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SILPNOMS VALSTY
BĖMS GRĘSIA IŠNY

KIMAS.
Etiopijos jau nebėra, Ispa
nija dega, Kinijoj siaučia 

mirtis.
Gyvename nacionalizmo 

pasiutimo laikais. Kaip 
“New York Times” apskai
to, nuo 1930 metų iki šiol 
pasaulio valstybės išleido 
gyvybės ir turto naikinimo 
mašinoms nemažiau kaip 
50 bilionų dolerių.

O reikia pabrėžti, kad 
nuo 1930 metų iki šiol da 
nebuvo nei vieno paskelbto 
karo. Italija Įsiveržė Etiopi- 
jon ne kariauti, bet kultūrą 
platinti. Ir Etiopijos šian
dien oficialiai jau nebėra. 
Jos miestai išdeginti, žmo
nės išžudyti, o kurie liko da 
gyvi, pavergti po Italijos 
fašizmo letena. Tai tokia 
nacionalizmo kultūra.

Dabartiniu laiku japonų 
nacionalizmas žudo Kinijos 
tautą, o Italijos ir Vokieti
jos tautinis fašizmas degi
na Ispaniją ir skerdžia jos 
gyventojus.

Nors nei vienas iš tų trijų 
karų nebuvo paskelbtas, bet 
kraujo pralieta upeliai. Vie
noj tik Kinijoj priskaitoma 
jau iki 500,000 užmuštų ir 
kelių milionų sužeistų. Kiti 
milionai 'su mažais vaikais 
liko be namų ir be šaltinio 
pragyvenimui.

Kiek buvo išžudyta Etio
pijoj, niekas nežino, bet ši
tas kruvinas biznis Italijos 
iždui kainavo apie $1,000,- 
000,000, ir dabar Etiopijos 
“kulturinimui” skiriama a- 
pie $700,000,000.

Nors tikrų žinių nėra, bet 
apskaitoma, kad Ispanijoj 
iki šiol buvo užmušta ne
mažiau kaip 1,500 italų ir 
400 vokiečių. Pačių ispanų 
nuostoliai užmuštais skaito
mi nuo 1,000,000 iki 1,400,- 
000 žmonių. Be to, tarp 20,- 
000 ir 25,000 vicilių žmonių 
žuvo nuo bombų, kurias 
nuolatos fašistų orlaiviai 
mėto Į miestus.

Nesenai pasibaigė Pasau
linis Karas, kuris kainavo 
apie 340 bilionų dolerių ir 
prarijo 8,500,000 gyvybių, 
palikdamas 21,000,000 jau
nų vyrų sužeistų ir luošų vi
sam amžiui. Rodos, šitos pa
mokos turėtų tautoms už
tekti. Bet ne, jos ir vėl gink
luojasi, vėl ruošiasi skerdy- 
nei ir daugely vietų jau eina 
žudynės.

Ir visa tai ruošia naciona
lizmas, tas gyvuliškas troš
kimas silpnesnį sunaikinti 
ir pačiam viešpatauti. Ma
žoms ir silpnoms tautelėms 
jis yra didžiausis pavojus.

FAŠISTAI IŠŽUDĖ TŪKS
TANČIUS MOTERŲ IR

* VAIKŲ.
Žinios iš Ispanijos sako, 

kad pereitą sąvaitę popie
žiaus palaiminti fašistai 
smarkiai bombardavo iš oxo 
Barceloną, Valenciją ir 
Tarragoną, užmušdami šim
tus moterų ir vaikų.

United States Steel kor
poracija skelbia, kad ji nu
tarusi išleisti $80,000,000 
savo fabrikams moderni
zuoti,

Dievo Namuose Žu
vo 47 Žmonės.

Šv. Hajecinto miestely, 
Kanadoje, pereitą sąvaitę 
sudegė didelis franeuzų ka
talikų klioštorius, kur gyve
no daugybė davatkų ir ku
nigų, ir kur buvo mergaičių 
mokykla naujoms davat
koms ruošti. Triobesys buvo 
senoviško muro, be atsargos 
išėjimo, todėl kai liepsnos 
jį apėmė, tai “Dievo namai” 
pasidarė tikras pragaras. 
Ugny žuvo 47 asmenys ir 
apie 30 apdegė. Tai jau ne 
pirmas klioštorius Kanado
je virsta tokia krematorija. 
Rodds, čia turėtų Įsikišti 
šalies valdžia ir priversti 
kunigus remontuoti tuos ug
nies sląstus, kad apsaugo
jus žmonių gyvybę. Bet ji 
nieko nedaro.

Sovietai Nutraukė 
Ryšius Su Rumunija

Iš Bucharesto pranešama, 
kad Sovietų Rusija atšau
kusi iš tenai savo pasiunti
nį ir pareiškusi nutraukianti 
diplomatinius lyšius su Ru
munija. Kodėl Maskva tai 
padarė, priežastys nenuro
domos. Rumunija paskuti
niu laiku pasvyro fašizmo 
pusėn ir paskelbė žydams 
karą. Be to, plačiai kalba
ma, kad ji susidėsianti su 
Italija ir Vokietija. Gali 
but, jog dėl to Maskva ir 
nutraukė santykius su ta ša
limi.

Teruely Fašistai Iš- Rumunijoj Paleistas Susmuko Antras Fa-\ 
žudė 3,000 Žmonių. Parlamentas.

Dabar, kai Ispanijos liau- Žydai turi bėgti, bet negali 
dies armija išlupo iš Terue-' 
lio fašistų gaujas, tai paaiš
kėjo, kad valdydami tą mie
stą fašistai per 18 mėnesių 

! iššaudė nemažiau kaip 3,- 
’000 ramių gyventojų, ku
riuos tik nujautė esant res
publikos ir demokratijos ša-

Parlamentas.
vežtis pinigų.

Rumunijos karalius palei
do parlamentą ir paskelbė 
naujus rinkimus 3 kovo. 
Tuo budu duodama gyven
tojams progos užgirti arba 
atmesti dabar 
Oktaviano Gogos vyriausy- 

lininkais, aiba kurie seniau bę, kuri nusistatė išnaikinti 
Rumunijoj žyd is. Bet žydai 
nesitiki, kad naujas parla
mentas pakeis 
nes jeigu Gogą 
jam parlamente pakanka
mai sau paramas, tai jis ga
lės sudaryti koaliciją su ki
tomis reakcinėmis grupė
mis. Todėl jau nelaukdami 
nei naujų parlamento rinki- dėjo žymiai silpnėti. Tuo 
mų žydai spiečiasi į Rumu- tarpu lojalistai numušė apie 
nijos uostą Contsanzą ir tei- 30 itališkų orlaivių. Šį pa-

buvo prigulėję kairiosioms 
organizacijoms. Beveik kas 
diena atvarydavo rinkon po 
keliolika suimtų žmonių, 
sustatydavo prie sienos, 
pradėdavo mušti būgnais, 
kad susirinktų minios, ir ta
da, visų akyvaizdoje, suim
tuosius sušaudydavo. Po 
kiekvienos šitokios žmonių 
skerdynės fašistai suruošda
vo balių ir, muzikai grie-

inę fašistinę

Z“ Washingtono Senate
Ispanijos fašistai pereitą 1 

sąvaitę buvo pradėję antrą 
ofensyvą prieš Teruelį. Jie 
gavo iš.Italijos daugiau su
stiprinimų ir metėsi prieš tą 
miestą visomis savo jėgo
mis. Tuo pačiu laiku italų 
orlaiviai įniršusiai bombar
davo Barceloną, Valenciją 
ir kitus lojalistų miestus. 
Tai buvo daroma tuo tiks
lu, kad parodžius lojalis
tams, kad fašistai turi pa-

Tikros Komedijos

jų padėtį, 
negaus nau- Rankamai jėgų atakuoti vi

sais frontais. Bet nežiūrint 
to, Teruelio fronte fašistai 
nieko nelaimėjo. Po 8 dienų 
nepaliaujamų atakų, šią są
vaitę jų pastangos vėl pra-

GAMINS DIESELIO MO
TORUS.

i General Motors automobi
lių kompanija paskelbė, 
kad ji pradėsianti gaminti 
Dieselio motorus ant masi
nės skalės. Jie busią stato
mi visokio pajėgumo, nuo 
20 iki 1,200 arklių jėgos. 
Dieselio motorai tinka kiek
vienam tikslui, kur reikalin
ga pigi jėga. Juos galima 
vartoti dirbtuvėse mašinoms 
vaiyti, ant farmų malkoms 
piaut, javus kulti, vandenį 
pumpuoti ir tt.

SENATORIAI KALBA 
PO 6 DIENAS.

vv _iii( ............ _________________ __________ ... .............     1 NEPILIEČIUS ATLEI-
žiant, gerdavo ir šokdavo, liaujasi svetimuose konsulą- nedėlį žinios iš Madrido sa- ŪŽIA IŠ WPA DARBŲ.

Respublikos vyriausybė tuose, kur ir kaip jie galėtų ko, kad 40 valdžios orlaivių 
dabar šį dalyką tyrinėja, išvažiuoti. Daugiausia yra 
Klausinėjami liudininkai, norinčių važiuot į Meksiką, 
renkami sušaudytų žmonių Braziliją, Australiją ir Ma- 
vardai ir pavardės, ir pas- daskarą. Bet nelengva ir iš- 
kui visi šitie faktai busią važiuoti, nes fašistinė val- 
pristatyti Tautų Lygai Že- džia išleido patvarkymą, 

inevoje. |kad išvažiuodami iš Rumu-
----- i nijos žydai negali vežtis su 

Amerikiečiai Sunai-!savim pinigų.
kino Fašistų Rai- nežino, kaip kovot

SU KOMUNIZMU.
Mussolinis siūlo 50,000 lirų 
dovanų už geriausį planą. 
“New York Times1

telius.
Ispanijos fašistų erštas 

Franco paskelbė šį panedė-

FAŠIZMAS ISPANIJOJ 
NELAIMĖS.

Šiomis dienomis sugiyžo 
iš Ispanijos Amerikos kon- 
gresmanas John T. Bernard 
(farmerys-darbietis) ir Bos
tone pasakė prakalbą. “Fa
šizmas nelaimės Ispanijoj 
nei moralės, nei militarinės 
pergalės,” sako jisai. “Aš 
visuomet taip maniau, ir da
bar, kaip pabuvau Ispanijo
je, galutinai tuo Įsitikinau.”

Jis pareiškė, kad laikas 
butų tas suprasti ir Wash- 
ingtono valdžiai. Šios šalies 
vyriausybė turėtų nusimesti 
tą “nuduodamą neitralumą” 
ir padėti Ispanijos demo
kratijos gynėjams kuo grei
čiausia sutriuškinti fašistus.

KINIJOJ SUDEGĖ RUSŲ 
AMBASADA.

.Iš Šanchajaus praneša
ma, kad Hankau mieste šį 
panedėlį sudegė Sovietų 
Rusijos ambasada. Hankau 
miestan dabar yra perkelta 
Kinijos sostinė. Pirm gais
ro, ambasadoj įvyko sprogi
mas. Matyt, japonų agentai 
pakišo tenai bombą.

“PANAY” NUOSTOLIAI 
SIEKIA $1,500,000.

Iš Washingtono praneša
ma, kad šios šalies valdžia 
reikalausianti iš Japonijos 
$1,500,000 už paskandintą 
karo laivą “Panay.”

Quincy miesto pajūry, a- 
pie 15 mylių nuo Bostono, 
yra susirinkęs apie 5,000 
laukinių ančių pulkas, kuris 
neturi kuo maitintis ir stim
pa iš bado.

_ Pittsburgho apylinkės
bombardavo fašistų pozici- WPA viršininkas Kesner 
jas už Teruelio ir pridarė pareiškė, kad vien tik Alle- 
priešui didelių nuostolių.

Madride manoma, kad 
iki pavasario fašistai jau 
negalės kiek stipresnio vei
kimo apie Teruelį išvystyt, 
nes per du paskutiniu savo 
žygiu jie čia palaidojo pusę 
savo armijos. Tik pavasarį, 
jeigu Italija prisius daugiau 
kareivių, jie galės gal iš 
naujo tą miestą šturmuoti.

i gheny apskrity iš WPA vie
šųjų darbų šiomis dienomis 
buvo atleista ,2,000 žmonių, 
kurie neturėjo pilietiškų 
popierų. Katrie turi pirmą
sias popieras, tų neatlei
džia. Nėra abejonės, kad šis 
valdžios patvarkymas palie
tė nemaža ir musų lietuvių.

S. Bakanas.

Jų tikslas: nepraleisti lin- 
čiavimo biliaus.

Kongresan yra mestas bi- 
lius prieš juodveidžių lin- 
čiavimą. Jis sako, jeigu vie
tos valdžia kur negalės ar 
nenorės linčiuotojų areš
tuoti ir bausti kaip žmogžu
džius, tai tenai turi įsikišti 
federalinė vyriausybė ir 
pikthdarius suvaldyti. Bet 
pietinių valstijų atstovai 
Kongrese tam biliui prie
šingi. Priešingas net toks li
berališkas senatorius kaip 
Borah. Todėl, kai tas bilius 
pasiekė Senatą, pietinių val
stijų senatoriai nutarė pa
daryt obstrukciją, arba, 
kaip jie Amerikoj vadina, 
“filibusterį,” ir neduoti pro
gos jį balsuoti. Obstrukcija 
daroma ilgomis kalbomis. 
Pagal parlamentinę taisyk
lę, kalbėtojui balso negali
ma apriboti; jis gali kalbėti 
visą dieną, o jei nori, tai ir 
kelias dienas. Ir taip ištik
imųjų daroma. Pavyzdžiui, 
Louisianos senatorius Ellen- 
der pradėjo kalbėti 14 sau
sio ir kalbėjo iki 20 sausio 
—iš viso 6 dienas. Jis skaitė 
apie juodveidžius visokias 
ištraukas iš knygų, iš laik
raščių, ir darė iš jų išvadas, 
kad juodveidžiai tamsus, 
kad lygių teisių jiems nega
lima pripažinti ir negalima 
leisti įstatymų, kurie draus
tų baitveidžiams juodukus 
bausti.

North Dakotos senatorius

AREŠTAVO 352 ŽMONES 
PRIE FORDO VARTŲ.
Pereitą, penktadienį Det

roite buvo areštuota 352 
unijistai prie Fordo dirbtu- 

tono valstijoj, pereitą są- Yės vartų. Policija areštavo 
vaitę buvo kėsinusi išsprog- ^uos, uzta1’, . kad Jie dahJ° 
dinti japonu laivą “Hiye F,oYdo darbininkams unijos 

nurodys geriausį būdą ko- Maru.” Du vyrai buvo atve-1 ^šaukimus. Pereitą vasa- 
vai prieš komunizmą. Šitan žę bombą ir norėjo pakišti !'£ .uz tokį?s hteraturos da- 
kontestan esą kviečiami vi- ja po laivu. Uosto policijai hnrm^ F?Ydo . pasamdyti 
si italų rašytojai, mokyto- juos pastebėjus, sąmokslas museįkos žiaunai umjistus 1>U1LU uaixuuw aeuawuus 
jai, kunigai ir kiti. nepavyko. Policija viena ju sumuse. Del šito teroro For- Bailey kalbėjo porą dienų.

Tai yra labai charakte- £Uįmė, o kitas bandė iš- daĮ susilaukė bylos ir buvo Senato salėj liko tik 4 sena-, 
ringą. Mussolinis kviečia vi-i niaukti ir prigėrė. Mina bu- aP . ’ taigi dabar jis toriai, ir tie atsilošę savo kę
sas valstybes dėtis prie jo v0 jau nuleista vandenin ir P?sluPde ant umjistų pa- flėse pradėjo knarkti, bet 
talkon ir naikinti pasauly policija ją išgriebė. Suimta- klusni4 snvo policiją.
komunizmą, o tuo tarpu pa- s,is eSąS Kanados’pilietis. Jo 
sirodo, kad ir jis pats da ne- vardas ir pavardė paduoda-.

. t kokiu budu tą kovą ma kaip George Partidge,

spe- Kėsinosi Išsprog-lį, kad jo laukiniai Afrikos . iN , I01K limes spe- į\,esinOSl iSSprOCf- 
maurai sunaikinę du arrieri- cialus korespondentas pra- ,* .• Jnnnnil T flįrn 
kiečiui bataljonu ties Terue- nesą is Paragvajaus, kad umtl Japonų Laivą. 
liu. Bet bešališka Associated visi Italijos konsulatai Pie- Seattle uoste, Washing- 
Press praneša. kad buvę Amerikoj skelbia gyve- tono valstijoj, pereitą są-Press praneša, kad buvę 
kaip tik atbulai. Pereitą ne- 
dėldienį puolant fašistams 
Teruelį, du maurų raitelių 
eskadronu mėgino užjoti 
lojalistams iš šono, bet įjojo 
tarp amerikiečių kulkasvai- 
dininkų ir buvo visiškai iš
skinti. Krito tenai visi gene
rolo Franco maurai ir krito 
jų arkliai.

SAKO, JAPONAI PRA
LAIMĖS KARĄ.

Šiomis dienomis iš Toli
mųjų Rytų sugryžo Harvar
do universiteto profesorius 
J. Anton de Haas, žinomas 
tarptautinių santykių auto
ritetas, ir papasakojo įdo
mių dalykų apie japonų ka
rą Kinijoj. Jis sako, kad bū
damas Japonijoj jis nesusi
tikęs nei vieno japono, ku
ris pritartų šitam karui. Visi 
japonai esą priešingi Kim
ios plėšimui. Šitaip daly
kams stovint, Japonijos mi
ll taristai negalėsią karo lai
mėti. Kuo ilgiau tas karas 
tęsis, tuo didesnė bus jam 
opozicija namie, ir galų-ga- 
le prieisią prie to, kad Japo
nijos militaristai turės trau
ktis iš Kinijos malšinti re
voliucijos namie.

VOKIETIJOJ NUKIRS
TOS DA 3 GALVOS.

Pereitą subatą Berlyne 
fašistai nukirto trim vokie
čiam galvas už politinį nu
sikaltimą Hitlerio diktatū
rai. Tai jau 6 galvos nukirs
tos šiais metais.

ŽYDAI NUTARĖ SUKEL
TI AMERIKOJ $5,100,000.

Amerikos žydų organiza
cija, kuri rūpinasi žydų šel
pimu kitose šalyse, nutarė 
šįmet tam tikslui sukelti A- 
merikoje $5,100,000. Šitam 
vajui vesti paskirtas New 
Yorko rabinas Wise.

nantiems tenai italams 50,- 
000 lirų dovanų tam, kas

žino, ] 
reikėtų vesti. 22 metų amžiaus.

SOVIETAI NELEIDŽIA 
AMERIKOS ATSTOVUI 

PASIMATYT SU RO
BINSONAIS.

Washingtono valdžia bu
vo nusiuntusi Maskvai rei
kalavimą, kad Amerikos at
stovui tenai butų leista nu
vykti kalėjiman pasimatyt 
su suimtais Robinsonais, 
kurie išvyko iš Jungtinių 
Valstijų šios šalies pasu ir 
buvo Sovietuose suimti. So
vietai atsakė, kad jų vidaus 
vyriausybė nekuomet ne
duoda leidimo svetimų val
stybių atstovams lankyli ka
lėjimuose laikomus žmones, 
kuomet jie buna tardomi, 
todėl negalinti leisti Ameri
kos atstovui ir su Robinso
nais pasimatyti.

FRANCUZAI ŠAUDYS 
FAŠISTŲ ORLAIVIUS.

Bombarduodami Ispani
jos respublikos miestelį 
Francuzijos pasieny, fašis
tai numetė 11 bombų Fran
cuzijos pusėn ir sugriovė 
vieno ūkininko namus. To
dėl franeuzų valdžia dabar 
nutarė pristatyti priešlėktu
vinių kanuolių Ispanijos pa
sieniu ir šaudyt kiekvieną 
fašistų orlaivį, kuris tik pa
sirodys Francuzijos pusėj.

SOVIETAI ESĄ SKOLIN
GI ITALIJAI 10,000,000 

LIRŲ.
Pereitą sąvaitę rašėm, 

kad Sovietų Rusija atsisakė 
mokėti Italijai prekybos 
skolas, nes Italija atsisakiu-

AMERIKA GALĖTŲ AP- si mokėti Rusijai už gazoli- 
GINKLUOTI TIK 300,000 ną. Kiek kuri jų buvo viena

VYRŲ.
Karo sekretoriaus padėjė

jas Johnsonas pereitą sąvai
tę New Yorke pareiškė, kad 
kilus karui, Jungtinės Vals
tijos dabar galėtų pastatyti 
nedaugiau kaip 300,000 ka
reivių armiją, nes daugiau 
nebūtų - kuo apginkluoti. 
Klausimas, kur diųgo tie 
ginklai, kurių per pasaulinį 
karą Amerika buvo pasiga
minus 2,000,000 kareivių 
armijai?

kitai skolingos, tuomet ne
buvo pasakyta. Bet dabar 
Italija paskelbė, kad Sovie
tai esą jai skolingi 10,000,- 
000 lirų.

Bailey vis rėžė savo “spy- 
. „ „ čių” prieš juodveidžius. Tik

pažiūrėkit, sako, į New Yor- 
BININKAMS ALGAS. k0 juodveidžius. Jie garbi- 

I Pittsburghe ir kituose plie- na savo kunigą Divine kaip 
no gamybos centruose da- patį Dievą! Išsitraukęs iš 
bar daug kalbama apie dar- kišeniaus to kunigo foto- 
bininkų algas. Raštinių tar- grafiją, jis mosuoja ją iškė- 
nautojams ir kitiems “bal- lęs ir šaukia: “Eikit šen, se-*_ ______________________ i i_darbinin-tos apylinkės’ 
kams algos jau nukapotos 
ir sutrumpintos darbo va
landos. Apie darbininkų al
gas oficialiai kol kas da nie
ko nepasakyta, tačiau pas
kalai eina, kad greitu laiku 
kompanijos gali ir 
nukapoti atlyginimą.

jiems

BADAUJANTIS KUNI
GAS APALPO.

Memphis, Tenn., — Kun. 
Noe, kuris norėjo įrodyt pa
sauliui, kad galima gyventi 
be maisto, vien “dvasia 
šventa,” šią sąvaitę susmu
ko ir buvo nuvežtas ligoni
nėn. Kai jam padavė 6 
orančius, jis sumaumojo 
juos su visom žievėm. Atsi
gavęs jis vėl žada pradėti 
savo badavimą. Už tą kvai
lystę episkopalų vyskupas 
pašalino jį iš bažnyčios.

natoriai! Pažiūrėkit, kaip 
išrodo tas juodas Dievas! 
Jeigu jus pripažinsit neg
rams lygias teises,- tai jie ir 
jus privers tą Dievą gar
binti!”

Ir kai vienas “filibusteri- 
ninkas” nusikalba nuo ko
jų, tai jo vieton stoja kitas 
ir pareiškia: “Aš noriu, kad 
ir mane išklausytumet.” Ir 
prasideda nauja tirada. Se
natoriai žiovauja, raivosi 
sėdynėse, kiti miega, bet 
“filibusterio” kalbom niekas 
nesipriešina. Mat, tokia jau 
mada.

Ir taip reakcininkų mažu
ma vargina Senato didžiu
mą, tikėdamosi nukamuoti 
anti-linčiaus bilių begalinė
mis savo kalbomis.

GRABOWSKIS NUTEIS
TAS KALĖJIMAN IKI 

GYVOS GALVOS.
Greenfield, Mass.—Fra- 

nas Grabowskis, kuris buvo 
kaltinamas nužudęs krautu
vininką Ruggeri, atrastas 

sieną ir norėjo areštuoti Ės- kaltas antro laipsnio žmog- 
tijoj kokį ten pabėgėlį iš žudystėj ir nuteistas kalėti 

j Rusijos. Ivisą amžių.

ESTAI NUŠOVĖ 2 RUSU.
Talino žiniomis, Estijos 

pasienio sargai nušovė du 
Sovietų Rusijos pasienio 
sargu, kurie buvo perėję per

AUDĖJV ORGANIZATO
RIUS BEAL AREŠTUO

TAS.
Lawrence, Mass. — Perei

tą sąvaitę čia buvo areštuo
tas audėjų organizatorius ir 
streikų vadas Fred E. Beal. 
Jį nori ištremti į North Ca
rolina, kur kapitalistų teis
mas su šnipais apkaltino jį 
“sąmokslų” nužudyt polici
jos viršininką ir nuteisė 20 
metų kalėjimo.
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Michigano Policija Neša Nušautą Moterį.

5 APŽVALGA I
AR GALI DARBDAVIS 
REMTI DARBININKŲ 

ORGANIZACIJĄ?
Darbininkų unijos ir ki

tokios organizacijos dažnai 
kreipiasi prie biznierių pra
šydamos paramos. Parama 
gali but visokia: biznieris 
gali paaukoti pinigų, gali 
nupirkti bilietą kokiai nors 
darbininkų pramogai, gali 
duot skelbimą Į vakaro pro
gramą, arba skelbimą Į dar
bininkų laikrašti.

Smulkus biznieriai, krau- 
tuvninkai, profesionalai, pa
prastai neatsisako tokiems 
reikalams paaukoti. Kitaip 
vienok yra su stambiais ka
pitalistais. Jie iš principo 
priešingi darbininkų orga
nizacijoms ir nenori jų rem
ti. Kad lengviau galėtų nuo 
tokios paramos išsisukti, jie 
surado, kad Wagnerio Ak
tas draudžiąs darbdaviams 
remti darbininkų organiza
cijas. Tas esą aiškiai pasa
kyta 8-toj to įstatymo sekci
joj, 2-roj subsekcijoj, bū
tent:

“See. 8. It shall be an un
fair labor practice for an em
ployer—

“(8) To dominate or inter
fere with the formation or ad
ministration of any labor or
ganization or contribute fi
nancial or other support to 
it...”
Iš šitų žodžių aiškiai ma

tome, kad Wagnerio Akto 
tikslas yra tiktai užkirsti ka
pitalistams kelią finansuoti 
ir dominuoti ištikimų jiems 
pakalikų “unijas,” tačiau 
pelnagrobių advokatai no
rėjo išaiškinti jį taip, kad 
joks biznieris dabar negali 
duot unijos laikraščiams 
skelbimų nei kitokiu budu 
remti darbininkų organiza
cijas.

Ginčas šituo klausimu 
priėjo prie to, kad Philadel- 
phijos biznierių biuras, ofi
cialiai žinomas kaip “Phila
delphia Better Business Bu
reau,” kreipėsi į National 
Labor Relations Boardą 
Washingtone su paklausi
mu, ar ištikrujų Wagnerio 
Aktas, draudžia biznieriams 1 
skelbti savo biznį darbinin
kų laikraščiuose.

Atsakymas iš Washing- 
tono buvo toks:

“This is to acknowledge 
your letter of October 8, 1937, 
in which you ask information 
as to whether employers may 
take advertising space in the 
publications of labor organiza
tions and buy tickets from 
such labor organizations for 
special purposes without, com
mitting any unfair labor'prac
tice within the meaning of the 
National Labor Relations Act.

“...I may say that it has 
been the position of the 
Board..., that bona fide pur
chase of advertising space or 
of tickets is not of itself a vio
lation of the Act. It may well 
be that some purchase of ad
vertising space or tickets un
der the circumstances of a 
particular case, taken in con
nection with other factors, 
may prove to be a violation of 
the statute.”
Vadinasi, gerais norais 

darbdavis gali pirktis ir bi
lietus darbininkų pramo
goms, ir savo biznį gali 
skelbti darbininkų spaudoj, 
prasižengimo Wagnerio Ak
tui tame nebus. Prasižengi
mas galės but tik tada, jei 
tokia parama bus duodama 
nedorais išskaitliavimais.

Šitą dalyką paskelbė sa
vo biulėtiny bostoniškis Bet
ter Business Bureau.

“KULTŪRA” NUO ŽO
DŽIO “KULTI KITUS.”
Visi turi pretensijų prie 

kultūros. Pietų Amerikos 
lietuviai irgi kelia kultūrą, 
kelia net rankoves atsiraito
ję. Bet, kaip aiškina argen- 
tiniešių “Išvien,” ta jų “kul
tūra”’ reiškianti “kulti ki
tus.” Ir dėl tos “kultūros” 
jis daugiausia kaltina vietos 
lietuvių kunigą, kurį, kaip 
rodos, Lietuvos valdžia už
laiko tenai savo iždo pini
gais.

Štai “Išvien” žodžiai:
“Po trumpos pertraukos 

musų kolonijoje vėl prasidėjo 
kivirčai ir vaidai pasireiškia 
spaudojje ir draugijų veiki
me. Tiems kivirčams vado
vauja — kiek tatai yra keista 
—kolonijos kapelionas, pasi
telkęs keliatą netekusių sąži
nės ir gėdos padarų.'..

“šios žmogystos vėl užter
šia laikraščių skiltis (kaiku- 
rių iš jų buvusių padorių ligi 
nesenai) savo prasimanymais, 
melais, šmeižtais ir provoka
cijomis prieš asmenis, kurie 
nenori būti jų piktų tikslų ir 
darbų įrankiais. Jie vėl mėgi
na drumsti kolonijos gyveni
mą, piudydami vienus asmenis 
ir laikraščius prieš kitus. Jie 
švaistosi visokiais kaltinimais 
ir vėl griebiasi biaurių judo- 
šiškų skundų vietos valdžios 
organams...”

Dėl tų provokacijų ir 
skundų Argentinoje yra nu
kentėję labai daug lietuvių. 
Daug jų buvo išmesta iš dar
bų, kiti gi buvo net areštuo
ti ir į kalėjimus sugrusti, nes 
saviškių buvo įskųsti kaip 
“anarchistai,” “komunistai” 
ir tt.

“Išvien” sako:
“Visai yra suprantama idė

jų kova. Jei ji padoriai, rimtai 
vedama, ji yra graži ir įdomi 
—ji lavina žmogų. Bet ką gali 
duoti rašymas, kad tas ar ki
tas yra bolševikėlis, vagis, pa
sileidėlis, sukčius apgavikas 
ar kitokia nedorėlis, jei jis tik
rumoje toks nėra? Tai tik ga
dina kraują. Tai tik išdirba vi
suomenėj blogą skonį. Tai ją 
tik pažemina. Tai plečia ‘kul
tūrą’ nuo žodžio kulti kitus 
žmones.”
Nurodęs, kiek šitos rū

šies “kultūra” pridaro lietu- 
'viams žalos, “Išvien” bai
gia:

“Bjauriausias vaidmuo šio
je klampynėje yra kolonijos 
kapeliono. Jo pareiga yra vi- j 
siems ir visuomet rodyti Kris- Į 
taus artimo meilės pavyzdį. O Į 
jis ką rodo savo skundais,; 
šmeižtais, intrigomis ir pro-1 
vokacijomis?... Vaidus, neapy-; 
kantą, intrigas, pasipiktinimą ' 
savo darbais savo asmenim ir1 
atšalimą nuo to, ką jis skelbia, j 
Tą pat duoda ir jo pėdomis ei-, 
ną kolonijų ‘teligentai.’ Tai yra 
demoralizuotajai, lietuvybės 

bes laidotojai ir Lietuvos prie
šai. Jų meilikavimas ir žemas 
pataikavimas įtakingiems as
menims čia ir ten nekuomet 
negalįs išpirikti tos žalos, ku
rią jie daro čia musų išeivi-1 
jai.”
Šitaip rašo ne socialistų ar 

komunistų laikraštis, bet 
tautiškos minties “Išvien,” 
kurį redaguoja žinomas a- 
merikiečiams M. Šalčius.

Netoli nuo Detroito miesto, Michigano valstijoj, apsnigtame lauke buvo nutauta Mis. 
Edith Mae Cummings. Policija suėmė jes draugą, kuris prisipažino, kad ji buvo nušauta 
jiedviem kovojant už revolverį. Abudu jie buvo policijos jieškomi už suktybes Kentucky 
valstijoj, šis vaizdelis parodo, kaip Michigano policija neša jos lavoną.

DALYKAI, KURIUOS VER
TA ŽINOTI.

Protinga beždžionė inteli
gentiškesnė už tamsų 

žmogų.
Vidutiniškai prasilavinusi 

beždžionė gali drąsiai stoti 
su tamsiu žmogumi inteli
gentiškumo lenktynėsna ir 
lengvai tas lenktynes laimė
ti.

Taip sako Dr. Philip H. 
Dubois, psichologijos pro
fesorius iš New Mexico uni
versiteto.

Tai nėra tik tušti žodžiai, 
bet ilgais bandymais nusta
tytas patyrimas, 
imant,

būtent: kiek ėmė laiko 
upėms tą druską į jurą su
nešti? Ir štai, vėliausis mi
nėtųjų geologų apskaičiavi
mas sako, kad 5,000,000 ku
binių mylių druskos sunešti 
į jurą reikėjo nemažiau kaip 
500,000,000 metų laiko.

Kunigų šventraštis tuo 
tarpu tvirtina, kad žemę ir 
vandenį Dievas sutvėręs vos 
tik apie 6,000 metų atgal. 
Ir kunigai nesisarmatija sa
kyt, kad religija 
kanti” su mokslu!

įbai brangus. Sekantis po 
deimanto mineralas yra sili
kono karbidas, kuris ko
mercijoj yra žinomas kar- 
borundo (carborundum) 
vardu. Jis yra labai kietas, 
bet visgi neatstoja savo kie
tumu deimanto. Chemijai 
pavyko sukulti sintetinę 
medžiagą, pavadintą “ba
rono karbido” (baron car
bide) vardu. Šitas dirbtinis 
junginys yra kietesnis už 
karborandą, tačiau deiman
to ir jis dar neatstoja.

Anglijos Bažnyčia
Nesuranda Dievo

“LAISVĖS” REDAKTO
RIUS IŠVAŽIAVO FLO-

RIDON.
“Laisvė” praneša:

“Drg. Mizara, musų Krislų 
rašytojas ir “L.” redaktorius, 
išvažiuoja pas savo brolį Flo-1 
ridon atostogoms ir, jei ras| 
gerą prieglaudą, padirbės prie 
savo naujos knygos. Su juo 
važiuoja ir musų nuoširdus rė
mėjas drg. Stasiukaitis—tik
riau pasakius, d. Stasiukaitis 
savo mašina vežasi drg. Miza- 
rą.”
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sakas apie pasaulio “sutvė
rimą iš nieko,” bet aiškina, 
kad žmogus yra išsivystęs iš 
žemesniųjų gyvūnų ir gam
toje viskas darosi dėl tam 
tikrų priežasčių. Anglijos 
kunigų komisija šitą moks
lą pripažino. Gi evoliucijoj 
Dievui vietos nėra.

Nekaltas prasidėjimas.
Na, o kaip su nekaltu pra

sidėjimu? Šituo klausimu 
komisijos nuomonės pasi
dalijo. Dalis kunigų pasisa
kė, kad nėra jokių istorinių 
įrodymų, kurie liudytų, kad 
Kristus gimė iš nekalto pra
sidėjimo, todėl negalima ši
tos doktrinos priimti. Bet 
pats komisijos galva, Yorko 
arkivyskupas, sako, kad ne
žiūrint istorinių faktų tru
kumo, jisai šitą doktriną re
mias.

Ji jieškojo “Pasaulio Kūrė
jo” per 15 metų.

Apie penkiolika metų at
gal Anglijos Bažnyčioj bu
vo kilusi didelė nesantaika 
dėl skirtingų pažiūrų jos 
narių tarpe. Atsirado vadi
namųjų modernistų srovė, 
kuri pradėjo atakuoti seno
viškas doktrinas apie žmo
gaus sutvėrimą, apie stebu
klus, apie velnią, apie aniuo- 
lus ir net apie patį p. Dievą. 
“Pasaulio Kūrėją.” Žiūrint 
modernistų akimis, tokių 
dalykų pasauly visai nėra, 
visa tai tik Biblijos pasakos, 
tčdėl tikėti, kad tokios pa
sakos yra tikra istorija, ap- 
sišvietusiems žmonėms, An
glijos piliečiams, yra paže
minimas.

Bet kita srovė, vadina
mieji fundamentalistai, šo
ko prieš modernistus piestu. 
Fundamentalistų galvoji
mu, Biblija yra “Dievo žo
dis,” ir kas tik joje parašy
ta, viskas šventa tiesa.

Ginčai pasiekė tokio laip
snio, kad reikėjo kas nors 
daryti jiems sušvelninti. Ir 
štai, aukštoji dvasiškija 
1922 metais paskyrė komi
siją, kad peržiūrėtų visas 
ginčijamas doktrinas, paly
gintų jas su vėliausiais mok- 

| slo patyrimais ir parašytų 
1 raportą, kuris parodytų, ar 
Biblijoj parašyti dalykai 
yra istorijos faktai, ar vaiz
duotės padaras.

Šita komisija dirbo 15 
metų. Iš pradžių jai vadova
vo Oxfordo vyskupas Bur
ge, o paskui Yorko arkivys
kupas. Šiomis dienomis ji 
atspausdino 292 puslapių 
raportą.

Na, ir kas gi pasirodo?
Pasirodo, kad nežiūrint 

jos 15 metų triūso, Dievo ji 
vistiek nesurado. Tiesa, fun
damentalistai nesutinka su 
modernistais, kad Dievo 
nėra; tačiau jie negalėjo 

Į modernistams įrodyti, kad

LAIVŲ STATYBA DUOS 
DARBO 77,000 DARBI

NINKŲ.
Washington, D. C.—Ap

skaičiuojama, kad Ameri
kos naujų karo laivų staty
ba duosianti darbo 77,000 
darbininkų per metus laiko.

Šie apskaičiavimai pada
lyta remiantis prezidento 
Roosevelto rekomendavimu 
Kongresui, pareikštu jo kal
boje nustatant biudžetą.

1939 metu biudžetas nu
mato karo laivams statyti 7°r-. .. , . - . . ... v«., «uw, $163,000,000. Laivyno vir-! t T?.de!

tai ji bus daug intehgentis- L.is išras kiet medžiagą šininku aiškinimu, 85 nuo-<aip Jak°n- zlurlnt IS Y-ie' 
kesne sako prof. Dubois.l„ž deimantą, pasidarys di- šimčiai visos sumos eis sta- Į Dievas yra; ziu-

Inteligentiškumas reis- delius turtus. Mat, technikai tybos darbui apmokėti. I11"1* kį™ ~ nera! .
kia mokėjimą greitai naują ]abai reikalingi tekilai ir ki- Skaitant, kad bendrai vie-' 1 klausima1’ 
dajyką suprasti, mokėjimą tokie trintuvai kurie butu! nas darb: ' ' ‘
prisitaikyt prie naujų ap- nebrangus ‘
linkybių. Fanatikas, kuris ‘
vaduojasi ne protu, bet jau
smais ar tikėjimu ir nesi
duoda pertikrinti, yra tam
sumo pavyzdis. Šituo žvilg
sniu beždžionė stovi auk
ščiau už fanatiką.
Sako, juros amžius siekia 

500,000,000 metų.
Iki šiol mokslininkų buvo 

apskaičiuojama, kad nuo to 
laiko, kaip musų žemės pa- 
viršy susiformavo jura, bus 
jau praėję apie 340,000,000 
metų. Dobar gi Jungtinių 
Valstijų valdžios geologai 
Dr. Arthur C. Spencer ir K. 
J. Murata priėjo išvados, 
kad juros amžius siekia ne
mažiau kaip 500,000,000 
metų.

Spręsdami juros amžių, 
mokslininkai vaduojasi tuo, 
kiek yra draskos juroj. 
Kaip žinia, jura susidarė iš 
to vandens, kuris nukrinta 
iš oro lietaus arba sniego 
formoje. Bet iš oro kritantis 
vanduo druskos neturi. Tai 
kodėl gi juros vanduo su
ras? Jis suras dėl to, kad 
lietus išplauja druską iš že
mės ir upelių upeliais sune
ša ją į jurą. Tiesa, upelių ir 
upių vandenyse druskos ga
li but labai mažas nuošim
tis. Bet per ilgus amžius vi
soms upėms tekant į jurą, 
draskos tenai buvo prinešta 
tiek, kad jeigu dabar visą 
ją iš tenai išimti ir išdžio
vinti, tai gautume 5,000,000 
kubinių mylių krūvą drus
kos.

Žinant, kiek juroj šian
dien yra druskos, lieka tik
tai vienas klausimas išrišti,

sutin-

Bendrai 
žmogus yra protin- 
už beždžionę—ne 
kad jis butų geriau 

sutvertas, bet vien dėl to, 
kad jo galvoje yra daugiau 
smegenų. Tačiau tos sme
genys turi but lavinamos, 
kad jos galėtų gerai veikti. I W111VU,O1 u 
Jeigu paimsime tamsų žmo-■ j<ar§^iuį atsparas tinpintu- 
pi ir išlavintą _ beždžionę, vaj sako, kad žmogus, ku-

Deimantas tebėra da kie
čiausia medžiaga.

Kol kas mokslui da nepa
vyko surasti kietesnės me
džiagos už deimantą. Ame
rikos inžinierius Dr. Frank 
J. Tone, kurio specialybė y- 

Į ra kieti trintuvai ir dideliam

, ku- 
. . kurie butų Inas <larbini7kasTaivų“Staty- LX,k°mis'ia sav0 laporte 
ir imtų kietus boję gaus $6 dienai, daro-

Dabar tokiems į- ma išvadas, jogei 77,000 Evoliucija.
į"įrankiams tenka vartoti dei- darbininkų turės darbo per Evoliucija yra mokslas, 
' mantas. Bet deimantas la- metus laiko. kuris atmeta šventraščio pa-

PRATUSTINIMUI IŠPARDAVIMAS

VISOS LEMPOS 
NUPIGINTOS 25° n

SUTAUPYSITE NET $10

ši graži L E. S. floro 
lempa šviečia šešiais 
Įvairiais stiprumais— 
nuo švelnios iki bliz
gančios šviesos! Bron-j 
zu apdirbta. Tikro šil-į 
ko Danga.

bronzų

Skaityk, Mokinkis, siūk 
prie smagios šviesos 
šios I.E.S. Stalo lem
pos. Paranki, 
baigta, šviesio 
mento danga.

Lempa su pui- 
audeklo 

iš

Bridge 
kiai išdirbta 
danga. Tai viena 
daugelio mu-ų gražių
1. E. S. Geresnės švie
sos—Geresnio Matymo 
Lempų nupigintų šiam 
išpardavimui.

didis išpardavimas suteikia 3 svarbias naudas: 1. Tinkama
2. Naują gražumą namuose. 3. Ir 

net iki $10.00. Tai nueikite

šis 
šviesų apsaugai jus akių 
didoka PINIGŲ SUfAUPYMA 
DABAR į arčiausių Edisono Krautuvę.

IŠLYGOS Edisono kostumeriams ant pirkinių už $15.00
JįĮj ar daugiau. Mažas įmokėjimas—balansas lengvais mė- 

nosiniais mokėjim ais.

DYKAI. Tik patelefonuokit Boston Edison HAN- 
eock 3300 ir parašykit “Home Lighting Service.” 
Be mokesčio arba obligacijos jus gausit naudingą 
patarimą apie tinkamą jūsų šviesą namuose.

SAUGOKIT SAVO AKIS 
SU GERESNE ŠVIESA.

Biblija.
Apie Bibliją komisija sa

ko taip: “Biblijos negalima 
imti kaip istorinį dokumen
tą arba mokslo rankvedį.” 
Reiškia, tas šventas raštas 
neturi jokios vertės ir kas 
tenai parašyta, negalima ti- | 
keti.

Krikštas ir ateitis.
Ar krikštas reikalingas, ar 

ne? Komisija daug šituo 
klausimu ginčijosi, bet klau
simo neišrišo. Ji tik pareis- . 
kė, kad “krikštas yra svar
bus Naujojo Testamento pa
tvarkymas.”

O kaip apie musų ateitį? 
Yra gyvenimas anapus gra
bo, ar ne? Well, Anglijos 
Bažnyčios dvasiškiai sar- 
matijosi pasakyti, kad yra; 
tačiau pasakyti, kad dan
gaus karalystės visai nėra, 
jie irgi nedryso. Juk tuomet 
iškristų visas religijos dug
nas. Todėl jie numuilino ši- ■ 
tą klausimą taip: “Ateities 
gyvenime mes turėsime bū
dų viens kitą pažinti.”

t 
Aniuolų ir velnių visai nėra.

Apie aniuolus ir velnius 
geriausia visai nekalbėti, 
sako kunigų raportas, arba 
žiūrėti į juos kaip “simbo
lius.” Tai reiškia, kad tikrų 
aniuolų ir velnių, kokius iki 
šiol bažnyčia piešdavo, vi
sai nėra.

Stebuklai.
O ar gali but pasauly ste

buklų? šituo klausimu Ang
lijos kunigai nenorėjo alsi- 
kiai pasisakyti. Komisija 
čia “nutarė nesutarti” (ag- 
ieed to disagree). Bet vie
nas kunigas sako, kad nors 
stebuklų ir nėra, “tačiau 
Dievas galėtų juos padary? 
ti, jeigu norėtų.” Bet matytį 
kad jis nelabai “nori.” i

Iš visko matyt, kad rapor
to tikslas yra patenkinti vi
sus. Jis taip ir sako, kad 
Anglijos Bažnyčioj turi būt 
pakankamai vietos visiems. 
Ji turi but tokia plati ir miš
ri, kaip pati Anglija.

j Bet aktualiame gyvenime 
paprastai yra taip, kad kas 
nori patenkinti visus, tas 
nepatenkina nei vieno. 
Mums rodosi, kad taip bus 
ir su tuo raportu, kuriam 
padėta 15 metų darbo.

763,000 BEDARBIŲ NEW 
YORKO VALSTIJOJ-
Washingtono valdiškos 

skaitlinės parodo, kad New 
Yorko valstijoje užsiregist
ravo 763,322 ypatos, kurios 
neturėjo jokio darbo; jų 
tarpe buvo 537,009 vyrai ir 
226,315 moterų. Dirbančių 
tik dalį laiko yra 206,518. 
Dirbančių viešuose šalpos 
darbuose prie WPA, CCC ir 
kitokiuose, New Yorko val
stijoje buvo 206,518 žmo
nių.
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

ŽINIOS IŠ BALTIMORES, MD. | CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS
Eidamas iš darbo mirė 
Antanas Trųmpickas.

Sausio 13 eidamas iš dar
bo Ant. Trųmpickas susmu
ko ant šaligatvio ir beve
žant Į ligoninę mirė. Balti
more] jis išgyveno apie 4( 
metu, buvo jau augęs žmo
gus. Jo žmona mirė 18 me
tų atgal, likęs našliu, jis au
gino sūnų. Sunui dabar yra 
apie 20 metų amžiaus. Jau
nas būdamas Trųmpickas 
buvo veiklus — smarkus 
žmogus, likęs našliu gyveno 
nesusivaldančiai ir sūnų pa
liko, galima sakyti, varge;, 
netik nepaliko turto, bet nei 
mokslo, nei amato vaiko ne
išmokino. Nors vaikas jau
nas, bet tėvo gailėjos ir gra- 
boriui K. Kučauskui patar
naujant, gražiai palaidoje 
Holy Deemer kapinėse.

Velionis jaunesniu būda
mas priklausė vietos pašel- 
pinėse draugijose, ir SLA. 
64 kuopoj, bet visas pame
tė ir ilgas laikas jau jokioj 
pašalpos organizacijoj ne
priklausė, tik išlaikė ap- 
uraudos, virš dvejatą šinjių 
dolerių komercinėje kom
panijoje, bet prie dabarti
nių laikų tai nei palaidot 
neužteko.

Mindaugio draugystei rei
kalinga 500 jaunuolių.
Vietos Mindaugio palai

pinė draugystė dabar turi 
moterų ir vyrų apie 500 na
rių. Gi pereitame metinia
me susirinkime nutarta pri
imti naujus narius nuo 16 
iki 30 metų, be įstojimo mo
kesnes. Senių eilės kasmet 
retinasi, o draugystė turto 
turi apie 40,000 dolerių. 
Taigi, Mindaugio dr-tės na
riai pageidauja, kad jau
nuoliai rašytųsi į draugystę, 
ir seniai paves jiems turtą n 
vadovavimą.

Draugystės konstitucija 
nevaržo narių sąžinės lais
vės, nei politiškų įsitikini
mų. Narys užsimoka 50c.! 
į mėnesį ir jam susirgus su 
pirma sirgimo sąvaite drau
gystė moka $6.00 į sąvaitę; 
o nariui mirus jo giminėms 
išmoka $225.00. Reiškia, už 
mažą mėnesinę mokestį, 
gauna daug pinigų nelaimei 
ištikus.

Tėvai, praneškite savo ir 
kitiems jaunuoliams tegul 
naudojasi proga, ir lai stoja 
į Mindaugio pašalpinę drau-. 
:gystę. Nepriklausyti jokioj 
vietos draugystėje, labai 
negerai; nes dažnai jauni
mas nesusitaupo rytojui, o 
jeigu užpuola nelaboji liga 
ir kamuoja per keliatą mė
nesių, tai negaunant jokios 
pašelpos, labai suvargina. O 
jeigu žmogus be sutaupų ir 
apdraudos miršta, tai tikra 
pragaištis, nėra kam nei į 
kapines nuvežt palaidot. 
Taigi, per šiuos metus jau
nuoliams geriausia proga 
prisirašyti į Mindaugio pa
šalpinę draugystę.

Serga graborius J. Greb
liauskas.

Per daugelį metų grabo
rius J. Grebliauskas tarna
vo lietuviams ir daug miru
sių palaidojo. Dabar jis sun
kiai serga ir gydytojai abe
joja ar pasveiks. Iki šiol pas 
mus buvo du lietuviai gra- 
boriai, būtent K. Kučauskas 
ir J. Grebliauskas, dabar iš
simokino da jaunuolis Ka- 
šinskutis. Pirmieji du nesu
tikdavo, pasitaikydavo, kad; 
jiedu tąsydavosi už nabaš- 
ninką kaip “velniai” už 
“dūšią.” .Kučauskas turi 
puikiausius automobilius ir 
teisingai patarnauja, bet 
kuomet mirė Grebliausko 
žmona, tai jis pasikvietė sa
vo žmonai aptarnauti lenką 
graborių, o šiaip tai tautie-

tis. Daugelis lietuvių krei
piasi pas airių graborius, 
mat, nuo senai čia pasklido 
kalbos, buk lietuvis grabo
rius viską “išplepa.” Keis
tas supratimas, kuomet airis 
“plepa” tai lietuviai negir
di. Daleiskim, jeigu “nusi
dėjo” Kučauskas, bent ka
me, tai argi jis negalėjo 
“pasiprovyt.” Man teko but 
kur Kučauskas patarnavo 
laidotuvėms, turiu pasakyti, 
jis savo priedermę atliko 
tikrai puikiai. Aš esu tikras 
kad joks kitos tautos grabo
rius nebūtų patarnavęs taip 
gražiai, kaip Kučauskas. 
Bet pas lietuvius per daug 
nuo senovės įprasto keršto. 
Svetimtaučiui graboriui už
mokama kur kas brangiau 
ir lietuviai savo tarpe jo dau 
giau nemato. Bet lietuviai 
maišosi su mumis vigais rei
kalais, remia salę ir kitas į- 
staigas, ateina į musų pa
rengimus. O ką gauname iš 
kitataučio biznieriaus? Nie-I 
ko. Baltimorietis.

E. NEWARK, N. J.
Musų apielinkė pagarsė

jusi visokiom išdirbystėm, 
bet šiuom laiku pas mus už
ėjo nedarbo liga ir apie pu
sė visų darbininkų vaikščio
ja pilvus susispaudę, nes 
nėra darbo, nėra nei duo
nos.

Pabaigoj 1937 buvo pasi
rodęs sniegas, bet pirmą są
vaitę po Naujų Metų ir iki 
dabar, tai tikras pavasaris, 
sausa, šilta, parkuose pilna 
žmonių; suprantama ne tur
čių, o bedarbių.

Laikui bėgant nužiūrima, 
kad musų apielinkėje su
stiprės tarpe lietuvių darbi
ninkiškas judėjimas, tiki
mės sutvert socialistų kuo
pą. Dirva yra gera, susipra
tusiu darbininkų netrūksta, 
tik nėra kas pradėtų darbą. 
Mėginsime surengti prakal
bas ir pradėt veikti.

Šiais laikais musų saliun- 
čikai trina rankas ir dejuo
ja, kad menkai biznio. Ban
do visokiais budais susi
kviesti kostumerių, bet kuo
met žmonės nedirba, tai 
sunku pinigėlių sugaut. 
Pradėjo rengt net vištų pa
res, kralikų pares, net ožkų 
nares. Bet ir į “pares” ma
žai kostumerių lankosi, ne
gelbsti nei muzikantai su
trauki. Mat dalinai žmonės 
apsišvietė, o dalinai bedar
bė. tai žmonės pradėjo, nuo 
saliunų imt divorsus.

Tarp dviejų saliunčikų 
prasidėio “civilnas” karas; 
vienas lenkas, o kitas lietu
vis. Vienas pradėjo parda- 
vinėt pigiau gėrimus, tai ki
tas da daugiau nupigino. 
Prieita prie to, kad vienas 
antram pradėjo ausis glos
tyt. Bet lietuvio butą bud
resnio. jis geriau sumasaža- 
vo lenkui feisą ir garbanavo 
plaukus, kad per kokį laiką 
negalėjo galvos paliesti.

“Keleivio” skaitytojams 
linkiu laimingų šių 1938 
metų. Nepamirškime musų 

i užduotį šiais metais susior- 
ganizuot į socialistų kuopą 
ir sustiprint darbininkų vie
nybę.A. Koris.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

šiomis dienomis į Washingtona buvo atvykę iš North Dakotos du senovės milijonų gimi
nės vadai ir užėjo į Baltuosius Rumlis pasisveikinti su prezidentu Rooseveltu. Jiedu vadi
nasi: Kvailioji Meška ir Vagis Vilkas (indijonai beveik visuomet vadinasi žvėrių var
dais). Iš dešinės pusės stovi vertėjas Arthur Mandan, nes šitie indijonų “tautos vadai” 
angliškai nemoka. Prezidentą jie vadina savo kalboje: “Didis baltas tėvas.”

BROOKLYNO LIET
D-ro Petrikcs paskaita apie 
D-rą Vincą Kudirką. Kova 

miesto taryboj.
Brooklyno siuvėjai vaikš

to gatvėmis, susirenka į uni
jos ofisą pypkių parūkyti, o 
darbo nėra. Nedarbas jau
čiamas labai. Siuvyklos su
stojo dar prieš Kalėdas, o 
dabar jau ir sausis baigiasi, 
ir vis darbo nesimato.

Sausio 12 dieną Dr. A. 
Petriką skaitė referatą apie 
Dr. Vincą Kudirką ir jo dar
bus. Mat, šįmet sukanka aš
tuoniasdešimta metų nuo V. 
Kudirkos gimimo, o Dr. Pe
triką taipgi gimė ir augo toj 
pačioj apylinkėj ir tą pačią 
Paežerių mokyklą lankė, to
dėl jis labai vaizdžiai api
budino D-ro Vinco Kudir
kos gyvenimą ir jo darbus. 
Daugeliui žmonių buvo ži
nomas Dr. V. Kudirka, ta*- 
čiau jo gyvenimas ir darbai 
mažai kam buvo plačiau ži
nomi. Daugelis žmonių yra 
skaitę Kudirkos raštus ir 
girdėję arba ir dalyvavę 
Kudirkos vardo drausystė- 
se, tačiau, smulkmenų mažai 
žinojo. Paskaita pavyko ge
rai. Publikos buvo pilnutėlė 
Piliečių Kliubo saliukė. Po 
tam sekė muzika ir dainos. 
Du vyrai ir dvi merginos 
dainavo solo. Dar nesenai 
pasirodė Brooklyno scenoj 
tūlas Pakalniškis, dar jau
nikaitis, bet pusėtinai pa
žengęs muzikoj ir turi ma
lonų balsą.

New Yorko miesto taryba 
susirinko po Naujų Metų ir 
tuoj prasidėjo kivirčai: 
Miesto taryba susideda iš 
26 atstovų ir pirmininko.

Demokratų iš “Tamany 
Hali” yra 13, ir pažangiųjų 
13. Pirmininkas irgi pažan
giųjų pusę palaiko. Taigi 
kaip balsavimas ateina, tai 
balsuoja 13 ir 13, ir visuo
met klausimas tenka pirmi
ninkui išspręsti. Dėl miesto 
biudžeto buvo tiek pešty
nių, kad miesto tarnauto
jams ir algų nebuvo iš ko 
mokėti.

Matot, čia ne juokas. 
“Tamany Hali” valdė mies
tą per desėtkus metų ir tai 
klikai užaugo dideli spran
dai, o vargšus darbininkus, 
mažus namų savininkus ir 
smulkųjį biznį apkrovė ne
pakeliamais mokesčiais, ir 
vis kas metai buvo defici
tas, nes “Tamany Hali” po
litikieriai švaiste miesto pi
nigus visom pusėm.

Dabar, kada miesto tary
boj atsirado tokia stipri 
opozicija, tai “Tamany 
Hali” vilkai iš kailio neria
si, kad toks riebus kąsnis 
sprunka iš jų gelklės.

Pažvelkime į smulkiųjų 

UVIŲ NAUJIENOS. 
namų savininkų išlaidas. 
Žmogus turi dviejų šeimy
nų namelį. Taksų moka nuo 
$120.00 ir daugiau, pagal 
sekciją; vienos šeimynos 
namelis moka taksų nuo 
$100.00 ir aukščiau.

i Už vandenį moka nuo 
$10.00 iki $20.00 nuo šei
mynos. Tai begalo sunki 
našta darbo klasei. Tuo tar
pu stambiųjų namų savinin
kai moka labai mažas tak
sas, arba ir jokių nemoka, o 
kiti turi už juos sumokėti, 
kad užtektų miesto išlai
dom.

Vienas “Tamany Hali’ 
čyfas jau rekomenduoja tai 
politikierių klikai persi- 
krikštyt kitokių vardu, kad 
žmonės jų nepažintų. Mat, 
tie ponai supranta, kad bal
suotojai kreipiasi nuo jų ša
lin, kaip nusikreipė Milwau- 
kėj, Wis., ir Bridgeporte, 
Conn. Aš manau, kad se
kančiais rinkimais Darbo 
Partija iššluos , tuos politi
kierius ir New Yorke.

Sakalauskas.

HAVERHILL, MASS.
Ką veikia musų organi

zacijos.
Sausio 12 dieną čia įvyko 

Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinio skyriaus susirin
kimas. Susirinkiman atvyko 
nuo Panelės Š. Š. Nepersto
jančio; Pagalbos D-jos de
legatė dr-gė A. Uždavinie- 
nė, kuri buvo priimta vien
balsiai. Dabar nuo moterų 
draugijos randasi 3 atstovės 
musų skyriuje, būtent: drg. 
Matonienė, dr-gė Žeimienė 
ir dr-gė Uždavinienė. Nuo 
kitų organizacijų delegatai 
pasilieka tie patys, ką per
nai buvo. Susirinkimas pa
reiškė pageidavimą, kad ki
tam susirinkime draugijos 
teiktųsi įnešti savo metines 
duokles.

Pirmininkas A. Damb
rauskas raportavo, kad po 
Amnestijos Peticija surink
ta daugiau kaip 400 parašų.

SLA. 102 kuopos atstovai 
atėjo su atsišaukimu, kad 
šis skyrius priimtų jų kuopą 
į talką ir surengtų bendrą 
pikniką delegatų kelionei į 
SLA. seimą apmokėti atei
nantį birželio mėnesį. Pik
nikas įvyks 22 gegužės, 
Kliubo Parke.

Pora gerų nutarimų.
Nutarta surengti prakal

bas greitoj ateity ir instruk
tuota valdyba, kad pakvies
tų “Keleivio” red. S. Mi- 
chelsoną kalbėt. O jeigu ji
sai negalės, tai gal pasiųs 
kitą kalbėtoją. Taip pat nu
tarta užkviesti vietinis lietu
vis kunigas Norbutas, idant 

ir jisai prisidėtų prie pami
nėjimo 20 mftų Lietuvos 
Nepriklausomybės.

Antras nutarimas, tai pa
remti Ispanijos demokrati
jos karžygius. Nutarta su
rengti tam “Penny Sale” ir 
išrinkta komisija, kad per
eitų per biznierius ir pa
rinktų daiktų. Komisija: A. 
Večkys, S. Benkus ir P. Pe- 
čiukonis. Jei kas ką galit pa
aukoti, perduokit viršminė- 
tai komisijai. Duokim kiek 
išgalim ir ką išgalim Ispani
jos liaudžiai, idant jisai nu
sikratytų kogreičiausia tarp
tautinio kruvinojo fašizmo.

Šių metų A. L. K. skyriaus 
valdyba: pirm.'A. Damb
rauskas, vice-pirm. M. Ma
tonis, prot. seki-. S. Uždavi- 
nis, fin. rast. S. Dzengeliavi- 
čius, iždin. A. Večkys, re
porteris P. Pečiukonis. Tai 
ir viskas šiuom tarpu.

Reporteris.

Kas Mums Rašoma.
Ruošia trečią skridimą 

Lietuvon.
Brooklyne susidaręs Da

riaus-Girėno Aero Kliubas 
nori suruošti trečią skridi
mą iš Amerikos Lietuvon. 
Lakųnas busiąs P. Šaltenis, 
to paties, kliubo narys. Skri
dimas norima. įvykinti atei
nančią vasarą. Sumanyto
jai prašo visuomenės aukų, 
kurias pataria siųsti ■ šiuo 
adresu: V. Kaminskas; 223 
Bay 31 st., Brooklyn, N. Y. 
Aukavusių vardai busią pa
minėti tam tikroj knygoj.

“Tėvynė” nedueda SLA. 
reikalams vietos.

“Tėvynės” 50-tame nu
mery tilpo pranešimas apie 
7-to Apskričio suvažiavimą, 
kur buvo netiksliai aprašy
ta adv. Andziulaičio pasa
kyta prakalba. Girdi, An
dziulaiti; atvažiavęs prašy
ti, kad apskritis padėtų jam 
gauti džiabą Pildomoj Ta
ryboj. Tai netiesa. Taip pat 
netiesa, buk adv. Andziu
laitis sakęs, kad SLA. namas 
Brooklyne esąs visai neti
kęs. Tas namas išrodo gra
žiai ir moderniškai įtaisy
tas, sakė p. Andziulaitis, tik 
plastoj, vietoj randasi, var
giai, apsimokės įdėti tenai 
SLA. pinigai, kalbėtojas 
taip pat aiškino, kad maža 
butų naudos Susivienijimui 
priėmus senas draugijas su 
senais nariais. Esą, Susivie
nijimui butų sveikiausia 
jaunuolius traukti. Aš ra
šiau “Tėvynei” ir norėjau 
tą jos korespondenciją ati
taisyti, bet “Tėvynė” neda
vė man vietos pasisakyti 
SLA. reikalais, todėl krei
piuos į “Keleivį.”

Senas Narys.

Laiškas iš Lietuvos.
Vienas Clęvelando lietu

vis gavo laišką iš Lietuvos 
nuo savo brolio. Aš čia pa
duodu to laiško ištrauką, 
taip kaip laiške parašyta, 
nieko nepridedamas ir nie
ko neatimdamas. Laiškas 
rašytas 30 rugsėjo dieną, 
1937 metais. Pirmiausiai ei
na pasveikinimai ir linkėji
mai, o paskiau rašoma :

“Toliaus duodam žinoti, 
kad nuo jūsų knygą gavom 
(SLA Albumą), už kurią 
mes esam labai dėkingi. La
bai mums įdomu pasižiūrėti 
savo tautiečių ir pasigerėti, 
kad jie gyvena svetimose 
šalyse ir turi tokią didelę or
ganizaciją ir išaukštino sa
vo tautos vardą. Tai yra la
bai mums gražus vaizdas. 
Kas tik pažiūri į šį Albumą, 
tai visi džiaugiasi. Sako, 
kad ne vien Lietuvoje lietu
viai atgavo savo vardą, bet 
ir kitose šalyse. Kaip jus ga
lėjot nuo Amerikos valdžios 
gauti tokią laisvę turėti to
kią didelę organizaciją?

“Brolau, mes gyvename 
Lietuvoje, bet mes negali
me tokių organizacijų turė
ti, dėlto kad dabartinė val
džia labai jas sutrumpino, 
ir ne visom duoda toliau 
gyvuoti. Dabar Lietuvoj vei
kia tik trįs organizacijos, 
bet jos vistiek yra susiblo
kavę ir išvien dirba, iš val
džios pusės. O ką buvo ūki
ninkų organizacija, darbo 
žmonių organizacija, tai tas
visas panaikino ir uždraudė 
veikti. Mat, valdžia nelabai 
nori, kad žmonės butų orga
nizuoti. Ji jaučia, kad visuo
menė nepatenkinta jos val
dymu, tai ji bijo, kad orga- 

; nizucta visuomenė nepa- 
I kenktų jos valdymui. O da
bar prieš valdžią niekas ne
gali jokio bako pakelti, tai 

Į jai labai šitaip tinka.” To
liau laiškas baigiasi šeimy
niniais linkėjimais.

Tai matote, gerbiamieji, 
ką Lietuvos žmonės prane
ša! Jie negali įsivaizduoti, 
kaip Amerikos lietuviai gali 
tokią laisvę turėti ir organi
zuotis. Lieti/voje valdžia or
ganizacijas uždaro. Šis laiš
kas’ ir daugelis panašių laiš
kų, ateina, ne nuo kokių po
litikierių, bet nuo tikrų dar
bo žmonių, taigi tokiais laiš- 

1 kais galima daugiau pasiti
kėti, negu tais valdžios agi
tatoriais, kurie atsiųsti 
Amerikon prakalbų sakyti. 
Bet musų dešiniųjų akloji 
spauda to nemato. Ji tik 
mato medaiiuotus genero- 

1 lūs ir Smetona. Siuntimas Į 
Lietuvą knygų, laikraščių ir 

j šiaip visokios literatūros, 
pasirodo, atneša naudos. 
Žmonės tenai pradeda susi
domėti ir statyti sau klausi
mą: “Dėlk.o mes savo šaly 
negalime laisvai skaityti, 
laisvai organizuotis? Kodėl 
Amerikos valdžia nedrau
džia lietuviams laisvai or
ganizuotis ir rašvti laikraš
čiuos? ką jie nori?”

Čalis pyksta.
“Dii-vos” kavalierius Ča

lis labai nepatenkintas, kad 
J. Jarus gavo virš septynių 
šimtų balsų nominuojant 
SLA. valdybą. Prieš pat 
balsavimus jis rokavo, “j?i- 
Jaras gaus penkias dešimtį 
balsų, tai bus labai daug.” 
Bet pasirodė kitaip. Ne išsi
pildžius jo norams, tai nors 
pranešdamas balsavimo re
zultatus, Jaro vardą išbrau
kė iš savo gazietos. Tai aiš
kiausiai pasirodo to žmoge
lio protelis, kad net Centro 
paduotą pranešimą negalė
jo nesudarkius paskelbti. 
Trumpoje ateityje turėsiu 
daug juokų apie tą musų 
komedijantą parašyt.

Lietuvos Nepriklausomybė.
20 metų Lietuvos nepri

klausomybės dieną bus ap
vaikščiota vasario 16 vaka
re, Lietuvių Darbininkų sa
lėj, 920 E 79 st. Apvaikščio- 
jimą rengia A. L. Kongreso 
Komiteto Ohio valstijos, 
Cleveland© skyrius. Bus nu
šviesta tikrieji fašistų dar
bai. Bus aiškinama, ką Lie
tuva atsiekė per tą 20 metų 
laikotarpį ir ką galėjo at
siekti, jeigu nebūtų fašistai 
sudrumstę Lietuvoje tvar
ką. Taigi, vasario 16 visi 
rengkitės dalyvauti masi
niame Lietuvos nepriklau
somybės apvaikščiojime. Į- 
žanga veltui visiems.

Republiko n a i užvaldė 
mies tarybą, demokratai 
liko mažumoje. Su šių metų 
pradžia, visi tšrybo; nariai 
gaus po .$3,000 metinės al
gos,- seniau gaudavo po 
$1,800 į metus. Ne dykai 
miesto taryboje politikie
riai rėkia visa gerkle, kad 
daugiau taksų reikalinga. O 
kuomet miesto išmatos neiš- 
vežamos per keliatą mėne
sių, tai ponai to nemato. 
Nuo paprastų darbų žmonės 
atleidžiami, o sau algas pa
sikelia. O tačiau piliečiai 
tyli ir nesistengia sutvarkyt 
miesto valdžios.

Sausio 16 Lietuvių salėj 
Lyros choras buvo surengęs 
gražų parengimą. Progra
mą išpildė dainininkai, šo
kikai ir šokikės. Publikos
atsilankė daug.

Jonas Jarus.

P1TTSBURGHO DRAU
GIJŲ ŽINIAI.

27 vasario įvyks metinis Są
ryšio susivažiavimas.

Sausio 10 Pittsburgh© ir 
apylinkės Draugijų Sąryšio 
Komiteto susirinkime buvo 
galutinai nutarta šaukti 
Draugijų suvažiavimą vasa
rio 27 d. Suvažiavimas į- 
vyks Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėje, 142 Orr 
street, Pittsburgh, Pa. Posė
džiai prasidės 1:40 vai. po 
pietų.

Nutarta išsiuntinėti pa
kvietimus visoms Pitts
burgh© ir apylinkės draugi
joms, ne tik toms, katros 
priklauso sąryšiui, bet ir 
toms, katros dar nėra prisi
dėjusios, — kviesti ir jas 
prisidėti. Dviejų nuomonių 
negali būti apie Draugijų 
Sąryšio naudingumą ir rei
kalingumą. Jis riša visas 
Pittsburgh© ir apylinkės 
draugijas į vieną bendrą ry
šį.

Yra kalbama ir rašoma, 
kad ateinančią vasarą turės 
įvykti Amerikos Lietuvių 
Kongreso suvažiavimas. Nė
ra mažiausios abejonės, 
kad viršminėtam sąryšio su
važiavime bus padarytas 
atitinkamas tarimas ir bus 
pasisakyta už Amerikos 
Lietuvių Kongreso suvažia
vimą.

Todėl pageidaujama, kad 
Pittsburgh© ir apylinkės 
draugijos iš kalno ruoštųsi 
prie Sąryšio suvažiavimo— 
rinktų delegatus ir darytų 
įnešimus.

Renkant delegatus, drau
gijos malonės prisilaikyti 
sekamos tvarkos: vienas 
delegatas yra renkamas nuo 
draugijos ir vienas delega
tas nuo kiekvienos dvide
šimties narių arba didesnės 
to skaičiaus dalies.

Taip pat buvo nutarta, 
kad suvažiavimo vakarą su
rengti vakarienę pagerbi
mui musų senųjų draugijų 
darbuotojų. Bet apie tai pla
čiau parašysime kitą kartą.

S. Bakanas.
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čia yra parodytas j vairiose pozose plačiai pagarsėjęs or
kestrų dirigentas Arturo Toscanini,, kuris dabar duoda 
koncertus Amerikos publikai per radio. Jisai vartoja tik 
gero skonio muziką, norėdamas atpratinti amerikiečius 
nuo džiaziškų šlamštų.

BYLA LAISVAMANIU DRAUGIJA
1Y\JL LJL f

“Pasai” Pasipigaut.
Lai sau bus išduodami no

rintiems, “gudriai” suma
nytieji svetur gyvenantiem, 
ar vykstantiem užsienin 
Lietuvos “pasai,” bet lai tie 
sumanovai nemulkina lietu
vių savo pasakymais—buk 
tai daroma “‘tvarkos palai
kymui.” _

Tai ne švarus būdas noro 
pasipinigauti, kuomet teisė
tai bandoma savo tautietį 
apiplėšti.

Kadangi mes čia atvyko
me Į visai svetimą šalį ne
mokėdami kalbos, o dauge
lis net beraščiai, o niekas 
iš musų jokio “paso” nerei
kalavo, tai begėdiška ir 
biauru iš grįžtančių tėvy
nėn, ar važiuojančių ją ap
lankyti, reikalaut “paso”!

Lietuvos valdžia negali 
nežinot, kad ir lobingoj A- 
merikoj ne visi kas nori be- 
gauna dirbt, o gyvent rei
kia, tokiems pinigas bran-1 
gus. Tūli pabuvę, išvargę 
tris-keturius metus be dar
bo, norėtų vargais negalais 
grįžti baigt vargt savo gim
tinėn. Mano geriau negu 
but svetur. Na, o čia susidu-1 
ria su neapeinamu keblumu 
“paso” reikalavimu.

Jei tas sumanymas butų 
nuoširdus, t. y. tvarkai pa
laikyt išleistas, tai galėtų iš
eiviam tokius “pasus” duot 
nemokamai, ir už “patarna
vimą,” nereikalauj a m a ; 
prieš tai nieko nesakytume: 
išeivis galėtų lengvai gaut 
ir išsibaigus atnaujint.

Panašus sumanymas bu
vo paskelbtas anais metais 
buvusio Lietuvos atstovo 
Čarneckio; norėta, kad visi 
Amerikoje gyveną Lietu
vos piliečiai, norį jais but, 
mokėtų kas metai po $10 
duoklių. Niekas nemokėjo, 
užprotestavo, nutilo.

Tokie nešvarus Lietuvos 
biurokratu pasipinigaut su
manymai, peiktini ir smerk
tini.

Pasirodo, kad atvykę sve
tur, lietuviai radome priim- 
nesnes ir palankesnes atvy
kimui ir gyvenimui sąlygas, 
negu nūnai, pačių lietuvių 
valdomoj Lietuvoj. Godus 
Lietuvos biurokratai pra
lenkė toli net buvusius ru
sų valdovus. Arimantas.

SUIMTAS ŽIAURUS 
PIKTADARIS.

Skaitytojai gal da atsime
na, kad pereitą vasarą kid- 
naperiai pagrobė turtingą 
Chicagos fabrikantą Rossą 
ir pareikalavo išpirkimo. 
Nors pinigai buvo sumokėti, 
bet Ro:s namo nesugryžo. 
Pereitą sąVaitę federates 
valdžios agentai sugavo 
kidnaperį Andersą, kuris 
prisipažino, kad gavęs pini
gus jis nužudęs netiktai 
Rossą, bet ir savo sėbrą 
Grayą, kad nereikėtų pini
gais dalintis. Jis parodė ir 
vietą Wisconsino giriose, 
kur judviejų lavonai pa
slėpti.

15.000 AUDĖJU 5IULO 
NUMAŽINTĄ ALGĄ.

Fall River audinyčios, ku
rios samdo 15,000 darbinin
kų, pereitą sąvaitę pasiūlė 
dirbti už numažintą atlygi
nimą. Nori numušti 12 Vj 
nuošimčių.

Washingtono žiniomis, 
Illinojaus valstijoj dabarti
niu laiku yra 850,000 žmo
nių be darbo.

“STEBUKLADARIS.”

Episkopalų kunigužis Israel 
Harding Noe, Tennessee valsti-
joj, nutarė parodyt netikėlių 
pasauliui, kad žmogus gali gy
venti ir be duonos, vien tik 
“dvasia šventa.” Ir jis paskel
bė nevalgysiąs jokio maisto. 
Čia jis parodytas jau 14 dienų 
išbadėjęs. Bet tai nieko ypatin
go. Bostone vienas žmogus sy
kį išbuvo nevalgęs 29 dienas ir 
nemirė.

SMURTIN1NKA1 PAGRO
BĖ AMERIKOS LAIVĄ.
Ispanijos pakrašty du fa

šistų karo laivai pereitą są
vaitę pagrobė ant jūrių A- 
merikos žibalo laivą “Nan
tucket Chief.” Laivas vežė 
lojalistams gazoliną iš Ru
sijos.

IR JOS REIKALINGUMASČekiškės apeliacijos skundą _ apy
gardos teismui ir prašė apy
linkės teismo sprendimą pa- j 
naikinti, t. y. išteisinti.

Šiomis dienomis apygar
dos teismas Tendzegolskio 
skundą sprendė ir jį ištei
sino.

Kaltintojas klebonas į tei
smo posėdį neatvyko, bet 
atsiuntė teismui raštą, ku
riame rašo, L-J. 
palaikąs, ir prašė 
golskį nubausti.

Kauno 
vals. yra 
čia, į kurią Čekiškės kunigai 
dusyk — trisyk per metus 
atvažiuoja pamaldų laikyti.

Kruvandų koplyčia eko
nomiškai tvarkėsi nepri
klausomai nuo Čekiškės pa 
lapijos ir turėjo savo komi
tetą. Bet vieną gražią dieną 
Kruvandų apylinkės gyven
tojai koplyčios komitetui 
pareiškė nepasitikėjimą, ir 
išsirinko naują komitetą. Į 
naują komitetą įėjo J. ’Ten
dzegolskis, K. Jotautas, T. 
Kereševičiutė, M. Buivydas 
ir A. Zažeckis. Naujas ko
mitetas buvo įgaliotas tuo
jau perimti koplyčios rak
tus, inventorių ir kasą.

Komitetas kreipėsi į za
kristijoną J. (Jižekauską, 
kuris koplyčios raktus tuo
jau atidavė, o dėl invento
riaus perdavimo atsiklau- 
siąs Čekiškės kleboną.

Tą patį vakarą zakristijo
nas pranešė klebonui apie 
“perversmą.”

Kitą dieną naujas komi
tetas perėmė ir koplyčios 
kasą.

Trečią dieną po pervers
mo Čekiškės klebonas kun. 
D. Vaitkevičius atvyko į 
Kruvandų koplyčią pamal
dų laikyti. Procesijai besi
rengiant eiti aplink koply
čią ir chorui jau pradėjus 
giedoti, klebonas, apsiren
gęs liturginiais drabužiais, 
nutraukė maldas ir, koply- 
čįon susirinkusiems žmo
nėms pasakė: “Kad nakties 
metu, jus, kaip banditai, pa
ėmėte koplyčios raktus ir 
pinigus! Kurie tai padarėte 
prašau tuojau man raktus 
ir kasą, kaip parapijos šei
mininkui sugrąžinti!”

Į tokį klebono išsireiški
mą iš maldininkų tarpo atsi
liepęs J. Tendzegolskis: 
“Čia vagių nėra. Tu pats 
toks esi! Raktų ir kasos ne
duosime, (nes tai yra musų 
nuosavybė. Turi savo klebo
nijos raktus, tai ir nešiokis. 
Atvažiavai pamaldų laiky
ti, tai ir nemitinguok!...”

Tendzegolskiui pritarę ir 
daugiau susirinkusių, o vie
na labai dievobaiminga mo
teris net lenkiškai prabilus į 
kleboną: “Kto sam taki, ten 
diugiemu daje znaki!”

Kiti kitokiais žodžiais ku
nigui ėmė replikuoti ir kilo 
didelis erzelis, ginčai, nes 
vienas kitas maldininkas ir 
už kleboną žodį taręs.

Klebonas, sumišęs, už
klausęs: “Kas dar turi ką 
pareikšti?”, bet niekas kle
bonui nieko neatsakęs, tai 
buvo tęsiamos pamaldos.

Klebonas, supykęs, tą pa
čią dieną po pamaldų pa
siuntė Čekiškės policijai 
skundą, kad J. Tendzegols
kis su kitais bažnyčioj tvar
ką ardą, jį, kaip kunigą, į- 
žeidę ir, apskritai, savivališ
kai elgęsis.

Policija padarė kvotą ir 
tieson patraukė keturis Kru
vandų koplyčios maldinin- —-j -—
kus su J. TendzegolskiuiSubolševikėję vokiečių ka- 11Icuaillo )Clu
priešaky. re!viai_ Prac^ėjo mitinguoti ^ag fja ngra įį užsisakęs, ga-

Vilkijos apylinkės teisė-, P.nes Berlyno vyriausybę, o - ■ ■ - • 
jas šią bylą sprendė ir Ten- viepą naktį vokiečiai karei- 
dzegoBkį pripažino kaltu ;v*a‘. nulupinėjo gatvių pa- 
už triukšmo kėlimą maldos Ya(Lnimus, kur buvo vokie- 
namuose ir paskyrė vieną čių kaizerio ir generolų var- 
sąvaitę arešto, o už įžeidimą | daj ; taip pat vokiečiai pa- 
kunigo, 2 savaitėm papras- naikino ir Ludendorfo gat- 
to kalėjimo, bet kadangi v.ės užrašus. O lietuviai Ža 
maldininkų replikas iššau- hajame tilte įsuktus vokie- 
kė pats klebonas savo elgė-.ėiu karo vadų straigtus te

isiu, tai apylinkės teismas besaugo. Trumpą amžių bu-
• ■ vo vokiečiu karo vadu gar-

11 -T-’ •. Tsb.

apskr., 
Kruvandų koply-

mes dedasi į laisvas drau- žangiu Amerikos lietuvių 
gijas laiko praleidimui. Jų darbininkų judėjimu, 
visas tikslas, tai kritikuoti 
bibliją ir Romos katalikų ti
kybą, bet protestoniškų re- t „ 111CJ£Wi3
liginių sektų tankiausiai jie J.jausįas būdas kovot tuos 

z-v 11 z-* %• i I r xx I a _
, . ■ - j .. Ijneuuuo, iaLnų laisvamanių draugijose S-. Hramriia

Iki šiolei pas Amerikos 
pažangiuosius lietuvius dau
giausiai buvo užmirštas, ap
leistas reikalas, tai laisva- 
manybės. Per pastaruosius 
15 metu laisvamaniškos agi
tacijos,’organizacijos ir ap-j neliečia. Be‘senių, ameriko-Įpfietaru tai apšvieta. To. 
svietos reikalu nieko nebu-Į nų laisvamanių draugijose draagija pasibriežia 

'rengti prakalbas, paskaitas,

Draugijos svarbiausias 
tikslas, kova su religiniais 
prietarais ir melais. O ge-

kad kaltinimą vo daroma ir dėlto toji idė-. užtinkame aukštesnių mo-j 
Tendze- Ja nemažai nukentėjo. Gal ’ 

neperdėsiu pasakydamas, 
------------ kad Amerikoje pusė visų 

j tz n lietuviu nepriklauso parapi-lr Kaunas 1 azino inrr)s f,, npinnkn hažnvčin.
Lud end orią.

joms ir nelanko bažnyčių. 
Nekurie jų yra laisvi, o kiti 
stovi pusiaukely tarpe lais- 
vamanybės ir bažnyčios, ir

kyklų studentų, kurių gyve-1 as diskas ir ki-
mmą aprūpina jų tėvai «Wai teikJs žmonijai tikrą ži- 
irgi nebijo kunigų boikoto I K Rei-ki gi d ija 
ir del žingeidumo dedasi * darbą> kuri£ buvo 
prie laisvamanių draugijų. a leista* h. b*vo j užmir. 
Bet kuomet tokie studente-Rai jau nu^dėm> L. 
hai išeina is mokyklų ir pa-,L E K į^ugija yra bepar. 
ys turi rūpintis gyvenimu, todėl - į vietos ir 

tai jie nuo visų idealų sali-^d b’ isieJmį be skirtumo 
n o oi L'ifi rinrinoi tilron’ . . ’

Vokietijoje nesenai miręs 
generolas Ludendorfas bu- nežino kui^ krypti. Čia^nuo- 
vo pažįstamas ir Kaune. " ' ’ . ............."... ......
Ludendorfas buvo žiauraus 
karo ir kietos valdžios už
imtuose kraštuose šalinin
kas. Kai gen. Hindenburgas 
buvo lytų fronto vokiečių 
kariuomenės vadu, jis ilges
nį laiką gyveno Kaune. Ta
da gen. Ludendorfas buvo 
Hindenburgo štabo virši
ninkas. Kalbama, kad oku
pacinės valdžios laikais Lie
tuvoje griežtieji įsakymai 
būdavę paruošti Ludendor- 
fo.

Iš visų vokiečių elgesių 
galima manyti, kad jie ruo
šiasi Lietuvoje ilgai šeimi
ninkauti. Jau buvo paruošę 
ir planą Lietuvai kolonizuo
ti, pagal tą planą, buvę nu
matyta tiek apgyvendinti 
Lietuvoje vokiečių, kiek bu- kamus įstatus, daug gerų 
vo lietuvių. Vokiečių kari- tarimų ir 
ninkai jau rinkosi sau Lie
tuvoje dvarus. Vokiečiai 
stengėsi Lietuvoje ir savo 
karo vadus išgarsinti bei jų 
vardus įamžinti. Taip, da
bartinė Gedimino gatvė bu
vo pavadinta Ludendorfo 
vardu dar tam generolui te
begyvenant Kaune. Kai vo- laisvamanybės reikalai.

dintą geležinkelio tiltą per viai Amerikoje turėjo tris :ĮPJa .l.ay turi arti zuu skyrių 
Nemuną, tai 1916 metų ba- skirtingais vardais laisva- ,ir atlieka dideliai svaibų 
landžio 16 diena tam tilte į- maniu draugijas. Ir tais lai- ap^vietos ir kultūros dai bą

- ■ ■ ■ ir šiandien laisvoji Lietuvoje. Gi musų draugi-
rėio nlačia dirva, Ja nors ^uri tą pati vaidą, 

p bet ji yra savistovi, pritai
kyta prie musų sąlygų ir 
šalies įstatymų, ir ji dirbs 
sutartinai su musų vienmin
čiais Lietuvoje. Pati draugi
ja bepartyvė, bet jos nusi
statymas visados palaikyt 
draugiškus santikius su pa-

i .. • • * • * • a • i i j • • iaarno visiems, oe ^kiiluiiiusekli agitacija n-apšvieta naši kiti dedasi prie tikeii-Į ir be partijų žmo-
daug šitų žmonių išjudintų miškų sektų. Šitos rusies < J uj^maniams Visu 
ir įtrauktų i laisvųjų drau- “laisvamanių” ir mes hetu-L , |ietuviai iaisvama^ 
giją, į veikimą. Ir jeigu mes viai turėjom. Bet abelnai A- ^aHm-ėtuImHsdarbo h™- 
sutinkame su obalsiu, vie- merikoj yra plačiausia di^^nteSšavomiefe L. L 
n/beje galybe, .r jeigu vi- va laisvamaniškoms draugi- E J. D ijos kuopą Bent 
Šiems kitiems draugijos gajoms, yra draugija virs 50 R ki infoAaeijy norint, 
re.kalmgos, tai draugija metų senumo, turi vos ke-, k, 
reikalinga ir laisvamaniams, liuose miestuose neskaithn-> , ■ „5;’.. t t

Per ilgą laiką, nekurie ne- gas kuopeles, apie kurias tik pranckus 10413 go ' Michi- 
matėme reikalo laisvama- nariai žino. Plačiau organi- . , Thieaoo TU 
niams draugiją turėti ir jos zucti nebando, nes bijo irTa av •’ & >
neturėjome. Dabar jau turi-įskaito ją tik savo privatinėj Draugai laisvamaniai! 
me ir .................... .
besiu.

Praeitu metų gruodžio 4 draugijos, 
ir 5 į. Lk,.-
viu Laisvamaniu Etinės Kui-, manių draugijos negalėjo tą galima padaryt tvirtai su- 
turos Draugijos suvažiavi- užinteresuoti lietuvių darbi- siorganizavus. 
mas, kuris buvo skaitlingas ninku ir dėlto jos pakriko, 
ir pasekmingas. Suvažiavi- Qi mes, pasimokinę is pra- 
mas pateikė draugijai tin- eities klaidų, dabar galėsi

me jų vengti. Dabartine Lie
tuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugija netik

apie tai aš čia kai- Labai artimos buvo ir musų Per ilgai mes apsileidome, 
pirmesnės lais vamaniu turim subrusti ir rimtai sto- 
' -J • Tokios siauros ti darban. Žmonių klaidin-' 

Chicagoje^įvyko Lietu^ (daugiau žaidimui) laisva- tojams reikia pastot kelias;

išrinko bendrą
valdybą, žodžiu, yra pade-. , i . r . .
tas tinkamas pagrindas ant vardu, bet ir tikslais skiriasi 
kurio bus budavojama A- nuo pirmesnių i” y 
merikos lietuvių laisvama
nių draugija. Tai buvo isto-

kiečiai pataisė rusų susprog- praeities žinoma, kad Hetu- 
dintą geležinkelio tiltą per viai Amerikoje 1 
Nemuną, tai 1916 metų ba- si '

i ir ji pilnai 
atsako lietuvių laisvamanių 
reikalams. Tuo vardu drau- 

rinis Amerikos lietuvių lais- Lietuvoje jau gyvuoja 
vamaniu suvažiavimas, ku- nuo ^924 rr!et|l’ kurios sū
riame buvo gvildenami vien manytojais ir vadais yra Dr. 

■■ ■ ■ J. Šliupas, Dr. J. K-airukstis

suko žalvarinius su savo kais, 
vardais straigus Hindenbur- mintis turėjo plačią dirvą, 
gas ir Ludendorfas. bet patys laisvės skelbėjai

Vasaros metu šiedu vo- nesistengė ją išplėsti. Tam 
kiečių karo vadai Aukšto- turėjo būti priežastis. Viena 
sios Panemunės miške (ties iš svarbiausių, kad pirmos 
Kaunu) ir čia ant paprasto lietuvių laisvamanių draugi- 
iš beržų šakų sukalto stalo jos buvo kopijos ameriko- 
sklaidė žemėlapius ir ruošė niškų buržuazinių laisvama- 
pasaulio užkariavimo pla nių draugijų—Truth Seek- 
nus... Dabar šie baldai yra 
pas vieną Vičiunų kaimo u- Rationalist Society ir kitų, 
kininką, ir vokiečiai nori 
juos nupirkti savo karo mu-

ers of America, Illinois

Pati laisvamanybė yra anti- 
buržuazinė ir buržuazija iš- 

ziejui. į Baltstogę išvykda- leidžia didžiausias sumas 
mas Ludendorfas išsivežė iŠ oinigų kovai prieš ją. Bet 
Kauno daug puikių baldų, o buržuju tarpe yra laisvama- 
dabar pripažintą istoriniu nių ir jie turi savo draugi- 
beržo šakų stalą paliko miš- jas. Tos jų draugijos dau- 
ke, matyt, generolas turėjo giausiai susispietė iš.profe- 
palinkimą į apčiuopiamas- iju ir biznių pasitraukusių 
nes vertybes...

Įdomu, kad taip likimas 
lėmė, jog vokiečių vadų “į- 
amžinimas” uoliai vėliau 
naikino patys vokiečiai ka
reiviai. 1918 metais, kai 
Vokietijoje prasidėjo revo
liucija, Lietuvoje vokiečių 
kareiviai sudarė “saldaten- 
ratus” — kareivių tarybas.

-enių, kurie turi užtektinai 
turto ir laiko, ir jie nebijo 
kunigų boikoto. Jie be bai-

“Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams.

JAU GATAVAS.
“Keleivio” Kalendorius 

1938 metams jau gatavas.

A. M. Metelionis.

AUKOS LIETUVOS 
LIAUDIES KOVOTOJAM.

ALDLD. Pirmo Rajono 
(Montreal) Komitetas peri 
Kanados Lietuvių Komitetą' 
Lietuvos Liaudžiai Ginti 
pridavė $30.00 aukų prieš- 
fašistinių Lietuvos kalinių 
paramai. Tuos pinigus jie, 
sukėlė 26 gruodžio, 1937,' 
masiniai minėdami žuvusių 
nuo tautininkų kulkos, K. 
Požėlos, Greifenbergėrio,. 
Giedrio ir Čiornio mirties! 
sukaktuves.

Komiteto vardu, ALDLD. 
Pirmo Rajono Komitetui ir 
aukotojams reiškiu giliau
sios padėkos už tokią gau
sią paramą musų broliams, 
pustantiems Lietuvos fašis
tiniuose kalėjimuose.

J. Lasevičius,
KLKLLG. sekretorius.

Kviečiame ir jus
Kaipo nuolatinio darbo pasekmė, 
šioji Banka yra ištobulinta duoti pil
ną patarnavimą ir bile vienam iš jus, 
kurie dar nesat mus depozitoriais, 
tai kviečiame kad ir jus musų depo
zitoriais taptumėt.

NATIONAL BANK
BROCKTON

siu,
nuo bausmės atleido. |

Kitus tris kaltinamuosius Te Lietuvoje.
apylinkės teismas išteisino. I

Apylinkės teisėjas savo 
sprendimo motyvuose įrašė, 
kad “Katalikų bažnyčioje

NEW YORKE NUSIŽUDĖ 
BEDARBĖ CHICAGIETĖ.

Pereitą sąvaitę New Yor-
papročiai ir etika neleidžia ke nusinuodijo savo kamba- 
klausytojams atsiliepti į ku-'ry Sandra Neil, 22 metu am- 
nigo kalbą, kada kunigas žiaus metų mergina. Ji bu 
nuo pamaldų pareigų neat-'vo atvykus iš Chicagos dar- 
sijęs. nors kunigo kalba ir bo jieškoti, bet per 5 mėne- 
nešvariausia butų.” sius negalėjo susirasti jokio

Tendzegolskis padavė užsiėmimo.

Ii užsisakyti dabar.
1938 metų Kalendoriuje 

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

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų, bet “Keleivio” 

Į skaitytojams tik 25 centai.
Užmokestį galima prisių

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

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

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

Cjnantln/f Ifou can

34 SCHOOL STREET
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

A Pound

Pure, delicious, 
assorted fillings.

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

Old Homestead
//and /as/jioned Chocolates 

AT ALL RETAIL DRUG AND CANDY STORES
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JA
ŪMAS

f 
merikos lietuvių 
. judėjimu.
>s svarbiausias 
va su religiniais 
ir melais. O ge- 
>udas kovot tuos 
tai apšvieta. To
kiją pasibriežia 
kalbas, paskaitas, 
i, diskusijas ir ki- 
žmonijai tikrą ži- 
dškia, ši draugija 
arba, kuris buvo 
• buvo lyg užmir- 
jau nurodėm, L 

•a ugi j a yra bepar- 
joje yra vietos ir 

ems, be skirtumo 
be partijų žino- 

samaniams. Visu 
'etuviai laisvama- 
imtis darbo ir su
są vo mieste L. L. 

gijos kuopą. Bent 
ormacijų norint, 
draugijos Centro 
jo adresu: J. J. 
10413 So. Michi- 

Dhicago, Ill.
laisvamaniai! 

mes apsileidome, 
•usti ir rimtai sto- 

Žmonių klaidin- 
kia pastot kelias; 
padaryt tvirtai su- 
vus.
k. M. Metelionis.

No. 4. — Sausio 26 d., 1938 in. KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

Įvairios Žinios.
Napoleono Skyrius 

Lietuvos Karo
Muziejuje.

LIETUVOS
5 KOVOTOJAM.
. Pirmo Rajono 
) Komitetas per 
lietuvių Komitetu 
Liaudžiai Ginti 

30.00 aukų prieš- 
Lietuvos kalinių 
Tuos pinigus jie

3 gruodžio, 1937, 
ninėdami žuvusių 
tinku kulkos, K.

Greifenbergėrio, 
r Čiornio mirties 
s.
o vardu, ALDLD. 
jono Komitetui ir 
is reiškiu giliau
tos už tokią gau- 
ą musų broliams, 
is Lietuvos fašis- 
alėjimuose.
J. Lasevičius, 

1LLG. sekretorius.

.rbo pasekmė, 
ilinta duoti pil- 
vienam iš jus, 
depozitoriais, 

ųs musų depo-
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Kaip K. Tamošaičio 
Laimė Virto Nelaime
Chicagos lietuvis gavo šau
nią moterį, bet neteko saliu- 
no, pinigų ir dabar prapulė 

ta moteris.
Drg. J. T. Elijošius pri

siuntė mums is "Chicagos 
Tribūne” iškarpą, kur pla
čiai rašoma apie Kazio i a- 
mošaiėio nelaimę. Tamošai
tis turėjo neblogą taverną 
prie 19u0 West bold st., pus
tė kostumeriains alų, rinko 
dešimtukus ir buvo viskuo 
patenkintas. Bet štai, vieną 
dieną ateina pas ji kažin 
koks John King ir atsiveda 
gražią geltonplaukę. Ji 6 
pėdų aukščio ir 280 svarų 
moteris, tuo tarpu kai Kazi
mieras Tamošaitis tik 5 pė
dų 7 colių ir sveria vos tik 
145 svarų.*
/‘Šauni moteris, ar ne?” 

tarė Kazimierui piršlys 
King. Kazimieras su tuo su
tiko. Tuoj sugertuvės ir Ka
zimieras nusivežė tą našlę į 
Crown Point, Ind., kur jis 
padarė iš jos Tamošaitienę. 
Piršlys King buvo už liudi
ninką.

Dvi ar tris dienas Tamo
šaitis jautėsi laimingas. Bet 
paskui jo mylima gelton
plaukė sako jam: “Tu ne
sveikas, turi važiuot ligoni
nėn, kitaip aš su tavim ne
busiu.” Piršlys King irgi 
pritarė, kad naujavedys ser
ga. Na, ir jiedu įkalbėjo Ta
mošaičiui ligą. Jis sutiko 
važiuot ligoninėn. “Bet kas 
prižiūrės tavo saliuną, kaip 
tavęs nebus? Užrašyk tu jį 
man, tai aš prižiūrėsiu, o kai 
sugrįši, tai tą raštą aš tau 
atiduosiu,” patarė piršlys 
King. Ir Kazimieiras Tamo
šaitis užrašė jam savo ta
verną. “Bet tu turi $1,700 
pinigų,” pastebėjo jauna 
Kazimiero žmona. “Tiek pi
nigų ligoninėn nesineši. Ge- 
Tiau palik juos man, tai aš 
padėsiu juos į banko vaultą, 
kur aš laikau savo $6,000.”

Kazimi^as Tamošaitis 
atidavė žmonai pinigus ir 
išvažiavo ligoninėn. Tenai 
jį palaikė, išegzaminavo, ir 
liepė važiuot namo, nes ne
surado jokios ligos. Skuba 
jis namo, prie gražios savo 
pačios. Bet jos namie jau 
nerado. Bėga jis į taverną, 
kur tikisi savo piršlį rasti uz 
baro. Bet ir to nėra. Nėra 
pačios, nėra 1,700 dolerių, 
nėra piršlio už baro ir kartu 
labai daug degtinės nėra sa- 
liune. Galų gale ir tas saliu- 
nas ‘jau nebe jo. Nubėgo 
Kazimieras policijon ir iš
pasakojo savo nelaimę. Po
licija jo piršlį surado. Da
bar jis sėdi už grotų. Bet 
kai]) bus su ta 280 svarų 
geltonplauke ir su $1,700, 
tai da nežinia.

GENEROLUI ŽELIGOVS
KIUI PAREIKŠTAS NE

PASITIKĖJIMAS.
“Musų Mintys” rašo:
Apie gruodžio 15, 1937, 

Lenkijos seime generolas' 
Želigovskis (jis yra atstovu 
iš Vilniaus vaivadijos) kri
tikavo kai kuriuos premjero 
paskelbtus aplinkraščius, 
kurie, generolo Želigovskio 
nuomone, nesuderinami su 
konstitucija. Šiuos Želigov
skio išvedžiojimus parėmė 
dienraštis “Slowo” ir tuo 
budu lenkų spaudoje buvo 
prasidėjusios šiuo klausimu 
diskusijos.

Kiek vėliau vyriausiame 
Ozono laikraštyje “Gazeta 
Polska” įdėjo pulkininkas 
Miedzinskis straipsnį “Fuk
sas katedroje,” kuriame 
smarkiai puolė vyriausią 
dienraščio “Slowo” redak
torių St. Mackevičių. Be to, 
prieš pačias Kalėdas Lenki
jos seimo kariuomenės ko
misijos narių dalis paskelbė 
atvirą laišką gen. Želigovs
kiui, pareikšdami, kad to
liau negalėsią su juo ben
dradarbiauti. Šis laiškas 
plačiai lenkų spaudoje aiš
kinamas visų pirma todėl, 
kad gen. Želigovskis yra 
minėtos komisijos pirmi
ninkas. Pareiškus jam nepa
sitikėjimą Želigovskis tur 
but atsistatydinsiąs.

PRANCŪZUOS MINIS- 
TERIŲ KABINETAS SU
SIDARĖ VIEN IŠ LIBE

RALŲ.
Po dviejų nepasisekimų, 

sausio 18, Camille Chau- 
temps’ui pavyko sudaryti 
naują ministerių kabinetą, į 
kurį įeina vien tik socialis
tai radikalai Delbos, Dala- 
dier, Bonnet, Serraut ir kiti. 
Chautemps yra ministerių 
pirmininku.

L. Blumas, kuris vado
vauja socialistų grupei, pa
reiškė, kad socialistų atsto
vai seime, turėtų remt nau
jąją valdžią, jeigu ji vyk
dys Liaudies Fronto progra
mą. Bet kokia linkme eis so
cialistai iš anksto pasakyti 
negalima, nes tarp socialis
tų atstovų tuo klausimu yra 
skirtingumo.

Komunistai seimo atsto
vai jau išleido pareiškimą, 
kad jie balsuos prieš Chau- 
temps’o sudarytą vyriausy
bę- .

Visa dabar susidariusi 
naujoji vyriausybė palygi
nant yra daug konservaty- 
viškesnė už pastarąsias dvi 
buvusias ir jeigu dabar su
sidariusi vyriausybė pradė
tų daugiau gint kapitalistų 
interesus, tai Francuzijoje 
galėtų pasireikšti daug ne-' 
ramumų.

Šįmet Lietuvoje buvo su- i 
rengu minėjimai 125 metų 
sukaktuvių nuo Napoleono, 
žygio per Lietuvą į Rusiją ' 
ii jo nugaietos kariuomene ’ j 
grįžimo. Napoleono kanu 
su nusija lietuvių «.auau ou 
vo įžiebęs išsivadavimo vii 
tį. Tada Lietuva buvo per 
silpna ir negalėjo laisvės at 
gauti, jos neatgavo ir daug 
stipresnė Lenkija.

Kaip Napoleono skyriau- 
atidaryme prof. Smiueina- 
savo paskaitoje pažymėjo. 
Napoieonas yra diuziosior- 
Francuzijos revoliucijos au 
klėtinis. Laisves mintį ji = : 
norėjo paskleisti visame pa 
šaulyje ir kiekvieną tautą ■ 
padaryti vienlyčiu vienetu. 
Dėl to Napoleonas ir neno i 
rėjo matyti Lietuvą Lenki 
jos prieglobstyje. Jis, į Lie I 
tuvą atvykęs 1812 m. birže
lio 23 dieną, liepos 1 dieną 
jau skelbia laikiną nepri
klausomos Lietuvos vyriau 

isybę, padaro Lietuvių ka
riuomenės užmazgą. Kodėl 
Napoleonas, būdamas lais
vės skelbėju, Lietuvoje bu-' 
damas nepanaikino bau | 
džiavos ir neišlaisvino bau i 
džiauninkų? Tai įvykę dėl; 
to, kad Napoleonas ėjęs ne, 
revoliucijos, bet evoliucijos 
keliu.

Gen. VI. Nagevičius pa
dėkojo ministeriui Dulon-1 
gui, dovanotais ekspona
tais daug prisidėjusiam prie 
šio skyriaus įrengimo, Lie 
tuvių Francuzų Draugijai. 
Smitleinui ir Kauno burmis
trui. “Šiandien Karo Muzie
jus gerai praturtėjo nauja 
medžiaga, — kalbėjo Nage
vičius, — vaizduojančia Na
poleono buvimą Lietuvoje ii' i 
jo žygį per Lietuvą. Šis sky 
rius įrengtas tarp skaudžių 
Lietuvos praeitį liūdinan
čių vaizdų: trys pada
linimai, trys sukilimai, Kra
žiai, spaudos uždraudimas. 
Didžiojo karo okupacija 
Naujasis skyrius mums by 
los apie Nepriklausomybės 
reikšmę, ir prisidės prie 
nuoširdžių santykių tarp 
Francuzijos ir Lietuvos 
tamprėjimo.”

Napoleono žygio skyriuje 
pateikti paveikslai, 1 vaiz
duoją didžiojo karvedžio 
žygį, tų žygių schemos, var
totų pabūklų pavyzdžiai 
(patrankos kopija, šautu
vas, kardas), įsakymas, ku
riuo Napoleonas sudarė lai
kinąją Lietuvos vyriausybę, 
jo įsteigtų lietuviškų pulkų 
uniformų piešiniai ir tt. Tsb.

Maisto diktatorius Vokie
tijoj sako, kad reikia už
drausti tabaką ir degtinę. 
Jų vietoj reikia auginti dau
giau bulvių. Bulvės ir silkės 
bus svarbiausis vokiečių 
maistas.
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1937 METAIS SOVIETUO
SE SUŠAUDYTA APIE 

5,000 ŽMONIŲ.
Spaudos pranešimu, da

bar garsiame Lubiankos ka
lėjime (Maskvoje) sėdi apie 
250 komunizmo vadų, kurie 
netrukus bus teisiami ir šau
domi. Šiame skaičiuje yra ir 
daugelis Sovietų Rusijos 
diplomatų. Lurie atšaukti iš 
ligi šiol užimamų vietų, pa
talpinti kalėjime ir laukia 
dabar teismo.

Kartu spauda paduoda į- 
domių žinių apie vyriausio
jo komunistų partijos komi
teto (CIK) narių likimą. 
1937 metų pradžioje šiame 
komitete buvo 61 asmuo. 
Per metus buvo sušaudyta 
30 narių, 8 sėdi kalėjime ir 
tik 23 tuo tarpu dar nesu
imti.

Kiek per 1937 metus bu
vo sušaudyta Sovietų Rusi
joje komunistų, niekas ge
rai nežino. Apskaičiuota 
betgi, kad tik vadų buvo su
šaudyta 4,800. . ~, .-

Čia Užgeso Penkios Gyvybės.

čia parodytas 76 metu amžiaus bedarbio J. Congletono 
kambarys Franklino miestely, N. J., kur dėl suirusio pe 
čiaus užtroško smalkėmis tėvas ir 4 vaikai. Visi miego
jo vienam kambary. Prie lovos matyt policmanas.

Amerika Puošia Eksportui Heliumų.

Musų skaitytojai turbut da nepamiršo, kaip anuomet at
skridęs Amerikon sprogo ir sudegė su žmonėmis vokiečių 
baliunas “Hindenburgas.” Ta katastrofa įvyko dėl to, kad 
baliunas buvo pripildytas sprogstamuoju hidrogėno gazu, 
kuris išleidžiamas iš baliuno užsidegė. Dabar vokiečiai sta
to naują cepeliną, kuris išrodys kaip atvaizduotas šiame 
vaizdely. Bet kad vėl neįvyktų tokia katastrofa, vokiečiai 
nutarė pirkti Amerikoj gaminamą nedegamąjį gazą (du
jas), kuris yra vadinamas heliumo vardu. Amerika jau 
pradėjo tas dujas eksportui ruošti. Paveikslėlio apačioje 
matome pristatyta daugybe tankų. Jos visos pripildytos 
heliumu ir bus! išvežtos Vokietijon. Heliumas yra lengve
snis už orą ir juo pripildytas baliunas kįla aukštyn. Jis 
brangus, nes sunku jį pagaminti, bet saugus, nes nede
ga. Jis gaminamas iš aliejaus, kuris gaunamas tik kai ku
riuose šaltiniuose Texas valstijoj, ir gaminimo procesas 
yra labai konplikuotas. Tiktai Jungtinių Valstijų val
džia turi įsitaisius tam tikrą įmonę, kur heliumas yra 
gaminamas. J1

NEPAPRASTOS PUSNYS 
VISOJE LIETUVOJE.

Šiomis dienomis Lietuvo
je labai daug prisnigo. Dau
gelyje vietų buvo didelė pū
ga, kuri truko apie 6—7 vai. 
Labai gilus sniegas ir pus
nys, siekiančios 1—-2 metru 
aukštumo, smarkiai sukliu
dė susisiekimą ne tik auto- j 
busais, bet ir geležinkeliais: 
susisiekimas autobusais su 
daugiau kaip 60 miestų ir 
miestelių buvo nutrauktas.

Kauno-Raseinių ruože 
pusnyse buvo įklimpę 5 au
tobusai. Kai kurie net buvo 
įvirtę į griovius. Ir kituose 
ruožuose buvo užpustytų 
autobusų, sunkvežimių ir 
lengvų automobilių.

Gruodžio 27 dienos metu 
Panevėžy sargo bute kilo 
gaisras. Tuo laiku viename 
kambaryje miegojo ligotas 
sargas Petrauskas Antanas, 
88 metų amžiaus. Atvykę 
gaisrininkai ugnį greit nu
slopino, bet sargą su visa lo
va rado jau suskrudusį.

I PAJIEŠKOJIMAI |
Pajieškau brolio POVILO KONT- 

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

(Čia jo paveikslas)
Aš turiu svarbų su juo reikalą, kas 
žinote kur jis randa i, prašau pia- 
neškit man jo tikrą adresą, už tai $5 
duosiu atlyginimo. (5)

Magdalena Rimkus
14434 Chicago st., Dolton, Ill.

APSIVED1MAI.
Noriu susipažint su rimtu darbi

ninku vyru, kuris mokėtų kokį nors 
amatą. Rašykite laišką sekančiu ad
resu: MARY (5)

1811 Second st., Eureka, Calif.

Jie?kau Darbo ant Farmos.
Esu patyręs ■ visokius farmų dar

bus, mokinucs ūkio mokykloje Ma
dison, Wis. Valdau traktorių, Trū
kus, Karus. Moku Karpenderiaut. 
Jaunas vyras. Klauskite laišku.

J, J. SHALTIS (7)
Route 1, Box 88, Libertyville, 111.

PAJIEŠKAU DARBO ANT ŪKĖS.
Esu patyręs ūkės darbininkas, esu 

diibęs pas aukštos klasės farmerius, 
vokiečius, olandu', daug metų turė
jau savo farmą. Bet aš nemyliu dirbt 
pas tokius ūkininkus, kurie darbi
ninką nori priversti garbint nebūtus 
daiktus. Bet kam reikalingas teisin
gas ir geras darbininkas, prašau at
sikreipti laišku. (6)
Frank Bartesh, R. F. D. 2, Prospect, 
% Visockes Farm, Waterbury, Conn.

Jurgis Giedraitis, sūnūs Juozo, pa
jieškau brolio ANTANO GIEDRAI
ČIO, gimusio Kibartų mieste, Vilka
viškio apskr. Prašau jj atsišaukti, y- 
ra svarbus reikalas. Atsiimk savo 
turtą iš valdžios arba pavesk jį man. 
Jeigu greitu laiku nepradėsi rūpin
tis, tai liks valdžiai. Kurie žinote kur 
jis randasi, arba kas su juo atsitiko, 
gal jau miręs, malonėkit pranešti, 
busime labai dėkingi už pranešimą. 
Adresas: (6)

Mrs. Maggie Unguraitis
1328 E. 55th st., Cleveland, Ohio.

Katarina Labanauskienė iš Rygos, 
pajieško ANTANO GRAWEL, jis iš
važiavo iš Liepojaus į Ameriką Sep- 
temberio mėnesy, 1912 m. Jis gyve
no Buffalo, N. Y. Prašau jį atsisaukt, 
turiu svarbų reikalą. Kurie žinot kur 
jis randasi, prašau pranešt jo adre
są, busiu dėkinga. (6)

Mrs. K. Labanauskas,
1427 N. Frazier st., Philadelphia,Pa.

Pijušas Kalėda, pajieškau brolio 
Petro KALĖDOS, ilgus metus jis gy-< 
veno Illinois valstijoj, dirbo anglių ka
syklose, Christopher, Ill. Girdėjau, 
kad paskutiniais laikais jis gyveno 
East St. Louis, Ill. ir Collinsville, Ill. 
Broli, jei šį jieškojimą patėmysi, tuo- 
jaus atsišauk, aš turiu didelį reikalą 
tau pranešti. Kurie žinote kur jis ran
dasi, malonėkit pranešti jo adresą, 
busiu dideliai dėkingas. (5)

Pius Kalėda. R. A D. No. 3, 
Williamston, Mich.

BRIDGEWATER DARBI
NINKU KO-OPERATIVĖ

DRAUGOVĖ, Ine.
DALININKŲ ATYDAI:
Daug dalininkų nepridavė 

teisingų adresų, dėl tos priežas
ties išsiųsti iš draugovės laiškai 
ir dividendai, sugrįžta. Visi da
lininkai priduokit savo teisin
gus adresus:
BRIDGEWATER WORKERS 
CO-OPERATIVE ASSOCIA

TION, Inc., Bridgewater, Mass.

Kas norite pigiai
Saulėtoj Floridoj pragyventi ir su- 

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

Pajieškau JONO YOKONIO, Kir
kilų kaimo, Biržų apskr., gyveno 
Lawrence, Mass. Prašau atsišaukti, 
arba kurie žinote malonėkite praneš- I 
ti jo adresą. Noriu žinoti ar jis yra 
gyvas. J. Katiles (5) I

651 Seneca avė., Brooklyn, N. Y. ,

Pajieškau švogerio BALTRAMIE- i 
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 (4 

Box 143, Wendel, Pa.

Pajieškau JUOZO PL’NIŠKIO- 
Perkins, suvalkietis, buvęs karėj 
Francuzijoi. po karės gyveno vaka- | 
ruošė, Californijoj, Washingtone.

Anis Rūkas (4)
3332 Lowe avė., Chicago, Ill.

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knvga 
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 1 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias j 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu $1.00. 'Pinigus ge- Į 
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierinį dolerį laiške. Adresas:

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

S vei kata—Turtas
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik butų sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
Ksip tai: reumatizmą, rankų ir kojų 
gėlimą, r.ikstelėjimą, nuovargi, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk D E K S N I O GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementu iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, . 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje gallh- , 
gą šilumą, šildymą kaip saulės spin- ■ 
dūliai, sunaikina reumatiškus skaus
mus ir palengvina žmogui. Deksnio 
Galinga Mostis tūkstančiams pagel
bėjo. pagelbės ir tamstai. GARaN- 
TUOJAM. kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar ■pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka-, 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klaupkite Visada 
tain DEKEN’S OLTMENT.

PASARGA: Jeigu norite gadti 
tikrąją Deksnio Gh'lingą Most) ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE-. 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir 
siulvtų.

Visada žiūrėkite, kad but užrašytą 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
gausite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostj. Parsiduoda visur. ’ ,

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.
TĖMYTINA.

KACHAN’S SALVE (Mostis) nau
ja ir dideliai ^kirtinga GYDUOLfa 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupuškimo), Poison Ivy, 
Atheletes (sutyukimo ir niežulio čko-i 
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, ‘ 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji' 
MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MOSTIES 70c. prislun- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
Tą Stebėtiną Mostį galima gaut pa- , 
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

300 Visokių Žolių
Ramunių, Liepžiedžių, čiobnalių, 

Kaštavolo, Debesylo, šaruoėio, Truk- 
žolių, Valerijonų, Našlelių, Katmėčjų 
ir daugybė kitokių, 25c. už pakelį. 
Geriausios Trejos-devymxrios 60c. 
3 pakai už $1.20.

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

SPENCERPORT, N.

PARDUODU LIETUV1Š- 
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviat, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO. ‘ 
BENDORAITIS 
520 Wilton St- 

Waterbury, Conn.

SVEIKINAM SU NAUJAIS METAIS
Musų Lietuvius Draugus, kurie per virš 60 metų 

su mumis vedė reikalus.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS Hi BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.

Illjjt FEDERAL SAVINGS 
Į V AND LOAN ASSOCIATION

of-B-ROCKTON
40 LEGION PARKWAY^"
Brockton, Massachusetts

(“Taupykit, Kur Taupymai Apdrausti”)

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

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

šiūrėj imui galite gauti VELTUI,

“NA U J IENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Moterims Pasiskaityt
A A ši SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.
MOTERYS APDOVANO-1 galima mėsos sušaldyti ir 
TOS UŽ NUSIGINKLA- I paskui vėl atšildyti. Nuo to 

VIMO PLANĄ. mesa pakeičia spalvą.

Aktoriams Tenka Užmiršti Savo Nedateklius. \ SMETONOS KAVALIERIAUS “PITTS-

Tūlas laikas atgal drau
gija vardu “The New Histo 
ry Society” paskyrė 5,20( 
dolerių dovanų tiems, kurie 
patieks raštu geriausi nusi
ginklavimo planą. Tema 
planui buvo paskirta “Kaip 
valstybės gali įvykdinti vi- j 
suotiną nusiginklavimą?”

Šito kontesto teisėjams 
buvo išviso prisiųsta 3,20£ 
planų iš viso pasaulio kam
pų; vienok teisėjai, kuriv 
buvo 11 asmenų, ir kurie su
sidėjo iš garsių rašytojų, re 
daktarių, prakalbininkų, 
mokytojų ir kunigų, po il
gokų svarstymų ir diskusi
jų, nutarė, kad geriausi pla
ną yra prisiuntusi 45 metu 
amžiaus moteris, Catherine, 
Lydia De Light—Van Ros- 
sem, olandietė, kuri gyvena 
Šveicarijoj. Savo planą ji j 
parašė francuzų kalba. Ji; 
už savo nuosakumą laimėje ' 
pirmą dovaną, būtent vieną 
tūkstanti dolerių.

Antrą dovaną, šešis šim
tus dolerių, laimėjo 32 me
tų žydų rabinas Joshua 
Trachtenberg, iš Jackson 
Heights, Long Island, N. Y.

Trečią dovaną, 400 dole
rių, laimėjo 19 metų am
žiaus mergina, Mary H. 
Sullivan, iš New South Wa
les, Australijos.

šešias dovanas po 200 
dolerių laimėjo vyrai. Dar 
šios moterys laimėjo po 50 
dolerių: Mme. Madeleine 
Vernet, 58 metų franeuzė; 
Mme. Sumi Oka, japonietė; 
ponia Valentina Zvaigzne, 
25 metų latvė, ir panelė Si- 
rarpie Bedoyan, 20 metų si- 
rijietė.

Iš 172 garbingų paminė
jimų, 23 teko įvairių tautų 
moterims ir merginoms.

Šiame konteste dalyvavo 
ir keliatas Lietuvos rašėjų; 
nors nei vienam jų netekc 
piniginė dovana, vienok du 
iš jų pateko Į garbingą pa
minėjimu surašą, tai Balys 
Giedra iš Mariampolės ir 
Edvardas Ruseckas iš Kau
no. Jiedu savo raštus prida
vė rusų kalba.

KAIP LIETUVOJE DA
ROMI SKILANDŽIAI.
Kai kuriosse Lietuvos j 

dietose apie skilandį visiš- j 
kai nesigirdi, o kai kur be 
skilandžio neapsieina nei 
viena šeimininkė. Skilandis, 
daromas iš kiaulienos rau- Į 
menų ir dėl riebumo pride-I 
lama truputį lašinių. Mėsą 
supjaustyti stambokais ga-: 
□aleliais ir stipriai pasūdyti, 
iš prieskonių dėti pipirų. I 
kalendros, česnako ir smul-I 
kiai pjaustyto svogūno Į 
(česnako dėti nebūtinai). Į 
Viską gerai išmaišyti ir iš- 
ninkyti ir dėti į kiaulės pri
zą kuris privalo būti pasu-1 
dytas ir gerai išvalytas. Mė- j 
są kimšti, kaip galima kie- ’ 
čiau. (Minkštai prikimštas 
skilandis greit pagenda). 
Kada pilvas prikimštas, rei
kia jį užsiūti. Tada iš vienos 
ir iš kitos pusės apdėti len
telėmis, tvirtai aprišti virve
le ir užslėgti akmeniu. Už
slėgtą laikyti 5—8 dienas, o 
paskui rūkyti 2—3 savaites. 
Gerai pagamintas skilandis 
buna gana skanus ir jį gali
ma valgyti žalią arba virtą, 
kaip kam patinka.

MĖSOS BANDUKĖS ŠVE
DIŠKAI. 1

Svaras ir pusė maltos jau- j 
tienos. Į

Dvi riekės sudžiuvusios 
duonos.

1 kiaušinis.
2 šaukštai taukų.
Pusė puoduko pieno.
1 kenas tomeičių.
2 šaukštai cukraus, kurio 

galima ir nedėti, jei kam 
nepatinka.

Druska su pipirais.
2 svogūnai.
Užpilkite pieną ant duo

nos, tegul gerai sumirksta;' 
paskui sudekit mėsą, gerai 
išplaktą kiaušinį, druską su J 
pipirais, ir gerai viską su
maišę padarykite bandukes 
arba didelius kukulius, iš
voliokite miltuose ir ap-, 
spirginkite labai karštuose 
taukuose. Paskui sudėkite!

KAIP GAMINAMOS LIE
TUVIŠKOS DEŠROS.

. Dešroms, kurios skiria
mos ilgesniam išlaikymui, 
reikia imti geriausią mėsą 
būtent: nugaros raumenis, 
sprando raumenis ir, jei yra 
reikalo, priešakinių kumpių 

.raumenis. Iš paskirtos deš
roms mėsos reikia išpiaus- 

ityti kremzles, gyslas ir plė- 
jVes. Paskui smulkiai mėsą 
supiaustyti arba sumalti. Po 
to, pridėti prieskonių: drus
kos, pipirų, svogūnų, česna
ko, majorano, gvaizdikėlių, 
salietros ir skoniui bei spal
vai pagerinti degtinės arba 
'spirito. Prieskonius dėti la
bai atsargiai. Geriau dėti 
'mažiau negu perdauginti. 
Vidutiniškai yra dedama 
dviem svaram mėsos nepil
nas šaukštas druskos, ant 
peilo galo salietros ir 2 gra
mai pipirų. Kokių priesko
nių dėti į dešras, šeiminin
kės gali pačios pasirinkti 
pagal skonį. Aš čia tik nu
rodžiau, kokie prieskoniai 
gali but dedami.

Pridėjus prieskoniu, mė
są gerai išminkyti ir taip 
palikti per naktį. Ant ryto
jaus minkymą pakartoti. 
Kad dešros butų kietesnės, 
jas darant iš kiaulienos mė
sos, patartina pridėti jautie
nos mėsos. Dėl riebumo
pridėti piaustytų lašinių.

Neretai pasitaiko, kad 
dešros nustoja savo gražios 
spalvos. Tai daugiausia at
sitinka dėl blogo išminky- 
mo (kada lieka oro pūslės 
vidury dešros). Be to, ne-

Į Kate Smith Į

imp E roman Į

~UjĮ Herbert Marshall Į

Pildydami savo roles, scenos, 
nedateklius. Viena parodytų 
bi, kuomet ji lošia savo rolę, 
puikiai dainuoja ir niekas jos 
mirštanti savo mikčiojimą.

radio ir ekrano artistai dažnai turi užmiršti savo fizinius 
čia žvaigždžių turi medinę koją, tačiau niekas to nepaste- 
Kita tiek mikčioja, kad per radio nedrįsta kalbėti, tačiau ji 
mikčiojimo nepastebi. Ji sako, kad dainuodama ji visai už-

BURGHO ISTORIJAI
Kaip P. Pivaronas darbavo

si dėl “įgijimo” tautiškų 
kapinių.

Praeitą rudenį Pittsbur- 
ghan buvo atvažiavęs iš 
Cleveland© me'dalikuotas 

1 Smetonos “kavalierius” Ga
lis ir parašė “Pittsburgho 
istoriją.”

Kad rašė, tai rašė, 
butus ir nebūtus dalykus.

Daugiausia vieta-. 1

mėsą į taukais išteptą puo
dą, užpilkite tomeitėm, su
dekit supiaustytus svogū
nus, įpilkite sunkos, kurioj 
bandukės kepė, uždengkit 
ir lėtai šutinkit kokias dvi 
valandas.

Rauginti burokėliai, arba 
švieži burokėliai su rukščia 
smetona labai tinka prie ši
taip sutaisytos mėsos.

Graži mergina, ir graži jos 
pagauta žuvis. Bet vyrai žvejai 
velytų pagauti tą merginą, ne
gu žuvį, šis vaizdelis buvo nu
imtas Floridoj, kur Miss Ruth 
Reynolds išvilko ant savo meš
kerės 12 svarų mėliui.

gerų 
ir 4

SALS1SONO GAMINI
MAS.

Imama 8 svarai 
kiaulienos raumenų 
svarai liesos jautienos. Mėsą
supiaustyti gabalėliais, iš
rinkti gyslas ir perleisti pei 
mašinėlę arba sukapoti ka- 
pone. Į mėsos tešlą pridėti 
maišytų pipirų, lauro lapų, 
gvaizdikėlių, majorano ir į 
druską įmaišyti 1 arbatinį 
šaukštelį salietros. Po to, 
mėsą gerai išmaišyti ir iš
minkyti. Pagaliau įdėti la
šinių. Salsisonų mėsą kem
šama į storas karvės žarnas, 
kaip galima kiečiau. Gata
vą salsisoną padėti tarp 
dviejų lentelių ir prislėgti 
akmeniu iškarto mažesniu, 
vėliau didesniu. Dešrą slėg
ti šaltame kambaryje. Po 
kelių dienų rūkyti šaltuose 
durnuose, pakabinant tai už 
vieno, tai už kito galo.

NAUDINGI PATARIMAI.
Kad virtuvės sinka neuž- 

sikimštų, reikia nors kartą į 
sąvaitę gerai iššutinti karš
tu vandeniu ir druska.

Kad išėmus žuvies kvapą 
iš puodų ir indų, juos plau
nant reikia i vandenį įpilti 
šaukštukas “baking sodės.”

Sudžiuvusią duoną arba 
pyragą galima vėl atšvie
žinti suvyniojus drėgnoj 
švarioj drobėj ir įdėjus į pe
čiu laikyt tol, kol drobė vi
siškai išdžius.

Kepant bekoną niekuo
met nedėkit ant karšto kep
tuvo. Jis daug geriau apke
pa uždėtas ant šalto keptu
vo ir kepamas ant lėtos ug
nies.

Rašalą iš baltų skalbia
mų drabužių galima išimti 
lajum, iš kurio daromos žva
kės. Ištirpinus lajų, reikia 
užpilti ant dėmės, o skal
biant išsiplaus ir rašalas ir 
lajus.

REZOLIUCIJA OKUPUO- Lenkijos 
TOS LIETUVOS REI

KALU.

mą ir išsirgęs tik 7 dienas, mi
rė. Draugai ir pažįstami apdo
vanojo daugybe gėlių ir vaini
kų ir į kapus palydėjo skaitlin
ga minia žmonių. Palaidotas 
sausio 8, šv. Pranciškaus kapi
nėse. Visiems palydėjusiems į 
kapus ir apdovanojusiems ve
lionį gėlėmis ir dalyvavusiems 

apie šermenyse, visa Buzinskų šei
myna nuoširdžiai dėkuojame. 

buvo' D velioniui musų sunui lai buna 
pašvęsta toj “istorijoj” p. P. nemirštanti musų atmintis. 
Pivardno “nuopelnams” ir 
net buvo įdėta du jo pa- J 216 E. Teari st., Torrington, Ct. 
veikslai: vienas iš tų laikų, 
kada musų tautietis Petras 
buvo jaunas, o antras jau 
pasenusio... O tų “nuopel
nų,” tai tikra daugybė. Išro
do, kad p. Pivaronas nu
stelbia savo darbais visus 
kitus tautininkus, netik pas 
mus Pittsburgh e, bet ir viso
je Amerikoje. Jis beveik 
prilygsta “tautos vadui.” 

Tarp kita ko iš tos “istori- 
| jos” tenka sužinoti, kad p. 
I Pivaronas darbavosi ir 
Pittsburgho tautiškų kapi
nių įgijimui.

Tuo tarpu visiems senes
niems Pittsburgho lietuvių 
veikėjams yra žinoma, kad 
tautiškų kapinių pirkimo su
manymas yra kilęs Lietu
viu Mokslo Draugystės su
sirinkime ir pirmasis suma
nytojas yra Juozas Moske- 
liunas. Tais laikais pono 
Pivarono nebuvo nei Pitts- 
burghe. Pittsburgho lietu
viai visai da nežinojo, kad-1 -i W • . Vial V totu VIC4

valdžios smuitą didelis veikėjas yra kur

Kadangi Vilniuje ir Vil
niaus krašte, kurį Lenkijos 
militaristai neteisėtai gink- ■ - . . .
lo jėga okupavo, yra nuola-į 
tos persekiojami lietuviai;

Kadangi pereitais me
tais Lenkijos policija iškrė-; 
tė daugelį- lietuvių namų *' 
Vilniuje ir apielinkėse, ir

Kadangi Lenkijos val
džia uždarė visą eilę lietu
vių draugijų, mokyklas ir 
kitokias kultūros įstaigas ir 
tie uždarinėjimai tęsiasi ir Į 
dabar;

Kadangi lenkų policija 
areštavo ir įkalino daugybę 
lietuvių ir be tikrų įrodymų 
prasikaltimo, nuteisė kalėti 
ir piniginėm baudom, tai,

Tebūna nutarta, kad Lie
tuvių Muzikalio Namo Ben
drovė, Philadelphia, Pa. 
valstijoj, minint 30 metų 
sukaktį savo namo, sausio 1 
dieną, 1938 m. kelia griež
čiausią protestą prieš tokį

: Vilniaus krašte, ir
i Tebūna nutarta, kad šis 
didžiulis susirinkimas, kar-

nors pasauly.
Kitas didelis neužpelny

tas “nuopelnas” prįskaito-
tu su Lietuvos žmonėmis ir mas p. Pivaronui yra tas, 
gyvenančiais Vilniaus kraš- kad per jo pasidarbavimą

I IC llcuuviaiO, 1 I

. liausią troškimą, kad tas 
’ kraštas kaip galint greičiau

reiškiame gi- buvus įkurta tautiška para
pija ir bažnyčia.

Bet Pittsburgho lietu-
nusikratytų Lenkijos vai- viams yra gerai žinoma, kad

ir susivienytų 
neprigulminga

tautišką parapiją įsteigė tie 
parapijonys, katrie buvo at
simetę nuo šv. Kazimiero 

muš- 
Pivaro- 

nas tautiškos bažnyčios stei
gime visai nedalyvavo. Tik 
keliatas metų vėliau, kada 
Pivaronas pradėjo “tautiš
kai susiprasti,” pradėjo 
maišytis su tautiškais para- 
pijonimis.

PAŠALINO BADAUJAN- Žinoma, niekas nepavydi 
TĮ KUNIGĄ. -p. Pivaronui užpelnytų ir 

Episkopatu vyskupas Ma- nuopelnų,' tik
i _ r. - . •> J. . labai juokingai išrodo, kad 

Čalis savo draugą bando 
svetimom plunks- 

Pittsburghietis.

’ džios jungo 
į su laisva, 
Lietuva.

Lietuvių Muzikalio Namo ■ parapijos po įvykusių 
omitetas. I tynių bažnyčioje. PiKomitetas.
Pirm. John Griganavičia, 
Rašt. Nichols Dailida.

(Antspauda).
Šią rezoliuciją malonėkit 

patalpint į jūsų laikraštį. 
Ačiū.

xon pašalino kun. Noe, ku
ris buvo paskelbęs, badavi
mą, kad įrodžius 
viams, jog žmogus “gali gy-I 
venti be maisto.”

bedie- Puošti 
nom.

Motinos Ir Dukters Tragedija.

Miami mieste, Floridoj, buvo rasta vos gyva Mrs. Frances 
Tuttle, plačiai žinoma kaulų specialistė, ir jauna jos duk
relė Barbara. Kambarys buvo pilnas gazo. Iš palikto laiš
ko matyt, kad motina nutarė nusižudyt ir kartu numarint 
savo mergaitę, nes persunkti buvo gyventi. Be to, mergai
tė buvo nesveika. Čia parodyti jųdviejų atvaizdai.

TORRINGTON, CONN.
Mirė Jurgis Buzinskas.

Sausio 3 d. musų mylimas sū
nūs Jurgis, sulaukęs vos 30 me
tų amžiaus; paliko dideliam nu- 

i liūdime senus tėvus, 4 brolius 
| ir 2 sesutes. Gavo plaučių įdegi-

Juozas Buzinskis,

Scranton, Pa. — Sausio 5 d., 
po sunkios ir ilgos ligos mirė J. 
Belaikienė. Velionė buvo sena 
Scrantono gyventoja, ji atva
žiavo iš Lietuvos 1890 m. ir vi
są laiką čionai gyveno ir visų 
buvo mylima. Tuomet lietuvių 
da mažai buvo. Paliko savo vy
rą ir 4 dukteris, 3 jau ištekėju
sios. o jaunesųioji Elenutė gy
vena Elizabeth, N. J. Lai buna 
jai amžina atmintis.

Jonas Belaiką.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Detroito komunistui. — 
(1) Kas pirmas palenkė 
galvas, socialistai ar skloki- 
ninkai, tai klausimas nerim
tas, nes galvų nelankstė nei 
vieni, nei kiti. (2) Kiek yra 
socialistų ir kiek sklokinin- 
mų, mes skaitlinių neturim, 
tik galim pasakyt, kad so
cialistų yra daug daugiau. 
(3) LŠS. dabar prie Ameri
kos Socialist Party nepri
klauso. (4) Taip, Lietuvių 
Socialistų Sąjunga stoja už 
marksinį socializmą.

Fr. Praškevičiui. — Al
falfa auga pietų Europoj, 
bet ar augtų Lietuvoje, ne
galim pasakyt. Ji geriausia 
tinka sausoms dirvoms, nes 
jos šaknys siekia iki 15 pė
dų; bet šaltos žiemos daž
nai ją užmuša. Sojos pupos 
žaliam pašarui gal ir augtų 
Lietuvoje, bet ar jos galėtų 
nunokti sėklai, tai abejoti
nai, nes tai šilto klimato au
galas.

J. Senkui. — Jeigu drau
gas gali angliškai paskaityt, 
tai pilietiškas popieras gau
si ir be mokyklos. Kai dėl 
senatvės pensijos, tai kiek
viena valstija turi kitokius 
įstatymus. Californijos įsta
tymų mes nežinom, todėl 
patartume pasiteirauti apie 
tai savo miestelio valdžios 
įstaigose.

M. Maslauskiui. — Aęiu 
už prisiųstą iškarpą, bet 
perspausdinti iš jos atvaiz
dą negalim.

G. Laisvamaniui. — Ra
šinys nerimtas, nedėsime.

GRAŽIOS EILĖS. DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšitj eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog 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 iš Lietuvos Laikraščių.)

Lietuvos Žydus Ne
leis į Birobidžana. ,

Sovietų Rusija prieš ke
lintą metų rytų Sibire pra
dėjo steigti naują žydų res
publiką, pavadintą Birobi- 
džanu. Tai respublikai pa
skyrė dideli, geros žemės 
plotą, kuriame esama ir tur
tų žemės gelmėse. Kaip So
vietų spauda skelbia, žy
dams Birobidžane gerai Įsi
kurti esančios geros sąlygos. 
Iš Įvairių Sovietų Rusijos 
vietų sugabenta Į Birobi- 
džaną keliasdešimts tūks
tančių žydų. Kadangi bend 
rai Sovietų Rusijoje gyveni
mo sąlygos yra sunkios, tai 
žydai Birobidžane vargais 
negalais stengiasi įsigyven
ti.

Blogiau einasi iš užsienių 
atvykstantiems žydams. Šie 
papratę prie lengvesnių gy
venimo sąlygų, todėl jiems 
Birobidžanas atrodo tikrų 
kankinių vieta. Bolševikai 
anksčiau ir užsieniuose žy-

ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTĖ 
ROKIŠKIO APSKRITY, j
Gruodžio 22 d. savo bute 

buvo atrasta žiauriai nužu
dyta Rokiškio apskrities sa
vivaldybės vaikų prieglau
dos vedėja Garliauskienė. 
Jos vyras buvo “Maisto” 
bendrovės priėmimo agen
tas ir tą naktį buvo išvykęs 
tarnybos reikalais. Mote
riai buvo durta peiliu Į gal
vą ir peiliui galvoj užlužus. 
buvo kirviu sukapota. Poli
cija skubiai pradėjo sekti 
piktadario pėdsakius, ir pik
tadarys buvo suimtas Pane
vėžyje. Žmogžudys irgi 
“Maisto” tarnautojas ii 
drauge su nelaimingosios 
vyru dirbo prie jo padėjėju. 
Paskutiniu metu jie buvo 

I susipykę. Piktadarys atvy
ko iš Panevėžio, nužudė 
Garliauskienę ir vėl trauki
niu grižo i Panevėžį. Nelai
mingoji tik metai, kaip ište
kėjusi ir paliko 6 mėnesių 
vaikutį. Piktadarys dar api
plėšė butą.

dų tarpe vedė agitaciją, už 
emigraciją į naująją žydų 
Palestiną. Kelios žydų gru
pės išvyko į Birobidžaną ir 
iš Lietuvos. Nors labai retai 
ir maža žinių gaunama iš' 
šių emigrantų, tačiau maty
ti, kad Lietuvos žydai Biro
bidžane nekaip jaučiasi. 
Kurie tiktai gali, bėga į ki
tus miestus ar šiaip kur bas
tosi. Keliems pavyko sugrįž
ti ir į Lietuvą. Įvairus gan
dai atšaldė Lietuvos žydus 
nuo Birobidžano. Tiesa, iš 
Lietuvos važiavo ten dau
giausia sukomunistėjęs žy
dų jaunimas. Daugeliui jų 
Birobidžanas ir komunizmą 
iš galvos išdulkino, ir dabai 
norėtų grįžti į Lietuvą, 
bet grįžti nėra lengva.

Iš kitos pusės ir Sovietų 
Rusijos valdžia esanti nepa
tenkinta Lietuvos ir Lenki
jos žydais imigrantais. Jų 
tarpe esą daug trockininkų 
ir jie bendrai įneša Birobi
džano žydų tarpan nepagei
daujamą nepasitenkinimo į 
dvasią.

Gauta žinių, kad Sovietų 
Rusijos valdžia iš Lietuvos 
ir Lenkijos žydams nelei
džianti daugiau emigruoti Į 
komunistinę Tolimųjų Rytų 
žydų respubliką. Tsb.

NUBAUDĖ BUVUSIĄ 
/ VALDININKĘ UŽ PINI- 
i GŲ PASISAVINIMĄ.

Kauno apygardos teismas 
sprendė St. Vilčinskaitės 
baudžiamają bylą, kuri bu
vo patraukta tieson už tai, 
Į<ad ji 1936 m. tarnaudama 
Kauno pašte pavogusi 6,240 
litų.

Kai nusikaltimas iškilo ir 
Vilčinskaitė buvo patrauk
ta tieson, tai ji nudavė ne
sveiko proto esanti, tai vie- 
,ną syk jos byla buvo atidė
ta išspręstas jos pakaltina- 
mumo klausimas. Pripažin
ta pakaltinama.

Apygardos teismas Vii 
činskaitę pripažino kalta ir 
nubaudė pusantrų metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

BEDARBIŲ SKURDAS 
TAURAGĖJ.

Prasidėjus žiemai, atsira
do bedarbių, kurių likimu 
menkai tesirūpinama. Greta 
bedarbių Tauragėj yra ir 
šiaip nemaža suvargusių 
šeimų. Tai našlės su mažais 
vaikais, negalinčios dėl silp
nos sveikatos dirbti ir pra
maitinti šeimų, o taip pat 
didesnės šeimos, kurių vie
nas asmuo tiek neuždirba, 
kad savo gausią šeimą iš
maitinti. Jei vasaros metu, 
kai vaikai bėgioja basi, vie
nais marškiniais, kai kuro 
mažiau reikia, tokios gau
sesnės ir suvargusios šeimos 
šiaip taip išsiverčia, tai jau 
žiemos metu tokių šeimų 
būklė tikrai prasta, jei ne
pasakyti tragiška.

KAIP KURAPKA PUOLĖ 
AUTOBUSĄ.

Kauno—Raseinių ruože 
buvo nepaprastas atsitiki
mas, kai kurapka vos nesu
kėlė autobuso katastrofos. 
Jau sutemus didelis autobu
sas važiavo iš Raseinių į 
Kauną. Staiga kažkoks kie
tas daiktas atsimušė į prie
šakinį autobuso langą. Pasi
girdo stiklų byrėjimas. Šo
feris pasuko autobusą į šo
ną ir tik spėjo sustoti prie 
griovio. Visi manė, kad ne
žinomasis piktadaris patai
kė akmeniu į langą, bet prie 
šoferio sėdynės rastas ne 
akmuo, bet kurapka. Nuo
stabu, kad kurapka, išmu
šusi storą langą, išliko gyva. 
Ją šoferis atsivežė į Kauną 
ir čia paleido į laisvę.

Šia proga galima prisi
minti, kad prieš keliatą me
tų kaž koks paukštelis pri
vertė nusileisti orlaivį. Tas 
įvykis buvo ties Alytum. Į 
skrendančio orlaivio prope
lerį, pateko skrajojantis 
paukštelis, sugadino prope
lerį, ir lėktuvas turėjo nusi
leisti. Tsb.

Roosevelto Paskirtas Teisėjas.

čia parodytas Stanley Forman Reed, naujas Vyriausiojo 
Tribunolo teisėjas, kurį prez identas Rooseveltas paskyrė 
vieton pasitraukusio Suther lando. Sutherlandas buvo at
žagareivis ir balsavo prieš visas Roosevelto reformas; gi 
Reed yra Roosevelto šalininkas. Paveikslo kairėje matyt ir 
Roosevelto atvaizdas.

VARGSTA SU VANDE
NIU.

Eržvilko apylinkė labai 
vargsta su vandeniu, nes dėl 
sausrų išdžiuvo duobės ir 
šuliniai, o dabar, užėjus šal
čiams ir prisnigus daug snie
go, pasidarė tikras vargas. 
Vieną kartą nuvažiuoji ir 
jau bačka prišąlą, turi neš
tis į triobą, kad ištirptų le
dai, o vandens reikia va
žiuoti po kelis kilometrus. 
Daugiausiai su. vandeniu 
vargsta sarakiškiai, nes jie 
visai neturi šulinių. Jie turi 
vandenį parsivežti ir gyvu
liams. Senukai kalba, kad 
tokių sausų metų nei vienas 
neatsimena.

NUO SMARKIAI PRIKŪ
RENTOS KROSNIES UŽ

SIDEGĖ KNYGYNAS.
Vilijampolėje, Biliunaites 

knygyne — skaitykloje kilo 
gaisras, bet ugniagesiai 
greit tą gaisrą užgesino. 
Gaisras kilo nuo per daug 
prikūrentos krosnies. Dau
gelis knygų apdegė.

BEGERDAMAS MIRĖ 
KARČEMOJE.

Utenos karčemoje, vadi
namoj “restoranu,” beger- 
damas mirė miestelio gy
ventojas Voverė, kuris turė
jo 60 metų amžiaus.

Lietuva Vėl Susitai
kė Su Sovietų Rusija

______ —
I Kiekvienų metų pabaigo
je Lietuvos ir Rusijos atsto- 

, vai susitinka abiejų kraštų 
‘ prekyboj santykių gairėms 
nustatyti ateinamiems me-

■ tams. Lietuvos prekybos 
delegacija prieš Kalėdas 
buvo nuvykusi į Maskvą.

i Šią delegaciją sudarė užsie
nių reikalų ministerijos eko
nominio departamento di
rektorius Norkaitis, akc. 
“Maisto” bendrovės pirmi
ninkas Tallat-Kelpša ir eko
nominio departamento sek
retorius J. Žilinskas. Pasita
rimai truko kelias dienas ir 

'gruodžio 23 d. tarp abiejų 
šalių buvo pasirašytas pre-

■ kybinis susitarimas. Nau
jasis susitarimas, kaip ir vi-

j si lig šiol buvusieji, yra pa
grįsti prekybos balanso pu
siausvyros principu. 1938 
metams tarp Lietuvos ir So
vietų Rusijos prekybinė 
apyvarta padidinta apie 10 
nuošimčių. Be to, dar nu-

■ matytas jos tolimesnio didi
nimo galimumas. Iš Lietu
vos prekių, kiaulių poziciją 
sudarys daugiau kaip 70 
nuoš. numatytos bendros 
eksporto vertės. Kiaulių 
kainos, atsižvelgiant į paki
lusią ūkišką padėtį, žymiai 
padidintos. Iš likusių prekių 
sovietai pirks tas prekes, 
kurias jie patys pasirinks. 
Naujasis susitarimas pradės 
veikti nuo 1938 metų sausio 
1 dienos.

Klaipėdos lentpiuvės jau 
keliatą metų apdirba daug 
miško medžiagos, atveža
mos iš Sovietų Rusijos. Pas
kui ta miško medžiaga par
duodama į užsienius. Dėl 
miško medžiagos Klaipėdos 
lentpjūvėms tiekimo su So
vietų Rusija dar nesusitar
ta, bet jau tikimasi susitar
ti. Tsb.

Sunki Žiema Lietuvos Paukšteliams 
ir Žvėreliams.

Lietuvoje nuo gruodžio 
mėnesio pradžios nusistovė-
jo gana rimta žiema. Šalčiai 
nedideli — svyruoja tarp 10 
—15 laipsnių Celzijaus. Ta
čiau sniego sluoksnis gana

giaužia kiškiai tik didžiau
sio bado spiriami. Patikri-
nes kurapkoms pabertą pe
lų krūvą, iš ryto radau kiš
kių ištrepsėtą aikštę—jie 
suėdė viską, ką galima bu-

storas. Sniego sluogsnis, pc vo suėsti, k. a., tuščias var-

SIŪLO SUSTIPRINTI KO
VĄ SU ŠUNADVOKA- 

TAVIMU.
Dabar Kaune yra kelioli

ka žmonių, slankiojančhi 
apie teismu duris ir gau
dančių piliečius,turinčių rei
kalą teisme. Tai šunadvoka
čiai, kurių keli yra jau nu
bausti. Kadangi tie šunad
vokačiai apgaudinėja pilie
čius, tai norima šunadvoka- 
tavimą griežtai persekioti.

SKAUDI NELAIMĖ.
Baukai, Daujėnų vai. Ku

bilienei išėjus į tvartą gyvu
lių girdyti, jos dukrelei nuo 
krosnies užsidegė drapanė
lės ir mergaitė smarkiai ap
degė ir mirė.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
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Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa.
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais
COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND
HAMBURG o 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 vietini agentą arba
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

TARĖSI DĖL NAUJO GA
RAŽO STATYBOS.

Kauno burmistras sukvie
tė skyrių vedėjų pasitarimą 
naujo garažo statybos rei
kalu. Kadangi miesto savi
valdybei garažas būtinai 
reikalingas, tai pavasarį no
rima statyti. Garažą numa
toma statyt toje pačioje vie
toje ir panaudoti, kurią ga
lima, sugriuvusio garažo 
medžiagą.

KRISDAMAS MEDIS UŽ
MUŠĖ DARBININKĄ.

Gudžiūnų girininki jos 
miške, dirbantis prie miško 
medžiagos kirtimo darbi
ninkas Jonas Pauža, buvo 
užmuštas krintančio nu
plauto medžio.

Ųruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai 

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

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. TtrLTGUAY.

PASIKORĖ.
Trimunų kaime, Utenos 

apskrity, pasikorė 23 meti] 
amžiaus A. Bertačius.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.

Visiems užsieny gyvenantiem* 
lietuviams „Lietuvos Žinios' 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su ui 

rieny gyvenančiai! lietuviais, mes nu 
tarėme mūsų dienraščio prenumcrati 
skaityti tik tiek, kiek mums apseint 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa 
kraipos dienrašti

kuris metams tekaštuoja lik t> dole 
rial, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

atodrėkio su lietumi, vėl už
ėjus šalčiams apsidengė 
kietu leduotu apdangalu 
todėl žvėrys ir paukščiai 
kurie sau imdavo maistą 
sniegą prasikasdami, dabai 
kenčia badą.

Didysis Lietuvos gamti
ninkas prof. T. Ivanauskas 
paukštelių ir žvėrelių mylė 
tojas ir globėjas, ragino 
žmones pagelbėti sparnuo 
čiams ir keturkojams, ku
riems gresia bado mirtis. 
Apie paukštelių ii žvėreliu 
vargus prof. Ivanauskas “L 
Aide” tarp kita ko rašo:

“Stirnoms, elniams, šer
nams, kiškiams žemė pasL 
darė nepasiekiama, o tuo 
pačiu nepasiekiamas ir mai
stas.

“Bet nei vienas laukinis 
gyvis nenukentėjo tiek, kiek 
kurapkos. Jų esminis mais
tas, tai želmenys, bet dabai 
jie nepasiekiami, antrą ver
tus kurapkos turi paprotį 
įsikasus į sniegą slėptis nuo 
vanagų ir kitų plėšikų—da
bar jos to padaryti nebega
li. Bado spiriamos jos išeina 
ant kelių, kur tikisi rasti 
šiek tiek grudų ir dobilų 
nuotrupų arba skverbiasi Į 
kiemus bei į klojimus. Yra 
padorių ūkininkų, supran
tančių šį reiškinį ir teikian
čių globos šiems išbadėju- 
siems gyvulėliams. Juk 
daug nereikia, vieno kito 
maišo pelų, kad išgelbėti tų 
vargšų gyvybę. Bet, deja, 
reikia pripažinti, kad dau
gumas sodiečių, piktai iš
naudodami sunkią kurapkų 
būklę, beria joms pelų, bet 
tik tam, kad išsmaugtų jas 
čia pat pastatytomis kilpo
mis. Sunkia kurapkų padė
timi naudojasi ir visokie ne
labieji medžiotojai, kurie 
lengvai prieina išvargusių 
kurapkų būrelį ir vienu šū
viu nudeda bent pusę jo, 
kartu sužeisdami keliatą ki
tų.

“Taip pat sunki ir kiškių 
būklė, nes jie kaip ir kurap
kos daugiausia minta žel
menimis. Negaudami šio 
maisto, jie griebiasi visokių

pas, sausus lapelius ir net 
švelnesnius šiaudelius. Ba
lo verčiami šįmet kiškiai 
nepaprastai skverbiasi į so
dus, tad reikia stropiai tik
rinti vaismedžius ir nepasi
tikėti šiaudais, o apraišioti 
medelius egliašakėmis. Šį
met kiškių daroma žala so
dams gali būti didesnė. Tas, 
be abejo sudarys progos 
pulti kiškius tiems, kurie 
noiėtų, kad jų visai nebūtų 
ir kurie veda griežtą prieš- 
kiškinę kampaniją žemės 
ūkio spaudoje. Šiems žmo
nėms galima pasakyti: bu
kime ramus, šįmet daugu
ma kiškių žus.”

Pi of. T. Ivanauskas ragi
na gelbėti žūstančius paukš
telius ir žvėrelius, patie
kiant jiems maišto ir saugo- 
jant nuo nesąžiningų me
džiotojų, kurie šaudo įvai
rius .gyvius ir įstatymais 
draudžiamu laiku. Tsb.

NORI “APVALYTI” PENN- 
SYLVANIJĄ.

Buvęs jau du kartu Pennsyl- 
vanijos gubernatorium, Gilford 
Pinchot vėl paskelbė savo kan
didatūrą j tą patį urėdą. Jisai

šakučių, o ypač metūgių. 
Vaikščiojant po miškus ten
ka matyti gluosnius, ąžuo
lus, karklus, epušes, net 
skirpstus ir alksnius nu
graužtomis šakutėmis. Jas,

tikisi praeisiąs republikonų bal
sais ir “apvalysiąs” Pennsylva
nia nuo dabartinio “jovalo.” 
Tuo “jovalu” jis vadina dabar
tinio gubernatoriaus palankią 
angliakasiams politiką.

Pažangiepe Amerikos 
Lietuviai!

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

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

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

patingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
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”. Adreonokit sekančiai:
KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 4. — Sausio 26 d., 1938 m.

Vietines Žinios
NORI UŽKRAUTI BIED- 
NUOMENEI $45,000,000 

TAKSŲ.

Darbininkų unijos ir biznie
rių organizacijos pro

testuoja.
Politikieriai užsispyrė į- 

vesti Massachusetts valsti
joj perkamąjį mokesnį, ku
rį jie vadina “nepaprastu 
pašalpos mokesniu.” Pini
gai valstijai esą reikalingi 
bedarbiams šelpti. Per 8 
pastaruosius metus pinigai 
tam tikslui buvę* skolinami 
ir lupami iš namų savinin
kų. Taksai ant nekilnojamų 
nuosavybių pakilo tiek, kad 
toliau jų kelti jau nebegali
ma, nes tada valdžiai tektų 
žmonių namus visai konfis
kuoti. Jau 90 nuošimčių vi
sų valdžios išlaidų sumoka 
namų savininkai. Kur tat 
gauti pinigų? klausia poli
tikieriai. Reikia įvesti “ne
paprastą šelpimo mokestį,” 
jie sako.

Tą mokesnį turės mokėti 
lygiai visi žmonės, taip mi- 
lionierįai, kaip ir bedarbiai, 
kurie tik nueis krautuvėn 
ko nork nusipirkti. Reikės 
mokėti 2 nuošimčiu. Kitaip 
pasakius, prie kiekvieno 
praleisto dolerio reikės pri
dėti 2 centu mokesnio. Bet 
2 nuošimčiai mokami tik 
tėorioj. Praktikoj dažnai 
teks mokėti ir 10 nuošimčių. 
Pavyzdžiui, jei žmogus 
pirks vieno daikto už 20 
centų, jis turės pridėti 2 
centu mokesčio; jei- pirks 
Įeito daikto už 20 centų, vėl 
turės pridėti 2 centu mokes
nio. Prapirkus tokiu budu 
visą dolerį, išeis lygiai 10 
nuošimčiu taksų.

Politikieriai tikisi tuo bu
du surinkti per metus laiko 
$45,000,000.

Bet darbininkų unijos ke
lia prieš šitą mokesnį di
džiausius protestus, nes jis 
taikomas biednuomenei, ku
riai sunkiausia mokėti. Jį 
turės mokėti n'et ir patys be
darbiai, neva kurių labui jis 
turi tarnauti.

Priešinas tam sumanymui 
ir biznierių organizacijos, 
ypač tuose miestuose, kurie 
yra netoli nuo kitu valstijų, 
nes jos mano, kad tokį mo
kesnį įvedus, žmonės va
žiuos pirktis reikalingų dai
ktų į kitas valstijas, kur to
kio mokesnio nėra, ir jiems, 
biznieriams, Massachusetts 
valstijos pakraščiuose rei
kės savo biznius užsidaryti.

Bet politikieriai, kurie 
užsispyrė šitokiu budu pri
silupti daugiau pinigų graf- 
tui, nori patraukti savo pu
sėn namų savininkus, žadė
dami sumažinti namų tak
sas Bostone po $7.66 nuo 
kiekvieno $1.000 vertybės.

Ir išrodo, kad šitokį pla
ną legislatura praves, nes iį 
siūlo legislatures taksų ir iš
laidų komisija.

Politikieriai nori daugiau 
pinigų “komunizmą tirti.”

Reakcininkų pastangomis 
Massachusetts legislaturoj 
buvo pravestas sumanymas 
paskirti tam tikrą komisiją 
ir duoti jai pinigų, kad ištir
tų “komunistų, fašistų, na
cių ir kitų ardomąją veik- 
’ą” šioj valstijoj. Ši komisi
ja beveik visą pereitą vasa
rą medžiojo komunistus ir 
tempė juos į steitauzę, kad 
pasakytų, ką ir kaip jie vei
kia. Buvo pašaukti ir keli 
fašistai liudyt. Bet kai tik 
paaiškėjo, kad Hitlerio a- 
gentai čia veikia išvien su 
■patriotiškomis” organiza
cijomis, fašistų klausinėji
mas tuoj buvo nutrauktas ir 
vėl paimti “darban” komu- 
listai.

Dabar ši komisija parei
kalavo daugiau pinigų “ko
munizmui tirti.” Bet šitam 
reikalavimui pasipriešino 
daug žymių piliečių. Jų tar
pe yra Mass. Technologijos 
instituto profesorius Nor
bert Wietier, keliatas pro- 
testonų dvasiškių ir kitokių 
profesionalų. Jie savo pro
teste pabriežia, kad ši komi
sija yra vienpusiška, siaurai 
partinė ir reakcinė, nes ji 
atakuoja tik komunistus, 
kurie nieko slapta neturi, 
tuo tarpu fašistus, kurie pa
sislėpę po patriotizmo kau
ke tikrai dirba judošiaus 
darbą, ji globoja. Visas ši
tas tyrinėjimas nieko neiš
tyrė, tik visą laiką reklama
vo politikierius ir gąsdino 
visuomenę “raudonu bau
bu.” Ir dabar šitie politikie
riai nori daugiau pinigų tęs
ti savo darbą toliau. Legis
latura neprivalo jiems duoti 
daugiau nei cento, sako sa
vo proteste minėti asmenys.

—
Benas duoda nemokamą 

koncertą.
Jau metai laiko kaip Ste

pono Dariaus Postas 317 
suorganizavo savo beną. Be
nas jau yra gražiai pasiro
dęs keliuose paraduose ir 
yra surengęs vieną konertą.

Pereitą ketvirtadienį be
itas grojo Keenan Posto val
dybos įpareigavimč • cere
monijose Faneuil Hali, kur 
dalyvavo miesto majoras 
Tobin, gubernatoriaus at
stovas ir kiti aukšti svečiai.' 
Musų lietuvių benas gavo 
daug pagirimų tą vakarą.

Dabar šis benas yra nuta
ręs suruošti koncertą lietu
viams. Koncertas įvyks sek
madienį, 30 sausio, South 
Bostono Lietuvių svetainėj, 
trečią valandą po pietų. Jo
kios įžangos nebus. Visi lie
tuviai yra kviečiami ateiti ir 
pasiklausyti vieninteliu lie
tuvių beno. Vaikai be tėvų 
nebus įleidžiami.

Jonas Pavydis, pirm.

Lietuvaitė paskirta Brock- Į Mirė M. Zaičik-Kiškis. 
tono majoro sekretore. Mikolas Zaičik (lietuviai 
P-lė Marė Miltenyte, pa-'vadindavo Maika Kiškis), 

lietuviams žino- žangių tėvų duktė ir gerai vįSą laiką gyveno ant Bo- 
....  “TZ* J"inininke netik Wen gatvės, tarpe C ir D, 

- . - . bet ir Bostone, go. Bostone. Jis mirė perei-
buvo susilaukęs vos tik 47 šiomis dienomis buvo pa- tą seredą miesto ligoninėje 

oriono ič.-^ia skirta Brocktono majoro „ėra kas jį palaidotų, nes 
Rowe’o sekretore. Jos pa- nėra pinigu. Kiek žmonės' 
reiga bus priiminėti visus žino> jis turėjęs turto, bet1 
interesantus, kurie ateina į kad visi j0 daiktai tapo su- 
majoro ofisą, ir vesti to oti- naikinti( tai ant greitųjų 
so reikalus. nieko negalima surast ir nė-j

?„V:e!kx1-nan2 ?^r.!.-?Allteny* ia už Ji Palaidot. Gal lie-' 
‘....... i............. tuviai advokatai darė pas-

kolų raštus ir turi kokių nors 
žinių apie Mikolo Zaičiko 

uome paskoiintus pinigus. Gal 
kai-kurie lietuviai ką nors 
aiškaus žino apie jo pasko
las. Kurie žinote ką nors 
apie M. Zaičiko-Kiškio in- 
vestmentus, malonėkit pra
nešt “Keleiviui.”

Antanas Iwoskus mirė.
Pereitą sąvaitę mirė An-j 

tanas Iwoškus, gerai South 
Bostono ]’ ’
mas biznierius ir senas “Ke- žinoma dainininkė netik 
leivio” skaitytojas. Velionis Montelloje, 1

metų amžiaus, išrodė svei
kas ir stiprus vyras. Nežiū
rint to, giltinė nukirto jį kaip 
žolė. Jis apsirgo 4 sausio, o 
20 sausio jau atsisveikino 
su gyvųjų pasauliu. Sirgo 
plaučiu uždegimu. Laidotu
vės buvo pereitą nedėldienį. 
1 Kalvarijos kapus nabaš- 
ninką lydėjo labai daug au
tomobilių ir vežė labai daug 
gėlių. Vainikų buvo suau
kota tiek daug, kad pilnas 
kanibarys buvo gėlių.

Velionis buvo kilęs iš 
Šiaulių apskričio, buvusio 
Užvenčio (dabar Vidso
džio) parapijos, Užberži- 
nio kaimo. Amerikon atvy
ko, rodos, 1912 metais. Lie
tuvoje tebegyvena jo tėvas 
r du broliai. South Bostone 
liko žmona Ona ir 21 metu 
amžiaus sūnūs Jonas.

Nuliudusi šeimyna nuošir
džiai dėkoja visiems pažįs
tamiems ir draugams už gė- 
:es ir palydėjimą velionio 
i kapus.

Lai buna Antanui Iwoš- 
kui lengva Amerikos žeme- 
'ė!

“Čia užpuolimas.”
Shannono gėrimų krautu- 

vėn, kuri randasi prie 77 
Providence st., įnėjo jaunas 
vyras ir paprašė kvortos 
degtinės. Kai savininkas pa
davė jam degtinę, “kostu- 
meris” atkišo revolverį ir 
tarė: “Čia užpuolimas. Pa
kelk rankas aukštyn!” Pas
kui banditas nusivarė savi
ninką į užpakalinį kamba
rį, uždarė jį tenai, nutraukė 
telefono vielas, išgraibė iš 
stalčiaus $20 pinigų ir pa
bėgo.

Radio programa.
Sausio 30, Bostono radio 

programa per stotį W0RL 
(920 kil.) 9:30 ryte, bus se
kanti: (1) Al Stevens or
kestrą iš So. Bostono; (2) 
Emilija Rudokiutė ir Rožė 
Merkeliutė daininkės iš So. 
Bostono; (3) Jonas Kruko- 
nis iš So. Bostono pasakys 
monologą.

Dabar Bostone reta die
na, kad nebūtų apiplėšta 
viena-kita moteris. Plėšikai 
grobia iš rankų “paketbu- 
kus.” Vieną dieną buvo 7.

tę laimėjus tokią vietą.
Išplėšė Iwoškų saliuną.
Pereitą sąvaitę, 1_____

Antanas hvoškus sunkiai 
sirgo ir šeimyna buvo užim
ta ligonio priežiūra, lenkai 
banditai įsilaužė į jų saliu
ną, kuris randasi prie And
rew skvero, ir išvogė už ke
lis šimtus dolerių gėrimų, 
cigarų ir kitokių daiktų. Įsi- 
'aužta per grindis, iš skiepo. 
Laužtasi taip atkakliai, kad 
balkiai sutrupinti. Visas mi
linis namas turėjo drebėti, 
kuomet kūjais balkiai buvo 
laužomi, tačiau viršum sa- 
iuno gyvenanti lenkų šei

myna sakosi nieko nepr
iėjusi.

Įsilaužę į vidų, banditai 
pasišaukė taxi, prikrovė gė
rimų ir nusivežė viską ant 
Boston streeto. Vežikas su
prato, kad turi reikalo su 
banditais, ir tuoj pranešė 
apie tai policijai, nurody
damas vietą, kur vogti daik
tai buvo sunešti. Policija 
nuvyko tenai ir rado grobį, 
tik jau ne visą. Iwoškų šei
mynai ji sugrąžino 17 keisų 
(dėžių) degtinės. Pavogta 
buvo 23 keisai. Policija sa
ko, kad 6 keisų geriausios 
degtinės neradusi. Tuoj bu
vo sugauti ir du banditai. 
Abudu jauni lenkai. Bandi
tų buvo trįs, bet trečias da ’ 
nesugautas.
NEPAPRASTA NAUJENYBĖ.

Dorchesterio Lietuvių Pilie
čių Kliubas rengia “šuru'm-Bu- 
rum” vakarą; kuris bus tikra j- 
domybė atsilankiusiems. Galės j 
laimėt daug gerų daiktui už ma-1 
žą kainą. O juokų ir linksmy
bių, bus lig kaklo. Už įžangos 
tikietą galima bus gert ar val
gyt. Bus gera muzika ir šokiai 
tęsis iki ryto. Tos linksmybės 
bus pėtnyčioje, Sausio 28,. nilo 
7 vakaro, Emery Hali, 1436 
Dorchester avė., prie Field’s 
Corner. Meldžiame visus Dor
chesterio ir apielinkės lietuvius 
dalyvauti, o tikrai daug smagu
mo turėsite. Rengimo Komisija.

Užgavėnių balius.
Dorchesterio SLA. 359 

kp. rengs metinį Užgavėni 
balių, subatoje, vasario 26, 
Lietuvių salėje, So. Bosto
ne Kitas draugijas prašome 
tą dieną parengimų ne
rengti, bet kviečiame musų 
metiniame parengime daly
vauti. SLA. 359 kp.

Šiomis dienomis rezigna
vo Harvardo Universiteto 
iždininkas Shattuck. Jo vie
ton išrinktas William Claf
lin, buvęs Bostono biržos 
prezidentas.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948.

R ES. 251 CHESTNUT AVE., 
Jamaica Plain, Mais.

Res. Tei. Jamaica 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.
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Mirė Jackus Starkus.

The Supreme Wave 
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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Buvo pavogę policijos 
automobilį.

Pereitą nedėldienį ant 
Columbus avė. banditai bu
vo pavogę polici jos automo
bilių. Bet kai policmanas iš
šovė porą kartų į orą, vagys 
nusigando, atsimušė į kitą 
automobilį, iššoko ir pabė
gu(

Pereitą panedėlį, sausio 
24 d., mirė gerai žinomas 
So. Bostono lietuviams pen- 
torius Jackus Starkus. Iš 
Lietuvos paėjo iš Šunėkų 
parapijos, Mariampolės ap
skričio. Laidos iš brolio Jo
no Starkaus namų, 11 Tho
mas Park, So. Bostone, atei- 
nančio ketvergo ryte.

SOUTH BOSTON
SAVINGS BANK

ĮSTEIGTA 1863

368 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON.

1938 MODELIAI 
ant žemų išmokėjimo išlygų Į 
MODERNIŠKI ELEKT- |

RIKINIAI NAMŲ !
PRIETAISAI

Šaldytuvai, Skalbimo mašinos, | 
Procymui mašinos ir RADIOS. • 
Taisom Radios ir prosymui 

mašinas. *
STANLEY RADIO CO. 1

355 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. /

Telefonas 21314 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Švenčių Atvirutės
su

ĮVAIRIAIS
LINKĖJIMAIS

E. F. HUNT CO
Pardavėjai rašomų medegų.
CENTRAL SQUARE

CAMBRIDGE.

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENMSTAS

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

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

tik susitarus.
SEREDO.VIS iki 12 dieną 

Of sus ■•Keleivio” name. 
251 Broadway, 

tarp C ir D street 
SO. BOSTON, MASS.

REAL ESTATE

^Charles P. Mooney o8 INSURANCE

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

South Boston

445 BROADWAY

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistų Ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuotu akis, priskiriu 
akinius, kreiva? akis atitiesinu 
ir abblyopiškpše (aklose) aky
se sugrąžinti šviesą tinkamu Į 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass. į

J

BOSTON GARDEN
SERED.
VASARIO

RODYS
5 VAKARUS 

NUO 8:30

NEDĖL.

VASARIO

Tel. University 9466

.. Dr. Susan j
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DIDELIS METINIS BALIUS 
1 Rengia Moterų Apšvietos Dr-ja ateinančią Subatą, < 

Sausio-January 29, Kaip 7:30 Vakare Į 
LIETUVIU SALĖJ, E Street, SO. BOSTONE. ;

Grieš Al. Stevens Orkestrą viršutinėje svetainėje ir 
Trijų Žvaigždžiu orkestrą apatinėje.

Kviečiame visus senus ir jaunus dalyvaut ant šito ba- j 
liaus. Visi busite patenkinti. Tik užeikit pasižiūrėt. Kat- j 
rie ateisite, nesigailėsite.
Įžanga Vyrams 35c., Moterims 25c. j

Kviečia Apšvietos Draugijos KOMITETAS. j

SU JOS
REVUE

ČIUŽINĖJIMO SPEKTAKLIUS SU 16 
SKIRTINGŲ PARODYMŲ.

Įžanga 75c. Rez. vietos $1.10—$1.65—$2.20—$2.75 
Vietas užsisakyt galima tik per Paštą.

SONJA HENIE 
HOLLYWOOD ICE 
GRAŽIUS

SPECIALES KAINOS
Šviežias Kiaulės Šol dėtis ...................
Šviežia Kiauliena Kepimui ...................
Geriausi Porkčapai ......................................
Brisket (Šviežia ar Sūdyta) ...............

WALK IN MARKET
South Boston, Skersai nuo Post Office

14 Vac. 
14 V2 c. 
19c. 
15c.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- 

Jį, A kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 

TįfcjgjL nuo reumatizmo, žaizdų, 
■ ‘ulcerio, kaųcerio, tumors’o, 
7 arba nuo bile odos ar gal- 

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

DR.GRADY^^ st
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

IW. T. GRANT CO. I
PASIŽYMĖJUS GERUMU

Šią savaitę mes pasiūlome geros spalvos
PERCALE HOUSE ŠLĖBES ......... tik 4Qc

Saizai 14-20 38-44 (Extra saizai 59c.)

8

MUSŲ VALGOMŲ DAIKTŲ DEPARTMENTAS 
SKELBIA

Metinį Sausio Valgių Ferą
NEPRALEISKITE TŲ GERUMŲ.

2 Svarai Muštardos ...................
Šviežias 2 sv. Fruit Kekas ...
Valgiai kenuose ..........................
Švieži ir skanus Cookies, sv.

W. T. GRANT CO

10c.
19c.
9c.

10c.

8
429 BROADWAY, SOUTH BOSTON

AR REIKIA JUMS 
MORTGIČIAUS 
ANT STUBOS?

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir i to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

CAMBRIDGEPORT
SAVINGS BANK

CENTRAL SQUARE CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŲ REMIAMAS GARSUS

SOUTH BOSTON MARKET
BROADWAY, SOUTH BOSTON

UŽSITARNAVĘS ATYDĄ
Mes pasiūlome bargenus kas dieną MARKETE 

ir KAFETERIJOJ.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone
So. Boston 

1058
AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome AutomoLiŲna ir 
Trokus visokių išdirbysčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunau — savininkai

Taisymo ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREET 

Kemp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.


