Vaičiūną. Vaikai 
(Pr. Brūzga teturi 16 metų, 
o Ant. Vaičiūnas 17 metų) 
susibarė už niekus ir besi
bardami tiek įsikarščiavo, 
kad įvyko žmogžudystė. Pr. 
Bruzda sulaikytas ir patal-

Į Ll ETŲ VĄ
Jus keliaustt greitai ir patogiai musų 

ponuliariais laivais:
BREMEN • EUROPA

COLUMBUS
NEW YORK • HAMBURG 
HANSA • DEUTSCHLAND

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš • Bremen ar Hamburgo.

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

džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

252 BOYLSTON ST., BOSTON. MASS.
^HAMBURG-AMEBICAN LINE® 
@N0RTH GERMAN LLOYDlSl

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

Už pasikėsinimą nužudy
ti žmogų, apygardos teis
mas Venšreiderį pripažino 
l aitu ir nubaudė pusantrų 
metų kalėjimo, bet Rūmai 
pripažino, kad Įkaitinama
sis šovė gindamasis ir po to, 
kai nukentėjusis neteisėtai 
pavartojo smurtą prieš kal
tinamąjį, ir Venšrcideriui 
bausmę sumažino ligi 6 mėn. 
paprastojo kalėjimo.

PANEVĖŽY PASIKORĖ 
JONAS ŠMURICKAS.
Vasario 12 d., Plukių gat. 

savo bute, pasikorė Jonas 
Šmurickas, 43 melų am
žiaus.

2 Asmeniškai Lydimos

Pirmoji Gegužės-May 31 <1.
I (nepersedant iki Klaipėdos)

Antroji Liepos-July 1 d.
Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins- 
kas, švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš ėia lai
vu ■•MARIEHOLM” į 
Klaipėdą

Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retknrtinj lei* 

dinj "Turizmo Žinios".
Kiti išplaukimai iš New Yorko: J

DROTTNINGHOLM kov. 18 bal. 15 |
GR1PSHOLM kovo 3(1, gegužės 4
KUNGSHOLM birž. 3, rug|>. 19

I Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 
j SWEDISH AMERICAN LINE 

154 Boylston Street, Boston. Mass, a—

į GRAŽIOS EILES, DAINOS 
| IR BALADOS

SIELOS
BALSAIs ,=====

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslą, 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eiles: 

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
5 Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriaušia 
y siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- 

stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 
2 resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.
į “KELEIVIS”

253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Waukejin.il


Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 11. — Kovo 15 d., 1939 m.

Vietinės Žinios
Mirė Ignas Ramasevičius.
Pereitą savaitę pranešėm ■ 

skaudžią žinią, kad Ignui

SUĖMĖ MAŽAMEČIŲ VA
GIŲ ORGANIZACIJĄ.

Jauni piktadariai vogdavo 
iš laiškų baksų WPA čekius 

ir pas biznierius juos 
iškeisdavo.

Pereitą sąvaitę South Bo
stone buvo areštuota 10 jau
nų banditų, nuo 12 iki 16 
metų amžiaus, kurie atlup
davo laiškų baksus prie na
mų ir vogdavo laiškus, jieš- 
kodami juose WPA darbi
ninkams siunčiamų valdžios 
čekių. Kiek policijai žino
ma, pavogtų čekių buvę iš
keista jau už kokį $100. Va
giliai suklastuodavo po tais 
čekiais parašus ,ir iškeisda
vo juos pas įvairius biznie
rius. Dabar policija žada 
areštuoti ir tuos biznierius, 
kurie priimdavo vogtus če
kius.

Daugumas tų vagišių gy
veno valdžios pastatytoj 
naujų butu kolonijoj, Old 
Harbor Village, ir tenai 
daugiausia tų čekių jie pa
vogdavo. Tas banditizmas 
prasidėjo jau apie 3 mėne
siai atgal ir policija iki šiol 
jį tyrinėjo, iki sužinojo, kas 
tie piktadariai per vieni ir 
kur jie gyvena.

Suimti vagiliai teisinasi 
kad jie tai,dalydavę tik “dėl 
fonių.” Tačiau jie prisipaži
no, kad jie turėjo tikrą va
gių organizaciją ir vogė ne 
“dėl fonių,” bet norėdami 
lengvai pasidaryti pinigų 
ant visokių “good time.” Jie 
turėdavo pirmininką, turė
davo sargus, kurie stovėda
vo sargyboj kai kuris bak- 
sas buvo plėšiamas, ir turė
davo net iždininką, kuris su
rinkdavo visą grobį ir pas
kui lygiai visiems išdalinda
vo pinigus. Už tuos pinigus 
jie pirkdavosi cigaretus, ei
davo į “mūvės” ir girtuok
liaudavo.

Sako, Bostonas arti ban
kroto.

Bostono miestui gręsia 
finansinė katastrofa ir ban
krotas, jeigu nebus sustab
dytas pinigų eikvojimas, 
pareiškė vienas kalbėtojas 
namų savininkų mitinge 
Tremont Temple salėj. Jisai 
nurodė, kad niekur kitur 
pasauly miesto valdžia ne
kainuoja tiek daug, kaip 
Bostone, kurį valdo airiai 
katalikai. Mokesčiai čia ke
liami ir keliami. 1908 me
tais namų savininkai mokė
jo po $16 nuo tūkstančio 
vertybės, o šįmet numato
ma jau $45. Surinkta statis
tika parodanti, kad viduti
niškai kiekvienam piliečiui 
Amerikos miestų valdžia 
kainuoja po $47.66 per me
tus, o Bostone, kurį valdo 
airių politikieriai, $76.66.

Byla prieš vėliavos gerbimą 
eina i aukštesnį teismą.
Norėdami pasirodyti di

deliais “patriotais,” prasi- 
vogę politikieriai įvedė 
Massachusetts valstijoj įsta
tymą, kuris reikalauja mo
kyklų vaikus vėliavą saliu
tuoti. Tūlas William John
son iš Deerfieldo uždraudė 
savo vaikams šitą veidmai
nių įstatymą pildyt ir užtai 
iš mokyklos buvo pašalinti 
jo 3 vaikai. Johnsonas ap
skundė mokyklų tarybos po
litikierius vietos teisman, 
bet tas teismas jo skundą at
metė. Todėl Johnsonas da
bar pasisamdė gerą advoka
tą iš New Yorko ir apskun
dė vietos teismą į Jungtinių 
Valstijų apygardos teismą. 
Johnsonas tvirtina, kad tas 
vėliavos saliutavimo įstaty
mas yra nekonstitucinis ir 
todėl džingos neturėjo tei
sės jo vaikus iš mokyklų pa
šalinti.

Ruošiasi apdėti biednuo- 
menę mokesčiais.

Massachusetts legislaturai 
dabar yra ruošiami du įneši
mai apdėti visuomenę par
duodamuoju mokesniu (sa
les tax). Tą mokesnį turėtų 
mokėti visi, kas tik nueis 
krautuvėn ko nors nusipirk
ti. Politikieriai jau apskai
čiavo, kad imant po 2 centu 
nuo kiekvieno dolerio, jie 
per metus galės surinkti a- 
pie $40,000,000. Nuo šito 
mokesnio nebūtų iiuosi net 
ir bedarbiai. Ištiktųjų, tai 
“sales tax” ir yra taikomas 
biednuomenei, nes ji, kaip 
skaitlingiausia visuomenės 
klasė, daugiausia visko iš
perka.

Sučiupo 6,000 apgavingų 
loterijos tikietų iš Kanados.

Pereitą savaitę pašto in
spektoriai Bostone sučiupo 
6,000 apgavingų liotei i.jos 
bilietų, kurie buvo siunčia
mi iš Kanados. Valdžios at
stovai sako, kad pirkusieji 
tuos bilietus žiopliai tikėjosi 
laimėti daug pinigų Šveica
rijos kantonų lioterijoj. Lio- 
terija turėjusi but. lošiama 
Velykų dieną. Bet valdžios 
atstovai sako, kad tie bilie
tai yra spausdinti Kanado
je ir su Šveicarijos lioterija 
neturi nieko bendra. Žmo
nės, kurie juos pirko ir mo
kėjo po $3.00, buvo apgauti.

Baisios sniego pūgos—žuvo 
24 žmonės.

_____ , _________ __ Pereitos pėtnyčios vakarą 
Ramasevičiui buvo nupiau- Bostone ir visoj Naujoj An
ta ligoninėje koja. O dvi 
dienas vėliau jo žmona pra
šo mus pranešti, kad Ignas 
Ramasevičius kovo 7 d. mi
le, sukakęs vos 52 metų am
žiaus. Velionis paėjo iš Su- 
dvariškių kaimo, Stakliškių 
parapijos. Amerikon atva
žiavo 1906 m. Buvo laisvų 
pažiūrų žmogus ir visą laiką 
rėmė lietuvių reikalus. Pali
ko dideliam nubudime žmo
ną Oną, taipgi brolį ir seserį 
Amerikoje ir Lietuvoje. Ve-

i lionies žmona prašė pareik- 
išti padėkos žodį visiems 
draugams ir giminėms, ku
rie dalyvavo šermenyse ir 
palydėjo jo kūną j amžinąjį 
poilsį. R.

Senvičius pasmaugė alkaną 
bedarbį.

Pereitą savaitę miesto li
goninėj mirė Bonifacas No- 
vakas, 65 metų amžiaus be
darbis, kuris buvo tiek alka
nas, kad gavęs senvičių per
daug iš karto atsikando ir 
nesukramtęs rijo. Didelis 
kąsnys įstrigo gomurin ir 
pasmaugė nelaimingąjį.

Pagrobė iš automobiliaus 
brangmenų už $757.

Everette dienos metu pe
reitą sąvaitę išmušė auto
mobiliaus langą ir pavogė 
portfelį, kuriame buvo už 
$757 auksinių daiktų ir kito
kių brangmenų.

Radio programa.
Kovo 18, radio programa 

per stoti W0RL, 8:00 ryte:
(1) žinios; (2) muzika: (3) 
kalbės Dr. Repšis iš Cam
bridge.

Kovo 19, radio programa 
per tą pačią stotį, nuo 9:30 
lyte bus sekanti: (1) Al Ste
vens orkestrą iš S. Bostono;
(2) dainininkė Ona Baltrus 
iš So. Bostono; (3) smuiki
ninkas Povilas Lapenas iš 
So. Bostono su akompaniste 
Elena Žukauskaite.

Step. Minkus.

glijoj prasidėjo sųiego pū
gos, kurios siautė iki šio pa- 
nedėlio vakaro ir suparali- 
žiavo visą judėjimą. Orlai
viai ir jūrių laivai negalėjo 
pasijudinti nei iš vietos. Au
tomobiliai sustojo. Vietomis 
sustojo ir traukiniai. Išėjęs 
iš Bostono į šiaurę laikraš
čių traukinys anksti šio pa- 
nedėlio lytą ties Lowelliu 
nuėjo nuo bėgių. Bostone, 
ties Dudley streetu, nušoko 
nuo bėgių gatvėkaris, smar
kiai sukrėsdamas 30 žmo
nių. Sniego privertė vieto
mis iki 30 colių. Bostone šį 
panedėlį neatsidarė ir mo
kyklos, nes vaikai negalėjo 
per sniego pūgą susirinkti. 
Laikraščiai praneša, kad 
per šitą audrą žuvo iš viso 
24 žmonės.

Dabar bijomasi potvinių. 
Jeigu užeitų lietus ir staiga 
šitiek sniego paleistų, tai kil
tų didžiausi potviniai.

Sudegė 32 karves.
Hadley apylinkėj, nela

bai toli nuo Bostono, perei
tos subatoš naktį Paulo 
Searlo farmoj užsidegė tvar
tas ir daržinė. Ugnis sunai
kino abudu trobesiu ir visus 
gyvulius. Sudegė 32 karvės 
ir pora arklių. Nuostoliai 
apskaitomi i $7,500.

$100,000,000 uosto darbam.
Politikieriai sugalvojo, 

kad reikia “pagerinti” Bos
tono uostą, ir kad tam dar
bui būtinai reikia $100,000,- 
000. Bus iš ko vogti!

VISIEMS SVARBI ŽINIA.
Namų savininkai, kurių tak

sai ant namų yra per aukšti, at
eikite į •Žinyčios Patarnavimo 
Ofisą, 2 Atlantic st., So. Bosto
ne. ir mės padėsime jums na
mų mokesčius numažinti. Ofiso 
valandos: Seredomis ir Subato- 
mis nuo 9:30 iki 4-riti. Bile rei
kalu ateikit pas mus, mes patar
nausime. B. F. Kubilius,

Žinyčios Ministeris;

Buvo pavogę majoro Tobi- 
no automobilių.

Pereitą savaitę, kai Bos
tono majoras Tobinas lėba
vo Chambers of Commerce 
baliuje, vagys pavogė jo 
brangii limuziną. Vėliau po
licija rado jį vagių pamestą 
South Bostone.

Koncertas ir Krutami Pa
veikslai

Kovo (March) 19 d., ne
dėlioję, 7:00 vai. vak. Lie
tuvių M. Žinyčios svetainėj, 
įvyks puikios pramogos. 
Programa susidės iš lošimų, 
dainų, juokų ir kintamų pa
veikslų. Įžanga bus labai 
maža. Rengia L. M. Žiny
čios jaunuomenė ir Dr. Ba
sanavičiaus Kliubas.

Kambariai, mažai šeimynai 
arba dviem pavieniam

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

A. J. NAMAKSY
Real Estate Jc Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ, 
PLUMB1NGŲ. Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POP1ERŲ. Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausiš Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4G18

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom, Užtrauktam Naują 
Viršų, Naujai Perdirbant. 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

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablcnai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

6

Tcl. CAPitol 6154

A. .f. YOUNG 
(JANKAUSKAS) 

ADVOKATAS
BEACON STREET, Room 627, 

BOSTON, MASS. 1 
Res. SOUth Boston 4673

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS) i

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman .t, arti Central »kv.

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu 11994
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIU0LAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
197 SUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder;
Iš Leningrado.

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 4570.

12
6.
9.
12

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
ir susitaru*.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

Užmokėjo taksas, bet ne
pažymėjo kas.

Taksų kolektoriaus ofise 
prie vieno kasininko lange
lio pereitą sąvaitę buvo ras
tas padėtas konvertas, į ku
rį buvo įdėtos penkios nau
jos 10-dolerinės ir pažymė
ta, kad tai už “nesumokė
tas taksas.” Bet už keno tak
sas, nepasakyta. Asmuo, ku
ris paliko 50 dolerių, nepa
žymėjo nei savo vardo, nei 
adreso.

Parmušė ir apiplėšė mer
giną.

Ant Sumner streeto, Dor- 
chesteryje, pereitos subatos 
vakarą prie pat savo durų 
buvo užpulta Geraldina 
Ford, 16 metų amžiaus mer
gaitė. Užpuolikas griebė už 
jus rankinuku (paketbuko). 
Kai mergaitė pradėjo klyk
ti, jis pagriebė abiem ran
kom jai už kaklo ir prismau
gęs bloškė ją į šaligatvį. 
Tuomet pagrobė jos ranki
nuką, kuriame buvo $2, ir 
pabėgo

Banditams tikras rojus.
Šį panedėlį Middlesex Su

perior teisme policija pasta
tė prieš teisėją Donahue 3 
banditus, kurie prisipažinę 
padarę jau ne vieną gink
luotą užpuolimą. Sarusio 19 
jie užpuolė ir apipiešė Mal- 
dene tūlą J. Kaplaną. Sau
sio 25 tame pačiame Malde- 
ne jie ginkluoti užpuolė ir į 
apiplėšė tūlą Edną Thainą. 
Taip pat plėšimo tikslu jie 
buvo užpuolę ir sumušė 
Maldeno krautuvninką Wil- 
liamą P. Rice’ą. Be to, jie 
yra pavogę automobilį 25 
sausio.

Teisėjas Donahue neva 
nuteisė tuos kriminalistus 
kalėjiman, bet ant vietos 
bausmę suspendavo ir pa
leido visus tris laisvėn. Bet 
ar paleistų tas teisėjas 3 
streikierius, kurie ginkluoti 
užpultų savo priešus ske- 
bus?

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveiksiąs.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

BROLIAI MOTUZAI NAUJOJ ANGLIJOJ
Pamatykite brolių Motuzų gražius judamus paveikslus, 
naturalėse spalvose. Jie bus rodomi šiose vietose:
Kovo 16 d., 7 vai. vak, Šv. Kazimiero Parap. Salėje, 

Smith St., Providence, R. L 
d., 8 vai. vak., Nekalto Pras. Parap. Salėj, 
Windsor St., Cambridge, Mass.
d., 7:30 vai. vak. Lietuvių Ukėsų Kliube,

41 Berkeley
Kovo 19 d., 7:30

W. 6-th St.,
Kovo 23 d., 7:30

407 Lafayette St., Bridgeport, Conn.
Kovo 24 d., 8 vai. vak. Lietuvių Svetainėje, 

309 E Street, South Bostone.
Kovo 25 

294
Kovo 26 

163
Kovo 28

29 John St., Waterbury, Conn.
Kovo 29 d., 7:30 vai. vak. Šv. Juozapo Mok. Salėj, 

Waterbury, bus rodoma antra dalis.

350
Kovo 17

432
Kovo 18

St., 
vai. 
So. 
vai.

Lawrence, Mass.
vak. šv. Petro Par. Salėj, 
Bostone.
vak. L. Jaunų Vyrų D-jos Salėj,

d., 7:30 vai. vak. Lenkų Am. Pil. Kliube, 
Pleasant St., Gardner, Mass.
d., 7:30 vai. vak. Am. Liet. Piliečių Kliube, 
Harvard St., Cambridge, Mass.
d., 7:30 vai. vak. Šv. Juozapo Mok. Salėj,

Mokslas

Jūsų vaikams seksis daug geriau mokslas, S
kuomet nupirksit jiems

TYPEWRITER (RAŠOMĄ MAŠINĖLĘ), h
•» o

nes jiems palengvina padaryt namiėje lekcijas. S
Mes parduodam tik geriausias Underwood ir S
Corona, ir tik už $29.95 su visais naujausiais S 
parankumais. :j. . S

LAIKRODŽIUS parduodam tik geriausių kumpa- & 
nijų Waltham, Elgin, Hamilton ir etc. q
TAISOME, perdirbame iš senų laikrodžių, žiedų ir 

akinių į vėliausios mados. y-.
Duodam ir ant išmokėjimo. • tį

ROLAND KETVIRTIS & C0. į 
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. įį

Tel. SOUth Boston 4649 R

Tel. SQU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST 

Gėlė? Visokiam Reikale 
Mes specializuojant Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatėm iki 20 mylių. 

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

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

Vincas Balukonis
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIŠ1NT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių. 
Vakarais, specialiai paruošia
mi užkandžiai. Gera miera. 
Puikų patarnavimą užtikrina-1 

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

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LiIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoįu akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyepiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARN1S, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
SU PAAIŠKINIMAIS ANGLIŠKAI, SUTAISĖ DR. D. PILKA 
IŠ LIEITUVIŲ KALBOS KURSŲ, kurie dėstomi globojant 
Massachusetts Department of Education Division of University 

Extension.
TURINYS:

Pilnai Išdėstyta Gramatika. Įžanga j Rašybų—Sintaksė. 
Skyriaimijų Ženklų Nurodymas.
Apie 1,000 Veiksmažodžių įskaityta ir Išaiškinta Angliškai. 
Pagrindinių žodžių Terminologija Paaiškinta Angliškai.

Vadovėlio turinys lengvai suprantamas ir taikomas daugiausia 
Amerikos lietuviams. Kaina $1.00 su prisiuntimu

Reikalaukit prisiunčiant pinigus.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.
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TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Village & Grill
Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.

Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

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

NEDĖLD1ENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.
Specialė Programa Evacuation Day, Vakare.
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KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

CIUOT I BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — sdvininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CAB1T

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

south
Boston
1058

ST U D EB A K ER A UTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.


