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METAI XXXIII

Ispanijoje Siaučia Baisus Tsingtao Miestą.

Mūšiai Del Teruelo
SNIEGO PUSNYSE KAU- 
JASI 200,000 KAREIVIŲ.
Fašistai sutraukė 100 bate

rijų artilerijos, tiek pat 
tankų ir orlaivių.

, “Keleivy” jau buvo rašy
ta, 'kad Ispanijos lojalistai 
paėmė Teruelo miestą, kurį 
fašistai laikė savo rankose 
nuo pat karo pradžios.

Kadangi tas miestas yra 
svarbus geležinkelių maz
gas ir šiaip turi labai dide
lės strateginės reikšmės, tai 
jo netekimas fašistams bu
vo didelis smūgis.

Gen. Franco todėl sutrau
kė visas savo jėgas, kokių 
tik Mussolinis su Hitleriu 
yra jam pristatę, ir pradėjo 
pulti Teruelą kontratako
mis. Iš pradžių vyriausybi- 
hinkų pozicijas čia atakavo 
tik fašistų orlaiviai, bet 
jiems nelabai sekėsi, nes lo
jalistų lakūnai juos atmuš
davo ir kas dieną numušda- 
vb žemėn po keliatą itališ
kų bombanešių. Todėl gen. 
Franco sutraukė da 100 tan
kų, 100,000 kareivių ir 100 
baterijų artilerijos. Ir visos 
šitos karo mašinos buvo pa
leistos darban prieš Teru- 
felą.

' Tuo tarpu tenai prasidėjo 
didelės sniego pūgos ir šal
čiai. Sakoma, kad kareiviai 
kovoja sniego pusnyse, prie 
sunkiausių aplinkybių, be 
jokio pailsio, be maisto, ir 
daug jų sušąla mirtinai.

Prieš Naujus Metus fašis
tai pasigyrė pasauliui, kad 
jie lojalistus iš Teruelo jau 
išmušę ir “švenčią didelį 
laimėjimą.” Bet dabar pa
sirodo, kad fašistai pasigy
rė peranksti, kaip ir visuo
met jie daro. Rašant šiuos 
žodžius yra jau 4 sausio, 4 
dienos po Naujų Metų, o fa
šistai Teruelo da nėra už
ėmę. Nors iš karto jiems bu
vo pasisekę lojalistus iš ke
lių pozicijų Teruelo apylin
kėj išstumti, bet dabar Ma
dridas praneša, kad lojalis
tai vėl tas pozicijas atsiėmė 
ir ruošia fašistams da dides
nį smūgį. Lojalistai čia irgi 
turi 100,000 kareivių, taip 
kad iš viso čia kaujasi 200,- 
000 vyrų. Karo žinovai ma
no. kad prie Teruelo dabar 
vyksta lemiamas mušis, ir 
kuri pusė jį laimės, toji lai
mės karą.

VOKIEČIŲ PRINCAS VE
DA RUSŲ BALTAGVAR- 

DIETĘ.
Kaizerio anūkas, princas 

Ferdinandas, veda kuni
gaikštytę Kirą, rusų balta
gvardiečių vado, didžiojo 
kunigaikščio Kirylo dukte
rį. Kirylas yra vienas iš tų 
baltagvardiečių, kurie reiš
kė prtensijų prie nesamojo 
Rusijos sosto.

TAM LAKŪNUI TVORA 
BUVO PERAUKŠTA.
Šį panedėlį New Yorko 

juodveidis Newkirk mėgi
no lėkti orlaiviu. Bet ant 
kelio jam pasitaikė aukšta 
tvora, kuri sulaikė jo orlai
vį ir sugadino visą skridir 
mą. Negana to, policija are
štavo jį už nusileidimą mie
sto parke ir išgriovimą mie
sto tvoros.

Kiniečiai pradėjo savo
šistams Smūgis.
Italijos kurstomi, Egipto 

(mėlinmarški-'

S Korespondentai. iWashingtone Susirinko
Caude miestely, už 5 mylių 
nuo Teruelio, pereitą sąvai-miestų nuo japonų jau ne- tautininkai (mėlinmarški-'nuo Teruelio, pereitą sąvai- 

beginti. Vietoj to, jie sunai- niai fašistai) pradėjo reika- tę sustojo papietauti penki j 
_ kiną juos ir pasitraukia to- lauti nepriklausomybės nuo automobiliai su korespon-j 

KumuniįOJ Susidarė lyn be mūšio, palikdami Anglijos. Mussolinis tikėjo-1 dentais. Diena buvo labai 
KlerfaŠistinė Vai iP^šui tiktai griuvėsius ir si tuo budu suduoti smūgį šalta ir jie valgė automobi- i

džia.
Šiomis dienomis Rumuni

joj įvyko parlamento rinki
mai ir liberalinės vyriausy
bės šalininkai pralaimėjo, 
todėl premjero Tatarescu 
kabinetas rezignavo, o nau
jai vyriausybei sudalyti ka
ralius Karolis paskyrė Ok-

I tavianą Gogą, biaurų juo
dašimtį, tautinių krikščio
nių partijos vadą, kuris tuoj 

Į ir sudarė savo plauko mini
sterių kabinetą. Tautiniai 
krikščionys Rumunijoj yra 
neskaitlinga, bet baisiai re
akcinė partija. Savo juoda 
šimtiškumu ji pralenkia net 
Vokietijos tautininkus (na

ščius). Ji yra griežtai nusi
stačiusi prieš demokratiją, 

1 prieš parlamentą, prieš žy
dus, prieš Sovietų Rusiją ir 
prieš vienybę su demokrati
ne Francuzija ir Čekoslova
kija. Už tai ji labai palinku
si į vienybę su fašistine Ita
lija ir Vokietija. Gogą jau 
paskelbė karą visiems žy
dams, kurių Rumunijoj yra 
l,2()O,O0O, ir visiems ki
tiems svetimtaučiams. Jiems 
draudžiama užsiimti kokia 
nors profesija, turėti kukį 
nors biznį arba tarnybą. 
Taigi faktinai iš visų sve
timšalių atimama visi pra
gyvenimo šaltiniai.

rukstančius degėsius. Tai Anglijos imperijai 
primena rusų taktiką, kurie Egiptas turi 1„‘_ 1 _____ ________ _ ______ r__
1812 metais traukdamiesi reikšmės Viduržemio Juros semti vandens iš upelio, 
prieš Napoleono armiją ir Suezo Kanalo kontrolei.;Viršum galvų dūzgė armo-. 

j taip pat viską naikino, net Tačiau išėjo kitaip. Gudri tų šoviniai. Staiga pasigir- 
ir Maskvą sudegino. Šitokia Anglija su Egiptu nesigin- do smarkus trenksmas ir 
taktika franeuzus pražudė, čijo; ji pripažino jam ne- durnai su dulkėmis apsupo 
Ar pasibaigs ji tokia pat priklausomybę ir prižadėjo automobilius. T' 
katastrofa japonams, paro- duoti apsaugą nuo užpuoli- šoko iš automobilių laukan.

pojai, nes liuose. Pro juos ėjo lojalistų 
labai didelės kareiviai su mulais pasi-

Nauja Kongreso Sesija
ROOSEVELTAS REIKA
LAUJA SVARBIU RE

FORMŲ. ‘

kraštui savo diktatūrą.
Taigi, iš šitų kalbų kapi

talistai buvo supratę, kad 
Rooseveltas reikalaus gal 
didelių suvaržymų stam
biam kapitalui. Bet kai jis 
nieko panašaus nepasakė, 
jie dabar lengviau atsikvė
pė.

dys tik laikas. Bet kiniečiai mo. Jaunas Egipto karalius Tuo tarpu ir antras šovinys! L-oiu
Tsingtao uostą jau sunaiki- Faroukas užtai pareiškė sprogo. Visi krito ant že-L-., 
no. Kai japonai anądien pa- Anglijai ištikimybę ir už- mes. Kai durnai ir dulkės <•
ėmė Šantuno provincijos’darė organizaciją WAFD, išsisklaidė, netoli nuo auto- 
sostinę Tsinaną ir pradėjo kuri pataikavo Italijai ir mobilių gulėjo užmušti 3 
žygiuoti Tsingtao kryptimi, kurstė gyventojus prieš An- mulai ir 5 kareiviai. Buvo 
kiniečiai tuojaus čia sudegi-' gliją. Kai Egipto premje- sudaužytas ir vienas auto- 
no japonų audinyčias, ver- ras Mustafa Nahas Paša už mobilis su korespondentais, 
tinamas į $87,000,000. Tai fašistus užsistojo, tai kara- KT"” v------ „; -
buvo tik pradžia. Toliau jie Į liūs pašalino ir jį, o jo vie- 
pradėjo dinamituoti ban- ton paskyrė Anglijos šali
kus, telefono ir telegrafo ninką Mahomedą Mamudą, 
ofisus, radio stotis ir kitas kuris sudarė ir visą ministe- 

' ’ » rių kabinetą iš palankiųįstaigas. Kad japonai taip 
greitai neužeitų, kiniečių 
generolai pakelėj tyčia juos 
sulaikė ir priešinosi, kad 
davus saviškiems ' daugiau 
laiko miestą naikint. Sprog
dinimas ėjo beveik dvi są- 
vaites. Kai jau viskas buvo 
sunaikinta, tuomet kinie
čiai pąsitraukė, palikdami 
priešui tiktai laužą.

New Yorko magazinų 
“Newsweek” ir “Spur” ko
respondentas Johnson buvo 
jau nebegyvas. Anglų Rei- 
terio korespondentas Sheep
shanks ir amerikiečių Asso- 

Anglijai žmonių. Egiptas ciated Press koresponden- 
dabar paskelbė Angliją sa- tas Neil buvo sunkiai sužei- 
vo sąjungininke. Tai yra' sti jr tuo j mirė, 
skaudus antausis fašistiškai' 
Italijos “diplomatijai,” ku
rios tikras vardas yra intri
gos.

Reakcininkai džiaugiasi, 
kad jo kalba buvo švelnes

nė, negu jie tikėjosi.
Šį panedėlį Washingtone 

susirinko nauja Jungtinių 
Kas ėvvas lValstiJ^ Kongreso sesija, ir 
km,, _ ’ susirinkusiems šalies atsto-

| vams prezidentas Roose- 
“ o pa

ko liaudis iš 
šios sesijos laukia ir kokių 
reformų valdžia reikalaus.

Visų pirma jisai pažymė
jo, kad pasaulio taikai grę- 
sia didelis pavojus. Taika 
gerai apsaugota demokrati
nėse valstybėse; bet di- 
džiausis pavojus jai gręsia 
iš tų valstybių, kurios de-j 
mokratija atmetė, arba kur 
ji da nebuvo .s^slyta To-.m “*tačiau‘ tik maža‘ dalį 
del ir Jungtinių Valstijų bedarbiy 
liaudis, kuri susideda is 
130,000,000 galvų, turi but

10,800,000 Bedarbių 
Amerikoje.

Šį panedėlį Washingtono 
vyriausybė paskelbė,, jog 
pravesta andai bedarbių re
gistracija parodė, kad da
bartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra daugiau kaip 
10,800,000 žmonių, kįUrie 
jieško darbo ir negali jo 
niekur gauti. J •

Nors yra įvestas ir Veikia 
socia|ės apdraudos įstaty-

__ ___ „ ir kitokių betur
čių gauna pagalbą. Wash- 
ingtono žiniomis, dabarti-11 LUU 11111 C. • * • . • ’ ~ T 111KVU11U Zz 1111 . UdUdLLl“

Taip šitąįvykį pasakoja savo šalies nju ]aįku yos' tik 2,100,000
jų draugas John Begandt.

LONDONE GAUDO SĄ
MOKSLININKUS PRIEŠ 

STALINĄ.
Londono “Daily Sketch” 

išspausdino sensacinę žinią, 
kad Anglijos sostinėn atvy
ko Sovietų slaptosios polici
jos agentai jieškoti sąmoks
lininkų, kurie kėsinosi nu
dėti Staliną.

JAPONAI IŠNAUDOS 
ETIOPIJĄ.

Iš Romos pranešama, kad 
Italijos fašistai padarė su 
Japonijos grobikais sutartį, 
leisdami pastariesiems iš
naudoti Etiopijoj tuos šalti
nius, kurių patys italai ne
gali apžioti. Japonai sako, 
kad šita sutartis esanti “la
bai svarbi.”

SUDUŽO 3 ORLAIVIAI.
Iš Kubos pereitą sąvaitę 

išlėkė 4 orlaiviai aplankyti 
Pietų Amerikos šalis ir pa
linkėti 
naujų 
jiems viršum Colombijos, 
juos ištiko baisus viesulas ir 
3 orlaiviai nukrito žemėn. 
Jie visiškai sudužo ir kartu 
su jais žuvo 7 žmonės.

joms “laimingų 
metų.” Skrendant

Gen. Smuts Įspėja 
Diktatorius.

Per Naujus Metus iš Že
nevos buvo transliuota per 
ladio visam pasauliui gene
rolo Smutso kalba, kurioj 
jis pasmerkė visus diktato
rius ir kartu juos įspėjo, 
kad jie perdaug nesmar
kautų ir nedrumstų pasau
lio taikos. Tautų Lyga tebė
ra da gyva ir pakankamai 
galinga jėga kovai prieš mi- 
litarizmą ir reakciją, sako 
jisai.

Gen. Smuts yra Anglijos 
general gubernatorius Pie
tų Afrikoj. Jisai padėjo 
prezidentui Wilsonui įkurti 
Tautų Lygą ir iki šiol pasi
lieka karštas jos šalininkas. 
Savo kalboj jis daugiausia 
smerkė Japoniją, nors jos 
vardo neminėjo.

Žibalo Magnatai Su
sikirto Su Meksika.

Amerikos ir Anglijos ka
pitalistai turi įdėję į alie-

Japonų Valdžia Nu
mato Ilgą Karą.
Naujų Metų proga Japo

nijos ministerių kabinetas 
išleido savo krašto gyvento
jams ir kartu užsienio vals
tybėms pareikimą, kuriuo 
duoda suprasti, kad Japoni
ja turi but pasiruošus ilgam 
karui. Nežiūrint iki šiol pa
siektų laimėjimų, pareiški
me nesimato jokio entuziaz
mo. Premjeras Konoye sa
ko, kad dabartinis Japoni
jos žygis, turįs pasauliui di
džiausios reikšmės, nes Ja
ponija “taikingu budu ko-

RUSAI PLAUKS PO LE
DU Į ŠIAURĖS AŠIGALI.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad Sovietų mokslininkai 
ruošiasi nardomuoju laivu 
plaukti po ledu į šiaurės aši
galį. Koks šitokios kelionės 
tikslas, žinios nesako.
3 SUŽEISTI SUSIDŪRUS

3 KARAMS.
Framinghame, prie Temp

le gatvės, sausio 2 susidūrė 
du pasažieriniai automobi
liai su smėlio troku, kuris 
berstė kelią. Dvi moterys ir ]o miesto ir pridarė tukstan- 
vienas vyras sužeisti. čius dolerių nuostolių.

demokratiją ir būti taikos 
sargyboje.

Toliau Rooseveltas nuro
dė, kokios reformos būtinai 
turi but šioje sesijoje pri- 
priimtos. Svarbiausios iš jų 
yra žemės ūkio palaikymas 
ir ;
priėmimas.

Šios šalies liaudis laukia, 
kad šis Kongresas patiestų 
grindis, sako Rooseveltas, 
žemiau kurių darbininko al
ga negalėtų nukristi. Tai al
gų minimumo įstatymas. Ir 
kartu Kongresas turi uždėti 
lubas, ankščiau kurių nega
lėtų pakilti darbo valandos.

žmonių gauną iš to šaltinio 
pagalbos.

Automobiliai Užmu
šė 40,300 Žmonių.

algų-valandų įstatymo ; Iš viso buvo 1,040,000 nelai
mimas. ‘ mingų atsitikimų.

Travelers Insurance kom
panija, kuri apdraudžia au
tomobilius nuo nelaimingų 
atsitikimų, praneša, kad per 
1937 metus Jungtinėse Vals
tijose buvo 1,040,000 nelai
mingų atsitikimų su auto
mobiliais, ir kad tose nelai
mėse 40,300 žmonių buvo 

Suprantama, sako prezi- užmušta ir 1,060,000 sužei- 
dentas, šituo įstatymu mes sta. ” 
norime padaryti galą tik ba- 1936 metais panašių ne- 
do algoms ir nepakenčiamai laimių buvo 865,000, o 1935 
ilgoms darbo valandoms; metais—826,000. Taigi pa- 
žmoniškesnės algos turi but sirodo, kad nelaimių skai- 
nustatomos kolektyvėmis čius kas metai eina vis di- 
darbininkų ir darbdavių de- dyn.
rybomis.

Visų 
tikslas turi but kuo grei
čiausia pakelti darbinin
kams atlyginimą, < 
žiūrėti, kad visi darbinin
kai turėtų darbo per apskri
tus metus.

Siekiant valdžiai šitų tik
slų, sako prezidentas, stam
busis biznis privalo jai pa
dėti, o ne trukdyti. Jeigu 
stambus biznis su valdžia 
ko-operuos, tai ir valdžia 
stengsis bizniui padėti.

Klerikalai Stengiasi 
Pasižabot Filipinus.

Kuomet Amerika atėmė jaus pramonę Meksikoje 
iš Ispanijos Filipinų salas, 1 apie $400,000,000 kapitalo, 
tenai rasta baisus Romos Iš viso yra 16 atskirų kom- 
katalikų kunigų ištvirki- panijų, kurios kartu samdo 
mas. Žmonės buvo užguiti | apie 18,000 darbininkų. Tie 
kaip gyvuliai, o kunigai lu-j darbininkai paskutiniu lai- 
po iš jų mokesčius, žudė ku sustreikavo, reikalauda- 
vyrus, grobė jų moteris ir iš- įmi daugiau algos. Valdžios 
tvirkavo. Amerikos valdžia paskirta arbitražo taryba 

išklausė abiejų pusę ir lie
pė darbininkams grįžti dar
ban, o svetimšalių kompani
joms įsakė, kad pakeltų 
darbinin k a m s mokestį. 
Kompanijos šitą įsakymą 
atmetė ir pranešė savo dar
bininkams, kad valdžios 
nustatytų algų jos nemokė
siančios. Ką dabar su tai§ 
ponais darys Meksikos val
džia, nežinia. Kai kas spė
ja, kad ji visą aliejaus biznį 
nusavins ir pavers jį valsty
bės nuosavybe. Rooseveltas 
dėl to jau įspėjo Meksikos 
■vyriausybę, kad ji “ne
skriaustų” Amerikos kapi
talistų.
MAINE’O VALSTIJOJ 40 

LAIPSNIŲ ŽEMIAU 
ZERO.

Maine’o valstijoj per Nau
jus Metus užėjo labai dideli 
šalčiai. Caribou apylinkėj, 
Aroostooko apskrities šiau
rėj, temperatūra nukrito 
40 laipsnių žemiau zero. 
Portlande, prie juros, buvo 
7 aukščiau zero, o valstijos 
vidury—20 žemiau zero.

ELEKTRA UŽMUŠĖ 
2 MOTERIS.

Wynne miestely, Arkan-1 
sų valstijoj, prieš Naujus valdininkas Jackson, 
Metus elektra užmušė dvi J0 ^a karštesnę pirtį 
moteris, kurios norėjo ati- 1-----
traukti vaiką susidurusį su 
elektros laidais. Vaikas taip sake, 
gi buvo užmuštas.

SUDEGĖ TĖVAS IR 
4 VAIKAI.

Belmont, N. Y. — Naujų šaly kelia 
Metų naktį čia sudegė far- anarchiją.” 
merio Oestreicho farma. 60 š . _
Ugny žuvo pats farmenys h’ sios visos šalies gyventojų 
4 vaikai, ]

padarė šitai klerikališkai 
anarchijai galą. Dabar Fili
pinai gavo nepriklausomy
bę, ir klerikalizmas vėl pa
kėlė galvą. Generolas Agu- 
naldo jau paskelbė savo 
protestą prieš dabartinį Fi
lipinų prezidentą Quezoną, 
kuris traukia Filipinus at
gal į kunigų vergiją ir grą
žina jiems dvarus.

Ketvirta Dalis Plie
no Darbininkų Be 

Darbo.
Clevelaųde leidžiamas 

CIO laikraštis, “Steel La
bor,” praneša, kad ketvirta 
dalis plieno darbininkų da
bar yra visiškai išmesta iš 
darbo. Ši statistika yra pa
remta ant 526 plieno ir kitų 
metalo dirbtuvių, veikian
čių keturiolikoj valstijų. 
Dirbant normaliai, šitos 
dirbtuvės samdo 546,000 
darbininkų, sako CIO uni
jos laikraštis. Tai reiškia, 
kad dabar iš darbo yra iš
mesta 136,425 plieno darbi
ninkai.

BANDITAI UŽDARĖ I 
tojaJuž įalaik^mą“pasaulio AISBAKSĮ 11 ŽMONIŲ’ 

Pittsfield, Mass. — Vienątaikos.” Ir kas norės atsta
tyti Kinijoj buvusią iki šiol pereitos sąvaites vakarą 3 
padėtį, Japonija tam prie- ginkluoti banditai čia už- 
šinsis taip pat “taikingiau
siu budu, kaip tik galima.”

VANDUO UŽLIEJO 
MONTREALĄ.

Sprogus vandentiekio ry- 
noms, pereitą sąvaitę van
duo užliejo vidurį Montrea-

puolė valgomųjų daiktų 
krautuvę, suvarė 11 žmonių 
į mėsos šaldytuvą ir visus 
tenai užrakino. Paskui pasi
ėmė iš kasos $250 ir ramiai 
sau pabėgo. Iki uždaryti 
žmonės šaldytuve buvo vė
liau atėjusių kostumerių už
tikti ir išleisti, jie buvo jau 
pusiau sušalę.

musų svarbiausis ŠNIPO UŽMUŠĖJA IŠ
TEISINTA.

, . Lawrence, Mass. — Van-
o paskui Adamczyk’iutė, kuri nu- 

sove čia audinycių šnipą 
Poole’ą, pereitą sąvaitę bu-, 
vo paleista ir byla prieš ją 
nutraukta.
tas šnipas buvo nusivežęs 
ją savo ofisan ir išlaikęs te
nai kelias valandas, kai su
temo, užpuolė ją. Gindama 
savo garbę, ji pagrobė jo 
revolverį ir nudėjo tą be-

Ji parodė, kad

Toliaus prezidentas kai- oėdi
i i Vi -i zi >-v\ z-v I rn /i 11 m l-» i • 1 *—' *"bėjo apie mokesčius, biu

džetą ir kitus dalykus. Ka
pitalistinė spauda džiaugia
si, kad tai buvusi labai švel
ni kalba. Mat, reakcininkai

WORCESTERY UŽPUO
LĖ NAMUS.

Savininkams išvažiavus,
laukė iš jo griežto pasmer- 1 Wellingtonu namus Wor- 
kimo kapitalui. Laukė del 
to, kad kelios dienos atgal 
kapitalistus aštriai pasmer
kė Justicijos Departamento 

, o po 
.... karštesnę pirtį pluto- 

kratams užkure sekretorius 
Ickes. Pastarasis stačiai pa- 

“, kad 60 šeimynų mi- 
lionierių stengiasi pavergti 
120,000,000 šios šalies gy
ventojų, laužo įstatymus, 

j neklauso valdžios ir visoj 
“aristokratinę 
Vienu žodžiu, 

šeimynų, pasiglemžu-

pagamintą turtą, nori uždėti

į cesteiy paskambino kažin 
kas duris. Kai tarnaitė ati
darė duris, kažin koks vy
ras su kauke ant veido atki
šo į ją revolverį ir įsibriovė 
į vidų. Susirinkęs pinigų ir 
visokių daiktų už $2,000, 
pasišalino.

DARBININKAI NUTaRĖ 
ŠELPTI SAVO DARB

DAVIUS.
New Bedford^ 800 audė

jų nutarė dešimtą dalį savo 
algos aukoti Neildo audimų 
firmai. Kad ji galėtų apsi
mokėti savo skolas ir ope
ruoti toliau. *



Antras Pudlapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdelis Iš Kinų-Japonų Karo.

ž APŽVALGA l
KAIP KUNIGAI “ŠVIE

ČIA” LIAUDĮ.
“Laisvoji Mintis” gyvais 

faktais parodo, ko verti mū
siškių kunigėlių darbai, ku
riais jie taip giriasi “švie
čia” liaudį. Esą,

“Kuniginė spauda nuolat 
pučia Jerichono triubas apie 
klerikališkų organizacijų ‘kul- 
turinius nuopelnus’ musų vi
suomenei ir tautai. Tačiau iš 
tos pačios kuniginės spaudos 
kronikos mes aiškiai matome, 
kad tų organizacijų ‘veikimas’ 
toliau bažnyčios, klebonijos ir 
šokių salės ribų neišeina. Su
rengė šokių vakarą, vaidino

POPIEŽIUS NEBEGAU
NA “PETRAGRAŠIŲ.”
“Lietuvos Aidap” sako: t 
“Anglų spauda rašo, kad 

popiežiaus Pijaus XI-jo iždas 
šiais metais gerokai nukentė
jo, nes ‘Petragrašio’ rinkliava 
labai sumažėjusi. Ispanija pa
prastai gausiai siųsdavo j Ro
mą šv. Petro skatikų — dabar 
Vatikanas iš ten nieko nebe-' 
gauna. Negauna nieko iš Mek
sikos, negauna iš Rusijos. Ne
daug tegauna iš Europos cent- Į 
rinių valstybių, Vovietijos ir 
Austrijos. Kritus Francuzijos 
franko kursui, pajamos iš 
francuzų žemės taip pat gero
kai sumažėjo.”

Ši ..uuuauim gauta pastų iiK uauai. Ji parouo, Kaip kiniečiai kareiviai, negaieuann *oiai- 
kyti Šanchajuje japonų bombų iš oro, metė ginklus ir bėgo j Francuzų Koncesiją Tarp
tautiniame Kvartale. Čia matyt, kaip beginklius kiniečius tvarko francuzų kareiviai.

Nu. 1. Sausio 5 d., 1938 m.

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
“ŠVENTOJI SĄJUNGĄ”

No. 1

šv. Agnietę, šv. Katryną, šv. 
Joaną, Meksikos didvyrius, 
užpirko mišias, giedojo rožan
čių ir tt. Kiekviename nume-1 
ryje vis ta pati litanija. 
džiausią 
įvyksta, kada suruošia ‘ 
skaitą’ prieš civilinę metrika
ciją arba demagogijos persun
ktą puolimą prieš laisvų pa
žiūrų žmones. Niekados neiš
girsi aiškinant apie higieną, 
sveikatos reikalus, žemės ūkį, 
gamtos mokslus ir tt.”

Taip yra Lietuvoj. O ar 
kitaip Amerikoj? Kaip pa
vyzdį, “Laisvoji Mintis” 
ima South Bostono kunigi
nį “Darbininką.” Sako:

“štai ‘Darbininko’ 75 Nr. 
raginama j darbą tokiu straip
sniu: ‘Melskimės ir dirbkime.’ 
Ir jame nurodoma, kaip reikia 
dirbti: ‘žemė yra dangui pa
ruošiamoji mokykla... Darbas 
nėra musų galutinis tikslas, | 
tiktai pr 
ti... Darbas turi būti sujun
giamas su malda’.”

Bet popiežiaus dvarą da
lbai- gausiai remia Mussoli- 
Inis, kuris kas metai duoda 
Ijam po 50,000,000 lirų iš, 

,. .. . ., 1"'Italijos valstybės iždo,‘kultunne sensacija , Rq į.

Ia™tin“Lieiuviu! KĄ slepia vandenų gelmes
i. i.v 1 _________________

kuopa,” 
mo komitetas, 
tautos taryba” ir kt. ! . v . ~—~

“Tifliso lietuvių tautos j Vandenynai žmonių kul- 
sa' taryba” buvo centrinis, visą' turai ir civilizacijai yra 

‘na-i“u •‘“'-.“V .. Tifliso lietuviu vienijas vei-1 daug pasitarnavę. Jau pir-
iua I Taigi, jei ne Italijos fa- kimą organas/Taryba 1917 mykštis žmogus naudojosi 

šventam tėvui” gal metų gruodžio 29__30 d/vandenynais imdamas iš jų
----- Kaukazo Į sau maistą. Laikui bėgant 

Į lietuvių organizacijų atsto- .įvairus vandenynai vis pla- 
vų suvažiavimą. Tas suva-ičiau ir plačiau raižosi žmo- 

'žiavimas priėmė rezoliuci- J gaus pagamintais laivais,— 
jas, kuriomis Lietuvai rei- į ar tai susisiekimo, ”....

kalaujama nepriklausomy
bės, buvo raginama steigti 
lietuvių karių dalis ir Batu- 

! me organizuoti lietuvių ba- 
jtalioną. Taigi, to suvažiavi
mo 20 metų sukakčiai pa
minėti dabar ir šaukiamas 
Kaukazo lietuvių suvažia-

Išizmas, 
jau butų reikėję paskelbti Tiflise sušaukė 
savo biznio bankrotą.

“VIENYBĖ” SULINDO Į
“TĖVYNĘ.”

Kai kurie SLA. nariai Bo
stone pereitą sąvaitę gavę 
savo organą labai nustebo. ( 
Pirmam puslapy pažymėta/ 
“Tėvynė,” Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje orga
nas, No. 53. Bet antram ir 
trečiam puslapiuose—“Vie
nybė.” Paskutiniam pusią- vimas. 
py vėl “Tėvynė.” _

Vienas kaimynas atnešė grupė sušaukė Kaune gyve- 
musų redakcijon tą keistą nančių kaukaziečių pasita- 

.... ....... y ............ kombinaciją ir sako: “Ar|rimą. Pasitarimui pirminin- 
riemonė tikslui atsiek-1 paatet kada tautiškus ste-

py vėl “Tėvynė. Gruodžio 4 d. iniciatorių

buklus?”
Jis patiesė laikraštį ant 

stalo ir pridūrė:
O jei kam neaišku, kaip; “Va, pažiūrėkit, kaip

tas klerikalų darbas su mal-' ‘Vienybė’ sulindo į ‘Tėvy- 
da praktikoj yra jungiamas, nę’I” 
tai tepasiklauso ką “Darbi-, 
ninkas” rašo toliau. Štai:

“Vyčių Norwood Kuopa 
kviečia į jų ‘Harvest’ šokius, 
kurie įvyks penktadienį... Pro
vidence, R. I. Kuopa kviečia į 
jų šokius, kurie įvyks šešta
dienį... Athol kuopa 10 kviečia 
į jų ‘Weenie Roast,’ kuris į- 
vyks sekmadienį... Worcester 
kuopa kviečia į jų penktus šo
kius, kurie įvyks šeštadienį... 
Vyčių 17-tos kuopos nariai 
kviečiami į viršminėtus pa
rengimus. Užtikrinta visiems 
geras laikas ir susipažinimas... 
Vyčių ‘Halloween’ šokiai įvyks 
spalių 12... ten bus skanių val
gių, įvairių gėrimų, malonių 
pasilinksminimų... Amžinojo 

Rožančiaus susirinkimas įvy
ko rugsėjo 26 d. Nutarta: kal
bėti rožančių nuo 7 rytą iki 7 
vakare...”

Ir ištiesų, ji buvo “sulin
dus.”

“Tai matot, kokių gudry
bių imasi fašistai,” kalbėjo 
musų kaimynas toliau. “Pa
tys skaitytojų neturi, tai 
pradeda siuntinėti savo ga- 
zietą SLA. nariams, o kad 
žmonės šito šmugelio tuoj 
nepastebėtų, tai ant pirmo 
ir paskutinio puslapių už
deda musų organo vardą. 
Ar tai ne sukčiai?”

Mes mėginom spėti, jog 
tai galėjo atsitikti dėl to, 
kad abudu laikraščiai spaus
dinami toj pačioj mašinoj. 
Bet musų kaimynas nenorė
jo su tuo sutikti. Sako, čia 
fašistų kontrabanda, ir vis
kas.

kavo ilgus metus buvęs vy
riausio tribunolo prokuroras 
Jurgis Kalvaitis.

Suvažiavimui rengti iš
rinktas devynių asmenų ko
mitetas. Komiteto pirminin
ku išrinktas “Eltos” dir. P. 
Dailidė, sekretorium Kl. 
Prielgauskas. ,

Komitetas suvažiavimą 
nutarė šaukti 1938 m. sau
sio 6 d. Kaune.

, ar žuvi
ninkystės tikslais. Ir štai, iš 
anų laikų iki šios dienos yra 
užsilikę baisios legendos 
apie vandenynų gyvento
jus. Tų laikų žmogus, nesu
gebėdamas giliau pažvelgti 
į vandenynų plotą bei gel
mes, tačiau nujausdamas, 
kad čia vyksta gyvenimas, 
kūrė įvairias legendas.

Gamtininkai dar ilgai 
tvirtino, kad vandenynų 
gelmėse negali gyventi joks 
gyvis, nes ten vanduo yra 
labai suspaustas. Tačiau 
žmogaus protas išrado to
kius prietaisus, kurie pagel-

tiek prasiskverbia, kiek jų 
reikia augalams, kad šie iš
liktų gyvi. Jau 200 metrų 
gilumoje nebegalima rasti 
jokios juros žolės, kurios 
spalva butų šviesi, kaip pa
viršiuje. Temperatūra, ei
nant nuo paviršiaus, mažė
ja. Gelmėse viešpatauja be
veik ledo temperatūra. Ta
čiau ji visuomet pastovi, 
amžina tamsa, šaltis ir tyla. 
Toks vaizdas žmogui kelia 
nuobodulio ir liūdesio jaus
mą.

Dar 3,000 metrų gilumo
je yra gausi gyvūnija; gi
liau ji mažėja ir jau 7,000 
metrų gilumoje visai išnyk
sta. Su augalais, kurie auga 
daugiau paviršiuje, kartu 
gelmėse dingsta ir gyviai 
žolėdžiai, palieka tik mės
ėdžiai. Jau apie 200 metrų 
gilumoj gyvūnija staiga 
pasikeičia. Joje budi gyviai 
medžiotojai, tykodami gro
bio. Kiti gyviai maitinasibėjo lengviau pasiekti van- gyviai maitinasi

denynu dugną ir arčiau iš- vadl"a P“™11’
tirti gelmių augaliją bei gy- -K1?- Didėjant gilumui, jna- 
vuliją. Tieprietaisai padėjo ?eJa ma,stast„ del ‘° ret?a 
žmogui nustatyti, kad gel-l“' WvlaL. W..™e‘r!Į 8du'

Tai ve, kaip žemėj gyve
nant reikia ruoštis “dan
gaus karalystei” — nuo ry
to iki vakaro kalbėti ražan-

Kaune Šaukiamas 
Kaukazo Lietuviu 

Suvažiavimas.
Dar gerokai prieš didijį 

karą daugelis lietuvių tar
čių/o vakaro Plaukus —' navusių rusų kariuomenėje 
šokti! Šiaurės Kaukaze ir Uzkau-

Ir pas kunigus tai vadina- kazėje, vedę pasilikdavo 
si “apšvieta.” i ten gyventi. Kai kūne ten

apsigyvenusių lietuvių vedė 
ruses ir sukurė rusiškas šei
mas, bet buvo ir tokių, kurie 
žmonomis atsikviesdavo lie
tuvaites ir nenutausdavo. 
Tie lietuviai ten sudarė lie
tuviškas kolonijas ir lietu
viškas šeimas. Tokių kolo
nijų buvo Tiflise, Batume, 
Baku, Karšė, Jekaterinoda- 
re, Vladikaukaze, Piatigor- 
ske, Novorosijske ir kitur.

Lietuvių kolonijos atski
ruose miestuose pradėjo 
kurti lietuviškas draugijas. 
Regis, pirmiausiai įsikūrė 
(1912 m.) Tiflise “Lietuvių 

! pašalpos draugija.”
Kaukazo lietuvių veiki

mas ypatingai pagyvėjo 
1914-—1917 metais, kai ten 
atvyko daug lietuvių trem
tinių — karių ir moksleivi
jos. Nuo tada Tiflise be jau 
minėtos draugijos pradėjo 
veikti “Dramos muzikos

KUO REMIASI TIKYBA?
Kaip praneša “Lietuvos 

Žinios,” tautininkų “seime” 
kun. Gylis pasakęs pamoks
lą apie skirtumą tarp moks
lo ir tikybos. Jis aiškinęs 
taip:

“Kas kita yra tikyba, kas 
kita yra mokslas: jie skiriasi 
vienas nuo kito ir savo esme, 
ir kilme, ir tikslu. Tikyba re
miasi Dievo apreiškimu. Moks
las apsiriboja pojūčiams priei
namais ir protui supranta
mais dalykais.”

Vis gi neblogai pasakyta.' 
Mokslas remiasi tik žino
mais ir protui suprantamais 
dalykais. Vadinasi, jo pa
matas aiškus ir tvirtas. O ti
kyba remiasi tik tuo, kas 
nesuprantama. Reiškia, ir ji 
pati nežino, kuo ji remiasi.
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[Viena “šventoji Sąjunga” 
buvo įkurta Europoje 1816 me
tais. Ją sumanė Rusijos caras 
Aleksandras I neva krikščiony
bei palaikyti. Tačiau tikrasis 
jos tikslas buvo būti Europos 
žandaru, ginti karalių sostus ir 
visur slopinti revoliucinį judėji
mą. Ton “Šventon Sąjungon” 
buvo susidėjusios 3 valstybės: 
Maskolija, Austrija ir Prūsija. 
Dabar panaši sąjunga susidarė 
iš trijų fašistiniu valsstybiu: 
Vokietijos, Japonijos ir Itali
jos. Apie šitą XX amžiaus “šv. 
Sąjungą” rašo “Socialističeska- 
me Viestnike” rusu socialdemo
kratu veikėjas F. Danas. Taigi 
paduosime čia kai kurias jo 
straipsnio vietas.—Red.]

I.
Lapkričio 6 d. Romoje buvo 

pasirašytas susitarimas, kuriuo 
Italija prisideda prie japonų— 
Vokiečių sutarties “kovoti su 
komunizmu.”

šis susitarimas įneša daug 
aiškumo į tarptautinę padėtį. Į 
tarptautinę areną įžengia nau
ja trijulė “šventoji Sąjunga.”

Ji skiriasi nuo XIX amžiaus 
pradžios monarchistinės ir feo- 
dališkai — kapitalistinės savo 
pobūdžiu sąjungos.

Kaip ir jos pranokėja, dabar
tinė “Šventoji sąjunga” pasisa
vina teisę, prisidengus “kovos 
su komunizmu” skraiste, kon
troliuoti visų kraštų vidaus gy
venimo raidą, kad visada turėtų 
priekabę ir galėtų juos pulti.

“Šventoji sąjunga” lyg ir 
skelbiasi esanti viso pasaulio 
žandaras.

šiandien ji patrankomis, tan
kais ir lėktuvais “griauna ko
munizmą” Europos ispanų va
karuose ir Azijos kinų rytuose. 
Ryt tai gali įvykti Europos cen
tre, Afrikos šiaurėje, Amerikos 
pietuose, nekalbant jau apie So
vietų Sąjungą. Jokių ribų savo 
“civilizatoriškai” agresijai ji 
nestato. Ji iš karto pasirodo, 
kaip pasaulinio maštabo jėga.

Kova su tuo, ką fašistinis 
triumviratas vadina “pūdančia 
bolševizmo įtaka,” yra tik prie
kabė karo agresijos žygiams 
visur, kur agresija atitiks 
“šventosios sąjungos” intere
sus.

Liaudies frontas Francųzijo- 
je, socialistų dalyvavimas koali
ciniame Čekoslovakijos kabine
te, socialistų vyriausybės Skan
dinavijoje, galimas Darbo par- 

Itijos atėjimas prie valdžios vai
ro Anglijoje ir tt.,—visa tai ga
li būti paskelbta tokiu pat ta
riamosios “įtakos” išperų, kaip 
ir ispanų respublikos gynimas 
nuo sukilėlių, arba Kinijos nuo 
japonų militaristų.

Bet tai dar ne viskas. Fašiz
mas tikrai stoja besigelbstinčio 
kapitalistinio pasaulio čempijo- 
nu prieš demokratijos jėgas ir 
idėjas, kurios musų epochoje 
neišjungiamai susijusios su so
cializmo idėjomis.

Jis stoja tokiu čempijonu to
dėl, kad to reikalauja jo paties 
gyvybiniai interesai. Jis turi 
ginti nuo darbo masių spaudi
mo savo despotijas. Jis stoja 
čempijonu ir todėl, kad šis vaid
muo leidžia jam ekspansijos ir 
imperialistinės agresijos reika
lams' pasinaudoti tais baimės 
klodais, kurių vis daugiau atsi
randa visose sergančio kapita
lizmo šalių viešpataujančiose 
klasėse.

Sako, kad musų laikais karo 
veiksmai prasideda be karo pa
skelbimo. Fašizmas vaidino ir
stančio kapitalistinio pasaulio 
čempijono vaidmenį. Tai duoda 
jam drąsumo ir jėgos paskelbti 
preventyvine tvarka karą vi
sam nefašistiniam pasauliui. 
Jis yra įsitikinęs, kad iš eilės 
puldamas savo aukas, nesutiks 
griežto demokratinių ir pacifis
tinių šalių pasipriešinimo, nors 
jos daug kalba apie kolektyvų 
saugumą ir savitarpio pagalbą

prieš agresorius. Tokiai padė
čiai esant jis turi visus šansus 
ryti vieną kąsnį po kito, įtrauk
ti į savo orbitą išgąsdintas ma
žąsias šalis ir paklupdyti susilp
nintas ir demoralizuotas didžią
sias valstybes, nors, pasak Roo- 
sevelto, 90 nuoš. žmonijos pasi
sako prieš fašizmą.

II.
Ar teisingi šitie fašizmo ap

skaičiavimai?
Deja, žvilgterėjus į paskuti

niojo laiko tarptautinių įvykių 
eigą, lyg ir tenka duoti teigia
mą atsakymą.

Energija buvo pakilusi tik 
trumpam laikui ir pasireiškė 
Nijono sutarties sudarymu. Bet 
tuojau prasidėjo jos kritimas.

Pirmasis to simptomas buvo 
Italijos pritraukimas prie ko
vos... su jo’s pačios piratiniais 
veiksmais.

Pradėta kalbėti apie tai, kad 
negalima leisti italų fašistams 
okupuoti Balearų salų ir kad 
anglų—francuzų laivynas turi 
būti pasiųstas prie Minorkos 
krantų, kad butų atidaryta Pi- 
renėjų siena, o viskas pasibaigė 
projektu “suteikti generolui 
Francui kariaujančios šalies 
teises”...

Faktiškai tai buvo suteiki
mas stovinčioms už Franco pe
čių Italijai ir Vokietijai teisės 
blokuoti respublikoniškos Ispa
nijos jurų sienas.

Be to, Edenas, pasakęs kalbą 
su aiškia orientacija į Franco 
laimėjimą, pareiškė, kad Angli
ja pasikeisianti su juo diploma
tiniais atstovais.

Vėliau Briusely buvo sušauk
ta speciali konferencija Kinijai 
ginti nuo japonų užpuolimo, bet 
iš pat pradžios ėmė galvoti, ko
kiu budu paraginus Japoniją, 
kad ji maloniai sutiktų sabo
tuoti konferenciją.

Francuzų publicistas Zauer
veinas rašo, kad—

konferencijos dalyviams ne 
tiek rūpėjo neleisti japonams 
praryti kinų grobį, kiek tai, kad 
ir jie galėtų dalyvauti grobio 
dalybose be Sovietų Sąjungos 
ir Francuzijos. “Kinijos kąs
nis” butų padalintas (jei japo
nai sutiktų) tarp Japonijos, A- 
merikos ir Anglijos.

Tai rodo, kad vėl suduoda
mas smūgis visai Tautų sąjun
gos sistemai, kolektyviam sau
gumui ir savitarpio pagalbai.

Konservatyvi Anglijos ’ vy
riausybė vis labiau linksta prie 
tokios politikos, kuri “taikos 
apsaugojimo” pagrindu laiko 
susitarimą su karo padegėjais 
ir jų “sotinimą” svetimomis te
ritorijomis, kolonijomis ir “įta
kos sferomis.”

Vargu ar dar reikia įrodinėti, 
kad Anglijos politika, jei ji bu
tų nuosaikiai gyvendinama, ne
išvengiamai turėtų labai liūd
nas pasekmes.

Juk aišku, kad “šventoji fa
šizmo sąjunga,” suterorizavo 
mažąsias šalis ir pavieniui su
triuškinus Sovietų Sąjungą ir 
izoliavus Francuziją, pagaliau 
turėtų susidurti ir su Anglija ir 
bandytų išsprogdinti jos impe
riją. Tokia trumparegė politika 
negali išgelbėti taikos, o tik da
ro karą neišvengiamu; ji neap
saugoja nuo pasaulio katastro
fos, tik ruošia fašistų laimėji
mą toje katastrofoje.

Todėl savaimi kįla klausimas, 
kodėl Anglija fašistinėms vals
tybėms taip pataikauja?

Atsakymas gali but tik toks, 
kad sumenkėjo tos jėgos, kurios 
galėtų but prieš pastatytos fa
šistinei “šventajai Sąjungai.” 
Anglija bijosi karo, ir todėl nu
sileidžia apyplėšoms. O Fran- 
euzija bijosi ką nors daryti be 
Anglijos. Ir dėl to susidaro to
kia nerami ir pavojinga padė
tis.

įmoje gyviai visiškai išnyks
ta. Nauji matavimai pasie
kė 10,000 metrų gilumo, bet 
ar ten yra gyvių, tikrai ne
žinia.

Iš kur eina šviesa?
Ar gelmėse yra visiška, 

’ absoliuti tamsa, ar ne? Ten
ka pastebėti, kad žuvys, 
gyvenačios gana giliai, turi 
gan tobulas akis. Tad kam 
jos reikalingos? Mes žino
me, kad organas, kuriam 
kliudoma veikti, atrofuoja
si, nyksta, todėl jei akys bu
tų šioms žuvims nereikalin
gos, jos butų išnykusios. 
Taigi, vandenyno gelmių 
gyvių negalima laikyti ak
lais. Tenka pabrėžti, kad 
minėti gelmių gyviai turi 
net labai puikiai įtaisytus 
regėjimo organus. Iš čia 
tenka padalyti išvadą, kad 
gelmėse yra kitokios, ne 
saulės, šviesos versmės. 
Mokslininkai ištyrė, kad 
gyviai, kurie gyvena gelmė
se, leidžia iš savęs šviesą. 
Tačiau ši nuomonė dauge
lio dar nepripažįstama. Rei
kia manyti, kad vandenynų 
dugnas yra apdengtas švie
čiančiais mikrobais.

Gelmėse yra krūmelių, 
kurių šakelės apdengtos 
blizgančia žieve. Ant šių 
medžių kabinasi vadina
mos rožės. Aplinkui ropinė
ja švjltruojančiom akim 
mikrobai, plaukioja žuvys 
su bronziniais ar sidabri
niais žvynais, raitosi besi
keičiančios spalvos polipai. 
Ramiam vandenyne supasi 
permatomos medūzos, sifo- 
noforai su mėlynom ir vio
letinėm girlandom, raudoni 
ežiai su blizgančiais perlais. 
Kuo giliau, tuo šviesa ma
žesnė ir visiškai ten išnyks
ta, kur baigiasi gyviai.

Sunku įsivaizduoti šią 
gyvių šviesą. Gyvis gali už
gesinti ar uždegti žibintus 
savo noru. Jie tarnauja jam

mėse vyksta toks pat gyve-i 
nimas, kaip ir vandenynų

I paviršiuje, nežiūrint kito-j 
Suvažiavime bus keli re-: niškų apystovų bei gyven- 

feratai apie tuometinių tojų/ " ;
Kaukazo lietuvių organiza-1 Tačiau patys pirmieji 
cijų veiklą ir reikšmę. _ 'stebėjimai atrodė neįtikėti- Į 

Į suvažiavimą kviečiami ni. Reikėjo jieškoti kelių ir 
tz_..i ...... priemonių, kuriomis pasi

remiant butų galima daryti 
metodiški tyrinėjimai ir 
gauti neginčijamai tikri da
viniai. Tokiu budu buvo pa
dėtas pamatas naujam 
mokslui, okeanografijai, 
kurios uždavinys yra tirti 
vandenynus. Šis mokslas fi
zikams ir gamtininkams ati
darė platų darbo lauką. 
Gamtininkų atradimai su
pažindino mus su daugybe 
naujų gyvių ir su geologinių 
laikų vandenynų gyvūnija, 
kurios krūvos dar ir šian
dien tebelaukia 
ko akies.

Dabar truputį pažvelki
me į vandenymų “ ', 
venimą. Netobula musų a- 
kis neduoda galimybės tie
siog stebėti vandenyno dug
ne vykstančio gyvenimo. 
Mes tiesioginiai galime tirti 
tik pačius viršutinius van
dens sluoksnius. Čia mums 
į pagalbą ateina žmogaus 
padirbti prietaisai.

Vandenynų gelmių gyvių 
gyvenimo sąlygos yra skir
tingesnės, negu gyvių, gy
venančių paviršiuje. Bangų 
judėjimas, potviniai, atoslū
giai, saulės šviesa, metų lai
kų įtaka keičia jų gyvenimo 
sąlygas: gyvūnija ir augme
nija viena prie antros prisi
taiko. Tačiau kuo giliau į 
gelmes, tuo mažiau jaučia
mas bangų judėjimas, sau
lės šviesa, metų laikų įtaka. 
Temperatūra vandenynų 

gelmėse niekad nesikeičia. 
Spinduliai pirmiausia kei
čia savo spalvą, o paskiau 
visiškai išnyksta, taip, kad 
gelmėse viešpatauja tamsa.. (]augiau grobio sugavimui. 
Violetiniai spinduliai tik Į (“L. U.”) P. Gilius.

Kaukaze gyvenę ir veikę 
lietuviai: dr. K. Grinius, St. 
Raštikis, Julius Štarka, EI. 
Kardelienė, V. Jankauskie
nė, p. Kviklys, dr. B. Sipa
vičius, J. Popečkys, prof. 
V. Krėvė ir daugelis kitų, 
viso apie 50 žmonių.

Taip rašo apie tą “suva
žiavimą” Kauno laikraščiai. 
Bet iš paskutinių žodžių 
matyt, kad tai bus ne Kau
kaze gyvenančių lietuvių 
suvažiavimas, o tik kauniš
kių sueiga. Kokiems tat ga
lams vadinti tą vakarušką 
“Kaukazo lietuvių suvažia
vimu?”

mokslinin-

PAGROBTAS.

Čia matome Arthurą Friedą. 
turtingą biznierių iš White 
Plains, N. Y. Vieną vakarą jis 
išvažiavo teatran į New Yorką 
ir nesugryžo. Vėliau jo šeimy
na' gavo iš kidnaperių reikala
vimą, kad už jo paliuosavimą 
padėtų nurodytoj vietoj du šim
tu tūkstančių dolerių.

gyvių gy-
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO niekas VEUKIKM

-___ l

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS 'gėrėjosi Chicagiečiais artis- 
tais.

Po koncerto buvo skani 
vakarienė “Blue Danube”

Suardyta Teismo Rimtis. ŽINIOS IŠ BALTIIHORES, m.
Po D-ro Grigaičio pra

kalbų.
Clevelando pažangieji lie

tuviai pradėjo eiti į geresnę 
vienybę ir kalbėti apie ben
drą veikimą. Tas labai aiš
kiai pasirodė 19 gruodžio 
dieną, kada buvo surengtos 
bendros A. L. Kongreso 
komiteto prakalbos. Šitose 
prakalbose svarbiausi kal
bėtojai buvo Dr. P. Grigai
tis ir F. Abekas. Nors musų 
“madaliuotas kavalierius” 
ir dėjo visas savo pastangas 
prakalboms pakenkti, bet 
visą triūsą rudis nunešė ant 
uodegos. Publika gausiai 
susirinko išgirsti garsių kal
bėtojų, išgirsti tikrų faktų 
apie visą Lietuvos padėtį, 
apie visą Smetonos valdžios 
elgėsi su Lietuvos žmonė
mis.

Buvo garsinta, kad pra
kalbos prasid'ės apie antrą 
valandą po pietų. Ir apie tą 
laiką Lietuvių salė buvo jau 
pilna žmonių. Tai jau se
nai yra taip buvę, kad ant 
prakalbų prieitų pilna sve
tainė.

Dienos tvarką vedė nenu
ilstantis vietos veikėjas, 
Am. Liet. Kongreso vice
pirmininkas, S. Mažanskas. 
Jis plačiai paaiškino šių 
prakalbų tikslą ir pakvietė 
kalbėti komiteto pirminin
ką S. Čerauką, kuris nu
švietė vietos komiteto veik
lą ir kvietė darbuotis toliau. 
Po jo kalbėjo J. Mažeika, 
kuris daug prisideda prie 
šio komiteto palaikymo. Jis 
pasakė aštrią kalbą prieš 
fašistų veikimą šioj koloni
joj, daugiausia taikydamas 
į “Dirvą” ir jos leidėją Kar
pių. Jis nurodė daug faktų, 
kaip Karpius demoralizuo
ja vietos lietuvius ir daro 
suirutę jų tarpe.

Po šių vietinių kalbėtojų, 
gražią kalbą pasakė F. Abe
kas iš Chicagos. Drg. Abe
kas plačiai nušvietė Smeto
nos valdžios politiką ir jos 
žalingumą Lietuvos žmo
nėms. Galima sakyti, kad 
drg. Abeko kalba buvo la-| 
bai įdomi, ir visi ramiai jos 
klausėsi.

Po Abeko kalbos buvo 
trumpa pertrauka, o po per
traukos sekė trumpa dainų 
programa, kurią išpildė cle-; 
velandiečių mylimi daini
ninkai, Julius Krasnickas ir 
p-lė Sofia Kučinskaitė. Pia
nu akompanavo pianistė 
p-nia Aldona Wilkelis, 
taipgi visų mylima.

Po dainų J. Jarus pasakė 
keliatą žodžių Lietuvių 
Kultūrinio Darželio reikalu, 
paprašydamas aukų, ir pub
lika sumetė darželio naudai 
$10.42, kurie perduoti dar
želio iždan.

Ant galo prieita ir prie il
gai laukto kalbėtojo P. Gri
gaičio. Jam pasirodžius,'Genovaitė Giedraitienė. Ji- 
publika jį pasitiko dideliu nai turi gražų soprano bal- 
entuziazmu ir gausiu rankų są. Jonukas, jos mylimas 
plojimu. Drg. Grigaitis už- Antanas Kaminskas, irgi 
ėmė ilgoką laiką savo pra- gražiai dainavo ir vaidino, 
kalbai ir plačiai nušvietė p0v. Milleris šauniai vaidi- 
pasaulio įvykius ir Lietuvos no Simo rolę. Jis buvo per- 
padėtį tuose įvykiuose. Jis I sirengęs į malūnininkę ne
aiškiai nurodė, kokia Lietu-! teriškais drabužiais. Plati, 
va buvo pirma, kokia ji da-j dideliais bryliais skrybėlė, 
bar yra,, ir kokia ji galėtų šimtais kvoldų kreivas an- 
buti, jeigu ten gyvuotų de- į darokas, šleivi čebatai. o jo 
mokratija. Jis pabrėžė, kad tas vikrumas aukštyn šoki- 
v .i t — tikrai publiką iki so

čiai prijuokino. Simo sūnūs 
Jokūbas, irgi gerai vaidino. 
Jis vis gyrė savo mylimą 
Magdę ir jos gera širdį. 
Girdi, “kad prašyčiau pas 
savo Magdutę, tai ir gau
čiau.”

Antra dalis buvo koncer
tas.

Solo dainavo Kazys Pa- 
žarskis, Antanas Kamins
kas ir Genovaitė Giedraitis. 
Prie piano buvo Jonas Bi- 
janskas. Publika jiems ap
lodismentų nesigailėjo. Ple

tiška valdžia, taip kaip iš 
pradžių buvo, tai Lietuva _______  ___  ____ _
butų keleriopai pakilusi (Mėlyno Dunojau:) įstai- 
progrese. goje.
. Kalbėtojas taipgi nurodė. p0 vakarienės vėl sugrįž- 
ir is kur Lietuvai gręsia di- ta į svetainę, o pasibaigus 
dysis pavojus, kuris gali į-,šokiams, užvažiuota pas 

drg. V. Čcrnausku: ir prie 
linksmų pasikalbėjimų pra
leista poia valandų laiko. 
Potam, 2 valandą iš ryto, 
artistai traukiniu gryžo na
mo, į Chicagą. Tik pp. P. 
Mileris su žmona apsinak- 

įvojo pas V. čemauskus, nes 
naktį automobiliam, ir da 
ledais apšalusiu keliu, buvo 
pavojinga važiuoti.

Šis koncertas buvo su
rengtas paminėti 3-jų metų 
sukakti nuo Lietuvos Sūnų 
draugystės prisidėjimo prie 
didžiulės Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Prieš 3 metus 
Lietuvos Sūnų draugystė tu
rėjo 114 narių, dabar turi 
255. Chicagos Lietuvių Dr- 
ja prieš 3 metus turėjo na
rių 1,400, o dabar turi 5,000 
narių. Kas sakė, kad jau nė
ra progos lietuviškoms drau
gijom^ augti? Tik reikia ge
rų darbuotojų. Chicagiečiai 

visapusiškai jų turi. ' Ainis. l’Tl hmm Ir*

vykti greičiau, jei Lietuvos 
žmonės nebus užganėdinti.

Taigi visais atžvilgiais dr. 
Grigaičio kalba buvo pamo
kinanti ir įdomi. Jeigu jis 
butų per naktį kalbėjęs, tai 
ir tada nebūtų niekam nusi
bodę klausytis.

Kalbama apie socialistų

Dar Grigaičiui neišvažia
vus, jau ciaugelis pradėjo 
kalbėti, kad mums,, cleve- 
landiečiams, reikia eiti į ge
resnę vienybę ir veikti iš
vien. Tam butų geriausis 
dalykas įsteigus socialistų 
kuopą. Be organizacijos y- 
ra sunku dirbti bendrą dar
bą. Taigi, po drg. Grigaičio 
apsilanKymo galima tikėtis, 
kad bus įkurta socialistų 
kuopa, nes jo kalba suvedė 
visus į artimesnius santi- 
kius.

Prakalbos 
pavyko ir publika buvo la
bai patenkinta. Aukų lė
šoms padengti surinkta aš
tuoniolika dolerių.

Prie progos noriu 
padėkos žodį salės direkto
riams, nes jie rengėjų nenu
skriaudė. Mat, didžiuma jų 
pažangus žmonės ir pažan
giems darbams atjaučia.

tarti

žmonės, kurie išgavo Lietu
vai laisvę, šiandien neturi 
laisvės savo žodį pasakyti. 
Kalbėtojas nurodė, kad jei 
Lietuvoje ir padalyta pro
greso, tai padaryta ne dėl 
to, kad Smetona valdo Lie
tuvą, bet tai turėjo eiti kar
tu su viso pasaulio progre
su. Mes matome, kad per tą 
vienuolika metų nuo Smeto
nos užėmimo Lietuvos, pro
gresas yra pakilęs visame 
pasaulyje, taigi ir Lietuva 
siek-tiek pakilo. Bet jeigu 
ten butų gyvavusi demokra-

San rranciscos teisme anąd.en buvo teisiamas Arnold 
Cohn, 17 metų amžiaus Calif ornijos universiteto ' stu
dentas, kuri policija kaltino plėšikavimu. Kai teismas 
pripažino ji kaltu, jis pašoko ir sukėlė toki furorą, kad 
visi teismo atentantai vos jį nugalėjo, čia jis matyt tik 
dalinai šviesiame kostiume. Vienas atendantas laiko jį 
už rankos. Teismo rūmuose buvo tikros ristynės, ir į- 
žanga nemokama.

Laukta “revoliucija” siuvė
jų susirinkime neįvyko.
Gruodžio 15 dieną buvo 

lietuvių siuvėjų 218-to sky
riaus susirinkimas ir valdy
bos rinkimai. Kai kas pra
našavo, kad galėsianti Kilti 
“revoliucija.” Bet kas to 
laukė, apsiriko. Susirinki
mas buvo visai ramus. Daly
vavo vos tik virš 100 narių, 
taigi beveik tik dešimta lo- 
kaio dalis. Valdyba 1938 
metams išrinkta kone visa 
ta pati.

žinoma, kaip visuose rin
kimuose, taip ir čia neapsi
ėjo be klastų. Prie balsų 
skaitymo buvo tiktai vienas 
žmogus iš opozicijos, o vie
nas negalėjo viską pastebė
ti. Be to, vieni nariai apsi
ėmė kandidatais į kelias 
skirtingas vietas, kitų visai 
neįsileisdami į sąrašą. Tai 
neteisinga ir negražu. Vie
nas' asmuo neturėtų užimti 
kelių urėdų. Organizacijai 
daug naudingiau, kuomet 
jos valdyboj veikia daugiau 
žmonių. Kuo daugiau gal
vų, tuo daugiau nuomonių 
ir sumanymų, tuo gyvesnis 
veikimas.

| Dėl korespondento buvo 
kilę net ir barnių. Mat, bu

lišką unijos organą “Ad
vance.”

Da vienas taisytinas daly
kas, tai tie ilgi, nuobodus 
raportai. Ypač buvo nuobo- 

I dus, be reikalo ištęsti pra
monės atstovo raportai iš 

l darbaviečių. Jie užima tiek 
daug laiko, kad nėra kada 

į iškelti ir svarstyti naujų su
manymų. Tais nuobodžiais 
raportais daug kas nepa
tenkintas. Nejaugi negali
ma butų pranešti apie tuos 
dalykus trumpiau ir gy
viau?

Susirinkimas nutarė užsi
kviest! 70-tą lokalą, arba, 
kaip jis yra vadinamas, 
“Education Local’a” į musų 
mitingą, kuris įvyks 5 sau
sio. Tas lokalas duoda ne- 
dėldieniais pamokas ir pa
dainuoja “Glory, glory for 
A’lgamated!”

Girdint tą “glory,” prisi
mena suvargusio Lietuvos 
ubago giesmė patvory: “Aš 
laskažiuos voliojuos, peklą 
dėl savęs storojuos...”

Tokias giesmes gali gie
dot tik ubagai, arba tie, ku
rių pilvai sotus, kuomet ki
tų alkani. Bet kokia gali but 
“glory” tiems, kurie jau po 
tris-keturis mėnesius darboBRIDGEPORT, CONN.

Atsišaukimas į visas lietu
vių organizacijas.

Gerbiamieji:
Ruošdamies į Amerikos 

Lietuvių Kongresą ir po 
Kongreso 
me dirbti Lietuvos demo
kratijos labui. Kitose kolo- 

inijose demokratijos rėmė
jai daro konferencijas ir

visi mes žadėjo-

Padėkos žodis.
Aš tariu nuoširdų ___  - . . .

“Naujienoms” už gražią do- tariasi jau antrą Kongresą 
vaną (rašomą plunksną) Ta šaukti, o ką nuveikėm^mes, 
dovana pasiliks i 
atminčiai ant visados. Aš 
netikėjau, kad bučiau užsi- kad mes miegame, 
tarnavęs tokios gražios do- .m J ’
vanos. T‘".

ačiu

lėj, 407 Lafayette street, 
Bridįjeporte.

Liet. Priešk. K-to rast.
J. J. Mcckailis,

1367 Pembroke st.

pąs mane Connecticut valstijos lietu- 
■ “ viai? Fašistai džiaugiasi,

Todėl Bridgeport© Lietu
vių Prieškalinis Komitetas, 
kuris yra Amerikos Lietu- 

Per šį skyrių aš sveikinu Kongreso skyrius ir at- 
visus savo kolonijos lietu- stovauja 7 lietuvių organi- 
vius su Naujais Metais. Lin- zacijas, nutarė įsteigti Con- 
kiu visiems kuo geriausios necticut valstijos apskritį ir 
ateities. Mes visi trokštame, kviečia prie to apskričio pri- 
kad 1938 metai butų daug sidėti visas šios valstijos, or- 
laimingesni darbininkams, ganizacijas, kurios pritaria 
Taipgi kviečiu visus į talką Amerikos, Lietuvių Kongre- 
platinti pažangią 
spaudą.

lietuvių sui b’ trokšta atsteigti de- 
jonas Jarus, mokratiją Lietuvoje.

| Veikdami išvien, galėsi
me suruošti daugiau prakal
bų, geriau pasirengti sekan- 

1 čiam Kongresui ir galėsime 
“Sveikam Ligos Neįkal- daugiau naudos suteikti 

besi” ir koncertas čia staty- Lietuvos žmonėms.
ta lapkričio 28-tą dieną gra- Taigi visos tokios organi- 
žioje K. of C. Auditorijoje, zacijos prašomos išrinkti 
Vakarą rengė Springfieldo savo atstovus ir prisiųsti 
Lietuvių Kultūros Draugija, juos konferencijon, kuri į- 
Chicagos Lietuvių Draugi- vyks nedėldienį, 16 sausio, 
jos skyrius. 10 valandą ryto, Lietuvių

Artistai vaidintojai buvo Jaunų Vyrų Draugijos sa- 
chicagiečiai. Jų vaidinimas 
ir dainos musų publikai la
bai patiko. Neapsakomai 
gražiai vaidino ir dainavo 
Agutė, malūno savininkė

SPRINGFIELD, ILL. 
Komedija ir koncertas.

JIS IŠLIKO GYVAS.

s- •>■

čia parodytas Paramount ju- 
domujų paveikslų firmos foto
grafas, kuris buvo ant Ameri
kos karo laivo “Panay,” kurį ja
ponai paskandino. Jis išliko gy
vas ir nufotografavo visą japo
nų užpuolimą.

WATERBURY, CONN.
Prasidėjo didelis nedarbas.

Paskutiniais laikais pas 
mus užėjo labai didelis ne
darbas. Žmonės vaikščioja 
nusiminę ir nežino ko lau
kia. Nelinksmos buvo ir Ka
lėdos. Organizacijų veikla 
taipgi apmirė. Nors susirin
kimai įvyksta, bet juose 
daugiausia renkamos tik 
naujos valdybos ateinan
tiems metams. Kiti reikalai 
stovi vietoj.

“Lietuviškos Knygos Ko
misija.”

Reikia pasakyti, kad Wa- 
terburyje įsikūrė “Lietuviš
kos Knygos Komisija,” ku
rios tikslas yra aprūpinti 
lietuvius lietuviškom kny
gom. Komisija jau išsiderė
jo miesto knygyne vietą lie
tuviškoms knygoms. Kny
gų yra jau nemaža ir kiek
vienas vietoj lietuvis gali 
nuvykti miesto knygynan ir 
gauti savo kalba knygų pa
siskaityti.

Katalikus vadžioja už 
nosių.

Katalikai Waterburyje la
bai apsileidę ir nerangus, 
tik ne visi. Yra tokių, kurie 
netik savo vienminčius už

Waterburyje buvo įsteigta 
lietuvių kalbos mokykla, 
kuri randasi Dugan School 
patalpose. Mokytoj a u j a 
jaunas ir energingas lietu
vis mokytojas iš Bristolio. 
Pamokos buna 4 kartus. į są- 
vaitę, nuo 7 iki 9 valandos 
vakaro. Čia kiekvienam yra 
gera proga pramokti savos 
kalbos, tik nereikia tingėti.

Profesoriaus Anūkas.

FOREST CITY, PA.
SLA. nominacijos.

12 gruodžio musų SLA. 2 
kuopa turėjo nominacijas. 
Adv. Bagočius gavo 17 bal- 

■sų, Mažukna 17, Vinikas 14, 
Miliauskas 2, Gugis 15, Mi-1 
kužiutė 14, Mockus 14, ’ 

i Marcinkevičius 3, d-ras Sta- 
1 nislovaitis 17. Sandariečių 
kandidatai gavo po kelis 
balsus.

Seniau, kuomet šiai kuo
pai vadovavo socialistai, 
būdavo pavyzdinga tvarka 
ir malonu ateit į susirinki
mą. Tuomet ir narių buvo 
kur kas daugiau. O dabai 
lermas, ginčai, nejauku ii 
sėdėt susirinkime. Turbut 
dėl to ir narių liko nebe
daug. Tik pažangus “Kelei
vio” skaitytojai pavyzdin
gai susirinkimuose elgiasi ii 
gerai tvarką veda.

SLA. Narys.

nosių vedžioja, bet ir ki
tiems stengiasi koją pakišti. 
Prie tokių “veikėjų” pri
klauso A. A—sis. Jis, lyg 
koks diktatorius, turi pasi
žabojęs vietos katalikus. Jis 
norėtų ir kitiems “vadovau
ti,” tik bėda, kad niekas 
daugiau jo neklauso. Pavyz
džiui, jis veržėsi ir į Knygos 
Komisiją, norėjo įneiti su 
visa “Katalikų Federacija,” 
bet kai pamatė, kad “gene
rolo” vietos čia negaus, pa
sitraukė ii- daugiau jau ne- 
begryžo. Dabar jis pradėjo 
skelbti, kad “Lietuviškos 
Knygos Komisija” esanti 
“raudonojo fronto organi
zacija.” Žinoma, tas netie
sa. Iš kitos gi pusės yra fak
tas, kad toji “Katalikų Fe
deracija” yra tik jo ir Mar
celės ’’federacija.”
Lietuvių kalbos mokykla.
Kaikurių lietuvių suma

nymu, prie kurio daugiau
sia prisidėjo adv. Lukošius,

HARTFORD. CONN.
Sausio 8 vakare, A. L. U.1

P. N. Kliubas rengia didelį 
balių Liet. Parapijos Sve
tainėje. Visi gerai žinote, 
kad Kliubas visuomet su
rengia puikius parengimus 
ir atsilankiusieji buna, pil
nai patenkinti. Šįmet baliui 
gros geriausi muzikantai, 
be to, bus visokių gėrimų ir 
skanių užkandžių, prašome 
visus atsilankyti. Įžanga 
25c. Kliubas dirba visų lie
tuvių naudai, nupirko na
mą, prie kurio statys svetai
nę, kurią mes visi galėsime 
naudotis. Kurie turite lai
mėjimų knygutes, prašome 
pinigus grąžint parengimo 
vakare. Rengėjai._______________________i į
Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa- 1 
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks- į 
lais. Kaina ................................... 50c.

Kaip Tapt: Suvienytų V»lnrl<k Pili 
Aiškiai lignldyti pilfetygtfe 

įstatymo: ir? reikallngain klaustiilrtiij I 
atsakymais lietuvių ir anglų kalima. 
Antra peržiūrėt* it pagerinta 
laida ................................................. At

vęs iki šiol oficialus sky
riaus korespondentas meš- 

j kiškai pasitarnavo. Jisai 
per kitą laikraštį negražiai 
apšmeižė musų skyriaus or
ganą “Keleivį,” kam šis 
netalpino jo agitacinių raš
tų, kiršinančių vienus sky
riaus narius prieš kitus. Pa
šauktas dabar pasiaiškinti, 
jis pradėjo skaityti pasitei
sinimą iš popierio. Girdi, 
“jeigu kas mane meta ak
meniu, tai aš metu tam du.” 
Kaž-kas iš šalies pastebėjo: 
“Prisiminė vyras jaunystę, 
kuomet kiaules ganydamas 
akmenimis su kitais pieme
nimis svaidėsi.”

Po visų barnių ir pasitei
sinimų, korespondentas bu
vo pavarytas iš tarnybos su 
ta pastaba, kad atšauktų vi
sus šmeižtus prieš “Kelei
vį.”

Sekantiems metams ko
respondento nutarta nerink
ti, nes korespondentas daug 
nesmagumų unijai pridarė 
ir prie to da keliatą dolerių 
kainavo. Bet man rodos, 
kad čia padaryta klaida. 
Geras korespondentas gali 
padaryti organizacijai daug 
naudos. Unija be savo ko
respondento, tai taip kaip 
armija be žvalgo. Žvalgas 
apžiūri situaciją ir praneša 
kas kur darosi/ Tik nepa- 
manykit, draugai siuvėjai, 
kad aš noriu tos tarnybos. 
Ne, yra jaunesnių už.mane. 
Butų naudinga išrinkti tokį 
korespondentą, kuris, galė
tų lašinėti netik į lietuviš
kus laikraščius, bet ir į ang-

neturi ir negauna jokios pa
galbos?

Atėjo ir praėjo Kalėdos, 
linksmybių šventės. Bažny
čios irgi giedojo “Glory, 
glory,” taip kaip ir tie A- 
malgameitų viršilos moki
na. Bet mes, darbininkai, 
turime uždainuoti tokią dai
ną, kad prasmegtų ant visa
dos kapitalistinis surėdy
mas, kur visokie dykaduo
niai gieda “gliorijas!”

Baigdamas noriu pasaky
ti unijistams štai ką: mus 
musų lokalo rinkimuose ne
įvyko jokių permainų, bet 
savo taktika mes vistiek tu
rim keisti. Tie di angai, ku
rie laiko duris parėmę, ne- 
įleisdami delegatų iš kitų 
organizacijų, turėtų nuo 
durų pasitraukti. Kurie iki 
šiol gynėt darbdavių pusę, 
skriausdami darbininkų rei
kalus, stokit į darbininkų 
eiles ir visi kovokim bend
rai prieš savo išnaudotojus.

K. Mikolaitis.

WORCESTER, MASS, j 

i CHESNEY’S į 

i CANTEEN * j 

1 GERIAUSI TšSIGĖRIMAl t | 
I IR VALGIAI.

(
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai i 

ir visokių išdirbysčių ALUS, j 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS I 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! j 

t Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” j 
j pavieniais numeriais. ,
’ 90 MILLBURY STREET į

WORCESTER, M t SS. '

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTeS

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTRSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., foe.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER. MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road.
Sou.th Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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Pittsburghe Nukrito į Geltonasis Pavojus Europai Amerika Daro Tankus Anglijai.

Gatvę Traukinys.
Pennsylvanijos gelžkelio

greitasis traukinys, kuris Airija Atsipalaidavo 
ėjo iš St. Louis į New Yor- > 
ką, buvo padalintas į dvi' 
dalis. I _____ _ __ c ___ _

Kalėdų rytmetį apie 7 va- buvo paskelbta nauja kons- 
landą pirmoji traukinio da- titucija, kuri visai nutrau
ks su daugy be linksmų pa- kia su Anglija ryšius ir pa- 
sažierių laimingai pasiekė keičia šalies vardą iš Free 
Pittsburghą ir leidosi link Irish State į “Eire,” kas ge- 
New Yorko. Apie_ 10 minu-j liškoj kalboj reiškia Airi

ją. Airiai dabar stengsis iš
gyvendinti ir anglų kalbą iš 
savo šalies. Tai yra aklas 
nacionalizmas, daugiau nie
ko. Airijoj yra apie 5,000,- 
000 airių, o Amerikoj apie 
20,000,000. Iš visų atėjūnų, 
airiai greičiausia Amerikoj 
prigįja ir įsigauna į valdžią 
vien dėl to, kad jie atva
žiuoja čionai mokėdami an
glų kalbą. Jeigu jie anglų 
kalbą užmirš, tai atvykus 
Amerikon jiems bus da sun
kiau įsikurti, negu kitiems, 
nes gėliškoji airių kalba yra 
labai sena ir labai skiriasi 
nuo kitų Europos kalbų. Al
ne kvailystė gi šitokią kalbą 
gaivinti, kuomet airiai mo
ka jau anglų kalbą?

Nuo Anglijos.
I Pereitą sąvaitę Airijoj

Daug kas dar atsimena 
išgarsėjusią, 1904 metais 
pasibaigus iusij—japonų 
karui, Vokietijos kaizerio 
Vilhelmo II pasakytą kalbą 
apie “geltonąjį pavojų.’ 
Šioje savo kalboje kaizeris 
kreipėsi į Europos tautas, 
kad jos bendrai gintų šven
čiausias Europos kultūros 
vertybes. Tuomet daug kas

tų vėliau pasiekė Pittsbur-' 
gho miestą ir antroji trauki
nio dalis, kuri susidėjo iš 
pašto ir ekspreso, kuriuo 
važiavo tik traukinio, darbi
ninkai. Traukiniui visu 
greitumu bėgant per Pitts- 
burgho miestą, Ohio upės 
atkrante ir privažiavus prie 
vakarinės Carson gatvės, di
džiulis traukinio lokomoti- 
vas užbėgo ant didelio ak
mens, kuris, buvo nusiritęs 
iš kalno ant traukinio bė
gių. Lokomotivas nušoko 
nuo bėgių ir krito apie 50 
pėdų į Carson gatvę, vieto
je užmušdamas mašinistą 
O. E. Rhods, 47 metų am
žiaus, kurio gyvenimo vie
ta buvo Columbus, Ohio, ir 
pečkurį W. H. Strouse, 40 
metų iš Carnegie, Pa. Dau-j Amerika Siunčia Ki- 
giaū kaip 7 valandas dirbo 
didelis būrys darbininkų, 
kol pavyko Strouso lavoną 
išimti iš po lokomotivo 
griuvėsių. Kuomet trauki
nio nelaimė įvyko, tai Strou
so žmona su vaikučiais tu
rėjo parengus Kalėdų šven
čių pietus ir laukė grįžtant 
tėvo ir vyro iš darbo, skai
tydami minutes, kad štai 
ant šito ar ant kito gatvė- 
kario jau parvažiuoja. Bet 
vieton sugrįžtančio vyro, 
gaVo liūdną žinią, kad jos 
vyras ir šeimos duonpelnis 
žuvo’ traukinio nelaimėje.

Laimė, kad traukinio ka
tastrofa įvyko tokiu laiku, 
kada gatvėje buvo mažai 
žmonių; jei tas butų dienos 
metu, kada Carson gatve ei
na daugybė automobilių ir 
gatvėkarių, tai galėjo žūt 
keli desėtkai gyvasčių.

Kor.

Amerikos Bankuose 
Yra $24,499,448,000.

Per 1937 indėliai pakilo 
daugiau biliono dolerių.
Amerikos Bankų Associa- 

cija praneša, kad per 1937 
metus šios šalies bankų in
dėliai pakilo daugiau kaip 
bilioną dolerių. Dabartiniu 
laiku bankuose esą $24,- 
499,448,000 pinigų. Že
miausia bankų indėliai sto
vėjo 1933 metais, kuomet 
juose buvo tik $21,125,000.

Bet nežiūrint to fakto, 
kad pinigų bankuose šian
dien yra daugiau, depozito- 
rių skaičius šiandien yra 
8,962,170 mažiau, negu jų 
buvo 1928 metais.

iš šios jo kalbos šaipėsi.' tautas, kurios su pavydu 
Mat, jis kalbėjo paveiktas žiuri į Didžiosios Britanijos 
rusų pralaimėjimo ir maty-1 vyravimą Azijos kontinen- 
damas nuolat augančią Ja-'te. Vokiečių ir italų spaudo- 
ponijos galybę. Kaizerinė, ie kasdien galima skaityti, 
Vokietija buvo susirupinusi kad jaunų, Europos 
savo kolonijomis Tsingao ii [jos nacionalizmo jėgų Ang- 
Ramiajam vandenyne, ’ 
to ji organizavo Europoj 
antijaponišką apsigynimo 
frontą. Tačiau ta pati Vo
kietija buvo labai nenuosa- 
ki, nes ji savo Krupo pa
trankomis, karininkais-in- 
struktoriais ir dideliais ka
pitalo investavimais rėmė 
Japonijos rutuliojimąsi į di
džiąją valstybę. Dabar jau 
yra istorinis faktas, kad Ja
ponija dėl savo 1904—5 
metų pergalės prieš Rusiją 
pirmiausiai turi būti dėkin
ga vokiečių pagalbai.

Šiandien pasaulio politi
kos situacija yra dar pavo- 

... jingesnė ir šiuo metu “gel-
ni]Ol Ginklu. tonasis pavojus” Europai 

Iš Honkongo pranešama, nebėra pašaipos-dalykas, 
kad tenai jau užbaigtas mo
toriniams vežimams kelias 
ir dabar dideli trokai pra
dėjo gabenti Kinijos armi
jai ginklus, kurie atvežami 
laivais iš Amerikos ir kitų 
šalių į Honkongo uostą. Į- 
domu, kad Kinijai parduo
da karo medžiagos net ir 
Italija, kuri taip karštai pa
laiko Japonijos pusę. Perei
tą sąvaitę italų laivas “Con
te Verde” atvežęs 1,400 to
nų oro bombų, kurios buvo 
iškrautos Honkongo uoste 
ir traukiniu nugabentos į 
Kantoną kiniečių lakūnams. 
Orlaivių ir tankų trauki
niais nebuvo galima siųsti, 
nes gelžkelis iš Honkongo 
eina siauru tuneliu, pro kurį 
didelės mašinos nepraeina, 
todėl reikėjo statyti kelią 
trekams. Orlaivių Kinijon 
daugiausia atvežama iš A- 
merikos. Taip pat iš Ameri
kos pereitą sąvaitę buvo 
pristatyta 100,000 bačkų 
gazolino motorams varyti.

vo jėgas, kad Tolimuosiuo- Italų politika taip pat re- 
se rytuose pakirstų patį mia politini islamo aktyviz- 
svarbiausią Europos ir A- mą. Kai Mussolinis mosika- 
merikos kapitalų nervą— vo savo “Islamo kardu.” jis 
Britanijos imperijos pirma- prižadėjo ginti 300 milionų 
vimą Tolimųjų rytų politi
koj. Likvidavę šį dalyką, jie 
visai išstumti] baltąją rasę 
iš Rytų Azijos. Šiems savo 
žygiams jie randa paramos 
ir pas fašistines Europos

PAŠTAS TURFŲO DI- 
DIDELIŲ PAJAMŲ.

Washingtonas, sausio 3. 
Generalis Postmasteris Far
ley savo raporte pareiškė, 
kad baigiant birželio 30, 
pašto departamentas turė
jo didelių pajamų, 
šalyj yra kada buvę, bet tuo 
pačiu laiku S. V. paštas tu
rėjo didžiausią deficitą, ku
ris pasiekė $46,614,732. Iš
skaičius nuostolius, kuriuos 
sudarė neapmokami ir kiti 
siuntiniai kongresmanų ir 
kitų, paštas butų turėjęs 
$12.643,739 perviršio.

Viso pajamų butą $726,- 
201,109; išlaidų $772,815,- 

Amerikos krautuvėse par- 842. įvedus 40 valandų są- 
siduoda džiovinto pieno 
milteliai, žinomi “Horlick 
Milk” vardu. Rodosi, mažai 
kam tas produktas yra žino
mas ir mažai kas jį vartoja. 
Bet štai, šiomis dienomis 
mirė tų miltelių gamintojas, 
William Horlick, ir pasiro
dė, kad jis turi pasidaręs iš . . _
to $16,000,000 turto. Viskas P^drauke i 
liko jo šeimynai. Sakoma, 
kad tas biznierius 
žydas.

Horlick Paliko 
$16,000,000.

kokių

vaitę pašto darbininkams, 
pašto valdybai padidėjo iš
laidos $40,000,000.
KINIJOJ PALEISTI POLI

TINIAI KALINIAI.
Kinijos vyriausybėj ivy- 

ko permainų. Gen. Čian 
Kai-šekas iš premjero pa

ir žiūrės 
tik karo reikalų. Jo vieton 

buvęs ministel’iu pirmininku pa-
- skirtas Kung. Ryšium su ta 

permaina, paskelbta amne- 
ĖJO 15 MYLIŲ PĖKSTI, stiJa Politiniams kaliniams. 

KAD APSIVESTI.
Kentucky valstijoj 70 

metų farmeris Madison
Muilins ir jo mylimoji Eva tams, 10 Amerikos laikraš- 
Elkins ėjo 15 mylių duobė- čių paskelbė esą priversti 
tais kelnų keliais į apskri-Į pakelti savo kainą. Vietoj 4 I - n I i , I r I J e> i n I ri.i k J 4 . - ,1 .1-. « i n ..^1 1 1 /A

AMERIKOS LAIKRAŠ
ČIAI KELIA KAINĄ.
Prasidedant 1938 me-

tais kalnų keliais į apskri- 2 centų, dabar bus 
diiną apsivesti. Apsivedus darni po 3 centus, 
jiedu vėl turėjo 15 mylių padarė ir Toronto 
grįžti pėkšti namo. vo j) laikraščiai.

parduo- 
Tą pati 
(Kana

Čia matome naujoj konstrukcijos grotąjį tanką karo tikslams. Jis 
sveria 7 tonus ir gali eiti 67 myli as j valandą, nepaisant jokių 
kliūčių. Ji suplanavo Amerikos automobilių inžinierius J. Walter 
Christie, ši mašina buvo padaryta Anglijai. Čia ji parodyta da- 
rodyta darant paskutinius bandymus New Jersey valstijos lygu- ’ 
mose, prieš išvešiant jų j Angliją.

Artimųjų rytų ir šiaurės Af
rikos muzulmonų interesus.
Italija ir Vokietija dabar 
vieningai veda antieu-o- 

pišką politiką Azijoj.
Jote, paėmė kaizerinės Vo

kietijos kryptį, bet tik di
desniu mastu. Nuo pat Toli
mųjų rytų iki Viduržemio 
juros Berlynas ir Roma kur
sto ir remia didelę antibri- 
tiškų revoliucinių masinių 
judėjimų grandinę.

'* Į Tuo budu Didžiosios Brita-
—Japonijos veržlumą nijos kova už Viduržemio 

mes suprantame, jis yra tei- jurą jau senai nebėra vien 
sėtas! — savo kalboj Berly- tik kova už kelius į Indiją, 
no stadijone sušuko Musso- bet kartu kova už apsaugo-: 
linis. Ijimą Europos nuo “geltono-Į

Mat, Mussolinis jaučiasi j° pavojaus” ir panislamiz- 
esąs natūralūs sąjunginin rno.
kas visu Anglijos “paverg- Tuo _ tarpu gi fašistines 
tujų” tautų, o Vokietija taip valstybės, durstydamos azi- 
pat remia kiekvieną nacio- jatus^ prieš Angliją ir prieš 
nalinį revoliucinį judėjimą “bolševizmo pavojų,” kasa! 
prieš Angliją, kad sulaužius j duobę pačios sau, nes azija- 
jos viešpatavimą kolonijų- tai yra nusistatę lygiai priėš ■; 
se. Ši mintis,Romos ir Ber- visas baltveidžių tautas: ir 
lyno politikai yra daug prieš 
svarbesnė, negu kova su " 
bolševizmu.

Savo antikomunistiniu 
“vaistu” šios valstybės tuš-

ir Azi

dėl-1 lijos pirmavimo sužlugdy- 
— j'mas yra natūralūs dalykas.

—Japonijos

Didysis karas labai nu- „Y. . sios vaistyoes tus-
silpnino Rusiją. Dar ir da- 9iai n°ri Europą gelbėti, nes 
bar ji nėra tiek galinga, kad j J?s ^ugdydamos Anglijos 
butų visos Europos sargu pirmavimą kartu kasa Eu- 
Tolimuosiuose lytuose. O, r0Pai duobę.
tuo metu Japonija per pas-1 Lygiai kaip japonų im- 
kutinius 20 metų savo įtaką perializmas, taip ir atbuli
ne tiktai Rytų Azijoj su- dantis islamas grasina Eu- 
stiprino, bet jos interesų ropai. Arabų kraštuose jit- 
sferos šiandien siekia jau 
Pietų Ameriką, Australiją, 
Olandų ir Britų Indiją, net
gi vakarinius Afrikos pa
kraščius. Britų dominiją, 
Pietų Afriką, japonai savo 
manufaktūra daug labiau 
užverčia, negu pati Anglija.

Taip pat japonų laivų li
nijos žymiai pakenkė Britų 
ir Olandų prekybiniam ir 
keleiviniam susisiekimui 
tarp Oriento ir Oksidento. 
Ir jeigu ekonominę Japoni
jos dinamiką ten pat pa
seks militariniai politinė 
dinamika, jeigu imperialis-

. Arabų kraštuose at
gimsta panislamizmas. Pa- 
nislamizmo sąvoka atsirado 
19-tam šimtmetyje. Ją su
kūrė Turkijos sultonas Adui 
Hamidas, kaizerio Vilhel
mo draugas. Šio judėjimo 
uždavinys buvo sujungti vi
sas islamiškas tautas ir gi
mines po antikrikščioniška 
muzulmonų pranašo vėlia
va. Šį judėjimą iš Europos 
tautų rėmė tiktai Vokietija, 
kuri taip pat norėjo paken
kti kolonialiniams Britų rei
kalams ir tuo budu daugiau 
investuoti vokiečių kapitalo 
Mažojoj Azijoj.

tiškoji Japonija gaus dide-; Didžiajam kare arabai 
................. ' ” ' pasitarnavo Centrinėms 

valstybėms ir jų sąjunginin
kei Turkijai. Tačiau pralai
mėjus karą Vokietijai ir su
smukus Turkijai, kuriam 
laikui iš pasaulio pranyko 
ir panislamizmo idėja. Ta 
aplinkybė ir suklaidino Eu
ropos valstybes, nes jos įsi
vaizdavo, kad mahometonų 
sukauptoji energija jieško- 
jo tik naujų formų. Bet 
egiptiečių judėjimas, indų 

I judėjimas, Transjordani- 
Japonai dabar kaupia sa- jos, Jemeno ir Irako valsty

bių įsisteigimas, o dabar 
kovos už Palestiną—tai vis 
naujo nacionaliai politinio 

rius 1938 Metams. islamo judėjimo rezultatai. '
I Didžioji Britanija nekuo
met nesiryžo griebtis kurių 
nors priemonių prieš jos ko
lonijų tautų pasiliuosavimą, 
švietimąsi. Ji davė Egiptui 
nepriklausomybę ir Indijai 
naują valdymo formą, jos 
pastangomis buvo įsteigtos 
arabų valstybės. Anglija sa
vo misiją matė skleisti tarp

liūs šaltinius žaliavos, o pi
giausios darbo jėgos, kaip 
žinome, jai nekuomet ne
trūksta, tai ir bus didelis 
pavojus Europai, prieš kuri 
daugelis valstybių savo gal
vas iki šiol kišo į smėlį.

Jei Japonijai pavyks nu
galėti Kiniją ir užimtuose 
plotuose įsistiprinti, ji galės 
valdyti 400 milionų žmonių, 
tai jau bus didelis “geltona
sis pavojus” Europos ir A- 
merikos jėgoms.

Keleivio” Kalenda

JAU GATAVAS.
“Keleivio” Kalendorius 

1938 metams jau gatavas. 
Kas da nėra jį užsisakęs, ga
li užsisakyti dabar.

1938 metu Kalendoriuje 
yra labai daug naudingi] 
patarimų, nurodymų ir vi
sokių “sekretų.”

Kalendoriaus kaina yra spalvotųjų tautų europietiš- 
50 centų, bet “Keleivio” 
skaitytojams tik 25 centai.

Užmokestį galima prisių
sti money orderiu, arba į- 
dedant į konvertą sidabrinį 
kvoterį. Bet dedant pinigą, 
jį reikia suvyniot į popierė- 
lę, kad nepraplėštų konver- 
to.

Galima prisiųsti užmo
kestį ir pašto ženkleliais po 
3 centus. Tik iš Kanados 
prašome štampų nesiųsti, 
nes Jungtinėse Valstijose jų 
negalima vartoti.

Adresuokit: “Keleivis,” 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

ka, demokratišką kultūrą, 
tuo tarpu vokiečių ir italų 
fašizmas kursto Azijos tau
tų nacionalini judėjimą, 
kad nukreipus j j prieš Euro
pos kultūrą. Dar prieš Hit
leriui valdžią perimant, kai 
kurie vokiečių pramoninin
kai per vieną Berlyne vei
kiančią Indijos bendrovę 
rėmė antibritiškus naciona
linio indų judėjimo siekius. 
Greta jos Berlyne buvo į- 
steigtas ir arabų biuras, ku
rio uždavinys buvo kurstyti 
Artimuosiuose rytuose na- 
cionalrevoliucinį judėjimą, 
nukreiptą prieš Europą.

“Tėvynes” aritmetika iš- jiedu turėjo?
aiškinta. Atsakymas: Vienas turė-

“Tėvynė” rašo, kad A- 3° kitas 7.

; germanus,, ir prieš 
anglus, ir prieš slavus, ir 
prieš italus.

Visuose rytuose yra tik 
vienas bendras obalsis: 
“Apvalyti Rytus nuo nešva
rių netikėlių,” kokiais jie 
vadina visus krikščionis,; 
vistiek ar jie butų rusai, 
francuzai ar Mussolinio ir 
Hitlerio tautiečiai.

Taigi, “Geltonasai Pavo-i 
jus” Europai yra ne juokai.

(Iš “L. Ž.”)
NEGAVO $1.000,000.

merikoj yra 30,000,000 au
tomobilių, kurie per metus 
suvartoja 20,000,000- galio
nu gazolino, už kurį sumo
kama $361,700,000,000. Ry
tietis prašo per “Keleivį,” 
kad jam kas nors šitą tau
tišką aritmetiką išaiškintų, 
nes jis tokių aukštų “ličbų” 
negalįs suprasti. Kaip aš iš- 
rokavau, tai iš “Tėvynės” 
paskelbtų davinių išeina, 
kad kiekvienas automobi
lis Amerikoje per metus su
vartoja tik po pusę galiono 
ir vieną penktadalį puspan- 
tės gazolino. Tačiau jeigu 
už 20,000,000 galionų su
mokama net $361,700,000,- 
000, tai už galioną išeina po 
$18,085. Taigi neišrodo, 
kad “Tėvynės” redaktorius 
galėtų ilgai ir toli važiuoti, 
jeigu jis už gazoliną moka 
tokią kainą, kaip laikrašty 
rašo. J. Paškauskas.

Taip pat šį “galvosūkį” 
išaiškino Petras Žemaitis iš 
Sydney Mines, N. S.; J. 
Stephan iš Cliffside, N. J.; 
Tadas Kovalevskis iš Sum
merdale, Ala., ir J. Mikaliu- 
nas iš Brooklyno.

Sausa žolė.
Kaip parašyti sausą žolę 

šešiom raidėm? Atsaky
mas: “Šienas.”

Šį galvosūkį išrišo P. Bis- 
lis iš Bradfordo, Mass.; J. 
Benzaitis iš Montrealo; A. 
Sylvester iš Waterbury, Vt. 
ir Z. Tony, Norwood, Mass.

Čia parodyta New York o tur
tuolė, Mrs. Marion Allgeyer, 
kuri buvo apskundusi piniguo
čių Howards] Spauldingą (vir
šuje), reikalaudama iš jo $1,-1 
OOO.OOO. Jis apsivedęs su ja tu- 
rėęlamas kitą pačią, o kai tas 
paaiškėjo, žadėjęs duoti jai mi- 
lioną dolerių, “kad tylėtų,” ta
čiau prižado neištesėjęs. Teis
me'paaiškėjo, kad šita leidė yra 
ištekėjusi ir už kito vedusio vy
ro,-iš kurio ji jau gavo $100,000 
“kad tylėtų.” Bet gauti milioną 
iš Špauldingo jai nepavyko. Tei
smas išmetė jos bylą. Kaip ma
tyt, ji mėgdavo tekėti už vedu
sių vyrų, o paskui gąsdinimais 
reikalauti iš jų pinigų.

Kanadoj Rasta 8 Pa
klydę Žmonės.

Quebec’o provin c i j o s 
šiaurėj, Kanadoj, šį pane- 
dėli lakūnas Spradbrow ra
do gjriojej 8 žmones; kurie 
medžiodami paklydo 39 
dienos atgal ir iki šiol gyve
no tarp sniego žalia zuikių 
mėsa. Jie buvo jau pusiau 
sušalę ir pusiau užbadėję.

100—100 galvosūkis.
Nr. 1. — Kaip už 100 do

lerių nupirkti 100 gyvulių, 
mokant po $10 už jaučius, 
po $5 už karves ir po 50 
centų už veršius-?

Atsakymas:
1 jautis po $10 ____ $10
9 karves po $5 ...... 45

90 veršių po 50c.......... 45

100 galvijų ............  $100

4 kiaušinių galvosūkis.
Nr. 2. — Ant stalo buvo 

padėta 4 kiaušiniai. Vyras 
su žmona ir brolis su seseri
mi suvalgė po vieną ir da 
vienas liko. Kaip galėjo at
sitikti?

Atsakymas:
Brolio sesuo ir vyro žmo

na buvo ta pati moteris. 
Reiškia, iš viso buvo tik 3 
asmenys ir todėl nebuvo kas 
ketvirtą kiaušinį suvalgytų.

Kiek vaikai užaugino 
vištų ?

Nr. 3. — Du vaikai užsi
augino po keliatą vištų. 
Tuomet vienas jų tarė ki
tam: Duok tu man vieną sa
vų vištų, tai aš turėsiu du
syk daugiau, negu tu. Gi šis 
atsakė: Ne; verčiau tu man 
duok vieną, tai abudu turė
sim lygiai.

Klausimas: Kiek vištų

Kiek buvo išvirta karei- > 
viams kiaušinių? 1

Nr. 4. — Trys kareiviai 
sustojo pas ūkininką ir užsi
sakė virtų kiaušinių. Kol 
kiaušiniai išvirė, jie prigulė 
pamiegot. Vienas pabudęš 
rado kiaušinius jau išvirtusį 
jis suvalgė trečią jų dalį ir 
vėl atsigulė. Antras pabu
dęs, vėl atsiskaitė trečiąją 
dalį, suvalgė ir vėl atsigulė. 
Tą patį padarė ir trečias. 
Paskui pabudo visi trys ir 
likusius kiaušinius pasidalir 
jo lygiomis. Klausimas; 
kiek išviso kiaušinių ūkinin
kė jiems išvirė?

Atsakymas: 81 kiaušinį.

Kas gerai tuos galvosūkius 
išrišo.

Galvosūkius NNr. 1, 2, 3 
ir 4 gerai išrišo šie draugai:

J. Pašakarnis, Gary, Ind.
P. Žemaitis, Kanada.
J. Simelionis, Rossiter,Pa.
C. Kasper, New Britain.
Delia Kraunelis, Harris

ville, R. I.
Mrs. K. Dombroski, Chel

sea, Mass.
Ig. Dombrosa, Hamilton, 

N. Y.
J. Zdanavičius, B’lyn,NY.
Alice Sacovitch, Worces

ter, Mass.
J. Yaruševičius, Lawren

ce, Mass. -
P. Bislis, Bradford, Mass.
J. Bąnzaitis, Montreal.
F. Kralikauskas, Ply

mouth, Pa.
J. Stephan, Cliffside,N.J.
P. Zabiela, Montreal. j 
Jonas Trakimas.
J. L. Gružas, Chicago.
A. E. Koris, Rumford,Me.
Tadas Kovalskis, Sum

merdale, Alabama.
Jos. Kalvaitis, Roebling.
A. Sylvester iš CCC kem

pės Veimonto valstijoj.
J. Mikaliunas, B’klyn.
K. Bikulčius, Lewiston.
M. Bobblis, Lincoln, N.H, 
T. Vaichun, Toronto, Ont. 
A. L. Rimkus, Detroit.
Jonas Babravičius, Am

sterdam, N. Y.
Fr. Juodvalkis, Leech

burg, Pa.

Redakcijos žodis.
Redakcija prašo gerbia

mųjų skaitytojų nesiųsti jai 
tų galvosūkių, kurie jų bu
vo nugirsti Lietuvoje, nes 
jie beveik visiems yra ži
nomi.

Be to, redakcija prašo ne
siųsti jai atsakymų į tuos, 
galvcsukius, kurie telpa 
“Keleivy,” nes tokie atsą- 
kymai apkrauna ją nereika-, 
lingu darbu.

Atsakymus reikia laikyti 
pas save, o kai “Keleivy” 
tilps galvosūkių paaiškini
mas, tuomet padaryti paly
ginimą. Iš to matysis, ar 
skaitytojas išrišo galvosū
kį tiksliai, ar ne.
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įvairios Žinios.
CHICAGOS ŽYDAI NU
GĄSDINO LENKŲ PA

TRIOTUS.
Chicagiškis “Dziennik 

Zjednosczenia” rašo nusi
gandęs, kad “Chicagos žy
dai grūmoja sunaikinsią 
Lenkiją.” Mat, dideliame 
Shermano hotely buvo su
šauktas žydų seimas, kur.u- 
Įne daiyvavo 1 500 žymių 
žydų ir pasmerkė fašistinę 
Lenkijos valdžią, kam kurs
to tamsias minias prieš žy
dus ir veda prie žydų po
gromų. Pagaliau seimas pri
ėmė rezoliuciją, kurioj pa
sakyta, kad jeigu dabartinė 
Lenkijos valdžia nesiliaus 
persekiojus žydus, tai Len
kijos žydai ir valstiečiai ją 
sunaikins.
/ Taigi kalba čia eina ne 
apie Lenkiją, o tik apie fa
šistinę valdžią. Bet patrio
tai yra tokie tamsunai, kad 
jie nemoka suprasti, jog 
valdžia ir valstybė yra du 
atskiri dalykai. Taip yra ne
tik su lenkų patriotais, bet 
ir su mūsiškiais. Jie nepajė
gia suprasti, kad netikusi 
valdžia gali but tikra nelai 
mė savo valstybei, ir kad to
kią valdžią būtinai reikia 
pašalinti.

■ SUDEGĖ BEPROČIŲ 
PRIEGLAUDA.

' Per Kalėdas Paiyžiuje 
ugnis suųaikino silpnapro
čių prieglaudą. Septyni 
žmonės sudegė.
/ MEKSIKOJ ŽUVO 2 

ŽMONĖS.
. Vėliausios žinios sako, 

kad per žemės drebėjimą 
Meksikoj užpereitą savaitę 
žuvo 2 žmonės.

KAS VEIKIAMA CHICAGOJE.
Dar apie laisvamanių su

važiavimą.
. Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos 1-mos kuo
pos pastangomis buvo su
šauktas Chicagoje pirmas 
visiį laisvamanių kuopų su
važiavimas. Dalyvavo kai 
kurių organizacijų ir broliš
ki delegatai. Suvažiavimas 
tęsėsi . dvi dienas, 4 ir 5 
gruodžio. Buvo ir bankie- 
tas. Valgių pagamino 1 kuo 
pos gaspadinės.

Per tris L. E. K. D. sesijas 
priimta įstatai, išrinkta cen
tro valdyba, perskaityta po
ra referatų ir priimtos ke
lios rezoliucijos.

Prie progos reikės kalbė
ti plačiau apie suvažiavimo 
nutarimus. Šį sykį pažymė
siu tiek, kad suvažiavimo 
delegatai buvo pažangus 
ir sumaningi vyrai. Visos 
kalbos ir diskusijos ėjo 
sklandžiai ir draugiškoj 
dvasioj.
i Nors nevisi vienų pažval- 
gų, laisvamanybės reikalus 
visi vienodai supranta ir ri
ša. Draugiškumas viešpata
vo visose sesijose ir bankie- 
te. Skirstydamiesi delegatai 
nuoširdžiai spaudė vienas 
kitam dešinę ranką, linkė-, 
darni pasekmingai darbuo
tis laisvamanybės labui. O 
laisvamanybės dirvonai bu
vo apleisti per kelius pasku
tinius metus!

Dirva plati ir daug ims 
laiko sutraukti ją, sujungti 
vienetus į vieną organizaci
jos kūną po Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 
vėliava.

■ Visa tai priklausys nuo

šįmet žiema Amerikoje daugankstyvesnė ir šiurkštesnė, 
negu paprastai. Štai, čia matome vaizdelį iš Atlantos 
miesto, Georgijos valstijos, kur prieš Kalėdas jau fon
tanas užšalo. Tai nepaprastas vaizdas saulėtuose Pietuose.

ATIDĖTAS KALINIAIS 
PASIKEITIMAS SU

RUSIJA.
Buvo tariamasi pasikeisti 

su Sovietų Rusija politiniais 
kaliniais. Buvo sudaryti są
rašai, į kuriuos Įtraukta 18 
žmonių iš vienos pusės ir 18 
iš kitos. Lietuvos sudaryta
me sąiaše buvę trys katali
kų kunigai kalinami Sovie
tų Rusijoj, vienas kaunietis 
piekybininkas nesenai nu
baustas ir kt. Bet Sovietų 
vyriausybė kažkodėl vis ne
patvirtino sąrašo asmenų, 
kurie turėjo būti iš Lietuvos 
kalėjimų paleisti ir atiduoti 
Sovietams. Spėjama, kad 
tas sąrašas Sovietų vyriau
sybei esąs nepriimtinas, nes 
jame daug esą “trockinin- 
kų.”

Taigi, dabar turės būti su
dalyti nauji sąrašai, apie 
keičiamus kalinius surink
tos žinios, o kol tai bus at
likta, pasikeitimas kaliniais 
užsitęs.

KANADOJ NUŠAUTA 
BALTA STIRNA.

Underwood, Ont. — Šio
mis dienomis šioje apielin- 
kėje buvo nušauta balta 
stirna. Jos galva buvo tru
putį rusva, bet visas kūnas 
baltas kaip sniegas. Ją nu
šovė farmerys Lloyd Pin
kerton.

APIE ŠIAULĖNUS NĖRA 
PAŠARO.

Buvusi labai sausa vasara 
apie Šiaulėnus davė labai 
mažai pašaro. Ūkininkai 
aimanuoja, kad po Kalėdų 
jau nebus kuo gyvulių šerti.

' centro ir kuopų narių uolu- 
j mo, ir nuo to, kaip mes su- 
I gebėsime sugyventi su pro- 
įgresyve spauda. Iš antros 
| pusės, kiek mus L. E. K. D. 
centrą ir kuopas parems 

į progresyviai laikraščiai A- 
merikoj. Nuo šių jėgų sude
rinimo priklausys laisvama
nių darbuotės plėtimas.

Iš savo pusės turiu pasa
kyti, kad esu vienas iš jau
niausių laisvamanių judėji
me. Gal stekuos man plates
nės pasaulėžvalgos laisva- 
manybės plotmėj. Viešai 
pasakysiu, mano nusistaty
mas remiasi socialdemokra
tiniais pagrindais.

Be kritikos, pasikalbęji-
mu ir pastabu nėra progre-

Iš Saulėtųjų Pietų.

so. Rimta, kūrybinė kritika 
yra priimtina ir reikalinga.

Todėl laikraščiai prašomi' 
kritikuoti musų veiklą ir'nu-l 
rodinėti ydas.

Žodis Į L. E. K. D. dele
gatus ir narius. Gal kiek už
sivilko ir užsivilks praneši
mai apie tai, kas yra veikia
ma centre. Turėkite pakan
trumo. Susitvarkys, me, ir 
kas bus nutarta, bu spau
doje pranešta. Dėl įvairių 
priesmetinių susirinkimų 

centro valdyba negalėjo vi
sa pasitarti laisvamanių rei
kalais.

Piim. Yagminas, kasin. 
Dambrauskas ir aš, suėję 
apkalbėjom nekurtuos klau
simus. Nutarėm padaryti 
čarterio kopijų ir po Naujų 
Metų išsiuntinėti kuopoms. 
Už čarterį kuopos turės mo
kėti po $2. Darbą apsiėmė 
atlikti dig. Yagminas.

Kalbėta apie vienkartinį 
leidinį. Nutarta šį klausimą 
atiduoti visam centro komi
tetui ir kuopų nutarimui.

Narinės mokestys irgi bu
vo apkalbėtos. Bet ir tas 
i’eikalas bus atiduotas viso 
centro komiteto nuožiūrai. 
Kuopų nariai galės pradėti 
mokėti nuo Naujų Metų.

Tai tiek iš laisvamanių 
darbuotės po pirmo suva
žiavimo.

P. S. Visur vartojau L. E.
K. D., bet turėtu but A. L.
L. E. K. D.

Centro rašt.
J. J. Pranokus.

3857 W. Polk st., Chicago.

GEN. ŽUKAUSKAS, 
KAIP KRISTUS.

Krikščionys nežino, kada 
jų Kristus mirė. Pernai Ve
lykas jie šventė 28 kovo, o 
šįmet švęs 17 balandžio. Gi 
Velykos reiškia Kristaus 
prisikėlimą. Na, tai pasaky
kit gi, kada ištikrujų Kris
tus prisikėlė: 28 kovo, ar 17 
balandžio? Krikščionys ne-
gali to pasakyti, nes jie ne
žino.

Taip pat beveik yra ir su 
generolu Žukausku: mūsiš
kiai patriočiukai, jo garbin
tojai, negali susitaikyt nei 
dėl jo amžiaus, nei dėl kitų 
datų. “Vienybė” sako, kad 
Žukauskas išgyvenęs musų 
ašarų pakalnėje tik apie 47 
metus, bet generolu išbuvęs 
lygiai 50 metų. Gi Clevelan- 
do “Dirva” 3 gruodžio lai
doj rašo: “gen. S. Žukaus
kas buvo 66 metų amžiaus, 
gimęs spalių 21, 186 m.” 
Na, jeigu gen. Žukauskas 
gimė 186 metais, o mirda
mas turėjo 66 metus, tai
kaip senai jis mirė? Jeigu 
aš tose tautiškose “ličbose” 
neklystų, tai gen. Žukaus
kas mirė apie 1686 metų at
gal. Clevelandietis.

KELEIVIS, SO. BOSTON

LENKŲ TAUTININKŲ DOVANOS 
LIETUVIAMS.

“Keleivyje” 
kokias dovanas 
vos tautininkai lietuviams, 
dabar pažiūrėkime kokio
mis dovanomis lenkai tauti
ninkai apdovanojo lietu
vius

Vilniuje išleistas vien
kartinis leidinys “Reika- 
ai,” paduoda Lietuvių Lab
darybės Draugijos uždary
mo dokumentus, ir tėmyki- 
te už kokius “prasikalti
mus” Lenkijos tautininkai, 
draugiją uždaro: (1) Lietu
vių Labdarybės Draugija 
buvusi priklausoma nelega
liai veikiančiam Tauti
niam Lietuvių Komitetui, iš 
kurio gaudavusi lėšų, (2) 
buvusi Lenkijos valstybe' 
nelojali, (reiškia, negarbi 
no tokių patriotų kaip mu 
siškiai tautininkai), (3) sa
vo bendrabučiuose auklėju
si jaunuomenę busimais 
Lietuvos valstybės piliečiais 
(o ponai nori, kad lietuviai 
butų lenkų patriotų vergai) 
ir variusi propagandą bei 
realizavusi Vilniaus Vada
vimo Sąjungos tikslus.

Dėl šio sprendimo Lietu
vių Labdarybės Draugijos 
centro valdyba gruodžio 2 
dieną, 1937 parašė Vil
niaus vaivadai apeliacijos 
skundą ir prašė miesto Sto
rastos sprendimą panaikin
ti, nes savo sprendime Sto
rasta neturi jokių įrodymų, 
kuriais draugija yra kalti
nama.

Bet Vilniaus vaivada 
gruodžio 9 d. Lietuvių Lab
darybės Draugijai įteikė du 
savo sprendimu, kad Lietu
vių Labdarybės Draugijos 
veikimas Vilniuje ėjo prieš 
privalomąjį įstatymą ir nu
statytas jai ribas ir veikimo 
budus ir gręsė saugumui, 
ramumui ir viešajai tvarkai. 
Ir todėl draugijos veikimas 
uždaromas.

Teisingiau pasakius len
kų tautininkams nepatiko 
lietuvių kultūrinis veikimas 
ir jie turėdami valdžią savo 
rankose, tą veikimą už
smaugė.

Reiškia, lenkų fašistai 
niekuo nesiskiria nuo Vo
kietijos rudmarškinių hitle
rininkų arba net nuo Lietu
vos smetoninių tautininkų. 
Fašizmas tikrovėje yra bai
siausias siaubūnas, kuris 
griauna visokį • žmonijos 
progresą ir prisidengdamas 
tautybės skraiste, stoja gel
bėti griūvantį kapitalizmą.

KITŲ LIETUVIŲ BYLOS 
LENKŲ TEISMUOSE.

Kun. Nikodemo Vaišučio 
byla.

1936 metų rudenį Kalti
nėnų parapijos klebono 
kun. Nikodemo Vaišučio 
lupesčiu Kaltinėnų parapi
jos salėje buvo surengta 
Kristui Karaliui pagerbti 
akademija. Jos programoje 
buvo paskaita ir deklamaci
jos. Kun. N. Vaišučiui aka
demiją uždarius, žmonės 
ėmė giedoti lietuvių tautos 
himną. Salėje buvęs vietos 
policininkas Gibas himno 
giedojimą sulaikė ir kun. N. 
Vaišučiui surašė protokolą. 
Po kurio laiko Švenčionių 
apskrities Storasta atsakin- 
gajį akademijos asmenį ku
nigą N. Vaišutį ir deklia- 
muotojus Antaną U lažą ir 
Gubertą Gudelaitį nubaudė 
po 100 auks. piniginės bau
dos arba po 2 sąvaites 
arešto, o Vilunaitę, kuri pir
moji pradėjo giedoti himną 
—50 auks. arba 10 dienų 
arešto. Nubaustieji bylą 
perdavė apygardos teis
man, kur ji buvo svarstyta 4 
kartus ir vis buvo atideda
ma. Paskutinį kartą buvo 
svarstyta Vilniaus apygar
dų teisme groudžio mėn. 14 
d. Kaltinamųjų suole sėdė
jo kun. N. Vaišutis ir Anta
nas Ulazas, kiti neatvyko.

1 Pasak kaltinimo akto,

minėjome kun. N. Vaišutis ir kiti buvo 
davė Lietu- kaltinami už tai, kad akale-

mijos programa nebuvusi 
visai tokia, kokia buo pažy
mėta apskrities stoiastos iš
duotame leidime, kad dek- 
lamuotojai šaukę “Kristau 
Karaliau, prikelk užmirštą 
Lietuvą,” savo mimika bei 
rankų judesiais rodę, lyg 
kad butų jie didžiausi kan
kiniai ir kad po akedemi- 
jos buvo giedamas lietuvių 
tautos himnas.

Šį kaitą teisme davė savo 
parodymus Kaltinėnų poli
cininkas Gibas, kuris buvo 
akademijoje. Jis sakė, kad 
akademijoje skaitė paskai
tą (kuriai leidimas buvo 
gautas) programoje nepa
žymėtas VI. Maninskas, 
kad deklamuotojai šaukę: 
“Kristau Karaliau, neap
leisk Lietuvos (“Christe 
Kroki, rue opuszczaj Lit- 
wj”), kad deklamuodami 
rodę ypatingas veido iš
vaizdas ir t.t. Po akademi
jos kun. Vaišutis esą publi
kai padėkojęs už gausų su
sirinkimą ir taip publikos 
pusėn linkterėjęs, kad susi
darė įspūdis, jog davęs žen
klą užgiedoti himną.

Teisėjo paklaustas liudy
tojas Gibsa, ar jis moka lie
tuvių kalbą, pasisakė trupu
tį mokąs. Bet kai liepė iš
verst? į lenkų kalbą žo
džius: “Musų žemė,” pasa
kė, kad žodis “musų” len
kiškai bus “muši”... Toliau 
teisėjo paklaustas, ar pažįs
tąs kun. Vaišučio liudytoją 
Kopecį (jis yra buvęs Gene
ralinės Prokuratorijos pir
mininkas Vilniuje ir Kalti
nėnų valsčiuje turi nusipir
kęs dvarelį.) polic. Gibas 
atsakė pažįstąs, bet tvirti
no, kad jis pas juos (Kalti
nėnuose) geros opinijos ne
turįs, nes nesugyvenąs su 
palinijo kariuomene (ko
pų) ir laikęs gerus santikius 
su kun. Vaišučiu.

Po šių polic. Gibo paro
dymų prokuroras prašė nu
bausti tik kun. N. Vaišutį už 
tai, kad jis, kaip atsakingas 
asmuo, neuždraudęs žmo
nėms giedoti lietuvių tautos 
himno. Už visa kita atsisa
kė kaltinti.

Gynėjas adv. Engelis pra
šė kaltinamąjį išteisinti, pa
žymėdamas, kad kun. Vai
šutis savo pareigą atlikęs— 
akademiją uždaręs ir pa
prašęs žmones išsiskirstyti, 
o himną galėjęs uždrausti 
salė buvęs policininkas.

Teismas kun. Vaišutį ir 
kitus kaltinamuosius ištei
sino.

Antano Bubulio byla.
Gervėčių miestelio pra

džios mokykloje viena dalis 
vaikų tikybos mokosi lietu
vių, kita dalis — lenkų kal
ba. Nuo 1937 mokslo metų 
pradžios toje mokykloje ti
kybos lietuviškai besimo
kančių vaikų skaičius žy
miai padidėjo.

Gruodžio 13d. miesto tei
sme Varnionyse buvo svars
tyta buv. Miciunų kaimo 
“Ryto” skaityklos vedėjo 
Antano Bubulio byla, ku
rioje jis buvo kaltinamas, 
kad 1937 metų rug-sėjo mė
nesį agitavęs • vietos gyven
tojų vaikus, kad jie Gervė
čių mokykloje tikybos mo
kytųsi ne lenkų, bet lietuvių 
kalba. Pasak kaltinimo ak
to, A. Bubulis kalbėjęs vai
kams, kad jie yra lietuviai 
ir todėl tikybos turi moky
tis savo gimtąją lietuviška 
kalba, kartu dar raginda
mas, kad susirašytų į lietu
višką Eucharistijos karžy
giu kuopelę.

Visa, kas kaltinimo akte 
prieš A. Bubulį sužymėta, 
teisme parėmė liudytojai: 
Gervėčių policijos komen
dantas Gelertas, mokyklų 
prefektas kun. Trochimas ir 
pora kitų asmenų. Tuo tar
pu pradžios mokyklos vni-

Japonai Gali Pult Alaską

žemėlapis paveikslėlio apačioje parodo Alaską ir Sitkos uo-* 
stą, kur Amerika dabar stąto aviacijos papėdę savo karo1 
orlaiviams, kaip apsaugą prieš galimą japonu įsiveržimą.. 
Esą sužinota, kad japonai planuoja užimti Aląską ir tuo bu-| 
du įsitvirtinti Amerikos žemyne. Viršutinė vaizdelio dalis* 
parodo Sitkos uostą padidintame maštabe.

kai: Kazys Valeika (14 me
tų), Mečys Skerla (12 me
tų), Marė Jankavičiutė (11 
metų), Bronys Jankavičius 
(10 m.), Jonė Puišytė (10 
metų), Jadvyga Grinevičiū
tė (10 m.), Irena Glaudely- 
tė (9 m.), Jadvyga Marcin
kevičiūtė (11 m.), Vytautas 
Bazevičius (10 m.) ir kt. 
tvirtino priešingai. Jie sakė, 
kad jų A. Bubulis neagita
vęs, kad jų vieni patys per
ėję į lietuviškąjį komplektą, 
kitus užrašę jų tėvai.

Teismas vaikų parody
mams patikėjo ir kaltina
mąjį išteisino.

Kun. Fl. Nevieros byla.
Gruodžio 14 d. Vilniaus 

apygardos teismas Švenčio
nyse svarstė buv. Vydiškių, 
o dabar Parudominos para
pijos klebono kun. Florijo
no Nevieros bylą, kurioje 
jis kaltintas už žmonių pa
vardžių lietuvinimą Vydiš
kių parapijos metrikų kny
gose — iš viso už tris pavar
des. Pasak kaltinimo akto, 
kun. Fl. Neviera dvi pavar
des “Ribak” ir vieną “Bin- 
dar” įrašęs į metrikų kny
gas “Ribokas” ir “Binda- 
ras.”

Kun. Fl. Neviera nubaus
tas sąlyginai 2 mėnesiu are- 
što. Nubaustasis apeliavo 
aukščiau.
Elenos Jurkevičiūtės byla.

Tą pačią gruodžio 14 d. 
Vilniaus apygardos teisme 
buvo svarstysta buv. Magu- 
nų kaime Breslaujos apskr. 
lietuviškos skaityklos vedė
jos Elenos Jurkevičiūtės by
la. Ji buvo kaltinama už ne
va nelegalų žmonių susirin
kimo sušaukimą. Tačiau tei
sme paaiškėjo, kad E. Jur
kevičiūtė tokio susirinkimo 
nešaukusi, kad ten buvo su
sirinkę daugiausia maži vai
kai, kurie žaidė ir dainavo.

Teismas ir Eleną Jurkevi
čiūtę išteisino.

■ SVARBUS ATSITIKIMAI
i ĮVYKSTA KASDIEN
I TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” !
; REIKIA TURĖTI KASDIEN
! .    ...............=

Amerikos lietuviai turi tik vieną dianraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tąi. didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.**
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIE NAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS’’ metams kai-
' nuoja tiktai $5.00. Metiniai pmnumeratoriai 

dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa- 
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

! “NAUJIENOS”
j 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Penktas Puslapis

PAJ1EŠKOJIMA1
Pajieškau pusbrolio JONO BROį- 

GIO, Rudaminos parapijos, Rudelės 
kaimo. I'ue.au ai-i-aukti, peš yrp 
svarbus reikalas'. Jei kas jį žino pra
šau man pranešti, busiu dėkingas. >

Juozą- Keriulis (1)
775 E. 19tli .-t,,' Paterson, N. J.į 

------------------------- «  -------------- :—j 
Išėjo iš Spaudos nauja vaistų knyga
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas višpkių ligų šaknimi^, 

Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų Į lietuviškai, angliškąjį 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kali
na su prisiunųinu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst money Orderį, arba po
pierini dolerį laiške. Adre-as:

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

TĖMYTINA.
KACHAN'S SALVE (Mostis) nau

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupuškimo), PoUon Ivy, 
Atheletes (sutrukime ir niežulio kes- 
jų pėdų), nuo nepagydomų f niežulių, 
r nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 

MOSTIS labai pasekminga gyduolę. 
Kaii.a t<>s MOSTIES 70c. prisipn- 
ėiant Money Orderį, C.O.D..80 centų, 
fą Stebėtiną-.Mostį galima gaut pa
rašant pas: , *

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilima, Plaukų slinkimą ir 

Į Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bū
ro, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO, 

Dept 4,
P. O. Box 54, Danville, III.
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Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

======= M. MICHELSONIENĖ.
LIETUVOJE ĮVYKO JU

BILIEJINIS MOTERŲ
SUVAŽIAVIMAS.

Prieš Kalėdas, 11 gruo
džio, Kaune įvyko Jubileji- 
nis Lietuvos Moterų Suva
žiavimas. Jis buvo sušauk
tas lyg ir dviem tikslais: 
(1) paminėti prieš 30 metų 
buvusį pirmutinį Lietuvos 
moterų suvažiavimą, ir (2) 
sužinoti, kiek per tą 30 me
tų laikotarpį moteries gy
venimas pasikeitė.

Suvažiaviman atvyko 800 
moterų, bet daugiausia mie
stiečių; kaimietė buvo tik
tai viena.

Be to, suvažiaviman atvy
ko Latvijos moterų delega
cija ir Estijos moterų dele
gacija. Abidvi delegacijos 
pasveikino Lietuvos moterų 
suvažiavimą.

Bet suvažiavimo, dvasią 
ir ūpą slėgė perdaug oficia- 
lė, fašistinė atmosfera. Nors 
prezidijuman išrinktos 1907 
metų suvažiavimo dalyvės 

•—G. Petkevičaitė, F. Bort- 
kevičienė, Vileišienė, Čiur
lionienė ir kitos—bet suva
žiavimo pirmininke pasta
tyta užsienio reikalų minis- 
terio Lozoraičio žmona, ku
ri, atidalydama posėdį, vi
sų pirma pasveikino “tautos 
vadą” ir “pirmąją Lietuvos 
moterį — ponią preziden
tienę.” Paskui pakvietė kal
bėti Smetoną, jo pačią, švo- 
gerį ir visą eilę litų valdžios 
šulų.

Gerą kalbą pasakė tik ra
šytoja G. Petkevičaitė ir F. 
Bortkevičienė, abidvi pir
mojo seimo dalyvės. Petke
vičaitė pabrėžė, kad pirmą
jį moterų suvažiavimą prieš 
30 metų buvo sušaukę kuni
gai ir norėjo jam vadovauti, 
bet gavo per nosį. Girdi, kai 
aš nuvykau salėn, tai kuni
gai tuoj paaiškino man, kad 
aš pasakyčiau prakalbą, ati
daryčiau posėdį ir perstaty- 
čiau į suvažiavimo pirmi
ninkus kunigą O. (turbut 
Olšauską? —“Kel.” Red.). 
Bet, pradėjus man kalbėti 
ėmė virti kraujas, atsimi
nus, kiek tie kunigai moterį 
žemina ir niekina. Taigi, 
baigius prakalbą, pasisten
giau ramiu, bet tvirtu balsu 
į susirinkusius tarti:

—Prašau rinkti mane su
važiavimo pirmininke!...

I Kunigų tarpe suužė di- 
'džiaugis subruzdimas. Ta
čiau “dvasiška” audra tęsė
si neilgai. Pamatę, kad pri
tarimo neturi, kunigai pa- 
smarkavo, pagrasino kūniš
komis ir pasitraukė iš kovos 
lauko.

Tai taip buvo 30 metų at
gal.

Šiandien moteris jau ne
va turi savo teises. Tas tei
ses Lietuvos moteriai davė 
he bažnyčia ir ne koks “tau
tos vadas,” sako F. Bortke
vičienė, bet Rusijos revoliu
ciją. Tos revoliucijos įtako
je į Lietuvos konstituciją 
buvo įrašytos lygios teisės 
moterims su vyrais.
»■ “Taigi, turime teises,” 
sako F. Bortkevičienė. “Bet 
neužtenka tik turėti teises. 
Reikia mokėti da jomis 
naudotis ir reikale ias ginti.

“Dėl to reikia išsilavini
mo ir susipratimo.

“Tokio susipratimo neiš- 
auklės dabar taip gerbiama 
fizinė jėga ir paklusnumas 
vadui. Reikia aktyvaus pa
ties žmogaus proto darbo, o 
ne pasyvaus klusnumo.”

Iš to reikia suprasti, kad 
moterims, kaip vyrams, rei
kalinga laisvė ir demokrati
ja, o ne diktatūra.

Jubilėjinis Moterų Suva
žiavimas posėdžiavo dvi 
dienas ir buvo priverstas iš
klausyti net 11 nuobodžių 
referatų visokiais klausi
mais. Bet delegačių įneši

mai ir skundai buvo visai 
Ignoruojami ir suvažiavime 
neskaitomi. Dėl to į suvažia
vimo pabaigą pradėjo kilti 
net protestų, kad laikas gai
šinamas tuščiais referatais, 
gi patys opiausieji klausi
mai kemšami į gurbą, kad 
nesugadintų “aukštiems po
nams” kraujo.

Vis dėl to pravesta kelio- 
iką nutarimų, kuriuos čia 
paduodame:

1. Pavesti Lietuvos mote
rų tarybai sudaryti specialę

omisiją, kuri turėtų pamo
ti moterų darbo bei veiklos 
lenkmečio planą. Į šį planą 
ui etų būti įtrauktos šeimos, 

"isuomenės ir politikos dar- 
o sritys.
2. Prašyti Lietuvos mote

li tarybos, moterų organi- 
aciju bei atskirų asmenų 
augiau susirūpinti skau
giais šeimos gyvenime 
Jausimais. Palaikyti geras 
eimas ir smerkti pasireiš

kusius šeimos pakrikimus 
bei negeroves.

3. Prie Lietuvos moterų 
arybos įsisteigusiai jurisčių 

sekcijai pavesti, kad ji iš
studijuotų svetimų valsty
bių įstatymus, kuriais tvar
komi šeimos, vaikų, moterų, 
moralės ir kt. klausimai.

4. Nors Lietuvoje yra pri
pažintos moterims lygios 
teisės su vyrais, tačiau gy
venime atsitinka visai prie
šingai. Todėl moterys turi 
energingai ginti savo teises.

5. Teikiant valstybinę tar
nybą neturi būti žiūrima: 
moteris ar vyras, bet į išsila
vinimą bei mokslo laipsnį.

6. Daryti žygių, kad mo
terims butų visai pavestas 
iaunų mergaičių auklėji
mas pradžios mokyklose ir 
kad moterims butų leista 
dalyvauti tose komisijose, 
kurios nustato mokyklų 
mokslo programas.

7. Kad inspektuojant pra
monės įmones, kuriose dir
ba daug darbininkių mote
rų, turėtų žodį ir moteiys. 
Turėtų būti bent kelios mo- 
‘erys darbo inspektorės.

8. Kad moterims butų Įei
ta prisidėti prie įstatymų 

'eidimo.
9. Moterys turi iškovoti 

tvirtas pozicijas pramonėje, 
prekyboje ir amatuose. To
dėl pirmoje eilėje moterys 
turi prisidėti ir remti koope
raciją. Moterys turi taupyti.

16. Moteiys turi vengti 
kraštutinio moderniškumo 
ir nešvaistyti pinigų pra
bangos dalykams iš užsie
nio.

11. Nuo mažens vaikams 
skiepyti darbo ir pareigos 
jausmus.

12. Visos moterys turi 
daugiau palaikyti spaudą, 
ią prenumeruodamos. Taip 
nat stengtis paruošti mote- 
rų-žurnalisčių, kurios galė
ti tinkamai vertinti moterų 
reiklą.

13. Su “geltonaia spau
da,” kuri griauna šeimas ir 
kenkia jaunuomenės doro
vei, kovoti vra kiekvienos 
moters pilietinė ir visuome
ninė pareiga.

14. Moters pareiga palai
kyti mena ir remti meninin
kus.

15. Jau dabar moterys tu- 
ri organizuoti pagalbą mali
mam karo atsitikimui. (Čia, 
matyt, valdžios pakištas su
manymas.)

15. Skelbti kova raky-- 
mui, girtavimui, kortavimui 
ir kt. pasireiškiančioms blo
gybėms.

17. Kovoti, kad vienodos 
doros principai butų taiko
mi ne tik moterims, bet ir 
vyrams. Dvigubos dorovės 
ateityje negali būti.

18. Susirūpinti paruošimu 
šeimos gyvenimui jaunas 
moteris ir vyrus. Juos reikia

Hollyivoode Fašistams Nėra Vietos.

šitame vaizdely yra parodytos da trys Hollywoodo filmų žvaigždės. Sprendžiant iš tų 
žvaigždžių puošnumo, atrodo, kad Hollywoodas yra daugiausia išdykęs buržuazijos 
centras. O bet gi taip nėra, žiūrint reakcininkų akimis, Hollywoodas yra “raudonųjų 
lizdas,’’ kur fašistams .visai nėra vietos. Nelabai senai Hollywoodo artistai rinko pini
gus Ispanijos lojalistams. O kai anądien nuvyko tenai “filmų profesijos mokintis” 
Mussolinio sūnūs, Hollywoodo artistai paskelbė jam boikotą. Ir itališko fašizmo atsto
vas išnyko iš Hollywoodo kaip kamparas. Spauda net nerašo, kur jis dabar yra.

jus} Barauską: sako, Kel- j 
mėje pasigedau 57 litų. Įta
riau, kacl pinigus pagrobė 
iš manęs. Barauskas. Reika
lavau grąžinti. Barauskas; 
norėjo pabėgti, sulaikiau; 
jis pradėjo mane bučiuoti, Į 
prašė dovanojamas, grąži-1 
no 57 litus. Po to rengiausi 
važiuoti į Elvyravą pas mo
kytoją vedybų reikalais, 
bet Kelmės policija vedy
bas sutrukdžius...

Šiomis dienomis Šiaulių 
apygardos teismas sprendė 
čereškos bylą ir jį nubaudė 
dvejais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Čereška apygardos teis
mo sprendimą apskundė 
Apeliacijos rūmams.

Už viešėjimą pas Jotautus 
Čereška turi ir antrą bylą: 
“pasiskolinęs.” Jotautaitės 
laikroduką ir kiek radęs pi
nigų. Už tai jis nubaustas 
pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Tą apygar
dos teismo sprendimą 
reška irgi apskundė 
mams.

mokyti mokyklose daugiau 
pedagogikos ir psichologi
jos.

19. Siekti didesnės eko-
neminės moters nepriklau
somybės šeimoje, kad mo
ters darbai butų vertinami.

20. Susirupint tautos svei
katingumu, kad butų tikri
nama . jaunuolių sveikata 
prieš vedybas.

21. Moterys inteligentės 
turi rūpintis, kad nebūtų 
prarajos tarp miestiečių ir 
sodiečių moterų. Sodietes 
reikia burti prie dabar vei- 
čiančių moterų organiza
cijų.

Daugelis suvažiavimo da
lyvių prašo balso, bet pir
mininkaujanti p. Mašiotie
nė nenori leisti joms kalbė
ti, nes šis suvažiavimas esąs 
tik “paprastas informacinis 
moterų suvažiavimas.” Su
važiavimo dalyvės daro 
priekaištus, kad daugelio jų 
pareikšti pageidavimai bei 
sumanymai viešai nepa
skelbti. Prašo juos paskelb
ti ir atsakyti į patiektus pre
zidiumui klausimus.

Skaitomas dar vienas pa
geidavimas, kurį pasirašė 
žymios senosios moterų vei
kėjos: G. Petkevičaitė, F. 
Bortkevičienė, Vileišienė ir 
kitos. Pageidavime nurodo-
ina, kad dabar moterys nie-

KAIP ADOMAS ČEREŠKA VIRTO 
“KAPITONU AKLAIČIU”

Adomas Čereška jau ke
linti metai Lietuvoje išdari
nėja įvairius kriminalinius 
triksus.

Jis apgaudinėja vežikus, 
kunigi®, tarnaites, kioski
ninkus ir kiekvieną, kurį 
tik jam pasiseka apgauti. 
Aną metą jis “atostogavo” 
Birštono kurorte ir ten “ap
statė” visus, pradedant 
skalbėjomis ir baigiant vie
tos klebonu. Paskui buvo 
apygardos teisme “atosto
ginė” Čereškos byla ir jis 
buvo nubaustas.

Praėjusį pavasarį čereš
ka suvaidino “minister}” ir 
į Kauno geležinkelio stotį 
išsišaukęs ugniagesių auto
mobilį, lakstė juo po mies
tą, kol sušalo. Kadangi če- 
leška gražios išvaizdos vy
ras, jaunas, aukštas, baigęs 
kelias gimnazijos klases, 
mandagus, ir artistiškai vai
dina roles, todėl jam pasi
seka daug ką apgauti.

Čereška pasijuto Kaune 
esąs per daug pažįstamas, 
tai nutarė savo veikimą per
kelti į provinciją. Šių metų 
pradžioje jis atsidūrė Ra
seiniuose, ir tiesiog nuėjo į
autobusų stotį pas autobu-

“Kapitonas Aklaitis” ne
nusimena: tuojau ima tele
fono ragelį ir telefonuoja 
“aviacijai,” kad tuojau at
siųstų į Kryžkalnį karo lėk
tuvą.

“Aklaitis” ilgai kalbėjo 
telefonu ir kai reikėjo už 
pasikalbėjimą sumokėti 9 
litus, tai jis išdavė “kvitą.”

Kol atskris lėktuvas, 
“kap. Aklaitis” su Baraus
ku nuėjo į artimiausią ūkį 
pas Jotautus. Čia rado na
minio vyno ir pradėjo, kaip 
savo, gerti, šeinininkauti.

Kadangi tas pasisvečiavi
mas ilgokai užsitęsė ir plati 
apylinkė sužinojo apie “lėk
tuvo atskridimą,” tai susi
rinko daug žmonių. Čereš
ka nurodė susirinkusiems 
žmonėms, kur atskridęs lėk
tuvas nutups, įsakė parengti 
nusileidimui vietą, patiesti 
ant žemės divonus, įvairias 
gūnias, paklodes, kad lėk
tuvas, leisdamasis, nesu
dužtų...

Naivi minia šventai klau
sė “kapitono” įsakymų ir 
darė visa tai, ką jiems Če
reška liepė. Laukdamas 
lėktuvo, Čereška pas Jotau-

kur neatstovaujamos, tai sų savininką VI. Petrauską, 
siūloma įsteigti bei sudaryti prašyt nemokamo bilieto 
specialų komitetą ir pavesti nuvažiuot į Kelmę.
atstovauti jam moterų rei- Čereška p. Petrauską pra
kalus. Šis komitetas turėtų dėjo įtikinėti, kad jis esąs 
būti renkamas visų Lietuvos ■ “aviacijos kapitonas Aklai- 
moterų. tis,” išvažiuojant jam iš

Bet suvažiavimo mašina Kauno į Raseinius atsitikus 
greit šitą reikalavimą pastų- nelaimė — pametęs pini- 
mė į šalį, o jo vieton pakišo'gus; prižadėjo, prisiekė, 
sumanymą “pasveikinti tau- kad už bilietą pinigus atsiū
tos vyriausybę.” Paskui siąs.
greitai praverta sumany
mas da pasveikinti Vilniaus 
lietuvius, ir suvažiavimas 
uždaryta.

Moterys skirstėsi protes
tuodamos, kad suvažiavimo 
inžinieriai visai neleido 
joms pasakyti suvažiavimui 
apie savo vargingą būklę, 
tik stengėsi penėti delega
tes fašistiniu raugu.

Petrauskas patikėjo ir 
davė nemokamą bilietą.

Čereška važiuoja autobu- 
u kaip ponas per Viduklę 

Kryžkalnio link.
Autobuse Čereška pama

tė inteligentiškos išvaizdos, 
gražiai apsirengusį poną ir 
nutarė įrašyti jį į savo aukų 
sąrašą. Tuojau susipažįsta, 
prasideda kalbos. Paaiškė
jo, kad abudu važiuoja į

tus kėlė skandalus, lindo
prie moterų, o kai jam pata
rė liautis, jis pradėjo šaudy
ti: vieną šūvį paleido į lu- 

I bas, antrą pro langą, trečią 
, į kitą pusę.

Jotautai, matydami, kad 
■ gali blogai baigtis, pakinkė 
1 arklius ir “kapitoną” su 
• Barausku nuvežė į Kelmę. 
Kelmėje Čereška policijai 
buvo užsirekomenda v ę s 
prokuroru. Pradėjo prašyt
Barauską paskolinti jam 10 
litų. Barauskas atsikalbinė
jo, bet labai prašomas suti
ko: išsiėmė piniginę, bet 
nėra smulkių, tik—50 litų 
banknotas, čereška griebė 
iš Barausko rankų bankno
tą ir pasileido bėgti.

Dabar Barauskas įsitiki
no su kokiu “kapitonu” jis 
turi reikalo ir kreipėsi į po
liciją. Policijoj sužinojo,

300 Visokių Žolių
Ramunių, Liepžiedžių, Ciobnalių, 

Kaštavolo, Debesylo, Saruočio, Truk- 
žolių, Valerijonų, Našlelių, KatmSžių 
ir daugybė kitokių, 25c. už pakelį. 
Geriausios Trejos-devyntvios 60c. 
3 pakai už $1.20.

Gaukit žolių surašę, atsiunčiant 
10 centų. M. ŽUKAITIS.

SPENCERPORT, N. Y.

.Kelmę, vadinasi, bendrake
leiviai. Tas ponas buvo Ra
seinių apskrities valdybos 
tarnautojas, K. Barauskas.

Kryžkalnyje paaiškėjo, 
kad autobuso į Kelmę nėra, 
o raseiniškis autobusas ei- 
jia kita kryptimi.

kad Čereška jau senai pa- 
jieškomas.

Pagrobęs 50 litų, Čereška 
išsišaukė taksi ir norėjo 
Kelmę apleisti, bet nespėjo 
—policija spėjo jį suimti.

Tardomas, čereška pra
dėjo apkalbinėti nukentė

JI SAVINASI “PUSTELNIN- 
KO” TURTĄ.

New Yorke anądien mirė nie-
kam nežinomas vieniša, palik
damas $95,000 turto. Ji pažino 
miesto lavoninėj moteris vardu 
Helen Conahan, kurios atvaiz
das čia yra parodytas. Ji sako, 
kad tas “pustelninkas” buvęs 
jes dėdė ir todėl reikalauja, kad

Če- jo palikti pinigai butų išmokėti 
Ru- jai. Jis gyveno purvinam urve 

j kaip elgeta ir neturėjo jokių ar
timų.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

M. Bukauskui. — Jeigu 
automobiliaus stiklas apsi- 
šarmoja iš vidaus, tai reiš
kia, kad viduje yra prikvė- 
puota garų; praverkit lan
gą, stiklai nesišarmuos. O 
jeigu stiklas apšąla iš lauko 
pusės, tai kol kas geresnio 
budo tam pašalinti nėra, 
kaip įsitaisyti automobiliuje 
šildytuvą ir mažutį faną, 
kad sušildytą orą pustų ant 
stiklo. Tas kainuos nuo .$10 
iki $20.

J. Griunui. — Kitas lan
gų stiklams daromas iš mal
tos kreidos ir sėmenų alie
jaus. Jei norit stipresnio, į- 
dėkit baltojo švino (white 
lead). Bet ir paprastas kitas 
laikysis gerai, jeigu prieš 
vartojant jis bus gerai iš
minkytas ir uždėtas ant sau
so medžio. Jei lango rėmas 
bus prisisunkęs vandens, 
tai atšoks kiekvienas kitas. 
Todėl, kituojant langą, rei
kia kituoti sausam ore, kad 
medy nebūtų drėgmės, ir 
užkitavus tuoj reikia rėmą 
gerai numalevot iš lauko ir 
iš vidaus. Jeigu medis ne
bus iš vidaus gerai apsaugo
tas, tai žiemos laiku, kuo
met langai apšarmuoja, 
vanduo susirinks ant apati
nių rėmų, persisunks kiau-1 
rai, ir kitas turės atšokti net 
iš lauko pusės. Lietuvos at
stovybės. adresas toks:. 
Lithuanian Legation, 2622 
16-th street, NW, Washing
ton, D. C.

Lietuvoje Gyvena 
Buvęs Caro Rūmų

Pirmininkas.
Pasirodo, kad Lietuvoje 

gyvena nemaža buvusių 
didenybių ir galybių, kuni
gaikščių, buvusių milijoni
nių armijų generolų, Abdel 
Krimo patarėjų ir kt. Uk
mergės apskrityje, viename 
dvarelyje, gyvena pil. Kai
zerlingas, kuris prieš karą 
carinėje Rusijoje užėmęs 
aukštas ir atsakingas vietas.

Kaizerlingas esąs vokiš
kos kilmės, o jo brolis žino
mas filosofas Vokietijoje.

Tas dabartinis Ukmergės 
apskr. gyventojas p. Kai
zerlingas, prieš karą buvęs 
Rytų Sibiro kalėjimų virši
ninkas, paskui Carskoje šė
lo valdybos pirmininkas.

Didžiojo karo metu Kai
zerlingas apkaltintas šnipi- 
nėjęs vokiečiams ir buvęs 
nubaustas visą amžių kalėti 
ir uždarytas į Petropavlovs
ko tvirtovės kazematus.

Revoliucijos metu iš ka
lėjimo buvo paleistas ir vė
liau atvyko į Lietuvą. P. 
Kaizerlingas parašė didelę 
knygą savo atsiminimų (pa
rašyta ir išleista vokiečių 
kalba), kuriuos išleido vie
nas kauniškis knygynas.

Dabar tuos atsiminimus 
norima išleisti ir rusų kftl- 
ba.

Apie tai praneša “L. Ži
nios.”

Maskvos žiniomis, rusų 
mokslininkų ekspedicijatmžjnng Dainos.— Šioj knygutėj tel- _

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos SiaUl’CS ašigaly HUtaTC paSl- 
tinka deklamacijoms 'r dainavimui, anį }e(|0 ]yties iki pa- 
kaip namie, tap ir susirinkimuose. . v 1
Pusi. 32 .......................................... i5c. vasario.

GRAŽIOS EILES, DAINOS I
IR BALADOS !

SIELOS
BALSAI I————— §

Papuošta daugeliu spalvuoti] puikių paveikslų,
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekkunuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS. s
Knygoje yra trijų rųSių eiles:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25. ė

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia s 
aiųrt “Money Orderiu“. Popierinius galima siųsti tic’ioę papra- g 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad- § 
reaų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. I
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Ir Guffey Parsivežė Ožį.

APSIVOGĖ ŠVENTOS | 
DRAUGIJOS VIRŠI

NINKAI.
Kadangi tautininkų vai-' 

džia šelpia klerikališkas 
draugijas valstybės iždo pi
nigais, tai ji duoda pašalpų 
ir taip vadinamai “švento 
Vincento a Paulo” draugi
jai. Bet duodama tokioms 
draugijoms pašalpų, val
džia kartais nusiunčia kon
trolės komisiją, kad peržiū
rėtų, ar koks šventas vyras 
nesusikimšo tų pinigų Į sa
vo kišenių.

Ir štai, betikrinant šitą 
“švento Vincento a Paulo” 
draugiją pasirodė, kad jos 
viršininkai yra pavogę per 
1,500 litų. 

------
ĮVIRTO I GRIOVĮ IR SU- 

‘ ŠALO.
Čekiškė, šiomis dienomis 

Kilovos kaimo gyventojas 
Antanas Žemaitis buvo Če
kiškės miestelio turguje, 
kur gerokai prisigėrė deg
tinės ir iš miestelio namon 
išėjo apie 11 nakties. Rytą 
Kilovos dvaro darbininkai 
rado žemaitį tame pat dva
re, griovyje, negyvą. Nei su
mušimo, nei kitokių smurto 
žymių pas Žemaitį nerasta. 
Spėjama, kad girtas būda
mas neturėjo jėgų iš grio
vio, kur buvo įgriuvęs, iš
lipti ir jame sušalo. Štai 
prie ko priveda girtuoklia
vimas! .

DIDELIS GAISRAS LIUD
VINAVO APYLINKĖJ.
Liudvinavo valsčiuje, Pa- 

dovinio kaime, pas ūkinin
ką Antaną Bazį dėl nežino
mos priežasties kilo didelis 
gaisras ir sudegė: kluonas, 
tvartas, mašinbudė, žemės 
ūkio mašinos ir kitokį ūkio 
padargai. Be to, ugnyje žu
vo 3 arkliai ir 4 kiaulės. 
Bendrai ugnis padarė nuos
tolių apie 11,200 litų sumai. 
Turtas buvo apdraustas 
Daukšių ūkininkų savitar
pio nuo ugnies draudimo 
draugijoj tik 1,400 litų su
mai. Ūkininkas Bazys atsi
dūrė apverktinoj būklėj ir 
reikalingas visuomenės pa
ramos.

KAUNE LABAI PADAU
GĖJO BEDARBIŲ.

Vasaros metu Kaune bu
vo gyva statyba ir bedarbių, 
sako, visai nebuvę. Bet da
bar, žiemai užėjus, visos 
statybos sustojo ir šimtai 
žmonių liko be darbo. Kau
no miesto savivaldybės dar
bo biržoje jau esą įsiregis
travusių apie 600 bedarbių. 
Dėl to miesto savivaldybė 
plačiu mastu organizuoja 
viešuosius darbus, tik kre
ditų tam reikalui vidaus rei
kalų ministerija vis nepa- 
skirianti. ■

UŽVENČIO LAISVAMA
NIAI STEIGS LAISVAS 

KAPINES.
Užvenčio Laisvamanių 

Etinės Kdlturos Draugijos 
skyrius, nors ir nemaža už
sipuolamas iš tikybinių fa
natikų pusės,' veikia neblo
gai. Skyrius netrukus įsteigs 
laisvąsias kapines. Jau atsi
randa asmenų, kurie aukoja 
kapinėms žemę. Skyriaus 
nariai uoliai platina “Lais
vąją Mintį” ir kitus leidi
nius. Štai vienas ūkininkas 
per trumpą laiką išplatino 
virš 1,000 egz. “Laisvosios 
Minties” ir jos priedų— 
knygelių.

KIAULĖ SU DVIEM SNU
KIAIS IR TRIM AKIM.
Kušleikiai, Papilės valse. 

Šiomis dienomis vieno ūki
ninko veislinė kiaulė atsi
vedė 18 paršiukų. Tarp tų 
18 sveikų pafšelių vienas 
buvo dviem snukiais ir trim 
akim (trečioji akis kaktoje 
tarp snukučių). Snukučiai 
normalus, su dantimis ir lie
žuvėliais, tik kiek prasižio
ję. Paršelis didelis, tvirtas ir 
sunkiai davėsi užmušamas. 
Moterys, neparodžiusios vy
rams, nužudė, bijodamos, 
kad tai nebūtų “velniukas.”

ŠŪVIS SAU Į BURNĄ.
Igaliaukos kaimo, Igliš

kėlių valsčiaus, Marijampo
lės apskrites gyventojas Jo
nas Strolys, 28 metų am
žiaus, dėl nepavykusių savo 
vestuvių pradėjo nerimauti. 
Dėl menkos priežasties už 
.maža ką savo nuosavą ūkį, 
kuris buvo vertas apie 20 
tūkstančių litų, perleido gi
minėms. Lapkr. mėn. 29 d. 
vėlai vakare nuėjęs pas kai
myną' I. K. prašė su juo pa
sikalbėti. I. K. su tuo sutiko 
ir dviese geroką laiką kal
bėjosi. Svečias, nerasdamas 
ramybės, nakčia nuėjęs 
prie apie 20 metru esančio 
ežero puolė vandenin skan
dintis. Nors buvo labai susi
rūpinęs, bet pajutęs šaltą 
vonią, prunkšdamas iš ežero 
išplaukė.

NĖRA MALKV.
Šiaulėnų apylinkėj, Šiau

lių apskrity, žmonės labai 
vargsta dėl miško. Labai 
sunku gauti nusipirkti kuro, 
o statybinės medžiagos dar 
sunkiau. Į esamus miško 
pardavimus tiek prisirenka 
žmonių, kad nieku budu vi
sų nepatenkina. Daugiau 
pasiturintieji dar nusiper
ka, įvaržydami dideles kai
nas.

Taip yra dėl to, kad atė
jūnų tautininkų valdžia iš
pardavė Lietuvos miškus į 
užsienius.

APIE 200 LAIVININKYS
TĖS DARBININKŲ LIKO 

BE DARBO.
Užšalus Nemunui ir su

stojus laivams, apie 200 
darbininkų liko be darbo. 
Vienas kitas darbininkas 
tikisi gauti darbo prie lai
vų remonto, bet ir laivų re
montai kol kas nedaromi. 
Kadangi atleistieji darbi
ninkai sutaupų neturi, tai 
daugumas jų rengiasi stoti 
prie viešųjų darbų.

ŽIAURIAI NUBAUDĖ 
JAUNUOLĮ.

Kariuomenes teismas nu
baudė Šakių miestelio jau
nuolį Braud ę dviem metais 
katorgos už tai, kad jis “ko
munistiškai” galvojo.

“Lietuvos Lloydas” šio
mis dienomis nupirko užsie
nyje 2,400 tonų laivą, kuris 
sausio mėnesy atplauks į 
Klaipėdą.

Mrs. Ezra Gibbs, kurios at
vaizdas čia telpa, buvo pasime
tus su savo kolieku vyru, bet 
susitiko su juo advokato ofise 
susitaikyt. Besitaikant, vėl su
sibarė. Tuomet vyras išsitrau
kė revolverį ir šovė ją. Dabar ji 
guli ligoninėj sunkiai sužeista, 
o jis sėdi uždarytas kalėjime, 
ši tragedija įvyko Louisvillės 
mieste, Kentucky valstijoj.

čia matom Pennsyl- 
vanijor sen. Guffey 
sugrįžusi iš stirnų 
medžioklės. Jis sako
si pats tą ožį nukir
tęs. Bet kažin, ar jis 
pataikytų į sieną ?

SOVIETU VYRIAUSYBĖ UŽMUŠĖ ŽMOGŲ IR SU-1 
NORĖJO PASISAVINT "....................

NAMĄ LAISVĖS ALĖJOJ
DEGINO JĮ SU NAMAIS, i 

Šapnagių kaime, už Šiau- į 
Šiomis dienomis Sovietų lių ežero, šiomis dienomis i 

atstovybė norėjo pasisa-į buvo kilęs gaisras, kurio j 
vinti 
piic Laisvės Alėjos, kur da
bar randasi Vaiko Muziejus 
ir kitos įstaigos.

Savo preterfšijas Sovietų 
atstovybė rėmė tuo, kad to 
name savininkai buvo So
vietų piliečiai, Sovietuose 
gyveno ir tenai mirė. Taigi, 
likusi ju nuosavybė turinti 
atitekti Sovietų valstybei.

Bet Lietuvos Valstybės 
Taryba išaiškino, kad pa
gal Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos taikos sutartį, 
neturinti teisės j 
tuos namus savintis, 
tie namai ( 
“pavojingi žmonių 
bei,” ir juos reikia jau nu- Į IŠLOŠTŲ 20,000 LITŲ, 
griauti. . i Vienas Jonavos loterijos

bilietų kolektorius nuolat 
pardavinėjo vienam vietos 
ukinjnkui loterijos bilietus. 
Tas kolektorius vieno bilie
to ūkininkui neatidavęs, 
nors ūkininkas tą bilietą ii 
buvęs nupirkęs; kolekto
rius tą bilietą atidavęs vie
nam kauniečiui. Bilietas lai
mėjo 20,000 litų.

Ūkininkas kolektorių ap-

pasisa- buvo kilęs gaisras, kurio į 
12-to numerio namą metu visiškai sudegė Ka-Į 

zio Ratkaus gyvenamas na-1 
Po gaisro degėsiuose

Suvalkų Krašte Iš
vaikė Didelę Vilkų 

Gaują.
Kai 'kuriuose didesniuose 

Suvalkų krašto miškuose 
mas. Po gaisro degėsiuose j prafĮgj0 rodytis nemaža vil- 
rastas apdegęs pik K. Rat- ku ypačiai 
kaus lavonas, kuris tačiau Višakio-Rudo: 
buvo be vienos kojos. Pada-| n__ ;
rius lavono skrodimą Šiau- \ 
hų miesto ligoninėje, paais- administracijos tarnautojai 
kejo kad nelaimingasis pu- kai kur rasdavę vilkų su
ma bu\ o nužudytas pąda- draskytu stirnų ir kt. smul- 

kių zverehų. Netoli Pabališ
kių geležinkelių sustojimo 
lunkte vilkai pagavo kelių 
ūkininkų šunis. Į vieno Pa
bališkių apylinkių ūkininko 
demą įlindęs vilkas mėgino 
jagrobti žąsį, 
pamatęs žvėrį, 
nušti.

rant kelias žaizdas aštriu 
daiktu, o paskui, kad pa
slėptų pėdsakus, sudegintas 
kartu su visais trobesiais. 
Dabar kriminalinė policija 
aiškina, kas tą šlykštų dar
bą padarė.

Rusija
pagrindo 

Be to, 
esą labai seni, 
žmonių gyvy- BUS ĮDOMI BYLA DEL

ypačiai Kazlų-Rudos, 
>s, Krūvelių, 

Bagotosios ir Pabališkių 
apylinkių miškuose. Miškų

NUTARĖ PAKINKYTI 
ŠVENTĄJĄ Į DARBĄ.
Antalieptė. Du malunin- 

kai susitarę statyti ant 
Šventosios upės, šarkiškio 
km., vandens malūną, o vė
liau ir elektros stotelę. Tam 
tikslui jau nupirko žemės 
sklypą. Tuojau pradės vežti 
medžiagą. Jei pavyks, jį 
pastatyti, tai nedideliam 
Antalieptės valse, bus net 
keturi vandens malūnai.

LAIŽUVOS MIESTELY 
UŽMUŠĖ SENĄ ŽMOGŲ.

Mažeikių apskrity, Lai
žuvos miestely, prie Prano 
Ščepavičiaus namų rastas 
keliais smūgiais užmuštas 
nuomininkas, apie 90 metų 
senukas, žmogžudystė pa
daryta apiplėšimo tikslu. Į- 
tariamieji asmenys suimti. 
Stropiai vedama kvota.

RADVILIŠKIO VALSČIU
JE NĖRA VANDENS.
1937 metų ruduo Radvi

liškio valsčiuje buvo labai 
sausas, dėl to dabar šiame 
valsčiuje retas kuris turi 
vandens, o kuriems toli upė 
arba ežerai, tie turi daug 
vargo, kol parsigabena van
dens.

TRŪKSTA ŠIAUDŲ.
Čekiškė. Esant praeitą 

vasarą didelei sausrai, čia 
veik visose apylinkėse be 
laiko prinoko javai, todėl 
ir šiaudų buvo mažai. Jau 
dabar jaučiama stoka šiau
dų ir jų reikalingi negauna 
niekur pirkti.

VĖL 68 ŪKIAI PARDUO
DAMI IŠ VARŽYTINIŲ.
Žemės Banko valdyba 

paskelbė, kad sausio 27 d-, 
iš varžytynių parduos 44 
ukius. Be to, dar 24 ūkiai tą 
pačią dieną bus parduoda
mi iŠ antrųjų varžytynių.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeraU 
skaityti tik tiek, kiek mums apseini 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa 
kraipos dienraštį

IŠTEISINO VISA AMŽIŲ 
NUBAUSTĄ KALĖTI.
Gruodžio 7 d., 1937 m. 

Apel. rūmai sprendė Kre
tingos v. Karnaičių km. gy
ventojo F. Mosickio baudž. 
bylą.

Užpernai rugs, mėn. pa
kelėj rasta nužudytas J. 
Steponaitis, kuris vijosi 
kiaulės vagį. Mosickis buvo 
įtartas, kad jis pavogė kiau
lę ir nužudė Steponaitį.

Šiaulių apyg. teismas Mo- 
sickį pripažino kaltu ir nu
baudė visą amžių kalėti.

Mosickiui jau esant kalė
jime, jam buvo iškelta ir 
antra byla už kitos kiaulės 
pavogimą; už antrą kiaulę 
Mosickis taip pat buyo pri
pažintas kaltu ir apyg. teis
mo nubaustas pusantrų me
tų sunk, darbų kalėjimo.

Mosickis dėl apygardos 
teismo sprendimų padavė 
apeliacijos skuhdus.

Rūmai, Mosickio skun
dus apsvarstę, apygardos 
teismo sprendimus panai
kino ir, trūkstant irodymų, 
išteisino.

RUOŠIAMAS PLANAS 
MŪRINEI STATYBAI 
LIETUVOJE ĮGYVEN

DINTI.
Prieš kurį laiką 

daryta speciali 
murinės statybos 
klausimams nagrinėti, 
komisija, 
darbo, posėdžius nutraukė. 
Dabar bus redaguojamas 
murinės statybos planas, 
kuris, bus pateiktas atitin
kamoms įstaigoms priimti.

kuris metams tekaštuoja lik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios*.
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui.
Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania.

buvo su- 
komisija 

Lietuvoje 
' ' Ši

po trijų mėnesių

GRUODŽIO PRADŽIOJE 
DAUG PRISNIGO.

Gruodžio pradžioje be
veik visoje Lietuvoje daug 
prisnigo ir smarkiai pustė. 
Ypač daug prisnigo šiaurės 
rytų Lietuvoje. Čia keliai 
taip buvo užpustyti, jog 
daugely ruožų turėjo susto
ti autobusu susisiekimas.; -......... — ---------- 1 -r
šeštadienį 'įvairiuose ke- skundė kriminalinei polici- 
liuose pusnyse buvo įstrigę jai- . Byla atsidūrė prokura- 
apie 10 autobusų. Kai kur Juroj ir jau parašytas kalti- 
pusnys keliuose buvo suneš-1 namasis aktas. Tieson pa
los iki dviejų metrų aukštu-' traukti kolektorius ir tas 
mo.

TAUTININKO DUKTĖ 
PABĖGO LENKIJON.

š-1 namasis aktas. 1
u-1 traukti kolektori

; kaunietis, priėmęs iš kolek-
! toriaus ūkininko bilietą.

Išloštieji 20,000 litų įneš
ti teismo depozitan, kol bus

Kauno laikraščiai prane- išspręsta byla, 
ša, kad vieno stambaus Tel
šių tautininko duktė, 16 me-' 
tų amžiaus gimnazistė, su
sidėjo su tulu “alytiškiu” ir 
abudu pabėgo Lenkijon

NUŠOVĖ SAVO MEILUŽĘ

PASKIRTOS ŽMOGŽU
DŽIŲ BYLOS.

Kaip žinoma, Šiaulių apy
gardos teismo nubaustieji 
mirties bausme žmogžu
džiai J. Numgaudis ir Ka- 
taržius, padavė apeliacijos 
skundus.

Sausio 10 d. Rūmai svars- 
1 tvs Kataržiaus apeliacijos 
skundą, o sausio 21 Num- 
gaudžio.

šitas italas vadinasi Mariano 
Fanti. Jis yra turtingas Broo- 
klyno biznierius, vedęs ir turi 
vaikų, bet savo ofise turėjo an
trą “pačią,” 36 metų amžiaus 
našlę. Anądien jis ją nušovė, o _ 
paskui ir pats persišovė. Jis sa- — 
ko nušovęs tą meilužę dėl to, 
kad sugavęs ją su kitu vyru.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.

Ūkininkas, 
puolė jį už- 

Vilkas užšokęs ant 
liaudų kūgio ir iš ten, per
šokęs tvorą, paspruko. Ne
mažiau nuo šių vilkų kentė 
r Jūrės apylinkių pamiškių 
ikininkai. Gruodžio 3 d. 
Jūrės miškų urėdas Dėdi- 
las gavo žinių, kad viena
tie tankumyne apsistojo 
jilkų gauja. Beeidamas pa
miške vienas eigulis rado 
laug žvėrių pėdų. Pagal 
nustatytą medžiotojų pap
rotį, nemaža miškio dalis 
tuojau buvo apjuosta kelio- 
ikos šimtų m. virvele su 
prikabintomis prie jos įvai
riomis vėliavėlėmis. Tuojau 
i tą vietą atvyko urėdas Dė
dinas, Runkių girininkas ir 
Papilvės girininkas Purvi
nis. Be to, atvyko dar keli 
medžiotojai ir varovai. Ne
trukus pasigirdo šūviai ir 3 
dideli žvėiys buvo vietoje 
nukauti. Vienas vilkas buyo 
sužeistas. Jam pavyko pas
prukti. Tą dieną kitoje vie
toje vėl buvo pasirodę vil
kų. Vienas pamiškėje buvo 
nukautas. Gruodžio 4 d. Jū
rės — Sabiškių apylinkių 
miškuose vėl buvo aptikta 
nauja vilkų gauja. Paliktos 
ant sniego žvėrių pėdos ro
dė, kur jie buvo pasislėpę. 
Tuojau keli medžiotojai ir 
miškų administracijos tar
nautojai artinosi prie miš
ko, kuriame tupėjo pasislė
pę žvėrys. Bet šį kartą me
džiotojai nieko nepešė. Pri
siartinę prie miško terado 
tik žvėrių pėdsakus. Vilkai 
spėjo pasprukti per jauną 
pušyną.

Ųruguay’nus Lietuvių DartAninkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu par mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Lięt. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo- 

ie ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

Pažangiepe Amerikos 
Lietuviai!

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

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.’’
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būvimi}.

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis
1

No. 1. Sausio 5 d., 1938 m.

Vietines Žinios
ŠIĄ SĄVAITĘ TURI 

GISTRUOTIS VISI 
DARBIAI.

RE-
BE-

Nuo vasario 1 dienos 
mokama nedarbo ap- 

drauda.
Šį panedėlį Massachu

setts valstijoj, kaip ir visoje 
šalyje, prasidėjo bedarbių 
registracija, o vėliau bus iš
mokama nedarbo apdrau- 
da. Manoma, kad šią savai
tę užsiregistravę bedarbiai 
jau galės gauti čekius apie 
1 vasario. Mat, įstatymas 
reikalauja trijų savaičių lai
ko, kad nustačius, jog žmo
gus yra tikrai be darbo; 
ketvirtą savaitę po užsire
gistravimo jau išmokama 
jam apdrauda už visą mė
nesį.

bus

Apiplėšė Petro Molio 
žmoną.

Gruodžio 30 d., apie 10 
valandą vakaro, ant kampo 
I ir 4th gatvių, ties airių ka
talikų bažnyčia, buvo už
pulta ir apiplėšta Petro Mo
lio žmona. Pareinant jai na
mo, privažiavo prie šaligat
vio automobilis ir staptelė
jo. Iš automobiliaus iššoko 
vyras ir pasivijęs Molienę iš 
užpakalio sučiupo už rankų. 
Nugąsdinęs moterį, išlupo 
jai iš rankų paketbuką ir

Bostoniečiai skelbia boiko
tą japonų prekėms.

Bostone pradeda įsisiū
buoti boikotas prieš japo
nus. Buvo jau keliatas mi
tingų ir įtakingi amerikie
čių visuomenės veikėjai vie
šai pasisakė už boikotą. Vi- __ _____ ______ ___ _____
suomenė raginama nepirkti tuo pačiu ’automobilium’ pa- 
jokių prekių, kurios Japoni- i)ėg0. Molienės paketbuke 
joj gaminamos. Iki šiol dau- buvo akiniai ir $37 pinigų, 
giausia japonų prekių Ame-j Moterys, saugokitės va- 
rikoj išparduodavo vadina- karais vaikščioti vienos, 
mi “dešimt-štoriai.” Bet da-1 __________
bar dvi didelės kompanijos, Lynne vyras nušovė žmoną 
l^urios užlaiko tokias krau- j įr pats nusišovė. 
tUves, viešai paskelbė, kad • Pereitą sąvaitę Spaul- 
daugiau pi ekiu is Japoni-, dįngų šeimynoj Lynne ivy- 
^os jos neimportuosiancios. ko j tradegija. Susigin-

KELEIVIS, SO. BOSTON

VAKAR

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare. 
1»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Bet ne visi bedarbiai gali 
apdraudos gauti. Dabarti
niu laiku Massachusetts val
stijoj yra 300,000 žmonių 
be darbo, bet apdraudai 
kvalifikuotų yra tik 125,000. 
Farmų darbininkai ir namų 
tarnautojai apdraudos ne
gali gaut, nors jie butų ir be 
darbo. Nėra apdraudos ir 
tiems, kurie nedirba iš prie
žasties streiko, arba luoši, 
kurie visai negali darbo 
dirbti.

Kad gavus apdraudą, ap
likantas jturi įrodyt, jog

Yra ir šilkinių drapanų Ja
ponijoj gamintų. Jei pirkė
jas tikrai nežino, kur jo 
perkamas daiktas pagamin
tas, patartina paklausti par
davėjo, ar ne Japonijoj tas 
buvo padalytas.

Nuteisė žmogų kalėjiman 
su nušalusiomis kojomis.
Dvi sąvaitės prieš Kalė

das Somervillej policija 
areštavo girtą žmogų ir tei
sėjas nuteisė jį į pataisos 
namus Billericoj. Vėliau pa
sirodė, kad tas žmogus tu
rėjo nušalusias kojas ir da
bar reikėjo jas nuplauti. Dėl 
to Somervilles miesto tary- 

11Ixailvao juun jv6 ba dab_ar išleido įstatymą,
1937 metais jis yra dirbęs kad suėmus girtą ar nesvei- 
paš tokį darbdavį ar dai'b- M žmogų,policija privalo 
davius, kui*iuos paliečia šis tuojaus pasaukti miesto gy- 
įstatymas, ir kad per tą lai- dyt°jQ ir elgtis pagal jo nu- 
kotarpį jis yra uždirbęs ne-, rodymus, 
mažiau kaip' $160. Toliau 
aplikantas turi įrodyt, kad Vietoj gaisro — 
dabar jis darbo jau neturi, ** **
bet nori dirbt ir gali.

Visa tai reikia pažymėti 
tam tikrose aplikacijos blan- 
kose, kurias dalija registra
cijos ofisai. Kas nori, apli
kaciją gali išpildyti ofise su 
valdžios klerko pagalba; o 
kas nori, gali parsinešti 
blanką namo ir, pripildžius 
ją, nusiųsti į apdraudos ofi
są. Ofisas duos su blanka ir 
gatavai adresuotą konvertą.

Kiek apdraudos bedarbis 
gaus, tai priklauso nuo to, 
kiek laiko jis yra dirbęs ir 
kiek uždirbęs, kitaip sa
kant, kiek jis yra įmokėjęs 
į nedarbo apdraudos fondą. 
Čia, mat, ne labdarybė ir į 
žmogaus padėtį neatsižiu- 
rima; bet grynas biznio rei
kalas, kaip ir paprastas in- 
šiūrans — kiek kas įmoka, 
tiek ir gauna. Vienas gali 
gaut $15 per sąvaitę, kitas 

. tik $5.
Čia paduodame ofisų vie

tas, kur galima užsiregist
ruoti.

Bostone: Commonwealth 
armory, Irving street armo- 
ry, East Newton street ar
mory, Charlestown armory 
(380 Bunker Hill st.), ir 
East Boston armory (prie 
airporto).

Cambridge: Armory 
Mass. ave.

Brocktone: Armory 
Warren ave.

Lawrence: Armory 
Armory streeto.

Lowellyje: Armory 
Westford streeto.

Lynne: Armory ant South 
Common streeto.

kavalierius 
be kelinių.

Į Lansdowno gatvę kažin 
kas pašaukė Back Bay ug- 
nagesius anksti pereito ne- 
dėldienio lytą. Kai ugnage- 
siai nupiškėjo tenai su savo 
mašinomis gaisro gesinti, 
jie rado jauną vyrą be keli
nių. Jis sakėsi, kad plėšikai 
nutraukę jam kelines, at
ėmę pinigais ir supiaustę 
peiliais pilvą. Policijja ma
no, kad jis buvo pas Back 
Bay “paneles.”

Trokų streikas išvengtas.
Paskutinėmis dienomis 

Bostone ruošėsi streikuoti 
trokų vežikai, kurių Bosto
ne yra apie 5,000. Jie reika
lavo daugiau algos. Bet ga
lų gale unijos vadai sutiko 
atnaujinti darbo sutartį se
nomis išlygomis.

Somervillej užmušė žmogų 
ir pabėgo.

Somervillej pereitą sa
vaitę buvo ant vietos auto- 
mobiliaus užmuštas Clif
ford Lloyd, 36 metų am
žiaus vyras. Nelaimė įvyko 
ties Lloydo namais. Užmu
šėjas užsistojo “ant gazo” 
ir nudumė nesustojęs.

prie

prie

prie

ant

antHaverhillyje:
Keno/.a ave.

Armory

Fitchburge:
Wallace ave.

Armory

Norwoode:
Nahatan st.

Armory

Worcestery: Armory 
Armory skvero.

Tauntone:
Pleasant st.

Armory

Jei kuri viela čia nėra

ant

ant

ant

ant

pa
žymėta, tai patartina pasi
klausti policijos kur randa
si unemployment registra
tion office?

čijęs su žmona, Spauldingas 
pasiėmė šautuvą ir nušovė 
ją virtuvėj. Paskui įrėmė tą 
patį šautuvą savo krūtinėn 
ir pats nusišovė. Kaip rodos, 
Spauldingai buvo švedai. 
Jiedu buvo jau atsiskyrę ir 
kai kurį laiką krūvoj negy
veno, bet porą mėnesių at
gal susitaikė ir pasisamdė 
butą krūvoj gyventi. Matyt, 
sena neapykanta vėl paėmė 
viršų.

East Bostono tunelis duoda 
didelių nuostolių.

Buvusio Bostono majoro, 
o paskui Massachusetts gu
bernatoriaus Curley’o “sky- 
mai” skaudžiai Bostonui at
sirūgsta. Jo “skymais” iš
kastas tunelis tarp Bostono 
ir East Bostono kas metai 
duoda vis didesnių nuosto
lių. Per.1937 metus tą tune
lį užlaikyti išleista $1,250,- 
000, o pajamų gauta tik 
$808,000. Vadinasi, pilie
čiai turi pridėti iš savo kiše- j 
nių $442,000. , ’

Lynno batsiuviai sutiko 
dirbti už mažesnę algą.
United Shoe Workers of 

America unijos Lynno sky
rius pereitą sąvaitę pasira
šė su avalinės fabrikantais 
vienų metų sutartį, sutikda
mas dirbti už mažesnį atly
ginimą. Algos buvo numuš
tos 10 nuošimčių. Tas palie
čia apie 12 dirbtuvių ir apie 
2,000 darbininkų.

Savaitė prieš tai panašią

ŠIANDIEN

RYTOJ

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

i A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

Subatom iki 5 p,J>. 
NEDĖLIOMIS:' j 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name. 
251 Broadway, 

tarp C ir D street 
SO. BOSTON, MASS.

PICKWICK
Yra Pastovus Kokybėje, Skonyje
• f * I i'

ir Pasižymėjime

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Buteliuose
■ f f

(12 ancų ir pilnomis Kvortomis)

IŠ KRANO

PARODYK KRANĄ
LIETUVYS

OPTOMETRISTAS
11!'

Išegzaminūoju jį akis, priskiriu 
akinius, kreivąą akis atitiesinu 
ir abblyopiškotse (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku. ..
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.Apipiešė siuvėjų dirbtuvę.
Lynne prieš Naujus Me

tus buvo užpulta ir apiplėš
ta Smith Dress Manufactur
ing Co. dirbtuvė. Prieš pat 
dirbtuvę uždarant, du gink-1 
luotį banditai įsiveržė dirb
tuvės ofisan ant 8-to aukšto, 
parmušė sargą ir, pagrobę 
ir seifo $1,000, pabėgo. Pi
nigai buvo paskirti merginų 
siuvėjų algoms. Merginos

The Supreme Wave
Gražiausias 

Sugar baniavimas
NEVARTOJAMA DRATŲ 

NĖRA NESMAGUMO 
NĖRA CHEMINIO KARŠČIO

CASPERS BEAUTY
SALON

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

Tel. SOUth 4645

Kam reikalingi geri 
Kambariai?

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

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

sutartį padarė su savo dar- turėjo eiti 'namo be algų, 
bininkais ir Gold Seal Shoe ----- :---------
Co., kuri samdo 1,500 žmo-Į 
nių.

Kai tik darbai truputį su
mažėja, fabrikantai t— 
naudojasi, kad numušus 
darbininkams algas.

Mirė 99 metų moteris.
Sausio 2, pas savo posūnį, j Jieva Sidariutė iš Hudsono ; 

Newtonville, netoli Bosto- (3) Robertas Odickas, dai
ne, mirė Henrieta Stevens, nininkas iš Dedham, 
kuri rugpiučio 8, šių metų J 
butų išgyvenusi pilną šimt- Parsiduoda 10 kambarių 
mėtį, ji gimė rugpiučio 8, namas ir automobilių tai- 
1838 m. ir per 50 metų vie- symo vieta, ir o karų gamdžus. 
neje įstaigoje ji dirbo UŽ į į-aJ>ai gražioj vietoj, prie dideles . J t & j j gatves, netoli maudynių. Gali pirktKnygveclę. 1 su visais įrengimais arba be įrankių.

Biznis išdirbtas per daug metų. Vie-
• ta gera geram mechanikui. Rendų 
įeina §123.00 j mėnesį. Pardavimo

I priežastis — savininkas ligoninė ie, 
I serga ir nėra vilties greitai pasveik
ti. Parsiduoda už §6,500, mažai rei
kia įnešti. Galima matyt bile laiku.

I 565 E 8-th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. SOU 4233.

Radio programa.
Sausio 9, Bostono lietu- 

viu radio programa per sto
tį W0RL (920 kii.) kaip 
9:30 lyto bus sekanti: (1) 
Cosmopolitan String or
kestrą iš Norwood©; (2)

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA |

249 BROADWAY, 
South Bostone.
Frank Zarveckas 
Vincas Balukonis

SMAGI VIETA PASIVAIšINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių. 
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina- 
me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie-. 
sėti.

CAMBRIDGE’AUS LIE- '

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

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

Tel. University 9466

Dr. Susan " 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU

i”EID ŪKAS i
SIUVĖJAS

Persikėlė į naują vietą I 
322 BROADWAY

(tarp D ir E)
! Taisome vyriškus ir moteris- j 
! kas drapanas ir parduodam' 
• naujas. Kaina prieinamiausią, j 
I Nepamirškit savo kriaučiaus.' 
į 322 BROADWAY, So. Boston j

B
 Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 
arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. žinokite, kad 

paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY™^' s‘
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

BLINSTRUB'S
I Tillage Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. 
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA.

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

V A1DOV ĮLĮS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos vakaruškos, Visiems daug smagumo.

Kurie nori turėt tikrų PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampus D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

J. 8. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Darn virus legalius dokumentus 

317 E STREET
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namu: Talbot 2474.

Martin Walulis
FURRIER

PASTUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktu vertės.

1854 DORCHESTER AVE., 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
.Tel. TALbot 5208.

PAMATYKIT NAUJĄ 
TYPEWRITER!

PORTABLE UNDERWOOD

Padaryk mokyklos darbą savo vaikams interesin
gu. Gabiausi mokiniai pripažysta, kad “Under
wood Portable Typewri-
ter” pagelbsti geresnį. S
pasisekimą moksle.

Instrukcijos Dykai!

Lengva išmokti vartot.
Tai geriausia dovana
visai šeimynai.
Jus galite įsigyt Underwood Typewriter} labai len
gvom išlygom pas

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

Tel. SOUth Boston 4649

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 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobilio* Ir 
Trokus visokių išdirtysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.
GO. BOSTON, MASS.


