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Mussolinis Užgrobė FAŠIZMO ŠMĖKLA Hitleris^ Pašalino 
Sovietų Pinigus. MEKSIKOJ.

Iš Maskvos pranešama/ 1
kad Italijos fašistai konfis- pitalistai ir vyskupai, iš ku
kavo Sovietų Sąjungos pini- rių buvo atimti dvarai, pra- Tarp Hitlerio ir Vokieti- 
gus, kurie buvo padėti Mi-'dėjo burtis į krūvą prieš da- jos karo vadovybės nebuvo

JO LAIŠKAS DABAR PA- kad šitokia nepakenčiamą Jano banke
SIEKĖ AMERIKĄ. .................................................................

Dr. Grinius norėjo pasiaiš
kinti Lietuvos spaudoje, ko
dėl jis pasirašė Amnestijos

Peticiją.
Kaip jau žinome iš Bend

ro Demokratinio Fronto 
pranešimų, Lietuvoje dabar 
yra renkami po Amnestijos 
Peticija parašai, kad butų 

^paleisti politiniai kaliniai.
Po ta amnestija pasirašė ir 
buvęs Lietuvos Respublikos 
prezidentas Dr. K. Grinius. 
Tačiau žvalgybos agentai 
pradėjo skleisti visuomenėj 
melagingus paskalus, buk 
Dr. Grinius po ta peticija 
nekuomet nesirašęs. O kai 
Grinius parašė Lietuvos lai
kraščiams atvirą laišką, no
rėdamas tą šnipų melą su
griauti ir paaiškinti visuo
menei, kodėl jis po ta peti
cija pasirašė, tai fašistinė 
cenzūra uždraudė laikraš
čiams tą laišką skelbti.

Bet šiomis dienomis ke- 
liatas to laiško kopijų pasie
kė Ameriką ir mes jį čia 
skelbiam musų išeivijos ži
niai. Štai nuorašas:

“Meldžiamas pone 
Redaktoriau!

“Pasinaudojęs 22 Konsti
tucijos straipsniu, aš buvau 
pasirašęs po amnestijos įs
tatymo sumanymu, kuris, 
kai prisirinks 25,000 para-; dži užteksi ištisiems 
qh fzQHfa hnr irpikrtjc coimin I .metams.

Šanchajaus žiniomis, šio
mis dienomis anglai per sa
vo koloniją Honkongą pri
statė Kinijai tiek amunici
jos ir ginklų, kad Čian Kai- 
šeko armija dabar galėsian
ti kariauti prieš japonus čie- 
lus metus. Visa šita karo 
medžiaga buvo atvežta iš 
Anglijos į Honkongą, o iš 
čia pergabenta į laikinąją 
Kinijos sostinę Hankau. Ja
ponai nėrėsi iš kailio, norė
dami perkirsti kelią tarp 
Honkongo ir Hankau, bet 
tas jiems nepavyko.

Lietuvos Fašistų Cenzūra 
Užgniaužė Griniaus Balsą

MEKSIKOJ. 14 Generolų.
Meksikos dvarininkai, ka- Be to, 22 generolai ir 8 pul-
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74 Generolų.
kininkai pažeminti.

Tarp Hitlerio

Didžios Fašistų Atakos 
Prieš Teruelj Susmuko

prekybos tiks- bartinę vyriausybę. Jie ją sutikimo nuo pat nacių įsi- Kenoshoj NominUO-
buitį galima palengvinti tik- lams. Mussolinis liepęs tuos nori nuversti, kad vėl galėtų galėjimo. Įtempimas kas
tai Amnestijos Įstatymu, ir pinigus atiduoti Ansaldo atsteigti baudžiavą. Ginklų sykį darėsi vis didesnis ir
todėl jis po tokio įstatymo laivų statybos kompanijai, .šitiems judošiams žada pri-
sumanymu padėjęs savo pa- kuri stačiusi Sovietams ka- ’statyt Amerikos katalikų
rašą. ro laivus ir skundžiasi, kad, kunigai ir aliejaus kompa-

Deja, šitas Griniaus pa- Sovietai pasilikę jai skolin- nijos, kurias dabartinė Mek-
aiškinimas neišvydo Lietu- gi apie $1,300,000 ir atsisa- 
voje šviesos, kaip neišvydo kę mokėti.
ir pirmiau rašytas. \ S'"”'“"

Plaukia Gelbėt Ru
sus Ant Ledo.

Iš Murmansko pereitą sa
vaitę išplaukė Sovietų gar
laivis “Murmanec” gelbėti 
4 rusų mokslininkus, kurie 
buvo įsteigę stotį ant ledo 
lyties. Kartu išplaukė ir led
laužis “Taimyr,” pasiėmęs 3 
orlaivius ant savo denio. 
Ledo lytis, ant kurios rusai 
buvo apsigyvenę, atsitolino 
nuo žemės ašigalio ir pradė
jo plaukti Islandijos link. 
Plaukdama ir susidurdama 
su kitomis lytimis, ji pradė
jo trupėti ir eiti mažyn, to
dėl žmonėms pasidarė jau 
pavojinga ant jo ilgiau būti. 
Per 4 mėnesius jie tenai tu
rėjo nuolatinę naktį ir tik 
pereitą sąvaitę pirmu kartu 
išvyko saulę.

Sovietu vyriausybė nu
siuntė Mussolinio valdžiai 
aštrią protesto notą dėl tų 
pinigų užgrobimo. Ji sako, 
kad italu laivų kompanijai 
ji nesanti nieko skolinga; 
jos reikalavimai esą visai 
nepamatuoti ir italų valdžia 
neturinti jokios teisės So- 

' vietų pinigus konfiskuoti.
Bet fašistai jokių teisių 

nežiūri. Ar jie turėjo teisę 
užpulti ramią Etiopiją? Ar 
jie turi dabar teisę bombar
duoti iš oro Ispanijos mies
tus? O bet gi jie visa tai da
ro. Fašizmas yra valstybinis 

i banditizmas.

Kiniečiai Gavo Daug 
Ginklų.

Anglų pristatytos karo me-
šų, žada but įteiktas seimui 
svarstyti. Kai parašams rin
kti lakštai pradėjo kursuoti, 
tai saugumo departamento 
agentai ir šiaip kai kurie 
gyventojai paabejojo, ar 
■tikrai tuose lakštuose mano 
parašai padėti. Bandžiau 
‘Liet. Žiniose’ ir ‘XX Am
žiuje’ pranešti trumpai, kad 
taip, ir kad aš savo ranka 
tenai pasirašiau. Deja, tuos 
dienraščius cenzūruoją or
ganai mano laišką nepralei
do...

“Šiuo kartu noriu duoti 
tuo reikalu kai kurių paaiš
kinimų. Kas skaito valdžios 
leidžiamus Lietuvos statisti
kos metraščius, tas galėjo 
juose pastebėti, kad musų 
suimtieji kasmet prasėdi į- 
vairiose vietose apie pusan
tro miliono parų, kas valsty
bei atsieina skaitant val
džios nustatyta taksa po 3 
litus parai, apie puspenkto 
miliono litų. Tai musų ne
turtingai valstybei nemaža 
našta.

“Teismai ir kitos bau
džiamosios įstaigos kasmet 
nubaudžia netoli 9 tūkstan
čių žmonių. Kalėjimų tuštė
jimo nematyt. Atbulai, ro
dos, kad yra linkimo suim
tųjų skaičiui augti.

“Musų kalėjimai perpil
dyti, o kai kada net prikim
šti. Juose nevienas uždary
tas gauna džiovą, proto ir 
kitų ligų. Vadinasi daug 
žmonių pasidaro invalidais 
ir išėję iš kalėjimo buna ne
darbingi. Kiti pabuvę kalė
jime ištvirksta, pasidaro iš
davikai, provokatoriai, vi
suomenės atmatos, parazi
tai.”

Išparodęs, kiek toks kalė- 
jimiškas tautininkų rėžimas 
daro skriaudos Lietuvos 
žmonėms ir pačiai valsty
bei, Dr, Grinius pareiškė,

Anglijoj Iškeltas 
Šnipų Sąmokslas.

Šiomis dienomis Londone 
buvo suimti 4 vyrai, visi bu
vę ar esamieji Woolwich 
ginklų arsenalo tarnautojai. 
Jie fotografavę slaptus An
glijos ginklų planus ir ren
gėsi siųsti juos “svetimai 
valstybei.” Juos išdavė val
džios kontra-špionažo agen
tė, kuri teisme yra vadina
ma “Miss X.” Iš jos liudy- 
mo išrodo, kad su tuo są
mokslu yra kažin kaip su
rišta komunistų organizaci
ja “Friends of Soviet U- 
nion.”

Baliuno Katastrofoj 
Žuvo 13 Rusų.

Šį utarninką iš Maskvos 
atėjo žinia, kad pereitą ne
dėldienį tolimoj šiaurėj, 
Murmansko apylinkėj, įvy
ko didelė nelaimė su baliu- 
nu “V-6,” kuris ruošėsi lėk
ti į Grenlandijos jurą gelbė
ti ledo lyties nešamus 4 So
vietų mokslininkus. Balio
nas atsimušęs į aukštą kal
ną ir suiręs. Jame buvo 13 
žmonių ir visi žuvo.

SOVIETAI DAVĖ LEIDI
MĄ PAMATYT RU- 

BENS’IENĘ.
Amerikos atstovas Hen- 

dersonas pranešė iš Mask
vos savo vyriausybei Wash
ingtone, kad Sovietų val
džia pagaliau davusi jam 
leidimą pamatyt Amerikos 
pilietę Rūtą Marie Rubens’- 
ienę, kuri dabar sėdi su sa
vo vyru Maskvos kalėjime 
kaip šnipė. Iki šiol rusai ne
norėjo sutikt, kad Ameri
kos atstovas eitų su ja kal
bėtis.

DU PONT PADARĖ PER
NAI $88,031,943 PELNO.

Du Pontu sprogstamųjų 
medžiagų ir kitokių chemi
kalų kompanija pareitais 
1937 metais padarė $88,- 
031,943 gryno pelno. Ir plu- 
tokratai vis rėkia, kad “ne
gana” turi pelno, vis reika
lauja, kad valdžia sumažin
tu mokesčius.

JAUNASIS KELLOGG 
NUŠAUTAS.

Pereitą nedėldienį Chica- 
goje buvo rastas savo ofise 
nušautas jaunasis Kellogg, 
Hew Foods . firmos prezi
dentas.

SOVIETAI NUTRAUKĖ 
RYŠIUS SU JAPONAIS.
Nuo 1905 metų tarp Ja

ponijos ir Rusijos buvo su
tartis keistis armijos kari
ninkais. Rusija nusiųsdavo 
tam tikrą skaičių savo kari
ninkų Japonijon, o Japoni
ja tiek pat saviškių atsiųs
davo Rusijon. Dabar Sovie
tai šitą sutartį nutraukė.

GEN. ŽELIGOVSKIS GA
VO “OTSTAVKĄ.”

“Havaso” pranešimu, len
kų generalas Želigovskis 
jau rezignavęs iš Lenkijos 
tautinės apsaugos komisijos 
pirmininko — rezignavęs 
dėl to, kad toji komisija 
priėmė rezoliuciją, pareikš
dama jam nepasitikėjimą. 
Tas nepasitikėjimas jam 
buvo pareikštas dėl to, kad 
Lenkijos seime Želigovskis 
oasakė smarkią kalbą prieš 
minister} pirmininką, kal
tindamas jį konstitucijos 
laužymu.

MŪŠIAI TĘSĖSI TRIS 
SĄVAITES.tas Darbiečių Są

rašas.
“Milwaukee Leader” pra

neša, kad Kenoshos mieste, 
Wisconsine, bendra unijų 
atstovų konferencija nomi
navo pilną darbiečių kandi- 

“ į ateinantiems 
Miesto

didesnis. Kad karininkų 
opoziciją sumažinus, Hitle
ris anais metais surengė ka
rininkų skerdynę ir per vie
ną naktį buvo išžudyta 72 
generolai ir mažesni kari
ninkai. Bet tai nieko negel-. datų ' sąrašą 
bėjo ir pereitą sąvaitę Hit- miesto rinkimams, 
leris turėjo daryti kitą “ope- tarybon nominuoti Edward 
raciją,” nors šį kartą apsi- Weston, dailydžių unijos 
ėjo be kraujo. Jis 14 gene-(lyderis; Fabian Forbes, žal-

sikos vyriausybė privertė 
pakelti darbininkams al
gas. Įdomus dalykas, kad 
apie šitą plutokratų sąmok
slą prieš Meksikos valdžią 
Amerikos kapitalistų spau
doj beveik nieko nerašoma. 
Tuo tarpų Paryžiaus laik
raštis “Ce Soir'..............
kad Valstybės Departamen- stūmė j žemesnes ir mažiau 
tas Washingtone žinąs visus atsakomingas vietas. Paša- 
šito sąmokslo planus. To lintieji yra visi senos moky- 
laikraščio pranešimu, Mek-|klos kariškiai,

rolų pašalino, o 22 kitu ge- 
skelbia, nerolu ir 8 pulkininkus nu-

sikoj dabar esąs ruošiamas 
lygiai toks fašistų sukili
mas, kaip 1936 metais įvyko 
Ispanijoj. Jis sako, kad jau 
keli mėnesiai kaip Vokieti
ja ir Italija pradėjo siųsti 
Meksikos fašistams gink
lus. Tuo tarpu ginklai esą 
siunčiami Nikaragon ir 
Guatemalon. o kai ateis rei
kalas, tai Meksikos fašistai 
juos iš tenai pasiims. Kiek 
tame tiesos, mes nežinom, 
bet pereitą sąvaitę Meksi
kos valdžia jau nusiuntė 10 
lėktuvų saugoti Guatemalos 
ir Jungtinių Valstijų pasie
nius, kad užkirtus ginklų 
kontrabandai kelią.

Fašistai Bombarda
vo Ligonių Vežimus.

Iš Francuzijos pereitą są
vaitę važiavo Barcelonon 
keliolika vežimų ligoniams 
vežioti. Jie vežėsi su savim 
vaistų ir maisto sužeistiems 
respubli k o s karžygiams. 
Vos pervažiavus per Fran- 
euzijos sieną, vežimus už
puolė fašistų orlaiviai ir nu
metė 10 bombų, kurios 
sprogdamos 3 žmones už
mušė ir 12 sužeidė. Vežimai 
buvo nupirkti amerikiečių 
ir franeuzų suaukautais pi
nigais.

IŠSPROGDINO KOMU
NISTŲ ĖDIKĄ.

Bulgarijos sostinėj Sofi
joj tapo išsprogdintas D-ro 
Ivano Solonejevičio namas, 
užmuštas jo sekretorius, su
žeista žmona ir sūnūs. Solo- 
nejevičius buvo piktas ko
munistų ėdikas ir rašinėjo 
knygas smerkdamas komu
nizmą. Jis nesenai pabėgo 
iš Rusijos, kur jis buvo areš
tuotas.

UNI-ATĖMĖ MAINERIU 
JAI ČARTERĮ.

Mainerių unijos konven
cija Washingtone pasmer
kė Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininką Greeną 
kaip darbininku išdaviką. 
Užtai dabar Green atėmė 
mąineriams Federacijos 
čarterį. Keršija.

NUKRITO AUTOMOBI
LIŲ GAMYBA.

Detroito žiniomis, dabar 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoj padaroma tik apie 
50,000 automobilių į sąvai
tę. Pernai šiuom laiku buvo 
daroma po 72,000 per są
vaitę.

Lojalistų pozicijos dabar 
daug stipresnes negu 

pirma buvo.
Ispanijos lojalistai užda

vė fašistams labai skaudų 
smūgį, kuomet visai netikė
tu mostu išlupo iš jų Terue- 
lį, labai svarbų strateginį 
punktą. Todėl nestebėtina, 
kad generolas Franco su
traukė 100,000 kareivių, 
250 itališkų ir vokiškų or
laivių, ĮOO" šarvuotų tankų, 
ir puolė žut-but tą miestą 
atsiimti.

Pirmas jo žygis nepavy
ko. Viskas, ką jis laimėjo, 
tai svarbų strateginį La 
Muelos kalną į pietų rytus

vario darbininkų unijos 
pirmininkas; Steve Peck ir 
Jon Martin (Marcinkevi
čius), žinomas lietuvių so
cialistų veikėjas, kuris ir 
dabar yra tarybos narys.

Mokyklų tarybon yra no
minuoti Edward Rice ir Wi- .....................

nand G. Kult, abudu dar-' nuo Teruelio. Tą kalną fa- 
bipčiai I taikos tpi^pius __ šistai atakavo 3 dienas ir 3
John Kuehnl, darbiečių ad- naktis be jokios'pertraukos, 
vokatas. T“ 1

Šituos kandidatus nutarė 
remti visos CIO ir AFL uni-

Jiems einant gatve, visi tu- jos ir Farmer-Labor Fede- 
rejo trauktis iš po kojų. Tai- ration. Išrinkta ir komitetas, 
gi nereikia nei aiškinti, kad kuris varys už juos agita- 
jie baisiai nekęsdavo Hitle- ciją. 
rio, kuris armijoj tarnauda
mas turėdavo valyti kari
ninkams batus. Ir štai, pa- .. ..
skutiniu laiku jie susitarė nkonams 1 rauktis jalistai atmušė kiekvieną jų 
Uil-kri’ nnanii’H i coli r* Vn. r 7 • •• ihano’a ir kipkvipnn svki nn-

, visi junke
riai, aristokratai, kaizerio 
garbintojai. Jie laikė save 
kitokios veislės žmonėmis, 
kuriems skirta tik gert, val
gyt ir valdyt. Išlaukinis jų 
požymis būdavo monoklis, 
ežiu kirpti plaukai, užriesti 
ūsai ir išpusta krūtinė.

Hitlerį nuspirti į šalį, o Vo
kietijoj paskelbti monarchi
ją ir pasodinti ant sosto vie-

Jie paklojo tenai tukstan- 
; čius savo kareivių, kol galų 
. gale lojalistai iš jo pasitrau- 
. kė.

Pasilsėję kelias dienas ir 
sutraukę daugiau jėgų, fa
šistai. pradėjo antrą ofensy- 
vą prieš Teruelį, da smar- 

Japonai Įsakė Ame- {-N

|.bangą ir kiekvieną sykį nu
grūdo priešą da toliau at
gal.

Sausio 19 dieną fašistai 
pradėjo trečią žygį prieš 
Teruelį. Ir tai turėjo but 
pats didžiausis ir smarkiau- 
sis jų užsimojimas. Ir tiesa, 
jie atakavo kaip proto ne
tekę. Lojalistai buvo įsidru- 
tinę uolų viršūnėse, nuo ku
lių skynė priešą kaip žolę. 
Fašistai atakavo lojalistų 
pozicijas ištisas tris, sąvaites 
ir netik nieko nelaimėjo, bet 
daug ko neteko. Pavyzdžiui, 
lojalistai atėmė iš jų La 
Muelos kalną ir išmušė juos 
iš kitų pozicijų. Per tas tris 
sąvaites fašistams pavyko 
paimti tiktai Pancrudo mie- 

RAZBAININKAS FRAN- stelį. Bet šis miestelis guli 
CO APSISKELBe “PRE- klony tarp dviejų kalnų, 

ZIDENTU.” kuriuos turį užėmę lojalis-
Francisco Franco, tas kru- tai, taip kad fašistai to mie- 

vinas Ispanijos žmonių gal- stelio ilgai išlaikyt negalės.
Šį panedėlį “įlew York 

Times” korespondentas te
legrafuoja iš Barcelonos, 
kad didis fašistų žygis po 
trijų savaičių baisių kovų 
visiškai buvo sudaužytas ir 
susmuko. Jo pranešimu, 
gen. Franco jau atsižadėjo 
vilties Teruelj atsiimti. Jis 
palaidojo čia pusę savo ar
mijos ir gali but, kad kartu 
su ja bus palaidotas fašiz
mas.

iš Kinijos.
Pereitą sąvaitę japonai

ną kaizerio sūnų. Bet Hitle- paskelbė, kad jie pasiryžę
ris turi armijoj ir šalininkų. 
Be armijos jis juk negalėtų 
išsilaikyti nei vienos dienos. 
Tie jo šalininkai pranešė 
apie senųjų generolų są
mokslą ir nurodė, kaip tą 
sąmokslą paversti niekais. 
Ir štai, į tų senų generolų 
vietą paskirti Hitlerio sėb
rai, o sąmokslininkai paša
linti. Operacija be kraujo.

Austrijoj Atgijo 
Naciai.

Paskutinėmis dienomis 
Austrijos naciai vėl subruz
do šumyt. Jie garbina Vo
kietiją, o niekina savo šalį, 
kurią valdo katalikiški fa
šistai. Manoma, kad tą ūpą 
pas juos sukėlė Hitlerio po
zicijos sustiprėjimas Vokie
tijoj. Naciai nori, kad Aust
rija butų prijungta prie Vo
kietijos.

150 METŲ NUO BALT- 
VEIDŽIŲ AUSTRALIJOJ 

ĮSIKŪRIMO.
Šiomis dienomis sukako 

150 metų nuo to laiko, kai 
Anglijos laivas išsodino 
Australijoj 800 nuteistųjų 
prasikaltėlių, kurie įkūrė te
nai pirmutinę baltveidžių 
koloniją. Tai buvo 1788 me
tų 26 sausio dieną. Dabar 
Australija švenčia tas su
kaktuves. Jos tęsis 3 mėne
sius.

KANADA PRIEŠ FA
ŠIZMĄ.

Federalinė Kanados val
džia paskelbė, kad fašisti
nės gaujos, kurios dabar da
ro karinius pratimus Kana
doj, bus uždarytos.

TURKIJOJ POTVINIAI.
Smirnos apylinkėj, Tur

kijoj, kilo dideli potviniai. 
Gyventojai bėga j kalnus.

sutriuškinti Kinijos armiją, 
todėl greitu laiku pradėsią 
bombarduoti apie 376,000 
keturkampių plotą, kur gy
veną apie 146,000,000 žmo
nių, ir liepė visiems ameri
konams ir kitiems svetimša
liams iš tos teritorijos pasi
traukti. Washingtono val
džia tuojaus šitam japonų 
įsakymui nusilenkė ir liepė 
savo kareiviams ir konsula
tams tuojaus pasitraukti. 
Kaip išrodo, tai japonai iš
vys iš Kinijos visus Ameri
konus ir Europos biznierius.

važudys, pereitą sąvaitę pa
siskelbė “Ispanijos prezi
dentu,” kurio niekas nerin
ko. Be to, tas vagis pareiškė 
ir pretensijų, kad visi Ispa
nijos turtai priklauso jam. 
Bet kaip bus su kunigų dva
rais, jeigu jis viską nori pa
siglemžti sau?

LOJALISTAI NEBOM
BARDUOS MIESTU FA

ŠISTŲ UŽNUGARY.
Ispanijos respublikos ka

ro ministerija įsakė savo 
aviacijai nemėtyt bombų į 
miestus fašistų užnugary, 
nes nuo tokios taktikos dau
giausia nukenčia nekalti 
žmonės. Bet fašistai, kurie 
sakosi giną bažnyčias ir po
piežiaus tikėjimą, elgiasi 
kaip tik priešingai: jie ata
kuoja ne lojalistų armiją, 
bet beginklius žmones.
PER 2 MĖNESIU UŽMU

ŠĖ 5,993 ITALUS.
Etiopijos atstovybė Lon

done skelbia, kad per du 
paskutiniu mėnesiu Etiopi
joj buvo užmušta 5,993 ita
lai.

JAPONU SĄMOKSLAS 
KINIJOJ NEPAVYKO.
Kantono mieste Japoni

jos agentai kėsinosi padary
ti perversmą, nuversti ki
niečių nacionalistų valdžią 
ir pastatyti japonams palan
kų režimą. Sąmokslas laiku 
susektas ir 700 japonų areš
tuota.

NAMU STATYBOS BI- 
LIUS PRIIMTAS.

Namu statybos bilius, a- 
pie kurį savo laiku “Kelei
vy” buvo plačiai rašyta, jau 
priimtas ir Roose v eito pasi
rašytas.
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UŽ KA BUVO NUŽUDY

TAS MAURUŠAITIS.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad pereitą rudenį Lie
tuvos tautininkai nužudė 
(užtroškino nuodingomis 
dujomis) jauną Suvalkijos 
ūkininką, Aleksandrą Mau
rušaitį. Dabar Bendro De
mokratinio Fronto organas 
“Išvien,”, kurį cituoja “Nau
jienos,” paduoda aiškesnių 
žinių apie Maurušaičio nu
kankinimą. Sako:

“Musų tautos išsivadavime 
iš fašistinės diktatūros istori
joje amžinai pasiliks įrašytas 
a. a. Aleksandro Maurušaičio 
vardas. Ar gali būti užmirštas 
toks žiaurus aktas? A. a. Mau- 
rušaitis yra žvalgybos provo
kacijos auka. Net pati į valgy 
ba pripažįsta, kad Mickus, ku
ris išdavė Maurušaitį, buvo 
jos pasamdytas agentas, žval 
gyba, kuri Lietuvai kaštuoja 
apie 25 milionus litų (per me
tus), nori kuo nors pateisinti 
savo veikimą. Ji užsiima pro
vokacijomis. Tokios provoka
cijos auka ir buvo a. a. Alek
sandras Maurušaitis.”

Maurušaitis buvo maža
žemis, bet susipratęs ūki
ninkas. Pats gyvendamas 
vargingai, jis užjautė ir kitų 
vargams. Kai 1935 metais 
Suvalkijos ūkininkai pradė
jo bruzdėti prieš fašistinę 
tautininkų diktatūrą, prie 
jų prisidėjo ir Maurušaitis. 
Dėl to žvalgyba pradėjo jį 
persekioti. Maurušaitis pasi
slėpė pas ūkininką Botyrių 
ir viešai pradėjo nesirodyti. 
Bet prisiplakė prie jo žval
gybos agentas Mickus, apsi
metė “dideliu revoliucio
nierium” ir pradėjo provo
kuoti. Šnipo nepažindamas, 
Maurušaitis išsipasakojo, 
kad jis organizavęs ūkinin
kus prieš Smetonos diktatū
rą. Ir štai:

“1936 m. rugpiučio 27 d. jį 
nelauktai užklupo keli desėt- 
kai ginkluotų žvalgybininkų 
pas ūkininką Botyrių, Triobiš- 
kių kaime, Liudvinavo vaisė, 
žvalgybininkai, bijodami eiti 
į triobą, smarkiai apšaudė Bo- 
tyriaus namą ir suėmė sužeis
tąjį Maurušaitį.

“Remiantis žvalgybos agen
to Mickaus ir apsaugos polici
jos parodymais, Maurušaitis 
apkaltinamas už visus Suval
kijos ūkininkų judėjimo įvy-i 
kius.

“Kariuomenės teismas 1937! 
m. liepos 30 d. nubaudžia a. a. 
Aleksandrą Maurušaitį mir
ties bausme. Apeliuojama į 
Tribunolą, bet ir pastarasis, 
spaudžiamas iš viršaus, patvir
tina kariuomenės teismo 
sprendimą. A. a. Maurušaitį 
dabartinė fašistinė valdžia du
jų kameroje negirdėtai žiau
riai nužudė.”

Ką dabar pasakys “Tė- 
vynės” redaktorius, kuris 
tuomet taip džiaugėsi šito 
kankinio mirtimi?
DĖL FAŠIZMO LIETUVA 
TURI PRASTĄ VARDĄ 

AMERIKOJE.
“Draugas” rašo:
“Praėjusį šeštadienį ‘Chica

go Daily News’ įdėjo kores
pondenciją iš Paryžiaus apie 
Europos valstybių pasidalini
mą pagal politinę ideologiją. 
Valstybės padalintos į fašisti
nes ir demokratiškas. Fašisti
nės esančios šios: Italija, Vo
kietija, Albanija, Graikija, 
Portugalija. Austrija, Estija, 
Latvija, Lietuva ir sukilėlių 
valdoma Ispanijos dalis.

“Taigi Lietuva priskirta 
prie fašistinių valstybių. Ka
dangi fašizmas demokratiškoj 
Amerikoj nėra populerus, tai 
aišku, kad Lietuvos vardas 
dėl to nukenčia.”

Mes jau senai esame nu
rodę, kad fašistinė tautinin
kų diktatūra nustatė prieš 
mažiukei Lietuvai yra per- 

Lietuvą visas demokratines 
valstybes, ir kada Vokieti- 
ios fašistai ją užpuls, tai ne
bus kam ją užtarti.

KAS YRA “ROBINSONA1- 
RUBENSAI.”

Gruodžio pradžioje Mas
kvon atvyko pora amerikie
čių ir apsistojo “Narodno? 
Gostinnicoj” (“Liaudies 
Viešbuty”). Jiedu užsire
gistravo tenai “Robinsonų” 
pavarde, nes tokia pavarde 
ir Amerikos užsienio pasus 
turėjo. Staiga jiedu iš to 
viešbučio prapuolė. Wash- 
ingtono valdžia kreipėsi Į 
Sovietų vyriausybę su pra
šymu išaiškinti, kas su tais
Amerikos piliečiais tenai at
sitiko.

Praėjo kiek laiko, bet pa
aiškinimo iš Maskvos nebu
vo. Washingtonas prašymą 
pakartojo. Maskva atsakė 
negalinti prapuolusių Ro
binsonų surasti. Vėliau atė
jo iš Maskvos žinių, kad pa
vyko surasti Robinsono 
žmoną, iš kurios sužinota, 
kad jos vyras apsirgęs ir iš
važiavęs jai nežinomon li
goninėn. Maskvos policija 
tačiau išjieškojusi visas li
gonines, bet Robinsono nie
kur nesuradusi.

Washington© valdžia ši
tokiu paaiškinimu vis dėlto 
nepasitenkino ir nesiliovė 
reikalavusi aiškių faktų.

Galų gale Maskva prane
šė, kad abudu Robinsonai 
esą areštuoti ir laikomi “Lu- 
biankoj” (tai toks kalėjimo 
vardas). Bet tikra jų pavar
dė esanti ne “Robinsonai,” 
o “Rubensai.” Jie esą “troc- 
kininkai,” atvykę Rusijon 
šnipinėti svetimos valstybės 
naudai ir dėl to buvę areš
tuoti.

Tai toks paaiškinimas bu
vo iš Maskvos.

Dabar New Yorke lei
džiamas “Socialist Appeal” 
įdėjo ilgą straipsnį, kuriuo 
nušviečiama, kas tie “Ro- 
binsonai-Rubensai” per vie
ni. Kaip aiškina to straips
nio autorius—

“Mrs. Rubens’ienės giminės 
New Yorke skaitydavo ją ii 
jos vyrą stalinistais. Rubens 
neturėjo žinomo užsiėmimo, 
bet turėjo į valias pinigų.

“Užsienio pasus Rubensai 
išsiėmė Amerikoj kaip Robin
sonai, kurie ištikrujų čia yra 
gyvenę, bet jau mirę. Taigi 
pasai išimti klastingu budu. 
Išimdami pasus Rubensai pa
davė tą adresą, kur gyveno 
keli komunistų partijos nariai, 
būtent, Julius Rosenthal (jau 
miręs), Lilian Paley ir vienas 
buvęs Sovietų agentūros Tn- 
turisto’ agentas.

“Pasus Rubensams padėjo 
išimti Soviet Russia Today’ 
žurnalo agentas, kuris vadina 
save Marshall Shaw.”
Abudu Rubensai yra žy

dų tautybės ir abudu komu
nistai. Ji yra Amerikos pi
lietė, bet jis—ne. Iš “Socia
list Appeal” pasakos išeina, 
kad Rubensų veikimas A- 
merikoje nepatiko Maskvai 
ir slaptoji Sovietų policija 
(GPU) nutarė juodu parsi
traukti Rusijon. Tuo tikslu 
GPU agentai Amerikoje pa
dėję jiedviem ir klastingus 
pasus išgauti.

Kiek tame tiesos, mes ne
žinom. Aišku tik tas, kad 
Rubensai nesenai gyveno 
Amerikoj, o dabar jau sėdi 
Maskvos kalėjime.

NORI “KATALIKIŠKO 
UNIVERSITETO.”

Klerikalai pradėjo kelti 
triukšmą dėl Lietuvos uni
versiteto, kad jis “nekatali
kiškas.” Todėl jie norėtų 
įsteigti Kaune kitą universi
tetą, “katalikišką.”

Tuo tarini faktas yra toks, 
kad ir vieno universiteto

šiomis dienomis Washingtonan suvažiavo iš 48 valstijų “mažojo biznio” atstovai. Jų susi
rinko 800 ir kiekvienas norėjo pareikšti, kaip valdžia turėtų biznierius remti. P-lė Gili 
(dešinėj) iš Northberth, Pa., iškalbėjo savo 5 minutes be leimo, bet A. Shafer (kairėj) iš 
Philadelphijos, norėjo kalbėti ilgiau ir policija turėjo išvilkti jį iš salės.

daug; jis neturi pakanka
mai mokinių.

Nežiūrint to, klerikalų 
laikraščiai šaukia: “Reika
laukim Lietuvai katalikiško 
universiteto!” (4 vasario 
“Darbininkas.”)

Jei pasakysi kunigams, 
kad jų religija .prieštarauja 
grynam mokslui, tai jie šo
ka piestu ir rėkia, kad tai 
netiesa. Bet jeigu tai ne tie
sa, jeigu religija mokslui 
neprieštarauja, tai kokiems 
galams jiems reikalingas 
“katalikiškas universite
tas?” Kodėl jiems negeras 
dabartinis Lietuvos univer
sitetas? Juk tenai yra ir te
ologijos skyrius, kur kun. 
Kemėšis gali aiškinti škap- 
lerių “tajemnyčias” kaip tik 
jis nori. Tai ko jie daugiau 
nori? Gal “katalikiškos ma
tematikos,” kad 2-syk-2 y- 
ra 7?

KREIVANOSIAI IR SKER- 
SALUP1AI ŠVENTIEJI.
Kunigi) Susivienijimo or

ganas “Garsas” pradėjo 
kritikuoti savo bažnyčias ir 
laikomus jose stabus—atsi
prašom: šventuosius. Girdi:

“Amerikoj yra virš šimto 
lietuviškų bažnyčių. Kai ku
rios iš oro išrodo gan didin
gos; tačiau, įėjęs vidun, žmo
gus pajunti lyg kad kokį apsi
vylimą ir sugniaužimą širdy
je: beveik visos ant vieno kur
palio mautos, šiokindės (šab
loniškos), nemeniškos. Per
daug prikrautos įvairių įvai
riausių statulų, sienos ir lubos 
aptapytos paveikslų paveiks
lais. Ir kad nors šios statulos 
ar paveikslai butų buvę žmo
niški! Ne! Kartais ir musų 
Lietuvos dievadarbiai galėtų 
pasibiaurėti — šventieji kaž
kokį kreivanosiai. skersalu- 
piai, plačiaburniai...”

Vienu žodžiu, nejauku 
pažiūrėt. Ir katalikai turi 
tuos “kreivanosius” ir “sker- 
salupius” stabus garbinti 
kaip dangaus karalystės at
stovus !

Laisvamaniai senai jau 
skelbia pasauliui, kad reli
gija yra žmonių mulkini
mas. Dabar netyčia šitą tie
są pripažino ir katalikų lai
kraščiai.

LIETUVIS REDAGUOS 
ANGLŲ LAIKRAŠTĮ. 
“Naujienos” praneša, kad 

Juozos Venckus, jaunas 
Chicagos lietuvis, šiomis 
dienomis buvo pakviestas 
užimti vyriausio redakto
riaus (managing editor) 
vietą prie “Pontiac News” 
dienraščio, kuris yra leidža- 
mas automoblių pramonės 
centre, Pontiac, Mich. Tas 
miestas turi 85,000 gyven
tojų.

Iki šiol p. Venckus dirbęs 
Chicigoje prie “Southtown 
Economist’©,” kuriam raši- 
nėdavęs editorialus.

Butų ne pro šalį, kad ir 
kiti jauni musų lietuviai 
pradėtų daugiau dėmesio 
kreipti į žurnalizmą. Advo
katų ir daktarų profesijos 
jau perdaug prikimštos.

Mažiukai Padarė Didelį Triukšmą. KAIP LIETUVOJE NUODIJAMIOOLITINIAI KALINIAI KAS
TAS

KA

Kur ir Kaip A. Liet. Kongresas Minės Lie
tuvos Nepriklausomybės 20 Metų Sukaktį.

PRAKALBU MARŠRU
TAS MASS. VALSTIJOJ.

Amerikos Lietuvių Kon
greso Komitetas Massachu
setts valstijai šįmet minės 
Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktį šiose vie
tose:

South Bostone, 13 vasa
rio, 2 valandą po pietų, Lie
tuvių Salėj. Kalbės S. Mi- 
chelsonas ir A. Bimba. Bus 
muzikos ir dainų. Įžanga 
nemokama. Kviečiami da
lyvauti visi.

Montelloj, tą pačią dieną, 
tik vakare, Lietuvių Tautiš
kame Name, kalbės “Kelei
vio” redaktorius S. Michel-
sonas. j terburio Amerikos Lietuvių

Lawrence, taip pat 13 va-, Kongreso Skyrius.
sario 7:30 vak., Kliubo sa-'   . .

Hudsone, subatoje, 19Į 
vasario, Kliubo salėj, kai-' 
bės A. Bimba.

Norwoode, sekmadienį,
20 vasario, po pietų, Tautiš
kame Name, kalbės A. Bim
ba.

Worcestery, taipgi 20 va
sario, tik vakare, 29 Endi
cott st. salėj, kalbės A. Bim
ba.
Kiekvieinoj kolonijoj pra

kalbų rengėjai turės įvairių 
programų ir pagelbinių kal
bėtojų.

Visi lietuviai yra kviečia
mi šiose prakalbose daly
vauti ir bendrai, išvien su 
kitais, paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
sukaktį ir išgirsti, kas per 
20 metų Lietuvoje pasida
rė. Šios prakalbos įvyksta 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
Lietuvos žmonės jungiasi į 
Bendrą Demokratinį Fron
tą ir reikalauja demokrati
nės tvarkos atsteigimo. Tad 
ir mes, amerikiečiai, turime 
sukrusti ir padėti savo bro
liams Lietuvoje nusikratyti 
fašistinės diktatūros jungo 
ir atsteigti demokratiją.

Bostono Apskričio rašt.
S. Zavis.

CONNECTICUT VALSTI
JOJ KALBĖS MIZARA IR 

MICHELSONAS.
Bridgeport, Conn. — Čia 

prakalbos įvyks 18 vasario, 
7:30 valandą vakaro, Jaunų 
Vyrų Draugijos svetainėje, 
407 Lafayette st. Kalbės 
“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas ir “Laisvės” 
redaktorius R. Mizara. 
Kviečiami visi. Įžanga ne
mokama.

New Haven, Conn.—Lie
tuvos nepriklausomybės 20 
metu sukaktis bus apvaikš
čiojama 19 vasario, 7 valan
dą vakaro, Lietuvių Svetai
nėje, 243 Front st. Kalbės 
“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara ir “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas. Įžan
ga nemokama. Kviečiami 
visi.

Hartford, Conn. — Pra
kalbos įvyks čia 20 vasario, 

2 valandą po pietų, Lyric 
svetainėj, 593 Park st. ir 
kampas Broad st. Kalbės S. 
Michelsonas iš Bostono ir 
R. Mizara iš Brooklyno. Vi
sus kviečia Amerikos Lietu
vių Kongreso komitetas. Iš
girsime įdomių dalykų.

Waterbury, Conn. — Čia 
Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktis bus iškil
mingai apvaikščiojama 20 
vasario, 7:30 valandą vaka
ro, Venta Salėj, 103 Green 
street. Kalbės visiems gerai 
žinomi kalbėtojai ir laikraš
tininkai, “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas ir 
“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara. Visus kviečia Wa-

VYRIAUSYBĖ.
“Tasso” žiniomis, Sovie

tų parlamentas ąrba aukš
čiausioji taryba išrinko nau
ją šalies vyriausybę, kurios 
sąstatas esąs toks:

1. Molotovas, vyriausy
bės pirmininkas.

2. Čiubaras, jo padėjėjas.
3. Mikojanas, antras pa

dėjėjas.
4. Kosioras, kontrolės ko

misijos pirmininkas.
5. Voznesenskis, valsty

bės planų komisijos pirmi
ninkas. . ‘j

6. Litvinovas, užsienio 
reikalų komisaras.

7. Ježovas, vidaus komi
saras.

8. Vorošilovas, krašto ap
saugos komisaras.

9. Smirnovas, karo ir lai
vyno komisaras.

10. Kaganovičius, sunkio
sios pramonės komisaras.

11. Bruskinas, mašinų 
statybos komisaras.

12. Gilinskis, maisto pra
monės komisaras.

13. šeštakovas, lengvosios 
pramonės komisaras.

14. Ryžovas, miškų pra
monės komisaras.

15. Bakulinas, susisieki
mo komisaras.

16. Pachomovas, vandens 
kelių komisaras.

17. Bermanas, ryšių ko
misaras.

18. Eichė, agrikultūros 
komisaras.

19. Jurkinas, gyvulių ir 
javų sovehozų komisaras.

20. Popovas, užsakymų 
komisaras.

21. Zveriovas, finansų ko
misaras.

22. Smirnovas, prekybos 
komisaras.

23. Čvialevas, užsienio 
prekybos komisaras.

24. Ryčkovas, teisingumo 
komisaras.

25. Boldyriovas, sveika
tos komisaras.

26. Gričmanovas, valsty
bės banko valdytojas.

Lietuvoje kalėjimų dabar 
daugiau, kaip caro laikais.

Bendrojo Lietuvos De
mokratinio Fronto leidžia
mas laikraštis “Išvien,” ku
rį cituoja “Naujienos,” apie 
politinius kalinius paduoda 
šitokių žinių:

1935 m. Suvalkijos vals
tiečių sukilimas turėjo ne
maža pasėkų. Tautinė-fašis- 
tinė Lietuvos vyriausybė 
buvo labai nugązdinta, nes 
panorus panaudoti kariuo
menę žmonėms malšinti, 
pamatė, kad kareiviai gali 
saviškiu — kaimiečių ne
šaudyti... po suvalkiečių su
kilimo, į kalėjimus prisirin
ko tiek daug politinių kali
nių, jog jie net į visus kalė
jimus nesutelpa. Lietuva da
bar turi daugiau kalėjimų, 
kaip caro laikais. Nesenai 
netoli Kretingos buvo įren
gtas dar vienas, naujas ka
tėjimas — darbo stovykla. 
Tai bene bus biauriausias, 
iš Hitlerio pasiskolintas ka
lėjimo tipas — darbo sto
vykla. Čia blogai maitinami 
kaliniai verčiami dirbti sun
kius darbus: skaldyti ir ta
šyti akmenis. Blogas mais
tas, nehigieniškas darbas iš
čiulpia paskutinius kalinių 
sveikatos syvus. Iš šalies 
maisto įnešti neleidžia.

Kad padaryti kalėjimuo
se vietos politiniams kali
niams, teisėjai yra įpareigo
ti bausti sąlyginėmis baus
mėmis. Dažnai tenka skai
tyti laikraščiuose, kad teis
mas vagišius atleidžia nuo 
bausmės. Galima pamanyti, 
kad čionais yra teismų žmo
niškumas. Bet tikrumoje tik 
dabartinio teisingumo mi- 
nisterio... St. Šilingo įsaky
mas teisėjams, kad, palei
džiant vagis, padaryti vie
tos'politiniams kaliniams.
Nucdijimas dujomis, vieto

je šaudymo.
Kalėjimams praretinti, 

tur but, praktikuojama ir 
mirties bausmė politiniams 
kaliniams. Seniau karo lau
ko teismų pasmerktuosius 
šaudydavo kareiviai. Po Su
valkijos valstiečių sukilimo 
kareivius tam reikalui nau
dot pasidarė pavojinga. Ir 
štai naujas, grynai lietuviš
kai fašistinis išradimas— 
šaudymą pakeisti nuodiji
mu.

Surado specialistą nuody
toją, įtaisė 1-me forte Alek
sote dujų kamerą ir pradėjo 
darbą. Iki 1937 m. lapkričio 
mėnesio jau trys nunuodyti. 
Kuo nuodija — nesako. Net 
kamera slepiama: laikraš
čiai skelbia, kad toji opera
cija atliekama IX forte. Ga
lima manyti, kad nuodai y- 
ra tikrai tautiškai lietuviški, 
ir vardas jiems tiktų “tauti- 
nimas” (nuo žodžio tauti
ninkas), nes jais žmogus ne 
iš karto nunuodijamas. Jis 
ilgai kankinasi prieš uždus
damas. Tai įrodo ir tas fak
tas, kad žudymo scenos bai
sumo paveiktas kameros 
sargas nusišovė.

Lietuvoje kaliniai kas 
metai išsėdi apie 200,000 
parų. Antra vertus, tautinei 
valdžiai labai trūksta pini
gų. Kai Suvalkijos ūkinin
kai pradėjo bruzdėti, prirei
kė daug naujų šnipų. Bet 
kur gauti jiems apmokėti 
pinigų? Juos vidaus reikalų 
ministeris paėmė iš sociali
nės apsaugos kreditų. Mo
kesčių inspektoriai, kurių 
priviso, kaip ir šnipų, ištisa 
armija — gyventojams jie 
darosi tikra Egipto plėga, 
rado naują valstybės paja
mų šaltinį — apdėjo mokes
čiais kalinius, kurie už pra
sėdėtą parą turi mokėti po 
tris litus!
Kaliniai sumoka 600,000 

litų valdžiai.
Pamanykite, 200,000 pa

lių po tris litus — per metus 
I sudaro 600,000 litų! Tas 
naujas būdas papildyti iš
eikvojimais nuubagintą val
stybės iždą irgi gundo padi
dinti kaliniu skaičių. Tik 
bėda, kad kalėjimų maža.

Nemažą rolę kalinių dau
ginime vaidina ir šnipų, 
provokatorių veikla bei mu
sų valdovu nepaprastas bai
lumas. Musų valdovai bijo 
komunizmo, tai glosto per 
Darbo ramus darbininkus. 
Bijo kariuomenės, dėl to 
davė suėsti savo ištikimą 
šulą Joną Lapeną. Bijo net 
tautininkų studentų organi
zacijų, nes tarpe neolituany 
ir jiems panašių yra daug 
voldemarininkų. O šnipai 
reikalauja vis naujų kredi
tų, kad musų neprinokęs 
Mindaugas II (pirmasis 
viešpatavo 1236—1263 m., 
antrasis — Urachas — sos-’ 
tan įkopti neįstengė) nieko 
kito neveikia, kaip tik bijo
si ir drebina kinkas. Naujie
ji nežmoniški įstatymai: 
spaudos, draugijų, valsty
bės ir tautos saugumo ir ki
ti, kokių nematėme net prie 
caro, valdovų baimės padik
tuoti. Teismai visai neteko 
nepriklausomybės, teisėjai, 
prokurorai virto pataikū
nais. Pagaliau teismai pasi
darė ir nereikalingi: juk į 
kalėjimus sodinti, pinigine 
bauda bausti gali ir policija, 
komendantai, šnipai ir kiti.

Nuo to laiko, kai Lietuvo
je įsiviešpatavo tautininkai, 
nėra nei teisėtumo, nei pi
lietinės laisvės. Štai iškal
bingas pavyzdys: per šešis 
su puse Seimo valdymo me
tų Lietuvoje nebuvo nei vie
no sukilimo prieš valdžią, o 
per 10-tį tautininkų valdy
mo metų — aštuoni: Stalio- 
raičio-Klimaičio, Pajaujo, 
Plečkaičio, Petraičio, gen. 
Kubiliuno, Suv. ūkininkų, 
darbininkų per Arlauskio 
laidotuves, Voldemaro aten
tatas.
Kova dėl amnestijos poli- 

tiniems kaliniams.
Tokioms aplinkybėms e- 

sant, grupė žmonių sumanė 
prašyti Seimo apsvarstyti 
politiniems kaliniams am
nestijos projektą. Nors mu
sų Šeimas nevertas savi 
vardo, nors beveik visi jo 
nariai pataikūnai,, kinkų 
drebintojai, bet kad jšlais- 
vinti kalinius, reikia visokia 
priemonių bandyti. Pagal 
1928 konstituciją, kad ir ne- 

’ teisėtai išleistą, 25,000 g/ 
ventojų turi teisę patiekti. 
Seimui įstatymo projektą.

Lietuva amnestijos įsta
tymo nematė nuo 1926 m. 
Gi jis reikalingas: ištuštin
tų musų kalėjimus, išgelb^ 
tų tūkstančius žmonių nuo 
džiovos, sugrąžintų juos 
prie normalaus darbo. Visa 
tai, aišku, išeitų valstybei j 
naudą.

Seimo nariai patys am
nestijos įstatymui išleisti 
iniciatyvos nesiima. Kai ku
rie jų paklausti, kodėl, atsa
ko: “Susimildami neveikite 
musu į tą bėdą, nes galime 
netekti duonos kąsnio!” ,

Aukščiau minėtoji žmonių 
grupė, nors daug ko ir nesi
tiki, darbą jau pradėjo. Tei
sininkai jau paruošė tokio 
įstatymo projektą ir visur 
renkama parašai. Jau yra 
surinkta apie 20,000. Kad 
greičiau butu surinktas rei
kalingas kiekis, reikia kad 
vietose butų paraginti žmo
nės po tuo įstatymo tekstu 
pasirašyti. Kai kur policija 
trukdo parašus rinkti: ati
minėja sąrašus ir visokiais 
budais grasina. Bet iš pačio 
teksto galite spręsti, kad čia 
nieko pavojingo nėra. Dėl 
to visi prisidėkime prie šio 
darbo. “Išvien.”
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5

Treči 
Lietuvi 

• svetain 
Kriauči 
jos 54- 
mas. ; 
svetain

Buvę 
rius ir i 
veik va 
tų paja 
raporto 
eitą gri 
išmokėt 
Gi per 
000. D 
skyriau 
$10 asr 
darbių 
pilnai 1 
mokėjo 
Taigi, 
savo i 
šaltinių 
yra vilt 
lingi sk 
tama, 
negaus 
lerių ja 
non ūži

L;
Skait 

vienytų 
mašinų 
bininkų

Kitas 
stų laiv 
kraščių 
praeitų 
Baltimo 
Urugua, 
do laivs 
vo d a 
dirbti si 
grįžus 
ninkai l 
“maištu 
ilgų me 
$10, o j 
rezoliuc 
dentui ii 
■nisterka 
hai tai p

Treči: 
pirkti ti 
pelnas < 
tuvių kt 
juos ten 
universi 
ketų už

Mokė
1935 

ma šąlp 
rdo,.pag: 
Ją. Buvc 
vo šaipe 
šapos vi 
dalinim; 
šimtinių 
pagal d 
eiją. T. 
skyriaus 
kaitis, p 
mų iš u: 
dalino j 
tiems žr 
žinios. I 
kas “ne 
skyriaus 
butų ga1 
aukščiai 
praeitų 
nors pi 
dus, ka 
skyriaus 
čio iki i 
dolerių, 
tą patirt 
ta komis 
tą unijos 
šalpą, p 
vardus. 1 
po penk 
nę.

Todėl 
taryba, i 
pą, sulai 
mą dalį 
1935 m. 
dabar m 
gavo pf 
d am kiti 
gus.

Prasi d



938 m.

Ii No. 6. Vasario 9 d..

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

KAIP MITINGUOJA BROOKLYN) Sniegas Sustabdė Traukinius Miclūgane.
■r metus 
ų1 Tas 
Idyti iš
ritą val
do pacli- 
ių. Tik 
maža.
aių dau- 

šnipų, 
bei mu

štas bai- 
,vai bijo 
osto per 
jininkus.

dėl to 
ištikimą 
Bijo net 

i organi- 
?olituanų 
/ra daug 
) šnipai 
jų kredi- 
įprinokęs 
; pirmasis 
1263 m., 
s — sos- . 
ė) nieko 
tik bijo-
Naujie- 

statymai: 
valsty- 

mo ir ki- 
! net prie 
ės padik- 
ai neteko 

teisėjai, 
pataiku- 

mai pasi
ni: juk j 

pinigine 
r policija, 
ai ir kiti.
i Lietuvo- 
utininkai, 
i, nei pi
stai iškal- 
per šešis 

dymo me- 
m nei vie- 
valdžią, o 
kų valdy
tai:. Stalio- 

Pajaujo, 
čio, gen. 
ūkininkų, 
Arlauskio
naro aten-

LIETUVIAI SIUVĖJAI.

;ijos peli
niams.
cybėms e- 
ių sumanė 
apsvarstyti 
niams am-
Nors rnu- 

irtas savo 
eik visi jo 
ai,> kinkų 
kad jšlais- 
kia visokiu 
yti. Pagal 
, kad ir ne- 
25,000 gy- 

sę patiekti 
projektą, 
ostijos įsta- 
uo 1926 m. 
s: ištuštin
us, išgelbėk 
smonių nuo 
.žintų juos 
darbo. Visa 
valstybei j 

patys airi- 
nui išleisti 
m a. Kai ku- 
kodėl, atsa- 
ni neveikite 
nes galime 

kąsnio!” 
stoji žmonių 
g ko ir nesi- 
iradėjo. Tei- 
aruošė tokio 
ktą ir visur 
ai. Jau yra 
0,000. Kad 
urinktas rei- 

reikia kad 
.raginti žmo- 
atymo tekstu 
kur policija 
rinkti: ati- j 
ir visokiais

Bet iš pačio t 
ręsti, kad čia I 
o nėra. Dėl ! 
eime prie šio

“Išvien.”

Jų skyrius pernai išmokėjo 
$8,640 pašalpų.

Trečiadienį, 26-tą sausio. 
Lietuvių Piliečių Kliubo 

• svetainėje . įvyko Lietuvių 
Kriaučių Amalgameitų Uni
jos 54-to skyriaus susirinki
mas. Žmonių buvo pilna 
svetainė.

Buvęs finansų sekreto
rius ir iždininkas. J. Kairys, 
veik valandą skaitė vi ų me
tų pajamas ir išlaidas. Iš jo 
raporto supratome, kad pra
eitą gruodžio mėnesį buvo 
išmokėta $3,538 su centais 
Gi per visus metus arti $6,- 
000. Mat, buvo mokama 
skyriaus nariams, šalpa, po 
$10 asmeniui. Iš unijos Be
darbių Fondo gavome ne
pilnai $5,000, o skyrius iš
mokėjo nariams $8 640. 
Taigi, pusėtinai patuštino 
savo iždą. Jo dapildymui 
šaltinių nesimato. Tačiau 
yra viltis, nes nariai yra sko
lingi skyriui $4,000. Supran
tama, visos sumos skyrius 
negaus atgal. Daugelis do
lerių jau nuskambėjo amži- 
non užmirštim

Laiškų skaitymas.
Skaitytas laiškas nuo su

vienytų elektros, radio ir 
mašimi streikuojančių dar
bininkų. Duota jiems $10.

Kitas laiškas buvo nubau
stų laivo darbininkų. Iš lai
kraščių jau yra žinoma, kad 
praeitų metų pabaigoj iš 
Baltimorės išplaukė laivas Į 
Uruguay’ų, kur sustojęs ra
do laivakrovių streiką. Lai
vo darbininkai atsisakė 
dirbti su skebais. Laivui su
grįžus Baltimorėn, darbi
ninkai buvo areštuoti kaipo 
“maištininkai” ir nubausti 
ilgų metų kalėjimu. Duotą 
$10, o jų prašomas protesto 
rezoliucijas pasiųsti prezi
dentui ir Darbo skyriaus mi- 
nisterkai, pavesta Pild. tary
bai tai padalyti.

Trečias laiškas prašė nu
pirkti tikietų baliui, kurio 
pelnas eina palaikymui lie
tuvių kalbos kursų, ar kaip 
juos ten vadina, Columbijos 
universitete. Nupirkta tų ti
kėtų už $12.00.

Mokėta šalpa 1935 m.
1935 metais buvo moka

ma šalpa iš Emergency Fon- 
/do,.pagal numatomą reika
lą. Buvo atsitikimų, kad ga
vo šalpos mažai dirbančios 
šapos visi darbininkai. Tą 
dalinimą penkinių ar de-; 
šimtinių atliko pati unija,: 
pagal delegatų rekomenda
ciją. Tais laikais buvęs 54 
skyriaus delegatas, K. Jan
kaitis, parsinešęs paliudiji
mų iš unijos viršininkų, pa
dalino juos mažai dirban
tiems žmonėms be skyriaus 
žinios. Ir per du metus nie
kas “nežinojo,” kad musų 
skyriaus bent vienas narys 
butų gavęs kokį pinigą iš 
aukščiau minėto fondo. Tik 
praeitų metų pabaigoj kas 
nors pradėjo skleisti gan
dus, kad yra išmokėta be 
skyriaus žinios nuo tūkstan
čio iki aštuoniolikos šimtų 
dolerių. Aišku, kad reikėjo 
tą patirti. Taigi buvo išrink
ta komisija, ir nuvažiavus į 
tą unijos įstaigą, ką išmoka 
šalpą, parsivežė 36 žmonių 
vardus, kuriu vieni yra gavę 
po penkinę, kiti po dešimti
nę.

Todėl dabar Pildančioji 
taryba, išmokėdama pašal
pą, sulaiko jiems priklauso
mą dalį, sakydama, kad 
1935 m. gavai dešimtinę, tai 
dabar negauni, o kas tada 
gavo penkinę, tam duo
dam kitą ir liekam visi ly
gus.

Prasideda tikra marma-

lienė. Vieni keikiasi, kad 
jokių penkinių nėra gavę; 
kiti aiškinasi, kad jiems dir
bant svetimtaučiu šanose 
Germanai parnešė paliudiji
mą ir su Jankaičio dalini
mu tas neturi nieko bendra; 
treti da kitaip aiškina. Kas 
galva, tai nuosprendis. Ir 
vis sako — čia nėra jokia 
politika.

Tenka komisijai vėl va
žiuoti ir tyrinėti, nes jeigu 
žmogus taip drūčiai spardo
si, tai visgi jis apie save šiek 
tiek nusimano. Komisija su
randa 14 žmonių gavusių 
po dešimtinę ir tris po penki
nę (viena moteris, negau
dama visos dešimtinės, atsi
sakė ir nuo jai siūlomos 
penkinės).

Ant ealo susirinkimas už- 
giria Pild. Tarybos patvar
kymą. kad kas gavo pašal- 
pos 1935 m., tas dabar ne
gauna. Prie to, nutaria, kad 
ateity be tarybos žinios ir 
be skyriaus antspaudos ne
būtų išmokama niekam nei 
vienas centas.

Parengimai ir pirkimai.
Nutarta rengti pikniką ir 

balių sykiu su Neprigulmin- 
gu Kriaučių Kliubu. Šitas 
tarimas pasilieka galioje 
tol, kol jis nebus atšauktas, 
Reiškia, kriaučiai į metus 
turės du parengimu: pikni
ką ir balių.

Trečio skyriaus nupirkta 
5-ki tikietai, užmokant $10.

Raportai.
Iš Suvienytos Tarybos 

i Joint Board) pranešė, kad 
prie New Yorko Joint 
Boardo priklauso 35,000 
siuvėjų ir jie yra užsilikę 
duoklėm unijai $1,750.000. 
Tai milžiniška suma pinigų!

Pradedant sezoną, sko
lingieji nariai mokės dešim
tą nuošimtį nuo uždarbio,. 
Duoklių užsilikimui yra vi
sokiu priežasčių. Pirmutinė 
—nedarbas, antroji — ša- 
pose visokių tikietų parda
vinėjimas, dovanų davimas. 
O jeigu kokią sąvaitę šapo- 
je perka tikietą arba duoda 
dovaną sergančiam arba be
sirengiančiam sirgti—ženy- 
tis, tą sąvaitę duoklių ne
ima. Taip diduma narių pa
siliko už organizacijos sie
nų.

Iš kitų raportų suprato
me, kad didžiuma šapų sto
vi be darbo jau 16-ką sąvai- 
čių ir dar nesimato, kada 
bus darbo, nes hosai tyčia 
nepradeda dirbti, norėdami 
privarginti kriaučius ir nu
mušti pakeltą 12-tą nuošim
tį. Unija nusimušimų ne
duoda, nes pragyvenimas 
nesvietiškai brangus. Taip 
kriaučiai ir stovi susigrūdę 
unijos salėse.

Lietuviškam siuvėjų kai
me mažai kas nauja. Ketu
rios šapos jau pradeda ma
šinas birzginti, kitos laukia 
“šaltesnio oro, nes dabar 
anksčiau keltis ir eiti dar
ban dar nelabai smagu.”

Diržys atsiskyrė nuo savo 
pusininkų ir įsitaisė naują 
šapą. Darbininkai nuėjo su 
juom. Jo pusininkų, pasili
kusių senoj šapoj, unija ne
pripažįsta. Liepia jiems pri
sirašyti unijon i 
kur nors kitur.

■

■ ..
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šie vaizdelis parodo s.nego pusnyse sustojusį traukinį ties Ironwoodu, Mich. Sniego pu- 
ges buvo suparalyžiavusios beveik visą susisiekimą Michigano šiaurėj.

Kaip Klerikalai Scrantone Suardė 
Bendrą Lietuvių Darbą.

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
stubų, 

šimtais 
Vietos 
mažai

J. A. J.

Minėsime 20 metų nepri
klausomybės sukaktį.

Nepamirškite, kad vasa
rio 16 dieną Lietuvių Darbi
ninkų Salėj, 920 E. 79th st., 
Įvyks svarbios prakalbos 
Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktuvėms pa
minėti. Šį paminėjimą ren
gia A. L. Kongreso komite
tas Ohio valstijai. Bus kal
bėtojų iš kitų kolonijų. Nu
matomas drg. J. Mažukna, 
SLA. vice-prezidentas iš 
Pittsburgho. Pradžia kaip 7 
valanda vakare. Įžanga vel
tui. Kviečia visus Kongreso 
komitetas. Šiose prakalbose 
bus nurodyta, ko Lietuva 
pasiekė per 20 metų laiko
tarpi, ir ko ji galėjo pasiek
ti, jeigu butų buvusi demo
kratiška valdžia.

Kongreso komitetas ren
gia šį paminėjimą, kad nu
švietus visus Smetonos ir jo 
šalininkų atliktus darbus.

Amerikos Lietuvių Kongre
so reikalais.

A. L. Kongreso komitetas 
Ohio valstijai turėjo .posėdį 
ir apkalbėjo daugelį reika
lų, kurie paliečia dabartinę 
tvarką Lietuvoje. Clevelan 
do komitetas yra centralinis 
komitetas Ohio valstijai. 
Mažesnėse šios valstijos ko
lonijose veikia lokaliniai 
komitetai. Keli mėnesiai at
gal buvo sušaukta bendra 
konferencija, kuri įsteigė ir 
centro komitetą. Pavasarį 
turbut vėl bus sušaukta ben
dra konferencija, kurioj bus 
pasitarta apie veikimą visoj 
valstijoj. Dabar buvusiame 
posėdyje buvo plačiai kal
bėta apie žmonių būklę Lie
tuvoj. Išrodo, kad valdžia 
tenai rūpinasi tik savo algo
mis ir mokesčių lupimu. 
Smetona užsimanė likti net 
amžinu “tautos vadu.” Nau
jos konstitucijos klausimas 
yra labai svarbus dalykas, 
nes gali biednuomenę pri
spausti dar labiau, negu da
bar. Taigi, tuo klausimu vi
sos kolonijos turėtų subrus- 
ti ir reikalauti, kad taisant 
konstituciją seimas laiky
tųsi demokratiškų principu. 
Daugelis komiteto narių iš
sireiškė, kad centralinis ko
mitetas, kurį išrinko Ameri
kos Lietuvių Kongresas, ne
siima darbo taip, kaip turė
tu imtis. Centro komitetui 
reikėtų daugiau deanės 
kreipti i kolonijas, duoti

------  duo sugriovė daug 
tetas susideda iš redaktorių nuostolių pridaro 

tūkstančiu dolerių.
valdžia tuo reikalu 
rūpinasi.

ir kitų profesionalų, tai ga
lėtų kolonijom daugiau pa
gelbėti.

Taipgi nieko nėra iš Cen
tro pranešama kas link kito 
Kongreso. Kolonijos neži
no, ar reikia prie to rengtis, 
ar ne. Todėl Clevelando ko
mitetas ir prašo, kad ateity
je butų duodama daugiau į- 
vairių pranešimų ir infor
macijų, kas yra veikiama, 
ar kas reikia veikti.

Iš kai kurių kolonijų gir
dėt nuomonių, kad gal nėra 
reikalo kitą kongresą šauk
ti, nėra nieko naujo tokiam 
suvažiavimui patiekti. Iš 
vienos pusės gal ir tiesa, bet 
iš antros—ne. .Dabartiniu 
laiku Lietuvoje yra daromi 
įvairus pakeitimai, leidžia
mi įvairus įstatymai, ir visi 
jie taikomi didesnei darbi
ninkų priespaudai. Yra siū
lomi nauji punktai prie kon
stitucijos, prieš guriuos viso 
pasaulio lietuviai turėtų pro
testuoti. O kitas Kongreso 
tikslas, tai palaikyti sukeltą 
ūpą tarpe lietuvių. Pirmas 
Kongresas buvo sukėlęs di
delį ūpą tarpe Amerikos lie
tuvių, kuris gerokai pavei
kė ir Lietuvą. Smetona turė
jo net “seimą” rinkti, kada 
Amerikos lietuviai subruz
do reikalauti demokratijos 
atsteigimo. O jei antro Kon
greso nebus ir nebus nieko 
veikiama, tai sukeltas upas 
gali nupulti. Tuo tarpu gi 
Lietuvos liaudis reikalauja 
iš musų pagalbos.

Jonas Jarus.

LOS ANGELES LIETU
VIAI MINĖS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTUVES.
Visos Draugijos Bendrai 
Rengia Paminėjimą Va

sario 20 Dieną.
Los Angeles, Calif.—Dvi

dešimties metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvės 
bus iškilmingai minimos vi
sų Los Angeles ir artimu bei 
tolimesnių miestų lietuvių 
pietinėj Californijoj.

Paminėjimas bus vienas 
iš didžiausių, kokių šios da
lies lietuviai rengė, nes visos 
draugijos šįmet susitarė 
rengti iš vieno bendrai. Kad 
butų parankiau visiems da
lyvauti, rengiama sekma
dieny, vasario 20. Vieta yra 
Danų Auditorija, didžiojoj 
svetainėj, 1359 W. 24th st., 
netoli Vermont.

Bendram paminėjimui 
prisidėjo sekančios lietuvių 
draugijos: Lietuvių Tautiš
kas Kliubas, Los Angeles 
Lietuvių Choras, Liet. Lais
vės Kliubas, Liet. Darbinin
ku Susivienijimo 35-ta kp., 
SLA. 75-ta kp., ALDLD. 
145 kp., ir Liet. Darb. Susi
vienijimo jaunimo kp. Visi 
lietuviai kviečiami atsilan
kyti. Programa bus gana į- 
vairi, visos dalyvaujančios 
organizacijos išpildys, dalį. 
Numatoma keturi kalbėto
jai. Choras pildys didesnę 
dalį meno programoj,' kliu- 
bai pasižadėjo taipgi gauti 
meno mėgėjų, programai už
pildyti. Kalbėtojų laikas 
aprubežiuotas po 15 minu
čių.

K. Lubinas, senas veikė- 
: jas, tautinių pažiurti žmo

gus, kalbės apie Lietuvos 
valdžios susikūrimą. Visai

Scranton, P».
Kaip visiems yra žinoma 

Amerikos lietuviai kas me
tas mini Lietuvos nepriklau
somybės dieną 16 vasario. 
Taip ir pas mus Scrantone 
visados buvo daroma. Pir
miau, kol nebuvo susitveręs 
Tauru Kliubas, susidėjusios 
draugijos tuo rūpindavosi. 
Vėliau 16 vasario minėdavo 
Taurų Kliubas ir tautinė pa
rapija. O kai vėliau susitvė
rė Lietuvių Politikos Kliu
bas, tai abudu kliubai reng
davo susidėję, ir viskas bū
davo gerai. Šįmet Lietuvių 
Politikos Kliubas pasiūlė 
susidėti visiems, nežiūrint 
kokių kas pažvalgų, politiš
kų ar religiškų, rengti vi
siems susidėjus, visam Lac- 
kawannos apskričiui išvien. 
Tuo tiksju Lietuvių Politinis 
Kliubas išrinko komitetą iš 
5 narių, kad parašytų laiš
kus visiem kliubam, draugi
jom ir parapijom, kad at
siųstų savo atstovus į ben
drą susirinkimą. Tačiau ke
turi to komiteto nariai susi
rinkę nutarė nueiti pas kun. 
Miliauską, švento Juozapo 
Romos katalikų parapijos 
kleboną, pasiklausti kaip jis 
mano apie tokį susirinki
mą? Žinoma, kunigas parei
kalavo, kad jam pavestų tą 
susirinkimą sušaukti ir va
dovauti. Na, būdami jo geri 
parapijonai, kur jie tau ne
suteiks “dvasiškam tėveliui” 
tos garbės! Na, ir tėvelis su
šaukė tą susirinkimą 10 
gruodžio. Susirenka dvide
šimts vienos draugijos dele- 

j gatai, tarp tų ir dviejų para
pijų, namiškos ir tautinės, 

j ir, žinoma, abiejų parapijų 
| klebonai. Atidaro susirinki
mą, pakviečia pirmutinį pa- 

i kalbėti ir paaiškinti susirin
kimo tikslą, kun. Miliauską, 
romiškos parapijos klebo
ną. Tas ima kalbėti. Bet, 
kaip čia augusiam, jam Lie
tuvos reikalai mažai žino
mi, tai jis mažai ką ir pasa
ko. Tada visi pareikalavo, 
kad kalbėtų kun. M. Valad- 
ka, tautinės parapijos kle
bonas. Na. tas ir kalbėjo, ir 
labai plačiai paaiškino rei
kalą, ir jo kalba visiem su
sirinkusiem labai patiko. 
Kun. Miliausko šalininkam 
pasidarė pikta, kad kun. 
Valadka daug geriau pakal
bėjo, negu jų pralotas. Šiaip 
ar taip, buvo išrinktas su
kaktuvėms rengti komitetas 
ir pasidarė puiki nuotaika, 
kad nors sykį į 20 metų visi 
galime krūvon suėję svars
tyti Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą. Džiaugė
mės, kad viso Lackawannos 
apskričio lietuviai turėsime 
masinį susirinkimą, kur bus 
pakviestas gubernatorius, 
Lietuvos konsulas ir kiti.

Kada atėjo laukiamojo 
susirinkimo diena, gavom 
ir pakvietimus, kad atsilan
kyti. Ale tą pačią dieną an
gliškam vietiniam laikrašty 
matom žinutę, kad “Lithua
nian Day meeting post
poned, etc.” Klausiam pir
mininko, tas nieko nežino. 
Sekretoriaus — nežino. Pa
ties “rengėjo,” ir tas sakosi 
nieko nežinąs. Bet vėliau 
paaiškėjo, kad iis pats 
(kun. J. Miliauskas) tą susi
rinkimą sustabdė. Taipgi 
paaiškėjo, kad ir jo klap-l 
čiukai, katrie jam pavedė tą 
rengimą, žinojo kad susi
rinkimas sustabdytas, ale 
sakyti nenorėjo, sarmatijos, 
kad sulaužė Lietuvių Kliu
bo tarimą, atiduodami ro
miškam kunigui pirmenybę 
vadovauti tą rengimą.

Kodėl anie pavedė kun. 
J. Miliauskui vadovauti tokį 
rimtą darbą? Ogi štai ko
dėl. Kuomet čia mirė kun. 
Kuras ir airių vyskupas pa

skyrė jo vieton kun. Miliau
ską, tai parapijonys. nenorė
jo jo į-ileisti, ir buvo pa
skelbę net “sit-down’’ strei
ką, kuris tęsėsi daugiau sa
vaitės. Dabojo dieną ir nak
tį bažnyčią ir kleboniją, 
kad jis slapta tenai neįlystų. 
Bet jis atvažiavo automobi- 
lium su 4 “state-troope- 
riais,” kurie išlaužė šventas 
duris, nuplėšė spynas ir įve
dė kun. Miliauską smurtu. 
Didesnė dalis parapijom] 
tuo labai pasipiktino ir nori 
jį išvaryti; taigi jo pakali
kai, pavesdami jam lietuvių 
dienos rengimą, manė kad 
tuom jis pasidaiys daugiau 
intakes, tarp parapijom]. 
Bet labai apsigavo, nes pa
darė jam daugiau žalos.

Bet kodėl kun. Miliaus
kas atsisakė rengti apvaikš- 
čiojimą sykiu su visuome
ne? Štai dėl ko. Kaip dabar 
paaiškėjo, jis pasakė tiem 
savo klapčiukam, katrie 
jam pavedė tą vadovybę, 
kad jis negali dalyvauti vie
nam parengime su “bedie
viais. ir nezaležninkais,” o 
labiausia su Lietuvos konsu
lu. Girdi, jis gavęs laišką 
nuo kitų kunigų, kurie pro
testuoja, kam jis dalyvauja 
vienam susirinkime su Lie
tuvos atstovais. Mat, pagal 
kunigų nutarimą, Lietuvos 
vaidžią reikia boikotuoti. 
Na, tai taip tas. musų džiau
gsmas, kad galėsim visi sy
kiu apvaikščioti tą taip 
brangią lietuviam šventę, 
nuėjo niekais dėl kelių kle
rikalų intrigantų ir “father” 
Miliausko, “byt po siemu.”

Klerikalai nepagalvoja, 
kad šitokia žlibia taktika jie 
daro skriaudą lietuvybei. 
Dėl to, kad jiems nepatinka 
Lietuvos valdžia, tai jie ar
do Amerikos lietuvių bend
rą darbą. Bet Lietuvos val
džia nieko bendra su musų 
darbu neturi. Gal mes tai 
valdžiai irgi nepritariam, 
bet mums rupi lietuvybė. 
Valdžia ne amžina. Jos ne
buvo, Lietuva gyvavo, ir 
Lietuva gyvuos, kai tos val
džios vėl nebus. Bet musų 
tauta buvo ir bus. Aš pats 
nesutinku su dabartine Lie
tuvos valdžia ir jos forma, 
bet bendrą lietuvių darbą 
aš remiu.

Reng. korespondentas.

HAMTRAMCK, MICH.
Gražiai pavykęs vakarėlis.

L. A. P. Kliubas turėjo 
nesenai balių, kur Detroito 
Dailės Choras suvaidino ko
mediją “Žentai iš Ameri
kos.” Vaidino 3 jaunuoliai 
ir 3 suaugę, ir visi savo roles 
atliko gerai. Publika turėjo 
daug juokų ir gausiai vai
dintojams plojo. Žmonių 
buvo pilna salė.

Malonu pažymėti, kad 
musų jaunimas pradeda da
lyvauti musų visuomeni
niam gyvenime. Vaidinimui 
pasibaigus, p-lei Onai Ma- 
salskiutei vadovaujant. Dai
lės Choras puikiai sudaina
vo keliatą dainų. Musų Ona 
yra energinga mergaitė ir 
gabiai lavina chorą.

Kliubo Narys.

SO. BARRE, MASS.
Musu apielinkė, tai ūki

ninkų šalis, čia yra labai 
daug ir lietuviu. Yra viena 
vilnonių dirbtuvė, dabar po 
biskį pradėjo dirbt, tai ir 
žmonės kiek linksmesni; 
kalba kad vėliau pradėsian
ti dirbti geriau.

Musų apielinkė kalnuota, nesenai lankėsi Lietuvoje ir 
gyvename ^380 pėdų aukš- papasakos iš asmeninių pa

tyrimų. Kalbėtojas nuo LDS 
35-tos kuopos Repečka, kal
bės apie Amerikos Lietuvių 
Kongreso darbą dėl Demo
kratijos Lietuvoj. Henry 
Pado kalbės anglų kalboj. 
Bus dar vienas kalbėtojas 
apie dabartinę Lietuvos pa
dėti ir ios perspektyvas atei
čiai. Kiek teko patirti, tai 
bus chicagietis, Kastėnas. 
Įžanga i parengimą yra 30 
centų, pradžia 6:30 vai. va
kare. Po programos bus šo
kiai, prie geros orkestrus.

Bendro Komiteto pirm..
P. Pupis.

čiau už Bostoną, tai pas 
mus buna ir didesni šalčiai 
ir daugiau miego. Nuo 
gruodžio 10 lietaus nema
tėm ir šalčiai siekė žemiau 
zero.

Dr-gas S. Bukauskas man 
atsiuntė amnestijos petici
ją, per vieną dieną ir užpil
ei ėm, butume prirašę dvi ar 
tris, nes žmonės Lietuvos 
tautininkų neapkenčia, nes 
gauna žinių nuo savo gimi-

• •• ■ J-j; ;1: ., joms įvairių patarimu ir nu-lnių, kad Lietuvos valdinin-
ir^nors^itur , rodymų, ką veikti, Jis ture- kai baisiai žmones skriau-
cikvriaiKj knrpcnnnripntac informuoti kolonijas apie džia. Yra keliatas ūkininkų, Skyriaus kmesp^ndentas,i vėliau?iuR įvykius Lietuvo- kurie laikraščių neskaito, 

_ ’ * ,je. Iki šiol dar daugelis nėra tiems patarčiau užsirašyt 
rooklvno svečias neįves nei laiško iš Centro, I “Keleivį’’ ar ‘‘Laisvę,” nesBrooklyno svečias negavę;

Baltimorėj valgyt.
Baltimore, Md. — Juozas tų padėti 

Tysliava gyrėsi “Vienybėj,” ’ " " ’
kad per Kalėdas jis buvęs 
Baltimorėj ir svečiavęsis 
pas “trafiko teisėją.” Bet 
baltimoriečiai dabar kalba, 
kad Juozas išbuvęs visą die
ną nevalgęs. Svečias.

.kada buna paduotas kokis 
| paklausimas. Centras galė- 

i surengti prakal
bas tinkamais momentais. 
Nekuriose kolonijose yra 
labai sunku prakalbas su
rengti dėlto, kad nėra pa
kankamai vietos kalbėtojų, 
bet ir tai šiaip-taip surengia

ORE SUDUŽO DU KARO 
LĖKTUVAI.

Darant oro manievrus, 
pereita savaite Californijos 
pakrašty susikūlė ore du 
milžiniški karo lėktuvai ir 
abudu nukrito jūron. Žuvo 

__ ,____ o .... 11 žmonių. Pirma pertuos 
dies. Pavasarį, kaip sniegas menievrus buvo žuvę 7, taip 
pradeda tirpti iš tarpkalnių kad iš viso pasidaro 18

juose rasite daug gerų žinių 
ūkininkams ir iš viso pa
saulio.

Pro musų miestelį teka 
nedidelis upelis vadinamas 
Ware river; jis ypatingai 
pavasarį pridaro daug blė-

prakalbas. O Centro komi-tai susidaro tikras “pata- aukų.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 6. Vasario 9 d.,,1938 m.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Labas vakaras, tėve! žinosim, tai tuoj ir prilips 
—Labas, labas, Maike! musų doleriai.

Aš kaip tik ėjau tavęs jieš- 
koti.

—Kokiu reikalu?
—Žinai, Maike, aš bile, 

kokiais reikalais nesibade- , Maike, rokuoji? 
riuoju. Man turi būti arba' —Ji rengiama dviem tiks- 
dušios išganymas, arba tau- lais, tėve. Vienas tikslas, tai 
tiško unaro pakėlimas. Šian- pareklamuot lietuviškąjį fa- 
dien kalbėsime tik apie tau
tos reikalus. Tu turbut jau 
skaitei gazietose, kad musų 
tautiška načalstva Lietuvoj 
sumislino kokią ten limpi- 
jadą, kur piemenys muš 
kiaulukę, arba, kaip ameri-i

—Na, o kaip tu manai, tė
ve, kokiais tikslais toji olim- 
pijada yra ruošiama?

—Aš nežinau. O kaip tu,

šizmą; o antras, tai pasipi
nigauti. Todėl tavo baimė, 
tėve, kad jūsų doleriai tenai 
prilips, kaip restoranuose 
musės prie pajaus, visai pa
matuota.

—Gali but, 
konai sako, golfą grajys, tavo teisybė. Lietuvoj da- 
ripkę varys ir kitokias piė- bar visi išalkę ant pinigo, 
meniškas zobovas rodys J Ve, kokią karunką dabar 
Taigi ir mano vyčių vaiskas Lietuvoj užgiedojo mano 
ant tos limpijados nori va- senas frentas Anupras: 
žinot. Netik nori, ale stačiai 
sulaikyt negaliu. Ot, suvar- 
javojo, ir daugiau nieko. | 
Taigi aš atėjau pas tave ant. 
rodos, Maike, kaip tu ro- 
kuoji, ar iš tos limpijados Už centelį, už litelį 
bus kiek nors ponui Dievui t Dirba žmonės per amželi, 
garbės, ar ne?

—Tokiuose dalykuose,

Maike, kad

111 Ar aš einu, ar važiuoju 
Vieną dūmą vis dumoju 

Litą, litą, litą tą, 
Be be lito sarmata.

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

ĮDOMUS ATLŪS PRANEŠIMAS APIE Demokratinės Vals-
ISPANIJĄ. tybės Galėtii Japoni-

KAIP 120,000 ITALŲ VALDO GENERO
LO FRANCO “VALSTYBĘ.”

tėve, tu turėtum geriau nu
manyt.

—Aš, Maike, bijausi, kad 
su ta limpijada neišeitų 
taip, kaip su ta auksine šob- 
le, ką mano vaiskas nupirko 
generolui Žukauskui, kai jis 
užleido Vilnių paliokams. Į

—O kaip gi su ta dovana 
išėjo?

—Išėjo, Maike, nei šiaip, 
nei taip. Mes pirkom ją kaip 
geram katalikui, mislyda- 
mi, kad prieš smertį Žukau
skas apieravos ją ant Dievo 
garbės ir nusiųs i Rymą 
šventam tėvui, o dabar pa
sirodo, kad jis atidavė mu
sų šoblę kokiam ten muzie
jui. Vadinasi, katalikų pini
gai nuėjo margiui ant vuo- 
dėgos.

—Tai kas čia kaltas, tė
ve?

—Mes patys kalti, žino
ma kas. Jeigu butume dau
giau razumo turėję, tai ne 
auksinę šoblę butume pir
kę, ale bažnyčią butume iš- 
bildinę ant tos intencijos.

—Ar tai butų geriau?
—Šiur, kad geriau. Musų 

bažnyčią kunigas tuoj butų 
užrašęs airišių vyskupui, ir 
tada jau tas skarbas per am
žius pasiliktų ant pono Die
vo garbės. O dabar šliuptar- 
niai pasiėmė auksinį musų 
tu’šį ir juokiasi iš musu dur
numo. Valuk to, Maike, 
aš neturiu akvatos vežti sa
vo vaiską ir ant tos limpija
dos. Turiu pasakyt, kad ir 
tas vardas man nelabai pa
tinka. Limpijada, tai lyg ir 
tas limpantis popieris, ką 
i estoranuose muses gaudo. 
Ot, rodos, kaip tik nuva-

Duok tik litą tu klebonui, 
Maršą gros tau net vargonai,

Litas, litas visados, 
Su liteliu nėr bėdos.

Jei nueisi pas teisėją, 
Nėr be lito apgynėjo.

Litą. litą, litą tai,
Vot teisybės pamatai.

Jei kišenini litas šyla, 
Tavo vardas tuoj pakyla.

Litas, litas su litu
Vis razumnas busi .tu.

Už centelį, už litelį.
Valdžia atėmė kumelę.

Litų, litų jai tik duok.
Pats ant kiaulės raitas jok.
—Na, Maike. jeigu žmo

nės Lietuvoj šitokias gies
mes gieda, tai ištikro jiems 
turi but didelė bėda. Taigi 
gali but tavo teisybė, kad 
dėl pasipinigavimo ir šita 
limpiiada"’ buvo išmislyta. 
Tai aš kibą nevažiuosiu te
nai. / j •< 

DETROITE PERNAI BU
VO 54 929 AUTOMOBI

LIU NELAIMĖS.
Detroito laikraščiai pra

neša, kad pernai tenai buvo. 
54,929 automobilių nelai
mės, kurių pasekmėje 335 
žmonės buvo užmušti ir 15,- 
441 sužeistas. Iš viso perei-

Buenos Aires mieste, au
dimo dirbtuvėj “Graffa,” 
dirbo Juozas Ramonševi- 
čius, 36 metų amžiaus lietu
vis. Nemokėdamas valdyti 
elektros aparatą, jis sukėlė 
ugnį, o norėdamas ją skar
malais užgesinti, buvo už
muštas elektros.

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas praneša iš Pary
žiaus:

Į Paryžių atvyko anglų 
darbiečių parlamento atsto
vų delegacija, kuri grįžta iš 
savo kelionės po respubli
koniškąją Ispaniją. Delega
cijos-pirmininkas Šinvel pa
reiškė delegaciją nutiku
siems žurnalistam >, kad jie 
iš savo atsilankymų Madri
de, Barcelonoie ir Valenci- 
joje gavę neišpildomai gra
žių įspūdžių apie nepapras
tą Ispanijos liaudies sūnų 
herojizmą ir drąsą jų kovo
je su vokiečiu ir italų fašis
tine invazija Ispanijoje. “Aš : 
prašau jūsų, — tęsė p. Šin
vel. — pranešti visam pa
sauliui. kad ispanų sukilėlių 
skleidžiamieii gandai, esą 
respublikoniškoje Ispanijo
je vyraująs chaosas ir ne
tvarka, yra visiškas melas, 
kuris turi būti išblaškytas. 
Respublikoniškoje Ispanijo
je susiklausymas ir tvarka. 
Užf routine gyventojų masė 
visai pasitiki savo valdžia, o 
tas pasitikėjimas yra ne dėl 
paskutinio Teruelio laimėji
mo, bet dėl to fakto, kad tei
sėtoji Ispanijos valdžia, ne
paisant fašistinės invazijos, 
sugebėjo sukurti galingą ar
miją ir iš pagrindų suorga
nizuoti savo naują civilinį 
administracijos aparatą, 
kuris puikiausiai veikia.

“Populaire” skelbia ang
lų darbiečių opozicijos va
do majoro Atlės naują pa
reiškimą apie kelionę į res
publikoniškąją Ispaniją. 
Majoras Atlė pareiškė:

“Kas teigia, kad respub
likoniškoje Ispanijoje vy
rauja chaosas ir netvarka, 
tas sąmoningai meluoja.

“Anaiptol, respublikoniš
koje Ispanijoje vyrauja di- 

i delis susiklausymas ir tvar
ka, ko negalima sakyti dėl 
sukilėlių užimtų sričių, kur 
nuolat sukilėlių administra
cija pešdinėjasi su gyvento
jais.

“Kiekvienas žmogus turi 
nustebti pagalvojęs, kokį 
milžinišką darbą turėjo pa
kelti respublikoniškos Ispa
nijos valstybės vyrai po 
klastingo buvusios ispanų 
kariuomenės karininkų kad- 

1 ro ir kai kurio administraci
jos aparato žmonių išdavi
mo. Reikėjo iš nieko sukur
ti naują kariuomenę ir su
kurti visiškai naują užfron
čių civilinės administraci
jos aparatą. Reikėjo suval
dyti nesveikas kai kurias 
anarchistines tradicijas ii 
kraštą vėl suorganizuoti. 
Tam reikėjo turėti ne tik 
drąsą, bet ir milžinišką e- 
nergiją, nes reikia gi pripra
tinti žmones ne tik valyti sa
vo kasdieninį darbą, bet 
taip pat mokėti atremti už-

puolikus iš oro ir panašiai.
“Netenka kalbėti jau apie 

tai, ką reiškia sudaryti tokią 
didelę ir modernišką ka
riuomenę, kokia yra respub- 
likoniškoii kariuomenė ii 
kiek milžiniškų jėgų tenka 
tam reikalui padėti. Man te
ko didelis malonumas susi
tikti su tos kariuomenės kū
lėjais tarptautinės brigados 
kovotojais. Tai amžinai pa
siliks mano atminty. Tarp
tautinės brigados, kariai ne 
tik sulaikė sukilėlius prie 
Madrido vartų, bet taip pat 
parodė Ispanijos liaudies 
žmogui pavyzdį, kaip reikia 
kovoti ir laimėti.

“Tarptautinė brigada Is
panijoje primena tuos pa
čius garbingus kovotojus už 
žmonių laisvės idealus, ku
rie 19 tame šimtmetyje gul
dė savo galvas kovodami 
už Graikijos laisvę ir už ki
tų pavergtųjų tautų laisvę.”

ją Suvaldyti.
Ir jom3 nereikia nei karo, 
užtektų ekonominio boi

koto.

Anglijos darbiečių “Daily 
Herald” paskelbė Kinijos 
’■espublikos ikureio Sun 
Yat-eno naš'ės ats:šauk>mą 
i anglų tautą. Savo atsišau
kime ji nurodo, kad demo
kratinės valstybės galėtų 
lengvai Japonijos smurtą 
sustabdyti, jeigu tik jos no
tėtų. Ji sako:

“šiandien Kinijos žmo
nės daugiau, negu kada 
ners, susijungę kovoti už 
taiką visame pasauly, už so- 
cialekonominės tvarkos pa-

I gerinimą ir kovoti šii-fašiz- 
iinu ir kąru. Niekas ‘nedali 
j patarnauti geriau tiems tiks- 
I lams, kaip teigiamas Kini- 
I ios rėmimas prieš japonų 
j grobikus, kurie istoriją nori 
i pasukti eiti atgal, pavergti 
Į mus, panaikinti tautinę mu
sų nepriklausomybę ir lais
vą kinu tautą padaryti ver
gais. Su šituo pavojum Ki
nijos tautos nesiliaus kovo

jusios. Parodyti Japonijos 
imperializmui pasipriešini-

Padėti taikos reikalui panijos geležinkeliais, ' jus 
, visame pasauly, pritaikyti (į.alitį a*tebėti tokiu’ vaiį.; 
iasistimams agresoriams ka- £įų. j - - i
i ant iną, boikotuojant, tai- d4vis civilinius drabužius, i džioj, sudarė sukilėlių smo- 
kant sankcijas n-blokuojant netgi išdrįsta paklausti su- giamąsias dalis. Legijone 
juos šiandien leiskia is- Įdėlių armijos kapitoną do-! dabar yra ne daugiau kaip 
vengti pašau limo katakhz- kumentų, kad galėtų suži- j 15,000 vyrų, išskirstytų į 

n - ■ noti, kur jis važiuoja ir kur i banderas, kiekvienoj pd'T,-
Beveik 6 mėnesius mes rloli’ą hm mphi Q.tnvi Rpf noo wrn Dano- Ipcrimnipriii

[šį straipsnį 'parašė olandu 1 kas gali tvirtinti, kad vokie* 
žurnalistas F. G. stork, kuris 4 i čių dalys karo operacijose 
mėnesius išbuvo Išorini ins f:i- ’ Tsnnni ini npdnlvvnvn. hpfmėnesius išbuvo Ispanijos fa Ispanijoj nedalyvavo, bet 
šistu užimtoj teritorijoj.—Rd.J vis tiek jų rolė sukilėlių ar

mijoj yra labai žymi.
Visas radio stotis kontro-, 

liuoja vokiečiai. Jų įrengi
mo medžiaga ir tarnautojų, 
štabas yra grynai vokiški. 
Tas pats vra su priešą viaci- 
ne ir prieštankine apsauga,| 
kuri yra jų rankose.

Kadetų, busimų Ispanijos 
sukilėliu aimijos karininkų,; 
mokymas atiduotas į vokie
čių auklėtojų ir instruktorių 
rankas. Kiekvienas jų būrys 
turi viršininką vokietį — in
struktorių.

Kiek vokiečių yra Ispani
joj? Apie 20,000, išsklaidy
tų po visa kraštą. Vokiečiai 
net gi dirba žvalgybos ir 
kontražvalgybos tarnybose.

Bet ne tik vieni vokiečiai 
ir italai kariauja už sukilė
lius. Ten yra ir truputis, ang
lu ir apie 2,000 franeuzų. 
Daugumas franeuzų, kum 
anksčiau yra tarnavę fran
euzų kariuomenėj, yra susi
spietę svetimšalių legijone 
ar -reketininkų (karlištų, 
monarehistų) dalyse. .j

pasieoeu lokiu vaiz- Svetimšalių legijonas ir 
ispanas kontrolierius, maurai pilietinio karo pra-

Tie keturi mėnesiai, ku
riuos aš praleidau Ispanijos 
sukilėlių užimtoj teritorijoj, 
leidžia man tiksliau parašy
ti apie gen. Franco valdomą 
“valstybę” ir jo vadovauja
mas jėgas.

Ispanijos fašistu armijoj 
dabar yra apie 500,000 vy
rų.

Juos sudaro italai, vokie
čiai. šiek tiek franeuzų. ke- 
liasdešimts anglų ir, žino
ma, ispanai ir maurai.

Italams Ispanijoj charak
teringa, kad jie vieni Fran
co armijoj nėra susimaišę su 
ispanais ar kitų tautų dali
mis.

Jie dėvi itališkas unifor
mas ir yra aprūpinti itališ
kais reikmenimis, ginklais 
ir sanitarine tarnyba.

Italai ne tik turi sau at
skirą nepriklausomą vado
vybę, bet ju kareiviai jokiu 
budu nenori klausyti suki
lėlių valdžios organų.

Keliaudami sukilėlių Is- 
jųS

“ Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams.
1938 metų Kalendoriuje 

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

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

Kurie “Keleivio” Kalen
doriaus neturite, užsisaky
kite ji dabar, nes greitai iš
sibaigs.

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

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

Adresuokit: “Keleivis,” 
253 Broadway, South Bos

ton, Mass.

Vagių Laikraštis.
Varšuvos policija •dary

dama kratą pas vieną vogtų 
daiktų supirkinėtoją, rado 
laikraščio “Nasze Žycie” 
egzempliorių. Pasirodė, kad m3, 
šis laikraštis yra vagių or-i'"'" 
ganas ir gana rūpestingai 
leidžiamas. Laikrašty spaus
dinami specialus straips
niai, skirti kišenvagiams, 
įsilaužikams, nedegamųjų 
spintų sprogdintojams ir tt. 
Straipsniai parašyti savo j 
“amato” specialistų, gražia Į kovojame vieni _ 
lenkų kalba. Kronikos sky-; apsišarvavusiu, visais dabar- įas karininkas priklauso ita- 
riuje daugiausia spausdina- tinio karo ginklais, apsigin- dalims.
ma kriminalinės žinios. Yra klavusio visais velniškais te- "Toks skirtingas elgimasis 
ir juokų skyrius. Skelbimų roro metodais ir paskandi- ispanų sluoksniuose dažnai 
skyriuje skelbiasi vogtų nusiu musų žeme kraujuose sukelia daug nepasitenkini-

mo.
Kai italai užima kurį nors 

kaimą, jie tuojau išstato sar
gybą prieš ispanus, tuo bu
du naujai atvykęs svetimša
lis lengvai įsitikina, lyg jis 
matytų didelius italų ma
nevrus. Jų užimtose zonose 
jų punktai ir gelžkelių sto
tys yra vien tik jų žinioje. 
Apačioje jokios stoties var
do dažnai galima skaityti 
“Commandantia, Italiana.” 
Kartu parašytas divizijos 
ir pulko numeris.

Savo amunicijos sandėlių 
italai nekuomet nepalieka 
ispanų apsaugai, nes jie jais 
nepasitiki.

Tokia pat nuotaika vy
rauja ir aviacijoj. Kai vo
kiečių pilotai yra pasiskirs
tę ispanų eskadrilėse, italų 
aviacijos dalis susideda 
vien tik iš italų lėktuvų ir 
pilotų.

Aerodromai, kuriuose ita
lai laiko savo lėktuvus, yra 
tiesioginėj ju pačių žinioj. 
Italų karininkai ir mechani
kai gyvena pasiskirstę ap
linkiniuose kaimuose. Per 
tuos kaimus kiekvieną die
ną nustatytu laiku perva
žiuoja automobiliai, kurie 
juos surenka į tarnybą.

Normaliu laiku anksti jie 
nesikelia. Rytmetinis trimi
tas'suskamba 7 vai. ryto. Gi 
8 vai. karininkus ir mecha
nikus surenka i tarnybas au
tomobiliai. 12 vai. 15 min. 
iie grįžta pietauti ir 2 valan
dą vėl iie srrižta į tarnybas 
kur dirba iki 6 valandos po 
pietų. Nakties metu aplink 
jų butus stovi sargybos.

Kiek italų iš viso Ispani
joj yra? Pagal mano ap
skaičiavimus. ju ten yra apie 
120.000. Visi jie padalinti į 
4-rias autonomines pilnas 
divizijas, plius viena “Juo
du ių strėlių” divizija, kurią 
sudaro italų fašistai savano
riai. Šios divizijos nuosto
lius papildo ispanai, kurie 
dabar ioje sudaro apie 30 
nuošimčiu.

Vokiečiu būklė Ispanijoj 
yra visai skirtinga. Jie pa
siuntė vien tik technikus 
instruktorius, mokytojus ir 
pilotus, kurie išsklaidyti po 

ivisą gen. Franco armiją. Kai

6 mėnesius mes į0 c]a]js tuo metu stovi. Bet j 000 vyrų. Daug legijonierių 
mm su priešu, jįs nedrįs nieko klausti, jei žuvo. Ir tos banderos jau

skyriuje s_______ -o--.- - -
daiktų supirkinėtojai, va- tūkstančių nekaltų žmonių 
gims reikalingų įrankių par
davėjai ir tt. Radusi vieną 
laikraščio egzempliorių, po
licija pradėjo jieškoti šio 
laikraščiu leidėjų ir bendra
darbių. Viename bute buvo 
rasta slapta spaustuvė, ke- 
liatas paruoštų straipsnių, 
matricos ir kita, kas reika
linga laikraščiui leisti. Lai
kraščio buvo spausdinama 
2,000 egzempliorių. Kaina 
20 lenkiškų grašių. Redaga
vo Varšuvos universiteto 
studentė Lotter-Suchowska.

GALVOSŪKIS.
Keidė sumanė pasirodyti 

savo kulturingumu. Sako:
—Aš Amerikoj gimus...
Megė sumanė neapsileis

ti : — Tai kas?
Keidė: — Aš buvau Lie

tuvoj.
Megė: — Aš taip pat

Miestai ir. kaimai išpustyti, 
musų jaunų žmonių kūnai 
draskomi į gabalus. Musų 
moterys ir vaikai žalojami, 
netenka kalbos ir klausos. 
Tūkstančiai žmonių eina iš 
proto nuo japonu žvėrišku
mo, nuo jų bombų ir šovi
nių. '

“Užsieniniai liudininkai 
patvirtina Nankino baisu
mus. Tiktai šiame viename 
mieste japonai užmušė 50,- 
000 ramių gyventojų. Tarsi 
juodasis maras, japonų gro
bikai nusiaubė 7 didžiau
sias musų provincijas, ra
mius gyventojus palikdami 

i be namų, elgetomis ir mirš
tančiais iš bado. Ši nelaimė 
didesnė, negu Europos ka
ras. Agresija gali būti sulai
kyta, jeigu demokratinės 
tautos nubaus grobikus eko
nominiu boikotų.”

bū

va-Keidė: — Aš tris syk 
žiavau per vandenis.

Megė: — Tai, tas nesvar
bu.

i Keidė: — O, tai svarbu: junga 
žmogus vis kultūringesnių balių, 
pasidarai.

Megė: — Well, tiek to.
Aš tik du syk važiavau per 
Atlantika.

Klausimas: Kuri yra gi
mus Lietuvoj, o kuri—Ame
rikoj?

VARŠUVOJ SUĖMĖ VISĄ 
ŽYDŲ BALIŲ.

“Elta” praneša iš Varšu
vos:

Vieną naktį žydų preky
bos ir biurų tarnautojų są- 

Varšuvoje surengė 
Tuoj po vidurnakčio 

į baliaus salę atvyko krimi
nalinės policijos valdinin
kai ir visus 250 dalyvių su
ėmė, įtardami juos komuni
stine veikla. Po apklausinė
jimo tik palyginus maža da
lis suimtųjų buvo paleista.

ca/i (ju/c

29c
A Pound

Pure, delicious, 
assorted fillings.

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

HOMESTEAD
Hand /'ashtoned Chocolates

AT ALL RETAIL DRUG AND CANDY STORES

keturius kartus yra pertoj 
muotos.

Dabar legijone svetinį 
lių savanorių tėra vos apie 
40 nuoš. Kitą skaičių''suda
ro mobilizuoti ispanai, ku- 
įie mieliau eina tarnauti) 
legijoną, nes ten gauna al
gos per dieną 3 pezetas, kai 
paprastuose pulkuose I jįt 
gauna tik pusantro^- pezt l 
tos (apie 10 Amerikos cen
tų)- į

Del tokios naujos situaci- 
jos, legijonas neteko savo 
charakterio. O labai griežta 
jo disciplina' sudaro tokias 
sąlygas, kad kažkurie jo na
riai net reiškia simpatijų 
respublikonams. Iki šiolei 
maurų dalys buvo geriau
si kovotojai Franco armijoj. 
Bet ju eilės labai praretėjo. 
Apskaičiuojama, kad nuo 
karo pradžios apie 70,000 
maurų užmušta, sužeista ir 
evakuota.

Pačio Franco ispaniško
sios dalys susideda iš trijų 
rūšių: reketininkų, falangi- 
stų (fašistų) ir reguliares 
armijos.

Iš pradžių reketininkų ir 
falangistų dalis sudarė sa
vanoriai. Tai buvo karo pra
džioj. Bet kai jų dalys fron
tuose praretėjo, dabar jos 
papildomos reguliariai mo
bilizuotais kareiviais.

Miesto gyventojai, valdi
ninkai ir darbininkai skiria
mi į falangistus, o valstie
čiai į reketininkus.

Reketininkų dalyse yri 
apie 80,000 vyrų. Pirmose 
linijose yra 18 metu jaunuo
liai, o jaunesni vaikai ren
giami karui.

Falangistai turi 45,000 vy
rų, kuriu tik 10 nuoš. sava
noriai. likusieji mobilizuoti.

Anie 150,000 reguliarės 
armijos vyru papildo puse 
milijono karių, kuriu nagai- 
ba sukilėlių vadai tikisi lai
mėti.

OLD

ŽADĖJO VESTI 150 
MOTERŲ.

Berlyne tapo areštuotas 
tūlas Aegidius Scholz, kuris 
per 8 metus buvo susidrau
gavęs su 150 moterų ir 
kiekvieną žadėjo vesti. Jis 
išviliojo iš jų $100,000, uz 
ką dabar gavo 8 metus ka
lėjimo. Jo pareiškimu teis- 
me, lengviausia pasiduo- 
dančios moterys yra apie 10 
metų amžiaus. I
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Įvairios Žinios
Nuskandina Antra ! RUSIJOJ SUSTABDYTA husKanaiiiO /i u komunistu partijos 

Anglu Laivą. 1 “valymas.”
Nekaltai “išvalytieji” bus ą 
atetotyti atgal, o skundikai 

bus baudžiant .
Londono laikra.šč'ai ste

bisi, kas pasidarė Sovietų 
Sąjungoje, kad komunistų 
parti'os Centro Komitetas 
nutaręs tuojaus, nieko ne
laukiant, ‘ustabdvti partijor 
“valymą” ir masinį narių iš 
;os šlavimą. Centro Komite
to nutarimu, ateityje iš par
tijos busią galima išmesti 
komunistą tik tada, kai bus 
aiškiai ir neabejojamai įro
dytas jo prasikaltimas.

Per įsisiūbavusį partijos 
“valymą” žmonės buvę 
braukiami iš partijo? už 
menkiausi mažmožį, net už 
partijos bilieto pametimą. 
Nariai buvo šluojami lau
kan urmu. Pavyzdžiui. 
Azerbeidžane nėr vieną tik 
dieną buvo išmestas iš par-' 
tijos 351 žmogus.

Centro komitetas dabar 
nutaręs visu išbrauktų žmo-1 
nių bylas ištirti ir, kurie bu-' 
vo prašalinti dėl abejotinu 
priežaščių, visus atstatyti 
atgal.

Be to, Centro Komitetas 
patvarkęs, kad visi skundė- 
iai, kurie įskųs žmogų va- 
duodamiesi pikta valiaK iš 
keršto ar kitokiais sumeti
mais, kad jis vra “trockiniu 
kas” ar kitoks “kenkėjas,” 
visi tokie skundėjai turi but 
aštriai baudžiami.

Italijos oi'la'v’ai, 
tarnauja Isnaniios 
tartis, pereitą savaitę nu- 
ikandino anglų prekybos 
laivą “A’cira” netoli nu > 
P.arce'onos. Tai iau ant’^s 
.■■nglų laivas pa’e'rtas i f’-į 
dugnan nenkiu dienų laiky
tai py. Pirmąjį nuskandino 
ita'u submarina.

Na. o ka gi daro anglų 
valdžia? Ji krečia tikra® ko
medijas. Ji nusiuntė Vidur
žemio jūron daugiau karo 
laivu ir pakvietė Francuziją 
ir Italiią atsiųsti daugiau 
laivų. Ir visi dabar “jieško” 
suhmarinų — “įieško” te
nai, kur jų nėra, bet Balearn 
salą, kur Musolinis turi į- 
taisęs savo submarinu pa
pėdę, aplenkia iš to’o. Na, ir 
nesuranda “piratų.”

Lojalistų vyriausybė rodo 
pirštu tiesiai į Balearų salą 
ties Ispanijos nakraščiu ir 
sako: “Štai, žiūrėkit, kur 
stovi tie submarinai, kurių 
jus jieškot. Eikit ir visus 
juos tenai rasite su Mussoli- 
nio fašistais.” Bet anglai su 
franeuzais nusiduoda visai 
to negirdį ir nematą.

Anglijos darbietis Attlee 
parlamente pasakė savo re
akcinei valdžiai: “Jeigu jus 
nematot Italijos submarinu, 
kurie skandina musų laivus, 
tai jus turėtumėt bent maty
ti Ispanijos fašistų laivyną, 
kuris riogso Ispanijos pa
kraščiuose virš vandens. Už 
kiekvieną paskandinta mu
sų laivą, imkit ir konfiskuo- 
kit du fašistų laivu!”

Bet šitą sveiką pastabą 
Anglijos 
ministeris Eden 
pro ausis, ___ ____ ___ _ ___ _____________ ______
jos nei girdėjęs. Stačiai kok-' lionus dolerių pajamų. Tai 
tu ir žiūrėtų kaip veidmai-'" 
niškai elgiasi buržuazinė 
Anglijos valdžia.

užsienio

tartum

Ruošiasi Pakinkyti Darban Upės Srovę

kir ic 
fašis-

reikalų 
praleido 

nebutu

PERNAI AMERIKA TU
RĖJO $67.534 000,000 
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150 moterų ii 

išdėjo vesti. Ji 
š jų $100,000, m 
avo 8 metus M- 
pareiškimu teis

čiausia pasidufr 
iterys yra apie K 
aus.

[Concrete rises from bedrock base along canyon wall

šis vaizdelis parodo darbus, kurie dabar vykinami Washingtono valstijoj prie Coulee už
tvankos statybos. Užtvenkus upę. jos srovė bus panaudota elektros energijai gaminti.

1 Uždraudė katalikų kongresą ' BRIDGEWATER DARBI- 
tv-- I NINKU KO-OPERATIVĖ

DRAUGOVĖ, Ine.
DALININKŲ ATYDA1!
Dau r dalininku nepridąvė 

te singu adresų, dėl los priežas
ties išsiųsti iš draugovės laiškai 
ir dividendai, sugrįžta. Visi da
lininkai priduokit savo teisin
gus adresus:

DR IDGEW ATE R YVO R KERS 
CO-OPERATIVE ASSOCIA

TION, li e.. Bridgewater, Mass.

Romas katalikų kunigai 
šįmet norėjo sušaukti Vo- 
kietioj vadinamąjį “euchar
istinį” kongresą, bet H.tlei’- 
is pasakė: nevalia!

PAJItŠKOJIMAl
Jurgis Giedraitis, sūnūs Jrozo, pa

jieškau brolio ANTANO GlEDR.il- 
clO. girnų io Kibartų mieste, Vilka
viškio apskr. Prašau jį atsišaukti, y- 
ra svarbus reikalas. Atsiimk savo 
turtą iš va’džios arba pavesk ji man. 
Jeigu greitu laiku nepradėsi rūpin
tis, tai liks valdžiai. Kurie žinote kur 
jis randasi, arba kas su juo atsitiko, 
gal jau miręs, malonėkit pranešti, 
busime la! ai dėkingi už pranešimą. 
Adresas: (G)

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

Ka'arina Labanauskiene iš Rygos, 
pajieško ANTANO GRAWEL, jis iš
važiavo iš Liepojaus j Ameriką Sep
tembers mčnesv, 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. (G)

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

Pajieškau DOMININKO ŠUKIO, 
kilęs iš Raudėnų, gyveno Kuršėnuo
se, Šiaulių apskr. Apie 20 metų at
gal atvažiavo , į Ameriką, gyveno 
Lynne. Prašau atsišaukti, turiu svar
bu reikalą. Kurie žinote kur jis ran
dasi, malonėkite pranešti.

Vladas Spakauskas
71 Orchard st.,

PAJIEŠKAU DARBO ANT ŪKĖS-.
Esu patyrę ūkės darbininla , esu 

dirbęs j as aukštos klasės l'armerios, 
vokiečius, olandu . daug metų 'arė
jau savo farmų. B t aš nemyliu dirbt 
pas tokius ūkininkas, kurie darbi
ninką nori privųjsti garbint nebūt s 
daiktus. Bet kam reikalinga tei in- 
gas ir geras darbininkas, prašau at
sikreipti laišku. (6)
Krank Bartesh. R. !■' D. 2. Pro-pect, 
% Visocke- Farm, Waterbary, Conn.

225,000 žmonių demonstra
cija sudrebino automobilių 

sostinę.
Automobiliu laruininkų 

unijos vadai Detroite n<..ta- 
rė suruošti demonstraciją 4 

I vasario ir pareikalavo lei-

Jis jau i 
duosiąs į 
tvarkai I

'buvę apie 4 bilionai dau
giau, negu 1936 metais.

DA 12,000.000,000 LIRŲ 
ETIOPIJOS KARUI.

Pereitą sąvaitę Mussoli- 
nio valdžia Italijoj paskyrė 

.............  da 12 bilionų lirų (apie 630 
japonu kareivis anądien da-1 mili°nų dolerių) Etiopijai

- ‘ • ...................... .. „ Kitaip pasa
kius — Etiopijos žmonėms 
malšinti.

JAPONAS DAVĖ AMERI
KOS DIPLOMATUI Į 

ŽANDĄ.
Kinijos mieste Nankine

vė Jungtinių Valstijų vald- “civilizuoti, 
žios diplomatui Allisonui į 
žandą. Ir tai įvyko po to, 
kai, paskandinę Amerikos 
karo laivą, japonai prižadė
jo daugiau Amerikos gar
bės neįžeisti. Amerika vėl 
nusiuntė protestą Japonijai. 
Japonija vėl atsiprašė ir tuo 
viskas pasibaigė.

PHILADELPHIJOS MIES
TO TARYBOJ SUSIMUŠĖ

POLITIKIERIAI.
Philadelphijos politikie

riai užsispyrė apkrauti gy
ventojus perkamuoju mo
kesniu (sales tax), kad 
kiekvienas žmogus, pirkda
mas kokį nors daiktą, mo
kėtų iždan 2 nuošimčių mo
kesnį. Ba’suoiant šį suma
nymą, miesto taryboj įvyko 
muštynės, ne? kai kurie 
coun'cilmanai buvo tam prie
šingi. Reikė io šaukti polici
ją, krd muštynes sustabdv- 
tų. Paskui 15 balsų nrieš 7 
nutarta mokesnį įvesti.

DA $1,800,000,000 JAPO
NŲ KARUI.

(3

W. Lynu, Mass.

Pajif'škau KAROLINOS NAKVI- 
LAlTtS Iš Pajuodupio kaimo, Garž- 

(l dų paranijps ir kitų pažįstamu, pra- 
1 šau atsiliepti j šį paj'ieškojimą. Kurie 

žinot kur ji randasi, prašau pranešti. 
; Pajieško. , _ .' (6)

Izabelė Pėtrikaitė-Burbienė.
•125 Cumberland st., Rumford, Me.

Pajieškau ONOS PUIDOKAITĖS, 
išvažiavo iš Lietuvos po karo; paei
na iš Kretingos apskr., platelių mies
telio. Gyveno Chieagojei Prašau atsi
šaukti. Jei kas žino apie ją, prašau 
pranešti jos adresą, busiu labai dė
kinga. (<7)

Magdalena Balėjenė-Masiliauskaitė 
108 Bellewoods avė..

Toronto, .Ont., Canada.

APSIVEDIMAI

Wall Streęto apskaiciavi- dim0 iš policijos departa- 
mu, pereitais 1937 metais | MiPest0 ,JnajorJ Rea. 
Jungtinių Valstijų žmones H už rotestaV()J ir parei- 
turejo b7 bilionus ir 534 mi-Lk^ka(i ol.g^cija^ 

jis nekuomet neįeisiąs Det
roite demonstracijų daryt.

Tuomet unijos vadai-pa
reiškė, kad jie pono Readin- 
go leidimo ir neprašys. Jie 
turi 150,000 unijos narių ir 
demonstruos be majoro ir 
jo policijos leidimo. Gi tvar
kai palaikyti jie prašysią 
gubernatoriaus, kad atsiųs
tų valstijos miliciją.

Ponas Readingas su savo 
reakcininkais nusigando ir

Ženklas Išgelbėjo Policininką

<4

Japonų militarists! parei-; 
k?Javo. * kad parlamentas i 
paskirtu dabartiniam karui 
da $1.800,000.000. Tai bus 
iš vico jau 3 bilionai dole
rių nuo pereito liepos mėne
sio.

BEPROTĖ SUDEGINO 
9 ŽMONES.

Yla)>ės mieste’y, 
viena nenilna- 

protė moteris apsinakvojo 
miestelio nakvynės namuo-Į 
re ir nakties laiku juos pa-. 
degė. Ugny _uvo 9 asmenys.,

Suomijoj,
pietų

Čia parodytas New Yorko policininkas Pollitt, kuris su
sišaudė su ,5 banditais. Viena banditų kulipka pataikė 
jam į ženklą ant krutinės ir, nuslydus į šoną, sužeidė 
ranką. Kitas policininkas toj kovoj buvo nušautas, 

sifty* • < - ...

PITTSBURGH, PA-
Pavojingi “hit-run” auto

mobilistai. J.. j 
.. — t

Nors PennsyLvanrios; Įsta- 
” j tuos 

va-

DETROITO DARBININKAI PAKLUP- TunŠ
DE VALDŽIĄ. [ bedarbių būklę Detroite

— 'mušta ir Rooseveltui Įtele-
tuoj paskelbė laikraščiuose,' grama. Detroitietis.
kad demonstracijai 
nepriešingas ir 
2,500 policininkų 
palaikyti.

Taip buvo paklupdyta| 
reakcinė Detroito miesto Nors Pennsylyannosj 
administracija. tymai sunkiai.^^hjgĮia

Atėjo 4 vasario diena ir ,
darbininku demonstracija W*“?1 
sudrebino visą' automobilių 
sostinę. į Cą«.illae ;aikštę 
pradėjo piltis-žmojiės .viso- > * 
mis gatvėmis, Unijos :Vadų 
apskaičiavimu, susi rijikų' a- 
pię .250,000 žmonių. Kapi- ' 
talistų spaudą,; žbioiną.'jmę-
luoja, stengiasi darbihinkų ėjo
galybę mažinti. Bet ir ji sa- J is šokių jauna mergaitė su 
ko, kad galėję būti “apie savo draugu. Einant, jiems 
75,000 žmonių.” Bešališkai skersai gatvę, greitai lėkda- 
skaitant, buvo apie 225,000 mas automobilius' permušė 
demonstrantų. [mergaitę, o kitas automobi-

Kalbėjo unijos vadai 
Martinas, F.....!____ ____ ..
kiti. Buvo pasmerktas ma
joras Reading ir visa jo re
akcinė administracija. F 
d a tik jo vardą kalbėtojai 
ištarė, 225,000 žmonių mi
nia tuoj baubė kaip ant vil
ko. Buvo priimta visa eilė 
rezoliucijų, kuriose reika
laujama moratoriumo vi
soms bedarbiu skoloms, su
mažinti bedarbiams butų 
nuomą per pusę ir ištirti, 
kodėl Detroite nuomos to
kios aukštos. Be to, reika
laujama visiems bedarbiams 
pašalpos pakėlimo, kad ne-

S^ąruo- 
aug to- 
Iramda-
gjr su- 
sĮ“hit- 
®icija

bus atlėkė ir pervažiavo per 
Frankensteenas iv|gulinčią. Nei vienas auto- 

■ mobilis nesustojo; abudu 
nudųmė, palikdami gulin- 

Ka- čia gatvėje savo auką mirti
nai sužeistą.

Mergaite nuvežta ligoni
nėn tuojaus mirė, o piktada
rių policija vis nesuranda.

Reporteris.

Jungtinėse'Valstijose kas 
14 sekundų gimsta žmogus, 
o 22 sekundės vienas mirš
ta. Apdraudos kompanijų 
statistika parodo, jog mote- 
tys ilgiau gyvena, negu vy
rai.

Pajieškau pusamžes merginos ar 
našles tikslų apsivesti. Aš esu vaiki
nas, farmeris. Mylėčiau kurios ne
vartoja svaiginančių gėrimų. Prašau 
prisiųst ir paveikslą; arčiau susipa
žinsime per laišką. Adresas: (7)
A. R., Box 651, Rhinelander, Wis.

Jieskau Darbo ant Farmu
Pas gerą žmogų arba našlę mote

rį; aš galiu dirbt kaip darbininkas ir 
galiu gasoadoriaut, esu paslys, 50 
metų, moku getai visokį darbą ir ga
liu pataisyt. Kas vasara dirbu ant 
farmų. nesu girtuoklis, tabako nevar
toju. Kam toks darbininkas reikalin
gas, prašau atrašyt laišką’.'
i JOE IZDANAS (7)
208 W. Main st., Westville, 111.

Jieškau Darbo ant Farmos.
Esu patyręs visokius farmų dar

bas, mokinuos ūkio ■ mokykloje Ma
dison, Wis. Valdau traktorių, Tru
kus; Karus. Moku Karpenderiaut. 
Jaunas vyras. Klauskite laišku.

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

Parsiduoda Pigiai.
Didelis Nanias, elektra, 4 akeriai 

žethės, didelė'Barriė, šalę ežero, geso 
stotis, prie steito kelio. Gera vieta 
Šokiams gtba restoranui. Klauskite: 

ADOMAITIS,
Chestnut Tree Hill, Oxford, Conn. 

mUJA “VAISTŲ-KNYGA 
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sek
liom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierinį dolerį laiške. Adresas:

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St., So. Bo«ton, Mass.

Sveikata—Turtas
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuoli- atsižada ir turtų, kad 
tik butą sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų ir kojų 
gėlimą, nikstelėjimą, nuovargį, šalti,1 
ranku-kojų tirpimą, dieglius, tuo jaus i 
reikalauk 1) E K S N I O GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementu iš tolimų svieto' 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių: kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildymą kaip saulės spin
duliai, sunaikina reumatiškus s’-aus-. 
mus ir palengvina žmogui. Deksnio; 
Galinga Mostis tūkstančiam- pagel
bėjo. pagelbės ir tamstai. GARAM-f 
TŪOJAM, kad, pavartojus kelis 'sy-i 
kius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
Anlaikom šimtus laiškų .-u padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,, 
kuriems pagelbėjo. Klaupkite visada' 
taip DEKEN’S QITMENT. .

PASARGA: Jeigu norite gauti 
tikrąją Deksmo Galingą Mbstj ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir 
siūlytų.

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

Reikalaujam Agenčių ir Agentų. . 
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.

Ar Buvo Kristus?'
Išėjo iš Spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ <
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai {>uvo įdievintas, ijr kaip 
tapo Dievo sunumi. I •

TIKIME I KRISTŲ, todėl turimd 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pfrgonų pasaką api£ 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. Kama tiktai 35 cen
tai. Galima gauti ‘ Keleivio“ afise ar
ba pas

T. j. klčiinskAS,
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO, ILL.

ba

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, 
galviai ir 
galviai. ” 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą

GEO.
BENDORA1T1S 
520 Wil»on St.į 

- Waterbury, Conn,

gelton- 
balt- 

Prisiun-

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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

TĖMYTINA.
KACHAN’S SALVE (Mostis) nau- ; 

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLE 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupuškimo), Poison Ivy, Į 
Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko- | 
jų nėdų), nuo nepagydomų niežulių, ' 

|ir luo daugelio kitų išbėrimų, toji 
| MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MOSTIES 70c. prisiun- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
Tą Stebėtiną Mostj galima gaut pa
rašant pas: |

KACHAN LABORATORIES, 1 
NORTHBORO, MASS.

PečlŲ muskulus celia? 
Petys ištampytas? 

Sutriks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

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

visose vaistinėse.

Į SVARBUS ATSITIKIMAI
i ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN "NAUJIENAS” 
. REIKIA TURĖTI KASDIEN

j Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš
| kurio viską patiria KASDIEN, tai' didžiausį
j ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS;??"

Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN 1 skaityda
mi “NAUJIE NAS.” ' į.

j Už Chicagos “NAUJIENOS“ metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai

j . dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa-
1 žiūrėjimui galite gauti VELTUI,• — -- -
I “NAUJIENOS”
{ 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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KODĖL MOTERYS TU
RĖTU BUT PRIIMAMOS

I PRISAIKINTUJŲ 
SUOLĄ?

Massachusetts valstijos 
moteiys vėl pradėjo smar
kiai kovoti už teisę dalyvau
ti prisaikintujų suolų posė
džiuose, arba, kaip Ameri
kos lietuviai sako, “džiurė- 
je.” Legislaturon jau buvo 
keli biliai Įnešti t u o m 
klausimu, bet visi jie buvo 
atmesti. Šįmet? bilių šiuo 
klausimu prirengė advoka
tė Zuzana Šalnienė, o legis
laturon jį Įnešė senatorė 
Miss Sybil Holmes.

Už praveelimą šio biliaus 
smarkiai darbuojasi netik 
ponia Šalnienė, bet ir dau
gelis moterų kliubų ir drau
gijų, jų tarpe ir “Massachu
setts League of Women Vo
ters.” šios lygos biuletinis 
išspausdino ir adv. Šalnie- 
nės argumentus už tą bilių. 
Beabejo, jie bus Įdomus ir 
musų skaitytojams, todė'. 
mes juos, čionai ir paduoda
me.

“Prisaikintujų suolas pir
miausiai tapo Įvestas Angli
joj, kad apsigynus nuo per
sekiojimų, kurie tais laikais 
buvo vartojami prieš tuos, 
kurie, pasipriešindavo val
džios priespaudai,” rašo p. 
Šalnienė. “Apsigyvenę A- 
merikoj kolonistai taipgi 
pavartojo prisaikintujų suo
lą savo teismuose, o su laiku 
tas paliko šalies įstatymu.

“Massachusetts valstijos 
Įstatai sako, jog kiekvienas 
asmuo, kuris turi teisę bal
suoti už valstijos legislato- 
•rius, taip pat turi teisę ir pri
saikintujų suole dalyvauti; 
todėl daugumas manė, kad 
moterims iškovojus balsavi
mo teisę, savaimi bus pripa
žinta joms teisė ir ‘džiurėse’ 
dalyvauti. Nekurtos valsti
jos taip ir padarė, vienok 
Massachusetts valst i j o s 
Augščiausis teismas nu
sprendė, jog žodis, ‘asmuo’ 
įstatuose nereiškė moterį, ir 
todėl jos, kol legislatura ne
išleis tam tikro Įstatymo, 
negali sėdėti prisaikintujų 
suole.

“Praeity, kuomet moteris 
buvo laikoma vyrų progre
so trukdytoja, kuomet ji ne
turėjo net žmogaus teisių, 
neturėjo jokios, nuosavybės, 
negalėjo skųstis teismams ir 
negalėjo but skundžiama, 
tuomet negalima buvo nei 

i tikėtis, kad ji galėtų užimti 
■prisaikintujų suole vietą, 
bet šiandien jau kas kita. 
Dabar moterys visur, daly
vauja kartu su vyrais; kiek
vienas ketvirtas samdytas 

■darbininkas šiandien yra 
moteris. Šiandien moterys 
gali but skundėjos ir taip 
pat buna traukiamos atsa
komybėn prieš teismą. Šian
dien jos užima vietas teisė
jų, advokačių, liudininkių, 
teisme stenografių, laikraš
čių reporterių ir tt., tai ko
dėl gi jos negali dalyvauti ir 
prisaikintujų suole?

“Kiek šiandien yra vyrų, 
kurie norėtų stoti prieš vie
nų moterų džiurę? Todėl 
negalima sutikti, kad mote
rį teistų vieni tik vyrai. 
Taip kaip vyrų, taip ir mo
terų prasikaltimus butų 
daug teisingiau spręsti miš
riam prisaikintujų suolui.

“Pagarsėjusioj Scottsboro 
juodveidžių byloj, kur pri
saikintujų suolas susidėjo 
vien iš baltų vyru ir išnešė 
mirties bausmę tūliems juo
dukams už užpuolimą ant 
baltveidžių, Vyriausis Su
vienytu Valstijų Teismas tą 
nuosprendį panaikino ir su
teikė juodveidžiams naują 
bylą, nes pirmutinėj byloj 
juos teisė priešingos rasės 
teisėjai; juodveidžių Į pri
saikintujų suolą neįsileista. 
Vadinas, teismas buvo vien

pusiškas ir todėl neteisin
gas. Na, o ką apie tokį pri
taikintųjų suolą, kur vieni 
vyrai teisia moterį? Ar toks 
teismas ne vienpusiškas?

“Visoms motinoms kartas 
nuo karto tenka svarstyti ir 
rišti vaikų nepaklusnumo 
priežastis, jų doros proble
mas ir visuomenines ydas. 
Tai kodėl gi neleisti toms 
motinoms atnešti nors dalį 
tų savo palytimų teisman?

“Nėra rimto argumento 
prieš moterų dalyvavimą 
prisaikintujų suole. Prisai- 
kintasis narys tarnauja pen
kias dienas sąvaitėj, nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. po pietų, 
ir gauna valandą papietaut. 
Atlyginimas už tai yra $5 i 
dieną, o žmogžudystės, bylo- 
. e—$6. Tarnybos laikas pa
prastai buna 30 dienų. Dar
bas nėra sunkus, išskyrus 
tik retus atsitikimus, kur liu
dijama prieš moteris ir vai
kus; bet tokiuose atsitiki
muose moterų sprendimas 
ir yra labiausiai reikalingas. 
Jei nekurie nepageidaujami 
dalykai musų gyvenime eg
zistuoja, tai mes turime a- 
pie juos žinoti ir spręsti, ir 
išėję iš teismo mėgint pra
šalint jų priežastis, kad jie 
daugiau neatsikartotų.

“Tokie atsitikimai, kur 
šuolininkams tenka sėdėti 
per naktį, yra reti ir jų ne
reikia bijoti.

“Kur tik moterims yra te
kę dalyvauti prisaikintujų 
suoluose, jos visuomet paro
dė mokančios rimtai ir nuo
sakiai svarstyti sprendžia
mus klausimus.

“Tarnyba prisaikintujų 
suole yra pilietinė prievolė 
ir moterys turi jos reika
lauti ir priimti kaip tokią, 
kartu su visomis jos privile
gijomis ir atsakomingumu.”

Kas Mums Rašoma

Aukos kun. Mockui.
Chicago, Ill. — Senelis 

kun. M. X. Moskus dabar 
randasi Oak Forest pavar
gėlių prieglaudoj. Jo svei
kata labai silpna ir jis guli 
prieglaudos ligoninėj. Jo 
šelpimo fondas per gruo
džio mėnesį, gavo aukų iš 
šių šaltinių:

C. L. Šmitas iš Camstock 
Park, Mich., prisiuntė $5.00. 
P. Kimbrauska: $5.00. Det
roito Lietuvių Kliubas par 
Levulį ir M. Macį $4.22. 
Justinas Mackevičius $1.00. 
Clevelando LLEKD. 6 kuo
pa per d-ra J. M. Simonsa 
$10.50. Viso" labo $25.72.

A. Jocius.
Nuo Redakcijos: Pridė

tas raštas sako, kad LLEKD 
pirmos kuopos paskirta re
vizija peržiūrėjusi Mockaus 
Šelpimo Fondo knygas ir 
rado viską tvarkoje. “Nera
dome cento, kuris butų su
naudotas kitokiems tiks- 
ams,” sako komisija. Fon- 
lo iždininkas yra S. Damb- 
auskas, o sekretorius—An
anas Jocius.
Gardneriečiai nesnaudžia.

Gardner, Mass. — Sau
sio 22 dieną Lietuvių pilie

čių Kliube buvo šv. Petro ir 
Povilo Draugijoj vakarėlis 
ir suvaidintos dvi komedi
jos: “Čigonėlis Nemeluo
ja” ir “Bobos Truputį Susi
pešė.” Be to, buvo suloštas 
smagus monologas “Robok- 
sas.” Griežė geras orkest
ras. Publikos buvo gana 
daug, rengėjai turėjo pelno 
ir prijuokino žmones. Taigi 
gardneriečiai nesnaudžia.

V. Brazel.

Karvė atsivedė 4 veršius.
Mantua, Ohio. — Už ko

kios mylios nuo čia, pas far
mer} D. Millerį karvė atsi
vedė 4 veršius. Visi keturi 
visai gerai išsivystę ir svei
ki, kaip reikia. Gyvulių au
gintojai sako, kad tai da ne
girdėtas toks atsitikimas.

A. Pechura.

Roosevelto Sūnūs Su

Čia parodytas jaunesnysis prezidento sunns John su savo 
mergina, p-lė Annie Clark iš Bostono. Jaunas Roosevel- 
tas išaugo nepaprastai didelis.

Naujienos iš Kanados
HUDSON, ONT., CAN.
Iš miškų daibininkų gy

venimo.
Visų pirma turiu pareikš 

ti, kad kur aš dirbu, K. L. 
Co. kempėj, darbininkų yra 
virš šimto. Visi dirbame ant 
mėnesių ir gaunam po 42 
doleriu ir 50 centų; o kurie 
dirba su arkliais, kaip veži
kai, tai tie gauna, į mėnesį 
45 dolerius; mat, dirbant 
su arkliais, reikia apie ark- 
'iua rūpintis ir iš ryto anks- 

i čiau keltis. Darbo valandos 
ilges, reikia dirbti 10 valan
dų miške ir braidyti po snie- 

igą, o sniego dabar miške y- 
ra apie trys pėdos gilumo. 
Šitoj kompanijoj, kur mes 
dirbame, nėra jokios darbi
ninkų unijos. Praeitą žiemą 
mokėjo į mėnesį po $37.50. 
o šią žiemą jau pakėlė iki 
$42.50, tai dabar nesusipra
tę darbininkai džiaugiasi ir

bet kai malkos žalios ir ne
dega, tai tiems, kurie turi 
tik po vieną blanketą, per
šalta ir jie turi gulėti apsi
rengę. Žinoma, gulėdamas 
apsirengęs žmogus negali 
pasilsėti. Be to, apipuola 
utelės. Tai mat, kaip bosai 
rūpinasi neorganizuotų dar
bininkų sveikata! Jeigu bu
tu daugumas susipratę, tai 
butų galima išreikalauti ge
resnių sąlygų.

Demokratas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Laisvamaniai išleis žurnalą.
Chicago, Ill. — Nors AL- 

LEKD galutinai da nesusi
tvarkė, bet jau pradeda vei
kti. Yra sumanyta išleisti 
vienkartinis leidinys — žur
nalas “Laisvamanis.” Tai 
bus 32 puslapių spausdinys 
ir bus parduodamas po 15 
centų. Kas nori, gali užsisa
kyti keliatą ar keliolika eg
zempliorių išplatinimui sa
vo kolonijoj. Kas nori par
sitraukti tik vieną kopiją, 
lai prisiunčia štampų už 2Q 
centų. Adresas: J. J. Prano
kus, 10413 So. Michigan 
avė., Chicago, Ill.

Mirė senas socialistas, 
Ignas Bilota.

Utica, N. Y. — čia nėra 
jokios pažangios organiza
cijos nei kuopos. Yra sena 
katalikų bažnyčia su kuni
gu J. Š. priešaky. Kadangi 
ji griūva, tai kunigas nori 
naują statyti. Tai reikštų 
naują naštą skurdžiams. 
Darbai čia labai sumažėjo, 
žmonės nuliūdę. Nesenai 
mirė gerai apie Schenecta
dy žinomas Ignotas Bilota, 
kadaise buvęs socialistų vei
kėjas ir Jono Perkūno drau
gas. Jis turėjo nedidelį ūkį 
ir paliko kiek pinigų, bet ar 
turėjo kokių giminių Ame
rikoje, nežinau. Buvo neve
dęs. Palaidotas Iliop, N. Y.

Ut’.ccs reporteris.

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI
Jo visokiai blogarodijai 

staršam vyčių vaisko gene
rolui zajavlenije:

O dabar apznaiminu, kad 
prisiunčiu $2.25 ir prašau 
atvažiuoti pas mus į tą žy
dišką Flingtono miestelį ii 
atvežti man “Keleivio” Ka
lendorių. Pas mus čia gyve
na beveik vieni žydai, ale 
labai ištvirkę, vaikščioja 
be cicelių ir šabo nešvenčia, 
gali sakyk, regli šliuptar- 
niai. Taigi prašau tavo blo- 
garodijos apsvarstyti, ar ne
būtų galima iš jų suvargoni- 
zuoti vyčių rotą ir atversti 
juos prie dvasios šventos. 
Aš rokuoju, kad už tą darbą 
klebonas nepasigailėtų pa
statyti mudviem kvortą 
očiščenos.

Pakarnas tavo sluga,
P. Staskevičius.

PITTSBURGH, PA.
Nepatenkintas, kad vaka

rienė buvo be poterių.
Prieš Naujus Metus Pitts- 

burgho Lietuvių Vaizbos 
Butas buvo surengęs šeimy
nišką pramogėlę 5th Avė. 
Cafe, kur dalyvavo ir pora 
kunigų kaip svečiai.

Sėdant prie stalų ir pra
dedant valgyti, žinoma, po
terių niekas nekalbėjo.

Dėlto “Drauge” teko pa
stebėti korespondenciją, kur 
tūlas Svečias nusiskundžia, 
kad vakarienė buvusi be 
maldos.

Iš tiesų gaila, kad musų 
biznieriai nedavė progos 
savo vakarienėje musų ku
nigams poterių sukalbėti.

Matyt, biznieriai iš prak
tikos žino, kad poteriai su 
bizniu nieko bendra neturi, 
tai nenori nei maišyti.

Pašalinis.

PRANEŠIMAI.
Philadelphia. Pa. Pradedant 

1938 metus reikia pasakyt, kad 
Lietuvių tautiška bažnyčia tu
rėjo geras pasekmes, žmonių i 
parengimus lankėsi skaitlingai, 
parapįjai pasidarė gerų jeigu.

Vasario 13, Tautiškos bažny
čios svetainėje rengiamos lietu
viškos vakaruškos. Visi apielin- 
kių lietuviai prašomi dalyvaut 
tame parengime, 331 Reed st., 
nuo 5 vakare, Philadelphia, Pa.

Taut.
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel- 

pa 44 geriausių Jovaro eiainų. Jo? 
tinka deklamacijoms r dainavimui 
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi 22

Meksikos Judesiai.

MIRĘ LIETUVIAI.

Lak. P. Šalteniui. — Apie 
tamstos sumanymą rašėme 
jau užpereitam “Keleivio” 
numery, todėl antro straips
nio nedėsime. Dažnai tą pa
tį kartojant pasidaro labai 
nuobodus dalykas.

giria kompaniją, kad pake- i P. Sobutui. — Lietuvių 
lė algą. Jie mano, kad kom-1 laikraščiai neskelbia, kiek 
panija pasidarė mielašir-, jie turi skaitytojų, o jeigu 
dingesnė ir pasigailėjo dar
bininkų. Bet dalykas yra 
toks, kad praeitais metais 
kitų kompanijų darbininkai 
susiorganizavo į uniją ir 
paskelbė streiką, pareika
laudami didesnio atlygini
mo. Ir, būdami organizuoti 
streiką laimėjo. Kompani
jos buvo priverstos mokestį 
pakelti. Tai dabar dėl tos 
priežasties ir musų K. L. Co. 
turėjo pakelti algas, kad 
tik darbininkai laikytųsi ra
miai ir nesiorganizuotų į 
uniją. Bet jeigu mes turėtu- 

uniją, tai galėtume ir

Valerija Jokubaitienė.
Grand Rapids, Mich. — 

Sausio 23 dieną čia staiga 
mirtimi mirė Valerija Joku
baitienė, 54 metų amžiaus 
moteris, palikdama didžiau
siam nubudime sūnų, duk
terį ir seserį. Velionė buvo 
kilus iš Kaunijos, Lygumų
parapijos, Jeckonių kaimo. me 
Po tėvais vadinosi Gulbinai- daugiau gauti. Be to, kom- 
tė. Lietuvoje liko 4 seserys panija "" ~~ ‘
ir 2 broliai. Velionė palai-1 darbo žmonių del jų politi- 
dota tautiškose kapinėse. nW. įsitikinimų. Galėtume ir

negalėtų šalinti iš
ir 2 broliai.

Sūnūs ir duktė taria nuošir
dų ačiū visiems už paskuti-
nį patarnavimą. Lai buna s^ąi yra

ilsėtis smiltyno i-Miške yra vioumub iu=iv; 
Kaimynas, sausų malkų, sausuolių. Bet 

musų kempės bosas sausuo- 
; lių malkų nekerta kempės 
apšildymui, bet prikerta ža-

jai lengva 
kalnely!

Agota Valancevičienė.
Newark, N. J.

siskyrė i
Agota Valancevičienė, jau 
nebejauna moteris. Velionė i - ir skleidžia
buvo kilus is Vi maus kras-1 labaįb £emalonu kvapa. 
to, Trakų apskucio, Žaslių j gįednjausjs ,fjarbininkas, ir 
parapijos; Amerikoj ji is- tag tokių ma]kų neperka, o gyveno netoli 40 metų ir uz- me? if miške gyvendami tu- 
augino du sunu. Lietuvoje ldme jomįs pečiu kūrenti. 

sesuo’ 0 A™’ i Dar laimė, kad ši žiema 
čia kol kas nebuvo perdaug 
šalta. Tačiau kai pasitaiko 
šaltesnė naktis, tai neku-

Stilsono bylos atskaita.
Brooklyn, N. Y. — LDD. 

Centro Komiteto paskirta 
komisija peržiurėjo Stilso
no Gynimo Komiteto kny
gas ir praneša, kad jo gyni
mo tikslams buvo surinkta 
išviso $2,268.38. Išlaidų bu
vo iš viso $2,115.78. Komi
teto ižde turėtų būti da 
$152.60. Šį raportą pasira
šo M. Antanaitis ir S. Straz
das.

Generolas Nicolas Rodriguez (kairėj) yra Meksikos fašis
tų vadas, o generolas Lamberto Chevez (dišinėj) yra jo pa
dėjėjas. šiomis dienomis tiedu judošiai kėsinosi padaryti 
perversmą Meksikoj ir užgriebti valdžią. Meksikos valdžia 
išsiuntė kariuomenę prieš jų vadovaujamas gaujas šiaurės 
Meksikoj, Jungtinių Valstijų pasieny. Spėjama, kad Ro
mos katalikų kunigai iš Amerikos remia juos pinigais. Jie 
nori padaryt iš Meksikos antrą Ispaniją.

kuris ir pasako, tai gerokai 
perdeda. Nors mes žinom, 
kad nei vienas jų neturi tiek 
skaitytojų, kiek “Keleivis,” 
tačiau aiškių skaitlinių ne- ' 
turime.

E. Gulliui. — Automobi
lių baterijoms skiedinys yra 
daromas iš sierinės rūgšties 
(sulphuric acid) ir distiliuo
to vandens. Imama apie 31 
nuošimtis rūgšties ir apie 69 
nuošimčiai vandens. Bet ge- 
riausis būdas reikalingai 
proporcijai nustatyti yra hi- 
drometras. Pilant rūgštį į 
vandenį ir nuolatos maišant 
stikline lazdele, kartas nuo 
karto įtraukiama to skiedi
nio į hidrometrą ir žiūrima, 
ką rodo hidrometro stikle i 
esamoji plūdė. Kuo daugiau 
įpilama rūgšties, tuo aukš- | 
čiau kila plūdė. Kai ji iškila ..

L
Ij (Nuc

ŽEMAI 
KAT/ 
SPRE

Sausi 
rūmai s 
lių bau

Kaip 
vasarą 
rorte k 
valdini) 
gą Žeir 
KataržĮ 
maitijoi 
padarė 
plėšimu 
dėjo J 
vas.

Šiauli 
mas K a 
ties bar 
8 metai 
Įėjimo, 
mirties 
beplėšd 
nužudė, 
nosi nu:

Katai 
kavimo 
minalin:

Teisu 
esąs bei 
mas įsi r 
nai ei! 
taigi poi

Katar 
Pažaisli 
merginą 
vo. Ir ] 
taržis p 
mas ir j 
prie Paž 
giną s ve 
juo buv 
nuovade 
nežinoti 
kalo, r 
buvęs p) 

Kai 
pagrobė 
lerius ir 
sikeisti,

■ nuovade 
dolerius

Kai K 
tas, tai 
buvo pa 
mergino 
viršininl

Katar: 
su nuov; 
gardos 1 
tris mėr 
vas su ti 
tiko, o 
kas pad; 
dą ir Rt 
tahžiu ii 
kaltinau 

•’ Pasku 
taržis-ve 
sigai lėti, 
pakeisti.

Emelj; 
kė; jis e 
kų tėvas 

• Nuova 
šė jį ište; 
tų ištarn 
buvęs b; 
ir tt.

Rūmai 
teismo 
kams pa' 
dos virsi 
lygtinai 
dvejus m

! UŽ AB 
NUBAL

Vilkijc 
Milbutiei 
rims pad 
moteris, 
padaryto

Apyga 
butienę 
metais st 
jimo. Ji 
skundą, I 
dą atmet

ŠIAULIŲ 
ŽUDYT
Per pe: 

lių apskr 
iš viso 11 
kių. Įdo 
dymai bt 
žmonės 
baimingi.

maistą gauti geresnį.
Dabar žiūrėkite, kaip kei- 

d aroma kempėj.
visokios imsies I iki 1.200 svarumo, tai rugš- 

t ties jau užtenka ir skiedinys 
gatavas. Tik reikia atsimin
ti, kad rūgštį reikia pilti į 
vandenį, o ne atbulai, ir pil
ti labai po valiai, nes kitaip 
pradės virti ir taškyti. Rei
kia tačiau žinoti, kad šitas 
skiedinys yra vartojamas 
tik naujoms baterijoms. Jei
gu draugo baterija jau sena 
ir jos celės išeikvotos, tai šis 
skiedinys nieko negelbės. 
Visų pirma pamėgink duoti 
ją įkrauti (“pričiadžyt”). 
Jeigu neatsigaus, tai reikės 
jau pirkti naują visą bateri
ją. Mat, jos nėra amžinos. 
Vidutinis baterijos amžius 
yra apie 2 metai; tik neper- 
daug vartojama ir gerai pri
žiūrima ji gali išlaikyti iki 3 
metų; o jeigu išlaiko 4 me
tus, tai jau nepaprastai ge-

Čia per- jju jrebuiįu (apušiu), pras- 
su siuom^ pasauliu čiausios rūšies malku; kaip 

lene jau j čiu jas įd di tai šnypš. 
>• Velione 11J , J ' - ,, ••]-•

riko j brolis. S. P.

Jonas Matusevičius.
Brooklyn, N. Y. — Perei- riems darbininkams tenka 

tą sąvaitę, būtent 2 vasario, apsirengusiems gulėti. Mat, 
čia mirė Jonas Matusevi- kempėj kiekvienarp darbi- 
čius, 55 metu amžiaus susi- ninkui kompanija duoda

Palaidotas apsikloti du blanketu, o ku-
5 vasario. Iš kur jis buvo ki- j rie guli arčiau pečiaus, tai 
lęs, neteko sužinoti. t tiems tik po vieną blanketą; rai.

Kriaučius.!-----------------------------------------------

laukęs lietuvis.

Adomas Petrulis.
“Naujienų” žiniomis, Al- 

tenos mieste, Floridoje, | 
mirė Adomas Petrulis. Jo ■ 
giminės Chicagoje darą pa-1 
stangų pargabenti jo kūną J 
Chicagon ir čia palaidoti 
lietuviu kapinėse. Chicago- 
je gyvena už Kairio ištekė
jusi velionies duktė.

K. Šarpauskas ir A. 
Andriulis.

ŠiomisChicago, Ill. 
dienomis čia mirė 47 metų 
amžiaus susilaukęs Kastan
tas Šarpauskas ir pusę am
žiaus išgyvenęs Antanas 
Andriulis. Pastarasis buvo 
kilęs ’s Šiaulių apskričio, 
Vaigulių valsčiaus, Judikių 
kaimo. Amerikoi išgyveno 
apie 30 metu; paliko 2 duk
teris, 3 sūnūs ir ligoninėj 
sergančią moterį Stasę. Pa
laidotas Tautiškose Kapi
nėse, 27 sausio. Šarpauskas 
buvo kilęs iš Ukmergės ap
skričio, Balnikų parapijos, 
Raudoklės kaimo. Lietuvoj 
paliko motiną, 2 broliu ir 3 
seseris. Report.

§

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tni grasiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

Kiekvienus nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konvertej bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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SUTUOKTUVIŲ IŠVA
KARĖSE KONKUREN
TAS UŽMUŠĖ JAUNIKI.
Vilkijos vals., Batniavų 

kaime, Br. Obelienis ir J. 
Stankus įsimylėjo vieną 
merginą ir abu norėjo su ja 
susituokti.

Mergina pasirinkus Stan
kų ir jau buvo viskas paruo
šta vestuvėms, bet vestuvių 
išvakarėse, Obelienis akme
niu Stankų užmušė.

Sausio 10 d. Kauno apy
gardos teismas jį pripažino 
kaltu ir nubaudė šešeriais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

ŽEMAIČIŲ PLĖŠIKUI K 
KATARŽ1UI MIRTIES 
SPRENDIMAS PATVIR

TINTAS.
Sausio 10 d. Apeliaciniai 

rūmai sprendė keliatą dide
lių baudžiamųjų bylų.

Kaip žinoma, praėjusią 
vasarą A. Panemunės ku
rorte kriminalinės policijos 
valdininkai suėmė pavojin
gą Žemaitijos plėšiką, Kazį 
Kataržį, kuris įvairiose Že
maitijos vietose ginkluotai 
padarė 12 plėšimų; du api
plėšimus padaryti jam pa
dėjo Jefremas Emeljano- 
vas.

Šiaulių apygardos teis
mas Kataržį nubaudė mir
ties bausme, o Emeljanovą 
8 metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Kataržis nubaustas 
mirties bausme dėl to, kad 
beplėšdamas vieną žmogų 
nužudė, o kelis žmones kėsi
nosi nužudyti, grąsino.

Kataržio trumpas plėši 
kavimo laikas panašus į kri
minalinį romaną.

Teisme jis pasisakė, kad 
esąs bemokslis, bet, būda
mas įsimylėjęs, savo mergi
nai eilėraščius rašydavęs 
taigi poetas.

Kataržis netoli Kauno, 
Pažaislio valsčiuje, turėjo 
merginą, pas kurią ateida
vo. Ir keisčiausia, kad Ka
taržis policijos jau gaudo
mas ir persekiojamas atėjęs 
prie Pažaislio pas savo mer
giną svečiavosi ir kartu su 
juo buvo vienas policijos 
nuovados viršininkas, kuris, 
nežinodamas su kuo turi rei
kalo, net piršlio pareigas 
buvęs pradėjęs eiti.

Kai vienąsyk Kataržis 
pagrobė (apiplėšdamas) do
lerius ir neturėjo kur jų iš
sikeisti, tai jis įdavė tam 
nuovados viršininkui, kuris 
dolerius ir iškeitęs į litus.

Kai Kataržis buvo suim
tas, tai į kaltinamųjų suolą 
buvo pasodintas ir Kataržio 
merginos tėvas ir nuovados 
viršininkas.

Kataržio merginos tėvas 
su nuovados viršininku apy
gardos teismo nubausti po 
tris mėnesius kalėjimo; tė
vas su teismo sprendimu su
tiko, o nuovados viršinin
kas padavė apeliacijos skun
dą ir Rūmuose kartu su Ka- 
tai’žiu ir Emeljanovu sėdo į 
kaltinamųjų suolą.

J Paskutiniame žodyje Ka
taržis verkdamas prašė pa
sigailėti, mirties sprendimą 
pakeisti.

Emeljanovas taip pat ver
kė; jis esąs vienuolikos vai
kų tėvas ir maitintojas.
• Nuovados viršininkas pra
šė jį išteisinti, nes jis 10 me
tų ištarnavęs policijoj ir ne
buvęs baustas, turįs šeimą 
ir tt.

Rūmai Šiaulių apygardos 
teismo sprendimą plėši- Kauno žydų metrikacijo:

IRSUSKAITYS ŽVĖRIS 
PAUKŠČIUS.

Miškų departamentas 
vedė miškų urėdams atlikti 
visų žvėrių ir paukščių skai
tymą miškuose. Gulbių, ger
vių ir juodųjų gandrų urė
dai turės nurodyti tiek, 
kiek jų buvo pastebėta va- 

Isarą. Žinias apie esamų žvė
rių ir paukščių skaičių de- 

i partamentas įsakė atsiųsti 
iki šių metų vasario 15 d., o 
žinias apie nušautus žvėris 
ir paukščius per bendras ar 
paskiras medžiokles visuo
se miškuose — iki šių metu 
balandžio 1 d. ‘ ' ALYTUJE NUSINUODIJO

Prisnigus daug sniego, KAUNIETIS.
i kaip iš vietų urėdai prane-1 Sausio 17 d. Alytaus že- 
ša, šįmet ypač yra palengvė- mės ūkio draugijos patalpo- 
j'ęs žvėrių^ skaitymas, nes1 je nusinuodijo Vincas Sta- 
žvėrys miškuose skaitomi i siunas apie 40 metu am- 
pagal žvėrių paliktas sniege l žiaus vyras. Jis buvo' kilęs 
pėdas. Pernai žvėrių skaity- nuo Panevėžio. Nuo sausio

pa-

mo darbas buvo sunkesnis, 
nes nebuvo tiek daug sniego 
miškuose.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Grįžta Sovietų Rusijon.

IMF

čia parodytas su savo žmona M. JakubovičiuS, Sovietu 
Rusijos atstovas Norvegijai, kuris šiomis dienomis iš
vyko išOslo j Maskvą, kur laukia jo byla. Iš pradžių jis 
buvo atsisakęs grįžti, bet kai Sovietų valdžia pagrūmojo 
suimti ir sušaudyt du jo sunu Maskvoje, jis nutarė su sa
vo žmona grįžti. Už ką jį kaltina, nežinia.

5 jis gavo tarnybą Kaime, 
Ekonominėj karių bendro
vėj. Šiomis dienomis atvy
kęs į Alytų, jis dar dėl ne- 
paaiškėjusių priežasčių nu
sinuodijo. Manoma, kad jis 
žudėsi dėl šeimyninio nesu- 
gyvenimo. Jis paėmė tokią 

....... ...... . stiprią nuodų dozę, kad mi- 
ko medžiagai, jie jos nebe- _P° keliolikos minučių, ne
pajėgia nusipirkti. Stam- spėjus neJ iššaukti greito- 
besnieji ūkininkai bei dva- ?los pagalbos.
rininkai įvaržo net ligi 200 ‘~ .
—300 nuošimčiu daugiau, l?GEDINO MERGINĄ. . . . . . LD «■» z-1 ar -i 1 1 r -i z-* i r\ I r L- A

NEPATENKINTI NAUJA 
MIŠKO TVARKA.

Šiaurės Lietuvos ’ ūkinin
kai nusiskundžia, kad, Įve
dus naują tvarką pirkti miš-

kaip nustatyta pradedamoji 
varžytinių kaina. Smulkes
nieji ūkininkai lieka be miš
ko medžiagos.

Radviliškio miestely S. A. 
ir T. A. savo bute smurtu iš
gėdino merginą S. Ji pasi
skundė policijai ir abudu 
nešusi vaideliai buvo areš
tuoti.PASIKORĖ, KAM TĖVAI 

TRUKDĖ MYLĖTI.
Šiaulių apskr., Linkuvos 

vals., Miciškių kaime, ant 
tvarto lubų pasikorė Anta
nas Juknevičiukas,-19 metų darbių, kuriuos miesto savi- 
vaikinas. Jis mylėjo vieną valdybė rūpinasi sušelpti 
to kaimo merginą, bet tėvai darbu, 
buvo tam priešingi ir tą die
ną smarkiai jį išbarė, kad

ELEKTROS STOTIS VIS 
DAR TERŠIA PETRA

ŠIŪNŲ ORĄ.
Prieš kurį laiką speciali 

I komisija tikrino elektros 
| stoties, Petrašiūnuose, įren
gimus ir pareikalavo, kad 
butų, paaukštintas kaminas. 
Esant žimam kaminui, du
rnai suteršia visos apylin
kė"' orą. Tam trukumui pa
balinti buvo paskirtas lai
kas. Tačiau, tas terminas 
jau senai baigėsi, bet kami
nas koks buvo, toks ir liko, 
ir elektros stoties durnai dar 
troškina petrašiūniečius.

TARPUČIU GYVENTO
JAMS TRŪKSTA VAN

DENS.
Jau keli mėnesiai, kai 

Tarpučių, Mariampolės ap- 
kričio. gyventojai skun

džiasi, kad išsekę beveik vi
si šuliniai ir iie neturi kur 
gauti vandens. Geriamąjį 
vandenį neša ir vartoja iš 

l Šešupės, kas labai nehigie- 
1 niška, nes tik pusantro kilo- 
I metro nuo Tarpučių i Šešu
pę sueina kareivinių kanali
zacijos vamzdžiai ir nesva
rumai nuplaukia pavande
niui toli už Vilkaviškio tilto.

KURAPKOS ŽIEMAVO- 
JA ŪKININKŲ KLUO

NUOSE.
Dėl gilios žiemos kurap

kos laukuose niekur neran
da maisto. Tad bado verčia
mos laksto po ūkininkų kie
mus, rankiodamos įvairias 
pabiras. Daugelis ūkininkų 
net susirūpinę jų likimu. Ii 
jas lesina iš javų išvalyto
mis piktžolių sėklomis ir 
blogesniais grūdgaliais. Be 
to, laukuose esant visur sto
rai sniego dangai ir gau
dant jas varnoms su vana
gais, jos įsimetė-! į daugelio 
ūkininkų kluonus ir ten žie- 
mavoja. Ūkininkai jų ne-i 
baido. Bet, dėja, daug labai ■ 
kurapkų iš bado sušalo. Ii 
kažin iš ūkininkų globoja
mų kurapkų ar daug su
lauks pavasario.

DIDELIS GAISRAS 
ŠIAULIUOSE.

Sausio 19 dieną Šiauliuo
se užsidegė linų apdirbimo 
fabrikas “Litlin.” Gaisras 
buvo toks didelis, kad teko 
sušaukti visus ugniagesius, 
kiek tik jų Šiauliuose yra. 
Jie dirbo visą naktį ir fabri
ko vistiek neišgelbėjo. Jis 
sudegė visai. Sudegė ir visi 
jo sandėliai, kurie buvo pri
krauti linų.

Be darbo liko 130 darbi
ninku.

AR NEKRIKŠTYTAS GALI BŪTI LAI
DOJAMAS KATALIKŲ KAPINĖSE?

LAZDIJAI BUVO AT
SKIRTI NUO PASAULIO.

Sausio 8—14 d. didelės 
pūgos Mariampolės apskri
ty užpustė kelius, ir buvo vi
sai nutrauktas autobusais 
susisiekimas. Skaudžiausia 
šitai buvo Lazdijams, šitas 
miestas yra toli nuo geležin
kelio, ir pusnys visą savaitę 

-Lazdijus buvo atkirtę nuo 
Sausio 15 naktį Panemu- viso pasaulio. Dabar plehtai

MARIAMPOLĖJE YRA
500 BEDARBIŲ.

Paskutiniu laiku Mariam- 
polėje jau yra apie 500 be-

FOTOGRAFIJOS “TRIKSAS.”

Fotografuodamas šitą mergi
ną, fotografas nusifotografavo 
kartu ir pats. Ir, kas keisčiau-

Kupiškio apylinkėje yra 
labai daug laisvamanių 
Laisvamaniai priversti nau
dotis bendromis tikybinė
mis kapinėmis.

Kupiškio valsčiuje, Pake- 
turiu kaime, tūlas laikas at
gal mirė Albino Simonavi- 
čiaus keliolikos savaičių jo
kiai tikybai neprirašyta 
dukrelė. Simonavičius mi
rusią dukrelę be jokių baž
nytinių apeigų palaidoje 
greta savo sesers ir kitų ar
timųjų Kupiškio kataliku 
kapinėse.

Praėjus kuriam laikui, 
apie tai sužinojo klebonas, 
kuris Simonavičių apskundė 
teismo organams. Esą, pa
gal kanonus įžeista bažny
čia ir nekrikšto lavoną iš 
šventintų katalikų kapinių 
reikia pašalinti.

Kupiškio apylinkės teis
mas nagrinėjo šią byla ii 
Simonavičių už nekrikšty
tos dukters palaidojimą ka
talikų kapinėse nubaudė 
9 mėnesiais kalėjimo ir ji į- 
pareigojo minėtą kūdikio 
lavoną iš tų kapinių paša
linti, o jam to nevykdant, 
pavesti policijai tai atlikti 
nuteistojo sąskaiton. Simo
navičius vietoje buvo sulai
kytas, bet P. Vaitekūnui į- 
nešus piniginį užstatą, pa
leistas.

Simonavičius tokiu Ku
piškio apylinkės teismo 
sprendimu nepasitenkino ir 
jį apskundė Panevėžio apy
gardos teismui.

Panevėžio apygardos tei
smas sprendimą patvirtino, 
bet bausmę sumažino iki 2 
sąvaičių kalėjimo.

Panevėžio apygardos teis
mo sprendimą Simonavičius 
apskundė Vyriausiam tri
bunolui, kuris Simonavi- 
čiaus skundą išžiūrėjęs, nu
sprendė Panevėžio apygar
dos teismo sprendimą pa
naikinti ir grąžino bylą Pa
nevėžio apygardos teismui 
iš naujo spręsti. Vyriausis 
tribunolas rado, kad laido
jant minėtą kūdikį nebuvo 
paliesti kitų karstai, o tokio 
lavono palaidojimas, aišku, 
nėra bažnyčios įžeidimas.

Panevėžio apygardos tei
smas naujai išžiūrėjęs šią 
bylą Simonavičių išteisino.

Prie bylos buvo pridėtas 
Kupiškio valsčiaus savival
dybės pažymėjimas, iš ku
rio matyti, kad Kupiškio ka
talikų kapinės yra senos, jo-

lavonams kasant duobes ar- 
i domi seni karstai ir tt. Del 
tokios tvarkos piktinasi visa 

.tikinčioji ir netikinčioji vi
suomenė. bet t’ž tai niekam 
bylos nekeliamos ir niekas 
nebaudžiamas. Nekrikštytas 
kūdikis liko, kur palaido
tas, ir apie jo iš ten iškraus- 
tyma niekas nebesuka gal
vos

Taigi pasirodo, kad kle
bonas be jokio reikalo tąsė 
kūdikio tėvą po teismus, 
pridarė daug išlaidų ir rū
pesčių.; Ir tai vadinasi “arti
mo meilė.”

JUOKINGA ŽYDŲ BYLA 
DĖL VIENOS JERMOL- 

KOS IR CICELIŲ.
• Varnių apylinkės tejsme 
anądien buvo sprendžiama 
juokinga žydų byla. Pasiro
do, kad vietos sinagogoj per 
vieną šabą kilo muštynės. 
Susimušė žydai dėl jermol- 
kos ir cicelių. Buvo taip: 
per pamaldas pradėjo gie
doti du kantoriai, kuomet 
ištikimųjų turi giedoti tiktai 
vienas. Nenorėdami viens 
kitam apsileisti, jiedu mėgi
no vienas kitą per-rėkti. 
Apie vieną ir apie kitą susi
spietė šalininkai, raginda
mi vis garsiau rėkti. Iš to ir 
kilo muštynės. Vienas kan
torių dabar aiškino teismui 
kad pirmenybę giedoti jam 
duodanti jo jermolka ir ci- 
celiai. Bet kitas kantorius 
irgi turi tokią pat jermolką 
ir da ilgesnius cicelius.

Teismas bylą atidėjo ir 
šauks cicelių ekspertus. Tuo 
tarpu Varnių miestelis turi 
gardaus juoko.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšiui «u už- 

slėny gyvenančiais 11 .'tuviais, mes nu- 
tarėme mūsų dienraščio prenumerats 
skaityti tik tiek, kiek mums apseini 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienrašti

kuris metams tekaštuoja tik fj dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai Seimai 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.

jis pas ją vaikščioja. Dėl te nėly sudegė valsčiaus vai- valomi ir judėjimas autdbu-Įsavo aparatu, 
jaunuolis ir pasikorė. dybos butas, kartu su visais sais jau atstatytas. 'r*’’- ....

--------------- dokumentais ir kitais daik- "

šia, iš jo vieno išėjo du. Tik pa- se laidojamiems naujiems 
žiūrėkit į jos akinius: kiekvie
nam stikle matyt fotografas su 

. Tenai matyt ir į 
medis, prie kurio jis stovėjo.

MAIŽIEŠIAUS TIKYBOS tais 
LIETUVIAI.

Pagal žydų spaudą, šio-1
mis dienomis pirmą kartą į į

iŠ

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga
Išeina du kartu per mėnesį.kams patvirtino, tik nuova- punktą atėjo kelios jauna- džia urug. Soc. Part. Liet.'skyrius 

dos viršininką nuo bausmės vedžių porelės, kurios, įre- “naujoji banga suv. Vaistijo- 
lygtinai atleido jeigu per gistruodamos savo vedybas, ,e ir Kanadoje kainuoja i doleris, 
dvejus metus jis nenusikals, pasisakė esą lietuviai, bet c Paraguay i?o iBisoNGA

Maižiešiaus tikybos. MONTEVIDEO URUGUAY.

Elena 
mote- 
Viena

UŽ ABORTŲ DARYMĄ 
NUBAUSTA 6 METAIS 

KALĖJIMO.
Vilkijos gyventoja 

Milbutienė kelioms 
rims padarė abortus,
moteris, -nuo Milbutienės 
padaryto aborto net mirė

Apygardos teismas Mil- 
butienę nubaudė šešeriais 
metais sunkiųjų darbu kalė
jimo. Ji padavė apeliacijos 
skundą, bet Rūmai jos skun
dą atmetė.

ŠIAULIŲ APSKRITY NU
ŽUDYTA 12 KŪDIKIŲ.
Per pereitus metus Šiau

lių apskrity buvo nužudyta 
iš viso 12 naujagimių kūdi
kių. įdomu, kad visi nužu
dymai buvo kaimuose, kur 
žmonės daugiausia dievo
baimingi.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

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

Bromcrhavene užtikrina patogią kelionę j kauną.

žliba keliaukite populiariais laivais

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

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

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Pažangiepe Amerikos 
Lietuviai!

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

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ’’ 
arba IŠSIRAŠYKITE 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 vertingi] 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. G. Vasario 9 d., 1938 m.

Vietinės Žiniom
Po Sniego Pūgų Bostone Kilo Potvinis.

ViSl ’ Ijr-TT!V''<= *’E-
PRIKLAUCOMYBĖS 

IŠKILMES.

Vic,s kviečia South Bostc 
no Draugijų Bendras K-tas.

Sekantį nedėldienį, 13 
vasario, South Bostono Lie
tuvių Salėj bus apvaikščio
jama Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukaktis.

Pradžia kaip 2 popiet.
Dainuos chorai, kalbės 

“Laisvės” redaktorių • A. 
Bimba ir “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Antanas Smetona 
užsiihanė tapti Lietuvos ka
ralium. Tuo pačiu laiku at
eina žinių, kad Lietuvoje 
susidarė Bendras Demokra
tinis Frontas, i kurį įnėjo vi
sos srovės, pradedant ko
munistais ir baigiant katali
kais, ir nori Smetonos dik
tatūrą nuversti.

Buvęs Lietuvos Respubli
kos prezidentas D-ras Gri
nius ir kiti visuomenės va
dai reikalauja paleisti poli
tinius kalinius. Tuo tarpu 
smetonininkai įtaisė slaptą 
nuodų kamerą buvusioj ca: 
ro tvirtovėj ir nuodija tenai 
politinius, kalinius nuodin
gomis dujomis.

Vienu žodžiu, Lietuva su
similo į du priešingu abazu: 
iš vienos pusės stovi gink
luota tautininkų diktatūra, 
o iš kitos pusės Lietuvos 
liaudis. Ir tarp šitų dviejų 
abazų dabar eina žut-buti- 
nė kova.

Kuo visa tai pašibaigs? 
Kuri pusė laimės? Ir ką ši
tokioj valandoj turime da
lyti iries, Amerikos lietu
viai? , Ka daro Amerikos 
Lietuvių Kongresas?

I visus šitus klausimus 
. aiškų atsakymą duos kalbė
tojai.

Taigi visi ir visos ateikit 
sekantį nedėldienį į South 
Bostono Lietuvių Salę. Iš
girsite tokių dalykų, kurių 
da nebuvot girdėję.

Visus kviečia South Bos
tono Lietuvių Draugijų 
Bendras Komitetas.
Sako, Mussolinis turi Ispa

nijoj 120,000 kareivių.
Jeigu Mussolinis turėtų 

Italijos žmonių pritarimą,

Ir da apie Plikius.,
Cambridge’us yra Bosto- 

c, paėmė bot mes savo kė
lu crrm nenriru1mins’: ir 

: Urbam nonrigu’m'ngi. N'e- 
’ada netikėjau, 
’uidtre’aus moters 

>'u Bostono 
‘ain yra. ' 
”'Ukiu bailiui 
kių skanumėliu.

kad Cnm- 
• pralenk- 

i smarkuoles, o 
Mirų ryn pa din ės 

nrigamino to
ko d no’s 
Na. o tu 
iš visur:svečiu susirinko 

Borchesterio. Arlingtono, 
daug vietinių, net iš Provi
dence. R. T. dr-gai Simona- 
vičiai atvyko, o da nei ne- 

iniikiai.
i Dr-gas Aniesta būtinai 

* norėjo sužinot, kodėl pli
ekiams plaukai neauga.

: šniukštinėjo net pas mote
lis. Gavo eibes visokių re
gentų, sako, jeigu viską 
“ščyrai”. pildys., tai “šim-” 
užaugs. Jeigu plikių pokily 
kuo ir butu trukę, tai nors 
prisijuokė iki valios.

Pritrukę juoko, ėmės rim
to reikalo. Kilo sumanymas 
parinkti aukų Ispanijos ko
votojams. Surinkta $13.20. 
Pinigus dr-gas Aniesta ža- 
dėio pasiust per Bostono ko
mitetą Ispanijos karžy
giams.

Tikrai gerą žodi reikia 
tarti Petronėlei Stašienei už 
tą plikiu “parės” sumany
mą. Kurie dalyvavo, visi tu
pėjo smagų nasižmonėjimą 
ir visi pageidavo, kad tan
kiau tokių sueigų butų.

Sausio 27 Amerikos Lie
tuviu Piliečių Kliubo buvo 
susirinkimas. Tarp kitko ki
jo klausimas, ar rinkt atsto
vus j Lietuvių Kongresą 
(pas mus vadina bendru 

(frontu). Kliubo pirmininkas 
| lyg ir priešinosi, o gal nesu
prato aiškiai reikalo. Bet 
sekretoriui dr-gui J. Bie
liauskui paaiškinus susirin
kimui Kongreso veikmę, 
kad rūpinasi pagelbėt Lie
tuvoje žmonėms atsteigti 
demokratinę tvarka,- Kliubo 
nariai jautriai pritarė tam 
svarbiam darbui ir išrinko 
3 narius atstovauti Am. Lie
tuviu Piliečių Kliubą. Tai 
tikrai pagirtinas kliubiečių 
darbas. Reiškia, Cambridge 
lietuviai neužmiršta savo 
brolių Lietuvoje.

štai kas anądien pasidarė Bostone palei Charles Rivę, kuomet po didelių sniego pūgų už
ėjo smarkus lietus ir šiltas oras. Kilo tikras potvinis. Dabar Bostone sniego jau nėra, 
oras pavasariškas.

I Cambridge’aus Liet. Ko- i 
operacijos šėrininkų žiniai. I 

I
Cambridgn’fus L’etuvių 

Ko-operatyviškos Bendro
vės šėrininkų susirinkimai, 
bus Vasario-Feb. 16, 1938 
m nuo 7:30 vakare po num., 
163 Harvard st., Cambridge, 
šėrininkai, kurie savo pini
gus norite nuo Ko-operaci- 
jos atsiimti, būtinai turite 
ravo Šerus su savim atsineš
ti. Kari F. Ernest, sekr.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET ‘ 
kanip. Inman st. arti .Central >kv. 

CAMBRIDGE, MASS.
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GAUKITE

Permanent Wave
su moderniškomis mašinomis.

Gražiausias 
Sugarbaniavimas

CASPERS BEAUTY 
SALON

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

Telefonas 21124
MEDICINOS DAKTARAS

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

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

LAWRENCE, MASS.

NC

St

jis užbaigtų karinę dikta
tūrą ir grąžintų italų liau
džiai laisvę; bet jis to prita
rimo neturi, todėl bijosi 
duoti žmonėms laisvę, nes 
žino, kad tuomet jis netektų 
valdžios.

Taip pasakė Bostone Dr. 
Massino Salvadori, žymus 
Italijos reikalų autoritetas. 
Ir jis pridūrė, kad Mussoli
nis yra nusiuntęs Ispanijon 
120,000 ginkluotų kareivių, 
kurie dabar padeda gene
rolui Francui atakuoti Ispa
nijos demokratiją, 
i -------------—

Nuskendo laivas.
Cape Cod kanale pereitą! 

savaitę įvyko nelaimė. Ang
linis laivas susidūrė su buk
syru ir Įlaužė pastarajam 
šoną. Buksyras nuskendo, 
bet 15 jo žmonių išsigel
bėjo.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone vėl pasirodė daug 
netikiu 10-doleriniu.

Apipiešė Viktorą Vaitaitį.
Viktoras Vaitaitis turi 

South Bostone saliuną ir va
karais, biznį uždaręs, namo 
važiuoja paprastai taksėję, 
kad plėšikai neužpultų. Bet 
aną vakarą jį užpuolė ir 

i taksėj važiuojant. Matyt, 
plėšikai buvo jau iš kalno 
am pasiruošę, nes, kaip tik 

Vaitaitis pasimėmė ant K 
treeto taksę, tuoj paskui jį 
■'radėjo sekti kitas automo
bilius. Išvaižiavus ant Co- 
’umbia Rd., ties G streetu 
takse pradėjo stoti. Nežiū
rint Vaitaičio raginimo, kad 
važiuotų greičiau, nes kažin 
kas seka paskui, vežikas vi- 
ai prisuko prie šaligatvio ir 

austojo. Tada iš užpakalio 
privažiavo kitas automobi
lis-, iš kurio išlipo vaikėzas, 
atidarė taksę ir, atkišęs re
volverį, pareikalavo,” kad 
Vaitaitis atiduotų visus pi
nigus. Vaitaitis turėjo su sa
vin $62 ir viską atidavė. Toj 
vietoj ant Columbia Rd. yra 
tamsu ir žmonės nevaikš
čioja.’ Išrodo, kad vežikas 
buvo su plėšiku susitarę čia 
atimti iš Vaitaičio pinigus. 
Vaitaitis pranešė apie tai 
policijai, kuri suėmė vežiką 
ir kelis jo sėbrus.

Antras pagirtinas darbas.
Dvi kuopos į bendra dar

bą. LSS. 71 kp. ir ALDLD. 
kuona Užgavėnių vakarą, 
1 d. kovo, bendrai ren
gia vakarą, viršuje A. L. P. 
Kliubo, 163 H Harvard st. 
Tai matot, kaip Cambridge’- 
aus žmonės moka bendrai 
dirbti ir pamatysite kad tu
rėsime tikrai puikų paren
gimą. Ex-Report.

Čiuoždami prigėrė 5 vaikai.
Šį panedėlį Bostono apy

linkėj prigėrė 5 vaikai, ku
rie buvo išėję čiuožti ant 
tirpstančio ledo. Trys ju žu
vo Montelloje, o du Wor- 
cesteiy. (

Montelloje prigėrė John 
Kinsella, Norman Kinsella 
ir Jonas Malakauskutis, 17 
metų amžiaus lietuviukas.

Worcestery prigėrė 12 
metų amžiais George Smith 
ir 10 metų amžiaus Juozas 
Savickutis.

Suffolk universiteto inkur- 
tuvės.

Suffolk universitetas yra 
vakarinė mokykla. Ji įsikū
rė 1906 metais kaip “Suf
folk Law School.” Perei
tais metais ji gavo iš legisla
tures teisę vadintis universi
tetu. Dabar ji žymiai pra
plėtė savo programą ir įsi
taisė 4 mokslo skyrius. Tai
gi pereitą nedėldienį ji šven
tė save, i n kurtu ves, kuriose 
dalyvavo nemaža ir lietu
vių. Tarp jos instruktorių 
irgi yra vienas lietuvis, tai 
min. B. F. Kubilius, kuris 
du vakaru į savaitę aiškina 
biologiją.

Mirė Pranas Sudaris.
Sausio 30 mirė Pranas 

Sudaris, sulaukęs 46 metų 
amžiaus. Velionis gana sun
kiai sirgo vidurių liga tris 
mėnesius. Iš Lietuvos paėjo 
iš Gaulėnų kaimo, Luokės 
vaisė., Telšių apskričio. Į 
Ameriką atvažiavo 1912 m. 
pas pusbrolį Adomaitį. Ko
kį laiką gyveno Lawrence,1 
Mass, ir tenai apsivedė su 
Marcele Pašakarnaite. Ve-I 
lionis buvo geras muzikas ir 
keliatą kartų dalyvavo lie
tuvių radio programoje. 
Prigulėjo prie Dukterų ir 
Sūnų Draugystės So. Bosto
ne. Buvo pažangus žmogus 
ir ilgus metus skaitė “Ke
leivį.” Palaidotas Hyde 
Parko kapinėse vasario 2 d. 
Palydėjo gražus būrelis 
draugų, apie 20 mašinų. Pa
liko dideliam nuliudime 
žmoną Marcelę ir jauną 
dukterį Jenie. Daugelis ge
ros valios draugų sugelbėjo 
liūdesio valandoje. Julia 
Krolis dovanojo kapuose; 
palaidojimui vietą. Laidotu-' 
vių patdrhavimą suteikė, 
graborius Vaitekūnas. Drau
gės D. Kukštienė ir M. Lu
košienė pas Hyde Parko lie
tuvius surinko ant vainiko, 
o draugė Dapšienė su duk- 
tere surinko So. Bostone ant 
vainiko.

Visiems, kurie aukavo, 
palydėjo į kapus ir bent 
kuomi prisidėjo prie laido
tuvių mano mylimo draugo 
ir tėvo Prano Sudario, šiuo- 
mi tariame musų nuoširdų 
ačiū.

M. Sudarienė ir Duktė.

Radio programa.
Sekantį nedėldienį, vasa

rio 13 d., Bostono lietuvių 
radio programa per stoti 
W0RL (920 kil.) nuo 9:30 
ryto bus sekanti: (1) Longi
no Buinio jaunuolio orkest
rą iš Cambrigde; (2) daini
ninkė Marjona Koyutė, iš 
Lowellio; (3) kalbės Anta
nas Bimba, “Laisvės” re
daktorius iš New Yorko.

PRANEŠIMAS
Automobilistams

Atidarau automobilių taisymo vie
tą. Esu patyręs tame darbe per 25 
metus ir taisau visas automobilių da
lis. Kainos mano labai prieinamos. 
Darbas gvarantuotas. 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 Gy v. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

. Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg-: 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE. MASS.
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Dangus liepsnavo.
Vieną pereitos sąvaitės 

vakara Bostono padange 
nradėjo lietis labai didelės 
šviesos. Tai buvo taip vadi
nama šiaurės pašvaistė. Bet 

i šį sykį ji buvo taip stipri,- 
kad daugelis manė, jog dan
gus užsidegė.

Majoras Tobin nusistatė 
uždaryti du greitosios pa
galbos ligonbučiu, vieną 
prie Haymarket skvero, ki
tą East Bostone. Tuo busią 
sutaupyta miestui $100,000 
per metus.

DIDELIS BALIUS
SU PAMARGINI M AIS IR ŠOKIAIS 

Rengia Stepono Dariaus Postas No. 317, A. Legijono, 
Pagerbimui Abraham Lincolno Gimtadienio.

Pėtnyčioj, Vasario-February II, 1938
Nuo 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ SALĖJ, E Street, SO. BOSTONE.
Dvi orkestros: JACKIE STEFF gros viršutinėje sve

tainėje ir gera dzūkų muzika apatinėje stetainėję. Bus 
duota 2 prizai prie įžangos: $5.00 ir $3.00 pinigais. Įžan
ga 35c. ypatai, 
Maloniai kviečiame visus atsilankyti KOMITETAS.

DIDŽIAUSIAS BARGE- 
NAS SOUTH BOSTONE.

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

332 WEST BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone: SOU 9423

Kas mylėtų gyvent kartu
Puikus 6 kambariai, apšildyti ir 

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

38 Belfort street, Dorchester.

Išėjo aikštėn, kad bepro
čių prieglaudose yra užmuš
ta 423 bepročiai. Tokiu 
prieglaudų Mass, valstijoj i 
yra 16. *

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

livan Boulevard, Dorchester, 
vasario 10 d. su žmona išva
žiuoja vakacijoms Į Floridą. 
Ofisas su vasario 10 iki kovo 14 
dienos bus uždarytas.

VERTINGI
OVER GLOBE 

Čeverykai.
COLLINS-RANKIN 

SHOE STOTE
407 Broadway, S. Boston 

Draugai per ilgus metus.

Storas Išsirandavoja.
310 DORCHESTER ST., prie kaiti

no Old Colony Avenue, So. Bostone. 
Tinkamas bučernei. nes per ilgus lai
kus ten bučernė buvo. Apgyventa 
lietuvių ir lenkų. Kreipkitės: (8)

JOHN VARNAS
6 Trimount l’lace. So. Boston.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

Martin Walulis
FURRIER

PASTOVAM KAILINIUS. KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVE., 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

A. J. NAMAKSY :
Real Estate & Insurance J

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. j

Office Tel. So. Boston 0948. t
RES. 251 CHESTNUT AVE., '

Jamaica Plain, Mais.
Res. Tel. Jamaica 1028-M. j

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

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

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

r“ •• • —
! PABANDYK NAUJAM !

CHINESE 
[RESTORANE'. 
Į GARDŽIAI PAVALGYT GERŲ

AMERIKONIŠKŲ — KINŲ Į 
VALGIŲ.

: TOWN CAFETERIA į 
338 Broadway
SOUTH BOSTONE

Geras Patarnavimas
Neužmirštamas. 8

RADIO ARTISTŲ BALIUS
Rengia Lietuvių Radio Artistų Komitetas, 
GEORGE WASHINGT0N0 GIMTADIENY,

Vasario-Feb. 22, Nuo 7:30 Vakare,
LIETUVIŲ SALĖJ, E Street, SO. BOSTONE.
Pirmas preisas $200.00 vertės I. J. FOX kailinių Koutas. 
Antras preisas $20.00 vertės moderniška Elektrikinė Sta
lo Lempa, iš Lith. Fur. Co.
Grieš aštuonių muzikantų AL STEVENS Radio Orkest

rą. Dalyvaus Radio Dainininkai: iš Worcesterio, Lawren- 
ce’o, Brocktono, Cambridge’aus, Dorchesterio, So. Bos
tono ir kitų miestų.

Taipgi bus Balius, šokiai, Dainų ir Juokų Programa.

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 Waltham. Elgin ir 
Hamilton. Geriausius šaldytuvus — Frigidaire, General 
Motors išdarbio. Geriausias Valymo Mašinas, Geriausius 
Skalbt uvus.

TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Perdirbant 
senų madų j moderniškus. Darbą gvarantuojam.

Duodam ant lengvų išmokėjimų.

iš

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

Tel. SOUth Boston 4649

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENMSTAS

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

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

tik susitarus. 
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name.
251 Broadway, >; 

tarp C ir I) street
SO. BOSTON, MASS.____ __ _____ ■

DR?G. L. KILLORU
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, nud'10 ryto iki 1.

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, Masu.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

CAMBRIDGE, MASS.

PASITARKLT SU

GERU DAKTARO
Norint išsigydyt nuo vi* 

ęį,■ J kių kraujo, nervų, odos « 
k t oniškų ligų. Kurie kėniu 
nuo reumatizmo, žaizdą 
uleerio, kancerio, tumors'* 
arba nuo bile odos ar gv 
vos odos lig-ų, reikia pu® 

tarti su juom tuojaus. žinokite, 
paaiškinimas ir patarnavimas visit! 
per šį mėnesį duodamas dovanai 

DR.GRADY™^
Valandos: Utar., Ket., Sub. W 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—& 

Nedėliom tik nuo 10—12.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE ____ , 

Teleohone 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILE 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia. 

Taipgi taisome Automobiliai k 
Trokus visokių išdiiuyiČil* 

Peter Trečiokas L* . J 
Joe Kapočiunu — savininku 

Taisymo ir dc;.;.*n»travimo 
1 HAMLIN STREET 

Konp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.
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