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Stalinas Kviečia Talkon
Pasaulio Proletariatą

KITAIP BUTŲ SUNKU 
ĮVYKINTI RUSIJOJ SO 

CIALIZMĄ.

Sovietų Sąjunga yra apsup
ta priešingų valstybių, ku

rios socializmo nepakenčia.
Pasirodo, kad kas tikėjo, 

kad Sovietų Sąjungoje so
cializmas jau įvykęs, tas 
klydo. Vienas komunistinio 
jaunimo organizatorius krei
pėsi į Staliną su paklausi
mu, ar iš tiesų galima saky
ti, kad socializmas jau įvy
kęs faktas Sovietų valsty
bėj. Stalinas parašė jam at
sakymą, ir tas atsakymas 
tilpo šį panedėlį Maskvos 
“Pravdoj.”

Ne, sako Stalinas, socia
lizmo vykinimas Rusijoj da 
nėra užbaigtas. Tam tikslui 
mums būtinai reikia sustip
rinti ryšius su darbininkų 
klase buržuazinėse valsty
bėse. Kitaip pasakius, Rusi
jai reikalinga viso pasaulio 
proletariato talka.

Tai yra ta pati nuomonė, 
kurią skelbė Leonas Troc
kis. Bet Stalinas sako, kad 
Trockis “klydęs,” ir užtai 
buvęs iš Rusijos ištremtas.

Stalinas nori įtikinti dar
bininkus, kad' šitokia nuo
monė esanti Lenino nuomo
nė. Leninas visuomet saky
davęs, kad konfliktas tarp 
Sovietų Sąjungos ir kapita
listinių valstybių esąs neiš
vengiamas, “nes pastovus 
Sovietų Respublikos gyva
vimas šalia kapitalistinių 
valstybių yra neįmanomas. 
Anksčiau ar vėliau, turės 
paimti viršų viena ar kita 
pusė. Bet kol bus pasiekta 
pergalė, tarp Sovietų Res
publikos ir buržuazinių val
stybių turės įvykti baisus 
krizis.”

Taip aiškinęs Sovietų at
eitį Leninas. Taigi taip da
bar kalba ir Stalinas. Pasau
lio proletariatas yra ta jėga, 
jis sako, be kurios socializ
mas Sovietų Sąjungoj nega
li but užtikrintas.

“Mes sakom atvirai ir tei
singai,” sako Stalinas, 
“kad socialistinė kūryba So
vietų Respublikoj d a nėra 
užbaigta. Panaikind a m i 
buržuaziją, mes pasiekėm 
tik pirmutinį socializmo 
laipsnį.

“Kad užtikrinus galutiną 
socializmo laimėjimą. So
vietų Sąjunga būtinai turi 
sustiprinti savo ryšius ‘su 
darbininku klase buržuazi
nėse valstybėse. Reikia or
ganizuoti buržuazinėse .val
stybėse politinę darbininkų 
klasės pagalbą musų krašto 
darbininkams. Tokia pagal
ba mums bus labai reikalin
ga užpuolus musų šalį sveti
mam militarizmui.”

Kokiu budu šita 
Sovietams gali but 
zinėse valstybėse 
zuota, Stalinas nenurodo. 
Iš jo laiško visai neaišku, ar 
Sovietų Sąjunga turi stip
rinti savo ryšius tik su ko
munistų partijomis kitose 
šalyse, ar su visomis darbi
ninkų organizacijomis. Apie 
komunizmą ir komunistus 
jisai visai nekalba,

JIussolinis Nori 
Trauktis Iš Ispa

nijos.
Londono žiniomis, Itali

jos ambasadorius Anglijoj, 
Dino Grandi, pasakęs Ang
lijos užsienio reikalų minis- 
teriui Edenui, kad Mussoli- 
nis jau sutinkąs savo pulkus 
iš Italijos atšaukti, tik norįs 
užtikrinimo, kad lojalis- 
tams pagalba iš užsienio’ 
taip pat bus sustabdyta.

Matyt, fašistų valdžia Ro
moje įsitikino, kad kiek ji 
duoda pagalbos Ispanijos 
fašistams, tiek kiti duoda 
paramos Ispanijos respubli
kai, todėl laimėti fašistams 
vilties nėra, o remti juos be 
pabaigos Italijai reikštų 
bonkrotą.

Smetona Paleido 
Voldemarą.

Pereitą subatą radio pra
nešė, kad Kaune Smetona 
paskelbęs amnestiją ir pa
leidęs iš kalėjimo Augusti
ną Voldemarą, kuris buvo 
nuteistas kalėti 12 metų.

Voldemaras buvo nuteis
tas užtai, kad norėjo at- 
sturrtti nuo valstybės lovio 
Smetonos kompaniją ir pats 

įsu savo “vilkais” prie to lo
vio atsistoti.

Ar ši amnestija buvo iš
leista vien tik voldemari- 
ninkams, ar kartu ir demo
kratijos šalininkams, radio 
nepaaiškina, o Bostono lai
kraščiuose šitos žinios visai 
nebuvo.

6000
300
800

Naciai davė 
20,000 

400 
200 
700

ITALIJOS IR VOKIETI
JOS SPĖKOS ISPANIJOJ.

Sovietų spaudos apskai
čiavimu, italai ir naciai yra 
davę Ispanijos fašistams ši
tokių spėkų:

Italai davė
Kareivių .. 150,000 
Lėktuvų . 
Tankų . . . 
Kanuolių .

Be to, kaip tvirtina Ispa
nijos lojalistų vyriausybė, 
Italija yra davusi Ispanijos 
fašistams 4 povandenius lai
vus, kurie dabar skandi
na Anglijos ir kitų ša
lių prekybos laivus, ir 6 
naikintuvus, kurie esą per
dažyti Ispanijos fašistų 
spalvomis ir pavadinti ispa
niškais vardais.
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SUDUŽO DIDELIS PRAN
CŪZŲ LĖKTUVAS.

Marselio mieste pereitą 
sąvaitę sudužo didelis kelei
vinis lėktuvas. Nelaimė įvy
ko pakilant nuo žemės. Sun
kiai. prikrautas orlaivis ne
galėjo greitai oran pakilti ir 
atsimušė į muro sieną, kuri 
apsaugoja airportą nuo ju
ros. šeši žmonės išliko gyvi, 
o 8 žuvo.

BAISIOS SNIEGO PŪGOS 
NEWFOUNDLANDS.
Kanados provinci joje 

Newfoundlande pereitą są- 
vaitę siautė tokios sniego 
pūgos, kokių žmonės tenai 
da nebuvo matę. Sustojo 
traukiniai ir nutruko visas 
susisiekimas.

Reikalauja $1,000,- Anglijos Valdžioje 
000,000 Bedarbiams

Rooseveltas mano, kad už
teks $250,000,000.

CIO centras išsiuntinėjo sa
vo lokalams įsakymą, kad 
dalytų į savo kongresma- 
nus spaudimą reikalauda
mi $1,000,000,000 viešiems pąsireiškusios dvi priešin- 
darbams, 
vasaros bedarbių skaičiusi premjeru 
paaugo trim milionais.

Bet prezidentas Roosevel
tas mano, kad tuo tarpu už
teks ir ketvirtadalio biliono. 
Pereitą sąvaitę jis jau pada
vė Kongresui reikalavimą, 
kad paskirtų $250,000,000.

Nesutikimas.
Edenas (inkstas į Sovietų 
pusę, o Chamberlainas 

prie Italijos.
Amerikos spaudoje perei

tą sąvaitę pasirodė žinių, 
kad Anglijos vyriausybėj

LINCOLNO BATALJO- 
NAS ISPANIJOJ TURĖJO 

DAUG NUOSTOLIŲ.
Amerikos laikraščių re

porteriai praneša iš Ispani
jos, kad Tarptautinė Briga
da, kuri susideda iš anglų, 
kanadiečių ir amerikiečių 
bataljonų ir kuri kovojo 
prieš fašistų gaujas Terue
lio fronte, nukentėjo ne
daug, išskyrus tik Washing- 
tono-Lincolno bataljoną,

Amerika Darys Didžiausi 
; Žemes Ūkio Eksperimentą

VALDŽIA KONTRO
LIUOS DERLIU IR 

RINKĄ
C. I. O. “Užpuolė” 

Jersey City.
“New York Times” pra

neša, kad 11 vasario CIO 
_ _ ______  organizatoriai visai netikė- 

kurio nuostoliai buvę gana tai “užpuolė ’ Jersey City ir, 
sunkus. Sužeistieji ameri- sustoję prie Dixon Crucible 
kiečiai pasakoja, kad fašis- Co- paišelių dirbtuvės, išda- 
tų artilerija, kuriai vado-, lijo daug literatūros darbi- 
vauja vokiečių ekspertai, I ninkamu einant namo. Pa
šaunant labai taikliai, todėl, kol atpiškėjo policija, CIO 
apkasuose esą sunku prieš ! organizatoriai buvo jau nu- 

nuolatos ; važiavę. To miesto majoras

nes nuo pereitos j gos srovės. Viena srovė, su 
i Chamberlainu 

priešaky, linkstanti Italijos 
pusėn. Ji stojanti už pripa
žinimą Etiopijos užkariavi
mo ir už greitą susitarimą 
su Italija dėl Viduržemio 
juros kontrolės, kur dabar 
Anglija yra priversta laikyti 
didelį savo karo laivyną., 
Bet kita srovė, kurios prie-1 ją atsilaikyti ir i---------- - . t .
šaky stovi užsienio reikalų tenka mainyti pozicijas. Per Hague, kuris taip smarkiai 
ministeris Edenas, šitai po- visą sausio mėnesį ore be- ppeš CIO kovoja, dabarti- 
litikai esanti priešinga. Ede- veik kas diena buvę apie niu laiku lėbauja Floridoj.

oooc. niriolmfi 1 vaViČl.'l 1 1>- if'lličlril A>-. ! -------------------------------

DIDŽIOJI PLIENO KOM
PANIJA SUSITAIKĖ

SU CIO.
United States Steel kor- 

SOVIETUOSE SUŠAUDY- poracija, didžiausia plieno 
TA DA 18 ŽMONIŲ. kompanija Amerikoj, pe- 

su 
CIO kontraktą, kuriuo pa
liekama ta pati pagrindinė 
alga, minimum $5 į dieną. 
Tačiau pridėta pastaba, 
kad, sąlygoms pakitėjus, bet 
kuri pusė gali reikalauti tą 
sutartį pareisti, o jei per 20 
dienų nebus susitarta, tai

Chicagoj Drebėjo 
Žemė.

Anksti pereitos subatos 
rytą Indianos valstijos šiau
rėj ir pietiniame Chicagos 
miesto šone buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas. Jį jautė 
keli šimtai žmonių. Tačiau 
seismografas Chicagos uni
versitete neužrekordavo jo
kių sukrėtimų. Mokslinin
kai todėl mano, kad žemė 
nedrebėjo. Bet žmonės tvir
tina, jog sukrėtimas buvęs

nas esąs palinkęs jieškoti 
draugiškų lyšių su Sovietų 
Rusija, ir tik su pastaraja 
susitarus pradėti derybas su 
Italija. Turėdama savo pu
sėj Sovietų Rusiją, Anglija 
galėsianti daug daugiau iš
siderėti iš Italijos. Tokia 
esanti Edeno politika. Jis j 
nesenai lankėsi ir Maskvo-

. . „ . jje-
tiek stiprus, kad jie pabudę Paskutinėmis dienomis bu- 
iš miego. Ypač drebėjimas vo pasklydę paskalų, kad 
buvo aiškiai jaučiamas Ga- Italija prašanti stambios pa- 
ry mieste, Indianoj. Tenai skolos Anglijoj. Edenas į tą 
net WIND radio stoties prašymą atsakęs Mussoli- 
transmiterio tuba truko nuo niui taip: ištrauk iš Ispani- 
sukrėtimo. jos visus savo kareivius ir

---- 'pasirašyk, kad daugiau ne- 
Naciai Turi Ameri- duosi Frankui jokios para-

150 vokiškų ir itališkų or
laivių. Bet nežiūrint to vis
ko, fašistai iki šiol Teruelio 
d a neatsiėmė.

koj Jau 22 Stovyklas
Vokiečių fašistų organiza

cija, “Amerika-Deutschen 
Volksbund,” kaip sako jos 
sekretorius Fritz Kuhn, turi 
įvairiose Jungtinių Valstijų 
vietose įsteigus jau 22 fašis
tų stovyklas, kuriose Hitle
rio garbintojai mokinasi ka
ro mankštos. Pereitą sąvai
tę jie norėjo nusipirkti že
mės tokiai stovyklai ir neto
li Readingo, Pa., kur yra 
stipri socialistų organizaci
ja. Bet socialistai ir unijos 
pareiškė, kad to miesto apy
linkėje naciai nekuomet 
sau lizdo neįsitaisys. Šitą jų 
pareiškimą remia ir majo
ras Stump.

KINIJOJ PRASIDĖJO 
DIDELI MŪŠIAI.

Telegramos iš Kinijos 
praneša, kad šios savaitės 
pradžioje tenai prasidėjo 
labai dideli mūšiai, kurie 
gali nulemti visą karo eigą. 
Japonai pradėjo puolimą 
ant syk keliuose frontuose, 
norėdami perskelti Kiniją į 
kelias dalis ir paskui kiek
vieną dalį užimti. Šį pane- 
dėlį 60,000 japonų su tan
kais ir orlaiviais pradėjo 
supti kiniečių frontą viduri
nėj Kinijoj, norėdami čia 
perkirsti geležinkelį ir už
daryti sląstuose 400,000 ki
niečių armiją.

mos, tuomet kalbėsime apie 
paskolą.

RUMUNIJOJ DIKTATŪ
RA SUBLIŪŠKO.

Vos kelios sąvaitės atgal 
Rumunijoj susidarė juo
džiausios reakcijos valdžia 
su fašistu Gogą priešaky. 
Šitas juodašimtis tuojau pa
skelbė išnaikinimo karą vi
siems žydams ir darbininkų 
organizacijoms. Šalies kon
stitucija tuojaus buvo su
spenduota ir visos piliečių 
teisės panaikintos. Bet tai 
sukėlė tokį furorą, kad pe
reitą sąvaitę Gogos vyriau
sybė subirėjo. Jo vieton ka
ralius paskyrė arkivyskupą 
Mironą Cristea, Rumunijos 
pravoslavų bažnyčios gal
va. Tas sudarė naują val
džią ir ruošėsi valdyti kraš
tą be parlamento. Bet išėjo 
vos 4 dienos, ir jo valdžia 
taip pat sugriuvo. Dabar ka
ralius paskyrė buvusį prem
jerą Tatarescu, kad sudary
tų liberalinę valdžią'.

Taigi mėginimas įsteigti 
Rumunijos fašistinę dikta
tūrą nepavyko.

300,000 JAPONŲ GAVO 
AMNESTIJĄ.

Japonijos valdžia pereitą 
sąvaitę paskelbė amnestiją, 
paleisdama iš kalėj i m ų 
1,000 politinių kalinių ir 
grąžindama' politines teises 
tiems, kuriems jos buvo at
imtos. Išviso amnestija pa
lietusi daugiau kaip 300,000 
japonų.

NEW YORKE 1,255,000 
ŽMONIŲ GYVENA IŠ 

PAŠALPOS.
“New York Times” pra- 

demonstracija prieš demo- neša, kad dabartiniu laiku 
kratijos. priešus. Esą norima'vienas New Yorko gyvento- 
fašistams parodyt, kad dvi jų šeštdalis gyvena iš pašal- 
didžiausios demokratinės pos. Kadangi New Yorkas 
Europos valstybės stipriai turi 7,470,000 gyventojų, tai 
susirišusios draugiškais ry- reiškia, kad iš pašalpos gy- 
šiais. (vena 1,255,000 žmonių.

ANGLIJOS KARALIUS 
VAŽIUOS FRANCU-

ZIJON.
Iš Londono pranešama, 

kad birželio mėnesy Angli
jos karalius George VI va
žiuos Francuzijon sudėt val
stybės vizitą. Tai busianti

Maskvos žiniomis, perei- i reitą, sąvaitę pasirašė 
tą sąvaitę Sovietų Sąjungoj ’ 
buvo nuteista mirti ir su
šaudyta da 18 žmonių už 
valstybės ardymą, šeši bu
vo sušaudyti Leningrade už 
autobuso 
ruošimą, 
sušaudyta j- i— “ r- 
ti už sabotažą miško pramo
nėje.

HOOVERIS IŠVYKO 
BELGIJON.

katastrofos su- 
Kaukaze dešimts 

_____ už žemės ūkio 
ardymą. Sibyre du sušaudy-, sutartis netenka galios.

$11,391,400,000 BEDAR
BIAMS ŠELPTI.

Jungtinių Valstijų iždo 
raštininkai apskaičiavo, kad

Buvęs Amerikos prezi-i pridėjus tuos $250,000,000, 
dentas Hooveris pereitą są- 1 kurių Rooseveltas dabar 
vaitę išvyko Belgijon, kur jį reikalauja iš Kongreso grei- 
pakvietė Belgijos valdžia.1 tai bedarbių pašalpai, iš vi- 
Mat, 20 metų atgal jis buvo so bedarbiams šelpti prie 
paskirtas Amerikos komi- | Roosevelto valdžios bus iš- 
sijonierium Belgijos ir Fran-1 leista $11,391,400,000.^ Re- 
euzijos žmonėms maitinti. | publikonai kelia prieš tai 
Jis tuomet maitino 20,000,- ididžiausį lermą. Tai reiškia, i 1 - y. 1 ‘ 'LaJ va™ U,,4-,, v t 1 ,4 4

Kongresas tokį įstatymą 
jau priėmė ir jis tuoj 

įneis galion.
panedėlį Jungtinių 

Valstijų Senatas priėmė ir 
nusiuntė Rooseveltui pasi
rašyti Derliaus Kontrolės 
Įstatymą, kurį įnešė ir rėmė 
pati valdžia. Už bilių balsa
vo 56 senatoriai, o prieš— 

j 31. Žemesnysis Kongreso 
butas buvo jau anksčiau tą 
bilių priėmęs.

Spauda sako, kad tai bu
siąs didžiausis žeipės ūkio 
eksperimentas netiktai A- 
merikoj, bet ir visame pa
sauly, gal išskyrus tik vieną 
Sovietų Rusiją.

Einant šituo įstatymu, 
Agrikultūros Departamen
tas reguliuos penkių svar
biausių Amerikos javų der
lių, būtent: Bovelnos, kvie
čių, kornų, ryžių ir tabako. 
Šitos kontrolės tikslas yra 
gaminti tų produktų tik 
tiek, kiek jų reikia krašto 
rerikalams ir kiek galima 
parduoti pasaulio rinkoj, 
kad nebūtų pertekliaus ir 
kad farmeriai galėtų gauti 
už savo produktus tokias 
kainas, kad jiems apsimo
kėtų darbas ir butų pelno.

Be to, valdžia kontro
liuos ir javų rinką. Jeigu 
derlius kartais pasitaikys 
nepaprastai geras ir pas tai
merius vistiek atsiras javų 
perteklius, tai valdžia nu
statys farmeriams kvotą, 
kokį nuošimtį savo produk
tų jie gali parduoti. Kas 
parduos daugiau, negu jam 
leidžia paskirta kvota, tas 
bus baudžiamas.

Kernams kvotą skirs kuo
met pasirodys, kad kornų 
užderėjo daugiau kaip 2,- 
700,000,000 bušelių.

Kviečiams rinkos kvota

Šį

. kad jeigu jie butų valdžioje, 
tai bedarbiai butų turėję 
mirti badu.

LEWISTONE SUDEGĖ 
ŠĖPŲ DIRBTUVĖ.

Lewiston, Me. — Pereitą 
sąvaitę ugnis čia sunaikino
W. H. Gammon Co. šėpų bus skiriama pasiekus der- 
dirbtuvę,padarydama $300,- liui 940,000,000,000 buše- 

Penkios šeimynos pasiliko 000 nuostolių. Ugniagesiai lių.
be pastogės ir 2 žmonės bu- buvo sušaukti iš visų aplin-
vo užmušti. kinių miestelių.

000 badaujančių belgų ir 
franeuzų.

SNIEGO^RIUTIS UŽ
BĖRĖ įCAIMĄ.

Californijos kalnuose pe
reitą subatą nugriuvo dau
gybė sniego su ledais ir ak
menimis ir užbėrė nedidelį 
kaimelį prie June ežero.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Delegaciįa Washingtone

Įteikė Lietuvos Atstovybei 
Amnestijos Peticiją su 

20,000 parašų.
Telegrama “Keleiviui:” 
Washington, 15 vasario.

Šiandien Amerikos Lie
tuvių Kongreso delegacija 
—Eufrozina Mikužiutė, Juo
zas Baltrušaitis, Jonas Or- 
manas, Edvardas Baltrušai
tis—įteikė Lietuvos atsto
vybei Amnestijos Peticiją 
su 20,000 parašų. Atstovas 
Žadeikis priėmė delegaciją 
ir pareiškė, kad amnestija 
(Lietuvoj) yra svarstoma ir 
kad ši peticija turės įtakos į 
Smetonos valdžios tarimą. 
Jis prižadėjo telegrafuot 
Lietuvon apie delegacijos 
priėmimą ir nusiųsti para
šus. Pasirodžiusios ameri
kiečių spaudoj žinios, buk 
amnestija Lietuvoj jau pa
skelbta, kaip rodos, neturi 
pagrindo.

Kongreso Delegacija.

FRANKO ŠAUKIA 1,000,- 
000 VYRŲ “KARUI 

BAIGTI.”
Iš Francuzijos miesto 

Herbdaye pranešama, kad 
Ispanijos fašistų generolas 
Franco dabar šaukiąs savo 
kariuomenėn visus jaunus 
vyrus ir norįs sudaryti 1 mi- 
liono kareivių armiją, kad 
ateinančią vasarą jis jau ga
lėtų karą užbaigti ir pa
skelbti savo “pergalę.” Da
bar jis savo armijoj turįs 
815,000; tame skaičiuje esą 
apie 150,000 italų, apie tiek 
pat laukinių Afrikos maurų 
ir apie 25,000 vokiečių spe
cialistų.
AIRIJOS RINKIMUOSE 

5 ŽMONĖS SUŽEISTI.
Šiaurės Airijoj, kuri pasi

lieka ištikima Anglijai, pe
reitą sąvaitę buvo renkami 
atstovai į Liaudies Rumus. 
Rinkimai neapsiėjo be muš
tynių ir 5 žmonės buvo su
žeisti,

Panašiai kvotos bus ski
riamos bovelnai, ryžiams ir 
tabakui.

Tačiau šitos kvotos bus 
privalomos farmeriams tik 
tada, kada farmerių daugu
ma joms pritars. Paskelbus 
valdžiai kuriam nors pro
duktui rinkos kvotą, farme- 
riai turės balsuoti, ar jie su
tinka su ja, ar ne. Jeigu 
trečdalis balsuojančių far
merių pasipriešins, tąi kvota 
nebus vykinama.

Kad išvengus javų per
tekliaus, farmeriams bus 
siūloma mažinti sėjamus 
laukus. Už neįsėtą lauką fe
deralinė valdžia mokės far- 
meriui atlyginimą. Tam tik
slui šįmet yra paskirta $440,- 
000,000. Padaręs su valdžia 
tokią sutartį, farmerys gaus 
iš valdžios visokios para
mos ir lengvatų. Kas neno
rės tokios sutarties daryti, 
valdžia jo nevers, bet už tai 
neduos jam jokios paramos.

Californijos Potviniuose 
Žuvo 16 Žmonių.

Californijoj per 17 dienų 
siautė audros su lietumi. Ši
to Yezultate kilo potviniai, 
kuriuose pereitą savaitę žu
vo jau 16 žmonių.
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Šunų Kelias iš Amerikos į Sibyrą.
Į Huskies help man on perUoog trek |

Iš Sovietų Parlamento Posėdžio
Smarki atstovo Ždanovo prie Sovietų Sąjungos lytų? 

kalba. sienos.
“DRAUGAS” APIE KA
PITALIZMĄ IR SOCIA

LIZMĄ.
“Draugo” redaktoriai už

simanė parodyt svietui, kac. 
ir jie “žino,” kas yra “eko
nominės srovės.” Girdi:

“Socializmas ir kapitaliz 
mas, tai dvi kovojančios tarp 
savęs ekonominės srovės, ku 
rios varžosi norėdamos užval
dyti visą pasaulį...”

Ir toliau “Draugo” išmin
čiai imasi “nagrinėti,” “kiek 
šios srovės turi vertės, ar y- 
ra priimtinos, ar atmesti
nos.”

Marijonu organo vedė
jams. išrodo, kad ekonomi
nę sistemą galima pasirink- 
H kokios kas nori. Stačiai 

+ebėt;s reikia, kaip žmonės, 
i i-v'- r^nke skaityt ir dagi 
ve r''a laikraštį, gali but to
kie ignorantai.

Juokingiausia išrodo kėli
mas k’ausimo, “ar verta pri
imti kapitalizmą,” kuomet 
ištikrujų kapitalizmas jau 
baigia gyventi savo dienas. 
Išrodo, kad “Draugo” gal
vočiai da nežino, kokioj sis
temoj jie gyvena.

“Ar verta priimti socia
lizmą,” tai irgi tuščias klau
simas, nes, kaip jau sakėm, 
ekonominės sistemos pagal 
norą •pasirinkti negalima. 
Tokius dalykus diktuoja gy
venimo progresas. Kiekvie
na visuomenės sistema yra 
ekonominiii sąlygų išdava. 
Kaip tik tos sąlygos pasikei
čia, tuojaus turi keistis ir vi
suomenės santvarka.

Štai, musų dienų sąly
goms išnaudojimo ir priva
tinio pelno sistema jau ne
betinka ir todėl ją kankina 
baisios konvulsijos. Kapi
talizmas jau paseno ir mirš
ta, o jo pėdomis ateina so
cializmas — ne dėl to, kad 
tn rn'ėt’i socialistai, bet dėl 
to. kad to reikalauja pats 
gyvenimas. Socialinės re
formos, kurių socialistai rei
kalavo 20 metų atgal, šian
dien jau ir Amerikos demo
kratų partijos yra vykina
mos gyvenimam Toliau tų 
reformų bus vis daugiau ir 
daugiau. Galų gale prieis 
prie to, kad bus socializuota 
visa pramonė.

Taigi veltui “Draugo” re
daktoriai vargina savo ra- 
zumėli tokiais klausimais, 
kain “priimti ar atmesti so
cializmą.” Socializmas atei* 
na su gyvenimo progresu, 
mariionu cutikimo visai ne- 
siklausdamas.

LIETUVOS IR RUSIJOS 
KALINIAI.

“Naujienos” rašo:
“Vienas neva tautiškos 

ties laikraštis sako, kad 
Lietuvių Kongresas neprivaląs 
rūpintis politiniais kaliniais 
Lietuvoje, nes, girdi, Lietuvo
je tėra tiktai 600 politinių ka
linių, o sovietų Rusijoj—500,- 
000. Taigi pirma reikią ištuš
tinti Rusijos kalėjimus.

“Bet kodėl ‘pirma’ ? Kodėl 
Lietuvos politiniai kaliniai tu
ri laukti, iki bus ištuštinti Ru
sijos kalėjimai? O jeigu tie 
kalėjimai nebus ištuštinti dar 
per penkis ar dešimtį metų— 
ar tai per tą laiką nereikia gei
sti, kad butų duota amnestija 
Lietuvos politiniams kali
niams?

“Juk tai visai neišlaikąs 
kritikos argumentas. Juokas 
ima, matant, kad tą sakinį a- 
pie Sovietų Rusijos ‘kalėjimų 
ištuštinimą’ su pamėgimu kar
toja kitas ‘tautiškos minties’ 
laikraštis.

“Ypatingas tų laikraščių 
‘tautiškumas’. Jie galvoja 
taip: kol yra bloga kitose vals
tybėse, tai blogumai turi but 
toleruojami ir Lietuvoje! Va
dinasi, Lietuva neprivalo atsi
likti blogume nuo kitų.”
Labai gerai pasakyta.

min- 
Am.

LIETUVOJE YRA APIE 
5,000 NEIŠDALYTŲ 

DVARŲ.
Kaip sako “Talkos Spau

dos Biuro” Biuletinis Nr. 
501, Lietuvoje 85 žmonės iš. 
100 gyvena iš žemės ūkio, i 
Taigi Lietuva perdėm yra 
žemės ūkio ir ūkininkų kra
štas. Ir todėl žemės klausi
mas tenai visuomet buvo ir 
pasilieka opiausis gyveni
mo klausimas, nes tos žemės 
nekuomet žmonėms neuž- , 
tekdavo. Labai daug žmo
nių jos visai neturėjo, buvo 
bežemiai.

Taigi, kai Rusijos revo
liucija davė Lietuvai nepri
klausomybę, kai susirinko 
Steigiamas Seimas, tai svar- 
biausis jo darbas buvo išlei
sti Žemės Reformos Įstaty
mą.

Einant tuo įstatymu, pra
dėta dalinti dvarų žemes 
bežemiams. Dvarams palik
ta tik po 80 hektarų, kad ga
lėtu išsilaikyti buvusių dva
rininkų triobėsiai.

Kartu buvo'paimti valsty
bės žinion beveik visi dvarų 
miškai.

Bet 1926 metų 17 gruo
džio naktį tautininkai gink
luoti užpuolę teisėtą Lietu
vos vyriausybę, nuvertė ją, 
Seimą išvaikė, paskelbė ka
ro stovį ir tuoj pradėjo “tai
syti” Žemės Reformos Ista-, 
tymą. 1

Jie “pataisė” jį taip, kad 
dvarininkams butų palikta 
ne po 80, bet po 150 hekta
rų žemės. O kurių dvarinin
kų žemės buvo jau išparce
liuotos, tiems ponai tauti
ninkai atlygino miškais ar
ba grynais pinigais, surink
tais iš valstiečių. I

Kaip praneša tas pats “komunistais, 
“Talkos S ' L ” ” 1 'biuletinis, "dabartiniu laiku tų judošiškų skundų ne vie- 
Lietuvoj yra apie 5.000 dva- nas lietuvis yra nukentėjęs, 
rų, kurie turi po 150 hekta-; Dabar gi tautininkai pra- 
rų ir daugiau žemės. įdėjo skųsti ir vieni kitus 

,. „ ., esant “komunistais.” Štai, 
GRAŽUS JONO JARAUS Buenos Aires mieste lei- 

MOSTAS.
Drg. Jonas Jarus, musų u 

Clevelando korespondentas, 
SLA. nominacijose gavo ....
nemaža balsų į SLA. iždo dienomis Matas Šalčius bu- 
globėjus. Paklaustas iš cen- v£s ne^ ?Jjai'tus 
tro, ar jis apsiima būti kan
didatu galutiniems rinki
mams, drg. Jarus atsakė ap
siimąs.

Bet vėliau pamatęs, kad 
šitam urėdui yra apsiėmęs ir 
kitas pažangiųjų kandida
tas, būtent drg. Martinas 
(Marcinkevičius) iš Keno- 
shos, drg. Jonas Jarus tuo
jau savo kandidatūrą iš
traukė, kad nepakenkus 
Martinui.

Savo laiške drg. Jarus 
mums rašo, kad dabar jis 

; remsiąs draugo Martino ir 
p-lės Mikužiutės kandida
tūras į iždo globėjus ir ra
ginsiąs savo draugus juos 
remti.

Tai yra gražus, tikrai 
džentelmaniškas mostas jš 
draugo J. Jaraus pusės.
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“Elta” praneša iš Mask- . .r ■ • i - • .vos žinių apie vieną Sovietų griežtai pasisakė pries Fran- 
parlamento (auksciausios 
tarybos) posėdį ir kas tame 
posėdy buvo kalbama. Gir
di :

Vakar (17 sausio) Sovie
tų Sąjungos aukščiausios 

1 tarybos posėdyje buvo pra
dėtas svaistvti klausimas 
sudaryti naują Sovietų Są
jungos vyriausybę — Sovie
tų Sąjungos liaudies komi
sarų tarybą. Visu pirma, bu
vo paskelbtas Molotovo pa
reiškimas, kuriuo dabarti
nė Sovietų Sąjungos vv-, .... . . .. j
riaus^bė atsistatydina. Po I atitinkamų priemonių jiems 
to labai ilga kalbą pasakė pašalinti. Pagaliau, Ždano- 
atstovas Ždanovas. Visų yas atkreipė tarybos dėmesį 
pirma, jis pasiūlė aukščiau-11 vandens keliu transporto 
rajai tarybai pareikšti vi- komisariato darbo truku- 
sišką pasitikėjimą dabartį- mus ir kritikavo meno^ko- 
ne-i Sovietų Sąjungos vy
riausybei. Jo' nuomone; 
aukščiausioji taryba turėtu 
pavesti Molotovui pateikti 

Į savo pasiulvmus tarybai dėl 
naujosios Sovietų Sąjungos 
vyriausybės sudėties. ~ 
Ždanovo pasiūlymui 
pri tarta.

Toliau savo kalboje 
novas pareiškė pageidavi
mą ryšium su vyriausybės 
sudarymu padalyti kai ku
rių pastabų apie kai kuriuos 
Sovietų Sąjungos liaudies 
komisariatus. Esą, kai kurie 
liaudies komisariatai turi 
defektų. Čia Ždanovas labai 
išgyrė Sovietų Sąjungos už
sienių reikalų komisariato 
veiklą ir užsienių reikalų 
komisaro Litvinovo taikos 
politika. Tie Ždanovo žo
džiai buvo sutikti triukš- 

. . . , , . . mingomis ovacijomis. Po to
nai motiniškai būklei ir, no- atstovas ždanovas pareiš- 
rėdama suteikti jai nors ma- kė, kad Sovietų Sąjungoje, 
žo malonumo, prisiunčiu ypač Leningrade, esama

. euzijos vyriausybę, kuri sa
vo teritorijoje pakenčianti 
organizacijas, rengiančias 
teroristinius veiksmus prieš 
Sovietų Sąjungą. Pasak 
Ždanovo, tai ypač nesu
prantama dėl to. kad tarp 
Prancūzijos ir Sovietų Są
jungos yra sudarytas savi
tarpio pagalbos paktas.

Kreipdamasis į Sovietų 
Sąjungos liaudies komisarų 
tarybos pirmininką, Ždano- 

i vas prašė, jį atkreipti dėme- 
|sį Į tuos defektus ir imtis

Jungtinių Valstijų Vidaus Reikalų Departamentas įrodė, kad iš Amerikos galima pereiti 
sausom kojom i Sibyrą ir Aziją, ir todėl Amerikos indijonai gali but atėję čionai iš Azijos 
mongolai, šio vaizdelio viršuje palodytas šunų transportas ant rogių, važiuojant per Be
ringo susmaugą iš Alaskos j Sibyrą. Vaizdelio vidury įterptas žemėlapis parodo ir Berin
go susmaugą. Jurai užšalus, per tą susmaugą galima šunimis pervažiuoti iš vieno konti
nento į kitą per kelias dienas. Apačioje, iš kairės, yra parodytas Alaskos miestas Nome.

Amerikos Atstovas Maskvos Kalėjime.
Jis buvo nuvykęs tenai pasi

kalbėt su Rubens’iene.
Musų skaitytojai jau ži-1

JAU IR M ŠALČIUS !no’ kad Maskvos kalėjime' .
‘Komunistas ” [dabar sėdi Amerikos pilie- tyakcija! Sužinojus, kad po- 

j tė, Mrs. Ruth Marie Rubens,[ eto Juliaus Janonio motina 
“Keleivy” buvo jau kelia- ! kuri nuvyko Rusijon su sa- gyvena Amerikoje, reiškiu 

tas kaitų lašyta, kai]) lietu- tyo vyru kaip “Robinsonai, didelės užuojautos jos liud-

aklas. Taip pat yra akli ir 
lietuviškieji fašizmo gar
bintojai. Jie visai nemato, 
kad fašistinei Vokietijai jie 

lyra tik etiopai. Janonio Eilėraštis
Gerbiamoji “Keleivio” Te

viski klerikalai ir tautinin
kai Argentinoje skundžia 
reakcinei vietos valdžiai pa
žangiuosius lietuvius esant 

,” “anarchis- 
Spaudos Biuro” tais” ir kitokiais, ir kaip dėl

Sovietų valdžia Įtaria juos 
esant šnipais ir dėl to laiko 
kalėjime.

Kadangi Rubens’ienė yra

miteto. vadovaujamo Ker- 
žencevo, veiklą.

Po Ždanovo kalbėjo at- 
stovas Bagirovas, kuris Žda
novo pasakytiems žodžiams 
visai pritarė, pabrėždamas, 
kad aukščiausioji taryba tu
rėtų pareikšti visišką pasiti
kėjimą Molotovo vadovau
jamai vyriausybei. Toliau 
Bagirovas smarkiai kritika
vo Krilenko vadovaujamo 
teisingumo komisariato vei
klą, pareikšdamas, kad tam 
komisariatui turėtų vado
vauti stipri ranka.

Atstovas Kocioras iškėlė 
rimtus trukumus užsakymų 
komiteto, vadovau j a m o 
Kolcovo, darbe.

Atstovui Špilevojui pasiū
lius, aukščiausioji taryba 
pareiškė pasitikėjimą So
vietų Sąjungos liaudies ko
misarų tarybai ir pasiūlė 
Molotovui pateikti pasiūly
mus dėl vyriausybės sudė
ties, atsižvelgiant į atstovų 
per debatus pareikštas pa
stabas.

. Vėlesnės žinios iš Mask-ll 
vo konsularimų atstovų tu- vos sįko> kad ždanovas iš-' 
rinti mažiau. Kai kuine sve- rjnktas aukščiausios tary- 
timų valstybių konsulam- bos užsienių komisijos pir
mai atstovai vedą nedrau- mininku. Iš to daroma išva- 
gišką Sovietų Sąjungai po- da kad ždanovas po kiek 
litiką. Ždavonas pageidavo, ]aįko galįs užimti Litvino- 
kad konsularimų atstovų ----------
skaičius butu išlygintas, tuo 
pačiu metu klausdamas, ko- DTIC . . q vctuc
dėl užsienių reikalų komi- RUSAI NUŠOVĖ 3 ESTUS 
sąrąs tokią padėtį pakenčia. Nelabai senai estai nušo- 

Po to Ždanovas taip pat vė du Somėtu Rusijos pasie- 
kaltino užsieniu reikalu ko- nio sargu. Dabar gi estai 
misariata nepakankamai skundžiasi pasauliui, kad 
griežtai reaguojant į nuola- rusai, jiems atsilygindami, 

I tinius japonu išsišokimus nušovė 3 jų sargus pasieny.

Tam 
buvo

žda-

esama
Jungtiniu Valstijų pilietė Jums vien3 Jos sunaus para- daug svetimų valstybių kon- — - *■- ■ •! * 1 w /vol o 1 Qrwri aGi

pareikalavo,' kad rusai leis- sity įdėt jį Keleivin. 
tų Amerikos atstovui tą mo-, cia ^as eilerastis: 
terį kalėjime pamatyti. Kad mušiau į žemę smuiką, 

Rusai ilgai tokiam pasi- Nebsurinksi šipulių;
matymui priešinosi, sakyda
mi, kad Sovietų Rusijos įs-' 

draudžia pašali- 
niems žmonėms kalbėtis su 
kaliniais, pakol jų tardy
mas nėra užbaigtas. Pereitą 
savaitę tačiau buvo duotas | 
pasimatymas. Kalėjiman [r pagailo vargšo smuiko, 
nuvyko Amerikos reikalų Sudaužyto taip staiga... 
vedėjas Henderson ir kon- q kas žino? Gal but tekę 
sulas Ward. Kartu su jais Dar juo griežti kai kada... 
buvo Sovietų kariuomenės 
teisėjas ir užsienio reikalų . 
komisariato 
kuris veikė kaip oficialus' 
vertėjas.

Amerikos 
Rubens’ienei klausimus an- i 
gliškai, o vertėjas vertė juos ( 
rusų kalbon, kad kariuome
nės teisėjas žinotų, ko ame
rikietis šitos moteriškės 
klausinėja. Ji atsakinėjo tik 
į tuos klausimus, 'kuriuos 
teisėjas leido atsakinėti. To
kių klausimų, kaip ji buvo 
suimta, ko buvo kalėjime 
klausinėjama arba kuo ji 
kaltinama, teisėjas neleido 
atsakinėti. >

Rubens’ienė galėjo paaiš-! 
kinti Amerikos atstovui tik 
tiek, kad Rusijon važiuoti 
ja prikalbinęs vyras. Ji iš- ( 
siėmusi užsienio pasą tik- 
ruoiu savo vardu, kaip 
Ruth Marie Rubens, ir tokiu 
vardu jiedu išvykę iš Ame
rikos į'Sovietų Rusiją. Tik, 
netoli Rusijos vyras pada- 
vęs jai kitą pasą, kuris buvo 
padalytas “Mrs. Ruth Nor
ma Robinson” vardu. Kaip 
ir kokiais tikslais tas pasas 
buvo išimtas, ji nežinanti. 
Rusijoj ji jokio tikslo netu
rėjusi ir neturinti; ji važia-j 
vusi tiktai kaip žmona su 
vyru.

Kaip ilgai ji bus laikoma ' 
Maskvos kalėjime, Ameri-1 
kos atstovui nepavyko suži- ■ 
noti, bet jis esąs įsitikinęs, į

tai Washingtono valdžia eilėraštį — gal malonė- sulatu, o Sovietų Sąjunga 
nareikalavo , kad rusai leis- s^e id^t J! “Keleiviu.” Štai, atitinkamose valstybėse sa-

“Pietų Amerikos |tatymai 
kurios vadina save '

> minties laikraš
čiu,” džiaugiasi, kad šiomis

džiamos 
Žinios,”

Jei jau nėra kada griežti, 
Duot rudyt jam negaliu.

Paskutinis stygos garsas 
Suskambėjo ausyse;
Man širdy lyg kas nutruko, 
Tapo nerami dvąsia...

vo pareigas.

cijos suimtas kaip “komu
nistas.”

Na, o kas tas Matas Šal
čius per vienas? Niekas ki
tas, kaip tik Lietuvos iždo 
pinigais leidžiamojo “Iš
vien’*’ redaktorius. Jis dirba 
kartu su Lietuvos konsulu.

Kas gi galėjo įskųsti jį 
“komunistu?” Nėra abejo
nės, kad tai yra priešingos 
tautininkų frakcijos darbas. 
Mat, tautininkai Argentino
je susipiovė dėl Lietuvos li
tų. “Išvien” gauna tų litų, o 
“Pietų Amerikos Žinios” 
negauna. Dėl to ir kerštas. 
Dėl to Šaltis pravardžioja- 
mas “komunistas,” dėl to 
jis skundžiamas vietos val
džiai, ir dėlto “tautiškos 
minties laikraštis” džiau
giasi,' kad policija Šaltį are
štuoja.

AKLI FAŠIZMO GARBIN-, Kokia šlykšti ta “tautiška 
mintis!”TOJAI.

‘"Lietuvos Žinios” laba; 
piktinasi, kad Latvijos už
sienio reikalu ministeris 
Munteras, kalbė damas 
“Baltijos Santarvės” susi
rinkime, “pakėlė tostą ui 
Romos imperiją,” kas reiš
kia, užgyrė Etiopijos paver
gimą.

Kauno dienraštis prime
na tam Latvijos fašistui, 
kad užgindamas Etiopijos 
užgrobimą jisai žaidžia sa
vo krašto likimu, nes “Etio
piją ir daugiau yra ir gali 
būti...” Kitaip pasakius, 
Latvija irgi gali tapti Etio
pija.

I Bet reikia pasakyti, kad 
ne vienas Munteras yra toks

KA

“Kel.” skaitytoja,

vaidininkas,'

atstovas statė : SUTAUPYSIT
net

no
Malonėkite prisimint, kaip jys žiūrit 
į šį apgarsinimą, knd tie paveikslai 
negali teisingai parodyt tas žvilgan
čius, gražias lempas. Bronzų užbaig
ti pastatai, daugelis tikro šilko dan- 
gais, ir daug pagarsėjusių I. E. S. 
modelių — visos nupigintos ’/( tikro
sios jų kainoj. Ateikite ir jas apžiū
rėkite.

SMETONA DA NE 
RALIUS.

“Naujienos” išspausdino 
iš Kauno žinią, kad Smeto
nos “seimo” nepaprastoj; 
sesija, kuri buvo sušaukta 
priimti naujos konstitucijos 
projektą, visai to projekto 
nesvarstė, bet paliko jį svar
styt paprastoj sesijoj.

Kiek yra žinoma iš pra
nešimų, naujas konstituci
jos projektas, duoda Smeto
nai teisės apsiskelbti “amži
nuoju Lietuvos prezidentu,” 
arba, kaip kiti sako — “ka
ralium.” _ _ „........

Taigi išrodo, kad kol kas kad ji greitai iš tenai neiš-1 
Antanas da ne karalius. eisianti.Antanas da ne karalius. eisianti.

bar-Šie gražus 
genai greit tuš
tinami ir tik ke
lioms 
beliko...
į vietinę Edisono 
Krautuvę dabar.

dienoms
Nueikit

taupykit Matymą su 
GERESNE ŠVIESA.

Švelni, pilna šviesa 
nuo naujos 1. E. S. 
Mokinimosi įLempos, 
palengvina namų dar
bą. Šis modelis kai
nuoja tik J1.47 šiame 
išpardavime!

DYKA! ™ patele
fonuok i t e 

"Home Lighting Ser
vice" IIANcoek 3300 
kad gauti naudingą 
patarimą apie šviesą 
namuo.ie veltui ir be 
obligacijų.

IŠLYGOS ^narnos
Edisono Kostumerisrm. 
Ant pirkinių už S15.00 
ar daugiau, mažas j- 
ntokčjimas — balansbs 
lengvais mėnesiniais 
mokėjimais.

.... ....

Edison Shop
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jungos rytų 

novas labai 
i prieš Fran- 
bę, kuri sa- 
pakenčianti 
rengiančias 
ksmus prieš 
ją. Pasak 
ypač nesu- 
). kad tarp 
Sovietų Są

nary t as savi- 
paktas.

į Sovietų ■ 
es komisarų 
nką, Ždano- 
reipti dėmė
tus ir imtis 
monių jiems I 
liau, Ždano- 
ybos dėmesį 

transporto 
irbo truku- 
j meno ko- 
.įjamo Ker-

kalbėjo at- 
s, kuris Žda- 
ns žodžiams 
abrėždamas, 
iji taiyba tu- ' 
isišką pasiti- Į 
zo vadovau- 
'bei. Toliau 
•kiai kritika- 
vadovaujamo 
lisariato vel
ias, kad tam 
urėtų vado- 
ka.
•doras iškėlė 
,is užsakymų 
lovau j a m o

ęvojui pašiu
sioji taryba 
ikėjimą So- 
liaudies ko- 

i ir pasiūlė 
eikti pasiuly- 
isybės sudė- 
int į atstovų 
areikštas pa

jos iš Mask- 
Ždanovas iš- I 
ausios taiy- ' 
komisijos per
daroma išva- 
vas po kiek ; 
;imti Litvino- !

No. 7. Vasario 16 d., 1938 m. 
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
CHICAGOS STEBUKLl AI)AKIAI. Vieta, Iš kur Kilo Lincolnas.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

VĖ 3 ESTUS 
ii estai nušo- 
Rusijos pasie- 
bar gi estai 
įsauliui, kad 
itsilygindami, • 
rgus pasieny.

YSIT

kaip jus žiūrit 
1 tie paveikslai 
lyt tas žvilgan- 
Bronzu užbaig- 
likro šilko dan- , 
tėjusių I. E. S. 
gintos l4 tikro- 
te ir jas apžiu-

Tik patele
fonuok i t e 

tilting Ser
s' cork 3300 i 

naudingą 
apie šviesą 
elfui ir he

I
Prieina

nt o s 
ostumeritrm. 
ių už S 15.00 
i, mažas Į- 
— balansas 
mėnesiniais

Bile dalykas arba gyvū
nas pasaulyje, prie tam tik
ru aplinkybių, turi savo vie
tą ir funkciją.

Pavyzdžiui paimkim L'e- 
tuvos žolę dilginę ir gėlę 
metą, supintas į gražų bu
kletėlį. Žmogus, žiūrėdamas 
iš tolo i tokį gražiai supintą 
gėlių rišulėlį ir jeigu jo ne
palies arba nepauostys. tarp 
tų dviejų augmenų nema
tys jokio skirtumo, nors tik
renybėje skirtumas tarp jų 
labai didelis. Tik tuomet su
žinos skirtumą, kuomet pa
tirs, kad dilginę skaudžiai 
dilgina, kanda, o mėta kve
pia maloniu, priimniu kva
pu nnrs iš tolo žiūrint abi 
augmenys yra akį viliojan
čios.

Tokį pat palyginimą gali 
ma daryt ir nekuriems as
menims. Vieni rūpinasi ii 
dilba, kad užlaikyti savo ii 
namiškių egzistenciją ir 
prie to kasdieninio sau dar
bo prisideda prie naudingo 
visuomeniško darbo. Pa
prastai, už visuomenišką 
darbą užmokama pagarba, 
ir tankiausiai tuomet, kada 
jis išsiskiria iš gyvųjų tarpo. 
Yra ir tokių “veikėjų.” ku
rie maišosi visuomeniniame 
gyvenime, pretenduodami, 
buk jie dirba visuomenės 
naudai, bet tikrenybėje, tik 
ją erzina ir drumsčia drau
gijos gerą nuotaiką ir ra
mybę.

Asmuo paprastai užsigy- 
vena sau gerą arba blogą 
vardą visuomenėje. Tauta 
arba visuomenė sprendžia 
asmens nuopelnus. Jeigu 
pasižymi gerais darbais ir 
garbingai savo žmonėms 
pasitarnauja, buna pagir
tas, pagerbtas; bet jeigu 
tautai arba visuomenei blo
gai pasitarnauja, tai apię to
kį asmenį nepalankiai atsi- 
nešama.

Pastarajame laike, 
cagoje 
veikėjai 
seniau

Chi- 
mažesnio kalibro 
sumanė pagerbti 

buvusį Bishiffo a- 
gentą. Tie “veikėjai peržiu
rėjo jo praeities rekordus ir 
surado, kad tas agentas yra 
daug dirbęs tarpe Chicagos

lietuvių ir labai dideles su
mas pinigų iš jų išviliojęs, 
netik iš tūlų biznierių ii 
dvasiškių, bet ir iš skurdžių 
žmonelių. Bishiffo agentas 
buvo perspėtas tūlo lietuvio 
bankininko, kad jis ne
skriaustų savo brolių lietu
vių apgaulingais pažadėji
mais, nepaprastai didelių 
nuošimčių, bet tas gudruo
lis Bishiffo agentas, vieton 
padėkoti už gerą patarimą, 
labai ant jo supyko ir pra
dėjo tą bankininką kolioti 
sakydamas, “ar tau gaila 
kad aš pralobsiu.” Nebijok, 
už keliu metų aš gyvensiu 
tarp milionierių. Bet to a- 
gentėlio pranašavimas, to
kios didelės laimės; jam ne
davė. Teisybė, Bishiffo a- 
gentėlis išviliojo iš savo 
broliu lietuvių dideles su
mas pinigu, bet Bishiffaa iš 
‘o agentėlio išviliojo visus 
sulinktus iš žmonių pini
gus ir dar pridėjo jam batą 
prie sėdynės ir liepė dau
giau i jo įstaigą nebegrįžti, 
bet agento vardą pavėlino 
pasilaikyti, girdi, gal kitam 
panašiam Bishiffui busi rei
kalingas.

Bet štai kas da nepapras
to pas Chicagos lietuvius. 
To Bishiffo agento pagerbi
mo sumanytojais buvo vie-, 
nas “maenus” masonas, an
tras, save vadinantis “uo
liu” bedieviu, o kiti visi 
“ščyrųs” katalikai. Kaip jie 
galėjo susitaikyti tokiam 
darbui savo minčių skirtin
gumo?

Gal tas Bishiffo agentas 
galėtų paaiškinti, kaip tie 
trįs, labai skirtingu minčių 
asmenys galėjo susitaikini 
ir pagerbt tą žmogų, kuris 
tiek daug lietuviams pada
rė žalos. Jis negyvena nei su 
milionieriais, bet maišosi ir 
pragyvenimą daro vėl iš pa
prastų lietuvių.

Yra dar ir daugiau Bishif
fo ir Heringtono agentų, ku
rie išviliojo iš lietuvių daug 
pinigų, kodėl nepagerbti 
juos visus ir nepadaryt kokį 
nors jų įamžinimą?...

Tautietis.

Last of Lincoln slaves buried here Į Abraham Lincoln^

[Birthplace of Lincoln’s father

Vasario 12 dieną Jungtinėse Valstijose buvo minima Lincolno gimimo diena. Lincolnas 
yra pagarsėjęs kaip juodveidžių paliuosuotojas. Ligi jo laiku jucdveidžiai pietinėse val
stijose buvo laikomi vergijoj. Viršuje parodyti namai, kur buvo gimęs Lincolno tėvas. 
Netoli tos vietos yra palaidoti du paskutiniai negrai vergai.

RUMFORD, ME?

Maža kolonija, bet 8 
draugijos.

CLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS

valdžiai didelius mokesčius. 
O jeigu užmokėt nėra iš ko, 
tai tu busi iš savo ūkio iš- 

anylinkės mestas ^avo stuboj atsisės 
- 1 y ' paliokas ar vokietys.

Štai, ką mano brolis rašo: 
“Rašau šitą laišką ir ver

kiu. Sveikata nekokia, sū
naus netekau, sirgdamas tu- 

' riu dirbti, kad lietuviškiems 
ponams padotkus užmokėt.

• Vasara buvo sausa, ruduo 
! sausas^ dabar labai šąla, o 

d-’ vandens neturim nei lašo 
“Lais i nam^e- Gyvulius reikia va- 

Ivė? "redaktorius? kuris kai- i?'1 girdyt, kokią pusė my- 
.. - bos ir grįžtant pačiam kok 

ir bedarbes vie(’r3 vandens parsmesti...
‘Gaunu nuo tavęs laiškų 
Amerikos, ale buna at- 

. Žėdną sykį laiškas 
buna atidarytas.”

Tai matote, kaip elgiasi 
su musų broliais Smetonos 
valdžia! A. U.

Minės Lietuvos Nepriklausomybę.
SCRANTON, PA. ną, tik skirtingu laiku; bu- 

Šio miesto lietuvių drau-’tų gerai, kad norintieji Mi
gi jos bendrai susiorganiza-1 liausko parapijos parengi- 
vo ir nutarė paminėt 20-ties i me dalyvauti, ateitų ir į šį, 
metų Lietuvos Nepriklauso-j tikrų lietuvių parengimą, o

I WATERBURY, CONN. 
Į Lietuvos nepriklausomybės 

diena.
Darbai pas mus labai su-L Šio miesto _ ii 

mažėjo, miestelis apmirė, liettuviai mines Lietuvos 20 
žmonės nusiminę. Beveik metM nepriklausomybes at- 
visos dirbtuvės iš čia pabė- gavira?- Bus du lietuvių zy- 
go, liko tik viena popierinė, j mus kalbėtojai. Vienas jų 
Bag Mill Co. masinas išga- ;bus,’, S; Michelsonas, Kelei- 
beno kitur, liko tik vieni')'1.0 1 faktinius, kuns kal- 
murai. Tą fabriką paėmė! temoj: Ar bus Antanas 
Oxfordo kompanija ir dir-j Smetona Lietuvos kaia- 
ba su keliais žmonėmis.!1111??.; . ’ .Miestas atleido nuo taksų!, K1 as žymus, .^kalbėtojas 
per 10 metų. Taksus turės , bus .dig. R. Mizara, 
sumokėti biedni žmonės. , . . .

Nors musu kolonija nedi- b?s 11 aPie. S1OS. sa^ie^ zJno" 
dėlė bet lietuviai turi 8 n11^ gydimą i- — draugijas. Šepkos jVgy kurios taip baisiai kankina 
vena santaikoj, bet šv. Ro- |biednuomenę. 
ko Draugija pradėjo elgtis 
negražiai. Per metinį susi
rinkimą trys nariai L__
prisiputę pradėjo baubti 
kaip buliai. Mat, norėjo j 
pirmininkus įsibrauti, bet 
gavo per nosį. Dabar turime 
gerą pirmininką, o buliai 
gali sau baubti. Da vieną 
dalyką reikėtų pataisyti, tai 
prašalinti škaplerninkų da
romas kolęktas ant bažny- 

nesigailės nei vienas’. j čios.: Žmonės suvargę, kiek- 
Koresp. vienas nikelis reikalingas 

ant duonos, o ne ant bažny
čios. Dievui pinigai nereika
lingi ir tegul bernardinai

mybę.
Šis, taip svarbus lietu

viams įvykis, bus vasario 20, 
Hotel Jermyn salėje, 2-rą; HUDSON, MASS. 
Vai. po pietų. w _

, , . , ,. , .(Telegrama Lietuvos seimui, neubagauja.
Labai smagu matyti, kad | aT. , • Tz _ I O kun. Ribokui patar

čiau, kad pasimokintų pas 
savo davatkėlės geriau lie
tuviškai kalbėti, tada gal 
geriau galės pažangiuosius

įvairiu pažiūru draugijos, Amerikos Lietuvių Kon- 
nors kartą suėjo ir bendrai greso vietinis skyrius nu-'q 
rengia Lietuvos nepriklau- siuntė Kaunan telegramą, 
somybės minėjimą.

Kalbėtojais bus: Lietuvos 
konsulas Jonas Budrys iš 
New Yorko, SLA. preziden
tas adv. F. J. Bagočius, ir 
keli vietiniai.

Programa bus labai pui
ki: operos dainininkas An
tanas Banys iš Brooklyno 
dainuos. P-nia F. Galinienė, 
vietinė, solo; W. Valukas, 
vietinis, ir J. Surdokas išįvių Kongreso Hudsono Sky- 
Wilkes Barre, Pa. P-lė B. rius, atstovaujantis penkias 
Indriliukė gros smuiką. Bus draugijas su 413 narių, 
ir kvartetas geras.

Ne tik vietiniai, bet ir ar
timesnių miestų lietuviai tu-

reikalaudamas grąžinti Lie
tuvai demokratinę tvarką. i.
Telegrama skamba taip: ,

I
Lietuvos seimas,
Kaunas, Lietuva:
Svarstydami naują kons

tituciją, inkorporuokit de
mokratinius principus, pa
reikštus Steigiamojo Seimo 
priimtoj konstitucijoj. To 
reikalauja Amerikos Lietu-

Pasirašė: J. Jeskevičius, 
Komiteto Sekretorius.

retų atvažiuoti pasiklausy-Į Redakcijos pastaba: Gali 
ti tokių garsių kalbėtojų ir but, kad apvaikščiojant Lie- 
dainininkų. Įžanga visiems tuvos nepriklausomybės 20 
dykai. metų sukaktį, panašių tele-

Po programai bus vaka-, gramų bus nusiųsta ir dau- 
rienė toje pačioje salėje, a- giau Lietuvos seimui taigi 
pie 6-tą valandą. Bilietas patartume jas siųsti nakties 
vakarienei $1.50. Kurie no
rės su svečiais kartu pava
karieniauti ir pasikalbėti, 
patartina įsigyt bilietus pas 
rengimo komisijos narius.

Yra ir kita, atskilus dale
lė, kuri rengia tą pačią die-

laiku, nes taip pigiau išeina. 
Dienos laiku už kiekvieną 
žodį iš Bostono į Kauną rei
kia mokėti po 33 centus, o 
nakties laiku tik 11 centų. 
Jei telegrama susidės iš 25 
žodžių, tai susitaupys $5.50.

____  1 is J_. .
Lietuvos nepriklausomy-1 plėšti.

•° i bes šventės minėjimas i- 
alauš:yyks 20 vasario_ dieną, Ven

ta svetainėje, 103 Green st., 
Waterbury, Conn. Svetai
nės duris atsidarys 7:00 va
landą vakare.

Visi waterburieciai, visi 
apielinkių lietuviai, darbi
ninkai, profesionalai ir biz
nieriai dalyvaus. Visi daly
vaus, kas tik trokšta Lietu
voj demokratijos, laisvės 
žmonėm skaityti, šviestis, 
priklausyti draugijom, or
ganizuotis, liuosai, be fašis
tinių šnipų priežiūros susi
rinkti ir apkalbėti draugijų 
bei savo padėtį. Visi, kurie 
to trokšta, dalyvaus tame 
lietuvių masiniame mitinge.

J. Ž.

Senas Rumfcrdietis.

STOUGHTON, MASS. 
Padėkos žodis.

Aš. Juozas Chencus. nuo
širdžiai dėkoju visiems 
draugams ir draugėms už 
suteiktą man pagalba, kuria 
man įteikė 1 sausio drg. 
Norkus, dr-gė Gudaitienė 
ir Liudvikas Jocius.

Dėkoju visiems Stoughto- 
no ir Montellos draugams, 
kurie prisidėjo aukomis.

Dėkoju toms moterims, 
kurios susidėjudos prisiun
tė man 2 beskes truktų. 
Taip pat ačiū W. Marcin- 
kams iš South Bostono.

Aš sergu jau antri metai, 
todėl šitos aukos man buvo 
labai maloni ir vertinga pa
rama.

Ačiū visiems draugams ir 
draugėms, kurie mane iki 
šiol lankė, ir prašyčiau ne
užmiršti manęs toliau.

Dėkingas visiems,
J. Chencus, 

340 School st.

ANKENY, IOWA.
“Rašau laišką ir verkiu.”
Gerbiamas “Keleivio” re

daktoriau! Suteik vietos ši
tiem keliem mano žodžiam. 
Lietuvoj tautininkai pada
rė tokius įstatymus, kokių 
nebuvo nei prie ruskio caro. 
Jei tėvas turėdavo vieną sū
nų, tai caras neimdavo jo į 
kariuomenę. O Smetonos 
valdžia ima. Tėvas 70 .metų 
amžiaus, o jo sūnų paėmė, 
ir tu, seni, gali pasikart, jei 
nori. Be to, reikia mokėti

Kas Mums Rašoma
Detroit, Mich. Vasario 19, 

Lietuvių svetainėje, 25th ir W. 
Vernor H’y. bus koncertas, pra
kalbos ir šokiai. Dalyvaus Aido 
choras, vadovaujamas V. Gugo 
ir Dailės choras, vadovaujamas 
Onos Masalskaitės ir daugelis 
kitų žymių dainininkų. Įžanga 
tik 35c. Prasidės nuo 6:30 vaka
re. Rengia Amerikos Lietuvių 
Kongresas. Kviečia visus lietu
vius dalyvauti.

Chicago, Ill.—Pereitą sa
vaitę automobiliaus nelai
mėje buvo sunkiai sužeistas 
Feliksas Šlajus, 26 metų am
žiaus lietuvis, ir jo jauna 
žmona, Veronika Šaluvienė. 
Judviejų gyvybė pavojuje.

Stockjardų Sargas.

Philadelphia, Pa. — Juo
zas Žadeika, 
vio” 
šventė 
Susirinko 
artimieji 
kruvoie 
50-tą Juozo gimtadienį.

Ona Damulevičienė.

geras “Kelei- 
2 vasario 

savo gimimo dieną, 
broliai, seserys, 

draugai, ir visi 
•magiai praleido

NEW HAVENO LIETUVIU ŽĮMĄĘ
Ateinančios subatos vakara, 19 vasario. Ame

rikos Lietuvių Kongreso Komitetas rengia New Ha- 
vene didelį Lietuvos Ncpriklauscmybėr apvaikš- 
čiojimę.
Kalbės “Keleivio” redaktorius Michelsonas iš Bo
stono ir “Laisvės” redaktorius Mizara iš Brooklyno.

Dainuos Lietuvių Choras “Daina” ir Jaunų Vyrų 
Grupė. Įžanga nemokama.

Visa tai įvyks Lietuvių Svetainei, 243 Front st., 
New Haven, Conn. Pradžia 7 valandą vakaro. 
Visus kviečia Amerikos Liet. Kongeso Komitetas.

, Reikšmingas L. K. Darželio 
Sąjungos susirinkimas.
Sausio 31 dieną buvo 

Darželių Sąjungos metinis 
susirinkimas. Šis susirinki
mas buvo svarbesnis už vi
sus buvusius per pereitą de
šimtį metų. Apie dešimtį 
metų atgal Clevelando lie
tuvių tarpe kilo mintis, kad 
reikia paduoti miesto vai 
džiai prašymą, kad lietuviai 
nori gauti plotą žemės įsi- 
steigimui savo Kultūrinio 
Darželio, taip kaip kitų tau
tybių žmonės čia jau buvo 
pradėję gauti. Ir kaip tik tas 
judėjimas pradėjo reikštis, 
tuoj musų “Dirvos” Galis 
sugalvojo, kad jam butų 
geras ir naudingas dalykas 
prisiplakti prie šio iudėii- 
mo ir pasiimti vadovybę jei 
buf- galima. į savo rankas, 
kad būti Člęvelando lietu
vių priešaky. Na, ir musų 
Galis buvo išrinkta? to dar
bo sekretorium. Kad ir su 
dideliu vargu, bet įstengė 
tą džiabą išlaikyti per dau
gelį metų.

Būdamas valdybos nariu, 
i jis statėsi didžiausiu vyru, 
nors iš tiesų jis yra mažiau
sia. Rašydavo laiškus mies
to valdybai, rašydavo Lie
tuvos atstovybei, ir niekui 
nepamiršo save paminėti, 
kad štai, aš esu Clevelando 
lietuvių “vadas,” taip kaip 
Smetona giriasi esąs lietu
vių “tautos vadas.” Iš Dar
želio musų Galiukas ir pasi
pelnydavo nemaža, nes jiats 
darė spaudos daibus ir 
brangiai už juos skaitydavo. 
Taip tęsėsi apie 10 metų ir 
jis pasidarė keliolika šimtų 
dolerių. Yra nemaža bilų iš
mokėta, kurios siekė gana 
didelių sumų už jo spaudos 
darbus. Jeigu kas susirinki
muose pakeldavo balsą, kad 
reikia spaudos darbus duoti 
kitiems, tai Galis visu balsu 
rėkdavo, kad nereikia ki
tiems duoti. Ir tuo pačiu lai
ku jis vis girdavosi dirbąs 
Darželio naudai “iš didelio 
pasiaukavimo.”

Galų gale lietuviai susi
prato ir, štai, metiniam su
sirinkime 31 sausio tas me- 
daliuotas Smetonos “kava
lierius” prarado savo didelį 
“džiabą” ir tą maišą, kurį 
jis movė ant kitii akių.

Karpius jau iš kalno nu-' 
jautė, kad jam dienos su
skaitytos liko, ir visi jau bu- į 
vo nusistatę šiame susirin
kime jį prašalinti. Visa tai 
žinodamas ir gėdos nenore- ’ 
damas Galis pats paduoda 
rezignaciją, visai pasitrauk-, 

, damas iš valdybos. Ir dar 
pridūrė, kad Darželio Są-: 
junga jau einanti “į komu-' 
nistų rankas,” nors oficia
liai Sąjungoje niekas ko
munistu partijos neatsto
vauja. Tai reiškia, kad “or
dino kavalierius” iau prara
do paskutinį įranki, kurio 
jis vis da remdavosi. Jis yra 1 
prašalintas ir iš Lietuvių sa- j 
lės bendrovės, kurioj taip j 
vis bandė “vado” rolę lošti. |

Dabar Darželio Sąjungoj 1 
jaučiamas pasitenkinimas, | 
ir aš manau kad visas dar-1 
bas eis geresnėj santaikoj, 
o santaikoi dirbant greičiau 
ir skęlas bus galima atmo
kėti, kurių yra da apie 35 
šimtai.

Naujoji valdyba susisėda 
' iš buvusiuin ir keturių nau- 
ių nariu. Tik gaila, kad se
nas darbuotojas ir ilgų me
tų iždininkas p. Mulionis 
pasitraukė iš valdybos.

Nežinia, kaip dabar musų 
Galis pasiaiškins “tautos 
vadui” Smetonai dėl savo 
“džiabo” praradimo.

Del jaunimo žurnalo.
Karpius savo “Dirvoj” ai

manuoja, kad SLA. prezi

dentas p. Bagočius varo agi
taciją už jaunuolių žurnalų 
kuri žadama leisti anglų 
kalba. Karpius sako, kad 
vietoj naujo žurnalo, reikė
tų padidinti “Tėvynę” ir ten 
talpinti .jaunuolių raštus. 
Tiesa, gal tai butų ir ne blo
gas dalykas. Bet pirmiausia 
reikėtų “Tėvynę” sutvarky
ti ir pašalinti iš jos tautinin
kų politikas. Bet kol “Tė
vynė” bus skiriama tautiš
ko plauko politikierių pasi
gyrimams, o kitų šmeiži
mui, tol ten jaunimui nebus 
vietos. Priaugantis jauni
mas yra pažangus ir nori 
pažarigion pusėn savo raš
tus kreipti.

Ordinas nieko “nemačija.”
Musų Galiui Smetonos or

dinas nieko nepadeda. Pora' 
metų atgal jis neteko vietos 
salės bendrovės direktori
joj, bet vis turėjo vilti kada 
nors, vėl but išrinktas. Bet 
šiais metais irgi nieko ne
laimėjo. Vaikščioja su me
daliu be jokio cino bendro
vėj. Jonas Jarus.

MANCHESTER, CONN.
Vladas Gaugela sumušė Jo

nę Gudziną.
Rašant man šiuos žodžius, 

Jonas Gudzinas, 49 metų 
amžiaus lietuvis, guli Man- 
chesterio Memorial ligoni
nėj sunkiai sužalotas, ir 
daktarai sako, kad jo gyvy
bė pavojuje.

Tuo tarpu policijos stoty 
yra uždarytas be kaucijos 
Vladas Daugėla, 47 metų 
amžiaus lietuvis. Jį kaltina 
sumušus ir pavojingai suža
lojus Joną Gudziną.

Muštynės įvyko Lietuvių 
Kliube, po numeriu 24 Goll
way st. Kokia buvo jų 
priežastis, kol kas da gerai 
neištirta, Kiek yra žinoma, 
tai Gudzinas su Daugėla se
nai jau nesutikdavo. Jiedu 
turėjo kokį ten naminį ar 
šeimynišką ginčą.

Daugėla, suprantama, kal
tas nenori prisipažinti. Jei 
tikėti jo pasakai, tai Gudzi
nas jį užpuolęs, o jis tik gy
nėsi. Girdi, kaip tik Gudzi
nas atėjo į Kliubą. tuoj prie 
manęs pristojo ir pasakė: 
“Klaupkis ant kelių, dabar 
aš tave pamokinsiu.” Taigi 
aš turėjau gintis, sako Dau
gėla.

Gudzinas, be abejonėš, 
pasakys kitokią istoriją, jei
gu jis pasveiks. Rašant man 
šią korespondenciią, jis da 
tiek silpnas, kad klausinėti 
jo negalima. Jis buvo nu
vežtas ligoninėn su perskel
ta galva. Kraujas ėjo netik 
iš galvos, bet iš nosies ir per 
ausis. Daugėla ji sumušė bi
liardine lazda, kurios drūt
galio yra pripiltas švinu dėl 
sunkumo. Nuo smūgio šita 
lazda truko pusiau. Policija 
pasiėmė ją kaip Daugėlos 
smurto įrodymą.

Kaimynas.

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI.
Prisiunčia du rubliu ant Ryc 

Whiskeys ir prašau atsilankyti 
i Detroitą. Čia tiek daug bedie
vių priviso, kad geros davatkos 
net ant galvų pradėjo stotis.

Viktoras M—is.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtine, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčiu ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS
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Bostono ir Apielinkes LietuviaiA !s 1)1Prisiminus 1917 Metų 1

Pasmerkė Fašistinę Diktatūrą
South Bostono, Montellos ir 
Lawrence’o kolonijos pasi
sakė už atsteigimą demo-

Pavasario Revoliuciją
(Iš “KULTŪROS.“)

Mūsiškė žemes anądien vo? mušusi apie 1 mylios skers 
nesusidūrė su kita planeta, mens ir apie 600 pėdų gylio į 

... 1 rlnnRoPereitą rudeni viso pa-! 
šaulio spauda paskleidė! 
šiurpią žinią, kad spalių 
mėnesio pabaigoje musų 
žemės kamuolys buvo per 
plauką nuo pražūties. Mal 
spalių 28 d. astronomai pa 
stebėjo dausose planetą, ku 
ri nepaprastų greitumu arti 
uosi Į žemę. Nesenai buvo 
išaiškinta, kad šitas padan 
giu svečias praskrido pro 
žemę nepaprastai arti.

Jei ta planctėlė butų prie 
žemės dar truputį arčiau 
prisiartinusi, tai musų že 
mei butų gresęs didelės ka 
tastrofos pavojus. Ta plane 
tėlė galėjo nukristi i žemi' 
ir čia galėjo pridaryti di 
džiausiu eibių.

Anglijos astro n o m a :■ 
Spenceris sako, panašai?- 
susidūrimo rezultate susidu 
rimo vietoje butų pasidarę" 
milžiniškas krateris (kiau 
rynė), panašus į mėnulio
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Į duobę.
Teisybė, pastarojo mete

oro krista labai senai. Jo 
sverta apie 1 milioną tonų i) Į .. ................. .........
jo nukrista prieš daug tuks rapiliui didžioji rusų revoliucija 1917 me
tančių metų. Šitas milžiniš- Lų pavasari atrodė lyg perkūnija iš giedro 
kas meteoras pramušę kie dangau-, staigi, netikėta. Rodos, viskas 
tas uolas, iš kurių sudaryt: buvo ramu, keliolika milijonų kareivių su- 
Arizonos. kalnai. Jis buvo mobilizuoti didžiajam karui ištvermingai 
toks karštas, kad atsiradęs kovojo už “Dievą, carą ir tėvynę,” karo 
po juo požeminis vanduo įtakoj visus sujungė patriotizmas, tautinės 
pavirto garais ir tie garai i; mažumos pareiškė savo solidarumą su Ru- 
duobės meteorą “iššovė”1 ” ’ ’•*' - ’ 1-
lauk. Dėl senumo apie šį į- 
vykį niekas nieko negali 
papasakoti, bet spėjama, 
kad jis per 100—200 myliu 
aplinkui taip pat sunaikino 
visa gyvą.

Dangaus kūnas, kuris vos 
“neužsikabino” už žemės 
pereitą rudeni, buvo, palv- 
ginti, nedidelis, bet vis dėl
to daug didesnis ir už aną 
sibiriškąjį ir už Arizonos 
meteorus. Spėjama, kad jis 
galėjo sverti apie milijardą 
tonų. Palyginus io didumą 
su anų meteorų didumu, ga
lima numatyti, kokių eibių 
jis butų padaręs, jei butų 
nukritęs į žemę.

Bet Spenceris turi ir sura 
minimo žodžių: Kadangi

2. Kad ši partija niekados Per daug tūkstančių ke žemė skrieja per erdvę p<« 
neturėjo Lietuvos žmonių turkampių mylių aplinkui 18 mylių per sekundę, 
pritarimo ir jos įtaka netik neliktų net buvusio vieto bet kuriam 
neaugo, bet kas sykis ėjo vis vaizdžio, nes butų nušluoti sunku pataikyt į ją. Spaliu 
menkyn, ką parodo ir pa- visi kalnai, 
skutiniojo Lietuvos Seimo slėniai ir tt. 
rinkimai 1926 metais, kuo
met tautininkai pravedė vos dangaus svečiu karšto oro žalos, 
tik 3 savo atstovus, ir tai 
ačiū tik katalikų paramai;

3. Kad šita partija paėmė 
valdžia į savo rankas bandi
tizmo keliu, per ginkluotą 
užpuolimą nakties laiku; il

kariuomenės tautininkai jau 
nebevartoja. Vietoj to, jie 
įsitaisė nuodų kamerą buvu
sioj caro tvirtovėj ir tenai 
marina savo priešininkus 
nuodais.

Tai šitokie dalykai deda- 
si Lietuvoje šiandien, ap
vaikščiojant mums 20 metų 
nepriklausomybės sukaktį.

Ar ilgai šitaip tęsis? At
sakyti į tai sunku. Bet vieną 
(dalyką mes gerai' žinome, 
įsako kalbėtojas, būtent tą, 
|kad kuo žiauresnių priemo- 
jnių tautininkų diktatūra 
I imsis žmonėms persekioti,

Perkūnija iš giedro dangaus?
Ne tik visai Rusijai, bet ir pačiam Pet-

Pereitą nedėldienį, 13 va
sario, South Bostono, Mon
tellos ir Lawrence’o koloni
jų lietuviai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
sukaktį.

South Bostono Lietuvių 
salėn publika nesutilpo.

Mitingą atidarius, estra
doje tuoj išsirikiavo Lais
vės Choro vyrų grupė ir šau-1 
niai sudainavo keturias mo- 
mentui pritaikytas dainas, +uo greičiau ateis jai galas.

I Išeinant iš to. kas kalbė
tojų buvo nurodyta, susirin- 

ir “Mes kimas vienbalsiai priėmė ši- 
didžiau- Į t°kią

REZOLIUCIJA:
i Mes, Jungtinėse Valstijo
se gyvenantieji Lietuvai vai-

! šių metų 13

būtent, M. Petrausko kom-1 
pozicijos “Man gaila, kad ' 
žūsta,” “Ant barikadų,” 
“Kalinio daina” 
aukso sukrovėm 
sius kalnus.”

Po dainų prasidėjo pra
kalbos. _ _____ _
“Laisvės” redaktorius Bim-, kai^susirinkę^ __ _____ _____

ba, dokumentais pasiremda-jvasario dieną paminėti Lie- paviršiuje* matomus kratė 
mas, parodė, kad už nepri- tUVos Nepriklausomybės 20 rius. Aišku, l;~d 
klausomą Lietuvą kovojo ]netų sukaktį ‘ ’ ...................... ... ...................
tik kairysis musų visuome- (]ami faktus: 
nės sparnas, pirmoj eilėj i -
Lietuvos socialdemokratai. 'do*vi“"a tauthiinku partija; >yta ir toli aplinkui kraterį.

liai garbino caro valdžią ir 
viešai skelbė, kad “nuo 
šviesiausio ciesoriaus” jie 
nesiskirsią. Tik po revoliu
cijos, kai caro valdžia buvo 
jau nuveikta ir Lietuva pa- 
iiiiosuota. išlindo iš palėpių 
“tautininkai,” kad pasinau
dojus “iškeptu pyragu.” 
Taip ščyrai tuomet tarnavę 
caro valdžiai, tie žmonės 
šiandien irgi anvaikščioja 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Ištikrujų gi jiems šiandien 
daug geriau pritiktų suruoš
ti egzekvijas ir sukalbėti po
terius už nabašninko Mikės 
dūšią. |

Antras kalbėjo lietuvių 
metodistų Žinyčios min. 
Kubilius, aiškindamas apie 
Suffolko Universitetą, kur 
neturtingi žmonės gali va
karais įsigyti mokslo daug 
prieinamesnėm išlygom, ne
gu dieniniuose universite
tuose.

Paskutinis kalbėjo “Ke
leivio” redaktorius Michel- 
sonas. Cituodamas ištrau
kas iš Lietuvos laikraščiu ir 
oficialių valdžios leidinių, 
jisai parodė, kiek žalos Lie
tuvai pridarė tautininkų 
diktatūra. Nekalbant jau 
apie tai, kad buvo .uždary
tos visos politinės ir kultūri
nės organizacijos, uždrausti 
susirinkimai, pažabota spau
da ir atimta žmonėms gali
mybė lavintis ir progresuo
ti, tautininkai da iškirto ir 
išpardavė užsieniams Lietu
vos girias, kad pasidarius 
sau pinigų. Girios iškirstos 
jau iki 1948 metų normos ir 
padėtis pasidarė tokia, kad 
Lietuvos žmonės šiandien 
negali gauti nei malkų, nei 
medžiagos namų statybai. 
Todėl tautininkai pradėjo 
siūlyti žmonėms statydinti 
namus iš plytų. Bet, kaip 
Lietuvos laikraščiai parodo, 
Lietuvoje nėra ir plytų, nes 
iki šiol plytų pramonei Lie
tuvoje nebuvo rinkos. O to
kią pramonę išvvstyt nelen
gva, nes jai reikia daug ka
pitalų mašinoms supirkti ir 
reikia daug laiko.

Be to, visą kraštą vargina 
nuolatinis karo stovis, žiau
rus kariuomenės teismai ir 
žvalgybos teroras. Todėl iš 
apačios jau prasidėjo bruz
dėjimas, jau atsirado Bend
ra? Demokratinis Frontas, 
kuris pradėjo leisti ir savo 
laikraštį, kuris slapta yra 
tai o žmonių platinamas.

Kova tarp valdžios ir 
žmonių pasiekė jau tokio 
laipsnio, kad tautininkai ne-

. Aišku, kad kraterio 
ir konstatuo- vietoje dar prieš jo atsiradi 

mą butų viskas žuvę, be to
1. Kad dabar Lietuvą vai- milžiniškų eibių butu prida I

ta'
meteorui laba'

Atlėkusi

kalvos, upės, mėnesio planeta esą gale 
jus.dar daugiau prisiartinti 

neprašytu i žemę ir nepadaryti jokios 
, nes nukristi meteo 

iš rams Į žemę galimumų yra 
, labai maža. Tai liudija i' 

kad šiandien yra žino-

su

srovė viską išdegintų, 
džiovintų.

Ne mažiau malonu butų, tai, 1 
jei atskridusi dangaus bom mi tik du didelių meteoru 
ba pataikytų j vandenyną. | kritimo atsitikimai — Sibi 
Milžiniškos bangos išsilietu re ir Arizonoje.

4. Kad iki šiol ji laikosi i krantus, nuplautų daugy-1
valdžioje tik karo stovio ir 
teroro pagalba,

1 Nutarėm reikalauti:
' 1. Kad tuojaus butų 

naikintas karo stovis
2. Kad tuojaus butų 

leisti iš kalėjimų visi demo
kratijos šalininkai, kurie 
nėra niekuo nusidėję nei 
valstybei, nei visuomenei, 
tik laikomi nelaisvėj dėl to, 
kad jie priešingi neteisėtai 
tautininkų diktatūrai;

3. Kad tuojaus butų su-| 
grąžinta Lietuvos žmonėms i 
pilna žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų lai
svė ;

4. Kad tuojaus butų pa
skelbti nauji Seimo rinki
mai tokia pat tvarka, kaip 
buvo renkamas paskutinis 
Lietuvos Seimas 1926 me
tais.

Ir, pagaliau, mes pareiš- 
kiam:

Pakol šitie musų reikala
vimai nebus išpildyti, mes 
vesime savo kovą už Lietu
vos žmonių laisvę toliau — ginėjimai, panašus j patran 
vesime ją tol, kol dabarti- kų šūvių bildėjimą. O pat; 
nė diktatūra nebus visiškai t meteoras nebuvo jau tok 
pašalinta.

Šalin fašizmas ir prie
spauda !

Lai gyvuoja laisva ir lai
minga darbo žmonių Lietu
va !

South Boston, Mass.
1938 metų 13 vasario.
Tą pačią rezoliucija va

kare priėmė ir Montellos 
lietuvių masinis susirinki
mas. kur kalbėjo taip pat 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas.

Lawrence’o lietuviams tą 
pati vakara kalbėjo “Lais
vės” redaktorius Bimba. Te
nai irgi buvo pilna salė žmo
nių. kurie tain jau pasmer
kė fašistinę diktatūra ir pa
sisakė už demokratijos at- 
steigimą Lietuvoje.

pa-

pa-

bę miestų, kaimų, sunaikin AUGUSTOJ SUDEGE OR- 
tų viską, kas tik yra gamto 
ar žmogaus rankų sukurta 
Žemėje įvyktų kažkas pana 
šu i antrąjį visuotiną tvaną.

LAIVIŲ ANGARAS.
Maine’o valstijos sostinėj 

Augustoj pereitą sąvaitę su- 
šitaip samprotauti leidžia aerodromas

jau buvę žemėje panašus at isu A ektHYa‘t. ^“ostollal 
įtikimai. I apskaitom, , $36,000.

Štai 1908 metais tolima 1 
me Sibiro mišku užkampyje Į 
nukrito didokas meteoras. 
Po jo nukritimo astronomai 
kelias naktis aukštai ore 
matė įvairių spalvų miglų, 
kurios buvo kritusio mete 
oro į padanges iškeltos dul
kės. Aplink tą vietą, kur nu 
krito meteoras, medžiai bu 
vo išversti per dvidešim 
mylių aplinkui.

Juos išvertė susidaręs nuo ( .
meteoro karšto oro viesulas doriaus 
Maža to. Miško milžinai ne 
tik išvirto, bet ir visa jų žie 
vė buvo nulupta. Tuo pačiu 
metu apylinkėje ' žuvo per sti money orderiu, 
tūkstanti elnių ir daugybe dedant į konvertą sidabrini 
kitokiu žvėrių. Iš tolo ma (kvoterį. Bet dedant pinigą, 
čiusieji to meteoro kritimai jį reikia suvyniot į popierė- 
pasakojo, kad meteorui j lę, kad nepraplėštų konver- 
krintant, buvo girdėt spro i to.

, Į Galima prisiųsti užmo- 
; kęsti 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.

didelis. Jis galėjo sverti til 
apie 130 tonų.

Panašų ženklą yra -pali 
kęs meteoras Arizonos vals
tijoj, Šiaurinėj Amerikoj 
kur dangaus bomba yra iš-

“Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams:

Karas paklupdo gresiančią revoliuciją.
Neužmirština ir tai, kad reakcijos metai 

po šios pirmosios revoliucijos atnešė inte
ligentijai stėgiančią moralinio nusivylimo 
nuotaiką, kuri pasireiškė nus’žudymy 
gausumu. Kartais prasiverždavo dar ir re- 
voliucionizuo jančių įvykių, kaip darbinin
kų sušaldymai Lenos aukso kasyklose 
1912 m., daugelis streikų. O 1914 m. va-a- 
ra, prieš pat Didžiajam karui iškylant, Pe- 
trapilis buvo apimtas didelių darbininkų 
riaušių, gatvėse ėjo demonstracijos ir susi
šaudymas, kaili 1905 metais. Tai gal pa
greitino ir paskatino Rusijos pasiryžimą 
nevengti karo. Karo pradžioj visa revoliu
cinė nuotaika lyg ir išnyko; milijonai jau
nesniųjų ir aktingesniųjų žmonių huvo 
mobilizuoti. Patriotinę nuotaiką reikšda
mos minios žmonių ruošė manifestacijas, 
Petrapily ir Maskvoj klaupėsi ant kelių 
prieš carą. Piimosios žinios apie Rusų lai
mėjimus Rytprūsiuos ir Galicijoj dar la
biau pakėlė tą patriotinę nuotaiką.
“Generolai išdavikai carienė vokietė.”
Tačiau karo frontai atnešė rusam greit 

smarkių smūgių: Samsonovo katastrofa 
1914 m. rudenį; karo perkėlimas į Lenki
jos teritoriją; didžioji 1915 metų katastro
fa, kada visas milžiniškasis rusų frontas 
suiro, kada teko atiduoti Varšuvą, Nov(> 
g-eorgijevską, Gardiną, Kauną, Lietuvos 
Brastą, beveik ištisą iš austrų užkariautają 
Galiciją, netekti visos Lenkijos, Lietuvos ir 
Kuržemio. Ypač, kai paaiškėjo kad rusų 
milijoninės armijos pasiliko be artilerijos 
šovinių, net šautuvų neužtenka, nors karo 
išvakarėse karo ministeris generolas Su- 
chomilinovas išdidžiai buvo spaudoj pa-

si ja, visos politinės grupės nutraukė suvi- 
taipcs kovas, net socialistų dalis skelbė, 
kad pirmiausia reikalinga nugalėti vokie
čius, o paskui vėl bus galima kovoti dėl vi
daus refoimų. Tiesa, labai pabrango mais
tas. kai kur jo buvo stoka. Už tat didėjo 
įsitikinimas,, kad tai paskutinieji karo 

\ metai, nes prie santarvininkų prisideda 
j galingoji Amerika, kuri padės greičiau 
vokiečių geležinį frontą sutriuškinti. Kad 
tas frontas nėra nepajudinamas, įrodė 
fronto pia’aužimas ties Ryga per 1916 m. 
Kalėdas. Visa spauda, patriotiškos nuotai
kos perimta, ragino dar kiek pakentėti, 
trejus metus vargus dar kiek ištverti, ir di
džiosios aukos bus išpirktos didžiu laimė
jimu ir busima gerove...

I “Jokios revoliucijos nebuvo...”
Tokia tai, bendru žvilgsniu imant, nuo

taika viešpatavo Rusijoj 1917 metų pra
džioj. Ir į ją trenkė nematytos revoliucijos 
perkūnija, nutrenkusi ir tiesiog viesulu 
nušlavusi visą senąją tūkstantmetę Rusi
jos monarchijos santvarką, o netrukus pri- 
vedusi ir prie pirmos pasauly tokios milži
niško masto sacialės revolucijos.

Tas tariamasis visuotinas ramumas, toji 
giedra prieš revoliucijos audrą, ir šiandien 
neduoda ramumo vis dar atsipeikėti nega- reiškęs: “Mes visiškai pasiruošę!” Milijo- 
lintiems rusų monarchistams. Jie ligšiol nai žuvusių, sužeistų ir nelaisvėn patekti- 
bando tikinti, kad jokios revoliucijos ir' siu geriausių armijos karių, priešo užimti 
nebuvo, kad tai buvęs prigavimas, Valsty- didžiuliai Rusijos imperijos žemės plotai, 
bės Durna prigavusi carą, tyčia keldama, milijonai iš užimtų vietų po 
paniką ir panorėjusi pati valdžią paimti. 
Visa pusantro šimto milijonų gyventojų 
Rusija buvusi rami ir tik vienam Petrapily 
įvykusios riaušės, kurias butų gelėję len
gvai numalšinti, jei ne Durnos pataikavi
mas riaušininkam. Taip ligšiol tebekalba , , __
tie, kurie 1917 meti] revoliuciją vadina i Kalėdas nedavė jokių vaisių, nes puul? 
“gėda ir išdavyste.” * mas nebuvo praplėstas ir pripažintas pe|

Kaip gi buvo iš tikro? Atsakyti tegali- ankstyviu. Jis kaštavo tūkstančius aukų, o 
ma giliau panagrinėjus to laiko būklę ir šio laimėjimo neišnaudojimas padidino 
padarius ekskursus į praetį ir įvairias ap- kareiviuose jau ir taip didelius įtarimu! 
linkybes. dėl aukštosios vadovybės. “Kaip kariauti,

..... . . jei generolai išdavikai, jei carienė vokiete1 Qll^ vrxrnhiirinniprin rx v a a c a vi a c % . š? . . 7 u •. . •• caro rūmuose sėdi vokie-
— tokios kalbos vis garsiau ėmė 

plisti fronte. O trečius metus einąs karas

> visą Rusiją 
pasklidusių tremtinių — "toks buvo jau 
pirmųjų karo metų balansas. Tiesą, pas
kui rusam pasisekė sulaikyti vokiečius ii 
dar kiek paspausti austrus. Bet didesni, 
laimėjimų fronte nebuvo. Ir sėkmingas! 
fronto pralaužimas ties. Ryga per 1916 m

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

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų, bet “Keleivio”

j skaitytojams tik 25 centai.
Kurie “Keleivio” Kalen- 

> neturite, užsisaky
kite jį dabar, nes greitai iš
sibaigs.

Užmokesti galima prisių- ---- ar|3a į.

aucan.

Pure, delicious,

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

29c
A Pound

Old Homestead
//and fashioned Chocolates 

AT ALL RETAIL DRUG AND CANDY STORES

CAPONE PASIUTO.
Spaudoje pasirodė žinių, 

pasitiki net ir kariuomene, kad ištremtas Į Alcatrazo 
Į u-’’ susideda iuk iš tu pa- salą gengsteris Capone išėjo 
č’u žmonių vaikų. Todėl po- iš galvos ir pradėjęs atakuot 
litiniam-, kaliniams šaudyt kalėjimo prižiūrėtojus

1905 metų revoliucionierių pranašavimas. — ž(abUOs jr
Reikia prisiminti, kad daug mažesnis ii čiai! 

tolimiausiam Azijos Rusijos kampe ėjęs į " 
japonų karas buvo sukėlęs didelę 1905— kareiviam jau iki gyvo kaulo buvo įkyrė- 
06 metų revoliuciją, kuri ėjo caro nuyer- jęs, visi ilgėjosi kokio nors galo, kad grei
tinto ir demokratinės respublikos įkūrimo čiau gelėtų grįžti name Vokiečių užimtieji 
šūkiais. Tada revoliucija nepasiseke ir ca- 1 ■- ■ " ••
ro valdžia griežta ranka, baudžiamom ek
spedicijom, karo lauko teismais, sušaudy
mais ir kartuvėm numalšino liaudies suki
limą ir kariauomenės maištus. Vienintelis 
to sąjūdžio laimėjimas buvo šiokios tokios 
tautos, atstovybės — Valstybės Durnos — 
sušaukimas ir kai kurių pilietinių laisvių 
paskelbimas. Tačiau jau tada socialistų 
vadai pranašavo, kad Rusijai skaudžiai 
teks nukentėti už tos revoliucijos pralai
mėjimą ir nepasisekimą įkurti demokra
tinę respubliką, kad caro valdžia nuves 
tautą prie dar baisesnių nelaimių už japo
nų karą ir neišvengiamoji antroji revoliu
cija prieš naujai sustiprėjusį carizmą turės 
būti dar sunkesnė ir žiauresnė. Ir tikrai, 
kaip dabar atrodo, jei irisų revoliucija bu
tu laimėjusi ne 1917, bet 1905 m., gal butų 
išvengta pasaulinio karo ir Rusijos pažan
ga butų nuėjusi ramesnės evoliucijos 
keliu.

kraštai rusam atrodė svetimi, jie patys 
matė, kad ten gyvena ne rusai, bet lenkai, 
lietuviai, latviai. “Į tikrąją Rusiją mes vo
kiečių neįleidom ir neįleisim, o dėl ‘ino- 
rodcų’ kariauti neverta!” — kalbėjo ka
reiviai.

“Kuo blogiau caro^Rusijai, tuo geriau

EILĖRAŠTIS.

Tu toks buvai, pasauli, margas 
Ir toks 
Paskui 
Ir ėmė

svajingas tu buvai, 
atėjo didis vargas 
ošt skausmu klevai.
ošt pageltę uosiaiIr ėmė

Ir dienos niaukėsi tamsiau,
’ Kai krašto žaliojo laukuose 
Aš didį vargą pamačiau.
Ir tu, mergaite, man kalbėjai, 
Ir tu verkei man prie peties: 
Nudraskė laimę juodi vėjai 
Raistuos paskendusios šalies.
Ne vieną kart rankas užlaužei, 
Ne kartą širdgėloj blaškei’...
O skurdas pievose vis gaudžia, 
O skundai lekia vis laikais.
Mes ne raudot pasaulin ėjom: 
Nuuš dar vėtros per girias 
Ir išdžiovins atlėkę vėjai 
Valstiečio ašarų marias.

Kultūra.”

Nekokia buvo nuotaika ir krašto gilu
moj. Žinios apie pralaimėjimus fronte slė
gė nyotaiką. Jauniem, stripriem vyram 
išėjus į karą, truko darbininkų laukų dar
bam, daugelis laukų liko neapdirbta. Visa 
pafrontė, daugelis tolimesnių miestų buvo 
pilni,sužeistųjų. Daugybė vakar dar svei
kų vyrų grįžo iš fronto invalidai ir palie
gėliai, skleidė liūdną nuotaiką, nusivylimą 
ir garsiai kartojo gandus apie išdavimą ir 
vokiečius štabuose. Krašte didėjo maisto 
stoka, skurdas, o greta to augo spekuliaci
ja, žmonių akyse augo nauji turtuoliai, 
pasipelnę iš įvairių karo biznių. Pirmai1 
karo metais mažai tepasireiškę revoliuci
niai socialdemokratai, netrukus vėl prade- 
o veikti ir platino proklamacijas, kuriose 

buvo ke’iamas caro generolų negabumai 
r nrntis, kad kuo blogiau bus caro Rusi
ai. tuo gėliau proletariatui, kuris priešes- 
ą kovom, kad karas turi virsti pilietinių 

karu, tiek rusų, tiek vokiečių kareiviai twi 
nukreipti savo durtuvus prieš savo valdi 
šias, o patys liautu vieni kitus skerdj 
Nois kai o metu fabriku daugumai buvo 
prilyginti karo įmonėm ir mažiausias dis
ciplinos peržengimas buvo žiauriai baud
žiamas. vistiek pradėjo pasireikšti nera
mumų ir darbininkų tarpe. Ivanovo-Voz- 
ncsensl e darbininkai suruošė demonstra- 

, ciia ir buvo iššaukta kariuomenė, kuri pa
leido kelias salves į darbininku minią ii 
daugelį užmušė ir sužeidė. Kirgiziioą’ste
pė e įvyko gana didelis kirgizų sukilimai 
ir jam malšinti buvo nusiųstos stiprios jė
gos, daug kirgizų iškerusios ir sušaudživ- 
sios. Taigi, nebuvo jau taip ramu, kaip da
bar tikina monarchistai.

(Bus daugiau) ,
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Kaip Ispanijos Faši- BAISUS LIKIMAS, 
štai Kankino Ameri

kos Kapitonų.
Per 16 dienų kas diena mu

šė jį guminėmis paipemis.
Sausio mėnesy Ispanijos 

fašistai sučiupo Amerikos 
prekybos laivą “Nantucket 
Chief,” kuris vežė iš Rusi
jos žibalą Ispanijos respub
likos vyriausybei Barcelo- 
noj. Jie nusivarė tą laivą Į 
Painios uostą. Majorkos sa
loje, žibalą iš laivo išpum
pavo, o laivo kapitoną, J. E. 
Lewisa, ir jurininkus suėmė.

Pradėjus Amerikos val
džiai protestuoti, generolo , 
Franco banditai pagrobtą 
laiva paleido, bet jau tuščią 
be žibalo. Laivo kapitonas 
f u iurininkais buvo išlaiky
ti šitų razbaininkų nelais
vėj 16 dienų. Pereitą penk
tadienį jie atplaukė į anglų 
Gibraltarą, kur juos pasiti
ko Amerikos konsulas, čia 
kapitonas Lewis parodė 
spaudos atstovams sukapo
tą savo kūną ir pareiškė: *

“Aš esu visas sumuštas ir 
subraižytas. Bet aš jaučiuos 
da laimingas, kad jie manęs 
nesušaudė.”

7 paras nevalgiusio žmo
gaus laiškas į visuomenę.
“Lietuvos Žiniose” tilpo 

paleisto iš kalėjimo žmo
gaus šitoks laiškas:

5-rius metus atsėdėjau 
kalėjime, niekam nepada
ręs mažiausios skriaudos. 
Švenčių proga, sumažinus 
bausmę, tapau paleistas į 
laisvę. Užgrotinio pasaulio 
metai sunaikino mano visas 
santaupas, ir dabar atsidū
riau šaltoj žiemos gatvėj. 
Be vieno cento pinigų, be i 
drabužių ir tt. Kaip susida-1 
ryt pragyvenimo šaltinį ir 
pabėgti iš šalto žiemos glė- 

j bio?
Užeinu į Kaliniams glo

boti P. draugiją, papasako
ju labai sunkią savo padėtį. 
Graži poniutė, išklausiusi 
mano atodūsių, atsako: mes 
nieko daugiau negalime, no
ri ant 2 litų kortelę į “Para
mą,” maistui, tai išrašysiu.” 
Paimu. Bet kur dar valgyt: 
lauke labai šalta. Pažįsta- £iu dėkingas ligi karsto len- 
mų neturiu. Per didelį mal- tos. Ęias žinote kur kokį 
davimą įsiprašau pas vieną darbą, duokit man žinoti, 
vargšą žmogelį. Pastarasis Dirbsiu nors’ ir už mažiausią 
mane priima su sąlyga, kad atlyginimą. Užrodžiusiam 

'už sąvaitės laiko, aš jam ap- darbą atsilyginsiu. Kaunas,

štai Kaip dabar išrodo nekurios vietos Michigano valstijoj, si nuotrauka buvo padaryta 
ties Ann Harbor, netoli Detroito, kur patvino Roigo upė. šeimynos, palikusios savo na
mus, iriasi valtimis j saugesnę vietą.

. , . mokėsiu. Gerai, aš jam pri- Birštono gatvė 16 nr.
Jam buvę jau pranešta, žadu, nors, tiesą pasakius, gui, Perduoti Pranui.’ 

kad fašistų teismas pasmer- ag jam meluoju, nes pats ne- 
kęs jį 17 metų ir 4 mene- : 
siams kalėjimo “už preky- 1 
bą su Ispanijos raudonais.” j

Maistas kalėjime buvęs 
stačiai biauius. Į parą duo
davę tik vieną lėkštę putros 
su keliom pupom ir gabalėlį1 
pasenusios duonos.

“Fašistai mus užpuolė 
apie 70 mylių nuo Barcelo- 
nos,” sako kapitonas Lewis. 
“Jų buvo tiys laivai. Jie at
kreipė į miisų laivą kanuo- į 
les ir liepė sustoti. Kai aš 
sustojau, jie tuoj sulipo ant • 
musų laivo. Visų pirma jie Į 
sudaužė musų bevielį tele- 
grafą. Tuomet jie suėmė 
mane, į 
savo rankas ir nusivarė jį į 
Palmą.”

Palmoj kapitonas buvo 
atskirtas nuo savo žmonių ir . •. ... per 16 dienu amerikiečiai I ^us’ * PJ.'0^0* darzmin-1 
vieni kitų nematė. Pas ka
pitoną kas diena ateidavo 
keli fašistai su guminėmis - . - ± „ , - ,
paipomis ir žiauriai mušda- • nenori suprast. Tat paskuti- 
vo, vis sakydami, kad tai gyvent,, n/Y^a. ;u
“už pagalbą raudonie
siems.”

šešioliktą dieną jie paso
dinę jį lėktuvan ir nugabe
nę į Malagą, kur jau stovė
jęs atvarytas ir jo laivas. Čia 
buvo ir laivo jurininkai at
gabenti.

Ar jurininkai taip pat bu
vo mušami fašistų nelaisvėj, 
pranešimas nieko nesako.

žinau, kaip bus už savaites. 
Taip ir išėjo.

Per sąvaitę laiko aš ap
ėjau visas labdaringas drau
gijas; visur vienas irtas 
pats atsakymas: Nieko ne- 

I galim padėt, rašykit prašy
mą, bus posėdis, nutarsim, 
žiūrėsim.

Prirašiau prašymų, ir kas 
iš to? Praėjo savaitė ir trys, 
bet kaip nepažvelgė niekas 
į mane taip ne. Ir galutinai, 

1 kambario savininkas varo 
i lauk, 
nėra ko.

ai i)

Sar-

HARVARDO UNIVERSI
TETAS — TURTINGIAU
SIA MOKSLO IŠTAIGA.

Apie 300 metų atgal Mas
sachusetts legisiatura nuta
rė paskirti 400 svarų (apie 
$2,000) kolegijai įkurti. 
Kiek vėliau, būtent 1637 
metais, buvo nupirkta dalis 
ganyklos, kur ganydavosi 
Cambridge’aus galvijai. Čia 
nutarta statyt kolegiją. Se
kančiais metais mirė moky- 

valgyt užmiršau, nes tojas John Harvard, palik- 
Darbo niekur ne- damas projektuojamai ko- 

nes nesu Kaune iš- legijai savo knygyną ir apie 
- - • įgyvenęs trejų metų. Nors 780 svarų pinigų (pinigai
paėmė mano faiva į K11* ,Ryvas.j žem^ arba tuomet buvo vartojami ang- 
ik-is ir niiąivorė ii įdaryk nusižengimą, nes ki- liski). Legisiatura tada nu- 

tos išeities nėra. tarė, kad si mokykla butų
Esu pačioj jaunystėj vy- pavadinta “Harvard Col- 

ras, galiu dirbti įvairius dar- ledge.”
Tokia buvo Harvardo uni- 

kas, bet dirbčiau ir bet kokį versiteto pradžia. Iš karvių 
darbą. Bet kur jo gaut? Pa- tvarto per 300 metų jis iš- 
žįstamų nėra, o šiaip niekas augo į turtingiausią mokslo 

’ " įstaigą visoj Amerikoj, o 
gal ir visame pasauly. Ne
skaitant žemės, triobėsių, 
didelio muziejaus, puikaus 
knygyno ir kitų įstaigų, ku
rios vertinamos milionais 
dolerių, Harvardo universi
teto vadinamas užlaikymo 
(endowment) fondas, kaip 
praneša jo iždininkas Hen
ry L. Shattuck, šiandien turi 
$141,941,666 turto.

štai, kaip tas atrodo pa
lyginus su kitais didžiuliais 
Amerikos universitetais:

Yale ....... $100,300,000
Columbia .... 70,000,000

galutinėje išvadoje turiu 
priversti savo kūną apleisti 
gyvųjų pasaulį ir eiti gyven
ti į kapus. Nes nėra žmonių, 
kurie suprastų šio kritiško 
momento kančias ir atkrein- 
tų dėmėsi, nors bent žmoniš
kumo dėlei.

Braneųs skaitytojai, šio 
[dienraščio Bičiuliai. — iš- 
veskit mane į gyvenimo vė
žes, parodykit man j gyve- 

r ■» • • n- nima kelia, nes kitaip pra-Latviai Is 1 leno Kuo- [žusiu> Pasigailėkit manęs ir 
siusi Gamini Vilnas. mano jaunystės, aš jums bu-•

Latvijos pienininkystės 
centreline sąjunga iau il
gesni laiką veda su Italija 
derybas gauti leidimą ga
minti Latvijoje iš kazeino 
dirbtinę vilna. Viename są
jungai Rygoje priklausan
čiame fabrike iš kazeino jau 
gaminama varškė, kuri per
dirbama to'iau i dirbtinį 
raugą. Šio fabriko gamvba i 
yra taip išsiplėtusi, kad vie
tinė rinka nebegali suimti Į 
viso pagaminto kazeino ir 
dirbtinio raugo. 1936 me
tais Latvija įsivežė 1.200 
tonu vilnos ir gavo 2 300 t. 
vietinės vilnos. Per 1937 m.' 
pirmuosius 8 mėnesius į Lat-' 
viją buvo įvežta vilnos už 
G 200,000 latų. D’rbtinęs 
vilnos gamyba galėtu žy-. 
miai sutaupyt užsieniu va
liutos. Iš italų pusės siūlo
ma už 1 milioną latų įrengti 
dirbtinės vilnos fabriką, ku-1 
lis per dieną pagamintų 3 
tonus Vilnos.

Sudužęs Sovietų Baliunas.

I’ajicškau JUOZAPO Bi.IAKO, 
gyvinu io Chicagojv. Paeina iš Galu
laukių kaimo. Jcsvain ų vi. Kau
no guber., jieško sc uo K. š.mki uič. 
Yia s amus reikalu , [ ai. ai Iri ai i- 
šaukia, arba kurie žinote kur jis ran
dasi, pianeškite jo tikrų adre ii, už 
kų busiu dėkinga

Mrs. K. Šimkienė
2703 — zotn street, Detroit, Mich.

Paiicškau DOMININKO ŠUKIO, 
kilęs iš Raudėnų, gyveno Kuršėnuo
se. Šiaulių apskr. Apie 20 metų at- 
jal atvažiavo j Ameriką, gyveno 
Lynne. Prašau atsišnvkti. turu s :ir- 
bų reikalą. Kurie žinote kur jis ran
dasi, malonėkite pranešti. (8

V adas Spakauskas
71 Orchard st., W. Lynn, Mass. I

Paj cšl au ANNA UNGUS, p'rm 
dviejų metų gyveno Pa a jena. Calif. 
T riu s'arb'i icikala; malonėkit man 
lašvt -ekančiu adresj: A M.
253 Broadway, So. Bo ton, Mas;.

Pajieš'au ONOS PUIDOKAITČS, 
išvažiavo iš Lietuve; po karo; paei
na iš Kretingos apskr . Plate ių mie 
telio. Gyw no Chicagoje. Piašatt a‘"i- 
šaukti. Jei kas žino a ie ją. prašau 
pranešti jos adresą, busiu labai dė
kinga , t7)

Magdalena Balčienė-Ma iliausl aite 
103 BtllC'-'orlr nve

Toronto, Ont., Canada.

Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda^ apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievinta>, ir kaip 
lupo Dievo sunumi.

TIKIME J KRISTI, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagony pa akų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
kr kščionys \adina pagonis bedie
viais Atrasite kad nei Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
ji ai buvo nukryžiavolas.

MM’AI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 11] pu lapių Kaina liktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afisc ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3501 So. Union A ve., 

CHICAGO, ILL.

TĖMYTINA.
KACHAN’S SALVE (Mestis) nau

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupuškimo), Poion Ivy, 
Alheet's (sutrukime ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MOSTJES 70c. prisiun- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
Tą Stebėtiną Mostį galima gaut pa-

--------------------------------------------------- rašant pus:
. , KACHAN LABORATORIES,APSIVt.DIMAI. NORTIJBORO, MASS. ;

Pajieskau gyvenimui draugės, ne Go. a Farma ParsicluoJa.
senesnės 45 metų, kuri mylėtų švarų 
gyvenimą ant ūkės. Ant farmo yra 
visko pilnai. Gali turėt ir vaikų, jei
gu tik butų protingi ir geri. Su laiš
ku prašau prisiųst ir paveikslą. Ar
čiau susipažinsime laiškais. (8) 

Casev Kibart
K. F. D. 3, Hart, Mich.

Chicagos univ. 67,200,000 kad 18 vasario Brooklyne 
Rochesterio 58,008,103 yra ' ’’
Texas univers. 33,642,546 Lietuvių Kongreso

... 33,000,000 prakalbos Lietuvos nepri- 
.. 32,000,238 klausomybei paminėti. Ta- 
.. 30,889,031' čiau socialistai tose prakal- 
.. 30,311,743 bose nedalyvausią. Jie ne- 
.. 26,929,810 galėję susitarti su komunis

tais dėl kalbėtojų. Taigi 
prakalbos esančios vienų 
komunistų, o ne Bendro 
Fronto. (Sekančiam “Ke
leivy” tilps visas paaiškini
mas.)

M. L T. ..
Stanford ..
Duke ......
Cornell ...
Princeton
Inicialai M. L T. reiškia 

Massachusetts Technologi
jos Institutą. Tai irgi Bosto
no mokykla. Be Harvardo ir 
M. L T., Bostone yra d a vi
sa eilė kolegijų ir mažesnių 
universitetų.

rengiamos Amerikos
vardu

Pajieskau pusamžės merginos n r 
našlės tikslu apsivesti. Aš esu vaiki
nas, fermeris. Mylėčiau kurios ne
vartoja svaiginančių gėrimų. Prašau 
prisiųst ir paveikslų; arčiau susipa
žinsime per laišką. Adresas: 17)
A. R., Box 651, Rhinelander, Wis.

Kurie norit įsigyt gerą farmą, tam 
gera proga. Nėra kalnų, nei akmenų, 
labai puiki vieta, didelė upė teka per 
farmą. Maži mortgičiai ir visai ma
žai reikia jmokėt. Savininkas numi- 

(rė, persunku apdirbt. Augęs vyras, 
galėtų prisidėt į partnerius. Smul
kiau paaiškinsiu laišku. (8)

I M. Wilbur, R. F. D. 2, Exeter, N. H>

Jieškau Darbo ant Farmu
Pas gerų žmogų arba našle mote

rį; aš galiu dirbt kaip darbininkas ir 
galiu gaspadoriaut, esu našlys, 50 
metų, moku gerai visokį darbų ir ga
liu pataisyt. Kas vasara dirbu ant 
farntų. nesu girtuoklis, tabako nevar
toju. Kam toks darbininkas reikalin
gas, prašau atrašvt laiškų.

JOE IZDANAS (7)
208 W. Main st., Westville, III.

NORWOOD, MASS.
Kodėl jie “sulindo į skylę?”

SLA. 131 kuopos sausio 
mėnesio susirinkime buvo 
kalbama, kad reikia sureng
ti pikniką sekančią vasarą. 
Tūli norėjo rengti So. Bos
tono Keistučio Draugystės 
Parke, East Dedhame. Bet 
Tumavičiai tam priešinosi. 
Girdi, “Įlysim į skylę.” Tu- 
mąvičienė sako, kad pernai 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Kliubas buvo surengęs 
pikniką Keistučio Parke, tai 
jeigu buvę $800, bet vistiek 
įlindo į skylę apie $70. Mat, 
rengiant tenai pikniką daug 
pasidaro išlaidų. Sako, rei
kia net 3 policmanus pasi
samdyti.

Nekurie nariai labai nusi
stebėjo, dėl tiek daug išlai
dų, ir tuoj vienas kito pa- 
šnabždoms pradėjo klausi
nėt, kas valdo tą draugiją? 
Gal tie “komsomolcai,” a- 
pie kuriuos “Sandara” tiek 
daug rašė? Bet paaiškėjo, 
kad tą draugiją valdo “pa
tentuoti” tautininkai-sanda- 
riečiai.

Jei p. Tumavičienė teisy
bę sakė, kad to pikniko ren
gėjai tiek daug išlaidų turė-

Japonija Slepia Lai
vyno Statybą.

Didžiosios "valstybės turi 
padariusios sutartį, kuri pa
sako, kokio didžio karo lai
vai gali but statomi. Tą su
tartį yra pasirašiusi ir Japo
nija, tačiau paskutiniais lai
kais pastebėta, kad japonai 
jos nesilaiko ir, apgaudinė
dami kitas valstybes, staty
dina daug 'pavojingesnius 
laivus, negu kitos šalys. To
dėl Amerika nusiuntė Japo
nijai griežtą reikalavimą, 
kad ji pasakytų teisybę, ko
kio didžio laivus ji dabai 
statydina. Japonija atsakė, 
kad ji negalinti savo pa
slapčių niekam išduoti. Tuo 
labai susirūpino netik Ame
rika, bet ir kitos valstybės. 
Išrodo, kad dabar prasidės 
pramuštagalviškos laivynų 
didinimo lengtynės. Tokios 
lenktynės, žinoma, turės pa
sibaigti viso pasaulio karu ir 
gal visasvetine revoliucija.

BROOKLYNO SOCIALI
STU PRANEŠIMAS.

Einant “Keleiviui” į spau
dą. gavome iš Brooklyno 
LSS. 19 kuopos pranešimą, jo, tai jau čia ne Keistučio

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

štai kaip išrodė Sovietų Rusijos baliunas, “SSSR—V6,” . 
kuris besiruošdamas kelionėn gelbėti rusų mokslininkus 
nuo ledo lyties, netoli nuo Murmansko atsimušė j kalną ' 
ir žuvo kartu su 13 žmonių.

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE

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

Parką reikia kaltinti, bet 
veikiausia pikniko renginio 
komisiją, kad “įlindo į sky-

Jieškau Darbo ant Farmos.
Esu patyręs visokius farmų dar^ 

bus, mokinuos ūkio mokykloje Ma- 
! dison, Wis. Maldau traktorių, Tro- 
I kus, Karus. Moku Karpenderiaut.
Jaunas vyras. Klauskite laišku.

J. J’. SHALTIS (7JĮ
Route 1, Box 88, Libertyville, Ill. ■

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimtsĮ 
Augmenimis, žievėmis, Žiedais, Sėk? 
lom ir Lapais., Joje telpa 311 vardii 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ,ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir khip reikia vartoti. Kai- 

I na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierinį dolerį laiške. Adresas: .

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

lę.” Butų gerai, kad to pik
niko kuris komisijos narys 
viešai paaiškintų, kiek rei
kia gauti pajamų Keistučio 
Parke, kad neįlysti “į sky
lę”? Ir kiek reikia turėti pa
jamų, kad draugijai liktų 
nors mizerno pelno—20-40 
dolerių?

Apie 3 metai atgal šios 
valstijos sandarieČių apskri
tys turėjo Norwoode konfe
renciją, kurioje pikniko ko
misija davė raportą apie bu
vusį Montelloje pikniką. 
Raporte žymėjo, kad pikni
ke alaus išgėrė už suvirš 
šimtą dolerių. Reiškia, turė
jo but daug žmonių, ir rei
kėjo padaryti apie šimtą 
dolerių pelno. Tačiau ir čia 
pelno beveik neliko. O Mon- 
tellos parke jau negalima 
sakyti apie dideles išlaidas. 
Ten užtenka tik vieno “po- 
licmano.”

Mes, Norwoodieciai, kai 
susirengiam pikniką, tai jei 
būna tiek žmonių, kad išge-
ria 3 bačkas alaus, tai gryno 
pelno lieka apie 30 dolerių 
ir daugiau. O jei sandarie
Čių apskričio piknike alaus 
išgerta už $100 su viršum, 
tai turėjo but apie 10 bač
kų, ir vistiek apskričiui ne
liko nei 30 dolerių pelno. 
Kažin, kodėl tie žmonės 
mėgsta lysti “į skylę?”

Keistutis.

Svei kata—Turtas
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik butų sveiku. Broli ir Sepe, jeigu 
tu įvertini Sveikatų ir jų branfcini, tai 
prižiūrėk jį. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmų, rankų ir kojij 
gėlimą, niksteiėjimų, nuovargį, šaltį, 
ranku-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk D E K S N I O GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje galin
gų šilumą, šildomą kaip saulės spin
duliai, sunaikina reumatiškus skaus
mus ir palengvina žmogui. Deksniu 
Galinga Mostis lUK-tančiams pagel
bėjo. pagelbės ir tamstai. GAKAN- 
TUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinant.

Kaina 75c., $1.50 ir S3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonemis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visadų 
taip DEKEN’S OITMENT.

PASARGA: Jeigu norite gauti 
tikrąją Deksnio Galingą Mostį ir pa?; 
sekmos, tai visada klausk taip: DE-: 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas iri 
siulvtų.

Visada žiūrėkite, kad but užrašytų 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
gausite tikrąją Deksnio Galingų 
Mostį. Parsiduoda visur.

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

HARTFORD, CONN.
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
Juodgalviai, rud
galviai, gelton-i 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą

GEO.
BENDORA1TIS 
520 Wilion St- 

Waterbury, Conn.

i SVARBUS ATSITIKIMAI
i ĮVYKSTA KASDIEN
; TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS" 

REIKIA TURĖTI KASDIEN
Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 

j kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.”;, 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIE NAS.”

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

i ~ " • — 11 — ~

į “NAUJIENOS”
j 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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 M. MICHELSONIENĖ.
KIEK MOTERŲ DIRBA 
AMERIKOS PRAMONĖJ.

Šiomis dienomis Agrikul
tūros Departamentas Wa^h- 
ingtone išleido p-lės Mary 
Elizabeth Pidgeon parašy
tą knygą “Moterys Jungti
nėse Valstijose,” kur ran
dam labai įdomių žinių apie 
moterų vaidmenį šios šalies 
pramonėj, mokykloj ir kito
se srityse.

Pagal 193.0 metų gyven
tojų surašymą, Amerikoje 
tais metais dirbo už algą 
11,000,000 moterų bei mer
ginų. Tai buvo šešis kartus 
daugiau, negu 20 metu 
prieš tai. Šiandien, be abe
jonės, dirba daugiau da 
kaip 1930 metais.

Buvo laikai, kuomet mo
teries vieta buvo namuose. 
Ji netiktai gamino valgyt ii 
skalbė drapanas, bet siuve 
tas drapanas, mokino vai
kus skaityt ir slaugė ligo
nius, kuomet kas iš namiš
kių susirgdavo.

Bet mašinų atsiradimas 
padarė revoliuciją moteries 
gyvenime. Mašinos pradėjo 
gaminti viską taip pigiai, 
kad namuose jau nebeužsi- 
mokėjo rankomis nei austi, 
nei siūti, nei kitų darbų da
ryti. Kai fabrikas atėmė iš 
moteries darbą, moteriai te
ko eiti paskui tą darbą dirb
ti į fabriką. Ir štai, šiandien 
matom tūkstančius moterų 
prakaituojant netiktai audi
mo ir drapanų siuvimo 
dirbtuvėse, bet tūkstančiai 
jų dirba čeverykų fabrikuo
se, šilkų audeklinėse, odų 
pramonėj, knygų leidyklo
se, duonos kepyklose, gyvu
lių skerdyklose ir net gele
žies fabrikuose.

Mokykla atėmė iš mote- 
ties vaikų auklėjimą, ir mo
teris nuėjo paskui vaikus į 
mokyklą.

Ligoniai šiandien gydo
mi ligoninėse, ir moterys tu
ri juos tenai slaugyt. Joms 
tenka vykti net į karo lauką 
slaugyt sužeistuosius karei
vius.

Kaip uarodo 1930 metų 
cenzas, Amerikos mokyklo
se, raštinėse ir kitokiose 
profesijose tais metais dir
bo 1,986,000 moterų.

Valgyklose, prie valgių 
gaminimo ir stalų aptarna
vimo dirbo 3,180,000 mo- 
[bėrų.

Kai kas pasakys, kad tos 
fmoterys atima iš vyrų dar
bus. Žinoma, atima. Jeigu 
ne jos, jų darbą turėtų dirb
ti vyrai. Bet kas tuomet tu
rėtų tas moteris užlaikyti? 
Arba jų vyrai, arba tėvai. 
•Ar nebūtų tada vyrams sun
kiau? Žinoma, kad sunkiau. 
Dabar 11,000,000 ar dau
giau moterų ir merginų pa
sidaro pačios sau pragyve
nimą ir daugely atsitikimų 
užlaiko šeimynas. Taigi mo
terys neapsunkina vyrų, bet 
palengvina jiems.

;a pilna žaizdų ir mėlynių. 
Daktarai ir norsės, matyda
mi taip baisiai sužalotą 
mergaitę ir girdėdami nelai- 
ningą jos likimo istoriją, 
tegalėjo sulaikyti ašarų.

Hurban’ienė gi nesigaili 
mergaitės ir nesigėdi savo 
žvėriško pasielgimo. Ji dar 
abiau įsiuto ant tos mergai
tės, kad dėl jos pateko ka- 
ėjiman. Jei ji dabar galėtų 
irieiti prie tos mergaitės,1 
urbut visai ją pasmaugtų, i

Vyrai Esą Geresni Siuvėjai Negu Moterys

Jack fits teacher for a dress

-

Only 16, 
sews way to fame

mteų a nžiaus taimerių vaikas iš lovos, laimėjo pirmą dovaną siu-štai Jack Harmer, 16 
vimo konteste, kuriame dalyvavo 5,000 merginų. Jis čia parodytas taikant kostiumą vie
nai mokytojai.

KODĖL NESIMATO NU- i 
PEIKUSIŲ MOTERŲ?
Šiandien Jungtinėse Vai

tuose yra tiek pat plikių' 
noterų, kiek ir vyrų, sako 
Albertas Simomonas, kuris! 
au per 50 metų dirba vyrų 
r moterų panikas. i

Jis tikrina, jog vien dėl 
o, kad moterys daug dau-i 
Jau paiso apie savo išžiūrą, 
legu vyrai, visai nesimato 
luplikusių moterų. Iš dalies 
plikiai moteriai yra leng-1 
ziau ir paslėpti savo plikę , 
oo ilgais plaukais, negu vy-' 
■ui po trumpais. Antra, mo
terų mados ir suraityti plau-I . . ......
kai daug naturališkiau atro- ■ plikių aktorių nei dainimn- 
do, negu vyrų, todėl ir už- l^ų. Kodėl? Ogi todėl, kad 
dėtas panikas sunku ant jų | jie nešioja parūkus. Dauge- 
galvų pastebėti. ; lis plikių turtuolių, kurie tu-

Moterys moka ir netingi 
pasipuošti ir gabiai paslėp
ti visus nemalonius truku
mus, o vyrai kaip tik prie
šingai: jie nenori nešioti 
panikų ir dauguma visai ne
paiso, ar jie pliki, ar ne.

“Jus nekuomet nematot

PITTSBURGHO MARGUMYNAI.
Šiurpulingas įvykis.

... .. . . . . Sausio 22 d. konsteibelio
ri užtektinai laiko ir pinigų, pagelbininkas (deputy) nu- 
. ............ . ..... ...q . jU0CĮvej(]^i0 namus iš-

kolektuoti $25.00 nuomos, 
kad Jung- Juodveidis, Eugene Cole, 45 

iti’o rlnn. _ i _ _ ___ _ • _

taipgi nešioja patukas,” sa
ko Simonsonas.

Jisai tvirtina, i 
tinėse Valstijose yra dau
giau kaip 100,000 vyrų ir 
moterų, kurie nuolatos ne
šioja panikas.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
| bus pakelta iki 55 argenti- 
i niškų pezų už hektarą, mat 

-’--'■-ji kompanija žada 
savo lėšomis pravesti kelią 

! čia per miškus. Bet dekretas 
dar nepasirodė. (55 Argen
tinos pezai yra Ivgus $16.— 
“Kel.” Red.)

Lietuvių kolonija Parag
vajuje.

“Argentinos Lietuvių Bal- minėtoji 
se” skaitom, kad yra lietu- ° 
vių ir Paragvajuje. Vienas 
iš jų rašo:

1935 m. Paragvajuje įsi
kūrė lietuvių kolonija vardu 
“Baltica.” Iš pradžių kolo- 
nijon įsirašė 10 šeimynų, o 
dabar joje gyvena apie 200 , 
šeimynų ir kas sąvaitė at-1 
vyksta naujų kolonistų.

Kiekvienas Lietuvos pi- . -_ , T7- ,
lietis turime išsikirtę miško Y1?. P^ras Herkulis, 
ir sėjame nuo 4 su puse iki clzl.° J.? dieną Verkulis, su- 
5 ha. Daugiausia savo plote S1PJ}C1J§S su buvusiu dvaro 
sėjame vatą ir pupeles, ku- PŲZiuretoju portugalu, pa- 
rias eksportuojame. Parag- Jeulo į jį du revolverio su- 
vajaus miestas Encarnacion i VĮU> ° Paskm n- pats nusiso- 
nuo musų 18 kilometrų, o Y®- yer^uįs. Paeįna nuo 
artimiausias Argentinos §iaulių ir Lietuvoje paliko 
miestas Parana, už upės Pa- i Ymona ir vaikus. Argentine- 
rana, 
ną. j -

Mes pirmosios 10 lietuviu cl 
šeimynų pradėjome ukinin- an&dų sandėlyje.

Nusišovė Petras Verkulis.
“P. A. Žinios” rašo:
“Netoli nuo Mardel Pla- 

įtos, Argentinoje, vieno dva
ro prižiūrėtoju dirbo lietu- 

‘ “ ----- Gruo-

priešais Encarnacio- Je gyveno 8 metus. Buvo.40 
į metų amžiaus. Anksčiau 

Pineyroje viename

metų amžiaus, dirbo prie 
WPA, bet jo namuose sirgo 
2 jo vaikai skarlatina ir na
mai buvo sveikatos departa
mento užkvarantinuoti ir 
prie durų pridėtas raštas, 
kad niekam nevalia tenai 
įneiti nei išeiti.

Konsteibelio pagelbinin- 
kas A. Conroy visai nieko 
nepaisydamas nuėjo reika
lauti pinigų ir vedėsi su sa
vim žydą Abromovitzą, ant- 
rarankių rakandų pirklį, ir 
porą darbininkų, kurie bu
vo pasirengę imti negro ra
kandus už nemokėtą nuo
mą, krauti į troką ir vežti.

Juodveidis paprašė ne
prašytų svečių išeiti, duoda
mas jiems 10 minutų laiko; 
nuėjęs į kitą kambarį atsi
nešė šautuvą ir vėl pareika
lavo, kad neprašyti svečiai 
išsinešdintų. Bet konsteibe
lio pagelbininkas griebė už 
savo revolverio; tuomet 
juodveidis paleido į jį šūvį 
ir užmušė vietoje.

Juodveidis dabar yra kal
tinamas kaip žmogžudys, 
tačiali sveikatos' departa-

j veidžio namus, kurie buvo 
1 užkvarantinuoti dėl ligos. 
Policijos teisme jie visi už
simokėjo po $100 pabau
dos. ’Šitaip dalykams sto
vint, nėra abejonės kad 
teismas juodveidį išteisins.

To viso įvykio šiurpulin
gumas yra tame, kad minė
tas konsteibelis, įstatymu 
pasiremdamas, buvo prisi
rengęs mesti iš lovos sergan
čius bedarbio vaikus ir vež
ti paskutinius jo rakandus, 
nepaisydamas nei to. kad 
bus platinama užkrečiama 
liga.

Naujienos iš Kanados
AngliakaHų Unijos Konfe

rencija Calgary.
Calgary, Alberta. — Pra- 

I ėjusio sausio 5, 6, 7 ir 8 die
nomis šiame Albertos pro
vincijos didmiesty įv.vkc 
angliakasių kuopa atstovi; 
konferencija, vadovaujant 
United Mine Workers oi 
America unijai. Kožna kuo
pa turėjo prisiųsti vieną at
stovą, o didesnės ir du. Mi
nėtoji konferencija įvyko 
nuo dviejų provincijų Al
bertos. ir British Columbia. 
Viso delegatu dalyvavo a- 
pie 70.

Angliakasių kontraktas su 
kasyklų kompanijomis baig 
'is šių metų 1 kovo, taigi ši 
konferencija svarstė, ko rei
kia reikalauti darant naują 

: kontraktą. Buvo įvairių 
nuomonių ir nemaža ginčų 
nes skirtingų apylinkių skir
tingos. ir apystovos. Vienoj 
apylinkėj mainerys gauna 
$4.00 į dieną, kitoj apylin
kėj $5.25, o dar kisos? apy
linkėse net $5.75. Visose ka
syklose iki šiam laikui buvo 
8 valandų darbo diena. Al
bertos provincijoj daugiau
sia minkštosios anglis, ku
rios vartojamos tik namų 
kurui ir todėlei tos kasyklos 
dirba tik žiemos metu, o ant 
vasaros stovi uždarytos. Bet 
B. C. provincijoj ir iš dalies 
Albertoje yra “garo anglis” 
(steam coal). Tos kasyklos 
dirba visą metą. Po ilgų kal
bų ir ginčų priimta apie 32 
rezoliucijos, kurių reikala
vimai svarbiausieji yra šie: 

į šešių valandų darbo diena 
ir 5 dienų savaitė. Sekma
dieniais ir kitomis šventė
mis dvygubai. O iki šiol bu
vo ar viršlaikis ir sekmadie
niai vienodi — tas pats už
mokestis, kaip ir šiokiomis 
darbo dienomis.

Algos pakėlimas “ruimų” 
kasyklose 20 procentų, ir 40 

. procentų “ilgų sienų” kasy
klose (longwall). Nes ir 

j pragyvenimo reikmenis pa- 

nant su 1933 ir 1934 m. 
Prausyklos prie kasyklų 
esančios turi būti be mokes- 
ties. Iki šiol išskaitydavo 85 
centus už mėnesį. Anglį

kovo 31 d. vistiek užsida
ro visai vasarai ir angliaka
siai su didesnėm .šeimom 
priversti eiti ant valdžios 
pašalpos. Taigi, jeigu strei- 

iką pradėti nuo kovo 31 d., 
i kada tokios kasyklos papra
stai užsidaro, tai, supranta- 

Ima, kompanijos tokių strei- 
j kų nepaisys. O valdžia vi- 
1 šiuomet palaikys kompani
jų pusę ir tuomet valdžios 
pašalpos nėra. Bet “garo 
anglies” kasyklom tiktų 
pradėti streiką nuo kovo 31, 
nes tos kasyklos ir vasarą 
dirba. Taigi buvo kalbama 
bendrai pradėti streiką nuo 
lugsėjo 1 d., jei kompanijos 
nesutiks su minėtom sąly
gom. Galutinai iš mus kuo
pos delegato nepatyriau, ar 
nutarė streiką pradėti nuo 
kovo 31 d., ar nuo rugsėjo 
1 d. Bet unijos centras iš 
Calgary’o praneš kuopoms 
apie streiko laiką ir kitus su 
tuo surištus reikalus.

Kaip matyt iš vietinių 
laikraščių, kompanijos la
bai priešingos 6 valandų 
darbo dienai. Užmokestį 
gal ir sutiktų kiek pakelti, 
4ies ir pragyvenimas jau žy
miai pakilo. Todėlei labai 
galimas daiktas, kad be 
streikų neapsieisime.

Bijūnas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Iš lietuviškų draugijų.
Sausio 23 d. Lietuvių Mo

kslo Draugystės svetainėje' 
įvyko Lietuvių Tautiškų ka-| 
pinių bendrovės susirinki-1_____
mas, kur dalyvavo _apie 40; kilo°apie 50 procentų, lygi-
draugijų atstovų, šėrininkų 
ir lotų savininkų.

Valdyba patiekė metinius 
raportus ir padalyta kelia- 
tas nutarimų kapinių page
rinimui. angliakasiams turi parduoti

Valdyba šiems metams tokia kaina, kiek kompani- 
pasiliko ta pati. ; jai kainuoja jos pagamini-

Po susirinkimo toje pa- mas. O iki šiol parduodavo 
čioje svetainėje Soho darbš- rinkos kaina. Metus išdir- 
čiausios moterys paruošė bus vienoj kompanijoj, turi 
skanią vakarienę kapinių būti viena savaitė apmoka- 
naudai, kurioje dalyvavo a- mų atostogų'
pie 200 svečių ir viešnių.

mento viršininkai patraukė \ diskas praėjo geriausioje 
atsakomybėn antrarankių | nuotaikoje.
rakandų pirklį ir jo darbi- . “ y .
ninkus už laužimąsi j juod- ^ori Pana)klnti 34 ateivių

O. jBeckeriui. — (1) Me
nu vadinasi mokėjimas pri
taikyti kūrybai savo gabu
mus. Skulptoriai, paveikslų 
piešėjai, raižytojai, dailiųjų 
metalo darbų kūrėjai yra 
menininkai; jie kuria mena.
(2) Žodis “metropolis” reiš
kia vyriausi miestą, sostinę.
(3) Žodis “imperial” reiš
kia tokį daiktą, kuris pri
klauso arba atitinka impe- f 
rijai.

J. Malinauskui. — Infor
macijų apie D-rą Šliupą ir 
Svarauską musų redakcija 
nekuomet nieko neprašė. 
Ar ne per klaidą tamsta mus 
informuoji apie juos?

T. Stelmokui. — Kas tą 
vyrą nakties laiku kuteno, 
mes nežinom, tik galim už
tikrinti, kad tai negalėjo 
but velnias, nes tokių daly
ku pasauly visai nėra. “Ke
leiviu” nedėsime.

A. Venskui. — Ačiū UŽ 
pinigais ir patarimus Maikio 
tėvui.

G. Smetonai. — Ačiū už 
pinigais. “Keleivį” siuntinė- 
sime.

S. Rimidžiui. — Anekdo-

11 KJ
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Dideli

ŽIAURI MOTERIS.
New Jersey valstijoj. W. 

New York miestely, buvo 
areštuota tūla Helena Hur
ban’ienė už žiaurų pasielgi
mą su pustrečių metų mer
gaite, kuri buvo palikta pas 
ją ant “burdo.” Mergaitės 
motina buvo neištekėjusi 
mergina.

Tai buvo tikrai nekalta 
auka uždraustos meilės! Ne
turėdama kur savo mergai
tės padėti, motina paliko ją 
Hurban’ienės globoj, mo
kėdama jai po kelis dole
rius kas savaitę. Bet ši be
širdė moteris, vietoj prižiū
rėti mažą mergaitę, ją kan
kino kaip tik Įmanydama. 
Kūdikis dabar randasi ligo
ninėj su nupešiotais plau
kais, suplota nusiuke, per
skelta apatine lupūke, nu
šutintu veiduku, ir šiaip vi-

kauti neturėdami nei vieno 
cento.

Čia miškas panašus į Lie
tuvos mišką. Du vyrukai per 
2 savaites gali iškirsti 1 ha 
miško ir per mėnesį jį sude-' 
ginti. Dar savaitę pasidar- I 
bavus — suvilkus likusias 
šakas į krūvas, liks tik sto-; 
resni, tarp kurių jau galima 
sodinti kukurųzus. Žiemos 
metu sudeginus storuosius I 
medžius, lieka tik kelmai. I 
Bet kelmas nuo kelmo tolo-i 
ka, taip kad galima arti ii • 
akėti antruosiuose metuose. 
Svarbu tai, kad nuvalius 
mišką, žemė buna labai der-1 
linga ir vieno meto bėgyje ' 
sėjame ir nuimame net tris 
derlius.

Už vieną Suvienytų Vals-1 
tijų dolerį dabar mokama 1 
apie 320 paragvajiškų pe- i 
zų.

“Baltikos” kolonistai že
mę perkame iš Rerevego 
kompanijos per Paragva- * 
jaus vyriausybę. Kaina: 36 
Argentinos pezai hektarui. 
Duodama išsimokėjimui 7 , 
metams, bet pirmus du me- ■ 
tus mokėti nereikia. Nuo 
gegužės mėnesio 1937 metų 
girdime, kad žemės kaina j

Žiaurios Moteries Sužalota

Štai kaip išrodo ta 2 metų amžiaus mergaitė Onutė, kurią 
Helena Hurban’ienė augindama kankino. Netekėjusi mo
tina atidavė savo kūdikį Hurban’ienei auginti ir mokėjo 
už “burda.”

----- Z---- ~ pilietybę.
Mergaitė. .šiomis dienomis Jungti-

& I mų Valstijų prokuroras pa-
I reikalavo, kad butų panai
kinta 34 ateivių pilietybėj

1 Savo reikalavimą jis pama- 
. luoja tuo, kad tie asmenys,
nors yra priėmę Amerikos' 
pilietybę, bet neturėjo in- 
tenciio" pastoviai gyventi % 

' šioje šalyje. 26 jų yra italai, j
2 turkai, 1 lenkas, 1 anglas 
ir 1 jugoslavas.

Teismas davė laiko tiems
i asmeninis iki 1 rugpiučio šių 
metu įrodyti, kodėl jų pilie
tybė neturi būti panaikinta.

Reporteris.

Universal, Ind. Prisiunčiu 
$2 už “Keleivį” ir 25c. už ' 
Kalendorių. Buvau sunkiai j s 
susirgęs jau maniau reiks | 
atsisveikinti su seniu, bet da | 
atsigriebiau ir jau kiek stip- ® 
resnis. Skaitau “Keleivį,” | 
“Naujienas” ir “Tėvynę.” | 
Su guodone

Mikas Krizinauskas. £
Sianrinčj,

Labai sunku tikėti, kad 
kompanijos priimtų šitokias 
išlygas, todėlei galima lauk
ti streikų. Bet su streikais 
vėl nepatogumas, nes mink- ta gera, bet į laikraštį negą- 
štujų anglių kasyklos nuo Įima dėt.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Istorija Suvienytų Vaistini i
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimų Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
merika, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny- 
[U ‘oSnoiųį •Bfionipsuoyj hfjjsĮBĄ tv) 
1896, pusi 36-1. Gražiuose audimo 
apdaruose..................................    $2.25

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

dėklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS -TUSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knyeroje yra trijų rusių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Šiaulių 
sudegė 

noj-
Pereit 

meiy bt 
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du sakė 
tik gynę: 
šasi tie, 
raščių.
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Fašistiškos Vestuvės.
Septintas Puslapis

1 KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
įj (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

k užsida- 
angliaka- 

n šeimom 
valdžios 

eigų strei- 
ovo 31 d., 
los papra- 
supranta- 

okių strei- 
,-aidžia vi- 
kompani- 

;t valdžios 
Bet “garo 
lom tiktų 
o kovo 31, 
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6 valandų 
Užmokesti 
iek pakelti, 
nas jau žy- 
delei labai 
, kad be 
ime.

Bijūnas.

RYMAI
— (1) Me- 
cėjimas pri- 
savo gabu- 

., paveikslų 
jai, dailiųjų 
mrėjai yra 
kuria mena, 
jpolis” reiš- 
stą, sostine, 
jerial” reiš- 
, kuris pri
tinka impe-

ti. — Infor- 
rą Šliupą ir 
u redakcija 
o neprašė. 

. tamsta mus 
juos?

. — Kas tą 
ku kuteno, 
k galim už- 
ai negalėjo 
; tokių daly- 
i nėra. “Ke-

Dideli Gaisrai Lie
tuvoje.

Lietuvos Žmonės Jau 
Nebegauna Malkų.

Šiauliuose ir Mažeikiuose 
sudegė linų fabrikai, o Ute 

noj—elektros stotis.
Pereitam “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad Šiau 
liuose ugnis sunaikino linų 
fabriką “Litlin.” Dabar g' 
pranešama, kad kitas tok: 
pat fabrikas sudegė ir Ma 
žeikiuose, o Utenoj sudegu 
elektros stotis.

Apie Mažeikių gaisrą ži 
nios tokios:

Sausio 20 rytą Mažeikiu 
linų apdirbimo fabrike 
“Žempaklin” kilo dideli:' 
gaisras. Gaisrą gesino 4 ug 
niagesių komandoj bet ge
sinimo darbai labai sunkiai 
vyko, nes degė fabriko vi 
dus, kur buvo sukrauta ne , 
maža linų. Murai sprogus I 
sužeisti 3 daibininkai, iš ji 
vienas sunkiai. Gesinime 
darbus labai trukdė van
dens trukumas, nes vandenį 
reikėjo gabenti iš už pusės 
kilometro esančio upelio. 
Fabrikas buvo gana didelis, 
jis priklausė pirkliui Tuvje 
ir Ko. Jame buvo rengiami 
linai eksportui. Nuostolių 
siekia apie pusę miliono 
litų.

O Utenoj buvę taip: nak
ties laiku, iš 22 į 23 sausio, 
užsidegė elektros stotis. Ug
nį gesino Utenos ir iš Uk
mergės pašaukti ugniage
siai.

Ugnis buvo persimetus ir 
trečian aukštan, kur yra 
malūnas. Apsvilo malūno 
mašinos, stogas, ramsčiai, 
lotavai ir kitkas. Malūno sa
vininkui, jo teigimu, esą pa
daryta apie 40,000 litų nuo
stolių.

Gaisro priežasčiai tirti ii 
nuostoliams apskaičiuoti su
daryta komisija, kuri jau 
pradėjo darbą.

Stoties savininko duome
nimis gaisras padaręs apie 
100,000 litų nuostolių.

Girias tautininkai išparda
vė užsieniams.

“Lietuvos Ūkininko” ko
respondentas rašo iš Žaga
rės:

Žagarė. Sausio 17 dieną 
Žagarėje įvyko miško var
žytinės. Parduodamas miš
kas buvo labai varžomas. 
Ypatingai buvo varžoma

j malkinis miškas ir pagamin
tos malkos; buvo įvaržoma 
net 30—40 procentų aukš
čiau kainuotos sumos.

Yra ūkininkų, kurie miš
ko dar visai nėra pirkę. Miš
ko trukumu ūkininkai labai 
susirūpinę, tuo labiau, kad 
ir kitose aplinkinėse girinin
kijose yra miško trukumas.

Kitas rašo iš Mariampo-
, lės:

Daugumas mariamjiolie- 
; \ čių ūkininkų skundžiasi, 

kad negali įpirkti nei malki
nės, nei statybinės medžia
gos trobesiams remontuoti 
bei naujiems statyti.

Sueina gaspadoriai į miš
ko varžytines, tai jiems net 
galva pučiasi nuo tokių pa
sakiškų sumų, kurias įsige
na tie patys vargšai ūkinin
kėliai. Rodos, jie nežino, 
kad tą išstatytą vienetą te
gali tik vienas nupirkti, ku
rio kišeniui dar vėjas ne
švilpia. Kartais taip įsisma- žiavimas yra nelabai gali- 
gina bevarydami, kad’užsi- w’"" 
miršta ar protą turi.

Trečias tą patį praneša iš
Vainuto:

Fašistų erštas Mussolinis veda savo brolio dukterį prie 
šliubo. Ji ištekėjo už grafo Teodoranni.

PAPILĖS APYLINKĖJ 
NĖRA VANDENS.

Papilė. Dėl sauso rudens 
ir dabartinio šalčio daug 
kam trūksta šuliniuos van
dens ir visą reikiamą vande
nį tenka privežti iš Ventos 
upės. Bet Venta turi aukštus 
krantus ir su vandeniu išva-

1 VV'l rmlnkni n-nli.

mas. Visų patogiausias pri
važiavimas yra per žymaus 
laisvamanio Jono Montvydo 
sodybą šišiškių kaime. Tai 
čia dauguma apylinkės gy-

gaudami maisto laukuose, 
apie namus jaukus sukinė
jasi. Net vilkai kai kur pasi
rodo. Daug kas bėdavoja 
negavęs malkų, neturįs kuo 
pasikūrenti. Ateinančiais 
metais gal ir rugiai iššusti 
po sniegu: prie devynių ne
laimių gal dešimtas badas 
prisidėti.

ŽMONĖS GRĮŽTA PRIE 
SKILTUVŲ.

“Lietu vos Ūkininkas”
Kiekvienais metais su miš čia dWma apylinkės ąy- praneša, kad Lietuvoje la- 
Kiekvienais metais su mis vent0JlJ ir važiuoja vežtis bai sumažėjo degtukų su- 

-an?oIlhl™aiVvandens. Anksčiau už lais-! naudojimas. Žmonės neturi 
) T’hi^fn ’ “ metai- vamaniškas idėjas jis apy-jiš ko degtuku.nusipirkti, tai

ŠavSybės yra įparei- I
guotos ūkininkams išduoti 
atitinkamus liudijimus, kad 
jiems miškas yra tikrai rei
kalingas ir kad tuo kelią už
kirtus įvairiems vertelgoms. 
Bet kad ir su tokiais liudiji
mais miško pirkėjų varžyti
nių dieną yra tiek daug, kad 
nusiperka vos kelintas.

Į Pirmasis Lietuvos 
Geležinkelis.

Pirmasis Lietuvos valsty
bės geležingelis prieš 15 
metu bvvo nutiestas demo
kratinės valdžios nuo Kazlų 
Rudos, per Mariampolę. iki 
Alytaus ir šeštokų. Len 
kams atkirtus Vilniaus kra 
štą. šeštoku stoty buvo pa
likę 6 garvežiai ir apie 3 00(! 
vagonų, kuriuos negalima, 
buvo naudoti, nes šeštokų 
stotis su gabalėliu geležių 
kelio nebuvo sujungta su ki
nis Lietuvos geležinkeliais.

Tede’1 nuo Kazlų Rudos 
stoties skubiai buvo tiesia
ma:' geležinkelis iki šešto 
ku. Geležinkelio statyba vy
riausybei nedaug kaštavo, 
nes medžiagos atsirado pa 
kankamai vietoje, darbus 
dirbo kariuomenės dalys, 
inžinieriams vadovaujant 
Kartu Mariamnolėie buvo 
pastatyta graži stotis. 1923 
metu sausio 5 dieną įvyko 
geležinkelio atidarymas ir 
ą dieną iš Kaziu Rudos pir 

mą karta į Mariampolę atė 
jo traukinys, mariampolie- 
čių iškilmingai sutiktas. Tą 
dieną atėjo išvadavimas 
šeštokuose atkirstiems gar
vežiams ir vagonams-, jau 
pradėjusiems rudyti.

Šitas geležinkelis turi ne
paprastos reikšmės Ma- 
riampolei. Dėl jo nuo 1923 
metų Mariampolėje padvi
gubėjo gyventojų skaičius 
ir miestas ekonomiškai pa
kilo, todėl pralenkdamas 
Vilkaviškį.

Dabar Mariampolės gele
žinkelio stotis virsta mieste
liu, aplink apstatyta gra
žiais namais, pačioje, stoty
je pridygo visa eilė sandė
lių ir kitu pastatų. Tai šau
nus paminklas demokrati
nei valdžiai. O tautininkų 
valdžios paminklas liks tįk 
kalėjimai.

e.
— Ačiū už 
imus Maikio

— Ačiū už 
vį” siuntinė-

— Anekdo- 
.ikraštį negą-

ŽMOGUS, KURIS STEBI
NA PASVALIO VALSČIŲ.

Pasvalio valsčiuje Putrių 
kaime gyvena aklas žmo
gus, Kazys Šalučka, kuris 
kad ir aklas būdamas, suge
ba dirbti įvairius darbus. 
Pav., bruka linus, pina įvai
rius krepšelius ir tt. Šviesa 
jam nereikalinga. Rudenį, 
užėjus linaručiui, pamatysi, 
kad jam karštuvai ant pe-

NAUJAS STIKLO FAB
RIKAS PRADĖJO 

DARBĄ.
Naujai pastatytas Alek

sote stiklo fabrikas “Elnias” 
prieš kurį laiką buvo spe
cialios komisijos patikrin
tas. Fabrikas mažesnius į- 
rengimo trukumus pašalino 
anksčiau nustatyto termino. 
Kitus įrengimų trukumu';

Fabrikasčiu, geležinė lazdele rankoj pašalins vėliau.
’ ’ " ---’i— | jau dirba.

taip kad ir kojos novišku budu. Progresas į 
' ; atbulą galą.

VILKAI PUOLA ŠUNIS.
Zapyškio ir Veiverių vals

čiuose vilkai puldinėją ūki
ninkų sodybas. Ūkininko 
' C v W-V 1-Airi m n iin t W v w 1 r-» i

kėjo, kad tokia šalta ir ne- i rrl°’1 ^Pyškio vaį’T’ J.1 .u^'" 
- . i ninko Milciaus, II Girirnn

1 vals. 
vilkai šunis užpuolė ir nune- 

.. šė nuo grandinių.

kiamas, i 
jam į savo žemę neleido į- 
kelti. Bet dabar tikintie
siems 'prireikus vandens, 
važiuoja pro jį, ir jis nie
kam nedraudžia.

eikslų, 
nkainu

JO

ir drožia jis sau į talką linų 
šukuoti. Nereikia jam nei 
palydovo. Apylinkėj jis vi
sur vienas išvaikšto ir nepa
klysta. Nuostabiausia tai, 
kad jis apylinkėj yra žino
mas kaip vienintelis akmen- 
skaldis. Reikia tik privesti i 
prie akmens, o toliau viską 
atlieka pats, puikiausiai su
randa akmens vidurį, kur 
skylę kalti, iškalęs parengia 
sprogimui, sprogus vėl su
grįžta prie akmens ir užsi
degęs pypkę laukia, kad at
eitum parodyt kitą akmenį.

ŽIAURI ŽIEMA. ,
Šiaulėnai. Niekas nesiti- ^mininkų kai

. s nejO, kau vviua oaiua 11 nc-

n1-' pastovi žiema bus, net laik- , . . .. .
Paščiuos buvo rašyta, kad ^aim?’ yeivei’ių . w • i v • n ■   i I Pa i rvii V"v 1 rv «re tyli z s I z> 11’šįmet šilta žiema bus. __
deja, visas pranašystes ir 
praktikas šunes ant uodegos 
nunešė: gamtos neatspėjo 
niekas. Neužšalus stora 
sniego danga, per 1 metrą 
storumo, apdengė laukus. 
Ši žiema ypač žiauri žvėre
liams ir paukščiams. Paukš
čiai išbadėję, ypač varnos, 
krinta ant žemės vos gyvos. 
Kurapkos ir kiti paukščiai 
lenda į triobas. Žvėiys, ne-

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšiua su už

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

1AKOS. 
j kainoje.

a knyga.
;us geriausia 
tiesiog papra- 
“Keleivio” ad-

)N, MASS.

SMARKUS MUŠIS AR- 
DAIČIUOSE.

Šiaulėnai. Prieą Kalėdas 
nežinia dėl ko tai gerokai 
įsigėrę susimušė tiys Gali
niai ir ketvirtas Vargonas. 
Per muštynes Pabambio 
kaimo Br. Galiniui buvo su
mušta ranka, įskilęs kaulas, 
o M. Galiniui sudaužyta 
galva (jis be sąmonės išvež
tas j Šiaulių ligoninę gydy
ti). Nors ir šiedu Pr. Galinis 
su Vargonų' sudaužyti, bet 
jiems jau teismas davė po 3 
mėnesius atostogų, nors juo-.
du sakė nebuvę užpuolikai, 
tik gynęsi. Daugiausia mu
šasi tie, kurie neskaito laik
raščių.

EKSKURSIJA
IDel informacijų kreipkitės
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Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPI!
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽES 3čia 1938

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

Whambvbg-wesican lime®'? 
aggjKORTH CBBMAM ILOYbĮsI

Radviliškis.— šiame val
sčiuje esant daug sniego, 
kurapkos ir kiškiai labai 
lendą prie žmonių gyvena
mų vietų, bet negailestingi 
žmonės, užuot vargšams pa
dėti, stato įvairias kilpas ir 
žabangas. Dabar jau išgau
dė kurapkas iki vienoš, va
dinasi “išgelbėjo” jas nuo 
bado.

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

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

Alytuje Suimta Jau
nų Vagių Gauja.
Gauja susidėjo iš 9 vaikų 

nuo 8 ligi 15 metų amžiaus. 
Jie prisipažino Alytaus mie
ste padarę 35 vagystes.

Vaikai iš tvartų vogdavo 
balandžius, iš parduotuvių 
pinigus, saldainius, ma.isto 
produktus, batų tepalą, pei
liukus ir kitokius smulkius 
daiktus. Iš atvažiavusiu į 
turgų ūkininkų vogdavo bo
tagus, vadeles ir sviesta.

Turgavietėje iš prekiuo- 
jančių karabelninku vog
davo bandeles, obuolius, še
rius. žaislus ir ką tik pa
griebdavo. Į butus taip pat 
lįsdavo vogti.

Šventoriuje per atlaidus 
pagrobė aukų dėžutę su pi
nigais.

Iš vaistinių sandėlių vog
davo tuščias bonkas ii- pas
kui vaistinėms tas bonkas 
pardavinėdavo. Be to, ne
pilnamečiai nusikaltėliai 
darydavo tokius šposus: iš 
vieno prekybininko 'tvarte 
naktį išsivesdavo arklius ir 
pasikinkę į roges, važinėda
vosi Alytaus apylinkėse 
linksmindavos. Prieš aušrą 
arklius vėl uždarydavo į 
tvartus. Tais pačiais ark
liais vaikai vieną sykį nu
važiavo pas vieną ūkininką, 
vogčiomis prisikrovė iš jc 
daržinės šieno vežimą ir tą 
šieną pardavė kitam ūkinin
kui.

Charakteringa, kad tų vai
kų daugumas yra iš persi
skyrusių šeimų, kurie auga 
be tinkamos globos ir prie
žiūros, skurdžiai gyvena.

Tą vaikų gaują šiomis 
dienomis policija išaiškino 
ir perdavė teismo organams.

DIDELĖ NELAIMĖ AL
SĖDŽIUOSE.

Prie pat Alsėdžių mieste
lio gyvena pil. Justas Uznis. 
Aną dieną Uznis su žmona 
reikalais, išėjo į miestelį, o 
grįčioje paliko lovoje be
miegančius tris mažame
čius vaikus: vieną 2 metų, 
antrą vienerių metų, o tre
čią 9 mėnesių amžiaus.

Išeidami Uzniai grįčios 
duris užrakinę.

Uzniams iš namų išėjus 
jų grįčioje kilo gaisras. Gai
sras kilęs nuo per daug iš
kūrentos krosnies ir pir
miausia užsidegus lova, ku
rioje gulėjo vaikai. Kai Uz
niai sugrįžo, pilna grįčia 
buvus durnų, o visi trys vai
kai lovoje jau buvę sudegę.

Šis baisus įvykis sujaudi
no visą Alsėdžių apylinkę.

“Moterystės Sakra
mentas' Nieko Ne

reiškia.
Paėmė šliubą, katalikai 
skaidosi kirviais galvas.

Iš teismu praktikos ma
tyt, kad Lietuvoje daugiau
sia nužudymu esti dėl šei
mos nesantaikos.

Sausio 15 d. Apeliaciniai 
i urnai, be Babravičiaus nu
žudymo bylos, sprendė dar 
vieną bylą, kuiė jau pagar
sėjusi kaip žmonų mainy
mo byla.

Biržų auskr., Daujėnų 
vals., Balečių kaimo gyven
tojas Pranas Prakapas su 
Emilija Čivaite labai mylė
josi, bet kaip tik paėmė baž
nyčioj šliubą, tuoj pradėjo 
viens kita nekerti. Petro 
Prakapo žmona susidrauga
vus su vyro broliu, Povilu 
Prakapu.

Toks netvarkingas Pra- 
kapų gyvenimas tęsėsi apie 

■16 metų, kol 1937 m. sausio 
29 diena atėjo tragiškas ga
las. Tą dieną Prakapienė iš
kėlė vaišes ir į tas vaišes bu
vo pakviestas dar ir Praka- 
pų kaimynas Antanas Nar
vydas.

Kai jau visi buvo įsigėrę, 
Petras Prakapas susitaręs 
su Narvydu mainytis žmo
nomis; Narvydas jau ir ėjęs 
prie Prakapienės. Povilas 
Prakapas Narvydui pavydė
jo savo mylimos ir dėl to 
Narvydui smogė kirviu į 
galvą; Narvydas krito vie
toje negyvas. Tuo pačiu me
tu, kai Povilas Prakapas 
mušė kirviu Narvydą, Pra
kapienė mažesniu kirviu 
daužė galvą savo vyrui Pet
rui. Užmušęs Narvidą, Po
vilas Prakapas kelis kirvio 
smūgius dar pridėjo į galvą 
ir savo broliui Petrui.

žmogžudžiai Narvydą pa
liko gulėti grįčioje prie du
rų, o Petrą paguldė į lovą ir 
uždegė grabnyčią, nes buvo 
religingi žmonės.

Apie Prakapo ir Narvydo 
nužudymą policijai prane
šė kaimynai.

Pov. Prakapas nubaustas 
visą amžių, o Prakapienė 
15 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Uraguay’aus Lietuvig Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

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

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

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

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

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

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų S2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

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

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

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
PETRAS RIMŠA ATVA

ŽIUOJA BOSTONAN.

Dailininkas Petras Rimša 
Keleivio” redakci- 

savo kuri- 
Amerikoje 
ir neilgai 
į Bostoną, 
jis Balti-

praneša 
jai, kad daugiau 
nių parodų jis 
jau nedarysiąs 
trukus atvyksiąs 
Dabartiniu laiku 
morėj, kur buvo jo paskuti
nė paroda.

Jis rašo:
“Su parodomis jau baig

ta. Kad jomis vėl nesusigun- 
dyčiau, bareljefų rėmus su
naikinau, statulų papėdes 
išmečiau, 9 kurinius išsiun
čiau bagažu Švedų-Ameri- 
kos Linijon New Yorke ap
saugai.

“Baltimorėje paroda pra
ėjo gana pasekmingai. Lan
kytojų buvo nemaža ir ga
vau gražiu aprašymų vietos 
anglų spaudoje. Miesto ma
joras iš savo žinioje esamų 
piniginių sumų paskyrė pa
rodos katalogo išleidimui 
150 dolerių. Marylando In
stitutas savo puikių rūmų 
salėse nemokamai davė pa
rodai vietą, šviesą, patarna
vimą ir da už bagažo trans
portą apmokėjo. Vietos lie
tuviai irgi parodą visokerio
pai rėmė.”

Baigdamas savo laišką, p. 
Rimša priduria: “Aš jau 
Amerikoj laukti ilgiau ne
galiu. Pailsau ir suvargau 
čia bebūdamas. Laukiu po- 
iljsib.”

i Visiems bostonieci a m s 
duoda daug labų dienų.

Bostone musų dailinin
kas yra išgyvenęs ilgoką lai
ką ir apie porą savaičių čia 
turėjo savo kurinių parodą 
International Instituto pa
talpose. Tos parodos metu 
kai kurie lietuvių veikėjai 
čia sumanė nupirkti “Arto
ją,” stambiausi ir puikiausi 
)>. Rimšos kurinį, ir pastaty
ti ji Bostono Fine Arts Mu
ziejuje, kaip paminklą šios 
kolonijos lietuviams. Buvo 
tai labai gražus sumany
mas, tik labai gaila, kad iki 
šiol da už tą kurinį nėra p. 
Rimšai atlyginta. Buvo susi
daręs ir komitetas pinigų 
sukėlimui, bet ar sukėlė 
kiek nors, neteko girdėti.

Dabar, kaip matome iš p. 
Rimšos laiško, jis jau pasi
ryžęs grįžti Lietuvon ir pi
nigai jam reikalingi. Taigi 
žmonės, kurie paėmė iš jo 
“Artoją” ir žadėjo jam už 
tai atlyginti, turėtų pasirū
pinti, kad p. Rimša neišva
žiuotų iš Bostono nuskriaus- 
stas.

nedėlio ir ketverge vakarais 
yra duodamos Raudonojoj 
Kryžiaus greitosios pagal
bos nemokamos pamokos. 
Kas tą kursą užbaigs, gaus 
ir Raudonojo Kryžiaus liu- 
dymą. Įsirašyt galima pane- 
dėlio, utarninko ir ketverge 
vakarais nuo 7:30 iki 9:30. 
Mokėt nereikia nei cento. 
Pamokose mokinama, kaip 
aprišti žaizdas ir suteikti ki
tokią greitąją pagalbą ne
laimei ištikus. Tas svarbu 
žinoti motinoms.

Mykolas Girnius išėjo iš 
Quincy ligoninės.

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” redakcijon buvo užė
jęs Mykolas Girnius, lietu
vis jurininkas, kuris 27 
gruodžio buvo sunkiai su
žeistas automobiliai!7 ne
laimėj. Jis tuomet su kitais 
jurininkais važiavo iš Bos
tono į Quincy, kur stovėjo 
jo laivas. Automobiliui le
kiant apie 80 mylių į valan
dą, įvyko baisi katastrofa. 
Vežikui buvo visai nutrauk
ta galva, vienas pasažieris 
sutriuškintas mirtinai, o du 
kiti sunkiai sužeisti. Girnius 
atsipeikėjo tik ligoninėj. 
Jam buvo nulaužta viena 
lanka ir sulaužyta krūtinė, 
bet kaip stiprus vyras, tai 
pasveiko, nors dirbti da ne
gali. Pasiėmė “Keleivį” nu
važiavo į jurininkų ligoninę 
Chelseaje.

| PIRMA RADIO PROGRAMA 
Iš BOSTONO Į LIETUVĄ.
Vasario 22-rą', Washingtono 

Dienoj, nuo 1:15 iki 2:00 popiet 
Bostono laiku ir 12:15 Chicagos 

Į laiku, bus transliuojama pro
grama iš Bostono į Lietuvą, pir
mu kartu minėti Lietuvos Ne
priklausomybės 20 metų su
kaktį. Naujos Anglijos publika 
girdės šią programą per W0RL 
stotį 920 kilocycles, o kitos vals? 
tijos Amerikoje, o kitos šalys 
kaip Lietuva, Kanada ir bet ku
ri, galės pasiekti šitą programą 
per “short ware” stotį WIXAL, 
15.25 megocycles.

Programoj dalyvaus Ameri
kos lietuvių jaunimas. Pakvies
tas pagarsėjęs Franklin Vyrų 
Choras iš Brocktono, kuriam 
vadovauja Adolfas Krušas, taip
gi “šešios Birutės” vadovaujant 
Valentinai Minkienei. Solistė 
bus populiari Worcesterio dai
nininkė Julija Metrikaitė. Jau
nas, talentingas smuikininkas 
Longinas Buinis. Adv. Antanas 
O. šalna kalbės lietuvių ir anglų 
kalbose. Rep.

Pabrangins vandenį.
Naujas Bostono majoras 

Tobin pareiškė, kad namų 
savininkai turės daugiau 
mokėt už vandenį, nes mies
to politikieriams reikia vis 
daugiau ir daugiau pinigų. 
Miesto išlaidu šimet busią 
$81,000,000.

Concordo pataisos kalėji
me anądien 300 kalinių pa
kėlė riaušes ir norėjo išsi
laužti laisvėn. Sako, jis ne
gali pakęsti biauraus kalėji
mo maisto.

Du Stoughtono lietuviai 
kandidatuoja į miesto 

valdybą.
Stoughtono miestely, neto

li nuo Bostono, yra graži lie
tuvių kolonija ir du lietuviai 
dabar išstatė savo kandida
tūrą į miesto linkimus, ku
rie įvyks 21 vasario.

Franas Viltrakis kandi
datuoja į miesto finansų ko-1 
misiją, o Vincas Strimaitis! 
—į selektmanus.

Todėl visi Stoughtono lie-1 
tuviai, kurie gali balsuoti,1 
turėtų neužmiršti rinkimų 
dienos; visi turėtų atiduoti 
savo balsus už Franą Viltra: 
kį ir Vincą Strimaitį.

Lietuvis pilietis.

OLD-TAIMERIŲ ŠOKIAI.
Rengia Dorchesterio Lietuvių 

Piliečių Kliubas, pėtnyčioje, 
Vasario-Feb. 18 d., nuo 7 vaka
re, Emery salėje, 1436 Dorches
ter avė., Dorchesteryj e, prie 
Fields Corner. Bus gera muzi
ka, grieš senoviškus ir naujo
viškus šokius, ir nei vienas neiš
kęs neapsisukęs. Todėl kviečia
me visus, senus ir jaunus atsi
lankyti. Turėsite tiek linksmy
bių, kokių niekad da nesate tu
rėję. Įžanga tik 25 centai y pa
tai, už kuriuos gausite ir išsi
gert. Kviečia Rengėjai.

Raudonojo Kryžiaus greito
sios pagalbos pamokos.
Mus prašo pranešti, kad 

Patricko F. Gavino vakari
nėj mokykloj, kuri randasi 
prie Dorchester streeto, pa-

Radio programa.
Vasario 20, per stotį WORL, 

920 kilocycles, 9:30 valandą 
ryte įvyks Lietuvos 20 metų ne
priklausomybės minėjimo pro
grama. (1) Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Posto Benas iš 
South Bostono; (2) Gabijos 
Choras iš South Bostono po va
dovyste S. Pauros; (3) Kalbėto
jas iš Brooklyno.

Po programos prašome para- 
! šyt laiškelį ar atvirutę į stotį 
WORL, Lithuanian Program, 

i Myles Standish Hotel, Boston, 
.Mass., pareikšdami savo įspu- 
I džius. Steponas Minkus.

Geras Patarnavimas 
Neužmirštamas.
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 
senų madų

Duodam

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

iš

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

Tel. SOUth Boston 4649

Stepono Dariaus benas I Brightono Kliubas atpirko 
dėkoja už aukas. I svetainę.

Stepono Dariaus Posto Brightono Lietuvių Pilie- 
Nr. 317 Benas šiuomi nuo- čių Kliubas atpirko buvusį 
širdžiai dėkoja sekantiems Brightono Lietuvių Tautiš- 
musų geradariams, kurie ką Namą, kurį bankas buvo 
aukavo į beno naujų unifor- atėmęs iš lietuvių už morgi- 
mų fondą: čių. Dabar Kliubas nusitarė

Dešimtį dolerių aukavo pradėt smarkesnį veikimą 
Barney Petruškevičius; po kad išlaikius lietuvių namą, 
penkis dolerius aukavo Jo-'Board direktoriai vasario 9 
nas Beleckas, Leonas Švag-1 susirinkime, nutarė duot 

kambarį namo patalpose 
jaunimui, kuris lavinsis 
sporte ir turės kitokių pasi- čiams čeverykučių. Atidarys 
linksminimų. George Wash- vasario 19. Visi lietuviai užeikit 

’ I pas J. Pečiulį, 447 Broadway.

Susipažinimo šokiai.
Rengia trys Cambridge’- 

aus draugijos, Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų, Lietuvos 

JUBILIEJINIS BAN- Sūnų ir Lietuvos Jaunuo- 
KIETAS menės Dr-ja. Šokiai bus va-

20 metų sukaktuvės, Lietu-i sario 21, R. Stašio svetai- 
vių Moterų Apšvietos Pašaipi- nėję, 163 Harvard st., Cam- 
nės Draugijos, nedėlioję, Vasa- bridge. Grieš Longino Bui- 
rio 20 d., nuo 6 vakaro, Lietu- ■ nio orkestrą iš septynių mū
viu Salėje, E ir Silver streets, zikantų. Dalyvaukime visi, 
South Bostone. Bus puiki pro- susipažinkime, susidraugau- 
grama, kalbės adv. ponia Z. šal- kime, ir visi turėsime daug 
niehė ir daug kitų. Dainuos p-lė 
M. Senukevičiutė, puiki muzi
ka, garbei tų narių, kurios ne
ėmė pašalpos per 20 metų. Pra
šome atsilankyti visus,’ busite 
patenkinti.

Kviečia Apšvietos Draugija.

ždys, Jonas J. Romanas; 
po du doleriu aukavo Juo
zas M. Dilis, Stanley Beles- 
kas, Dr. Landžius Seymour, 
Klemensas Sabetskis, Jur
gis Ulevičius; po vieną do
lerį ‘aukavo Antanas Pel- 
džius, Antanas Samalis, Jo
nas Pozark, Walter Gedvi
las, Povilas Bushman. Išvi
so $40.00.'

Visiems aukavusiems esa
me labai dėkingi ir jų duos- 
numo neužmiršime.

Stepono Dariaus Posto 
Jonas Pavydįs, pirm. 
J. J. Reman, vedėjas

Nori pakelti gazo kainą 
beturčiams.

Bostono gazo kompanija 
kreipėsi j atatinkamas įstai
gas, kad leistų jai pakelti 
ęazo kainas. Kad įtakingi 
žmonės tam nesipriešintų, 
ji žada turčiams, kurie daug 
gazo išvartoja, kainas nu
mažinti, o biedniems žmo
nėms, kurie mažai jo išvar
toja, kainą pakelti. Ar tas 
begėdiškas planas praeis, 
da nežinia.

ATIDARO NAUJĄ ČEVE- 
RYKŲ STORĄ.

Juozapas G. Pečiulis, gerai 
žinomas So. Bostono lietuviams, 
atidaro Naują Čeverykų Storą, 
po num. 447 Broadway, South 
Bostone. Pas jį galėsite gauti 
čeverykų visai savo šeimynai. 
OVER GLOBE čeverykus ir ki
tų žymių išdirbysčių vyrams ir 
augantiems vaikinams. Mote
rims Arch čeverykai vėliausių 
pavasarinių madų ir didelis pa
sirinkimas. Taipgi ir vaiku- 

čeverykučių.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman st. arti Central ih 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu 21124
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1T1S
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ington Dienoje Kliubas ren
gia bankietą su programa ir 
prakalbomis. O vėliau bus 
šokiai prie geros muzikos.

K. J. W.

Storas Išsirandavoja.
310 DORCHESTER ST., prie kam

po Old Colony Avenue, So. Bostone. 
Tinkamas bučernei, nes per ilgus lai
kus ten bučernč buvo. Apgyventa 
lietuvių ir lenkų. Kreipkitės: (8)

JOHN VARNAS
6 Trimount Place, So. Boiton.

Ant Shawmut avė. perei-l „ ... .
ta subata nežinia kas pašo-1 ^as mylėtų gyvent kartu
t XT i TT • Puikus 6 kambariai, apšildyti irVe Napoleoną Hovnamianą, 'fomišiuoti. Kurie nori, gali vartot 

kuris sakosi “visam pašau- ,SilV0 bile la*;, , . . . *. - ,, ku. MRS. MARCELIONIS. (7ly neturįs nei Vieno priešo.’ 38 Belfort street, Dorchester.

UŽGAVĖNIŲ METINIS SALIUS
Rengia Dorchesterio SLA. 359 kuopa, 

SUBATOJ, 26 FEBRUARY-VASARIO, 1938 M. 
LIETUVIŲ SALĖJ, E ir Silver St., SO. BOSTONE

Prasidės 7:30 vakare.
Linksmintis gulėsime dvejose svetainėse, 

AL STEVENS Radio orkestrą gros viršutinėje, o apatinėje gros
JAUNUOLIŲ ORKESTRĄ. V ■' ■ •
3 gražios dovanos skiriamos prie įžangos. Bus gardžių gėrimų ir 

įvairių užkandžių užtektinai.
Tai bus tikras UŽGAVĖNIŲ BALIUS, kviečiame jaunimą ir su

augusiu- atsilankyti, čia ■ bus linksma ir smagu visiems susitikti. 
ĮŽANGA tik 25c. SLA. 359 DORCHESTERIO KP.

smagumo. Komitetas.

GAUKITE

Permanent Wave
su moderniškomis mašinomis.

Gražiausias

CASPERS BEAUTY 
SALON

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

PRANEŠIMAS
Automobilistams

Atidarau automobilių taisymo vie
tų. 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 if naktį SOU 4233 

CHARLES NEWMAN.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveik»lu».

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
South boston, mass

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu: 

Norwood 0242

Parodyk Į

2

Tai yra
Ženklas Kokybes!

Iš Krano ir Buteliuose

Brewed by HAFFENREFFER & CO., Inc., Boston, Mass-, BREWERS SINCE 1870

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE„ 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ Al.
(Insured
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to 

limas vietas. 
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4G18

APT1EKA
Mea užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Šlaptingų 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
siunčiant ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Valandos.- nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakar*.

197 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

t Tel. 28624 Gyv. 31132
I Dr Joseph A.Gaidis

OPTOMETRISTAS ‘
I Valandos: 9 iki 12
J nuo “ ’ki 5,
I nuo 7 iki 9.
! Seredom 9 iki 12j įr jusitarųg. (

AKIŲ DAKTARAS
I Ištaiso defektuotas akis ir tinki, 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeį. 
Į zaminuoj-j ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name.
251 Broadway^ 

tarp C ir D street' 
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLOR1
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKŠTI 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ry.t. iki 7 vak. kasdiet 
Mpdolinm nnn 10 rvtn iki 1. 4

Išegzaminuoju akis, priskiril 
akinius, kreivas akis atitiesim 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkam 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mast

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave, 
(PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

CAMBRIDGE, MASS.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARl
Norint išsigydyt nuo vis 
kių kraujo, nervų, odos ■ 
kroniškų ligų. Kurie keli 
nuo reumatizmo, žau4 
uleerio, kancerio, tumors' 
arba nuo bile odos ar P 

- vos odos ligų, reikia pB 
tarti su juom tuojaus. žinokite, b 
paaiškinimas ir patarnavimas visi* 
per šį mėnesį duodamas dovanai 

DR.GRADY™^ 
Valandos: Utar., Ket., Sub. B 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7-4 

Nedėliom tik nuo 10—12.

NO.

BAY VIEW
MOTOR SERVICl

Telephone
So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILI!

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobiliu b 
Trokus visokių išdl. byačių.

Peter Trečiokas iz \
Joe Kapočiunu — aaviniu*1

Taisymo ir d-..,on»travimo vi»U-
1 HAI.1LIN STREET 

East Eighth St 
CO. BOSTON, MASS.
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džiausi

Šį p 
į Angli 
aiškint 
tydino. 
negalė, 
parlam 
kos, ki 
bet ku 
galva 
starasii 
nių va 
grasini 
Angliji 
vojų ( 
d augia 
kams 
dėsnis 
rijas, 
politik; 
verstas 
Eden.

Pask 
berlain 
kad E( 
Angliji 
dėl vi 
Edenu 
džia si 
žiūrint 
todėl j; 

/ Mussol 
dėl Vii 
simų 
žinti It 
riavimž 

Parla 
mas. 
švilpti 
glijai, 
ninkai 
rimą.
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$' 
“Nev 

rinkton 
tais mei 
jų gyve 
lionus 
rių pajž 
jamu b 
gi 1933 
lionai.


