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Fašistų Smurto Politikai
EDENAS PROTESTUO
DAMAS REZIGNAVO.

Londono reakcininkai ruo
šiasi pripažinti Mussoliniui 

Etiopiją.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo jau rašyta, kad 
Anglijos valdžioje pasireiš
kė didelis nesutikimas. 
Premjeras Chamberlainas 
pradėjo tempti Angliją į fa
šistų abazą, o užsienio rei
kalų ministeris Anthony 
Eden—prieš fašistus. Jisai 
reikalavo, kad Italija iš
trauktų iš Ispanijos savo ar
miją ir iki šiol nepripažino 
Etiopijos užgrobimo.

Tačiau reakcininkai Ang
lijos kabinete paėmė viršų 
ir pereitą nedėldienį Ede
nas buvo priverstas rezig
nuoti.

Londono publika jau iš 
kalno nujautė, kad valdžio
je darosi kas nors nepapra
sta, nes ministerių kabineto 
posėdis buvo sušauktas sek
madienį, kas atsitinka tik 
nepaprastais momentais. 
Todėl, kai tik Edenas atva
žiavo prie ministerių kabi
neto rūmų, susirinkusi mi
nia pradėjo šaukti: “Eden, 
nfeparsiduok!” “Su fašis- 

Kai vėliau buvo paskeib- Kiniečiai Sunaikino 
ta, kad Edenas atsistatydi- § Japonų Orlaivius. 
no, Londone pasidarė di- 
džiausis sąjūdis. Kinijos valdžia praneša,

Šį paneclėlį Edenas atėjo kad jos orlaiviai bombarda- 
į Anglijos parlamentą pa- vo japonų aviacijos lauką' 
aiškinti, kodėl jisai atsista- netoli nuo Šanchajaus ir su
lydino. Jis nurodė, kad jis naikino 8 orlaivius. Šiaurės 
negalėjęs rekomendu o t i Kinijos “raudonarmiečiai” 
parlamentui tokios politi- užėję japonų armijai iš už- 
kos, kuriai pats nepritariąs, pakabo ir užėmę 75 mylias 
bet kurios laikosi valdžios 
galva Chamberlainas. Pa
starasis pasiduoda fašisti
nių valstybių spaudimui ir 
grasinimams. Tas žemina 
Anglijos garbę ir stato į pa
vojų demokratiją, nes juo 
daugiau darysi smurtinin
kams nusileidimų, tuo di
desnis bus jų akyplėšišku- 
mas. Negalėdamas tokiai 
politikai pritarti, aš esu pri
verstas rezignuoti, pasakė 
Eden.

Paskui aiškinosi Cham
berlainas. Jisai pareiškė, 
kad Edeno politika vedusi 
Angliją į karą su Italija, to
dėl valdžia negalėjusi su 
Edenu sutikti. Anglijos val
džia stojanti už taiką, ne
žiūrint kiek ji kainuotų. Ir 
todėl jau esą susitarta su 

/ Mussoliniu pradėti derybas 
dėl Viduržemio juros klau
simų ir nusistatyta prina- 
žinti Italijai Etiopijos užka
riavimas.

Parlamente kilo triukš
mas. Darbiečiai pradėjo 
švilpti ir šaukti: “Gėda An
glijai, gėda!” Bet reakci
ninkai reiškė valdžiai prita
rimą.

Leningrade Bus 
Slapta Laivyno 

Bazė?
Dėl to tenai e'są norima už
daryti svetimų valstybių 

konsulatus.
Sovietų valdžia vis spiria 

Anglijos atstovybę Maskvo
je, kad Anglija uždarytų sa
vo generalinį konsulatą Le
ningrade. Šitam spirimui , .... r____________
Anglijos atstovybė prieši- nios taipgi pasigirdo šūvių.

Šeši asmenys buvo sužeisti 
šūviais, o kiti šeši sumin
džioti miniai besigrudant. 
Iš viso buvo paleista apie 
1,000 šūvių. Minia galų gale 

I išsiskirstė. Nusikaltęs karei
vis, kaip rodos, bus sušau
dytas. .

naši. Ji argumentuoja, kad 
toks Sovietų vyriausybės 
reikalavimas yra nekuo ne
pamatuotas, nemandagus ir 
kenkia geriems abiejų vals
tybių santikiams.

Na, tai kodėl gi Sovietų 
valdžia taip nori nusikraty
ti Anglijos konsulato? Mas
kvoje aiškinama, kad kitų 
valstybių konsulatai irgi už
daromi, nes jie tenai nesą 
niekam reikalingi, o kai ku
rie jų užsiima dagi šnipinė
jimu. Anglai tačiau mato ki
tą priežastį. Jie sako, kad 
Sovietų valdžia ruošiasi pa
versti Leningradą didele 
karo laivyno baze ir nenori, 
kad svetimšaliai šitas pa
slaptis žinotų.

geležinkelio tarp Peipino ir 
Hankau. Japonai tačiau sa
ko, kad ju tankai vėliau tą 
geležinkeli paliuosavę. Be 
to, japonai giriasi laimėję 
11 valandų mūšį vidurinėj 
Kinijoj ir užėmę Luanfu, 
svarbiausi miestą Šansi pro
vincijos pietų rytuose.

Hitleris Su Lenkais 
Dalysis Čekoslo

vakiją?
Žinios iš Europos sako, 

kad Hitleris esąs susitaręs 
su Lenkijos fašistais pasida
lyti Čekoslovakiją. Bet pirm 
to jis norįs da užbaigti Vo
kietijos “uniją” su Austrija. 
Kad Vengrija šitam planui 
kartais nepasipriešintų, Hit
leris prižadėjęs ir Vengrijos 
fašistams duoti gerą Čeko
slovakijos sklypą.
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PERNAI JUNG. VALSTI
JOS TURĖJO PAJAMŲ 

$67,500,000,000.
“New York Times” 

rinktomis žiniomis, j
su- 

perei- 
tais metais Jungtinių Valsti
jų gyventojai turėjo 67 bi- 
lionus ir 500 milionų dole
rių pajamų. 1936 metais pa
jamų buvo $62,400,000,000, 
gi 1933 metais vos tik 45 bi- 
lionai.

FRANCUZIJOS DARBI
NINKAI DAVĖ VAL

DŽIAI 80 DIENŲ-
Šiaurės Francuzijos dar

bininkai pastatė buržuazi
nei Chautemps’o valdžiai 
reikalavimą, kad ji privers
tų darbdavius į 36 valandas 
pakelti darbininkams algas, 
kitaip busiąs paskelbtas ge
neralinis streikas. Valdžia 
atsakė, kad į tokį tiumpą 
laiką ji negalinti nieko pa
daryti. Šitokiam reikalui 
reikia kelių sąvaičių, o gal 
ir kelių mėnesių laiko. Tai
gi 33 darbininkų sindikatai 
nutarė duoti valdžiai 80 
dienų laiko deryboms su 
darbdavia 1''’.

Šauks Darbdavių 
Konferenciją.

Reikalaus samdyti senesnio 
amžiaus darbininkus. 
Washingtono žiniomis, 

Darbo Departamento sek- 
žudė, kad ji negalėtų prieš Kalėdas. Nuo to laiko fašis-'l’etore Yer^in.s £Teitu laiku 
jį liudyt. Piktadaris buvo tai puola ir puola lojalistus žada sušaukti didelę darb- 
suimtas ir uždarytas kalėji-, kontratakomis, norėdami1 (laviu konferenciją Wash- 

■ • - ..................... - mgtone ir isdiskusuoti klau
simą, kodėl jie nenori sam
dyti senesnio amžiaus dar
bininkų? Žmogui susilau
kus 45—50 metų amžiaus, 
šiandien jau sunku darbas 
gauti, o senatvės pensijos į- 
statymas numato, kad žmo
gus turėtų dirbti iki 60 ir 65 
metu, nes tik nuo tokio am-’ 

peS.slfi Judėdama (,us ..Išk‘dęs peilj> darbios minis!
fašistas studentas prie Vie- terijos Austrijoj butų pa
nos universiteto ėmė šauk- vestos Hitlerio agentams. Ir 
E: “Mes tik tada nusira- Austrijos premjeras Schu- 

kai nuo musų pei- schnigg (ištark: šušnig) nu- 
silenkė šitam reikalavimui.

Kitoj vietoj pradėjo organi- Tuo budu, Austrijos politi
ką dabar kontroliuos Vo; 
kietijos naciai.

Apsidirbę su Austrija, 
pereitą nedėldienį Vokieti
jos militaristai sušaukė savo 
fašistinį seimą ir jų gramo
fonas Hitleris išrėžė prakal
bą, kuri, tartum kokia bom
ba, sudrebino netik Europą, 
bet ir kitus kontinentus.

Toj kalboj Hitleris parei
škė, kad .Vokietija dabar 
yra apsirūpinus tokiais gin
klais, kokių da niekas pa
sauly nėra matęs, ir kad da
bar ji nebijanti jokio karo.

Pagrąsinęs visiems tais 
baisiais ginklais, Hitleris 
pareiškė, kad Vokietija gin
kluojasi “norėdama užtik
rinti pasauliui taiką.” Ta
čiau su Sovietų Rusija ne
gali but jokios tąikos, jis sa
ko. Jis pagrūmojo ir Anglių 
jai, kad su ja taip pat nebu
sią taikos, pakol ji negiJfT 
žinsianti Vokietijai visų ko
lonijų, kurias per paskutinį 
pasaulio karą paėmė.

Jisai užgyrė Etiopijos pa
vergimą ir džiaugėsi, kad 
Japonijai sekasi plėšti Kini
ją. “Japonija naikina -Kini
joj komunizmą,” sako Hit
leris. “Didžiausia japonų 
pergalė bus mažesnis pa
sauliui pavojus, negu bj’ i 
bolševiku pergalė.”

Ispanijoj Vokietijos tiks
lai esą tokie pat, kaip ir Ita
lijos. Vokietija ir Italija pa
darysiančios viską, kas tik 
reikia, kad Ispanijoj butų 
įsteigta tautinė (fašistinė) 
valdžia.

Pagaliau jis pareiškė, kad 
visos žemės, kur tik gyvena 
vokiečiai, turi prigulėti prie 
Vokietijos. Tas labai nugąs
dino Čekoslovakiją ir Lietu
vą, nes kaip vienoj, taip ir 
kitoj yra nemaža vokiečių. 
Radio pranešė, kad po Hit
lerio kalbos, Lietuvos sosti
nėj Kaune kilęs tikras su
mišimas.

Tijuanos mieste, Meksi- Dėl Teruelio miesto Ispa- 
koj, jaunas kareivis užpuolė nijoj siaučia neapsakomos 
8 metų amžiaus mergaitę, | kovos. Lojalistai atėmė tą 
iškoneveikė ją ir paskui nu-' miestą 1 iš fašistų da prieš

man. Prie kalėjimo tuoj su
sirinko 800 žmonių ir pra
dėjo reikalauti, kad tas ka
reivis butų atiduotas jai nu- 
linčiuot. Šito reikalavimo 
neišpildžius, minia pradėjo 
varu laužtis į kalėjimą. Ka
riuomenė pradėjo šaudyt: 
iš pradžių j orą, o paskui ir 
i drąsesnius puolikus. Iš mi-

Valdžia Atėmė Iš 
Žmonių 71,733 

Namus.
Kuomet privatiniai ban

kai Amerikoje pradėjo griū
ti ir namų savininkai nebe
galėjo niekur gauti paskolų 
ant savo namų, tai federali
nė vąldžia įsteigė vadina
mąją Home Owners’ Loan 
korporaciją, kuri pradėjo 
skolinti namų savininkams 
pinigus. Bet dabar pasiro
do, kad ši korporacija ne
daug padėjo, nes kai namų 
savininkai negalėjo jai pa
skirtu laiku pinigų atmokė
ti, tai ir ji pati pradėjo na
mus iš jų atiminėti. Kaip 
dabar pranešama iš Wash
ingtono, pereitais 1937 me
tais buvo atimta 50,500 na
mų. Dabar ši valdžios kor
poracija turinti savo ranko
se 71,733 atimtus (forklo- 
zuotus) namus.

FRANCUZIJA STATYS 
DA 1,000 KARO LĖK

TUVŲ.
Francuzijos parlamentas 

yra jau paskyręs karo rei
kalams šiais metais 22 bilio- 
nu frankų (apie $733,333,- 
000), bet apsaugos ministe
ris Daladier Teikalauja pri
dėti da 4 bilionus frankų, 
nes norima pastatyti da 
1,000 karo lėktuvų ir sustip
rinti uostus Afrikos pakraš
čiuose, kad italai neužpultų 
Francuzijos kolonijų Afri
koje.

108,700 ŽMONIŲ VOKIE
TIJOJ DIRBA GINKLUS.

Kaip praneša “New York 
Times” korespondentas, 
Kruppo ginklų fabrikai Es- 
sene dabartiniu laiku dirba 
dieną ir naktį ir samdo 108,- 
700 darbininkų. 1932 me
tais, kuomet fašistai paėmė 
Vokietijos valdžią, Kruppo 
fabrikuose dirbo tik 46,100 
darbininku. Mat, tuomet 
Vokietija karui nesiruošė.

ANGLAI SKELBIA BOI
KOTĄ JAPONIJAI.

Pereitą sąvaitę Londone 
buvo suruošta didelė de
monstracija prieš Japoniją, 
Jos tikslas buvo — skelbti 
Japonijos prekėms boikotą. 
Demonstracijoj maršavo 
darbie č i ų parlamentarų 
moterys, artistai, rašytojai 
ir daugybė darbo žmonių.

Del Teruelio miesto Ispa-

Teruelį atsiimti, bet iki šiol 
vis negali miestam įsiveržti. 
Mussolinis su Hitleriu pri
siuntė fašistams 150 naujų 
orlaivių, kurie kas diena 
verčia bombas j miestą. Šį 
panedėlį fašistai jau buvo 
pasigyrę pasauliui, kad Te
ruelį jie užėmę. Bet vėles
nės žinios sako, jog lojalis- 
tai taip stipriai Teruely įsi
kasę, kad įneiti tenai jokiu 
budu negalima, todėl fašis
tų generolai įsakę tik bom
barduoti miestą iš tolo ir

Politine Hitlerio Bomba 
Sukrėtė Visą Pasaulį

LIETUVA IRGI NUSI
GANDO. KAUNE SUMI

ŠIMAS.
Austrijoj Dideles 

Riaušės.
Šaudydami Vienos socialis

tus, klerikalai paruošė 
sau galą.

Įsigavus Hitlerio -----
tams į Austrijos valdžią,! rais, Vokietijos 
Vienoj tuoj prasidėjo muš- militarizmas nugąsdino vi- 
tynės tarp hitlerinių fašistų są Europą, 
ir katalikiškųjų smurtinin- 
kų. Visų pirma hitlerininkai Jitaristai įsilaužė c _____

'1 Vienoje pradėjo pulti žy- jos valdžią. Jie pareikalavo, 
mokėti.’ Taigi norima pri- . ''Iškžl?s Peili kad trys svarbiausios minis-
versti darbdavius, kad jie 
samdytų ir senesnius žmo
nes, negu 45 metų.

t agen-1 
valdžią,'

Užgrobę Austriją, Vokieti
jos fašistai čiupsią Klai

pėdos kraštą.
Kalbėdamas Hitlerio nas- 

fašistiškas

Visų pirma Vokietijos mi- 
i i Austri-

lti:.J minsunXU AA y ’ J 1 J • • - 1111X101111, d 1 1 1 U V J 1UUOU j J C

mėtyt bombas iš oro. Loja- Jeigu darbdaviai nenorės varvės žydų kraujas!” 
listai po visu miestu esą PŲu8ar2? Kitoj vietoj pradėjo organ’ 
fašistai miestą paimtų, tai ’ ^laikymą y?® tiek 
lojalistai išmes juos į padan- ........... *’
ges. r 
turi čia sutraukę kelis šim
tus tūkstančių kareivių, ir 
jau keliasdešimts tūkstan
čių jų čia žuvę. Gali but, 
kad čia bus kapas jiems vi
siems.

nsiai po visu įmesiu e>ą pi i- ~----
dėję minų. Jeigu galų gale j dytb tai pe turės duoti jiem zuotjs peiiių kovai katali- 

^ išlaikymą vis tiek, nes bus kiški fašistak Ant galo visi 
apkiauti didesniais mokes- susįmaišė į kiuvą ir pradėjo 

j peiliais badytis vieni kitus.
Francuzijoj manoma, kad 

• Austrijoj dabar daugiausia 
nuo hitlerininkų nukentės

Sakoma, kad fašistai čjais bedarbių armijai mai- 
. tinti, pasakė vienas Darbo 
į. Departamento valdininkas.

A. D. F. “Atmetė 
Stalino Planą.”

Amerikos Darbo Federa
cijos nekurie viršininkai pe
reitą sąvaitę svarstė Stalino 
paskelbtąjį laišką, kuriame 
jisai sako, kad buržuazinių 
valstybių darbininkai priva
lo organizuoti politinę pa
galbą Sovietų Rusijos dar
bininkams, jeigu Rusija bu
tų užpulta. Ir kapitalistų 
spauda dabar rėkia dide
liais antgalviais, kad Ame
rikos Darbo ~ 
“Stalino plana atmetusi.” 
Bet niekas tokio plano Fe
deracijai ir nesiūlė. Paga
liau, Federacija šito klausi
mo ir nesvarstė. Jos vardu 
išsišoko tik' vienas žmogus, 
vice-pirmininkas Woll.

Federacija

100 Razbaininkų Už
puolė Miestelį.

Meksikoje pereitą sąvai
tę 100 razbaininkų užpuolė 
Quajinicuilapa miestelį Gu
errero valstijoj, pradėjo 
šaudyt žmones ir plėšti jų 
mantą. Devyni buvo užmuš
ti, o du sužeisti. Be to, 3 
žmonės buvo užmušti ir 5 
sužeisti Querataro mieste, 
Jalisco valstijoj.

GAVO UŽ VYRĄ $12,500.
Tula Mrs. Ada Guyette iš 

Rochesterio apskundė savo 
seserį, reikalaudama iš jos 
$100,000 atlyginimo už vy
ro paviliojimą. Teismas pri
teisė jai $12,500.

ANT GELEŽINKELIŲ 
PERNAI UŽMUŠTA 

5,000 ŽMONIŲ.
Washingtono žiniomis, 

per 11 mėnesių pereitais me
tais ant geležinkelių buvo 
4,968 žmonės užmušti ir 
33,912 sužeista.

SUSIKŪLĖ DU TRAU
KINIAI.

Colorados valstijoj perei
tą sąvaitę sudužo prekių 
traukinys su 1 
traukiniu, 
buvo užmušti ir 7 sužeisti.

pasažieriniu
Keturi žmonės

/-r j my 7 • nuo iiiLiei iiiiiinu iiunciiLcsSvarbu Nelegaliai žydai _ ir Romos katalikai.
Įvažiavusiems.

Jie galėsią nuvykti Kana
don ir sugrįžti atgal legaliai. duobę jau 1934 metų pava

sario mėnesy, kuomet jie į- 
taisė . Vienoje socialistų 
skerdyrtę. Išskerdę socialis
tų valdžią ir išdraskę darbi
ninkų organizacijas, Aust
rijos klerikalai paruošė dir
vą nacizmui, kuris dabar 
ima juos pačius už gerklės.

Bet Paryžiaus socialistai 
teisingai pastebi, kad Aust
rijos kunigai iškasė sau

Associated Press žinių 
agentūra 17 vasario paskel
bė šitokią žinią iš Washing- 
tono: “Kongresas šiandien 
patyrė, kad Darbo Departa
mentas turi padaręs su Ka
nada sutartį, kuri leidžia 
nelegaliai čionai įvažiavu
siems svetimšaliams nuvyk
ti Kanadon ir bandyti gauti 
reikalingas vizas.”

Iš to galima suprasti, kad 
jeigu tokie ateiviai gaus 
Kanadoje vizą į Jungtines 
Valstijas, tai jie jau galės 
sugryžti čionai kaip legalus 
ateiviai.

Apie šitą sutartį su Kana
da paaiškinęs Darbo Depar
tamento vizų skyriaus virši
ninkas John F. Simmons.

LONDONO BEDARBIAI 
NUBAUBĖ DARBO MI

NISTER!.
Anglijos darbo ministeris 

Earnest Brown pereitą są
vaitę atsilankė į bedarbių 
biržą LondoUe. Jį pamatę, 
bedarbiai tuoj ėmė baubti 
ir šūkauti: “Vaikų žudyto
jas!” “Mes norim duonos, 
ne pamokslų!” Ministeris 
buvo policijos saugojamas 
ir bedarbių delegacijos vi
sai neprisileido artyn.

BANDITAI PAGROBĖ 
$100,000

Miami mieste, Floridoj, 
trys banditai puolė vieš
butį “Areną,” kur vieši A- 
merikos piniguočiai, žmo
nėms liepė sugulti ant že
mės, ir pagrobę saugiuosius 
baksus, kuriuose svečiai 
laiko savo pinigus ir viso
kias brangmenas, ir, susidė
ję viską į maišus pabėgo. 
Apskaitoma, kad pinigais 
ir auksiniais daiktais jie nu
sinešė apie $100,000.

Kun. Coughlino
“Partija” Uždaryta 

Skyriai neklausė savo vado 
ir nemokėjo duoklių.

Romos katalikų kun. 
Coughlinas, kuris ilgą laiką 
mulkino žmones savo pa
mokslais per radio ir orga
nizavo “Union for Social 
Justice,” pereitą sąvaitę pa
skelbė, kad šita jo “partija” 
jau likviduojama ir visi jos 
skyriai uždaromi. Kaip aiš
kina jo “leitenantas” Baer- 
tschi, “Social Justice” likvi
duojama dėl to, kad skyriai 
neklauso savo “dvasiško va
do” ir nesiunčia jam savo 
mėnesinių duoklių.

Taigi išrodo, kad kunigas 
buvo įkūręs šitą “partija” 
vien tik tam, kad galėtų 
gauti mėnesinių duoklių. 
Kai tu duoklių jis negauna, 
tai nereikia nei “partijos.”

123,000,000 ŽMONIŲ BOI
KOTUOJA JAPONU 

PREKES.
Londono “News Chroni

cle” praneša, kad dabar jau 
123,000,000 organizuotų 
žmonių visame pasauly boi
kotuoja japonų prekes.

PRIVERSTINO KAREI
VIAVIMO ANGLIJOJ 

NEBUSIĄ.
Anglijos premjeras Cham

berlainas parlamente pasa
kė, kad remybės laiku pri
verstino kareiviavimo Ang
lijoj nebusią.JAPONAI BAUDŽIA 

FRANCUZIJOS JURI
NINKUS.

Pereitą sąvaitę. Japonijoj 
buvo nuteisti du Francuzi
jos jurininkai užsimokėti 
po $14.50 pabaudos, kam 
fotografavo japonų fortifi- ja jau susipykęs ir buvo pra- 
kacijas aplink Šimonoseki. dėta divorso byla

Wisconsino valstijoj pe
reitą sąvaitę vokiečių gra
fas Heinrich von Nobel nu
šovė turtingą savo žmoną ir 
pats nusišovė. Jis buvo su

KASYKLŲ MAGNATAI 
IŠĖMĖ INDŽIONKŠINĄ 

PRIEŠ VALDŽIĄ*
Septynios kasyklų kompa

nijos iš Illinojaus ir India
nos valstijų kreipėsi į fede- 
ralinį apeliacijų teismą Chi- 
cagoje, kad uždraustų Val
stybės Minkštųjų Anglių 
Komisijai reguliuoti anglių 
kainas. Ir teismas uždraudė. 
Vadinasi, ii vėl teismo sa
botažas prieš Kongreso iš
leistą įstatymą. Be abejo
nės, Komisija skųs šitą iri- 
dzionkšiną Vyriausiam ša
lies teismui.
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KAIP JIE “TROŠKO” LIE

TUVAI NEPRIKLAU
SOMYBĖS.

Kalbėdamas apie Lietu
vos nepriklausomybės 20 
metų sukaktį, kunigų “Drau
gas” visai nemikčiodamas 
sako:

“Nieks daugiau netroško 'tuvių pakrikimą ir lietuviš- 
Lietuvai nepriklausomybės ii ^°.s politikos vairuotojų pra- 
nieks nudširdžiau nesidarba- laimėjimą.
vo tam šventam tikslui siekti, ; Jis neslepia, kad daug ža- 
kaip Amerikos organizuotoji los lietuvybei padaro ir len- 
lietuvių katalikų visuomenė.” I'-’ i-«:

Tai yra didžiausis melas. 
Kova už Lietuvos nepri
klausomybę pirmoj eilėj bu- j 
vo revoliucinė kova prieš 
caro valdžią. Jeigu cariz
mas nebūtų sutriuškintas, Į 
nepriklausomos Lietuvos 
juk visai nebūtu buvę. Na, o' 
ar kunigai prieš caro val
džią kovojo?

Kada 11)05 metais social
demokratai pradėjo vyti iš 
Lietuvos caro žandarus, tai 
pralotas Antanavičius, Sei-1 
nų vyskupijos valdytojas,' 
paskelbė visai Lietuvai savo 
“manifestą,” pareikšdamas, 
kad tie žmonės, kurie eina 
prieš “viešpataujantį Cieso
rių,” tai “pragaro pasiunti
niai.”

Girdi:
“šitie melo mokintojai ir vi-' 

sokios tvarkos naikintojai sa
ko jums, jog vyriausybė esan
ti nereikalinga. Po vyriausy
bės vardu čionai reikia išma
nyti netiktai viešpataujantį 
Ciesorių, bet ir visus tuos, ku
rie padeda jam valdyti...”

“VADIZMAŠ” UŽMIGDĖ 
VILNIAUS LIETUVIUS.
Šių metų “Vilniaus žo

džio” 5-tam numery tilpo į- 
domus strainsnis — “Pasi
mokykime Ateičiai.”

Straipsnio autorius kon-
istatuoja Vilniaus krašto lie-»

* i • i • • i • i •v

Ikų tautininkai. Bet daug 
daugiau reikia kaltinti lie
tuvių tautininkų brukamą 
žmonėms “vadizmą.” Tas 
“vadizmaš” esąs svarbiau
sia vilniečių pakrikimo ir 
užmigimo priežastis.

Pasiklausykim jo paties 
, žodžių:

“Įsivyravęs lietuvių gyveni- 
' me ‘vadizmaš’ ir visuomeninio 

avanso stoka yra tai tie veiks
niai, kurie turėjo neigiamos 
įtakos lietuvių valstiečių idėji
niam ir organizaciniam susi- 

| cementavimui.
“Viršūnėse vyriaujanti va- 

dizmo dvasia rado atgarsio ir 
kaime. Kaimo vadas, tai mo
kytojas ar skaityklos vedėjas. 
Viso kultūrinio veikimo siūlai 
koncentruojami jo rankose. 

, Jis virinusias vakarą ruošiant, 
Į jis per organizacijos susirinki

mą paskaitą rengia, skaityklo
je laikraštį, knygą balsu skai
to. Visur jis pirmas, jo asmuo 
plečiasi, auga.”
Vadas plečiasi ir auga, o 

liaudis, nuo visko atstumta, 
pradeda snausti ir krikti.

O kai tas, atsiprašant, “va- 
Reiškia, ir žandarus. Kaip das” pasitraukia ar buna 

pats “Ciesoriaus,” taip ir jo pašalintas, tai automatiškai 
žandarai esą paties Dievo sustoja ir visas darbas, nes 
pastatyti. Ir, todėl, kas prie- žmonės neišmokinti sava- 
šinasi carui ir jo žandarams, ..............................- -
tas “priešinasi Dievo įstaty-1 dizmui,” jie tapo atpratinti 
mui,” sakė Seinų vyskupas net laikraščius skaityti, 
tame savo “manifeste.”

Ir šitas jo žandariškas ra
štas buvo skaitomas netik
tai visose Lietuvos bažny
čiose, bet ir Amerikoje mu- 1 
sų prabaščiai uoliai jį skel
bė. Kun. Milukas net savo 
“žvaigždėj” tuomet jį iš
spausdino.

Tai ve, kaip kunigai “tro
ško” Lietuvai nepriklauso- 
mybės!

Anot A. Bimbos pasaky-, 
mo, šiandien jiems daug ge- < 
riau pritiktų ne Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį mi
nėti, bet Suruošti ekzekvi- 
jas ir sukalbėti poterius už 
nąbažninko Mikės dūšią.

Čia parodyta keliatas “mažųjų biznierių,” kurių šiomis dienomis buvo net keli tūkstančiai 
suvažiavę į Washingtona pasakyti Rooseveltui, ko jie nori ir laukia iš valdžios. Pasirodė, 
kad tų “mažiukų" apetitai yra taip pat dideli, kaip ir didžiųjų pelnagrobių. Jie nori, kad 
darbininkai dirbtų ilgas valandas, kad algos butų mažos, kad kainos butų ankstos i; kad 
nereikėtų mokėti valdžiai jokių mokesčių.

DISKUSIJOS DEL KOMPOZITORIAUS 
MIKO PETRAUSKO PAMINKLO.

Kur jis reikėtų statyt?
Kaip jau žinome, Kaune 

susidarė komisija statyt 
Mikui Petrauskui paminklą 
Lietuvoje. Ji prašo ir ame
rikiečių prisidėti prie to 
darbo. Gavau ir aš tokį laiš
ką iš Kauno. Prašo pinigu 
paminklui. Bet, apkalbėję 
šį reikalą, aš su savo vyru 
priėjome -išvados, kad pa 
minklas Mikui Petrauskui 
reikėtų pastatyt Amerikoj 
Jis čia ilgą laiką gyveno, 
galima sakyt, praleido ge 
riausią savo gyvenimo dali 
mokindamas musų vaikus, 
chorus, statydamas opere
tes, koncertus ir tt. Todėl 
mes manom, kad Amerikon 
lietuviai turėtų pastatyti 
jam ir paminklą šioje šaly 
je, būtent Clevelande, Lie 
tuvių Kultūros Daržely, gre
ta D-ro Basanavičiaus pa
minklo.

iminklą statė, užmiršo jau, 
|kad jis yra pastatytas. Gal 
jau ir tos vietos nerastų, kur 

j jis stovi.
Jeigu taip yra dabar, be- 

įveik ant rytojaus po pa
minklo pastatymo, tai kas 

i juo įdomaus kai dabartinė 
į musų karta išmirs? Jeigu 
netyčia kam ir pasitaikys 

i perskaityt Juozo Adomai- 
čio (Šerno) pavaidęantto 
akmens, tai kažin, ar tas as
muo žinos, ką toji pavardė 
reiškia.

Vėliau buvo kilusi mintis 
pastatyti Amerikoje pamin
klą Daliui ir Girėnui. Daug 
apie tai kalbėta, daug rašy
ta, bet nieko iš to neišėjo. 
Jiedviem dabar statomas, 
ar jau pastatytas, pamink
las Lietuvoje. Ir tenai jam 
ištikrujų vieta.

Todėl manau, kad ir Mi
kui Petrauskui paminklas

KAS

TAS

KUN

Sen. Borah Numato 
Revoliuciją.

Sovietų Pasiuntinys 
Pabėgo Pas Mus

solini.

rankiškai veikti. Ačiū “va-

GERAI UŽAKCENTUOTA 
20 METŲ SUKAKTIS.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

lietuviai gražiai ir stipriai 
užakcentavo Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų su
kaktį. Bostone, Pittsburghe, 
Chicagoj, Scrantone ir kito- 
te kolonijose ta proga suėjo 
vienybei! visos pažangios 
organizacijos. Beveik visur 
vadovavo Amerikos Lietu
vių Kongreso skyriai. Pitts
burghe per tokias iškilmes 
surinkta 
dolerių 
Lietuvos

Be to,

net keliasdešimts 
aukų politiniams 
kaliniams.
Amerikos Lietuvių 

Kongreso delegacija nuvy
ko į Washingtoną, įteikė 
Lietuvos Atstovybei Am
nestijos Peticiją su 20,000 

mušė Smetonai 
reikalaudama 

politinius kali-

POPIEŽIAUS SMŪGIS 
LIETUVOS KATALI

KAMS.
“Vilniaus. Žodis” rašo:

“Spaudoje pasirodė žinių, 
kad popiežius sumanęs pa
skirti Pabaltijo valstybėms 
kardinolą, kuriuo turėsiąs būti 
Latvijos arkivyskupas.

“šis girdas labai sujaudino1 
Lietuvos katalikiškuosius šiuo-1 
ksnius, kurie visą laiką buvo 
įsitikinę, kad tų valstybių kar
dinolu busiąs lietuvis arkivys
kupas Skvireckas. Dėl šių pa
skalų Lietuvos katalikai pa-' 
siuntę, kaip rašo lenkų spau- 

' da, pas popiežių delegaciją.
kurią sudarą vyskupai Reinys 
ir Paltarokas.”
Vilniaus lietuvių laikraš

tis stebisi, kodėl katalikų 
bažnyčios galva taip keistai 
elgiasi. Lietuviai aukoja 
jam pinigus, o jis atsimoka 
jiems smūgiais: Seniau jis 
palaimino Želigovskio smur
tą ir pripažino lenkams Vil
nių, o dabar latvį žada skir
ti Lietuvos kardinolu, kuo
met šito titulo taip ištroškę 
laukia Lietuvos vyskupai, i

AMNESTIJA HITLERIO 
AGENTAMS.

Iš Kauno atėjo žinių, kad 
Smetona paskelbęs amnes
tiją, paleisdamas iš kalėji
mo Voldemarą ir Hitlerio 
agentus, kurie kėsinosi at
plėšti Klaipėdos kraštą nuo

' Lietuvos.
Iš 84 hitlerininkų, kurie 

buvo pasmerkti kalėjiman 
už sąmokslą prieš Lietuvos 
valstybę, esą palikta kalėti 
tiktai šeši, kurie yra kaltina
mi kaip galvažudžiai. Tai 
reiškia, kad tikrųjų Lietu
vos išdavikų paleista net 78, 
neskaitant Voldemaro.

Tuo tarpu gi Lietuvos ūki
ninkų ir kitų politinių kali
nių, kurie valstybei nėra 
niekuo nusidėję, buvę pa

keista tiktai 12.
“Naujienos” manp, kad 

kitų politinių kalinių reika
las galėjo but da nepabaig
tas svarstyti, kuomet Volde
maro ir hitlerininkų amnes
tija buvo skelbiama; vadi
nasi, vėliau galėjo but pa
leisti ir kiti.

Tačiau—
“Jęi pasirodys, kad Lietu

vos Raidžia paliuosavo sąmok
slininką Voldemarą ir Klaipė
dos hitlerininkus, kurie darė 
sąmokslą atplėšti tą kraštą 
nuo .Lietuvos, bet nepaleidžia 
iš kalėjimų tų Lietuvos žmo
nių, kurie kovojo dėl laisvės, 
tai Ąmerikos lietuvių pasipik
tinimas tautininkų diktatūra 
bus dar didesnis.”

IR

parašų ir ; 
telegramą, 
paliuosuoti 
nius.

Bostono 
vių priimta 
kalauja netik amnestijos, 
bet panaikinti karo stovį, 
cenzūrą, grąžinti gyvento
jams visas pilietines teises ir 
paskelbti naujus seimo rin
kimus.

Tai yra gražus ir reikš
mingas musų demokratinės 
visuomenės mostas.

apylinkes lietu- 
rezoliucija rei-

LENKAI NUODIJA 
KALINIUS.

“Lietuvos Ūkininkas” ra
šo :

“Gauta žinių, kad Suvalkų 
kalėjime lenkai bakterijomis 
nužudę du lietuvius. Vilniaus 
krašte apie suimtuosius jų gi
minės nieko negali žinoti, nes 
administracija neteikia jokių 
žinių. Dabar vėl negaunama 
jokių žinių apie du suimtus 
Punsko apylinkės lietuvius. 
Bijoma, ar jie nebus taip pat 
nunuodyti bakterijomis.”
Tai yra biaurus darbas. 

Tačiau Lietuvos fašistai ir
gi nuodija politinius kali
nius, o Kauno laikraščiai a- 
apie tai žinių paduot negali.

ŠLIUPAS ATŠALO LIE
TUVOJ.

Dr. Jonas šliupas nusi
skundžia, kad jo patriotiz
mas Lietuvoje atšalo kaip 
šaltam vandeny. Sako:

“Amerikoj degte degėme, o 
čia atvažiavęs, kaip Į šaltą van
deni įkritau.”
Todėl jis norėtų sušaukti 

1 Lietuvoje gyvenančių ame
rikiečių suvažiavimą, gal 
'vėl jo meilė prie Lietuvos 
.užsidegtų. Tačiau bėda, 
ikad “tautiškoji” policija ir 
suvažiūot neleidžia.

MARKSIZMAS UŽLIEJO 
VISKĄ.

Vienas Pietų Amerikos 
laikraštis, kurį cituoja kleri
kalų “Draugas,” paskelbęs 
“baisią” žinią davatkoms. 
Girdi:

“šiandien ta raudo n o j i 
marksizmo dėmė vėl liejasi per 
visą musų koloniją, skandin
dama viską, kas gražu, šventa 
tautiška.”

Čia jau aišku kaip saulė 
danguje, kad klerikalams 
ateina “svieto pabaiga.”

Sako, prie to gali privesti 
kapitalistų plėšrumas.
Kapitalistinės monopoli

jos Amerikoje gimdo tokias 
sąlygas, kurios veda prie re
voliucijos, pasakė anądien 
Washingtone kalbėdamas 
senatorius Borah.

Savo kalboj jis atakavo 
trustus, kurie kelia kainas ir 
plėšia visuomenę.

Nors Borah nėra socialis
tas, bet apie trustus jis sako 
ta patį, ka ir socialistai sa
ko.

“Mes atrandam, kad val
gomųjų daiktų gamybą šio
je šalyje kontroliuoja tik 
kelios korporacijos,” sako 
Borah. “Šitos korporacijos 
nustato visiems maisto pro
duktams kainas, ir tos kai
nos yra nustatomos taip, 
kad toms korporacijoms 
butų užtikrintas nuolatos 
augantis pelnas net dabar
tinio atoslūgio laikotarpiu.”

Tas pats yra ir su statybi
ne medžiaga, kuri reikalin- 
■ga namaitis statyti arba tai
syti, sako senatorius Borah. 
Esą, 80 nuošimčių tos med
žiagos yra tiktai kelių kor
poracijų kontrolėj.

Šita stambaus kapitaliz
mo tendencija dalija visuo
menę i dvi priešingas kla
ses, sako jisai. Iš vienos pu
sės mes matom multi-milio- 
nierius, kurie nežino savo 
lobiu galo, o iškitos pusės jon, todėl ir nutaręs bėgti, 
stovi milionai skurdžių, ku
rie negauna sočiai pavalgyt.

Todėl Borah balsavo ir 
prieš Derliaus Kontrolės Bi- 
lių, apie kurį mes rašėm pe
reitame “Keleivio” numery. 
“Aš negaliu balsuoti už to
kią programą,” jis sako, 
“kurios tikslas yra mažinti 
maisto produktų gamybą, 
kuomet milionai žmonių 
miršta badu.”

Jo manymu, nieko negel
bės nei derliaus kontrolė, 
nei namų statybos įstaty
mas, iki Kongresas neatims 
privatiniems žmonėms ga
lios kontroliuoti gyvenimo 
reikmenų kainas.

Jei Kongresas kapitaliz
mo nepažabos, sako Borah, 
tai galės prieiti prie to, kad 
Amerikoj kils revoliucija. 
“Mes žinom, kad žmonių 
kantrybė turi ribas,” jis sa
ko. “Jeigu žmonės matys, 
kad jų rankomis sukurti 
turtai nuolatos eina į trustų 
rankas, tuo tarpu kai jiems 
patiems reikia nuolatos 
kentėti skurdą ir badą, tai 
jų kantrybė gėlės pasibaig
ti. Tokios sąlygos gimdo 
revoliuciją.”

Vasario 6 dieną Bukareš
te prapuolė Feodor Butenko, 
Sovietų Respublikos pasiun 
tinys Rumunijai. Sovietų 
spauda pareiškė nuomonę 
kad ji bus nužudę fašistai, 
gi Sovietų priešai išaiškino 
kad Butenkai galą padarę 
patys Stalino agentai.

Dabar gi pasirodo, kad 
Butenko pabėgo Italijon 
pas fašistus ir tenai plusta 
Sovietų Sąjungą.

Butenką Romoje pasitiko 
aukštieji fašistų valdininkai 
kaip brangiausi svečią. Jį 
pasveikino pats užsienio rei
kalų ministeris grafas čija- 
no.

Mussolinio la ik r a š t i s 
“Giornale D’Italia” pašven
tė visą pirmutinį puslapį 
Butenkos pareiškimui.

Tarp kita ko tasai pabė
gėlis sako:

“Jausdamasis kaip inteli
gentas, kuris negali pakęsti 
išdavystės ir kuris nori siek
ti savo idealų, aš nutariau 
nutraukti ryšius su bolševiz
mu syki ant visados. Jis slė
gė mane kaip baisi šmėkla.”

Toliau Butenko pasakoja, 
kad Bukarešte prie jo buvo 
pristoję 3 Sovietų policijos 
agentai ir norėję išvilioti ji 
už miesto. Jis supratęs, kad 
jie norį jį arba užmušti, ar
ba pagrobti ir išvežti Rusi-

Čia jį galėtume pamatyk turėtų but pastatytas Lietu- 
netik mes, bet musų vaikai vo.)e> jeigu jau kas tokio pa
ir vaikų vaikai. , minklo būtinai nori ir turi

Filomena Budvidienė. P’nigų. Amerika perdaug 
 , plati ir ilga tokiems tiks- 

Statyt, ar nestatyt Petraus- lams. Pastatę paminklą, vė- 
kui paminklą? i bau ir patys jo neatrasime.

„ v. , . ,'Be to, mes ilgai čia ir negy-
Kazin ka= sugalvojo, kad - vensįme> Kam čia tas pa

buvusiam kompozitoriui Mi-jminklas bus reikalingas, 
kui Petrauskui reikia pa- kaj inusų nebus? Platinda- 
statyti paminklas. Fjem mi gatves ar kitokius pro- 
mano, kad toks paminklas. jektus vykindami, ameriko- 
turėtų but Lietuvoje, kiti, naj ga]gs jį da nuversti ir iš
kąri Amerikoj. įvežti kur nors duobę užpik

Jeigu mes nebūtume ' dyt.
skurdžiai, jeigu nerūpėtų1 Man teko matyti panašlj 
duonos pluta senatvės susi-'atsitikimą Bostone. Everetto 
laukus, jeigu pinigų ture-' aikštėj tenai stovėjo milži- 
tume kiek neturime, tai pa- niška buvusio Amerikos 
sakyčiau: ko čia ginčytis? švietėjo ir senatoriaus Eve-
Pastatykim vieną paminklą 
Mikui Lietuvoje ir keliatą 
Amerikoje — bent tose ko
lonijose, kur jis ilgiau dar
bavosi!

Bet mes esam beveik visi 
skurdžiai. Mums daugiau 
rupi duonos pluta, negu pa
minklas. Ar pajėgsime mes 
savo planus įkunyt? Juk at
siminkim, kad už šimtą do
lerių paminklo nepastaty
si m.

Atsimenu, Chicagoj sta
tėm paminklą Dėdei Šer
nui. Kiek buvo vargo, pa
kol susirinko šiek tiek pini
gų. Paminklas buvo ne iš 
puikiausių, bet vistiek kai
navo kelis tūkstančius do
lerių ir aukos buvo renka
mos visur. O ar daug žmo
nių dabar nuvažiuoja to pa
minklo pažiūrėti? Ir patys 
chicagiečiai, kurie tą pa-

retto paminklas. Bet kai au
tomobilių trafikas pasidarė 
perdaug didelis, gatvių de
partamentas tą paminklu 
nuvertė ir išvežė, kad nesi- 
maišytų po kojų.

Taigi aš manau, kad su 
paminklais geriausia “nesi- 
baderiuot.” Jei kas turi at
liekamą penkinę, verčial 
tegul pasideda ją j bank| 
Kai ateis bėda, galės nusi
pirkti duonos ir sviesto.

1 Patrimpai

GALI LĖKTI 409 MYLIAS 
Į VALANDĄ.

Anglų oro ministerija pe
reitą sąvaitę paskelbė, kad 
vienas lakūnas atlėkęs karo 
lėktuvu iš Edinburgho j 
Londoną, vidutiniškai daly
damas po 409 mylias Į va
landą. Tai yra. naujas grei
tumo rekordas.

Saulės Taškai Vykdo Permainas. '

Iš atstovybės jis pasišali
nęs 6 vasario; bet išbuvęs 
Bukarešte pasislėpęs iki 10 
vasario.

Romos žiniomis, Mussoli- 
nis suteiksiąs Butenkai šilta 
prieglaudą ir naudosiąs jį i 
kaip įranki prieš Sovietus. ,

P. S.—Vėliausios žinios 
sako, kad Italijoj pasirodęs 
“Butenko” nesąs tikrasis 
Butenko, bet fašistų agen
tas tuo vardu pasivadinęs. 
Tikrasis Butenko ištikrujų 
esąs fašistų nužudytas.

NEW YORK ASF KELS 
$43,000,000 PASKOLĄ.
šiomis dienomis New I 

Yorko miestas žada pasiū
lyt bankininkams $43,000,- j 
000 naujos paskolos bonų. j

Viršutinėj šio vaizdelio daly yra parodyti du dideli taškai 
saulėje. Kai kurie mokslininkai mano, kad tie taškai gim
do netiktai oro permainas žemės paviršy, bet ir žmoniy 
nuotaiką. Pasigavę šitą mintį, juokdariai dabar sako, kad 
saulės taškai maino ir moterų madas. Iš štai, jie parodo 
keturių laikotarpių moteriškus sijonus po tais saulės tai
kais: iš kairės, sijonas da siekia žemę; antras jau trum
pesnis; trečias da trumpesnis, o ketvirtas jau kaip ir ne si
jonas...
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

KUN. MILIAUSKAS NORĖTU ATGAL] 
VINTI “RAGANŲ LAIKUS.“

Jo Balso Klausosi Visa Amerika.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS
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jau kaip ir ne ąi-

SCRANTON. PA.
Senai rašiau i “Keleivį,” 

taigi pravartu bus pranešti, 
kas girdėti musų kolonijoje. 
Seniau, kada musų mieste 
dar gyveno ir veikė Dr. Šliu
pas, musų kolonija atrodė 
kaip ir blaivesne. Čia reiš
kėsi šioks toks judėjimas ii 
veikimas. Dabar gi čia už- 
viešpat a v o apsnūdimas 
nors dar daug senesnių ir 
jaunesnių veikėjų ši koloni
ja turi. Kadangi paskuti 
niais laikais beveik nieko 
nebuvo daroma, tai, ta pro
ga pasinaudodamas, romiš
kos bažnyčios kunigas Mi
liauskas sumanė čia sugrą
žinti “raganų gadynę.” Pir
miausia jis puolė savo pa
moksluose pažangią spau
dą. Girdi, kas skaitys “Ke
leivi,” “Laisvę” ir “Vieny
bę,” tie negaus išrišimo; o 
kas eidamas išpažinties ne
pasakys, kad tuos laikraš
čius. skaito, tas papildys 
mirtiną nuodėme. Reiškia, 
turi skaityti tik davatkų 
spaudą, kuri nieko žmogui 
daugiau neduoda, kaip tik 
užtemimą jo protui.

Bet iš kur tam kunigui at
sirado tokia drąsa, tai tur
būt nei pats Dievulis nesu
pranta. Jeigu jis butų se
nas žmogus, tai nebūtų nuo
stabumo. Bet jis da jaunas. 
Ir gyvena dvidešimtame 
amžiuje, kur jau tokie “pa
mokslai” senai apkalbėti, 
išjuokti ir pamiršti. O jis da 
ir šiandien juos bando kelti. 
Ar ne juokas? Bet da juo
kingiau, kad musu tautinin
kai, kaip Kerševičius, Anta
nas Kubilius, Janušaitis, su
sirietę savo kleboną giria,- 
kad jis “geras lietuvis.” Na, 
o ką reiškia jo tie draudi
mai skaityti kitų srovių lai
kraščius? Ar tai lietuvybės 
platinimas? Ar tai lietuvio 
darbas? Ne! Tai žmonių 
mulkinimas. Kitas būdamas 
jo vietoje bėgtų iš šitos pa
rapijos, žinodamas, kaip jo 
žmonės nemyli ir nekenčia. 
Jau metai laiko praėjo, o jis 
vis dar nuo parapijonų ne
gauna 10,000 dol., kuriuos 
velionis kunigas Kuras yra 
parapijai palikęs, tik ant 
globėjų vardo. Yra likęs tik 
vienas būdas tuos pinigus 
jam paimti, tai teismo keliu. 
Bet žmonės yj'a pasiruošę ir 
teisman eiti- Tai. žinodamas, 
ir vengdamas Viešo skanda
lo, jis neišdrįsta eiti teis
mai?. . Bet dar butų geriau, 
lead kuris nors laikraštis pa
reikalautų. kad kun. Miliau 
škas atšauktų per pamokslą 
ta skelbiama sąvo boikotą. 
Juk Amerikoje Įstatymai 
draudžia boikotus skelbti. 
Jeigu šios šalies paštas laik
raščius siuntinėja ir gauna 
už tai užmokėti, tai kiekvie
nas žmonių mulkintojas ne
gali skelbti jiems boikoto. 
Atsimenu, kaip 1931 metais' 
kun. Miliauskas, ir Kuras 
drauge bandė skųsti “Vie
nybe,” tai šiandien butu ne- 
prošali, kad “Vienvbės” 
advokatas paprašytu jo pa
siaiškinti. Prie to reikia pa
minėti faktą, kad jis ir nuo 
lietuviškos dienos bendro 
parengimo atsiskyrė. Tai 
štai, kaip atrodo musų kolo
nijos stovis, kada nustojo 
veikti laisvesnės minties 
žmonės. Bet reikia tikėtis, 
kad tokie to kunigo pamok
slai vėl atgaivins pažangių 
lietuvių veiklą, kuri bus 
naudinga visuomenei, bet 
ne airiui ir jo pakalikams.

O ši kolonija turi labai 
daug jau susipratusių lietu
vių, kaip antai, Živatai, ČeL 
kis, Zaleckas, Pėstininkas, 
Meškunas, Mikulis, Stirna, 
Šimkus, Stepanauskas. Sa
vickas, Gilbert, Dr. Sack, 
Dr. Speling, Dr. Jastroms- 
kas, Dr. Raklevičius ir kiti.

Geistina, kad šie lietuviai I 
bandytų ir vėl pajudinti ^e- 
mę, idant bet kokie monsin- 
jorai jos neterštų.

Scrantonietis.

KENOSHA, WIS.
J. Marcinkevičius-Martin, 
lietuvis kandidatas miesto 

taryben.
J. Marcinkevičius-Martin 

buvo jau du kartu išrinktas 
Kenoshos' piliečių i šio mie
sto tarybą ir eina tenai pa
reigas jau ketvirtus metus. 
Dabar jis kandidatuoja tre
čiu kartu ir vietos lietuviai 
piliečiai turėtų visi už ji 
balsuot.

Drg. Marcinkevičius, ku
ris angliškai rašosi Martin, 
yra padaręs daug gera ne
turtingiems namu savinin-, 
kams ir darbininkams, kū
ne turi savo namelius, o ne
išgali užsimokėti taksų pas
kirtu taiku. Jisai įnešė rezo
liuciją, kad valstijos guber
natorius sušauktu specialę 
legislatures sesiją pratęsti 
taksoms mokėti laiką. Ir 
miesto taryba šitą jo rezol- 
liuciją jau užgyrė.

Apie musų tautietį Marti
ną daug rašo ir vietos anglų 
spauda. Jo atvaizdus deda 
pirmuose puslapiuose. Man 
rodos, kad drg. Martinas at
stovauja lietuvių vardų la
bai gražiai ir todėl kiekvie
nas iš mus, kuris tik gali 
balsuot, rinkimams atėjus, 
turėtų balsuoti už jį.

Be to, drg. Marcinkevi- 
čius-Martinas jau per 4 me-! 
tus yra SLA. Finansų Ko
misijos naiys, o dabar stato 
savo' kandidatūrą į SLA. iž
do globėjus ant pažangiųjų 
“šleifo.”

Jį verta paremti, nes tai 
pažangus ir lakai darbštus, 
energingas veikėjas, teisin
gas vyras ir geras kalbėto
jas. Kenashietrs.

WATERBURY, CONN.
Iš Lietuvių Nepriklausomo

jo Kliubo politikos.
Lietuvių Nepriklausomas 

Piliečių Kliubas nesenai iš
sirinko valdybą 1938 me
tams. Pirmininku išrinktas 
Valūnas, vicepirmininku Jo- 
nušaitis,' protokolų raštiniu-, 
ku Banys, finansų raštinin
ku Marčiulynas, o kiti na
riai netaip svarbus.

Dabar pasirodo, kad nau
ja valdyba nevisi patenkin
ti ir jau daug kas murma 
prieš ją. Nepatenkinti net ir 
tie patys, kurie už ją balsa
vo. Mat, vadovauti tokią di
delę armiją, apie tūkstantį 
narių, reikia sumanaus ir 
patyrusio žmogaus. O šiai 
valdybai to sumanumo kaip 
tik ir stinga.

Senoj valdyboj buvo visi 
patyrę ir pažangus žmonės. 
Pirmininku buvo rimtas ir 
inteligentiškas vyras, Ta
rnas Matas. Jis yra šio kliu
bo veteranas. Kai jis kliu- 
ban įsirašė, kliubas gyveno 
sunkų laikotarpį, merdėjo, 
ir daugelis manė, kad neil
gai laikysis. Bet Tarnas Ma
tas išjudino kliubą iš letar
go miego. įdiegė nariams 
naujų vilčių, noro dirbti, ir 
kliubas pradėjo kilti.

Dabar drg. Matas perda
vė kliubo. vairą kitam. Ir 
tuojaus. organizacijos reika
lai kažin kaip pradėjo pai
niotis. Jau trūksta vienin
gumo ir tvarkos. Aišku da
bar visiems, kad renkant 
naują valdybą padaryta 
klaida. Bet dabar atitaisyti 
jos jau nebegalima. Reikės 
laukti ištisus metus, pakol 
ateis kiti rinkimai. Aš ma
nau, kad prie kliubo vairo 
vėl bus pastatytas Tarnas 
Matas, ar kitas panašios 
minties žmogus.

Kliubo narys.

Į Medal for diction Į

čia yra parodytas Milton Cross, kuris kas diena daro pranešimus per National Broadcast
ing Company (NBC) radio tinklą. Jo kas dieną klausosi milionai žmonių. Jis turi nepapra
stai skambų ir malonų balsą, už ką yra net medalį gavęs (tik ne nuo Smetonos). Kai jis 
turi atliekamo laiko, tai jis praleidžia jį vištas augindamas.

Bus didelis apsunkinimas tą, o valgyti ir šiandien 
balių ir piknikų rengėjams, jiems reikia.

Šiandieną norinčiam tap
ti piliečiu yra statoma tiek 
įvairių klausimų, kad var
giai ir čia gimę galėtų atsa
kyti,o ką jau tikėtis iš atei
vių. Taigi, šio miestelio ma- 

reikalavi- 
negaus pritarimo ir

Šios valstijos politikieriai 
sugalvojo apiplėšti visas 
draugijas, kurios rengia ko
kias nors pramogas. Iš to 
pasidarys dideliu nuostolių 
ir saliu savininkams, nes 
draugijoms jau vargiai ap
simokės sales samdyti ir ką 
nors rengti. Ypač sunku bus 
ką nors suruošti mažom 
draugijėlėm bei kuopom.

' Iki šiol parengimams rei
kėdavo pirkti du leidimu: 
vieną įžangos bilietams par- 
davinėt, o kitą šokiams. Alų 
būdavo galima pardavinėti 
salės permitu Prisidabo- 
jant, buvo galima pardavi 
nėti ir kitokius gėrimus. To
kiu budu rengėjai išlaidas 
šiaip-taip apsimokėdavo ii 
kartais da dolerį-kitą pelno 

I padarydavo.
! Gi nuo dabar visus reika
lingus permitus rengėjai tu
rės pirktis patvs. Tai prida
rys netiktai daug važinėji
mosi j visokias įstaigas, bet 
ir išlaidų bus iki $55.00, ne
skaitant skelbimu ir kitokių 
išlaidų, šitaip dalykams sto
vint, vargiai apsimokės 
pramogas ruošti.

joro toks aštrus
mas
nuo čion gimusių, kurių tė
vai yra atvykę iš kitų šalių, 

dar netapę piliečiais.O

Trys SLA. kuopos veiks 
išvien.

Tarp gyvuojančių Cleve- 
lande SLA. kuopų santikiai 
pradėjo eiti geryn. Praside
da jau bendras darbas, vie
nybė. Trys kuopos jau išrin
ko po 3 savo atstovus, kurie 
sudarė komisija ir rengs 
vieną bendrą didelį pikni
ką ateinančią vasarą. Pikni
ko diena bus paskelbta vė
liau.

Vasario 27 d. Lietuvių 
Salėj įvyks SLA. 136 kuo
pos pramoga. Bus suvaidin
tas scenos veikalas, bus dai
nų ir ant galo šokiai. Gros 
Aponaičio orkestras. Įžanga 
tik 10 centų asmeniui. Prie 
to da su įžangos bilietu bus 
galima ir 5 dovanas laimė-

Kaip atsiranda krimina- Ū. Pradžia kaip pusė po ke- 
lis tai. turiu. 1 - - 

Vienas mokyklų tarybos 
narių paskelbė anglų spau-, 
doj gana svarbų raštą jau
nuolių ir kriminalistų klau
simu. Jisai sakosi pralei- j 
džiąs daug laiko tyrinėda
ma 
Pasikalbėjime su 8 
berniuku jis patyręs, 
tas vaikutis jau

BINGHAMTON, N. Y.
Kaip lietuviai minėjo Lietu

vos nepriklausomybę.
Vasario 12 Amerikos Lie

tuvių Kongreso vietinis sky
rius minėjo Lietuvos nepri
klausomybės 20-ties metų 
sukaktuves. Kalbėt buvo pa
kviestas Keistutis Michelso-, nuoliams žurnalas ir Kviete ąūirtaiCf tautine "lietuviu Danas, teisių studentas is Broo- Binghamtono jaunuolius ta ‘ 'į’•?' -f*1 nl- Mo 
L'hryorv Tio nlnnirJ n- minonl- ' * 1 /UT7 * ’ • 4 ISpilR lu3Wl 6RC6, R6S C1H.1® Placiai. 11 nuosek-1 žurnalą ( Voice ) uzsipre-, t P J % ■ ’ reika]in
liai išaiškino dienos reiks-'numeruoti. Gauta 14 prenu-. kunigas >ia ieikai n 
mę; publika kalbėtojo išva-1 meratų. 
das karštai priėmė. Jis ne- { 
aiškino apie pasakišką Lie- j 
tuvą kas buvo prieš 600 me-' 
tų, kur lietuvių buvo lopši- ' 
nė, bet nurodė dabartinę 1 
Lietuvą, kuri paliečia mus 
visus. Faktais prirodė kokia 
dabartinė Lietuvos valdžia, 
kokias Lietuvos žmonės turi 
teises “laisvoje” Lietuvoje 
ir kas kovojo už Lietuvos 
laisvę. Kaip tik kalbėtojas 
paneigė dabartinę Lietuvos 
diktatorišką valdžią, tai ne- 
kurienįs pusgalviams nepa
tiko ir bandė triukšmauti, 
bet vakaro vedėjams pavy
ko gražiuoju triukšmada
rius numalšinti, 
kiau patys 
prašė,, kad 
ko.

Antras 
svetimtautis, 
katas B. H. Chernin’as, ku
ris pereitą vasarą lankėsi 
Lietuvoje. Jis pasakojo sa
vo įspūdžius iš Lietuvos ir, 
pareiškė, kad jam Lietuva 
patiko. Po prakalbų prasi
dėjo koncertas., koncerto 
programa išpildė vietos ar
tistai. Sudainavo keliatą 
dainų visiems binghamto- 
niečiams gerai žinomas fo
tografas Stasys Vaineikis ir 
Stasys Tomkevičius, pasta
rasis dainavo angliškai; p-lė 
Emilija Undrejunaitė pa
skambino pianu solo; smui
kininkas Samuel Specto- su
griežė ant smuiko solo. Visi 
artistai publiką patenkino ir 
visi buvo iššaukti po kelis 
kartus. Po koncerto tęsėsi 
šokiai prie puikios L. Gir
niaus orkestros. Publikos at
silankė apie 300.

Taipgi vienbalsiai priim
tos dvi rezoliucijos viena 
prieš Lietuvos diktatorišką 
valdžią, kita prieš lenkus 
dėl užgrobimo Vilniaus ir 
žiaurius persekiojimus pa-

;vergtų lietuvių. į
i Sekmadienį, vasario 13 d.' 
, po pietų susirinko būrelis 
Binghamtono jaunuolių į 
Lietuvių Svetainę atsisvei
kint su K. Michelsonu. Jis 
jiems trumpai paaiškino, 
kad norima pradėt leisti an
glų kalba lietuviams jau
nuoliams žurnalas ir kvietė

LAWRENCE, MASS.
Kun. Bakunas paskirtas j 

tautinę parapiją.
Šiomis dienomis čia gavo

me žinių, kad į Tautinę Lie
tuvių Bažnyčią Amerikoje 
priimtas kun. Albinas Ba
kunas. Pabuvęs keliatą die
nų Scrantone, jis tapo pa-

Jonas Jarus.

CHICAGO, ILL.
Kaip minėjom Lietuvos 

nepriklausomybę.

Vasario 13 Lietuvių Polit.

kurie pas- 
kalbėtojo atsi- 
nevietoje išsišo-

kalbėtojas buvo
vietinis advo-

,gas.
Kun. Bakunas ilgą laiką 

Vasario 11 vietos klebo- yra buvęs Romos katalikų 
Inas kun. K. Skrypka, nore- bažnyčios kunigu, bet suau
gdamas pakenkti viršminė- gęs ir surimtėjęs jis negalė- 
i tam parengimui, pasikvietė io romiškos diktatūros pa- 
'pas save vietinius fašistu- kęsti ir persiskyrė su ja. Jis 
kus, kurie paskleidė plaka-' pasirinko tautinę bažnyčią, 
tus, platino tikietus ir pini- kuri nepripažįsta popie- 
gus rinko. Mat, jis irgi “mi- žiaus ir airiškų vyskupų 
nėjo” Lietuvos nepriklauso- diktatūros. Butų geistina, 
mybę. Parsikvietė net Lie- kad kun. Bakunas patrauk- 
tuvos generalini konsulą tu ir buvusius savo konfrat- 
Budrį. Gaila, kad konsulas rus į tautinę dirvą. Tikras 
prastai vartoja lietuvių lietuvis juk negali vergauti 
kalbą, tai mažai buvo gali- svetimam jungui ir laikyti 
ma suprasti ką jis norėjo'savo žmones po tuo jungu, 
pasakyti. Buvo garsinta, kad 
kalbės ir miesto majoras, 
bet jis neatėjo; už jį kalbėjo 
vietinis advokatas italijo- 
nas, kuris diktatūrą ir fašiz
mą neigė; jis nurodė, kad 
jis laimingas kad gyvena 
demokratinėj šalv, o ne pas 
Mussolini, arba Hitlerį. Kle
bonas Skrypka' deklamavo 
apie pasakišką Lietuva, ko
kia buvo slavini prieš 600 
metų. Bet kodėl Lietuva 
taip suvargo, kokios prie
žastys Lietuva taip sudras
kė, klebonas išaiškint nepa- 
iiegė. Dr. J. Greivis tik pa
kartojo klebono kalbą ang
liškai.

Parengimuose Buvęs.

Aš tikiuos, kad kun. Ba
kunas turės gero pasiseki
mo Lavvrence’o lietuvių tau
tinėj parapijoj. Tautietis.

mokyklų berniukus.
• ‘ metų Kliubas Roselande surengė

kad apvaikščiojimą Lietuvos ne-
i nuo mažu

mos turi palinkimą prie va
gysčių. Jis įspėjęs tą vaiką, kierių kliube yra visokių pa- 
kad kožnas vagis buna su- žvalgų žmonių, tai nutarė 
gautas, bet vaikas atsakęs, surengt bepartyvišką pami- 
kad pagaunami tik tie, ku- nėjimą. Bet į komisiją įėjo 
lie nemoka apsisaugoti. vien republikonai, tai jie ir 

Kitas, aukštesnės mokyk- visą apvaikščiojimą suren- 
los berniukas, jau 16 metų gė savotiškai. Pradėjo su A- 
amžiaus, turįs palinkimą merikos legijonu ir baigė su 
prie visokių grožybių. Ir jis fašistais ir jų agentais. Net 
svajojąs, kad jam pasitai- ir dainas pritaikė Smetonai 
kytų apiplėšti didelį banką, garbint, 
tai jis galėtų važinėtis gra
žiu automobilium ir leisti 
pinigus kur tik jam patiktų.

Tyrinėtojas todėl mano, 
kad didžiuma kriminalistų 
yra linkę prie blogų darbų 
jau nuo mažumos, o kiti pa
tampa tokiais per blogus 
draugus; blogi draugai juos 
patraukia prie blogų darbų. 
Jis mano, kad tėvai ir mo
kytojai turėtu labai koope
ruoti. Tėvai, nežiūrėdami 
vaikučius turint blogų pa- v 
linkimų, tuiėtų mokytojam , anvaiUgčiojime pasikartojo.

. .„i ponai susitelkė prie 
stalo, ir puikiai apdengto, 

( u Amerikos legijono sargy- 
i ba, su šautuvais. Išrodė, 
kad ponai bijo mužikų. 

Nežmoniškas Cantono m3- Į . , . . .
joro reikahvimas. > Kiekvienas ir paklusmau- 

Isis parapijonas suprato, kad 
Cantono, Ohio, majoras i jjs išniekintas, pažemintas 

reikalauja, kad visų ateivių, j nrje§ poną konsula-klebona 
kurie neturi pilietiškų po- (jr keliata kitu. Mums kliu- 
pierų, butų nuimtos pirštų biečiam.? atėjo laikas susi- 
nuospaudos, o kurie_ atsisa-1 prasti, matyt skirtumą tarp 
kytų pasiduoti, turėtų būti .“musu ponu” ir kitu pilie- 
baudžiami iki 500 dolerių, jčiu. . Jie įvertino tik ponus, 
Mat, šis majorai mano, kad Matininkai jiems tik tada 
visi ateiviai yra kriminalis- reikalingi, kada turi dolerį, 
tai ir policija turėtu su jais, Musų kliubo ponai tik tada

priklausomybės.
Roselando lietuvių politi-

Dabar roselandiečiams 
aišku, kas lietuviai repub- 
likonai. Dabar visi aiškiai 
pamatė kad jie aršiausi at
žagareiviai, tamsunai, kurie 
dirba tik darbininkų priešų 
naudai.

Aš paklausiu visos daly
vavusios publikos, kaip jau
tėsi minėtam apvaikščioji- 
me, kur buvo paskirstyta 
vienur ponai, kitur ubagai. 
Pas lietuvius Amerikoje tas 
buvo užmiršta. Bet minėtam

pranešti, o mokytojai turėti] visi 
tėvams pranešti, ir tokie 
vaikai turėtų but mokinami 
specialiai doros.

PITTSBURGHE BUVO 
DIDELĖS PRAKALBOS.

Vasario 13 dieną Pitts- 
burgho lietuviai apvaikščio
jo Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukaktį. Buvo 
didelis susirinkimas. Žmo
nės nesutilpo į salę. Be kitų, 
kalbėjo iš Chicago atvykusi 
p-!ė E. Mikužiutė, Ameri
kos Lietuvių Kongreso cen
tro iždininkė. Bet sanda- 
riečių kalbėtojas Vaidyla 
nepasirodė.

Politiniams Lietuvos kąli-
--------------- iniams publika sudėto $63.-

Hudson, N. H. Nors jau 5 mč 9() aukų. Pitt’burgho uni- i elgtis kaip su visais krimi- į susirūpina kliubo reikalais, 
nėšiai Kuliu lovoje, bet su "Ke- (versiteto lietuvių kambariui nalistais. Tačiau tas majo kada kliubas rengiasi prie 
leiviu” skirtis nenoriu. Malonė-1__$14, o ---- --- 1 L -----: - - ° -
-.it prisiųt ir kalendorių. Iloms—-8 doleriai su centais, me

Annie Lukas. I E. M.
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Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: VIRĖJA
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Vilniaus mokyk-'ras klysta. Mes gerai mato- Įbarikieto." Jie žino? kad ‘ga- 
•' ; ? pasipelnyti, tada ir tu,

i yra tikri A- darbininke, iiems reikalin- 
, čia gimę i gas. Kliubiečiai, pažinkime 

Pav0 P°nus vykime juos 
lauk nuo mu-u. Leist, kad 
mus statytų viešai paniekai, 
negražu. Apuokas.

ia a MI 
įsi

ia

'XI 
fa

kad didžiuma didžiau- ]<«• 
siu kriminalistų 
merikos piliečiai, 
žmonės. Jei kurio 
nepatapo S. V. piliečiais, tai 
ne dėlto, kad nemylėtu šios 
šalies, bet daugiausia dėl to, 
kad suvažiavo į šią šalį su
augę žmonės ir neturėjo 
progos pramokti užtektinai 
anglų kalbos, ir tas sulaikė 
juos nuo pilietybės. Tačiau 
jie per ilgus metus dirbo 
šiai šaliai ir čia prarado sa
vo jaunesniuju metų sveika-

Cleveland, Ohio
THOMAS BARBER SHOP 

PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ 
Dabar visus lietuvius ir mano drau

gus prašau atsilankyti po num.
963 E. 79-th Street,

CLEVELAND (9
THOMAS KRIŽINAUSKAS.



KELEIVIS, SO. BOSTON No.Ketvirtas Puslapis

1 —Tegul bus pagarbintas, 
Maike!...

—Sveikas, tėve! O kur 
buvai pereitą savaitę?

—Ar tu manęs jau išsiil- 
gai, vaike?

—Ne aš vienas, bet visi 
tavęs laukia.

—Na, tai gerai, Maike, 
kad žmonės mane myli. O 
dabar aš noriu tavęs pa
klausti, ar tu turi pinigų?

—Ar jau nori išsigert?
—Ne, Maike, aš noriu 

“Sandaros” daraktoriui bis- 
ki pamačyt, taigi ant tos in
tencijos renku aukas.

—O kada tu, tėve, Įsira
šei sandariečių partijon?

—Maike, aš priguliu prie 
Sčeslyvos Smerties Susai- 
dės, prie vyčių vaiško, ir 
prie kitokių nemislinu rašy
tis. Ale aš esu tokios minkš
tos noturos, Maike, kad ir 
sandariečiui noriu paelpyt, 
kada yra reikalas, ba ir 
šventas Ciprijonas sykį pa
mokslą sakydamas pasakė: 
“Alkaną papenėk, o ištroš
kusiam užfundyk.”

—Ar tai “Sandaros” re
daktorius jau tiek ištroškęs, 
kad tu, tėve, turi jam fun- 
dyt?

—Jes, Maike, išrodo, kad 
ji reikia kaip nors pažyvyt. 
Kaip mudu su zakristijonu 
perskaitėm jo gazietą, tai 
zakristijonas tuoj tėškė kvo- 
tcrį ant stalo. Ariop, sako, 
tuoj Siųskim Čikagon apie- 
ros, ba geras žmogus gali 
numirt iš bado.

*—Kas gali numirt?
—Nugi “Sandaros” da- 

i aktorius.
—Ar tai jis badauja?
—Šiur, Maike, ar tu ne

skaitai “Sandaros?”
—Aš skaitau visus laik

raščius, tėve, bet niekur ne
mačiau, kad kuris nors re
daktorius badautų.

—Jes, Maike, badauja. 
—Iš kur tokios žinios?
—Nugi sakiau, kad iš san

dariečių gazietos. Kaip ji 
rašo, Maike, apie SLA. rei
kalus, tai nieko daugiau ne
mato, kaip tik SLA. virši
ninkų algos. Taigi iš to mu
du su zakristijonu ir išfige- 
riavom, kad “Sandaros” ra- 
dzibatoriui šlėktai. einasi. 
Matyt, jis negauna jokios 
pėdės, jeigu kitu algos neiš
eina iš jo akių. Taigi, jei tu
ri kokį nikeli. Maike, tai pa
daryk mielaširdystę. Suda- 
iys-:m kiek nors ant binzų ir 
nusiusi m Čikagon.

—Aš, tėve, kitaip j šį rei
kalą žiuriu.

—Na, o kaip?
—Kas iš laikraščio negali 

nragyvent. tegul eina į stok- 
jardus dešrų daryt.

—Bet aš vokuoju, Maike,

kad aukų vistiek reikėtų nu
siųsti. Juk ateina Užgavė
nės, reikės ir alaus pasida
ryt, tai nusiųskim nors ant 
selyklų. Tada, Maike, galė
sime užtraukti šitokią ka- 
runką:

Mikas darosi alaus, 
Sau burnelę išsiplaus. 
Jo bačkutė ąžuolinė, 
Eis alutis i krutinę. 
Jo bačkutė su lankais, 
Nuo bavarsko dūšia kais.

IšsimOvus kaušų porą, 
Tuoj dainuoti ima noras. 
Gražų punktą sau varai, 
Kaip užtrauki, taip gerai. 
Užmiršti vargą, bėdą, 
Pavaišinsi ir Susiedą, 
Ir nei šunys nesulos, 
Kad turi tu daug skolos.

Vienas geria iš linksmybės, 
Kitas geria dėl blaivybės, 
Vieno dūšia eis danguos, 
Kito velnias gal kamuos. 
Taip jau svietas surėdytas, 
Taip alutis padarytas: 
Gerk kol šviežias, su puta, 
Ba negerus—sarmata.

—Na, tai kaip tu rokuoji, 
Maike, ar duosi “Sandaros” 
pisoriui ant alaus?

—Ne, tėve, aš tokiems 
tikslams neduodu.

—Et, Maike. prastas iš 
tavęs sportas. Nenori gerą 
žmogų patiešyt.

FAŠISTU ISPANIJOJ IR 
PORTUGALIJOJ RENG

TAS SUKILIMAS.
Iš Ispanijos-Portugalijos 

pasienio Reuterio agentūra 
praneša, kad abejose sienos 
pusėse atidengtas platus są
mokslas, kurio tikslas buvo 
sukelti revoliucinį judėjimą 
frankinėj Ispanijoj ir Portu
galijoj. Sukilimas esąs nu
slopintas, nes Badachoze jis 
prasidėję? pirm laiko, kas 
leidę portugalų ir Franko 
karo pajėgoms imtis apsi- 
saugojamų priemonių. Ga
lybė areštų, garnizonai 
aliarmo stovy; garsus patru
liai ir suimtuiu tardymas 
šiam momentui užtikrino 
tvarką.

SUSIŠAUDĖ CHICAGOS 
GENGSTERIAI.

Pereitą savaitę Chicago 
i Heights duonos kepykloj į- 
vyko kiuvina skerdynė. Te
nai atvažiavo keli ginkluoti 
gengsteriai ir pradėjo šau
dyt. Italas vardu Costello 
nušautas, o 3 kiti italai sun
kiai sužeisti. Manoma, kad 
visi jie prigulėję prie kokios 
piktadarių gengės ir buvo 
kuo nors kitiems savo sėb
rams nusidėję.

Sovietų Mokslininkai Išgelbeti
Jie išbuvo 8 mėnesius ant 

ledo, atskirti nuo civili
zacijos.

Pereitą savaitę du Sovie
tų Rusijos ledlaužiai prasi- 
laužė per ižą ir aisbergus iki 
4 mokslininkų ir išgelbėjo 
juos. Kartu išgelbėjo ir la
bai svarbius mokslinius re
kordus. Ekspedicijoj buvo 
astronomas Fedorovas, ju- 
i ių biologas širšovas, radio 
operatorius Krenkelis ir 
ekspedicijos vadas Papani- 
nas. Jie buvo įkūrę savo sto
ti moksliniams stebėjimams 
ant didelės ledo lyties netoli 
nuo Šiaurės Ašigalio; ta
čiau per 8 mėnesius juros 
srovės nunešė jų ledą 1,000 
mylių šalin nuo Šiaurės Aši
galio. Jie buvo atsidūrę jau 
netoli nuo Grenlandijos pa
kraščio, kur visos ledo lytis 
sutrupa ir suskyla į Šiaurės 
Atlanto aisbergus. Rusų ly
tis irgi jau buvo pradėjus 
trupėti, todėl paskutinėmis 
dienomis labai bijotasi, kad 
jie nežūtų. Viso pasaulio 
mokslininkai buvo susirūpi
nę, kad nepražūtų nors už
rašai. Bet pasirodo, kad per 
8 mėnesius šitie 4 vyrai kas 
diena per radio informavo 
Maskvą apie savo atliktą 
darbą bei įgytus patyrimus; 
todėl jeigu jie patys ir butų 
žuvę, tai svarbiausi faktai 
vistiek butų buvę užrekor- 
duoti Maskvoje.

Net buržuazinė Ameri
kos spauda, kuri nemėgsta 
Sovietų piliečiams jokio 
kredito pripažinti, apie šitą 
ekspediciją kalba kaip apie 
didžiausi ir drąsiausi žygį 
žmonijos istorijoj. Į Šiaurės 
Ašigalį vyko jau daug viso
kių ekspedicijų. Kai kurios 
jų buvo pasiekusios žemės 
polį rogėmis; kitos perskri
do per “pasaulio viršūnę”

“Keleivio” Kai end o-
rius 1938 Metams.
1938 metų Kalendoriuje 

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

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

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

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

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

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

orlaiviais; bet kiekviena jų, 
pasiekus žemės polių, sku
bėjo kuo greičiausia atgal. 
Rusų ekspedicija buvo pir
mutinė, kuri nusileido iš oro 
ant ledo ir įsikūrė tenai sto
vyklą, tikslu apsigyventi il
gesniam laikui. Ji nebūtų 
gryžus ir dabar, jei ledas 
nebūtų nuplaukęs tolyn nuo 
ašigalio. Per visą pereitą va
sarą rusai išgyveno saulei 
šviečiant 3 mėnesius be per
traukos. Bet kai užėjo žie
ma, tai saulė nusileido ir 
prasidėjo ‘“amžina” naktis. 
Mat. žemės ašigaly per ap
skritus metus buna tiktai 
viena diena ir viena naktis, 
kurios tęsiasi po kelius mė
nesius.

A. L. Kongreso Tele
grama Smetonai.
Pereitą savaitę Amerikos 

Lietuvių Kongreso centro 
viršininkė, p-lė E. Mikužiu- 
tė, pasiuntė į Kauną Anta
nui Smetonai šitokią tele
gramą :

Antanui Smetonai, 
Kaunas, Lithuania.
Mes, žemiau pasirašę lie

tuviai, Šiaurės Amerikos 
Jungtinių Valstijų gyvento
jai, reikalaujame, kad Lie
tuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuvių proga bu
tu suteikta AMNESTIJA vi
siems kaliniams, kurie yra 
laikomi kalėjimuose už tai, 
kad jie kovojo dėl ekonomi
nės žmonių būklės pageri
nimo, arba dėl demokrati
nių liaudies teisių, garan
tuotų Lietuvos konstituci
joj, atsteigimo.

Šią peticiją jau pasirašė 
20,000 lietuviu ir pasirašys 
nemažiau 100,000. Parašus 
šiandien įteikėm Lietuvos 
pasiuntinybei Washingto

ne, kad perduotų Lietuvos 
vyriausybei.

Euphrosine Mikužiutė, 
Amerikos Lietuvių 
Kongreso vardu.

BRITAI STIPRINA PIETŲ 
AFRIKOS PAKRAŠČIUS.

Anglų spauda praneša, 
kad Didžioji Britanija pra
dėjusi stiprinti juros kelią į 
Tolimuosius Rytus per Ge
ros Vilties iškyšulį. Tai esąs 
Didžiosios Britanijos atsa
kymas į kai kieno užsimini
mus, kad galįs būti uždary
tas Viduržemio juros ir Sue- 
zo kanalo kelias. Pasak lai
kraščio, britai nori paversti 
Frytovno uostą didele laivy
no baze. Norima sustiprinti 
ir Cape Towna (Kapštalą) 
ir pastatyti pajūryje stiprias 
patrankų baterijas. Šios ba
terijos busiančios nesilpnes- 
nės už Singapūro bazės ba
terijas. Britai jau pradėję 
stiprinti Cape Towno uos
ta. Tie stiprinimo darbai iš 
viso atsieisią 15 milijonų 
svarų sterlingų.

Bažnyčia ir Valstybė Rumunijoj.

Tai ve, kaip išropo tas Rumunijos popas Cristea, kuriam 
karalius Karolis (kairėj) buvo pavedęs sudaryti ministerių 
kabinetą, kuomet žydų naikintojo Gogos vyriausybė su
griuvo. Bet popo Cristeo valdžia neišsilaikė nei tiek, kiek 
Gogos. Ji subirėjo per 4 dienas. Dabar ministerių kabine
tui sudaryti pakviestas liberalas Tatarescu.

Prisiminus 1917 Metų , 
Pavasario Revoliuciją 

(Iš “KULTŪROS.”)

(tąsa)

Rasputinas ir ministerių kadrilius.
Ypatingai slegianti nuotaika buvo Pet- 

rapiiy, arčiau valdžios ir caro rūmų. Jei 
fronte kareiviai kalbėjo apie išdavikus 
generolus tik tamsiais nujautimais vaduo- 
damiesi ii- norėdami savo pralaimėjimus 
pateisinti, tai petrapiliečiai turėjo daug 
pagrindo kalbėti apie keistus dalykus val
džios viršūnėse, kurie vyko jų akyse. Pet- 
rapiliečiai žinojo, kad ne caras Nikalojus 
kiria ministerius, bet girtuoklis ir šarla- 
anas Rasputinas. Visas Petrapilis juokėsi, 

kad Chvostovas pateko į vidaus reikalų 
ministerius t'k Rasputino dėka, nes Ras- 
putinui patiko Chvostovo žemas bosas 
kai per vienas išgertuves jis liepė busi
mam ministeriui padėti dainuoti čigonų 
horui. Visi žinojo, kad ministeris pirmi

ninkas Štiurmeris, tai tas pats Štiurmeris. 
apie kurį Nikalojus II buvo parašęs rezo
liuciją: “Pašalinti tą vagį per 24 minu
tes!” O dabar tas vokiškos kilmės vagis 
per Rasputino užtarimą atsistojo vyriau
sybės priešaky sunkiausiu Rusijos gyveni
mo metu, kariaujant su Vokietija. Be Ras
putino nebuvo skiriamas nė vienas minis
teris, o kas tik pakeldavo balsą prieš Ras
putino kompromituojantį artumą caro rū
mams, tas tuoj netekdavo savo vietos. Dėl 
tų priežasčių ir buvo tas reiškinys, kad tuo 
metu, kai reikėjo tvirčiausios ir krašte au
toritetą turinčios valdžios, ministerial kei
tėsi lyg kadriliui. Ėjo “ministerskaja če- 
charda,” kaip sakė vienas Durnos atstovas 
vienoj kalboj. Visiškoj Rasputino įtakoj 
buvo ir aukščiausioji pravoslavų bažny
čios vadovybė, kurios galvos, sinodo ober 
prokurorus, vyskupus ir archieriejus jis 
keitė taip, kaip savo nešvarius, dvokian
čius autus.

Rasputinas — faktiškasis kariuomenes 
vadas.

Ne gana to. Ir keliolikos milijonų vyrų 
armijos vyriausioji vadovybė buvo ne
mokšos mužikėlio Rasputino rankose. 
Ti.esa, ne daug gudresnis už jį buvo tikra
is vyriausias vadas — caras Nikalojus II. 

Nikalojus II buvo didelėj savo žmonos, 
vokiečių princesės Aleksandros įtakoj, o 
ii šventai tikėjo Rasputinui, nes per jį eina 
Dievo palaima ir patarimas. Taigi, Ras- 
uutinas per Aleksandrą ir Nikalojų turėjo 
didelės įtakos armijos vyriausiai vadovy
bei. Tai ryškiai matyti iš carienės laiškų 
earui į vyriausiojo vado būstinę. Carienė 
aso: “Klausyk musų draugo, tikėk juo.” 

“Tai Dievo mums pasiųstas žmogus.” 
“Reikia visada daryti tai, ką jis sako. Jo 
kiekvienas žodis turi gilią prasmę.” Ras- 
outinas kišasi ir į tiesioginius karo reika- 
’us: “Turiu perduoti tau šį prašymą, kurį 
■kvėpė jam regėjimas sapne. Jis prašo ta
vęs įsakyti pradėti puolimą ties Ryga.” 
Ne tik Rasputinas, bet ir jo talismanai bu
vo aukštai vertinami Rusijos valdovų, 
štai, carienė rašo Nikalojui: “Siunčiu tau 
azdą, kurią Jam atsiuntė iš Naujojo Ato- 

no. Jis pats ja naudojosi, o dabar siunčia 
ją tau kaip palaiminimą.” “Neužmiršk 
keletą kartų pašukuoti plaukus Jo šuko
mis prieš kiekvieną ministerių kabineto 
posėdį, prieš svarbesnį pasikalbėjimą ir 
nutarimą.”

Tokia tai stabmeldžių dvasia siautė ca- 
o luinuos ir vyriausiojo vado būstinėj. 

Prieš japonus caras bandė kariauti jo pa- 
ies į šventuosius pakeltojo Serafimo Sa-

MUR1NĖ LIETUVA.

Išpardavę užsieniams Lietuvos girias, 
antininkai dabar pataria žmonėms staty- 
is namus iš plytų. Ant tos temos Jul. 

Boks parašė “Kuntaply” šitokias eiles:
Gyvenimo eiga keistai susidarė...
Kadaise iš molio mus Dievas padarė.
Praėjo daug amžių, o žemiškas broli. 
Ir vėl po truputį mes grįžtam į molį.

Prieš dvidešimts metų, menu kaip per' durnus. 
Svajonėse kūrėm mes pasakų rumus;
Mes rumus sau kūrėm iš laisvės idėjų, 
Tat musų tos pilys nuėjo ant vėjo...

Praėjo kiek laiko, ne taip kaip iš pradžių, 
Sau rumus pradėjom statytis iš medžio. 
Pradė'om statytis tėvynėje viską 
Iš savo gražiausio retėjančio miško...

Bet medis perlengvas, trapus ir greit pūva—
Sumanėm statyti murinę Lietuvą;
Šiandieną sumanėm sukišti į plytą
Gyvenimo šviesą ir tirpstantį litą.

Ir štai, kaip atrodo, o žemiškas broli,
Po truputį lendam ir vėl mes į molį;
Iš molio kadaise mus Dievas padarė,
J molį taipogi vėl grįžti užvarė.

roviečio paveikslėliais, o prieš vokiečiui 
kariaudamas Nikalojus naudojosi Rasptf 
tino lazda ir šukomis. • 1į

Kas žino, gal vokiečių agentai šnabždė
jo į girto Rasputino ausis patarimus tą ar 
tą skirti ministerių? Jei dabar abejoja- 
ma, tai tais laikais visiškai balsiai kalbėtą 
kad Rasputinas yra vokiečių agentų ir iš- 
davokų apsiaustas. Juo labiau, kai buvo 
susekta apie paslaptingąją Protopopovo 
kelionę į Stokholmą neva pasitarti su 
Amerikos prekybos agentu prekybbs rei
kalais, o iš tikro pasimatyti su Vokietijos 
pasiuntiniu ir pasikalbėti apie seperatinės 
taikos galimumus.

Stimpančios minios prie krautuvių.

Kalbos ir gandai apie tuos ' reiškinių 
neapsiribojo siauru rateliu. Jie pasiekė 
Valstybės Durną, kuri ne kartą stengėsi 
pašalinti Rasputino įtaką iš valstybės gy
venimo ir užprotestavo prieš Protopopovo 
derybas su vokiečiais, kurios pakenkė Ru
sijai, sukeldamos įtarimus pas Santarvi
ninkus. kas trukdė karo medžiagos prista
tymą. Rusijos istorijoj jau yra buvęs pavy
zdys, kai septynerių metų karo metu Ru
sija iš Prūsijos priešo staiga persimetė j 
Prūsijos draugus ir net pradėjo kariauti pi 
buvusiais santarvininkais. To bijojo San- 
tarvininkai ir dabar. Iš Durnos ir politi
nių sluoksnių tie visi gandai, dar supopu
liarinti, paįvairinti, pateko į platesnius 
sluoksnius, pateko į gatvę. Petrapilio 
liaudis jau jautė maisto stoką. Duonos, 
mėsos ir kito maisto teko laukti prie kraii 
tuvių ilgose eilėse, šaltyje stimpant. Eilė
se stovėdamos moterys matė pro šalį besi
švaistančius automobilius su generolai^ 
valdininkais ir turtuoliais. “Tiem tai nie
ko netrūksta,iie eilėse nestovi” — kalbėjo 
moterys, pykčio apimtos, ir dalinosi gai 
dais apie carienės vokiškumą, apie išda
vikus viršūnėse, apie Rasputiną, apie aris 
tokratiškus girtuoklius pirmos rūšies r» 
toranuose, kai visoj Rusijoj buvo grid 
čiausiai uždrausta degtinės ir alaus varto 
jimas.

Tokia tai buvo psichologinė nuotaib 
Rusijoj, 1917 metų pradžioj,, einant tn 
tiem baisaus karo metam. Niekas netikėj 
spaudos keliamom’ viltim ir išvedžioji 
mam, nes laikraščiai laimėjimus pranaši 
vo nuo pirmos karo dienos, o kaip jų ne
buvo, taip nebuvo, žmonės žinojo, kad 
laikraščiai jei ir norėtų, negalėtų teisybė 
parašyti. , j

“Kvailumas ar išdavimas?”
Ar vyriausybė ir caras tos nuotaikom- 

matė, nejautė ir užrištom akim ėjo į be 
dugne? Ne, matė ir vyriausybė, žinojo ii 
caras.

Dar 1916 m. Valstybės Durnoj kalbėdfr 
mas apie keistuosius reiškinius aplink C* 
ro rumus, rasputiniadą, Miliukovas paša-, 
kė savo garsiąją frazę: “Kas tai: kvaito 
mas ar išdavimas?” Net dešiniausiujų mo- 
narchistų vadas Puriškevičius pakėlė bal
są prieš tamsiąsias jėgas ir smerkė vyriau
sybės elgesį. Tai jau buvo rimtas perspė 
jimas'. Iš Durnos sluoksnių aiškiai skambė 
jo reikalavimas sudalyti vyriausybę iš Du
rnos ir visuomenės pasitikėjimą turinei! 
asmenų. Bet caras buvo kurčias tiem bal
sam ir skyrė ministerius, kurie turėjo Ra? 
putino pasitikėjimą.

Durna iš viso caras nebuvo linkęs pasitė 
1 keti. Juo labiau, kad pačioj Durnoj buvt 
tokių atstovų iš dešiniųjų, kurie patys ra 
gino caią išvaikyti Durną. Bet ne vien ii 
Durnos caras susilaukė peTspėjimų.

“Mirsiu aš—tada ir jus žusit."

Matydami žalingą Rasputiho veiklą r 
upras 'ami kaip kenkia carui visa toji re? 
jutiniada, keliatas ištikimų caro šalininll 
nutai ė paliuosuoti carą nuo to tamsiujf 
ėgų šaltinio. 1916 m. gruodžio vidur? 
asklido sensacija, kad Rasputinas nuž» 
lytas. Netrukus rado į akėti įmestą! 
prie ledo prišalusį Rasputino kūną. Pa? 
cdė, kad Rasputina nužudė kunigaikštį 

Tusupovas, mylimasis caro pusbrolis D> 
mitrijus Pavlovičius ir Durnos narys Pu 
liškevičius. Tai buvo įspūdingas perspėji 
mas. bet ir jis nepaveikė fatalisto caro,b 
ris til-'ė’o, kad be Dievo valios nei pjauk* 
nenukris Tiesa, Rasputino mirtis butf 
carui ir carienei blogas ženklas, nes Ra-; 
putinas jiem dažnai sakydavo: “Mirsiu* 
—tada ir jus žusit!” Nebėra Rasputin 
bet liko jo paliudytieji ministerial, yp* 
Protopopovas, kurį Rasputinas ypač mėf< 
ir karštai rekomendavo kaip ištikimiau^ 
sosto rėmėją.

(Bus daugiau) • -J
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Įvairios Žinios.
Brazilijoj Verda Fa-\ Maskvoj suimta zi- 

i,....... ......,1.. N1V AMERIKAI VER-šistinė Propaganda.
Amerikos laikraščiai ra

šo, kad Brazilijoj dabarti
niu laiku pilnas oras fašisti
nės propagandos. Propa
gandą platina italai, vokie
čiai ir japonai. Visi jie sten
giasi patraukti Braziliją sa
vo pusėn. Tuo tikslu varto
jamas gyvas žodis, laikraš
čiai, žurnalai, teatras, mo
kykla, bažnyčia ir kitokie 
budai. Demokratija yra nie
kinama visokiais budais, o 
fašistinės valstybės kelia 
mos į padanges. Net Musso- 
linio sūnūs nulėkė orlaiviu 
iš Romos j Rio de Janeiro 
kad parodžius brazilams 
kaip toli fašistai gali orlai
viais lakioti.

Matant šitą gerai iššme- 
iuotą propagandos mašine
riją, Jungtinėse Valstijose 
pradedama kelti abejonių, 
ar nebus tik tuo pačiu tikslu 
ir valdžios perversmas Bra
zilijoj įvykintas? Kaip ži
nia, po to perversto Brazili
jos parlamentas buvo palei
stas, visos partijos uždary
tos ir visą krašto valdžią pa
siėmė į savo rankas Getulio 
Vargas. Sakoma, kad į Sao 
Paulo universitetą Mussoli- 
riis atsiuntęs net 10 profeso
rių ir moka jiems algą iš Ita
lijos valstybės iždo, kad tik 
universitetas juos laikytų. 
Be to, po Braziliją važinėja
mi Italijos valstybės pini
gais geriausi italų daininin
kai ir chorai, kurie duoda 
nemokamus koncertus. Visa 
to tikslas — parodyt fašistų 1 
meną, nors iš tikrųjų ne fa-• 
šištų jis išvystytas.

TĖJA.
Žinios iš Maskvos sako,'! 

kad pereitą savaitę tenai 
buvu-i suimta tūla Nadeža' 
Radunskaja, “International, . 
News Service” agentūros 
vertėja. Slaptoji policija1 
nakties laiku iškrėtė jos bu- Į . 
tą ir išsivežė kalėjimam

Jos sesuo Nora, baleto šo
kikė, buvusi areštuota jau 
keliatas mėnesių atgal.

“International News Ser-; 
vice,” kaip rodos, yra Hear- ( 
sto geltonlapių žinių agen
tūra. Tos agentūros leidėjai,I 
nemokėdami nišų kalbos, 
samdosi rusus, kurie moka 
angliškai, kad verstų jiems 
žinias iš Sovietų laikraščių. 
Matyt, ši vertėja savotiškai . 
tas žinias “išversdavo,” jei
gu rusai matė reikalo ją are
štuoti.

Tuo pačiu laiku buvo are
štuota ir kita moteris, Čeko
slovakijos laikraštininko 
Frano Veceko sekretorė.

PAŠALINTAS SOVIETŲ 
GENEROLAS ALKSNIS-

Associated Press praneša, 
iš Maskvos, kad Sovietų vy
riausybės organas “Ižvįęsti- 
ja” jau patvirtinęs iki šio] 
buvusį tik paskalą, kad gen. 
Jakovas I. Alksnis, vyriausis 
Sovietų aviacijos vadas, yra 
pašalintas iš vietos.

Paskalai apie jo suėmimą 
buvo pasklydę da gruodžio 
mėnesį, kuomet jo vardas 
buvo išbrauktas iš parla
mento kandidatų sąrašo.

Nors “Izviestija” ir dabai 
i Alksnio vardo nepaminėjo, 
bet tas paaiškėjo netiesio- 

Ką Nutarė Sovietų^^ įSe/kad 
Apsaugos Taruba. [aviacijos.viršininkas yrą ge

nerolas Loktionovas.
Apsaugos Taryba.
Anglų spauda praneša, 

kad šiomis dienomis Mask
voje, Kremliuje, įvyko So
vietų Sąjungos Gynimosi ta
rybos posėdis. Tarybai pri
klauso aukščiausi Sovietų 
Sąjungos kariuomenės as
menys. Šiam posėdžiui pir
mininkavęs pats Stalinas, 
posėdis užtrukęs tris su pu
se valandos. Buvę nutarta 
visa eilė svarbių klausimų, 
susijusių su Rusijos krašto 
apsaugos gynimo stiprinimo 
reikalais. Esą nutarta: (1) 
pagaminti 25 milionus prieš 
dujinių kaukių, kurios busią 
išdalintos pasienio sričių 
gyventojams; (2) visuose 
didesniuose miestuose Įren
gti milžiniškas priešdujines 
slėptuves (3) iš taip vadi
namų pirmos eilės fronto li
nijų atitraukti visus lėktu
vus, kurie nesą pirmos rū
šies (4) pastatyti 500 nau
ju kovos lėktuvų. Be to, gy
nimosi taryba nutarusi, kad 
ateityie tose sritys?, kur 
vyks karo manevrai, į iuos 
Įtraukti tam tikriems užda
viniams atlikti ir tų sričių 
civilinius gvventojus.

PAMOKSLAI KARČE
MOJE NIEKO NEGELB

STI.
Missouri valstijoj, Mar- 

quando miestely, kunigas 
Bremmer užsimanė išvesti 
žmones iš saliuno ir nuvesti 
juos bažnyčion. Per visą są- 
vaitę jis sake karčemoje pa
mokslus, bet niekas pasku' 
jį bažnyčion nenuėjo. Tuo
met tas Dievo tanias pasi
darė didelį plakatą ir, užra
šęs ant jo “This Town is 
Unfair to God,” pradėję 
miestelį “pikietuoti.” Vaikš
čioja gatvėmis su tuo plaka
tu ir deklamuoja: “Jei- 
nepasitaisysit, visi pražū
siu”

BAISI NELAIME LIŪTŲ 
NARVE.

Netoli Pecso, Vengrijoj, 
per klajojančio cirko spek
taklį jaunas liūtų jaukinto- 
jas žiūrovu akyse buvo vin. 
no liūto užpultas ir mirtinai 
sukandžiotas. Tada ir kiti 
liūtai puolė ant jaukintojo! 
lavono ir sudraskė i skutus. I 
įsiutę žvėrys tu’eio bud iš
šaudyti revolveriu. Žiūrovų . 
tarpe buvo kilusi panika.

EGIPTE UŽDRAUSTI 
PUSNUOGIU MERGINŲ 

ATVAIZDAI.
Egipto vyriausybė išleido 

patvarkymą, drausd a m a 
spausdinti laikraščiuose ar 
skelbimuose merginų pa
veikslus maudymosi kostiu
muose. Tokie paveikslai 
griaują žmonių dorą, sako 
valdžia.

Radare Audra Calif orui joj.

šis vaizdelis parodo Sacramento miesto gatvėje audros nulaužtą šimtametį medį ii su
triuškintą automobilį. Audra tenai siautė 17 dienų.

triktai visoj Brooklyno 
apielinkėje. Jo prakalba 
bus įdomi kiekvienam 
brooklyniečiui, o ypatingai 
kriaučiams, kurie dabar gy
vena krizį. Kas iš lietuvių 
neateitų į šias prakalbas, 
tas daug ko nustotų. Tad 
visi, kaip vienas, bukite 
prakalbose. Turėsit progos 
susipražinti su A. D. P.

Antras kalbės, brolis Ch. 
Vilniškis. Jis yra A. D. P. 
Brooklyno lietuvių skyriaus 
komiteto narys. Tai jaunas mačiai įsueste, ntiu m. lj. r. . - „„ „

skilo ypatingai iš darbinio- '7ra?. lr kuP.lna„s e,nel S'-1?5; 
kų ir progresyvių biznierių 
ir intelegentų, kurie rem
dami demokratus ir repub- 
likonus per ilgus metus, nie
ko neatsiekė ir nemato, kad 
bent kada ką atsieks. Tad 
ir ėmėsi kurti savo partiją, 
kad ji atstovautų jų reika
lus. Jis nurodė, kad vien 
tik Kings apskrity (Brook- 
lyne) į trumpą laiką susi
kūrė 26 distriktai su virš 10 
tukstnčių narių. Tas paro
do, kad masės prielankiai 
atsineša linkui Darbo Parti
jos, ir kad jai lemta augti ii

. . - A . . na' bujoti.
nau Antrame pnsn-asė pora Buvo statomi klausimai, 
žymių lietuviškų advokatų ]<as manOina daryti New 
ir taip sau geros valios he- yorkO žmonių būklei page-

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Amerikos Darbo Partijos 
Brooklyno Lietuvių Sky 

riaus prakalbos.
Gerbiamieji Brooklyno 

lietuviai!
Amerikos Darbo Partija 

pereitais New Yorko mieste 
rinkimais davė puikių re
zultatų. Mes laimėjome ke- 
liatą vietų New Yorko mies
to taryboje. Lietuviai ypa
tingai rėmė Amalgameitų 
Unijos, New Yorko Joint 
Boardo menedžerį, brolį L 
Hallanderį, ir jis tapo iš
rinktas į miesto tarybą. 
Brooklyno lietuvių tarpe ir
gi pakilo upas, kad reikia 
aktingiau dalyvauti Ameri
kos politiniame gyvenime. 
Susiorganizavo po Ameri
kos Darbo Partija ir Broo
klyno lietuvių skyrius, kuris 
apsigyveno Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliube, po 
280 Union avė. Šįmet buvo 
du skyriaus susirinkimai ii 
abudu rado prijautimo lie
tuviuose. Pirmam susirinki
me prisirašė 29 nauji

tuvių, kurie supranta, kad 
jų vieta Amerikos Darbo 
partijoj.

Dabar Amerikos Darbo 
Partijos Brooklyno Lietuvių 
skyrius rengia prakalbas, 
kurios Įvyks 25 vasario, 
7:30 vai. vakare, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliube, 
280 Union avė. Kalbės L. 
Hallanderis, A. Bimba ir C. 
Vilniškis. Visi trys Ameri
kos Darbo Partijos nariai;

Už 54 Centus 10 Metų Kalėjimo.

Ch. Vilniškis, be to, ir Broo- 
klyno lietuvių skyriaus ko
miteto narys.

Brolis Hallanderis, kaip 
Amelgameitų Unijos New 
Yorko Joint Boardo mened
žeris, jau bent kelis kartus 
kalbėjo per radio. Jam bu
vo statomi klausimai, ar A- Į 
merikos Darbo Partija atsa-; 
kys Amerikos darbininkų! 
reikalams kaipo tokia. Jis Į 
plačiai išdėstė, kad A. D. P 
ioniio 1D uax mx.ou- į j. . pashyžęS
Iru n- nrnoi-psvviii hiy.niprin 1 ] j’ p[j J Y

A. Bimba bus trečias kal
bėtojas. Jis visiems gerai 
žinomas. Jis yra A. D. P. 
narys ir mes tikri, kad jis 
tinkamai supažindins lietu
vius su ta svarba, kokios 
mums turi A. D. P., o ypa
tingai Brooklyno 
skyrius.

Tai bus pradžia A. D. P. 
Brooklyno lietuvių i ’ „ 
darbuotės politinėje dirvo
je.

Kviečia A. D. P. Brookly
no Liet. Skyriaus Valdyba.

' Italijoj Kįla Aidi- | PAJIEŠKOJIMAI 
Fašizmo Banga.

Šveicarų spauda praneša, 
kad šiuo metu gaunaiuos ži
nios iš Italijos, kurios rodo 
didelį antifašistinių jėgų iš
auginą pačioje Italijoje. 
Neseniai net įvyko ke'etas 
tekių drąsių antifašistų pa
sirodymų. Taip pav., viena
me didžiuliam Romos kino- 

| teatre iš galerijų buvo pas- 
■ kleista daug antifašistinių 
lapelių, kuriuose raginama 
na^inriešinti fašistų dikta
tūrai ir kad Musolinio r iži 
mas yra Italijai gėda. Vai- 

| dinimas buvo tuoj nutrauk
tas ir policija iš galerijų su
ėmė 30 žmonių. Kitoje vie
toje buvo išdaužyti langai 
naujoje fašistų būstinėje, 
kurios dar nespėta pašven
tinti ir iškilmingai atidaryti. 
Tokie įvykiai, nors ir nes
kelbiami. bet platinami la
bai skubiai ir kelia įtalpos I 
liaudyje nepasitikėjimą fa
šistais.

“Berliner Tageblatt” taip 
pat skelbia dideles revelia- 
cijas apie stiprų antifašisti
nį sąjūdi šiaurinėje Italijo
je.- Atvykstą iš Milano ir 
Turino pasakoja, kad fašis
tų policija negalinti apsi
dirbti su tuo antifašistiniu 
sąjūdžiu. Be paliovos plati
nami antifašistiniai atsišau
kimai, o atsikėlus iš ryto su
randama viešose vietose iš
klijuoti didžiuliai plakatai 
priešfašistinio turinio. Italų 
policija labai įniršusi, bet 
nieko negalinti padaryti, 
kad tą sąjūdį nuslopinti, nes 
tam jai nepakanka jėgų. Dėl 
to sąjūdžio paskutiniu metu 
suėmimų skaičius pramo
ninguose šiaurinės Italijos 
miestuose esąs gana didelis.

lietuvių

skyriaus

siaulių

D IM1NINKO ŠUK1OI 
čiię> gyveno Kuršenuo-į 

.r. zY|>,e 20 metų atJ 
j į Ai.ierik:;, gyvenų 
i atsišaukti, turiu svar-į 

ur ji ran-- 
(3

Lynn, Mass. ’

bu reikalą. Kur e žinote k 
da i, malonėkite pianešti.

Vadai Spakaus'
71 Orchard st., W

Simanas Kurpavičius ir Eva Diš-i 
' evičiute is Kar! linų I mino, Ūdrijos 
■arapijo , Alytaus apskričio, pajięšž 
oni. pažĮs anu; piftšonv- ai .įšaukti.

Simanas Kurpavičius
33 North Rd, Great Neck, L.I. N. Y.

Pajieškau DOMIN1KO GEGUŽIO; 
i us o iš Kriokelai kių parapijos; 
’rieš pasaulinį ka-ą buvo Amerikoje 
uri i inž.nierium. Kurie žinot kur jis 
andasi. prašau man pianešti. (Ojj 

B Jekenta
27 Miller avė., Brockton, Ma s. '

APSIVEDIMAI.
Pajicška’J moteries už mas a linę. 

airi butų gyvenusi ant farmo , arba' 
airi turi patyrimo iš Lietuvos. Mo- 
e: is, nuo 35 iki 45 metų amžiaus, ku- 
i lurūtŲ apie $2.000 ir norėtų užtik- 
int savo gyvenimą ant visados, no- 
ččiau usinažinti. Aš jūsų turtą kiek 
r.ešite užrašysiu. Aš esu 50 metų, 
armeris gerai išgyvenęs, turiu ver-‘ 
;ės $8,000, esu blaiva , moteris mirė 
ausio 10 d., paliko mergaitė 8 metų.’ 
?rašau rašyt laiškd ir nrisiųst savo 
'aveiklia. Adresas: P. K.
R. F. D. No. 3, Williamston, Michi
Pajieškau gyvenimui draugės, ne-! 

senesnes 45 metų, kuri mylėtų švarų 
gyvenimą ant ūkės. Ant farmos yru 
visko pilnai. Gali turėt ir vaikų, jei-- 
gu tik butų protingi ir geri. Su laiš
ku prašau prisiųst ir paveikslą. ArJ 
čiau susipažinsime laiškais. (8/

Case v KibUrt j
R. F. D. 3, Hart, Mich.

TĖMYTINA.
KACHAN’S SALVE (Mostis) nau- 

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie kenčia nu<j 
ECZEMA (nupuškinio), Poison Ivyj 
Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko‘ 
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių} 
ir nuo daugelio} kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS labai įpasektninga gyduolę. 
Kaina tos MOSTIES 70c. prisiunj 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centui 
Tą Stebėtiną Mostį galima gaut pai 
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS, i

Parsiduoda pigiai Farma
ARTI NASHUA. N. H.

49 akeriai žemės, 8 kambarių na
mas, barnč. 3 mailios nuo miesto, 
prie gero kelio. Kaina $2,500. Leng
vos išlygos. Klauskite: (0)

A. BLAŽYS
32 Bowdoifi st , Worcester, Mass:

Gera Fal'ma Parsiduoda, j
Kurie noritflįsigyt gerą farnią, tani 

gera proga. Nėra kalnų, nei akmenųi 
labai puiki vieta, didelė upė teka peč 
farnią. Maži inortgičiai ir visai ma
žai reikia [mokėt. Savininkas numi
rė, persunkę; apdirbt. Augęs vyras, 
galėtų prisidėt į partnerius. ,Šului- 
kiau paaiškinsiu laišku. z(8)

M. Wilburj R. F. D. 2, Exeter, N. H.

Pajieškau Partnerio
Nejauna moteris, be vaikų, pagel- 

Vienam per 
58 metų. Su 
prašau kreip- 

(9) 
Chicago, III.

bėt prie kostuinerių. 
sunku. Esu siuvėjas, 
laišku arba ypatiškai 
tis. A- Z.—Tailor
314 W. 69-th st.,

Kas Klausia, Neklysta
Važiuojantiems Lietuvon, .svarbu: 

Norintiems > Lietuvoje pirkj namus, 
ūkę, arba norintiems sužinot savo 
giminių Lietuvoje tikrą padėtį (slapi 
tai), rašykite man, sužinosite. (0J

B. JEKENTA ;
27 Milled avė., Brockton, Mast.

rinti? Brolis L. Hallanderis 
nesvyruod a m a s atsakė: 
“Mes stosime užtai, kad 
valdžios pinigais butų pris
tatyta gražių namų darbi
ninkams už žemiausias nuo
mas. Mes reikalausime, kad 
butų nupigintos elektros ir 
gazo kainos. Mes stosime 
prieš maisto branginimą. 
Mes neleisime mėtyti pilie
čių pinigų nereikalingiems 
dalykams, o leisti juos ten, 
kur piliečiai pageidauja!”

L. Hallanderis yra ir A 
Partijos

Mire “Ryto” redaktorius.
Sao Paulo mieste, Brazi

lijoj, mirė Pijus Storpirštis, 
pažangaus žurnalo “Ryto” 
redaktorius. Velionis buvo 
gimęs Šemėkių kaime, Ma- 
riampolės apskrity.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

imerikos Darba 
pKings apskrities komiteto 
pirmininkas. Jis patyręs 

'organizatorius, tad nenuos
tabu, kad po jo vadovybe

I taip dyksta brenčiai ir dis-

NASHUA, N. H.
Šv. Kazimiero Dr-jos metinis 

sukaktuvių paminėjimas.
Kovo 6, O’Donnell svetainėj, 

20 High st. draugystė rengia 
savo metinį parengimą—38 me
tų gyvavimo. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Nariams tikietas $1.00, 
narių moterims 50c. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, ypatin
gai kituose miestuose gyvenan
ti nariai nepamirškite dalyvau
ti. Prašome dalyvauti ir sve
čius, tikietas tik $1.00 ypatai. 
Bus labai gražus pokylis ir pui
ki programa. Kviečia Valdyba.

Juodgalviai, rudgalviai 
galviai. Prisiunčiu į visas dalis 
vienytų Valstijų ir į Kanadą.

KAZ. GARBAUSKAS, 
211 Alder St., 

WATERBURY, CONN.

ir gelton-
‘ ‘ Su-

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš Spaudos nauja knyga,

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTŪS

NAUJA VAISTŲ KNYGA 
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 

,visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias į 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai- | 

J na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge- 
■ riausiai siųst Money Orderį, arba po- ;
pierinj dolerį laiške. Adresas: 

PAUL MIKALAUSKAS
I 248 W. Fourth Si., So. Boston, Mass.

štai 70 metų senumo patikimas 
linimentas, kuris palengvina mus
kulu gėlimu* ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
su “Inkaru” vaisbaženkliu visos* 

vaistinėse.

SVARBUS ATSITIKIMAI
JVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

štai 16 metu amžiaus Joseph. Krehl. kuris New Yorke iš
plėšė 51 centus. Prisaikrntu.ju suolas pripažino .jį kaltu ir 
laikraščiai rašo, kad ji& gausiąs 10 metų kalėjimo. Tuo 
tarpu vienas Bostono politikieris, pavogęs iš piliečių $30,- 
000, dabar lėbauja Floridoj. Teismas nusprendė, kad jis 
tą sumą turi mįesto iždan sugrąžinti, bet bausmės už iždo 
apiplėšimą—jokios.

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

JAU GAUNAMAS IR BON KŪTĖSE 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

Bostono Skyrius, ’410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai r didžiausj 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” V’’ 
Negyvenkite nežinojime, patirki t .visiką,, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

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

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 8. Vasario 23 d., 1938 m. No. 8.Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
 M. MICHELSONIENĖ.

j Kapitalistinio Išnaudojimo Auka.

MASSACHUSETTS IR 
APYLINKĖS PAŽANGIU

JU MOTERŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Gerbiamos šio skyriaus 
skaitytojos, rėmėjos ir visos 
pažangiosios moterys, ku
rioms rupi lietuvių moterų 
organizaciniai reikalai, so- 
cialė gerove, taika ir demo
kratija — Į jus mes kreipia
mės šiuo raštu!

Mes, kurios veikiam Įvai
riose organizacijose, žinom 
iš patyrimo, kad moterys lo 
šia svarbų vaidmenį kaip 
pramones, taip ir namų ūky 
Kilus bent kokiom kovom, 
visuomet i jas buna Įtrauk
tos ir moterys, ir daugely at
sitikimų jos nulemia visa rei
kalą Į teigiamąją ar neigia
mąją pusę.

Mums šiandien aišku, kad 
fašistinių šalių užpultos Is
panija ir Kinija negalėtų 
taip narsiai savo šalies lais
vę ir žmonių gyvybę ginti, 
jeigu tose gynimo kovose 
nedalyvautų moterys.

Gal ne visos mes pagal
vojau!, koki svarbų vaidme
nį šiandien moteris lošia de
mokratiją ginant. Musų gy
venamas laikotarpis yra la
bai neramus. Net ir labai 
tvirtų demokratinių valsty
bių saugumas šiandien nėra 
užtikrintas. Nėra šiandien 
to liberališko laikraščio, ku
ris nerašytų, kad pasaulio 
taikai gręsia karo ir fašiz
mo pavojus. Įvairių pakrai
pų žymus žmonės įspėja 
liaudį, kad reikia vienyti 
savo spėkas, nes tik bend
romis jėgomis galėsime su
laikyti mirtingiausį žmoni
jos priešą, gyvybių ir civili
zacijos naikintoją — karą 
ir fašizmą. Kovai su tuo 
žmonijos ii- civilizacijos 
priešu organizuojasi ii- mo
terys. Neprivalo nuo to atsi
likti ir lietuviii moteiys.

nuotakai į jos namus, pirm i 
šliubo. Visi dovanas adre
suoja nuotakai, nepaisant 
kad jie butų vien tik jauno
jo draugai ii- giminės, o jos 
visai nepažintų. Etikieta 
reikalauja, kad visos dova
nos butų siunčiamos jai ir, 
legaliai, šitaip sudovanoti 
jai daiktai pasilieka jos pri
vatinė nuosavybė.

Siunčiant dovaną reikia 
žiūrėti, kad jos kaina butų 
nuimta, ir reikia įdėti tam 
ikrą korčiukę su siuntėjo 
vardu ir pavarde.

Nuotaka, iš savo pusės, 
turi tuojaus visiems, nuo 
kurių gavo dovanas, para- i 
syti ranka padėkos laiške
lius.

Visi nuotakos vestuvių ir 
medaus mėnesio” drabu

žiai turi but nupirkti jos tė
vų, giminių, arba jos pačios. 
Nekuomet nereikia leisti 
jaunikiui juos pirkti. Jauno
sios tėvai ar giminės taipgi 
iškelia pokilį ir apmoka vi
sas jo išlaidas. Gi jaunikis 
užmoka už šliubą ir visas 
“medaus mėnesio” kelionės 
išlaidas. Jis taipgi nuperka 
jaunajai šliubinį žiedą, ku
li ji pati išsirenka. Jei prie 
šliubo yra vartojami du žie
dai, tai, sulyg etikos, nuota
ka turi jaunikiui žiedą nu
pirkti, kurį jis po šliubo ne
šioja ant trečio, arba ma
žiuko kairėsės rankos pirš
to.

Didelės svetainių vestu
vės, tokios, kokias tankiai 
kelia nekurie musų lietu
viai, sukviesdami šimtus vi
sokių žmonių, yra labai pra
stas ir žemo skonio dalykas. 
Tokios “veselijos” yra vadi
namos vien dovanų meške
riojimu.

IŠTEISINO MERGINĄ, 
KURI NUŠOVĖ SUVA- 

DŽIOTOJĄ.

čia matome Katariną Donah tie, dviejų vaikų motiną, kuri 
dirbdama prie šviečiančių laikrodžių užsinuodijo radiumo 
dažais ir sunyko iki 70 svarų. Ji čia parodyta apalpusi, 
daktaro priežiūroj. Ji apalpo teisme, kai daktarai paliudi
jo, kad jai jau nėra vilties gyventi. Tokių dažų vartoji
mas turėtų but uždraustas Įstatymais; bet kapitalistai to
kių Įstatymų neleidžia, nes tai pakenktų jų kišeniui. Ir to
dėl vaikų motinos turi mirti.

BROOKLYNO LIETUVIŲ VISUOMENEI
LSS. 19 kp. pareiškimas dėl bėtoju, ta pat teise vado- 
padėties Amerikos Lietuvių vaudamiesi mes statėm ir 

Kongreso Brooklyno savo kalbėtoją.
skyriuje. Statydami savo kalbėtoją

mes užtikrinome, kad jis lai-

Taigi tuo tikslu ir yra 
šaukiamas Massachusetts 
valstijos ir apylinkių pa
žangiųjų lietuvių moterų su
važiavimas 20 kovo.

Suvažiavimo šaukėjai pa
geidauja, kad jame daly
vautų kuo daugiausia mote
rų, nes norima nustatyti 
platų ir naudingą veikime 
planą. Suvažiavimui svars
tyt klausimai numatyti-šie:

1. Taika ir socialė gerove, 
i 2. Moterį! organizacinė 
svarba ir vaidmuo visuome
niniame gyvenime.

3. Apšvietos ir kultūros 
kėlimas.

4. Moterų veikimo suben- 
drinimas svarbiais visuome
niniais klausimais.

Neturint adresų įvairių 
organizacijų, kliubų ir kuo
pų, kurios turėtų but į šį su
važiavimą pakviestos, laiš
kais negalima į jas kreiptis, 
todėl mes prašome visų to
kių organizacijų viešai, pei 
spaudą, padėti mums. Pra
šome išrinkti delegates ii 
prisiųsti jas i suvažiavimą.

Tikimės, kad visos pa
žangiom moterų organizaci
jos atsilieps i šį pakvietimą 
ir dalyvau ■ suvažiavime.

ALDLD. 7-to Apskričio 
įMotsrų Komisija.

VESTUVIŲ ETIKA.
Jei vestuvės rengiamos su 

bažnytinėm! ceremonijo
mis, tai .-vėčius kviečiant 
reikia aiškiai pažymėti, ai 
jie yra kviečiami vien tik 
bažnyčion ar kartu bažny
čion ir baliun. Giminės ii 
artimi d įaugai paprastai 
yra kviečiami bažnyčion pa
žiūrėti šliubo ir po tam na
mo ant pokilio, o šiaip pa
žįstami buna kviečiami vien 
tik šliubo ceremonijų pasi
žiūrėt. Į namus jie neva
žiuoja.

Tie, kurie gauna pakvie
timą, dažnai siunčia dovanų

Detroite pereitą sąvaitę 
pasibaigė įdomi byla. Kai- ; 
tinamujų suolan buvo paso
dinta Margareta Tack, 20 
metų amžiaus mergina, kuri 
nušovė savo vaikiną. Teis
mo salė buvo.pilna moterų 
ir merginų. Prisaikintujų 
suolas irgi buvo išrinktas iš 
10 moterų ir tik 2 vyrų. Kal
tinamoji mergina visai nesi
gynė savo suvadžiotoją nu
šovusi, bet teisinosi, kad jis 
ją. nuskriaudęs, vadžiojosi 
per 4 metus, žadėjo vesti, 
o dabar, kai pamatė, kad ji 
bus jau motina, pametė ją ir 
nuėjo su kita. Ji nežinojo ką 
daiyt. Jai galva svaigusi, 
beveik iš proto išėjusi to
kioj padėty atsidūrusi. Ii 
dėl to apgaviką nudėjusi.

“Nekalta,” pareiškė pri
saikintujų suolas.

12 METU AMŽIAUS MO
TINA.

Lintono miestely, India
nos valstijoj, buvo nepapra
stas atsitikimas. Tula Betty 
Lacer, 12 metų amžiaus 
mergaitė, susilaukė kūdi
kio. Vaikutis sveria net 10 
ir pusę svarų. Jo tėvas esą- 
tūlas Tommy Chapman, 13 
metų amžiaus vaikėzas. Su
situokti jiedu negali, nes 
Indianos valstijos įstatymai 
neleidžia tokio amžiaus vai
kams tuoktis.
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Brooklyno lietuviai dar
bininkai ir visi pažangus 
žmonės:

Amerikos Lietuvių Kon
greso Brooklyno skyriuje į- 
vyko tas, ko jus nelaukėte. 
Dėlei to LSS. 19 kuopa ma
to esant reikalingu ne tik 
užprotestuoti, bet kartu in
formuoti ir jus, kad žinotu
mėte viską ir savo išvadas 
darytumėte.

Jus žinote, kad apie dve
ji metai atgal Clevelande 
buvo sušauktas Amerikos 
Lietuvių Kongresas. Kon
greso tikslas buvo atsteigti 
demokratinę tvarką musų 
senoj tėvynėj Lietuvoj. To- 
kongreso tarimu įvairiose 
Amerikos lietuvių kolonijo
se susidarė Kongreso sky
riai. Vienas tų skyrių veikia 
ir Brooklyne.

Žinote taip pat, kad prie 
Amerikos Lietuvių Kongre
so’prisidėjo ir lietuviai ko
munistai, pasižadėdami ko
vot už demokratiją ii- užtik- 
riridami kitas šį Kongresą 
sudarančias demokratines 
grupes, kad jie (komunis
tai) nestatys. į pirmą vietą 
savo frakcinius interesus, 
bet tarsis su jomis kaip ly
gus su lygiu.

Taip žadėta, bet pažadai 
neišlaikyta. Čia, Brooklyne, 
kur randasi lietuvių komu
nistų centras, mums duot 
lažadai buvo pirmiausia su
laužyti. i ietuvių komunis
tų vadovybė, pasinaudoda
ma tuo, kad Brooklyno sky
riaus komitete jie turi di
džiumą, visą skyrių verčia 
'avos grvnai frakcinė" poli
tiko- i nagi u.

Dalykas teks. Brodkynu 
skyriaus komitetas nutarė 
sui uosti prakalbas, kad pa
minėju- Lietuves nepri
klausomybės dvidešimties 
metu "ukakii Bet skyriaus 
komiteto didžiuma, iš anks
to instruktuota vietinio lie
tuviu komuni' tu centro pa
sirinko du savo kalbėtoju 
Kada musu atstovas apie 
tai raportavo LSS 19 k;>. su- 
s’rml-imi’i, ant v'eion nutar 
'a Brooklyno skyriais ko
mitetui nrsiu’vt "rvo kalbė
toją. drg. -T. V Stilsona 
kaitų rekomenduojant ir 
p ra k a 1 bų ved ė i a -p i r m i pin
ką. Dėl pirmininko kuopos 

■susirinkimas nutarė ginčo 
.nevesti. Jei komitetas jau 
turi pirmininką—gerai. Bet 

Į kalbėtojo klausimu nutarta 
nedalyti kompromisų. Jei 

j komunistai stato net du kal-

kysis griežtai aprėžtos te
mos — kalbės apie Lietuvos 
nepriklausomybę ir jos 
žmonių kovas demokratiją.

Įvyko nelauktas dalykas. 
Skyriaus komitetas, ažuot 
pats klausimą spręsti, jį pa
vedė lietuvių komunistų 
Centro Biurui — tiesiai sa
kant, savo frakcinei vado
vybei. Mes buvom pašaukti 
į posėdį, kuriame dalyvavo 
lietuvių komunistų vadai ir 
jiems artimi žmonės. Nors 
kai kurie pačių komunistų 
buvo linkę musų reikalavi
mą patenkinti, bet jų vado
vybė, asmenyje A. Bimbos, 
kategoriškai pareiškė: mes 
netoleruosim, kad Stilsonas 
kalbėtų nuo vienų pagrindų 
su musų kalbėtojais! Jis yra 
trockistas... Mums duota su
prasti, kad už mus kalbės 
jaunasis K. Michelsonas.

Taigi, mums padiktuota, 
ką galim ar negalim pasi
rinkti. Na, tokiam komu
nistų diktavimui mes nega
lėjom pritarti ir vietoje pa- 
reiškėm protestą. K. Mi
chelsonas juk nebuvo ir ne
va musų kuopos haiys, o pa
staruoju laiku ir su jo poli- 
ine kryptimi mes nebega

lint sutikti. Drg. Stilsonas 
kurį rekomendavom kalbė- 
ui, yra LSS. 19 kp. narys; 
komunistų jam daromi kal
enimai yra keliami grynai 
Frakciniais sumetimais ir to
lei neteisingi.

Lietuvių komunistų vado
vybė tačiau pasielgė dar ne
imčiau. Sulaužiusi duotus 
įasižadėjimus, ii kartu už
simanė apgauti pažangiąją 
lietuvių visuomenę. Nepai
sant mus11 protesto, rengia
ma grynai frakcinio pobū
džio mitingas, po priedan
ga Amerikos Lietuviu Kon
greso! Visuomenė bando
ma įtikinti, kad prakalbas 
rengia ne jie. komunistai 
bet Amerikos Lietuvių Kon
greso Brooklvno skyrius!

Akyvaizdoje tokio nelem
to elgės’o mes nutarėme ne
tylėti. LSS. 19 kuopa savo 
susirinkime. įvykusiam va
sario 11, 1938, nutarė vie
šai užprotestuoti ir pareikš- 

:ti. kad su tomis prakalbo
mis; kurias iie rengė vasa
rio 18 d. Lietuvos nepri
klausomybei minėti, mes 
nieko bendra neturim, ir už 
jas neatsakom. Prakalbas 
rengia lietuvių komunistų 
Centro Biuras/prisidengda
mas Amerikos Lietuvių

i Kongreso vardu. Prašome, 
kad lietuvių visuomenė, 
ypač Brooklyne, tas prakal
bas taip ir vertintų.

Kartu mes statom klausi
mą: nuo kada lietuvių ko
munistų vadovybė pradėjo 
manyti, kad ginant demo- 
.kiatiją tik iai priklauso vi
sos demokratinės teisės, o 
kiti privalo jos įsakymų 
klausyti? > Ar šitaip elgda
miesi lietuviai komunistai 
neardo tą pagrindą, ant ku
rio buvo sutikta su jais ben
drai veikti? Ar komunistų 
vadovybė mano, kad pažan
gioji lietuviu visuomenė su
tiks atsižadėti savo laisvės 
ir demokratinių teisių, nu- 
H’enkmnt tos vadovybės 
sauvališkiem darbam?

Mes nemanome. Mes 
griežčiausiai protestuojame 
prieš tokį sauvaliavimą. Pa
galios. esam tikri: plačioji 
lietuvių visuomenė bus su 
mumis. Brooklyno lietuvių 
komunistu vadovybė, su A. 
Bimba priešaky, kelia skan
dalą — tegul ji ima atsako
mybę. Toliau: jei toji vado-, 
vybė savo užmačių neatsi
žadės, tegul ji rengiasi but 
kaltininke už pasėkas, kurių 
duos josios neleistinas elgė-i 
sis.

LSS. 19 kp. susirinkimas 
nutarė šį pareiškimą skelb
ti spaudoje ir jo kopijas pa
siųsti Amerikos Lietuvių! 
Kongreso Centraliniam Ko-| 
mitetui Chicagoje, taipgi 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Pildomajam Komitetui.

Pasirašo:
M. K. Antanaitis, org.
J. Glaveckas, prot. sekr.
P. Tiškus, iždininkas.
W. Balvočius, fin. sekr.
Redakcijos pastaba: Šis 

pranešimas pasiekė musų 
redakciją 15 vasario, kuo-! 
met pereitos sąvaitės “Ke- i 
leivis” jau ėjo spaudon, to
dėl dedame jį dabar, kad j 
nors po prakalbų dalykas' 
butų paaiškintas.

Kiek mums teko patirti,! 
Brooklyno komunistai aiš-1 
kiną šį incidentą taip: Broo-! 
klyno komitetas, kuris susi- ■ 
deda iš įvairių draugijų at-! 
stovų, nutardamas minėti 
Lietuvos nepriklausomybę, 
kartu pasirinko ir du kalbė
toju : studentą K. Michelso-; 
na nuo socialistu ir Gasiuna Z «. 4
nuo komunistų. LSS. 19 kp. 
atstovas komiteto konferen
cijoj su tuo sutikęs ir pradė
ta ruoštis prakalboms. Tuo
met LSS 19 kuopa pareika
lavusi, kad nuo socialistų 
kalbėtų Stilsonas, nes stud. 
Michelsonas jai esąs nepri
imtinas. Bet Stilsonas ko
munistams esąs nepriimti-1 
nas; jis išjuokiąs Bendrą! 
Frontą, atakuojąs komunis
tus, taigi jie nenorį kartu 
su juo kalbėti. Todėl jie 
siūlę socialistams pasirinkti 

j kitą kalbėtoją Stilsono vie
ton, jeigu jau K. M. jie ne
nori. Bet 19 kuopos drau
gai būtinai stoję už Stilsona, 
ir todėl negalėta susitarti.

Labai gaila, kad dirbant 
Am. Liet. Kongreso užbrėž
tą darbą kila tokių ginčų. 
Kolonijų veikėjai turėtu at
siminti, kad Amerikos Lie
tuvių Kongresas nėra nei 
socialistų, nei komunistų 
partija, bet visų pažangiųjų 
musų draugijų, kliubų ir ki
tokių grupių atstovybė, ir 
partiniams ginčams čia ne
turi but vietos.

TAUTIŠKA LIETUVOS STU
DENTŲ DAINUŠKA.

Per Varlynės ulytėlę, 
čiu dra lai la, 
bridau gilią purvynėlę, 
vai ku ku, vai lia Iii’..
Purvynėje nusibodo, 
dėdė pirštu vietą rodo: 
Sėsk ir pildyk mano valią, 
užsidėk kepurę žalią...
Jei esi ne mažas vaikas, 
dėk kepurę, kol dar laikas. 
Kauno miestas ne Varlynė. 
čia prasideda tėvynė.
Puikus murai dangų remia, 
puikus ponai litus semia. 
Puikios panos vaikštinėja, 
puikus frantai po alėją.
Geltonplaukės čia ne basos, 
čia tuštėja nuolat kasos... 
Eik už manęs, panytėle, 
kategoriją pakėlė.
Neisi pėsčia į bažnyčią, 
nestovėsi kaip telyčia. 
Supas auto ant risorų, 
mes lietuviai savo noru...
Kunigėlis pas altorių, 
degs tau žvakių du liktorių. 
Sumainysim aukso žiedus, 
prie algų pridės mums priedus. 
Ant vienos mes šoksim kojos. 
Kad taip šilta dūšiai stojos.
Puikios rožės žiedus krauna 
ir lietuvį puošia jauną. 
Jei tik nori ponu būti, 
žalią švarką nešk pasiūti.

Iš “Kuntaplio.”

“SANDAROS” REDAKTO- 
( RIUI PIGUS BURDAS.

Begirdamas Smetonos valdo
mą Lietuvą, “Sandaros’’ redak
torius parašė, kad už 4 litus ir 
60 centų Lietuvoje žmogus gali 
gerai pragyventi visą mėnesį.

> “Lietuvos Ūkininkas” sutin
ka jam duoti tokį burdą už dy
ką per mėnesį, jeigu jis nuva-

! žiuos Lietuvon. Sako, už 4 litus 
1 ir 60 lietuviškų centų bus lygiai 
18L- kilogramų duonos. Druskai 

! neužteks, tai p. Vaidyla gali iš 
i Amerikos atsivežti. O vandens 
galės iš Nemuno pasisemti.

KAUNO RINKOJ.
Kauno rinkoj, prie kaimietės 

vežimo prieina kažin kokia po
nia ir klausia:

—Po czemu kilogram masla?
—Ar sviesto poniutė nori?— 

sako kaimietė. — O kiek kilo
gramų atsverti ?

Nie trzeba... Ja tylko tak so- 
bie...

Ir pirkėja nueina sau tolyn. 
Netoli stovi du ūkininkai ir kal
basi :

—Veizėk, šita bestija ani žo
džio žemaitiškai,—sako vienas.

—Matyt, kad kokio viršinin
ko pati, — sako kitas.—Juk ži
nai, kad dabar Lietuvą valdo ne 
mužikai, bet ponai su akselen- 
cijoin. J

SPAUDOS GALYBĖ.
Zigmas Kopustagalvis pame

tė auksinį laikrodėlį ir paskel
bė laikraščiuose, prašydamas 
sugrąžinti, kas jį ras. Sekantį 
rytą atsikėlė ir laikrodėlį jau 
atrado, tik kjtam kišeniuje.

TRUMPA KALBA.
Redaktorius: Na, o ką tau 

miesto majoras pasakė?
Reporteris: Nieko!
Redaktorius: Na, tai parašyk 

tik apie pusantros špaltos.

DA YRA LAIKO.
Viešbučio savininkas pasi

samdė juoduką vaiką aptarnau
ti kambarius. Vieną popietį 
juodukas atėjo prie savininko 
deskos ir stovi.

—Ką. pasakysi? — pakėlęs 
galvą klausia savininkas.

—Atėjau pasakyti, kad tas 
misteris, ką šįryt atvažiavo, jau 
pasikorė savo kambary.

Pasikorė!—pašoko savinin- 
| kas. — Ai- nupiovei virvę?

—Ne; jis da gyvas, spardo-
1 si...

Yra ir Laimingų Žmonių.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. A. K.. Binghamton,' 
N. Y. — Korespondenciją 
pnvome pei vėlai, dėlto ne
tilpo.

M. A, Bridgeport. Conn. 
—Sandariečio Remeikio ir 
kunigo plūdimų ant pažan
giųjų netalpiname. Bridge-, 
porto lietuviai daug dau
giau žino už tokius plius-’ 
kius kaip Remeika ir kiti. !

N< xįsiems gyvenimas yra žiaurus, štai vaizaens is Miami 
eac pajūrio, kur turčiai vasaroja žiemos laiku. Jie'išriri- 

ko šitą mergaitę, Connie Keane, kaip “širdžių karalaitę.!’ 
Ji juokiasi, ir turčiai juokiasi su ja... • ’ J
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NEPAPRASTA BYLA.
Be kaltės įrodymo, Juozas 
Numgaudis nuteistas mirti

Per paskutiniuosius d ve 
jus metus Kretingos apskr. 
Mosėdžio ir Salantų apylin
kėse, įvyko trys didelės 
žmogžudystės, kurių dvi 
pirmosios tebėra neišaiškin
tos, o dėl trečiosios — Juo
zo ir Jėvos Bieliauskų nužu 
dymo — apkaltintas Bajo 
rų tekstilės fabriko audė 
jas Juozas Numgaudis i- 
apygardos teismo nubaus
tas mirties bausme.

Numgaudis, 34 metų am 
šiauš, aukšto ūgio, pailgi 
veidu, aukšta užlaužta kak
ta vyras, į kaltinamųjų šuo 
lą atvaromas pančiais ap 
kaltas ir penkių sargybiniu 
lydimas. Jis kalba pro aša 
ras drebančiu balsu, kretin 
giškių žemaičių tai me ii 
nuo pradžios ligi galo nei
gia jam prikišamą Bieliaus
kų nužudymą, sakosi esąs 
nekaltas. Tai pirmoji su 
mirties sprendimu byla, kui 
kaltinamasis neprisipažįsta 
kaltu ir neprašo pasigailėti. 
Be to, Numgaudžio byla į- 
domi dar tuo, kad jį apkal
tinti nėra tiesioginių įrody
mų.

Pav., senukai Bieliauskai 
nužudyti revolveriu (nu
šauti, bet ginklų ekspertas 
konstatavo, kad Bieliauskai 
nušauti ne tuo revolveriu, 
kuris po Bieliauskų nužudy
mo rastas pas Numgaudį. 
Manoma, kad Bieliauskai 
galėję būti nušauti jų pačiu 
revolveriu.

Pagal bylos davinius, nu
žudymo aplinkybės tokios: 
Numgaudis rengęsis susi
tuokti ir dviračiu važiavęs 
iš Kretingos į Salantus gi
mimo metrikų išsiimti. Dvi 
dienas prieš nužudymą jis 
užėjęs pas Bieliauskus sūrių 
pirkti, bet neužpirkęs, nes 
Bieliauskienė neiškeitus 50 
litų.

Numgaudžiui išėjus, Bie
liauskai pradėję kalbėti kai
mynams ir giminėms, kad 
pas juos buvęs Numgaudis 
ir jo atsilankymas jiems nie
ko gera nežadąs. Ta proga 
Bieliauskienė kai kuriems 
savo giminaičiams pasisa
kius, kad jeigu Bieliauskus, 
užmuštų, tai auksą gali gi
minės išsiimti iš pečiuko, 
kur esą- įmūryti per 1,000 
rusų aukso rublių.

Ir po to abu Bieliauskai 
buvo nužudyti. Bet nežino
sią net kuria dieną nužudy
ti, nes apie jų nužudymą te-

Apygardos teismas Num
gaudžio paaiškinimais ne
patikėjo ir jį nubaudė mir
ties bausme.

Dabar keliama versija, 
kad Bieliauskams pradėjus 
bukštauti ir pasakoti gimi
nėms kur paslėpti jų pini
gai, galėjęs jį ir kas kitas 
lužudyti, kam Bieliauskai 
atidengė pinigų vietos pa
slaptį.

Numgaudžio gynėjas pa- 
įrašė Rumus šaukti apie 30 
įaujų liudytojų, kurie pa
liudytų, koks Numgaudis 
iries tai buvo žmogus (pa 
torus ir tvarkingas), paliu- 
lysią kur tariamu Bieliaus
kų nužudymo metu Num
gaudis buvo.

Prokuroras neprieštaravo 
bylos atidėjimui, tik iš savo 
pusės taip pat pasiūlė kelia- 
tą liudytojų dar nuklausti.

Rūmai bylą atidėjo, šauks 
liudytojus.

Numgaudį, iš paskyrimo 
gina adv. Alg. Leonas.

Jis Nužudęs Dvi Moteris

Kairėj pusėj čia yra parodytas John Roevileh, kuris bu
vo suimtas New Yorke ir kaltinamas nužudęs dvi mote
ris. Iš kaires stovi detektiva?.

103 METU AMŽIAUS 
SENELIS.

1 Čekiškė. Aukštakaimio 
kaime gyvena 103 metų am- 

jžiaus senelis Jonas Milčius, 
I kuris 1863 m. dalyvavo su
kilime ir ties Laučytės ir 
Alfredavos dvarais sukili
mo metu ėjo svarbias ir at
sakingas pareigas. Po suki
limo caro žandarai Milčių 
sugavo ir kaipo “rekrutą" 

- nestatė į caro kariuomenę.
Kariuomenėje Milčius išbu
vo 25 metilu. Milčius dar 
daug atsimena įdomybių iš 
cnų laikų gyveninio ir no
riai Prašantiems papasako
ja. Dabar Milčius yra jau 
ūkia" ir nieko nemato. Gy
vena pas savo sūnų Antaną, 
kuris "pnelį tėvą senatvėj 
gerai užlaiko.

KERŠTININKO ŠŪVIS Į 
IDILIŠKĄ KAIMIEČIU 

MEILĘ.

Kaunas Vėl Laukia 
Dideliu Potviniu 

C- v

ŪKININKAI BAIGIA PA
ŠARĄ, O DA ŽIEMA.
Piliakalnis, Vilkaviškio 

apskr. Bendrai paėmus, per
nai veik visur menkai užau
go pašarai. Ypatingai blo
gas šieno ir dobilų derlius 
buvo aukštesnėse vietose ii 
molynuose. Jau ir dabar kai 
kurie ūkininkai dejuoja dėl 
pašaro stokos. Kai kurie no
rėtų mažinti gyvulių skai
čių, bet dabartiniu metu gy
vulių kainos labai žemos, 
taigi dabar parduoti nela
bai koks malonumas. Šito
kiu kritišku momentu varg
šas ūkininkas kraipo galvą 
ir nebežino ką bedaryti.

Pavasario čia da nematy
ti.

KUNIGAS NUSIGANDO 
ŠERMENŲ MUZIKOS.
Vilkaviškio valsčiuje, Jur- 

kšų kaime, mirė J. Norkus. 
Jo žmona kreipėsi į savo 
Alksnėnų parapijos klebo
ną dėl jos mirusiojo vyro 
palaidojimo. Klebonas suti
ko palaidoti už 25 litus ir 
paėmė pinigus. Tačiau lai
dojimo dieną klebonas iš
girdęs netoli su orkestru nu
mirėlį atlydint, įsakė bažny
čios tarnui išvaryti iš bažny
čios žmones ir duris užra
kini, o pats sėdęs į vežimą 
skubiai išvažiavo (atlydi- 
mas numirėlis buvo jau vi
sai netoli). Atlydėję žmo
nės ir sužinoję apie tokį ku
nigo elgesį, pakėlė didelj 
skandalą. Vieni tuojau 
skambino telefonu iš Alks
nėnų į Vilkaviškio vyskupi
ją klausdami kas daryti. Iš 
ten buvęs gautas atsaky
mas, 
bažnyčią 
palaidoti.
kintofns 
numirėlį 
kunigo.

PER VESTUVES PERŠO
VĖ ŽMOGŲ.

Čekiškė. Čia yra paprotys 
grįžtančius iš bažnyčios po 
jungtuvių jaunavedžius ant 
kelio sustabdyti, užkuriant 
ugnį arba skersai kelio už
tveriant tvorą. Sausio 15 te
kėjo Gučkampio kaimo vie
na mergaitė. Jaunavedžiam 
užstojo kelią užsikurdami 
ant kelio ugnį keli Gučkam- 
pių kaimo gyventojai ir pa
reikalavo už išvežamą mer
gaitę “muito.” Bet jaunave
dys, Žėbiškio kaimo, Vilki
jos valse, gyventojas Daina- 
ras, būdamas girtas, pradė
jo šaudyti iš revolverio ir 
viena kulipka pataikė sta
čiai į krutinę Gučkampių 
kaimo gyventojui Kaziui 
Šimkoniui ir mirtinai sužei
dė.

PERBRANGUS SAM
DINIAI.

Antazavėj, Zarasu ap
skrity šiais metai? labai 
brangus samdiniai: bernas 
metams algos reikalauja 
300—400 litų, tarnaitė 250 
—300 litų.

Ūkininkai nusiminę, kad 
jų produktai ir javai pigus, 
o samdinių algos per bran
gios. Atėjus Kalėdoms ūki
ninkas turi parduoti visus 
grūdus ir gyvulius, kad su
mokėti samdiniams algas.

Praeitais metais samdinio 
algos buvo žymiai mažes
nės, negu šįmet.

IR VIENAS LITAS BUS 
JIEŠKOMAS PRIEVARTA

Tautininkų valdžia išsiun
tinėjo policijos pareigū
nams parėdymą, kad mo
kesčių liekanos, mažesnės 
kaip vienas litas, nebūtų 
prievarta kolektuojamos. 
Tačiau jeigu pridėjus prie 
tokios liekanos pabaudą (už 
nesumokėjimą) visa pasieks 
1 lito, tada policija privalo 
vartoti prievartą tokiai su
mai išjieškoti.

Kaunas yra dviejų upių 
santakoje: ties Kaunu į Ne
muną įteka Neris (Vilija). 
Tų upių artumas jau nuo se
nai pavasariais kauniš
kiams pridaro nuostolių ir 
įvbro baimės. Mat, pavasarį 
upės labai patvinsta ir kai 
kada apsemia žemesnes 
miesto dalis, ypač vadina
mąjį senamiestį. Jau kelia- 
tą metų Kaune vykdomi Ne
muno ir Neries upių pakran
čių pakėlimo ir sutvirtinimo 
darbai. Tačiau iki šiol pot- 
vinių pavojai dar nepaša
linti. Todėl kasmet iš anks
to kauniečiai ruošiasi sutik
ti potvinio pavojų.

Ir šįmet jau sudaryta pot
vinio komisija, kuri rūpina 
si įspėti gyventojus apie 
potvinio pavojų ir potvinio 
metu gelbėti potvinio pa
liestuosius.

Šįmet Lietuvoje gana 
daug iškritę sniego. Jeigu 

- „ , - , , . .ištiktų staigus pavasario at-
ros langą uždengė pakabin- šilimas ir sniego tirpimas, 
tu sijonu. Besišnekučiuojant1 tai Nemunas ir Neris eali už lango suskambėjo revol- buti labai van(ieningi) gnes 
verio šūviai ir viena kulka. ’jie surenka daugelio mažes- 
perlindus sijoną, pataikė nju upių ir upeliu vandenį. 
Martinaitytei i ranką auks-|Tokiu bu(lu ir Kaunui galįs 
ciau alkūnės. įbuti gana didelis pavojus.

t""’—'-' —1-"'1 - Tsb.

SEINŲ APSKRITY NUŠO
VĖ 5 VILKUS.

Sausio 28 d. Kibysiu kai
me, Seinų apskr. privati
niam miško plote vietinis 

'girininkas aptiko 9 vilkus. 
Sukėlus medžioklę, 5 vilkai 
buvo nušauti, kiti pabėgo.

Paluobių kaimo, Griška
būdžio vals. gyventoja Pet
rė Martinaitytė draugavo su 
gretimo kaimo gyventoju 
Jonu Jurgelaičiu. Jurgelai
tis norėjęs su Martinaityte 
susituokti, bet pąsipainiojo 
kitas vaikinas, Petras Kli- 
maltis, kuris Martinaitytei 
už Jurgelaitį geriau patikęs 
ir ji su Klimaičiu sbsižadė- 
jus.

Klimaitis savo sužadėti
nę, kamaroje, dažnai atlan
kydavęs. Jurgelaitis pavy
duliavo ir grąsino ir buvusią 
savo mylimąją ir konkuren
tą užmušti.

Praėjusį pavasarį, gegu
žės mėnesį, Klimaitis labai 
suaktyvinęs savo mylimo
sios lankymą, o konkuren 
tas Jurgelaitis iš kailio nėrė
si bepavyduliaudamas.

Pernai gegužės 11 naktį 
Klimaitis kamaroje su Mar
tinaityte šnekučiavę, kaina-

kad numirėlį Įnešti Į 
ir rytojaus dieną 
Bet esant užra- 

bažnyčios durims 
teko palaidot be

MIŠKE UŽKASTI ŽMO
GAUS KAULAI.

Kėdainių apskr., Olainių 
miške rasti įkasti į žemę 
žmogaus kaulai.

Kriminalinė policija iš
aiškino, kad 1936 m. buvo 
nužudytas Albinas Jutelis 
kilęs iš Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio valse., Vaiš- 
konių kaimo.

Jutelis buvęs miško darbi
ninkas, bet blaiviai ir tau
piai gyvendamas buvęs su
sitaupęs kiek ir pinigų, tai 
apiplėšimo tikslais jį nužu
dęs Silvestras Vorobjovas, užtai pašalintas - iš vietos ir 
taip pat darbininkas, kuris gali but, kad gaus t’autiškon 
jau suimtas. “džėlon” atsisėsti.

APVOGĖ TAUTININKU 
SPORTĄ.

Kaune tautininkai turi su
darę tokią sporto organiza
ciją, kurią vadina “lengvąją 
atletika.’’ Šito jų biznio ve
dėju buvo paskirtas jų išti
kimas žmogus J. Novickas. 
Dabar paaiškėjo, kad tas 
Novickas pavogė 2,000 litų 
tos “atletikos’’ reikalams 
paskirtų pinigų. Novickas

čiau alkūnės.
Policija išaiškino, kad tą 

pasikėsinimą darė keršto | 
sumetimais Jonas Jurgelai
tis, kuris porą šūvių palei
dęs į kamarą ir pabėgęs.

Jurgelaitis patrauktas tie- 
son ir apygardos teismo pri
pažintas kaltu kėsinusis nu
žudyti ir nubaustas ketve- 
liais metais sunkiųjų darbų 

) kalėjimo.
Nubaustasis padavė ape

liacijos skundą Rūmams, 
tvirtina esąs nekaltas, į ka
marą pro langą nešovęs, o 
tuo metu buvęs pas vieną 
savo pažįstamą. Prašo Ru
mus iššaukti liudytojus, ku
rie įrodytų jo alibi.

Rūmai Jurgelaičio bylą 
atidėjo.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
Ii-LIETUVIU LAIVOkORČių AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija i LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS'GRIPSHOLM 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBuR.GĄ,neper$ėdant [KLAIPĖDĄ 

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm”
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUČINSKAS,' Švedų Amerikos Linijos lietuvių 

skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko Liepos 1 d. 
Kelionė: GOTU ENBURG-STOCKHOLM-K.LAIPĖDA 

Iš Stockholmo laivu S. S. MAR1EHOL.M" 
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

KOVO 19, KOVO 26, BAL. 16, GEGUŽĖ 3 
Geriausia Jums piuarnaus musu agentas, arba 

SWEDISH AMERICAN LINE 
J 54 Bovlston St.. Boston. Mans.

APIE ŠILUVĄ IŠNYKO 
KURAPKOS IR KIŠKIAI.

, Šiluvos apylinkėse išnyko 
kurapkos ir kiškiai: pirmiau 
kurapkos būriais skraidyda-} 
vo maisto bejieškodamos, o 
dabar jau jų visai nesimato. 
Kiškiai apie trobesius net po 
10 iš karto ateidavo maisto 
pasirinkti, o dabar jau ne
beateina ir labai retai kur 
kokį matyti, nes daugumas 
ūkininkų turi namų apsau
gai medžioklinius šautu
vus ir iššaudė vargšus kiške
lius. Vienas sako: aš nušo
viau 6, kitas: aš nušoviau 9 
ir taip toliau.

NEBŪK ŽILAS
I.ŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilintą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanns. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
s>ti taiso žilus plaukus koki bū
ro, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4,
P. O. Box 54, Danville, Ill.

sužinota 3—4 dieną.
■ Šeimininkus nužudžius, jy 
gyvuliai kone nustipo iš ba
do: arklys išgraužė tvarte, 
iš sienų samanas, karvė vos 
gyva mykė, šuo nusitraukė 
'grandį, o vištos buvo taip 
nusilpusios, kad ant kojų 
nebepastovėjo.

Pirmasis Bieliauskų nu
žudymą pastebėjo kretin
giškis pirklys Sal. Frumas, 
kuris atvažiavo pas Bieliau- 
kus jų arklio pirkti.

Numgaudžio apkaltini 
mas remiamas tuo, kad 
prieš Bieliauskų nužudymą 
jis neturėjęs pinigų, o pc 
Bieliauskų nužudymo savo, 
sužadėtinei nupirkęs veliu
mą, šliures ir sąu kaklaraiš
tį. Be to, jo šeimininkė Kre
tingoje mačius pas Num- 
gandi 100 litų banknotą.

Taip pat yra liudytojų, 
kurie sausio 15 (ar 16) d. 
matę Numgaudį netoliese 
Šatraminų kaimo sukinė- 
jantis, pavakariais į tą pusę, 
kur gyveno Bieliauskai, ei
nant. O pats Numgaudis sa
vo alibi, kur jis 16 sausio 
nuo pavakario ligi 24 vai. 
buvo, neįrodo.

DIDELE EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZEEHJS
168 Grand BL. Brooklyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St.. Newark, N. J.

JOHN SEKYŠ
433 Park SLj Hertford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St.. Brooklyn. N.Y.

G. A. KYBA
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St.. Worccslor. May.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St.. Montello. Mano.

PAUL MOLIS
1982 — 2Slh SI.. Detrgil. Mieh.

LITHUANIAN NEWS PUS. CO.
NAUJIENOS
1733 S. Halitod SI.. Chicaga. 13.

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING .
. CO-. DIRVA

K. S. KARPIUS
6B20 Superior Aro..

Cleveland. Ohio

A. VARASIUS
206 All Nation. Bank Building
1200 Carton St.. Pittsburgh. Pa.

I
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 3čia 1938 
©

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

ir Klaipėdą

SllHAMBUBG-AMEBICAK LINE Wz 
^gjKOBTHGERMASllOYDS

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 JI 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 .įieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 8. Vasario 23 d., 1938 m. ;

Beprotis, Kuris Užmušė 3 Kitus

Vietinės Žinios
CURLEY KALĖJIMO 

NEGAUNA.

Buvęs majoras turi tik su
gražinti m estui nusuktus 

$30,000.
Pereitą savaitę teismas 

atrado buvusį majorą Cur
ley kaltu nusukus miestui 
$30,000 ir Įsakė sugrąžint 
tuos pinigus iždui atgal.

Šita suktybė buvusi pačia 
ryta šitokiu budu: viena fil
mą prisikabino prie miesto 
kad iš miesto kaltės jai pasi
darę apie $50,000 nuosto 
lių. Majoras Curley tuomet 
pasitaręs su vienu miesto 
advokatu ir nutarė tai kom
panijai užmokėti iš rmeste 
iždo, tik ne $50,000, kiek to 
ji kompanija reikalavo, bet 
$80.000 su viršum.

Kompanija vistiek gavu
si tik $50,000, tačiau turėju
si pasirašyt už $80,000.

Kas pasiėmė $30,000 skir
tumą, aiškiai nepasakoma, 
tačiau teismas nusprendė, 
kad Džim Curely privalo 
padėti šitą sumą atgal į mie
sto iždą.

Rodosi, už sąmokslą ap
mauti miesto iždą turėtų 
but ir bausmė paskirta. Bet 
politikieriams Amerikoje 
kalėjimų nėra. Kai vienas 
New.Yorko majoras anais 
metais buvo sugautas da
rant graftą, tai jis buvo tik 
pašalintas iš vietos, ir tuo 
viskas pasibaigė.

Bet jeigu paprasti pilie
čiai hutų sugauti darant są
mokslus ir vagiant valdžios 
pinigus, tai nuo kalėjimo jie 
neišsisuktų.

Curley netik negauna ka
lėjimo, bet gali but, kad 
jam da nereikės ir tų $30,- 
000 grąžinti, nes jis žada 
sugiyžęs Bostonan apeliuo
ti. Dabar jis lėbauja Flori
doje.

| UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI.
I Rengia bendrai Cambridge’- 
aus LSS. 71 kp. ir ALDLD. 8

‘ kp. Užgavėnių vakare, Kovo 1,
i nuo 7:30 vakaro, R. Stašio 
svetainėje, viršuje Lietuvių Pi
liečių Kliubo, po num. 163 Har
vard st., Cambridge, šokiai bus 
tikrai smagus, tokių Cambridge

labai svarbus ir kiekvienas
I narys privalo būti jame.

A. Buinis,
Liet. M. Ž. sekretorius.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomii ir šventadieniai) 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman .t. arti Central ilty;

CAMBRIDGE, MASS.

mitingas.
Visi nariai būtinai daly

vaukite Žinyčios narių mi
tinge, kuris įvyks nedėlioję, 
Vasario-Feb.. 27 d., nuo 11 
vai. ryto. Dr. Charles Otto 
pirmsėdžiaus šiame susirin- 

, kims. Šis susirinkimas yra

Dešinėj parodytas John Mac k, kuris Tewksbury beprotna
my anądien užmušė 3 kitus bepročius.

SAUGOKITĖS “SALES 
TAKSŲ.“

Politikieriai jau ruošia
si iškraustyti bėdnuomenei 
;š kišenių paskutinį centą 
apdedant perkamus daiktus 
mokesčiais.

Mes jau daug kartų per- 
pėjom visuomenę, kad ren

kant valdininkus turime ap
sižiūrėti ka. renkam. Bet 
bėdnuomenė, savo reikalais 
upintis lyg nenorėdama, 

buna klaidinama visokių 
grašiagaudų, kurie savo 
auksiniais pažadėjimais, 
tampa išrenkami, o paskui 
palieka didžiausi našta visai 
visuomenei.

Faktas y r a toks, kad 
valstijos legislatura jau yra 
iščiulpusi visokius mokes-' 
čių šaltinius, ir dabar slenka ' 
prie pačios biednuomenės 
kad ištraukti paskutinį cen
tą iš beturčių kūdikių bur
nos.

Pirkimo taksai sunkiausia 
pultų ant tų, kurie mažiau
siai gali mokėt. Didžiausi 
beturčiai, kuriems reikia gy
vent su šeimyna, gaunant 
dirbt dvi-tris dienas savai
tėje, jau dabar turi užsimo- 
kėt senatvės ir bedarbės tak
sus. O dabar ponai politi
kieriai nori užkraut visiems 
bedarbiams ir dirbantiems 
tik dalį laiko da po 2 cen
tus taksų ant visko, ką tik 
kas pirks. Bet jie žada už 
tai numušt taksus ant nuo
savybių. Tikri juokai. Išplėš 
iš badaujančių paskutinį 
centą ir gelbės kitus.

Net pati taksuotojų ko
misija pripažįsta, kad tak
sais ant pirkimų išplėštų iš 
beturčių $45,000,000 į me
tus. Ir tie visi milionai /nu
garmėtų į politikierių kiše
nes, o bėdnuomenė turėtu 
daugiau badauti, nes visi 
produktai pabrangtų.

Prieš tokį akiplėšišką po
litikierių užsimojimą api
plėšt beturčius, kurie ir taip 
pusbadžiai!ja, reikėtų nieko 
nelaukiant visokiais budais 
kelti protestus. Kuolas.

MOTERŲ RATELIO IŠKIL
MINGAS BANK1ETAS.

Moterįs švęs vienuolikos me-1 ežero žuvauti per ledą. Sta- 
siulis įlūžo per ledą ir, jeigu 
ne Stuko pagalba, butų nu
skendęs. Jį gelbėdamas, 
Stukas ir pats išsimaudė.

Medalis p. Stukui buvo į- 
teiktas šį antradienį, 22 va
sario.

J. Linkevičius krito ant 
gatves negyvas.

Eidamas gatve, krito ne
gyvas J. Linkevičius, 64 me
tų amžiaus South Bostono 
lietuvis. Tai atsitiko 18 va
sario. Manoma, kad tokios 
staigios mirties priežastis 
buvo širdies sustojimas. Ve
lionis buvo kilęs nuo Biržų 
ir jau ilgokai Amerikoj gy
veno. Nors buvo jau nebe
jaunas vyras, tačiau neve
dęs. Buvo laisvų pažiūrų 
žmogus ir paliktame testa
mente pažymėjo, kad jo kū
nas butų palaidotas be Ro
mos katalikų kunigų ir jų 
burtų. Laidotuvės įvyko šį 
utarninką, 22 vasarįo, Mt. 
Hope kapinėse. Palaidoji
mu rūpinosi drg. N. Jonuš- 
ka.

linksminti. Todėl nepamirš
kite, subatos vakare daly
vaukite visi dorchesteriečių 
baliuje. Reng.

senai buvo, bus ir įvairių išlai- Į 
mėjimų. Muzika bus visų myli-Į 
ma — jaunojo Longino Buinio | 
orkestrą, kuri susideda iš sep-' 
tynių geriausių jaunuolių muzi- [ 
kantų. Jie linksmins visus iki 
pilnai prisilinksminsite. Buki- )j ant So. Hampdon'st. nuo 
me visi Cambridge’aus žmonės, įkaitintos krosnies užsidegė 
Užgavėnių vakare. 163 Harvard mašinų sandėlis ir kilo di- 
street, Stasių svetainėje. K. Z. delis gaisras. Ugnį gesinant 

sužeista 5 ugniagesiai.

South Bostone šį panedė-

Telefonu Ziną
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos- nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1B7 SUMMER STREET,

. LAWRENCE, MASS.

NC

Sunkiai serga Jonas Starkus
Plačiai žinomas So. Bos

tono pentorius susižeidė ko
ją ir nuo to užsinuodijo 
kraujas. Kenmore Memo
rial Hospitalėj padarė -ope
raciją, bet po operacijai tuo
jau pagavo įdegimą plaučių 
ir buvo abejonių kad ligoni 
neperneš. Vasario 
pietų ligonis pradėjo page- ”y^io^r 
rėti, temperatūra mažėjo, 
nors laikėsi aukščiau viduti
nės. Yra vilties, kad pa- vaizdintas 
sveiks. Starkus yra da jau- Į Kaunietės. lai gi
nas vyras, bet sunkaus svo- gas vaizdelis, kt 
rio ir pilnakraujis. Tokiems su piršliais 
žmonėms bile liga sunkiau Mm0 tragedija, 
nugalima, bet įdegimas ..........
plaučiu, ypatingai pavojin-i gyy ... j Į)raUge M, Michelsonienė bus

I garbės viešnia šių sukaktuvių. 
Beždžionės vis da nesugau- Ąakaiienė bus tuitinga gerais 

dytos East Bostone. valgiais.
Apie 7 mėnesiai atgal! Jrašome mot«ris ir vyrus at- 

East Bostonan atėjo iš Indi- eitl 1.™^ k'ažų ir linksma pa- 
ios laivas su beždžionėmis, ;4renglrn;> ^anga 50 ce”^Jy',3a’ 
kurios buvo skiriamos mok- ak ,l • Kl'
sliniams eksperimentams. 
Keliatas jų iš to laivo tuo
met pabėgo ir pasislėpė po 
prieplaukos grindimis, kur, 
tebegyvena iki šiai dienai, 
-los išeina tik nakties laiku 
nasirinkti sau maisto prie
plaukoj. Po grindimis šilta, 
nes tenai eina didelės garo 
(ludos. Šį panedėlį pirmu 
'■.artu pora beždžionių išėjo 
• ikšten dienos šviesoj. Pasi-Į 
sodo, kad jos apžėlusios il
gais plaukais. Tai jau gam
tos parūpinta joms apsau
ga nuo šalčio.

Sirijc-nu kunigas
$100.000.

Bostone nesenai 
įjonų katalikų 

Ganum. Pasirodo, 
mokindamas savo 
tautiečius ‘ nesilokamyt ant 
žemišku skarbų,” jisai susi
krovė iš jų $100,000. Dabar 
uvažiavę jo giminės plau

kus rauja vieni kitiems nuo 
galvų, besipešdami už tuos 
pinigus.

p0 tų sukaktuves Lietuvių M. Ži- 
svetainėje, nedėlioję, 

Feb.-27 d., nuo 6:30 vakare.
Bankieto programa: bus at- 

veikalas Lietuvos 
ražus ir juokin- 

kuris prasideda 
ir (baigias su gyve- 

šiame vakare 
dainuos Basanavičiaus Kliubo 
Grupė, ir gros geri muzikantai.

paliko

mirė si- 
kunigas 
kad be- 
vargšus

Stukas gavo medalį už gy
vybes išgelbėjimą. ___

Amerikos Legijono Da
riaus-Girėno lietuvių sky
rius davė nulieti ir Įteikė fo
tografui Jurgiui Stukui gar
bės medali už tai, kad išgel
bėjo skęstanti legijonierių, 
Leoną Stasiui}. Tai Įvyko 
kelios sąvaitės atgal, kuo
met Stukas su Stasiuliu bu
vo išvažiavę ant Waban

Smagus Balius.
Vasario 26. subatos vaka

re nuo 7:30, bus tikrai sma
gus balius Dorchesterio 359 
SLA. kuopos Lietuvių sve
tainėje, So. Bostone. Tai 
bus metinis pasilinksmini
mas ir paskutinis prieš Už
gavėnes. Gros AL Stevens 
orkestrą. Jaunimas ir suau
gusieji galės šauniai pasi-

Bilius prieš majorų šu
nybes.

Dabar yra įsigyvenęs toks 
paprotys, kad baigdami sa
vo tarnybą miestų maurai 
pakelia savo sėbrams algas 
ir prasimano visokių “nau-; sirjnkimas. 
jų pareigų,“ kurioms eiti! 
pristato visokių savo “fren- 
tų.” Kai ateina naujas ma
joras, tai jis nebegali vi
siems dykaduoniams išmo
kėti algų ir priversti kelti 
mokesčius. Tačiau išeida
mas iš tarnybos ir jis tą patį 
daro: prikemša miesto įstai
gas savo sėbrais ir visiems! 
paskiria aukštas algas.

Kad padarius šitai nedo
rai politikai galą, legislatu- 
ron dabar yra įneštas įsta
tymo sumanymas, kuris 
draudžia miestų majorams 
išeinant iš tarnybos kelti al
gas ir samdyti daugiau tar
nautojų.

Radio programa.
Vasario 27, Bostono lietu- Federalinės valdžios 

vių radio programa per sto- gentai šį panedėli areštavo 
tį WORL (920 kil.) kaip Bostone 12 žmonių, 
9:30 ryto bus sekanti: (1) 
Liet. Radio Trio iš S. Bosto
no; (2) Liet, vyrų dainini'n- 
kų grupė, iš Nashua, N. H., 
po vadovyste J. Tamulio- 
nio; (3) J. Tamulionis, dai-' 
nininkas iš Nashua, N. H.
ATIDARO-NAUJĄ ČEVE

RYKŲ STORĄ. 
Juozapas G. Pečiulis, 

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
tu žymiu išdirbysčiu vyrams ir I ,augantiems vaikinams. Mote-1 
rims Arch čeverykai vėliausių 

, pavasarinių madų ir didelis pa- 
___ Taipgi ir vaiku-j 

čiams ceverykūčių. Atidarys | 
vasario 19. Visi lietuviai užeikit 
pas J. Pečiulį, 447 Broadway.

gerai

Parsiduoda Namas.
3 šeimynų, 11 kambarių, arti Car-j 

nej' ligoninės. Parsiduoda pigiai, nes 
vyrui mirus ir neturėdama šeimynos, 
noriu išvažiuot pas gimines. Matyt 
galima bile laiku. E. Malukienė 

| 253 Gold street, So. Boston, Mass.

Storas Išsirandavoja.
310 DORCHESTER ST., prie kam- | 

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

JOHN VARNAS
6 Tri mount I’lace, So. Button.

a-

kurie 
pardavinėjo narkotikus.

GAUKITE

Permanent Wave
su moderniškomis mašinomis.

Gražiausias 
Sugarbaniavimas 

CASPERS BEAUTY
SALON

83 L STREET, arti 1-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4615

Tel. 2862-1 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 

_ nuo 7 iki "... 
. Seredom 9 iki 12 

ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS

Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg> 
zaminuoj’i ir priskiriu akiniu. | 

114 Summer Street'/
LAWRENCE. MASS.

9. KAI

kov<

Kas mylėtų gyvent kartu
Puikus 6 kambariai, apšildyti ir 

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

38 Belfort street, Dorchester.

K.

ŽINYČIOS PATARNA
VIMO OFISAS.

2 ATLANTIC ST., SO. BOSTONE.
Ateikite šiose valandose:
Rytais nuo 8:30 iki 9:15.
Penktadienio vakarais nuo 6 iki
Šeštadienio rytais nuo 9:30 iki
Bile atsitikime ar bėdoj ateikite Į 

musų ofi ų. Turime tinkamo patyri
mo žmonėms padėti ir patarti.

Daug pinigų sutaupysite ir ruper- 
ėių neturėsite. Visiems durys yra at
daros.

SPEC1ALIS PASIŪLYMAS 
$5.00 už jūsų seną laikrodu

ką prie NAUJO BULOVĄ arba 
WESTFIELD 1938 laikroduko.

FURLOTT—JEWELER 
641 Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 3369

UŽGAVĖNIŲ METINIS BALIUS 
Rehgia Dorchesterio SLA. 359 kuopa, 

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

Prasidės 7:30 vakare. 
Linksmintis galėsime dvejose svetainėse.

AL STEVEN s Radio orkestrą gros viršutinėje, o apatinėje gros 
JAUNUOLIŲ ORKESTRĄ.

3 gražios dovanos skiriamos prie įžangos. Bus gardžių gėrimų ir 
įvairių užkandžių užtektinai.
Tai bus tik'as UŽGAVĖNIŲ BALIUS, kviečiame jaunimą ir su

augusiu- atsi'ankyti, čia bus linksma ir smagu visiems susitikti.
DORCHESTERIO KP.ĮŽANGA tik

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslus.

. PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0212

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENMSTAS

VALANDOS: Nuo 9’iki 12 dietų
Nuo 2 iki 9 vak.

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

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name.
251 Broadwayji į j 

tarp C ir D street
SO. BOSTON, M,ASS.

Martin Wahilis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktu vertės.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS. 

Tel. TALbot 5208.

2

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

DR. G. L. KlLLORi
60 SCOLLAY SQUARE, Room 8
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSĘ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiei 
Nedčliom, nuo 10 ryto iki I.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiril 
akinius, kreivas akis atitiesim 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkami 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.

447 Broadway, So. Boaton, Mist
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 4618

BLINSTRUB’S

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos vakaruškos, Visiems daug smagumo.

Kurie nori turėt tikri} PASISMAGINIMĄ, 
UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BLINSTRUBUS

V AI DOVI LIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. 
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA.

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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 
Skalbtuvus.

TAISOM 
senų madų

Duodam

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

ROLAND KETVIRTIS & CO

iš

322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS
Tel. SOUth Boston 4649

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA 

249 BROADWAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PASIVAIŠINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių. 
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

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

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

CAMBRIDGE, MASS. ,■4 
PASITARKIT SU

GERU DAKTARl
Norint išsigydyt nuo tin 

lįy □ kių kraujo, nervų, odos i 
A kroniškų ligų. Kurie keli 
'jįtį’sjL nuo reumatizmo, žaidi 

uleerio, kancerio, turnon1 
< T’Carba nuo bile odos ar P 

> vos odos ligų, reikia p»> 
tarti su juom tuojaus. Žinokite, b 
paaiškinimas ir patarnavimas visit 
per šį mėnesi duodamas dovanai 

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

Nedčliom tik nuo 10—12.

BAY VIEW 
MOTOR SERVUI

Frank Zarveckas
Vincas Balukonis

APT1EKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel, So. Boston 2629, 2173 ir 2799

TeUnhon*
So. Boston 

1058
AUTOMOBILE 

AGENTŪRA.
STUDEBAKER 

IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai. Ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliu
Trokua visokių išdi.oysčil

Peter Trečiokas D
Joe Kapočiumi — savumu*1

Taisymo ir dc;..un«travimo vM*;
1 HAI.1LIN STREET

Karr.p. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS
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