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Sovietuose Iškelta Kita
Didelė

KALTINAMA 21 KOMU
NIZMO VADAS.

Jų tarpe eks-premjeras Ry
kovas ir “Izviestijų” redak

torius Bucharinas.
Pereitą nedėldienį Sovie

tų valdžia Maskvoje pa
skelbė, kad šią seredą, 2 ko
vo, prieš kariuomenės teis
mą prasidės nauja politinė 
byla, kurioje kaltinama 21 
komunizmo vadas. Paskelb
tos ir jų pavardės. Štai jos:

1. Aleksiej I. Rykov, ku
ris beveik 10 metų yra išbu
vęs Sovietų valdžios galva 
arba premjeru.

2. Nikolai Bucharin, stam- 
biausis komunistų švietė
jas, revoliucijos metraščių 
vedėjas ir valdžios organo 
“Izviestijų” redaktorius.

3. Genrich G. Jagodą, 
slaptosios policijos viršinin
kas, griežtas trockininkų ir 
kontrevoliucionierių naikin
tojas.

4. N. N. Krestinskij, bu
vęs užsienio reikalų komi
saro Litvinovo padėjėjas.

5. K. G. Ravosky (?), se
nas. Sovietų diplomatas ir 
buvęs ambasadorius Fran- 
euzijai.

6. A. P. Rozengolc, buvęs 
užsięnio prekybos komisa
ras.

7. Vladimir I. Ivanov, bu
vęs miškų pramonės virši
ninkas.

8. Gregorij F. Grinko, bu
vęs finansų komisaras.

9. Akmal Ikramov, buvęs 
Uzbeko respublikos dikta
torius.

10. Faisula Chodžiajev, 
Uzbeko respublikos prezi
dentas.

11. M. A. Černovas, bu
vęs žemdirbystės komisa
ras.

Ir 10 kitų: Zelenskij, Be- 
sonov, Šarangovič, Zuba- 
riov, Bulanov, Levin, Plet- 
niov, Kazakov, Maksimov 
ir Kručkov.

Visi jie yra vadinami “de
šiniųjų trockininkų bloku.” 
Kaltinimas yra beveik tas 
pats,- kaip ir kitose panašio
se bylose buvo. Jie nužudę 
Kirovą, nužudę Gorkį ir, 
vaduodamįesi Trockio nu
rodymais, “ardę, griovę, sa- 
botažavę ir šnipinėję sveti
mų valstybių naudai.”

Kaip seni revoliucionie
riai, komunistai, patys sto
vėdami prie valdžios vairo, 
galėjo prieš tą valdžią dirb
ti ir “svetimų valstybių nau
dai šnipinėti,” tai dalykas, 
kurį sveiku protu sunku iš
aiškinti.

Ir, kas įdomiausia, tie 
žmonės ne dabar tokie pasi
darė, bet buvę tokie jau nuo 
pat 1918 metų, kaip tik bol
ševikai paėmė valdžią į sa
vo rankas.

“Jau 1918 metais,” sako 
kaltinamasai aktas, “tuojau 
po Spalių Revoliucijos, 
kuomet Brest-Litovske buvo 
vedamos taikos derybos, 
Bucharinas kartu su Troc- 
kiu ir vadinamais kairiai
siais savo komunistais ir 
kairiaisiais socialrevoliucio- 
nieriais organizavo sąmoks
lą prieš V. I. Leniną kaip 
Sovietų valdžios galvą.

“Bucharino, Trockio ir

itinė Byla.
kitų sąmokslininkų tikslas 
buvo: sugriauti Brest-Litov- 
sko taiką, nuversti Sovietų 
valdžią, areštuoti ir nužu
dyti Leniną, Staliną, Sverd
lova ir sudaryti naują val
džią.”

Visa tai buvo 20 metų at
gal. Paskui Trockis organi
zavo raudonąją armiją, su
mušė Kolčaką, Denikiną, 
Vrangelį ir kitus kontrrevo
liucionierius, bet Leniną 
vistiek paliko gyvą. Kodėl 
gi jis neįvykdė to sąmokslo, 
kurį buvo padaręs 1918 me
tais? Juk, turėdamas savo 
rankose armiją, jis butų ga
lėjęs labai lengvai tą pada
ryti. Išrodo, kad tie kaltini
mai prieš Trockį labai ne
vykusiai sufabrikuoti.

Taip pat ir su Bucharinu: 
jis jau 20 metų atgal tykojo 
Leniną ir Staliną nužudyti, 
bet Stalinas iki šiol laikė jį 
tokioj atsakomingoj vietoj 
ir tik dabar susiprato, kad 
reikia “išdaviką” atiduoti 
kariuomenės teismui.

Bet už vis įdomiausis Bu- 
charinui ir jo draugams kal
tinimas, tai “nunuodijimas” 
Gorkio, Menžinskio, Kui- 
byševo ir kitų. Kaip žinia, 
Gorkis buvo džiovininkas, 
'ir kai 1936 metų 18 birželio 
jis mirė, tai oficialiai buvo 
paskelbta, kad jo mirties 
priežastis buvo plaučių už
degimas, kuris įvykęs dėl 
džiovos nusilpnintų plau
čių. Menžinskis gi turėjo 
užsisenėjusią ligą, kuri po 
valiai 1934 metais jį nukan
kino. O Kuibyševas mirė 
1935 metais širdies liga. 
Taip tuomet buvo oficialiai 
paskelbta. O dabar staiga— 
juos “nunuodijo” Buchari
nas su kitais “trockinin- 
kais!”

Kaip sau norit, Sovietų 
Rusijoj darosi nepaprasti 
dalykai!

Vokietija Reikalaus 
Kolonijų.

Pereitą savaitę Hitleris 
kalbėjo Miunchene ir užtik
rino savo naciams, kad be 
kolonijų Vokietija nenurim- 
sianti. Ji reikalausianti, kad 
visos kolonijos, kurios per 
karą ir po karo buvo iš jos 
išplėštos, butų sugrąžintos 
atgal. Ir tuo pačiu laiku Hit
leris paskelbė “naują karą 
žydams.”

GIRTŲ LENKŲ SKER- 
DYNĖ.

Telegramos sako, kad Lo- 
dzęs mieste, Lenkijoj, pe
reitą nedėldienį po pamal
dų buvęs koks ten balius. 
Susirinkusieji išgėrę labai 
daug degtinės ir paskui pra
dėję muštis. Muštynės virtu
sios tikra skerdyne, per ku
rią 1 lenkas buvęs paplau
tas, o 36 sužeisti.

VISI BRITAI BUS APRŪ
PINTI DUJOKAUKĖM.
Anglijos valdžios atstovas 

pranešė parlamentui, kad 
dabartiniu laiku valdžia tu
rinti pagaminusi jau 26,- 
000,000 dujokaukių, ir kad 
su laiku 45,000,000 Britani
jos gyventojų busią aprū
pinti dujokaukėm.
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Meksika Prieš Mies- Tankai Sulaikė Na
tų B onmbar davimą. cių Žygį į Vieną.

Ligos ir Mirtis Pra
rija $10,000,000,000.

Pereitą sąvaitę Meksikos 
sostinėj susirinko Meksikos 
Darbininkų Konferencijos 
kongresas, kur kalbėjo ir 
respublikos prezide n t a s 
Cardenas. Jisai užsiminė 
apie tarptautinę politiką ir 
griežtai pasmerkė tas vals
tybes, kurios iš oro bombar
duoja neapsaugotus mies
tus, žudydamos niekuo ne
kaltus vaikus ir jų motinas. 
“Tai yra barbarizmas, tai 
yra prasižengimas prieš ci
vilizaciją,” sako Cardenas. 
Darbininku kongresas karš
tai jam pritarė. Paskui pre
zidentas Cardenas pasiūlė 
Darbo Konfederacijai su
šaukti tarptautinę konfe
renciją ir nustatyti tarptau
tines “sankcijas” (pabau
das) tokioms barbariškoms 
valstybėms. Konferencijos 
sekretorius Lombardo pa
reiškė, kad tokia konferen
cija neužilgo busianti su
šaukta.

25,000 Panėekinių 
Paskelbė Streiką.
Philadelphijoj, Patersone 

ir kituose miestuose šį pane- 
dėlį prasidėjo pančekinių 
streikas. Philadelphijoj nu
tarė streikuot 15,000 žmo
nių, Patersone 6,000, Dove- 
ry 800, Bostone 600 ir tt.

Streikas kilo dėl to, kad 
“bešališka” algų taryba nu
mušė darbininkams iki 20 
nuošimčių atlyginimo. Pan
čekinių unija priklauso prie 
atžagareiviškos Amerikos 
Darbo Federacijos, ir tos 
federacijos vadai šiam strei
kui buvo priešingi. Bet vie
nos unijų lyderiai stojo už 
streiką, kai kurie jų net re
zignuodami iš Federacijos 
tarybos.

Philadelphijoj streikas pa
liečia 65 dirbtuves.

Rusijoj Sušaudyti
2 Admirolai.

Sovietų karo komisaras 
Vorošilovas pereitą sąvaitę 
savo kalboj Maskvoje pasa
kė, kad kartu su generolu 
Tuchačevskiu ir kitais “fa
šistiniais banditais, išdavi
kais ir šnipais,” buvo “nu
šluoti nuo žemės veido” ir 
du Sovietų laivyno vadai, 
būtent, Baltijos laivyno ad
mirolas A. K. Sivkov ir vy- 
riausis laivyno vadas admi
rolas Vladimir R. Orlov.

Tai yra pirmutinis prane
šimas, kad tiedu admirolai 
buvo sušaudyti..

ATĖMĖ PENNSYLVANIŠ- 
KEI FEDERACIJAI ČAR- 

TERĮ.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

Darbo Federacijos prezi
dentas Green atėmė penn- 
sylvaniškei Federacijai car
ter}, atskirdamas tuo budu 
400,000 organizuotų darbi
ninkų. Tai yra Greeno kerš
tas užtai, kad Pennsylvani- 
jos unijos eina su CIO.

GENERAL MOTORS NU
KAPOJO ALGAS.

General Motors Korpora
cija, didžiausia automobilių 
statybos kompanija, šią są
vaitę nukapojo savo darbi
ninkams algas nuo 10 iki 30 
nuošimčių. Kas daugiau 
gauna, tam daugiau nukirto.

Bet hitlerininkai pasiryžę 
paimti Austrijos sostinę 

vėliau.
Kadangi katalikiškųjų fa

šistų valdžia Austrijoj ne
nori prie “pagoniškos” Vo
kietijos dėtis, tai Austrijos 
naciai nutarė maršuoti į 
Vieną ir “prikelt ją iš mie
go.” Tam žygiui jie norėjo 
susirinkti pereitą nedėldie
nį Grąžo mieste, apie 90 
mylių į pietų vakarus nuo 
Vienos. Buvo jau surekvi- 
zuoti automobiliai, trokai, 
busai ir kitokie vežimai. Iš 
Grąžo • žadėjo išsirikiuoti 
50,000 uniformuotų nacių. 
Pakelėj į Vieną prie jų tu
rėjo prisidėti da po keliatą 
tūkstančių hitlerininkų iš 
kitų miestų. Į Vieną many
ta įvesti nemažiau kaip 
60,000 nacių.

Bet Austrijos valdžia šitą 
žygi jiems sugadino. Ji at
siuntė į Grąžą 16 armijos' 
tankų, sutraukė lengvąją 
artileriją, sustatė aikštėse 
kulkasvaidžius, o viršum 
miesto paleido daug karo 
orlaivių su bombomis. Visus 
kelius iš Grąžo į Vieną už
ėmė kareiviai.

Negalėdami savo žygio į- 
vykinti, hitlerininkai davė 
Austrijos valdžiai “dvi die
nas paliaubų” ir pareikala
vo, kad į Grąžą (ištark: 
Gracą) atvyktų vidaus rei
kalų ministeris susitarti su 
jais dėl jų organizacijų sto
vio. Jie nori, kad jiems butų 
duota teisė laikyti karinio 
pobūdžio organizacijas ir 
dėvėti nacišką uniformą. 
Valdžia gi reikalauja, kad 
visi naciai stotų į “tėvynės 
frontą,” o savasias organi
zacijas uždarytų. Valdžia 
įsitikinusi, kad su armijos ir 
policijos pagalba jai pavyks 
nacių Šurną numalšinti. Na
ciai gi mano, kad jie Vieną 
da užims ir tuomet visą Au
striją prijungs prie Vokieti
jos.

Šitai nacių politikai labai 
priešinga katalikų bažnyčia 
ir Mussolinis. Nors viešai 
jisai ploja Hitleriui, tačiau 
slapta kursto Austrijos val
džią nepasiduoti naciams, o 
verčiau dėtis prie Italijos. 
Taigi Europoje dabar ma
noma, kad galų gale Hitle
ris su Mussoliniu gali da su
sipešti. Mat, Austrija guli 
tarp Vokietijos ir Italijos, 
ir abiem ji lygiai rupi.

JAPONIJA ANT JŪRIŲ 
STIPRESNĖ UŽ AME

RIKĄ.
Japonijos vice-admirolas 

Totą Išimant, pripažintas 
kaip geriausis jūrių spėkų 
žinovas, šį panedėlį paskel
bė japonų spaudoje straips
nį, kuriuo tvirtina, kad Ja
ponijos karo laivynas dabar 
esąs daug geresnis negu A- 
merikos, ir todėl Amerika 
negalėtų ant jūrių prieš Ja
poniją pasirodyti.

GARDNERY SUDEGĖ 
KĖDŽIŲ DIRBTUVĖ.
Gardner, Mass. — Pereitą 

sąvaitę ugnis čia sunaikino 
kėdžių dirbtuvę, kuri prigu
lėjo Greenwood-Ca r 11 o n 
Furniture kompanijai. Ug
niagesiai buvo sušaukti net 
iš W orcesterio, Fitchburgo, 
nes gaisras gręsė visam mie
sto centrui

Public Health Service
praneša iš Washingtono, 
kad per pereitus metus ligos 
ir perankstyva mirtis kaina
vo Jungtinių Valstijų žmo
nėms 10 bilionų dolerių. Tą 
baisų nuostolį butų galima 
žymiai sumažinti, jeigu ko
va su ligomis butų geriau 
organizuota. Šitas praneši
mas sako, kad per metus A- 
merikoje daugiau kaip 1,- 
000,000 žmonių užsikrečia 
sifiliu, bet tik apie pusė jų 
ateina pas daktarus. Kiti 
“gydosi” patys arba pas 
šundaktarius. Rezultatas bu
na toks, kad jie vėliau ap-j
janka, arba išeina iš prot.o, 
ir visuomenei reikia juos 
užlaikyti.

Sako, Komunistas 
Nušovęs Kunigą.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad Liublino gubernijoj pe
reitą nedėldienį per pa
mokslą buvęs nušautas Ro
mos katalikų kunigas Štri
chas. Šovikas sušukęs '‘lai 
gyvuoja komunizmas” ir no
rėjęs pabėgti, bet buvęs su
gautas. Jo pavardė esanti 
Novak. Jis pasisakęs esąs 
komunistas,- buvęs Sovietų 
Rusijoj ii" nušovęs kunigą 
vien tik,.tam, “kad paro
džius savo neapykantą tikė
jimui.” Tai yra lygiai tokia 
pasaka, kokias kunigai vi
suomet skelbia apie laisva
manius, todėl išrodo, kad ji 
pačių kunigų ir sufabrikuo
ta. Gali but, kad tas kunigas) 
buvo nušautas, bet visai ki
tokiais motivais. Gal žmo
gus atkeršijo jam už kokią 
šunybę, taip kai}) ir pralotui 
Olšauskui.

Numato “Prispaus
tųjų Partiją.”

Generolas Hugh S. John- 
sonas, buvęs kitąsyk NRA 
galva, sako, kad Roosevel- 
to administracija norinti 
paversti “senąją mažumos
demokratų partiją” į “pri-' 
spaustųjų didžiumos parti-' 
ją.” Ši partija jau dabar 
esanti statoma iš farmerių 
bedarbių, juodveidžių, dar
bininkų ir kitų nepatenkin
tų sluogsnių. Pamatas jai 
esąs jau padėtas — “tai ne
apykanta turtingųjų kla
sei.’

Jungtinės Valstijos Kovos
Prieš Fašistinę Propagandą

Anglijos Valdžia
Nusiėmė Kaukę.

Atvirai pasisakė už vienybę 
su fašistais ir prieš So

vietų Rusiją.
Mes jau ne sykį rašėm, 

kad buržuazinė Anglijos 
valdžia veidmainiauja, kuo
met ji dedasi demokratijos 
gynėja. Savo darbais ji se
nai pasirodė Ispanijos fašis
tų talkininke ir demokratijos 
išdavike. Dabar ji nusiėmė

SUMAŽĖJO AUTOMO
BILIŲ GAMYBA.

Detroito žiniomis, pereitą 
sąvaitę Jungtinėse Valstijo
se ir Kanadoj buvo paga
minta išviso tik 56,677 nau
ji automobiliai. Pernai tuo 
pačiu laiku buvo pagaminta 
115,360 automobilių.

ALGŲ IR VALANDŲ BI- 
LIUS VARGIAI PRAEIS.

Kaip išrodo, tai algų ir 
valandų įstatymo sumany
mas gali nepraeiti ir dabar
tinėj Kongreso sesijoj, nes 
politikieriai negali susitai
kyti dėl jo formos. Be to, 
jam priešinasi stambios kor
poracijos.

kaukę ir atvirai pasirodė to
kia esanti. Ji jau nebegalė
jo ilgiau pakęsti savo užsie
nio reikalų ministerio Ede
no, kuris buvo nusistatęs 
prieš fašizmą, ir pašalino jį 
iš kabineto. Jo vieton yra 
skiriamas lordų rūmų atsto
vas Halifax, didelis reakci
ninkas ir fašizmo šalinin
kas. Darbiečiai pakėlė prieš 
Halifaxą protestą, kad jis, 
kaip didikų šulas (peer), 
negalės ateiti Liaudies Rū
mams (parlamentui) paaiš
kinti savo politikos. Bet 
premjeras Chamberlainas 
atsakė, kad jiš pats ateisiąs 
už Halifaxą painformuoti 
parlamentą.

Pašalinęs iš kabineto 
Edeną, kuris nenorėjo fašis
tams nusilenkti, Chamber
lainas .paskelbė, kad dabar 
Anglijos valdžia pradėsian
ti su Italija ir Vokietija de
rybas. Francuzija irgi galin
ti į tą kompaniją įneiti, bet 
Sovietų Rusija—nekuomet!

Nusiėmusi veidmainio 
kaukę, Anglijos buržuazija 
pasisakė pripažinsianti ne
tiktai Etiopijos pavergimą, 
bet pripažinsianti ir Ispani
jos fašistams “kariaujan
čios valstybės teisę,” taip 
kad jie galėtų ant jūrių 
stabdyti ir krėsti visus lai
vus. Vadinasi, “piratai” vir
sta “valstybe.” Tai šlykšti 
politika!

__________ t
Sučiupo Vokietijos 

Šnipus.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke buvo suimtas išlipant iš 
laivo tula Johanna Hof
mann, 26 metų amžiaus 
“raudonplaukė gražuolė.” 
Ji yra Vokietijoj gimusi ir 
atvykusi čionai iš Vokieti
jos. Tuo pačiu laiku buvo 
suimti du vyrai vokiečiai, 
Guenther Rumrich ir Erich 
Glaser. Jiedu yra tarnavę 
Amerikos armikoj, bet abu
du gimę Vokietijoj. Jie su
imti kaip pavojingi Vokieti
jos šnipai. Kiekvienas jų pa
statytas po .$25,000 kaucija. 
Esą žinoma, kad Ameriko
je veikia plačiai ištiestas 
šnipų tinklas ir valdžios a- 
gentai dabar pradėjo tuos 
šnipus gaudyt.

“DAILY WORKERIS” 
APSKŲSTAS.

Vežikų unijos skyrius iš 
Minneapoliu apskundė ko
munistų dienraštį “Daily
Workerj už šmeižtus ir rei
kalauja $470,000 atlygini
mo. Mat, “Daily Workeris” 

Bath, Me. — Šį utarninką išvadino to skyriaus virši- 
čia įvyko baisus sprogimas! ninkus “trockistais, rake- 
garaže Vienas asmuo už- tieriais, gengsteriais, galva- 
musias, 5 sužeisti ir išmušta žudžiais it padugnių žmo- 
2,000 langų. Inėmis”

DIDELIS SPROGIMAS.

STEIGS RADIO STOTI 
PIETŲ AMERIKAI.

Be to, bus keičiamasi stu
dentais su lotinų respub

likomis.
Europos fašistinės valsty

bės jau pradėjo lįsti ir Pietų 
Amerikon. Tenai smarkiai 
varoma fašistinė propagan
da, kad patraukus lotinų 
respublikas fašizmo pusėn. 
Po Braziliją tuo tikslu važi
nėjasi geriausi Italijos dai
nininkai, kurie duodą, ne
mokamus koncertus brazi
lams, dalija nemokamą li
teratūrą ir kitokiais budais 
stengiasi užkariauti visuo
menės simpatiją fašistinei 
Italijai. Ir visa tai daroma 
Italijos iždo lėšomis. Per 
radio dainuoja dainininkai 
ir kalba kalbėtojai, girdami 
Italiją ir Mussolinio tvarką.

Brukama fašistinė propa
ganda net Meksikon, kurios 
valdžia yra ^griežtai nusi
stačiusi prieš fašizmą.

Dėl šitoš fašistinės pro
pagandos susirūpino jau ir 
Washingtonas. Kongresan 
yra jau įnešti du biliai, ku
rie reikalauja, kad šios ša
lies valdžia pastatytų stip
rią radio stotį, iš kurios kas 
diena butų galima kalbėtis 
su Pietų Amerika. Oficia
liai, tos stoties tikslas bu
siąs tik “palaikyti stiprinti 
draugiškus santikius su Pie
tų Amerika,” tačiau ne ofi
cialus, bet tikrasis jos tiks
las busiąs: kova prieš fašis
tine propagandą.

Be to, norima pradėti kei
stis su Pietų Amerikos res
publikomis studentais.

Įdomu pastebėti, kad 
Mussolinio propaganda Pie
tų Amerikoje labai panaši 
tai propagandai, kurią veda 
Lietuvos fašistai tarp Ame
rikos lietuvių. Pavyzdžiui:

Iš Italijos dažnai trans
liuojamos Pietų Amerikon 
radio programos.

Daugiau į fašizmą palin- 
kusiems brazilams yra dali
nami Italijos ordinų meda
liai.

Iš Italijos siuntinėjami 
Pietų Amerikon sportinin
kai, studentai ir profesoriai, 
kuriems visos lėšos apmo
kamos iš Italijos valstybės 
iždo.

Dažnai ruošiamos Itali
jon ekskursijos ir parink
tiems asmenims duodama 
nemokama kelionė.

Fašistuojantiems laikraš
čiams mokamos subsidijos, 
jei ne grynais pinigais, tai 
gerai apmokamais fašisti
niais skelbimais. Tokiuose 

.laikraščiuose visuomet figū
ruoja Mussolinio ir kitų fa
šistų snukiai.

Be to, kas metai iš Pietų 
Amerikos yra kviečianti į 
Italijos universitetus stu
dentai. Jiems apmokama 
kelionė ir mokslas.

Nors ne kiekvieną žmogų 
šitokia propaganda pavei
kia, tačiau nemokantį pro
tauti asmenį ji gali apgauti. 
Taigi dėl to jungtinės Vals
tijos ir pasiryžo užkirsti tai 
prooaganrtdi kelią.

Per 12 pastarųjų metų 
Londono gyventojų skaičius 
sumažėjo 185,000/
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Danija Armijos Beveik Neturi.

DA DVYLIKOS UKININ- KAS APMOKA UŽ TĄ 
KU BYLA. PROPAGANDĄ?

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Apeliaciniuose 
Rūmuose 29 sausio buvo 
svarstoma užsilikusi da nuo 
1935 metų dvylikos ūkinin
kų byla. Kaltinamųjų sūo- 
lan buvę pasodinti šie Lie
tuvos žemės artojai:

J. Stankevičius, 
S. Ramanauskas, 
Vincas Daubaras, 
.1. Plečkaitis, 
J. Kemeža, 
V. Vosylius, 
V. Antanaitis, 
A. Mikalkevičius, 
P. Venclovaitis, 
J. Bakula, 
J. Kalvaitis ir 
P. Plioplys.
žvalgyba juos 1 

“ginkluotu sukilimu”

Kaip Slaptas Tautininkų “Skodasf 
Brooklyne Tarėsi Socialistus Naikinti. KA

TAI

Kai į

Danijoj yra stipri socialistu partija ir tenai beveik nėra armijos. Socialistai parlamente 
nurodė, kad mažutės valstybės armija vistiek negalėtų nuo stipresnės valstybės užpuoli
mo apsiginti, todėl nėra prasmės ir laikyti ją. Ir taip Danijos armija buvo žymiai suma
žinta. Palikta truputį kareivių tiktai sienoms saugot ir karaliaus rūmų apsaugai, čia pa
rodytas Danijos karalius Kristijanas su savo rūmų gvardija.

CIALUS (slaptas) LAK- 
KAS aiškina:

“Konferencija vienbal
siai sutiko, kad tautinio nu
sistatymo SLA. nariai gali 
rinkimus laimėti, jei tik bus 
pakankamai medžiaginės 
paramos rinkimų kampani
jos vedimui. Rinkimų kam
panija manoma išplėsti iki 
to, kad butų pasiektas kiek
vienas SLA. narys su paaiš
kinimu, dėl ko reikia bal
suoti už tautinį kandidatų 
sąrašą, kartu pasiunčiant 
ir pavyzdinį rinkimų balo
tą... konferencija nutarė be 
atodairos stengtis surinkti 
reikiamą sumą pinigų. iMa- 
ža dar to, kartu reikia sten
gtis sukelti fondą apmokėji
mui kelionės ir pragyveni
mo lėšų tų kuopų delega
tams, kurios negali apmokė
ti savo delegatams lėšas j 
seimą... Reikalingų finansų 
sukėlimui išrinkta ŠLA. Sar
gybos Finansų Komisija, 
kuri žemiau pasirašo... kad 
apsaugoti Susivieninijimų 
nuo visiško patekimo į radi
kalų kontrolę, turime nesi
gailėti nei triūso, nei išlai
dų...”

Kiekvienas “tautiškos 
minties” vyras turįs duoti 
po keliatą dolerių, kad fa
šistai galėtų Susivienijimą 
užkariauti.

Pasirašo: S. Gegužis, K, 
Buividas ir P. Narvydas.

Tai ve, kokius sąmokslus 
daro “tautiškas narodas.” 
Tai ve, kaip brukasi į Susi
vienijimą tie, kurie nesenai 
da sukišo po $25,000 tos or
ganizacijos pinigų “Vieny
bėms,” Deveniams ir ki
tiem savo sėbrams!

Na, o ką tuo tarpu daro 
pažangieji? Nieko. Jie žino, 
kad SLA. nariai nėra maži 
vaikai ir tokiais “skymais" 
jų nepavaiksi. Juk ir nomi
nacijose pažangieji iicvafll 
jokios agitacijos, tačiau su 
rinko beveik trisyk daugiai * 
balsų už fašistus.

Vis dėl to pažangieji ne
privalo snausti. Ypač jie tu
ri žiūrėti, kad į seimą fašis
tai negalėtų suvežti pirktų 
delegatų.

Kampe Tupėjęs.

Susivienijimui užkariautu 
steigiamas Fondas, kuris 
ves agitaciją ir delegatus 

Į Seimą gabens.
Vasario 13 dieną Brook

lyne buvo “Vienybės” su
ruoštas fašistinis jomarkas. 
Ta proga įvyko ir slaptas 
tautininkų-sandariečių mi
tingas, arba, tariant jų pa
čių žodžiais, — “svarbi kon
ferencija tautiniais reika
lais.”

Tas “svarbumas” buvo iš
dėstytas šitokiais žodžiais:

“Rytinių valstybių tauti
nės minties veikėjai priėjo 
išvados, kad reikia rimtai 
susirūpinti Amerikos lietu
vių likimu. Kasdien drąsiau 
ir įkiriau kelia galvą lietu
vių radikalis elementas, 
siekdamas apžioti visą mu
sų visuomeninį gyvenimą...

“Akyvaizdoje tokios pa
dėties, neatidėliotinai prisi
eina Amerikos lietuvių tau
tinio nusistatymo visuome
nei, o juo labiau jos vadams 
ir veikėjams, susiburti į 
glaudesnį vieningo tautinio 
darbo frontą. Pabandyki
me šiais Lietuvos Nepri
klausomybės dvidešimtai
siais metais sustiprinti Ame
rikos lietuvių išeivijoje tau
tinį veikimą. Šitai turėda
mi omėnėj, kad ir paskubo
mis, nutarėme šaukti tauti
nės minties veikėjų konfe
renciją.”

Po šituo slaptu pranešimu 
pasirašė:

“Tautininkų Konferencijos 
šaukimo Komisija:

“S. Gegužis,
Sandaros prezidentas.

“A. B. Strimaitis,
TMD. Valdybos narys.

“Petras Jurgėla,
Taut. Kliubo pirm.

“J. Ambraziejus,
. ALTS. 1 kp. pirm.

“Adv. K. F. Paulauskas,
N. J. lietuvių atstovas.”
Slapta konferencija.

Vasario 12 dieną susirin
ko ir toji konferencija. Ji 
būvo slapta. Atvyko S. Ge
gužis iš Mahanojaus, Birš
tonas iš Shenandoah’rio, 
SLA. centro sekretorius Vi- 
nikas su žmona, “Tėvynės” 
redaktorius Vitaitis su Zo
se, Tysliava, Bajoras ir da 
apie desėtkas “tautinės min
ties visuomenės.”

Na, ir pradėjo šita “vi
suomenė” tartis ir daryti 
planus, kaip išnaikinti so
cialistus, kaip paimti į savo 
rankas Susivienijimą.

Visų pirma vienbalsiai 
nutarta užgirti ir remti visą 
dabartinį tautininkų “šlei- 

' tą” į SLA. viršininkus. Jei
gu tik bus pakankamai pini
gų agitacijai, tai rinkimuo
se jie da galėsią laimėti.

Bet kur gauti pinigų?
Strimaitis paaiškino, kad 

“tautiškai” propagandai i;ei- 
ikia apie $1,060.00. Vien 
•tik delegatų į seimą sugabe- 
nimas ir jų tenai per seimą 
užlaikymas, pagal jo tautiš
kas ličbas, atsieisiąs į $700. 

■ Na, o kas tiek pinigų duos?
Nutarta steigti Fondas 

tautai gelbėti ir išsiuntinėti 
visiems savo ištikimiems 
žmonėms slaptus laiškus, 
reikalaujant pinigų į tą Fon
dą. Tam kapitalui kelti iš
rinkti trys “tautinės min
ties” inžinieriai: S. Gegu
žis, K. Buividas ir P. Nar
vydas. •

Jie jau pagamino ir iš
siuntinėjo saviškiams slap
tą atsišaukimą, kuris prasi
deda taii>:

Keli paskutiniai “Tėvy
nės” numeriai išėjo prikim-, 
šti fašistų atvaizdais. Šitą 
propagandą Amerikos lie-1 
tuvių spaudai siuntinėja. 
“Talkos” biuras iš Kauno, j 
Smetonos ir kitų fašistų at
vaizdai ateina matricuosę, 
iš kurių čia reikia nulieti 
klišes, kad butų galima pa- 
naudoti spaudai. Tas dar
bas kainuoja pinigą. Taigi, 
Susivienijimo nariams butų 
pravartu žinoti, ar tik ne jų 
Sudedamais pinigais “Tėvy
nės” vedėjai tą fašistinį 
šlamštą apmoka?

Bet jeigu SLA. narių duo
klės ir nebūtų tam tikslui 
vartojamos, tai kuopos vis
tiek turėtų užprotestuoti 
prieš p. Vitaitį, kuris jų pi-

fašistinės propa-

Ponas Vitaitis netiktai

kaltino nigais leidžiamą laikraštį 
’ prieš pavertė

Smetonos diktatūrą. Kai jų gandos organu, 
advokatas su liudininkais 
teisme parodė, kad jokio dalyvauja slaptuose susi- 
“sukilimo” nebuvo ir suim- rinkimuose, kur fašistai da
lieji neturėjo jokių ginklų, Į ro sąmokslus Susivienijimą 
tai žvalgybininkai stengėsi l pasigrobti, bet stačiai aky- 
išaiškinti, kad kaltinamieji inlėšišku drąsumu pradeda 
nepadarė jokiu ginkluotų brukti visiems organizacijos 
žygių “ne nuo jų pačių va- nariams fašistinį maistą per 
lios pareinančių aplinky- “Tėvynes” skiltis, 
bių..” Girdi, jeigu jie nebu- j

advokatas su liudininkais 
teisme parodė

nė -tras yra daug lengvesne , debesis. Fotografuodamas \AR ŽINOTE, KAD - 
ištarti ir turi aiškesnį garsą,; tokius momentus judomujų’ 
negu iki šiol vartotoji galu 
nė -teris—ministeris.

TAIP NEGRAŽU.
Brooklyno “Vienybė’ 

i vasario laidoj, pirmam pus- 
šit‘o jau "perdaug. Jeigu ląpy, padėjo dideliu antgal-

paveiskslu aparatu, McEa- 
chnor sakosi per 3 metus 
nustatęs perkūno greitumą.
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biu.. Girai, jeigu pe neou-i »n.u jau peiuaug. jeigu .i.” 7" ------ . ..
tu buvę suimti, tai butu ga- ■ Pildomoji Taryba yra tiek V.1U zmią, kad popiežius no
ve ginklų ir butu sukėlę re- apsileidusi, kad šitų dalykų Ds skirti latvį Lietuvos kar- 
voliuciją. visai nepastebi, tai patys pažymėdama, kad

Šitokį' žiopla aiškinimą SLA‘ 'nariai turi Pake,ti P1’0' 1tą J- fiavusJ. Rygos>
suoki žioplą aisKinimą . Istikruju gi si žinia yra

kaltinamųjų advokatai su- 4 I_ • __kaltinamųjų advokatai su
mušė. Tuomet paliko tiktai 
tas “prasižengimas,” kad ši
tie ūkininkai^ platino atsi
šaukimus 
kai” ir “1 
kai,” kuriuose buvo aiškina-' SLA. 
ma sunki ūkininkų būklė.

Teismas 7 ūkininkus iš
teisino, o 5 nuteisė kalėji- 
man nuo 3 iki 6 mėnesių ka
lėjimo. Bet kadangi jie jau 
išsėdėjo kalėjime daugiau 
kaip po 2 metu, tai skaito 
juos bausmę atlikusiais ir 
paleido.

Dabar pagalvokime: už 
atsišaukimų platinimą tie 
žmonės išsėdėjo kalėjime 
nuo 1935 metų iki šiol, ir 
septyni jų atrasti visai ne
kalti ! Ar atlygins dabar 
jiems tautininkų diktatūra 
už padarytą skriaudą?

---- paimta iš “Vilniaus žodžio 
PRASIDEDA SLA. VIRŽI- 4 sausio laidos.

NINKU RINKIMAI. i Šitaip blefuoti negražu!
“Broliai ukinin- “Tėvynė” paskelbė, kad irinizr4. nn Tkioizi 
Draugai ukinin- ] kovo prasideda galutiniai y 1 U dIuK.1.
ose buvo aiškina- SLA. viršininku rinkimai, £1 • • 1 ,11- 1 - - - ' I ■

kurie tęsis 61 dieną ir baig- Negimęs kūdikis nėra indi-
I mn O (I Rn 1 n n nrzin A/ 1O AO Ii OI • >Vidas.

Chicagos apygardos teis
me anądien buvo sprend
žiamas klausimas, ar negi-

Kiaulė su gorsėtu.
Gorsetų kompani joms 

nėra reikalo nusiminti. Jų 
biznis gali da atsigauti. 
Kai šių laikų moterys liovė
si gorsetais savo šonus 
spausti, tai gorsetai pasiro
dė naudingi “bekonams.” 
Tūlas Oscar Brookhart, 
Maine’o valstijos farmesys, 
pasiuvo iš senų maišų savo 
penimam meitėliui gorsetą 
ir tuoj pastebėjo, kad “be
konas” daug geiiau auga ir 
greičiau penisi.

Brazilijos pienmedis yra 
naudingiausis augalas pa
sauly. Ant jo auga labai 
gardus vaisiai, kurių skonis, 
primena žemvuoges su Sme
tona. Be to, iš jo kamieno 
teka pienas, kurį tenbuviai 
vartoja kaip tikrąjį pieną. 
Jis gali stovėti 8 sąvaites 
kol suiiigsta. Surūgęs jis pa
virsta į baltą vašką, iš kurio 
brazilai daro žvakes. Pats 
medis auga iki 100 pėdų 
augščio ir yra puiki medžia
ga laivų ir namų statybai.
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sis 30 balandžio. Visos bal
savimo blankos turi but nu
siųstos į Centrą nevėliau 
kaip 5 gegužės.

Kiekvienam urėdui bus po , 
du ar daugiau kandidatu, kūdikis yra asmuo (111- 
bet balsuot reikia tik uz vie
ną, būtent:

Prezidento
suot už F. J. Bagočių.

Viceprez.—1 
žukną. t

Sekr.—už J. Miliauską.
Ižd.—už K. P. Gugi.
Iždo globėju urėdui—už iyz4 metais su A-spinciu-_ »_ *2. u _ — — - 1 Im von-nlhn L-nnmnt 11 loill.'o 

kūdikio, taip ją paveikė, 
kad vėliau gimė silpnaprotė 
mergaitė, kuri išgyvenus 13 
metų mirė. Tiesinąs dakta- 

i rus išteisino, nes esą prece- 
identų, kur kiti teismai yra 
'nusprendę, kad kol kūdikis 
1 negimęs, jis dą nėra indivi
das, bet motinos anatomijos 
dalis.

Katinas
Viena 

delphijoj 
katiną. Jam 
pasturgalinė koja. Senmer
gė nuvežė katiną gyvulių li
goninėn, kur nušalusią jo 
koją veterinoriai visai nu
plovė. Kad katinas nešlu
buotų, senmergė liepė pri-

1 dividual), ar ne? Mat, tūla 
Teresė Smith iš Waukegan, 

urėdui bal- ^uvo apskundus du dak-
- . tarų, reikalaudama iš jų 

uz' K Ma- $100,000 atlyginimo UŽ . . .
'sugadinimą negimusio kū
dikio. Ji teigė, kad tiedu 
daktarai, egzaminuodami 

uicnui_ 1924 metais šu X-spindu-
E. Mikužiutę ir už J. Mar- JI

i cinkevičių-Martiną.
_ _  -^r, Daktaro-kvotėjo vietai— PLUTOKRATAI NOJRETŲ pr j g stanistow.
ATIMTI IŠ DARBININKU 
SENATVĖS APDRAUDĄ.

“Draugas” rašo:
“Kapitalistų finansiniai eks

pertai dabar išvedžioja. kad 
viena priežasčių dabartinės1 
depresijos yra Social Security 
įstatymas, 
miantis tuo 
ninku algų 
ma vienas 
Girdi tokia 
darbininkų 
Todėl biznis neišvengiamai tu
ri nukentėti.

“Kad tas. argumentas yra 
nieko nevertas, tai lengva pa
matyti.

“Jei Social Security įstaty
mas gadina biznį, tai tą pat 
daęo ir apdraudos kompani
jos. Juk Social Security ir ap- suomet galima tikėti žinio- 
drauda eina prie to paties tik- mis, kurios skelbiamos apie 
slo. Tad jei naikinti vieną, tai'Rusiją.
reikia naikinti ir kitą. ----------------

“Kaip per apdraudą, tai JAU NEBE “MINISTE- 
taip ir per Social Security į- RIS,” BET “MINISTRAS.” 
statymą taupome juodai die
nai. O juk nei kapitalistiniai

Nurodo, kad re- 
įstatymu iš darbi- 
per metus išima- 

bilijonas dolerių, 
suma sumažinama 
perkamoji galia.

“SUŠAUDYTAS” RUSŲ 
VYSKUPAS ATSIUNTĖ

PASVEIKINIMĄ.
“Lietuvos Žinios” rašo:
“Prieš kurį laiką buvo pa

sklidę gandų, kad vienas įžy
mus pravošlavu metropolitas 
Maskvoje esąs sušaudytas. 
Lietuvos pravoslavai irgi vie
šai meldėsi už ‘sušaudytą’ me
tropolitą, nes manė, kad jis 
tikrai sušaudytas. Bet šiomis 
dienomis Lietuvos pravoslavai 
gavę ‘sušaudytoji)’ metropoli
to sveikinimus ir linkėjimus, 
duoda savo adresą ir prašo pa- .. ... .
rašyt, kas girdėt Lietuvos pra- įtaisyt jahi medinę koją. Ve-
voslavų gyvenime.”
Taigi matome, kad ne vi-

Lietuvoje nulieta da vie-
^kspertai“neš^yrkad‘‘taupy-
mas yra negeras daiktas.

“Antra vertus, jei kapitalis-1
tams rupi didinti darbininkų i 

tai tegul jųperkamąją galią, 
algas pakelia.’’
Mes nežinom, 

go” redaktoriai 
bą nukopijavo 
jiems pavyko ją suformu
luoti patiems, vistiek reikia 
pripažinti, kad pastaba la
bai teisinga.

ar “Drau- 
šitą pasta- 
iš kitur, ar

aistras. “Lietuvos Žiniose” 
skaitom:

“Valstybės Tarybos Prezi- 
oiumas vykdo valdžią per Mi
nistrų Kabinetą. Jis skelbia 
Valstybės Tarybos įstatymus, 
kviečia Ministrą Pirmibinką 
ir paveda jam sudaryti Minis
trų Tarybą, tvirtina Ministro 
Pirmininko sudarytą Tary
bą...”
Nėra abejonės, kad galu-

Vilniuje Išgriauta 
Lenkų Spaustuvė.

Londono “Everybody’s 
Weekly” sako, jog Londo
no drenažas (“surpaipės”) 
turi 2,000 mylių ilgio ma
žesnių rynų ir 400 mylių il
gio didžiųjų drenų, kurių 
skersmuo (diametras) sie
kia 11 pėdų. Tomis ryno- 
mis kas diena pereina dau

Kareiviai sumušė laikraščio giau kaip 250,000,000 ga- 
redaktorių ir universiteto ;lionų srutų į Thames upę.

profesorių. j ------ —
m- „ ! Pasaulinei New Yorko pa-

.. Yolk Tunes g’av0'rodai yra sodinama tuks- 
ls Karšuvos beviehu teleg--tančiai medžių. Kai kurie 
lafu žinią, kad \ ilmuje ta į yra p0 gg pėdų aukščio ir 
po uzdaiyta lenkų tautinio- sveria iĮ{i 20 tonų. Paroda' 
kų paitija, lsg> ia_uta jos lai-1 pasibaigus, toj vietoj liks

su medine koja.
senmergė Phila- 
turėjo favoritą 

nušalo viena

kraščio spaustuvė, o redak
torius Zwierzynskis ir Vil
niaus universiteto prof. Ci
winskis kareivių sumušti, 
areštuoti ir dabar guli kalė
jimo ligoninėj.

Šitas užpuolimas ant Vil
niaus lenkų tautininkų įvy
kęs dėl Pilsudskio atminties 
įžeidimo.

Prof. Ciwinskis parašęs 
kokios ten knygos recenziją 
į Vilniaus tautininkų laik- 
raščtį ir padaręs tūlą paly
ginimą, pridurdamas, kad 
“taip yra pasakęs gerai ži
nomas klaunas.”

Vilniaus cenzūra šitą re
cenziją praleidusi, nieko 
bloga joje nematydama, ta
čiau Varšuvos ponai paste
bėjo, kad tas prof. Ciwins- 
kio palyginimas yra pami

ltas iš nabašninko Pilsud- 
įskio kalbos, ir kad todėl ne 
kam kitam, bet Pilsudskiui 

■ yra taikomas tas “gerai ži-

gatavas parkas.

Iterinoriai aiškino, kad kati 
nUi parankiau bus straksėti 
ant trijų kojų, negu turėti pyrti vainuiiias vas gerai zi- 
medinę koja. Bet senmerge nomo klauno” vardas, 
nenusileido,; ir jos katinas; Kai tas paai5kėjo, Vii- 
dabar nešiojasi prisegtą pa- niaus garnjįono kįj’ninkai 
£a 1U a’ , tuojaus nuvyko su karei-
c j viais ir išgriovė to laikraš-hurado perkūno greitumą. „„ 2 „ > ■5 - cio spaustuvę, paskui sumu-

General Electric kompa- šė laikraščio veclėją ir strai- 
nijos inžinierius, Kari B. 
McEachnor, raportavo ele
ktros inžinierių suvažiavi- ___ _____  __ „,r______
mui Pittsburghe, kad per- daužyti, kad turėjo but pa- 
kuno šūvis pereina 10,000 guldyti kalėjimo ligoninėj, 
mylių j vieną sekundę. Šitą T 
jis nustatęs fotografuoda
mas nuo vieno New Yorko 
dangoraižių Empire State 
trobesį, aukščiausį pastatą 
visam New Yorke. Jis sako, 
kad tą bildingą perkūnas ir nekęsdavo jo, nes, jų a-' 
kerta kiekvieną sykį, kada kimis žiūrint.

Anglijos sostinė Londonas 
buvo 5 kartus sunaikintas 
ugnies, būtent: 798, 982. 
1086, 1212 ir 1666 metais. 
Paskutinis gaisras įvyko 
tuoj po Didžiojo Maro ir nu
šlavė 13,200, namų.

Iš visų pasaulio medžių 
ilgiausia auga ir gyvena Ca 
lifornijos milžinai-raudon 
medžiai ir Oregono pušys. 
Jų amžius siekia nuo 4,000 
iki 5,000 metų.

Greičiausia auga lombar- 
diški (siaurieji) topeliai, 
Per vasarą jie užauga nuo 6 
iki 10 pėdų. Bet už tai jų 
amžius labai trumpas. Į 10 
—15 metų jie jau miršta.

Thames upė, kuri plaukia 
per Londoną, yra niekas 
daugiau, kaip srutų kana
las. Visos Londono srutos 
eina ta upe į jurą.

Ąžuolai hekuomet
tarps vadinamoj “prėskoj” 
dirvoj. Jie mėgsta rūgščią 
žemę, taip kaip ir pušys.

Geltonos spalvos vėliava 
reiškia užkrečiamą ligą. To
kią pat vėliavą ir popiežius 
vartoja.

Baltasis ąžuolas auga 400 
metų, paskui gyvena 40(' 
metų ir miršta 400 metų.

Jeigu išardyti porą šilki
nių moteriškų pančekų, ta’ 
siūlas butu arti 4 myliu il
gio.

Bendrai, medžio šaknys 
kerta kiekvieną sykį, kada kimis žiūrint, jis buvo per- siekia taip toli, kaip ir jo 
tik užeina įelektrizuotas daug “kairus.” šakos.

ne

psnio autorių. Sumuštuosius 
policija suėmė ir nugabeno 
kalėjimai!. Jie esą taip su-

Iš Pietį Amerikos.
Buenos A.ires mieste nusišo

vė mokytojas Karsokas.
' • “Pietų Amerikos Žinios” 
praneša, kad 14 gruodžio 
Buenos Aires mieste nusi
šovė mokytojas .< Povilas 
Karsokas. Kaip rodos, jis 
buvo dešiniųjų tautinink|Į 
žmogus, nes prieš pat nu
šovimą lankėsi “Pietų A- 
merikos Žinių” redakcijoj 
ir skundėsi sunkia būkle. To 
laikraščio redakcija sako: ’

“Mes jį matėme pirmą ii 
paskutinį kartą. Ilgame i1)- 
zite, kurį mums padarė, jis 
daug mums nuoširdžiai ir 
papasakojo. Skundėsi, kad 
Pasiuntinybės ponai leidžia 
gandus, kad jis yra ne cert- 
zuotas, bet tikrumoje baigęs 
Kėdainių Mokytojų Semi
nariją. Nūsišovimo priežas
tis, kiek matyti, buvusi eko
nominė padėtis. Policija iš
sivežė visus jo daiktus. 
Mums yra stebėtina, kad po
licijos kronikoje nieko ne 
buvo rašoma, matyt, kai 
kam nebuvo malonu, kad 
jo laiškai viešai nebūtų pa
skelbti.”

Reikia čia pažymėti, kad 
dešinieji tautininkai su Lie
tuvos Pasiuntinybe Argen
tinoje labai nesutinka.

Jei pasveiks, jiedu bus trau
kiami teisman. Ir prie to da 
uždaryta visa tautininkų or
ganizacija Vilniuje. Mat, 
lenkų tautininkai su Pilsud-1^' 
skiu niekuomet nesutikdavo

SARGYBA 
(Grandstryčio adresas) 

1938 metų 
vasario 19 d.

Atsišaukimas į Tautinio 
Nusistatymo SLA Veikėjus. 

KONFIDENCIALUS 
LAIŠKAS.

Gerb. Tamsta:—
Šiuomi pranešame Tamstai, kad 

Vakario 12 d., 1938 m. New Yorke su
važiavę trijų rytinių valstijų veikė
jai apsvarstė, ir tt.

Toliau tas KONFIDEN-

Miršta jauni lietuviai.
Argentinoj milžta jauni 

lietuviai. Šiomis dienom^ 
[ Buenos Aires mieste mirė 
Stasys Plesnevičius, 39 me
tų amžiaus vyras, ir Domi
ninkas Kiiabaris, 46 metą 
amžiaus. Pastarasis paliko 

žmoną ir penketą vaikų.



! d., 1938 m.

Mas” I • 
Naikinti.

No. 9. Kovo 2 d., 1938 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Trejas Puslapio

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

tas) LAIŠ-

a vienbal- 
tautinio nu- 

. nariai gali 
i. jei tik bus 
medžiaginės 
ių kampani- 
nkimų kam- 

išplėsti iki 
siektas kiek- 
•ys su paaiš- 

reikia bal- (
i kandidatų J 
pasiunčiant 

nkimų balo
ti nutarė be 
gtis surinkti 
pinigų. M a- 
reikia sten- į

!ą apmokėji- 
r pragyveni- 
rpų delega- !
• ali apmokė- 
ams lėšas Į 
ngų finansų 
ta SLA. Sai-

K emisija, 
sir aso... kad 
sivieninijimą 
*kimo i radi- 
turime nesi- 
o, nei išlai-

“ tautiškos 
turis duoti

rių, kad fa- 
lusivienijimą

Gegužis, K. . 
Narvydas.
is sąmokslus ’ 
s narodas.” 
□kasi Į Susi- 
urie nesenai 
5,000 tos 01- 
ligų “Vieny- 
iams ir ki- 
ims!
o tarpu daro 
■ko. Jie žino, 
i nėra maži 
is “skymais” 
Juk ir nomi- 
įgieji nevari 
•s, tačiau su- , 
isyk daugiau • 
is.
ižangieji ne- ■ 
Ypač jie tu- Į 
seimą fašis- 

□vežti pirktų

tipe Tupėjęs.
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Karsokas.
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AMERIKOS LIETUVIU G Y VENIM AS
Kaip Pittsburgho Lietuviai Minėjo Lie-\ 

tuvos 20 Metų Sukaktį.
Hitlerio Agentas Austrijoj Kalbasi Su Bosu.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

IŠ ŪKININKŲ GYVENIMO.

i Aukų surinkta $89.59.
1 Aukos buvo renkamos į 
net tris kartus ir trim skir- į 
tingiem tikslam: Lietuvos j 
politiniam kaliniam, Lietu- 
vių Kambariui ir Vilniaus j 
moksleiviams.

Buvo paaiškinta iš kalno, 
kam bus renkama, ir kad 
publika aukautų tik tiems 
tikslams, katriems pritaria.

Pirmiausiai buvo renka
ma Lietuviui Kambariui. 
Surinkta $15.30.

Antra kartu buvo renka
ma Lietuvos politiniams ka
liniams. Sul inkta $65.90.

Trečiu kartu buvo renka
ma Vilniaus moksleiviams. 
Surinkta $8.39.

Auku iš viso surinkta 
$39.59/

Lietuvos politiniam kali
niam aukavo:

ALDLD. 4 apskr. $10.00 
1 APLA. 1 kuopa

ALDLD. 40 kp......
LDS. 142 kuopa .. 
LDS. 145 kuopa .... 
LDS. 160 kuopa .. 
ALDLD. 61 kuopa 
ALDLD. 87 kuopa 
LDS. 59 kuopa .... 
Geo. Urbonas .......
Mrs. Razickienė . . 
Mrs. K. Gutauskienė 
W. Sadauskas.......
J. Parčiauskas.......
B. Terminiene .......
J. Lekavičius .......
F. Imbras...............
P. Svalskis ...........

Pittsburgh, Pa.
Šių metų 13 vasario Pitts

burgho pažangus lietuviai 
tikrai šauniai ir su geriau
siu pasisekimu minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės 2f 
metų sukaktuves.

Dienos metu sukaktuvių 
programa buvo transliuoja
ma oro bangomis iš WWSW 
stoties, p. Povilui Dargini 
vadovaujant.
1 Valstijos gubernatoriaus 
Earle atstovas, David L. 
Lawrence, parakė atitinka
mą prakalbą, lahai vyku
siai apibudindamas Lietu
vos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuvių reikšmę.

Vakare Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainė buvo 
kupina publikos, ir daug 
žmonių, katrie pasivėlavo, 
negalėjo įsigrūsti į svetainę.

Iškilmes rengė Draugijų 
Atstovų Komitetas, ku
riam pirmininkavo p. Dar- 
gis. Kalbėtojai buvo nuo 3 
srovių, būtent, nuo socialis
tų J. K. Mažukna, nuo ko-' 
munistų E. Sliekienė, nuo 
tautininkų P. Pivaronas, ii 
nuo Amerikos Lietuvių 
Kongreso Centro Komiteto 
sekretorė p-lė E. Mikužiute 
iš Chicagos. Buvo pasižadė
jęs ir “Sandaros” redakto 
rius M. Vaidyla. bet nežinia 
dėl kokios priežasties jis ne
pasirodė.

Taip pat buvo Pittsbur
gho miesto majoro atstovas 
Dr. Hovde, kuris pasakė la-, 
bai gražią prakalbą. D-ras 
Hovde yra norvegų kilmės 
ir per daugelį metų yra bu
vęs profesorium Pittsburgho 
Universitete, kur dėste isto
riją, tad ir su Lietuvos isto
rija yra gerai susipažinęs, viai šventė Lietuvos 20 me
dis prilygino Lietuvos atbu- tų nepriklausomybės su- 
dimą ir kovas už nepriklau- kaktuves, bet ir amerikonai, 
somybę prie norvegų tautos. 
Mat, norvegų tauta, susidė- 
dama su Danija ir Vokieti
ja, buvo praradus savo ne
priklausomybę ir ėjo prie 
ištautėjimo. Tik ačiū Nor
vegijos kaimiečiams, kurie damas saulėtoje Floridoje, 
išlaikė tautiškumą, norvegų prisiuntė sekamo turinio te- 
tauta buvo išgelbėja nuo legramą į svetainę: 
pražūties. Tas pats buvo ir “Miami Beach, Florida, 
siu Lietuva', sako Dr. Hovde. “Please Express to my 
Susidėdama su Lenkija, Lithuanian Friends my Con- 
Lietuva irgi buvo praradus gratulations on this Happy 
nepriklausomybę ir ėjo prie -Anniversary. Regards to all. 
ištautėjimo; tįk'< Lietuvos —John M. Huston.” 
kaimiečiai išlaikė lietuvių 
kalbą ir išgelbėjo lietuvybę.

Reikia pasakyti, kad dr.! 
Hovdės kalba padarė gero 
įspūdžio netik į suaugusius, 
bet ir į jaunimą.

Buvo dar vienas svečias 
kalbėtojas, tai nelabai se
nai atvykęs iš Lietuvos žy
dų tautybės. Dr. Leon Kaba- 
keris, kuris pasakė trumpą 
gražią prakalbėlę, gražia ir 
taisyklinga lietuvių kalba. 
Kaip kam buvo net ir stebė
tina, kad žydu tautybės 
žmogus taip gražiai ir tai
syklingai lietuvių kalbą var
toja.

v Muzikos programa.
Muzikos programa susi

dėjo iš trumpo, bet labai 
gražaus d-rės Baltrušaitie
nės specialiai šiai šventei 
parašyto veikaliuko, kurį 
labai vykusiai išpildė Pitts
burgho lietuvių skautai ir 
skautės. Vaidinimui vado-

Kairėj čia sėdi Austrijos naciu lyderis Alfred Seyss-Inquart, kuris, Hitleriui reikalaujant, 
buvo paskirtas Austrijos vidaus reikalu miiysterium. Dešinėj sėdi pats Hitleris.

Smulkių ..

5.0C 
5.0C 
5.0C 
3.25 
3.25 
1.6C 
1.00 
1.0(1 
1.0C 
1.25 
1.25 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

.$44.6(1
21.30

Viso politiniam ka
liniam surinkta .... $65.90
Sveikinimo telegrama.
Netik Pittsburgho lietu

rišką naujenybę,” kad Jur
gis Vašingtonas su poterių 
pagelba laimėjęs revoliuci
ją, o Lincolnas poteriais lai
mėjo civilį karą. Advokatas 
Schultza kalbėjo kiek rim
čiau. Jokios aukos nebuvo 
renkamos. A.

CHICAGO. ILL.
“Ui, To-day Maikis is in.”
Ant 35-tos ir Halsted gat

vių čia yra “newspaper 
stand,” kur stovi nedidelis, 
trumpu pilku švarku apsi
vilkęs žydelis ir, išvertęs sa
vo niekuo nekaltas mėlynas 
akis, pardavinėja laikraš
čius. Jis pardavinėja ir “Ke
leivį.” Aš irgi nueinu pas jį 
nusipirkti kiekvieną penk
tadienį. Bet nevisada gau

dei tik pavėluosi, tai 
nėra — iš-

nu.
“Keleivio” jau 
pirktas.

Anądien aš
siau :

“How many 
that ‘Keleivis1 
der?”

“Ui, sixty, Mister...”
Aš jam pastebėjau, kad 

jis turėtų oj-deriuot ne 60, 
bet 160 kopijų kas sąvaitę, 
ir tai vargiai užtektų, nes vi-

je užklau-

copies 
do you

of 
or-

Scottvillle, Mich.
Vasara prabėgo labai 

greitai, kitos dalys metų la
biau? nubosta. Žaliuojantis 
pavasaris ir vasara, 
vejantis laikotarpis, 
turbut nenubosta. 
pavasariui visa gamta atgy 
ja, smagiau jaučiasi ii- žmo
gus. Ūkininkai pradeda su- 
krust prie ūkės reikalų, 
ruošiasi prie lauko darbų. 
Praėjusią vasarą musų apie- 
linkės farmeriai gana links
mai praleido. Kas septinta- 
dienis tai piknikas, pas kož- 
ną ūkininką svečių, tai atos- 
togininkų netruko. Ūkinin
kai non kad į pikniku- atsi
lankytų kuodaugiausiai 
miestiečių, nes pas juos bu
na daugiau smulkių, tai ii 
pikninkui duoda gyvumo.

• Ačiū tiems miestiečiams, 
I kurie pereitą \ ašarą mus at- 
1 lankė.
| Javų derlius pereitą vasa
rą buvo geras ir kainos pro
duktų patenkinančios. Bul
vės buvo pigios, nes daug 
užaugo. Kasant mokėjo po 
60 centų už šimtą svarų, bet 
ir dabar daugiau nemoka. 
Nekurie ūkininkai laukė pa- 
brangstant. Valdžia moka 
po 15 centų už bušelį antros 
lūšies ir farmeris turi jas sa
vo gyvuliams sušerti. Kuris 
ūkininkas turi tokių, kurios 
netinka marketan, tam ge
rai gaut 15 centų, negu nie
ko. Pereitais metais daugy
bė vyšnių medžiu pagelto 
lapai ir uogos neprinoko, šį 
pavasarį tie medžiai išdžius. 
Kurie ūkininkai sodus gerai 
prižiūri ir juos laiku aplais
tė nuo amaro, tų sodai tarp
sta ir geri.

L. U. Ž. Draugija pinigiš- 
kai ir nariais sustovi gerai. 
Turi svetainę, kurią atre
montavo pereitą vasarą. Da
bar gerai atrodo ir nėra var
go kaip buvo pirmiau kad 
reikėdavo bastytis su mitin
gais ir kitokiais parengi
mais iš vienos vietos kiton. 
Šią žiemą draugija surengė 
tris balius ir pasiuntė kelia- 
ta dolerių Lietuvos politi
niam kaliniam. Draugija tu
ri vieną ligonį, kuris gal 
greitai pasveiks. Buvo susir
gęs ir W. Musteikis, jis ir 
dabar da negaluoja, bet kai
po pasižymėjęs draugijos 
darbuotojas pašei pos iš
draugijos neima; tai rete
nybė šioj draugijoj. Naujų 
farmerių mažai. Matyt mie- 1 
stų darbininkai neturi pini
gų nusipirkti farmą. Ūki
ninkai jaučiasi gerai, nes jų 
gyvenimas pagerėjo.

Custer, Mich. lietuviai 
turi šv. Antano draugiją ir 
svetainę. Tos dr-jos nariai 

Visai kitokios prakalbos remia maišytų tautų bažny- 
ivyko 20 vasario, surengtos 
Worcesterio drąugiju bend
ro komiteto. Čia kalbėjo 
“Laisvės” redaktorius Bim
ba, kuris teisingai nušvietė 
Lietuvos žmonių vargus ir 
fašistinės diktatūros nelem- 
tumą. Publikos buvo prisi
grūdusi pilnutėlė salė. Gai
la tik, kad rengėjai paskel
bė anglų spaudoje, jog šito
se prakalbose kalbės “]” 
leivio” redaktorius Michel- suskurdę ir daugumas ne
senas. žmonės, kurie atėjo moka nei skaityt, bet baž- 
Michelsono pasiklausyti, pa- nyčios palaikymui atiduoda 
skui išmetinėjo, kad netei- paskutinius centus. Palai- 
singai buvo skelbiama. Kas minti ubagai dvasioje. Pra- 

- ••----- ėjusią vasarą lankėsi čia
koks misijonierius. Atvežė 
davatkoms “zupelnų” atpu- 
skų ir da su “kvadragė- 
nais.” Kas atliko išpažintį, 
tai atpuskų gavo. Molė K. 
pasisakė per išpažintį, kad 
laiko bedievį ant burdo, tai 
misijonierius įsakė paleist 
nuo burdo tą burdingierių 
karpenderį, greičiausiai, ki
taip atpuskų tau nėra. Tam
si žmonelė misijonieriaus 
įsakymą išpildė. Dabar, ne
tekus burdingieriaus, neturi

BENDRO FRONTO PRAKALBOS
LAWRENCE, MASS.

Vasario 13 dieną čia bu
vo surengtos Lietuvos de
mokratijai ginti komiteto 
prakalbos L. U. K. Salėj. 
Piimas kalbėjo drg. J. Ur
bonas, vietinis. Jis daug lai
ko neužėmė, bet pasakė ge
rą prakalbą. Jis kvietė visus 
spiestis vienybėn ir visiems 
dirbti iš vieno, nes dabar 
atėjo tokie laikai, kad be 
vienybės nieko neatsieksi. 
Štai, ir Lietuvoje, kai žmo
nės nebuvo susivieniję, ant 
jų sprando užsisėdo fašisti
nė diktatūra ir dabar sunku 
jos nusikratyti.

Antras kalbėjo drg. A. 
Bimba, “Laisvės” redakto
rius iš Brooklyno. Jo kalba 
buvo ilga. Jis faktais nuro
dė, kad už Lietuvos laisvę 
kovojo ir ją iškovojo visai 
ne tie žmonės, kurie dabar 
Lietuvą valdo. Dabartiniai 
valdonai buvo labai ištiki
mi caro valdžiai ir viešai 
skelbė, kad nuo Rusijos jie 
nenori skirtis. Rusija jiems 
buvo gera ir miela, pako] 
tenai viešpatavo’ <

Jpijos klebonas kun. Baku- 
nas, A. Jankauskas ir bu
vęs Lietuvos kareivis M. 
Guoba (kanadietis). Pasta
rasis geriausia nušvietė da
bartinę Lietuvos, padėtį. Jis 
nurodė, kaip tautininkų val
džia eikvoja valstybės pini
gus kalėjimų statymui ir ka
ro stovio palaikymui, bet 
apie gyventojų sveikatos 
reikalus visai nesirūpina. 
Pilnas kraštas ubagų ir pa
mišėlių, bet ligoninių ir 
prieglaudų jiems nestato.

Darbai šiuo metu pas mus 
tiek sumažėjo, kad retai kas 
dirba. Ir 
pradėsim dirbti.
kad daug audimų priveža- 
ma iš Anglijos, dėl to musų 
audinyčios neturinčios dar
bo. Vietinis gyventojas.

nesimato, lead a 
Sakoma,

Worcesterio Žinios.

tai ža- 
kuris 

Atėjus

kas nei į miestelį nuvežtų. 
Tas karpenderis turi auto
mobilių ir neblogai apmo
kėdavo jai ii- už gyvenimą.

Fountain, Mich. — Šioje 
apielinkėje yra daug lietu
vių ūkininkų. Turi L. U. P. 
Draugiją. Gerai laikosi. Pra
ėjusią vasarą surengė kelia- 
tą pikninkų ir vieną balių 
rudeny. Šios draugijos na
riai daug aukų pasiuntė Is
panijos valdžiai ir Lietuvos 
politiniams kaliniams su
šelpti. Miestely yra du lietu
viai biznieriai: kalvis ir ge
so stotis.. Pats miestelis ap
miręs. judėjimas jame men
kas. Daug lietuvių ūkininkų 
pro Fountain važiuoja su 
reikalais į Scottville, nes te
nai didesnis miestelis ir gali 
sutikti pažįstamu. Vasaros 
metu šiose apielinkėse lan
kosi daug turistų, nes yra 
daug gražių vietų vasaroto
jams. Gamta žavėjanti, su 
daug ežeru ir upelių. Neku
rie chicagiečiai lietuviai kas 
metas aplanko šią apielin- 
kę. Praėjusią vasarą ilgai 
atostogavo: K. Katkevičie
nė, visuomenės darbuotoja, 
Arėjas Vitkauskas, poetas, 
žurnalistas, Aleliunienė su 
sunum. Jonai švabai, Joha
ną ir Honorata Pučinskai
tės ir kiti.

Lietuviai ūkininkai myli 
skaityti “Keleivi,” nes jis 
nesigaili žinių ir gerų straip
snių savo skaitytojams. Ro
dos, neklysiu pasakęs, kad 
tai vienas iš geriausių lietu
vių savaitraštis. Antrą wilę, 
tai “Naujienos,” dienraštis, 
ir jas skaito daug farmerių.

Sniego pas mus šią žiemą 
labai giliai yra, sunku ir iš
bristi. Šaltis nėra taip dide
lis, ne kiek šalčiaus kaip 
Chicagoje. Nekurie ūkinin
kai kerta miške malkas ku
rui. Sunkus, darbas girioje, 
nes perdaug sniego. Žemė 
po sniegu paliko neįšalus, 
gali pakenkti žieminiams 
pasėliams. Ūkininkas.

Turėjome daug prakalbų, 
bet ne visos geros.

Šįmet worcesterieciai la
bai uoliai minėjo Lietuvos 

caro* žan- nepriklausomybės dieną, 
daras su nagaika. Tuo tarpu Vasario 16 dieną įvyko net 

tikrieji Lietuvos laisvės gy- '......~ .............. .
nėjai, revoliucionieriai, ku
rie nuvertė caro valdžią ir 
paliuosavo Lietuvą, dabar 
sėdi Lietuvos kalėjimuose. 
O jei kurie nesėdi, tai neturi 
jokių teisių : jų organizaci
jos uždarytos, susirinkimai 
uždrausti ir spauda paža
bota.

Paminėjo ir Kauno gara
žą, kuris baigiant statyti 
anądien sugriuvo, per plau
ką tik neužmušdamas apie 
100 žmonių. Tai eąs pavyz- 
dis, kad Lietuvai būtinai rei
kalinga geresnė tvarka. 

Žmonių buvo daug, bet 
aukų nedaug, nes dabar čia 
žmonės nedirba ir kiekvie- 

pasakoja apie nam nikelis brangus. Su- 
bėdas ir mesta tik $4.76.

_____ , kuris, bės 20 metų sukakties pami- 
Keleivį” neži-jnėjimų pas mus šimet buvo 

j net perdaug. Rymiokai, 
kaip visuomet, su niekuo 
nesidėjo ir minėjo tą sukak
tį 13 vasario atskirai, po sa
vo bažnyčia.

O 16 vasario apie sukak
tį buvo kalbama per vietos 
radio stotį.

Gi Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bas minėjo nepriklausomy
bės sukaktį 20 vasario savo 
salėj. Kalbėjo drg. Urbo
nas, vietinis tautinės para-

Pittsburgho dienraščiai per 
keliatą dienų dėjo plačius 
šio apvaikščiojimo aprašy
mus.

Vienas žymus amerikietis,
John M. Huston, atostogau- si čia “Keleivio” jieško.

“Ui, you know why?” jis 
man atsako. “Because that 
Maikis is in.”

žydelis žiuri į mane ir 
šypsosi:

“This paper comes from 
Boston, and everything in 
him 'is that Maikis... Maikis 
is everything.”

Pasirodo, kad žydelis ži
no ir apie ką Maikis su tė
vu kalbasi. Jis jau žino, kad 
senis išsigėręs pataikė be j 
savo namus, patamsy atsi
gulė į svetimą lovą, išgąsdi
no kažin kokią moterį ir at- ‘ 
sidurė už tai į “lakupa.”

Žydelis
“vyčių generolo” 1 
juokiasi. Jis papasakoja apie i Lietuvos nepriklausomy- 
tai ir svetimtaučiui.
nieko apie 
no.

Kai vieną sąvaitę Maikis 
nepasirodė, žydelis buvo net 
nusiminęs. Mat, tą sąvaitę 
Maikio tėvas buvo patekęs 
už grotų.

Bet kai kitą sykį “Kelei
vis” atėjo su Maikiu, žyde
lis linksmas šaukia praei-

mi-Kaip nepriklausomybę 
nėjo katalikai.

‘Į Dangų Žengimo” 
tuvių parapija irgi buvo su
rengus Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukakties 
paminėjimą. Parapijos cho
ras padainavo, o tvarka ve
dė kun. J. Misius. Kalbėjo 
čia gimę du jauni lietuviai 
advokatai, J. Barziliauckas 
ir Edvardas Schultza, ir 
kun. A. Jurgutis iš Bridge- 
villės. Publikos buvo tik a- 
pie 200 galvų.

Žymiausią kalbą pasakė 
kun. Jurgutis. Jis kritikavo 
Lietuvos tautininkus, kad 
jie neleidžia Lietuvos žmo
nėms išsirinkti tokią val
džią, kokios gyventojų di
džiuma pageidautų. Jis nu
rodė, kad Lietuvoje nėra nei 
draugijų, nei spaudos lais
vės.

Graudeno Amerikoje gi
musį jaunimą, kad nemai
šytų kraujo, t. y., kad nesi- 

vavo pati autorė, padedant tuoktų 
p. V. J. Količienei ir Mildai nes tai nenaudinga tautai. 
Virbickiutei. Vaidinimas Be to, 
nevienam iš publikos iš- gimsta visokie kriminalis- 
spaudė džiaugsmo ir liudė- tai.
šio ašarą. I Išrodo, kad Hitlerio teo-

Be to, vakaro programoj rijos apie “kraujo tyrumą” 
dalyvavo North Sides Jau- vra padariusios įtakos ir į 
nuolių Dramos Draugija ir kunigą Jurgutį.
šv. Jurgio tautinės parapi- Adv. Barzilauskas nukal- 
jos choras. Visi pasirodė bėjo kunigiškiau, negu ku- 
gana gerai. nigas. Jisai atidengė “isto-

lie-

su svetimtaučiais,

iš sumaišyto kraujo

lie linksmas šaukia 
viarns:

“Ui, to-day Maikis 
All troubles is over 
Maikis here again!”

is in!
and

A. M.

VIRĖJA
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
16 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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dvejos prakalbos. Vienos 
buvo šv. Kazimiero parapi
jos. skiepe, o antros, Aušros 
Vartų parapijos su smetoni
niais tautininkais, buvo Me
chanics salėj. Žmonių susi- 
linko nemažai. Bet prakal
bos buvo ne kokios; kalbė
tojai deklamavo.- ., tik. apie 
“tautos vadus,” apie- Lietu
vos gamtos grožybes^ apie 
paukštelių čiulbėjimą, ir tt. 
Bet apie statomus Lietuvos 
žmonėms kalėjimus, apie 
karo stovį ir žiaurius jo tei
smus, apie biaurią cenzūrą 
ir kitas represijas neužsimi
nė nei žodžio.

čią, kuri randasi tame kai
me. Ten prisilaiko ir lietu
viškas kunigėlis. Jo pastan
gomis tapo atremontuota 
sena medinė bažnyčia ir 
prie galo pristatyta kleboni
ja. Kunigėlis vis skųsdavosi 
parapijonims kad nėra kur 
gyventi ir negali gaspadinės 
laikyti. Dabar jo akįs nušvi
to susilaukus klebonijos. 

Ke- Nors kiti parapijonai gana

RUMFORD IR MEXICO, 
MAINE.

Lietuvos Dukterų Dr-stė.
Sausio 16, buvo draugys

tės metinis susirinkimas ir 
rinkimai naujos valdybos, 
išrinko: Margaret Manson 
—pirm; Maiy Stasiulienė— 
vice-pirm; Mary Lukošius 
—finansų rašt.; Marta Gra- 
ginskienė—iždininkas; Jo
sey Žadeikiutė—prot. rašt.; 
Marijona Viskontienė, Stan. 
šopienė—globėjais; Jogasa 
Aižienė — maršalas; Elena 
Cilienė — ligonių rašt.

Sausio 30 surengė gražų 
toncertą, kuris susidėjo iš 
25 skirtingų veikimų. Dalį 
concerto išpildė ir svetim
taučiai. LDD. choras sudai
navo 3 dainas, publikai la
jai choro dainos patiko. Po 
koncerto lietuvių orkestrą 
griežė ir visi praleido links
mai ir gražiai vakarą.

Rumfordo ir Mexico lie
tuviai, kūne norite išpildyt 
aplikacijas pirmoms popie- 
roms kreipkitės pas draugi
jos pirmininkę, kuri tuo rei
kalu jums patarnaus.

M. W. M.
Dėl stokos vietos laikraš

tyje, ši korespondencija tel
pa suvėluota.—Red.

čia kaltas, aš nežinau; taip 
pat nežino ir oublika, bet ji 
kaltina rengėjus.

Beje, 13 vasario buvo me
tinis suvienytų draugijų pa
rengimas, bet publikos bu
vo visai mažai. Kodėl wor- 
cesteriečiai šitai pramogai 
taip neatjautė, niekas neži
no.

Vasario 19 i vyko Lietu
vos Sūnų ir Dukterų meti
nis balius, tai publikos pri
sirinko abidvi salės pilnos.

Vargo Sūnūs.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGSRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai. Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALŪS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER. MASS.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Labas rytas, tėve! tą tautininkų skodą Brook-
—Lukaut, Maike, ba šian-'lynan nebuvo nuvažiavęs; o 

dien aš labai piktas 
pradėsiu rėkt.

-—O kas su tavim
rė, tėve?

—Ogi Chicagos 
gavo medalį...

—Ar tai dėl to tu, 
toks piktas?

ir tuoj

pasida-

Dimša

tėve,

Jau ir vėl Aukų.
Šių metų “Keleivio” nr. 4 

tilpo žinutė, kad Brooklyne 
susidaręs Dariaus-GiVėno 
Aero Kliubas nori įuosti 
skridimą Į Lietuvą ateinan
čią vasarą. To skridimo la
kūnas butų P. Šaltenis, — to 
paties kliubo narys. To skri
dimo sumanytojai prašo vi
suomenės paramos — aukų.

Ot, “puikus” tikslas! Ir 
greitas darbas! Suėjo keli 
vyrukai, sudarė kliubą, su
tarė rengti skridimą, pasky
rė lakūną ir jau beveik vis
kas gatava, tik skrisk!... 
Bet, ot, da reikia vieno maž
možio, tai—aukų!... Ir tų 
aukų prašoma ne iš Smeto
nos (pas kurį norima skristi 
ir su juo pasisveikinti), bet 
iš lietuviškos visuomenės 
Amerikoje.

Kas nori, kas moka ir kas 
gali skristi, tegul sau skren
da, niekas nedraudžia; bet 
kaslink lietuviškos visuome
nės paramos aukomis, tai 
visai kitas klausimas.

Amerikoje lietuviškoji 
(o ypač pažangioji) visuo
menė iki šiol nebuvo šykšti; 
ji rėmė visus gerus tikslus. 
Amerikos lietuviai savo do
leriais pastatė Lietuvą ant 
kojų, o ką jie dabar turi už

Labai stebiuos iš to, kad 
randasi dar Smetonos gar- 
gintojų, kurie užgiria Sme
tonos režimą Lietuvoj ir no
ri skristi sveikinti jį!

Amerikos lietuviškoji vi
suomenė rėmė Dariaus-Gi-. 
rėno skridimą. Rėmė Vait
kaus skridimą, ir kokią 
naudą turi iš to? Jokios.

Pernai skelbėsi Kiela, 
kad jis norįs skristi į Lietu
vą. Dabar atsirado P. Šalte
nis...

Kas nori skristi, lai skren
da; bet visuomenė neturėtų 
duoti nei cento tokiems tik
slams, kurie yra susiję su 
smetoniniu prestyžu!

Mes šaukiame kongresus, 
rašome rezoliucijas, protes
tuojame prieš neteisėtą 
Smetonos valdžią, ir tuo 
pačiu sykiu kelsime Smeto
nos prestyžą!

Mes remsime skridimus į 
Lietuvą tik tada, kai Lietu
voje bus išrinkta legaliu 
budu visų žmonių valdžia! 
O dabar galime pasakyti: 
šalin švogerių valdžia nuo 
Lietuvos žmonių sprando.

Kūjų Vincas.

Watertown, Conn. Jau nuo

Prisiminus 1917 Metų y.
Pavasario Revoliuciją

(Iš -KULTŪROS.”)

juk tenai dalyvavo visi 
Smetonos prieteliai; net ir 
Zosė su savo Zosinu buvo. 
Na, tai kaip tu rokuoji, Mai- 
ke, ar neverta nusiųsti Lie
tuvos načalstvai papeikimą, 
kad tokiems žmonėms me
dalius siuntinėja?

—Man tokie dalykai ne
rupi, tėve.

—-Jei nerupi, tai turėtų

tas aukas ir įvairių bendro
vių pirktas akcijas?

Dabartiniai Lietuvos val
dovai, neteisėtu budu pasi
griebę Lietuvos vairą į savo 
nagus, jau dvyliktas metas 
visaip engia ir persekioja 
žmones!

pradžios vasario sunkiai serga 
ligoninėje Marijona Jokubaitie- 
nė, Waterbury sanatorijoj d-ras 
Ed. Kirschbaum ir d-ras Harold 
Cleary padarė operaciją ir iš
ėmė 207 Gallstones. Bet dabar 
kiek sveikesnė, nors operacija 
buvo labai sunki. ' J. Y.

(tąsa)
“Nepaprasti įvykiai ne už kalnų.”

Negalėjo caras nežinoti apie augantį 
liaudy nepasitenkinimą dėl maisto stokos. 
1917 m. sausio 5 d. saugumo policijos vir
šininkas savo pranešime vidaus reikalų 
rninisteriui rašo apie įtemptą nuotaiką Pe
trapily ir masių nerimą. Sausio 9 d. jis 
praneša apie suąktyvėjusį revoliucionierių 
veikimą ir revoliucinės propagandos 
apimtą proletariatą. Sausio 19 d. saugu
mo viršininkas vėl kartoja, kad kainų ki
limas, netvarka maisto reikaluos, nuolati
nis kairiųjų laikraščių tiražo augimas ir 
gyventojų nepasitenkinimas liudija apie 
“visuomenės pastangas surasti išeitį iš su
sidariusios nenormalūs politinės būklės, 
kuri dieną iš dienos darosi vis kritiškes- 
nė.” Sausio 28 d. tas pats viršininkas ge
nerolas Globačevas aiškiai pažymi: “At
rodo, kad ne už kalnų nepaprasti įvykiai, 
kurie gali turėti nematytų pasėkų Rusijos 
valstybei.” Vasario 5 d. ochranka, lyg ar
tėjantį žemės drebėjimą seimografas, pa
žymi: “Pasipiktinimas auga ir galo nema
tyti. Nėra abejonės, kad gaivalingas liau
dies maištas bus pirmas ir paskutinis eta
pas į žiaurius ekscesus, kuriais prasidės 
anarchinė revoliucija.” Jei visa tai žino
jo policija, negalėjo nežinoti ir pačios vir
šūnės. Bet visi šaltiniai liudija, kad vald
žios viršūnėse viešpatavo visiškas apaki
mas ir būklės nesupratimas.

Caras pasiryžęs nenusileisti ir panikai 
nepasiduoti. ’

Ką gi darė caras ir vyriausybė visu reiš
kinių ir perspėjimų akivaizdoj? Apskritai 
Nikalojaus II asmenybė buvo ir liko neifr 
aiškinta paslaptis. “Pas jį viduj kažko 
tiuksta”—sakydavo Rasputinas paskuti
niais savo gyvenimo mėnesiais. Keistas ir 
nesuprantamas buvo caras ir revoliucijos 
išvakarėse. Viena aišku, kad caras buvd, 
pasiryžęs “išlaikyti charakterį”—nenusi
leisti iki paskutinio. Manydamas, kad jau 
netolimas karo laimėjimas,. kuris sutvir
tins sostą, Nikalojus nenorėjo sutikti su 
nauju jo patvaldiškos valdžios teisių siau- 

1 rinimu, ko siekė Durna. Nikalojus buvp 
tvirtai pasiryžęs nenusileisti ir neklausyti 

: tų visų Durnos, savo giminių ir pasiuntiniu 
perspėjimų. Jis negalėjo sau dovanoti uz 

□ 905 m. padarytą nuolaidą, kai tokių įsiti- 
kinėjimų ir perspėjimų paveiktas pasira/ 
šė 17 d. spalių manifestą. Juk tada padėtlfe 
buvo daug baisesnė, visas kraštas būvi 
streiko apimtas, traukiniai nevaikščiojo, 
visa pramonė sustojo, visus buvo, apėmusi 
panika, o didysis kunigaikštis Nikalojus 
Nikolajevičius net nusišauti jo akivaizda 
je grasino, jei nepasirašys manifesto. Ne, 
dabar jis bus tvirtesnis, jokiai panikai ne- 
pasiduos, nors ir visi kunigaikščiai grasin
tų nusišauti! J

“Jokios visuomenės Rusijoj nėra!” ’ (
Tą caro pasiryžimą nenusileisti tvir

čiausia palaikė carienė. Protopopovas

TRUMPAI Iš VISO PASAULIO.
—6 kaip tu rokuoji, Mai

ke, ar čia baikos?
—Dėl manęs, tėve, kiek- ..—K-, —-

vienas rudis galėtų nešiotis rūpėti, Maike. Juk tu prigu- 
po medalį ant vuodegos. Aš Ii prie cicilistų partijos, o . . I ™ I ... ~ .. i- ' itin.. r’nc’ni/Jn otnlU 11 rf —jūsų susaidė stoja už bied- 

nus žmones.
—Bet ką tas turi bendra 

su biednais, tėve?
—Šiur, kad turi. Juk me

daliai ant medžių 
Juos reikia nulieti kur nors

_. Kad ir iš prasto 
o vajau n a s breso tas Smetonos ordinas 

ale jeigu visą 
treiną tokio štofo kur nors 
pas Hitlerį užordeliuosi, tai 
vistiek už “denkiu” negau
si. Reikės užmokėti tautiš
kais litais. Na, o kaip tu 
mislini, Maike, iš kur Sme
tona ima tuos litus?

—Ūkininkus apdeda mo
kesčiais.

—Nu, matai, kaip greitai 
supratai, 
kai turi 
kad koks ten Dimša Čika
goj turėtų medalį. Ar tai ne 
krivida biedniems Lietuvos 
žmonėms?

—Nesakyk, tėve, “krivi
da.” Sakyk, skriauda. -

—Vistiek, Maike, trotkas. 
Ir aš mislinu, kad už 
darbą reikėtų nusiųsti 
tonai papeikimą.

—Bet tuomet ir tu 
tėve, medalio negausi.

—Maike, aš jau vistiek 
nesitikiu gauti. Jau visus 
dženitorius apdalijo, o ma
ne aolenkė.

—Nenusimink, tėve. Tvs- 
liava Brooklyne pasakė, 
kad pakol Smetona bus gy
vas, tol ir Brooklvno “Vie
nybė” bus gyva. Taigi ir tu, 
tėve, laikykis tokio įsitiki
nimo: pakol Smetona me
dalius daliia kitiems, tai ir 
tau yra vilties vieną gauti.

—Olrait, Maike, tai ar tu 
negalėtum duot man rodos, 
kaip šita reikalą Smetonai 
priminti?

—Įsirašyk į tautininkus, 
tėve, o jie jau padarys kas 
reikia.

—Na, tai denkiu, Maike, 
už gerą rodą.

visai nematau reikalo jau
dintis dėl tokių menknie
kių.

—Tu, Maike, nesupranti 
(medaliu biznio. Medalio už 
dyką niekas neduoda. Da- 

’ vatka gauna medaliką tik 
tada, kai 
katekizmus;
žmogus medalį gauna už; padarytas, 
krabrastį. Bet išvirozyk tu 
man, už ką Smetona atsiun
tė medalį Čikagos Dimšai?

—Aš to nežinau, tėve, ir 
tas visai nesvarbu.

—Jeigu tau. Maike, ne
svarbu, tai man svarbu. Aš 
esu staršas vyčių vaisko ge
nerolas, jau ne vienus šiu
šius nuplėšiau šoblę bene
šiodamas, o vis da į kavalie
rių knygas neįrašytas. Tuo 
tarpu kiti, nei tautai nei 
Dievui jokio pažitko nepa
darę, turi jau po medalį ir 
vadinasi visokių ordinų ka
valieriais. Tai, ve, Maike, 
valuk ko aš šiandien toks 
piktas!-Mano tautiškas una- 
ras apibrozytas!

—Gerai, tėve, o kas gi 
tau sakė, kad tas chicagie- 
tis gavo tokį ženklą? Gal 
tai tik paskalai?

—Ne, vaike, aš turiu gro- 
matą nuo savo frento iš 
Stokjardų parapijos. Jis irgi 
nusiskundžia, kad neteisin
gai medaliai dalinami. Jis 
jau dvidešimts- penkis me
tus baliones dirba, taigi il
giau negu Smetona prezi
dentauja, o medalio da ne
turi, tuo tarpu Dimša jau su 
ordinu.

—O gal gi tas žmogus 
užsitarnavo?

—Kaip mano f rentas ra
šo, Maike, tai tas Dimša turi 
tiktai gerą balsą ir ant mi
tingų gali garsiai rėkti. Di
delio mokslo neturi, ale ant 
druko tai biski gramotnas 
ir Visų Šventų Litaniją per
skaito be dicipulkos. Sako, 
ir giedorius iš jo nešlektas, 
Kantieką išvaro ant pome- 
ties. nei notų nereikia. Apie 
dūšios išganymą irgi nusi
mano, net pralotui Krušui 
davė rodą, kaip bedieviškas 
gazietas iškasavoti. Ale ant 
tautiškos dirvos visiškai nė
ra pasižymėjęs Not ir i slap-

l meaaliKą tiK juog reik 
išmoksta visus j fąundrėj.

neauga.

Lietuvos ukinin- 
mokėt padotkus,

Sme-

pat

Hakodatės mieste aną ry
tą japonai pabudo ir pa
matė savo uoste sustojusi 
Sovietų garlaivį. O tas uos
tas fortifikuotas, svetimi 
laivai tenai neįleidžiami. 
Japonai tuoj.puolė rusų lai
vą krėsti, bet kapitonas jų 
neįsileido. Jis pareiškė, kad 
jo laivas sustojęs čia dėl au
dros ir tuoj išplauksiąs. Ja
ponai pranešė Sovietų kon
sulatui, kad jie to laivo ne- 
išleisią ir krėsią jį spėka.

Anglijos vidaus reikalų 
ministerija pereitą sąvaitę 
paskelbė, kad Anglijoj yra 
jau padaryta ir sukrauta 
26!000,000 priešduj i n i ų 
kaukių, ir kad kas diena jų 
vis pagaminama po 650,000 
daugiau. Auglija tikisi, kad 
jau nebetoli tas laikas, 
kuomet vokiečių orlaiviai 
pradės mėtyt į jos miestus 
bombas su nuodingomis du
jomis.

Pereitą sąvaitę Sovietų 
Rusijos karo komisaras Vo 
rošilovas pareiškė, jog So
vietai ruošiasi cheminiam 
karui. Jeigu juos kas už
puls, tai rusai žudys savo 
užpuoliką cheminiais nuo
dais be jokio pasigailėjimo.

Argentinoj pereitą nedel- 
dienį buvo įvesdintas nau-, 
jas prezidentas, Roberto M. 
Ortiz, pirma buvęs finansų 
ministeris. Jis pasižadėjo 
saugot konstitucijos garan
tuotas laisves ir demokrati
ja- _______

Pietų Amerikoje pradė
ta agituoti, kad visos lotinų 
respublikos turėtu sudaryti 
su Jungtinėmis Valstijomis 
karinę sąjungą apgynimui 
savo pakraščių nuo galimo 
užpuolimo. Brazilijos fašis
tinė valdžia tačiau pareiškė, 
kad ji tokion sąjungon visai 
nesidėsianti.

no Trockio 32 metų am
žiaus sūnūs. Jo artimieji 
draugai pareikalavo, kad 
valdžia jo mirties priežastį 
gerai ištirtų, nes pas juos 
esą įtarimo, kad jis buvęs 
nunuodytas politinių priešų. 
Valdžia liepė ištirti.

Senis Trockis Meksikoje 
sako: jeigu mano sūnūs iš
tiktųjų buvo nunodytas, tai 
jį nunuodijo Stalino agen
tai.

Minkštoji Anglis 
Atpigsianti.

Federalės valdžios komi
sija minkštųjų anglių kai
nos reguliuoti buvo nusta
čiusi kainų minimumą, apie 
25 centus ant tono daugiau, 
negu iki šiol buvo. Šituo pa
sinaudodami, kai kurie “dy- 
leriai,” kurie pardavinėja 
anglis miestų gyventojams, 
tuoj uždėjo po $1.00 ant to
no. Dėl to iš vartotojų pu
sės kilo didelių protestų, ir 
valdžios komisija savo nu
statytąjį kainų minimumą 
atšaukė. Dabar sakoma, kad 
minkštosios anglies kainos 
turės kristi.

Kuras Amerikoje sudaro 
painią problemą. Angliaka
siai neturi darbo, o miestų 
gyventojai negali anglies 
įpirkti. Taip yra dėl to, kad 
anglis eina per daugelį ran
kų, ir jos viso? nori pasipel
nyti. Pavyzdžiui, kasyklos 
parduoda minkštąją anglį 
prastesnės rūšies po $1.75 
už toną, o pačią geriausią— 
po $2.85. Bet Chicagoj už 
tą pačią anglį žmonės moka 
iau $6.30 iki $10.00 už toną. 
Geležinkeliai atlupa po 
$4.00 už toną, o vietiniai 
“dyleriai” vėl po $3.00 ar 
$4.00 paima pelno. Vadina
si, perkupčiai padaro dau
giau pelno, negu patys ga
mintojai. Ir todėl anglis 
brangi.

“Nepraeis nė trijų savaičių.”
Vasario 10 d. carui pranešima daro Du- , , . . - .-

mos pirmininkas M. Rodzianko? Jis daro' <asdien pristatydavo carienei daugybę te- 
paskutinį perspėjimą: “Rusija apimta|-egramu su ištikimybės pareiškimais is.į- 
nerimo,” — sako Rodzianko, — “susidarė Y.aiUM Rusijos vietų, kūnas siuntė juoda? 
dvi stovyklos: vienoj pusėj -— vyriausybė, smičių organizacijos. Tom telegrarnpii 
kitoj pusėj — visas'kraštas.' Karas paro- pasiremdama, carienė stiprino Nikalojaus 
dė, kad be tautos tikro dalyvavimo ir pri- Įsitikinimą, kad visa Rusija jam .ištiki- 
tarimo valdyti nebegalima, 
autoriteto neturi ir negali jo turėti!”.

Tai kalbėjo ne koks revoliucionierių-, 
bet ištikimiausias caro lekajus, Rodzianko, 
uoliausias monarchistas, norįs gelbėti ca- , , „ , „ . - . ■ - ,
ro sostą ir už viską labiau bijąs revoliuci- ap^^^suomenės reika-
jos. Tačiau jis kalbėjo su caru pakeltu to- ..... ....... ...
nu: “Aš įsitikinęs, kad nepraeis nei trijų 
savaičių, I 
nušluos jus ir jus neteksite sosto. ] 
ma taip žaisti tautos savigarba, tautos no
ru, tautos sąmone, kaip žaidžia tie, kuriuos - . . .
jus pastatot valdžion. Negalima duoti gedėjo aplink save 
valdžios įvairiem Rasputinam. Jus, vieš
patie, piausite tai, ką pasėjoti Aš išeinu 
visiškai tikras, kad tai mano paskutinis 
jums pranešimas!”

Revoliucija skatinama iš viršiaus.
Ir tai dar ne visi perspėjimai. Artimiau-

V1II1U H UI I- :I. ----- . ------------------- J—

Vyriausybė ma> ^lsa ka^uomenė uz carą, tik Fet- 
• ‘ rapilio politikų saujelė gąsdina ir triuke

'mauja. O kraštutinių dešiniųjų Durnoj 
partijų lideriai įtikinėjo carą, kad nenud 
leisti Durnai reikią, bet ją pačią išvaikytu 

lavimus tik tuščias burbulas. “Jokios vi
suomenės Rusijoj nėra,”—sakė tie.deši-

kaip kils tokia revoliucija, kuri nleJ1 teakcionieriai, —- bet yra tik jvaU 
Npp-,li raus pobūdžio valdininkai!” ! Mintį', ka

jsjas caro giminaitis, didysis kunigaikštis 
Aleksandras Michailovičius, 1916 m. gruo
džio 25 d. rašo Mikalojus II: “Kažkokios 
jėgos veda Tave ir Rusiją į neišvengiamą 
prapultį. Aš visiškai sąmoningai pabrėžiu, 
kad Tavo patarėjai veda Rusiją ir Tave į 
pražūtį.” Kiek vėliau, sausio 1 d., tas pats 
kunigaikštis rašė carui: “Kai pagalvoji, 
kad Tu keliais žodžiais ir plunksnos pa
brėžimu galėtum nuraminti kraštą, duoti 
kraštui tai, ko jis nori, t. y. pasitikėjimo 
vyriausybę ir plačia laisvę visuomenės jė
gom, darosi skaudu... Tauta jos nenori, 
bet vyriausybė daro visą, kas tik galima, 
kad butų kuodaugiausia nepatenkintų,— 
ir tai gerai sekasi. Mes esam akivaizdoj 
nematyto reginio—revoliucijos iš viršaus, 
o ne iš apačios.”

Durna virsta pavojinga monarchijai istai; 
ga ir revoliucijos lizdu, caras vis dažniai 

i ir buvo linkęs jai la 
biau pritarti, kaip klausyti Rodziankoi 
patarimų.

Neįtikino caro ir pranešimai apie gre
siančias riaušes ir kylantį nerimą sostinėj. 
Juk 1905 m. buvo sukilęs visas kraštas ir 
tai pasisekė nuraminti. Dabar poros šlai
tinių kazokų pakaks riaušėms numalšinti.
Tuo labiau, kad visi tvirtieji darbininky 
vyrai kariuomenėj, o namie liko tik seniai 
moterys ir paliegėliai. Ne, iš tos pusės ca> 
ras buvo ramus. Jis daugiau bijojo savo 
giminaičių, didžiųjų kunigaikščių, kurie, 
kaip jam pranešė šnipai, galvoja apie ro
mų perversmus prieš jį ir carienę. Su to
kia nuotaika caras vasario 22 d., (kovo?) 
išvyko į vyriausio kariuomenės vado būs
tinę—Mogilevą. Tarp kariuomenės jis 
jautėsi daug ramesnis, kaip arti politikuo
jančio Petrogrado. Išvažiuodamas jis rū
pinosi ne tiek politine būkle, kiek tymai* 
susirgusiais savo vaikais, kurie pasiliko so 
cariene Carskoje Selo rumuos.

Ir jam važiuojant sprogo revoliucijos 
vulkanas.

(Pabaiga)

Bostono policija Roxbu
ry anądien įsilaužė į gemb- 
lerių butą, areštavo 2 vyru 
ir konfiskavo 40,000 lakštų 
arklių lenktynėms ir “nig
ger pool” “betams,”

Iš Tokijo pranešama, kad 
Sacahlino saloje nuslinko 
nuo kalno didelė sniego 
griūtis ir užbėrė 11 žvejų 
namelių. Po sniego žuvo 45 
žmonės.
TROCKIOIŠŪNŪS ESĄS 

NUNUODYTAS.
Pereitą sąvaitę Paryžiuje 

.mirė viduriais susirgęs Leo

(IR MARCJVf
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 diedą.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
Scena išeinant iš Newarko teismo runiŲ. Dvi jaunos moterys pasmerk
tos kalėjiinan iki &>vos galvos už autobuso vežiko nužudomų plėšinio 
tikslais. Jos rado pas j j tik $2.1(1. Viena jų vadinasi Genovieve Owens, 
18 metų amžiau* mergaitė, o kita — Mrs Ethel Spill, 2(1 melų moteris.

“Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams.
1938 metų Kalendoriuje 

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

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų, bet “Keleivio" 

i skaitytojams tik 25 centai.
Kurie “Keleivio” Kalen

doriaus neturite, užsisaky
kite ji dabar, nes greitai iš
sibaigs.

Užmokestį galima prisiiį- 
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 nesiųsk 
nes Jungtinėse Valstijose ji 
negalima vartoti.

Adresuoki!: “Keleivis,’ 
253 Broadway, South Bos

ton, Mrųss.i 1»

Kai: 
v<

Šie 
lietm 
minė 
somy 
pasid 
nas i 
rių d 
tos h 
kos 1

Ka 
parei 
kad š 
ture ji 
gabia 
katąs 
Upto 
a d v.» 
ras. 
Speli 
mą ii 
Bany 
kįas i 
lo pa 
tė; a 
nys.

Pu 
žmor 
tenki 
rios 
tos.

Ar 
pusią 
rių. 
l itis ; 
neku 
riai, 
ri kol
ei ų, 
savo 
h- jų 
i jus, 
toriu 
klau: 
kalbi 
pelm 
są ir 
Gi a 
ir ap 
vojų. 
kas I 
kad t 
tai ni 
“kom 
siner 
kė, o 
kė. T 
tuvos 
tame 
ke l 
Žmoi 
dė ir 
liausi 
viii t 
viens 
m a s, 
tikiei 
negr; 
Lietu 
si m et 
gi m o 
lui, 
drau: 
buvo 
metę: 
parei 
pasili 
j,onai

Ne 
tas, 1 
savo 
joms 
pėda 
liko 1 
šulo 
viską 
vieno 
gana, 
dėjo

Vai 
su tol 
t antai 
kunig 
rišu 
piršo 
vo- k 
aplinl 
m i Li 
atštov 
nepri. 
pi oga 
regu 
nizaci

Nei 
denta 
riems 
dies į.



2 d., 1938 m.
No. 9. Kovo 2 d., 1938 m.

U . 
iciją

Į

i ir panikai
.i1 r 

ybė visų reiš- 
jj? Apskritai; 
a ir liko neiš- I 
viduj kažko 
linas paskuti- ■ 
ais. Keistas ir 
ir revoliucijos 
ad caras buvo f 
terį”—nenusj- 
imas, kad jau ' 

kuris sutvir- ' 
■ėjo sutikti su 
ios teisių siau- 
likalojus buvo 
i ir neklausyti 
į‘ ir pasiuntiniu 
m dovanoti ua 
kai tokių įsiti- 
^eiktas pasita
rk tada padėtis 
kraštas buvo 

i nevaikščiojo, 
buvo apėmusi 

ištiš Mikalojus 
i jo akivaizdu- 
nanifesto. Ne, 
:iai panikai ne- 
aikščiai grasiu-1 L

>ijoj nėra!” 
enusileisti tvir- 

Protopopovas 
nei daugybę te- 
(reiškimais iš į- 
rs siuntė juodą- 
om telegramom 
rino Mikalojaus 
sija” jam .ištiki- 
až carą, tik Pet- 
įsdina ir triukš 
ešiniujų Durnos 
arą, kad nenusi- 
pačią išvaikyti, 

suomenės reik
lias. “Jokios vi- 
—sakė tie deši
mt yra tik įv'i-. 
ii!”* Mintį, ka. 
lonarchij'ai istai- 
aras vis dažniai- 
iv o linkęs jai Iri 
■yti Rodziankos I

ešimai apie gre-Į 
. nerimą sostinė], 
s visas kraštas ii L 
Dabar poros šim 
išėms numalšinti 
iltie i i darbininkų 
lie liko tik seniai 
e, iš tos pusės en
giau bijojo savo' 
nigaikščių, kurie, 
, galvoja apie in
i' carienę. Su to
lo 22 d.r (kovo!) 
omenės vado bus- 
kariuomenės jis 

aip arti politikuo 
žinodamas jis nr 
ukle, kiek tymai' 
, kurie pasilikot 
imuos.
progo revoliucijų

i

vio” Kalento 
1938 Metams.
lėtų Kalendoriuj 
i daug naudingi 
, nurodymų ir vi 
kretų.” 
loriaus kaina vn 
į, bet “Keleivio' 
ims tik 25 centai 
“Keleivio” Kaleli 
neturite, užsisak; 
įbar, nes greitai ii 

kęst j galima prisiif 
sy orderiu, arba i 
konvertą sidabrui 

Bet dedant pinigu 
suvyniot Į popietė 

nepraplėštų konvtf 

a prisiųsti užm 
pašto ženkleliais f 
;. Tik iš Kanada 
* štampų nesiųst- 
gtinėse Valstijose į 
a vartoti.
suokit: “Keleivis 
oadway, South B* 
13s.1
-f--,-—— 'J

Korespondencijos
SCRANTON, PA.

Kaip mes minėjom Lietu
vos Nepriklausomybę.

Šio miesto ir apylinkės 
lietuviai 20 vasario dieną 
minėjo Lietuvos Nepriklau
somybės 20 metų sukaktį 
pasidalinę į dvi dalis. Vie
nas iškilmes rengė 16 įvai
rių draugijų ir kliubų, o ki
tos buvo parengtos romiš
kos bažnyčios.

Kalbant apie draugijų 
parengimą, reikia pasakyti, 
kad šismiestas Niekuomet ne
turėjo tokios šventės. Buvo 
gabiausi kalbėtojai: advo
katas Bagočius, d-ras P. 
Upton, kun. M. Valadka, 
adv. Yavars ir miesto majo
ras. Pirmininkavo d-ras W. 
Spelingas. Muzikos progra
mą išpildė dainininkas A. 
Banys, p. Galinienė, Valū
nas ir Surdokas. Smuiku so
lo pagrojo panelė Indriuly- 
tė; akompanavo panelė Ge
nys.

Publikos buvo virš 1,000 
žmonių. Visi skirstėsi pa
tenkinti. Kalbos buvo jaut
rios ir momentui pritaikin
tos.

Antras parengimas buvo 
pusiau lietuvių, pusiau ai
rių. Jame buvo gubernato
rius ir airių vyskupas. Musų 
nekurie lietuviški politikie
riai, norėdami gauti iš ame
rikoniškų politikierių senvi- 
čių, išnaudojo šią šventę 
savo asmeniškiems tikslams. 
Ir. jų pakviestas gubernato
rius, kuris “runija” į sena
torius, per Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves 
kalbėjo tik apie savo “nuo
pelnus,” apie WPA progre
są ir apie mainų industriją. 
Gi airių, vyskupas kalbėjo 
ir apie bolševizmą ir jo pa
vojų. Matyt, kun. Miliaus
kas buvo jam primelavęs, 
kad ta 16 įvairių draugijų, 
tai niekas, daugiau, kaip tik 
“komunistai.” Janušaitis su
sinervavo ir nieko nepasa
kė, o Šiliunui irgi nepasise
kė. Taip, kad kas liečia Lie
tuvos nepriklausomybę, tai 
tame kun. Miliausko jomar- 
ke beveik nieko nebuvo. 
Žmonės eidami namo spiau- 
dė ir rugojo, kam kun. Mi
liauskas suardė visų lietu
viu bendrą darbą ir, pats 
vienas tą programą rengda
mas, šventę pavertė poli
tikierių jomarku. Jis labai 
negražiai informavo ir patį 
Lietuvos konsulą Budrį. At- 
simetęs nuo draugijų paren
gimo. jisai pranešė konsu
lui, kad su juo paliko 16 
draugijų, kas tikrenybėje 
buvo visai priešingai. Atsi- 
metęs nuo bendro draugijų 
parengimo, kun. Miliauskas 
pasiliko tik su savo parąpi- 
jonais.

Neteisingai painformuo
tas, konsulas Budrys duotą 
savo pasižadėjimą draugi
joms . atšaukė ir iškilmėse 
nedalyvavo. Scrantoniečiai 
liko labai užvilti tokiu kon
sulo pasielgimu.. Nors jam 
viskas buvo išaiškinta, jis" 
vienok pasakė, kad nebus il
ga na. nes monsignoras ža
dėjo boikotuoti.

Vargas mums, lietuviams, 
su tokiais musų “reprezen
tantais!” Romos bažnyčios 
kunigai, kurie savo laiku už 
rusų1 carą meldėsi, o vėliau 
piršo vokietį Uracha Lietu
von karalium, ir dabar dar 
aplinkrašti išleido skelbda
mi Lietuvos valdžiai ir jos 

• atštovpms boikotą, Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
ųioga turi didesnę Įtaką, 
negu tikrųjų lietuvių orga
nizacijos.

Nežinia dar, kuo šis inci
dentas pasibaigs, nes jis tik
riems lietuviams yra blė- 
dies padaręs.

» Scrantonietis.

DUQUESNE, PA.
Darbai musų mieste ir 

apielinkėje labai sumažėjo, 
bedarbių galybės. Bet da
bar kompanijos nori pasi
rašyti naują kontraktą su 
CIO unija, tai nekuriu nesu
sipratusių darbininkų kin
kos drebą, jie bijo, kad jei
gu kompanijos pasirašys 
kontraktą su CIO unija, tai 
reikės badauti. Daugiausia 
tokias paskalas leidžia kom
panijų agentai ir atžagarei- 
viški biznieriai. Darbinin
kai didžiumoje pasiryžę ko
vot už CIO uniją, sų kurios 
pagalba tikisi pilnos perga
lės ir geresnių sąlygų darbe 
ir genesnį atlyginimą. Tas 
aiškiai suprantama visiems.' 
kuomet darbininkai geriau 
uždirba, tada ir biznieriai 
geriau gyvena, nes darbi
ninkai turi daugiau pinigų 
ir daugiau visko perka. Bet 
atžagareiviški biznieriai to 
nesupranta ir jie visokiais 
budais prieš tai kovoja. Lai
mė tame, kad musų miesto 
dabartinis majoras yra de
mokratas ir CIO narys, jis 
prirašė visus miesto darbi
ninkus unijai, tai ir atžaga- 
reiviškiems biznieriams ne- 
taip lengva prieš CIO uniją 
kovoti. Reiškia, dabar jau 
butų kur-kas geresnė padė
tis darbininkams ir kilus 
streikui, nes majoras neduo
tų miesto policijos saugot 
dirbtuves ir daužyt darbi
ninkams galvas, kaip buvo 

11919 m., kuomet miestą val- 
I dė republikonų mušeikos. 
Tuomet visi biznieriai buvo 
apginkluoti ir bėgiojo gat
vėse, persekiodami kiekvie
ną darbininku susirinkimą.

Paėmus miesto valdžią 
demokratams ir lietuvių rei
kalai kiek pagerėjo. Jau
nuolis E. Visbara gavo dar
bą už policmaną. Dabar jau 
turime du lietuviu jaunuoliu 
prie miesto darbų. F. G. 
Ričkauckas. mokytojas ir 
Visbara policmanas.

Čia yra ir Lietuvių Kliu- 
bas, kuris jokiame veikime 
nepasižymi, atlaiko papras
tai savo susirinkimus ir vis
kas. Dabar j Kliubo valdybą 
išrinkti 5 čia gimę jaunuo
liai. reikia tikėtis, kad ir 
Kliubas pradės ką nors pla
čiau veikti darbininkų rei- 

i kalais.
Kliubo valdyba susideda 

iš seskančių narių: J. Bič
kauskas — pirmininkas; V. 
Yokinčius— vice-pirm.; J. 
Gudas—iždininkas; J. Kar- 
pinskas—fin. rašt. (jaunuo
lis) ; B. Galinis —- prot. rašt. 
(jaunuolis): F. Jonaitis — 
iždo globėjas (iaun.): A. 
Vilčauskas, J; Rakauskas— 
kontrolės kom.: A. Vilginis. 
K. Šimkus. F. Bernotą—jau
nuoliai; Kazvs Greičius, S. 
Norvilą. B. Yonaitis, M. Če
pulis ir B. Yeriškiš. Reikia 
'ikėtr kad Kliubas pradės 
gyviau veikt prie nauios 
valdybos. Pelėda.

BALTOMORE, MD.
Petrausko pagarbai rengia 

koncertą.
Baltimorės Lietuvių Dai

nos Choras, kuri vadovauja 
Lelija Bakerckienė,. rengia 
Miko Petrau-'ko muzikos 
koncertą, sekmadienį, ’'ko
vo 6. 2:30 dieną, Lietuvių 
Salėje. Programą išpildys 
vietos dainininkai ir visas 
Dainos Choras.

Man teko nugirsti, jog 
šiame koncerte bus dainuo
jama daug prie laisvęs 
kviečiančių Petrausko d Al
nu, kaip tai: “Sukelkim Ko
vą;” “Neverk Pas Kapa” 
(žodžiai Juliaus Janbhio) : 
“Dainiaus Testamentai.” iš 
operos “Pirmosios, Gegu
žės,” “Dainius,” ir daug ki
tų. Visiem Baltimorės lietu
viams patartina dalyvauti.

Ant. Kurelaitis.

■ KELEIVIS, SO. BOSTON
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Na, ir dabar Karpius ir kiti 
siūlo mums nariams vėl 
grįžti prie panašios tvarkos, 
kaip buvo prie St. Gegužio.

Ne, gerbiamieji. Susivie
nijimo nariai tokios “tvar
kos,” kokia buvo prie tauti
ninkų ir sandariečių, dau-1 
giau nenori. Jie nenori, kad 
fašistams ir jų laikraščiams 
hutų aukojama iš SLA. iž
do po $25,000. Todėl fašis
tinių politikierių i SLA. Pil
domąją Tarybą jie nerinks. 
Susipratę, pažangus SLA.' 
nariai Clevelandę ir kitur 
vra nusistatė balsuoti už 
šiuos kandidatuę:

Amerikos Lietuvių Kongre
so komitetas minėjo Lietu

vos nepriklausomybę.
A. L. Kongreso komite

to Ohio valstijos skyrius 
surengė Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų paminėji
mą vasario 16 dieną L. D. 
Salėj. Kalbėtojus norėta 
kviesti iš kitur, bet paaiškė
jus, kad jų negalima gauti, 
apsieita su vietiniais. Nors 
parengimas ir nebuvo pla
čiai reklamuojamas, bet vis
gi publikos prisirinko pilna 
svetainė. Vakaro tvarką ve
dė komiteto pirmininkas S. 
Čerauka. Atidaręs mitingą 
jis paprašė publikos ant mi
nutės atsistoti ir pagerbti 
tuos, kurie yra fašistų nužu
dyti už Lietuvos laisvę.

Po to sekė prakalbos. Pir
mutinis kalbėjo Jonas Ja
rus, kuris paaiškino, ką Lie
tuvos valdžia yra nuveikusi 
ir ką ji dar galėtų nuveikti, 
jeigu butų tikrai demokra
tiška. Ir jis nurodė, ko mes, 
Amerikos lietuviai, reika
laujame iš Smetonos dikta
tūros.

Antras iš eilės tarė kelia 
tą žodžių S. Mažanskas, nu
šviesdamas šio komiteto 
veikimą. Jis kvietė draugi
jas išrinkti atstovus, kurios 
dar nėra išrinkusios, ir at
siųsti juos Į šį komitetą.

Trečias kalbėjo dar jau
nas vyras, Petrauskas. Jis 
daugiausia lietė Vilniaus 
krašto reikalus. Ant pabai
gos kalbėjo J. Mažeika, ku
ris plačiai apėmė visus Lie
tuvos reikalus. Kadangi 
drg. Mažeika nepersenai y- 
ra buvęs Lietuvoj, tai jis 
daug ką pasakė iš patyrimo.

Fašistai slepia negražius sa
vo darbelius Susivienijime.

Nors ir'nesinorėtų kalbėti 
apie SLA. reikalus, nei- 
kiekvienos diskusijos, daž
nai kartojamos, žmonėms 
nusibosta, tačiau negalima 
ir nutylėti, kuomet neatsa- 
komingi žmonės daro ki
tiems nepamatuotų užmeti- 
nėjimų ir klaidina visuome
nę.

Prieš nominacijas į SLA. 
Pild. Taiybą pažangioji 
spauda laikėsi labai ramiai, 
nevarė ilgų agitacijų nei už 
vienus, nei smerkė kitus, tik 
paskelbė savo kandidatų są
rašą- Tuo tarpu gi fašistinė 
spauda smerkė pažangiųjų 
kandidatus, o savuosius kė
lė į padanges. Ir vis dėl to 
rezultatas buvo toks, kad 
fašistai gavo vos trečdalį 
balsų. Jeigu tūli pažangieji 
nebūtų rėmę jų dviejų kan
didatų, tai jie butų viską 
prakišę. Dabar, po nomina
cijų, prieš rinkimus, pažan
gieji vėl tyli, prisilaikyda
mi džentelmeniškumo, o fa
šistinė spauda vėl pradeda 
košę vilti; bet ji gali prisi- 
virti tiek, kad ir suvalgyti 
nepajėgs.

Clevelando “Dirvos” Ča- 
lis drožia ilgus straipsnius 
apie .SLA. ir aiškina, kas tu- 
lėtu organizacijai vadovau
ti. Šitas'vyrukas mėgina net

t -I

Čia yra parodytas Vakarų Europos žemėlapis, kur Austri
ja dabartiniu laikų yra didžiausių intrigų ir neramumų
centras. Hitleris stengiasi prijungti ją prie Vokietijos, o 
Musšolinis slapta tam priešinasi ir kursto Austriją nepa
siduoti. Čekoslovakija irgi nusigandusi, nes eina gandai, 
kad Hitleris ir Lenkijos fašistai susitarę ją pasidalinti.

Prez. F. J. Bagpčius,
Vicepr. Jonas Mažukna,
Seki-. J. Miliauskas, 
Ižd. K. P. Gugis.
Iždo globėjai, Mikužiutė 

ir Martin.
Dr. kvot. Stanislovaitis.
Mes žinome, kad prie Su

sivienijimo priklauso įvai
rių pažiūrų žmonių, bet dau
giausia progresyvių. demo
kratiniai nusistačiusių lietu
vių, todėl negalima elgtis 
taip vienpusiškai, kaip daro 
fašistai, kurie siūlo Tarybon 
vieno plauko politikierius, 
ir prie to da atžagareivius, 
fašistinės diktatūros gar
bintojus. ,

Susivienijimo valdyba tu
ri but pažangi, tokia, kaip 
aukščiaus paduotas kandi
datų sąrašas. Nes tik prie 
tokios valdybos gali but už
tikrinta SLA. narių lygybė clris nesilaikyti šito patvar- 
ir organizacijos gerovė. Tik kymo — bus nušautas! Da- 
prie pažangios valdybos Su-
Sivienijimas ^a)i prųgresuo 
ti ir žengti piriiiyn.

Talentų vakaras.
Vasario 13 dieną Lietu

vių salėj įvyko talentų va
karas, kurį buvo surengusi 
L. K. Darželiotsąjunga. Gai
la pasakyti, kad šis parengi
mas netik nedavė pelno, bet 
gal bus da ir nuostolio są
jungai. Kiek teko nugirsti, 
tai daugelis neatsilankė dėl 
to, kad to vakaro vadovybe 
nepatiko; mat, vakaro “va
das” buvo žmogus be Įtek
mės, todėl g<ĮI-ir tiesa, kad 
tas viskam , pakenkė.

< Jonas Jarus.

I

P1TTSBURGHE APIPLĖ
ŠĖ LIETUVIO JEZNIO 

UŽEIGĄ IR 300 SVEČIŲ. 
Trys ginkluoti banditai iš

nešė apie $5,000.00.
Jono Jeznio užeiga pitts- 

burgiečiams yra žinoma 
kaipo “Fifth Avenue Cafe.” 
Ji randasi prie Frankstown 
Road ir Fifth avė., ir turbut 
yra viena iš didžiausių ir 
gražiausių tos rūšies lietu
viškų įstaigų. Ji yra plačiai 
žinomą netik tarp Pitts- 
burgho lietuvių, bet ir Lie
tuvoje, nes atvykę iš Lietu
vos svečiai dažnai yra nu
vežami į p. Jono Jeznio jau
kią užeigą pavaišinti. Taip

prezidentą p. Bagočių “kri
tikuoti,” sakydamas; buk šis. 
“nieko neišmanąs apie SLA.! 
reikalus.” tik norįs suorga
nizuoti kokį tai “bolševikiš
ką žurnalą anglų kalboje.”

Bet ar tie vyiukai pasi
žiūri j savo atliktus darbus. 
Ar jie nors karta parašo a-. 
pie padarytus S”rivieniji- [ 
mui nuostolius laike p.. Št. i 
Gegužio prezedentavimo? ■
Kas sukišo 25 000 dolerių į 
sugriuvtisį fašistu “Vieny-
bes” narna? Kąs D’idarė vi
sokių paskolų fašistų sėb
rams ir pridavė Susivieniji
mui nuostolių virš $200,- 
000?; Juk tai vis ’darbas tų
žmonių, kurių; roiręse va
žiuoja ir Čalis. Tai kodėl
jis nei žodžio apie tai nepa
rašo? Prie prezidento Ba-J 
gočiaus tokių nuostolių Su
sivienijimas visai neturėjo.*

Penktas Puslapis

pajieškojimaT
Pajieškau sesers Annes šneiderie-, 

nū , prašau atsišaukti; kurie žinote 
kur ji randasi, malonėkit pranešti 
jos adresu, busiu labai dėkingas.

P. Kasperaiti , 23 Crescent avė., 
Timmins, Ont., Canada.

Pajieškau DOMIN1KO GEGUŽIO,' 
kilusiu iš Kriokelaukių parapijos.' 
Prieš pasaulinį kari) buvo Amerikoje' 
juriu inžinierium. Kurie žinot kur jis i 
randasi, prašau man pranešti. (0):

B. Jekenta
27 Miller avė., Brockton, Mars.

APSIVEDIMA1.
Pajieškau apsivedimui drauges, ku

ri turčių farmų ir butų laisvų pažiū
rų moteris. Aš negaliu sugyvent su 
avo moterių, skiliuos. Vaikams pa

lieku farmų, sau pasiimu 14 karvių, 1 
arklį, 1 karų ir visokius prie fanuos 
reikalingus įrankius. Esu 47 metų. 
Daugiau paaiškinsiu laišku. (0

J. Baranovicz, Riverton, Conn.

Pajieškau rimto draugiško vaikino 
apsivedimui nuo 25 iki 35 metų; ar
čiau susipažinsime laiškais. Su laiš
ku prašau prisiųsti ir paveikslų, kurį 
pareikalavu- sugrųžinsiu. ""

11. E. Rainis
P. O. Box 8610, Wilkinsburg,

(0)

Pa.
NASHUA, N. H.

šv. Kazimiero Dr-jos metinis 
sukaktuvių paminėjimas.

Kovo G, 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 1”

pat ir Įvairių vakarienių te
nai yra rengiama.

Taigi 5 vasario vakarą, 
kada Jono Jeznio užeiga, 
buvo pilna svečių ir viešnių 
(apie 300 žmonių) ir visi 
sau linksmai leido laiką prie 
gražios muzikos, netikėtai 
pasirodė 3 plėšikai su revol
veriais rankose. Du plėšikai 
turėjo užsidėję tamsius stik- 
1U3, o vienas baltą kaukę. Ir 
jie pradėjo 
Pirmiausia 
kad niekas negalėtų išeiti Bus labai gražus pokylis ir pui- 
ar įeiti, 
kai ir p. Jezniui, kad čia nė-1 — 
ra juokai, bet tikras plėši- j 
mas ir kad visi užsilaikytų Į 
tykiai ir ramiai. O jei kas

Pajieškau moteries už gaspadinę, 
kuri butų gyvenusi ant farmos, arba 
kuri turi patyrimo iš Lietuvos. Mo
teris, nuo 35 iki 45 metų amžiaus, ku
ri turėtų apie $2,000 ir norėtų užtik- : 
rint savo gyvenimų ant visados, no
rėčiau susipažinti. Aš jūsų'turtų kiek 
jnešite užrašysiu. Aš esu 50 metų, 1 
farmeris, gerai įsigyvenęs, turiu ver- ; 
tės $8,000, esu blaiva.?, moteris mirė į 
sausio 10 d., paliko mergaitė $ metų. , 
Prašau rašyt laiškų ir prisiųst savu 1 
paveikslų. Adresas: P. K.

R. F. 15. No. 3, Williamston, Mich. !

Reikalingas Darbininkas
ANT FARMOSį Kad ir pabuvęs, 1 

-apie 45 metų, daugiau ar mažiau, ir 
tik $1.00 ypatai. kad turėtų kiek patyrimo apie far- į 

| mos darbus. Mokųstis $25 iki $35 mė-.
— - i nėšiui su pragyvėnimu. Prašau atsi-!pareikšdami publi- ki programa. Kviečia Valdyba, šaukt šiuo adresu, . (0) i

j. Danisevich, Hubbarasville, N. Y.

Lietuvoj Parsiduoda Ūkis 
60 hektarų žemės su triobesiais, Į 

gyvuliais ir padargais. Kaina: 50,000 
litu. Vieta: Šiaulių apskrity, Papilės 
valsčiuje. 2eni£ pirmos rūšies. 7 ark
liai, 18 karvių (-) į

ANTANAsjiLĘCHAVIčIUS.-i !
Papilės vai., Šiaulių apsk., Lithuania, j

šeimininkauti, 
užrakino duris,

vę instrukcijas, plėšikai
ėmėsi darbo. Visų pirma iš
sėmė kasą, paskui iškraustė 
svečių kišenius ir surinko 
viešnių “paketbukus.” Tada 
išėjo per duris, sėdo į lau-
kiančią mašiną, kurią vaira
vo jauna geltonplaukė mer
gina, ir nuvažiavo savo ke
liais.

Apskaičiuojama, kad plė
šikai iš p. Jeznio įstaigos iš
nešė vire $5,000. Koresp.

RUMFORD, ME.
Mane kaltina visai be 

reikalo.
“Keleivio” 7-tame nume

ry tilpo iš Rumfordo kores- 
1 pondencija apie šv. Roko 
Draugijos metinį susirinki
mą. Tūli nariai daro man 
priekaištų, buk aš ją para
šęs. Taigi šiuo pareiškiu 
viešai, kad aš jos nerašiau. 
Nors aš, kaip draugijos sek
retorius, visą to susirinkimo 
eigą mačiau ir viską žinau, 
tačiau į laikraščius aš nieko 
apie tai nerašiau. Žinokit, 
gerbiamieji, kad yra ir dau
giau žmonių mokančių ra
šyti, netik Kaulaičia.

Su pagarba, J. Kaulaičia.
Nuo Redakcijos: Galime 

paliudyt, kad pasirašęs po 
kalbamaja korespondencija 
Senas Rumfordietis buvo 
visai kitas asmuo, ne J. Kau
laičia.

SVEIKAS Ir gardus alus 
TAI LIETUVIU ISD1RBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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

t ■■ ---------- ' .. ........................  r~' ~

Kas Klausia, Neklysta
Važiuojantiems Lietuvon švarbu: 

Norintiems Lietuvoje pirkt namus, 
ūkę, arba norintiems sužinot savo 
giminių Lietuvoje tikrų padėtį (slap
tai), rašykite man. sužinosite. (o)

R. JEKENTA
27 Miller avė., Brockton, Mass.

Pajieškau Partnerio
Nejauna moteris, be vaikų, pagel

bėt prie kostumerių. Vienam per 
sunku. Esu siuvėjas, 58 metų. Su 
laišku arba ypatiškai prašau kreip
tis. A. Z.—Tailor (9)

1314. W. 69-th st., Chicago, III.

Parsiduoda pigiai Farma
ARTI NASHUA. N. H.

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

’A. BLAŽYS
32 Bowdoin st.,- Worcester, Mass.

TĖMYTINA.
KACHAN’S SALVE (Mostis) nau

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupuškimo), Poison Ivy, 
Atheletes (sutrukime ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, 10 i 
MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MQSTIES 70c. prisiuri- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
Tų Stebėtinų Mostį galima gaut pa
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES. 
NORTHBORO, IjALl.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ii- Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuiitimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po- 
pietinį dolerj laiške.. Adresas:

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

FARMA BARSIDUODA '
160 akelių, , netoli nuo miesto, 3 

mailios, prie didelio kelio, upeliukas I 
per visų farmų, stuba su skiepu iri 
barnė didelė. ' Daugiau informacijų ‘ 
suteiksiu laišku. Priežastis pardavi-; 
mo — senatvė. J. RODES " (0

Box 42, ! Summit City, Mich. ■

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš špaudos nauja k*r|yga,

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

TIKIME J KRISTŲ, todėl turima 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- 

į vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad pet Biblija neži
no kada Kristuj gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

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

CHICAGO, ILL.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS RAI ANDŽIIIS

Juodgalviai, rudgalviai ir geltonįį 
galviai. Prisiunčiu į visas dalis Su
vienytų Valstijų ir į Kanadų.

KAZ. GARBAUSKAS, 
214 Alder St., 

WATERBURY, CONN.
I **«*****.-**»«****.**********-*■***«*********■»*******-*** —į

i SVARBUS ATSITIKIMAI i
j ĮVYKSTA KASDIEN j
j TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” !
! REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.”

j Negyvenkite nežinojime, patirkit višką, kas
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,i ... — 1 — —

i ; _ “NAUJIENOS"
1739 SO. HALSTED ŠT., CHICAGO, ILL.I , ’

J



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9. Kovo 2 d., 1938 m.Naujienos iš Kanados
TORONTO LIETUVIŲ KOMITETO DEMOKRATI

JAI ATSTEIGTI PAREIŠKIMAS
Dėl Liel uvos Nepriklauso
mybės 20 metų sukakties 

vakaro suardymo.
Aiškumo dėlei tenka pažy
mėti, kad musų komitetas 
nuo savo įsikūrimo veikė 
labai pasekmingai ir santai
koje. Taip ėjo pusantrų me
tų su viršum. Per tą laiką 
nei viena frakcija nemėgi
no statyti komitetui ar ki
toms frakcijoms, ką jos turi 
daryti ir ko nedaryti. Ir tik 
ačiū tam, veikimas buvę 
sklandus. Tame laikotarpy 
komunistams vadovavo drg. 
V. Raila, kuris mokėjo at
skirti asmeniškumus nuo vi
suomeninio reikalo. Ir gal 
tik dėka jo pastangoms mu
sų komitetas bei jo frakci
jos negaudavo iš komunistų 
pusės jokių ultimatumų, ko
kių meš susilaukėme drg. V. 
Railai apleidus Torontą.

Tikimės, kad musų visuo
menė atsimena tą komunis
tu frakcijos reikalavimą, 
kad Toronto socialdemokra
tai pasmerktų “Naujienas” 
ir jų redaktorių Dr. P. Gri
gaiti.

Socialdemokratams neiš- 
pildžius šito reikalavimo, 
komunistai per savo “L. 
Balsą” viešai atšaukė savo 
“simpatiją” nuo SLA. 236 
kuopos ir Socialdemokratų 
kuopos.

Ką reiškia Šitas manev
ras? Tai aiški bendro vei
kimo ardymo pradžia.

Toliau, sausio mėnesio 
pabaigoje, buvo sušauktas 
naujai perrinkto komiteto 
posėdis. Posėdyje buvo pa
siskirstyta pareigomis ir iš
rinkta komisija Nepriklau
somybės paminėjimui pro
gramą paruošti. Nors ko
munistų frakcija žinojo, 
kad programą pildys žmo
nės iš abiejų pusių, bet jo
kių sąlygų nestatė. Tame 
pačiame posėdyje buvo pa
keltas himno klausimas. Ko
munistų frakcijos narys 
Yla pasiūlė himną giedoti, 
ir taip visi vienbalsiai pa
siūlymą priėmė.

Kadangi rengimo komisi- 
jon įėjo Ylienė, kuri atsto
vauja komunistinę pusę, to
dėl ir programui pildyti da
lyvių surasti buvo pavesta 
jai, o kitą dalį apsiėmė su
rasti Jokubynas su Indrelie- 
ne. ką ir padarė.

Ir štai, kada užkviestos

?tas to pat musų komiteto 
žardu lietuvių kalbos mo
kyklėlės vaikuč'ų koncer- 
as, kur laike šokių viduryje 
svetainės prisiartina prie 
komiteto pirmininko A. F. 
cGmiteto išdininkas Z. Ja- 
lauskas ir pakeltu tonu sa- 
<o: “Girdėjau, kad iš jūsų 
iusės kokia tai provokacija 
zra daroma.” A. F. atsakė: 
ei daroma, tai ne iš musų, 
socialdemokratų, bet iš ko- 
nunistų pusės.

Vėliau Janauskas parei
kalavo, kad butu sušauktas 
lomiteto posėdis apsvarsty- 
nui to komunistų reikalavi- 
no. Jam paaiškinta, kad jei 
'.omunistai nestatė to reika- 
avimo pinna, kol daininin
kės buvo dar neužkviestos, 
ai dabar komitetas jau ne

gali Z. U. iš dainininkių tar
po pašalinti. Pagaliau, juk 
ji nėra prasižengusi prieš 
jokius Įstatymus. Gi kitokių 
reikalų komitetas neturi, 
aig-i ir posėdis butų be pra
smės, o prie to ir laiko nėra.

Galų gale visgi komiteto 
posėdis buvo sušauktas ii 
svarstyta komunistų reika
lavimas, kad Z. U. butų pa
šalinta iš dainininkių. Bal
sai pasidalijo pusiau: 5 už 
pašalinimą ir 5 prieš paša
linimą. Pirmininko balsas 
nusvėrė tarimą taip, kad 
komunistų reikalavimas bu
vo atmestas.

Kai atsidarė Nepriklau
somybės. minėjimo vakaras, 
tai giedant Lietuvos himną, 
Sūnų ir Dukterų atstovas V. 
Marcinkevičius sėdėjo ir ty
čiojosi iš himno. O kai sce- 
non išėjo dainuoti SLA. 
kuopos moterys, tai prasi
dėjo jau organizuotas bau
bimas. Baubė ir pats V. 
Marcinkevičius, nors kaip 
komiteto narys jis turėtų su
drausti kitus nuo to. Baubė:
(1) buvęs “Liaudies Balso” 
administatorius J. Broga,
(2) komunistų šulas A. By
ra, (3) komunistė Kevėžie- 
nė , (4) asmenišką piktumą 
turįs ant M. U. Tamošiūnas, 
(5) LDLD narys Goberis, ir 
da keli, kurių pavardžių ne
žinome.

Stebėtis reikia, kad buvo 
keli iš vaikučių, kurie taipgi 
padėjo baubti; tai aiškus į- 
rodymas, kad tas baubimas 
buvo suorganizuotas.

Baubliams nedavus SLA.

]kp. dainininkėms atlikti sa- 
jvo programos dalį, jos pa- 
: reiškė, kad eina namo. Tuoj 
visa publika pakilo ir pra
dėjo skirstytis, baubliais 

I pasipiktinusi, nors progra- 
ima da nebuvo pabaigta. Tą 
■šlykštų baublių elgėsi nega
ilima primesti vi lems komu
nistų simpatikams, nes, ir jų 

I tarpe buvo tokių, kurie pik- 
Itinosi baublių nekultūrin
gumu. Negana to, tie penki 
komiteto nariai, kurie norė
jo, kad komitetas pamintų 
po kojomis teisėtumą, o pa
remtų komunistų užsispyri
mą savo provokatorišką 
daibą nori suversti ant ko
miteto pirm. A. Frenzelio. 
Jų “L. Balso” 211 numery 
prirašyta nebūtų dalyku. 
Pacituosime tik vieną jų 
prasimanymų: “Reikia čia 
priminti, kad komiteto pir
mininkas visai neėmė do
mėn musų pasiūlymo, kad 
vakaro piimininkė perstaty
tu publikai, jog Užemeckie- 
nė aiškinasi, kad ji už vyro 
darbus neatsakanti ir nesi
jaučia kam nors nusidėjus.”

Štai tau “gudriosios” gal
vos. Tik dabar jie sužinojo 
kad Užumeckienė nėra Už- 
umeckis!

Taigi, gerb. Toronto lie
tuviai! Jus patys daugumo
je esate to įvykio liudinin
kai ir matote, kas šiame rei
kale yra kaltas. Musų komi
teto užsibrėžti darbai yra 
labai svarbus ir reikalauja 
iš musų vieningumo.- Mes 
buvome pasiryžę, nežiūrint 

į įvykusio nemalonumo, tęsti 
tą darbą toliau bendrai su 
tais pačiais komiteto visais 
nariais, ir 23 vasario diena 
buvo paskirta, kad išlyginti 
visus nesusipratimus. Bet iš
siuntinėjus komiteto na
riams pakvietimus į posėdį, 
gauname “L. Balsą,” kuris 
parodė, jog komunistai no
ri, kad bendras veikimas 
butų sugriautas. Todėl mes 
buvome priversti padaryti 
komiteto daugumos pasita
rimą ir tarne pasitarime pri
ėjome išvados, kad tolime
snis bendradarbiavimas su 
komunistais torontiečia i s 
vra neįmanomas, ir todėl 
komitieto posėdis tapo vien
balsiai atšauktas. Vieton 
to, nutarta šaukti artimiau
sioje ateityje masinį Toron
to lietuvių mitingą, kuriame 
komiteto dauguma paaiš
kins susirinkusiem esamąją 
padėtį ir patieks ateities 

1 planus. Mes visi trokštame 
anti-fašistinį darbą tęsti to
liau.

Jei tie žmonės, kurie va- 
idovauja komunistams, sup
ras, kad jų taktika yra ne-

1 apgalvota ir žalinga darbi-1 
; ninku klasei ir nuo jos atsi-1 
sakys; arba jeigu eiliniai 

I komunistų nariai supras sa- 
ivo vadų klaidas ir pasmerks 
jas, tuomet mes vėl galėsi- 

,me suiasti bendrą kalbą.
Šitą pareiškimą mes visi ■ 

vienbalsiai paremiant save i 
parašais:

Komiteto:

dies kovas, kurias ji veda 
prieš diktatorišką vyriausy
bę, reikalaudami politinės 
ir ekonominės laisvės.

Po rezoliucija įgaliota 
pasirašyti:

j. Yla, M. Vaišnoras, 
K. Kilikevičius.

BALTIMORE, MD.
Kaip čia lietuviai minėjoPirm. A. Fren

Sekr. A. Kcvaliunas j Lietuvos nepriklausomybę.
Narys N. Mankus, Į 
Narys J. Jokubynas 
Narė O. Indrelienė.

Toronto,
Kanada.

; Vasario 16 5-tą valandą 
Zakaro Lietuviu salėje buvo 
prakalbos ir padainavo ke- 
iatą dainelių Dainos drau
gijos choras. Lietuvos him
ną dainuojant, Tysliava 
aip nepaprastai stovėjo, 
tad atrodė lyg caro Rusi
os kareivis prieš feldfebelį 

ištempęs pasmakrį; mato
mai norėjo parodyt musų 
lietuviams savo fišistinį tau
tiškumą, kad lengvatikiai 
pamirštų apie jo “utėliu ap
graužtą poeziją.” Kalbėjo 
adv. T. Grajauskas; jis A- 
merikoje augęs jaunuolis, 
bet neblogai lietuvių kalbą 
vartoja. Antras kalbėjo Pi- 
variunas iš Pittsburgho, o 
trečias, tai “štedavas” Bal- 
timorės kalbėtojas Tyslia- 

' va. Prakalbos buvo mažojoj I — -- 1 1-v rf-v 1 r r. 4-

700 MONTREALO LIETU 
VIŲ PASMERKĖ TAUTI

NINKŲ DIKTATŪRĄ.
Vasario 20 d. visos Mont- 

| realo pašelpinės lietuvių 
draugijos bendrai minėjo 
Lietuvos nepriklausomybė? 
20 metų sukaktį ir priėmė 
rezoliuciją, pasmerkdami 
tautininkų fašistinę dikta
tūrą.
Buvo 3 kalbėtojai. Nuo 

D. L. K. Vytauto Kliubo 
kalbėjo J. Yla; nuo šv. Ka
zimiero-Jono Rymo Katali
kų D-jos kalbėjo M. Vaišno-;................ ............... ..........
ras, o nuo Lietuvos Sūnų ii Įšalėj/o* banketas'vėliau ~bu- 
Dukterų D-jos — K. Kilike- vo didžiojoj salėj. Ir pra- 
itiAiiiQ Pucforacic narcVoifč in. _• i__ i _ x . x_______vičius. Pastarasis perskaitė 
ir laišką, rašytą prieš pat 
mirtį savo namiškiams vals
tiečio A. Petrausko, kurį 
Smetonos fašistai sušaudė 
1936 metų 23 gegužės už 
dalyvavimą valstiečių strei
ke.

Susirinkimas priėmė šito
kią REZOLIUCIJĄ:

Montrealo lietuvių pašel- 
pinės draugijos — D. L. D. 
Vytauto Nepr. Kliubas, Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Paš. 
Dr-ja, šv. Kazimiero-Jono 
Rymo Katalikų Dr-ja ir Šv. 
Onos ir Elzbietos Moterų

kalbose ir bankete žmonių 
dalyvavo daug. Tik skun
džiasi, kad užsimokėjo po 
du doleriu, o gavo tik ko
šės; geresnę mėsą suvalgę 
ponai.

Žiauriai Nuplaktas Vaikutis.

i-

čia parodyta Mrs. Blanche Brown su savo 3 metų am
žiaus šuneliu. Įsidėmėkit juodus kirčius ant jo nugaros. 
JĮ taip sukapojo žiaurus tėvas, kuris buvo užtai areštuo
tas. Tai įvyko Baltimore).Moterims Pasiskaityt

A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
===== M. MICHELSONIENĖ.

IR VYRAI GAVO SAVO I rytam iš namų, nebūtų rei- 
TEISES. |kėję eiti prašyti valdiškos

Į pašalpos. Tenai kamantinė- 
‘ i jamas jisai pasisakė turįsNežinau kaip kitur, bet j 

Vasario 20 bažnytinėje pas mus Pittsburghe ir viso- 
salėj kunigai surengė kitą je Pennsylvanijoje 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo paminėjimą.
- Kunigas Mandelis pasa
kė, kad anas paminėjimas 
buvęs tik politikierių, o šis 
tai tikras. Jagamastėliui la
biausiai nepatiko, kad Lie
tuvių salėje buvo atėjęs ku-

Rymo Katalikių Dr-ja — | nig?s Keidošius ir atsivedė 
bendrai minėdamos 20 me- mokyklos vaikučius, kurie 
tų Lietuvos nepriklausomy- padainavo kelintą dainelių, 
bės sukaktuves, 20 vasario, Sulyg Mandehu, kun. Kei- 
1938 m., Kliubo salėje, 2161 došius nevertas nei atbulo 
St. Catherine st. E., Mont- Į kalnienaus nešioti, nes ne- 

Montrealol ietuviu priėmė i Lietuvių salę, o Mandelis 
tokia rezoliucija: " prisiekė į tą įstaigą nejkelt

kojos. Baltimorietis.
Mes griežtai protestuoja- __________

me prieš tautininkų-fašistų pifn \ xzr j 
diktatūrą ir prieš naują kon- 
stituciją, kuria norįma visiš
kai atimti Lietuvos žmo
nėms teisę dalyvauti bet ko
kiam valstybės reikalų

. . ! vyra; 
tam, tikruose santykiuose su 
savo žmonomis neturėjo jo
kių teisių.

Duokim sau, jei vyras su
sipykdavo su savo žmona, 
palikdavo ją ir išeidavo, tai Į 
žmona tokį vyrą skųsdavo 
teismui ir teismas priteisda- 
vo, kad vyras turi duoti jai 
užlaikymą. Bet kuomet mo- 

, teris pameta vyrą ir išeina, 
tai vyras negalėdavo jos 
skųsti teismui i 
sau užlaikymo,

žmoną, kuri jį išvijusi. Ji 
turinti gražaus turto ir biz
nį, bet jis badauja ir nori 
pašalpos. Pašalpos virši
ninkai patarė Almenai eiti į 
teismą ir reikalauti užlaiky
mo iš savo žmonos, ką Al
mena ir padadė.

Pittsburghietis.

GALĖJO BUT DAUG 
BLOGIAU.

Supykęs, kad jo moteris 
kuomet 
sunaus, 

kiek turto jo moteris turėtų, vienas newyorkietis pasigė-

ir reikalauti I pagimdė dukterį, 
nežiūrint jis norėjo ir tikėjosi

real, Canada, skaičiuje 700 pasiklausęs Mande uejo bebuvo tokio įstatymo, kad rė ir išėjęs gatvėn pradėjo 
moteris turėtų užlaikyti vy- daužyti krautuvių langus. 

Policija jį areštavo ir pasta-

SLA. 236 kp. moterys jau 
prisiruošė dainas, trim die
nom prieš paminėjimą Ado
mėlis susitikęs A. Frenzelį, 
klausia, ar dalyvaus daino
se ir SLA. narė Z. U.?—Jei 
ji dalyvaus, tai jisai tikrai 
žinąs, kad laike parengimo 
kils triukšmas. Užklaustas, 
kodėl toks triukšmas turės 
kilti, Adomėlis paaiškino 
sekamai: “Žinai. Užemec- 
kis yra užvedęs bylą prieš 
buvusį ‘Darbininkų Žodį,’ 
ir toji byla kainavusi jau 
virš $300.”

Jam buvo paaiškinta, kad 
M. Užemeckio byla neturi 
nieko bendra nei su musų, 
rengiamu paminėjimu, nei I 
su SLA. 236 kp. moterų dai
nininkėm. Mes rengiame 
paminėjimą visu Toronto 
lietuviu progresyvių organi
zacijų vardu, gi toji M. U. 
ir buvusio “D. Ž.” byla lie
čia tik komunistus ir pati 
M. U.

Adomėliui buvo pareikš
ta, kad visa, kas galima pa
daryti. tai tik privačiai pa
tarti Z. U., kad ji atsisakytų 
nuo dainavimo, kas ir buvo 
padaryta.

Sužinojusios apie tai SLA. 
236 kp. dainininkės, tokį 
komunistų statomą reikala
vimą pasmerkė ir pareiškė: 
Jei Z. U. neis dainuoti, tai 
mes visos neisime.

Vasario 11 d. buvo suruo-

Egipto Karalienė.

čia parodyta jaunoji Egipto karalienė Farida savo šliu- 
binėj šlėbėj, kurios “vuodega” turi 24 pėdas ilgio, visa 
nusagstyta perlais ir kainuoja ?3,000.

rą. Policija jį areštavo ir pasta-
i Gudrios moterys dažnai tė prieš teisėją, kuris jam 
tuo pasinaudodavo. Kol vy- pastebėjo: ,
ras jaunas, turi gerą darbą, | “Jei tu taip siunti dėl vie- 

' is” ir atiduoda nos mergaitės, tai ką tu da- 
savo žmonai, o ji deda pini- rytum, jeigu tavo moteris 

'gus į banką savo vardu. Vy-1butų pagimdžiusi 5 mer- 
rui pradėjus senti ir netekus 
darbo, jisai pasidaro na
muose nereikalingas. Žmo
nai dažnai pasidaboja jau
nesnis, na, ir žiūrėk, jau ji 
savo pasenusį vyrą pavaro. 
Gi pavarytam vyrui nieko 
kito nelikdavo, kaip tik eiti 
į kokią nors prieglaudą.

Yra buvę panašių atsitiki
mų ir tarp musų lietuvių, 
kur pavarytas nabagas vy
ras bastėsi iš vietos į vietą 
kaip niekam nereikalingas, 
o jo žmonelė gražiuose na
muose linksmai sau gyveno.

I Visi manė, kad taip ir turi 
būti. Tačiau, kaip kad žmo- 

Keleivio” skaitytojui. — nes sako, pasaulis vietoje 
nestovi — progresuoja.

Praeitą vasarą Pennsyl- Į 
vanijos legislatura išleido | 
tokį įstatymą, kuris ir vy- 

• rams pripažįsta lygias tei
ses su žmonomis. Jei mote
ris pavaro savo vyrą ir turi 
turto, tai ji turi duoti jam ir 
užlaikymą. O jei neduoda, 
tai vyras gali eiti i teismą ir 
per teismą reikalauti sau, 
užlaikymo iš savo žmonos, i

Bet iki šiol da neatsirado 
nei vienas vyras, kuriam bu
tų reikėję per teismą reika
lauti sau užlaikymo iš savo 
žmonos. Tik šiomis dieno
mis Pittsburgho laikraščiai 
pranešė kaip didelę nauje
nybę, kad tūlas Samuel Al
mena, pasiremdamas nauju 
įstatymu, apskundė savo 
žmoną ir reikalauja užlai-

ATSAKYMAI neša “pėde:

J. P 
raščiu

Trakimui. — Laik- 
pareiga yra infor-

sprendime, o visos teises no- muoti savo skaitytojus apie
1 ‘ viską, kas tik pasauly deda-rimą atiduoti niekeno ne

rinktam, bet, diktatoriškai įsi. Ispanijoj ir Kinijoje eina 
pasiskelbusiam prezidentui, karas, kuris da gali apimti 

Mes reikalaujame atstei- vi?a. pasaulį,, ir jeigu laik- 
gti demokratinę tvarka Lie- rasc,a.l aJ’,a ta> ™'asvty, tai 
tavoj ir laikytis Steigiamojo !tam )le tiktų? Jie rašo 
Šeinio nustatytos Konstitu- lr aPle vietinius reikalus;

J - - tačiau mokesčių sumazint 
laikraščiai negali. Mitingus 
šaukti ir protestus ruošti, tai 
organizacijų reikalas, ne 
laikraščių redakcijų. Socia- 
lįstų ir komunistų tikslai y- 

į_ ra tie patys, bet taktika ki
tokia. Taigi, taktika ir pada
ro skirtumą.

cijos; mesĮ( reikalaujame 
tuojaus paleidi dabartinį 
seimą, vadinamą^ “tautos at
stovybe,” ir paskelbti nau
jus Seimo rinkimus, leid
žiant visiems Lietuvos žmo
nėms per Savo organizaci
jas statyti k&hditatus ir lais
vai darbuotis':už jų išrinki
mą. Kol tas bus padaryta, 
mes reikalaujame:-—

1. Panaikinti karo lauko 
teismus ir koncentracijos 
stovyklas;

2. Grąžinti organizacijų,

Greičiausis ir pigiausis bū
das nuvalyti surūdijusį plie
ną ar geležį, tai išaliejuoti 
surūdijusią vietą ir nušveis
ti šmirgeliu (emery cloth)

maites, taip kaip pagarsėju
si Kanados francuzė Dion
ne?”

Vyras tylėjo galvą nulei
dęs, nes suprato, ' jog viena 
mergaitė' dar nėra tokia* di
delė' nelaimė. Galėjo būti 
daug blogiau.

Keisti tie vyrai, kurie'pyk- 
sta susilaukę mergaitės, o 
ne vaiko. Kad žmonija gy
vuotų, pasauly reikia tiek 
pat moterų, kiek ir, vyrų.

Tegul tik tokie karštagal
viai ir saumyliai tėvai pasi
teirauja, o jie pamatys, jog 
susilaukus senatvės, tėvai 
dažniau randa prieglaudą, 
priežiūrą ir pagelbą p^s 
dukteris, negu pas sūnūs. 
Daugumas sūnų, apsivedę, 
senus savo tėvus visai už
miršta. į

spaudos, žodžio ir susirinki- Bet jeigu daiktas yra toks, 
mų laisvę ir teises visiems kad šveisti jo negalima, tai
LietuVos žmonėms, garan- tenka vartosi cheminį būdą, 

i tuotas Steigiamojo Seimo ~
Konstitucija, už kurias Lie
tuvos žmonės kovojo prieš 
dvidešimta metų, laike Lie
tuvos Nepriklausomybės at-

I gavimo;
3. Kad 20 mętų Lietuvos 

Nepriklausomybės ii r o g a 
butų suteikta amnestija vi
siems prieš-fašistiniams ka- 

. kaliniams, kurie įkalinti už 
tai, kad jie kovojo dėl žmo
nių buklęs pagerinimo, arba 
reikalavo^ demokratinių tei
sių, atkovotų prieš dvide
šimts metų. 1

Mes griežtai stovėsime 
už šiuos reikalavimus tol, 
kol jie bus išpildyti ir visuo
met remsime Lietuvos liau-

VIS TAI DĖL JOS LABO.
Moteris pradėjo skųstis 

vyrui, kad jis visur dalyvau
ja ir važinėja, nuolatos ją 
vieną palikdamas. “Netik 
kad vakarais, bet kartais ir 
naktimis man reikia vienai 
namuose būti,” rugojo ji.

“Tai vis dėl tavęs, mielo
ji,” aiškinasi jis. “Matai, aš 
jau po biskį pradedu nesvei
kuoti ir bijau, kad nenumir- 
čiau kol tu da nepripratus 
viena būti. Taigi noriu, kad 
jau iš kalno pradėtum prie 
to pratintis.”

Reikia nupirkti vaistinėj 1 
unciją Ammonium Citrate 
ir ištirpint šitą druską kvor
toj karšto vandens. Sudėti i 
tą skiedinį surūdiję įrankiai 
ar mašinų dalys tuoj at- 
mirks ir nusivalys. Nuvaly
tus daiktus reikia gerai nu
plauti tyru karštu vandeniu 
ir paskui gerai nusausinti.

J. Gumauskui. — Ačiū UŽ 
iškarpą, bet neverta apie 
tuos žmones rašyti.

J. C. Varnai. — Prie pro
gos sunaudosime. Ačiū.

F. Milžinskui. — Už a-J Tačiau Almena pats ne- 
nekdotas ačiū, prie progos butų susipratęs, kad toks į-, 
sunaudosime. statymas yra, jei jam, išva- šyti ką nors originalaus.

ATSAKYMAI.
Draugei P. Aušiurieneii 

Ačiū už iškarpą. Prie pro
gos išversime ir sunaudosi
me. Prašome draugės para-
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

KAIP VILAI KIŠKIŲ STEPAS SU KLE-\ 
BONU BALEVO.IO.

Fašistiškas Sportas.
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nuolatos ją 
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>et kartais ir 
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s. “Matai, aš 
įdedu nesvei- 
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i nepripratus 
gi noriu, kad 
•adėtum prie

YMAI.
Aušiurienei: 

ą. Prie pro- 
ir sunaudosi- 
[raugės para
ginamus.

Vilaikiškių kaime, Kruo
nio vals. gyvena pasiturįs 
ūkininkas Danišaūskas. Da 
nišauskas jau nuo seno dir
ba statines. Statines jis pati 
dirba ir dar samdo kelis 
darbininkus meisterius. Da 
nišauskas apsiėmė “Mais 
tui” dirbti statines (taukarr 
pilti) ir dirbo. Danišauskas 
darbą pasiskirstė taip, kac 
tėvas su darbininkais stati 
nes gamino, o sūnūs Stepo 
nas statines veždavo į “Mai 
stą” ir atlikinėdavo įvairias 
pinigines operacijas: .paga 
sąskaitas, paini d a v o i: 
“Maisto” pinigus, apyvarta 
tėvo pasirašytus vekseliu: 
diskorituod avo Lietuvos 
banko Kaišiadorių skyrių 
je. Nors Stepas tik 17 metų 
amžiaus, bet yra žvalus, ap
sukrus vaikynas, dėl to tėvų 
ir visos šeimos turi didelį 
pasitikėjimą.

Stepas, be ko kita, gera 
sugyveno ir su vienu netoli
mo miestelio klebonu. Kle
bonas mėgstąs išgerti ir pa
silinksminti. Tai juodu su 
Stepu ir pradėjo plačiau 
gyventi. Kadangi Stepas vis 
eina pas kleboną, tai tė
vams nekyla jokio abejoji
mo, kad jų Stepas galėtų ką 
negera daryti; priešingai, 
jie manė, kad jų Stepas su 
Idebonu labai geru keliu ei
na. Ypač Stepo motina 
džiaugusis, kad jos sūnūs su 
klebonu sugyvena, kaip bro
liai.

O Stepas su klebonu pra
dėjo plačiai gyventi: gerti, 
ūžti.

Klebonas turi automobilį, 
o Stepas labai mėgsta auto
mobiliu pasivažinėti, tai 
juodu su klebonu pradėjo 
važinėti į Kauną. Už atveži
mą į Kauną klebonas iš Ste
po už automobilį imdavęs 
po 100 litų.

Atvykęs į Kauną, Stepas 
su klebonu eina į žinomus 
restoranus, kur galima ne tik 
išgerti ir pavalgyti, bet ir su 
“panelėmis” pasilinksminti.

Už sąskaitas restoranuo
se vis mokėdavęs Stepas.

Taip plačiai gyventi Ste
pui pritrukę pinigų, tai jis 
pradėjo sąskaitas klastosi: 
susitarė su “Maisto” tarnau
toju Albertu Pavliku ir są
skaitose įrašydavo statinių 
kelis syk daugiau, negu at
veža ir neteisėtai imdavo 
pinigus. Bet ir to maža Ste
po išlaidoms buvo.
,, ..Stepas pradėjo vekseliuo
se padirbinėti tėvo parašus 
ir tuos suklastuotus vekse
lius diskontuoti Lietuvos 
banko Kaišiadorių skyriuje.

Kadangi klebonas banko 
sferose buvęs irgi gerą žodį 
taręs apie Stepą, tai bankas, 
nieko blogo nemanydamas, 
vekselius ir diskontuodavęs.

Tokiu budu pagal suklas
totus vekselius Stepas išga
vo apie 8,000 litų.

Iš gautų pinigų Stepas 
apie 4,000 litų -sumokėjęs 
klebonui (už automobilį ir 
restoranuose sąskaitas ap
mokėdavęs).

Kai pinigus pradėjo pa
gal suklastotus vekselius 
imti, tada ir prasidėjęs pats 
linksmiausias gyvenimas.

Tėvas vieną vekselį iš
pirkęs, antrą (Stepas vieną 
kitą vekselį diskontavęs ir 

"su tikru tėvo parašu, nes jis 
tvarkė statinių dirbtuvės pi
niginius reikalus), bet pas
kui — žiuri, vekselių para
šai padirbti. Susirūpinęs tė
vas, pasiskundė atitinka
moms įstaigoms. Tuojau vis
kas ir ėmė kilti aikštėn.

“Maisto” tarnautojas Al. 
Pavlikas buvo suimtas, o 
byla perduota teismo tardy
tojui.

Dėl Stepo “žygių” irgi 
daroma kvota, kuri taip pat 
bus perduota tardytojui.

užsirukė už 460 
litų.

Dusetos. Sausio 19 d. Sa- 
' dumi kaimo ūkininkas A 
Mažeika atvažiavo į turgų 
pirkti arklio. Jam beside- 
tant, priėjo nepažįstamas 
žmogus ir sakėsi suderėjęs 
arklį, bet nepažįstąs, kiek 
as arklys gali turėti metų, 
lis prašė Mažeiką, kad pa
žiūrėtu ir jam pasakytų. 
Mažeika pasakė ir dar pasi
gyrė, kad taip pat norįs nu- 
-ipirkti arklį. Jiedu įsišne-

I kėjo. Nepažįstamasis pa- 
! kvietė Mažeiką, pažinčiai 
sustiprinti, išgerti bent pus
butelį. Nepažįstamasis pa
siūlė Mažeikai papirosą, ku
rį surukęs nepajuto, kaip iš 
kišenės jam ištraukė 460 li
tų. Matomai, papirosas bu
vo užnuodytas, nes vaikai 
rado jį be sąmonės. Nuga
benus pas gydytoją pasise
kė atgaivinti ir dabar vėl 
sveikas. Nusikaltėlio Ilgšio] 
dar nesurasta.

DIRBA BIRŽŲ-PASVA- 
LIO PLENTĄ.

Pasvalys. Šiomis dieno
mis iš Panevėžio atvyko a- 
pie 130 plento darbininkų, 
akmenų skaldytojų, kurie 
yra savo srities darbo spe
cialistai : tokius stambius 
akmenius taip greitai ir vy
kusiai su geležiniais kūjais 
triuškina, kaip kiaušinius, 
padarydami smulkią ak
mens skaldą.

Nuo Panevėžio iki Pum
pėnų plentas jau gatavas, 
vartojamas susisiekimui. 
Norima tą plentą sujungti ir 
su Pasvaliu. Nuo Biržų taip 
pat varomi plento darbai 
link Pasvalio.

PANEVĖŽIO APYLINKĖJ 
SNIEGAS LAUŽO STO

GUS.
Rozalimas. Šįmet sniego 

danga daug storesnė, kaip 
būdavo kitais metais. Kai 
kur ypatingai daug sniego 
prinešė ant stogų. Stogai 
neišlaikydami griūva. Ro
zalimo apylinkėje įgriuvo 
keliatas 
trobesių 
Štai, Stasiui Čekanauskui 
Žigmantiškių • kaime ant 
tvarto sugriuvo stogas —su
lūžo gegnės, taip atsitiko ii 
kitiems.

stojų ir keliatas 
visai sugriuvo.

štai, kokio sporto Mussolinis mokina Italijos kareivius— 
šokti per stačiai sustatytus durtuvus. Bet ateis laikas, kuo
met kareiviai lieps ir jam pačiam peršokti per tokią tvorą.

LIETUVA TURI JAU 11 
PREKYBOS LA1VUKU.
Sausio mėnesio pradžioje 

Klaipėdos laivininkystės 
bendrovė “Sandėlis” nupir
ko iš graikų vieną laivą 
1128 tonų talpumo. Jis pa
vadintas “Neringa.” Šis lai
vas dabar yra Antverpeno 
uoste, Belgijoje, kur ji per
ima ten nuvykusi lietuviš
koji įgula. “Neringa,” gre
ta “Nidos,” bus antras “San
dėlio” laivas.

Taigi, dabar Lietuvos pre
kybos laivynas turės jau 11 
laivų, iš viso apie 10,000 to
nų talpumo. Vadinasi, sudė
jus visus į krūvą, pasidary
tų jau nevisai mažas vienas 
laivas.

j Šliupo Vietoje Apsi- Vaiduoklis Medekšų Dvare, Viduklėje, 
vogė Smetonininkas.
Palangos burmistras Krau
jelis nušlavė apie 30,000 

litu.
Kaip praneša “Lietuvos 

Ūkininkas.” Šiaulių apy
gardos teismo išvažiuoja
moji sesija Kretingoje svar
stė Palangos burmistro Vla
do Kraujelio bylą dėl pini
gų išvogimo ir dokumentų 
klastojimo.

Seniau Palangoj burmist
ru buvo Dr. Jonas šliupas. 
Tautininkai jį ai' 
statė jo vieton saviškį Krau-

Medekšų dvaras esąs pil-1 nesurado. Viršui šių pože
mis paslapčių... Čia esą bau-mių, skiepų auga sodas ir 
gu, pasak senųjų pasakoji- J jazminai alyvos... Kalba
mų, eiti naktį į sodą, baugu ma, kad esą dar daug neži- 
buti vienam kambary ir lo-inomų požemių, o juose pa
voja nevisuomet vaiduokliai slėpta daug ginklų, lobių... 
duoda ramybę...

Kartą čia į svečius atvyko 
giminės dabartinių dvaro 
valdytojų — pasakoja Po
cienė iš Nemakščių. — Bu
vo vidudienis ir pats darby
metis. Aplinkui buvo tylu. 
Jie pasibeldė į vienas, kitas 
duris, bet niekas neatsilie- 

tlcido ir pa- pė. “Darbymetė, matyti, dir
ba laukuose,” pamanė sve
čiai ir ėjo Į kambarius. Be
laukdami grįžtant, išgirdo 
gretimam kambary snekas. 
Pravėrė duris ir išsigando. 
Prie pliušu dengto stalo sė
dėjo galionuoti generolai ii 
lošė kortomis. Prie kito gre
timo stalo girkšnojo vyną su 
senoviškais rubais apsiren- EIDAMAS PAS PANELĘ

Tiesa, šis dvaras esąs ir 
istorinis. Kaž kada priklau
sęs žemaičių seniūnams. Čia 
visuomet gyvendavo įžymus 
ponai, pasižymėję avantiū
romis, žinomi karais. Šis 
dvaras davė karininkų ir 
švedų karams ir Napoleo
nui ir lenkų vienam ir ant
ram sukilimui.

Paskutinysis dvaro ponas 
Medekša yra palaidotas Ne
makščių kapinėse, šeimos 
skiepe.

Jis buvęs balzamuotas, 
bet dabar jo palaikai baigia 
irti.

DA NELEIDŽIA ANTRA
JAM STIKLO FABRIKUI 

VEIKTI.
Petrašiūnuose yra pasta

tytas naujas stiklo fabri
kas. Specialė komisija nu
važiavo jį apžiūrėti ir rado, 
kad jis da negali pradėt 
dirbti, nes yra daug truku
mų. Komisija nutarė leisti 
pradėti fabrikui veikti tik 
tada, kai bus sutvarkyta fa
briko patalpų stogo kon
strukcija, padarytos iš stip
rios medžiagos grindys ir į- 
rengta darbininkams apšil
dyta valgykla. Kitiems 
smulkesniems trukumams 
pašalinti duotas 3 mėn. ter
minas.
NORĖJO IŠPLĖŠTI KO

OPERATYVĄ.
Žarėnų miestely, Kruo

pių valsčiuje, Šiaulių ap
skrity, 8 sausio naktį norėjo 
išplėšti Žarėnų-Latvelių ko
operatyvą. Vienas duris at
rakino, o antrose išgręžė 
skylę, norėdami atkabinti 
kablį, bet'begręžiant pajuto 
kooperatyvo vedėjas Jara- 
minas ir piktadarius pradė
jo vytis. Pasivijus apie 5—6 
kilometrus, vieną vagį pa
gavo miške. Netrukus buvo 
suimtas ir antras vagis.
BESIBYLINĖDAMAS SU
SIJAUDINO IR TEISME 

MIRĖ.
Darbėnų miestelio gyven

tai.yra Babtų gyventojas tojas M. Zimonas, 62 metų 
Stasys- Kuoptas, 35 metu amžiaus, Kretingos apylin- 
amžiaus. Manoma, kad jis kės teisme turėjo bylą. Del 
nužudytas keršto tikslams, bylos, sprendimo jis susijau- 
------------------------------------- dino ir teismo bute mirė.

PER DVI DIENAS NUŠO
VĖ 177 ZUIKIUS.

Pakruojaus urėdijoj, Jo
niškėlio girininkijoje, Gire
lės miške buvo surengta me
džioklė. Keturiolika me
džiotojų dvi dienas medžio
ję ir nušovė 177 kiškius, vie
ną lapę ir vieną stirną.

Už stirnos nušovimą vie
tos girininkas medžioto
jams surašė protokolą.
IŠAIŠKINTAS MAIŠE RA

STAS LAVONAS.
Jau buvo rašyta, kad ne

toli Raudondvario Kudrėnų 
link rastas nužudytas ir mai
šau įkištas pilietis. Krimina
linė policija išaiškino, kad

C ■

EKSKURSIJA
I OEioyqDel informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAzLt.rUS 
168 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

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

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBA 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vornan St., Worcester, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Detroit. Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago, Ill.

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING 
CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
6820 Superior Avo., 

Cleveland, Ohio

A. VARA SIUS 
206 All Nations Bank Building 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pc.

Rengia ir prižiūri 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks is New Yorko .

GEGUŽES 3čia 1933
9

Greiti traukiniai prie pat laivo 
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Būdamas uolus tautinin
kas ir prieidamas prie ka
sos, ponas Kraujelis pradė
jo vogti iš kasos sumokėtus 
gyventojų mokesčius ir ki
tokius pinigus. Jis vogė nuo 
1934 iki 1936 melų, pakol 
išvogė išviso daugiau kaip 
30,000 litu. Kad vagystę pa- gę ponai. Suprantama, sve-' SUŠALO KAVALIERIUS, 
slėpus, Kraujelis klastojo' čiai kūrė pro duris ir nors _...... , .

greit kilo audra, pradėjo! Pikainių kaimo laukuose 
lyti, bet j namus jau nėjo iki anądien rastas susalęs ir 
sugrįžo patys namiškiai. į apipustytas Jonas Nagree- 
Apėjo visus kambarius,—ii *
jie buvo tušti. Tik kampe te- , j’ra'lz"’,s buvo manyta, 
beraizgė siulus voras ir te- “ Nagreekas nužudytas, 
buvo svečiu paliktos atviros fet skrodimas ir tardymas 
durys “ | konstatavo, kad Nagreekas

Ir pa^ dvaras nuostabusAu^^k-jo tok5os jo mh.
murus. Pilnas požemių Kiti ti(?s aplinjįybės. 
požemiai nueina net toli uz 
dvaro. Man pačiam teko į- Nagreekas artimame so- 
eiti i šiuos giliai išmūrytus džiuje turėjo merginą, ku- 
požemius. Eini žibinto lydi- rią buvęs įsimylėjęs ir lan- 
mas ir, rodos, lyg iš kata- kydavęs.
kombų daugiau nebegrįši. Trijų Karalių dieną jis 
Jie panašus į kambarius, su irgi nutaręs savo mylimą at- 
perėjimais iš vieno į kitą, lankyti. Išėjęs jau gerokai 
Ca! tedėl ir legendų žmo- išsigėręs ir beeidamas Jau
nės susidarė. Vokiečių oku- j kuose savo reikalu atsisė- 
pacijos metu čia slėpdavo dęs. Kadangi buvo smarkiai 
geruosius arklius. Sako vo- išgėręs, x ’
kiečiai visus musų namus, snudęs nuvirto ir sušalo. Pa
laukus iškratė, bet arklių' skui sniegas jį apipustė.

slėpus, 1 
dokumentus.

I Teismas nubaudė vagį ke
turiais metais sunkiųjų dar- 

ibų kalėjimo. Be to, priteisė 
sugrąžinti miesto savivaldy
bei pavogtus pinigus.

Kraujelis dabar yra užda
rytas Bajorų kalėjime.

IŠ ŽUVINTU EŽERO TO
NAIS IŠTRAUKIAMA 

ŽUVIES.
Miškų departamento ži

niomis, dabar Žuvintu eže
re, Simno vals., einanti in
tensyvi žvejyba. Apie 20 
vyrų žvejoja “Nevado” tin-1 
klu (tinklas traukiamas po : todėl
ledu) ir per dieną esą iš
traukiama po kelis tonus žu
vies.

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduoles, Kurios Pa
naikina Zilimą, Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų j 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
-otį • taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už j 
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, III.

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

tai užsnūdo, o už

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 

Į LIETUVĄ!

"GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?"

Plauk tiesiog į

x ... KLAIPĖDĄ
€ ° laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
21 d.

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

Išplauks iš New York’o gegužės
štai yra Jums gera proga aplankyti Lietuva 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog j Klai
peda per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmeniš
kai vadovauja PIJUS BUKŠNAIT1S, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

Pntogųs kambariai, 
bariai, plaukiojimo 
pramogos, mandagus 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusį Kiel Ka
nalą. Smulkesnių Informacijų kreipkitės pas 
saVo vietinį agentą nrba

3U3 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saules 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

Senovės Lietuvių žinyžia

Ypatinf-ni dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9. Kovo 2 d., 1938 m

Vietinės Žinios
VARGAS BUS KNYGŲ 

RAŠYTOJAMS.

Kun. Krušnauskas sako, 
kad tie svieto tvirkintojai 

turės kepti peklos liepsnose.
Cambridge, Mass. —Mes,1 

šio miesto darbininkai, irgi 
riesnaudžiam. Norėdami | 
daugiau apsišviesti, 
sario f

kajį pamokslą, priėjome 
prie nuomonės ir viešai skel- 

i biam, kad Biblijos ir pana
šių knygų reikia saugotis.

Darbininkas.

Atėjo Sovietų laivas su 
anglimis.

East Bostone šiandiėn 
» 13 va- stovi laivas, ant kurio ples- 

surengėm prakalbas ciena raudona vėliava. Prįe- 
ir parsikvietėm iš Worces- piaukoj ties tuo laivu stovi 
torio kunigą Krušnauską. būrys policijos. Bet polic- 
Na, ir švietė gi jis mus. To-Įmąnar tos “baisios” vėliavos 
kių dalykų nei 15-to amžiaus nuo laivo stiebo netraukia, 
davatkos nežinojo, kokių ;jje buvo pašaukti prieplau- 
mums pripasakojo šitas ku-|kon tik dėl to, kad bostonie- 
nigėlis. Sako, kitąsyk buvo' čįai nesusirinktų pareikšti 
—gyveno du vyrai. Vienas taį vėliavai savo simpatijų, 
jų rašė knygas, o kitas žmo- Mat, kažin kas paleido gan- 
ries žudė. Po mirties abudu j cią; kad Sovietų Rusi jos 
buvo nugrūsti į peklą. Vėl-j draugai planuoja draugišką 
niai kiekvieną jų įsodino į eiseną prie to laivo ir įįeiks 
atskirą katilą ir užkure ug- j j0 kapitonui gelių vainiką, 
nį. Po galvažudžio katilu ;Klerikališkai reakcinė airių 
ugnis tuoj užgeso, o po to, > valdžia nusigando:
ką knygas rašė, degė vis' Laivo vardas yra “Mak- 
smargiau ir smarkiau. Tada sjm Gorkij:” Jis atvežė Bos- 
rąšytojas ir klausia: ”I$o-jtonan rusiškos anglies. Sa- 
dėl po galvažudžio kalitu i koma, kad per metus bosto- 
ugnis jau užgeso, o po ma-|nječiai suvartoja šito kuro 
nuoju vis dega?” J- 1 • 
girdo iš aukštybių balsą: 
“Po tąvo katilu dega dėl to, 
kad tavo prasižengimas yra 
daug baisesnis, negu to gal
važudžio. Jo griekai jau pa
sibaigė, o tavo parašytas ne
doras, knygas ir dabar žmo
nės Skaito ir eina iš doros labai 
kelio.”

i Tai matot, kaip jegamas- 
liš Krušnauskas gražiai mus 
pamokino. Geriau užnjušti 
žmogų, negu knygą para
šyti ! ;

■ Bet kadangi jis aiškiai 
nepasakė, kokios knygos y- 
ra nedoros, tai mes paskui 
besiginčydami priėjom prie 
išvados, kad iš visu blogiau
sia knyga yra Biblija, nes 
žmonės dažnai tą knygą 
skaitydami išeina iš proto, 
o kiti pridaro visokių nedo
rybių. Pavyzdžiui, Kanado
je kunigas D. anais Inetai? 
nužudė savo brolėną, kad 
pasiglemžus $10,000 ap-

Ir jis iš-jrjpie 500,000 tonų. Kas tik 
rusiškos anglies nusi

pirko, tas jau nenori kito
kios pirkti, nes ji labai ge
ra. Ji labai lengvai užsiku- 
ria, gerai dega ir nepalieka 
nei akmenų, nei pelenų. Ži
noma, šis tas atsimeta, bet 
___ i mažai: sudeginus 2 
tonu anglies, pasidaro ne
daugiau kaip viena bačka 
liekanų, tuo tarjju kai iš a- 
merikoniškos anglies lieka 
apie trečdalis akmenų ir pe
lenų.

Toliau nuo Bostono rusiš
koji anglis tačiau nenueina, 
nes geležinkelis perbrąn- 
giai kainuoja.
Suėmė nelegalių operacijų 

“kliniką.”
Bay distrikte, kur 
“aukštesnės” klasės 

policija

Moterų Ratelis minėjo sa
vo sukaktį.

Tai buvo M. Žinyčioj pe- 
Tai buvo M. Žinyčiojė 

pereito nedėldienio vaka- 
Vakarienė buvo gera. Dr. 
Pilka ir Kučinskas pagyrė 
Moterų Ratelio darbą ir pa
linkėjo ilgų metų. Lozickio 
orkestrą sugrojo maršą. Su
vaidinta scenos veikalėlis 
“Lietuvos Kaimietė,” kas ir
gi patiko svečiams. Ypač ge
rai vaidino Skoląstika Ja- 
nauskienė, Uršulė šiurilie- 
nė, M. Simonavičienė ir Va- 
lukonienė. Basanavičiaus 
sekstetas gerai sudainavo 
keliatą dainų. Vakarą vedė 
min. B. F. Kubilius. Rep.

Margumynų vakaras.
Kovo 6 d., sekmadieny, 

nuo 7 vakaro, svetainėje 
376 Broadway, prie Savings 
banko, bus puikus Įvairių 
žaislų vakaras, su skaniais 
užkandžiais ir gera muzika- 
le programa. Rengia ALD- 
LD. 2 kp. moterų skyrius. 
Kviečiame visus atsilankyti 
ir linksmai praleisti vakarą. 
Įžanga tik 10c. Rengėjos.

Lietuviškos pavardės.
Pereitą nedėldienį ant 

Broadway ir Washington st. 
skersgatvio apvilto automo
bilius, kuriuo du airišiai ve
žėsi dvi South Bostono mer
ginas, Eleną Judžinskaitę, 
19 metų amžiaus, ir Oną 
Venesky, taip pat 19 metų 
amžiaus. Abidvi merginos

SVEIKATOS IR KULTŪROS 
PASKAITOS.

Visiems viešai pranešame, ir 
visus kviečiame lankyti Sveika
tos ir Kultūros bei Mokslo pa
skaitas, kurios bus duodamos 
sekmadienių vakarais iki 13 ge
gužės. Visos paskaitos įvyks 
Lietuvių M. žinyčios didelėj 
svetainėj, kampas E. 4th st At
lantic Sts., So. Bostone. Išviso 
bus septynios paskaitos. Kiek
viena paskaita bus pamarginta 

i muzika ir dainomis. Sekančios 
dainuoti: 
sekstetas, 
šešios Bi-

Tunely traukinys užmušė i 
žmogų.

Pereitą subatą po pietų I 
Park streeto požemy trau
kinys užmušė vyrą, kuris vė
liau buvo išaiškintas kaip 
Julius P. Wheeler, 62 metų 
amžiaus, nevedęs. Žmonės, 
kurie matė šį įvykį, sako, 
kad Wheeler tyčia nušoko 
nuo platformos po traukinio 
ratais. Viena moteris susi-1 
jaudinus pasakojo, kad jis 
per plauką tik ir jos nenu
stums nuo platformos besi
verždamas šokti žemyn.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomii ir švcntadieniaii 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central ikv, 

CAMBRIDGE, MASS.

Tclefonu 21114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Saugoja laivų dirbtuves.
Pradėjus valdžiai statyti I P'^ižadėjo

- - -IDr. Basanavičiaus
Laisves vyru grupe, 
rutės, Ignas Kubiliūnas, Longi
nas Buinis, Jr., ir kitos grupęs 
yra pakviestos dalyvauti muzi
koj ir dainose. Kviečia ir rengia 
188 SLA. kuopos 
mitetas.

Prelegentai tų 
sekantieji: Dr. D. 
Repshis, adv. 
Dr. Anthony West, Prof. B. F.
Kubilius, red. S. Michelsonas, Į 
Dr. D. W. Miller, aptiekorius j 
Zigmas Barisas. Jie teiks pa
skaitas įvairiomis temomis.

Pirmoji paskaita įvyks nedė- 
lioj, Lietuvių M. žinyčioj, šių 
metų 6 kovo, ' lygiai 7 valandą 
vakare. Publika yra prašoma 
nesivėluoti, nes kurie ateis per 
vėlai, tiem duris bus uždarytos, 
ir nebus leidžiami įeiti į paskai
tas.

Pirmą paskaitą duos Dr. D. 
Pilka temoj: širdies mechanika 
ir jos svarba. Paskaita bus pa
marginta Dr. Basanavičiaus 
sekstetu.

Antrą paskaitą duos Dr. D. 
Pilka temoj: širdis, jos ligos ir 
kaip nuo jų apsisaugoti. Šioji 
paskaita bus pamarginta Lais
vės vyru grupe, šioji paskaita 
įvyks nedėlioj, 13 kovo, 7:30 
valandą vakare.

Prašome visų ateiti laiku. 
Įžanga bus imama- nuo ypatos.

188 SLA. kp. Paskaitų K-tas.

karo laivus, visos laivų dirb
tuvės Naujoj Anglijoj tapo 
apstatytos federates val
džios agentais. Sargyba 
primena didžiojo karo lai
kus. Nuo vandens pusės 
dirbtuves daboja pakraščių 
sargybos laiveliai. Pašali
niai žmonės visai neįlei
džiami. Darbininkai taipgi 
dabojami. Sakoma, kad at
sirado daug svetimų šnipų.

Pasekmingas balius.
Vasario 26 d. buvo Dor.

paskaitų Ko-

paskaitų bus
Pilka, Dr. J. 

F. J. Bagočius,

N(

Parsiduoda Namas.
3 šeimynų, 11 kambarių, arti Car

ney 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.

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.

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

j AKIŲ DAKTARAS •
I Ištaiso defektuotas akiš ir tinka- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
Į zamirrttoju ir priskiriu akinius.
t 114 Summer Street, j 

LAWRENCE, MASS.
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ATIDARO NAUJĄ ČEVE- 

RYKŲ STORĄ.
Juozapas G. Pečiulis, gerai 

žinomas So. Bostono lietuviams, 
atidaro Naują čeverykų Storą, 
po num. 447 Broadway, South 
Bostone. Pas jį galėsite gauti 
čeverykų visai savo šeimynai. 
OVER GLOBE čeverykus ir ki
tų žymių išdirbysčių vyrams ir 
augantiems vaikinams, 
rims Arch
pavasarinių madų ir didelis pa
sirinkimas. Taipgi ir vaiku
čiams čeverykučių. Atidarys 
vasario 19. Visi lietuviai užeikit 
pas J. Pečiulį, 447 Broadway.

buvo. sužeistos, Judžinskai- 359 kp. metinis balius Lie
tuvių Svetainėje ant E st., ir 
puikiai pavyko. Atsilankė 
apie 600 publikos. Rengėjai 
turėjo daug nesmagumo 
gaut leidimą turėt alaus, bet 
per dideles pastangas p-nios 
Aleknienės ir kitų draugių 
licensing board leidimą da
vė. Svečių matėsi iš Milfor- 
do, Lynno ir net iš Worces- 
terio. Dovanas laimėjo sa
kantieji: Mary Corcoran ir 
jaunasis John Akunevich. 
Trečios dovanos neatsiėmė. 
Turintis numerį 29051 lai 
kreipiasi į “Keleivio” ofisą. 
Visiems atsilankiusiems ren
gėjai taria, širdingą ačiū.

Rep. M.

ŽINYČIOS PATARNA- 
VIMO OFISAS.

2 ATLANTIC ST., SO. BOSTONE. 
Ateikite šiose valandose: 
Rytais nuo 8:30 iki 9:15. 
Penktadienio vakarais nuo 6 iki 8. 
šeštadienio rytais nuo 9:30 iki 12. 
Bile atsitikime ar bėdoj ateikite į 

musų ofisą. Turime tinkamo patyri
mo žmonėms ''padėti ir patarti.

Daug pinigų sutaupysite ir ruper- 
■ių netiiresite. Vi-iems durys yra at
daros.

tė labai sunkiai; jai sulau
žytos abidvi kojos ir, rodos, 
pramušta galva. Spren
džiant iš pavardžių, abidvi 
gali but lietuvaitės.

Radio programa.
Kovo 6, Bostono lietuvių 

radio programa, per stotį 
WORL (920-kil.) kaip 9:30 
ryto bus sekanti: (1) Ketu
rių Karalių orkestrą iš So. 
Bostono; "(2) Dainininkė 
Ona Mineikiutė, iš Montel- 
los; (3) Kdrnetistas Miko
las Petrušaitis, iš So. Bos
tono.

Mote-
čeverykai vėliausių

Back 
gyvena 
žmonės, policija susekė 
“kliniką,” kur buvo daromi 
abortai moterims ir mergi- 

_ . . noms. Policija rado tenai 5
draudos už jo gyvastį; kun. j moteris ir vieną 14 metų 
Macochas nuplėšė nuo “ste- mergaitę, kuri buvo atvykus 
buklingosios” čenstakavos “ *
panelės švenčiausios bran
genybes, kartu su broliu 
pardavė jas žydams ir, ne
galėdamas pinigais pasida
lyti, nužudė savo brolį; gi 
pralotas Olšauskas Biblijos 
prisiskaitęs pasmaugė Birš
tono krūmuose savo meilu
že Ustjanauskienę; New 
Yorko katalikų kun. Šmitas, 
taip pat uolus šventraščio 
škaitytojas, papiovė savo 
gaspadinę Oną Aumuler. O 
kur kunigo Kuprevičiaus 
darbeliai? Kas dabar Ispa
nijoj žudo žmones ir degina 
miestus, jeigu ne tie, ką Bib
lija skaito?

Taigi mes, Cambridge’- 
aus darbininkai, išklausę 
kun. Krušnausko moksliš-

iš Newtono “ant operaci
jos.” Abortus darydavęs 
“daktaru” pasivadinęs tū
las knygyedys, kuris nėra 
joks daktaras. Pas jį rasta 
300 “nešvarių” paveikslė
lių, keliatas revolverių, į- 
rankiu abortams daryti ir 
kitų “baisių” dalyku.

Sakoma, kad ši “klinika” 
Bostone ne vienintelė. Jų 
čia esanti visa eile ir visos 
jos priklausančios vienam 
sindikatui, kuris per metus 
padaras iš abortu apie $25,- 
000.
Lankėsi svečiai iš Kanados.

Pereitą sąvaitę ‘“Kelei
vio” redakciją .aplankė dig. 
Guoba, “Liaudies Balso” re
daktorius iš Kanados.

Saugok savo 
Sveikata!

Mažai žmonių permato, kad žiemą taip kaip ir va
sarą maistas genda, bet tikrenybėje taip yra. Tem
peratūra turi but tarp 32 ir 50 laipsnių, kitaip mai
stas genda ir atsiranda bakterijų. Pavalgius tokio 
maisto, žmonės apserga visokiom ligom. Išsigydyt 
nuo tokių ligų daug kainuoja pinigų.
Kad apsaugojus maistą nuo sugedimo, nelaukiant 
užsisakyk geriausios išdirbystės “FR1GIDAIRE,” 
General Motors ŠALDYTUVĄ. Visi žino, kad su
taupysit daug pinigų ir sveikatą. Mes tik vieni lie
tiniai Bostone parduodam “Frigidaire” šaldytuvus, 
užeikit pamatyti.

DUODAM IR ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

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

Tel. SOUth Boston 4649

Apiplėšė Mileikienę.
South Bostone, i ant Tho

mas Parko, jaunas vaikėzas 
užpuolė Marę Mileikienę 
(Miliken) ir, išplėšęs iš jos 
rankų “paketbuką,” pabė
go. . ;_________

Ant Newbury Tdrnpike 
kelio, netoli nuo Ipswicho, 
pereitą subatą susikūlė 4 
automobiliai. Katastrofoj 
sužeista 10 žmonių.

Storas Išsirandavoja.
310 DORCHESTER ST., prie kam

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

JOHN VARNAS
6 Tri mount Place, So. Boston.

GAUKITE

Permanent Wave
su

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENMSTAS

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

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

tik susitariu.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name.
251 Broadway,, y, į 

tarp C ir D street 4' 
SO. BOSTON, MASS-
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moderni skoni is mašinomis.
Gražiausias

CASPERS BEAUTY 
SALON

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

DR. G, L. KILLOR'i
60 SCOLLAY SQUARE, Room 2! 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSĘ 

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

Musų pranešimai gali 
parduot jums pirma 

stiklą PICKWICK
bet pats produktas

savaimi paskatina jus
reikalaut jo vėl!

ALE

IŠ KRANO
Parodyk į tą Kraną

■t

BONKOMIS
12 ancų ir pilnom kvortom

Brewed by .HĄf FEhWEFfER. &.,-Bostąnni;Massr^.gEWMER^„SlNČE_-Lį7Qj;’

GEO. C. STEKAS
.FOTOGRAFAS ii ,DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 

Paveikslus.
PADIDINA IR INFREMUOJA 

Paveikslai Aukštos Rūšies. 
z -^453 Broadway, 

SOUTH BOSTON. MASS,

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu: 

Norwood 0242

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFF1E.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertes.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

RES. 251 CHESTNUT AVE., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI.
(Insured
Movers)

Perkraustom 
Čia pat ir į to 

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

H

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

100 DORCHESTER STREET . 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

LIETUVYS
OPTOMETRIST.

Išegzaminuoju akis, priskirit 
akinius, kreivas akis atitiesiM 
ir abblyopiškose (aklose) ilty
se sugrąžinu šviesą tinkami 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, 0. D.

447 Broadway, So. Boston, Misi

Tel. University 9468

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave, 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.
■■ --a

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo re 

Ą J kių kraujo, nervų, odos '■ 
3 -Ji kroniškų ligų. Kurie ke»d 

nuo reumatizmo, žaiii 
uleerio, kancerio, turners' 

< 7'C’arba nuo bile odos ar p! 
A vos odos ligų, reikia pt' 

tarti su juom tuojaus. žinokite, b 
paaiškinimas ir patarnavimas vinS 
per šį menesį duodamas dovanai 

DR.ORADY™;^' 
Valandos: Utar., Ket, Sub. D 
10—12 rfte, nuo 2—5, nuo 7—4 

Nedėliom tik nuo 10—12.

BAY VIEW
MOTOR SERVICl

Telnphon*
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILE 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobiliu k 
Trokua visokių išdl.oyičil
Peter Trečiokas tr •
Joe Kapočiunza — savininkai

Taisymo ir d_...on«travimo viiU:
1 HAI.1LIN STREET

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