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400 Italų-Vokiečių Orlaivių 
Griauja Ispanijos Miestus.

BARCELONOJ UŽMUŠ
TA 158 NAŠLAIČIAI.

Sužvėrėję fašistai keršija, 
kad negali atsiimti Teru- 

elio.
Negalėdami atsiimti Teru- 

elio miesto, Ispanijos fašis
tai pradėjo žudyti iš oro be
ginklius respublikos gyven
tojus. Pereitą sąvaitę Ispa
nijos padangėse pasirodė 
daugiau kaip 400 naujų ita
liškų ir vokiškų orlaivių. Vi
sų pirma šita armada puolė 
vyriausybininkų pozicijas 
Teruelio fronte. Per ištisą 
dešimtį valandų jie metė 
bombas, nuo kurių sprogi
mų žemė drebėjo. Fašistai 
tikėjosi tuo budu galėsią at
siimti Teruelį. Bet kai tik 
pradėjo temti ir jų orlaiviai 
pasitraukė, lyg iš po žemės 
išaugo vyriausybininkų ar
mija ir puolė fašistų pozici
jas. Respublikos priešas bu
vo nugrūstas da toliau nuo 
Teruelio.

Fašistai siuto piktumu. 
Rytojaus dieną jų orlaiviai 
puolė vyriausybininkų mie
stą Valenciją ir užmušė te
nai 177 žmones, o sužeidė 
da daugiau. Nukentėjo dau
giausia moterys ir vaikai. Į

Loialistai nutarė atsimo
kėti fašistams tuo pačiu. 40 
bombanešių nulėkė per jurą 
ir sugriovė Afrikos pakraš
ty fašistų uostą Ceutą. Po
draug čia buvo paskandin
tas ir fašistų laivas, kuris 
ruošėsi vežti Ispanijon 500 
maurų. Uoste buvo užmušta 
apie 180 fašistų.

Kitas vyriausybininku a- 
viacijos eskadronas nulėkė 
už 100 mylių į šiaurės vaka
rus nuo Mdrido ir numetė iš 
oro 7,500 tonų sprogstamos 
medžiagos Į fašistų tvirtovę 
Valladolidą. Sunaikino ge
ležinkelio stotį, nušlavė nuo 
žemės veido amunicijos 
dirbtuves ir sugriovė fašistų 
kareivines.

matų. Griūdami namai lai
dojo po savim visus gyven
tojus. Kurios nukrito gat
vėse, tos išrovė didžiausias 
duobes, suardydamos van
dentiekio ir gazo rynas. 
Gatvės tapo užlietos vande
niu, gi oras pripildytas nuo
dingom dujom.

Raudono Kryžiaus dar
buotojai išvedė iš prieglau
dos 158 našlaičius ir paslė
pė juos netolimos bažny
čios skiepe. Fašistai skelbia
si “giną tikėjimą ir bažny
čias,” tddėl manyta, kad 
bažnyčios jie nebombar
duos. Bet apsirikta. Jie pa
leido net 4 didžiules bom
bas į tą bažnyčią. Bažnyčia 
buvo suardyta ir visi 158 
našlaičiai buvo užmušti.

“Tai yra Frąpco atsaky
mas į musų žmonišką pasiū
lymą nebombarduoti mies
tų,” pareiškė vienas lojalis- 
tų valdininkas, atvykęs prie 
sugriautos bažnyčios ir krū
vos sudraskytų vaikučių.

Valdžios apskaičiavimu, 
per tuodu užpuolimu perei
tą nedėldienį fašistai užmu
šė Barcelonoj nemažiau 
kaip 350 žmonių ir apie 400 
sužeidė. Ištikrujų gi nuken
tėjusių skaičius gali but da 
didesnis, nes daug užmuštų 
ir sužeistu gali but da po 
sugriautais namais.

Po šito įvykio, sujaudinti 
Barcelonos gyventojai pra
dėjo šaukte šaukti, kad res
publikos oro laivynas turi 
tuojaus lėkti į Majorkos sa
lą ir išnaikinti tenai visą ita
lų lizdą.

Žvėriškais fašistų darbais 
pasipiktino ir padoresnė 
Amerikos visuomenė. Pe
reita nedėldienį 60 senato
rių ir kongresmanų nusiun
tė iš Washingtono karštą 
užuojautos ir sveikinimo te
legramą Ispanijos respubli
kos parlamentui. Reikšda
mi aukštos pagarbos žuvu
sioms aukoms, Amerikos

CIO Iškėlė Prieš 
Fordą $50,000 Bylą.

Automobiliu darbininkų 
unija UAW, kuri priklauso 
prie CIO, iškėlė Fordui 
$50,000 bylą už neteisėtą 
užpuolimą, sumušimą ir krė
timą uniio? nario, Raymon- 
do Jewell’io. Fordo mušei
kos buvo jį pagrobę dalinant 
iam uniion įsirašymo apli
kacijos blankas.

Roy Davis, kitas unijos 
narys, taipgi buvo Fordo 
pasamdytų galvažudžių už
pultas ir taip sumuštas, kad 
neteko atminties.

Byla dėl šito smurto yra 
keliama Fordui federaliame 
teisme.

Tačiau “federeišių” va
das Greenas bijosi vieny
bės, nes žino, kad tuomet jis 
netektų “džiabo.”

Italai Paskandino
Anglų Laivą.

Anksti pereito nedėldie- 
nio rytą Viduržemio Juroj 
buvo nuskandintas anglų 
prekybos garlaivis “Endy
mion,” kuris plaukė su ang
limis į lojalistų uostą Carta- 
geną. Telegramos sako, kad 
iį nuskandinę “piratai,” rei
škia, Italijos submarina. 
UŽDUolimas įvyko už 14 
mylių nuo Cartagenos, taigi 
neitraliąm vandeny. Be to, 
šitas anglų laivas plaukė Is
panijon visai legaliai, nes 
vežė tiktai kurą, ir kartu su 
juo plaukė nesikišimo kon
trolės komisijos narys.

Laivas buvo susprogdin
tas iš apačios povandeninė
mis torpedomis ir nuskendo 
i 4 minutes. Iš 15 jo žmonių 
išsigelbėjo tik 4. Vienuoli
ka žuvo, su jais ir laivo ka
pitonas su savo žmona.

Dabar Anglijos karo lai
vams duotas įsakymas Vi
duržemio Juroj medžioti 
“piratus,” tartum anglai ne
žinotų, kad tų “piratų” liz
das yra Majorkos saloje, ku
ria turiLužėmę Mussolinio 
fašistai.

Pasaulio Konferen
cija Japonijai Boi

kotuoti.
Darbininkų Internacionalas 
kviečia ir Amerikos Darbo

Federaciją.
I Profesinių Unijų Interna
cionalas 11—14 vasario die
nomis šaukia Londone viso 
pasaulio darbininkų organi
zacijų atstovų konferencija, 
kad suorganizuot tarptauti
nį boikotą Japonijai. Pa
kvietimai buvo prisiųstas jr 
Amerikos Darbo Federaci-

I jai. Dėl to pereitą sąvaitę 
buvo sušauktas Miami mies
te. Floridoj, Federacijos 
pildomos tarybos posėdis.

Internacionalo pirminin
kas, Sir Walter Citrine, bu
vo pasiūlęs Amerikos Darbo 
Federacijos pirminin k u i 
Greenui, kad šis patartų 
Washingtono vyriausybei 
uždėt “embargo” ant siun
čiamų Japonijon prekių. 
Federacijos viršininkai ta
čiau pabūgo šitokį žingsnį 
daryti, kad neįtraukus Ame
rikos į karą su Japonija. 
Duodamas • Citrine’ui atsa
kymą, Greenas pažymėjo 
savo telegramoj, kad jo va
dovaujami o j i Federacija 
remsianti japonų boikotą 
kiek tik galima, tačiau bi
janti eiti pertoli. Vis dėl to 
Greenas sakosi pasitarsiąs 
šiuo klausimu su vyriausy
bės atstovais Washingtone.

i ________________________

Amerika Reikalauja 
Atsakymo iš Sovietų

Amerikos valdžia pradė- 
io ne uokais spirti Sovietus, 
kad leistų Amerikos atsto
vams aplankyti Maskvos 
kalėjime laikomą Mrs. Ru
bens, kuri esanti Jungtinių 
Valstijų pilietė. Ji buvo su
imta tenai 9 gruodžio kaip 
šnipė. Jos vyras irgi-suim
tas. Jiedu buvo išsiėmę A- 
merikoje užsienio pasus 
“Robinsonų” pavarde. Jis 
ne Amerikos pilietis, tai A- 
merika apie jį nesirūpina.
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Parodžiusi, kad lazda turi 
du galu, respublikos vy
riausybė pasiūlė fašistams 
sutartį: nebombarduoti dau
giau atvirų miestų iš oro, 
nes toks bombardavimas 
žudo beginklius žmones ir 
griauja valstybę.

Keturias dienas respubli
kos vyriausybė laukė iš fa
šistų atsakymo. Ir pereitą 
nedėldienį katalikų dvasiš
kuos palaiminti fašistai at
sakė. Atsakė kaip aršiausi 
žmogžudžiai, kaip tikri žvė
rys. Tais pačiais itališkais 
orlaiviais jie užpuolė vy
riausybės miestą Barcelona 
ir pradėjo mėtyt bombas. 
Valdžios orlaiviai tuoj pra
dėjo ūžti ir kilti oran miestą 
ginti. Bet užpuolikai tuo 
tarpu išmetė savo bombas 
ir, greitai apsisukę, nulėkė 
per jurą atgal į Majorkos 
salą, kurią turi užėmę italai. 
Vos tik žmonės išėjo į krau
jais aptaškytas gatves rinkti 
lavonų ir sužeistų, kaip ir 
vėl pasirodė tie patys fašis
tų orlaiviai. Atsivežę dau
giau bombų, jie pradėjo sė
ti mirtį iš naujo. Bombos 
buvo mėtomos po 440 sva
rų, taip kad jos ėjo kiaurai 
per 5 aukštų namus iki pat 
skiepo ir tenai sprogdamos 
griovė triobėsius iš pat pa-

žmonių atstovai sveikina Is- 
nanijos lojalistus, kurie taip 
karžygiškai gina demokra
tijos įstaigas savo šalv. ir 
sako: “Jūsų didvyriškos 
kovos yra pavyzdis viso pa
saulio demokratiiai, kaip 
reikia ginti laisvę.”

Etiopai Paklojo 12,- 
000 Mussolini o Fa

šistų.
Londone gauta iš Etiopi

jos žinių, kad etiopai visai 
neketina Mussolinio fašis
tams pasiduoti. Nors oficia
liai Italija skaito Etiopiją 
jau užkariauta, tačiau atski
ri etiopų būriai nepadeda 
ginklo ir dažnais užpuoli
mais pridaro italams didelių 
nuostolių. Tos žinios sako, 
kad nuo to laiko, kaip ofi
cialiai karas “pasibaigė,” 
iki šiol etiopai pakloję ne
mažiau kaip 12,000 italų 
kareivių ir valdininkų.

PER NIAGARA STATYS 
DU TILTU.

Iš Niagara Falls praneša
ma, kad tenai planuojama 
statyti du tiltu vietoj buvu
sio vieno, kurį dabar ledai 
išgriovė. Tiltai jungs Jung
tines Valstijas su Kanada.

Rusai Numušė 30 
Japonų Orlaivių.
Kinijoi pradėjo kilti upas 

ir viltis, kad japonai bus da 
sumušti. Ta viltis remiasi 
rusų orlaiviais, kurių Kinija 
dabar pradėjo gauti tiek 
daug, kad gali suduot prie
šui skaudų smūgį. Štai, pe
reitą sąvaitę japonų lakūnai 
nulėkė bombarduoti kinie
čių pozicijas ties Wuhu ir 
Nankinu. Juos pasitiko čia 
rusu orlaiviai ir 30 ju numu
šė žemėn. Sakoma, kad ru
sų orlaivius patys rusai ir 
operavo.

RUSIJOS-RUMUNIJOS 
SANTIKIAI NUTRAUKTI

Kelios dienos atgal Mask
va atšaukė iš Rumunijos sa
vo atstovą Ostrovskį, o pe
reitą sąvaitę Rumunija at
šaukė saviškį Ciuntu iš Mas
kvos. Santikiai esą nutrauk
ti dėl to, kad Rumunijoj su
sidarė fašistinė valdžia su 
Oktavianu Gogą priešaky.

5 METAI KALĖJIMO 
UŽ ŠAUDYMĄ.

Tūlas Clyde Potter Ken
tucky valstijoj gavo 5 metus 
kalėjimo užtai, kad paleido 
du šuviu į busą, kuris vežė 
mokyklon vaikus.

FAŠISTAI SUKĖLĖ MUŠ
TYNES BELGIJOS PAR

LAMENTE.
Pereitą sąvaitę reksistai 

(fašistai) parlamente sukė
lė muštynes dėl ginklų siun
timo Ispanijon. Dėl to skan
dalo, keli fašistai buvo su
spenduoti 8 dienoms. Perei
tą subatą fašistai norėjo su
šaukti Briusely masinį mi
tingą ir čia išlieti savo tulžį, 
ko jie negalėjo padaryt par
lamente, bet valdžia tą mi
tinga uždraudė, nes bijojo 
riaušių.

PARYŽIUJE SPROGO 
FAŠISTŲ AMUNICIJA.
Tūlas laikas atgal Pary

žiuje buvo policijos susekti 
slapti fašistu sandėliai su 
bombomis. Kraunant tas 
bombas į trokus, pereitą są
vaitę įvyko sprogimas, 14 
žmonių užmušdamas ir 10 
t užeisdamas.

SPROGDINANT LEDĄ 
IŠBIRĖJO LANGAI.

Dover, N. J. — Susigė
dus ledams pereitą sąvaitę 
potvynis pradėjo semti šį 
miestelį. Kad ledus paliuo- 
savus, buvo pavartotas di
namitas. Bet jo sprogdini
mas buvo toks stiprus, kad 

pšbirėjo apie 50 krautuvių 
langai.

Uždraudė Terorizuo
ti Angliakasius.

Kasyklų kompanijos Ken
tucky valstijoj negalės 

laikyt mušeikų.
Iki šiol kasyklų savinin

kai Kentucky valstijoj lai
kydavo angliakasius tikroj 
vergijoj. Maineriai buvo 
netik terorizuojami, bet sta
čiai šaudomi ir jų namai di
namitu sprogdinami. Šitą 
darbą atlikdavo kasyklų 
kompanijų samdomi ir už
laikomi galvažudžiai. Ypač 
tokiu teroru pasižymėjo 
Harlano apskritis. Kai pe
reitą pavasarį senatoriaus 
La Follett’o komisija nuvy
ko tenai šitą terorą ištirti, ji 
rado 379 ginkluotus galva
žudžius, kuriems algas mo
kėjo kasyklų kompanijos, 
bet kurie buvo šerifų įparei- 
guoti “saugoti įstatymus ir 
tvarką.” šita “tvarka” reiš
kė terorizuoti mainerius ir 
mušti unijos organizatorius. 
La Follette’o komisija visą 
šitą skandalą iškėlė aikštėn 
ir paskelbė faktus. Taigi, ši
to pasekmėj Kentucky le- 
gislatura dabar išleido įsta
tymą, kuriuo draudžiama 
kompanijoms ir atskiriems 
asmenims tokius galvažu
džius samdyti arba laikyti 
juos kasyklose. Gubernato
rius įstatymą jau pasirašė.

600,000 Angliakasių
Už Rooseveltą.

Konvencija sutinka remti 
jo kandidatūrą 3-čiai 

tarnybai.
Pereitą sąvaitę Washing

tone susirinko angliakasių 
unijos (UMWA) konvenci
ja. Suvažiavo 2,019 delega
tų, kurie atstovauja 600,000 
organizuotų mainerių. Įve
damoj kalboj unijos prezi
dentas John Lewis pareiš
kė, jog ši konvencija reika
laus Kongresą išleisti įsta
tymą, kuriuo butų drau
džiama valstijų gubernato
riams vartoti miliciją strei
kams laužyt. Milicija nepri
valo but vartojama darbi
ninkų ginčuose su kapitalis
tais. Toliau Lewis pagyrė 
Rooseveltą, kad tai vienin
telis prezidentas musų gy
venime, kuris norėjo page
rinti darbininkų gyvenimą.

Roosevelto priešai repub- 
1 ikonai tuoj pasidarė iš to 
išvadą, kad mainerių unija 
rems Roosevelto kandidatū
rą trečiai prezidento tarny
bai. Ir ištikrujų, unijos iždi
ninkas, Pennsylvanijos vice- 
gubernatorius Kennedy, pa
reiškė, jog angliakasiai visi 
kaip vienas stos už Roose
veltą, jeigu tik jis matys rei
kalo kandidatuoti trečiu 
kartu, kad galėtų užbaigti 
cavo reformų programą. 
Pennsylvanijos, West Vir
ginijos ir Kentucky valstijų 
delegacijos įnešė rezoliuci
ją, kad jau ši konvencija 
pasisakytų už trečią Roose
velto kandidatūrą. Nors ši 
rezoliucija buvo atidėta iki 
1940 metų, kuomet bus pre
zidento rinkimai, konvenci
ja tačiau priėmė kitą rezo
liucija, kuri užgiria viską, 
ką Rooseveltas, nežiūrint 
pelnagrobių opozicijos, pa
darė darbininkams gera.

Stevensono mieste, Škoti
joj, milžiniškoj Nobelio 
sprogstam u j ų medžiagų 
dirbtuvėj įvyko sprogimas, 
kuris užmušė šešis žmones. |

Lietuvos Žmones Kila 
Prieš Smetonos Valdžią

SUSIDARĖ “BENDRAS 
DEMOKRATINIS 

FRONTAS.”
Reikalauja paleisti politi

nius kalinius ir atsteigti 
demokratinę tvarką.

Chicagos “Naujienos” ga-

I nios nevalia žmogui nei su 
draugais pasikalbėti. Tai y- 
ra vergijos jungas ir ilgai 
piliečiai negalės jį nešti.

4. Įvesti civilinę metrika
cija.

5. Sustabdyti miškų nai- 
I kinimą, nes dabar tautinin
kai iškirto miškus jau ikivo iš Lietuvos žinių, kad 

žmonės tenai jau pradėjo 1948 metų normos ir Lietu- 
organizuotis kovai prieš fa- vai gręsia miškų badas, 
šistinę tautininkų diktatu- 6. Įvesti naują žemės re- 
rą. Susidarė jau “Bendras formą ir išdalinti bežemiam 
Demokratinis Frontas,” ku-1 visus dvarus, kuriuos tauti- 
ris reikalauja paleisti politi- ninku šulai susigrobė j savo 
nius kalinius ir atsteigti de- rankas arba atidavė savo 
mokratinę tvarką Lietuvoje, prieteliams dvarininkams.

Už politinių kalinių am- Iš viso yra paskelbta 14 
nestiją Lietuvoje pasirašę reikalavimų. Autoriai bai- 
jau 20,000 žmonių. £'ia juos šitokia pastaba:

Bendras Demokratinis “Tai toki^ y,ra Pagrindiniai 
Frontas išleido jau ir savo mus9 reikalavimai. Gerai 
laikraštį (kol kas slapta), ->u?s apgalvokime ir ryzki- 
kuris vadinasi “IŠVIEN.” ™es Juo® /gyvendinti. Khu- 
Tame laikrašty keliamos clt# tyresime. Nenaudehai 

geruoju is vietų nepasi
trauks. Būdami organizuoti 
ir drausmingi, mes (tačiau) 
rasime priemonių juos pa
šalinti. Išvien j darbą!”

aikštėn visos skriaudos, ko
kių fašistinė tautininkų dik
tatūra pridarė Lietuvos liau
džiai, ir skelbiami Bendrojo 
Demokratinio Fronto reika
lavimai.

Lietuva dabar turi dau
giau kalėjimų, negu buvo 
caro laikais, sako “Išvien.” j 
O kas tuose kalėjimuose sė
di? Geriausi Lietuvos sū
nus, kurie gynė savo žemės 
laisvę nuo fašistų smurto. Jų 
tiek dabar į kalėjimus pri
grūsta, kad daugiau ir vie
tos jau nebėra. Todėl tauti
ninkai stato naujus kalėji
mus. Sako: “Netoli Kretin
gos nesenai buvo įrengtas 
naujas kalėjimas — darbo 
stovykla. Tai bene bus 
biauriausis, iš Hitlerio pa
skolintas kalėjimo tipas.”

Kad laisvės ir demokrati
jos gynėjams butų daugiau 
vietos kalėjimuose, sako to
liau “Išvien,” tautininkų 
teisėjai esą įpareiguoti kri
minalinius nusikaltėlius tei
sti “sąlyginiai.” Tai reiškia, 
nuteisia vagį ar žmogžudį 
kalėjiman, tačiau paleidžia 
laisvą su ta “sąlyga,” kad 
daugiau nevogs ir nežudys. 
O jei žvalgyba sučiumpa 
kokį jaunuolį su priešfašis- 
tiniu lapeliu ar knygute, tai 
tokiam jaunuoliui “sąly
gos” jau nėra. Kariuomenės 
teismas grūda jj kalėjiman 
kartais iki 12 ir 15 metų!

Taigi Bendras Demokra
tinis Frontas dabar reika
lauja, kad visi tokie kali
niai, kurie nei valstybei, nei 
visuomenei nėra niekuo nu
sikaltę, tuojaus butų paleis
ti iš kalėjimų.

Tarp kitų Demokratinio 
Fronto reikalavimų minėti
ni yra šie:

1. Atsteigti demokratinę 
tvarką ir sušaukti seimą 
tais pačiais pagrindais, kai]) 
seniau seimas buvo renka
mas. Seimas turi but aukš
čiausia krašto valdžia. “Par
tijų atstovų kalbų mes ne
bijom,” sako autoriai. Jos 
yra daug naudingesnės, ne
gu dabartinės tautininkų 
kalbos, kurios visiems jau 
įgryso iki .gyvo kaulo.

2. Panaikinti cenzūrą ir 
grąžinti spaudai laisvę.

3. Grąžinti piliečiams žo
džio. susirinkimų, organi
zacijų ir sąžinės laisvę. Da
bar he policijos ir šnipų ži-

John Lewis Siūlo Fe
deracijai Vienybę.
CIO vadas John Lewis 

vėl siūlo Amerikos Darbo 
Federacijos lyderiams vie
nybę. CIO turi 4,000,000 
narių. Federacija turi apie 
3,000,000. Bet Lewis sutin
ka su visa CIO įneiti į Fe
deraciją, jeigu pastaroji 
sutiks duoti visiems CIO 
skyriams čarterius ir trak
tuoti juos kaip Amerikos 
Darbo Federacijos skyrius. 
Bet jeigu Federacija su tuo 
nesutiktu, tai Lewis siūlo jai 
įneiti į CIO. Kokiu budu bus 
susivienyta, tai nesvarbu, 
sako Lewis; svarbu tik, kad 
darbininkuose butų vieny
bė. Tai yra sveikas nusista
tymas.

Kanadoje Auga Ne
darbas.

Nedarbas palietė ir Kana
dą. Dominion Bureau of 
Statistics praneša, kad 1 d. 
gruodžio 10,437 firmų sam
doj buvo 1,159,759 darbi
ninkai, o 1 sausio jau tik 
1,081,471. Vadinas, per vie
ną mėnesį naleisti iš darbų 
78,288 darbininkai.

ITALIJOJ SPROGO 
BOMBŲ DIRBTUVĖ.

Pereitą subatą Segni mie
ste, už 38 mylių nuo Romos, 
sprogo didžiausia Italijos 
bombų ir amunicijos dirb
tuvė. Sprogimas buvo toks 
baisus, kad sunaikino visą 
apylinkę, kai]) didžiausis 
žemės drebėjimas. Kiek ši
toj katastrofoj žuvo žmo
nių, tikrai da nežinia, bet 
sužeistų ir užmuštų priskai- 
toma į 400.

$500.000,000 BYLA.
Trenton, N. J. — Tūlas 

Francis Howard iš Hoboke- 
no užvedė čia $500,000,000 
bylą prieš Standard Oil. Ge
neral Motors ir kitas kom
panijas, sakydamas, kad 
jos pavogė jo “anti-knock” 
gazolino paslaptį. Jis reika
lauja pusės biliono 'atlygi
nimo.
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KALĖJIME? ASILĄ.
Fašistuojanti “Vienybė” 

jau ne sykį spiovė į tuos Lie
tuvos sūnūs, kurie buvo tau
tininkų sušaudyti arba sėdi i 
kalėjimuose užtai, kad prie- j 
šinosi diktatūrai. Šių metų ! 
“Vienybės” 21-mam nume- j 
ry p. P. Jurgėla vėl svaido ' 
purvais Į Lietuvos laisvės 
gynėjus. Rūstaudamas, kad 
SLA. “tautiški centai” yra 
skiriami “jau ne tautiškų 
vadų auklėjimui,” bet “so
cialistų bizniams,” kas, ži
noma, ne tiesa, jis sušunka, 
kad socialistai, tai—

“...musų tautos išgamos, 
kurie Lietuvos Nepriklauso
mybei kapą kasė ir dabar yra 
surinkti Į Lietuvos kalėji
mus.’’
Tai yra šlykštus šmeižtas. 

Visi žino, kad socialistai 
daugiausia prieš caro val
džią kovojo ir kad jie pir
mutiniai iškėlė tautų apsi
sprendimo ir nepriklauso
mos Lietuvos obalsius, o 
“Vienybės” redaktorius ne- 
sisarmatija skelbti, kad so
cialistai Lietuvos nepriklau
somybei “kapą kasė!” Ir jis 
džiaugiasi, kad jie dabar 
“surinkti j Lietuvos kalėji
mus!”

Bet p. Jurgėla užmiršo, 
kad ir jo “frentas” Volde
maras su savo “vilkais” yra 
“surinktas” Į Smetonos ka
lėjimus.

Ar jie taip pat “kapą ka
sę” Lietuvos nepriklauso
mybei?

“Vienybės” redaktorius 
savo sėbrų voldemarininkų 
šitokiu prasižengimu, žino- 
na, nekaltins. Mes irgi ne
vadinant jų Lietuvos nepri
klausomybės “kapakasiais.”

Voldemaras šiandien sėdi 
kalėjime su savo sėbrais ne 
dėl to, kad jie Lietuvos ne
priklausomybei butų nusi
dėję, bet vien dėl to, kad 
norėjo Smetonos-Tūbelio 
kliką atstumti nu© valsty
bės ėdžių. Jie yra Smetonos 
-Tūbelio kaliniai.

Tą patį tenka pasakyti ir 
apie kitus politinius kali
nius, nežiūrint kuriai parti
jai jie priklauso — socialis
tams, liaudininkams ar ko
munistams — visi jie sėdi 
kalėjimuose ne dėl to, kad 
butų “kapą kasę” Lietuvos 
nepriklausomybei (nes jie 
to ir nedarė!), bet vien dėl 
to, kad priešinosi Smetonos 
-Tūbelio diktatūrai.

Idėjiniu žvilgsniu tačiau 
.negalima pastarųjų lygint 
su Voldemaro “vilkais.” De
mokratijos šalininkai Lietu
voje kovoja prieš diktatūrą 
norėdami atsteigti demo
kratinę tvarką ir grąžinti pi
liečiams laisvę, tuo tarpu 
kai voldemarininkai dikta
tūrai visai nepriešingi, tik 
norėjo, kad diktatūros val
džia butų jų pačių rankose.

Daryti sąmokslus ir var
toti smurtą asmeninei savo 
naudai, kaip darė voldema
rininkai ir-kiti jiems pana
šus, yra politinis banditiz
mas.

Gi kovoti už žmonių lais
vę, pašvęsti save kitų labui, 
kaip daro socialistai ir kiti 
demokratijos gynėjai, yra 
idealizmas.

Banditams vieta, žinoma, 
kalėjime. Bet jeigu diktato
riai “surenka” į kalėjimą 
demokratijos šalininkus, tai 
visi padorus žmonės reika
lauja jiems amnestijos.

Jeigu p. Jurgėlos sieloj 
yra kiek nors padorumo, tai 
ir jis turėtų savo “Vieny
bėj” reikalauti amnestijos 
Lietuvos laisvės gynėjams, 
o ne purvais juos svaidyt.

Šių metų “Sandaros” 2- 
ram numery skaitome šitokį 
redakcijos pareiškimą apie 
SLA.:

“SLA. netik neprogresuoja, 
bet slenka žemyn. Esami na
riai sensta, o naujų kaip ir ne- 
sirašo. Ateis laikas, kuomet ir 
finansinė struktūra ims braš
kėti. Gan aiškus plyšiai jau 
dabar pasirodo... Mirštantį 
liūtą gali ‘bosauti’ bile kas, 
nors ir asilas.”
Ir tuo pačiu laiku sanda- 

riečių-tautininkų blokas a 
gituoja, kad ŠLA. nariai 
rinktų juos savo viršinin
kais. “Vienybės” redakto
rius p. Jurgėla net katali
kus kviečia talkon, kad bal
suotų už sandariečių-tauti- 
ninkų , kandidatų “šleitą” 
(žiūrėk šių metų “V.” 21 
numerį, 2 puslapį.).

Reiškia, tautininkai su 
sandariečiais nori tapti “bo
sais” Susivienijimo, kurį 
“ir asilas gali ‘bosauti’.” Jie 
nori asilą pavaduoti.

Bet tai ne viskas. Ponai 
Vinikas ir Vitaitis skelbia 
“Tėvynėje,” kad Susivieni
jimas kas diena eina stip
ryn, finansai taisosi ir narių 
skaičius auga, tuo tarpu 
“Sandara,” oficialus pp. Vi-! 
niko ir Vitaičio partijos or
ganas, visas tas jų pasakas 
griauja ir sako, kad “SLA. 
netik , neprogresuoja, bet 
slenka žemyn.”

Šitaip Susivienijimą že-' 
mindama, “Sandara” stato 
pp. Viniką ir Vitaitį mela
gių vieton, ir jiedu visai ne
reaguoja prieš tai.

Musų visuomenei, o ypač 
SLA. nariams, butų įdomu 
žinoti, kurie sandariečių 
ištikrujų yra melagiai: tie, 
kurie kalba per “Tėvynę,” 
ar tie, kurie rašo “Sanda
roj?”

APIE “PASAULIO LIE
TUVĮ.”

Pono Skipičio vadovauja
moji DULR. pradėjo leisti 
Kaune “viso pasaulio lietu
viams” skiriamą laikraštį, 
kurį taip ir pavadino: “Pa
saulio Lietuvis.”

Pirmutiniame numery re
dakcija pareiškė, kad—

“ ‘Pasaulio Lietuvis’ duos 
nešališkų žinių iš Lietuvos ir 
visų kraštų, kur tik lietuvių 
gyvenama.

“ ‘Pasaulio Lietuvis’ jungs 
įvairių nusistatymų ir įsitiki
nimų žmones.”
Bet jau iš pirmutinio nu

merio pasirodė, kad “Pa
saulio Lietuvis” nebus toks 
“nešališkas,” kaip redakci
ja pasakoja. Pirmutiniame 
numery sudėti beveik visi 
Amerikos lietuvių fašistų ir 
klerikalų atvaizdai iš “pa
saulio lietuvių kongreso,” 
tačiau pažangiųjų laikraš
čių atstovų nėra. O juk ta
me p. Skipičio “kongrese” 
dalyvavo ir “Naujienų,” ir 
“Laisvės,” ir, rodos, “Vil
nies” atstovai.

Dabar atėjo jau antras 
“Pasaulio Lietuvio” nume- 
rys. Jo 36-tame puslapy yra 
įdėtas straipsnis “Ameri
kos Lietuvių Spauda.” Čia 
suminėti menkiausi šlamš
teliai, kurių prie Amerikos 
lietuvių spaudas nevertėtų 
nei skaityti; tačiau stam
biausi ir plačiausia skaito
mi musu spaudos organai, 
kaip “Keleivis,” “Naujie
nos,” “Laisvė,” “Vilnis,” 

1 kurie atstovauja pažangią
ją musų išeiviją, labai ryš
kiai aplenkti. Apie juos nei 
žodžio, tartum jų visai ne
būtų. Tuo tarpu “Vytis” ir 
Chicagos davatkų laikraš
tukas “Dirva,” kurių musų

I

štai, kaip gyvena Jungtinių Valstijų miškų girininkas Porto Rico saloje. Jis vadinasi 
Ken Thurmond, čia jis parodytas savo pily su savo jauna žmona, šitą pilį iš tašyto ak
mens pastatė jam Washing! ono valdžia už $25,000.

visuomenėj visai nesimato, 
tie paminėti ir jų vardai rū
pestingai pabraukti.

Mes, žinoma, visai nerei
kalaujant, kad “Pasaulio 
Lietuvis” skelbtų musų lai
kraštį; bet mes norime pa
brėžti tą faktą, kad fašistai 
meluoja, kuomet jie sako, 
kad jiems rupi tik lietuvy-; 
bė, o ne partijos.

TAUTININKAI SLEPIA 
POLITINIU KALINIŲ 

NUODIJIMĄ.
Mes jau rašėm “Keleivy,” 

kad Lietuvos tautininkai 
pradėjo žudyti kalinius | 
nuodingomis dujomis. Įgru-' 
da nelaimingąjį žmogų į, 
tam-tyčia įtaisytą kambarį, j 
prileidžia nuodingų dujų ir ( 
užtroškina.

Dabar ir “Naujienos” a- j 
pie tai rašo. Sako:

“Tautininkų diktatūra Lie
tuvoje ėmė vartoti naują į- 
rankį pasmerktiems mirčiai 

Į žudyti: nuodingas dujas.
“Kaip musų korespondentas 

Į Kaune praneša, šituo budu 
' jau pernai iki lapkričio mėne- 
1 šio buvo užtroškinta trys kali 

niai! Dujomis nunuodintas 
buvo taip pat ir jaunas Suval
kijos valstietis Aleksandras 
Maurušaitis.

“Nuodingų dujų vartojimą 
tautininkai dar slepia nuo vi 
suornenės. Jie nepasako nei 
kurioje vietoje yra įtaisyta 
kamera, kur kaliniai troškina
mi.

“Tomis ‘tautiškomis’ dujo
mis yra žudomi politiniai kali
niai, t. y. tie žmonės, kurie ko
vojo dėl laisvės ir liaudies bū
klės pagerinimo.

“Žmonių pasitikėjimo netu
rėdama, Smetonos-Tubelio fa
šistiška diktatūra pasilaiko 
tiktai smurtu, ir tolyn ji daro
si vis žiauresnė ir žiauresnė.”

kos, “girdėjo, kad skambi
na, bet nežino kur ir kuo.” 
Sparva irgi girdėjo apie 
Michelsoną ir atvirukus, ta
čiau nieko aiškiai nežino ir 
rimtą pažangiosios musų 
visuomenės kovą už Lietu
vos laisvę vadina “komedi
ja.”

Analizuoti ir kritikuoti ši
tas Spalvos nesąmones mes 
nematome reikalo. Mums 
Lik keista, kad šitokio pobū
džio raštas pateko į “Nau
jienas,” kuomet tinkamiau
sia jam vieta butų buvus 
Brooklyno “Vienybėj.”

SOVIETŲ PARLAMEN- 
TAN IŠRINKTA 288 NE- 

KOMUNISTAI.
“Vilniaus Žodis” rašo:
“Jau žinomi yra gruodžio 12 

dieną įvykusių Sovietų Sąjun
gos aukščiausioj on Tarybon 
ir SSSR Tautų Tarybon rinki
mų rezultatai...

“ ‘Tass’o’ pranešimu, į abu 
aukštuosius organus išrinkta 
iš viso 1,143 atstovai: 855 yra 
komunistai, o 288 bepartiniai.”

Kandidatus rinkimams 
stačiusios “tik visuomenės 
ir profesinės sąjungos.”

Taigi pasirodo, kad ne
tiesą skelbė reakcinė spau
da, buk kandidatais 12 
gruodžio rinkimams galėję 
būti vien tik komunistų par
tijos nariai.
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S.LA. Vakarų Komit. Nutarė 
Neremti Viniko ir Mockaus.
“Naujienų” 25 sausio lai- Į 

doje yra paskelbtas šitoks 
SLA. Vakarų Komiteto 
pranešimas:

Chicagos ir apielinkių 
SLA. darbuotojų būrys, ku-.
ris yra susispietęs SLA. Va
karų Komitete, pereitą 
penktadienį turėjo savo po
sėdį ir svarstė, kokios takti
kos laikytis Pildomos Tary
bos rinkimuose, kurie įvyks 
kovo ir balandžio mėne
siuose.

Nominacijos jau praėjo. 
Jų rezultatai rodo, kad tūk
stančiai SLA narių pritarė 
tam nusistatymui, kurį pe
reitą rudenį išdėstė savo pa
reiškime Vakarų Komite-
tas, t. y. kad dėl organizaci
jos labo turi but sustabdy
tos aštrios frakcinės tąsy-

į
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sigrobti toks elementas, ku
riam rupi panaudoti ją savo 
asmeninėms užgaidoms ar
ba fašizmo garbei. Tokiems 
užsimojimams SLA. nariai 
turi pasipriešinti visu griež-
tumu!

Vakarų Komitetas ragina 
SLA. narius balsuoti atei
nančiuose rinkimuose už 
penkis dabartinės Pildomos 
Tarybos narius: Prezidentą 
Bpgcčių, Vice-Prezidentą 
Mažukną, Iždininką Gugį, 
Iždo Globėją p-lę Mikužiu- 
tę ir Daktarą-Kvotėją Sta

RIMTAM DARBE MATO 
“KOMEDIJĄ.”

“Naujienų” 26 sausio lai
doje tilpo tūlo Sparvos 
straipsnis nukreiptas prieš 
tą darbą, kurį yra užbrėžęs 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas.

Sparvos akimis žiūrint 
šitas dalbas yra “komedi
ja.” “Komedija” jis dėl to. 
kad demokratijos reikalau- 
ma Lietuvai, o ne Rusijai.

Jis pripasakoja net tokių 
dalykų, kad ir “Keleivio” 
redaktorius “sutinka, kad 
Stalino kruvinos žudynės 
yra geresnės už demokrati
ją” ir kad “rytinėse valsti
jose komunistai r-u pagalba 
bendro fronto žada net atvi
rukus išleisti su paveikslais 
keturių komunistų, nušautų

i Lietuvos valdžios.”
į Anot tos žmonių pasa

“VIENYBĖS” DIENOS 
JAU BAIGĖSI.

“A. Lietuvy” vienas tau
tininkas rašo, kad šiomis 
dienomis. Brooklyne jau bu
vo laukiama “Vienybės” 
šermenų. Sako:

“Laikraščio dienos, taip 
bent spėjama, buvo jau su
skaitytos: netik banko sąskai
ta jau buvo uždaryta, bet ir 
telefonas neskambino.”

Bet laikinai “Vienybę” 
nuo bankroto išgelbėjęs Ne- 
warko biznierius Trečiokas, 
kuris dabar ir menedže- 
rium esąs paskirtas.

Kaip ilgai ji galės dabar 
eiti, parodys ateitis.

ATSISAKĖ SKAITYT 
“VIENYBĘ.”

Scrantono mieste yra lie
tuvių organizacija “Taurų 
Kliubo” vardu. Iki šiol visi 
“taurai” prenumeravo Broo
klyno “Vienybę.”

Dabar gi, kaip praneša 
pati “Vienybė” (26 sausio), 
“Taurų Kliubas” nutarė 
daugiau jos nebeprenume- 
ruoti savo nariams.

Matyt, ir “taurams” nusi
bodo fašistinis “penas.”

Ką Darytų Rusija, 
Jei Kiltų Karas?

—
Rusija ir Francuzija turi 

padariusios karo sutartį, ku
ria pasižada viena kitai pa
dėti, jeigu viena iš jų butų 
užpulta: Bet ši sutartis kal
ba tik apie Europą; Azijos 
ji neliečia. Dabar gi visai 
netikėtai karo pavojus pa
sirodė Azijoj. Japonai tenai 
pradėjo tiek drąsiai šeimi
ninkauti, kad Francuzijai ir 
Anglijai gali tekti imtis gin
klo savo kapitalistų intere
sus Kinijoj ginti. Anglija 
jau mosią jūrių demonstra
ciją prieš Japoniją. Taigi 
Francuzijos generaljnis šta
bas kreipėsi per savo val
džią į Maskvą su pasiklau- 
simu, ką darytų Sovietų Ru
sija, jeigu Francuzija ir An
glija įsiveltų į karą su Japo
nija?

Sovietu atsakymas kol 
kas da viešai nepaskelbtas. 
Bet, vieton to atsakymo, ta
po paskelbta, kad Mongoli
joj ir Mandžuko pasieny 
Sovietai turi sukoncentra
vę prieš japonus visą milio- 
ną kareivių, tuo tarpu kai 
japonai Kinijoj turi tik apie 
pusę miliono ginkluotų vy
rų.

Be to, paskutinėmis die
nomis viršum Kinijos pra
dėjo skraidyt “nežinomas” 
oro laivynas. Kažin iš kur 
pasirodo didelėj aukštumoj 
keliasdešimts plieno paukš
čių, kurie sukinami padan
gėse ir tėmija kiekvieną ja
ponu judėjimą, apžiūri jų 
pozicijas. Taip praneša pa
tys pajonai. Kada tik japo
nų orlaiviai mėgina pakilti 
oran ir persitikrinti, kas tai 
per “paukščiai,” jie visuo
met išnyksta tain greitai, 
kad japonai negali nei pa
matyt. kur link jie nuskren
da. Pašėlusiai esą greiti. 
Nesunku suprasti, kad tai 
rusų žvalgai.

Sovietai Sustabdė
Paštą Japonijon.

Maskva pranešė, kad So
vietų paštas nebepriims jo
kiu siuntinių Japonijon. Ki
tos valstybės irgi negalės 
nieko siųsti Japonijon per 
Sovietų žemę. Maskva sa
ko. kad šitos represijos yra 
taikomos prieš japonų chu
liganizmą. Mat, japonai pa
grobė Sovietų pašto orlaivį 
Mandžuke ir negrąžina nei 
orlaivio, nei lakūnų nepa
leidžia. Šitokiam chuliga
nizmui viešpataujant, pašto 
veikimas tarp Rusijos ir Ja
ponijos negalimas, sako So
vietų valdininkai.

nės, kurios jau per kelioli
ka metų eina Susivienijime.

Deja, taikos pastangoms 
dar vis tebestovi skersai ke
lio kai kurios partinės gru
pės, užsispyrusios kad ir čia 
dar taip Susivienijimą “už
kariauti.” Ir šiose nomina
cijose tos grupės išstatė sa
vo kandidatų sąrašą iš žmo
nių, kurių dauguma nekuo- 
met nėra nieko gero atlikę 
Susivienijimui ir kurių visas 
“nuopelnas” yra tiktai tas, 
kad jie laiks nuo laiko pa
rodo savo ištikimybę “tau-
tos vadui” Kaune ir gauna 
už tai nuo jo pagyrimus ar
ba medalius.

Tos grupės, apsisiautu
sios “tautybės” skraiste, ve
dė smarkią agitaciją tarp 
SLA. narių per spaudą ir 
per radio, siuntinėdamos la
pelius į kuopas ir nesigailė- 
damos pinigų savo medaliu 
papuošto kandidato kelio
nėms. Jos, matyt, padarė 
sutartį ir su dviem dabarti
nės Pildomos Tarybos na
riais — p. Viniku ir p. Moc
kum, nes jų vardai buvo į- 
dėti į jų partyvišką sąrašą, 
ir juodu nei vienu žodžiu 
neparodė, kad juodu tai po
litikai nepritaria.

Vakarų Komitetas ir da
bar laikosi to nusistatymo, 
kad Susivienijime turi but 
stiprinama fraternalizmo 
dvasia, užmirštant partijų 
skirtumus, nes tik tokiu bu
du organizacija galės augti 
ir sėkmingai kovoti su fi
nansiniais ir kitokiais keb
lumais, pasilikusiais iš pra
eities laikų. Bet Susivieniji
me taikos nebus, kol orga
nizacijos vairą stengsis pa-

nislovaitj.
Bet kitų dviejų Pildomos 

Tarybos narių — Sekreto
riaus Viniko ir Iždo Globė
jo Mockaus — mes negali
me remti, kadangi juodu 
perdaug susidraugavo su 
Smetonos kavalieriais ir pa
sidarė jų politikos Įrankiais.

Sekretoriaus ir vieno Iždo 
Globėjo klausime patys na
riai kuopose suras, kaip 
jiems geriau pasielgti — ar 
balsuoti už kurį naują kan
didatą, ar visai susilaikyti 
nuo balsavimo. Bet penki 
aukščiau paminėtieji Pildo
mos Tarybos nariai turėtų 
gauti balsą kiekvieno SLA. 
nario, kuriam yra brangi 
organizacija.

Vakarų Komitetas.

KĄ RINKTI VINIKO IR 
MOCKAUS VIETON?
SLA. Rytų Komitetas 

sveikina Vakarų Komitetą 
pakeitus savo nusistatymą 
pp. Viniko ir Mockaus at
žvilgiu. Vakarų Komitetas 
jau pripažino, kad pp. Vini
ko ir Mockaus negalima 
remti.

Rytų Komitetas buvo to
kios nuomonės ir prieš no
minacijas, todėl jis pp. Vi
niko ir Mockaus vieton pa
statė J. Miliauską ir Mar
cinkevičių arba Joną Jarų. 
Rodos, Jonas Jarus savo 
kandidatūrą ištrauks, tai 
musų šleifas dabar bus 
toks:

Prez.: Bagočius.
Viceprez.: Mažukna, 
Iždin.: Gugis, 
Sekret.: Miliauskas, 
Iždo globėjai: Mikužiutė 

ir Marcinkevičius (Martin);
Daktaras-kvot.: Stanislo- 

vaitis. <
Už šitą sąrašą mes ragin

simi balsuoti visus SLA. na
rius. Rytų Komitetas.

SMETONA NORI TAPTI AMŽINŪ 
LIETUVOS PREZIDENTU.

Amerikcs lietuviai siunčia 
savo protestus telegrafu.
Antanas Smetona užsi

manė tapti “amžinuoju” 
Lietuvos prezidentu (kiti 
sako — karalium). Tuo tik- _ .
siu jisai pasiūlė seimui pa- musų tėvų žemės liaudžiai 
keisti dabartinę Lietuvos sąžinės, žodžio, rnrirink: 
konstituciją taip, kad ji- mų, organizacijų laisvę ir 
sai galėtų pasilikti Lietu- asmens neliečiamybę. To 
vos prezidentu iki gyvos Į trokšta milžiniška dauguma 
galvos. I Amerikos išeivijoj gyve-
’ Bet seimas, kad ir tauti-1 nančių Lietuvos vaikų, 
ninkiškas, Smetonos pasiu- • Bagočius, _
lymą atmetė. Atmetė dau-1 Amerikos Lietuvių Susi- 
giausia dėlto, kad naujos! vienijimo Pirmininkas, 
konstitucijos projektas lie-1 Lietuvos Seimas, 
te ir pati seimą — stačiai. Kauna£( Lithuania, 
nere jam virvę ant kaklo. i _ . . ,j Penkiasdešimties Massa- 

Smetona tačiau užsispy- chucetls lietuvių organiza- 
rė Žut-but konstituciją pa- j ciju vardu reiškiame pagei- 
taisyti” ir padavė seimui sa-’ davimą, kad neįsteigtumėt 
vo projektą iš naujo. Lietuvoj amžino prezidento

Kadangi dabartinė seimo *r nepaneigtumėt Steigia- 
sesiją baigiasi 1 vasario, tai m°j° Seimo dvasios., 
Amerikos Lietuvių Kongre- Į 
sas, pažangioji musų spau- i 
da ir įvairių organizacijų, 
atstovai pereitą sąvaitę pra-1 
dėjo bombarduoti Kauną1 
protesto telegramomis. I

Iš Bostono 24 sausio buvo merikos lietuvių centrų.

pasiųstos sekančios telegra
mos :
Lietuvos Seimui,
Kaunas, Lithuania.

Svarstant naujos konsti
tucijos projektą, užtikrinki! w — 1 • ■ w • j
sąžinės, žodžio, susirinki-

Stasys Michelsonas, 
Massachusetts Lietuvių 
Komiteto Pirmininkas.
Panašiu telegramų buvo 

nusiųsta Kaunan iš Chica- 
!gos, New Yorko ir kitų A-
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Manicvras nepavyko.
Sausio 17 dieną Pittę- 

burgho L M D. svetainėje į- 
vyko draugijų atstovų susi
rinkimas, kad pasitaius a- 
pie Lietuvos nepriklauso-' 
mybės sukaktuvių paminė
jimą. Susirinkimą sušaukė 
Sandaros kuopų sąryšis. Po 
kvietimo laiškais buvo pa
sirašę: P. Pivaronas, J. Vir
bickas i)- J. Rūkas.

Šaukdami šį susirinkimą 
sandariečiai tikėjosi suva
ryti į ožio ragą Draugijų Są
ryšį, nes Sąiyšis irgi buve 
nutarę? minėti Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves 
kas buvo pranešta ir per ra
dio. Sandariečiai tikėjosi, 
kad jų sukviestame susirin 
kime jiems pavyks sudary
ti iš savų žmonių komitetą, 
ir tas komitetas galės Pitts- 
burgho Draugijų vardu su
rengti tikrai sandarietišką 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimą ii 
pakenkti Draugijų Sąryšiui.

Nors Draugijų Sąrišys 
nemanė su nieku konkuruo
ti ir tikėtasi, kad pakaks 
vieno parengimo visiems 
Pittsburgho lietuviams, iš
skyrus katalikus, kurie šį
met nei nebandė su nieku 
tartis ir visa daro nuo musų 
visuomenės atsiskyrę, ta
čiau kada buvo pastebėta 
“Tėvynėj,” kad sandarie
čiai šaukia draugijų susirin
kimą dėl Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių 
paminėjimo, tai Draugijų 
Sąryšis ir jam priklausan
čios draugijos nutarė daly
vauti sandariečių šaukia
mame susirinkime.

Ir štai, įvyksta tas susirin
kimas. Dalyvauja apie 29 
draugijos su 80 delegatų.

Susirinkimą atidaro J. Rū
kas. Renkamas tvarkos ve
dėjas. Draugijų Sąryšio ša
lininkai arba pažangiejie 
siūlo j pirmininkus Joną 
Mažukną, o sandariečiai— 
J. Rūką. Rinkimuose Jonas 
Mažukna laimi didelę di
džiumą balsų.

Sekretoriaus vietai pažan
gieji stato S. Bakaną, o san
dariečiai - J. Virbicką. 
Balsuojant, didžiumą balsų 
laimi Š. Bakanas.

Mandatų komisijon įnei- 
na Povilas Dalgis* Jonas 
Urbonas ir J. Virbickas.

Tvarkos vedėjų rinkimas* 
parodė, kad sandariečiai ši 
visais savo sekėjais yra ma
žumoje. >

Kol mandatų komisija 
sutvarkė mandatus, buvo 
pakviestas svečias iš Broo- 
klyno, J. Ormanas, jaunuo
lis, tarti keliatą žodžių. Jis 
savo kalboje prašė paramos 
jaunuoliu laikraščiui, “The 
Voice of Lithuanian Ameri
cans.”

Mandatų komisijai patie
kus raportą; prasidėjo rei
kalų svarstymas. Vienas de
legatu siūlo išrinkti komi
tetą iš 7 narių ir tegul komi
tetas, kartu su Draugijų Są
ryšio komitetu, rengia Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimą. Pra
sideda ginčai. Pasakyta 
daug karštų kalbų. O už vis 
karščiausia kalbėjo tautie
tis Juozas Virbickas, išva
dindamas draugijų atstovus 
“laiškiais,” bolševikais” ir 
kitokiais, ir grąsindamas, 
kad jei susirinkimas nutars 
pavesti nepriklausomybės 
sukaktį minėti Draugijų Są
ryšiui, tai sandarieriai ap
leisiu šį susirinkimą ir jie 
rengsią “atskirą parengi
mą.” Jis jau buvo pasiėmęs 
paltą ir skrybėlę, ėjo per 
duris ir vadino kitus sanda- 
riečius eiti su juo kartu. Bet 
p. Virbicko niekas nesekė, 
išskyrus tik vieną tautišką

parapijoną J. Kuiziną. Ki
ras sandariečių darbuoto
jas, p. P. Pivaronas, buvo 
visai kitokios, nuomonės, ne
gu Virbickas. Jisai pilnai 
sutiko, kad šis susirinkimas 
išrinktų panašų komitetą, 
kaip Draugijų Sąryšio, ir te
gul tie komitetai rengia Lie
tuvos nepriklausomybės pa
minėjimą.

Atvirai ir bešališkai kal
bant, sandariečiai nemėgsta 
Draugijų Sąryšio dėl tos 
priežasties, kad Draugijų 
Sąiyšis dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Kongrese. Taigi p. 
Virbickas ir bijojo, kad 
Draugijų Sąryšiui netektų 
garbė už Lietuvos nepri
klausomybė' paminėjime 
surengimą.

Galų gale, pačių pažan
giųjų pasiuiymu, buvo nu
tarta visą rengimo komite
tą išrinkti šiame susirinki
me, paliekant nuošaliai Dr- 
jų Sąryšį ir Sandaros Sąry
šį.

Rengimo komitetą nutar
ta rinkti iš 12 narių, į ku
riuos pateko tik 3 sandarie
čiai; didžiumą sudaro pa
žangieji. Į komitetą išrinkti 
šie veikėjai: S. Bakanas, J. 
Virbickas, J. Miliauskas, 
V. J. Količienė, D. Lekavi
čius, P. Dargis, E. Sliekienė, 
P. Pivaronas, V. Jurkoniu- 
tė, M. Urmoniutė, J. Baltru
šaitis ir J. Rūkas.

Po visų ginčų susirinki
mas baigėsi draugiška nuo
taika. Reikia tikėtis, kad ii 
Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktuvių minėji
mas turės geriausio pasise
kimo.

Pittsburgho pažangieji 
lietuviai švęs Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves 
13 vasario, Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėje, 142 
Orr st.

Programa susidės ir muzi
kos ir prakalbų. Kalbėtojai 
bus nuo socialistų, komunis
tų ir sandariečių. Reiškia, 
nuo visų musų srovių, išski
riant katalikus.

Todėl patartina visiems 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviams iš kalno ruoštis da
lyvauti musų nepriklauso
mybės šventėje.

Reporteris.

BALTIMORE, MD. 
.1 t

Lietuviai miršta.
Šiomis dienomis Baltimo- 

rėj mirė M. Stenderienė. 
Buvo susilaukus jau 79 me
tų amžiaus. Paliko vyrą, tris 
dukteris, sūnų ir 6 ainukus. 
Amerikon buvo atvykus nuo 
caro valdžios persekiojimų, 
tuoj po pirmos revoliucijos. 
Daug draugų palydėjo į ka
pines.

Staiga mirtimi mirė iš 
darbo eidamas Trumpickas. 
Gyveno prie 816 W. Lom
bard st. Paliko sūnų.

Mirė Grebliauskas. Sirgo 
ilgokai. Buvo graborius. Pa
liko sūnų ir marčią. Į kapus 
velionį lydėjo daug žmonių.

Mirė Kilikevičius, nebe
jaunas žmogus, bet galėjo 
da gyventi. Jį užgavo maši
na. Sirgo septynias dienas. 
Liko žmona ir jau užaugę 
vaikai.

Dabai’ serga Dapkimienė 
prie 7 W. Lexington st. Per
nai ji buvo ugnagesių su
žeista ir neteko šnektos, o 
dabar visai susirgo.

University ligoninėj guli 
lietuvė E. Baker, po tėvais 
Bertulytė. Jau du mėnesiai 
kaip ji susirgo plaučių už
degimu.

Toj pačioj ligoninėj guli 
J. Veliniukas. Jam mašina 
koją nulaužė.

Sergantiems linkiu pa
sveikti, o nuliudusiems su
siraminti. Y. M.

šicmE dienomis New Yorkaa pribuvo milžiniškas laivas “Bremen.” Atlantas buvo labai 
audringas ir šis vaizdelis parodo, prieš koki siaubą laivas turėjo irtis. Jei tai butų me
dinis laivas, kokiais žmonės naudojosi senovėj, per tokią audrą jis nebūtų Amerikos pa
siekęs.

Lietuvos Nepriklausomybes Reikalu.

23 d. sausio Worcesterio 
komunistai minėjo N. Le
nino mirties sukaktuves. 
Buvo skelbiama, kad bus 
Amerikos darbininkų vei
kėja, močiutė Bloore (?),’veizda 
bus rodomi paveikslai iš 
darbininkų kovos su fašis
tais. Bet likomės apvilti, 
nes to, ką garsino, visai ne
buvo. Publikos susirinko 
daugiausiai ateiviai; matyt, 
amerikonam neapeina kitų 
šalių buvę didvyriai.

Praeitą sąvaitę mirtis pa
kirto du progresyvius wor- 
cesteriečius: M. Laukaičiu- 
tę-Kalantienę ir Andrių Lu
košiūną. Abudu buvo pus
amžiai žmonės. Palaidoti 
be bažnytinių ceremonijų 
Vilties kapinėse.

Jau du mėnesiai kaip ei
na republikonų ir demokra
tų teismas dėl ginčo, kurios 
partijos kandidatai gavo 
daugiau balsų į miesto gas- 
padorius. Mat, abudu gavo 
veik lygiai balsų, bet per
skaičius iš naujo, rasta 
daug neaiškių ba’sų. Dėl to 
ir iškilo byla. Kuo ji užsi
baigs, dar nežinia.

Antra ilga byla eina Plie
no Darbininkų Unijos su 
Reed Princes Čo., kur pra
eitą vasarą buvo pralaimė
tas streikas. Nuosprendis 
dar nepadarytas, bet tyrinė
jimas jau užsibaigė praeitą 
sąvaitę.

Pervertus 1913 metų “Ko
vos” kompletą, gražu pa
matyti 25 metų praeitį ir 
LSS. veikimą. F 
klausimas tąsyk metų pra
džioje buvo: IWW. unijos 
darbininkų kovos. Lietuvių 
tarpe Živatkausko-Bago- 

čiaus incidentas ii* J. Kon- 
kulausko pranešimas neva 
valdžiai, kurį “Lietuva” bu
vo iškėlus. Gražu pažiūrėti 
ir worcesterieciu LSS. 40 
kuopos veikimą. Tada prie 
40 kp. vairo buvo J. Anio- 
lauskiutė, A. Bušas, N. Ku- 
durauskas, J. Kairaitis, J. 
Karazija ir K. Stankus. 
Kuopa tąsyk turėjo 50 na
rių. Didžiuma tų narių ir 
dabar tebegyvena Worces- 
tery ir daugumoj tebėra so
cialistinių minčių. Tai ko
dėl, draugai, nemėginate 
atgaivinti LSS.
Worcestery?

gino ir nei kaltininko nesu
rado; jis negirdėjo nei kada 
sudaužė į šmotus skiepo du
ris ir skiepo plėšikai gaspa- 
doriavo ir viską ardė Už- 

čia nieko nežinojo 
net iki pat antros dienos ry
to. Tačiau, renkant užveiz- 
dą susidarė “okus pokus” 
mašina ir išglortė vėl J. Ki- 
žių užveizda. Reiškia, buvo 
gerai tepta. Praeity kalbė
davo, kad užveizda niekas 
neapsiima, šį sykį kandida
tų buvo. Ateitis parodys 
kaip ilgai tokie šeimininkai 
veiks. Mat, keliatas aki
plėšų kitų šėrininkų reikalus 
murzina.

“Laisvės” 15 numery J. J. 
Bakšys smalkiai pliekia 
“Keleivio” reporteriui už 
aprašymą L. S. ir D. Broliš
kos draugijos metinio susi
rinkimo. Gaila, kad jis iš- 
girdamas komiteto darbštu
mą, pamiršo paaiškint, kad 
pat? daibštus bružyt kozy- 
i ą, o J. Kižius ir fin. sek. gal 
galės išduoti finansinę at
skaitą sekančiam papras
tam susirinkimui; metiniam 
susirinkime reikalauta aiš
kesnės. Arba, kodėl Bakšis 
nepasakė tų “darbščiųjų” 
apetitų: žalčiai buliai etc. 
Reiškia, moka koliotis for
maliai kalbėdami susirinki
me. Ir tas viskas pas juos 
skaitoma darbštumu.

Namo Dalininkas.

ias, didžiausia nariais Lie
tuvos Sūnų, 145; kapitalo 
arti $10,000. Šv. Petro ir Po
vilo, Petro Povilo ir Moterų 
Birutės draugija. Yra 4 ki
tos organizacijos; Lithua
nian Outing Association, 
Inc.; L. A. P. Kliubas, L. D.

priešakyje, visokiais budais 
agituoja draugijų atsto
vus dėtis su kun. Miliausku. 
Ir tokie -lietuvių vienybės 
ardytojai dedasi dideliais 
tautininkais. |T _, . _

Likę 16 kitų Scrantono, L. D. kuopa ir Lyros choras.
20 draugijų atstovai, vienbal-1 

'šiai nutarė rengti šių metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
naminėjima kaip galima įs- 

Xk7s nebuvoUužįZuta.U Vi- pudingiausiai Užkvietė Lie; 
si tikėjęsi, kad lietuviai jau 
moka susitart reikalu, kuris 
liečia visus lietuvius. Išėjo _ . . . . v n, ..
kitaip. Vieną gražią dieną te dainininką Banj is Phila- 
Romos bažnyčios kunigas delphijos, užkvietė Metine^ 
atšaukia nutartą laikyti tam sPe.k®s -i j°1-C v—S 
tikru laiku visų draugijų 
susirinkimą. Nurodo prie
žastis, kad jis negali daly
vauti apvaikščiojime dėl to, 
kad -Lietuvos konsulas bus 
tos dienos programoje. Su
sidarius taip reikalui, P. Pė
stininkas, nuoseklus musų 
kolonijos veikėjas šaukia vi
sų draugijų antrą susirinki
mą. Susirinkimas šį kartą 
vienbalsiai nutarė rengti 20 
metų Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą, nors 
Romos katalikų kunigas ir 
nedalyvaus. Bet kunigo pa
sekėjai tuojaus šoko reikalą 
pakrikdyti. Atkalbinėjo 
draugijų narius nuo rengia
mo dr-jų apvaikščiojimo ir 
kalbino susidėt su kun. Mi
liausko apvaikšči o j i m u. 
Kerševičius, kuris ant iždo 
globėjo Susivienijime “ru- 
nija,” kalbina lietuvius dėtis 
su pralotu, kuriam Lietuvos 
reikalai svetimi ir ardo lie
tuviuose vienybę. Taip daro 
musų tautininkai ir jie tuo- 
mi didžiuojasi. Tai nuodai 
pažangiųjų lietuvių .gyveni
me. Bet Scrantono lietuviai 
suprato tų “vadų” šlykštų 
darbą, jie nutarė apvaikš- 
čiot Lietuvos nepriklauso
mybe. neklausydami pralo
to Miliausko diktatūros, o 
ardytojams pasakė: “Jei 
norite, eikit su savo monsig- 
noru...” Nusivylę musų 
“tautininkai.” skurjdžiasi, 
kad žmonės jų “gerų norų” 
neįvertina.

Bet pažiūrėkim tuos 
“gerus norus.” Pirmiausia ir 23 senberniai; vyrų naš- 
tie musų tautininkai sukvie- lių 11, moterų 23. Viso lie
čia visų lietuvių draugijų at- tuvių yra 765. 
stovus pas kun. Miliauską, “ 
kad užglostyt monsignoro 
įsiveržimą su policija į 
Scrantono lietuviu parapi
ją. Paskui kun. Miliauskas 
su jo pakalikais Kerševi- 
čium ir kitais tautininkais 
draugijų atstovų nutarta ap- 
vaikščiojimą bando pakrik- boj. Žodžiu sakant, lietuviai DETROTIEČIU ŽINIAI, 
dyti. Ir kuomet draugijų at
stovai antru kartu susitarė 
rengt Lietuvos Nepriklauso
mybės apvaikščiojimą be 
kun. Miliausko, tai musų 
tautininkai su Kerševičium

SCRANTON, PA.
Praeitų metų gruodžio 

mėnesy buvo sušauktos į- 
vairios lietuvių draugijos 
susirinkiman bendrai ap
tarti reikalą 20 metų Lietu
vos Nepriklausomybės pa
minėt. Susirinko apie f" 
draugijų atstovų. Pirmas su
sirinkimas atrodė gerai. 
Kalbėta tik tuo reikalu ir

tuvos konsulą J. Budrį iš 
New Yorko, užkvietė advo
katą F. J. Bagočių; užkvie-

mai išpildyti. Visi prižadėjo 
dalyvauti.

Parengimui labai daug 
dilba Petras Pėstininkas, 
Barney Mikulis, Jonas Ste
panauskas, Valukas ir kiti 
šios kolonijos pasišventę 
Lietuvai lietuviai. Apvaikš- 
čiojimas įvyk? Jermyn Plo
telio salėj, 20 dieną vasario 
2 vai. po pietų. Įžangos ne
bus. Po prakalbų ir visos 
programos rengiama vaka
rienė Lietuvos konsului. 
Kurie norės dalyvauti, kai
nuos $1.50 asmeniui. Daug 
tikietų jau parduota. Lietu
viai, visi žinote kiek lietu
viai kentėjo ir vargo kol 
iškovojo Nepriklausomybę, 
todėl rengkimės ir dalyvau
kime 20 metų Lietuvos Ne- 
priklau-omybės apvaikščio- 
jime visi. Scrantonietis.

GARDNER, MASS.
Didžiuma dirbtuvių dir

ba po 5 valandas i dieną ir 
5 dienas į savaitę. Darbinin
kai negauna ir tų 25 valan
dų išdirbt. Mat visi dirba 
nuo šmotų, tai darbininkas 
nuėjęs į dirbtuvę, kiek ga
vęs padaro ir vėl eina namo. 
Išdirbvstė'1 šiame miestely 
veik visos iŠ medžio, mokes
tis maža. Priežastis, kad vi
sai mažai darbininkų orga
nizuotų.

Miestelis daugiausia ap
gyventas airiai? ir francu- 
zais, gerų darbininkų orga
nizacijų vengiu. Yra ir lič

ių tuvių būrelis, 206 šeimynos

Profesionalų veik netu
rim; yra vienas graborius ir 
viena laikrodžių ir apdrau- 
dos agentūra. Gera vieta ge
ram lietuviui gydytojui. 
Lietuvių biznierių yra 22. 
Vienas užlaiko Čeverykų 
krautuvę, 1 saldainių ir ci- 
garetų, 5 valgomų daiktų 
(bučernės), 2 gėrimų, 2 ver
čiasi iš pieno, 2 duonos ke
pyklos, 4 gazolino stotys, 2 
baizdaskutyklos, 2 vežikai 

1 (taxi cabs), 2 karpenteriai, 
1 namų pentorius (malio- 
ris). Yra du lietuviai polici- 
stai, vienas dirba miestui, 
kitas steitui.

Imant organizacijas, Lith
uanian Outing Ass’n., di
džiausia. Susiorganizavo 
1926 m. iš 16 narių, dabar 
joje yra 111 narių; 95 su 
šeimynom, 16 pavieniai, vi
so galvų 327. Turi savo na
mą — svetainę ir gražų par
ką prie didelio ir švaraus 
vandenio. Vasaros laiku 
rengia įvairius parengimus 
ir žmonių lankosi iš plačios 
apielinkės.

Sausio 11 buvo dr-jos me
tinis susirinkimas. Nutarė 
pagerint maudynes ir abel- 
nai visą parką. Vasario 19, 
nutarė surengti puikią va
karienę ir šokius, duos gerų 
valgių ir gėrimų, ir paimt 
radio orkestrą, kad visus 
patenkinti. Taipgi išrinko 
nauja valdyba: pirmininku 
A. Glibavičių, vice pirmi
ninku J. Galvanauską; fi
nansų sekret. J. Bernadą; 
motokolų sekret. P. Yašins- 
ką; kasierium. J. Aukštikal
nį. Board direktoriai: C. 
Ba’sevičia, F. Stasikėlis, J. 
Waitiekus, W. Genis, P. 
Baltušnika?, J. Punis.

Narys.

Turi nuosavus namus 141, 
Amerikos piliečių balsuoto
jų 258. Merginų 18 metų 
yra 71.

Laikraščių ateina visokių 
pakraipų, veik kožna šei
myna turi laikraštį. Daugu
mas turi po 2 laikraščiu stu-

HARTFORD, CONN.
. . Bedarbės šmėkla neap- 

Svarbiausis ienke nei musų darbinin
kus. Čia yra dvi dirbtuvės 
rašomų mašinėlių, t. y. Un
derwood Elliot Fisher Co. ir 
Royal Typewriter Co., per 
abi dirba apie 10 000 darbi
ninku. Be tu da yra kitokių 
iš geležies isdirbysčių ir iš 
visų darbininkai atleidžia
mi, o kurie paliekami, tai il
tie dirba tik po porą dienų 
per sąvaitę. Iš kitų miestų 
atvažiavę darbą gaut visai 
negali.

Sausio 8, L. A. U. P. N. 
Kliubas buvo surengęs ba
lių, publikos atsilankė daug, 
girdėjau nuo valdybos na
rių, kad liks gražaus pelno. 
Matomai tas daug priklau
so nuo valdybos. Dabartinė 
valdyba susideda iš pažan-

19 dieną vasario įvyks gių_ žmonių, tarpe Kliubo 
privalomas metinis parengi- nąriU nėra uzsivarinejimų; 
mas 29 Endicott st. salėj. Y1S4 nuomones yi;a rtoleruo- 
Visi nariai dalyvaukite: ku- .lamos kurie tik dirba lietu- 
rie nedalyvausite, turėsite V1V lr Kliubo labui, 
užsimokėti 50 centų. ’ Butų likę daugiau pelno,

20 dieną kovo įvyks Aido P2’r2P1-J0s svetainėje,
Choro koncertas. Apylinkės kur Kliubas buvo nusisam- 
miestų prašome tą dieną ne- baliui, yru parapijos 
rengti parengimų, o daly2 kliubas ir tas kliubas pei 
vauti Worcestery. Į b?nu n;gi pardavinėjo val-

Bedarbių eilės vis didina- ?iu?i 
si Worcestery. Dar nei vie- mus

užkandžius ir išsigėri- 
atsilankiusiems švė

na industrija nedirba taip, čiams ir kliubo balių, tai 
kaip dirbo prieš naujus me- dahs pelno nuėjo parapijo
ms. Vargo Sūnūs, nų khubui.

Greitoj ateity L. N. Kliu- 
; bas rengiasi statyt svetainę, 
1 tai butų didelis dalykas 
Hartfordo Lietuviams. Lie
tuviams svetainė labai rei
kalinga, nes parapijos sve
tainė viešiems lietuviu rei
kalam' neatitinka, o dau
geliu atveju ir neprieinama.. 
Pastačius Kliubui svetainę, 
butų padalytas didelis dar
bas. Vargšas.

Svetainės reikalu.
Sausio 20 buvo taip vadi

namas Suvienytų Worceste- 
rio Lietuvių Draugijų Namo 
dalininkų metinis susirinki
mas. Iš komiteto raportų tik 
abu sekretoriai tinkamai ra
portus išdavė, finansų sekr. 
dr-gė Sukackienė aiškiai iš
skaitė įplaukas ir išlaidas. 
Ižde pinigų esama virš $500. 
Užrašų sekr. D. Judus atžy-

WATERBURY, CONN.

Astuoni lietuviai tapo Amo- 
rikos piliečiais.

Sausio 17 dieną aštuoni 
Waterburio' lietuviai gavo 
pilietybės popieras. Štai 
nauji Jungtinių Valstijų pi- mėjo kas būtinai reikėjo pa
liečiai: Jurgis. Misiūnas, A. taisyti prie namo ir kas dar 
Banaitis, M. Lisauskas, Jo- reikalinga neatidėliojant 
nas Ališauskas, Ida Abloz- taisyti, bet pasidalinęs į tris 
ly, P. J. Mockus, P. Špokas, grupes direktorių komitetas 

dėl sau žinomų išrokavimų.Magdalena Kazlauskienė.
P. M.

Detroit, Mich. — Šių me
tu vasario 6 d. Dailės Cho-

gyvena pagirtinai taikoj.
Taipgi neapsikrovę nei di- ... _____  - _____ __
dėlėm šeimynom ir nors ma- ras duoda šios kolonijos Ke
žais uždarbiais, bet gyvena tuviams koncertą I. A. S. 
pertekliuj. svejainėie, 34-tos ir Michi-

Turi 4 pašalpines draugi- gan avė kertėj. I'

paliko viską netvarkoj kad 
butų daugiau eikvojama. 
Namas iš vidaus ir iš oro Ja
lai apšepęs, reikia atnaujint 
maliavą. Buvo nurodoma 
užveizdo J. Kižio netinka
ma priežiūra; jis nestebėjo 
net to, kad 4 liepos visą 

K. Š. galą tvoros išdykėliai sude-

WORCESTER MASS

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI TŠSTGĖR1MA1 
IR VALGIAI.

Visokia Degtine. Likeriai, Vvnai 
ir visokių išdirbysčių ALUS 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES
PATARNAVVMac r.FRAS1

Taipgi gaunamas ir “VET.ETVIf?" 
pavieniais numeriais

1 90 MILLBURY STREET 
WORCESTER MASS
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Ne “pagarbintas,” tėve, 
bet pasakyk, kas atsitiko, 
kad pereitą savaitę vėl bu
vai prapuolęs?

—Sarmata sakyt, Maike.
—Teisybę sakyt nėra jo

kios sarmatos, tėve.
—;Na. tai pasakysiu: bu

vau uždarytas j lakupą.
—I “lakupą?”
—Jessa.
—O ką tai reiškia?
—Nagi žinai... sureštino.
—Už ką?
—Ogi per misteiką.
—O kaip tai atsitiko?
—Kad ir vėl sarmata sa

kyt. j
—Tėve, tik meluoti sar

mata.
—Na, tai kibą jau pasa

kysiu. ar ką jau...
—Tai kaipgi ten buvo?
—OgT ve kaip: musų 

Sčeslyvos Smerties Susai- 
dės maršalka šventė savo 
imenynas ir truputį išsigė- 
lem. Ne perdaug, ale taip 
sau, krikščioniškai pasilink- 
tminom, ir dac oi. Ir ve, pa
reidamas iš tų imenvnų na
mo padariau misteiką, ki
taip pasakius, natropijau ne 
į savo auzą. Išrodė lygiai 
toks pat budinkas, tokie pat 
t repai ir taip pat tamsu, 
kaip ir tenai, kur aš ant bar
do bunu. Lektrikos nėra. 
Taigi, nusirengiau patamsy 
ir, apčiupinėjęs lova, atsi
guliau. Ogi kad suriks gvol- 
tu kažin kokia boba... Pasi
rodo. mat. kad ta lova buvo 
netuščia. Norėjau bėgt, ale 
patamsy patropijau i kitą 
irimą, kur jos vyro gulėta. 
Taip ir susimušėm kaktoms. 
Sakau, uskiuzmi, mister. 
Main misteik. Ale kur tau! 
Tuoj pašaukė policiją ir nu
vežė mane į lakupą.

—Matai, tėve, kuo tokie 
baliai baigiasi

—Ta’ ka tu nori tuo pa
sakyt, Maike? Ar negeras 
buvo balius?

—Aš noriu pasakyt, tėve, 
kad iš tokių balių nėra nau
dos.

—Olrait, Maike, o iš ko 
gi butų daugiau pažitko?

—Tau, tėve, naudingiau
sia butų užsirašyti gerą lai- 
]--aš*i. kad vakarais ture
li m ka. pasiskaityt. Laikraš
tį skaitydamas į “lakupą” 
nepateksi.

—Bet ar tu žinai, Maike, 
kad dabar iš gazietų nėra 
nieko gero?

—Kodėl sakai “dabar?”
—Sakau taip valuk to, 

kad seniau būdavo kitaip.
—Kaip, būtent?
—Seniau, Maike, aš ru

duodavau savo gaspadinei 
kvoterį, kad parneštų gazie-

tą, tai toj gazietoj visada 
rasdavau paintę naminės į- 
vyniotą. Taigi tada, Maike, 
buvo geras išrokavimas ga- 
zietas pirkti. O dabar kas?

—Geras laikraštis visuo
met naudingas, tėve. Jis to
bulina žmogaus protą ir ve
da prie geresnės tvarkos pa
sauly.

—No mader, vaike, ką 
jus tose gazietose nerašysit, 
vistiek tokio parėtko ant 
svieto nepadarysit, kad 'visi 
butų satisfait. Jeigu vienam 
bus gerai, tai kitam nepa
tiks. Žiūrėk, ve. tautiškas 
Susivienijimas kikina, kad 
žmonės perdaug miršta, sa
ko. reikia perdaug posmer- 
tinių išmokėt. O tuo tarpu 
mano pažystamas graborius 
Visgirtas bleimina svietą, 
kad permažai miršta. Na, 
tai pasakyk tu man dabar, 
kaip padaryt, kad ir vilkas 
butų sotus, ir ožka čiela?

—Tas paradyti galima, 
tėve, tik reikia kitokiais pa
matais pastatyti visuome
nės santvarka. Reikia paša- j 
linti išnaudojimo ir privati
nio pelno sistemą, o tuomet 
nereikės nei Susivienijimui 
skųstis, nei tavo graboriui 
aimanuoti. Ožkos bus visos 
apsaugotos, nes vilkai bus 
išnaikinti.

—Na. jeigu tu. Maike, 
taip padarysi, tai aš paša-. 
kyriu, kad tu maladec vy
ras.

BEDARBIU DEMONST
RACIJA PARYŽIUJE.
Pereitą subatą Paryžiaus 

bedarbiai buvo įtaisę didelę 
demonstraciją. Jie vaikščio
jo miesto gatvėmis dainuo
dami “Internacionalą” ir 
reikalaudami didesnės pa
šalpos.

AMERIKOJ 11,303,000 
BEDARBIŲ.

SnaHų mėnesv federates 
valdžios pravesta bedarbių 
irgis^pnibj narodė. kad a- 
pie 10,000,000 žmonių tuo
met buvo be darbo. Dabar 
gi kanita’istų taryba, vadi
nama National Industrial 
Conference Board, praneša, 
kad per gruodžio ir lapkri
čio mėnesius buvo atleista 
da 1 300.000 darbininkų. 
Tai reiškia, kad dabar be- 
barbiu vra nemažiau kaip 
11,300,000.

ŽYDU VAIKAI SIUNČIA
MI PALESTINON.

Amerikos žydu mote>v 
organizacija “Hadassah”- 
praneša, kad iki 1 kovo die
nos iš Lenkijos ir Vokietijos 
busią išvežta Palestinon 
322 žydų vaikai.

Paliuosuokim Lietuvos 
Politinius Kalinius.

Dvidešimtų Lietuves Nepri
kiš usomybės Sukaktuvių 
Prcga Atidarykim Kalėji

mų Duris Geriausiems 
Tautos Sunams!

Vasario 16 dieną, 1938 
metais, sukanka dvidešimts 
metų nuo Lietuvos pasiskel- 
bimo.nepriklausoma valsty
be. Tas įvykis šįmet bus at
žymėtas kur tik randasi lie
tuvių, veik kiekvienoj vals
tybėj pasauly.

Nevisur tas sukaktuves 
minėsime vienodai. Pačioj 
Lietuvoj tos sukaktuvės te
galės būti minimos tik da
bartinės vyriausybės nusta
tytu planu. Apie tai, kad 
Lietuva kūrėsi ant demo
kratinių pagrindų, šįmet 
ten nebus valia prisiminti.

Taipgi nebus valia pri
minti. kad dauguma Lietu
vos piliečių pageidauja lais
vės žodžio, spaudos ir susi
rinkimu, kas yra garantuo
jama ir Steigiamojo Seimo 
priimtoj konstitucijoj.

Apart to, virš 600 Lietu
vos piliečių, geriausių tau
tos sūnų ir dukterų, visai ne
galės minėti tos taip svar
bios musų tautai šventės. 
Tie mus broliai ir sesės ran
dasi uždaryti Lietuvos kalė
jimuose dėlto, kad troško 
laisvės, didžiausiu pasiau- 
kavimu darbavosi, kad pa
gerinti Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių būklę. Jie 
prasikalto Lietuvos valdo
nams tik dėlto, kad netylė
jo prieš daromas liaudžiai 
neteisybe", prieš pamynimą 
įstatymų ir konstitucijos.

Lietuvos piliečiai, surinkę 
dešimtis tūkstančių parašų, 
reikalauja valdžios išleisti 
Amnestijos Įstatymą, pa 
liuošuoti niekuo prieš visuo
menę ir valstybę neprasi- 
kaltusius politinius kalinius. 
Mes. amerikiečiai lietuviai 
jiem galime ir privalome 
pagelbėti.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas yra išleidęs peticiją, 
reikalaujančia Amnestijos 
Lietuvos politiniam kali
niam. Peticijos blankos iš
siuntinėta j vis^s lietuvių 
kolonijas Amerikoj. Esame 
pasiryžę surinkti mažiausiai 
šimtą tūkstančių parašų.

Kongre o centralinis ko
mitetas mano, kad tinka
miausias laikas įteikimui 
Lietuvos valdonam peticijų 
bus. kada minėsime dvide
šimtas sukaktuves Lietuvos 
nepriklausomybės, tai yra 
vasario 16 diena. Dėlto 
šiuomi skelbiame snecialę 
Lietuvos politinių kalinių 
laisves savaitę, nuo vasario 
1 iki 7 dienai.

Tą savaitę visose lietuvių 
kolonijose geros valios žmo
nės, Lietuvos liaudies lais
vės draugai, privalo eiti per 
lietuvių stubas ir rinkti pa
rašus no peticija.

Pripildytos peticijos blan
dos privalo būti greitai grą
žinamos Amerikos Lietuvių 

BAISUS PIKTADARYS.

Štai čia tas kidnaperis Peter An
ders, kuris pagrobė Chicago* fabri
kantą Hossą ir, gavęs pinigus už jo 
paliucsavimą, nužudė jį, o paskui da 
nušovė ir savo sėbrą, antrąjį kidna
per j, kad nereikėtų su juo pinigais 
dalintis. Andersą sugavo federalinės 
aidžios ag.niai. Jam gresia mirtis.

Kongreso centro komitetui 
sekamu antrašu: 3150 So. 
Halsted str., Chicago, Ill. 
Geistina yra, kad peticijos 
pasiektų centro komitetą 
nevėliau vasario 10 dienos, 
nes, sutvarkymas ir pasiun
timas dar užims kelias die
nas laiko.

Jeigu kur dar neturite pe
ticijos blankų, tai parašus 
galima rinkti ant tų kopijų, 
kurios laikas nuo laiko tel
pa pažangiuosiuose lietuvių 
laikraščiuose, arba greitai 
atsišaukite į Amerikos Lie
tuvių Kongreso sekretorių 

Kas Lietuvybę Palaiko?
Tautininkais besivadiną 

žmonės dažnai giriasi, kati 
jie geriausia Lietuvą bei lie
tuvybę mylį. Tai yra noras 
pasigirt ir neužtarnautos 
garbės geidimas; kitaip sa
kant, žodžiai ir tara (theo
ry), o ne gyvoji dara.

Tos rūšies “patriotai” mė
gta viešose sueigose vado- 
vaut, na, ir besigiriant pa- 
rėkaut. Beje — jie ir pinigų 
aukoja, duoda paramą bile 
tikslui; ar tai aukaujama 
pasigirimo, ar skelbos su
metimais, auka vistiek gera.

Neretai pasitaiko, kad 
aukauja ir kitatautis skilbos 
sumetimais, tik jo užtai nie
kas nevadina tėvynmyliu, 
nei patriotu. Sako — biz- 
nieris, ir viskas. Tėvynmy
liu ar lietuvybės palaikyto
ju vadiname tik tokį asme
nį, kuris nesisarmatija lie- 
vybės žymės ir neslepia sa
vo kilmės.

Tokie yra tikrieji lietu
vybės palaikėjai; jie “ne 
amerikonina” savo pavar
džių; jei verslininkai ne
vengia lietuviškų parašų; 
jų vaikai moka ir kalba na
mie lietuviškai. Tokių retai.

Tikins užtinkame ne tau
tininkuose, o tarptautiniuo
se. Karti teisybė, o bet gi 
teisybė.

Pažįstu keliatą tautinin
kų jie sarmatiiasi savo lie
tuviškos pavardės ją “ame
rikonina,” teisindamiesi, 
kad tai dara “parankumo” 
dėlei; jų vaikai su pasidi
džiavimu kartoja -nemoką 
lietuviškai (mat. tuom nori
ma amerikoniška kultūra 
pasigirt).

Koki tėvai, toki vaikai: 
vaikai neklauso ką tėvai 
kalba, o akylai tėmija, ką 
daro. Jei tėvai vengia lietu
vybės, kiek įmanydami 
“amerikonėja.” nors dažnai 

i atrodo beždžioniškai, tai 
i iš vaikų jau negalima ne? 
reikalauti, jausdamiesi čia- 
gimiais, norėtų save “lietu- 
vinti.”

Šiandieniniai patrįotai- sa
vo vaikus veikia neigiamai, 
o ne teigiamai, lietuvybės 
žvilgsniu.

29c
A Pound

Pure, delicious, 
assorted fillings.

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

Old Homestead
//and fashioned Chocolates 

AT ALL RETAIL DRUG AND CANDY STORES

viršuje nurodytu antrašu.
Tikimės, kad visi pažan

gus Amerikos lietuviai, visi 
Lietuvos liaudies prieteliai 
pilnai kooperuosite šiame 
taip labai svarbiame darbe.

Padaryk i m e Lietuvos 
Liaudies Laisvės Sąvaitę— 
vasario 1 iki 7 — pasekmin
ga!

Tinkamai paminėk i m e 
dvidašimtas metines sukak
tuves Lietuvos nepriklauso
mybė? įteikdami šimtą tūk
stančių amerikiečių lietuvių 
parašų reikalaudami am
nestijos. laisvės anti-fašis- 
tam politiniam kaliniam!

Atidarykime kalėjimų du- 
I ris goriausiem Lietuvos liau
dies sunum ir dukterim!

Amerikos Lietuvių Kon
greso Centro Komitetas.

Kiti teisinasi, kad šioj ša
ly nesą galima vaikų lietu
viškai išmokyti. Tai kaip 
toki avingalviai; jei lei
džiami kalbų mokslo (filo
logijos) mokytis, galėtų iš
mokti franeuzų ar vokiečių 
kalbas? Ne, čia ne vaikų, o 
tėvų kaltė, kad vaikai tėvų 
kalbos neišmoksta. Motinos 
kalbą vaikas išmoksta be 
ypatingų pastangų, neju
čiomis. Ar tai gyvensime 
Amerikoj, ar Azijoj, moti
nos kalbai išmokt niekur 
nėra kliūčių. Bet jeigu tėvai 
to nenori, sarmatijasi savo 
kilmės-tautybės, į vaikus 
švebeldžioja “ingliškai,” ži
noma, tokiu tėvų vaikai lie
tuviškai nekalbės, o angliš
kai irgi prastai. Yra patirta, 
geriau angliškai kalba tie 
vaikai, kurie savo motinos 
kalbą gerai moka. Tą žino 
mokovai ir pedagogai.

Lietuvos pilietis N., iš Ra
seinių, pirm karo važiavo 

| Amerikon. Vokietijoj buvo 
sulaikytas; ten begyvenda
mas vedė bavarietę vokietę, 
pagaliau atvyko Amerikon 
ir apsigyveno Chicagoje, 
lietuvių apylinkėj; jo žmo
na čia išmoko lietuviškai 
netik kalbėt, o ir skaityt lai
kraščius! Tai kaip galima 
sakyt, kad lietuvių vaikai 
“negali” čia išmokt lietuviš
kai?

To negana, šiandien N. 
augina tris dukreles, kurių 
dvi lanko viešą (public) 
mokyklą ir puikiai kalba 
namie lietuviškai!

Kokį pasiteisinimą musų 
“patriotai” gali rast aky- 
vaizdoj šito pavyzdžio? 
Apart apsileidimo — jokio.

Minėtojo N. žmona ne 
dykūne, ne linginė, o darbš
ti moteris, sykiu su vyru 
dirbtuvėj dirba, ir namų 
moša kuo puikiausia atlie
ka. Pavyzdinga šeimininkė, 
padori žmona ir tauri vaikų 
motina. Ji yra puikus ir sek
tinas pavyzdis visiem proto 
tinginiam, kurie teisinasi, 
kad šioj šaly vaikų “negali
ma” motinos kalbos (lietu
viškai) išmokini.

Anis Rūkas.

Žmogus Žmogui Vilkas.
Arba kodėl visuomet rei

kalingas atsargumas?
Da iš nenovės yra likusi 

lotinų patarlė: “Homo ho- 
mini lupus.” Tai reiškia, 
žmogus žmogui yra vilkas, 
ir turint su kitais žmonėmis 
reikalų, mums visuomet rei
kalingas atsargumas. Bet 
šito atsargumo musų žmo
nėms kaip tik trūksta. Dė] 
to labai dažnai pasidaro di
delių nuostolių ir skriaudų.

Šituo klausimu “Vilniaus 
Žodis” paduoda keliatą la
bai ryškių pavyzdžių. Štai, 
kas atsitiko neatsargiam 
žmogui, kuris pasitikėjo sa
vo broliu:

Jį šaukia Steponu iš Pa
kapės. Tai žmogus šimtan 
metų linkstąs. Nuo kitų dar
bų atsigavęs. Dysnos upe 
iria nendrių prikrautą laivą. 
Vėjuotu metu ir neatskirsi: 
kur važiuojančio žmogaus 
galva, kur bangų išplauti 
meldai. Steponas — kam
pininkas., Gedziunėlių kapi
niu sargas ir varpininkas. 
Žiemos saulėleidžiais gū
džiai skamba kaimo varpas. 
O gal čia varpininkas šitaip 
variu kalba, jo sunešiota 
viltis, anoki senatvė?

Mėgsta kartais Steponas 
išsikalbėti. Ei, audriai se
niau gyveno! Burloko gyve
nimą gyveno. Miestuose bu
vo. Taupė skatiką prie ska
tiko. Ir vaidenosi jam nedi
delis, bet gražiai išartas sa
vos žemės gabalas. Pinigus 
siuntė .broliui kaime bedir
bančiam Brolis išrinko že
mės ir pirko aną. Dokumen
tus surašė savo vardu. Ste
ponas grįžo prakaitu užkru- 
tėton žemėn, bet brolis jo 
nepažino. Brolis išvarė. Ke
liolikos metų triūsą šuo ant 
uodegos nusinešė.

_______
Kitas pavyzdis:
Prieš porą dienų susiti

kau senai nematytą mokyk
los suolo draugą Kundrotą. 
Jis, dešimtį metų išbuvęs 
Argentinoj, grįžo į Marcin
konių smiltynus. Pardavė' 
motinos išsaugotą hektarą 
ir su savo sutaupom atsikėlė 
vienon Pabiržės valsčiaus 
padvarėn. Aiškiau sakant, 
atpirko nuo dvaro 10 ha 
lauko ir 3 ha girios bei pie
vų, Pinigus išmokėjo ir ra
mų ramiausia dirbo. Jis dir
bo, bet restoranuos prąsila- 
kęs ponas suktybių ruošėsi. 
Vieną dieną dvaro urėdas 
pas pil. Kundrotą pareika
lavo pinigų.

—Sumokėjau.
—Kur kvitai?
Pažadėjo kitą dieną nu

nešti kvitus. Kad ir mokyk
lose buvęs, kvitų nežiūrėjo, 
kaž kur nudėjo.

Senutė žemaitė viename 
savo veikaliuke yra pasa
kiusi : “Su dvaru rokuokies, 
ir akmenį rankoj turėk.” 
Tiesa, šventų šventutėlė 
tiesa.

Pil. Kundrotas nors žo
džius ir iš širdies dėjo, bet 
negalėjo įtikinti, kad rei
kiama pinigų suma jau se
nai išmokėta. Ponas te’sme 
sakėsi vos pusę tegavęs. Bu
vo ir šių ir anų liudininkų. 
Te’smas tetiki apčiuopia
maisiais dokumentais. Pi
liečiui Kundrotui telieka ši 
išeitis: arba atsižadėti že
mės, arba iš. naujo ji at
pirkti.

Be kitų dalykų, norisi at- 
kreipti dėmesys ir į mokes
čių mokėjimo sritį. Laikraš
čiuose sutinkama ir gyveni
me pastebima, kad sekvest- 
ratorius ar iždinė betarpiš
kai primena paragina mo
kėti sumokėtų mokesčių. 
Prieš keliatą metų seniū
nas Petkelis iš Pašilės (Dūk
štos valse.) gyventojos Kal- 
velienės paskutinius išeigi
nius kailinius atėmė, be to,

dar rankomis malamąsias 
girnas aprašė. Aitvaras Kal- 
velienei turtų neprineša, 
daržo smilčių duonai neiš- 
tenk?.. Bet moterėlė tai kiau
šinių dešimčia, tai sūriu žy
dui parduotu stengėsi' vals
čiaus skolas atsiteisti. Buvo 
ir tąsyk mokesčius sumokė
jus; po ilgų kamantinėjimų 
visas dalykas, laimė, išsi
aiškino, ir kailiniukai luš- 
non grįžo ir girnomis leista 
malti.

čia parodytas Amerikos ar
mijos leitenantas Schatzel, ku
ris Amerikos pasiuntinybėj Pei- 
pine, Kinijoj, nušovė Josefą 
Staniszewskj, lenką banditą.

Panašiai esti ir su šarvai- 
ku. Tai buvo Daugėliškio 
valsčiuje. Kelių prižiūrėto
jas pil. Sergedai paskyrė ra- 
vų kasti. Tasai pasipriešiną

—Kur kvitai?
—Namie.
Visur išvertė, jieškojo, 

žegnojosi tiesą sakąs, bet 
foimalamas formalumu: te
ko atkasti ravų keliais sieks
niais daugiau.

“Popierius baltas, bet 
sunkus” — anot tos paršų 
patarlės. Musų kaime valdi
niais popieriais permaža 
domimasi. Skudurą dar už
kemšama palubėn, saga įri
šama rišulėlin, o popierius, 
jei ir nesurukoma, tai numer 
tama.

“Atsarga gėdos nedaro.” 
Vertėtų visi’ - mokesčių pa
žymėjimai ir kiti kvitai sau
goti. O perkant ką nors 
brangesnio, išmokėtinai, vi
suomet pasiimti raštelį. Kai 
pardavimas ir pirkimas su: 
žymėta popieriuje prie liu
dininkų, išvengiama nerei-j 
kalingų išlaidų ir nesusipra^ 
timų. Dažnų nelaimių ir ne
smagumų kaltininkais esa
me patys. Ir žinia, kai patys 
įsipainiojame į pinkles, pa
tys ir kenčiame. Dera.

“Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams.

JAU GATAVAS.
“Keleivio” Kalendorius 

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

1938 metų Kalendoriuje 
yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ' ir vi
sokių “sekretų.”

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

Užmokestį galima prisių- 
'tį money orderiu, arba į; 
ledant į konvertą sidabrinį 
kvoterį. Bet dedant pinigą, 
iį reikia suvyniot į popierė- 
'ę, kad nepraplėštų konveb 
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. y
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IN KĄ BANDITĄ.

tas Amerikos ar- 
ntas Schatzel, ku- 
pasiuntinybėj Pel

oj, nušovė Josefą 
lenką banditą.

Šiuo metu, kai naujas1? 
Rumunijos ministeris pir
mininkas Gogą rengiasi 
griebtis žiaurių priemonių 
prieš 800,000' Rumunijos- 
žydų, kaimyninės valstybės 
skubiai uždaro sienas, bijo
damos, kad ių neužplūstų 
žydai pabėgėliai.

Bulgarija jau paskelbė, 
kad jos siena Rumunijos 
žydams yra uždai yta. Len
kija specialiai sustiprino 
šienos su Rumunija apsau
gą, kad pro tą sieną iš 
Rumuniios neprasiveržtų 
žydai. Bet vis tik lenkams 
vra prob'ema, nes daugelis 
Rumunijoj gyvenusiu žydų 
tribetuii Lenkijos pilietybe. 
Tokių žydų esą daug tūks
tančių. Manoma^ kad Len
kija turės juos priimti.

. Austrijos vyriausybė ren
gianti įstatymą, kuriuo bus 
Uždrausta žydams keliauti i 
Austriją. Tokie pat dalykai 
yra rengiami Vengrijoj ir 
Turkijoj.
j Normaliu laiku Sovietų 
ftusija, gal but, butų sutei
kusi pastogę tūkstančiams 
tokiu pabėgėlių, bet dabar, 
kai ioje vyksta “valymas” 
|r į kiekvieną svetimšalį žiu- 
j’iipa kain į šnipą, maža tėra 
vilties, kad ji priimtų Ru
munijos žydus.

Vien tiktai Čekoslovaki
ja, ’kurioje daug gyvena pa
bėgėlių iš Vokietijos, atro
do; ^pasiliks atvira Rumuni
jos pabėgėliams.

Paskutinėmis žiniomis iš 
Bukarešto naujoji Rumuni
jos vyriausybė mananti 
griebtis tokių žiaurių repre
sijų prieš žydus, kokių dar 
nebuvo nei vienam krašte, 
net nei Vokietijoje. Mano
ma. kad iš žydų, kurie po 
1920 metų gavo Rumunijos 
pilietybę, ji bus atimta; iš 
žydu dvarininku bus nusa
vinta žemė, žydams už
drausta apsigyventi kai
muose iš žvdų atimtos visos 
valstybinės koncesijoj ir li
cencijos ir žydams žurnalis
tams, gydytoiams, inžinie
riams. architektams uždrau
sta verstis jų profesija, taip 
pat laikyti teatrus ar kinus.

Vienas an°!ų laikraštis' 
paskelbė pas;kalbėiimą su 
mimsteriu pirmininku Go
gą. kuris nereiškė, kad iš 18 
milionų Rumuniios gyven
toju pusantro milijono vra 
žydu. Žvdai labiausiai įsi
galėję geležies kasvklose ir 
žibalo pramonėje. Gogą pa
reiškė. jog jis norįs svarbią
sias ūkio šakas suteikti ru
munų rankose.

Nesenai Japonijos vidaus 
reikalų minister! admiro
las Suecugu padarė pareiš
kimų, kurie verti dėmesio.

Japonija esanti pasiryžu
si pasiekti visos Kinijos pro- 
tektoriatą. Tai esąs Japoni
jos pirmas uždavinys jos 
didžiulėje Azijos progra
moje. Tuo tikslu busianti at
kilta Pietų Kinija nuo 

šiaurės Kinijos. Ministeris 
pareiškė, kad Japonija, ir 
visas kitas pasaulis, dabai 
gyvenąs, gal but, svarbiau
sią momentą. Tai yra tas 
laikotarpis, kai Japonija sa
vo ypatingo0- misijos veda
ma, žengia išlaisvinti gelto
na ia rasę iš baltosios rasės 
.viršenybės. Esąs galimas1 
dalykas, kad Japonija tuo 
keliu eidama turėsianti su
sidurti su kitais, bet gelto
noji rasė pagaliau nugalė-1 
sianti baltalą.

E~ą tame kare japonams į 
piimiausia teksią suniurti 
su Anglija, kuri vis dar be
prasmiškai visaip trukdo 
japonų žygį Kinijoj. Po An
glijos ateisianti eilė ir A-1 
merikai.

Prancūzų spauda pridu
ria, kad iš tu žodžiu matyti, 
jog japonai ruošiasi kariau
ti su visu pasauliu ir drauge 
pasijuokia iš vokiečių ir ita
lų, kad iie tokiu atveju turė
sią pereiti į geltonąją rasę.

PASMERKĖ ALIEJAUS 
TRUSTĄ.

Federalinis teismas Wis- 
consino valstijoj užpereitą 
savaitę atrado 16 aliejaus 
kompanijų kaltomis už 
slaptą susitarimą pakelti 
aliejaus bei gazolino kainas 
ir apiplėšti visuomenę. Už 
šitokius sąmokslus Sherma- 
no anti-trustinis įstatymas 
skiria po $5,000 pabaudos 
kiekvienai kompanijai. Su 
16 kompanijų apkaltinta 
ir 30 jų viršininkų, kurie 
taip pat gali but nubausti po 
$5,000 ir metais kalėjimo. 
Kadangi visos kompanijos 
ir jų viršininkai tuojau ape
liavo į vyriau^ teismą, tai 
bausmė tiems sukčiams tuo 
tarpu da nepaskirta.

ŠIURPI NELAIMĖ PRIE 
KULIAMOS MAŠINOS.
Pernaravos valsčiaus. Gir- 

ne’iu kaime gruodžio 22 d. 
ūkininkui Hanusauskui ku
riant javus arkline mašina, 
15 metu amžiaus dukrelės 
ant diėlingės susuko rubus 
ir ią pradėjo sukti ir laužyt. 
Kol sulaikė mašiną, buvo 
labai sunkiai sužalota ir po 
kelių valandų mirė.
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•” Kalendorius 
ms jau gatavas 
a jį užsisakęs, ga- 
i dabar.
tų Kalendoriuje 
daug naudingų 

nurodymų' ir vi- 
•etų."
riaus kaina yra;

bet ’‘Keleivio” Į 
is tik 25 centai, 
stį galima prisių- 
orderiu, arba į- 
onvertą sidabrinį 
?t dedant pinigą, 1 
įvyniot į popierė- 
praplėštu konveb

prisiųsti užmu
što ženkleliais po 
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šv. Hi.iacinto miestely, Kanadoje, ugnis anądien sunaikino 
milžinišką davatkyną, kuriame sudegė apie 50 vaiku, davat
kai ir kunigų, čia parodytas vienas apdegusiųjų vienuolių.

čia parodyta modernizuota ekspedicija,'kuri šiomis dienomis išvyko jieškoti paskandintų 
Ispanijos laivų Porto Rico apylinkėj. Manoma, kad tuose laivuose yra daug aukso. Eks
pedicijoj bus vartojamas orlaivis ir naujoviškas aparatas narui.

41,906,000 GYVENTOJŲ , 
FRANCUZIJOJ.

Gyventojų sura š y m as! 
Francuzijoj parodė, kad ji į 
turi 41,906,000 žmonių. Gy-1 
ventojų prieauglis Francu
zijoj labai nežymus, bet už
tai tenai žmonės ilgiau gy
vena negu kitose šalyse. 
Kiekvienam 1,000 gyvento 
jų Francuzija turi 140 žmo
nių senesnių kaip 60 metų. 
Tuo tarpu Anglijoj tokių 
yra 115 kožnam tūkstan
čiui, Vokietijoj 110, Itali
joj 108, Amerikoj 85, Japo- 
nioj 74, o Rusijoj tik 66.

* ft —----------- ,
ANGLIJA ATSISAKO UŽ
DARYTI KONSULATĄ 

LENINGRADE.
Iš Maskcvs pranešama, 

kad Anglija atsisakė uždary 
t i savo konsulatą Leningra
de, paaiškindama, jog da
bartiniu laiku ji turinti iš vi
so tik tą viena konsulatą 
Sovietų Sąjungoj ir jis tenai 
esąs reikalingas pasus vi
zuoti žmonėms, kurie vyks
ta iš Rusijos į Angliją. So
vietai reikalavo, kad Angli
ja tą konsulatą uždarytų.

SUOMIJA STATOSI LAI
VYNO BAZE.

Helsingforso žiniomis, 
ties Tarkų miestu Suomija 
statysianti moderninę bazę 
karo laivynui, o to laivyno 
ji neturi. Taigi Rusijoj ma
noma. kad toji bazė skiria
ma Vokietijos laivams, kuo
met kils karas su Sovietais.

LEDAI SUGRIOVĖ NIA
GAROS TILTĄ.

Susigrūdę ledai pereitą 
savaitę išgriovė ir sulaužė 
tarptautinį Niagaros tiltą, 
kuris jungė Jungtmes Vals
tijas s" Kanada. Nuostoliai 
labai dideli.
3 METAI KALĖJIMO UŽ 

ŽMONIŲ VERGIMĄ.
Pi suolas Mis

sissippi vai' tijoi j).raitą są- 
va’tę nasmerkė tr'ms me
tams ka’ėj’mo turtinga far- 
meri Deękerj už dviejų 
juodveidžių pavergimą.

' BKAS LIETUVOS 
LIAUDIES KOVOJO JAM.

ALDLD 95 kuona (Ka- 
nuskasinm Ont ) misiuntė 
Kanados Lietuviu Komit ?tųi 
i 'Urvo' L'audžiai Ginti 
$14.60 aukų priešfašisti- 
niams kaliniams Lietuvoj 
paremti. J. A. L

Komiteto vardu reiškiu 
širdingiausią padėką drau
gams kapuskasing’iečiams 
UŽ aukas. J. Lesevičius, 

KLKLLG Sekretorius.

PITTSBURGHAS AP
VAIKŠČIOS LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĘ.
20-ties metų Lietuvos ne

priklausomybės jubilėjaus j 
Iškilmės Pittsburghe įvyks 
13 vasario vakare, LMD. 
svetainėje, 142 Orr st.

Bus puiki programa: dai
nos, muzika ir vaizdelis, 
prakeičiui su trumpomis 
prakalbomis. Kalbėtojų bus 
ir iš toliau, ir vietinių. Visi 
lietuviai turėtų čia atsilan
kyti. Įžanga dykai.

J. Baltrušaitis,
Rengimo K-jos narys.

Ar Brevo Kristus?
Išėjo iš spaudos hauja knyga,

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knyga 
SVEIKATA LIGONIAMS

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

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

ITALIJOS LAIVYNAS 
BOMBARDAVO ISPA

NIJOS MIESTĄ.
Panedelį iš Ispanijos at

ėjo žinių, kad penki fašistų 
karo laivai bombaiVlavo 
nuo jūrių Valencijos mies
tą. Du laivai buvę italų, tik 
perdažyti Ispanijos fašistų 
spalvomis ir pavadinti ispa
niškais vardais.

New Yorke anądien banditai 
nušovė policininką Tornatorą. 
Čia jo vaikas sėdi ant laiptų ir 
verkia tėvo.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BO N KŪTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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

BRIDGEWATER DARBI
NINKŲ KO-OPERATIVfi 

DRAUGOVĖ, Ine.
daliniNkų ATYDAI!

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
14431 Chicago st., Dolton, III.

Jurgis Giedraitis, sūnūs Juozo, pa
jieškau brolio ANTANO GIEDRAI
ČIO. girnų io Kil artų mieste, Vilka
viškio ans’ r. Prašau jį atsišaukti,, y- 
ra svarbus reikalas. Atsiimk savo 
turtą iš va džios arba pavesk jį man. 
Jeigu greitu laiku nepradėsi rūpin
tis, tai liks va'džiai. 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 Rvgos, 
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 adresu, 
busiu dideliai dėkingas. (5)

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

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

651 Seneca avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau KAROLINOS NARVI- 
LAITES iš Pajuodupio kaimo, Garž- 
dų paranijos ir kitų pažį taniu, pra
šau atsiliepti j šį pajieškojimą. Kurie 
žinot kur ji randasi, prašau pranešti. 
Pajieško. (6)

Izabele Petrikaitė-Burbienė.
425 Cumberland st., Rumford, Me.

Pajieškau ONOS PUIDOKA1TĖS, 
išvažiavo iš I.ietuvos po karo; paei
na iš Kretingos apskr., Platelių mies
telio. Gyveno Chicagoje. Prašau atsi
šaukti. Jei kas žino apie ją, prašau 
pranešti jos adresą, busiu labai dė
kinga. (.7)

Magdalena Balčienė-Ma iliauskaitė 
108 Bellewoods avė..

Toronto, Ont., Canada.

APSIVEDIMAI.

Daug dalininkų nepridavė 
te.singų adresų, dėl tos priešas-, 
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.

PAJIEŠKAU DARBO ANT UKftS.
Esu patyręs ūkės darbininkai, esu 

dirbęs pas aukštos klasės farmerius, 
vokiečius, olandus, daug metų turė
jau savo farmą. Bet aš nemyliu dirbt 
pas tokius ūkininkus, kurie darbi
ninką nori priversti garbint nebūtus 
daiktus. Bet kam reika’ingas teisin
gas ir geras darbininkas, prašau at
sikreipti laišku. (6)
Frank Bartosh, R. F. D. 2. Pro pect, 
% Visockes Farm, Wateibury, Conn.

Sveikata—Turtas
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik butų sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įveitini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
Kaip tai: reumatizmą, rankų ir kojų 
gėlimą, r.ikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
ranku-kojų tirnimą, di'glius, tuojaus 
reikalauk D E K S N I O GALINGOS 
MOST1ES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementu iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių: kuri turi savyje ga'tn- 
gą šilumą, šildymą kaip saulės spin
duliai, sunaikina reumatiškus skaus
mus ir palengvina žmogui. Deksmo 
Galinga Mostis tūkstančiam; pagel
bėjo. pagelbės ir tamstai. GARĄN- 
TUOJAM. kad, pavartojus kulis sy
kius, aplaikysi palengvinimą šr pi
nigus grąžinant.

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

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klaupkite visada 
tain DEKEN’S O1TMENT.

PASARGA: Jeieu norite gauti 
tikrąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DĘ- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir 
siulvtų.

Visada žiūrėkite, kad but užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
gausite tikrąją' Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų. 
DEKEN’S OINTMENT CO.

wAPTFripn rnwN

Jieškau Darbo ant Farmų
Pas gerą žmogų arba našlę mote

rį; aš galiu dirbt kaip darbininkas ir ] 
galiu gaspadoriaut, esu našlys, 50 1 
metų, moku gerai visokį darbą ir ga
liu pataisyt. Kas vasarą dirbu ant 
farmų. nesu girtuoklis tabako nevar- I 
toju. Kam toks darbininkas reikalin- 

. gas, prašau atrašvt laišką.
JOE IZDANAS (7) į

| 208 W. Main st., Westville, Ill.

i Jieškau Darbo ant Farmos. 
' Esu patyręs visokius farmų dar
bus, mokinuos ūkio mokykloje Ma
dison, Wis. Valdau traktorių, Tre
kus, Karus. Moku Karpenderiaut. 
Jaunas vyras. Klauskite laišku.

J. J. SHALTIS (7)
Route I, Box 88, Libertyville, Ill.

TĖMYTINA.
KACHAN’S'SALVE (Mostis) 'haul; 

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLE 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (įjupuškimo), Poison Ivy, 
Atheletes (sutrukime ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, tėji 
MOSTIS labai pasekminga jgyduolė. 
Kaina tos MOSTIES 70c. ;|risiūn- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 8P’ centų. 
Tą Stebėtiną Mostį galima gaut pa* 
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES. ’ 
NORTHBORO, MASS., •

300 Visokių Žolių
Rarųunių, Liepžiedžių, ČįobrlaliU, 

Kaštavolo, Debesylo, šaruočio, Truk- 
žolių, Valerijonų, Našlelių, Katmėžių 
ir daugybė kitokių, 25c. už pakelį; 
Geriausios Trejos-devynorios 6Qc. 
3 pakai už $1.20.

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

SPENCERPORT, N. Y, 
——---------------------- ; A.J

PARDUODU LIETUViŠ*
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, ru<L 
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilson St..

Waterbury, Conn.

Noriu, susipažint su rimtu darbi- 
I ninku vyru, kuris mokėtų kokį nors 
amatą. Rašykite laišką sekančiu ad
resu: MARY (5)
1811 Second st., Eureka, Calif.

Pečių muskulus jelia ?
Petys ištampytas?

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS
parduodamas po 3Sc. ir 70c.

■fAIN-EXPELLER i

| -* M m » »»» »^»»»»»»»»»»»»» • ■ • ™ •••••••

į SVARBUS ATSITIKIMAI i
i ĮVYKSTA KASDIEN į

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
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

I --- —--------- - _ ’ 2 : —

' “NA UJIENOS”
• 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Kaip Baltimorės Lietuvių Siuvėjų Skyrius
Rinkosi Naują Valdybą.

i to, jis per fasištų laikraš-
1 čius išvadino “Keleivį” 
“niekšais.” O kada unijos 
susirinkime buvo prie sie
nos prispaustas, kad pasi
aiškintų, tai Jenkins sten
gėsi iš to išsiginti. Bet, jo 
nelaimei, “Keleivio” laiš
kas pasiekė skyriaus sekre
torių. Laiškas buvo perskai
tytas ir jame klausiama: 
"Ar ištiktųjų A. C. W. of 
America 218 lietuvių sky- 
i ius įgaliojo p. Jenkinsą va
dinti ‘Keleivį’ niekšu? Jei 
aip, tai už ką? Ką ‘Kelei

vis’ bloga padarė lietuvių 
skyriui?”

Perskaičius tuos žodžius, 
pas Jenkinsą visos blusos 
numirė. Jo veidas darėsi 
ai raudonas tai juodas, tai 

baltas, o plaukai pasišiaušė 
■ aip ožio. O čia susirinki- 
ic iš visų pusių šaukia: 
Atšauk!... atsiprašyk. ‘Ke

leivį’ !...”
Dabar Jenkins žiuri į 

1 raugu s ir šiaip pažįstamus 
kaip katė iš miltų išlindus.

prie ko fašistai 
Jenkins

Jau Parduodamos Pavasario Skrybėlės

Baltimore, Md.

Prieš rinkimus, ponas C. 
C. Jenkins gyvu žodžiu ii 
per spaudą sakė: “Aš ii 
daugelis kitų žino, kad ko
munistai jau senai rengiasi > 
tiems rinkimams. Jie trokš
ta paimti valdybos vadeles 
j savo ranka?...”

Tiesa, komunistai valdy
bos vadeliu negavo, bet ii 
p. Jenkins vadelių neteko. 
Netik vadelių neteko, bot ii 
iš vežimo gavo išmest lau
kan. Labai gerai, kad Bal- 
timorės kliaučiai taip pada
rė: Jenkinsą išmetė iš savo 
tarpo, kai paseno į grybą.

Pažangiųjų darbininkų 
priešai, prie kuriu ir Jen
kins priguli, dėjo visas pa
stangas, kad neprileidu- 
pirmeiviškų darbininkų i 
valdybą. Jei komunistai bu
tų nors pusę tiek pasidarba
vę, kiek darbavosi jų opo
nentai, tai lengvai butų su 
mušę savo priešus, nes ko
munistų priešai gavo tik 13 
balsų daugiau.

Jeigu komunistų kandi
datas j ACW cf America 
218 skyriaus pirmininke 
vietą nebuvo išrinktas, tai 
komunistų pačių kaltė, nes 
jie mažai tedarbavosi tam 
tikslui, mažai kreipė dėme
sio į tai. Komunistai galėjo 
lengvai gauti 13 balsų, ku
rių jiems truko.

Dabar grįšim prie opo
nentų, kurie prieš rinkimus 
šaukė: “Gelbėkim iždo tur
tą, nes jeigu komunistai už
griebs, tai jo nei dulkelės 
neliks.” Bet ant galo taip 
atsitiko, kad tas žmogus, 
kuris daugiausia rėkavo, 
taip toli nuo iždo liko at
mestas, kad jis negali iždo 
netik pačiupinėt, bet negali 
nei užuosti. Tas nelaimingas 
žmogelis, tai ponas Jenkins, 
kuris tūlas laikas atgal Įsi
rašė į ALDLD., kad su jos 
narių pagalba galėtų įsi- 
briauti į unijos valdybą. Ži
noma, taip ir buvo. Na, o 
kada į valdybą įsigavo, ta
da susibičiuliavo su fašis
tais, pradėjo pažangiuosius 
darbininkus taip šmeižti, 
kad “Keleivis” negalėjo jo 
raštų nei talpint, nes buvo 
perdaug nešvarus. Tuomet 
Jenkins ėmė rašinėt "Kelei
viui” atvirus laiškus, saky
damas: “Aš kalbu vardu 
A. C. W. of America 218 
Lietuvių skyriaus.” Negana

• Tai ve, 
Jenkinsą privedė, 
kandidatavo visur, bet nie
kur negavo išrinkti. Net ir iš 
korespondentų gavo išmes
ti. Ir jau kitą koresponden
tą 218 skyriaus valdyba at
sisakė rinkti. Reiškia, di- 
džiausis lietuvių skyrius, 
koks yra Amerikoj, paliko 
be korespondento. O kodėl ras, pirmininkas; V. Pečiu-1 
taip buvo? Todėl,, kad susi- lis, vicepirmininkas; A. Za-

i .i ... , finansų raštiniu-;
J. Miliauskas, nutari- i 

•mų raštininkas; J. Bubnys, 
maršalka.

___________  
Coat:___________ -----

Chapeau of 
i Imported straw

O®
telthaį

Turbut niekas pasauly taip nesiskubina, kaip moteriškų madų išradėjai, 
neįpusėjo, o rinkoj jau pasirodė naujos mados skrybėlės pavasariui.

pratusių darbininkų priešai blackas, 
nenorėjo įsileisti pažanges- kas;
nį darbininką Į tą vietą.

Kas dabar lieka Jenkin 
sui daryti ? Aš patarčiau: 
jam pasikviesti “Vienybę” 
i talką kad padėtų išgerti tą 
purviną vandeni, kuri ji pa
dėjo jam prispiaudyti.

Aš nuo savęs dėkoju “Ke
leivio” redakcijai, kad at
skleidė mums tikrą p. Jen-

$
štai, žiema da

Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
 M. MICHELSONIENĖ. Į I

nem riekutėm supiaustytų 
morkų. ’Užpilti vandens 
tiek, kad tik apsemtų ir už
kaisti. Dar pridėti druskos, 
grūstų karčiųjų pipirų ir ža
lių bei džiovintų petruškų. 
Kai užvirs, nukaisti ir įsta
tyti į pečiuką arba ant labai 
lėtos ugnies šutinti kol mor
kos pasidaiys visiškai mink
štos. Maišyti nereikia. Kai 
sušus. — duoti stalan.

Marku daržovienė kitaip. 
—2 svaru morkų nuskusti, 
numazgoti, smulkiai su
piaustyti, sudėti į puodą, už
pilti vandens, kad apsemtu 
ir užkaisti. Pridėti truputį 
draskos ir porą šaukštukų 
cukraus. Kai suminkštės, 
pridėti porą šaukštų sviesto 
ir šaukštą miltų. Užvirinti ir 
duoti Į stalą.

Morkos su lašiniais. — 50- 
gramų lašinių smulkiai su-

KOKIE VALGIAI GALI
MA PAGAMINTI IŠ 

MORKŲ.
Morkos yra labai sveika 

vartoti, nes jos turi daug vi
taminų ir draskų. Ypatingai 
naudinga jas vartoti silp
nesniems organams. Vai
kams labai sveika duoti ža
lių morkų sunkos. Mažiau 
morkų turi vartoti tik nutu
kę arba sergą cukraus liga.

Markų koše. — 2 svaru 
moikų švariai numazgoti, 
sudėti Į verdantį vandenį ii 
užvirinti. Paskui išgriebti, 
nuskusti, smulkiai supiaus
tyti, sudėti į puoduką, už
pilti vandens, kad apsemtų 
ir užkaisti. Pridėti draskos. 
Vjrti kol pasidarys visai 
minkštos. Tada pertrinti per 
sietelį, sudėti atgal į puodu
ką, įdėti apie 100—50 gr. 
siecto, truputį druskos, porą 
šaukštu grūstų sausainiu ii .• • - • .
1 stiklų saldžios Smetonos, l>‘austytj ir paspirginti su 1 
bei pieno. Truput} pavirinti 
ir duoti į stalą prie kokios 
nors šviežios mėsos, kaip tai

No. 5.
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smulkiai piaustytu svogūnu. 
Supilti į puodą ir įdėti 2 sva
ru nuvalytų ir smulkiai su- 

_• Užpilti 
vandens, kad tik apsemtų, 
pridėti draskos, grūstų kar-

kepsnio, kotlietu, paukštie- morkų.
1 . 7 1 vandene kad ri knos ir tt.
Keptos morkos. — Mor- čiujų pipirų, šaukštuką cuk- 

kas nuskusti, sudėti į ver-I raus ir užkaisti. Virti ant la- 
dantį vandenį, įdėti truputį 
druskos ir virinti kol liks pu
siau minkštos. Tada išgrieb
ti, supiaustyti pailgais plo
nais gabaliukais. Keptuvėje 
įkaitinti sviestą, morkas pa
barstyti cukrumi ir dėti į 
keptuvę. Kepti, kad iš abie
jų pusių apraustų. Paskui 
duoti prie keptos mėsos.

Morkų pudingas. — Pu
dingui paprastai vartoja
mos ne jaunos, bet senos 
morkos. Jas reikia nuskusti, 
sudėti į verdantį vandenį ir 
virinti kol liks visai minkš
tos. Tada išgriebti iš van
dens ir sumalti mėsos mala
mąja mašinėle bei pertrinti 
per sietelį. Morkų košės turi 
būti 2 svarai. Paskui paimti 
6 trynius, įdėti 6 smulkiai 
supjaustytus ir paspirgintus 
svogūnus, truputį grūstų pi
pirų ir viską sudėti į morkų 
košę. Pridėti 150 gr. sviesto, 
1 pakelį baking sodės ir 150 
gramu miltų. Viską gerai 
sumaišyti. Likusius 6 kiauši
nių baltymus suplakti į pu-1 
tas. Sudėti į paruoštą masę,' 
atsargiai išmaišyti, supilti į 
sviestu išteptą ir miltais iš
barstytą formą ir pakepti į 
pečiuką. Kai iškeps duoti į 
stalą su lydytu sviestu.

Morkų daržovienė.— Pa
imti 50 gramų sviesto, ištir
pinti, įdėti porą smulkiai 
piaustytu svogūnų ir 2 svaru 
nuskustų, numazgotų ir plo-

bai lėtos ugnies uždengus, 
kol morkos visai minkštai 
sušus. Tada duoti stalam

Morkų kisielius. — Nu
skustas ir numazgotas mor
kas išvirti vandenyje į kurį 
įdėti gabaliuką cinamono. 
Kai morkos visai išvirs su
tarkuoti stambiai tarkuo
jančia tarka, sudėti atgal į 
vandenį, kuriame virė ir į- 
dėti cukraus, kad butų sal
dus. Užkaisti ant ugnies. 
Kiekvienam stiklui sunkos 
įmama 1 valgomas šaukštas 
bulvių krakmolo. Krakmolą 
reikia atskiesti šaltu vande
niu ir kai sunka užvirs at
sargiai pilti gerai maišant 
mediniu šaukštu. Supylus 
užvirinti ir nukaisti. Sudėti 
į kokį nors bliuduką ir pa
statyti šaltoj vietoj, kad at
auštų. Į stalą duodama šal
tas. Prie jo paduoti saldų 
pieną.

Morkų užkepimas.—Mor
kas nuskusti, numazgoti ir 
smulkiai supiaustyti..Paskui 

■ kiekvienam morkų stiklui 
pridėti po šaukštuką cuk-' 
raus, išmaišyti ir pastatyti, 
kad morkos išleistų sunką., 
Tada įdėti keptuvėn sviesto, 
sudėti morkas ir paspirginti 
gerai maišant. Paskui sudė
ti į puoduką, užpilti Smeto
nos, kad apsemtų ir pas^a- 
tyti į nelabai karštą pečiu
ką 15 minučių. Duoti į star 
lą prie šviežios mėsos.

Tysliavai su “Svečiu.” Jie 
stengėsi vis kenkti Kliubui. 
Kuomet buvo suruošti VVS. 
šokiai, tai per “Vienybę” 
jie tuoj stengėsi užduoti 
“širdies skaudėjimą” Kliu
bui, kad pas juos' “daug” 
publikos buvę (dauguma 
francuzų!),

Kliubas visai nepyksta, 
jūsų publikos neskaito ir ne
skaitys, galit šokti už Vilnių 
kiek patinka. Sakotės, liko 
“gražaus pelno” iš tų šokių. 
Tas labai gerai, tik sunau
doki! jį tam tikslui, kuriam 
žadėjot. Bet pasirodo ki
taip: aprėdėte “Kalėdų Die
duką,” pripirkote alaus — 
ir davai “vaduoti” Vilnių 
bažnytinėj salėje! Taip 
Vilniaus neatvaduosite.

Taigi aš patarčiau “Sve
čiui” apie Kliubą daugiau 
nerašinėti, nes “ponaitis” 
nesi Kliubo narys, tenai

BRIDGEPORT, CONN.
Amerikos Lietuvių Kon
greso šalininkų konfe

rencija.
Konferencija, laikyta 16 

sausio dieną, 1938 metų, 10 
--------------- Ival. ryto, Lietuvių svetainė-

WATERBURY, CONN. į je, 407 Lafayette st., Bridge- 
I porte. Konferenciją sušau 
I ke Amerikos Lietuvių Kon- 
Igreso Lietuvos demokrati
jos atsteigimui komitetas, 
kad įsteigti Kongreso Ap
skritį Connecticut valstijoj. 
Delegatų pribuvo iš įvairių 
Conn, valstijos miestų, nuo 
14 skirtingų organizacijų. 
Be to, atsilankėjr laukiamas 
svetys, drg.
Brooklyno. Drg. Buivydas 
daug dirbo už atsteigimą 
demokratijos Lietuvoje ir 
jis patiekė daug gerų pata
rimų musu apskričio steigė
jams. Po rimtų diskusijų, 
vienbalsiai nutarta steigti į pirštu darbo dar neparodei, 
Am Liet. Kongreso apskru taj vjsaį bereikalo verkšle- 
cio komitetą^ Conn, vaistu > nj Tom savo ašarom Kliubą 
jau Beto, uzgirta sumany- i neapkrikštysi fašistiniu var
mas saukti Kongresas siais į fju Taip pat prįe pirminin-

Jsnęsta pora rezo- į-0 keliukų nejieško, nes 
liucijų, kurios nepoilgam | Juškevičius yrą demo- 
pasirodys spaudoje. ■ kratinio nusistatymo žmo- 

Dar vienas geras dalykas, gos ir jisai neįsileis tamstos 
(ai nutarta surengti milži- j siūlomų fašistinių prekių, 
mškas autingas sekantį se- j ąį patarčiau kliubiečiam 
zoną: Dabar tik reik ta susu iššluoti laukan fašistinį

Brooklyno laikraštį, nes tok
sai laikraštis tik teršia šva- 
lią Kliubo atmosferą.

Rep.

S. Raymond

Šis-tas apie musų pažan
giuosius.

Kas darosi dabar musų 
pažangiųjų tarpe, gal mažai 

kinso veidą. Tiesą pasakius, kam žinoma, bet yra faktų, 
iis nėra joks C. Č. Jenkins, kad Maikis su tėvu apie 
bet Kastantas Žvinklis. Tai 1 
jo tikras vardas ir pavardė. 
Savo laiškuose “Keleiviui” 
jis melavo, kad jis 218 sky
riaus vardu tuos šmeižtus 
rašinėjęs. Bet kaip matom, ---- ------- ----- ,
218 skyrius neima už jį jo-, bandysime tik taip sau per
klos atsakomybės ir nutarė, spėti. Jakubonis buvo susi- 
kad jis pats turi atsiprašyti pratęs darbininkiškoje veik- 
“Keleivio” redakcijos. Ar loję vyras, bet dabar kaž-

Waterburio savo pažįsta
mus pradėtų diskusuoti. Pas 
mus yra “103” Kliubas, pir
mininku- yra V. Jakubonis. 
Nesinori jo labai karštai va
noti beržinėmis, šį kartą

Buivydas iš

jis atsiprašė, mes dar nesam koks “ledokas” pasimaišė 
(Ne, neatsiprašė.— makaulėje. Jis yra ilgame-

New Yorko Parodos Simbolis.

1939 metais New Yorke atsidarys Pasaulio Paroda. Prie 
parodos vartų stovės ši Mitra nos stovyla, simbolizuojanti 
“Rytojaus Dvasią.”

matę. (
Red.)' “ itis“103” Kliubo pirminin-

Musų skyriaus valdybon kas ir jam pirmininkaujant 
išrinkti šie žmonės: P. Ja- Kliubas nesmuko, bet augo.

— Bet štai iš netyčių susiorga- 
' nizuoja “Bolling Lyga.” 
Gal toji lyga nėra taip jau 
bloga, bet jeigu ją tverti ii 
palaikyti vien tam, kad sa
vo vardas, žemint, tai čia, 
Vincai, jau bloga. O Vincas 
ją sutvėrė vien tik klerika
lams ir pats atsistojo prie
šaky vairuoti.

“103” yra Waterburio pa
žangiųjų Kliubas, bet jo 
pirmininkas pasidarė labai 
artimas klerikalams, jis arti 
su jais susibičiuliavo, dau
gumą vizituoja ir jau eina 
girdas, kad Vincą klerika
lai ruošiasi da šįmet vest 
velykinės. Jie sako, kad ta
da Vincas vėl bus be grieko 
ir bus tikrai ištikimas.

i ■ Ar taip bus, ar nebus, bet 
apie Vincą taip pas mus pla
čiai kalbama. Jeigu iš tiesų 
su Vincu tas įvyktų, tai jam 
iš to maža “garbė,” bet pa
rapijoj yra visokių davatkė
lių, kurios turi ilgus liežu
vius kaip “čiuros,” tai gali 
Vincą nusiviliot.

Bet mes tave, Vincai, per
spėjau; tokių žmonių saugo
tis, gerbk pats save ir nepa
gadink mumyse gerbtinos 
praeities. Bet jeigu tu mums 
padarysi negarbę, tai mes 
versti busim tave “pašlo
vint.” Kliubo narys.

domėt tuo visai pažangiajai 
visuomenei ir plėsti Ameri
kos Liet. Kongreso organi
zaciją Conn, valstijoj.

Reikia remti ją visokiais 
budais. Ypatingai musų pa
žangioji spauda gali daug 
šį darbą paremti moraliai. 
Be abejonės, ji ir parems

M. Arison.

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METU JAUNESNE

X|

K GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

Gulivero Kelioi.ės į Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks

lais. Kaina ..............................

MONTREAL, CANADA.

“Vienybės” “Svečias” 
s’ulo kliubiečiams “planus” 
iš Vilniaus Vadavimo Są
jungos. kaip jisai turėtų 
tvarkytis. Pagal jo fašistinį 
išmanymą, Kliubas turėtų 
būti fašistinis, ir visus ki
taip manančius apšaukti 
“komunistais.” Palikti Kliu- 
be tik fašistus, kurie nieko 
naudinga nėra padarę ir ne
mano padaryt.

Tas “Svečias” kabinėjasi 
prie Kliubo pirmininko, kad 
šis neleidžia sukti fašistam 
lizdo Kliube. Teisingiau pa
sakius, kam pirmininkas ar
do jų planus ir parodo žmo
nėm, kas ta “Vilniui Va
duoti Sąjunga,” kokio plau
ko žmonės joje veikia ir ką 
jie veikia, kaip jau pasiro- 

‘.'."50c.dė diriguojant “ponui” J.

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilini.-!, Plaukų slinkimą ii 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuria.n žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti, taiso žilus plaukus koki bu
co, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentu.
VALORTONE HERB CO.,

Dept. 4,
P. O. Box 54, Danville, III.
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SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knyjroje yra trijų njžių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINI6KOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia 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.

Parodj 
buvo vie 
gujų, ku 
trofoj M 
tavas at: 
žo. Visi 
kui užsic 
ir lavonE 
žinti jų
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* KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
i (Nuo rausą korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Didvyris, Ar Kvailys?

Kaip Degtinė Supra- Iš Keršto Nužudė 
stino “Neprastą

Žmogų.”
Kaimyną.

Seveiionių
Viktoras Klapaiausk=is ta
po apkaltas geležiniais ir 

nuteistas katorgon.
Štai prie ko degtinė ii 

linksmas gyvenimas gali 
kartais privesti ir “neprastą 
žmogų.’’

Pilviškiuose viename ban
ke Viktoras Klapatauskas 
buvo vedėju ar direktorium, 
gavo gerą algą ir galėjo ra
miai gyventi. Bet degtinė 
sugriovė jo ir kitų gyveni
mą. Praėjusių metų vasario 
23 d. Klapatauskas girtuok
liavęs Vilkaviškyje, o pas
kui nutarė atvažiuoti dar i 
Kauną pasivaišinti.

Sėdo į traukinį ir važiuo
ja — bene čia truks. Trau
kiny susipažįsta su kauniete 
panele Al. Cimbolaite.

Kaune, prie stoties pasi
samdė vežiką ir važinėjasi 
gatvėmis. Sugrįžę prie sto
ties užeina į Lozaną. Čia su
sitinka su dailininku Vladu 
Gaideniu, kuris taip pat 
mėgsta išgert ir tą vakarą 
buvęs girtas.

Nors Gaidenis su Klapa- 
tausku nepažįstami, bet gir
tiems daug nereikia: prade
da bartis, ginčytis'neva dėl 
vežiko ar dėl panelės.

Kadangi Klapatauskas 
turėjo revolverį, tai jis tuo
jau už revolverio ir pradėjo 
šaudyti. Viena kulka patai
kė Gaideniui į nugarkaulio 
smegenis ir jis vietoje mirė.

Klapatauskas pasisamdė 
vežiką ir norėjo pabėgti, bet 
kur čia nubėgsi, kai policija 
šaudydama vejasi paskui.

Sulaikytas Klapatauskas 
dar atsikalbinėja, sako, at
siprašau, aš neprastas žmo
gus — tautininkų organiza
cijos narys ar aukštas valdi
ninkas. Bet niekas į tai ne
žiūri. žmogų nužudei (gir
tas ar negirtas), tai ir sėsk į 
kalėjimą. Vasarą Klapatau- 
sko byla jau buvo paskirta 
spręsti ir kadangi jis blaš
kėsi, buvo neramus, tai Į tei
smą varant ir posėdyje bu
vo apkaustytas pančiais. 
Tąsyk byla buvo atidėta, o 
jis paleistas iš kalėjimo už 
20,000 litu kaucijos.

Sausio 4 d. Klapatausko 
byla buvo antrukart spren
džiama. Jis pripažintas kal
tu ir nubaustas trejais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Aną dieną 
kaime, Kruonio valsčiuje 
rastas nužudytas to kaimo 
gyventojas ūkininkas Juo
zas Gataveckas.

Tiriant Gatavecko nužu
dymo aplinkybes, paaiškė
jo, kad tą vakarą Gatavec
kas buvo svečiuose pas savo 
kaimyną Matulevičių. Pas 
Matulevičių ir daugiau buvo 
svečių, jų tarpe Jokūbas 
Matulevičius iš Rokiškio 
kaimo taip pat Kruonio vai.

Ant velionies J. Matule
vičius turėjo piktumą už tai, 
kad Gataveckas neva netei
sėtai iš Jokūbo Matulevi
čiaus uošvio ir švogerio iš- 
jieškojęs 1,000 litų ir iškė
lęs bylą už melagingą paliu
dijimą teisme.

Taigi, kai Gataveckas iš
ėjo namo, tai įkandine jį iš
sekė J. Matulevičius ir prie 
kluono rungu pradėjo Gata- 
vecką mušti; rungui sudau
žė galvą ir Gataveckas ten 
pat tuojau mirė.

J. Matulevičiui Gatavec- 
ką nužudyti padėjęs, pa- 
kurstęs jį, jo kaimynas Pra
nas Vitkauskas.

Jokūbas Matulevičius su 
P. Vitkausku areštuoti ir pa
dėti kalėjiman, o Gatavec
kas palaidotas.

štai New Yorko karikatūristas Nelson Harding, kuris puo
lė i šaltą jurą šunį gelbėt ir paskui pats turėjo šauktis pa
galbos. čia jis parodytas jau išgelbėtas kartu ru savo šu
nimi. Senmergės mano, kad jis didvyris, o vyrai sako— 
kvailys. Kaip jus manot?

PADIDINTAS CUKRAUS 
AKCIZAS.

Paskelbtas Akcizo tarifų 
i įstatymo papildymas, bū
tent, cukraus akcizas padi
dinamas šešiais centais vie
nam kilogramui cukraus. 
Padidintu akcizu apmoka
mas cukrus, kuris “Lietu
ves cukraus” akc. b-vės par
duodamas nuo šio įstatymo 
pakeitimo paskelbimo ligi 
1938 m. rugsėjo 1 d.

Dėl akcizo 
cukraus kaina 
pakelta, o tik 
raus” b-vė daugiau sumokės 
akcizo mokesčių valstybės 
iždui.

padidinimo 
nebusianti 

“Liet, cuk-

Gili Žiema Žemai
čiuose.

Šįmet visoje Žemaitijoje 
nepaprastai daug sniego. 
Rogių kelias butų neblogas, 
kad neužpustytų. Šaltas žie
mos vėjas, šokdamas praga
rišką šokį, žarsto baltąjį 
sniegelį po laukus, miškus ii 
klonius. Vėjo supilti sniego 
pastatai vietomis siekia net 
iki 2 metrų aukščio. Blogai 
kad pasnigo visai nepaša
lus. Ūkininkai bijo, kad ne
išgadintų žiemkenčių. Be 
to, labai blogai kirsti ir vež
ti miškas, nes miškuose 
daug sniego. Praėjusieji 
metai ilgai bus atmintini 
gamtos įvairumais ir netikė
tumais. Pavasaris buvo ank
styvas, sausas su vėlokai pa
sireiškusi o m is stipriomis 
šalnomis. Vasara: šilta ii 
nepaprastai sausa su įvai
riais augalų kenkėjais. Ru
duo taip pat sausas, šiltas ii 
vėlyvas. Rudenį žydėjo gė
lės, vaismedžiai, sirpo uo
gos,-noko daržovės ir daug 
kitų gamtos keistumų buvo. 
Bet, štai, visai netikėtai ii 
nelauktai, vieną gražią ru
dens dieną sugriaudė per- 
perkunas. Pradėjo snigti 
snigo, snigo ir tiek daug 
prisnigo, kad žemaitis var
giai begali išsikasti iš savo 
samanotos bakūžės. Pasi
raukęs naujas vyžas, žemai
tis ūkininkas ruošiasi va
žiuoti į mišką kuro.

Didžioji Linksmybe kurapkoj gaišia
a v . f/. r BADU.Ašaromis Virto. . .______ Dėl žiaunos žiemos, Pil- 

Prieš adventą paskutini i v^kjų_ valsčiuje laukiniai 
šeštadienį gal visoje Lietu- paukščiai ir gyvule, i ai vei- 
voje kiekvienas jaunuolis cianu maisto jieskoti pire 
stengiasi smarkiau bato kul- žmonių gyvenamųjų 
niu sumušti grindis, bet taip, tri°bų u- pasidarė visai ne
kaip Eržvilko-valsčiuje Plė- baugštus, ypač kurapkos, 
kių kaime pas ūkininką K., Jurksų kaime kasdien ku
tui- but, niekas nesilinksmi-; I-apkos ateina pasimaitinti 
no. Dieną sukviestas apylin- P° pačiais gyvenamųjų trio- 
kės jaunimas mynė linus.langais. Išbadėję pauks- 
Išmynus linus, po vakarie-: 9,iaJ, kapst°sl siukslynuose n 
nės prasidėjo linksmoji va- Jiesjco sau maisto. Daug ku
kavo dalis. Vieni šoko, kiti i’apkų rs bado nugaišta, 
pradėjo visų mylimiausį . Seirijų apylinkėj, Alytaus 
skystimėlį gerti. Kiek išgė- apskrity, alkanos kurapkos 
rę, nutarė patikrinti kiek- taip pat laikosi -netoli namų, 
vienas savo sveikatą ir pra- j 
dėjo kibtis vis po du. Kaip 
visi žinome, silpnesnis pa
puola apačioje, o stipresnis 
ant viršaus. Taip ir ten bu
vo. Nugalėtieji, pasijutę esą 
prislėgti, pradėjo graibytis 
po kišenes ir, suradę kas 
baltkriaunį, kas jųodkriau- 
nį, pradėjo badyti nugalėto
jus. Galingieji, pajutę pei
lio ašmenis, pradėjo bėgti, 
bet čia iš užpakalio pasigir
sta šautuvo šūvis ir krinta 
vienas iš bėgančiųjų. Pasi
rodo šauta iš medžioklinio 
šautuvo ir sunkiai sužeistas 
Bajorinas Antanas, Plėkių 
kaimo gyventojas. Nakčia 
buvo parvežtas iš Eržvilko 
gydytojas, kuris, apžiurę 
jęs ligonį, nustatė, kad su-

SALAKO APYLINKĖJ 
PRIVISO DAUG VILKU.
Zarasų apskrity, Salako 

apylinkėj priviso daug vil
kų. Štai, Silovkos vienkie
mio ūkininkas 20 gruodžio 
išleido arklį pasivolioti. Ar
klys iš to džiaugsmo nubėgo 
keliasdešimts metru nuo 
triobų . ir pradėjo voliotis, 
bet tuo tarpu iš krūmų iššo
ko vilkas ir puolė arklį, {kąs
damas i kairį arklio šoną. 
Nežinia kuo butų pasibaigę, 
jei laiku nebūtų pastebėjęs 
šeimininkas. Be to, šįmet ii 
daugiau kur Salako apylin
kėje vilkai pasižymi savo 
drąsumu.

Kaip Apsukrus Dvarininkas Apgavo 
Klastingus Vienuolius.

Senovėje buk buvęs toks 
paprotys ar įstatymas, kad 
jeigu kuriame lauke vienuo
liai jėzuitai kokį nors darbą 
buvo dirbę, tai tas laukas 
arba ir visas kaimas, visas 
dvaras atitekdavęs šiems 
vienuoliams.

jiedu ne vieškeliu, bet lau
ko keliuku, vadinamų Ra- 
gankeliu. Taip tas elgeta su 
Vorosčinsku patylomis, ne
pastebėti ir įbi uždėjo į Lau
ksodį. Vorosčinskas tuoj 
tri-j kartus į viršų iššovęs ir 
šuktelėjęs:

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. 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 URUGUAY.

KIŠKIAI NAIKINA 
SODUS.

Šįmet labai daug prisivei
sė kiškių. Dėl gilios žiemos, 
jie puola sodus ir juos nai
kina. Rokiškio apylinkėj su
naikino 380 vaisinių mede
lių ir apie tiek apgraužė. 
Gruodžio 21 d. per vieną 
naktį Ulytės kaimo ūkinin
ko K. sode sunaikino 75 
dvimetes obelaites ir 300 
laukinukų, o senesniems o- 
belims nugriaužė šakas. 
Taigi, reikia arba išsižadėti 
sodų, arba išnaikinti kiš
kius.

ŽUVO LĖKTUVO KATAS
TROFOJ.

Parodytas čia Lloyd Levin 
buvo vienas iš tų 10 nelaimin
gųjų, kurie žuvo lėktuvo katas
trofoj Montanos valstijoj. Lėk
tuvas atsimušė j kaliui ir suty- 
žo. Visi žmonės užsimušė. Pas
kui užsidegė orlaivio gazolinas 
ir lavonai taip apdegė, kad pa
žinti jų nebuvo galima.

žeistojo gyvybė pavojuje. I 
Sužeistasis tuojau buvo iš-1 
vežtas į Tauragės apskrities 1 
ligoninę. Tuojau buvo areš
tuotas. Kazakevičius Jurgis 
ir vedama kvota. Pastebėti
na, kad toje apylinkėje į pa
talkius eina kas gyvas—ei
na setias, eina jaunas, eina ' 
vedęs ir nevedęs ir visi ge-1 
ria be jokio skirtumo, o išsi-1 
gerus, retai kada baigiasi 
be muštynių. i

NELAIMĖ MIŠKE.
Skėmiai, Baisogalos vals 

1937 m. gruodžio 28 d. Gu
džiūnų girininkijoj kertant 
valdišką mišką, griūdamas 
medis vietoj užmušė 26 me- ‘ 
tų jaunuoli, Skėmių kaimo 
gyventoją Joną Taurą.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

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

i.rimcrlavene uit krina patogių kelionę j Kauną.

Arta keliaukite populiariais laivais

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

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

HAMRURG-AMERICAN LIKE 
NORTH GERMAN LLOYB

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 
Į LIETUVĄ!

"GERAI* KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTR1A?”

Plauk tiesiog j

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d.

htai yra Jums gera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog j Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmenis* 
kai vadovauja PIJUS BŪKŠNA1TIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

gražus viešieji kam- 
biiscinai, geras valgis, 
patarnavimas ir gražus 

vaizdai plaukiant per pagarsėjusi Kiel 
nali). Smulkesnių informacijų kreipkitės 
savo vietinį agentų arba

303 BOYLSTON ST.,

Patogus kambariai, 
bariai, plaukiojimo 
pramogos, mnndngua

BOSTON. MASS.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

Ka
pu*

Kadaise, dar baudžiavos 
laikais, Nociunų kaimo, Bir
žų apskr., vyrai Berštalio 
lankose, netoli Lauksodžio 
dvaro piovę šieną. Keliavę 
vieškeliu jėzuitai nuėjo pas 
pjovėjus, juos pavaišinę sa
vo valgiu ir paprašę duoti 
jiems pabandyti šieną plau
ti. Vyrai, nieko blogą ne
įtardami, davę jiems savo 
dalgius. Jėzuitai, po kokį 
kirtį iškirtę, davę vyrams 
pasirašyti, kad jie, jėzuitai, 
šioje pievoje yra šienavę. 
Vyrai, taip pat nieko bloga 
nenumanydami, pasirašė— 
pastatė kryžiukus, o buvęs 
Lauksodžio dvaro užveizda 
ir visa pavarde pasirašęs, 
nes buvęs raštingas.

Po kurio laiko šie jėzui
tai, remdamiesi šiuo rašte
liu, Lauksodžio dvarą at
ėmė iš dvarininko ir įkurdi
no šiame dvare savo vienuo
lyną bei bažnyčią. Aišku, 
kad sykiu su dvaru jėzui
tams atiteko ir visi Laukso
džio baudžiauninkai.

Po kurio laiko galingas 
Upytės ponas, Vorosčins
kas, savo ruožtu užsigeidęs 
užgrobti Lauksodį. Ir taip 
pat, kaip ir anie gudrieji 
vienuoliai, sumanė to savo 
tikslo klasta pasiekti. Tat 
ėmė ir pranešė vienuoliams 
raštu, kad jis tokią ir tokią 
dieną, tokią ir tokią valan
dą užvažiuosiąs į jų dvarą. 
Ir jeigu jis niekeno nepaste
bėtas į dvarą įvažiuosiąs ir 
tris kartus iššausiąs, tai dva
ras busiąs jo. Jis to dvaro 
siekęs, taip pat kažkuo 
remdamasis.

Vienuoliai, šią žinią ga
vę, nurodytą dieną visą dva
rą apstatė ginkluota sargy
ba, kuriai įsakė nieku gyvu 
neleisti įvažiuoti Vorosčins- 
kui į dvarą. Jam prie dvaro 
besiartinant — šauti į jį.

Tačiau Vorosčinsko butą 
gudraus ir sukto didiko. Jis, 
užuot važiavus iškilmingai, 
karietoje su keliais arkliais, 
atvyko į Diržių kaimą (apie 
porą kilometrų nuo Lauk
sodžio) paprastu vežimėliu. 
Čia pasisamdė elgetą Žvir- 
gždelę, kuris Vorosčinską 
savo ubagiškose vežėčiose, 

'su vos gyva kumelaite nuve
žė į Lauksodį. Ir važiavo

—Vivat! Mano dvaras I
Tai taręs Vorosčinskas 

numetė nuo savo pečių pra
stą rudinę ir sužibo visoje 
puikybėje savo drabužiuo
se.

Jėzuitai tuo metu kaip tik 
valgę pietus. Jiems iš tos 
staigmenos ir šaukštai iš 
rankų iškritę. Išbėgo į kie
mą ir mato: vidury kiemo 
stovi išdidus ponas Voros
činskas. Suprato—ką patys 
klasta buvo įgiję, to klasta 
ir nustojo.

Vienuoliai geruoju nieku 
gyvu iš dvaro nenorėjo išsi
kraustyti, tačiau Vorosčins
ko buvo prispirti. Prieš pat 
išsikraustymą vienuolių vy
resnysis bažnyčioje sakė 
žmonėms paskutinį, atsi
sveikinimo pamokslą. Jis, 
prakeikdamas Vorosčinską 
su jo ateinančiomis karto
mis, metęs iš sakyklos į vi
durį bažnyčios degančią 
grabnyčių žvarkę. Tas vie
nuolio pasielgimas į žmones 
padaręs labai didelį įspūdį 
ir palikęs neišdildomą at
minimą. Visi buvę įsitikinę, 
kad tas prakeikimas gulsiąs 
ant Vorosčinsku ir jie susi
lauksią nelaimių.

Šis pasakojimas paimtas 
iš Petro Rusecko baudžia
vos atsiminimų rinkinio. Jo 
knyga “Baudžiava” didelio 
formato ir gražiai išleista.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios" 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti rySiua su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
skaityti tik tiek, kiek mums apseini 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiams 
Išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienrašti

kuris metams tekaštuoja lik 6 dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

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 Mergaite Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 1G litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Ad resas:
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

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievu buvimų.

K-nyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
u <<»audimo apd.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierinį doleri 

arba Money Orderi”. Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 5. Vasario 2 d., 1938 m.

tuvius, kurie tarnavo Suvie
nytų Valstijų kariuomenėj 
nuo balandžio 6, 1917, iki 
lapkiičio 11, 1918, įstot Į 
musų postą ir dirbti vie
ningą darbą. Darbo daug ir 
svarbus. Kuo daugiau musų 
bus, tuo daugiau nuveiksi-

V. Anesta. Visiems aukavu
siems padėkojo varde kovo- 
tojų uz laisvę ir demokrati- nyčiOs po vakarinių pamal- 

Kep. M. c]ų buvo rasta 26 degtinės 
~ ~ [bonkos, bet visos tuščios.

Prašome sugrąžinti Amnes- Kunigas sako, kad tai biau- 
tijos Peticijos blankas. : 1U. Ištiesų, artimo meilės 
Draugai, kurie turi pasiė- i čia nei šešėlio... Dievobai- 

mę Amnestijos Peticijos ’ mmgi žmonės turėtų susi- 
žuvaudamas <-u Leonu Sta- susiorganizavo 1936 metu kelsime daugiau’ paramos blankų parašams rinkti, pra-|

per led. (pabaigoj ir daug darbu mr saviems. Dėkuojam visiems ~mi Wjanti tas blankas pamte palikti.
South Bostono heli viai veikė lietuviu ir svetimtau- musų draugams ir rėmėjams ( Leleirio of.san šią sąvai- 

turi verni žinoma fotoviafa tarpe. 1937 metais daly per pereitus metus ir prašo- Yellau Ps ,b“sJau "e- 
JmJstuka Hs vraS? ™" aL 1° l>aroda- me remli musl) Paren«imus naudingos, nes bus jau per- 
Slves dtuCTbe vestuvių i 6 balius, ‘ suorglnizavo ir ant toliau. Iš kalno tariam I vėlu jas siųsti kur reikia.
gi atavęs daugybę vestuvių,| i - Beturiu benaj padėkos žodi. I Amnestuos Peticija reika-

Komisijos pirmininkas, | auja ĮS Lietuvos valdžios, 
o 1 .-i- kad butu paleisti visi pohti-Stepcnas Janeltunas.; kaliniak kufie sėdi tau.

Liniukų kalėjimuose vien dėl 
Ito. kad kovoio už politinę 
laisvę ir socialinę demokra
tiją.

Vietinės Žinios
Ir bažnyčiose geria.

Prie vienos Roxburio baž-

PER PLAUKĄ TIK NE 
PRIGĖRĖ FOTOGRA

FAS STUKAS. '

bankietų ir šermenų. Bet pe' 
įeitą savaitę per plauką tik 
nebuvo nufotografuotos io 
paties pasakynos. Yes, gilti
nė jau šokinėjo aplink jį antį 
ledo, kai jis įlūžęs ežeran' 
šaukėsi pagalbos.

Ir tokią maudynę turėjo 
ne vienas p. Stukas. II___
cti juo išsimaudė ir Leonas 
Stasiulis iš Dorchesterio. Ir 
Stabulis panėrė pirmutinis. 
Stukas įlūžo jau norėdamas 
savo draugą ištraukti.

Buvo taip. Praėjusį ket
virtadienį Jurgis Stukas su 
Leonu Stasiuku nuvažiavo 
a-nt Waban ežero žuvauti 
per ledą. Tas ežeras randasi 
netoli nuo Wellesley, apie 
15 mylių nuo Bostono. Ir 
jis labai gilus. Ledas buvo 
jau pusėtinai storas ir musų 
žvejai nesitikėjo jokio pa
vojaus. Bet jie neapsižiurė- 
jo, kad netoli tos vietos, kur 
jie buvo sustoję, j ežerą bė
ga upelis. Ties ta vieta ledo 
butą visai plono ir Stasiulis 
tenai įlūžo. Buvo da jo lai
mė, kad jis turėjo rankose 
štangą skylėms kirsti. Įsi
kirtęs i leda tą štangą jis 
galėjo išsilaikyti virš ledo. 
Kitaip tikrai butų nuėjęs po 
ledu, peš vandens toj ^vietoj 
buvo apie 12 pėdų ir kojo
mis dugno pasiekti negali
ma.

Stasiulis laikėsi taip apie 
pusę valandos ir būvi taip 
jau nuvargęs, kad sakė jau 
nebegalįs ilgiau laikytis ir 
leisiąsis po ledu. Tik Stuko 
raginamas laikytis jis nena- 
sidavė. Stukas, susiradęs ko
kią ten šaka, norėjo savo 
drauda išgelbėti, bet ir jis 
pats įlūžo.

Pagaliau Wellesley kole
gijos mergaitės išgirdo juo
du šaukiantieš pagalbos, 
pašaukė daugiau žmonių,, 
kurie prinešė ant ledo kopė
čių ir abudu musų tautiečiu 
išgelbėjo.
13 vasario South Bostonas 
minės Lietuvos nepriklau

somybės sukaktį.
Neužmirškite, kad 13 va* 

sario, 2 valandą po pietų, 
Bendras South Bostono 
Draugijų Komitetas rengia 
iškilminga Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų su
kakties paminėjimą. Bus 
dainų, muzikos, kalbės 
“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba iš Brooklyno ir “Ke
leivio” redaktorius S. Mb 
chelsonas. Visa tai bus So. 
Bostono Lietuvių Salėj.

S

Lietuvių Amerikos Legijo- luu Mauglclu 1JU¥C1IXC1
merių Veikimas. Į me, supažindinsime lietuvii 

Stepono Dariaus Postas vardą amerikonuose ir su 
1936 metu kelsime C

‘; šiandien jau puikiai 
pasirodo. Taipgi, padarytas 
didelis darbas, kurio nei 
viena kita draugija nepada- 

j i ė. Taipgi padarė Thanks- 
l giving dienai “Basketo” 
rinkliavą ir nors nedaug, 

' > 12 šeimynų suš?.l- 
nė. Kalėdoms “basketo” <-u 
viršum 40 surinko, vaiku
čiams paruošė ir mažom do
vanėlėm palinksmino apie 
300 vaikučių. Surengė Au
xiliary irgi veikė, vasarą su
rengė Beano pares, orui at
šalus surengė balių, kuris 
davė pelno. Benas surengė 
nuikų koncertą ir šokiais. 
Benas pasirodė gerai prasi
lavinęs ir atsilankiusią į 
koncertą publiką labai pa
tenkino. Padėka užtai pri

klauso vedėjui F. Kraučiu-, _____ _ ______ _____
nui, jis padėjo daug darbo Nusitarta parinkt aukų liau- 
beno lavinime. Ir tas buvo djes pagalbai.. Aukavo: A. 
padaryta per gana trumpą Alekna, J. Jakubėnas, A. 
laiką. Per vienus metus —
hlaug i .
Šiais metais Legionas nusi- ng 
statė sekančius p - ’ 
“Welfare Fund” f _ . ______ _________ ;
taipgi turės parengimus, iivstašis^Š. Reina rd? J.’Rei- 
i _ j._ „„ nardienė, P. Grigaliūnas po

50c.; A. Valeika, J. Valan- 
tiejus, R. Stašis. O. Pilve- 
lienė, K. Stašis, M. Stašienė, 
E. Grigaliūnienė, V. Saraus- 
kienė, J. Beleckas, K. Be- 
liauskienė, A. Karp, J. Vaz- 
nis, S. Venslauskas. J.' Mei- 

; smulkiu 20c.
gelio 14, Flag Day. (Vieton VN0 $13.20. Pinigus ‘ ansi- 
birželio 14 Flag Day pager- persiųst Lincolno ba- 
bimas bus 12 birželio.) Lie- taljono lietuvių skyriui W.

V « ‘ V |t / 
Kartu tp,.e

Plikių pokilis.
Cambridge, Macs. Sausio 

23 draugii R. ir P. Stasių 
svetainėje, ant 163 Harvard 
-treeto, susirinko būrelis 
draugų paminėt plikius. 
Svečiams besilinksminant 
W. V. A nešta paaiškino ko
dėl tas pokilis “pakrikšty
tas” plikių pokiliu, o plikių 
nedaug tebūta. Vienas no 
kitam buvo kviečiami išsi
reikšti daugiau apie plikius. 
Įsidrąsinę vieni kitiems lin
kėjo greičiau nuplikti, ki
taip tokiam pokily netinka. 
Ta proga prisiminta ir apie 
Ispanijos liaudies kovą su 
fašistais už demokratiją. |

Radio programa.
Vasario 6, Bostono lietu

vių radio programa per sto
tį W0RL kaip 9:30 ryto, 
bus sekanti: (1) Syncopa- 
tors orkestrą iš Southbridge, 
Mass., (2) Marijona Milte- 
niutė, dainininkė iš Mon- 
telos.

Buivydas ir J. Karp po $1; 
padalyt . negalima. W. y. Anesta, M. Anestie- 

B. S. Simonavičius, S. 
darbus: /avis, V. Stašienė, K. Mar- 
skyrių, celionis. J. Beliauskas, F.

minėjimo dienas. Lincolno 
gimimo diena; vasario 11 
rengiamas balius Lietuvių 
Svetainėje, So. Bostone; va
sario 22, George Washing
ton dienos minėjimas bus 
parapijos svetainėje, East 
7-th st., So. Bostone. Gegu
žės 30, Memorial Day: bir-'dg,’ po 25c.;

Dieve tarnas gavo 3 metus 
kalėjimo.

Pamokslininkas ir doros 
mokytojas Herbert L. Ba
dger pereitą sąvaite buvo 
nuteistas 3 metams ’’ant pa- 
kutos” už geležinių grotų. 
Ir šita “pakuta” jam pa
skirta už “artimo meilės” 
praktikavimą. Mat, 
mastis pasiėmė 14 
mergaitę iš Bostono prie
miesčio ir išdūmė į Floridą, 
palikdamas čia kitą moterį 
iau su dviem vaikais. Jis 
buvo areštuotas už išvežimą 
tos mergaitės nemoraliems 
tikslams ir nuteistas už “bal
tos vergijos” įstatymui pra
sižengimą.

Teisme mergaitė parodė, 
kad ji lankydavo to kunigė
lio mokykla ir dalyvaudavo 
jo chore. Vakarais jis par
veždavo ją savo automobi- 
lium į josnnamus. Važiuo
jant naktirtiis dažnai susto
davę iš kelio išsisukę. Pe
reitą vasarą jisai parsivežęs 
ja į savo namus “atosto
goms.” O. naktimis. kai jo 
žmona su vaikais užmigda
vo, jis įlisc^avęs per langą i 
jos kambarį. Galų gale jis 
išsivežė ją Floridon. Ji va
dinasi Elizabeth Bayley.

jega- 
metų

Pranas Sudaris mire.
Pašarvotas po num. 89 

Rossmore Road iš Washing
ton street, netoli Forest 
Hills stoties, Jamaica Plain. 
Laidos 2 d. vasario, seredos 
rytą, Hyde Park kapinėse. 
Prašo visus gimines ir drau
gus palydėti.

Sudarų Šeimyna.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdčliomia ir šventadieniaia 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman >t: arti Central aky, 

CAMBRIDGE, MASS.

GAUKITE

Permanent Wave
su moderniškomis mašinomis.

Gražiausias 
Sugarbaniavimas

CASPERS BEAUTY
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4645

Telefonas 21114 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

, PRANEŠIMAS
Dr-ras Ant. J. West, 478 Gal- 

livan Boulevard, Dorchester, 
vasario 10 d. su žmona išva- Į 
žiuoja vakacijoms į
Ofisas su vasaiio 10 iki kovo 14 į ciarUas gvarantuotas 
dienos bus uždarytas.

Kas mylėtų gyvent kartu i
Puikus G kambariai, apšildyti ir 

fornišiuoti. Kurie nori, gali vartot 
savo fornišius. Pamatyt gali bile lai
ku. MRS. MARCELIONIS. (7

38 Belfort street, Dorchester.

PRANEŠIMAS
Automobilistams

Atidarau automobilių taisymo vie
tą. Esu patyręs tame darbe per 25

Floridą. 1 metus ir taisau visas automobilių da- 
I !is. Kainos mano labai prieinamos.

s. Turint ką nors 
pataisyt ar panaujint, kreipkitės pas
STEVE’S AUTO REPAIR 

SHOP
565 E. 8-th Street.

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. dieną ir naktį SOU 4233 

CHARLES NEWMAN.

|Tel. 28624 Gyv. 31132

<l)r Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

! Valandos: 9 iki 12
• nuo 2 5,I nuo 7 iki 9. ■
| Seredom 9 iki 12
l ir nusitarus. i

AKIU DAKTARAS , • 
j Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
j mu laiku sugrąžinu šviesų. įsegi- 
I zaminuoju ir priskiriu akinius.*? Į

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveiktlus.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (įtorage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertėt.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to 

lx. Limas vietas.
Saugi'priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. $OUth Boston 4618

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name. 
251 Broadway, 

tarp C ir D street j- 
SO. BOSTON, MASŠ.

'K-IIE

nuošimčiu nuo daiktu vertėt.
1854 DORCHESTER ĄVE, 

Arti Ashiuont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

DR. G. L. KlLLORl
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.

bos 4-tos minėjimas bus lie
pos 3-čią. Rugpiučio 27 ir 
28 bus pramogos National 
Parke, Montelloje. Apie ki
tus parengimus pranešime 
Vėliau. Tose dienose kitų 
draugijų parengimų prašo
me nerengti, kad nepakenkt 
Vjeni kitiems. Turiu paste
bėti,. kad Legion Labdary
bės Komitetas rengia “Bea- 
rio Party” kas savaitę antra
dieny. Gali laimėt puikią 
dovaną. Nuo visų tų paren
gimu dalis pelno skiriama 
Labdarybės Fondan. sušel- 
oimui našlių, našlaičių ir 
beturčių šeimynų, kurie ne
gali dirbti arba negauna 
darbo. Mes turim rūpintis 
savais lietuviais, kiti mumis 
nesirūpins. Man teko paste
bėti “American Christmas 
Fund.” politikieriai ir orga
nizacijos suaukavo tūkstan
čius, bet ar gavo iš to fondo 
nors viena lietuvių šeimyna?

Mes kviečiame visus lie-

Seni draugai ir
Geras Patarnavimas 
Neužmirštamas.

nauji, visi pripa=
žinsta viršenybe

! APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li- 

I gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapeliu 
i ir Dielių iš Lietuvos, ii- Kalvari- 

jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiant ir per paštą. Atminkite 

' musų adresą.
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

I IbO DORCHESTER STREET
I SOUTH BOSTON, MASS.
J Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

PABANDYK NAUJAM

GARDŽIAI PAVALGYT GERŲ 
AMERIKONIŠKU — KINU 

VALGIU-
TOWN CAFETERIA

338 Broadway
SOUTH BOSTONE

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

CAMBRIDGE, MASS.

Mano tėvas pardavė jūsų tėvams 27 metai atgal, 
LAIKRODŽIUS, ŽIEDUS IR KITUS AUKSINIUS, 

AUKSUOTUS IR SIDABRINIUS DAIKTUS.
Pabaigus man mokslą išsimokinau taisyt laikrodžius, tai 
atidarėm mes Krautuvę.

Tėvas pasakė man: Patarnauk žmonėm teisingai, par
duok geriausius daiktus, pats nesigirk, tegul žmonės ta
ve giria. Aš taip ir darau.

Parduodu Geriausius Laikrodžius WalQiam, Elgin ir 
Hamilton. Geriausius šaldytuvus — Frigidaire, General 
Motors išdarbio. Geriausias Valymo Mašinas, Geriausius 
Skalbimus.

TAISOM 
senų madų

Duoda m

Laikrodžius, žiedus, Akinius. Perdirbam 
Į moderniškus. Darbą gvarantuojam. 
ant lengvų išmokėjimų.

iš

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

Tel. SOUth Boston 4649

PlCKwl
ALE

PICKWICK!

IŠ KRANO
Parodyk į Tą Kraną

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

Brewed by HAFFENREFFER & CO:, INC- Boston. Mass.,BREWERS SINCE 1870 
__ __ t__ _______ tN ■

PERMANENTS 
$1.95 iki $6.00

I Shampoo 
t Finger Wave 
j Manicuring 
I Eyebrows
I Susipažinimui

Scalp Treatment
Facial
Hair Cutting
Curlert

liet, kostumeriais

I

!

su 
tik 25c. |

Lietuvės užtikrintos mandagiu j 
ir geru patarnavimu. |

HENRIETTA’S 
BEAUTY SALON

392 BROADWAY, Tel. SOU 0697 I

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- 

J kių kraujo, nervų, odos it 
<a kroniškų ligų. Kurie kenflt

nuo reumatizmo, žaizdą, 
< u>cer'0> kancerio, tumors’o,

" 5 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.GRADY327B^tst 
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.’

Taipgi taisome Automobilius Ir 
Trokus visokių išdirlyučių.

Peter Trečiokas t
Jos Kapočiunaa — savininkai

Taisymo ir de;..«.,»travimo vista;
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS.


