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PRANCŪZŲ KAPU ALI- '""Z? S 
ŠTAI ARDO SAVO TĖVYNĘ«

KINAI PRADĖJO
LUPTI JAPONUS

Nubraukė Fašis
tams Nosį. Roose veltas Jieško Vaistų

Pagal Japonijos konstitu
ciją, imperijai vadovauja 

_ karalius. Tačiau spręsda- 
—— ... Imas labai opius valstybės
gaĮls ^auJp kabineto suda- klausimus, jisai sušaukia

siūlė Blumui pamėginti ka-1 
binetą organizuoti. Šiam1 
atsisakius, vėl buvo pakvie
stas buvusis Chautemps, ku
ris dabar ir tariasi su kitų 
partijų lyderiais.

Prie dabartinio parla
mento sąstato, jokia vyriau
sybė Francuzijoj negalės iš
silaikyti, jeigu jos nerems 
kairiosios partijos, kurios 

parlamento didžiu-

PARDUODA FRANKĄ IR 
IŠVEŽA AUKSĄ.

Norėjo išstumti iš Liaudies 
Fronto komunistus ir įvyko 

valdžios krizis.
Rašant mums šiuos žo

džius, Francuzijoj nėra val
džios. Ji sugriuvo dėl bui> 
žuazijos intrigų ir šunybių. 
Buržuazija pradėjo parda
vinėti savo valstybės pini
gus ir gautą už juos auksą 
arba svetimų valstybitf va- sudaro 
liūtą gabenti į užsienius, mą. Francuzijos parlamen- 
Dėl to pradėjo labai kristi tas susideda iš trijų blokų: 
franko kursas. Darbininkai kairiųjų, dešiniųjų ir vidu- 
pradėjo nerimauti, nes,1 rio. Tie blokai susideda išpradėjo nerimauti, nes, ’ rio.
franko kursui nukritus, jie sekančių partijų: 
jau nebegalėjo už gauna
mas algas nusipirkti sau 
duonos. Dėl to prasidėjo 
streikai. Paryžiuje buvo pa- 
2L_L___j net generalinisškelbtas 
streikas.

Premjeras Chautemps (iš
tark: Šotan) nusistatė prieš 
darbininkus. Pary ž i a u s 
streikas buvo sulaužytas. 
Tuomet Chautemps pasišau-1 
kė bendron konferencijon 
darbininkų atstovus ir darb
davius, kad išlyginus nesu
sipratimus. Darbininkai su-

Sergančiam
Sovietai Uždaro An
glijos Konsulatą.

Latvių, estų, norvegų ir šve
dų agentūros taipgi 

likviduojamos.
Maskvos žiniomis, Sovie

tų valdžia nutarusi uždary
ti Leningrade penkių vals
tybių konsulatus, būtent: 
Anglijos, Estijos, Norvegi
jos, Švedijos ir Latvijos. 
Rusai aiškiną, kad tai esą 
daroma pagal bendrą So
vietų politikos planą ir ta
me nesą nieko nepaprasta. 
Sovietų valdžia jaučianti, 
kad svetimų valstybių kon
sulatai Sovietų Sąjungoj 
esą nebereikalingi daugiau. 
Išimtis esanti daroma tik 
toms valstybėms, su kurio
mis Sovietai turį padarę 
tam tikrų sutarčių dėl kon
sulatų.

Bet svetimšaliai Maskvo
je esą tos nuomonės, kad ši
tų konsulatų uždarinėjimas 
yra surištas su vedama da
bar kova prieš svetimų vals
tybių šnipus.

ŠARKIENĖ PASAMDĖ 
JUODVEIDĘ UŽ “PAČIĄ” 

SAVO DARBININKUI.
St. Louis, Mo.—Antano 

Šarkio įstaigoj čia sustrei
kavo! darbininkai ir unija 
pastatė vieną pikietą, kuris 
vaikščioia apie duris skelb
damas, kad pas Šarkį strei
kas. Šarkienė pasisamdė 
juodveidę, davė jai bukietą 
gėlių, užkabino ant jos iš
kabą su užrašu: “Just Mar
ried.” Nigerka vaikščioja 
šalia pikietuojančio strei- 
kierio su ta iškaba, o žmo
nės žiuri ir juokiasi. Išrodo, 
kad tas vyras vos tik apsive
dė su ta juodveide ir tuoj

, “sustreikavo.”

Šiomis dienomis sugryžo 
Amerikos buvęs Berlyne 
ambasadorius William E. 
Dodd. Jau išvažiuodamas iš 
Berlyno jis paleido keliatą 
šūvių į fašistinę diktatūrą, 
gi išlipęs iš laivo New Yor
ke jis pasmerkė nacių val
džią stačiai kaip žmogžu
džių gaują, kjiri nakties lai- 

nepatinkamus sau 
žmones. “Hitleris išžudė

Kapitalizmui
WASHINGTONAN ŠAU
KIAMI DARBO IR BIZ

NIO ATSTOVAI.
Prezidentas klausia pačių 
piniguočių, kaip pakelti jų 

smunkantį biznį.
Rocsevelto administracija 

buvo laikinai ištraukus skę- 
l stantį kapitalizmą iš depre
sijos balos. Bet kaip tik ka
pitalistai atsistojo savo ko
jomis, jie tuoj ėmė atakuoti 
Rooseveltą, kad jis nori 
jiems diktuoti, kaip biznį 
vesti. Iki šiol jų Wall Stree- 
tas vis diktavo Washingto- 
nui, o dabar Washingtonas 
užsisėdo ant Wall Streeto. 
Tai yra socializmas, dikta
tūra, pradėjo šaukti vos tik 
ištraukti iš balos plutokra- 
tai.

Bet vos tik Washingtono 
valdžia tuos rėksnius paliko 
vienus, jie tuojaus ir vėl į- 
klimpo su savo bizniu į ba
lą. Į kelis mėnesius prasidė
jo kita depresija.

Taigi pereitą sąvaitę Roo- 
seveltas pasišaukė Wash- 
ingtonan tuos gudrius vyrus 
ir paklausė, kodėl dabar jų 
biznis susmuko, ir kas rei
kia daryti, kad jį pakelti?

Suvažiavo patys stambiau
si Amerikos kapitalo šulai. 
Gelžkelių Associacijos pir
mininkas Pelley pareiškė, 
kad nuo 1937 metų vidur
vasario geležinkeliai palei
dę jau 75,000 darbininkų. 
Gelžkeliai neturį darbo dėl 
to, kad susmuko visa pra
monė. Kaip pramonę pakel
ti, vaistų jis nežinąs.

Medvilnės Audimo Insti
tuto galva Murchison pasa
kė, kad pereitą pavasarį 
medvilnės audinyčiose dir
bo 467,000 darbininkų po 
38 valandas į sąvaitę, o da
bar dirba tik 390,000 žmo
nių po 25 valandas.

Du Ponto kompanijos pir
mininkas, Lamont du Pont, 
pranešė, kad rugsėjo mėne
sy jo kompanijoj dirbo 59,- 
800 žmonių, o dabar tik— 
55,000.

Kiti pramonės kapitonai 
nurodė ir “vaistus,” kuriais 
galima butų sukliurusią ka
pitalizmo sistemą sustiprin
ti. Štai jie:

1. Kongresas turi panai
kinti mokesčius ant stambių 
korporacijų perteklių.

2. Panaikinti algų ir va
landų įstatymą, kad butų 
galima numušti darbinin
kams algas ir pailginti dar
bo valandas.

3. Pakeisti Wagnerio Įsta
tymą taip, kad jis negintų 
darbininkų unijų.

4. Sustabdyti visokias re
formas, kad stambaus biz
nio stambus vyrai turėtų už
tikrintą ateitį.

5. Panaikinti arba sušvel
ninti anti-trustinį įstatymą.

6. Valdžia turi liautis kri
tikavus stambųjį biznį, nes 
tokia kritika gąsdina kapi
talą.

7. Subalansuoti valdžios 
biudžetą.

Bet'ką daryti su 10,000,- 
000 bedarbių, to nepasakė 
nei vienas storkaklis.

Buvo pakviestas pas Roo
seveltą ir CIO vadas John 
Lewis, bet ką jis pasakė, 
kapitalistų spauda nerašo.

Komunistų armija sudavė 
priešui sunkų spiugį Šansi 

provincijoj.
Šios sąvaitės pradžioje 

iš Kinijos atėjo jau geresnių 
žinių. Jos sako, kad pasku
tinėmis dienomis kiniečiai 
parodė didelio atsparumo 
ir trijuose frontuose sudavė 
priešui skaudžių smūgių. 
Kiniečiu pranešimas sako: , - °

1. Kad aštuntoji Kinijos zmo ,es- _ .
armija, sudaryta š buvus os ?auPau Zm.On‘ !. 5
komunistų armijos, pridarė 
japonams sunkių nuostolių 
Šansi provincijoj’.

2. Kita kiniečių armija,
grįždama kontratako mis 
Yangtze paupiu, nuvarė ja
ponus atgal, užėmė du mie
steliu netoli nuo Wuhu ir 
dabar ruošiasi atsiimti patį 
Wuhu miestą. |,

3. Kiniečiu partizanu bu- !^U1^ (aslstai mosią, 
iys Putungo pusiasaly, ties 
Šanchajum, atėmė iš japo-j 
nų Kvanšą.

4. Išlaukinės Mongolijos 
kariuomenė žygiuoja prieš 
Poatau, Sujuano provinci
jos šiaurėj.

Iš Kiangsi provincijos So
vietų Rusijoj pagaminti or
laiviai bombardavo japonų 
aviacijos laukus ir kareivių 
koncentracijas. Dabartinis 
Kinijos valdžios galva 
Kung pareiškė, kad Berlyno 
ir Tųkijo paleisti paskalai, 
biik Kinija jau" sutinkanti 
taikytis, neturi jokio pa
grindo. Kinija galinti tęs

gaus naujo kabineto suda- klausimus, jisai sušaukia 
Prezidentas pa-i imperijos Tarybą, kurion 

............  *’ “ kviečiami visi ministerial, 
aimijos generolai ir visi kiti 
jo patarėjai. Kad šitokia ta
ryba yra šaukiama tik nepa
prastai rimtais momentais, 
tai galima matyt jau ir iš to, 
kad ji renkasi labai, retai. 
Pavyzdžiui, ji buvo susirin
kusi per kinų-japonų karą 
1894-95 metais, paskui vėl 
buvo susirinkusi per rusų- 
japonų karą 1904-5 metais, 
o trečią sykį — per pasauli
nį karą. Taigi, per 43 metus, 
pereitą sąvaitę buvo tik ket
virtas jos susirinkimas.

Po šito susirinkimo, Ja
ponijos valdžia pasiūlė Ki
nijai taikos planą. Svarbiau
si to plano punktai yra šie:

1. Kinija turi pripažinti 
Japonijai teisę išnaudoti i 
Kinijos gamtos turtus, pri
pažinti sprendžiamąjį bal
są nustatant Kinijos muitus, 
susisiekimą ir transportą.

2. Kinija turi įneiti į anti- ’ 
komunistinių valstybių blo
ką.

3. Japonijai turi but pri
pažinta teisė laikyti savo 
kariuomenės garnizonus Ki
nijos miestuose.

4. Turi but nustatytos zo
nos!, !kur Kinijos kariuome
nė neturės teisės įneiti.

5. Japonija pripažins tik
tai tokią Kinijos valdžią, 
kuri pasižadės išvien su ja
ponais vesti karą prieš ko
munizmą, kitaip pasakius— j 
prieš Rusiją.

Bet Kinija, matyt, nelin
kusi tokiomis išlygomis tai
kytis, nes paskutinėmis die
nomis jos armija pradėjo 
smarkiai atakuoti japonus.

Kairysis blokas:
Socialistų ................
Radikalų socialistų
Komunistų ................
Neprikl. socialistų ....
Neprikl. komunistų ..

Dešinysis blokas:
Dem. respublikonai 
Liaud. demokratai .... 
Konservatoriai ...........

Centras:
Demokratų vienybė
Kairiųjų radikalų ....
Išviso 618 atstovų. Vadi-

146
116
72
37
10

88
23
11

84
31

tiko konferencijoj dalyvau- namam kairiųjų blokui iš to 
ti, bet kapitalistai ją boiko- prikląuso 381 ‘balsas, _ tuo
tavo. , ■ ' ;

Francuzijoj tuo tarpu pli-

Doi uaiocw, 
tarpU kai dešinieji turi vos 
tik 1Ž2 balsu. Aišku, kadv * 1 vi IX.

to didziausis nerimas, nes dešinieji'negali valdžios pa- 
franko kursas vis smuko ir imti į savo rankas. Bet bėda
smuko. Mat, “patriotai” vis 
j j pardavinėjo, ;
savo tėvynės pamatus. _______ , ~ ___ __________

Pereitą penktadienį į par- tams ir komunistams nelen-

ir kairiems, kad jiems rei- 
ardydami kalinga socialistų radikalų 

i parama, o tikriems socialis-

lamentą atėjo premjeras 
Chautemps teisint savo poli* 
tiką ir reikalauti, kad parla
mentas pareikštų jam savo 
pasitikėjimą. Jis apkaltino 
darbininkus, bet nieko ne
pasakė, kad fabrikantai 
boikotavo jo šaukiamą kon
ferenciją ir varo didžiausį 
sabotažą prieš Liaudies 
Fronto valdžią. Parlamen
te pašoko komunistai ir pra
dėjo kaltinti premjerą, kad 
jis yra darbininkų priešas ir 
buržuazijos bernas. Jis gina 
tą buržuaziją, kuri sabota- 
žuoja jo paties vyriausybę.

Chautemps tuomet pasiūlė 
komunistams pasitraukti iš 
Liaudies Fronto. Bet tuo
met iš kabineto išėjo ir so
cialistai, kurie turėjo 9 mi- 
nisterius. Pasilikęs tik su 
vienais savo buržuaziniais 
radikalais, Chautems turė
jo iš valdžios rezignuoti.

Francuzijos prezidentas 
Lebrum buvo pakvietęs bu
vusį finansų ministerį Bon- 
net’ą, kad sudarytų naują 
vyriausybę. Bonnet yra so
cialistų radikalų žmogus. O 
Francuzijos socialistai radi
kalai nėra tokie radikalus, 
kaip jų vardas. Tai yra bur
žuazijos liberalų partija, 
kuri darbininkų klausimais 
yra gana atžagareiviška. 
Bet ji viena negali valdžios 
sudaryti, nes ji neturi parla
mente didžiumos. Stipriau
sia partija Francuzijos par
lamente yra socialistai. To
dėl Bonnet pakvietė socia
listų vadą Blumą ir pasiūlė 
sudalyti *" naują Liaudies 
Fronto vyriausybę tik iš tų 
dviejų partijų, komunistus 
visai aplenkiant. Blumas ši
tą pasiūlymą atmetė, ir Bon- 
nęt pranešė prezidentui ne

gva su tais radikalais susi
tarti. Dėl to buvusi iki šiol 
Liaudies Fronto valdžia ir 
negalėjo buržuazijos sabo
tažo sustabdyti.

Kiniečiams Padeda 
Rusu Lėktuvai.

t,

Associated Press praneša, 
kan Nančane, Kiangsi pro
vincijos sostinėj, dabar vir
te verda rusų orlaivių veiki
mas. Tenai esą sutraukta 
nemažiau kaip 100 rusiškų 
bombanešių ir nemažiau 
kaip 100 rusų lakūnų ir me
chanikų, kurie dažnai pakį- 
la oran ir lekia bombarduo
ti japonų pozicijų, taikyda
mi daugiausia bombų į tas 
vietas, .kur japonai turi įsi
taisę savo aviacijos centrus. 
Be rusų, esą ir kitų šalių 
aviatorių, kurie padeda ki
niečiams atakuoti japonus.

FRICK’O KASYKLOS 
DIRBS 3 DIENAS.

Iš Pittsburgho pranešama, 
kad Frick Coal and Coke 
Co., kuri gamina anglį Uni
ted States Steel fabrikams, 
pradėjo operuoti savo kasy
klas po 3 dienas į sąvaitę. 
Iki šiol jos kasyklų maine- 
riai dirbo tik po 2 dienas į 
sąvaitę. Kai kurios jos ka
syklos nuo Kalėdų buvo vi
sai uždaiytos. Dabar ir tose 
dirbs 3 dienas, nes plieno 
fabrikai pradėjo reikalauti 
daugiau kuro.

BROOKLYNE NUŠAU- 
TAS PAUKŠTIENOS 

PARDAVĖJAS.
Pereitą sąvaitę gengste- 

riai Brooklyne nušovė Izi- 
dorą Franką, paukštienos 
pardavėja-

ANGLIJOS-AMERIKOS 
MANIEVRAI PRIEŠ 

JAPONIJĄ.
Vasario mėnesy Anglija 

ruošia jūrių manievrus To
limuose Rytuose, pasire
miant Singapuros baze.. Wa
shingtono valdžia irgi nuta- 
tarė prie tų manievrų prisi
dėti. Ji nusiuntė tenai 3 sa
vo greitlaivius: “Memphis,” 
“Milwaukee” ir “Trento- 
ną.” Washingtone kalba
ma, 'kad šie manievrai busią 
niekas daugiau, kaip tik 
bendra Amerikos ir Anglijos 
demonstracija prieš Japoni
jos plėšrumą.

WASHINGTONAS REI
KALAUJA IŠ MASK

VOS FAKTŲ.
Washingtono valdžia jau 

kelis kartus reikalavo ir pe
reitą tąvaitę vėl reikalavi
mą pakartojo, kad Maskva 
paaiškintų, kas atsitiko su 
Robinsonu ir jo žmona, ku
rie nuvyko Rusijon kaip A- 
merikos piliečiai ir tuojaus 
tenai buvo areštuoti kaip 
“trockininkai.” Atsakymo 
Maskva neduoda. Manoma, 
kad tiedu žmonės jau su
šaudyti.

MAINE’O VALSTIJOJE 
NUŠAUTA 15 MEDŽIO

TOJŲ.
Iš Augustos pranešama, 

kad šįmet per medžioklės 
sezoną Maine’o valstijoj 
buvo nušauta “tiktai” 15 
medžiotojų. Pernai buvo 
nušauta 18.

tus, negu Anglijos karalius 
Charles II septynioliktame 

- šimtmety iššudė per 20 me
tų,” pasakė Dodd. Ir jis pri

sidūrė, kad “žmonijai gręsia 
didelis pavojus nuo fašiz
mo, bet, kaip išrodo, demo- 
kratinės valdžios nežino, 

j kaip prieš tą pavojų kovoti, 
į Antras pasaulinis karas, 

’ tikrai
sunaikins musų laikų civili
zaciją.”

Dėl šitos Dodd’o kalbos 
fašistai pasijuto kaip ver
dančiu vandeniu apipilti. 
Vokietijos ambasadorius 
Washingtone tuoj nubėgo 
pas Valstybės Sekretorių 
Hullą protestuoti. Girdi, jū
sų diplomatas baisiai ap
šmeižė Vokietijos “garbę,” 
ką jus ant to sakysite? Hull 
atsakė, kad Amerikoje yra 
žodžio laisvė, ir Dodd, kaip 
šios šalies pilietis, turi pilną 
teisę kalbėti ką jis nori.

ti karą keliatą metų ir pri
vesti priešą prie visiško ban
kroto.

Kalininas Išrinktas 
Sovietų Prezidentu.

Iš Maskvos pranešama, 
kad šį pirmadienį Vyriausis 
Sovietas, arba naujas So
vietų Sąjungos parlamen
tas, išrinko Michailą Kalini
ną savo prezidijumo pirmi
ninku. Pagal naujos Sovie
tų konstitucijos, parlamen
to pirmininkas yra Sovietų 
Sąjungos prezidentas. Vy
riausiojo Sovieto arba par
lamento prezidijumas susi
deda iš 1 pirmininko, 11 jo 
padėjėjų, 1 sekretoriaus ir 
24 narių. Parlamentas susi
rinko 12 sausio.

K __________________

POPIEŽIUS PALAIMINO 
MUSSOLINI.

Pereitą sąvaitę popiežius 
pasakė pamokslą 2,000 ku
nigų ir 62 vyskupų susirin
kimui ir išgyrė Mussolinį, 
kaip labai pavyzdingą vyrą, 
nes jis kas metai duoda iš 
valstybės iždo po 1,000,000 
lirų popiežiui. Hitleris esąs 
niekai, nes nieko katalikų 
bažnyčiai neduoda ir da 
trukdo kunigams biznį da
lyt Vokietijoj.

ISPANIJOJ APSISTOJO 
KARO VEIKSMAI.

Dėl nepaprastai didelių 
šalčių ir gilaus sniego, pa
skutinėmis dienomis Ispani
joj apsistojo visi karo veiks
mai. Pereitą sąvaitę lojalis- 
tai atsiėmė da apie mylią 
žemės iš fašistų, bet tuo vis
kas ir pasibaigė.

JAPONIJOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Sprogimas Užmušė
10 Mainerių.

Harwicko anglių kasyk
loj, netoli nuo Pittsburgho, 
pereitą sąvaitę įvyko dujų 
sprogimas, kuris užmušė 16 
angliakasių. Visi jie buvo 
vedė, paliko 10 našlių ir 33 
našlaičius. Toj pačioj ka
sykloj 34 metai atgal pana
šus sprogimas užmušė 185 
mainerius. Dabar irgi tik 
per plauką nežuvo keli šim
tai, nes sprogimas įvyko kai 
kasėjai buvo jau išėję namo 
ir kasykloj dirbo tiktai tai
sytojai. Valdžios inspekto
riai nustatė, kad sprogimą 
pagimdžiusi kibirkštis.

FAŠISTU RIAUŠĖS 
VIENOJE.

Austrijos sostinėn Vienon 
pereitą sąvaitę atvyko iš 
Italijos 40 karo mokyklos 
mokinių. Austrijos fašistai 
tuoj įtaisė demonstraciją ir 
pradėjo šūkauti: “Lai gy
vuoja Mussolinis!” “Lai gy
vuoja Hitleris!” Kiti pradė
jo šaukti: “Šalin Mussoli
ni!” “Šalin Hitlerį!” Prasi
dėjo muštynės, per kurias 9 
asmenys buvo sužeisti ir 25 
areštuoti.

RADO UŽMUŠTAS DVI 
MOTERIS.

Elmonto miestely, netoli

AMERIKA BOIKOTUOS 
SPAUDOS KONGRESĄ 

VOKIETIJOJ.
48 žymiausios Amerikos 

knygų leidyklos paskelbė 
'savo nutarimą nedalyvauti 
tarptautiniame spaudos kon
grese, nes šįmet tas kongre
sas pagal eilę yra perkelia
mas iš Londono į Leipcigą. 
Gi Leipcige Vokietijos kny
gų leidėjai negalės laisvai 
kalbėti, bet turės kartoti^tai, 
ką nacių valdžia bus padik
tavus. Dalyvauti šitokiam 
kongrese butų priešinga 
spaudos laisvės principui, 
už kurį turi kovoti visi kny
gų leidėjai.

nuo Brooklyno, pereitą są
vaitę buvo rasta savo na
muose nužudyta jauna naš
lė Lenida Waite ir jos drau
gė. Abiejų galvos buvo su
skaldytos ir burnos užkimš
tos.

SOVIETAI ATSISAKĖ 
MOKĖTI ITALIJAI 

SĄSKAITAS.
Maskvos žiniomis, Sovie

tų valdžia įsakiusi visoms 
savo agentūroms nemokėti

Pereitą sąvaitę Japonijoj Italijos firmoms jokių bilų, 
labai plačiai drebėjo žemė, nes Italijos valdžia atsisa- 
bet didelių nuostolių ne- kiusi mokėti Sovietams už 
buvo. " “ | gazoliną.

RUMUNIJOJ UŽDARO- 
. MOS SOCIALISTŲ 

UNIJOS.
Darbo ministeris Cuza 

paskelbė Buchareste, kad 
greitoj ateity Rumunijoj 
busiančios uždarytos visos 
darbininkų unijos, nes joms 
vadovauja socialistai. Ru
munijoj dabar fašistinė val
džia.

WILKINSAS NERADO 
RUSŲ.

Pereitą subatą Alaskon 
sugryžo lakūnas Wilkins, 
kuris da sykį buvo išlėkęs 
jieškoti tolimoj šiaurėj žu
vusių rusų lakūnų arba jų 
lavonų. Jis buvo nuskridęs 
netoli žemės ašigalio, bet 
nieko nematė.



Antras Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Rumuniia Paskelbė Karą Žydams.

i APŽVALGA i
KATALIKŲ BAŽNYČIA 
REMIA JAPONŲ BAN

DITIZMĄ.
žmonės sako: “Ylos mai

še nepaslėpsi.” Tą patį gali
ma pasakyti ir apie Romos 
katalikų bažnyčios politiką. 
Nežiūrint kaip kunigai ne
dorus savo tikslus slepia, jie 
vistiek išlenda aikštėn, kaip 
ta yla iš maišo.

Kaip tik japonai užpuolė 
Kiniją, popiežius tuoj iš
siuntinėjo savo misijonie- 
riams Tolimuose Rytuose 
slaptą įsakymą: padėti ja
ponams. Bet kai spauda šitą 
Įsakymą sužinojo ir viešai 
jį paskelbė, kunigai pradė
jo rėkti, kad tai esąs “prasi
ma nym as.”

Bet yla vistiek lenda iš 
maišo. Štai, Kaimo laikraš
čiai praneša, kad net Lietu
voje buvo suruošta pamal
dų savaitė ir poteriauta, kad 
Dievas padėtų japonams.

O dabar pasiklausykit, 
ką anądien šituo klausimu 
pasakė kun. Murphy, Bos
tono jėzuitų kolegijos “pro
fesorius.”

Nupeikęs Amerikos laik
raščius ir valdžią, kam 
smerkia japonų žiaurumą, 
šitas jėzuitas kalbėjo:

“Į šitą karą reikia žiūrėti

tas per du metu, nebus įlei
džiami į Lietuvą, kaip netekę 
Lietuvos pilietybės.

“To akivaizdoje Ministerija 
prašo paskelbti visiems turiz
mo agentams, kad parduoda
mi laivakortes gerai patikrin
tų keleivių pasus ir tuos, ku
rių terminas išsibaigęs, atnau
jintų Lietuvos konsulatuose. 
Keleiviai su pasenusiais pa
sais gali susilaukti daug truk
dymų ir piniginių pabaudų į- 
važiuojant j Lietuvą.”
Bet šis grąsinimas neįleis

ti Lietuvos piliečių Lietu
von ir da bausti juos pini
gais nelabai aiškus. Tauti
ninkai žada bausti tuos Lie
tuvos piliečius, kurių pasai 
neatnaujinti. Lietuvos pilie
čiais iki šiol skaitėsi visi 
Amerikos lietuviai, kurie 
nėra Lietuvos pilietybės for
maliai išsižadėję. Bet atva
žiuodami Amerikon jie jo
kių pasų neturėjo; daugu
mas jų atvyko į šią šalį da 
tais laikais, kuomet Lietu
vos valstybės visai nebuvo. 
Kaip jie gali “atnaujinti pa
sus,” kurių jie nekuomet 
neturėjo?

“AŠ RAŠIAU...”
Juozas Tysliava giriasi 

“Vienybėj,” ką jis rašė pen-

čia, viršutinėj kertėj, yra parodytas Rumunijos karalius Karolis. Apačioje tas pats Karolis parodytas 
prigulęs su savo meiluže Magda Lupescu, kuri esanti žydų kilmės, šiomis dienomis Rumunijoj įvyko par
lamento rinkimai ir laimėjo reakcininkai, šito rezultate susidarė fašisto Oktaviano Gogos vadovaujamas 
binisterių kabinetas, kuris tuojaus paskelbė žydams karą. Prieš žydus prasidėjo tokia pikta agitacija, 
kad šita karaliaus meilužė buvo priversta bėgti iš Rumunijos užsienin. Dešinėj vaizdelio kertėj parody
tas ir dabartinio Rumunijos diktatoriaus Gogos snukis.
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KATALIKŲ LAIKRAŠTIS APIE 
.JERSEY CITY MAJORĄ.

kiolika metų atgal, kuomet 
lietuviai ėmė Klaipėdą. 
Esą—

“Atsimenu, kaip šiandien. 
Nemigo naktys Lietuvos Tele
gramų Agentūros biure... To
mis neramiomis naktimis aš, 
budėdamas Eltoje, tarp 
ko, rašiau:

“Tėvynė blaivosi.
Dar trenksmas vienas.
Dar vienas kalavijas, 
Ir Vyties žirgas siekia 

jurą...”
Bet ar tai viskas, ką 

Tysliava parašė apie savo 
tėvynę ?

Ne, jis yra parašęs ir dau
giau. Kai jis atsisveikino su 
Eltos biuru ir, įsėdęs laivan, 
pradėjo plaukti Amerikon, 
tai jis, tarp kita ko, rašė:

“Sudieu, Lietuva, 
utelių apgraužta tėvynė...”

daug plačiau. Į Kiniją veržia
si ne viena tik Japonija, bet 
keliatas svetimų valstybių. 
Bet iš visų jų, tiktai viena Ja
ponija eina tenai švariais, pa
girtinais motivais.

“Japonija turi pasidaryti 
Rytuose erdvės savo skaitlin
giems ir susigrudusiems gy
ventojams, nes kitose pasaulio 
dalyse jos žmonių niekas ne
nori įsileisti. Be to, Japonija 
turi saugot Rytus, kad tenai 
neįsigalėtų Rusija.”

Ir, todėl, padėk, Dieve, 
Japonijai plėšti ir žydyti 
Kinijos žmones. Kad gau
singiems ir susigrudusiems 
japonams butų daugiau erd
vės veistis, kinus reikia iš
žudyti.

Tai ve, kokį “mokslą” 
skelbia popiežiaus agentai 
jauniems klierikams, kurie 
yra i-uošiami į kunigus 
“svietą mokinti!”

Bet kažin ką tas jėzuitas 
pasakytų, jeigu jo butan įsi
laužtų ginkluotas kaimy
nas, kaip Japonijos milita- 
ristai laužiasi Kini j on, ir, 
durtuvą įrėmęs, pasakytų 
jam jo paties žodžiais: 
“Mano šeimyna greitai vei
siasi, man reikia daugiau bams lygiai $1,117,675,682. 
erdvės, ir tu iš čia tuojaus 
pasitrauk?...”

Jeigu japonams perankš- 
ta savo salose gyventi, tai 
tegul jie įveda gimdymo 
kontrolę ir nesiveisia kaip 
žiurkės. Juk daug butų 
žmoniškiau turėti mažiau 
gyventojų ir būti visiems 
pavalgius, negu tiek veistis, 
kad reikėtų stipti badu arba 
ruošti plėšimo karus.

Bet katalikų bažnyčia 
gimdymo kontrolei prieši
nas, kaip velnias savo moti
nai. Veiskitės kaip keturko
jai, o paskui skerskit vieni 
kitus kaip bepročiai!

Ir jie vadina tai “krikš
čioniška dora.” ant kurios 
leibelio jie rašo: “Nevogk!” 
“Ne užmušk!” “Mylėk arti
mą savo kaip pats save!”

Ar galima įsivaizduoti 
didesnį melą ir veidmai- 
nybę?!

NACIAI DANIJOJ SU
PIRKINĖJA ŽEMES.
Londono “Daily Herald” 

praneša, kad dabar Danija 
esanti labai susirupinus

KAIP LOJALISTAI ATAKAVO 
TARPELĮ.

Amerikos laikraščių ko-I buvo atgabenti iš Kalata-

kita

P-

“taikiu vokiečiu veržimusi” i respondentas, Ernest He-! jud padėti apgultam Teru- 
i Danijos provinciją Šlezvi- mingway, praneša šitokių j eliui.
gą. [smulkmenų apie lojalistųi "
1 Vokiečių nesenai įsteigta žygį, ^kuris išlupo iš fašistų 

i bendrovė “Vogelsgang” ši
toje srityje nuolat sujyrki- 
nėjanti ‘ danu ūkininku u- tams buvo didžiausis smu
kius ir juose vietoj danu 1 gis, rašo Hemingway, kuo- 
ukininku apgyvendinanti met Schmelingas sumušė 
vokiečius. Ta firma tokiu Louisą, nes jie tikėjosi, kad 
budu iki šiolei jau investa
vusi Danijoj apie 21 milijo
ną litų. Dabar danai bijo, 
kad Vokietija vieną gražią 
dieną nepareikalautų Ver- 
salės sutarties “revizijos” ir 
dėl Šlezvigo, remdamosi, 
jog tas kraštas apgyventas 

! vokiečių.

nagų Taruelį.
Kumščiavimosi eksper-

Louisas sumušė Shmelingą. 
Bet da didesnis smūgis 

buvo Ispanijos karo spėlio- 
tojams, kurie laukė didelio 
fašistų ofensyvo, o tuo tar
pu lojalistai staigiu ir dide
liu ofensyvu sutriuškino fa
šistus ir atėmė iš jų Teruelį.

Kaudamiesi tris dienas 
ŠležvTgo sritis yra daniš- akinančiose sniego pusnyse, 

Ar p. Tysliava šitą savo ka, tačiau prieš karą kelias- vyriausybininkai prasiver- 
poeziją jau užmiršo, kad jis 
“Vienybėj” jos visai neci
tuoja?

dešimts metų ji priklausė žė pro apsigynimo liniją. 
Vokietijai. Danijai ji grįžo m 
tik 1919 metais.

Iš Washingtono praneša
ma, kad viešųjų darbų ad
ministracija (PWA) per 
1937 išleidusi viešiems dar-

LĖKTUVAS NUKRITO 
EŽERAN.

Ties Toledo, Ohio, į Erie 
ežerą nukrito lėktuvas su 3 
žmonėmis ir visi žuvo.

Kolektuoja Kruvinus Pinigus.

ŽADA NEĮLEISTI LIE
TUVON.

Tautininkų “Vienybė” 
rašo:

“Papildydama ankstesnius 
patvarkymus Lietuvos pilie
čiams grįžti iš užsienių, Lietu
vos Vidaus Reikalų Ministeri
ja paskelbė 1937 m. gruodžio 
9 d. Nr. 39154 įsakymą, kad 
tie keleiviai, kurių pasų termi
nas išsibaigęs ir neatnaujin-

Amandus Hochmuth, barzdotas vokietys iš Trentono, kal
basi su New Jersey valstijos gubernatorium Hoffmanu, 
kuris davė jam $1,000 čekį kaip atlyginimą už liudymą 
prieš Hauptmanną. Jo parodymas buvo toks, kad už są- 
vaitės prieš Lindberghų vaiko išvogimą, jis matęs toj apy
linkėj žmogų, kuris buvęs “labai panašus į Hauptmanną.”
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TAS ]“The Catholic Worker,” 
New Yorke leidžiamas mė
nesinis katalikų laikraštis, 
išspausdino šitokį atvirą 
laišką į Jersey City miesto 
gyventojus:

“Paskutinėmis sąvaitė- 
mis jūsų majoras Hague 
pradėjo karą prieš CIO. Ži
noma, tame nieko nauja. Iš 
reakcinės politikierių maši
nos vado (o jei norit, dikta
toriaus) to tik ir galima ti
kėtis. Žmogus būdamas jo 
vietoj, turi pataikauti tur
čiams ir bankininkams, kad 
išsilaikytų valdžioje. Majo
ras Hague yra sistemos da
lis. žiaurios, grobikiškos, 
vagiškos kapitalizmo siste
mos dalis. Jis nieko kita 
nežino. Jis elgiasi tik kaip 
klastingu interesų įrankis. 
Todėl mes kreipiamės ne 
prie jo, bet prie jus, Jersey 
City piliečiai.

“Buvo paskelbta, kad jus 
pilnai pritariat savo majoro 
vajui prieš CIO, jo suži- 
niam naikinimui pilietinių 
teisių. Mes nenorim tam ti
kėti. Taip, mes matėm jūsų 
spaudos, jūsų karo vetera
nų, nekuriu jūsų dvasiškių, 
jūsų politikierių ir kitų pra
nešimus, kad jus stojat ‘ra- 
dikalizmui’ skersai kelio ir 
kartu su savo majoru ir ki
tais laužot prigimtas teises. 
Taip, mes skaitėm apie tai 
jūsų spaudoj, Jriet mes neno
rim tam tikėti.

Prigimtos žmonių teisės.
“Mes manome, kad jus, 

eiliniai Jersey City piliečiai, 
gerbiat prigimtas žmonių 
teises, kurias garantuoja 
mums Konstitucija. Ir mes 
manom, kad jus padėsite 
darbininkų unijoms ir ki
toms Jersey City grupėms

jūsų kovą ginant pilietines 
teises. Naudoti tikybinius 
žmonių jausmus nešvariems 
tikslams, tai paprastas poli- 
kierių triksas. Bet bažnyčia 
visuomet privalo stoti už 
prigimtas žmogaus teises, o 
prie tų teisių priguli ir dar
bininkų teisė organizuotis 
bendram savęs apsigyni
mui ir savo būklės gerini
mui. Bažnyčia turi pripa
žinti, kad darbininkas turi 
teisę streikuoti ir turi teisę 
kalbėti apie savo reikalus.

“Ponas Hague ir jo gau
ja atmeta šitas teises. Bet 
mes tikimės, kad jus pakil
site savo rūstybėj ir parei
kalausite, kad prigimtos 
žmogaus teisės Jersey City’- 
je butų atsteigtos.”

Po šituo straipsniu pasi
rašo “The Catholic Work- 
er’io” redaktoriai.
— -.............—

Jaunimo Žurnalo
Reikalu.

Kiek jūsų miestas gavo 
prenumeratų ?

Daugelis klausia, kodėl 
iki šiol da nėra išėjęs naujas 
lietuvių jaunimo žurnalas, 
“The Voice of Lithuanian- 
Americans”? Reikia pasa
kyti, jog jis da neišėjo to
dėl, kad iki šiol musų rėmė
jai kolonijose da neišsijudi
no į darbą rinkti prenume
ratų ir aukų. Žurnalas pats 
savaime neišeis. Reikia eiti 
pas žmones ir prašyti, kad 
jie užsiprenumeruotų jį.

Iki šiol pažangioji visuo
menė nepaklausė tų ragini
mų, kuriuos mes darėme 
per spaudą ir laiškais. Visi 
tur but manė, kad kas nors 
kitas jų kolonijoj darbuo-
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snaudžiančius). Viena ko
lona žygiavo į Kampilą, o 
kita vėliau paėmė Vilastrą. 
Trečia kolona puolė iš Se- 
gunto kelio ir paėmė Kas- 
tralvo.

Kitos dvi kolonos puolė 
Teruelį iš šiaurės rytų, pa
ėmė Konkud ir nukirto Ka- 
latajud ir Saragosos gele
žinkelį.

Kai šeštadienį mes visą 
naktį važiavome iš Teruelio 
į Madridą, norėdami pasau
liui paskelbti ką matėme, 
mes sužinojome, kad 10,000 
italų kariuomenės buvo ati
traukta iš Gvadalacharos 
fronto ir permesta į šiaurę 
nuo Teruelio. Kariuomenę 
gabenę traukiniai buvo 
bombarduoti ir apšaudyti iš 
kulkosvaidžių.

Žinovai apskaičiavo, kad 
30,000 sukilėlių jau buvo 
sukoncentruota prie Kala- 
tajud—Teruelio kelio kontr- 
ofensyvai.

Teruelio puolimas pasie
kė savo tikslą, nes privertė 
gen. Francą išmesti kozerį 
tuo metu, kada, jam nenau- 
dingiausia ir tuo budu suar
dė jo planus pulti Gvadala- 
charą ir Aragoną.

Neįprastame šaltyje mes 
stebėjome mūšį, kuris gali 
nulemti visą šį karą. Iš deši
nės matėsi sniego kalnai, 
kurių šlaitai apaugę me
džiais. Apačioje besivin- 
giuojąs Satungo kelyje esąs 
tarpkelis, iš kur, daugelis 
manė, pulsiant gen. Franco 
kariuomenę prasiveržti į Vi
duržemio jurą.

Lėktuvų nesibijojome, 
nes tokiu pasiutusiu oru lėk
tuvai nedrįso rodytis.

Bet viršum musų galingu 
ūžėsiu pasirodė 36 vyriau
sybininkų bombanešiai, iš
sirikiavę laukinių žąsų tri
kampiu, o paskui juos apie 
36 naikintuvai.

Jie nuskrido už priešo ko- 
bombardavo 

sukoncentruotas priešo jė
gas ir įsistiprinimus. Nežiū
rėdami blogo oro, vyriausy
bininkų lėktuvai veikė visas 
3 dienas, kai tuo tarpu suki
lėlių lėktuvai veikė tik 2 
dienas.

Penkios kolonos 
3,000 sukilėlių įgulą 
elyje visai netikėtai

Teruelio priemiesty esan- 
Ičiame Kapinių kalne, tuo 
budu sutriuškindami pasku
tinę stiprią sukilėlių apsigy- 
nimo liniją.

1 Tris dienas susisiekimas 
su Terueliu buvo visai nu
kirstas ir vyriausybinin- 

! kams sėkmingai pavyko pa
imti sukilėlių strateginius 
apsigynimo punktus — mie
stelius, saugojančius Terue
lį iš šiaurės, pietvakarių ir 
pietų: Konkud, Kampilo ir 
Vilastra.

Kai mes nuo kalno viršū
nės, esančios netoli Teijue- 
lio, stebėjome mušius,’ vos 
išlaikydami žiūronus dėl ne
paprastai smarkaus vėjo, 
kuris kirto sniegą į musų 
veidus, vyriausybės kariuo
menė paėmė Teruelio Mue- 
lą. Muela, tai tvirtovės for
tas, saugojąs ir ginąs mies
tą, sustiprintas betonuotais 
kulkosvaidžių lizdais ir ap
suptas tankų spąstais, paga
mintais iš nusmailintų plie
ninių bėgių.

Nors tai buvo nepraeina
ma vieta, bet 4 kuopos šią 
vietą taip puolė, tarytum jie 
nebūtų girdėję apie tos vie
tos nepaimamumą.

Šios tvirtovės gynėjai 
puolė bėgti atgal į Teruelį ir 
tuoj po pietų mes matėme 
kitą batalijoną, prasiver
žiantį pro betoninius sustip- uit nusnm 
rinimus kapinėse. Paskuti- vos linijų ir 
nis Teruelio gynimosi punk
tas buvo sutriuškintas ir Te- 
ruelis apsuptas.

Tuo tarpu į šiaurę nuo 
Kondud, Sorijos kelyje, vy
riausybininkai atrėmė ketu
rias sukilėlių atakas, kurie

atstatyti tas teises, kurios 
taip aiškiai ir neatskiriamai 
joms priklauso.

“Jūsų majoras mėgino 
apdumti jums akis ‘iškelda
mas faktą,’ kad Roger Bald
win, kuris gina CIO uniją, 
esąs ‘raudonas komunis
tas.’ Mes manom, kad tai 
prasimanymas ir nesąmonė. 
Kodėl majoras užtyli tą fak
tą, kad p. Baldwinas nesykj 
yra gynęs fašistus ir Ku 
Kluksierius? Kaip advoka
tas, p. Baldwinas gali ginti 
kiekvieną, kam tik norima 
suvaržyti ar atimti laisvę. 
Todėl aišku, kad puolimas 
prieš Baldwiną yra kamu
fliažas. Tas neturi nieko 
bendra su tikruoju klausi
mu: KOKIĄ TEISĘ JŪSŲ 
MAJORAS TURI DESPO
TIŠKAI UZURPUOTI A- 
MERIKOS DARBININKŲ 
TEISES? KOKIĄ TEISĘ 
JIS TURI SKELBTI SAVE 
ESANT ĮSTATYMU?,

“Jeigu p. Hague gali taip 
biauriai laužyti piliečių tei
ses; jeigu jis gali, jums ne
sipriešinant, viešai girtis, 
‘Aš pats esu Įstatymas;’ jei
gu jis gali turėti ant miesto 
tokią kontrolę, kad negali
ma sušaukti net ir protesto 
mitingo prieš jį ir jo maši
ną. tai ištikro. fašizmas gali 
įvykti ir čia (It Can Happen 
Here).
Katalikai neprivalo klau

syti mulkintojų.
“Bet mes turime vilties, 

kad jus, eiliniai Jersey City 
piliečiai, nepasiduosit mul
kinami. Gal neužilgo teks 
išmėginti, ar Jersey City vis 
dar tebėra Amerikoje. 
Kuomet prie to bus prieita, 
tai mes tikimės, kad jus ne
įeisite sau dumti akių rau
donu baubu, kuriuo p. Ha
gue dabar teisina savo karą 
prieš darbininkų organiza
ciją.

“Netikėkit tam melui, 
kad visi katalikai turi stoti 
už Hague, kad visos katali
kų grupės jį remia. Tas ne
tiesa. ‘The Catholic Work
er’ yra tik vienas iš dauge
lio tų grupių, kurios rems

jasi. Ir todėl dar nesame 
sukėlę reikalingos sumos pi
nigų, reikalingo skaičiaus 
prenumeratų. Musų buvo 
nusistatyta sukelti 500 pre
numeratų ir $1,000 auko
mis, pirm leidimo. Ir mes, 
leidėjai, nusisprendėme tos 
kvotos pasiekti pirm ėjimo į 
spaudą. . ,

Pritarimo jaunuolių žur
nalui yra daug — tą liudija 
laiškai, kuriuos mes gau
nam. Ir jei visi musų prita
rėjai butų iki šiol veikę, taip 
kaip reikėjo veikti, tai bū
tume ne penkius šimtus, bet 
du ar tris tūkstančius pre
numeratų gavę.

Bet dar nepervėlu. Susi
koncentruokime savo šp.ė- 
kas, palenktiniuokim, ir pa
žiūrėkime, kuris daugiau 
prenumeratų galės surinkti. 
Darykime tai visose draugi
jose, SLA., LDS., ALDLD. 
ir kitų organizacijų kuopo
se. Jei visi taip pasidarbuo
sime, tai “Voice of Lithua
nian American” galės išeiti 
su vasario mėnesiu.

J. Orman.

DIDELI SUNKUMAI 
ITALIJOJ.

Paryžiuje leidžiamas są- 
vaitraštis “Choc” sakosi iš 
tikini šaltinių gavęs žinių, 
kad Italijos vidujiniai sun
kumai pasiekė labai didelio 
laipsnio. “Specialinis Tri
bunolas” dirba išsijuosęs ir 
nespėja susidoroti. Ispani
jos ekspedicija neturi vi
suomenės pritarimo, kai ki
nematografuose rodoma į- 
vykiai iš Ispanijos, publikoj 
viešpatauja prislėgta tyla. 
Finansiniai režimo sunku
mai yra dideli, mokesčiai' 
auga: prekybininkai, kurie 
1937 m. mokėjo 4,000 lirų 
mokesčių. 1938 m. turės 
mokėti 8.000, pramoninin
kų mokesčiai dažnai pašoko 
ketveriopai. Didelis nepasi
tenkinimas viešpatauja, tar
pe legionierių gijžusių iš 
Ispanijos ir Etiopijos,, jie 
jaučiasi apvilti, nes pažadai 
jiems padalyti nėra pildo
mi.
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Kur tik fašistai įlenda, 
ten vienybė pakrinka.
Lietuvių čionai skaitoma 

apie 6,000, nors tikro skai
čiaus tur but niekas nežino. 
Tautinis veikimas žymiai 
nupuolė, lietuviai netik at
siliko nuo kitų tautų, bet ir 
nuo pačių lietuvių mažes
nėse kolonijose. Šitas pa
stebėjimas musų fašistams 
nepatiks, jie rėkaus per sa
vo lapus ir draugijose buk 
aš pažeminu New Britaino 
lietuvius. O tas jų šukavi
mas, kaip tik atitiks tam lie
tuvių priežodžiui: “Vagie, 
kepurė dega!” Visiems lie
tuviams tos kaltės primest 
negalima. Seniau, čia buvo 
mažiau lietuvių, bet nebuvo 
lietuviuose tokių sutręšėlių, 
kurie vienybę ardydavo li
mes nuveikėm didelius dar
bus. Suorganizavom daug 
pašalpinių draugijų, kurios 
buvo netik skaitlingos na
riais, bet ir turtingos. Išbu- 
.davojom gražią parapijos 
buvainę ant Churcn gatvės. 
Pastatėm puikų draugijų 
namą ant Park gatvės. O 
šiandien, netik kad New 
Britaino lietuviai nieko nau
jo nepajiegia padaryt, bet 
nei senąsias įstaigas, negali 
tinkamai užlaikyti. O kas 
tam kaltas?

Keliatas parplių, pasi
skelbdami patrijotais, len
da į visokį veikimą, kurie 
paliečia lietuvių kulturi- 
nius reikalus. Ir kur tik jie 
įlenda, ten palieka savo 
pėdsaką. Daug metų atgal, 
draugijų name ant Park st. 
įsisteigė lietuvių kalbos pa
mokos čia gimusiam jauni
mui. Lietuvybės reikalu tas 
davė daug gero. Į komi
siją sulindo tautininkai, ku
rie šūkaudami dideliais pa
trijotais, bet reikalo vest 
nesugebėjo ir mokykla pa
kinko. Pinigų buvo, da ir 
šiandien du valdybos na
riai ir kasierius laiko savo 
kišeniuje apie 10 dolerių. 
O tie pinigai priguli bend
rai draugijų valdybai, nes 
ji draugijų iniciatyva pamo
kas suorganizavo.

Štai kitas įvykis. Apie 3 
metai atgal pradėjom orga
nizuot vadinamą “Connec
ticut Federation Lithuanian 
American Citizens.” Čia tie 
patys poteriai. Valdybon 
sulindo tautininkai. Musų 
New Britaino skyrius du 
metai susirinkimų nešaukia, 
pas kasierių da yra virš .$20. 
O pabandyk tiems juodnu
gariams pastebėti, tuojaus 
jie pradės patrijotiniais Šu
kiais šaudyt. Pažiūrėkime 
kad ir į New Britaino SLA. 
kuopos buvusius valdinin
kus, ir tie savo tautiškų 
pirštų pėdsakus paliko, žo
džiu pasakius, tautininkai 
lietuvių kultūriniam darbui 
visados trukdė. Štai kad ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui, musų fašistai ken
kė. Parduodant Lietuvos 
paskolos bonus, tie “did
vyriai” ne tik patys nepir
ko, bet viešai niekino, o da
bar dideli patriotai, pirmie
ji puola komunistus, kurie 
draugijų name laikydavo 
parengimus, puldavo pa
žangiųjų draugijų narius ir 
putodami puola visokį pa
žangių lietuvių veikimą.

Kas įvyko su mus jauni
mu, visas pas svetimtaučius. 
Lietuvių namas jaunimui 
neprieinamas. Daug kartų 
jaunuoliai kreipėsi į drau
gijas, bet pasidėkavojant 
tautininkų vadovybei, jie 
nebuvo tinkamai priimti. 
New Britaino jaunime yra 
geni sportininkų, jiems rei
kia vietos, parankumų, kur 
jie galėtų lavintis. Ar jiems 
kas nors teikiama, ar jais 
rūpinamasi. Tą viską gali
ma butų sutvarkyti, jeigu

nebūtų užsispyrėlių, kurie 
stabdo visokį progresą! Jie 
pasakys, kad tiems reika
lams nėra pinigų. Rėksniai 
tautininkai, vieton vaizduot 
save didvyriais, nelaikykit 
visuomenės pinigus savo ki- 
šeniuose, tuos pinigus su
naudosime geriems tiks
lams, trukumams da suau- 
kausim ir pa darysim tinka
mus įrengimus musų jauni
mui ir jį auklėsime savo na
muose. Pasitraukit New Bri
taino fašistai lietuviams iš 
kelio, visokis veikimas lie
tuviuose pagyvės.

Viestartų Žentas.

LAWRENCE, MASS.
Pardavė “Vytauto Prie

glaudą.”
Šių metų 3 sausio parduo

ti iš varžytinių “Vytauto 
Prieglaudos namai,” kurie 
buvo įsteigti 1934 metais. 
Pardavimo priežastis buvo 
ta, kad žmonės, sudėję tam 
reikalui pinigus, bandė juo. 
po mėnesio laiko, o kiti 
dar ir greičiau, atsiimti savo 
šėrą. Kitas sunkumas buvo 
tas, kad tą fauną nupirkus, 
jon reikėjo įdėti dar apie 
3,000 dol. vertės mašinų, 
kad butų galima ją operuo
ti. Bet, vieton pridėti tiems 
įtaisymams, pinigai buvo vis 
traukiami iš faunos pajamų 
už pieną, ir tuo budu susi
darė arba užsivilko daug 
nemokėtų bilų, už kurias 
kreditoriai pradėjo tos į- 
staigos direktorius spausti. 
Pastarieji, kad nuo tų visų 
sunkumų pasiliuosuoti, pa
leido “Vytauto Prieglaudą” 
ant “Sheriff Sale,” tuo budu 
nusikratydami visų bilų. 
Bet drauge jie nubraukė ir 
investmentus savo draugų- 

, parapijom?. Tą įstaigą nu
pirko atgal keliatas tų pa
čių parapijom?: K. Vidunas, 
A. Lapinskas ir kiti.

Kas dabar daryti, kad 
žmonių investmentai nežū
tų? Pirmiausia, reikia vi

ešiems žmonėms susirinkimą 
padarius susitarti remti tą 
įstaigą perkant jos pieną. 
Kada bus visų žmonių geri 
norai parodyti, kada tos pa
čios įeigos bus gaunamos 
kaip seniau, iki .$900 ir 
$1,000 mėnesiui, tai nebus 
sunku tas skolas po biskį iš
lyginti ir tik tokiu budu 
žmonės nieko nenustos. Ka
da buvo Vidunas su Lapins
ku užklausti, ką jie mano 
daryti, tai jie tą pat pasakė. 
Taigi reikia pasveikinti jų 
drąsą, jų užsimojimą ir tuos 
gerus norus, kuriuos jie su 
savim turi. Tik prie jų rei
kalingas visų žmonių koope- 
ravimas. Ir kada tas bus pa
daryta, tai ir vėl ta įstaiga 
paliks lietuviams ir bus lie
tuvių.

Daugelis tikėjosi, kad at
ėjus pardavimo laikui, lie
tuviai tos nuosavybės nu
stos. Kiti gi labai nusiminė, 
kada pamatė, jog vėl tie pa
tys žmonės paėmė ūkį į sa
vo rankas. Reikia dar kartą 
pagirti ir juos už'tai pasvei
kinti, kad jie apsaugojo 
daugelio žmonių turtą ir tą 
ambiciją, su kuria lietuviai 
tą ūkį savu laiku pirko. Tik 
dabar reikalinga tų pačių 
žmonių vienybė ir susitari
mas, kad tą darbą vėl su
tvarkius ir juo pasitikėjimą 
atgavus. Kada tas bus atlik
ta, tai jie galės gauti iš tos 
korporacijos tam tikrą “šė
rą” ir galės būti vėl tikrais 
tos nuosavybės dalininkais. 
Linkiu, kad tain butų.

Lawrencietis.
PER AUDRĄ ANGLIJOJ 

ŽUVO 20 ŽMONIŲ.
Londono žiniomis, pasku

tinėmis dienomis Anglijoj 
siautė labai didelė audra su 
sniegu. Žuvę nemažiau kaip 
20 žmonių.

Netesingai įprašė Kalėdų 
eglaitę.

Salės direktoriai kasmet 
Kalėdų šventėms parengia 
vaikams eglaitę ir parūpina 
šiokių-tokių dovanėlių 
jiems. Gi pereitų Kalėdų 
apvaikščiojime rengėjai bu
vo sumanę pakviesti vaike
lius, kurie moka arba moki
nasi dainuoti arba skambin
ti. Rengėjai specialiai ne
dirbo .. nemanė rengti di
delio •‘šutum-buium, ’ tik 
rūpinosi gauti kuodaugiau- 
i'ia dovanėlių vaikams. Vai
kų susirinko apie 200, ir vi
si gavo net po keliatą daik
tų. Vaizengoviutė ir Juš- 
kauu.^uie paskambino pia
ną, fotografo Velžio sūnūs 
pagaliukais paskambino 
"Lietuvą tėvynę ’ ir susirin
kusiems tas labai patiko. 
Pakalbėjo Tysliava, A. Ku- 
relaitis ir teisėjas Laukaitis. 
Turiu pasakyti, kad Tyslia
va nebuvo kviestas, tik Lau
kaitis jį atsivedė.

Sueiga buvo smagi ir vai
kučiai, gavę dovanų, džiau
gėsi. Bet “Laisvės" kores
pondentas sako, kad šis va
karėlis norėta atžymėti “la
bai religiškai ir patriotiškai, 
bet nesisekė.”

Mat, norėta, kad vaikai 
padainuotų Kalėdų giesmę, 
kurią jie mokyklose gieda, 
tai dėlto “Laisvės” “piso- 
rius” ir sako, kad vakarėlis 
buvo “religiškas.” Aš ten 
nemačiau jokios religijos 
peršant. Ir niekam nei į gal
vą neatėjo, kad vaikeliai, 
pagiedoję giesmę, butų pa
sidarę religiški.

“Ten buvęs” sako, kad 
duotos vaikams dovanėlės 
buvo Japonijos išdirbystės. 
Tiesa, vieną popierinį žais
lą ir aš pastebėjau, kad Ja
ponijoj pagamintas; bet aš 
tikiu, kad jis buvo nupirk
tas per rengėjų neapsižiūrė
jimą, o ne dėlto, kad kas to 
norėjo.

nelaimėse nesimatė. . m /zrri
,r. . ... „ . ! Toliau Ten buvęs sako,

j Vienas pažymėtinas fak- kac] “visa šita pramoga iš- 
tas yra tas kad automobilių rodė kai sorkė^> 
nelaimėse daugiausiai zuva 1
ir susižeidžia jauni, žmonės, I Kogi “Ten buvęs’ 
tarpe 18 ir 25 metu am- 

rPna ■FoVi’aa linrliio 1 
kad 
automobiliais yra labai ne
atsargus.

Teruelio moterys su vaikais eina sveikint Ispanijos lojali- 
stų kariuomenę, kuri atvadavo jų miestą nuo žiauriųjų 

, fašistų.

KAIP PATERSONO LIETUVIAI LAU- 
KE NAUJŲ METŲ.

parengimai, ir visi pažan
giųjų. Taip neturėtų būti. 
Daibininkams reikalinga 
vienybė. Ir Naujų Metų tu
rėjo būti viena pramoga, su
rengta visų bendrai. Tada 
ir aš bučiau nuėjęs, ir kiti 
butų nuėję.”

I Žinoma, “Keleivio” re- 
; porteris turėjo su to draugo 
'nuomone sutikti.

Kel.” Reporteris.

Paterson, N. J.
Laukdami Naujų Metų, 

musų kolonijos lietuviai tu
rėjo net tris pramogas. Iš 
dviejų pramogų pelnas bu
vo skiriamas Ispanijos de
mokratijos gynėjams, bet 
apie trečią parengimą nete
ko sužinoti — gal irgi Ispa- i 
nijos laisvės karžygiams.

Kaip man, “Keleivio” re
porteriui, tai buvo daug var-! 
go, kol visus parengimus ap- j 
ėjau. Visur, kur man teko į 
būti, matėsi nemaža pažan
gių draugų, “Keleivio” skai- ( 
tytojų ir tų, kurie da ne 
skaito, bet skaitys.

Kaip tyčia, tą vakarą pa- gajs atsitikimais, daugiau 
sitaike biaurus oras, reikėjo negu kada nors praeity, 
klampoti per sniegą. Visų 1 
pirma nuvykau ant Lafa- i 
yette gatvės. Čia šeiminin
kas Dulkis šaukia svečius

ir kiti

PITTSBURGH, PA.
Nelaimingi Atsitikimai.
Šeis metais Kalėdų Šven

tės Pittsburghe turbut dau- 
' giau pasižymėjo nelaimin-

Daugiausiai žmonių žuvo 
automobilių nelaim ė s e;

, v1en tik Pittsburgh© distrik-
prie stalu po kelis kartus ir je buvo 12 žmonių užmušta 
vis skundžiasi, kad nedaug ir daugiau kaip -0 sunkiai 
publikos. Rugoja, kad kiti sužeista. Bet lietuvių sitose 
tą pati vakarą rengia pra-( 
mogas.

Svečiams pradėjus sėsti už 
stalų, muzikantai sudrožė 
maršą. Šeimininkės pradėjo 
bėgioti maistą nešiodamos. 
Man gaspadinė padavė gerą 
dešros galą prie durų. Aš tą 
kilbasą j kišenių, padėko
jau gaspadinei, kad manęs 
neužmiršo, ir per duris. Sė
dau į savo fordąjr važiuo
ju kito baliaus pažiūrėti — 
pas .farmerius. Tenai randu 
visus savo draugus: Juozą, 
Praną, Piušą, Mateušą ir ki
tus. Bet ir čia ne visi džiau
giasi Naujais Metais. Far- 
meriai skundžiasi, kad iš 
faunų negali pragyventi. 
Sako, gal žemę reikės už 
morgičius palikti. Bet vis- 
tiek Naujų Metų vakaras ir 
reikia pavalgyt. Vakaro šei
mininkas ir čia kviečia sve
čius prie stalo. Susėdam ir 
pradedam valgyt. Gaunam 
ir alaus užsigerti. Šeiminin
kas pradeda kolektuoti po 
dolerį nuo kiekvienos no
sies. Sako, kas liks nuo iš
laidų, tai bus paaukota Is
panijos lojalistams. Liko 
$4.50.

Pavalgius, užsimanėm pa
sišokti. Salės nėra. Bet far- 
nierys geras žmogus: užlei
džia mums tuščią vištinin- 
ką. Na, ir šokam taip kaip 
salėj, net iki 2 valandos ly
to.

Apie 3 valandą ryto “Ke
leivio” r.porteris “krenkuo- 
ja” savo fordą ir važiuoja į 
trečią balių. Bet tas jau bai
gėsi ir tenai neteko nieko 
sužinoti.

Naujų Metų dieną susi
tinku seną savo draugą, są- 
jungietį, socialistą, ir klau
siu: “Kur buvai vakar?” O 
jis man atkerta: “Niekur 
nebuvau. Sėdėjau namie. Ir 
kur eiti? Vieną vakarą tiys

BALTIMORE, MD. £LEVELANDO į. APYLINKES ŽINIOS

,,, __ norėjo
- iš vaikų susirinkimo?

Pas faktas liudija, I £ “Vienybėje” rašy- 
vazmedami tjamas apje šitą pramogą 

irgi prasilenkė su tiesa. Jis 
■sako: “Mat, šią pramogą 
(Pradėjo teisėjas Laukaitis.” 
I “Kaip pernai, taip ir šįmet T 1 • 1 • • 1 • )
dovaneles, kurias vaikučiai 
taip džiaugsmingai išnešio
jo.” Matyt, A. K, taip rašo, 
kad išaukštinus p. Laukaitį 
ir visą garbę jam vienam 
atiduoti; bet aš manau, kad

Mirė Jonas Bikinis.
Tūlas laikas atgal Pitts- teisėjas Laukaitis supirko 

burgh e mirė Jonas Bikinas, 
senas šios kolonijos gyven
tojas ir veikėjas. Valionis 
atvyko iš Lietuvos tiesiai į 
Pittsburghą ir išgyveno čia 
be pertraukos 41 metus. Jis ______ r ____ z ___
buvo kilęs iš Užima vėsių ir pats p. Laukaitis įsižeis 
kaimo, Raguvos parapijos, pamatęs, tokią netiesą para

šytą. Kalėdų eglaitę vai
kams parengti sumanė ne p. 
Laukaitis, bet Velzis, tuo 
laiku buvęs Bendrovės pir
mininkas; nuo to laiko ir 
rengiama kasmet. Laukaitis 
tada nebuvo nei direkto- 

čia mirė tin11!. Apie supirkimą doVa-

Paliko moterį ir gražiai iš
auklėtą šeimyną: Joną, Juo
zą, Stasį, Povilą, Albertą, 
Julę ir Alicę.

Negerai būti visų už
mirštam.

Prieš Kalėdas c............ . . - .
Aleksandras Brindza. Svei- nėlių vaikams irgi netiesa 
kas būdamas jis nesirūpino rašoma; man rodos, kad p. 
prisidėti prie jokios draugi- Laukaitis tas dovaneles ga
jos, turto jokio nepaliko, vo. labdaringų įstaigų, 
mirė prieglaudoj ir nebu-/LaisL maP rodos, butų ge- 
vo kam pasirūpinti jo palai- ,riau sakyti, kad jis gavo do- 
dojimu. Kai žmogus mir- vanehų, bet ne supirko. Pa- 
damas turto nepalieka, tai ir gabau, , kodėlgi čia vienaip 
giminių nėra. Brindza buvo " T......................... "
kilęs iš Nemunaičio parapi
jos, Alytaus apskričio. A- 
merikoj išgyveno apie 30 
metų. Koresp.

p. Laukaičiui atiduodama 
kreditas? Juk A. K. turėtų 
žinoti, kad pereitų Kalėdų 
eglaitės įrengimui buvo su
ruošta pramoga ir sukelta 

I virš šimto dolerių tam tiks
lui. Na, o kas daugiausia

<.<į xvexciviu ui;,----------- -------- -------------•
tytoją ištiko skaudi nelai-1mo/ Ogi Bendrovės sekre- 
mė. Plaunant grikius su ^9nus Lukoševičius, sa- 
oiaunama mašina, pagriebė -ės gaspadorius S. Mikuckis 
du viduriniu pirštu tiesio-Į T kiti. Jeigu mes pradėsime 
sios rankos ir nukilto iki yįenus perdaug^ aukštinti, o 
pirmųjų narių, 
administracija 
musų draugui 
užuojautą.

Glen, N. Y.—Pereita me , 
tą “Keleivio” ilgametį ^skaj-jdirbo Prįe to $10_° sukėli-

Plaunant grikius su

Keleivio” kitus, daug dirbusius, visai 
pareiškia paneigsime, tai žinokite, 
giliausią kad neteksime veikėjų.

Žylas Senis.

Kodėl šeimynos skiriasi.
Teisėjas Lausche, pralei

dęs šešius mėnesius Šeimy
ninių Santykių Teisme, pa
reiškė štai ką: “Jei šiandien 
mes turime taip daug persi
skyrimo bylų, tai kalti pa
tys teismai ir įstatymai, kad 
persiskyrusiems leidžia ves
tis su kitais. Šiandien dau
gelis reikalauja jau turėda
mi sau kitą mylimą, ar tai 
vyrą, ar tai moterį, nes abi 
pusės daro tą patį. Bet jeigu 
gavusieji perskiras negalė
tų jau kito ar kitos vesti, ta
da perskiru skaičius žymiai 
sumažėtų. Todėl perskiru į- 
statymai turėtų būti pakeis
ti.” Jis daugiausia pasmer
kia tuos vyrus, kurie palie
ka savo moterį su keliais 
mažais vaikučiais, o gavę 
divorsą, tuoj apsiveda su ki
ta. Ir daugelį kartų pasi
taiko, kad tokie vyrai ir an
trą arba trečią žmoną palie- 

! ka su mažais vaikučiais, 
kurie turi skursti, pakol už
auga sau pragyvenimą pasi
dalyti. Teisėjas Lausche 
taipgi sako, kad viešose mo
kyklose turėtu būti aiškina
mas šeimyniškas gyveni
mas ir nurodomi tikrieji 
faktai. Kai jauni žmonės 

j gyvenimo klastų nežino, tai 
(daugelis apsiveda tuoj iš 
mokyklų išėję.

Fašistinė galvosena.
Vieną gražią dieną nuei

nu į Lietuvių Piliečių Kliu- 
bą ir susitinku savo gerą 
pažįstamą. Išsikalbėjus apie 
daugelį dalykų, prieiname 
ir prie Lietuvos klausimo. 
Jis sako, jeigu Lietuvos ar 
kitų fašistinių šalių žmonės 
gautų pilną laisvę, tai jie 
nežinotų kaip elgtis, nes to
kių valstybių žmonės nepri
pratę turėti laisvę ir jie ne
sugebėtų patys valdytis. Sa
ko, kaip tėvas turi būti bosu 
savo šeimynoj, taip valsty
bėse vadai turi bosauti savo 
piliečius.

Tai yra fašistinė galvose
na. Šitaip musų tautą šmei
žė per 10 metų ir Lietuvos 
tautininkai. Norėdami savo 
smurto diktatūrą pateisinti, 
jie aiškino, kad lietuvių tau
ta da nepribrendusi pati sa
ve valdyti. Šitaip galvoja ir 
svetimi Lietuvos priešai. Ca
ro agentai visuomet aiškino, 
kad be “visagalio cieso
riaus” lietuviai nemokėtų 
valdytis. Dabar taip kalba 
Hitleris ir Želigovskis. Jų 
tikslai mums suprantami: 
jeigu lietuviai da nemoka 
patys valdytis, tai reiškia, 
kad juos turi valdyti tokie 
išmintingi vyrai, kain Hitle
ris ar Želigovskis. Bet kaip 
šitokią kvailystę gali skelbti 
musu pačių tautos žmogus 
tai sunku suprasti. Juk ši
taip galvojant galima butų 
prieiti ir prie to. kad geriau
sia lietuviams sistema, tai 
baudžiava, kur bosas su bi
zūnu daro “tvarką.” Bet te
gul tas Clevelando lietuvis 
pagalvoja, ar iįs sutiktų, 
kad jį kas pakinkytų į bau
džiavos jungą?

Laisvamanių prakalbos.
Gruodžio 26 dieną Lietu

vių Darbininkų Salėj įvyko 
prakalbos ir bankietas su 
šokiais. Visą tai buvo su
rengusi Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos kuopa, 
ši kuopa dar nesenai .gy
vuoja, bet jau atsižymėjo 
savo veiklumu. Laisvama- 
nybės klausimu kalbėjo Dr. 
Palevičius ir Matulionis iš 
Detroito. Jų tema buvo: 
“Kokią naudą neša žmo
nėms tikyba ir kunigija.” 
Kalbėtojai gerai nušvietė 
kreivą kunigu mokslą ir 
žmonių mulkinimą “dan
gaus karalyste.” Po prakal

bų buvo duota gardi vaka
rienė, o vėliau šokiai iki vė
lumos. Publikos buvo pilna 
salė.

Gruodžio 27 dieną Lietu
vių salėj įvyko L. K. Darže
lio reguliaris susirinkimas. 
Atstovų dalyvavo didesnė 
pusė, bet jokių svarbių nu
tarimų nebuvo, tik apkalbė
ta einamieji reikalai.

Jonas Jarus.

LEWISTON, ME.
Sausio 2 SLA. 31 kuopos 

buvo metinis susirinkimas 
švento Baltramiejaus Sve
tainėje, ' lankėsi veik visi 
nariai. Stanislovas Eisman- 
tas, kuopos pirmininkas ati
darė susirinkimą ir sekanti 
dalykai buvo svarstomi: 
laiškas nuo Lithuanian A- 
merican Publishers, kuriame 
buvo prašoma paramos jau
nuolių žurnalui. Visi nariai 
vienbalsiai nutarė aukauti 
$25 tam reikalui. Reikia pa
stebėti, kad musų kuopa 
turi 28 narius, bet jie visi 
darbštus ir remia tautišką 
darbą.

Toliaus svarstytas laiškas 
nuo SLA apskričio reikale 
operetės “Už Vilnių,” kurią 
pasisiūlė perstatyt “Aušre
lės” choras. Nutarta susi
tarti su Rumford o kuopa ir 
pakviesti chorą perstatyti 
operetę Maine’o valstijoj. 
Laiškas ir blanka gauta iš 
centro reikalu Našlaičių 
fondo; mat pas mus yra 
našlė su dvejata vaikučių, 
ji neturtinga ir labai sten
giasi savo vaikelius leisti 
mokslus.

Alyzas Kaulakis, finansų 
raštininkas, skaitė laiškus 
nuo ligonių. Išrinkta ligo
nius lankyti, Amelia Banu- 
laitė ir Juozapas Dailyda. 
Baigus svarstymus, buvo 
renkama nauja valdyba. 
Išrinkta: St. Eismantas. pir
mininku, J. Baltrušaitienė, 
vice-pirm., A. Kaulakis, raš
tininku, A. Daunis, prot. 
rast., J. Žilinskas, iždinin
ku, M. Dailydaitė, kores
pondente, J. Culkinis, mar
šalka. M. Drigotas L. Ba
niulis, knygų globėjai.

Reikia priminti, Lewisto- 
no lietuviai labai gailisi ne
tekę rimtos jaunuolės Pran
ciškos Bartkaitės. Ji mirė 
gruodžio 30, 1937, no sun
kios operacijos ir ligos. 
Mergaitė buvo 29 metu am
žiaus, buvo baigusi Bates 
College 1929. šešis metus 
mokino lotynų ir franeuzų 
kalbas Howland Maine 
High School, du metu buvo 
mokytoja public mokykloj 
Lewiston. Me., nes norėjo 
gyventi pas savo seną tėve1! 
mirus jos motinė’ei. Mer
gaitė buvo gabi ir visiems 
stengėsi paklausyt. Ji vi
suomet rėmė lietuviškus pa
rengimus ir visuomet daly
vaudavo su lietuviais, taipgi 
priklausė prie lietuviu čia 
augusių mergaičių kliubo. 
Tariame Pranciškai Bart- 
kaitei musų amžiną atmintį, 
o jos vienam palikusiam tė
veliui reiškiame didelės 
užuojautos jo liūdesy.

Lewistono koresp.

WORCESTER. MASS.CHESNEY’SCANTEEN
GERIAUSI IŠSIGĖR1MAI 

IR VALGIAI.
Visokia Deprtinė, Likeriai, Vynai 
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pavieniais numeriais
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!...

—O kaip tavo sveikata, 
tėve?

—Jau, ačiū Dievui, biskj 
geriau fylinu. Užėjau pas 
savo kūmą Zacirką, tai pa
sirodė, kad jis turi da iš 
krajaus atsivežęs gyvatinės. 
Jes, Maike, regu krajava 
gyvatė, per švento Kazimie
ro atiamus sugauta, ir da su 
rusiška očišcena užpilta. 
Kaip jis man užfundijo kle
bonišką mierą, tai tuojaus 
ant širdies pasidarė leng
viau! Jes, vaike, krajavos 
liekarstvos, tai ne ameriko
niškos. Čia viskas feik. Syki 
Čia nuvėjau pas žydą aptie- 
korių nusipirkti medicinos 
nuo gumbo. Ant jo lango 
parašyta, “Lietuviška-Ra- 
seiska Aptieka.” Klausiu, 
ar turi snapso ant gyvatės 
užpilto? Šiur, sako, tris do
lerius kaštuoja. Na, pamis- 
linau sau, jeigu tiek daug 
kaštuoja, tai turbut geros 
liekarstvos. Suvyniok, sa
kau, paimsiu. Bet ar žinai, 
Maike, kad kai parsinešiau 
namo ir gerai su zakristijo
nu apžiūrėjom, tai pasiro
dė, kad ne gyvatė j bonką 
Įkišta, ale katės vuodega.

—Ar nunešei atgal, tėve?
—Kaip nuneši, kad šnap- 

sas buvo jau išgertas, kuo
met mudu apsižiūrėjom.

—Na, ir niekas iš to neiš
ėjo?

—O kas galėjo išeiti? 
Naktį zakristijonas pradėjo 
katino balsu rėkti, o man 
tik pelės sapnavosi. Nuo 
gumbo nemačijo nei kiek. 
Valuk to, Maike, aš ameri
koniškų liekarstvų never ju- 
zyt. No mor!

—Atleisk, tėve, bet aš su 
tavim nesutinku. Ameriko
je yra daug geresnių vaistų, 
negu Lietuvoje. Žinoma, 
“gyvatinės” čia niekas ne
parduoda, nes tai nėra vais
tas. Tokiu biauriu kirminu 
gali greičiau užsinuodyt, 
negu išsigydyt.

—Maike, tu man nešne
kėk, ba aš ilgiau ant svieto 
gyvenau ir daugiau turiu 
ekspyrens. Jeigu gyvatė bus 
sugauta morčiaus mėnesį, 
per švento Kazimiero atlai
dus, tai geresnių liekarstvų 
tu niekur nerasi. Butų gerai, 
Maike, ir amerikonams šitą 
sekretą išvirozyt. Ot, ar tu 
girdėjai, kad Najorko mies
te žada but didelė paroda, 
kur bus parodytos viso svie
to mandrybės?

KALBOS DALYKAI Iš Plataus Pasaulio
klauso Jungtinėms Valsti
joms. Jas valdo gubernato
rius, kurį skiria keturiems 
metams Jungtinių Valstijų 
prezidentas su Senato'pri
tarimu. Tų salų iš viso tenai 
yra apie 20, bet vos tik še
šios ar septynios apgyven
tos. Klimatas sveikas, žemė 
derlinga, žiemos nėra, salos 
amžinai žaliuoja. Nuo San 
Franciscos iki Havajų Salų 
yra daugiau kaip 2,000 my
lių.

Kai europiečiai tas salas 
atrado, tenai buvo apie 
200,000 vietinių žmonių, 

“ tikrųjų havajiečių. Bet eu- 
' lopiečių atnešta civilizacija 
.su sifiliu ir kitomis ligomis 
i užkrėtė sveiką puslaukinę 
pautą ir ji pradėjo nykti. 
|Mat, havajiečiai neturi iš- 
įvystę toms ligoms atsparu
mo.

. J Dabartiniu laiku Havajų 
balsė i vienam žody tariasi Salų gyventojų sąstatas yra 
kaip i, kitur kaip ai, da ki- maždaug toks:

Tikrųjų havajiečių 
Maišytų su europ. 
Maišytų su japon. 
Portugalų ...........
Ispanų ..................
Porto-rikiečių ......
Visokiu baltveidžių 45,000 
Kiniečių ............... 28,000
Japonų ................ 140,000
Korėjiečių ................ 7,000
Filipiniečių ........... 4,000
Taigi japonai dabar su

daro beveik pusę visų gy-

Vienas lietuvis prisiuntė 
mums iš Havajų Salų ha 
vajiečių kalbos gramatiką, 
taigi supažindinsime ii 
“Keleivio” skaitytojus su 
havajiečių kalbos konstruk- 
cija.

Gramatikoj pažymėta, 
kad amerikiečiui, kuris mo
ka tik vieną anglų kalbą, 
havajiečių kalba yra labai 
sunki, nes joje vyrauja bal
sės, tai yra tokie garsai, kaip 
a, e, o ir tt. Kiekvienas ha
vajiečių žodis, ir kiekvienas 
žodžio skiemuo, baigiasi vis 
tokiais garsais. Bet užtai i 
lietuviui tokia kalba išrodo 
nepaprastai lengva. Ji leng-1 
va musų ausiai atsiminti ir 
lengva liežuviui ištarti.

Anglų kalboje ta pati bal-, 
sė dažnai turi keliatą skir
tingų garsų. Pavyzdžiui, I

Sovietai stato didelį karo 
laivyną.

Amerika nepripažįsta Ita
lijai Etiopijos.

Fašistinėj Portugalijoj 
neramu.

—Girdėjau ir tai.
—Na, tai kaip tu rokuoji, 

Maike, ką musų načalstva 
galės ant tos parodos paro
dyt amerikonams?

—Čia tai -įkirus klausi
mas, tėve. Kitos tautos ro
dys savo techniką, meną, 
bet ką galės Lietuva paro
dyt, aš nežinau. Pramonės 
ji beveik neturi, žemės ūkis 
da atsilikęs, o menas labai 
menkas. Ji neturi nei tokių 
mašinų, nei paveikslų, ku
riais kitų tautų žmonės ga
lėtų domėtis. Gal tik lietu
viškos vyžos amerikonams 
butų įdomybė.

—Ne, Maike, vyžų tai i 
šiur Smetona Amerikon ne
siūs.

—Tai gal tautišką taba- 
kierką prisius.

—Jes, Maike, parodyt 
gražiai išrisavotą tabakier- 
ką butų nešlektai. Ale aš tu
riu geresnį sumanymą. Pir
moj vietoj Lietuva turėtų 
parodyt Amerikai savo 
švento Kazimiero gyvatę, 
ką visokias ligas išgydo. 
Kaip tu rokuoji, Maike, ai
tas nepakeltų Lietuvos var
do amerikonų akyse?

—Aš manau visai atbu
lai, tėve. Tokių dalykų ro
dymas labai Lietuvą nuže
mintų.

—Na, tai aš neturiu ką su 
tavim kalbėti, Maike. Gud 
bai.

—Lik sveikas, tėve!

KELS JAPONŲ NUSKAN
DINTA LAIVA-

Amerikos laivyno inžinierius 
Harold Larner, kurio atvaizdą
čia matome, yra paskirtas iš- 

Į kelti karo laivą “Pasay,” kurį 
(anądien japonai nuskandino 
į Yangtze upėj, Kinijoj.

—Girdėjau, tėve.
—Ar girdėjai, kad ir 

Smetonos valdžia užsisakė 
sau pleisą ant tos parados?

tur kaip oe, ir tt. Pas hava-' 
jiečius to nėra. Pas juos i vi-' 
suomet yra i, taip kaip ir i 
pas lietuvius.

Pas anglus dvilipėą bal- i 
sės keičia savo garsą. Pa
vyzdžiui, ee tariasi kaip ii-. 
goji y žody yra; oo tariasi 
kaip ilgoji u žody ūkis. Gi, 
pas havajiečius dvilipė ee 
taiiasi taip kaip dvi lietuviš-j 
kos e-e. Taip pat ir dvilipė 
oo, ir dvilipė ii — kiekviena 
raidė išsitaria aiškiai, garso ventoju Havajų Salose. Tuo 
nemainant, tik dvygubai pa- tarpu iš apie 200.000 tikru-

22,000 
15,000 
12,000 
28,000 

2,000 
7,000

Sovietų Rusija karo ne
nori, bet kadangi prieš ją 
organizuojąs visos fašistinės 
valstybės, tai ji turi but pa
siruošus apsigynimo karui. 
Ji turi jau stiprią armiją ir 
puikiai išvystytą aviaciją,' 
bet ant jūrių ji silpna. To
dėl dabar ji nusistatė įsigy
ti ir laivyną. Iš pradžių ji 
norėjo statyt didžiuosius 
karo laivus Amerikoj. De- 
lybos tuo tikslu buvo veda
mos čia ištisus metus, bet 
nesusitarta. Tuomet Rusija 
norėjo užsakyti čia nors at
skiri} dalių tokiems laivams, 
ypač sunkiųjų kanuolių. 
Bet nesusitarta ir dėl to. 
Dabar Sovietai nutarė sta
tydinti karo laivus savo lai
vų dirbtuvėse. Tuo tikslu 
jie jau nupirko Anglijoj 
už 1,500,000 dolerių 15,000 
tonų presą plieno šarvams 
daryti ir perkasi kitokių 
mašinų. Ekspertai sako, 
kad pasistatę tas mašinas. 
Sovietai galėsią statydinti 
mūšio laivus po 35,000 tonų 
įtalpos. Kronštato dirbtu
vėse jau dabar esą statomi 
lengvieji greitlaiviai (krei-

Tarp Amerikos ir Italijos 
ėjo Washingtone derybos 
dėl naujos prekybos sutar
ties. Kai reikėjo parašyt su
tartį, Amerikos valstybės 
sekretorius Hull parašė, 
kad Jungtinės Valstijos su

sitaria su Italijos karalium 
Viktoru Emenueliu. Italijos 
atstovas pareikalavo, kad 
prie Italijos karaliaus butų 

I pridėtas da “Etiopijos Im- 
I peratoriaus” titulas. Hull 
'mandagiai atsakė, kad A- 
merika daro sutartį tik su 
Italija, ne su Etiopija, ir to
dėl “Etiopijos Imperato
rius” čia butų visai ne vie
toje. Italai supyko ir dery
bas nutraukė. Tai matot, 
kokia fašistiška “fanabe
rija!”

Naciai uždraudė Roose- 
velto knygą.

Viena knygii leidykla 
Šveicarijoj surinko prezi
dento Roosevelto kalbas, 
davė jas išversti vokiečių 
kalbon ir išleido atskiroj 
knygoj. Dabar ši leidykla 
praneša, kad Vokietijos na- 
cionalfašistai uždraudė ' tą

Portugalijos sostinėj Lisbo- 
noj pereitą sąvaitę buvo 
daug areštų. Valdžia skel
bia, kad suimti žmonės esą 
“komunistai,” kurie norėję 
sukurstyti armijos sukilimą 
prieš diktatoriaus Antonio 
de Oliveira Salazaro val
džią. Bet Gibraltare gautos 
žinios nušviečia dalyką ki
taip. Jos sako, kad pats dik
tatorius Salazaras sukurstęs 
armiją prieš save. Jisai už
sispyręs perorganizuoti ar
miją taip, kad galėtų ją 
lengviau kontroliuoti. Kari
ninkai tam pasipriešinę ir 
nusiuntę Salazaimi ultima
tumą, kad jis atšauktų sa
vo planą, kitaip armija prie
šinsis ginklu. Galimas daik
tas, kad diktatorius griebėsi 
intrigų ir pradėjo areštuoti 
civilius žmones, apskelbda
mas juos “komunistais, 
kurstančiais armijoj maiš
tą.” Žinios sako, kad Lisbo- 
noj įvykęs jau ir susišaudy
mas ir daug žmonių sužeis
ta. Bet tikrą padėtį sunku 
patirti, nes fašistinė cenzū
ra faktus slepia, o skelbia 
melą.

ilginant. , jų havajiečių beliko vos tik
Štai keliatas pavyzdžių: apie 22,000/ Dalykų žino- 
Kahoolawe (ištark: ka- vai sako, kad su laiku jie iš- 

ho-o-la-vė) — atėmimas. nyksia visai. Taigi išnyks ir
Honouliuli (ho-no-u-li-u- jų kalba.

Ii)—žalioji įlanka. Į—----------------------------------
Honolulu (ho-no-lu-lu)— GALVOSŪKIŲ PAAIŠK1- 

gražioji įlanka. j NIMAS.
Waikiki (va-i-ki-ki)—šal- 7——

tinis, trykštantis vanduo. I Čia paaiškinam pereita-
Hula (hu-la)—šokis. Įme “Keleivio” numery til-
Waialua (va-i-a-lu-a) — 1 pusius galvosūkius.

du upeliai. , I) 1., Kaip sudėti iš dviejų
Kailua (ka-i-lu-a) — dvi pinigų 51 centą, kad vienas 

juros srovės. |jų nebūtų pusdoleris? Atsa-
Kilauea (ki-la-u-e-a) — kymas: vienas negali but 

kilantis durnų debesis. ! pusdoleris, bet kitas gali.
Pahechee \pa-he-e-he-e) Taigi, vienas centas, o kitas 

_ labai slidu. pusdoleris, ir pasidaro 51
Mauna (ma-u-na) —kal

nas.
Puu (pu-u)—viršūnė.
LokojJo-ko)—ežeras.
Kapu (ka-pu) — uždrau

sta.
Havajiečių abėcėlėj yra 

iš viso tik 12 raidžių, bū
tent, penkios balsės—A, E, 
I, O, U — ir septynios prie
balsės — H, K, L, M, N, P, 
W. Tokiu garsu, kaip B, 
C, D, F, G, R, S, T ir Z jų 
kalbojej visai nėra.

PriebalseWbeveik visuo
met tariasi kaip lietuviška 
V, tik žodžio pradžioje kar
tais silpnesnė, daugiau pa
naši j U. Pavyzdžiui, Wai
kiki (šaltinis) tariasi kaip 
Ua-i-ki-ki.

Įdomus tačiau dalykas, 
kad havajiečių kalba turi ir 
reiškiamąjį narį Ka, kuris 

j vartojamas aiškiai žino
miems daiktams žymėti. 
Pavyzdžiui, žodis Imu reiš
kia bet kokia krosnį: bet 
kuomet havajietis kalba a- 
pie kurią nors vieną krosnį, 
tai tuomet jis jau prideda 
reiškiamąjį narį Ka ir sako: 
Kaimu.

Europoje reiškiamąjį na
rį (article) vartoja tiktai 
los kalbos, kurios remiasi 
lotinu kalbos pagrindu. Pa
vyzdžiui, anglai deda the; 
vokiečiai—der, die, das; 
francuzai—la, le ir tt. Bet 
lietuvių ir slavų kalboms ši
tos ypatybės visai nežino
mos.

Havajiečiai savo rašto 
neturi. Jie vartoja lotinų 
raides, kurias jiems atnešė 
Amerikos misionieriai. Kuo
met anglų jurininkai atrado 
tas salas 1778 metais, čia
buviai buvo da puslaukiniai 
žmonės ir apie raštą netu
rėjo jokios nuovokos.

Dabar Havajų Salos pri-

centas.
2. Kiek liko ant tvoros 

juodvarnių, vieną iš trijų 
nušovus? Atsakymas: Neli
ko nei vieno, nes vieną nu
šovus, kiti negi lauks, kad 
juos nušautų. Jie nuskrido.

3. Kaip dažnai reikia ’už
sukti barometrą? Atsaky
mas: Barometras veikia oro 
slegiamas; sukti jo nerei
kia.

4. Kiek yra žmonių šitoj 
grupėj: Stalinas, Baikalas, 
Araratas ir Evarestas? At
sakymas: čia tik vienas 
žmogus, būtent Stalinas. 
Baikalas yra ežero vardas, 
o Araratas ir Evarestas — 
kalnu vardai.

5. Kokios buna pasekmės, 
kuomet nesulaikoma iėga 
nusitinka neapgalima kliū
tį? Atsakym3s: Jei gerai 
nugalvosime, tai suprasime, 
kad tokių dalyku visai nėra 
ir negali but. kaip nesulai
koma iėga ir neapgalima 
klintis. Nes jeigu jėga ištik- 
rujų bus nesulaikoma, tai 
ios nesulaikys tokia kliūtis. 
O ieigu k>us ištikruiu neap
galima kliūtis, tai ii sulai
kys bet kokia jėga. Vadina
si, kur bus neangalima kliū
tis, ten negali but nesulai
komos jėgos, ir atbulai.

PERU VI’CH ŽUVO ŠIM
TAI ŽMONIŲ.

Papildomos žinios iš Pe- 
luvijos praneša, kad per bu
vusi tenai anądien žemės 
drebėjimą žuvo keli šimtai 
žmonių, žemė smarkiausia 
drebėjo Peruvijos gilumoje.

ANGLIJOJ PABRANGO 
PRAGYVENIMAS.

Iš Londono pranešama, 
kad nuo pereitų metų pra
gyvenimas Anglijoj pa
brango apie 20 procentų.

šeriai). Šitai statybai vado
vaują italai inžinieriai. Ni
kolajevo dirbtuvėse, prie 
Juodosios Juros, statomos 
submarinos. Be to, Komso- 
molske prie Amūro ir Niko- 
lajevske prie Ochotsko ju
ros statomos naujos dirbtu
vės karo laivų statybai. Tai
gi, Sovietai pradėjo gink
luotis ant jūrių ne juokais.

Japonijos militaristai nusi
gando revoliucijos?

Iki šiol Japonijos milita- 
ristams banditizmas Kinijoj 
sekėsi. Bet jiems nelabai se
kasi namie. Japonijos liau
dis Kinijos plėšimui nepri
taria. Nepritaria darbinin
kai ir nepritaria inteligentu 
ja. Nuolatos daromi areštai 
da daugiau japonų liaudį 
erzina. Jau atvirai pradėta 
kalbėti apie revoliuciją. 
Turbut dėl to Japonijos mi
litaristai nutarė baigti savo 
avantiūrą Kinijoj. Pereitą 
sąvaitę jie jau pasiūlė per 
Hitlerį “taikos išlygas” Ki
nijos valdžiai. Ir tos išlygos 
jau daug švelnesnės, negu 
pirmiau statytos. K^ kinie
čiai darys, rašant šiuos žo
džius da nėra žinių. Bet ki
niečių karvedys Čian Kai- 
šekas sako, kad iki pavasa
rio jis pastatysiąs prieš ja
ponus 50 naujų divizijų.

Vokietija ir Italija pasikeis 
30,000 darbininkų.

Ateinantį pavasarį Italija 
niriųs Vokietijon 30,000 
italų žemės ūkio darbams, o 
Vokietija nusiųs Italijon 
30.000 vokiečių amatninkų 
ir mechaniku pramonės dar
bams. Fašistai padarė tokią 
sutartį kad sustiprinus tarp 
savo žmonių “broliškus ry
šius” ir kad susibalansavus 
darbo jėgomis. Mat, Italijai 
trukrta mechanikų, o Vo
kietijai — ūkininkų.

knygą platinti. Vokietijos 
paštas grąžinąs ją leidė
jams atgal, prispausdamas 
antspaudą: ‘Unerwuensch.’ 
Tai reiškia:’ “Nepageidau
jama.” Šitokius pažymėji
mus Vokietijos naciai pa
prastai deda ir žydams.

Italija 35,000 tonų, Fran- 
cuzija 42,000 tonų.

7 sausio Italija paskelbė, 
kad ji nutarusi statyti 2 šar
vuočiu po 35,000 tonų, 12 
naikintuvų ir visą eilę sub
marine Mussolinis atkišo 
savo buldogišką lupą ir ta
rė : “Ką dabar Francuzija 
darys?”

Bet 12 sausio Francuzijosl 
parlamentas nutarė tuojaus i 
pastatydinti 2 šarvuočiu po' 
42,000 tonų ir atatinkamą 
skaičių mažesnių karo lai
vų. Užsiraitęs ūsą, francu- 
zas dabar galėto pasakyti: 
“Na, o ką dabar Mussolinis 
darys?”

Nuskandino olandų laivą su 
maistu lojalistams.

Pereitą sąvaitę Ispanijos 
pakrašty nežinomas sub- 
marinas nuskandino olandų 
laivą “Hannah,” kuris plau
kė Valencijon su maistu lo
jalistams. Spėjama, kad tai 
bus Italijos piratų darbas. 
Laivo darbininkai spėjo nu
leisti valtis ir išsiirė į kran
tą.

Puerto Rikoj tūlas Jėzus 
Kaselas kėsinosi nužudyti 
Jungtinių Valstijų teisėją 
Cooperį. Suimtas jis išdavė 
ir kitus sąmokslininkus. Pa
sirodo, kad prie to sąmoks
lo prigulėjo 8 nacionalistai, i 
Visi dabar areštuoti.

Sovietuose areštuota 8 
vyskupai ir arkivyskupai ir 
daugybė ponų. Jie kaltina
mi dirbę šnipu darbą fašis
tinėms valstybėms.

“Mussolinis laukia...”
“Mussolinis laukia,” rašo 

Berlyno “Tageblatt’e” Ita
lijos fašistų agitatoriaus 
Virginio Gayda. Jis laukia, 
kada Anglija pareikš noro 
pradėti derybas dėl Vidur
žemio Juros klausimų. Bet 
Anglija dabar neturi laiko 
su Mussoliniu kalbėtis. Ji
stato karo laivus ir ginkluo
jasi. Kai gerai apsiginkluos, 
tada pasakys Mussoliniui: 
“Come on, dabar galim pa
sikalbėti.”

Anglijoj padidėjo bedarbių 
armija.

Anglijoj dabar labai 
smirkidi'dirba ginklų fab
rikai. Nežiūrint to, bedar
bių armija per paskutinius 
4 mėnesius padidėjo 27 
nuošimčiais. Dabar Angli
joj yra 1,655,400 bedarbių.

Automobilių CIO unijos 
vadas Homer Martin prane
šė Senato nedarbo komisi
jai, kad automobilių fabri
kai Detroite atleido lygiai 
pusę darbininkų, o liku
siems duoda dirbti tik po 
12—24 valandas į sąvaitę.

Pereitą sąvaitę Vokieti
jos naciai paleido iš kalėji
mu 81 pastorį. Da 13 dva
siškių esą laikoma už grotų.

Nova Scotijoj, Kanados 
pajūry, sustreikavo žvejai. 
Jie reikalauja geresnio atly
ginimo už pagaunamą žuvį.

“Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams.

JAU GATAVAS.
“Keleivio” Kalendorius 

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

1938 metu Kalendoriuje

Fruit flavored centers, honey nougatincs, 
nut clusters, fudges, cream caramels, 
peppermints and other popular fillings.

Old Homestead
//and fasbioned fboco/af es 

AT ALL RETAIL DRUG AND CANDY STORES

į yra labai daug naudingu 
patarimų, nurodymų ir vi
sokių “sekretų.”

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų, bet “Keleivio” 
skaitytojams tik 25 centai.

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

A Pound

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

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



No. 3. — Sausio 19 d., 1938 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

Kova Teruelio Gatvėse

Fašistai Slepia Savo' 
Sužeistuosius.

Prancūzų socialistų dien-( 
rastis “Populaire” paduoda 
iš Ispanijos žinią, kad Į Ira
ną ir San Sebastianą buvo 
atgabenti keliolika trauki
nių su sužeistaisiais sukilė
lių kariais iš Aragono fron
to. Sukilėliai nenorėdami, 
kad gyventojai sužinotų a- 
pie tai, paleido sirenas aliar
muojančias oro užpuolimą. 
Gyventojai skubėjo pasi
slėpti, o tuo tarpu sužeistie
ji buvo pergabenti į ligoni
nes niekeno nepastebėti.

Žiniomis iš Pamplunos, 
tenai gavo žinią apie Teru- 
elio puolimą, sukilėlių įgu
loje pasireiškė didelis neri
mas. Buvo mėginta sukilti 
prieš gen. Francą.

Pravažiuodamas pro Pa
ryžių į Londoną ispanų po
litikas, Alvarez del Vajo,' 
davė pasikalbėjimą “Popu
laire” laikraščiui. Alvarez 
del Vajo pareiškė, kad Te- 
ruelio paėmimas rodo res
publikoniškos kariuomenės ' 
smogiamąją galią. Sukilėlių 
skelbta Ispanijos Vidurže-1 
mio juros pakrančių bloka
da yra grynas blofas. Suki
lėliai nieku budu negali i- 
stengti minuoti teritoriali- 
nin Isoanijos vandenų.

Paskutiniu metu taip pat 
pagerėjo Madrido maitini
mas.

GEN. FRANCO ŠAUDO 
BASKŲ KATALIKUS.
Nors popiežius su savo 

kunigais remia gen. Francą, 
jis šaudo ir katalikus, kurie 
stoja už Ispanijos respubli
ką. Štai, į Paryžių atvyko 
baskų delegacija su baskų 
prezidentu Aguire, kuris 
pabrėžė, kad fašistai be jo
kio pasigailėjimo spaudžia 
baskus. Aguirės tvirtinimu, 
per gruodžio mėnesį buvę 
sušaudyti 147 asmenys ir 
apie tūkstantį žmonių dar 
busią sušaudyta šiomis die
nomis. Kalėjimai esą grūste 
prigrūsti kalinių. 40 kunigų 
buvę ištremta.

Baskai yra katalikai, bet 
jie remia teisėtą Ispanijos 
lespublikos valdžią. Dėl to 
fašistai, užėmę jų kraštą, 
dabar ir žudo.

š' - r

Čia matome da vieną vaizdą iš Ispanijos kovų. Jis parodo 
lojalistus šaudant Teruelio mieste j respublikos priešus 
fašistus, kurie užsibarikadavę muro namuose ilgai neno
rėjo pasiduoti.

PANČEKINiA! ATMETĖ 
ALGŲ SUMAŽINIMĄ. 
Philadeiphijoj pereitą su

katą susirinko 5,000 panče- 
kiniu išklausyti Amerikos 
Darbo Federacijos vado 
pranešimo. Jisai ragino juos 
liuosu notų numušti sau al
gas, nes kitaip kompanijos 
iškelsiančio’ savo dirbtuves 
į pietines valstijas. Jo pata
rimą darbininkai atmetė.

Detroit, Mich. — Sausio 29, 
nuo 8 vakare bus Metinė Kon
ferencija Lietuvių Kongreso, 
Detroito skyriaus. Lietuvių Sa
lėje, 25 ir W. Vernor H’way. 
Visi nuo draugijų atstovai pra
šomi dalyvauti ir sunešti lietu
vių parašus po peticijoms. Bus 
renkama valdyba ir darbinin
kai rengiamam apvaikščioj i- 
mui vasario 19.

Kviečia Valdyba

PRANEŠIMAI

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau I rolio POVILO KONT

RIMO, Plungės parapijos, Narvaišų 
kaimo, dabar jis gyvena Kanadoje.

Statement of the Ownership, Manage
ment, Etc., Required By The Act of 

Congress of August 24, 1912, 
Of Keleivis, The Traveler

(Lithuanian Weekly) 
Published Weekly at Boston. Mass., 
Suffolk County, for October 1, 1937.

Rcf ir me. ;t Notary Public in and for 
the State and county aforesaid, perrfon- 
tlly appeal eil Stanley Michelson, who, 
lulling been duly sworn according to

and

SUSIRINKIMAI

best u f Ins knowlcdftre 
•tie statement of the 
ement (and if a daily 

. . lation), etę;. of the
nfoiv-aid publication for the <V.ite «ho\<n 

caption, required by the 
embodied In sec
und Regulations, 
oi this lorm. to

111:1 ringing editor,

Boston,
Editor Michelson,

25.1 Broadway, So. Boston, . ..
Managing I'dltor—Stanley Michelson.

253 Broadway, Sn. BojJ »n. M;
Biis’n*-* Manager—J. G. Gegužis,

253 Broadway, So. Boston. Mu

Muhh.

(čia jo paveiksią-)
Aš turiu svarbų su juo reika’ą, kas 
žinote kur jis randa i, prašau pra- 
neškit man jo tikrą adresą, už tai $5 
luošiu atlyginimo. (5)

Magdalena Rimkus
14434 Chicago st., Dolton, Ill.

Į corporation. its 
I e slated and 
under th 
stockholders owning 
i ent or m< re 
If n<>t owned 
names and a< - 
owners must be g 
firm, company, or 
concern, its name 
as those of each

also Immediately there- 
names and odd l osses of 

.... „ or holding one per 
of total amount of stock, 

a corp‘ration, the 
of the individual 

en. If owned by a 
other unincorporated 
ind address, as well 
individual member,

ANGLAI STATO 100 KA
RO LAIVŲ.

“Sunday Times” rašo, 
kad 1937 metais Didžioji 
Britanija pasistatydinusi 
septynis kreiserius, devynis 
naikintuvus, tris povande
ninius laivus, tris mininin
kus, tris torpedinius laivu? 
ir tt. Šiuo ■ metu, vykdant 
laivyno statybos programą? 
laivų dirbtuvėse pradėta 
statyti šimtą karo laivų. 
1937 metais buvo pastatyti 
laivyno statybos programo
je numatyti kreiseriai. Gi 
šiais 1938 metais bus papil
dytas naikintuvų ir povan
deninių laivų statybos pla
nas.

IŠ KERŠTO PADEGĖ 
NAMĄ.

Tūlas laikas atgal Uk
mergės apskrity, Siesikų 
valsčiuje, Gružų kaime, 
nakties laiku užsidegė Igno 
Dzigo gyvenamas namas, 
kuriame gyveno Povilas Ba
landis. Balandžio šeima tuo 
metu buvo kažkur išėjusi ir 
Balandis namie miegojo 
vienas. Nubudęs ir pama
tęs, kad namas liepsnoja, 
jis pabėgo per langą, nes 
durys buvo užsidegusios. 
Kaimynai subėgę į pagalbą, 
rado ant netoli augusio me
džio prisegtą grasinančio 
turinio lapelį, kuriame buvo 
grasinama visiems to namo 
gyventojams ir tiems, kurie 
.norėtų jame apsigyventi.

Pravedus kvotą, paaiškė
jo, kad tuos raštelius rašė 
Graželių kaimo gyventojas 
Vladas Staselis. Jis buvo 
susipykęs su Balandžio sū
num Vladu, kuriam žadėjo 
nedovanoti.

Kauno apygardos teismas 
posėdžiavęs Ukmergėj VI. 
Staselį nubaudė 4 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

SUSTOJO LAIKRAŠČIAI.
Portland, Ore. — Šį pane- 

dėlį čia sustreikavo spaus
tuvių darbininkai ir visi vie
tos dienraščiai sustojo.

Kas Mums Rašoma.' ! .t, I **” “ -- Al

terys. Čepulienės sūnus Al
bertas ir Petras, o Karaliaus 
dukters, d-rė Biruta Lemb- 
rus su vyru, Leona Luddy 
su vyru ir Virginia su vyru. 

, Svečiai, kurie tame pokily 
I dalyvavo, ilgai neužmirš. 
'Jaunavedžiams linkime ge
riausios kloties.

i Al. Vilčinskas.

Edmonton, Alta., Canada.
—Kalėdų švenčių proga 
pas dr-gą W. Devėną būre
lis draugų susirinko pasida- 
lyt savo pergyventais įspū
džiais.

Detroit, Mich. — Sausio 22, 
nuo 7 vakare puiki vakarienė ir 
šokiai prie geros orkestros, bus 
I. A. S. Salėje, 24 ir Michigan 
avė. Rengia LSS. 116 kuopa. 
Detroito ir apielinkių lietuvius 
prašome dalyvauti ir smagiai 
laiką praleisti. Įžanga 50c.

Komisija.

Marijona Urbanavičiūtė, pajieš
kau dėdės Urbanavičiaus, pirmo var
do nepamenu. Jo viena akis pagadin
ta, pirm 25 metų gyveno St. Louis, 
III. Nuo to laiko nieko apie jį neži
nau. Jeigu kurie žinot kur jis randa
si, arba kas su juo atsitiko, prašau 
pranešti, prižadu atlygint už prane
šima. Marijona Urbanavičiūtė.

1505 E. 29th st., Baltimore, Md.

25.1 Broadway, So. Boston,
I ichelson
253 Broadway, So. Boston, 

. Braz, South Boston, Mass.
w. That the known bondliolders, 

gagees, and other s. 
Ing or holding 1 per

Mass.

Vienas Žuvo, Kitas Kalėjime.
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Čia parodj'ti du amerikiečiai Ispanijoj. Iš kairės stovi la
kūnas Harold Dahl. Jis tanavo lojalistams. Mašinai suge
dus, jis buvo priverstas nusileist fašistu pusėj. Gen. Fran
co budeliai ji sučiupo ir nuteisė sušaudyt, bet žmonai mal
daujant, mirties bausmė buvo pakeista amžinu kalėjimu. 
Ir dabar jis sėdi fašistų nelaisvėje. Iš dešinės pusės stovi 
amerikiečių korespondentas, Bradish Johnson. Jis dabar 
buvo užmuštas prie Teruelio. ši nuotrauka buvo padaryta 
fašistą ligoninėj, Salamancoj, kuomet Johnsonas buvo te
nai nuvykęs aplankyti sužeistą lakūną.

Ypatingai pažvelgus į 
Ispanijos liaudį kaip juoda-, 
sis fašizmas susitelkęs po' 
žmogžudžių vėliava, terori- ____
zuoja visą šalį ir žudo ne- apielinkėje ...... ,____
kaltus Ispanijos žmones, kacĮ Taimeriai jokiu budu 
kad sustiprinus tų kovotojų ” U,„21_ - K
dvasią, nutarėm paaukauti kYiL^Gerokai ir šalta? 
po keliatą centų. Aukavo:, 
W. Devėnas $1.50, K. Kati
nas ir D. Lukšys po $1.00, 
M. Katinienė, B. Eazarenka, 
P. Gach, P. Gach 50c., V. 
Katinas, L. Devenienė, A.1 
Lazarerikienė po 50c. Viso į 
$7.00. Aukos pasiųstos “L. 
Balso” redakcijon perduoti 
Ispanijos kovotojams. i 

W. Devėnas. .

Baltimore, Md.—Per Ka
lėdas pas mus buvo labai iš
kilmingos vestuvės, p-nia V. 
Čepulienė ištekėjo už A. J. 
Karaliaus. Vestuvėse daly
vavo daug svečių ir giminių; 
įdomiausia, kad svečių tar-

Reikalingas Senyvas žmogus 
tarp 50 ir 60 metų, dirbt ant farmos; 
turi but teisingas ir nusimanyt viską ' 
su ai yt 
rėt. Mokestis nedidelė, bet užlaiky- : 
mas geras ant visados geram žmo- Į 
gui. aš esu sena našlė. (!) Į

Mrs E. Bredi.k
Stauffer, Alta., Canada.

yt prie farmos ir lauka prižiu- 1 
Mokestis nntlirielp hot nvlnikv-

PAJIEŠKAU DARBO ANT ŪKĖS.
Esu patyię, ūkės darbininkas, esu 

dirbęs pas aukštos klasės farmerius, 
vokiečius, olandu-. daug metų turė
jau savo fauną. Bet aš nemyliu dirbt 
pas tokius ūkininkus, kurie darbi
ninką nori priversti garbint nebūtis 
daiktus. Bet kam reikalinga- teisin
gas ir geras darbininkas, prašau at
sikreipti laišku. (6)
Frank Bartesh, R. F. D. 2. Prospect,

Visockes Farm, Waterbury, Conn, i

Branch, Mich. — Ąlusų 
t tiek prisnigo,

negali išvažiuot iš savo u-

John Tumsis.

Newark. N. J. — Sausio 29, 
vakare, bus puikus metinis ba
lius Jurgio Salėje, 180 New 
York avė. Bus tikrai gera muzi
ka, gėrimų ir užkandžių, rengia 
Palangos Juzės laisva draugija. 
Visi žino, kad ši draugija visuo
met surengia puikius balius ir 
šiais metais 
balius
daug smagumo.

... ___ _______  mort-
socurity holders own.

.. ... >r more of the
total amount of bends, mortgages, orj 
other securities are: None.

4 That the two paragraphs next 
above, giving the names of the owners, 
stockholders. and security holders. if 
any, contain not only the list of stock
holders and security holders as they ap
pear upon the books of the company but 

cases where the stockholders or 
holder appears upon the books, 
company as trustee or in, any:

' person or corporation for whem such - • - •» - • *» - -» 
, said two paragraphs 'contain statements 
embracing affiant's full knowledge and 
belief os to circumstances and condi
tions under which stock holders and se- 

' curlty holders who do not appear upon 
the books of the company as trustees, 

(5) į hold stock and securities in a capacity

of the ..j — - ------ — .. ................. .
I other fiduciary relation, the name of th»*: 
person or corporation for whem such 

Pajieškau JONO YOKONIO Kir- trustee Is acting, is given; also that tlie rajicsaau JUOU iuaviniu, txir , Kn)il , wn nl Ln-LnluI contain statements 
kilų kaimo, Biržų apskr., gyveno 
Lawrence, Mass. Prašau atsišaukti, 
arba kurie žinote malonėkite praneš
ti jo adresą. Noriu žinoti ar jis yra 
gyvas. J. Katiles (5) .......... .......................... ............ .

651 Seneca avė., Brooklyn, N. Y. I <>’her tlian tliat of aliwna fide OJJI’W'I ’‘  land this affiant htu» nh reason to believe
Pajieškau brolio JONO BABICKO, > corporation. 

Kauno gub., Laukminiškio sodžiaus.

bus labai puikus 
ir atsilankiusieji turės

Draugija pa- 
$35.00 išlaimėjimams,

įsigykit laimingą tikietą iš ank-1 
sto. Įžanga tik 35c. ypatai. 

Kviečia draugijos Komitetas.

Lawrenco ir Apie 
linkių Lietuviai!!

1934 m. pavasarį Lawrence’o tautiškos bažnyčios ini
ciatyva buvo nupirkta puiki ūkė, kurioje buvo pradėta 
įrengti pabėgusiems lietuvių seneliams prieglauda. Bet 
nesant pakankamai tam reikalui finansų nei paramos, 
prieglaudos tobulinimas nepavyko.

1937 minėta prieglauda prisiėjo pradėt tvarkyt kito
kia kiyptim, čarteris pakeistas į 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,1 
kurie turėjo sumokėt minėta sumą, tos vietos savo nuo- j 
savybėn pasilaikyt nenori. Jie nori grąžint naujam car
tel iui, t. y. NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ SE- draugės, kuri butų teisinga 
NEL1Ų PRIEGLAUDAI.

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

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

rinkime dalyvauti. VALDYBA.

(Čia jo paveikslas)
Jis gyveno Argentinoje, 1916 metais. 
Prašau jį arba jo vaikus atsišaukti. 
Kas žinot apie jį, prašau pranešti, 
už ką tariu širdingą ačiū.

Elzbieta Babiėkaitė-Cilcus
79 Kinsman st., Lowell, Mass.

Pajieškau švogerio BALTRAMIE
JAUS BIELSKIO, prieš 20 metų gy
veno Rockford, Ill. ant So. 1-st street. 
Kas žino kur jis randasi, prašau pra
nešti jo adresą. G. K. Savage -f

Box 143, Wendel, Pa.’-į

PUNIšKlo- 
buvęs 1 
gyveno vaka-

Pajieškau JUOZO 
Perkins, suvalkietis, 
Francuzijoj, po karės 
ruošė, Californijoj, 

Anis Ruka
3332 Lowe avė., Chicago, 111.

r., association, or 
interest direct or 

said stock, bonds. nr 
tliin as so stated by 

Michelson. Man. Edit, 
subscribed before me 

1227
kigoclus. Notary Public 

(UipIreH Feb. 10, 1939.|

that any other person, 
., _ t luut any i..

| indirect In the 
other securities 
him.

1 (Signed) Stanley 
rn to and 
th day of October 1937 
unatus J Baj‘ 
commission exh

and

300 Visokių Žolių
Ramunių, Liepžiedžių, čiobrialių, 

Kaštavolo, Debesylo, šaruočio, Truk-j 
žolių, Valerijonų, Našlelių, Katmėčiųj 
ir daugybė kitokių, 25c. už pakelį. 
Geriausios Trejos-devynęsrios 60c. 
3 pakai už $1.20.

Gaukit žolių surašą, atsiunčidnt 
10 centų. M. ŽUKAITIS.

SPENCERPORT, N. Y.

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knyga
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, žiedaiš; 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 prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierinį dolerį laiške. Adresas:

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

TĖMYTINA.
KACHAN’S SALVE (Mostis) nau

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĘ 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupuškimo), Poison Ivy, 

, Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko- 
J4 jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 

ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 
i MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 

, .. Kaina tos MOSTIES 70e. prisiun-
. o6’1 I čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų.

Washingtone. Tą Stebėtiną Mostį galinta gaut pa
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES,
i NORTHBORO, MASS.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gaspadinės ir gyvenimui 

’ ’ „ i, nevarto
tų svaiginamų gėrimų, apie 50 metų 

i amžiaus. Prašau atsiliept laišku ir 
*;iust paveikslų. Atsakvma duosiu 

^vienai. 41 A. B. S. * (3)
30 Preble street, So. Boston, Mass.

Kas norite pigiai
Saulėtoj Floridoj pragyventi ir su- 

stiprint sveikatą, kreipkitės. Mes da 
1 turim kambarių, gera vieta, netoli 
j juros. St. Jonaitis, Star Route, Bun

nell, Fla. (t)

Muskulu skaudėjimas,
kuri sudaro persidirbimas,
drėgnumas ir nuovargis —
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 3Sc. ir 70c.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud 
galviai 
galviai ir 
ealviai 
čiu į visas dalii 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanadą

GEO. 
BENDORAITIS 
520 Wihon St..

Waterbury, Conn

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

NEBŪK ŽILAS
IsRODYK 10 METŲ JAUNESNE

✓o,

Gyduoles 
naikina Žilintą, Plaukų slinkimą ir 
* atskatiM-., Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 

taiso žilus plaukus koki bu- 
bet nėra dažai. Nėra nieko už 

jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4.
P. O. Box 54, Danville, III.;

ra-

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE

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

gelton- 
bait- 

Prisiun

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

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



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 3. — Sausio 19 d., 1938 m.Moterims Pasiskaityt
A ŠI SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ. 

Valstybė Atėmė Iš Jos Duondavį.

KELIATAS PATARIMŲ pasakoms, arba judomiems 
LAUKIANČIOMS MO

TINOMS.
Nėštumas nėra jokia liga, 

o tik savotiškas neparanku
mas. Jis sunkiau atsiliepia 
tik lepioms miestų mote
rims, kurios nedirba fizinio 
darbo ir turi silpną kūną. 
Bet sveikai darbo moteriš
kei motinos pareigos netu
rėtų but perdaug sunkios. 
Amerikos indijonų moteris 
eina su visu buriu iki pasku
tinės valandos. Tuomet ji 
pasitraukia į šalį, ir už kelių 
minučių jau atsineša nauja
gimį. Lietuvoje ūkininkų 
moterys taipgi neturi dide
lio vargo dėl gimdymo. 
Daktaras joms nežinomas. 
Reiškia, už sunkų darbą 
gamta atlygina motinai ge
ra sveikata ir lengvu gim
dymu.

Miestiškas gyvenimas pa
prastai neduoda moteriškei 
progų taip gerai savo kūną 
išvystyt. Prie to da priside
da kvailos mados, dėl ku
rių miesto moterys tyčia 
vengia sunkesnio darbo ir 
net badu save marina, 
kenksmingus sveikatai “vai
stus” ima, kad išrodytų lai- 
besnės. Už tokį ištvirkimą 
gamta jas sunkiai baudžia. 
Kai ateina laikas motinos 
pareigas eiti, tokios moteiys 
turi labai sunkiai kentėti, o 
kitos ir numiršta.

Kaip sakėm, nėštumas 
nėra jokia liga, todėl jokie 
“lašai” ir vaistai čia nieko 
nepalengvins ir todėl jie ne
reikalingi. Reikia tačiau ži
noti, kai]5 šitokiam stovy 
motina turi save užlaikyti, 
kad šitas laikotarpis jai bu
tų kaip galima lengvesnis. 
Dr. Haff duoda laukian
čioms motinoms šitokiii pa
tarimų :

1. Lėmuo turi but visą lai
ką liuosas, ne suveržtas.

2. Per visą nėštumo laiką 
turi but kuo mažiausia susi- 
nešimo su vyru; geriausia 
visai šito vengti.

Tai yra 
higijėnos taisyklės, 
turėtų 
nėščia
Haff, o betgi retai kuri jų 
laikosi. Jeigu moteris jų lai
kysis, tai galvos svaigimas, 
koktumas, narių sutinimas, 
vidurių užkietėjimas ir ki
tokie nesveikumai žymiai 
sumažės, o kartais gal ir vi
sai jų nebus.

“Teisingas Patarėjas.”

1 paveikslams, bet ne lo- 
I vai. Vieną naktį jį taip ap
ėmė meilės karštis, kad, ne
paisant jo ašarų nei prašy
mų, aš buvau priversta užsi-. 
rakinti savo kambary.”

Gi pats jos vyras, Glenn 
Cady, kuris yra biznio mo
kyklos mokytojas, aiškinosi 
teisėjui, buk jo Mariutė no- Į 
rinti persiskyrimo ne dėl to, 
kad jis yra perdaug meilus, l 
bet dėl to, kad jis pradėjęs 
reikalauti pusryčiams dviejų 
virtų kiaušinių, vietoje vie
no, kurį ji jam duodavo.

Visas reikalas teisėjui iš-, 
rodė keistas ir neaiškus, to
dėl jis savo sprendimą ati
dėjo ant toliau, kol nebus ge-1 
rai in nuodugniai ištirta tik- 
:oji nesantaikos priežastis.

Šiame margame pasauly 
yra visokių žmonių. Vie
niems visko permaža, i 
tiems visko perdaug — 
daug net ir meilės.

Matyt, jog viskam 
būti saikas ir ribos.

o ki- 
per-

turi

VI-

Dešimts metu atgal iš Vermonto valstijos kalėjimo pabė
go žmogus vardu John Skiff. Jis atvyko New Yorkan, ap
sivedė ir susilaukė jau 8 vaikų. Paskutiniu laiku jis buvo 
bedarbis. Jieškant darbo, policija sužinojo, kad jis yra pa
bėgęs iš kalėjimo. Tuoj jį suėmė ir išgabeno atgal į Ver
monto kalėjimą, paliekant jo žmoną su 8 mažais vaikais 
be duonos. Kai policija vyrą išplėšė, moteris apalpo, šis 
vaizdelis parodo, kaip kaimynė neša ją apalpusią į šaltą 
butą. Ant žemės matyt vienas iš jos nelaimingų 8 vaikų.

CLEVELANDO LIETU- i 
VIŲ REZOLIUCIJA LIE- I 

TUVOS VALDŽIAI. 
Mes, Clevelando lietu- 

i viai, skaičiuje virš 400 susi
rinkę į Amerikos Lietuvių 
Kongreso Clevelando sky- 

. riaus masinį mitingą, Lietu- 
1 vių Draugijų svetainėje. 
6835 Superior Ave., gruo
džio 19, 1937 m., peržvelgę 
Lietuvos krašto politinę, 
ekonominę ir kultūrinę. bū
klę, randam:

Kad žmonių politinės tei
sės Lietuvoje paneigtos; 
kad už politinį, ekonominį 
bei kultūrinį veikimą, kuris 
nepatinka tautininkų val
džiai, piliečiai yra kalinami 
ilgiems metams prie sunkių 
darbų, bei tremiami į kon
centracijos stovykla?;

Todėl mes, Clevelando 
lietuviai, vienbalsiai reika
laujame iš Lietuvos val
džios, kad butų atsteigta 
demokratinė tvarka, lei
džiant piliečiams išsirinkti p 
valdžią slaptu ir tiesioginiu'“_____ ___ ______ _
proporcionaliu balsavimu j bar Kauno juokdarių “Kuntap- 
iš laisvai pastatytų kandi- ]įs” aiškina priežastis, kodėl ši 
datų. . . ta milioninė statyba susmuko.

Humoristika

KODĖL SUGRIUVO KAUNO 
MIESTO STATOMAS GA

RAŽAS.
Apie tai, kad Kaune sugriu

vo miesto valdžios statomas di 
delis garažas, per plauką tik ne
prislėgdamas 200 darbininkų. 
‘Keleivy” buvo jau rašyta. Da-

paprasčiausios 
kurių 

laikytis kiekviena 
moteris, sako Dr.

NESIRUPINKIM DĖL 
ŠOKIŲ MENKNIEKIŲ. I
Sulyg daktaro Davido 

Seabury, New Yorko miesto 1 
psichologo, mes perdaug 
rūpinamės ir “kremtame” 
save dėl visokių menknie
kių. Daktaras tvirtina, kad 
98 nuošimčiai visokių mus 
rūpesčių yra nereikalingi ir 
paprasti gyvenimo įvykiai, | 
kuriuos lengvai galima iš- j ..
rišti ir sutvarkyti be jokio , me “Naujienų” Moterų Kataliku Kunigo Pa- 
galvos sukimo. ISkyrių, gabią ir nenuilstan- . '

Daugiausiai be reikalo čia jo vedėją draugę Marią tl LttimejO byl(Į. 
rūpinasi moterys, todėl jos Jurgelionienę ir visą to sky- , ~ -----—
ir nervų suirimu daugiau 
serga.

Dideli ir dažnus rūpes
čiai suardo žmogaus nervus 
ir sugriauna visą sveikatą,; 
o situacijos visai nepageri-! 
na. Reikia tik suprasti tas 
faktas, jog nepaisant kaip 
ir kiek mes rūpinsimės, tūlų 
dalykų negalime nei pakei
sti, nei pašalinti, nei įvyk
dyti. Geriausia yra šaltai 
apsvarstyti klausimą, nutar-1 
ti ką daryti, ir to nutarimo. x. r .
laikytis. V^aut1. shubui metn-

__________ 1 kus. Is Rokiškio į Alizavą
SVEIKINAM “NAUJIE- !65 kilometrai ir susisieki- 

NŲ” MOTERŲ SKYRIŲ. , mas tik arkliais. Kai vargo- 
T . . . . • i -i inininkas išrašė metrikus ir

i ^uv0 Tau m,^a? laik<?’ jie buvo nunešti į kleboniją 
kalP ^ai?Jienose buvo j- klebonui pasirašyti, klebo- 

nas atsakė netuiąs laiko, tu
rįs svečių; girdi, telaukia.

riaus štabą. j Pereitą savaitę kai kurie
M. Michelsonienė. Bostono dienraščiai įdėjo 

--------------- ■ žinią, ir tai labai smulkio
mis raidėmis, kad Romos 
katalikų bažnyčios klebo
nas, kun. William R. Hayes, 
buvo vedęs, mirdamas užra
šė jai savo turtus, ir dabar 
Vyriausis Teismas tuos tur
tus jai pripažino.

Iš tos žinios pasirodo,

CIVILINE METRIKACI- Į 
JA PATI ŠAUKIASI

ĮSTATYMO.
Štai kaip Romos katalikų 

bažnyčios agentai kankina 
Lietuvos žmones, kuomet 
nėra civilinės metrikacijos.* JLb LUo Z^llllVJO jJdoil LM.lUj

22 gruodžio dieną pilietis kad kun. Hayes mirė New 
S. nuvyko iš Rokiškio į Ali- Yorke 1934 metais. Dėl pa-

Toliau mes reikalaujame, 
kad butų suteikta amnestija 
politiniam anti-fašistiniam 
kaliniam.

Masinio mitingo pirm.
S. K. Mazan.

PRAŠYMAS.
Ilgametė “Keleivio” skai

tytoja prisiuntė mums laiš
ką vienos savo draugės iš 
Lietuvos ir prašo patalpinti 
“Keleivy.” Jos draugė gy
vena sunkioje padėty. Buvo 
beturčiai, vyras mirė, pali
ko 4 maži našlaičiai dide- 
liajn skurde.

Čia ištrauka iš jos laiško: 
“Miela Drauge! Pranešu 
tamstai kad mano vyras mi
rė rugpiučio 12 d., paliko 
mane vieną su 4 vaikučiais. 
Nežinau kaip dabar reikės 
gyventi, esu blogoj padėty. 
Vyras sirgo 10 mėnesių, čia 
pridedu ir fotografiją mano 
mirusio vyro.

, PERDAUG MEILĖS IRGI 
NEGERAI.

Yra visokių priežasčių, 
.dėl kurių vedę žmonės daž
nai negali sugyventi, bet, 
rodos, niekas da negirdėjo, 
kad pora negalėtų sugyven
ti dėl to, kad vienas kitą 
perdaug myli. Tačiau šio
mis dienomis toks dalykas 
atsitiko. Tai buvo Chicago- 
je. Tula Maiy Cady, 28 me
tų amžiaus moteris, kreipė
si į teismą prašydama di- 
vorso dėl to. kad vyras per
daug ją mylįs. Jis mylįs ją 
stačiai pasiutiškai, nepaken
čiamai. Jo nesuvaldoma 
meilė padariusi jai daug 
nesmagumo ir gėdos, nes jis 
nepaisė kur, nei kada savo 
meilę prie jos reiškė. Ji yra 
linkusi prie mokslo, studi
juoja astronomiją,' kalba 
apie žvaigždes, o jis vis apie 
meilę ir apie meilę.

“Su juom nėra kitokios 
kalbos, kaip tik apie meilę 
ir romansas, o aš žingei- 
dauju ir kitais gyvenimo 
klausimais,” aiškina mo
teris.

“Jis eina į lovą Adomo 
laibuose ir tvirtina, buk nak
tiniai, marškiniai ar ‘piža
mos,’ tai tinka tik knyga]

kaip “Naujienose" i 
vestas Moterų Skyrius, ku
ris dedamas ketvirtadie
niais. Tom sukaktuvėm pa- buVo įafišldAta?kaTŠ.' 

at.jo jg ištiek klebo
nas nesutiko pasirašyti dėl 
“laiko stokos.” Mat, jega- 
mastis lošė kortomis su sa
vo svečiais, tai mužikas te

žymėti “Naujienos” išleido 
specialę moterų laidą, ku
rioje tilpo žymesniųjų musų 
moterų veikėjų atvaizdai, 
linkėjimai ir sveikinimai.

Ta proga ir mes sveikina- gul laukia.

Motinos Tragedija.

čia matome Virginiją Broadway su keturiais savo vaiku
čiais Detroito teisme. Ji yra kaltinama užmušus savo kū
dikį. Jis tiek verkęs, kad netekusi kantrybės, davusi vai
kui čeveryku į galvą ir vaikas nuo to miręs.

liktų jo pačiai turtų per 3 
metus ėjo įvairiuose teis
muose didelė byla, kuri pa
siekė net Supreme Courtą, 
tačiau iki šiol niekas nieko 
apie tai negirdėjo ir laik
raščiai nieko nerašė.

Katalikų bažnyčia sten
gėsi paliktus turtus iš kuni
go žmonos atimti. Ji aiški
no, jog katalikų kunigui 
bažnyčia leidžia rinkti iš ti
kinčiųjų žmonių pinigus ir 
krauti turtą dėl to, kad jam 
numirus tas turtas tektų 
vyskupui, kuris atiduoda jį 
popiežiaus dvarui. Todėl 
aišku esą, kad ir kun. Hayes 
rinkęs pinigus iš tikinčiųjų i 
katalikų tokiu pat tikslu. 
Jeigu bažnyčia butų žinoju
si, kad jis yra vedęs ir ren
ka pinigus savo žmonai, tai 
bažnyčios vyriausybė butų 
jį ekskomunikavusi, butų 
atėmusi jam kunigystę, ir 
jis nebūtų galėjęs tų pinigų 
surinkti. Vadinasi, tie pini
gai turi but atiduoti vysku
pui, o jeigu ne tiesiai vysku
pui, tai nore mirasiojo kuni
go seserei, o ne jo žmonai.

Bet mirdamas kun. Hayes 
paliko testamentą, ir visos 
teismų instancijos pasisakė 
užtai, -kad pinigai turi pri
gulėti mirusio kunigo žmo
nai, kaip parodyta testa
mente.

Tuomet popiežiaus agen- 
. tai nuėjo net į Vyriausį Tei-1 
smą, reikalaudami tą testa-1 
mentą panaikinti, bet ir čia 
jie gavo per nosį. Bylą lai
mėjo kunigo našlė.

Laimė jos, kad ji gyvena 
20-tame amžiuje. Jei tai bu
tų inkvizicijos laikais, po
piežiaus kunigai sudegintų 
ją ant laužo.

K. Galdikienė, j 
Rambyno gatvė 9, Šiauliai,' 
Lithuania.

Draugė J. Deveskienė 
mums rašo: “Gerbiamieji, 
prisiunčiu tos moteries laiš
ką ir paveikslą, ji prašo pa
galbos. Bet kaip aš pagel
bėsiu, kad pati badauju. 
Gerb. draugai atspausdin- 
kit tą jos paveikslą ir pra
šymą, gal geri žmonės kuo
mi nors ją sušelps. (Pa
veikslo nepatalpinam. — 
Red.) Aš nuo savęs “Kelei
vio” skaitytojų prašau tą 
biedną našlę sušelpti ir ne
leiskit tiems vargdieniams 
badu mirti.”

Julia Devesko.

Visų pirma “Kuntaplio” re
porteris teiravosi apie tai pas 
miesto inžinierių. Iš inžinie 
riaus paaiškinimo išvada esanti 
tokia, kad dėl garažo sugriuvi
mo yra kaltas perdaug geras 
darbininkų gyvenimas. Atei
dami j darbą, darbininkai pie
tums atsineša arbatos, kurią jie 
geria su cukrum. Matyt, katras 
nors jų įškrėtė cukraus ir į ce
mentą. Cukrus paskui cemente 
sutirpo, garažas sugriuvo. Reiš
kia, kalta gera darbininkų būk
lė. Jeigu jie arbatą gertų ne su 
cukrum, bet su sacharinu, tai 
garažas nebūtų sugriuvęs.

Teiravosi “Kuntaplio” repor
teriai ir pas darbininkus. Dar
bininkai prisipažįsta, kad jie 
esą kalti. Tik jie sako, kad ne 
cukrus kaltas, bet jų akys. Gir
di : “Per visą statybos laiką 
musų akys nematė nei vieno in
žinieriaus prie darbo. Dėl to ir 
sugriuvo garažas.”

Bet geriausia dalyką išaiški
nęs vienas tautiškos miesto ta
rybos narys, štai jo žodžiai:

“Sugriuvo, sugriuvo! čto vy 
mnie govorite ‘sugriuvo!’ Ne 
garaž sugriuvo, no sugriuvo 
naš kovenskij biudžet! Značet, 
my, namų savininki. budem pla- 
tit.”

KAIP DABAR LIETUVOJE 
DAINUOJAMA.
einu, ar važiuoju,

DYKADUONIŲ GYVENIMAS.

Wi

Saujalė dykaduonių maudosi Flo
ridos juroje ir džiaugiasi gyvenimu. 
Užtai 10 milionų darbininkų su šei
mynomis neturi darbo ir kenčia »kur- 

;d«-

Ar aš 
vieną dainą vis dainuoju.

Litą, litą, litą ta, 
o be lito—sarmata.

Už centelį, už litelį, 
vargsta žmonės per amželį.

Litą, litą, litą tai, 
bus ir grabas kaip matai.

Kunigėlis už litelį 
tau užžibina žvakelę.

Litą, litą, nors prasmek,

o be lito — pekloj dek...
Ar tu eitum pas teisėją, 
nėr be lito apgynėjo,

Litą, litą, litą tai, 
štai teisybės pamatai.

Turguj, valsčiuj, klebonijoj, 
smulkaus kredito draugijoj,

Litą, litą, tik mokėk, 
kiaurą maišą pilt padėk.

Jei kišenėj litas šyla 
tavo svoris tuoj pakyla.

Litą, litą su litu 
išmintingas baisiai tu.

Jei kišenėj skylės vienos 
suskaitytos tavo dienos.

Litą, litą, litą tai 
niekur kelio ^nematai.

Už centelį, už litelį 
pardavė ratus, kumelę.

Litą, litą, neraudok, 
ant bekono raitas jok.

Už centelį, už litelį, 
kitas pirko sau dvarelį.

Litą, litą, litą tai, 
įsikūrė sau šiltai...

Ar aš einu, ar važiuoju, 
vieną dainą tedainuoju.

šios dainelės ši nata:
Litą, litą, litą ta.

O kada be lito pareina vyras na
mo:

Kai tiktai namo pareina, 
Tuoj iškyla didi vaina.
Boba su kočėlu maukia, 
O jis smūgių galo laukia.
“Tu, šėtone, tu begėdi!
Kaip gi tau dabar negėda?
Kur gi litus tu padėjai?
Ar tau galvoj ūžia vėjai.”

“L. U.”

KAS YRA MOTERIS.
Moteris yra tokia persona, 

kuri pereis per drugštorį siau
riausiu taku ir nenuvers nei 
vieno daiktelio; bet kai parva
žiuos namo, tai važiuodama au- 
tomobilium per plačiausias du
ris išvers garažo sieną.

KODĖL MUSSOLINIS SU 
PIRŠTINĖM?

—Kodėl Mussolinis nekuo- 
met nepasirodo viešai be piršti
nių ? , < i

—Todėl, kad sarmatijaši pa
rodyt savo purvinas rankas.

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilSs:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

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

Gengsteriams Paskelbė Kovą

Besimeilindamas 
Moteriai iš Anties Iš
traukė 35 Vekselius.

KAIP “AUKŠTOS KIL
MĖS” DVARININKAS

APSIVOGĖ.
Utenos teisme anądien

šeštoku bažnytkaimio. lbu\° sprendžiama dvari- 
Krosnos vai., Mai iampolės i Kazlausko byla Jis 
apskr. gyventoja Agn. Ker
šienė savo žemę pardavė ir 
gautus už žemę pinigus iš- 
skolijo įvairiems piliečiams. 
Skolai apdrausti Korsienė 
iš piliečių paėmė vekselius, 
kuriuos visuomet su savim 
nešiodavosi įsidėjusi už 
liemenės, prie krutinės. 
Vekseliais nešina Korsienė 
eidavus i bažnyčią ir į vaka
rėlius.

Vieną syk šeštokuose bu
vo surengtos vakaruškos. 
Kadangi Korsienė viena bi- 
jojus eiti namo, prašo vie
ną, kitą, kad' ją palydėtų 
namo. Kitiems atsisakius. 
Korsienę apsiėmė palydėti 
Antanas Rudnickas. Rud- 
nickas Korsienę parlydėjo į 
pat namus ir suėjo į vidų. 
Viduje Rudnickas pradėjo 
Korsienę glebesčioti, mei
lintis prie jos. Taip besigle- 
besčiodamas Rudnickas įki
šo Korsienei ranką į antį ir 
ištraukė 35 vekselius. Iš
traukęs vekselius sako, atei
si pas mane ryt ir aš tau ati
duosiu.

Korsienė vienąsyk eina— 
Rudnicko namie neranda, 
eina antrąsyk — jis nesu
kalbamas. Sako, duok 400 
litų, tai aš tau atiduosiu vek
selius. Korsienė jam davė 
400 litų, tai jis 28 vekselius 
grąžino, o kitus pasilaikė 
sau. Ir vis Korsienei grasi
na, — sako, jeigu pasakysi 
policijai, tai aš vekselius 
tuojau sunaikinsiu.

korsienė prašo likusių 
vekselių, Rudnickas reika
lauja 200 litų. Korsienė 
duoda 200 litų ir dar kelis 
vekselius atgauna.

Rudnickas pasirinko len
gvai realizuojamus kelis 
2,800 litų vekselius ir prašo 
juos išsipirkti nominaline 
kaina.

Korsienė neteko kantry
bės ir pasiskundė krimina
linei policijai. Policija kra
tos metu negrąžintus vekse
lius pas Rudnicką surado ir 
atėmė.

Rudnickas tardomas kal
tu neprisipažino, sako, jis 
Korsienei keliais atvejais 
skolinęs pimpi, tai ji jam 
išdavus iš kitų gautus vek
selius. Kadangi Rudnickas 
dirbo prie melioracijos dar
bų ir sutaupų neturėjo, tai 
niekas jo pasiaiškinimais 
netikėjo ir jis buvo pa
trauktas tieson.

Apygardos teismas Rud
nicką pripažino kaltu ir nu
baudė trejais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo. Rud
nickas padavė apeliacijos 
skundą, kurį Rūmai aną
dien svarstė ir atmetė.

kaltinamas pavogęs dvari
ninko Liepos pakinktus.

—Viktoras Kazlauskas! 
—šaukia teismas.

Prie teismo stalo atsisto
ja Antalieptės dvarponis su 
advokatu.

Teismo klausiamas, ar 
prisipažįsta pavogęs Liepos 
pakinktus, jisai atsako, kad 
neprisipažįsta ir aiškinasi, 
kad buvęs be sąmonės gir
tas ir nieko nežinąs.

—Kodėl paėmęs daiktus 
ėjai per virtuvę, o ne per iš
eigines duris; nusipirkai 
maišą ir jame paslėpei, o 
policijos klausiamas sakei 
ne savo, o išgalvotą pavar
dę? — klausia teisėjas.

—Neprisimenu, — atsa
ko kaltinamasai.

Toliau liudininkai sako, 
kad šių metų liepos pabai
goj, ketvirtadieni, Liepa nu
sipirko Šlajus, balnelį ir ki
tokį pakinktų. Jau gerokai 
išsigėrę su kaltinamuoju at
ėję autobusų stoties bufetan 
paprašė alaus, o kitam kam
bary pasidėjo pirkini. Lie
pai išėjus laukan, kaltina
masai nuėjęs kambarin ir 
pasiėmęs pakinktus išėjo 
per virtuvę.

Liepai grąžus ir neradus 
nei draugo, nei pakinktų, 
pranešta policijai, kuri tuoj 
ir sugavo Kazlauską su pa
kinktais. Jis jau ruošėsi au
tobusu važiuot namo. Pa
klaustas. pavardės, jis atsa
kė jo pavardė esanti Barz
da.

Kai policija tą arkliavagį 
nusivedė nuovadon, jis pra
dėjo grąsinti esąs “aukštos 
kilmės dvarponis” ir 
jai busią blogai, jeigu ji jo 
tuojaus nepaleisianti.

Teismas nusikaltimą ra
do įrodytą ir nubaudė 3 
mėn. paprasto kalėjimo są
lyginiai, jeigu per 2 metus 
nenusikals.

NUBAUDĖ ADV. KAZLĄ.
Buyęs advokatu Utenoje 

Kazlas netik su ūkininkais, 
bet net ir su teisingumo mi
nisterijos įstaigomis susilau
kė bylų.

Savo laiku Kazlas įžeidė 
Panevėžio prokuratu ros 
prokurorus Vojevodskį, Gi- 
neiką ir Ranteną už ką jam. 
buvo iškelta byla.

Panevėžio apylinkės teis
mas Kazlą nubaudė 4 mė
nesiais paprasto kalėjimo.

APSNIGO LAUKUOSE 
LINUS.

Daug ūkininku Šakių ap
skrity pakloję linus nesiti
kėjo, kad taip greitai žemės 
paviršiu uždengs storas 
sniego sluoksnis. Tad, kiek 
reikiant dar neatsiklojėju
sių linų neskubino parsivež
ti. Bet dabar užsnigus, ne
galima jų suimti ir jie liks 
iki pavasario. Bijoma, kad 
linai nesuputų.

Naujas New Yorko prokuroras Dewey, kuris čia parody
tas kalbant telefonu, paskelbė griežtą kovą gengsteriz- 
mui. Apačioje parodytas gengsterių vadas Luciano ir 
valdžios liudininkė Jean, Bell.

i PATS APSKELBĖ SAVE 
ŽMOGŽUDŽIU, KAD GA
LĖTŲ GAUTI IŠ LAIK

RAŠČIO PINIGŲ.
“XX Amžiaus” 45 nume

ry (praėjusiais 1937 me
tais) tilpo sensacinga žinia, i 
kad Dusetų valse. Ugašilių ! 
vienkiemy išžudyta Kesylių 
šeima.

j Toje žinutėje buvo nuro- 
! dytas ir “žudytojas” — Vla- 
' das Leleika. Žinutei tilpus, 
šis parašė redakcijai laišką, 
prašydamas atlyginti 500 
litų už jo apšmeižimą, nes 
jis Kesylių šeimos neišžu- 
dęs.

“XX Amžius” Leleikai 
500 litų nenusiuntė. Žinutę

DEŠIMTOJI DALIS LIETUVOS GY
VENTOJŲ SERGA TRACHOMA.

kių. Tegul jie auga ir vei
siasi, kad ponai turėtų ką 
medžioti.

Toliau trijų bylų dalyviai, 
kaltinami valdiškuose van
denyse linus merkę.

Kaltinamieji aiškinasi, 
kad šiais metais ne tik jų 
linmarkose, bet ir šuliniuo
se vandens pritrukę, tai jie 
ir merkę linus ežeruose.

Po paaiškinimo, kad van
denys teršti ir žuvis nuody
ti neleidžiama, kaltinamie
ji nubaudžiami po 10 litųaUKSLOS J* rv u.,

r polici-1 ai-oa P° 2 paras arešto.

ŪKININKAMS MEDŽIOT 
NEVALIA.

Štai vaizdelis iš Utenos 
apylinkės teisino.

—Masiulis! — šaukia tei
sėjas.

Atsistoja suvargęs ūki
ninkas.

—Tai ką, pamedžiojai? 
—lyg ir 
teisėjas.

Ūkininkas nusigandęs, 
teisinasi:

—Liko po tėvo mirties 
šautuvas, tai ir išėjau pirmą 
rozą paprabavot. Komen
dantas jau nubaudė 4 paro
mis arešto ir šautuvą kon
fiskavo. Prašau sumažinti 
bausmę, — atgailauja me
džiotojas.

Teismas paskiria jam 50 
litų arba 5 parų arešto baus
me.

Vadinasi, negąsdink zui-

su pašaipa klausia

SUGAVO 80 SVARŲ 
SALMONĄ.

Šiomis dienomis Klaipė
dos žvejams pavyko sugau
ti Nemuno žiotyse nepapra
stai didelių lašišų. Didžiau
sia iš sugautų lašišų (sal- 
monų) svėrė 80 svarų, tuo 
tarpu didžiausia ligi šiol 
Europos vandenyse sugau
ta lašiša tesvėrė 70 svarų. 
Tuo budu, Kuršių Marių 
žvejai šiuo atžvilgiu yra re- 
kordistai. Žvejai sako, kad 
šįmet Nemune i Baltijos ju
roje lašišų esama gana ap
sčiai.

SNIEGAS LAUŽO ME
DELIUS.

Paskutinėmis dienomis 
Pagėgių rajone prisnigo- a- 
pie pusę metro sniego. Ka
dangi snigo šlapiu sniegu ir 
kartu šalo, tai medžiai tiek 
buvo apsnigti ir apšalę, kad 
neišlaikę svorio pradėjo 
lūžti.

NORĖJO APIPLĖŠTI PA
NEMUNĖS BANKĄ.

Gruodžio 21 d. Panemu
nės banke atėję du vyrai 
kirto tarnaitei per,galvą, ku
ri tuoj apsvaigo. Kilo triuk
šmas. Plėšikai pabijoję pa
bėgo. Vėliau buvo suimti.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga, 

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda^’ apie Kristų, 

ir kaip

I turime 
susida- 
pasisa- 
Kristų, 

o dabar 
bedie-

TELŠIUOSE PASIRODĖ 
KEISTA LIGA.

Telšiuose dabartiniu me-' 
tu sergama labai keista, sa- į 
votiška liga, panašia į gri
pą, bet tik labai susijusią su 
smegenų nusilpimu. Liga 
tiek nuvargina žmogų, kad 
reikia šauktis gydytojų pa
galbos, nežiūrint, kad tem-Į 
peratura laikosi iki 37°. To
kių keistų susirgimų čia jau 
dabar užregistruota kelia- 
tas.

kaip jisai buvo įdievintas, 
tapo Dievo sūnumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl 
žinoti kaip mytai apie Kristų 
rė. Žinosite kaip krikščionys 
vino nuo paponų pasakų apie 
Kalėdų ir1 Velykų šventes, < 
krikščionys vadina pagonis 
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

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

CHICAGO, ILL.

ar-

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN ° EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa. 

Bremerhavenę užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA * DEUTSCHLAND
HAMBURG ° NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYB

\

Trachomą tebegydo burti
ninkai, sodindami ligonius 

ant puodo su žarijom.
Nesenai Kaune įvyko Lie

tuvos akiu gydytojų suva
žiavimas, kuris plačiai na
grinėjo trachomos klausi
mą.

Trachoma yra pavojinga 
akių liga. Pasak gydytojų, 
trachoma yra pavojingesnė 
už venerines ligas, kurios 
graso tik tam tikros nuotai
kos žmonėms, o trachoma 
galima apsikrėsti visur.

, -- ■ ... - ■ Kituose kraštuose su tra- nežinomi piktadariai įsiver-atsaukeo jos pateikėją pia-|choma labai griežtai kovo- žė per langa i krautuvės ru- 
PaaiS kad ta žinia jam?- ir-te” tr/chomTa-T'> st o iš ten pateko j krautų-
uaaiskejo, Kact tą zmią ganciu VHal nedaug. Lietu-;Vės vidų, kur pavogė įvai- 

pa!ase pats Vladas Leleika. ,voje kova su trachoma be-;rių prekių už 400 litų ver- 
Ain„ls buv0 apsauktas gal- vejk nesirūpinama, todėl tės 
vazudziu. Jis paraše pner.------ I - -- --
save tą šmeižtą tuo tikslu, 
kad paskui galėtų prisika 
binti prie laikraščio už. 
šmeižtą ir išreikalauti 500 
litu.

Lileika tardomas kaltu 
prisipažino. Zarasų apylin
kės teismas Vladą Lileiką 
nubaudė 2 mėn. kalėjimo ir 
iš jc įvairiems asmenims 
priteisė 200 litų išlaidų.

VI. Lileika prasilavinęs 
ūkininkas, Pačiunės kaime. 
Dusetų valse, turi 5 ha nuo
savą ūkį, kur gyvena 
žmona.
PANDĖLY SUDEGĖ
“ŽALGIRIO” MALŪNAS.

Gruodžio vidury Pandė
lio miestely sudegė “Žalgi
rio” garinis malūnas, kuria
me buvo įrengti vilnų verpi
mo, vėlimo ir karšimo sky-

mė, o planingos kovos prie
monių vykdymo priežiūra ir 
savivaldybių instruktavi
mas turėtų būti pavesta 
Sveikatos departamentui, į- 
steigus jame trachomos rei
kalams referenturą, kurios 
vedėju turėtų būti specialis
tas okulistas (akių gydyto
jas).”

j ZARASUOSE IŠPLĖŠĖ
I KRAUTUVĘ.

Zarasuose nakties laiku 
i iš žydo Buišteino krautuvės

___ nesirūpinama, todėl ‘ tęs.
trachoma serga apie dešim- į Netrukus policija susekė 
ta dalis gyventojų. O Aly-, vagiu lizdą. Pasirodė, kad 
taus apskrityje trachoma šia vagystę padarė Vasilijus 
serga net 20 nuoš. visų gy-, Andrejevas ir jo pagelbi- 
ventojų. 1 ninkas nepilnametis Čholo-
] To viso priežastys, stoka povas. Darant kratą, pas 

juos buvo rasta dar daug 
įvairių prekių, kurios grą
žintos. Buršteinui. Vagys su
imti ir patalpinti kalėjiman.

su

higienos žinių, žmonės ne
nori gydytis, gydytis pra
deda tada, kai ima apakti. 
Kaimuose yra daug burti
ninkų — šeptunų, pas ku
riuos žmonės kreipiasi; jie 
trachomą “gydo” įvairiais 
budais: sodindami ant puo
do su žarijom, žolėmis, už- 
kalbinėjimais, sodindami i 
geldas, j duonkubilius, ve
ža pasodinę ant šluotos ir tt.

Suvažiavę gydytojai vie
nu balsu tarė, kad su tra
choma reikia pradėti kovoti 
valstybiniu mastu. Štai ir jų 
rezoliucija:

“Penktasis Lietuvos akiu
riai. Ugnyje žuvo visos ma- gydytojų suvažiavimas, iš- 
šinos ir daug ūkininkų tur- klausęs pranešimus 1.
to, nes buvo daug privežta kusijas apie trachomą, ran- 
vilnų ir milų. Malūno savi- cĮa reikalinga priminti vy- 
ninkas vokietis. Malūnas ir riausybei, kad trachoma dėl
mašinos buvo senos. Turtas 
apdraustas. Gaisro priežas
tis aiškinama.

ir dis-

savo išsiplatinimo ir dėl be 
galo didelės visuomenės 
reikšmės yra Lietuvoje tik
ra ‘Dievo rykštė’ ir kad rei
kia neatidėliojant organi
zuoti planingą kovą su ja, 
išleidus atitinkamą įstaty

tį. mą, pagrįstą principu, kad 
___ ________________ _______ nu- trachomos gydymas butų 
tarėme mūsų dienraščio prenumerati nemokamas IT VISUT, ypačiai 
skaityti tik tiek, kiek mums apsein*. kaimiečiams^ lengvai pasie- 
ekspedlclja. Todėl, visus kviečiami 
Išrašyti populiarų demokratiškos pa 
kraipos dienraštį

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios' 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su 

deny gyvenančiais lietuviais, mes

kiamas. Tiesioginė kova su 
trachoma, būtent jos profi- i 
laktika ir gydymas, turėtų ' 
būti savivaldybių prieder- Į

Uruguay’auB Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

Išeina du kartu per mėnesį. Lai-
kuris metams tekaštuoja tik b dole- džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius, 
rial, pusei metų 3 doleriai. | “NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo- ;

brangu — ’e >r Kanadoje kainuoja 1 doleris.Jei vienai šeimai per 
susidėklt dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 33. Lithuania.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguay No. 1480, 

MONTEVIDEO. URUGUAY.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

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

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

MALKŲ KAINOS KELIA 
NERIMĄ.

Kuro klausimas dar vis 
aktualus Mariampolėje. Už 
vidutinį vežimą malkų 10— 
16 litų. Sandėliuose 1 kub. 
metras malkų kaštuoja 12 
—18 litų; durpių 1,000 ne
atiduodama be 16 litų. To
kios kainos darbininkijai, 
kuri likusi be darbo, tiesiog 
neprieinamos.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, nž sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai- 
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpmt pajieškpjimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį. { 

KELEIVIS
253 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčia

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

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 3. — Sausio 19 d., 1938 m.

Vietinės Žinios
LIETUVIS NUŠOKO NUO 

TILTO.
Komunistų vadas sakys 

bažnyčioj prakalbą.
Community Bažnyčios 

klebonas, kun. Donald Lo- 
throp, pakvietė komunistų 
partijos lyderį Browderi 
pasakyti prakalbą tos baž-

CAMBRIDGE, MASS.

Trys draugijos persikėlė j 
Liet. Piliečių Kliubą.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo Naujų Metų va
karo darbininkams buvo

Tamas Dragūnas nėrė 60 
pėdų žemyn į kanalą, bet 

oras po jo drapanom nelei
do jam nuskęsti.

Pereita penktadienį nuo nyčios lankytojams. Brow- 
Broadway tilto nušoko į dens kalbės per pamaldas, 
Fort Point kanalą žmogus, kurios Įvyks 30 sausio, 
Nuo tilto iki vandens yra 60 10:30 valandą ryto, Sym- 
pėdų aukščio, todėl krisda- phony Hallėj.
mas jis prisitrenkė ir neteko Kaip 3 po pietų toj pačioj 
žado. Tačiau krintant že- vietoj bus komunistų _pra- 
myn po jo drapanom prisi- knlbos. Browderis kalbės ir 
rinko dauk oro, kuris išpūtė čia.
jo apsiaustą kaip baliuną ir 
neleido jam nuskęsti. Mo
terys, kurios ėjo per ir pa-

Susirinkimas.
SLA. 359 kp. metinis su-

matė žmogų krintant į ka- sirinkimas įvyks pėtnyčioje, 
nalą, pradėjo klykti. Tai sausio 21, nuo 8 vakare, 
atkreipė tilto aptarnautojų Lietuvių Kliubo kambariuo- 
dėmesį ir jie tuoj tą žmogių se, 1436 Dorchester avė. 
iš vandens ištraukė. Ant tii-1 Dorchestery. Malonėkit bu
to tuo tarpu pristojo daugy-i tinai visi nariai dalyvauti, 
bė automobilių ir pėksčių nes bus kuopos valdybos 
žmonių. Ir tiltas taip užsi- pasikeitimas ir kiti kuopos 
kimšo, kad per valandą lai- reikalai. M. Anesta, sekr. 
ko vežimai negalėjo prava-1 ’ ---------------
Žiuoti. Nusišovė Tauntono valdi-

. Buvo pašaukta policija, ninkas.
kuri nuvežė skenduolį įlw Tauntone anądien nusi- 
miesto ligoninę. Tenai nūs-'šovė Joaquin Ferreira, bal- 
tatyta, kad jis vadinasi Ta- sų registruotojų taiybos na
mas Dragūnas, 61 metų am-l^ys* J^s buvo Tauntone sko- 
žiaus lietuvis iš South Bos- linamosios kasos < iždinin- 
tono. Ligoninėj Draugunas kas.
rodė nedaug gyvybės‘ženk- paqirna3-kId‘Mas= vals 
lų. Daktarai atgaivino jį da- f** • ° S'S . j j* u*- • i • trio) yra 1(6,658 bedarbiai.“v’o I nedarbo
galima, nes jis buvo labai ’Pdraudos.______ ,
prisitrenkęs. Tas iš dalies Didelė juros banga perei- 
išgelbėjo jį ii- nuo prigėrimo ta penktadienį užliejo Win- 
kanale. Daktarai sako, kad thropo miestelį, 
prisitrenkęs jis liovėsi alsa-! 
vęs ir dėl to nepritraukė' 
vandens į plančius. Kitaip 
gal butų prigėręs. Bet jo 
vardą vLstiek įrašė pavojin
gai sergančiųjų sąrašam 

I^pradžių policija nega
lėjo Surasti South Bostone 
jokių Dragūno 
Paskui ji sužinojo, 
turi viena seseri 
N. H.

Dragūnas, neatgavęs pa
kankamai sąvonės, 
miesto ligoninei.

M. Anesta, sekr.

DiStasiai mirė elektros 
kėdėj.

Tėvas ir sūnūs DiStasiai, 
italai, buvo senai jau pa
smerkti mirt, bet jų giminės 
vis dėjo pinigus ir samdė 
advokatus, kad mėgintų
juodu nuo mirties išgelbėti, surengta padėkavonės va- 
Advokatai išbandė visus karienė 6 sausio. Bevaka- 
kelius, bet niekur nieko ne
laimėjo. Pagaliau liko tik 

i gubernatoriaus prašyti, kad 
j jis sušvelnintų jiems baus
mę. Bet gubernatorius atsi
sakė ką nors daryti. Todėl 
anksti šio antradienio rytą 
abudu buvo nužudyti elekt
ros kėdėj.

Frank DiStasio, 54 metų 
amžiaus italas, ir jo 24 me
tu amžiaus sūnūs, Anthony 
DiStasio, buvo nuteisti mir
ti elektros kėdėj už nužudy
mą tūlo Crowley, kurį jiedu 
pasigavo laukuose ant ke
lio, įsisodino savo automo- 
biliun, nuvežė nuošalion 
vieton, tenai jį užmušė ir la
voną sudegino automobiliu- 
je. Paskui senis DiStasio 
pasislėpė, o sūnūs pareiškė, 
kad tas sudegęs ju automo- 
biliuje žmogus, tai jo tėvas. 
Padaręs tokį pareiškimą, 
sunūs pareikalavo iš ap- 
draudos kompanijos $12,- ■ 
500, nes tokiai sumai jo tė
vas buvo apdraudęs savo 
gyvybę. Tai Įvyko 1935 me
tų 6 gegužės naktį, netoli 
nuo Hudsono, Mass. Bet _ T . - -
kompanijos detektivai rado,mI Diaugyste, Lietuvos Su- 
prie sudegusio žmogaus žie- T}1! Diaugyste 
da su kitokiomis raidėmis, Jaunuomenes

rado užrašu knygų- 8V Prospect Sj Pf3...- -.J&. 163 Harvard st.,
Cambridge, viršuj Lietuviš
ko Kliubo. Dabar visų trijų 
draugysčių susirinkimai bus 
laikomi naujoj vietoj. Butų 
neprošalį, kad tos visos trys 
draugystės suruoštų drau-

giminių, 
kad jis 

Nashua,

mirė

Pereitą pėtnyčią Newton- 
villėj buvo pavogtas pašto 
trokas su $5,000 pinigų. Sa
koma, kad tai esąs “vidaus” 
darbas.

—7-- 7—•Montellos biznieriai išsirin- 
1 ko sau valdybą.

Montellos lietuvių biznie
rių ir profesionalų draugija 
išsirinko naują valdybą 
šiems metams. Prezidentu 
išrinktas d-ras A. F. Bud- 
reskis; jo padėjėju, Vili
mas Zinkevičius; iždininku, 
Julius Mickevičius sekre
torium, p-lė Luise Shukis. 
Valdybos nariais išrinkti 
šie: adv. Veračka, adv. 
Kupka, Stasys Balčiūnas, 
Juozas Gagelis ir Kazys 
Bielskis.

Bendras Draugijų Komite
tas rengia Lietuvos Nepri

klausomybės 20 metų 
paminėjimą.

Bostono Lietuvių Draugi
jų Bendras Komitetas Lie
tuvos laisvei ginti rengia di-l 
deles iškilmes 13 vasario1 
dieną, South Bostono Lie-' 
tuvių salėj, kaip 3 po pietų, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
20 metų sukakčiai paminėti.

Kalbės “Laisvės” redak
torius A. Bimba iš Brookly- 
no, “Keleivio” redaktorius 
S. Michelsonas, dainuos 
Laisvės Choro vyrų grupė ir 
bus suvaidintas progai pri
taikytas scenos veikalėlis.

Baisi sniego pūga Bostone.
šį panedėlį Bostone buvo 

trečia iš eilės sniego pūga. 
Pereitą sąvaitę prisnigo 11 
colių, o dabar da apie 10 
colių pridėjo. Trafikas tapo 
siiparaližiuotas, kai kurias 
mokyklas reikėjo uždaiyti, 
daug žmonių buvo sužeista, 
uoste susidūrė du laivai, o 
apvalyti miestą nuo sniego 
kainuosią apie $1,000,000.

Revere miestely piliečiai 
stengiasi . prašalinti savo 
majorą. Jis kaltinamas per
daug susibičiuli avęs su 
gengsteriais.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFTE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

’’ nuošimčiu nuo daiktu vertės.
1854 DORCHESTER AVE..

Arti Ashmont Stoties
!>OI»< lt l-*w TFU M ASS 

l'el TALbnt 5208.

Radio programa.
Sausio 23, Bostono lietu

vių radio programa per sto
tį WORL (920 kil.) nuo 
9:30 ryto bus sekanti: (1) 
Trijų žvaigždžių orkestrą iš 
So. Bostono; (2) Veronika į 
Putvinskaitė-Belkus daini
ninkė iš Brocktono; (3) Ig-' 
nas Kubiliūnas, dainininkas 
iš So. Bostono.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
Am 
Kai 

5
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AČIU.
Visiems svečiams, kurie 

atsilankė į Cambridge’aus 
Lietuvių Piliečių Kliubą su
laukt Naujų Metų, šiuomi 
pareiškiame musų ačiū. 
Taipgi ačiuojam lietuvių 
jaunimui už pavyzdingą už
silaikymą. Dovanas laimėjo 
Cambridge’aus gyventojai: 
kalakutą, Charlotte Jones; 
bonką degtinės J. šaparnis.;

T_l__ ■

Vakaro vedėjas./ , į
Frank N. Ramor}.

West Roxburyje, vienų 
namų prieangy buvo rastas 
nežinia keno pamestas kū
dikis. Jis buvo suvyniotas į 
rausvą palą ir įkištas į po-! 
pierinį krepšį.

rieniaujant ir besilinksmi
nant, gaspadorius F. Ra
mon pakvietė visus, kad pa- 

. * 11* vi*. UU11XIQ UUK.L111UO U. CC
sakytų po kelius žodžius surj. John Burokas, 
nivin U no n*QVl m m o iapie Kliubo pagerinimą, i 
Draugė Franė Ramon atsi
stojo ir tarė: “Nors čia mu
sų nedidelis būrelis, ale mes 
vis nors kiek galim sušelpti 
Ispanijos liaudies karžy
gius.” Kiti tam sumanymui 
pritarė ir tapo sumesta 
$3.25. Pinigai pasiųsti per 
“Laisvės” redakciją.

Tokių vakarėlių reikėtų 
daugiau. Gal tuomet pasi
darytų draugiškesni žmo
nės ir gal galėtų dirbti ben
drai be užgauliojimų. Dirb
dami išvien, galėtų daug ką 
nuveikti.
lemtas pavydumas viską 
tiukdo.
ką mandriau organizacijos 
gerovei, tai baisus triukš
mas kįla.

Gal laikui bėgant pradės 
susiprast ir dirbs visi išvien. 
Po Naujų Metų, jau pasiro
dė daugiau draugiškumo.

Lietuvos Dukterų ir Su-

The Supreme Wave į J .
Gražiausias 

/ Sugarbaniavimas 
NEVARTOJAMA DRATŲ

NĖRA NESMAGUMO
NĖRA CHEMINIO KARŠČIO

CASPERS BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOUth 4645

Telefonas 21124
MEDICINOS DAKTARAS

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

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

LAWRENCE, MASS.

NO.

Dabar gi tas ne-

Jei vienas padare

DIDŽIAUSIAS BARGE- 
NAS SOUTH BOSTONE.

Kampinis namas, storas ir 5 šei
mynos. Storas pey 35 metus išranda- 
votas aptiekos bizniui, gerai įgyven
dintas, ypatingai daug lietuvių ap
gyvento) vietoj. Perdėm atnaujintas 
iš vidaus ir lauko. Nauji aržuoliniai 
“floorai” per visą namą, 5 baltos 
sinkos, 5 nauji pečiai, pilnai išranda- 
votas labai pavyzdingoms šeimy
noms, visas išpopieruotas, išpentin- 
tas iš vidaus ir iš lauko. Rendų at
neša $1,438.00 j metus. Apmokėjus 
visas išlaidas gryno pelno lieka arti 
$1,000.00 per metus. Yra įvažiavimas 
automobiliams. Busas sustoja arti 
namo. Galima mainyti ir ant farmos. 
Norintieji pasinaudoti šiuo nepa
prastu bargenu, tuojaus kreipkitės 
pas: A. J. KUPSTIS

332 WEST BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone: SOU 9423
ir Lietuvių 

Draugystė 
negu DiStasio vardas ir pa- nutarė perkelti savo mitin- 

tės nesudegusių likučių, ir 
iš tos medžiagos padarė iš
vadą, kad sudegęs žmogus 
nebuvo Frank DiStasio. Ga
lų gale nustatyta, kad tai 
buvo Daniel M. Crowley.

Tada abudu DiStasiai bu-
vo suimti ir pasmerkti mirt. S^ką vakarienę ir pusę pel 

Abudu buvo karšti katali- np paskirtų Ispanijos liau
kai ir kalėjime visą laiką dies karžygiams ir Lietuvos 
meldėsi. Einant jau į elekt- politiniams kaliniams.
ros kėdę, tėvas padavė su- Draugei u (
nui ranka per grotas ir tarė: mirškim visus nesusiprati- 
“Sudieu, sunau... Sunku mus. Atsiminkim, kaip mes 
skirtis, bet pasimatysime ki- atvažiavę iš Lietuvos bū
tame pasauly...” į elektros vom pilni energijos ir ką tik 
kėdę juodu atvedė kataliku užmanėn, darbas buvo at- 
kunigas Farrell. Atsisėdęs i liktas vieningai. Visi dir- 
elektros kėdę, senis DiSta- bom, kaip vienos motinos 
šio pradėjo garsiai kalbėti vaikai. Ex-Reporteris. 
“Sveika Marija.’.’

Jaunasis DiStasio 
nužudytas pirma, o 
paskui.

Bostono biznierius 
worth i 
namo ir rado savo jauną 
žmoną nusižudžius gazu.

Abudu buvo karšti katali
kai ir kalėjime 1

no paskirtų Ispanijos liau-

Parsiduoda 10 kambarių
NAMAS IR AUTOMOBILIU TAI
SYMO VIETA. Ir G karų garadžus.

Labai gražioj vietoj, prie didelės 
gatvės, netoli maudynių. Gali pirkt . 
su visais įrengimais arba be įrankių. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Vie- I 
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.

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

249 BROADWAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių. 
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

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

Frank Zarveckas 
Vincas Balukonis

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

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

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name. 
251 Broadway, 

tarp C ir D street 
SO. BOSTON, MASS.

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Draugės ir draugai, pa-'

buvo Kam reikalingi geri 
tėvas Kambariai?

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 

, visais atžvilgiais ir šviesus, 
parėjo aną vakaią Įyjatvti galima bile laiku. 

......10”"0 “Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

Patelefonuokit dabar—KIRkland 6198 
Veltui Pristatymas.

BARCLAY’S
Kvorta $1.75
Pante ................. .95
Puspantė ..............50

Bos-

OLD AMERICAN
Kvorta .... $1.75
WILSON
Pilna kvorta $2.09

CAMBRIDGE WINE & LIQUOR CO.
910 MASSACHUSETTS AVE., CAMBRIDGE.

TYPEWRITER!
PORTABLE UNDERWOOD

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

Instrukcijos Dykai!

Lengva išmokti 
Tai geriausia 
visai šeimynai.
Jus galite įsigyt 
gvom išlygom pas

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

T el. SOUth Boston 4649

vartot. 
dovana

Na

AR REIKIA JUMS 
MORTGIČIAUS 
ANT STUBOS?

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

Ši banka skolina pinigus mortgičiams ant 
gerai subudavotų stubų, kurios yra gerose 
residencijų vietose.

CAMBRIDGEPORT
SAVINGS BANK

CENTRAL SQUARE CAMBRIDGE, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

______ CAMBRIDGE, MASS.
~PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- 

8? J kių kraujo, nervų, odos ir 
<■» -j? kroniškų ligų. Kurie kenčia 
'"-SS" nuo reumatizmo, žaizdų, 

ulcerio, kancerio, tumors’o, 
'’ ^’arba nuo bile odos ar gal- 

vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai 

DR.GRADY327e^'51
Valandos: Utar., Ket., Sub. nno

Nedėliom tik nuo 10—12.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618Tiems vyrams kurie 
supranta Eliu
PICKWICKį

sau lygaus neturi!

IŠ KRANO
Parodyk Į tą Kraną

BONKOMIS
12 ancų ir pilnom kvortom

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 

10S8
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilios ir 
Trokus visokių išdirbyzčių.

Peter Trečiokas ir 
Jos Kapočiunaa — „aviniukai

Taisymo ir derr.o..*lravimo vista: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS.

f ;I , ■ :

SIL1
BĖP

Etiop 
nija

. Gyx 
pasiūt 
‘‘New 
to, nu 
pašau 
gyvyb 
inašin 
50 bil

O i 
nuo 1 
nebuv 
karo, 
jon n< 
platin 
dien ( 
Jos m 
nes iš: 
gyvi, 
fašizn 
nacior

Dab 
nacior 
tautą, 
jos tai 
na Isp 
gyvent

Non 
karų r 
kraujt 
noj ti 
jau ik 
kelių 
mflion 
liko b 
pragy

Kiel 
pijoj, 
tas kr 
iždui 
000,0( 
“kulti 
pie $1

Nor 
apska 
iki šit 
mažia 
400 v* 
nuostc 
m i nu 
000 ži 
000 ir 
žuvo 
nuolat 
mėto

Nes 
linis I 
apie 3 
prariji 
palikti 
nu vyi 
sam a 
mokos 
tekti, 
luojas 
nei ir 
žudyn

Ir v 
lizmas 
kimas 
ir pač 
žoms 
jis yra

FAŠIS 
TAN

Žini 
kad p 
žiaus 
smark 
Barče! 
Tarraį 
tus mc

Unit 
poraci 
tarusi 
savo 
zuoti.


