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Turuelio Vyskupas ir 6000 /551&
Fašistų Paimti Nelaisvėn rikoje.

Judošiškai fašistų veiklai 
tarnauja patriotiškos ame-

JIE LAIKĖSI KLIOŠTO- 
RIUJE 18 DIENV.

Lojalistai užėmė visą mies
tą. Jų laimėjimas gali nu

lemti karą.
Ispanijos įvykiai pereitą 

sąvaitę užėmė pirmutinę 
vietą Amerikos spaudoje. 
Jie užtemdė net japonų ka- 
ką Kinijoj.

Ir nestebėtina. Juk fašis
tai gyrėsi, kad jie lojalistus 
iš Teruelio jau “išgrudę” ir 
dabar švenčia didelę perga
lę “ant priešo lavonų.” O 
tuo tarpu pasirodė, kad tai 
buvo begėdiškas tų banditų 
melas. Kai jie gyrėsi savo 
“pergale,’' tai jie buvo nu
vyti nuo Teruelio jau už 6 
mylių.
i Tiesa, fašistai darė des
peratiškų pastangų, norė
dami tą miestą atsiimti. 
Tam tikslui jie buvo sutrau
kę geriausias savo jėgas, iš 
viso 100,000 vyrų, kurie bu
vo apginkluoti geriausiais 
Italijos iii Vokietijos gink
lais. Prie* Teruelį buvo pa
leista darban 100 baterijų 
artilerijos, 100 itališkų tan
kų ir apie 150 orlaivių. Ir 
fašistai puolė miestą pašė
lusiu atkaklumu. Bet visos 
jų atakos sutirpo lojalistų 
ugny. Fašistų nuostoliai bu
vo baisus. Nors jiems pavy
ko kai kurias pozicijas kal
nuose užimti, bet prie mies
to jie nepriėjo.

Tuo tarpu Teruelio vys
kupas, kuris su 6,000 fašis
tų buvo užsibarikadavęs vi
dury miesto šv. Kliaros 
klioštoriuje ir per 18 dienų 
šaudė iš to klioštoriaus po
žemių į respublikos gynė
jus, buvo priverstas pasi
duoti. Palikęs kulkasvaidį, 
jis išėjo iš požemio rankas 
iškėlęs ir pasidavė lojalistų 
malonei. Paskui jį išėjo ir jo 
fašistai. Lojalistai paėmė 
nelaisvėn 40' fašistų kari
ninkų, 450 sveikų kareivių, 
700 sužeistų ir 1,000 civilių 
fašistų. Be to, apie 4,000 fa
šistų buvo paimta nelais
vėn šv. Kliaros klioštoriaus 
didelėj muro ligoninėj, kur 
jie taip pat buvo užsibari
kadavę ir gynėsi daugiau 
kaip dvi sąvaites.

Užėmę Teruelio miestą, 
lojalistai patyrė, kad pasi
traukdama iš tenai fašistų 
armija sušaudė 2,000 civi
lių žmonių,, kurie buvo ži
nomi kaip respublikos šali
ninkai. Tačiau lojalistai da
bar paėmę nelaisvėn vysku
pą su 6,000 fašistų nešaudė 
jų. Priešingai, jie tuoj davė 
išbadėjusiems fašistams pa
valgyt, o sužeistiems ir ser
gantiems suteikė medicinos 
pagalbą. Sveikuosius vė
liau išsiuntė į Valenciją. 
v. Karo žinovai mano, kad 
šis lojalistų laimėjimas ga
lįs nulemti visą karą demo
kratijos naudai. Jie mano, 
kad Teruelio mušis, kuris 
siautė daugiau kaip dvi sa
vaites ir pasibaigė tokiu di
deliu lojalistams laimėji
mu, aiškiai parodė, jog res
publikos armija pasidarė 
jau didesnė jėga už fašistus, 
ir pastariems nėra vilties 
atsigriebti.

Tiesa, gen. Franco šią są- 
yaitę pasigyrė pradėjęs

“naują ofensyvą” prieš Te-
ruelį. Bet vėlesnis jo prane
šimas giriasi jau nebe ofen- 
syva, bet tuo, kad jo armija 
atrėmusi “penkias lojalistų 
atakas į šiaurę nuo Terue
lio.” Taigi ir vėl pasirodė, 
kad ne fašistai veda ofensy
vą, bet lojalistai.

C1O Ruošiasi Kovai 
Prieš Jersey City

Terorą.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Jersey City miesto 
piniguočiai su savo pakali
ku majoru ir policija pradė
jo vartoti terorą prieš CIO 
uniją. Jie uždarė darbinin
kų mitingams visas sales, 
areštuoja unijos organiza- 

Į torius ir tremia juos iš mies
to, laužydami tuo budu ne
tiktai Wagnerio Aktą, kuris 
ga ra n tuo j a darbininkams 
teisę organizuotis, bet nie
kindami ir šalies konstituci
ją, kuri garantuoja pilie
čiams žodžio ir susirinkimų 
laisvę. Daug unijistų, kurie 
stojo už savo pilietines tei
ses, buvo sumušti ir sugrusti 

' į kalėjimus.
Taigi prieš šitą terorą CIO 

j nutarė kovoti įstatymais. 
'Visų pirma CIO unija krei
pėsi į Federalinį Teismą 
Newarke prašydama in- 

j junetiono, kad uždraustų 
minėtiems teroristams lau
žyt Wagnerio Aktą ir Jung
tinių Valstijų konstituciją. 
Paskui, šią sąvaitę Wash
ingtone yra šaukiama CIO 
vadų konferencija, kad su
sitarus, kokių žingsnių im
tis toliau.

Rusams Ant Ledo 
Gręsia Pavojus.

Norvegijoj gauta žinių, 
kad rusų mokslininkams, 
kurie įsitaisė meteorologi
jos stotį ant ledo lyties šiau
rės žemės ašigaly, dabar 
gręsia rimtas pavojus. Vė
jas nuvaręs jų ledo lytį apie 
760 mylių nuo ašigalio į pie
tus ir vis varąs tolyn. Jeigu 
ledas išplauks į atvirą jurą, 
tai jis galės sutrupėti pirma, 
negu Sovietų valdžia spės 
tiems žmonėms pagalbą pri
siųsti. Rusai praneša per 
radio, kad šalčio pas juos 
esą 13 laipsnių žemiau zero 
pagal Fahrenheito termo
metrą.

Japonija Paskelbė 
Karą Kini jai.

Iki šiol Japonijos bandi
tai plėšė ir žudė Kinijos 
žmones karo nepaskelbę, 
bet šią sąvaitę susirinkę pas 
karalių Japonijos generolai 
ir ministerial nutarė pa
skelbti karą oficialiai. Beto, 
šitie galvažudžiai paskelbė, 
kad jie nepripažįsta dabar
tinės Kinijos valdžios, kuri 
jiems nenori pasiduoti.
ĮŠALO 3 SOVIETŲ LED

LAUŽIAI.
Iš Maskvos pranešama, 

kad tolimoj šiaurėj, ties 
naujomis Sibyro salomis, į- 
šalo 3 Sovietų ledlaužiai. 
Valdžia nusiuntė orlaiviais 
maisto tų laivų įguloms.

rikiečių organizacijos.
Reakcininkai Massachu

setts legislaturoj yra prava
rę sumanymą ištirti “pra
gaištingą komunistų veik
lą.” Tam tikslui jie pareika
lavo ir pinigų iš legislatu
res. Ir legislatura paskyrė 
pinigų. Bet iš kitos pusės aU 
sirado žmonių, kurie parei
kalavo, kad kartu butu iš-
tirta ir “pragaištinga nacių 
bei fašistų veikla.” Noroms- 
nenoroms, reakcininkai tu
rėjo su tuo sutikti. Ir nors 
paskirta komisija nacių 
daug neklausinėjo, bet vis 
dėl to pašaukti liudininkai 
parodė įdomių dalykų. Tū
las John L. Spivak, buvęs 
Hitlerio užsienio korespon
dentas Amerikoje, paliudi
jo, kad per metus naciai iš
leidžia savo fašistiškai pro
pagandai Amerikoje $2,- 
500,000. Kad tai ne prasi
manymas, bet faktas, Spi
vak parodė ir laiškus, ku
riais jis susirašinėdavo su 
nacių propagandos ministe
rija ir kuriuose kalbama a- 

, pie reikalingas pinigų su- 
' mas.

Spivak pąrodė, kad iš 
pradžių nacių propaganda 
buvo varoma iš Vokietijos 
konsulatų; bet dabar jie 
perkėlę šitą Judošiaus dar
bą į amerikiečių reakcinin
kų organizacijas, kurios va
dina save “100 per cent A- 
merican organizations” ir 
kurios kovoja prieš “raudo
nąjį pavojų,” prieš žydus ir 
linčiuoja juodveidžius.

Padalijo Kruvinus 
Pinigus.

New Jersey gubernato- 
iius šią sąvaitę padalijo 
tuos $25,000, kurie buvo 
įaskirti kaip dovana tam, 
<as išduos Lindberghų vai
ko grobikus. Ši suma buvo 
padalinta tarp šimto žmo
nių su viršum, kurie šiokiu 
ar tokiu budu prisidėjo prie 
Bruno Hauptmanno pa
smerkimo ir nužudymo. 
New Jersey gubernatorius 
tačiau yra tos nuomonės, 
kad Hauptmannas buvo nu
žudytas nekaltai. Tikrieji 
kaltininkai esą da nesuimti.

Rusai Stiprina Vla
divostoką.

Japonai protestuoja.
Japonijos užsienio reika-Į 

lų ministerija įteikė Sovietų 
ambasadoriui šiurkštų pro
testą dėl japonų šnipų su
ėmimų Rusijoje. Japonai 
sako, kad Sovietų elgesys 
esąs “negirdėtas jokioj civi
lizuotoj valstybėj.” Areš
tuoti Rusijoj japonai esą 
laikomi kalėjimuose be tei
smo ir be jokio kaltės įrody
mo.

Tuo pačiu laiku Tokijo 
laikraštis “Yomiuri” įdėjo 
rėksmingą straipsnį, kad 
Sovietai tęsia Vladivostoko 
stiprinimą, kas esą priešin
ga sutarčiai su Japonija. To 
laikraščio žiniomis, Sovietų 
valdžia gruodžio mėnesy 
prisiuntusi į Vladivostoką j 
110 karo lėktuvų ir 600 la
kūnų, o dabar rusai ruošiasi 
atsiųsti tenai d a du kreise
riu, 6 naikintuvus ir 18 sub
marine

Šanchajaus žiniomis, Vla
divostoke rusai įtaisę po že
me aerodromą, kur gali su-' 
tilpti 150 lėktuvų, ir šiomis j 
dienomis prisiuntė dar 85,- 
000 kareivių.

Iš Vladivostoko į Japoni
ją yra tik 400 mylių per ju
rą, o iki Japonijos sostinės 
Tokijo—650 mylių. Rusų 
orlaiviai galėtų lengvai ją 
sunaikinti. Dėl to japonai ir 
nerimauja.

Kongresas Atmetė 
Karo Referendumą.
Kongresan buvo įneštas 

bilius, kad Jungtinės Valsti
jos negalėtų pradėti karo su 
svetima valstybe, pakol 
žmonės nepritars tokiam 
karui referendumo keliu. 
Kitaip pasakius, jeigu Ja
ponija užpultų Ameriką, tai 
Washingtono valdžia turė
tų ruošti visuotiną balsavi
mą, kad žmonės nuspręstų, 
ar reikia kariauti, ar ne.

Valdžia šitam biliui buvo 
labai priešinga ir pats Roo- 
seveltas kreipėsi į Kongresą 
patardamas tą bilių atmesti. 
Ir šį panedėlį jis buvo at
mestas. Bet vis dėl to už tą 
bilių balsavo 188 kongres- 
manai, kuomet prieš jį bal
savo 209. Taigi jis buvo su
muštas vos tik 21 balsu.

SLA. Nominacijų 
Daviniai.

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don, iš New Yorko gavome 
žinių, kad SLA. nominacijų 
daviniai yra tokie:

Prezidento urėdui:
F. J. Bagočius....... 3,401 Į
V. F. Laukaitis....... 1,878
Nadas Rastenis .... 66

Vice-prezidento urėdui:
J. K. Mažukna....... 3,290
V. Bukšnaitis ....... 1,802
A. O. Šalna ........... 168
Sekretoriaus urėdui:

M. J. Vinikas....... 3,684
J. Miliauskas ....... 1,054
V. Michelsonas....... 440

Iždininko urėdui:
K. P. Gugis i........... 3,260
A. S. Trečiokas .... 1,711
J. J. Bačiunas ......:.... 81
Iždo globėjų urėdui:

S. Mockus ........... 3,581
E. Mikužiutė ....... 3,191
V. Kerševičius.......1,767
J. Marcinkevičius .... 720 
J. Jarus .................. 702
A. Zalatorius ........... 36

Kodėl Sovietai Neremia
Amerikos Prieš Japoniją

MEKSIKOS DARBININ
KŲ MUŠTYNĖSE UŽ
MUŠTA 6 ŽMONĖS.
Meksikoje irgi nėra vie

nybės darbininkų tarpe. 
Štai, Manzanillo mieste įvy
ko muštynės tarp priešingų 
unijų šalininkų ir 6 darbi
ninkai buvo užmušti, o kiti 
šeši sužeisti. Meksikos Dar
bininkų Konfede r a c ij a 
kreipėsi į prezidentą Car- 
denasą ir pareikalavo, kad 
užpuolikai butų nubausti. 
Kain rodos, užpuolikai bu
vo kunigų sukurstyti fana
tikai.

RIAUŠES PRANCŪZŲ 
KOLONIJOJ.

Pereitą subatą Alžire 
(Afrikoj) įvyko tenbuvių 
darbininkų demonstracija 
prieš franeuzų valdžią, kuri 
ištrėmė jų organizatorius. 
Kareiviai pradėjo j demon
strantus šaudyt ir 5 žmones 
užmušė, o 30 sužeidė.

NUTEISĖ 7 NASHUA 
JAUNUOLIUS.

Lowellio teismas šį pane
dėlį nuteisė kalėjimai! 7 
jaunuolius iš Nashua, N. H., 
apylinkės.. Jie buvo kalti
nami už plėšikavimą. Tarp 
nuteistųjų yra Antanas De- 
gulis (gal Degutis?) iš Pep
perell, Mass., Walter šiška 
ir Stanley Bankowski. 
Sprendžiant iš šių pavar
džių, pirmas turi but lietu
vis, o kiti du lenkai.

PRAPUOLĖ LAIVAS SU 
KARO MEDŽIAGA.

Kelios sąvaitės atgal iš 
Seattle, Wash., išplaukė su 
sieros kroviniu Kinijai ang
lų laivas “Haida.” Kapito
nas buvo pasamdytas nor
vegas Norvick, o darbinin
kai buvo kiniečiai. Jie ryžo
si prasprukti pro japonų 
blokadą ir pristatyti sierą 
Kinijon. Bet išėjo jau 3 są
vaitės, kaip laivas turėjo 
pasiekti Honkongą, o iki 
šiol jis da nepasirodė.

Dakt. Kvotėjo urėdui:
Dr. J. Staneslow .... 3,073 
Dr. S. Biežis ....... 1,719
Dr. A. L. Graičunas 98
Iš 15,000 SLA. narių, vir

šininkų nominacijose daly
vavo vos tik 5,450 (tiek bal
sų paduota). Mat, ne visi 
nariai ateina į kuopų susi
rinkimus.

Degtinė Atidaro Ke
lią Pneumonijai.

Michigano Universiteto 
mokslininkai, daryd a m i 
bandymus su žiurkėmis, pa
tyrė, kad nugirdytos žiur
kės daug greičiau užsikre
čia pneumonijos perais, ne
gu blaivos. Taip pat greitai 
tą ligą gauna ir peršalusios 
žiurkės. Šitie bandymai pa
rodė, kad kaip alkoholis, 
taip ir peršalimas sutraukia 
vadinamąjį epiglotį, kuris 
randasi prie liežuvio pašak
nių ir laiko apsaugojęs al
suojamą gerklę. Kaip tik ši
ta uždanga susitraukia, ta
da kelias į plaučius lieka 
atidai* y t a s pneumonijos 
bakterijoms. Tas paliečia 
netik žiurkes, bet ir žmones. 
Kaip tik ši uždanga susi
traukia, tuojaus žmogaus 
balsas pasikeičia. Balso pa
sikeitimas ir yra ženklas, 
kad kelias į plaučius atida
rytas ir sveikatai gręsia pa
vojus. Šitą patyrimą Michi
gano Universitetas jau ra
portavo Amerikos Bakte
riologų Draugijai Washing
tone.

500,000 Kinų Armija 
Traukiasi Atgal.
Japonai praneša, kad 

šiaurės Kinijoj pusė milio- 
no kiniečių kareivių trau
kiasi atgal visu frontu. Ja
ponų orlaiviai ir nesulaiko
mas jų armijos žengimas 
pirmyn tiek kiniečius sude- 
moralizavę, kad jie jau nei 
nebando priešintis, tik trau
kiasi ir traukiasi.

“New York Times” ko
respondentas, kuris buvo 
Nankine, kuomet japonai tą 
miestą atakavo, sako, kad 
jis buvęs “keturias dienas 
pragare.” Kai japonai įsi
veržė į miestą, kiniečiai bu
vo jau metę ginklus ir bėgo 
prie upės, tikėdamiesi lai
vais pabėgti, nes sauskeliai 
buvo jau japonų užimti. 
Japonai galėjo užimti mies
tą be jokio šūvio, sako ko
respondentas. Tačiau jie 
apsvaigę noru žudyt. Jie ėjo 
per miestą ir šaudė, kur tik 
pamatė gyvą kinietį. Gat
vės buvo užklotos lavonais, 
o prie upės lavonų sluogsnis 
buvo 5 pėdų storio. Per tuos 
lavonus važiavo japonų tre
kai ir artilerija. “Aš savo 
automobilium irgi turėjau 
per tuos lavonus važiuoti, 
kol iš miesto išvažiavau,” 
sako korespondentas.

Taigi nestebėtina, kad ki
niečiai taip sudemoralizuoti 
ir visur nuo japonų bėga.

Orlaiviu Nelaimės.v

Šiomis dienomis įvyko 
kelios baisios orlaivių ka
tastrofos. Pereitą nedėldie- 
nį Urugvajuje sudužo Ar
gentinos armijos lėktuvas 
su 6 žmonėmis ir visi žuvo. 
Gi šį panedėlį Montanos 
valstijoj atsimušė į snieguo
tą kalną ir sudužo didelis 
Northwest Airlines kompa
nijos lėktuvas, kuriuo lėkė 
10 žmonių. Sudužęs orlaivis 
užsidegė ir visi žmonės su
degė. Trečia katastrofa įvy
ko pereitą nedėldienį East 
Bostone, kur aviacijos mo
kinys nukrito su savo orlai
viu ir užsimušė.

MEKSIKA KONFISKAVO 
HEARSTO DVARUS.

“EI Paso Times” praneša, 
kad Meksikos valdžia nusa
vino 54,500 akrų derlingos 
žemės, kurią buvo kažin ko
kiu budu įsigijęs Amerikos 
geltonosios spaudos kara
lius, Hearstas, kuomet Mek
siką valdė kunigai su dikta
torium Diazu. Šitie Hearsto 
dvarai dabar bus išdalinti 
Meksikos bežemiams.
AUTOMOBILIAI PERNAI 
UŽMUŠĖ 40,000 ŽMONIŲ

National Safety Council 
Chicagoje apskaičiavo, kad 
per 1937 metus automobi
liai Jungtinėse Valstijose 
užmušė apie 40,000 žmonių.

TIRS 1,400 ELEKTROS 
ĮMONIŲ.

Federalinė valdžia nutarė 
ištirti 1,400 privatinių elek
tros įmonių, kurios gamina
si elektrą vandens jėga, bet 
neturi federalės valdžios 
laisnių. Washingtono vy
riausybė nori sužinoti, ar 
tos įmonės nėra kartais pa
statytos ant tokių upių, ku
rios priklauso federalinės 
valdžios jurisdikcijai ir kur 
be valdžios leidimo nevalia 
vandens jėgos vartoti.

HEFLINAS SUMUŠTAS.
Pereitą sąvaitę Alabamoj 

buvo renkamas senatorius į 
vietą Blacko, kurį Roosevel- 
tas yra paskyręs į Vyriausi 
Teismą. Kandidatavo Roo- 
sevelto šalininkas Lister 
Hill ir žinomas reakcinin
kas Heflin. Pastarasis buvo 
sumuštas dviem balsais 
prieš 1. Tai yra skaudus 
smūgis visai reakcininkų ru
jai, kuri piestu šoka prieš 
Roosevelto liberalę politi
ka

BURŽUJAI KALTINA 
STALINĄ.

Sako, jis iššaudęs geriausius 
generolus ir dabar bijąs 

pradėti karą.
Amerikos reakcininkų 

spauda stengiasi atspėti, ko
dėl dabar, kuomet Amerika 
ir Anglija bombarduoja ja
ponus protesto notomis, So
vietų Rusija nieko nedaro, 
kad parėmus Ameriką ir 
Angliją? Rodos, dalykas 
čia labai aiškus: Amerika 
su Anglija protestuoja dėl 
to, kad japonai bombar
duoja judviejų laivus. Ru
sijos tas nepaliečia, todėl 
jai nėra pagrindo ir protes
tuoti. Juk neprisideda prie 
tų protestų ir kitos valsty
bės; kodėl tat Sovietai tu
rėtų ginti Amerikos ir Ang
lijos kapitalistų reikalus? 
Juk už Sovietų reikalus An
glija taipgi neužsistoja. 
Kai Mussolinio piratai pa
skandino kelis Rusijos lai
vus, plaukiančius Ispani
jon, ir kai Sovietų valdžia 
pakėlė prieš tai protestą ir 
pagrūmojo Italijai karu, tai 
Anglija šito protesto netik 
neparėmė, bet kaip įmany
dama stengėsi Sovietus nu
raminti. Amerika taipgi ne
parėmė Rusijos protestų. 
Tai kodėl gi Rusija dabar 
turėtų šokti prieš Japoniją, 
kad užtarus Ameriką ir An
gliją?

Bet Amerikos reakcinin
kai aiškina šį reikalą kitaip. 
Jie sako, kad Rusija nepri
sideda prie Amerikos ir 
Anglijos protestų dėl Stali
no baimės netekti vadovy
bės. Šita jo baimė kilanti 
iš 4 šaltinių, būtent:

1. Stalinas • sušaudęs ge
riausius savo armijos gene
rolus, kurie norėję jį paša
linti, ir tuo budu laba'i su
silpninęs raudonąją armiją. 
Tokia armija Stalinas jau 
negalįs pasitikėti.

2. Norėdamas kontroliuo
ti armiją, Stalinas dabar 
pastatęs politinius komisa
rus, kad sektų aukštųjų ka
rininkų veiklą. Karininkai 
šitokio šnipinėjimo nepa
kenčia ir dėl to armijoj pa
sidariusi da didesnė opozi
cija Stalinui.

3. Vokietija, Italija ir Ja
ponija sudarė anti-komuni- 
stinę sąjungą prieš Sovietų 
Rusiją ir, jei Maskva pra
dėtų karą prieš Japoniją 
Tolimuose Rytuose, tai nė
ra abejonės, kad Hitleris su 
Mussoliniu pultų Rusiją iš 
Vakarų. Visa tai žinoda
mas, Stalinas nedrįstąs 
prieš Japoniją griežtai pa
sisakyti.

4. Gen. Bliucheris, kuris 
vadovauja Sovietų armijai 
Rytuose ir turi po savim a- 
pie 3,000,000, esąs labai po
puliarus karvedys ir Stali
nas bijąs, kad tas Bliuche
ris, prasidėjus karui, neap
siskelbtų pats diktatorium 
ir nepašalintų jį, Staliną.

Buržujai nesupranta, kad 
Sovietų Rusija iš principo 
karui yra priešinga ir todėl 
stengiasi kaip įmanydama 
išlaikyti taiką. Jeigu ji gin
kluojasi, tai' tik • apsigyni
mui, bet ne užpuolimui.
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£ APŽVALGA 1
idėjingesniais žmonėmis įgau
ni visai kitokios nuomonės, 
palyginant visa su vadovėlių 
įkaltomis mintimis.”

Mes jau ne sykį esame 
protestavę, kad tautininkai 
ir klerikalai, bijodamiesi. 
pripažinti Rusijos revoliu- j 
cijai kreditą, klastoja isto-l 
riją. Gerai, kad atsiranda

KODĖL LIETUVOJ NE
GRĄŽINAMA DEMOK

RATIJA?
“Naujienos” pastebi, kad 

Estijoj, kaimyninėj Kaunui 
valstybėlėj, diktatūra jau 
pašalinta ir grąžinama de
mokratinė tvarka. Sako:

“Diktatūra Estijoj buvo 
įsteigta 1934 m., kai dešiniųjų . - - . . - _
partijų sumanymas, kad vy- .11 Lietuvoje žmonių, kuiie 
riausybei butų suteikta nepa- 1 nesiduoda, tokiems patno- 
prasta galia, buvo patvirtin- tams mulkinti, 
tas visuotinu balsavimu. Ta-' 
čiau vyriausybės priešakyje 
stovėjo pažangus žmonės. Ga-' 
vę nepaprastą galią, jie pavar
tojo ją ne prieš demokratijos

SLA. SUSTIPRĖJO.
“Tėvynėje” tilpo ilgokas 

. SLA. prezidento Bagočiaus 
, straipsnis Nauju Metų pro- IA7JO j<* ne; unco uuniuna auijvd * • i •

šalininkus ir darbininku judė- £a.’ kui galima lastl įdomių 
prieš atžagarei™, ™n.clM Įr informacijų apie 

Susivienijimą. Jis sako:
“Susivienijimas yra kaip ir, 

kokia savos rūšies Amerikos
išeivijoj gyvenančių lietuvių ( PASKELBĖ BOIKOTĄ 
respublika, šioje organizacijoj SMETONOS VALDŽIAI 
je sutelpa lietuviai jvainų re
liginių, ekonominių ir politi- I

Japonų Atakuojama Kinijos Sostinė
■

Vaizdelis parodo japonų pėstininkus laukiant įsakymo žygiuot pirmyn, kuomet jų sun
kioji artilerija griovė Kinijos sostinės Nankino Chung-Hwa vartus. Dabar Nankinas jau 
japonų rankose.

\KO LENKŲ SOCIALISTAI ĖJO PAS 
PREZIDENTĄ MOSCICKl?

jimą, bet 
kurie norėjo diktatūros! . 

“Praėjus dvejetui metų, pa- ' 
ti valdžia pasiūlė žmonėms nu
spręsti, ar jie nori, kad dikta
tūra dar butų tęsiama, ar kad 
butų atsteigta demokratinė 
tvarka. Kartu valdžia pasiūlė 
referendumui naują konstitu
cijos projektą.

“Norinčių diktatūros šį kar
tą pasirodė mažuma, nes jau 
ir daugelis fašizmo pritarėjų 1 
pajuto, kad diktatūra yra ne
malonus dalykas, kai ją vyki
na kiti. Taigi naujosios kons
titucijos projektas tapo refe
rendumu priimtas ir su Nau
jais Metais įėjo galion. ' susitaiko vienų tėvų vaikai, 

“Dabar Estijos gyventojai įodėl stebuklas butų, jeigu 
išsirinks seimą ir per savo at- nebūtų jokių ginču tarp 
stovus valdys savo kraštą. 15,000 SLA. nariu.
Svarbiausias pakeitimas k r aš-1 Susivienijimui ‘teko pa- 

i i.-j pakelti nemaža ir nuostolių
dėl nevykusių investmentų, 
kurie buvo padaryti seniau; 
bet, ačiū dabartinės Pildo
mos Tarybos pastangoms, 
tie nuostoliai žymiai suma
žinti. T 
Bagočius sako: j

į “Dar neviskas su musų bon- Į 
dais yra taip, kaip mes kad 
norėtume, vienok galiu užtik
rinti narius, jog musų bondų 
padėtis dabar yra žymiai ge
resnė, kaip pirmiau, ir trum
poje ateityje šis svarbiausias 
musų organizacijos materialis 
reikalas bus pilnai sutvarky
tas. Bonduose mes turime apie 
milioną dolerių... .

“Geriausiai, vienok, dabar- 
I tiniai Pild. Tarybai pasisekė 

sutvarkyti paskolos ant neju
dinamo turto (morgičiai). Jų 
turime dabar apie astuonias 
dešimtis, viso sumoje apie pu
sės miliono dolerių. Visi mor
gičiai yra tvarkoje: mokasi į 
laiką, namų stovis yra prižiū
rimas ir kaip tik kas netvar
koje, reikalaujama pataisy
mo...”

I Pasirodo, kad paskutiniu 
laiku Susivienijimas ir na
riais pusėtinai paaugo:

“štai mes turėjome Susi
vienijimo penkiasdešimties 
metų jubilčjų ir ta proga turė
jome naujų narių vajų. Naujų1 
narių gavome apie 1,600...’Ki
tos panašios organizacijos... su 
mumis susilyginti iki šiol dar 
negalėjo.”

I Dabar SLA. narių parei- 
klausomos Lietuvos įsikuri- ga turėtų but tik budėti, 
mą.

Jis labai teisingai paste
bi, kad—

“Pasakiškai atrodo nupasa
kojamas nepriklausomybės at
gavimas, pasakiški savanorių 
žygiai ir t.t. Bet ar butų galė
ję ką tie visi žygiai padėti, jei
gu nebūtų buvę Rusijoj suiru
tės, jeigu tenai butų pasiliku
si caro valdžia, remiama jos 
ištikimųjų pakalikų? Ar daug 
lietuvių inteligentų butų grįžę 
nepriklausomos Lietuvos kur-

AMERIKOS kunigai KADA BAIGSIS RINKIMAS PARAŠŲ 
AMNESTIJOS PETICIJAI.

KAf
TAS

~NA
Laikraščiuose buvo jau 

rašyta, kad nelabai senai 
pas Lenkijos prezidentą 
prof. Moscickį lankėsi Len
kų Socialistų P a rt i j o s 
(PPS) delegacija. Kadangi 
socialistų reikalai mums vi
suomet rūpėjo ir rupi, tai 
paduosime čia “Vilniaus 
žodžio” pranešimą ryšium 
su tuo įvykiu.

“Vilniaus Žodis” rašo 
taip:

Lenkijos prezidentas 
prof. Ign. Moscicki šio mė
nesio 13 dieną priėmė len
kų opozicijos pepeesų dele
gaciją, kuri ta proga išdėstė 
savo pažiūras dėl Lenkijos 
užsienių politikos ir vidaus 
gyvenimo, įteikdama tais 
reikalais platų memorialą. 
Po dviejų valandų pasitari
mo Respublikos Preziden
tas, kaip rašo pepeesų “Ro- 
botnik,” pažadėjęs nuodug
niai susipažinti su tais klau
simais, kurie memoriale ke
liami, žinoma, tiek, kiek 
jam leidžia konstitucija.

(Lenkijoj socialistai yra 
vadinami “pepeesais” dėl 
to, kad jų partijos inicialai 
susideda iš raidžių PPS.— 
“Kel.” Red.)

Jau pats pepeesų delega
cijos priėmimas ir jos me
morialo įteikimas turi labai 
didelės politinės reikšmės. 
Mat, jau nuo 1930 metų len
kų opozicijos delegatai ne
silankė pas prezidentą ir 
memorialų neįteikd a v o. 
Galimas dalykas, kad kol 
opozicija turėjo seime savo 
atstovų, kurie viešai galėjo 
pareikšti tais ir kitais klau
simais savo nusistatymą, 
toks delegacijų lankymasis 
nebuvo reikalingas, juo la
biau, kad vyriausybė būda
vo sudaroma neatsiklausus 
opozicijos nuomonės.

Dabartinis lenkų pepeesų 
atsilankymas sukėlė daug 
spaudoje kalbų, ginčių, 
gaidų ir spėliojimų. Mat, 
vargu kas begalėjo tikėti, 
kad po Krokuvoje vadin. 
centrolevo surengto kong
reso, kurio nutarimai, orga
nizatoriai ir vadai atsidūrė 
teisme, kiti išemigravo už
sienin, dar nebūtų sudeginti 
tiltai ir nutraukti ryšiai tarp 
sprendžiamųjų veiksnių ir 
pepeesų, aktyviausių cen
trolevo dalyvių. Žinia apie 
pepeesų vadų priėmimą 
daugelį nustebino, nors jau 
anksčiau buvo gandų apie 
jų rengimąsi pas preziden
tą. Dar labiau spaudą nu

-stebino tai, kad pepeesams 
audijenciją busiąs pampi
nęs dabartinis premjeras 
Slawoj-Skladkovski.

Po to, kai lenkų opozici
ja neteko seime savo atsto
vų, buvo paties gyvenimo 
verčiama keisti ligšiolinę 

‘savo taktiką. Ją ir pakeitė. 
'Nuo 1935 metų kasmet bent 
porą kartų vasarą lenkų 
liaudininkai surengė milži
niškas savo narių ir simpa- 
tikų manifestacijas įvai
rioms sukatuvėms paminė
ti. Prisiminkime Novosiel- 
cų iškilmes, kurių metu 
liaudininkai įteikė maršalui 
Rydz-Šmigly savo rezoliu
ciją su įvairiais reikalavi
mais ir kurios metu marš. 
Rydz-Šmigly stebėjo arti 
200 tukst. valstiečių liaudi
ninkų eiseną. Šiais metais 
buvo dešimties dienų ūki
ninkų streikas, kuris, kaip 
žinoma, baigėsi labai kru
vinai. Buvo apie 40 ūkinin
kų užmušta. Pepeesai per 
tą laiką turėjo miestų dar
bininku streikus, dideles ge
gužės Pirmosios eisenas, o 

-šįmet kai kuriuose mies
tuose solidarumo su liaudi
ninkais streikus. Mat, pe
peesų vadams visą laiką rū
pėjo ir rupi patraukti savo 
pusėn milžinišką lenkų 
liaudininkų organizaciją. 
Kalbama, kad m dabar, kai 
pepeesai ėjo pas preziden

tą, buvę apie tai liaudinin
kai painformuoti. Anksčiau 
buvę manyta eiti pepee
sams drauge su liaudinin
kais. Liaudininkai betgi dėl 
tam tikrų sumetimų rengią
si eiti atskirai pas Respubli
kos prezidentą.

Spaudos žiniomis, pepee
sų sumanymas eiti pas Res
publikos prezidentą kilęs 
tada, kada, buvo pasklydę 
įvairių gandų apie galimus 
tam tikrus vidaus gyvenime 
Įvykius. Apie juos vis pla
kiau rašė užsienio spauda.

Turėdami galvoje įvai
rius vidaus gyvenime įvy
kius, lenkų social-demokra- 
tai, nueidami pas Valstybės 
galvą, savaime pripažino 
dabartinę konstituciją.

Kokią turės įtaką pepee- 
sų tas memorialas ir atsilan
komas vidaus gyvenimui, 
tuo tarpu nežinoma. Įvairi 
-panda įvairiai apie tai ra
šo. Reikia pasakyti, kad yy- 
riausis pepeesų reikalavi
mas, būtent, dabartinės sei
mo rinkimo tvarkos pakeiti
mas, yra aktualus visoje 
lenkų visuomenėje. Ir vald
žiai palankioji spauda nesi
džiaugia pulk. Slaveko su
galvota rinkimu tvarka. 
Manoma, kad rudens seimo 
sesijoje rinkimų tvarkos pa
keitimo klausimas jau bu
siąs svarstomas ir gal bu
siąs priimtas. Taip bent kal
bama. Nors iš kitos pusės 
vienas Ozono vadų, Kowa- 
lewski, kuris žadėjo keisti 
tą rinkamų tvarką, turėjo iš 
Ozono sprend ž i a m ųj ų 
sluoksnių pasitraukti, ir tai, 
sakoma, už tą pažadėjimą.

Daug buvo valdančioje 
žmonių grupėje ginčų, pasi
tarimų ir nesutikimų dėl to
limesnės vidaus ^politikos, 
tačiau jau neseniai įvyko 
laika. Sprendžiamieji vyrai 
pažadėjo susirūpinusiems, 
kad vidaus politika palik
sianti tokia pati, kaip 
marš. J. Pilsudskio laikais, 
nebusią nei dešinėn nei kai
rėn krypstama, kad Ozonas 
tesiremsiąs legijonininkais, 
peoviakais ir panašiais.

Dėl to susitaikymo at
šauktas lenkų mokytojų są
jungos kuratorius, dešinių
jų pažiūrų žmogus, prieš 
kurį protestavo mokytojai 
ir kairesnieji pilsudskipin- 
kai. Dabar jau Ozono vadas 
pulk. Kocas tariasi su kai- 
riaisiaiš legijonininkų va
dais, Ozonos organizaciniu 
atžvilgiu žadama daryti pa
našus buvusiems bebekams.

Tais nusiraminimo lai
kais įvyko pepeesų vadų 
pasimatymas su Respubli
kos prezidentu. Pepeesų 
vykdomasis komitetas pri
tarė tam žygiui ir laukia to 
lankymosi vaisiu tikėdama
sis, kad bus nauja seimo rin
kimų tvarka ir nauji seimo 
rinkimai.

Prezidento nuoširdus pri
ėmimas ir pepeesų vadų 
nuoširdus padėties nušvieti
mas kai kuriems lenkų laik
raščiams duoda progos ra
šyti apie pragiedrėjimą, ru
denį svajoti anie pavasario 
orus, ir išsklaido tuos gan
dus, kurių krašte buvo labai 
daug ir labai įvairių.

Dabar rengiasi pas prezi
dentą lenkų liaudininkų va
dai, kurie, galimas dalykas, 
daugiau jau ką konkretaus 
išgirs, nes Valstybės galva 
bus susipažinęs su pepeesų 
memorialu.

“DEŠIMTŠTORIAI” PA
SKELBĖ BOIKOTĄ JA

PONŲ PREKĖMS.
Dvi didžiausios “dešimt- 

štorių” kompanijos, būtent 
F. W. Wool worth Co. ir S. 
S. Kresge Co., paskelbė, 
kad Japonijos gaminių jos 
daugiau neprirksiančios, 
nes Amerikos publika 
griežtai nusistatė prieš ja
poniškas prekes. Tas gerai.
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Naujienų redakcija sa-, Tokį klausima pastaruoju 
nių persitikrinimų ir pakrai- kosi gavusi kunigų vieny-| laįl<u stato įvairių kolonijų
pų bei nusistatymų. Visi na- bės išleistą aplinkraštį, ku-. veikėjai. Peticijos blanko?
riai turi lygias pilietines teises riame— . išsiuntinėtos kur tik randa-

“...visiems lietuviams kuni- si lietuvių. Kartu su blan
kams Amerikoje patariama ^on? pasiuntėm 11 laišką, 
nutraukti I 
ryšius su dabartine Lietuvos 
vyriausybe, su jos atstovais 
užsienyje ir su tomis srovėmis 
išeivijoje, kurios pritaria Sme
tonos valdžios politikai.

“Po aplinkraščiu pasirašo 
Kunigų Vienybės centro vir
šininkai : kun. Jonas Balku- 
nas—pirmininkas, kun. Kazi
mieras E. Paulonis—sekreto
rius, ir kun. Jonas V. Vaitekū
nas—iždininkas.”

Boikotas esąs skelbiamas 
dėl to, kad Lietuvos univer- 

l7todėfJprez*identes ^.tete P«luo.ta kunigams to- 
| kių privilegijų, kokių reika- 
I lavo vyskupai.

ir, savaimi suprantama, kad 
penkiolikos tūkstančių narių 
tarpe kartais įvyksta pažiūrų 
ir principų susidūrimai ir iš to 
kįla ginčai ir net piktumai.”
Nesutikimų buna kiek

vienoj šeimynoj, dažnai ne-

to konstitusijoje yra tas, kad 
Estija turės ne tik seimo pir
mininką (kuris pirma eidavo 
kartu ir prezidento pareigas), 
bet ir atskirą prezidentą, ren
kamą visuotinu balsavimu. 
Seimas susidės iš dvejų rūmų: 
šalia visuotinu balsavimu ren
kamos krašto atstovybės bus 
dar senatas, sudarytas iš pro
fesinių ir ekonominių grupių 
atstovų, bet šis senatas turės 
greičiau tik patariamą balsą 
įstatymų leidime.

“Tokiu budu vienoje Pabal
tos valstybių demokratija jau 
yra atsteigta. Estija pasekė 
Suomijos pavyzdžiu. Kitos dvi 
estų kaiminkos — Lietuva ir 
Latvija — dar vis pamėgdžio
ja Varšuvą.”

Bet tarp Estijos ir Lietu
vos yra didelis skirtumas. 
Estijoj diktatūra buvo įves
ta žmonėms pritariant, o 
Lietuvoje — smurto ‘keliu, 
išvaikant seimą ir išnieki
nant tautos valią. Dėl to 
Lietuvos smurtininkai ir bi
josi grąžinti demokratinę 
tvarką. Jie žino, kad liaudis 
iiems nedovanos.

PROTESTUOJA DĖL IS
TORIJOS KLASTA  VIMO.

Rašytojas J. Butėnas 
“Lietuvos Žiniuose” pakėlė 
protestą prieš tautininkus, 
kurie, pasigrobę valsybės 
vairą į savo rankas, pradėjo 
klastoti Lietuvos istoriją ir 
klaidinti mokyklų vaikus 
savo pasakomis apie nepri-1

kad Susivienijimo centro 
valdybon vėl nepatektų De- 
venio plauko žmonės.

BARA APSILEIDUSIAS 
KOLONIJAS.

“Laisvė” bara tas koloni
jas, kurios iki šiol nedaug

bendradarbiavimo kuriame, apart kito ko, pa- 
įbarline Lietuvos sakyta, kad: “Peticijos pri-

KEISTA BIČIULYSTĖ.
31 gruodžio “Vienybės” 

laidoje Juozas Tysliava gi
riasi, kad Anastazio Von- 
siackio štabas . prisiuntęs 
jam iškarpų iš kai kurių lai
kraščių, kur esą rašoma, 
kad—

“Anastasi A. Vonsiacki, ru
sų fašistų vadas, šiąnakt tele
grafavo Sovietų Sąjungos am
basadoriui Trojenovskiui (Wa
shingtone) , patardamas jam 
negrįžti į Maskvą, o atvykti 
pas jį į Thompsoną.”

Toji Vonsiackio telegra
ma Trojanovskiui buvusi ši
tokio turinio:

“Jeigu Stalinas kvies jus į 
Maskvą, aš patariu jums ir jū
sų žmonai atvykti į Thompso
ną ir apsigyventi pas mane. 
Sveikinu Jus, tikėdamas ne
trukus su jumis pasimatyti.”

Kalbamas čia Vonsiac- 
kis, tai buvęs rusų balta
gvardietis, pabėgęs nuo Ru
sijos revoliucijos ir dabar 
gyvenąs Thompsone, Con
necticut valstijoj, kur jis 
organizuojąs, rusus fašistus.

Ir štai, šitas sutvėrimas 
siuntinėja Tysliavai infor
macijas apie savo intrigas, 
įdomu, koks šitos bičiulys
tės tikslas? Tysliava nese
nai rašė buvęs pas Vonsiac- 
kį asmeniškai atsilankęs. 
Ko gi jis tenai landžioja?

valo būti sugrąžintos nevė
liau vasario 1 d., 1938.”

Taigi, tikiuosi šis primini
mas atsakys į keliamą klau
simą. Suprantama, gali vie
na kita diena užsitęsti, bet 
parašų rinkėjai štai ką pri
valo turėti omenyje: Vasa
rio 16 dieną sueina dvide- 

' šimts metų nuo paskelbimo 
I Lietuvos nepriklausomy
bės. Amerikos Lietuvių 
Kongresas nutarė atžymėti 
tą dieną įteikiant dabarti
nei Lietuvos vyriausybei 
100,000 amerikiečių lietu
vių parašų reikalaujant iš
leisti Amnestijos įstatymą. 
Amnestija turi but duota 
tiems politiniams kaliniams, 
kurie dabar laikomi Lietu
vos kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose dėlto, 
kad darbavosi, liaudies la
bui, už atsteigimą demokra
tinės tvarkos Lietuvoj, už 
pagerinimą darbininkų ir 
valstiečių būklės.

kau, kuris griežtai atsisakė 
pasirašyti).

Tuo klausimu Chicagos 
skyriaus komitetas padarė 
labai tinkamą tarimą. Jis 
nusistatė skelbti dviejų die
nų vajų rinkimui parašų. 
Tas dvi dieni šimtai chica- 
giečių eis per stubas, kal
bins savo pažįstamus, kai
mynus pasirašyti po petici
ja. Tą galėtų padaryti kiek
viena didesnė lietuvių kolo
nija.

Peticijos blankų dar turi
me ir ant pareikalavimo 
pasiunčiame. Didesnėse ko
lonijose, kur randasi Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
skyriai, tų skyrių sekreto
riam yra pasiųsta pundai 
peticijų, kur bile vienas, no
rėdamas pasidarbuoti, gali 
ją gauti.

Prie užbaigos noriu pri
minti, kad draugai nepati
kėtų smetoninių fašistų pra
dėtai skleisti propagandai, 
kad “jo ekscelencija” Sme
tona vistiek rengiasi suteik
ti amnestiją politiniams 
liniams. Tiesa, jis jau 
suteikęs amnestiją, tai 
paliuosavęs iš kalėjimo 
52 “politinius kalinius,”
jie visi buvo nuteisti už ren- 

| girną hitlerinio sukilimo 
Panaši peticija yra cirku- Klaipėdoj. Tokių kalinių 

liuojama ir Lietuvoj. Po ja mes nepripažįstame už poli- 
pasirašė buvę Lietuvos pre- tintus. Jie yra valstybės 
zidentai Stulginskas ir d-ras priešai ir neužsipelno malo- 
K. Grinius. Sulyg Lietuvos nes, kokia jiems parodė “jo 
įstatymais, tam tikram skai- j ekscelencija” A. Smetona, 
čiui piliečių reikalaujant,, jųes trokštame laisvės ir 

Pavalo svarstyti ir reikalaujame amnestijos 
išleistu reikalaujamą įstaty- tikriesiem Lietuvos liaudies 
mą. Kiek jau turime prane-1 sunams jr dukterims. Tiem, 
simų is Lietuvos, po Amnes- kurie laikomi kalėjimuose 
tijos Peticija yra surinkta ug kovą prieš neteisėtą val- 
daug -daugiau^ negu reika- džią, už jų pastangas gil
iaujamas skaičius piliečių ginti Lietuvoj demokratinę

ka- 
yra 
yra 
net 
bet

teprisidėjo prie ruošiamojo n A,7r. . AICNII
nažancraiis iaunimn Šurna- LRKSA GAVO LAISNĮpazangaus įaunimo žurna
lo, “The Voice of Lithua
nian Americans.” Sako:

“So. Bostonas iki šiol, per 
____________ ______  __ visus metus ‘pastangų’ davė
ti, jeigu bolševikai inteligentų viso labo tiktai VIENĄ skai- 
butų nevarę į miškus medžių tytoją. Arba toks Grand Ra- 
kirsti, jeigu nebūtų nusavinę 
jų ten turimų turtelių. Ir labai 
didelis klausimas, kas tokio
mis, aplinkybėmis butų galėję 
atsitikti su Lietuva. Juk ar 
daug iš Amerikos grįžo inteli
gentų, kad čia padėtų tvarky
tis? Labai mažas procentas. 
Pąsikalbėju* bu anos gadynės

CONNECTICUT VALS
TIJOJE.

“Garsas” praneša Lietu
vių Rymo Katalikų Susivie
nijimo valdyba gavus “link-

- ... smą žinią,” kad Connecti-
pidsas yra davęs tiktai_ vieną cuį valstija sutikusi tą or- 
skaitytoją. Minersvillė ir ganizaciją įregistruoti ir 
Scrantonas davė tik po vieną, duoti jai ]eidimą (]aisnį) 
o garsiosios Montellos dar vi- •• • .
sai nėra nei ant žemlapio! Ne
simato ant žemlapio nei Nė- 
warko, kuris guli pačioj Broo
klyn© pašonėje.”
Ištikro, nelabai gražu.

veikti tos valstijos ribose.

parašų. O kada mes, ameri
kiečiai lietuviai, pasiųsime 
dar šimtą tūkstančių para
šų, tai nėra mažiausios abe
jonės, jog Lietuvos valdo
nai turės su tuom skaityties.

Laiko neperdaugiausia. 
Dar prieš 16 dieną vasario 
peticijos turės būti sutvar
kytos ir pasiųstos. Centre 
niekas negali tam pašvęsti 
pilną laiką. Reiškia, šis da
lykas turės būti atliktas 
nuo kasdieninio darbo atlie
kamu laiku. Tad sugrąžini
mas peticijos blankų anks
čiau, pagelbės centro komi
tetui geriau atlikti savo pa
reigas.

Beje, renkant parašus pe-1 susis

santvarką.
Am. Liet. Kongreso sekr.

L. Jonikas.

Baisusis Paryžiaus 
Žmogžudys Yra 

Fašistas.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Paryžiuje susekta 
žmogžudžių sindikatas, ku
ris žudydavo moteris ir pa
sisavindavo jų pinigus. Bu- 

. vo taip pat pažymėta, kad 
to sindikato budelis buvęs 

ivokietyš Weidmann. Dabar 
, gi Paryžiaus spauda papil- 
’ domai paskelbė, kad tas bai- 

'; žmogžudys Weid- 
ticijai jau turime šiek tiek manu, kuris nužudė apie 12 
patyrimo. Pas mus, bent iki moterų, yra Hitlerio parti- 
šiolei, parašus rinkome tik jos narys — tautiškas fašis- 
parengimuose, draugijų su-,tas. Esą nustatyta, kad 1934 
sirinkimuose bei šiaip jau metais jis buvęs kalėjime 
sueigose. To neužtenka. Bu-'provokaciniais tikslais ir 
tinai reikia pereiti per lie-' priklausęs prie nacių kar
tuvių stubas ir pakalbinti nių grupės. Vėliau jis buvęs 
pasirašyti. Reikia žinoti,' paskirtas į Papenbergo po- 

, susirinki-1 litinių kalinių lagerį, kali- nMn 11 11 1 X -Z . Z X. — - _ _ T_ .
pasirašyti.

Taigi pasirodo, kad kuni- kad parengimus, susirinki-1 litinių kalinių lagerį, k</J- 
gų vadovaujamas LRKSA mus telanko tik dalis lietu-Į nių prižiūrėtoju. Jam buvę 

■ iki šiol Connecticut valsti- vių. O ant peticijos gali ir,pavesta sekti politinius ka- 
Į joj buvo vis nelegelė orga- privalo pasirašyti visi (iki ulinius ir pranešinėti apie jų 
nizacija. šiolei dar tik vieną teužti- užkietėjimą ar atsivertima.šiolei dar tik vieną teužti- užkietėjimą ar atsivertimą.

LAIJ
Mylin 
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKI *

TO N1EKA8 vEI’Mki

NAUJI METAI, BET SENI BATAI.
Baltimore, Md.

Gruodžio 15, 1937 m. Lie
tuvių siuvėjų unijos susirin
kime buvo renkama sky
riaus valdyba 1938 metams. 
Pirmininku išrinktas P. Ja
ras, pagelbininku V. Pečiu
lis, iždininku A. Zablockis, 
nutarimų sekr. J. Miliaus
kas, maršalka J. Bubnys.

Į jungtinę tarybą išrinkta 
ir kelintas čia augusių jau
nuolių. Šiaip šiame susirin
kime svarstyta rimtai siuvė
jų reikalai. C. C. Jenkins, 
buvę; skyriaus korespon
dentas, davė raštišką rapor
tą: surašė daug “griekų” 
“Keleivio” red. prieš Jen
kinsą, ir jis norėjo įrodyti 
siuvėjams, kad jis geras, bet 
“Keleivis” niekai.

Bet Baltimorės siuvėjai 
“Keleivį” žino daug pir
miau negu Jenkinsą ir mi
nėtas skaitlingas susirinki
mas pasmerkė Jenkinsą ir 
didele dauguma bakų nuta
rė, kad Jenkinsas atsiprašy
tų “Keleivio” redaktorių už 
įžeidimą jo.

A. Zablockis pridavė lai
šką iš “Keleivio” redakto
riaus, kurį sekretorius per
skaitė susirinkimui. Tas lai
škas p. Jenkinsui padarė di
delį nemalonumą. Jis manė 
kad jau įsigijo kriaučiuose 
didelį vardą, bet išėjo ki
taip. Jis kandidatavo į sky- 
i iaus nutarimų raštininką, 
ir ten prakišo. Te buna jam 
pamoka, kad perdaug staty
ti savo “aš,” negerai.

Oficialio korespondento, 
skyrius šiems metams ne
rinko ir organo nesiskyrė. 
Kas nori parašyti apie siu
vėjų būklę, tai gali parašyt 
neįgaliotas.

Naujų Metų rytą anglų 
dienraštis “Sun” įdėjo kari
katūrą, kurioje vaizduoja
ma kūdikis sename bate. 
Reiškia, parodyta nauji me
tai, bet gyvenimo sąlygos 
tos pačios. Taip ir yra, siu
vėjai da nepradeda siūti, 
kiti darbininkai irgi vaikšto 
palei dirbtuves ir jieško 
darbo. Užsiregistravusių 
bedarbių biure skaičius sie
kia apie 40,000 ypatų; tąi 
didelė armija reikalaujan
čių pašąlpos.

Salės Bendrovė lietuvių 
vaikams buvo parengus eg
laitę ir davė daug dovanų. 
Dovanų jieškojo salės gas- 
padorius su bendrovės ko
mitetu.

Tuo laiku Baltimorėje bu
vo “Vienybės” red. Tyslia- 
va, tai jį Laukaitis pristatė 
pasakyt vaikams ir tėvams 
•pamoką. Bet, matyt, Tys- 
liava nesusipažinęs su vai
kų norais; jis pradėjo smar
kiai rėkaut ir mokyt vaikus 
patriotizmo, o vaikai tik 
žiuri akis išvertę, ir atrodė 
lyg išsigandę. Tas ponas bu
tų padaręs geriau, jeigu vai
kams butų pasakęs pasa
kaitę apie Kalėdų Dėduką, 
negu šukavęs vaikučiams 
nesuprantamą patriotizmą.

Baltimorietis.

HOLYOKE, MASS.
Šis miestas yra pagarsė

jęs geros popieros išdirbys- 
te, čionai yra į 40 popieros 
dirbtuvių, 2 stiklo dirbtu
vės, 1 vilnonė, 1 dratinė ir 
keliolika smulkesnių kito
kių dirbtuvių. Gyventojai 
susideda iš įvairių tautybių, 
bet didžiuma yra airių, ant
roj vietoj francuzai, paskui 
vokiečiai, lenkai, gal apie 
50 šeimynų yra ir lietuvių. 
Jie turi suorganizavę pašal- 
pinę šv. Kazimiero draugi
ją, prie kurios priklauso 
veik visi lietuviai kiek jų ten 
yra. Dabartiniu laiku tos 
draugijos žymesniais veikė
jais yra Antanas Razukevi- 
čius, Antanas ir Motiejus 
Žabrauskai ir Zabarauskas. 
Toji draugija turi ir savo 
Kliubą, kur susirenka na
riai draugiškai praleist liuo- 
są laiką. Yra vienas lietu
vis biznierius Antanas Žab- 
rauskas, jis su savo 3 su- 
nais laiko valgomų daiktų 
krautuvę. Visi gabus vyrai 
ir politikieriai. Iš jų krautu
vės perka visi miesto di
džiūnai ir abelnai žymes
nieji žmonės, nes jie laiko 
gerą tavorą ir prieinamiau
sią kaina parduoda.

Stasys Andrijauskas užsi
prašė mane su visa šeima 
Kalėdoms pasisvečiuoti. Ta 
proga teko pasimatyti ir su 
tais draugais, kurių buvau 
nematęs per 22 metu. Pasi
rodė, kad jie mane da neuž- 
miršę, kuomet aš čionai gy
venau ir kartu veikėme ne 
lengvus tais laikais kulturi- 
nius darbus, čia buvo pra
laužti musų pirmieji ledai. 
Per kelis metus pirminin
kaujant man šv. Kazimiero 
draugijoje su pagelba kitų 
draugų surengėme daugelį 
prakalbų, kurios sucemen
tavo čia visą lietuvių judėji
mą. Čia kalbėjo ir Žagaras, 
ir Baranauskas ir nabašnin- 
kas J. Neviackas, Smelsto- 
rius, Michelsonas, Pruseika, 
dabartinis SLA. prezidentas 
adv. Bagočius. Rengdavom 
prakalbas ne vienoje vieto
je, bet sutartinai Spring- 
fielde ir Northamptone. Ir 
taip sukūrėme musų lietu
višką veiklą.

Iš kalbos brolis Žabraus- 
kas prisiminė ir šitokį atsi
tikimą. Sako: “Vieną kartą 
užeina pas mane kunigas, 
prisispyrę, užsirašyk “Dar
ką” ir tiek; bandžiau vie- 
naip-kitaip nukreipti kalbą, 
bet kur tau, užsirašyk ir ga
na. Netekęs kantrybės atsa
kiau, skaitau “Keleivį” nuo 
senai ir su juom nesiskir
siu.” A, tai tu toks, atsakė 
man jis, ir to užteko.

Pagirtina lietuviuose tas, 
kad čia jie nesiskirsto į par
tijas ir visi gyvena lyg viena 
šeima. Bet ir kiti šio miesto 
gyventojai nėra pasiskirstę 
Į partijas taip kaip kituose 
miestuose. Miesto rinki
muose viskas veikiama be- 
partyviai.

K. P. Šimkcnis.

Orlaivio Nelaimė Juodveidžių Iškilmėse.

šiomis dienomis New York© juodveidžiai minėjo juodveidž u vergijos panaikinimo 75 
metų i ukaktuves. Juodveidžių lakūnas, Troy Newkirk, norėjo tas iškilmes pajvairint sa
vo skraidymu. Bet Įvyko nelaimė ir jis buvo priverstas nusileisti ne vietoje, šis vaizde
lio parodo jo lėktuvą nutūpusi gatvėje ir atsimušusį j tvorą.

5? bedar’ Worcester!© Žiaios.jau 65c. 1 
biai pradeda apželti.

Raymonde o:as šiltas, ro
žės pradėjo žydėt antru 
kartu, nekurie medžiai pra
dėjo Ų 
dirbt, kad butų darbo.

Štai sulaukėme Naujų 
Metų, bet paliko -seni var-

sprogti. Butu gerai,daugelis visai nedirba, 
’ ’ ’ .vv. dalis dirba tik po kelias va-

K. Skaitytojas, landas į savaitę. Tik vienos
 mašinšapės neprasčiausiai

dalis dirba tik po kelias va-

Amerikos Lietuvių Kongreso Vietos

LAIŠKAS MAIKIUI.
Mylimas moksleivi, Mai- 

ke! — Malonėk lankyti ma
ne ir šiais Naujais 1938 me
tais. Gali atsivesti ir tą savo 
senį tėvą. Gaila butų seną 
žmogų pajuokti, bet vis- 
tiek, Maike, aš tave myliu, 
kad tu ta senį klerikalą su
kritikuoji. Užtai tau linkiu 
šimtus metų!

Skaitau kasdiena keliatą 
laikraščių, bet “Keleivį” ge
riausia mėgstu. “Keleivis” 
man yra geriausiu. Jo leidė
jams linkiu laimingų Naujų 
1938 Metų.

Su gilia pagarba,
John Kvietkas, Chicago.

RAYMOND, WASH.
Darbai pas mus visose 

pramonėse sustojo. Čia yra 
3 lentų piovyklos, jos visos 
sustojo dirbusios da lapkri
čio mėnesy ir niekas nežino 
kuomet jos pradės dirbti. 
Visokis judėjimas apmiręs, 
miestas tuščias, daugiausia 
verkia karčiamninkai, nes 
gertuves mažai kas lanko. 
Žmonės dabar vieni dirbi
nėja apie namus, kiti eina 
grybauti, nes pas mus kal
nuose da ir dabar yra gry
bų, kiti eina žuvauti.

Pas mus pakėlė mokestį 
barzdaskučiai, pirma imda
vo už barzdos nuskutimą 
25c., dabar reikia mokėti 
35 centus. Už plaukų nu- 
kirpimą imdavo 50c., dabar

LAWRENCE, MASS.
“Vienybės” fašistai šmeižia 

darbininkus.
Brooklyno fašistų 

nybėj” vienas jos pakalikų 
rašo iš Lawrence’o:

“Lapkričio 22 d. socialis
tai ir bolševikai surengė 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
pakviestas P. Grigaitis. Pra
džia skelbta 7 v. vak. Žmo
nių maža susirinko. Nema
tydama kalbėtojo, publika 
ėmė nerimti. Jos nuramini
mui vakaro vedėjas ėmė 
skaityti plakatus. Kad ir tas 
negelbėjo, susirado bolševi
ką, kuris ėmė zaunyti apie 
CIO. Šiam bekalbant, jau 
po 8 vai. vak. atvyko ir kal
bėtojas.”

Tai matote, kaip “Vieny
bės” “ponai” žiuri į darbi
ninkus ir jų unijas:
CIO unijos organizatoriaus 

kalba, tai jiems “bolševiko 
zauna.” Šitokiu šunišku pik
tumu nedrįsta loti net pačių 
kapitalistų spauda. O “Vie
nybės” pastumdėliai, kurie 
landžioja po darbininkų stu- 
bas ir elgetauja iš darbinin
ku dolerius, spiaudo į tų 
darbininkų organizacijas!.

“Vienybės” koresponden
tai yra tokie ignorantai dar
bininkų klausimuose, kad 
nežino, jog CIO organiza
torius, drg. Jenkins, kuris 
sakė tą prakalbą apie CIO 
uniją, nėra joks bolševikas, 
bet kaip tik bolševikų opo
nentas:

Fašistai nežino nei kas 
tas prakalbas drg. Grigai
čiui surengė. Jie sako, kad 
jas rengė “socialistai ir bol
ševikai.” Tuo tarpu faktas 
yra toks, kad bolševikai bu
vo daugiausia toms prakal
boms priešingi.

Tai šitaip “Vienybės” fa
šistai “šviečia” savo skaity
tojus. Lawrence’o audėjas.

neprasčiausiai 
dirba. Per pirmąsias 4 die
nas šių metų Worcestery 

j užsiregistravo virš 10,000 
yje. j darbininkų kad gaut bedar-

bių pašalpą. Daugiausia yra 
audėjų bedarbių, nes dau
gelis audinyčių visai užda
rytos.

Gruodžio 31 “Aido” cho
ras turėjo “šurum-burum” 
sulaukt Naujus Metus. Kon
certo dalis buvo išpildyta 
gana gerai. Buvom pavai
šinti gardžiais valgiais ir 
gėrimais, ir linksminomės, 
šokome iki 2 vai. rytįp., Žmo
nių atsilankė apie 200; liks 
pelno.

Trenton, N. J. — Prieš 
Kalėdas čia buvo automobi- 
liaus užmuštas lietuvis Jo
nas Poškus. Užmušėjas pa
bėgo nesustojęs. Automobi
lis, matyt, lėkė labai smar
kiai, nes Poškui buvo labai 
sudaužyta galva ir sulaužy
tos kojos. Liko sielvartuose 
žmona ir dvi dukterys.

Skyriaus Konferencija.
WILKES-BARRE, PA.
Gruodžio 26 įvyko konfe

rencija, kurioje dalyvavo 
risi komiteto nariai ir šiaip 
veiklesni pažangiosios vi
suomenės veikėjai. Konfe
rencija buvo gyva ir pada
rė svarbių tarimų, 
trumpoj ateity reikės įvyk- 
dinti.

Nutarta sukviest 
r.pielinkės draugijų atstovu 
konferenciją ir pakviesti 
Scrantono draugijas, kad ir 
jos prisidėtų prie šios kon
ferencijos. Konferencija 
manoma šaukti kovo 20 d. 
Tad visi, kurie mylite ir no
rėtumėt matyt Lietuvoj de
mokratinę tvarką, ir kovot 
prieš reakciją, subruskit. Ir 
kuomet jūsų draugija gaus 
pakvietimą arba patėmysit 
laikraščiuose pranešimus, 
tad rinkite iš savo draugijų 
delegatus ir raginkite, kad 
ir kitos draugijos išrinktų 
ir pasiųstų savo atstovus.

Nutarta, kad stengtis ko-

nių kalinių. Visi dalyvavu
sieji žadėjo geriausiai pasi
darbuok Atminkit draugai, 
tos blanko? turi but sugrą
žintos ne vėliau 27 dienos 
sausio, Komiteto sekreto
riui. Sekretorius irgi in
struktuotas, kad jis pilnai 
tvarkytų tas blankas ir rei
kalautų, kad butų grąžintos 
laiku.

Nutarta turėt koks nors 
parengimas ir išrinkta ko
misija tam darbui. Parengi
mo tikslas, sukelti kiek nors 
finansų, kad ištobulinus vie
tos veikimą, o jeigu kiek 
liktų, tai pasiųsti naciona
lini komitetui.

Šioji konferencija stojo 
už šaukimą visų pažangių
jų lietuvių draugijų atstovų 
kongresą ateinančią vasarą, 
kad išjudinus stipresnį vei
kimą, kuris pagelbėtų Lie
tuvos žmonėms atsteigti de
mokratinę tvarką.

Į komitetą įeina 13 drau- 
daugiausia surinkti parašų gijų, kurios sumokėjo Na- 
po peticijomis, kurias A. L. cijonaliui Komitetui $17j 
Kongreso nacionalis komi- vietinis komitetas pasiuntė 
tetas išleido, reikalu pa- $15- Viso $32. 
liuosavimo Lietuvoje politi-1

kurie

visos

J. Surdokas.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Brooklyn, N. Y. — Prie 

386 South Second st. nuken
tėjo kelios lietuvių šeimy
nos, kuomet tuose namuose 
iš apačios kilo gaisras. Va
siliauskų ir Baranauskų šei
mynoms buvo padalyta 
kiek nuostolių, o kiti buvo 
durnais pritroškę.

Norkaus vedamas “Arg. 
Lietuvių Balsas” susilaukė 
jau 10 metu sukaktuvių ir 
išaugo į didžiausi lietuvių 
laikraštį visoj Pietų Ameri
koj. Laimingos jam kloties 
ir ateityje!

Sausio 4 buvo metinis su
sirinkimas Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų pašalpinės draugi
jos. Iš raportų pasirodė, 
kad draugija nariais nepa
augo, turtu biskį pakilo, 
pasidėkavojant kliubrui- 
miui, kuris davė gryno pel
no apie $3,000. Bet pereitą 
vasarą Olympia parkas da
vė draugijai nuostolių. Mat 
perdaug turi visokių įnamių 
(draugijėlių), kur “miego
dami” . j 
ir darydavo draugijai nuos- 
toIlus‘ Nashua, N. H. — Sausio

Nekurie viršininkai ma- 15 dieną čia yra šaukiama 
žai rūpinos draugijos reika- apylinkės kolonijų ALDLD. 
lais. Pertai ir nariais neau- kuopų atstovų konfereh- “ TV------X 1 cija ‘

Argentinoj apdegė Juozas 
Šidlauskas.

“Arg. Liet. Balsas” pra
neša, kad Rosario mieste, 
Argentinoje, Juozą Šidlaus
ką, 40 metų amžiaus lietuvį, 
ištiko nelaimė.

Šidlauskas dirbo baldų 
fabrike. Fabriko savinin
kas, bemaišvdamas verdan-

Rochester, N. Y. __ Lie- čią sierą, užsitėškė ant ran-
tuviu Draugiško Politiško ^os įf versdamas visą virinį 
Khubo valdybon siems me
tams išrinkti šie draugai: 
P. Bugailiškis, pirm.; A. Ba- 
laišis, jo padėjėjas; J. Mil
ler, finansų raštininkas; K. 
Survilla, protokolų raštinin
kas; J. Duseika, iždininkas; 
K. Daukas ir J. Gudelevi- 
čius, iždo globėjai; J. Baro
nas, korespondentas.

Yonkers, N. Y.—Čia išti
ko šiurpi nelaimė J. Motie- 
jošaitį. Dirbtuvėj mašina 
nutraukė jam kairiąją ran
ką beveik iki peties. Jis pa-

- j (guldytas St. John, ligoninėj,rengdavo piknikus. | , b į
nroiitriiai nnnc. 17

Argentinos lietuviai per
kasi žemes.

“A. L. Balsas” rašo:
Nėra sekmadienio, kad 

lietuviai Buenos Aires mies
te ir jo priemiesčiuose nenu
sipirktų žemės sklypų. Jau 
kalbama, kad beturiu na
mai Argentinoje dygsta, 
kaip grybai po lietaus. Rei
škia, musų darbininkų šei
mos progresuoja ir pasi- 
liuosuoja nuo kambarių 
nuomos mokėjimo.

Štai ir dabar Avellanedo- 
je, trijose kvadrose nuo 
Avenida Mitre, nusipirko 
gražius žemės sklypus Juo- 

, Vincas Liu
kas ir dar kelios kitos lietu
vių šeimynos. Pastarieji pir
ko iŠ varžytinių, per Fiorito 
kompaniją.

MIRĖ JONAS MALINCKAS.
Raymond, Wash. — čia mi

rė lapkričio 3, 1937 m. lietuvis 
Jonas Malinekas, GI metų am
žiaus. Jis buvo pavienis, su lie
tuviais nedalyvaudavo, tai ir Į 
kapus mažai lietuvių palydėjo. 
Iš Lietuvos paėjo iš Panevėžio 
apskričio, Obelėnų parap. Pali
ko broli Antaną Raymonde, 
kuris dabar rengiasi važiuot j i 
Lietuvą, nes velionis mirdamas 
paliko apie $1,300.

K. Skaitytojas.

Maspeth, N. Y. — Auto- 
mobiliaus nelaimėje aną
dien buvo sužeistas šios ko
lonijos lietuvių Gražuolių 
sūnūs Alekas. Nelaimė įvy
ko Metropolitan ir Flushing 
gatvių skersgatvy.

go. Finansų atskaitos buvo 
neaiškios. Ir knygų peržiū
rėtojai raportavo, kad kny
gose rasta klaidų. Susirin
kimas nutarė, kad iki vasa
rio mėnesio butų stengtasi 
knygas sutvarkyt ir peržiū
rėjimo komisija išduotų ra
portą vasario mėnesio susi
rinkime. Kultūriniam darbe 
mažai kuo pasižymėjo pra
eitais metais. Mat, draugija šiais Naujais Metais sveiki- 
vadovavosi (kaip worceste- nu Maikio tėvą ir siunčiu 
riečiai sako) “miegančiu” $3.00 puspadžiams ir kvie- 
komitetu, kas paraližiavo1 čiu lankyt Montrealą per 
draugijos veikimą. Bet ris ,1938 metus. Pas mus ląnkė- 
vien reikia pasakyti, kad 
geriausia draugija Worces
tery. Varge Sūnūs.

Chicago, Ill. — čia kal
bama, jog “Birutės” choris
tai labai nepatenkinti, kad 
“Pirmyn” choras buvo pa
kviestas važiuoti Lietuvon, 
o “Birutės” chorui pakvieti
mas neprisiųstas.

Montreal, Canada. — Su

ATMINČIAI JUOZAPO 
EINIKO.

Jau penki metai prabėgo 
kaip ilsisi šios šalies žeme
lėje gerbiamas mano širdies 
draugas Juozapas. Nors ži
nau, kad padėties nepakei
siu. nors aišku, kad mirtis 
atskyrė nuo manęs ant visa
dos, bet liudesis mane kan
kina ir randu tikrą sau pa
guodą tik tada, kuomet nu
einu papuošti, mano gerbia
mas, tavo kapą.

Antanina Einik, 
Pittsfield, Pa.

pataikė ant lietuvio darbi
ninko Juozo Šidlausko, ku
riam apdegino kojas ir ki
tas kūno dalis.

Šidlauskas patalpintas 
italų ligoninėn.
Brazilijoj sunku lietuviams 

gyventi.
Brazilijos lietuviai pradė

jo plačiai gvildenti klausi
mą, kaip atsitraukti nuo 
miestų, o įsikurti žemės ūky, 
nes miestuose baisus išnau
dojimas neleidžia žmoniš
kai gyventi; maisto prdduk- zas Zaveckas, 
tų pabrangimas stačiai ver
čia badauti daugelį šeimų.

i Lietuviu tarpe yra tokių 
šeimynų, kuriose dirba tik 
1 ar 2 asmenys, o maitintis 
reikalinga 5 ar septyniems. 
Jeigu paprastam darbinin
kui fabrikuose per valandą 
moka nuo 700 iki 1,200 rei
sų, tat per mėnesį vos už
dirbama nuo 220 iki 270 
milreisų, ko neužtenka ir 
vieno žmogaus žmoniškam 
pragyvenimui, nes vien 
kambariukas mėnesiui kai
nuoja nuo 80 iki 100 rnilrei-

• sų. Dėl to tai amatų nemo
kantiems musų žmonėms 
mieste yra baisus skurdas. 
Stačiai nėra galimybės galą 
su galu suvesti.
Lietuvis vedė vrugvajutę.

Montevideo mieste, Uru
gvajaus respublikoje, žy
mus lietuvio biznierius. Ka
zys Balčiūnas, sukurė šei
myninį židinį. Jis vedė ųru- 
gvajietę panelę Florą Ra
ma. Vestuvės buvo labai iš
kilmingos, kuriose dalyva
vo daug žymiu lietuviu ir 
urugvaiiečių, naujai susiku-

si daug žymių atstovų ir 
kalbėtojų, net ir fašistu 
Šniukštos savo nosis kiša į 
pažangią musą lietuvių vi
suomene ir tas sukėlė Mont- 
realo lietuvių tarpe daug 
gero, bet buvo ir nesusipra
timų.

šiais metais kviečiu tave,__ _______ ,
senį, lankyti mus. Gal iš se- lųsios šeimos draugi], 
no papratimo ir savo aukšta 
generoliška ų ' 
pravesti pas mus daug gero. 
Nepamiršk ir savo “zbra- 
jaus,” nes Montreale

garbe galėsi “Arg. Liet. Balsui” sukako 
’ 10 metų.

Buenos Aires mieste eina 
yra pažangios dvasios lietuvių 

daug lietuvių, kurie atsime- sąvaitraštis, “Argentinos 
na Rusijos vaisko mandry- Lietuvių Balsas,” kurį reda- 
bes, o kurie neatmena, tai ir guoja amerikiečiams gerai 
tie mylėtų pamatyt seną vy- žinomas K. Norkus, buvęs 
čių generolą pilnoj jo dide- kitąsyk “Sandaros” redak- 
nybėj. V. Rudinskas. torius So. Bostone.

Argentinoj gimė lietuviukai 
vaidino “Keleivio” vaizdelį.

Beriso mieste, Argentino
je, ten gimę lietuviukai, su
siorganizavę į meno būrelį, 
21 lapkričio statė scenoje 
“Keleivio” išleista vaizdelį 
“Našlaitę.” Vaizdelis pritai
kytas jauniems ir neblogai 
buvo suvaidintas.

ALASKOJ ŽIAURI ŽIE
MA.

Iš Juneau pranešama, 
kad šiaurės žiema užgriuvo 
visu savo žiaurumu net ir 
Alaskos pietų vakarus, kur 
paprastai klimatas būdavo 
pakenčiamas. Per didelius 
šalčius ir baisias sniego pū
gas žmonės dabar visai ne
gali išeiti iš namų.

WORCESTER, MASS. ;

CHESNEY’S i
CANTEEN i

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI ' 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai Į 
ir visokių išdirbysčh) ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS

RŪŠIES. Į
PATARNAVIMAS GERAS! } 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” j 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET Į

WORCESTER. MASS
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Įvairios Žinios
Liutu Kova Su El
niais Dykumoje.

Lietuviai Šokėjai Iš
važiuoja į Londoną.

Edvardas Tautkus, Jo
nas Krenčius ir jo žmona, 
yra pagarsėję “adažio” šo
kikai, kurie plačiai yra ži
nomi “Kaire Le Barron 
Trio.” Jie visi yra lietuviai.

Edvardas Tautkus gimė 
St. Louis, Mo., bet ilgiausiai 
gyveno Connecticut valsti
joj. Jo du ženoti broliai, vie
na sesuo nursė ir dabar gy
vena Conn: valstijoje, o an
troji sesuo su motina gyve
na Californijoj ir yra sena 
“Keleivio” skaitytoja.

Jonas Krenčius gimęs 
Kenosha, Wis. Jo žmona ir
gi lietuvaitė ir pasižymėjusi 
šokėja. “Karre Le Barron 
Trio” yra plačiai žinomi. Jie 
žinomi Paryžiuje ir kituose 
Francuzijos miestuose, An
glijoje ir Pietų Amerikoje. 
Pastaimoju laiku jie šoko 
Chičagoję, Royal Frolic’s, 
bet lietuviams jie veik ne
buvo žinomi ir tik pereitų 
metų pabaigoje jie plačiau 
susipažino su Chicagos lie
tuviais Beliajaus koncerte. 
Sausio 4 “Karre Le Barron 
Trio”, išvažiavo' į Londoną 
ir kokį laiką rodysis Angli
jos teatmose. Šiais me
tais jie tikisi nuvažiuot ir 
Lietuvą. j. Rep.

1 Kinija Ruošia Naują 
800,000 Vyrų Armiją

Iš Šanchajaus praneša
ma, kad dabartiniu laiku 
Kinijos gilumoj yra ruošia 
ma nauja 800,000 kareivių 
armija, kuri tuoj stos'anti į 
pagalbą dabartinei 900,000 i.. ..................
vyrų armijai, kuri iki šiol da ^ę.’ Toks bendras hutų'puo- 

sa, nau per moi metus au-1 nepalėjo japonų sulaikyti.
tomobilių savininkai Jung-1 Matyt, Kinija yra suzita- 
tinėse Valstijose sumokėjo a us su Sovietų Rusija^ir ruo- 
valdžiai įvairiais mokes-...................
čiais nemažiau kaip $1,550,- 
000,000. Vien už gazoliną 
juvę sumokėta $970,000,-,.
000. Tai esanti didesnė su-Įstoti prieš Japoniją.
r.a, negu 1900 metais su- sutartis su rusais yra pada- 
inkti visų valstijų ir miestų i ryta, tai galima matvt jau ir 
■ic: mokeseiai sudėti kru-Į iš to, kad šiomis dienomis 

' perorganizuota Kinijps val
džia panaikino visas stovy
klas. kuriose buvo laikomi 
politiniai kaliniai, ir vbu~ 
politinius kalinius paleido. 
O politiniai kaliniai Kinijoj 
daugiausia ir buvo- komu
nistai. Gi Kinijos armijos 
vadas Čian Kai-šekas, kuris 
iki šiol vis stengėsi išnai
kinti Kinijoj komunistų res
publiką, dabar iš Kinijos 
valdžios pasitraukė ir visą 
savo laiką pašvęs kovai 
prieš japonus.

Automobiliai Sumo
kėjo 81,550,000,000.
Amerikos Petrolė jaus 

Pramonės Komitetas prane
ša, kad per 1937 metus au- negalėjo japonu sulaikyti

šiasi ilgai kovai. Rusijai, 
žinoma, daug geresnis iš- 
skaitliavimas duoti Kinijai 
pagalba, negu vėliau pačiai 

’ ” ' •’ Kad
ma, negu
ii ‘
visi mokesčiai
von.

VENGRAI SURADO 
NAUJĄ NAFTOS ŠAL

TINĮ.
Prie Szenz-Adoriano, ne

toli Zalaegerszego, jau 
jrieš kurį laiką buvo pra
dėta gręžti žemė ir jieškoti 
naftos. Pagaliau, buvo už
tikti du naftos šaltiniai. Iš 
gręžimų vietos Vengrijos 
pramonės ministerijai tele
grama buvo pranešta, kad 
1,100 metrų gilumoje pavy
to surasti naftos versmę, iš 
turios kasdien galima gau
ti 6—7 vagonus grynos naf- 
:os. Iš tos vietos tuoj buvo 
pradėtas statyti naftatiekis 
iki artimiausios geležinke
lio stoties.

Anglų lakūnas skraidy
damas po šiaurės Rodesją. 
Afrikoje, užtiko retą lauki
nių žvėrių kovą, šeši liūtai 
bendrai buvo pasiryžę už
pulti Afrikos elnių kaime-

limas yra labai retas atsiti
kimas. Elniu kaimenė laiku 
pastebėjo liūtų artinimąsi. 
Kai elniai pamatė, jog liūtai 
juos pradeda siausti iš visų 
pusių, tuojau pat jie pradė
jo rikiuot’s į savo apsigyni
mo tvarką. Visi jaunieji el- 
niukai suėjo į kaimenės vi
durį, o ragingieji ir stiprieji 
elniai sudarė aplinkui ratą. 
Taip susirikiavę elniai lau
kė liūtų užpuolimo. Liūtai iš 
visų pusių tykojo užpulti tą 
apsigynimo ratą, tačiau vis 
nedrįso. Jie ilgaragių elnių 
matyti pabijojo. Elniai gi 
stovėjo ratinėje rikiuotėje, 
laukdami liūtų puolimo ir 
pasiryžę jį kruvinai atremti. 
Nei vienas iš jų nemėgino 
bėgti, kol tebegresė liūtų 
užpuolimo pavojus. Matyt, 
čia butą prigimties vieny
bės instinktas prieš gręsian
tį, pavojų.

Penktas Puslapis

Ir Stalinas Balsavo

J id,
ally

managing e<llioy.

Boston.

stock holders

IIIK

Gruodžio 12 dieną Sovietų Sąjungoje buvo renkamas pir
mutinis parlamentas, šis vaizdelis parodo patį Staliną me
tant balsą Į balsavimo urną.
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SOVIETŲ RUSIJA STA
TO ARKTIKOS POLEDI

NIUS LAIVUS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Sovietai pradėję statyti 
specialius povandeninius lai 
vus, kurie galėsią‘plaukti ir 
apačia Arktikos ledų sluok
snių. Šie laivai, manoma, tu
rėsią ypatingos reikšmės su
sisiekimui tarp Maskvos ir 

. . Šiaurės Amerikos per,.Šiau 
rėš polių. Jie galėsią plauk
ti tūkstančius mylių neiškil- 
dami Į viršų, galėsią prasi
veržti pro storus ledų sluok
snius juos išsprogdindami 
ir jie busią naudojami Ark
tikos ledų dykumose įrengti 
aerodromus ir lėktuvų nutū
pimo bazes.

Dabar skelbiama, kac 
galutinis Stalino transarkti- 
kos kelias bus realizuotas 
šių povandeninių laivų, lėk
tuvų, ledlaužių ir didelių 
amfibinių tankų pagalba.

SUGRĮŽO IŠ VOKIETI
JOS S. V. AMBASADO-

- RIUS.
Sausio 7 atvyko i New 

Yorką rezignavęs S. V. am- 
jasad orius Vokietijai, Dr. 
William E. Dodd. Jis parei
škė, kad jo pastangos atsto
vauti Suvienytas Valstijas 
Vokietijoje buvusios nepa- 
-ekmingos. Taipgi nurodė, 
kad dabartinių ginklavimo
si lenktynių pasekmė, yra 
naujas pasaulinis karas.

Ambasadorius Dodd, bū
damas Vokietijoje, atsisakė 
dalyvauti nacių iškilmėse. 
Sugrįžęs Amerikon jis pa
reiškė, kad daug žymių vo
kiečių užgyrė jo poelgį. Pa
klaustas, kas tie vokiečiai 
buvo, Dodd atsakė: Ar jus 
norite juos matyti kalėjime, 
kad prašote jų vardus iš
duoti ?

NACIŠKAS POZNANĖS 
BURMISTRAS.

Poznanės miesto burmist
ras išleido aplinkraštį vi
siems miesto savivaldybės 
tarnautojams, kurie ragina
mi vengti pirkti pas pirklius 
žydus ir remti pirklius len
kus. Miesto valdybos tar
nautojai raginami taip pat 
nesikviesti žydų gydytoji 
medicinos pagalbai teikti. 
Tame aplinkraštyje pabrė
žiama, kad taip elgtis esan
ti savivaldybės tarnautojų 
dorovinė prievolė.

Gruodžio 10 d. lęnkų sei
mo atstovas žydas pateikė 
ministeriui pirmininkui in
terpeliaciją, kurioje reiškia
mas protestas prieš Pozna
nės burmistro aplinkraštį, 
kuris, 
testo 
rauja 
jai.

HUDSONO AUTOMOBI
LIŲ KOMPANIJA PA
ŠAUKĖ 6,000 VYRŲ.
Hudson Motor Car kom

panija Detroite pereitą są- 
vaitė paskelbė, kad ji nuta
rusi daryti pigesnius auto
mobilius ir imsianti atgal i 
darbą 6,000 darbininkų, 
kurie per nekurį laika buvo 
jau atleisti. Dabar Hudson 
dirbtuvės dirbsiančios pilną

AMERIKA REIKALAUJA 
FAKTU IŠ SOV. RUSIJOS

Gruodžio 2 d., 1938 metų 
Maskvoje iš viešbučio pra
žuvo amerikietis Donald L. 
Robinson. Gruodžio P d. 
pražuvo iš viešbučio p-nia 
Robinsonienė.

Vėliau paaiškėjo, kad 
Robinsonus sovietų policija 
areštavo ir kaltina šnipinė
jimu.

Pasirodė, kad Robinsonai 
atvyko Rusijon suklastuo- 
tais pasportais. Nustatyta, 
jogei Robinsonienė yra a- 
merikietė, tula Rubens. Da
bar Jungtinių Valstijų am
basada Maskvoje pareika
lavo iš sovietų vyriausybės 
visų faktų ryšium su mote
riškės areštavimu. Jungti
nių Valstijų-Rusijos sutarti
mi, rusai turi duoti faktus 
apie areštavimą amerikie
čių, keliaujančių Rusijoje, į 
72 valandų laiką.

Paties Robinsono asme
nybė dar nenustatyta. Reiš
kiama tačiau nuomonė, kad 
jis gali būti Louis Buchal- 
ter, pabėgęs iš Jungtinių 
Valstijų reketierius, kurio 
jieško New Yorko prokura
tūra.

KLAIPĖDOJ TRŪKSTA 
BUTŲ.(

Vargu ar kurioje kitoje 
Lietuvos vietoje yra tokia 
didelė butų stoka, kaip 
Klaipėdoj. Šis klausimas 
kelia net tam tikro nerimo. 
Dabar yra apgyventi ne tik 
artimesni Klaipėdos miesto 
priemiesčiai, bet ii- toli
miausi kaimai, miesteliai, 
kaip, pav. Kretinga, esanti 
už 10 su viršum kilometrų 
nuo Klaipėdos. I vieną lais
vą butą kainų konkurenci
jos budu veržiasi dešimti-

mis šeimų. Ypatingai štoko- DĄ ĮIEŠKO IIMAI 
ja mažesnių — 1-2 kamba- 1 
rių butų. Dabar mieste ge
resnis 2-jų kambarėlių bu
tas kaštuoja 80—120 litų, 
3-jų kambarių, vonios ir vir
tuvės 150—200 litų. La
biausia, žinoma, nuo to ken
čia darbininkija ir žemes
nioji valdininkija bei tar
nautojai.

I’ajieškau brolio POVILO KONT
RIMO, Plungės parapijos, Narvaišų 
kaimo, dabar j|s gyvena Kanadoje. 
Aš turiu svarbų su juo reikalą, kas 
žinote kur jis randasi, prašau pra- 
neškit man jo tikrą adresą, už tai $5 
duosiu atlyginimo. (5)

Magdalena Rimkus
144.34 Chicago st., Dolton, II). 1

I’ajieškau švogerio BALTRAMIE- ",?,I'L . . T) T T? f U T ’ I / t ’ ’ i)M X ' hl H“I 1 I IM 11

Hecurltv holder appeaiw upon the books 
of the company as ’trustee or In an.V 
other fiduciary relation,’the nanre, of the 
person or corporation, for whom such 
trustee is acting, is fclvcn; also that the 
said two paragraphs contain statements 
embracing affiant’s full khvwledg** and 
belief as to ci rcu instance's and condi
tions under which ckholders and se- 

■rs who flo not appear upon 
of the company as trusters, 
and securities in a caixicity 
tlmt of ;) bona fide owner;nrnT OTZt/i • ■ nn X ' Ullirr man imu -n .» ........ ■ • ’JAUS BIELSKIO, pries 20 metų gy- and Įhls affiant has no reason t<» be! lev ę— ....... .. -- association. of

e rest direct or
>ck, lx»nds. o|-

veno Rockford, III. ant So. 1-st-street. 1 that any 
Kas žino kur jis randasi, prašau pra- ’ 
nešti jo adresą. G. K. Savage (4 1 n- 

Box 143, VVendel, Pa.
PER ŠVENTES UŽMUŠ

TA 500 ŽMONIŲ.
Kuomet Amerikos bur

zuazija linksminosi per Ka- tų svaiginamų gėrimų, apie 50 metų 
ledas ir Naujuosius Metus, 
tai tuo pačiu laiku 500 žmo
nių buvo užmušta visokiose 
nelaimėse arba nusižudė ne
galėdami pakelti didelio 
skurdo.

a—n ■imr iii namm—m

APSIVEDIMAI.

him.

:her person, 
luis ally in

kaip nurodoma pro. 
pareiškime, priešta 
Lenkijos konstituci

Lawrenco ir Apie- 
linkių Lietuviai!

m. pavasarį Lawrence’o tautiškos bažnyčios ini-

paliegusiems lietuvių seneliams prieglauda. Bet

I’ajieškau gaspadinės ir gyvenimui 
drauges, kuri butų teisinga, nevarto-

amžiaus. Prašau atsiliept laišku ir 
1 prisiųst paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. 41 ,A. B. S. (3)

30 Preble street, So. Boston, Mass.

Pa (ieškau našlės ar merginos ap- 
sivedimui, nuo 30 iki 40 metų; aš esu 
viduramžis vyras, neblogai atrodau 
ir vidutiniškai uždirbu. Geistina kad 
atsišauktų iš Brooklyno apielinkės. 
Atsakymą duosiu visoms, kurios pri
sius savo paveikslą. John Osker, 
83 Lexington avė., New York, N. Y.

Edit.
ind KUl»Hcrlbv<l before me 

this tth <l;iy <>t October 1937 .
F’oi tunaitis J lĄiįjocIus. Notare 1 ubliu 
M y commission (expires Feb. ID, 1939.

APSIVOGĖ PAGIRIO PO
LICIJOS VIRŠININKAS.
Ukmergės apskričio, Pa

girio policijos nuovados vir
šininkas P. pavogė surink
tus valstiečių mokesčius. 
Teismas nubaudė jį 6 mėne
siais kalėjimo, tačiau nuo 

__ __________ ,__ tos bausmės atleido, jei tas
laiką, su 12,000 darbininkų.’ponas daugiau neapsivogs.

Žmogžudys ir Jo Auka.

Kas norite pigiai
Saulėtoj Floridoj pragyventi ir su- 

.stiprint sveikatą, kreipkitės. Mes da 
turini kambarių, gera vieta, netoli 
juros. St. Jonaitis, Star Route, Bun
nell, Fla. (4)

.... .... Išėjo iš spaudos nauja vaistų knyga
buvo nupirkta puiki ūkė, kurioje buvo pradėta SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntiniu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierinį dolerį laiške. Adresas:

I PAUL MIKALAUSKAS
; 248 W. Fourth St., So. Boston, Ma»s.

1934 
ciatyva 
Įrengti 
nesant pakankamai tam reikalui finansų nei paramos, 
prieglaudos tobulinimas nepavyko.

1937 minėta prieglauda prisiėjo pradėt tvarkyt kito
kia kryptim, čarteris pakeistas i NAUJOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ SENELIŲ PRIEGLAUDĄ.

Bet nuošimčiai nuo paskolų, taksai sudarė dideles su
mas ir ūkė už taksus buvo užareštuota ir Sausio 4 d., 
1938 m. buvo parduota iš varžytinių už 14,005. Varžy
tinėse ūkę perėmė K. Vidunas ir Alfonsas Lapinskas iš 
Lawrence, Mass. Bet nei Vidunas, nei A. Lapinskas, 
kurie turėjo sumokėt minėta sumą, tos vietos savo nuo
savybėn pasilaikyt nenori. Jie nori grąžint naujam čar- 
teriui, t. y. NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ SE
NELIŲ PRIEGLAUDAI.

SAUSIO 23, 1 vai. dieną, tuo reikalu yra šaukiamas 
visu Lawrence’o ir apielinkės lietuviu Masinis Susirin- 
mas, TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVETAINĖJE,

156 Garden Street, Lawrence, Mass.
Visi plačios apielinkės lietuviai kviečiame tame susi

rinkime dalyvauti, VALDYBA.

Jeigu Patrukęs
Iškirpkit Šitą 

ir pasiuskit su vardu pravarde ir adį 
re-sų pas W. S. Rice, Inc., 92 N. Maiiį 
St., Adams, N.?Y. ir gausite veltui’tiį 
krą sampelį LYMPHOL, su pilnuiApį 
rašymu, kuris yra stebėtina pagejba 
__ L . > ir tūkstančiai 
sako suteikė Yiaują lengvumą, smn-

Nesvarbu 
kaip senai ji . .
sunku laikytį j rašykite šiandien, 
esat aukštas .. V
storas, ir ar turit didelį patrūkimą^ 
šis stebėtinas prietaisas sukontro
liuos patrukjrpo vietas taip,; kad liuo- 
sai galėsit dirbt bile darbą, Myg nie
kad nebūtumėt buvę patrukęs.

Jus galit gaut šią kombinaciją pa
tyrimui ir jeigu nepatiks, sugrąžui- 
kit. W. S. Rice, Ine., 92 N. Main St., 
Adams, N. Y. Rašykit šiandien.

resų pas W. S. Rice, Inc.
OI., AUtlHI., A . I>

krą sampelį LYMPHOL, su

sumažini pasukimą

gumą ir palengvinimą.
Nesvarbu kaip blogai patrukęs, 

S: patrukęs, arbiĮ kai.įi 
šiandien. Ar 

r liesas, arba žpmas it

prietaisas sukontroT

Parsiduoda Namas.
Cementinis, 8 šeimynų, visi ruimai 

fornišiuoti, po 3 kambarius šeimynai, 
šilto vandens maudyklės; G karų ga- 
radžius. Tikroji vertė $45,000, parsi
duoda už $8,000, nes broliui mirus 
važiuoju į Lietuvą. (0)

Peter Gadeiko
417 S. Albany avė., Tampa, Fla.

TĖMYTINA.
KACHAN'S SALVE (Mestis) nau-, JOO VlSoklU ŽollU ja ir dideliai skirtinga GYDUOLE V,UU ’ Zuvrutį

tiems žmonėms, kurie kenčia nuo Ramunių, Liepžiedžių, čiobrialių, 
ECZEMA (nupuškimo), Poison Ivy, I Kaštavolo, Debesylo, šaruočio, Truk- 
Atheletes (sutrukime ir niežulio ko- . žolių, Valerijonų, Našlelių, Katmėčių 
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, j ir daugybe kitokių, 25c. už .pakelį, 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji Geriausios Trejos-devyncirios 60c. 
MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 3 pakai už $1.20.

Gaukit žolių surašą, atsiunčiajjt
10 centų. M. ŽUKA1TIS. t 

SPENCERPORT, N. Y.'

ir nuo daugelio

Kaina tos MOŠTIES 70 c. prisiun- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
Tą Stebėtinų Mostį galima gaut pa- ; 
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

SOVIETU ARMĖNIJOJ 
SUŠAUDYTA 8 VALDI

NINKAI.
Maskvos žiniomis, Sovie

tu jArmenijoi buvo sušaudy- 
taj8 valdininkai, kurie ardė 
žemės ūkį. Jie buvę Armė
nijos tautininkai, priešingi 
Sovietu Sąiungai, darę vi
sokį sabotažą ir stengėsi at
plėšti Armėnija nuo Sovie
tų Sąjungos. Kuomet teis
mas pasmerkė juos sušau
dyt, publika teismo salėj 
pradėjo smarkiai ploti del-' 
nais,. pritardama teismo 
sprendimui. |

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud 
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun 
čiu j visas dalif 
Suvienyti} Valsti 
jų ir j Kanadų

GEO.
BENDORAIT1S 
520 Wilxon St- 

Waterbury, Conn

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBY ST ES

F PAI N- EX.PELLER

Štai 70 metų senumo patikima* 
linimentas, kuris palenrvin* mus
kulu gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
su "Inkaro” vaisbazenkliu visose 

vaistinėse.

Baa

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Čia parodytas New Yorko gatvėj nušautas spaustuvnin- 
kas Raymond McCormick. Viršutiniame kampe įterptas jo 
užmušėjas, gengsteris Nathan Schneider, kuris policijos 
buvo pašautas ir suimtas. Schneideris kėsinosi nušauti ir 
policmaną, bet automatiškas pištalietas užsikimšo.

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

Už Chicagos “NAUJIENOS” n.etams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vier.ą numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI.

i >>
Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271. 1739 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILL



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ. 

Kauno 
buvo

lio žmoną su vienu piliečiu. 
Ta nauja liudytoja turtuolio 
oersiskyrimo byloje prisie
kus liudijo, kad tikrai ma
čiusi turtuolio žmoną A 
Fredoj. Bet toji naujoji liu
dytoja norėjus daugiau už
dirbti už paliudijimą ir rei
kalavo iš turtuolio7 pinigų, o 
kai turtuolis atsisakęs dau
giau mokėti, tai ir ta nauja 
liudytoja nuėjo į policiją ir 
pareiškė, kad teisme mela
gingai liudijusi už atlygini
mą: turtuolio žmonos ii nie- 
' uomet nemačiusi ištikimy
bę savo vyrui laužant. Pro
kuratūra ir šią liudytoją pa
traukė tieson.

Taigi, turtuolio mylimoji

ĮDOMI BYLA APIE VIE
NĄ LIETUVOS TURTUO

LĮ, JO ŽMONĄ IR TAR
NAITE, 

šiomis dienomis 
apygardos teisme
sprendžiama be galo įdomi 
byla—taip įdomi, kad iš jos 
butų galima parašyti puikią 
dramą scenai.

Tame skandalingame ro
mane veikia 4 asmenys:

1. Stambus Kauno turtuo
lis, spirito varyklos savinin
kas, turintis Kaune daug 
muro namų, o Klaipėdos 
Krašte — didelį dvarą, ii 
daug kitokių turtų.

2. Jo žmona, jauna ir tur
tinga ponia, pakaimės dva- patraukta tieson už melavi- 
rininkė. \ 1

3. Jų tarnaitė.
4. Tarnaitės draugė.
Skandalas toks:
Šitas 1 

nuotas Kauno šulas turi jau
ną ir neblogą žmoną, bet to i 
jam neužtenka. Jis žmogus ( 
neramaus kraujo, tai tuojau 
po vestuvių pradėjo flirtą 
su savo tarnaite. Žmona, < 
pastebėjusi, tarnaitę atlei
do. Turtuolis vis tiek tarnai- , 
tės neatsisakė: apgyvendi- , 
no ją viename Kauno vieš- j 
būtyje, išpuošė šilkais, pir
ko brangius kvepalus, ve- ■ 
žiojo automobilium. Žmona 
susekė, kad buvusi jų tar
naitė tebedraugauja su jos 
vyru, padavė skundą ata
tinkamoms įstaigoms ir tar
naitė buvo išsiųsta į Ukmer
gės apskritį.

Turtuolis ir ištremtos sa
vo meilužės neužmiršo:. iš
trėmimo vietoje nusamdė 
jai kambarį, davė visą išlai
kymą, puošė ir dažnai lan
kė.

Žmona, matydama, kad 
vyras nesitaiso, Klaipėdos 
krašte iškėlė persiskyrimo 
bylą ir nurodė tarnaitės pa
vardę.

Tarnaitė žmonai iškėlė 
apylinkės teisme baudž. by
lą už apšmeižimą. Teismui 
ji pristatė vieno Ukmergės 
medicinos gydytojo pažy
mėjimą, kad esanti nekalta. 
Esant tokiems įrodymams, 
Kauno apylinkės teisėjas 
turtuolio žmoną pripažino 
kalta ir nubaudė viena para 
arešto ir 50 litų.

Toms byloms besitęsiant 
tarnaitė tapo nėščia ir krei
pėsi į savo turtuolį, reika
laudama jos būkle susirū
pinti. Turtuolis nuo jos nu
sigrįžo.

Tarnaitė nuėjo į krimina- 
'linę policiją. Policijoje tar
naitė pareiškė, kad ji, tur
tuolio prašoma, Ukmergėje 
išsilaipinusi melagingą ne
kaltybės liudijimą.

Kadangi tarnaitė mela
gingai įskundė turtuolio 
žmoną ir teismui prisiekus 
liudijo, jog nieko bendra su 
turtuoliu neturėjus, tai pro
kuratūra jai iškėlė byla už 
melagingą . liudijimą prisie
kus.

Buvo iškelta baudžiamo
ji byla ir anam Ukmergės 
gydytojui, kuris išdavė ne
teisingą nekaltybės liudiji
mą.

Tas gydytojas labai įsi- 
veikė. kol apsigynė; gydy
tojo byloje paėmė viršų to
ji, versi ia, kad pas jį galėju': 
ateiti kita mergina, ne toji 
tarnaitė, ir, kaip nekalta, 
gauti nekaltybės liudijimą, 
nes ligi 1935 m. 
nebuve įpareigoti reikalauti 
iš apžiūrimojo ir norinčio 
paliudijimą gauti asmens 
dokomentų.

Bet kadangi turtuoliui la-j 
bai rūpė jo Derc-iskvrimo by-1 
la. tai iis vėl kažkaip susi
taikė bent laikinai su tar
naite ir kvietė ją į talką 
prieš savo žmoną. Toji tar
naitė surado savo draugę, 
kuri už 150 litų sutiko paliu
dyti, kad ji mačiusi turtuo-

mą prisiekus ir už kursty
mą naujos, pasamdytos, liu- 
ytojos meluoti; antroji liu- 
'ytoja už melavimą teisme 

turtingas, smeto-, irisiekus, o turtuolis už kur
stymą savo mylimos prisie
kus meluoti ir kenkti tiesos 
darbui.

Dabar toji byla Kauno 
apygardos teismo ii- buvo 
sprendžiama.

Turtuolį, jo meilužę tar-, 
naitę ir dar vieną samdytą ■ 
už 150 litų liudytoją gynė 
trys kauniečiai advokatai.

Apygardos teismas tur
tuolį išteisino, o tarnaitę ir

gydytojai

Vaizdai Nekaltos Mergelės Saloje.
9

Beautiful St. Thomas harbor

| Hauling sugar cane by oxcart, St. Croix [

45 <> :< A

Bell in St. Croix sugar fields

Atlanto Vandenyne yra nedidelių salų grupė, kurią nesenai Jungtinės Valstijos atpirko 
iš Danijos ir pavadino “Nekaltos Mergelės Salomis” (Virgin Islands). Čia yra parodyti 
3 atskiri vaizdai iš tų salų. Kadangi tenai nėra žiemos, salos amžinai žaliuoja, tai da
bartiniu laiku daug amerikiečių turčių važiuoja tenai “žiemos atostogoms.”

No. 2. — Sausio 12 d., 1938 m.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

“Keleivio”

No. 2. — S

los^ samdytą liudytoją pri_- redakci;ai 
pažino kaltomis ii nubaudė — u- suteikimą šitam sky- 
no 6 menesius paprasto ka- <ui vietos «KJleivio» puį 
Įėjimo, bet nuo bausmes są-. „„„
lyginai atleido jeigu per -- ■ ......................
dvejus metus nenusikals.

Taigi, dėl netvarkingos 
turtuolių šeimos santykių, 
kilo penkios baudžiamo
sios bylos, kurios tęsėsi eilę 
metų, pynė naujas intrigas, 
itraukė į bylą vis naujus 
žmones ir skyrė jiems nedė
kingas roles.

Beje, turtuolio žmona dėl 
iškeltos turtuolio meilužės 
bylos už

administraci- vanduo dabar yra? šito neišeis
ią nutarė tūlam laikui savo 
knygų kainą sumažinti per 
pusę. Kas prisius 1 dolerį, 
tas gali išsirinkti sau knygų 
už $2.00.

Štai tos knygos, kurių kai
na nekuriam laikui nupi
ginama per pusę:

1. Lietuvos Respuhlkos Isto
rija. Čia faktais ir dokumen
tais parodyta, kaip kūrėsi Lie
tuvos valstybė. Nušviesti visi 
jos išdavikai ir jos draugai, tik
rieji kovotojai už jos laisvę. 
Knyga be galo įdomi ir pamo
kinanti. Audekliniais apda
rais, su spalvuotu žemėlapiu, 
kaina $1.00. (Lietuvon cenzū
ros neįleidžiama.)

2. Guliverio Kelionė į Neži
nomas šalis. Labai graži apysa
ka su paveikslais. Kaina 50c.

3. Materialistinis Istorijos 
Supratimas, arba bruožai iš 
proletarinės filosofijos. Kas 
kuria tautų istoriją? Patriotai 
sako, kad karaliai, kunigaikš
čiai ir kiti “tautos vadai.” Ku
nigai sako, kad tautų likimą 
Dievas nulemia, ši brošiūra 
jums parodys, kad nei Dievas, 
nei karaliai, bet žmonių kova 
už būvį. Būtinai reikia ją per
skaityt. Kaina tik 25c.

4. Socializmas ir Religija. 
Kiekvienas turėtų šitą knygelę 
nusipirkti ir duoti katalikui pa
siskaityti. Jei tas katalikas gali 
protauti, jis bus socialistas. 
Kaina tik 10c.

5. Kodėl Aš Netikiu į Dievą? 
Tai knygelė, kurią perskaitęs ir 
Juozas Tysliava pasidarė lais
vamaniu. Parašė Iksas. Kaina 
20 centų. (Į Lietuvą dabartinė 
cenzūra neįleidžia.)

6. žemė ir žmogus. Mokslinio 
pobūdžio knygelė. Ją parašė Z. 
Aleksa sėdėdamas caro kalėji
me. Kaina 25 centai.

7. Monologai ir Deklamaci
jos, pritaikyti visokiom pro
gom. Revoliucinio, darbininkiš
ko ir humoristinio turinio. Kai-' 
na 25 centai.

8. Detroito Socialistų Byla su 
Katalikais. Tai istorinis doku
mentas, parodantis kaip musų 
dvasiškija net Amerikoje būda
ma gynė caro valdžią ir siundė 
parapijonus mušti socialistus, 
kurie ruošė carizmui galą. Kai
na 25 centai.

9. Dėl ko Reikia žmogui Gert 
ir Valgyt? Gal pasakysit: dėl 
to, kad norisi! Bet dėl kogi no
risi? šį klausimą Dr. Garmus 
kaip tik ir aiškina šitoj knyge
lėj. Kas nori but sveikas ir il
gai gyventi, turėtų ją perskai
tyt kelis kartus. Kainuoja tik 
15 centų.

10. Ar Buvo Visuotinas Tva
nas? Jeigu buvo, tai kur Die
vas gavo tiek vandens, kad ap
semtų visą žemės kamuolį virš 
aukščiausių kalnų? Ir kur tas

kins kytriausis kunigas. Bet ši 
brošiūra išaiškina viską. Ji su
muša visą Bibliją į dulkes. La
bai naudinga Lietuvos žmo
nėms. Kaina 25 centai.

11. Kunigų Celibatas, arba 
kodėl Romos popiežius nelei
džia savo agentams pačiuotis? 
Parašyta paties Romos katali
kų kunigo, kuris atsimetė nuo 
popiežiaus. Kaina 25 centai.
12. Kur Musų Bočiai Gyveno? 
Kunigai sako, kad rojuje, ši 
knygelė parodys jums, kad tai 
nesąmonė. žmonijos lopšinė 
veikiausia buvo šiaurėje, nes 
tenai pirmučiausia žemė atvė
so ir augmenys pradėjo augti. 
Kaina 25 centai.

13. Kaip Senovės žmonės įsi
vaizduodavo žemę, žodžiu ir 
paveikslais knygelė parodo, 
kaip keistai senovės filosofai 
aiškindavo musų pasaulio san
tvarką. Toj pačioj knygelėj yra 
straipsnis ir apie tai, kaip atsi
rado tautų kalbos. Kaina 10c.

14. Anarchizmas pagal Pru- 
dono mokslą. Apie anarchistus 
visi yra girdėję, bet ar žino kas, 
ko anarchistai siekia? Nedaug 
tokių yra. O inteligentiškas 
žmogus turėtų juk žinoti kiek
vieną politinę filosofiją, ši kny
gutė aiškiai tą mokslą išdėsto. 
Ir pigi, tik 10 centų.

15. Tabakas. Ar jis kenkia 
sveikatai, ar ne? Perskaitykit 
Tabaką, o sužinosit įdomių da
lykų. Kaina 20 centų.

16. Alkoholis ir Kūdikiai. Tai 
svarbi pamoka kiekvienai moti
nai. Kaina 10 centų.

17. Eilės ir Straipsniai, čia 
yra labai gražių dalykų pasi
skaitymui. Su paveikslais. Kai
na 25 centai.

18. Džian Bambos Spyčiai ir 
kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu saliune alaus. Visas biznis 
25 centai.

19. Davatkų Gadzinkos. Kai
na 10 centų.

20. Paparčio Žiedas. Įdomi 
apysaka už 15 centų.

21. Amžinos Dainos. Jovaro 
kūryba. Kaina 15c.

22. Amerikos Macochas, arba 
kaip katalikų kun. Šmitas New 
Yorke papiovė savo gaspadinę. 
Su jo ir jos atvaizdais. Kaina 
10 centų.

23. Mano Ašarėlė (eilės). 
Kaina 10 centų.

24. Lytiškos Ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugot. Parašė Dr. 
F. Matulaitis. Kaina 25c.

Kas prisius $1.00, tas ga
li išsirinkti iš šito sąrašo 
knygų už $2.00. Kas prisius 
$1.50, tam nusiųsime knygi) 
už $3.00.

Tik prašome aiškiai pa
žymėti, kurias knygas išsi
renkat.
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.
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dyti Višakiu Smetonos nu
griebimo punktą, kame jis 
dirbo. Nuėjus abiem j punk
tą, mergaitė griebusi sieros 
rūgšties bonką ir įgėrus.

Gyvybė‘esanti pavojuje.

ir administraci- SUNKIAI NUBAUDĖ UŽ 
JAUNOS MERGAITĖS 

IŠNIEKINIMĄ.
Praėjusi pavasari Pane

vėžio mėsininkas Leonidas 
Malilinas Tamsiojoj gatve
lėj esančioj arbatinėje iš
niekino 14 metų mergaitę.

Po tokio įvykio mergaitė 
j net kelias dienas nesirodė 
namuose. Kai tėvai mieste 

■ ją surado, mergaitė pasipa
sakojo tą nusikaltimą. Atsi
tikę taip: mergaitė užėjus j 
Aškinytės Emilijos Tamsio
joj gatvelėj laikomą arbati
nę. Čia atėjęs senyvas ru
sų tautybės pil. Malilinas. 
Šis ponas mergaitei padavęs 
5 litus, kad ta atneštų vyno. 
Parneštąjį vyną visi kartu 

I išgėrę ir paskui mėsininkas, 
su arbatinės savininkės pri
tarimu, nusivedęs tą mer
gaitę Į savininkės kambarį, 
kurie buvo arbatinės užpa
kaly, ir tenai atliko savo 
kriminalinį darbą.

Mergaitės tėvai pasiskun
dė prokuratūrai, o ši Malili- 
nui ir Aškinytei iškėlė bau- 
džiamają bylą.

Kai prasidėjo tardymas, 
mergaitės tėvams Malilinas 
siūlė už tam tikrą atlygini
mą taikintis, bet derybos 
nedavė reikiamų vaisių. By
la atsidūrė teisme. Lapkri
čio 25 d. Panevėžio apygar
dos teismas Maldiną nubau
dė 4 metais katorgos, o ar
batinės savininkę, Emiliją 
Aškinytę — pusantrų metų 
katorgos. Abudu teismo sa
lėj buvo suimti ir išgabenti 
kalėjimam

Į Visiems linkiu laimingų 
'naujų metų!

Worcesteriete,
Julė Lendraitienė.

Poeto Janonio motinos 
balsas.

“Keleivio” Redak-Gerb. 
cija!

Linkiu visam “Keleivio” 
štabui, visiems darbuoto- 

bylos už “šmeižimą” galu- jams ir rėmėjams laimingų 
tinėje teismo distancijoje iš- naujų metų ir laimingai su- 
teisinta. silaukti auksinio jubilėjaus

Kiek intriguojantis yra su puse miliono skaitytojų, 
visas šis skandalas, tiek įdo- Į Prie progos širdingai dė
mus yra ir Lietuvos teismų'kojų draugui J. A. Motie- 
teisingumas. Dvi beturtės jaičiui ir kitiems, kurie už- 
ir bemokslės merginos at- mokėjo už mano prenume- 
randamos kaltos, tuo tarpu ' ratą. Norėčiau padėkoti 
turtuolis, didžiausis viso ši- i jiems asmeniškai, bet neži

silaukti auksinio jubilejaus

turtuolis. didžiausis viso
to skandalo kaltininkas, iš-godama adresų, reiškiu sa- 
teisinamas! |”~ .....

SVEIKINIMAI.
Gerbiama drauge 

chelsoniene!
Siunčiu Jums geriausių 

linkėjimų ir dėkoju už Mo
terų Skyriaus “Keleivy” ve
dimą. Šitame skyriuje aš 
randu sau daug naudingų 
patarimų ir sveikų minčių. 
Todėl prašau Jus ir toliau 
darbuotis moterų labui. 
Pradedant naujus metus, aš 
linkiu Tamstai geros svei
katos ir daug energijos iš
tvermingai tarnauti musų 
bendriems reikalams.

Kartu dėkoju “Keleivio” I

Mi-

jvo padėkos žodį viešai, per 
.“Keleivį.” Su pagarba,

M. Janonienė.

NE2INQM.
Nieks musų nežino, 
Nei viens gal įspėti, 
Ką neša mums nauji 
Šie metai pradėti.
Gal laimė mus laukia, 
O gal nuliūdimas— 
Kas gali žinoti, 
Koks bus kam likimas?
Mes galim tik trokšti, 
Tik galim linkėti, 
Kad baigtus laimingai 
Šie metai pradėti.

M. Janonienė.

TĖVAI NENORI, KAD JŲ 
VAIKUS DAVATKOS

MOKYTŲ-
Krakės. Prieš keliatą me

tų Krakėse pastatyti gražus 
6 komplektų pradžios mo
kyklos muro rūmai, kuriuo
se šiuo metu veikia penki 
komplektai. Prie pat mies
telio šv. Kotrynos vienuoly
ne yra vieno komplekto 
konfesinė mokykla ir ten 
sudalytas vien tik trečias 
skyrius. Pagal veikiančius 
įstatymus konfesinės mo
kyklos lankymas neprivalo
mas, todėl į ten siųsti vaikus 
prieš tėvų valią yra pasisa
vinimas tėvų teisių. Butų 
gal suprantama, jei valdžios 
mokyklose nebūtų vietos, 
bet kai dvi ar trys klasės 
stovi tuščios, čia kažkas ne
aišku. Dabar vienos šeimos 
du vaikai, vienas lanko val
džios mokyklą, o antras ti; 
kybinę. Tėvai tui labai pasi
piktinę, nes jie nenori, kad 
jų vaikai lankytų tikybinę 
mokyklą.

Dėl Bonkos Pieno Gavo Mušt.

čja matome New Yorko bedarbį Philipą Trillo, su žmona ir 
kūdikiu. Neturėdamas už ką nusipirkti kūdikiui pieno, jis 
nutarė pavogti kvortą pieno nuo kaimyno durų. Vagiant 
jis buvo pagautas,'skaudžiai sumuštas ir areštuotas. Bet 
kai paaiškėjo varginga jo būklė, policija jį paleido.

PAŠVITINY NUODIJOSI 
NUSKRIAUSTA MER

GINA.
Šiomis dienomis pas Pa

švitinio (Lietuvoje) gydy
toją atvežta sunkiai apsi
nuodijusi mergaitė, kurią, 
suteikus pirmąją pagalbą, 
automcbilium teko išvežti Į 
Šiaulių ligoninę. Ištyrus į- 
vykį, paaiškėjo, kad ta mer
gaitė tarnavo Dausiškių 
kaime ir įsimylėjo į K. M. 
Šią vasarą ji susilaukusi kū
dikio ir teismą reikalavo, 
kad tas priverstų K. M. duo
ti jos kūdikiui užlaikymą. 
Bot katalikiškas, teisėjas jos 
reikalavimą atmetė. Tuo
met nuskriaustoji mergina 
pradėjo gražiuoju prašyti 
K. M., kad jis ją vestų. 
Aną vakarą ji nuvykusi pas 
tą savo K. M. pernakvojusi, 
o rytą paprašė K. M. paro-

GRE1TA PLAUKIKĖ.

ši mergaitė vadinasi Dot 
Forbes. Ji šiomis dienomis da
lyvavo plaukimo lenktynėse 
Floridoj ir pastatė naują grei
tumo rekordą. Ji yra kilusi iš 
Camden, N. J.

i?
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GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 

IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rūšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tir’ioę papra
stam konverte, bet reikia aiikiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Kruvina Tragedija Laisvės Alėjoje.

Ir Tas Tęsėsi Per 6 Paras

Arba kaip Adomas Lau
cius nušovė savo žmoną 

prie teismo durų.
Gruodžio 13 d. Laisvės 

alėjoje, prie apygardos teis
mo rūmų, šalygatvyje, “Pie
nocentro” monteris Ado
mas Laucius, keturiais mir
tinais šūviais, nužudė savo 
žmoną Stefaniją Naščevi- 
čiutę-Laucienę.

Šios šeimos istorija to
kia :

Adomas Laucius kare 
metu iš Lietuvos pabėgo 
Rusijos gilumon. Begyven
damas Rusijoje, susipažinę 
su Stefanija Naščevičiute. 
Laucius su Naščevičiute su
sidraugavo, vienas antrą 
įsimylėjo ir 1921 metais. 
Petrapilyje, susituokė.

1923 m. gimė Laucių 
duktė Eugenija, 1925 me
tais Antanina.

Maždaug prieš 10 metų 
Laucius susipažino su viena 
ukmergiete, persiskyrusią 
su savo vyrų, laisvo budo, 
plačių reikalavimų, pavy
dulinga ir ambicinga mote
rimi. Toji moteris ir pradė
jo griauti Laucių šeimą. Ji 
Lauciui pataikavus, ji 'vi
saip traukus prie savęs.

Pastangos pasiekė tikslą: 
Lauciaus su žmona santy
kiai pairo, pradėjo nesugy- 
vent, bartis. Pagaliau Lau
cių santykiai tai]) pablogė
jo, kad jie kartu nebegalėjo 
gyventi ir išsiskyrė.

Kadangi Laucius persi- 
skyręs su žmona, atsisakęs 
medžiagiškai žmoną‘su duk
relėmis paremti, tai Laučie
nė vyrui iškėlė civilinę bylą, 
reikalaudama mokėti išlai
kymui.

Byla buvo ilgai spren
džiama, bet galų gale apy
linkės teismas iš Lauciaus 
žmonai ir dukrelėms atitei- 
sė po 200 litų per mėnesį.

Pralaimėjęs bylą, Lau
cius panorėjęs su žmona 
tartis geruoju ir susitarė 
mokėti. Iš pradžios kurį lai
ką mokėjęs, bet paskui su
laužęs pažadą ir nustojęs 
mokėti.

Po to vėl bylinėjos, Lau
cius prašė j ieškinį sumažin
ti, žmona jo prašymui labai 
nesipriešino, ir buvo sutarta 
rtioRėt po 150 litų per mė
nesį.
i Kadangi Laucius atiteis- 
to jieškinio geruoju neten-i 
kino, tai žmona ant jo ai-- 
gos uždėjo draudimą. i 

Bet tuo pat metu Laucius- 
uždavęs 6,000 litų vekselių, 
kurie buvę įvairių asmenų 
protestuoti ir vekselių lai
kytojai kaip kreditoriai, pri
sijungė prie Lauciaus algos, 
tuo žymiai sumažindami iš
skaitymą iš jo algos žmonai.

Žmona mėgino įrodinėti, 
kad tie vekseliai yra fikty
vus, išduoti tyčia, kad su
mažintų atiteisto jieškinio 
išskaitymą, dėl to buvo by
la ir teismas dalį vekselių 
pripažino nepiniginiais.

Kadangi bylinėjimąsi už
sitęsė, o iš Lauciaus algos 
vis buvo daromi išskaity
mai, ir dedami teismo depo- 
zitan, tai Lauciaus įnašų su
sidarė apie 10,000 litų.
Dabar buvo bylinėjamasi 
dėl paskirstymo depozite 

esamų 10,000 litų Lau
ciaus pinigų.

Apylinkės teismas pa
skirstė taip: 7,000 litų Lau
čienei su dukrelėmis ir 3,000 
litu kitiems kreditoriams.

Laucius apylinkės teismo 
nutarimą apskundė apygar
dos teismui. Dėl apylinkės 
teismo sprendimo apeliaci
ją padavė ir Lauciaus myli
moji, nes ji turėjo Lauciaus 
išduotą vekselį.

Laučienė atvyko iš Nau

miesčio į Kauną bylos rei
kalais.

Apygardos teismui pa
skelbus savo nutarimą, ku
riuo Laucių bylos apeliaci
jos skundai atmesti, Laučie
nė išėjo į teismo koridorių, 
kur rado ■ besisukinėjantį 
savo vyrą. Jis vaikščiojo la
bai susijaudinęs, susinerva
vęs ir dantis grieždamas di
lelio pykčio akimis varstęs 
javo žmoną.

Žmona išsigando ir krei
pėsi į savo įgaliotinį advo
katą, kad ją gelbėtų. Sako, 
vyras nori mane užmušti, aš 
pijau viena išeiti Į gatvę.

Advokatas išėjęs į kori- 
lorių sutiko Laucių, kuris 
kramtė iš pykčio lupas i) 
stoviniavo.

—Ko tamsta iš savo žmo
nos nori? Teismas atiteisė, 
:ai ir mokėk, kitos išeities 
nėra, kitaip jau nebus!

Į tą advokato pastabą 
Laucius atsakęs:

—Žmona išlošė 7,000 li
tų, tai dabar eisime išgerti, 
vis tiek “užfundys” tiek pi
nigų gaudama.

Po to trumpo pasikalbėji
mo, advokatas nulydėjo 
Laučienę žemyn laiptais ir 
koridoriuje atsisveikino.

Laučienė išėjo gatvėn. 
Įkandine ją išsekė ir Lau
cius. Jau eidamas pro duris 
į gatvę Laucius išsiėmęs 
automatinį pistoletą ir kaž
ką po nosimi murinėjęs.

Žmona pradėjus Laucių 
prašyti, kad jos nešautų. 
Laučienė priėjo prie stulpe
lio šaligatvyje, kur sustojo 
autobusas. Tuo metu Lau
cius griebęs žmonai už ran
kos, o antra ranka įrėmė 
pistoletą į krutinę ir pa
spaudė mygtuką.

Suskambėjo keturi dus
lus pistoleto šūviai, kurie vi
si buvę mirtini. Laučienė su
smuko šaligatvyje nei. žo
džio neištarus. Ir tuojau mi
rė.

Laucius įsikišo revolverį 
į kišenę ir buvo sau benuei
nąs Laisvės alėja, bet vie
nas kariškis jį sulaikė ir at
ėmė ginklą.

Tuojaus atsirado polici
ninkas, kuris Laucių nuga
beno į nuovadą.

Tuo pat metu į žmogžu
dystės vietą susirinko minia 
žmonių, nes čia kelerių gat
vių sankryža ir didelis judė
jimas.

Iš teismo rūmų išėjo tei
sėjai, prokurorai, teismo ir 
prokuratūros darbuotojai.

Vos spėjus atimti nuo ša
ligatvio Laučienės lavoną, 
du augaloti policininkai va
rė surištomis rankomis Lau
cių. Vienas policininkas ne
šė Lauciaus portfelį ir laz-

Dideli smalsuolių būriai 
sekė iš paskos gatve varomą 
naują, žiaurų ir piktą žmog
žudį.

STEIGIAMI SVEIKATOS 
PUNKTAI.

Nuo 1938 metų pradžios 
Telšių apskričio visuose 

į valsčiuose steigiami specia- 
' lųs sveikatos punktai. Punk- 
i tams vadovaus gydytojai. 
Į Punktuose galės visi tos 
j apylinkės, gyventojai už la- 
I hai mažą atlyginimą gauti 
' sau reikalingos pagalbos. 
Prie tų punktų veiks ir Ve
neros ligų ambulatorijos.

TĖVO ĮŽEISTAS PASI
KORĖ VAIKAS.

Bekuliant Telšiuose pas 
kaimyną Selicką javus, vie
ną vakarą pasikorė klojime 
jaunuolis Vladas Katinas. 
Tėvas jį šiurkščiai prie žmo
nių išbarė ir, matyt, jautrus 
vaiko protas negalėjo to į- 
žeidimo pergyventi.

Iii®
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Madison Square Gardene, New Yorke, buvo anądien tarp
tautinės dviratininkų lenktynės, kurios tęsėsi ištisas še
šias paras. Velocipedininkai važiavo ir važiavo ratu ap
linkui, iki netekę jėgų krito nuo savo mašinų be žado. 
Vidury matyt jau sukritę du italai (Georgetli ir Moretti) 
ir vienas lenkas (Cieszynski).

Į NUBAUDĖ POLICINIO 
I KĄ UŽ ŽMOGAUS SU

ŽALOJIMĄ.
Prieš kurį laiką į Darbė

nus buvo atkomandiruotas 
pasienio policininkas Juo
zas Skersys.

Skersiui esant Darbėnuo
se kilo muštynės.

Skersys klausęs vieną pi
lietį, kur dingo mušeikos. 
Kadangi pilietis Skersiui 
nieko neatsakė, tai Skersys 
rankoje turimu įnagiu kirto 
į veidą ir pataikė į akį. Nuo 
smūgio akis liko visiškai su
žalota ir pilietis ja nemato.

I Šiaulių apygardos teis
mas Skersį nubaudė pustre
čių metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

100 darbininkų SKUN- Išteisino 18 Uteniš- 
DŽIA KAUNO MIESTO 

PONUS.
Prieš kuri laika Kauno i

*• - _ - ... t

kilį “Komunistų.

LINAI BRANGESNI UŽ 
ŽMOGAUS GYVYBĘ.
Panemunėlis. Vienas tur

tingas šetekšnių kaimo ūki
ninkas lapkričio 23 pereitų 
metų mynė linus. Arkliui 
varinėti jis buvo pasisam
dęs 10 metų amžiaus vaiką. 
Kažkaip vaiko galva pa
puolė į rintuotą ratą ir sun
kiai jį sužalojo. Nuplėšė au
sį, sulaužė kaklą, sumaigė 
dantis ir labai subiaurojo 
veidą. Ūkininkas sužalotą 
vaiką parnešė į namus ir vėl 
nuėjo minti linų, nes bijojo, 
kad jauja neatauštų. Vai
kas paskui išvežtas į Pane
vėžio ligoninę, bet sutaisyti 
sužalotą veidą jau nebebu
vę galima, nes pirmoji pa
galba pervėlai buvusi su
teikta.

RADO SENOVĖS PINIGŲ.
Taurakių kaimo (Gruz

džių valse.) lauke yra sen
kapiai. Šį rudenį ūkininkas 
Dargužas palei senkapius 
kasė duobę šakniavaisiams 
supilti.

Kiek pakasęs, užtiko 
žmogaus kaulų. Dar giliau 
pakasęs, rado ištisus didelio 
žmogaus griaučius, o šalia 
jų kruvutė pinigų, kurių ga
lėjo būti apie 6 svarai.

Juos gerai apžiūrėjęs ir 
įsitikinęs, kad jam iš jų jo
kios naudos nebus, visus 
nuvežė ir atidavė Šiaulių 
“Aušros” muziejui.

MAŽEIKIŲ APYLINKĖJ 
STATYS LINŲ FAB

RIKĄ.
Mažeikių-Viekšnių rajone 

keli lietuviai pramoninin
kai numato statyti linų ap
dirbimo fabriką, nes čia sė
jama daug linų ir tikimasi, 
kad fabrikas turės daug 
darbo.

PASIGĖRĘS SUŠALO 
ANT SNIEGO.

Nesenai Zarasų priemies
tyje buvo rastas ant sniego 
sustingęs žmogus, kuris bu
vo atgabentas į Zarasų ap
skrities ligoninę. Pasirodė, 
kad tai Barčiunų kaimo, 
Degučių valsčiaus ūkinin
kas P. Jodka. Jisai per die
ną Zarasuose girtuokliavo, 
ir būdamas girtas kaž kaip 
pateko į Petruniškes, kur 
per visą naktį išgulėjo ant 
sniego. P. Jodkai nušalo 
kojos ir rankos. Mažam ūky 
liko žmona su mažais vai
kais vargti be darbininko.

NUPIOVĖ RUGIUS 
DABAR. >-■ ‘

Gudžiūnai, Kėdainių ap. 
Dėl šilto rudens daugelio 
šios apylinkės ūkininkų 
smarkiai peržėlė naujai pa
sėtieji rugiai. Bijodami, kad 
jie neišgestų, kai kurie ūki
ninkai prieš iškrintant pir
majam sniegui, juos nuplo
vė.
NELAIMĖ SU LINU MI

NAMA MAŠINA.
Baisogala (Kėdainių ap.).
Augmenų jaujoj, p-Iė V. 

Jagminaitė, Valatkonių dv. 
savininkė, norėdama pamė
ginti, kaip veikia mašina, 
įkliudė du pirštu tarp volų. 
Mašina įtraukė ir sutrioški
no visą dešinę ranką. Pažy
mėtina, kad nuo rudens jau 
trečia tokia nelaimė toj pa
čioj jaujoj pasitaikė.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais ll?tuviaia, mes nu
tarėme mūsų dienraščio orenumeratt 
skaityti tik tiek, kiek mums apscini 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiam* 
Išrašyti populiarų demokratiškos pa 
kraipos dienrašti

unwn 
ŽINIOS 
kuris metams tekaštuoja ilk b aole- 
rial, pusei metų 3 doleriu..

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

Pries kuri laiką Kauno i šiomis dienomis Apel. ru- 
miesto^ savivaldybė atleido i mai svarstė 18-kos Utenos 

“komunistų” bylą, Visi jie 
buvo patiaukti teison už 
priklausymą nelegaliai ko
munistu partijai, darymą 
nelegalių, susirinkimų ir tt. 
Rūmų posėdyje paskelbta
me kaltinamajame akte sa
koma, kad 1932 m. Utenos 
saugumo policijos viršinin
kas Z. Zdanavičius, gavęs 
žinių, jog Utenos gyvento
jas Zigmas Ramelis įstojęs 
komunistu partijon, išsi
šaukęs jį ir pasiūlęs Rame- 
iui padėt komunistus išaiš
kinti.

Gavęs instrukcijų, Rame
lis pradėjo veikti. Jis suėjęs 
kontaktan ~ "j 
kaimo gyventojais Skurs- 
kiais, • ■ -
nedavę, 1933 m. davę jam 
ris vėliavas su rugpiucio 1 
dienos šventės Šukiais ir tt.

Išdavikas Ramelis liudi
jo, kad tie baisus Utenos 
“komunistai“ darę susirin
kimus ir taręsi kaip nuversti 
Smetonos valdžią ir 1.1.

Pasiremdama šitais Mau
dymais, 1934 metais žval
gyba pradėjo areštuoti Rū
melio nurodytus asmenis.

Buvo suimti ir patraukti 
tieson kaip “valstybės išda
vikai” šie Utenos apylinkės 
gyventojai, beveik visi jau
nuoliai :

Ona Mitalaitė, Petras Mi
talas, Jurgis Mitalas, Chaja 
Ziuraraitė, Bronius Grons- 
kus, Jonas Piškauskas, Juo
zas Petrėnas, Antanas Ša
pokas, Petras Stasiulionis, 
Gasparas Bartkevičius, Ba
lys Gasiulis, Šėlas Meila- 
chas, Edvardas Čipkus, Jo
nas Dikinis, Jonas Malaiš- 
ka, Petras Kležas, Pranas 
Likauskas ir Petras Griga
liūnas.

Ramejis buvo šaukiamas 
liudytoju. Teisme jis labai 
plačiai nušvietė uteniški] 
“komunistų” veiklą, kalbė
jo apie susirinkimus ir apie 
ką juose tartasi. Jurgis bi
kinis buvo taip pat liudyto
ju šaukiamas, bet jo nepa
vyko surasti.

Vienas kitas ir kaltina
mųjų nesigynė buvę “nele
galioj” kuopelėj.

Tačiau Rūmai tuo viskuo 
nepatikėjo ir visus kaltina
muosius išteisino.

apie 100 darbininkų ir neiš
mokėjo jiems kompensaci
jos. Darbininkai teisme 
Keliu jieško kompensacijos.

Darbininkai susiskirstė 
keturiomis grupėmis ir ke
lia bylas atskirai.

Pirmoji, 35 darbininkų, 
gi upė reikalauja iš savival 
dybės kompensacijos 13,- 
500 litų.

Apylinkės ir apygardos 
teismai darbininkų jieškinj 
patenkino, o Vyr. tribunolas 
apyg. teismo sprendimą pa
naikino ir bylą grąžino 
tam pačiam teismui iš nau
jo spręsti. Apygardos teis
mas. ir antrąsyk tą bylą 
spręsdamas darbininkų jie- 
škinį patenkino.

Savivaldybė ir vėl pada
vė kasacijos skundą, kurį 
gruodžio G d. Vyr. tribuno
las ir sprendė.

Ginčas eina del, 
dentiekio ir 

kurie buvo kalti- darbininkams 
i 1 Iro 1 1-1 z". / 4- * T XI . . Z . XX /-• z J Z ‘ «

, “Šviesiausi Kunigaikščiai” 
buvo uždaryti Telšių 

kalėjimam
Plungės apylinkės teis

mas savo laiku buvo nubau-
1 dęs du Prusalių kaimo, 
'■ Plungės vai., gyventojus su- 
I nų ir tėvą Šviesiausius kuni- 
Igaikščius Antaną ir Juozą 

Klausučius-Gediminus-Ber- 
Žanskius,

su Palijoniškių

kurie Rainelį įkalbi-
" 33 m. davę jam

ar van- 
kanalizacijos 

taikintinas 
narni sauvališkai kirtę (t. y.1 pramonės darbininkų sam- 
vogę) mišką. Vėliau byla dos įstatymas, 
atsidūrė Šiaulių apygardos 
teisme, kuris gruodžio 10 d. 
Plungės apylinkės teismo 

Į sprendimą panaikino ir a- 
budu kunigaikščius išteisi
no. Abiems kunigaikščiams 
teko kelias valandas pralei
sti Telšių kalėjime.

Savivaldybė teigia, kad 
netaikintinas, o darbininkų 
įgaliotiniai— kad taikinti
nas.

Kadangi klausimas ne- 
tai Vyr. tribunolo 

sudėtis nutarė

BIEDNUOMENĖ MALKŲ 
NEĮPERKA, O DURPIU 

NĖRA.
Telšiuose didelis vargas 

su kuru. Staigiai pradėjus 
šalti, visi pradėjo jieškoti 
kuro. __ ___ ’___
brangios ir biednuomenė 
negali jų įpirkti. O durpių Aleksas 
negali žmonės gauti. Nors mėgdavo

aiškus, 
teisiamoji
įnešti į Vyr. tribunolo visu
mos susirinkimą teisės klau
simą : ar vandentiekio ir ka
nalizacijos darbininkams 
taikintinas pramonės darbi
ninkų samdos įstatymas.

_..... A- TAMULIS NUTEISTAS
Bet malkos baisiai ® METAMS KALĖJIMO.

Žinomas Ukmergės vagis, 
Tamulis, kuris 
žmonėms mie- 

durpių kaina irgi nemaža, gant įlįsti per langą ir ap- 
bet jų visiems gyventojams vogti juos, tapo nuteistas 4 
nepakanka, nes vos tik spė- metams kalėjimo. Jisai vien 
ja durpių vežimas įvažiuoti Ukmergės miestely padare 
į miestą, jis tuojau ištuštėja.. 11 įsilaužimų.

TAUTININKAS ČEKA- 
NAVIČIUS APVOGĖ 

UKMERGĖS BANKĄ.
Adolfas Čekanauskas, 

darbštus tautininkų veikė
jas, kuris tarnavo Ukmer
gės smulkaus kredito ban
kelio kasininku,

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-

pavOge rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- 
<1 OOn litu taviškiui tnni vin0 nuo PaK°nll pasakų apie Kristų, o,UvU , IRU. oaVlSKlal Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar
tuos pinigus UŽ jį sumokėjo, krikščionys vadina pagonis bedie- 
lapinu hankplię 15 darbo ii viais. Atrasite kad net Biblija neži- caciau oanaeiis 1S CiaiDO J] no Kristus gimė, mirė ir kada 
pavarė. 'jisai buvo nukryžiavotas.

Uruguay’aus Lietuvių DarUminkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Vaistų 

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

C. Paraguay No. 14R0, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

, no Kada Kristus gimė, mirė ir Kana 
[ jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI ;\PIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise — 
ba pas

ar-

IO-

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

CHICAGO, ILL.

Šįmet visoje pietų Lietu
voje buvo tikras vandens 
“badas,” kuris vis da tebe
jaučiamas. Dabar žmonės 
sniegą tirpdo puoduose kad 
'gavus kiek vandens.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS 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. SIIAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $-1; 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.

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popicros apdarais 
—1.00: audimo apd.—¥1-25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuoki t sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
- • 'ji'

No. 2. — Sausio 12 d., 1938 m.

Vietines Žinios
SKANDALAS VALSTI

JOS RŪMUOSE.

Radio žinių redaktorius 
Bickford pereitą nedėldienį 
pareiškė per radio, kad 
Massachusetts gubernato
rius Hurley esąs visas šunų 
lenktynių rakeio nugarkau
lis ir todėl to pikto negali- 
įma esą pašalinti. Jis pavadi
no gubernatorių tiesiai, “pu
blic masquerader No. 1 of 
•Massachusetts.’’
I Jis kaltino gubernatorių, 
kad jo pastogėj (on Beacon 
Hill) daromas graftas ir ko
rupcija.

Jeigu legislature pareika
lautų iš manęs įrodymų, 
(kad ant«Beacoh Hill daro
mas graftas ir korupcija, sa- 
‘ko Bickford, tai aš pareika
laučiau, kad tenai butų pa
šauktas ir gubernatorius 
Hurley.
į Bickford sakė šitą pra
kalbą saugojamas dviejų 
ginkluotų sargų. Jisai pa
reiškė, kad politikieriai 
stengęsi papirkti jį, kad jis 
tų; faktų viešai neskelbtų, 
bet jų siūlomus kyšius jis 
atmetęs. Tuomet jie grąsinę 
jį užmušti, jeigu jis nenu
tils. Dėl tų grąsinimų jis tu- 
turėjęs pasisamdyti du gin
kluotu sargu. “Bet jeigu po
litikieriai mane ir nužudy
tų,” jisai pridūrė, “tai mano 
.vietoj atsistotų 20 tokių.” 
' Bostono ir Revere polici
ja neva medžioja gengste- 
rius, sako Bickfordas, bet 
“negali” jų surasti, tuo tar
pu vyriausi gangsterių va
dai sėdi ant Beacon Hill. 
(Ant Beacon Hill stovi val
stijos rūmai, State House.)

Valstijos senatorius Ca
sey. jai) įnešė Jegislaturon 
i'eikaiaviiną, kad Bickfordo 
kaltinimai butų ištirti.

Aplankė “Keleivį” kun. 
Valadka ir dvi viešnios 

iš Scrantono.
Pereitą sąvaitę atvažiavo 

į Bostoną aplankyti savo 
senovės draugų kun. Valad
ka iš Scrantono. Draugėje 
atvyko aplankyt savo dė
džių Vinco ir Jurgio Gegu
žių Salomėje Šimkuvienė ir 
Onutė Januliunienė. P-nia 
Šimkuvienė paeina iš Zana
vykuos, Amerikon atvyko 
1921 m., o dabar pirmu kar
tu savo gyvenime teko susi
tikti savo dėdes. Svečiams 
vaišes iškėlė d-ras Kapočius

Mire Joseph A. Maynard.
Pereitą penktadienį stai

gia mirtimi mirė Joseph A. 
Maynard, Bostono uosto 
kolektorius. Velionis buvo 
labai geros širdies žmogus 
ir nemaža gero yra padaręs 
lietuviams. Kai 1914 metais 
Bostono lietuviai nutarė su- 
iuošti mieste aukų rinkimo 
dieną nukentėjusiems dėl 
karo Lietuvos žmonėms pa- 
lemti, tai velionis Maynar- 
cas padėjo mums padaryti 
lai dienai planą; o kai vė
liau “Keleivis” buvo įskųs
tas federalinei valdžiai kaip 
“pro-German,” ir kai mum.: 
reikėjo važiuoti į Washing- 
toną aiškintis, kad tas skun
das buvo melagingas, tai 
velionis Maynardas ir vėl 
mums daug padėjo.

Taigi gaila gero žmo- 
igaus!

Prašome grąžinti Amnesti
jos Peticijos blankas.
Tūlas laikas atgal South 

Bostone per prakalbas buvo 
išdalintos, blankos para
šams rinkti po peticija, rei
kalaujančia amnestijos'Lie- 
tuvos politiniams kaliniams. 
Visi, kas tų blankų pasiėmė, 
buvo prašomi parinkti para
šų tarp lietuvių ir paskui 
blankas atnešti su parašais j 
“Keleivio” ofisą... Taigi, kas 
iki šiol da nėrąFtų blankų 
grąžinęs, tegul-' sugrąžiria 
Šią arba sekančią savaitę. 
Nežiūrint kiek'parašų apt 
blankų surinkta, blankas 
reikia grąžinti;' kad jos ga- 
Jėtų pasiekti?’;Lietuvą <Ja 
prieš 16 vasario. v

-------- ----------------- J
Policija nušpvė plėšiką. ‘
Naujų Metų vakarą Stjp- 

nehame du banditai užpuo
lė Standard Oil kompanijos 
įmonę. Pašaukta policija da 
spėjo banditus užklupti ofi
se. Įvyko susišaudymas. 
Vienas banditas paspruko, 
o antras buvo nušautas, 
kuomet jis kėsinosi bėgti. 
Jis krito ant gatvės. Jis va
dinosi Sidney Powers, gerai 
policijai žinomas gengste- 
rių lyderis.

Atėjo 43 laivai pilni žuvies.
Šį panedėlį į Bostono žve

jų uostą atėjo 43 laivai, ku
rie iškrovė 2,466,600 svarų 
žuvies. Tai yra didelė krūva 
maisto.

Massachusetts valstija turi 
$2,570,000,000 skolų.

Laikraščiai paskelbė, kad 
Massachusetts valstija da
bartiniu laiku turi daugiau 
kaip pustrečio biliono dole
rių skolų. Kadangi musų 
valstijoj yra apie 1,070,000 
šeimynų, tai kiekvienai šei
mynai tų skolų išpuola 
maždaug po $2,500. O kas 
tų skolų pridarė? Politikie
riai.

Lietuvos ir Ispanijos demo
kratijos gynėjams aukos.
Susirinkęs pasitikti Nau

juosius Metus, būrelis drau- 
eų Cambridge’uje atsiminė 
Lietuvos ir Ispanijos žmo
nes, kurie kovoja už savo 
šalies laisvę ir demokratiją, 
ir nutarė jiems paaukoti po 
keliatą centų. Aukavo šie 
draugai: •

P. Grigaliūnas, J. Kauš- 
pudis, P. Pivoriūnas po $1.; 
W. V. Anesta, Armonas, 
Armonienė, K. Stasis, D. 
Brazas, O. Gegužienė, S. 
Valeikienė, M. Anestienė, 
po 50c.; K. Zabitis, R. Sta- 
šis, M. Stašienė, V. Stasis, 
A. Valeika, L. Marcelioniė- 
nė, V. Sarauskienė, E. Gri
galiūnienė ir O. Pilvelienė, 
po 25c. Viso $9.25.

Aukavusiems tariu nuo
širdų ačiū Lietuvos ir Ispa
nijos kovotojų vardu.

Mass. D-jų Komiteto fi
nansų rašt. W. V. Anesta.

Cambridge, Mass. Gruo
džio 25 d. pas draugus Pet
rą ir Marioną Bagdonus bu
vo surengti draugiški pie
tai. Svečiams besikalbant 
apie kasdieninius reikalus, 
buvo prisiminta ir Lietuvos 
politinių kalinių gyvenimas 
ir suaukauta du doleriu. Au
kavo M. Bagdonienė, Jonas 
Augustinas, po 50c. Petras 
Bagdonas, Edmundas Bag
donas, K. Zabitis ir B. Zabi- 
tienė po 25c. Auka perduo
ta Massachusetts draugijų 
iždui Lietuvos politinių ka
linių šelpimui. Svečias.

Cambridge’aus Kooperaci
jos susirinkimas.

Cambridge’aus Lietuvių 
Kooperacijos metinis šėri- 
ninkų susirinkimas bus Sau- 
sio-January 19, nuo 7:30 va
kare, po num. 163 Harvard 
street. • Šėrininkai, kurie da 
negavote shvo nuošimčio, 
atsineškit savo Šerus.

> K. F. Ernest, rašt.
Roxburyje anądien su

griuvo kaminas ir užmušė 
13 metu amžiaus vaiką, Ja- 
mesą Demby.

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.

Brooklyno artistai nepa- j SLA. 188 kuopos Metinis 
tenkinti Bostonu. Bankietas

Brooklyniečių “Aido’ Lietuvių Žinyčioje, 4-th 
choras per Kalėdas buvo jr Atlantic sts., South Bos- 
atvykęs į Bostoną ir statė tone, ivyks Sausio-January 
čia operetę “Kornevilio 16 d., nuo 6:30 vakare. 
Ya7-^' i ™u.mĮ te^° Programa bus labai gera, 
girdėti, bostoniečiai komu- Kalb^ d.ras p Pilka/adv. 
mstai dare didžiausių pa- F j B či ir turėsime 
stangių svečiams priimti ir ia muzika _ A Bui. 
pavaisinti. Po vaidinimo nio *rJestrą ir‘Dr Basana. 
vienam viešbuty buvo net vįčįaus Kliubo muzikantus, 
banketas įskeltas. O vis del i visiems atsilankiusiems ši
to,, kaip pianesa Laisve, ta& vakaras bus atminčia, i 
— Sugiyzę is Boston o nes ^gg gLA. kuopa rengia, 
ciraugai aidieciai mano, kad v - • • ■ • • •
jie NEBUVO priimti kaip sk pėrimaisV maistu “.fl?orai” p" vis’.nari’-. baltoscvprini ” bKdlll 11 nidi&iu, sinkos, 5 nauji pečiai, pilnai išranda--veciai. ta jg ka]no pranešame jums! | votas-j-v’ •* • v v . I nr»mcPrašome visus dalyvauti.

SLA. 188 kp. valdyba.

DIDŽIAUSIAS BARGE- 
NAS SOUTH BOSTONE.

Kampinis namas, storas ir 5 šei
mynos. Storas per 35 metus išranda- 
votas aptiekos bizniui, gerai įgyven
dintas, ypatingai daug lietuvių ap- 

. I gyventoj vietoj. Perdėm atnaujintas
Gi vakariene bus įvairi ir Vidaus ir lauko. Nauji aržuoliniai . * . “flnnrai" tnoo R koltrte

CAMBRIDGE, MASS.

Am. Liet. Piliečių Kliubas. _ 
Gi-uodžio 31 Kliubas tu- Parsiduoda 10 kambarių

NAMAS I" ■—■■■• “•■ -
SYMO VIETA. Ir 6 karų garadžus. 1

Labai gražioj vietoj, prie didelės 
gatvės, netoli maudynių. Gali pirkt 
su visais įrengimais arba be įrankių. 
Biznis išdirbtas per daup metų. Vie
ta gera geram mechanikui. Rendų 
įeina $123.00 į mėnesį. Pardavimo 
priežastis — savininkas ligoninėje, 
serga ir nėra vilties greitai pasveik
ti. Parsiduoda už $6,500, mažai rei
kia įnešti. Galima matyt bile laiku.
565 E 8-th St., So. Boston, Mass. 
Tel. SOU 4233.

The Supreme Wave
Gražiausias

Sugarbaniavimas
NEVARTOJAMA DRATŲ 

NĖRA NESMAGUMO
NĖRA CHEMINIO KARŠČIO

IR AUTOMOBILIŲ TAI- j prastu bargenu,
F.TA Ir H karu parai žus. ' „ .. a >

> labai pavyzdingoms šeimy- 
j noms, visas ispopieruotas, išpentin- 
tas iš vidaus ir iš lauko. Rendų at
neša $1,438.00 į metus. Apmokėjus 
visas išlaidas giyno pelno lieka arti 
$1,OQO.OO per metus. Yra įvažiavimas 
automobiliams. Busas Sustoja arti 
namo. Galima mainyti ir ant fanuos. 

| Norintieji pasinaudoti šiuo nepa- 
, tuojaus kreipkitės 

A. J. KUPSTIS
332 WEST BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

Telephone: SOU 9423

pas:

Dj
Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) I 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomia ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman st. arti Central «kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu 21114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
117 SUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

Am 
Piet

K

Ami 
Kan

V
Aps 
Kre 
adre

253

NO.

ir p-nai Amsies, ir pereitą 
subatą jie išvažiavo atgal į 
savo mylimą Scantoną.

Mirė prof. Borodinas.
Cambridge’uje mirė prof. 

Nikolajus Borodinas, kuris 
paskutiniais laikais Harvar
do universitete dėstė paly
ginamąją zoologiją. Jis bu
vo gimęs Uralske ir Peter
burgo universitete gavęs 
daktaro laipsnį. Jo specia
lybė buvo žuvų sritis. Ame
rikon jisai atvyko 1917 me
tais su speciale Kerenskio 
misija, atstovaudamas že
mės ūkio minister}. Bet par
važiavęs atgal Rusijon nu
ėjo dirbti kontrevoliucio- 
nieriui Kolčakui. Kai Rusi
jos darbininkai Kolčaką su
naikino, Borodinas vėl at
vyko Amerikon. Prie Har
vardo jis pradėjo dirbti 
1928 metais. Dabar jis buvo 
jau 70 metų amžiaus.

Ar biznis gerėja?
Kai kas mano ir kalba, 

kad namų biznis dabarti
niu laiku apmiręs. Bet tik
renybėje taip nėra. Žmonės 
dabar namus perka ir par
duoda. Štai šiomis dienomis 
per A. J. Kupsčio agentūrą, | 
So. Bostone, ant 278 K st. I 
buvo parduota gražiausia 
rezidencija, 8 šeimynų mū
rinis namas. Visas, turtas 
miesto įtaksuota> ant $20,- 
000. Rep.

i ŪKIŠKŲ KOSTIUMŲ BALIUS !
(BARN DANCE) !j •

Rengia Stepono Dariaus Moterų Auxiliary 
Postas Nr. 317,

: SAUSIO-JANUARY 14 D., 1938 Į

LIETUVIU SALĖJ, E ir Silver Sts., So. Bostone. Į
Pradžia 7:30 vakare. !j f

Buš skiriamos dvi dovanos už geriausį ir pras- |
čiausį kostiumą. j

GROS DVI DIDELĖS ORKESSTROS.
j Viena viršutinėje salėje, antra apatinėje.
j Įžanga 25c. ypatai.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJOS. It ■

Garbingai Atminčiai Kornp. Miko Petrausko

KONCERTAS IR OPERETĖ 

“UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS”
SEKMADIENY,

SAUSIO 16,1938 
LIETUVIŲ SALĖJ 
E Street, kampas 
Silver, So. Bostone. 
Pradžia 7:30 vak.

Programą išpildys Gabi
jos choras ir Solistai. Kalbą 
pasakys adv. Z. šalnienė.

Prašom visų ateiti, kad 
šis parengimas, garbei Mi
ko Petrausko, butų pasek
mingas ir liktų tikruoju pa
minėjimu Jo mirties.

KVIEČIA GABIJA.

įėjo sulauktuves Nąujų Me
tų; žmonių atsilankė į 500. 
Kliubui liks gero pelno. 
Draugai Stašiai davė atski
rą kambarį, į kurį buvo su
kviesti pažangesni žmonės, 
kurie buvo pasigaminę val
gių. Bevakarieniaujant R. 
Stašys prisiminė apie Lietu
vos politinius kalinius ir
Ispanijos liaudies kovoto- Į 
jus, ir paprašė plačiau pa
kalbėt dr-gą W. V. Anesta, 
kuris palietė ir abelnus dar
bininkų reikalus. Kaz. Za
bitis kalbėjo apie Lietuvos 
politinius kalinius. Pasibai
gus kalboms, prasidėjo au
kų rinkimas.

Dabar grįšiu prie Am. 
Lietuvių Piliečių Kliubo.

“Laisvės” 18 gruodžio 
laidoj tilpo korespondenci
ja apie musų Kliubą, kur 
buvo pasakyta, kad Kliubą 
valdo keli fašistai. Sekreto
rius perskaitė koresponden
ciją susirinkimui ir sušu
ko: “Kokie mes fašistai!” 
Bet sekretorius turėjo su
prast, kad korespondenci
joje buvo pasakyta “keli 
fašistai valdo Kliubą.” Ir! 
tas pasakymas tikrai teisin
gas. . ;

Štai, gruodžio 30 d. susi
rinkime, kaip pirmininkui 
buvo priminta, kad Am. Lie
tuvių Kongreso delegatai 
turi išduot raportą, ką ben
dras draugijų komitetas nu
veikė per 1937 metus, tai 
pirmininkas visaip išsisuki
nėjo ir pasakė: “mes su ju-|O 
sų bendru frontu nieko ne- Į b 
turim.” Ir nei delegatai į b 
bendrą veikimą iš Am. Liet, b 
Piliečių Kliubo paliko neiš- b 
rinkti. Kokį paaiškinimą g 
dabar sekretorius 
Kliubo nariams?

Na, o kas sukėlė Kliube $ 
didžiausią lermą link gas- S 
padoriaus? Ar ne pats po- S 
nas sekretorius? O dabar S 
pažiūrėkime kas daugiausia R 
dirba kad musų Kliubą su- R 
organizuot, ar ne R. Stašys R 
ir J. Venckevičia? Jeigu ne Į R 
mes, tai Cambridge’aus R 
Kliubo gal ir po šiai dienai R 
da nebūtų buvę. Man dau- S 
giau Lietuvių Kliubas rupė- S 
jo negu ponui sekretoriui. S 
Per du metu mes davėm S 
Kliubui krėslus, stalus ir ki- S 
tus parankumus, o nupirkus - 
Kliubui krėslus aš ir parve
žiau iš Gardnerio. Tad ar 
pridera sekretoriui tokie iš
sireiškimai Kliubo susirin
kime, “tokiems tik per mof- 
das?” Na, jeigu mes pradė
sime vieni kitiems per “mor- 
das,” tai jokia organizacija 
gyvuot negalės. Aš visuo
met laikiau sekretorių inte
ligentišku vyru, kuris su
pranta visuomenės reikalus, j 
O čia, pasirodo, kad už ge
rą darbą velniai atmoka, ką 
ir aš gavau.

Ex Reporteris.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTLSTAS

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

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
SEREDOM1S iki 12 djeną 

Ofisas ••Keleivio” name. 
251 Broadway, 

tarp C ir D street 
SO. BOSTON, MASS.

duos

EIDUKAS
; siuvėjas
I I

Persikėlė j naują vietą j
322 BROADWAY 

(tarp D ir E) 
! Taisome vyriškus ir moteriš- 
I kas drapanas ir parduodam j 
t naujas. Kaina prieinamiausią, j 
t Nepamirškit savo kriaučiaus. j 
{322 BROADWAY, So. Boston!

CASPERS BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOUth 4645

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu .pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (įtorage) už 

nuošimčiu huo daiktų vertei.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

249 BROADWAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PASIVĄIŠINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patanikvimą užtikrina
me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų i užeit pas mus pavie
šėti.

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

arba Somerset 2014-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKST( 

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

LIETUVYS
OPTO MET RIST AS

Išegzaminuųju akis, priskiriu 
akinius, kreidas akis atitiesinu 
ir abblyoplškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku. .
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.
Ffank Zarveckas
Vincas Balukonis

PAMATYKIT NAUJĄ 
TYPEWRITER!

PORTABLE UNDERWOOD

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

Tel. University U466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

CAMBRIDGE, MASS.

Instrukcijos Dykai!

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

ROLAND KETVIRTIS & C0.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- 

; j kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčis 
nuo reumatizmo, žaizdą, 
ulcerio, kancerio, tumors’o, 

T^’arba nuo bile odos ar gal- 
sLA vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per ši mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY321^"^ s
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.
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LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. į 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4649

BLINSTRUB'S
and Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. 
GERIAUSI BOSTONE! KĄINA STEBĖTINAI ŽEMA.

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

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

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ, 
UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobiliai ir 
Trokus visokių išdirbu .čių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiumi —• oavininkai.

Taisymo ir detr.o;.»travimo vieta: 
1 HAMLiN STREET 

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


