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Lietuva Bunda po 12 Metų kė Frankistus.

Tautininkų Vergijos
“BENDRAS ŽYGIS” ŠAU-įprantamas toks nepapras- 

KIA VISUS Į KOVĄ. '.............................
Tai jau ne opozicija, bet vi

sos tautos atbudimas, i . .
Leidžiant šios sąvaitės nuo, kaip Lietuvos pajuiyje 

“Keleivį” į spaudą, musjia- pasigirdo protesto balsas, 
dar tik du numeriai paplito 
po visą Lietuvą teisingą! žo
džių laikraščio, kaip Lietu
va pradėjo busti, prasidėjo 
judėjimas tartum pavasarį 
Nemuno ledų nešimas.

Ir plinta šis sąjūdis pro 
Lietuva bunda! ^augumo agentus, pro kar

jeristus, kyšininkus, įseikvo- 
Argi galėjo tikėti Lietu-' tojus. Visi tie juodi tipai 

vos laisvės kovotojai, 1 ........................' . "
tada, kai bus atkovota Lie- judėjimą, prieš naują srovę,, 
tuvos nepriklausomybė, ta- kuri nesulaikomai laužo vi- 
da, kai Lietuva minės 21 sas užtvankas, trauko tau- 
metų nepriklausomybės su- tiškos vergijos fetėžius!

Ir kokios menkystos šian- 
kurie dar

tas Aktyvistų sąjūdžio pasi
sekimas, toks milžiniškas 
“Bendro Žygio” mintims 
pritarimas. Dar tiktai mė-

siekė iš Lietuvos 2-ras “Ben
dro Žygio” numeris. Jis be 
galo Įdomus. Kitą sykį mes 
supažindinsim savo skaity
tojus su jo turiniu plačiau, o 
dabar paduosime tiktai jo 
vedamąjį straipsnį, štai jis:

Jie buvo užgrobę Ispanijos 
konsulatą Bruselyje.

Pereitą penktadieny Bel
gijos'sostinėj Briuselyje bu
vo įdomus įvykis. Gauja fa
šistų užpuolė Ispanijos res
publikos konsulatą, išvaikė 
jo tarnautojus, paskui iškėlė 
ant stiebo Ispanijos fašistų 
vėliavą ir išėję ant balkono 
kaip girti pradėjo šukaut: 
“Viva Franco!” Bet belgų 
policija frankistus iš konsu
lato vijo ir fašistų vėliavą 
nuo konsulato nutraukė.

Fašistai Pastalė Lai
vą Komunistams.

Amerikos žinių agentūra 
Romos^kokią įdorny^ * 

I Šiandien (19 vasario) 
visa Italijos fašistų spauda 

, didžiuojasi, kad Leghorno 
kaktį bus slaptai leidžiamas] Ir kokios"menkystos šian- J^ivų diibtuvėse pastatytas 
spaudos žodis, raginantis dien atrodo tie, kurie dar S.ovl.e.t’i z,valgJ±!
pabusti, raginantis keltis ir nesenai taip drąsiai mokėjo k“„ "“vas vi-
pradėti tikrai nepriklauso- mojuoti popieriniais kar-[ ° 31 asmą gyvenimą! .............................. -. . . na«ai> v
.0 tačiau taip yra! Dabar, kartu i 

kai jau tauta turėtų būti vie- kalbėti apie 
ninga, kada visose gyveni- Lietuvos padanga u . bariarvdamas aiSskri-
mo Srityse turėtų entuzias- Tiems jų žodžiams Lietuva latKa’ a yr( ai, ?s a,^® 
tiškai reikštis kūrybą, reikia niekados netikėjo, I 
dar raginimo į bendrą žygį, bar tie visi plepėjimai jau 
reikia kovoti, kad lietuvis atrodo per daug ciniški.

Lietuvą bunda. Srovė pra
dėjo tekėti. Jau padalyta 
didelė pradžia. Tačiau dar 
tiktai kovos pradžia. Dar 
tautininkų ramsčiai laikosi. 
Dar Kaune trečioji policijos 
nuovada ir policijos rezer
vas yra padėties viešpats.: 
Bet juk dar nebuvo pasauly 
uuivxu avoivmiiiiO, kad vien 
ant policijos durtuvų galėtų 1 
valdovai laikytis ilgai, patys 
nepersismeigę.

Bendras žygis 
Kas valandą prie jo prisi

mojuoti pupieimictis ~ na^ulv '
dais, kurie taip saldžiai, bet s ,,T Į ,

i ir šlykščiai mokėjo , Laivas jau padaie ban- 
- i tėvynės meilę. I Slopma^. keho^ ?s Leghorno 
nažaiia ir tt ll GenuJ? ir vakar sugryzo I . .. . ° _ . * utrrol mid urvd amjK ancVri-

su |ietuviū galėtu susiJtalV?,- 
ti ir ryžtųsi stoti į kovą dėl 
gyvybinių tautos reikalų.

Bet Lietuva bunda. Dvy
lika metų tautiškos vergijos 
praėjo. Kas suskaitys kiek 
per tą laiką buvo išlieta aša
rų, kiek jaunų entuziastų 
puvo kalėjimuose, kiek bu
vo sušaudyta ir kitokiais bu- tokio atsitikimo 
dais sunaikinta!

Buvo kankinami kariš
kiai, kankinami ūkininkai, 
kankinami darbininkai, kan
kinami studentai, kankina
mi visi lietuviai. Ir vien dėl 
to, kad jie nepakentė ap
gaulės, priespaudos, išdavi
mo ir kitokių tautininkiškų 
niekšybių, vien dėl to, kad 
norėjo gyventi žmoniškai, 
kaip' gyvena 
tautos piliečiai.

Už protestą prieš negar
bę ir netiesą — sušaudymas, 
už reikalavimą žmogiškų 
teisių — kalėjimai, už tėvy
nės meilę — provokacijos, 
už žmoniškumą — panieki
nimas.

Verkdami keikė Lietuvos 
vaikai savo dalį, sukandę 
dantis kentėjo lietuviai ir 
laukė geresnių laikų. Ir da
bar dar tebelaukia, ir dabar 
dar tebekeikia. Tačiau jei
gu pirmiau lietuvio protes
tas buvo tylus, buvo tik sa
vyje, tai dabar šis protestas 
jau vieningas ir garsiai gir
dimas.

Devyniasdešimties pro
centų lietuvių protestas, ta
riamas “gana!” Pasiryži
mas kovoti ir gelbėti nuo 
pražūties yra išreiškiamas 
Lietuvos Aktyvistų judėji
me. Nors Aktyvistai dar ne
pasirodė nei gatvėse, nei sa
lėse, tačiau jau jie visoje 
Lietuvoje žinomi ir visoje 
Lietuvoje jų jau pilna. Ne 
partijos bilietas, ne unifor
ma yra Aktyvisto požymis, 
bet tėvynės meilė ir troški
mas Lietuvai geresnio gyve
nimo. Tokių lietuvių yra vi
sa Lietuva. Melo, išdavimų, 
vagysčių, vergiškumo doras 
žmogus_nekenčia. Nekenčia 
to visa Lietuva. Ir todėl su-

kultūringos

hot ria 'ta' P° 44 mazgus į valandą. 
• • “Bet Italijos laikraščiai 

užtyli tą faktą, kad fašistai 
pastatė šitą karo laivą ko- 
mdūištihei Rusijai; jie tik 
pažymi, kad laivas pastaty
tas ‘svetimai, valstybei.’ Ne
pasako nei datos, kada tas 
laivas bus Sovietams įteik
tas.”

Kiniečiai Sušaudė
Japonų Ministerį.
Užėmę Pietų Kiniją, ja

ponai pastatė Nankino mie- 
pradėtas ste naują valdžią Kinijai 

xvao Ju ExLi- valdyt. Į tą valdžią paskyrė
jungia nauji kovotojų batai- kiniečius, kurie sutiko tar- 

Pagaliau Lietuvoje ’iauL Japonijos politikai, 
atsirado viltis, atsirado no- Užsienio reikalų ministe- 
ras ir pasiiyžimas gyventi. r’um buvo paskirtas Čen Lu 
Tauta tebėra gyva, tik buvo (Tchen Loh), kuris kitąsyk

jonai.

apstulbusi, išgąsdinta ir su
terorizuota. Šiandien jau vi
siems aiškus kelias, kuriuo 
reikia eiti. Lietuvių vieny
bės sąjūdis žengia pirmyn, 
žengia į bendrą žygį, apie 
kurį žino ir prie jo dedasi 
žemaičiai, aukštaičiai, dzū
kai, suvalkiečiai ir visa lie
tuvių giminė, prie jo dedasi 
mokyti ir bemoksliai, ūki
ninkai ir darbininkai, deda
si visi dori lietuviai!

buvo Kinijos atstovas 
prie Tautų Lygos. Užtai, 
kad dabar jis nuėjo tarnauti 
Kinijos priešams, šio pane- 
dėlio naktį į jo namus įsi- 
briovė 20- ginkluotų kinie
čių ir sušaudė jį.

Jura Neša Rusų Lai
vą Tolyn į Šiaurę. 
Jau 15 mėnesių kaip šiau

rės juroj yra blaškomas be
jėgis rusų ledlaužis “Se-Į 
dov.” Da 1937 metų spalių 
mėnesį jis nusilaužė savo 
propelerą tarp ledų ir nuo I 
to laiko jis slenka vis tolyn į 
šiaurę. Šią sąvaitę iš Mask
vos pranešama, kad jis jau 
pasiekė šiaurės platumos 85 
laipsnių, 59 minučių ir 1 se
kundės. Vadinas, iki šiaurės , 
ašigalio belieka tik truputį 
daugiau kaip. 4 laipsniai. 
Taip toli į šiaurę da joks ju
ros laivas nėra nuplaukęs. 
Rusai tyčia jo negelbsti, kad 

[pamatyt kaip toli jis nu- 
I plauks. Jo žmonėms Sovie-

i orlaiviai numeta maisto’ ■

Vokietijoj Įvesta 
Nauja Baudžiava. 

Visi darbininkai pririšami 
prie darbo. Algų kėlimas 

uždraustas.
Vokietijos feldmaršalas 

Geringas pereitą sąvaitę pa
skelbė naują patvarkymą, 
kuriuo įvedama tikra bau
džiava darbininkams. Ei
nant tuo patvarkymu, nacių 
valdžia gali imti žmones 
viešiems darbams prievar
tos budu. Tuo pačiu patvar
kymu darbdaviams drau
džiama kelti darbininkų al
gas, ką darbdaviai pirma 
galėjo daryti, norėdami pa
traukti vieni nuo kitų geres
nių darbininkų.

Pirma nacių valdžia mo- P1; 
kėdavo vyrams už apkasų [tų 
ir griovių kasimą tokį pat ir kitŲ reikalingų daiktų, 
atlyginimą, kokį jie gauda
vo dirbdami kaip mechani
kai ar proto darbininkai. 
Dabar ir tas panaikinama. 
Amatninkai, raštininkai ir 
visokie profesionalai, pri
statyti prie Kielio kanalo 
platinimo, gaus tik tiek, 
kiek už tokį darbą gauna 
paprasčiausi juodadarbiai.

Anglija Pavede Prancūzams 
Užbaigti Ispanijos Karą

SUTINKA PRIPAŽINTI 
FAŠISTŲ VALDŽIĄ.

žinti generolo Franko val
džią be jokių išlygų, pasi
teisindama, kad respubli-

Bet reikalauja pasižadeji- Į j<os vyriausybės jau nebėra, 
mo, kad nebus žudomi res- 1 ’ • • > , +

publikos gynėjai. Tikėdamiesi, kad dėl Is
panijos reikės da susiremti 

Pereitą sąvaitę Francuzi- ir su Italija, francuzai pe- 
jos senatorius Berard nuyy- į eitą sąvaitę užėmė Rytų 
ko su dviem kitais francu- Afrikoj daugiau kaip 300 
žais j Burgos miestą Ispani- mylių juros pakraščio toj fė
joj tartis su gen. Franku dėl ritolijoj, kuri 1935 metais 
karo baigimo ir jo fašistiš
kos valdžios pripažinimo. 
Francuzai sutinka pripažin
ti jo valdžią, bet reikalauja 
garantijos, kad jis nežudys 
respublikos gynėjų.

■ jis tokį užtikrinimą duos, 
Argentina Linksta iai ppp?™“ jį h- 

Anglija, o lojalistų valdžia 
, rezignuos ir padės ginklą.

Bet rašant mums šią žinią daužė italų konsulato lan-
_. . 1   _  k. _ _ .J. ’ _ - i n nni il-n ■ n lin T F 11 _

buvo atiduota Italijai.

Jeigu

Perversmas Peruvi- 
joj Nepavyko.

Peru respublikos prezi
dentas Banavides šiomis 
dienomis išvyko Europon. 
Tuo pasinaudodamas, vi
daus reikalų ministeris gen. 
Rodriguez pasiskelbė kraš
to galva. Išvykusio prezi
dento šalininkas karininkas 
Rizo Patron tam pasiprieši
no. Tuoj prasidėjo šaudy
mas. Rizo Patron generolą 
Rodriguezą nušovė. Be to, 
buvo nušauti 3 policininkai 
ir vienas pašalinis asmuo, ir 
36 žmonės buvo sužeisti. 
Perversmas likviduotas.
AMERIKA DA NEPRIPA- 

Ž1NS FRANKO.
Jungtinių Valstijų valsty

bės sekretorius Hull pasakė, 
kad šios šalies valdžia nesi
skubins pripažinti fašisto 
Franko valdžią Ispanijoj. .

ITALAI GIRIASI PA
SKANDINĘ 52 LAIVU.
Italijos fašistų spauda pe

reitą sąvaitę pasigyrė, kad 
Barcelonos uoste italų orlai
viai paskandinę 52 laivu iki 
Barcelona buvo paimta. Į 
vieną tik uostą buvę numes
ta 570 tonų bombų. Su pasi
didžiavimu fašistai pažymi, 
kad tarp paskandintų laivų 
buvęs ir Anglijos laivas. Po
draug Italijos laikraščiai 
skelbia, kad Mussolinis pa
vedęs generolui Frankui 7 
karo laivus iš Italijos karo 
laivyno. Tie laivai skandinę 
lojalistų maistą ir kitokias 
reikmenis.

AMERIKOS ORLAIVIAI 
GERESNI KAIP VOKIE

TIJOS.
Francuzų misija, kuri at

vyko Amerikon pirkti orlai
vių, atrado, kad dvi kompa
nijos čia stato daug geres
nius orlaivius, negu Vokieti
jos. Francuzai nori šitos rū
šies orlaivių čia užsakyti 
1,000. Bet fašistuojantįs 
kongresmanai ir senatoriai 
kelia prieš tai triukšmą.

Korsikos Žmonės 
Prieš Italus.

Ajaccio mieste, Korsikoj, 
pereitą sąvaitę buvo dideliti 
demonstracijų prieš italus. 
Dainuodami francuzų liau
dies dainas, korsikiečiai iš-

gus ir šaukė: “Šalin Itali
ją!” “Lai gyvuoja Francu
zija !” Bijodamos!, kad įnir
šę žmonės nenulinčiuotų 
Mussolinio konsulą, francu
zų valdžia pastatė stiprią

į Europą.
Argentina visiškai atmetė, 1 

Jungtinių Valstijų planą da nebuvo prie sutarties pri
remti prekybą daugiausia eita. Fašistų vadas Frankas 
tarp Amerikos
Pereitą sąvaitę Argentinos no keršto. Jis žino, kad res- 
valdžia įsakė savo biznie- publikos šalininkai nebus jo

Be to, šituo" nauju Gerin-'riams kuo mažiausia impor- draugai, todėl nori juos iš- -v -------- :— -- r
go patvarkymu visi darbi- tuoti prekių iš Jungtinių skersti. Lojalistai gi nenori sargybą aplink italų konsu- 
ninkai yra pririšami prie Valstijų,

valstybių, vis nenori išsižadėti kruvi-

o kreipti savo už-i eit į fašistų skerdyklą. Jeigu latą.• - - ...... - ..__ . Korsika yra ta sala, kur
tai* mes buvo gimęs Napoleonas. 

Paskutiniais laikais Musso
linis pradėjo reikalauti, kad 
francuzai tą salą atiduotų 
Italijai, nes ji turi didelės 
strateginės reikšmės karo 
metu. Bet francuzai nemano 
tos salos išsižadėti, 1 o tos 
demonstracijos parodo, kad 
ir patys salos gyventojai 
nenori patekti po Mussoli
nio letena.

ninkai
darbo ir niekas negali pa-'sakymus daugiausia į Euro- fašistai negarantuos pilnos 
mesti savo darbdavio neva-1 pą. Argentina neduosianti laisvės, jie sako, t„l ___
vęs iš fašistų darbo depar- Jungtinėms Valstijoms dau- ginklo nepadėsime. Verčiau
tamento tam tikro leidimo, giau užsakymų, iki Jungti-
Tai jau tikra baudžiava. nės Valstijos nepradės dau

giau Argentinos produktų 
pirkti.Prasidėjo Rusijos 

Agentų Byla.
Los Angeles mieste šį pa

nedėlį prasidėjo byla, ku
rioje trys asmenys yra kalti
nami šnipinėjimu Sovietų 
Rusijos naudai. Kaltinami 
yra Michail Gorin, Sovietų 
turizmo biuro agentas, ir jo 
žmona Natalja; o trečias, 
tai buvęs Amerikos valdžios j Negrinui laišką ir gražiai 
šnipas Hafis Salich. Jis esąs per jį Ispanijos žmonėms 
gimęs Rusijoj, bet jau šios (padėkojo. Italijos fašistų 
šalies pilietis, tarnavęs čia laikraščiai dėl to biauriai 
policijoj, o paskui šnipų de- užsipuolė p. Rooseveltienę, 
partamente. Federalė val
džia kaltina Goriną pasam- 
džius Salichą, kad jis pavog
tų šios šalies laivyno pla
nus, kuriuos Gorinas paskui 
ketinęs vežti Sovietų Rusi
jon.

FAŠISTA1 PUOLA ROO- 
SEVELTIENĘ.

Nelabai senai Ispanijos 
respublikos ministeris pir
mininkas Negrin prisiuntė 
prezidento Roosevelto žmo
nai brang-ų paveikslą kaip 
dovaną nuo Ispanijos žmo
nių. Rooseveltiene parašė

mirti didvyriais, negu fašis
tų belaisviais, jie sako.

Šį utarninką, kai “Kelei
vis” eina spaudon, Burgos 
mieste francuzų valdžios at
stovai dar sykį susirenka su 
generolo Franko įgalioti
niais. Bet neišrodo, kad iš 
tų deiybų kas nors išeis, ir 
“New York Times” kores
pondentas šį utarninką pra
neša iš Barcelonos, kad ka
ras turbūt eisiąs toliau, iki 
fašistai užims paskutinę pė
dą laisvos Ispanijos žemės. 
Lojalistai nepadėsiu ginklų 
ir nepasiduosią, jeigui jiems 
nebus garantuota pilna am
nestija.

Jeigu fašistai tokios am-sakydami, kad ji “džiaugia
si vagių ir žmogžudžių do- nestijos lojalistams nesutiks 
vanomis.” garantuoti, tai Francuzija

Areštai ir Šaudymai 
Barcelona j.

Iš Barcelonos fašistai gi
riasi, kad jie kas diena da
bar suima po 20 ir daugiau 
buvusių respublikos valdi
ninkų ir grūda juos kalėji- 
man. Pereitą sąvaitę jie su
šaudė buvusį Liaudies Tri
bunolo pirmininką Eduardą 
Barrioberą, o šią sąvaitę da 
6 lojalistų valdininkai bus 
teisiami. Tarp kitų yra su
imta ir 15 metų amžiaus 
mergaitė, Rosita Rivas, kuri 
gindama Barcelonos miestą 
nudėjo 35 galvažudžius fa
šistus.

garantuoti, tai Francuzija 
fašistų valdžios Ispanijoj 
turbut nepripažins. O be 
Francuzijos ir Anglija ne
duosianti Frankui pripaži
nimo. Anglija pavedė viską 
francuzams sutvarkyti. Mat, 
ji jau išsišoko su “pardavi
mu” Hitleriui Čekoslovaki
jos, dėl ko ir Amerika labai 
pasipiktino Chamberlai.no 
politika. Taigi į Ispanijos 
ugnį ji jau nebenori savo 
nagu kišti. Ji mano geriau 
tuo budu įtiksianti ir Ame
rikai, o Amerikos simpati
jos Anglijai labai reikalin
gos.

Bet tuo pačiu laiku iš 
Londono pranešama, kad 

r v J, klllfel 
UŽ POPIEŽIŲ. didelė nesantaika. Respub- 

Iš Maskvos pranešama, likos

SIRIJOJ PRASIDĖJO 
RIAUŠĖS.

j Sirija yra arabų apgyven-Jia 
tas kraštas Mažoj Azijoj. 

IR AIRIJA GINKLUOSIS. prješ karą ji prigulėjo Tur- 
Airijos seimas Dubline kijai, o po karo įsteigta ne

pereitą sąvaitę paskyrė va nepriklausoma valstybė, 
$27,500,000 krašto apsau- -- -------- - ~1"K"
gos reikalams, kitaip pasa
kius, ginklams. Darbiečiai 
priešinosi. Bet už ginklavi
mąsi buvo 62 balsai, o prieš 
—tik 39. Už paskirtus pini
gus bus daugiausia statoma 
orlaivių.

ANGLIJOS VALDININ
KAS VAŽIUOJA MAS

KVON.
Chamberlainas pranešė 

Anglijos parlamente, kad

bet po Francuzijos globa. 
Negalėdama su francuzais 
susitaikyt, pereitą sąvaitę 
Sirijos vyriausybė rezigna
vo. Damaske ir kituose Siri
jos miestuose dabar prasi
dėjo riaušės; arabai kelia 
triukšmą ir reikalauja, kad 
rezignavęs ministerių kabi
netas grįžtų atgal.

MASKVOJ BUVO MIŠIOS lojalistų vadovybėj

prezidentas Azana,
Anglijos užjūrio prekybos kad esamoj tenai Romos ka- kuris dabar randasi Paiy- 
ministeris R. S. Hudson va- talikų šv. Liudviko bažny- žiuje, būtinai reikalauja 
žinosiąs Maskvon pasitarti čioj amerikietis kun. Braun baigti karą, nepaisant jokių
prekybos reikalais. Jis ap- atlaikęs mišias už popie- 
lankysiąs ir kitas valstybes, žiaus dūšią. Publikos baž

nyčioj beveik nebuvo, tik 
keli diplomatai atsilankė.ČEKOSLOVAKIJOJ ARE

ŠTUOTA 3,000 ŽMONIŲ, j
Žinios iš Pragos sako, kad RUMUNIJOJ SUŠAUDY- 

čekų policija padarė 2,000 j TA 5 FAŠISTAI, 
kratų ir suėmė apie 3,000, Pereitą sąvaitę Rumuni- 
žmonių, kurių daugumas joj, netoli" nuo Huedino, 
vėliau buvo paleista, tik a- žandarai sušaudė 5 areštuo- 
pie 100 sulaikyta. Jie esą tus fašistus, buvusios “Gele- 
kaltinami sąmokslu mušti žinės Gvardijos” narius, 
žydus ir platinimu priešval- Vėliau buvo paskelbta, kad 
stybinės literatūros jie “kėsinosi bėgti.”

, išlygų. Tuo tarpu gi premje
ras Negrinas ir užsienio rei
kalų ministeris Julio Alva
rez del Vayo stoja už karo 
tęsimą, jeigu amnestija ne
bus užtikrinta. Todėl Lon
donas sako, kad preziden
tas Azana žada paleisti mi- 
nisterių kabinetą ir paskui 
pats rezignuoti, paskelbda
mas lojalistų armijai mani
festą, kad padėtų ginklą.

Jeigu taip įvyks, tai Ang
lį ia tuomet galėsianti pripa-

BAŽNYČIOJ NUSIŠOVĖ 
ŽMOGŽUDYS.

Clevelande į šv. Jono ka
tedrą pereitą sąvaitę atbė
go žmogus ir nusišovė. Pa
aiškėjo, kad tai buvo tūlas 
Benediktas Jenuder, kuris 
16 valandų prieš tai buvo 
nušovęs savo žmoną. Jo ki> 
šeniuje policija rado raščiu
ką: “Dieve, išgelbėk mano 
dūšią.” Matyt, žmogžudžio 
butą karšto kataliko.
streikaFaluminumo

DIRBTUVĖJ.
Edgewater, N. J. — Perei

tą sąvaitę čia sustreikavo 
600 darbininkų Amerikos 
aluminumo kompanijos 
dirbtuvėj. Paskelbę streiką 
jie okupavo dirbtuvę ir su
sėdo.

IŠVEŽĖ PIETŲ AMERI
KON 285 PABĖGĖLIUS.

Šį panedėlį anglų laivas 
“Orduna” išvežė iš Francu
zijos į Pietų Ameriką 285 
žydus, kurie buvo pabėgę 
nuo Vokietijos fašistų.

Chamberlai.no
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PAMOKSLAS TIEMS, 
KURIE MĖGSTA GERTI.

“Tėvynės” redaktorius 
skaudžiai plaka tuos, kurie 
mėgsta gerti ir pasigerti. Jis 
Sako:

“Mes lietuviai esame žinomi 
kaipo girtuoklių tauta. Taip, 
tą apie mus sako amerikiečiai, 
ir tą apie mus sako net pačių 
musų vaikai, bent kaikurie iš 
jų. Mums nurodoma, kad di
desniuose Amerikos miestuose 
nei viena ateivių tauta pro- 
porcionailai savo skaičiui tiek 
karčemų ir girtuokliavimo vie
tų neužlaiko, kiek jų užlaiko 
lietuviai. Tik po lietuvių seka 
lenkai.

“Bet mes geriame ‘ne tik 
karčemose. Visi musų vaišin
gumo papročiai yra persunkti 
alum ir degtine. Mes geriame 
degtinę ir alų baliuose ir pikni
kuose, mes geriame degtinę 
namie, svečią priimdami ir vi
sai be jokio svečio. Mes geria
me degtinę ant drąsos ir ant 
baimės, ant sveikatos ir ant 
nesveikatos, ant krikštynų ir 
ant pagrabo. Mes duodame 
degtinę net ir mažiems vai
kams gerti.”

Žmogus, kuris jau nebe
gali susivaldyti, neturėtų 
but laisvas, sako “T.” re
daktorius. Eesą—

“Jau jį tuomet per prievar
tą reikia dėti arba kalėj iman 
arba ligoninėn girtuokliams 
gydyti. Toks žmogus jau lygus 
bepročiui ir jį reikia patį sau
goti nuo savęs ir nuo žmonių. 
Toks žmogus dažnai palieka ir 
amžinu nepagydomu bepročiu. 
Toks žmogus gauna delirium 

■—kliedėjimą ir nebeatsigau- 
damas miršta. Tiesa, šiandien 
ligoninėse daug girtuoklių yra 
išgydoma. Bet visvien ir išgy
dytų girtuoklių amžius jau yra 
sutrumpintas. Pirm patek
siant j, ligoninę jau jie yra pa
darę didelį šuolį artyn prie 
grabo.

“Jeigu mes matytume, kad 
musų geras draugas pasiima 
virvę, persimeta ją per balkį ir 
jau kariasi musų akyse, tai ar 
mes galėtume sėdėti ramiai, ir 
žiūrėti, kaip jis čia pasikars? 
Mes pultume atrišti jam tą 
virvę nuo jo kaklo. Mes net 
muštume jį jeigu jis nesiduo
tų.

“Tas musu draugas, kuris 
negyvena be eye opener ir 
čėrkelė po čėrkelės ,sau' gMą 
daro, taip pat yra reikalingas 
musų pagelbos. Mums reikia 
pulti ir išmušti jam tą čėrkelę 
iš rankų.— kol dar nepervėlu.”

Bet kažin, ar negautume 
mes “black eye” nuo savo 
draugo už toki pasitarnavi- 
mą?

dėl žmogus, kuris turi gerai 
apmokamą valstybės tarny
bą, turėtų but paliuosuotas 
nuo mokesčių. Šalies konsti
tucija niekam tokių privile
gijų nepripažįsta. Priešin- 

|gai, jos 16-tame amend- 
mente yra pasakyta: “Con
gress shall have power to 
lay and collect taxes, from 
whatever sources derived.” 
Taigi nuo mokesčių niekas 
nepaliuosuojamas. Kas turi 

I pajamų, tas turi mokėti val
stybės reikalams.

Reikėtų apdėti mokes
niais ir “dvasiškus” biznie
rius, kurie daro bizni 

Įgąsdindami žmones praga- 
iii ir kitokiais baubais.

PRIVILEGIJUOTAS 
LUOMAS.

Imant teoretiškai, Jungti
nėse Valstijose visi piliečiai 
yra lygus. Bet faktiškai taip 
nėra. Pavyzdžiui, valdinin
kai ir valdžios tarnautojai 
nemoka valstybei jokių mo
kesčių. Taigi jie yra jau pri
vilegijuotas luomas, kuris 
naudojasi tokiomis teisė
mis, kokių kiti piliečiai ne
turi. Tai jau didelė nely
gybė.

Dabar prezidentas Roose- 
veltas pareikalavo, kad tos 
privilegijos butų panaikin
tos ir kad visi valdininkai 
ir valdžios tarnautojai turė
tų mokėti mokesčius. Že
mesnysis Kongreso butas 
šitokį bilių jau priėmė ir pa
davė jį senatui. Ką pasakys, 
senatas, da nežinia, bet iš
rodo, kad priims, nes sar
mata butų ponams senato
riams išsisukinėti nuo mo
kesčių, kuomet juos _ moka 
daug biednesni žmonės.

Nors reakcininkai šitą bi
lių atakuoja kaip “nekon- 
stitucinį,” bet sveiko proto 
piliečiui sunkų suprastų ko

KODĖL NEDALYVAUJA 
SOCIALDEMOKRATAI ?
Musų, skaitytojai jau ži

no, kad Lietuvoje prasidėjo 
jau organizuota kova prieš 
tautininkų partijos diktatū
rą. Bet kol kas šitą kovą ve
da tik trys opozicinės gru
pės: liaudininkai, krikščio
nys demokratai ir vadina
mieji “voldemarininkai,” 
tai yra, opoziciniai tautinin
kai. Socialdemokratai su 
jais nedalyvauja. “Naujie
nos” dėl to nenori šituo ju- 

‘ dėjimu labai pasitikėti. Sa
ko:

“Pilno pasitikėjimo tuo ju
dėjimu pas mus nebus tol, kol 
nuo jo laikysis nuošaliai social
demokratinė srovė, kuri yra 
suvaidinusi tokį svarbų vaid
menį nepriklausomos Lietuvos 
kūrimosi laikais. Tačiau ir ši 
kombinacija, kurią remia ‘De
mokratų Aktyvistų Grupė,’ 
butų daug geresnis dalykas 
Lietuvai, negu Smetonos ir jo 
bičiulio. ‘Daugų klebono’ (kun. 
Mirono) totalitarinė valdžia, 
kuri ‘viską pramiega, viską pa
vėluoja ir todėl susilaukia smū
gio’ užsienio politikoje, o vi
daus politikoje elgiasi, kaip 
‘akcinė bendrovė Lietuvai iš
naudoti’ !”

Ištiesų, mums Amerikoje 
butų labai įdomu žinoti, ko
dėl prie aktivistų judėjimo 
nėra prisidėję musų idėjos 
draugai. Savo atsišaukime, 
kuris telpa šiame “Kelei
vio” numery, aktivistai kvie
čia Į bendrą darbą visas sro
ves, taigi reikia suprasti, 
kad jiems pageidaujami ir 
socialdemokratai. Kodėl tat 
musų draugai prie jų nesi-Į 
deda?

Privačiais keliais mums j 
teko girdėti, kad Lietuvoje 
daug kas purtosi voldema- 
lininkais. Mat, Voldemaras 
yra sušaudęs Lietuvoje apie 
60 žmonių. Taigi galimas 

.daiktas, kad dėl to social- 
, demokratai ir nenori prie 
į šito judėjimo dėtis.

Bet aktivistai aiškina, 
kad dabar Voldemaras esąs 
jau kitoks. Jis labai “su- 
krikščionėjęs.” Ir bendrai 

i voldemarininkų vaidmuo 
šitame judėjime esąs klai
dingai žmonių supranta
mas. Voldemarininkai čia 
figūruoją tik dėl to, kad vo
kiečiai Klaipėdoj nedarytų 
aktivistams kliūčių spaus
dinti “Bendrą Žygi” ir kito
kią literatūrą. Antra, volde
marininkai turi daug inta
kes Lietuvos armijoj, taigi 
ir dėl to esą svarbu juos tu
rėti savo pusėje.

Gaila, kad patys social
demokratai iki šiol nieko 
apie tai nepranešė.

VARGAS KELIA BALIUS.
Lietuvoje jau Įnėjo rna- 

don “spaudos baliai.” Susi
renka spaudos darbininkai, 
laikraštininkai, ir visi kartu 
paužia.

Kai kam gali atrodyt, 
kad tai dykaduonių pramo
gos. Bet pasiklausykit, ką

Gražiausia Lietuvos gamta randasi Zarasų apylinkėse, čia parodytas vienas gražiųjų eže
rų, kuriais Zarasų kraštas labai turtingas.

IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. —

apie tokius rautus rašo iš 
Lietuvos “Naujienų” kores
pondentas:

“Nebarkite ir nerugokite, [ 
kad ir vėl neiškenčiu apie. 
spaudos balių bent keliatą žo-1 
džių parašyti.

zujitus ir reformuojanties Vi- 
suomos linkme. Tikiu, kad tai 
anksčiau ar vėliau įvyks. Hit
leris tuo atžvilgiu parodys ge
rą kelią Lietuvai.”

Taigi mes neklydom sa- 
kyami, kad musų tautiškojo

įtikėjimo “Kristus” yra karš-“Neiškenčiu!
“Sakykite, kaip nerašyti 

apie tuos, kurie diena iš dienos 
seka gyvenimą, apie jį rašo, 
dėl jo sielvartauja, dėl jo gal
vą suka, naktimis nemiega ir 
ką įdomesnio sučiupę skuba su 
skaitytojais pasidalinti ?

“Visą metą skursta, vargs
ta, ginčijasi, sielojasi ir štai
vieną kartą į metus bendrai 
susirenka, kaip broliai, vieno 
amato darbininkai, pasilinks
minti, atsikvėpti? 1

“Tik vieną kartą į metus 
viską užmiršę susieina ir ben
drai pasilinksmina, pasidžiau
gia ir visas vieni kitiems 
skriaudas padarytas užmiršta, 
už bendro stalo susėda ir pasi
linksmina !”

Toliau tas koresponden
tas sako: i

“Tikrai butų gera ir gražu, 
kad ir jūsų tarpe tokios tradi
cijos butų sudarytos, tai yra 
kad visi vienos profesijos žmo-
nes, o šiuo atsitikimu spaudos 
darbininkai, surastų bendrą 
kalbą ir bent tokį bendrą balių 
bendromis pastangomis suruo
štų.”

Deja, mes Amerikoje to
kių bendrų balių kelti nega
lime. Pas mus daugiau įpra
stos bendros peštynės. Gal 
tai dėl to, kad pas mus nėra 
tiek vargo.

NORI IŠVYT IŠ LIETU
VOS JĖZUJITUS.

Tūlas laikas atgal “Kelei
vy” tilpo p. Šidlausko-Vi- 
suomio polemiškas straips- 
nys, prie kurių mes pridėjo
me pastabą, kad jo autorius 
yra žinomas kaip didelis de
mokratijos priešas ir karštas 
smetoniškos diktatūros- gy
nėjas.

Dabar mes gavome iš p. 
Visuomio laišką, kuriuo jis 
dėkoja už to straipsnio pa
talpinimą, tik nesutinka su 
musų pastaba. Girdi:

“Kas liečia tą prierašą, tai 
galiu pareikšti, kad aš lig šiol 
jokio ordino ar medalio nei iš 
ko nesu gavęs ir kad nepri
klausau jokiai žinomai parti
jai, o dabartinį Lietuvos rėži
mą ginu vien iš įsitikinimo, 
laikydamas jį geriausiu. Pensi
ją gaunu už darbuotę lietuvy
bės ir kultūros srity laike 44 
metų.

“Šiaip dabartinei Lietuvos 
valdžiai esu gana įkyrėjęs sa
vo 3 prašymais legalizuoti Vi- 
suomą, 2 delegacijom ir 3 pata
rimais ir 3 prašymais Romos 
katalikų bažnyčią Lietuvoje 
paversti ‘Lietuvių Katalikų 
Bažnyčia,’’atsiskiriant nuo Ro
mos, išvejant iš Lietuvos jė-

tas smetoniškos diktatūros 
gynėjas. Nors jis sakosi da 
neturįs Smetonos ordino ir 
nepriklausąs jokiai partijai, 
vis dėl to gauna pensiją ir 
tautininkų partijos fašistinį 
režimą laiko “geriausiu.”

Kas liečia jėzujitų iš Lie-
tuvos išvijimą, tai mes pil
nai su juo sutinkam. Tačiau 
apie bažnyčios reformavi
mą Visuomos linkme musų 
nuomonė kitokia. Mes reika
laujam, kad bažnyčia butų 
atskirta netik nuo Romos, 
bet ir nuo valstybės; kad 
kunigų algos butų panaikin
tos ir kad jų; pajamos butų 
apdėtos moksčiais, kaip ir 
visų kitų biznierių pajamos. 
O ar bažnyčia atskirta nuo 
valstybės reformuosis Vi
suomos linkme, ar kita ko
kia linkme, valstybei netu
rėtų rūpėti.

MELAS, AR NE?
Musų korespondentas bu

vo parašęs iš Brooklyno, 
kad “Laisvės” žmonėms 
reikalaujant ir gąsdinant 
boikotu, tūlas restorano sa
vininkas buvo priverstas at
leisti iš darbo socialistą 
darbininką.

“Laisvė” (Nr. 32) sako, 
kad tai esąs “durnas melas,” 
nes—

“ ‘Laisvės’ darbininkai nie
kad neįgaliojo nei Kuraičio nei 
ko kito eiti į valgyklą ir reika
lauti jos savininką paleisti tą 
darbininką.”

Tačiau “Laisvė” neuž
ginčija, kad vienas jos žmo
nių (Kuraitis) tokį reikala
vimą valgyklos savininkui 
statė, ir kad to pasekmėj so
cialistas buvo iš darbo paša
lintas. O jeigu ji negali už- 
ginčyt, ką musų korespon
dentas rašė, tai kur čia yra 
tas “durnas melas?”

Žm&us, kuris turi idėją, yra 
tvirtesnis už devyniasdešimt 
devynis, kurie turi interesą.

Millsas
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DABAR $49-95 
U2 VISKĄ 

su Jųu senu valytojų)

jus niekad netikėsit kaip greitai Ir tobu
lai jus namai gali but Ifevalyti, kol nepa. 
bandysit Alą naują Eureka Kombinaciją 

Automatišką Aslos Valytuvą, kuris be
veik pats save vaido, Namams ir Auto
mobiliams, valymui apmuštų rakandų Ir 
specialios dalys Eureka Pridėtinių prie 
‘•vlrį-aslos” valymo (kaip u*kabl», ra
diatorių, moldlngų). Prašyk VELTUI 
NAMIE IŠBANDYMA dabar pat Ir ifi-

GREITAS TOBDLAS
LENGVAS NAMU VALYMAS

::$2-50
įmoket

SUTAUPYK $14.00
Jeigu plrktum atskirai 

kaina tų Įrengimų $63.95

Lengvi Mokesčiai
Edisono 

Košt umerlams

Edison Shop

Atrodė, kad automobilių 
unijoje bus ramu, kai CIO 
komitetas suspendavo H. 
Martiną iš pirmininko vie
tos. Bet dalykai eina kitaip. 
Martinas turi sekėjų ir jau 
kalbasi su A. D. F., kaip su
grįžti atgal pas W. Greeną. 
Tiesa, Greenas kalba apie 
taiką su CIO unijomis, bet 
kol kas nedaro jokių rimtų 
žingsnių prie taikos. Eili
niai unijistai nori taikos; jie 
šimtus rezoliucijų pasiuntė 
CIO ir ADF viršininkams. 
Bet viršininkai yra viršinin
kai; jie tik piudo eilinius 
narius į kovą prieš vieni ki
tus. Turbut nėra didesnės 
nelaimės darbininkams, 
kaip tarpusavė kova. Jeigu 
jie tą nelaimę suprastų, tai 
tokie Martinai, Greenai ir 
jiems panašus nepastotų ke
lio prie vienybės. Vadų gar
binimo kultui darbininkų 
tarpe neturėtų būti vietos, 
nes perdaug dievinami va
dai daugiau kelia savo 
“Aš,” negu darbininkų vie
nybę.

Teko man skaityti anglų 
laikraščiuose apie šaudy
mus Sovietų Rusijoje Ko
munistų partijos vadų. Ne
norėjau tikėti, kad jų tiek 
daug butų nugalabinta. Bet 

įžiurtu, “Naujienų” specia
lus korespondentas rašo iš 
Lietuvos ir pažymi sušau- 
dytujų vardus ir pavardes. 
Pasirodo, kad iš 1934 me
tais išrinkto Kompartijos 

[Centro Komiteto 71 nario 
teliko vos 21, o kiti sušau
dyti, arba “dingo be ži
nios,” arba kalėjimuose sė
di. Tai perskaitęs pagalvo
jau : “Jeigu jau Centro Ko
miteto narių tiek sušaudė, 
tai kiek sušaudė eiliniu na
rių?”

Draugas J. Kuodis, ro
dos, yra rimtas vyras, bet 
kaip jis užėmė ALK Brook
lyno skyriaus sekretoriaus 
vietą, tai pradėjo visai ne
rimtą darbą dirbti. Jis ne
mėgina klijuoti Brooklyno 
Kongreso skyrių, bet veda 
polemikas ir nori įtikinti 
svietą, kiek konferencijoje

(buvo “popierinių delegatų,” 
1 kiek ne. Atrodytų, kad kon
ferencija skilo dėl tų “po
pierinių delegatų,” o ne dėl 
partinės politikos kišimo j 
ALK darbą. Mano nuomo
ne, drg. J. Kuodis pradėjo 
ne ta linkme darbą. Sekre
toriaus pareigos tokioje or
ganizacijoje, kaip ALK, tai 
ne su sriovėmis polemizuoti, 
bet rimtai jieškoti kelių, 
kaip išėjusias organizacijas 
sugrąžinti atgal į Kongreso 
skyrių. Tokio nor,o pas d. J. 
Kuodį nesimato. Jis savo 
j)olemikom daugiau užgru- 

Idino išėjusias organizacijas 
' negrįžti į Kongresą negu jas 
Į patraukė prie grįžimo. Jei
gu jis ir jo vienminčiai ma
no, kad jie turi intakes 
kriaučiuose ir ALPK, tai 
stambiai klysta. Tos organi
zacijos nenori barnių savo 
viduryje ii- jos dėl Kongre
so nesivarkalys, kad palai
kyti ten delegatus.

Anglija su Francuzija 
privertė Ispanijos respubli
kos gynėjus pasiduoti gene
rolui Frankui. (Respublikos 
gynėjai atsisakė pasiduoti. 
—Red.) Jos tikisi, kad tuo 
budu prašalins Mussolinio ir 
Hitlerio jėgas iš Ispanijos ir 
patrauks generolą Franką 
savo pusėn. Tai žaidimas su 
ugnimi. Daugelis žymių 
žmonių mano, kad tuo budu 
anglai su franeuzais tik su
stiprino fašizmą, daugiau 
nieko. Francuzija dabar 
atsidūrė į didesnį pavojų, 
negu ji buvo pirma. Karo 
pavojus dabar pasidarė 
daug didesnis, negu buvo 
pirma. Ir visų tų pavojų aky- 
vaizdoje demokratinės vals
tybės išdavė demokratijos 
gynėjus juodmarškiniams 
budeliams išmėsinėti! Dar
bininkams iš to tenka skau
di pamoka, kad kapitalistai 
yra kapitalistais: nors jie ir 
kalba demokratiškai, bet 
jiems yra artimesnis fašiz
mas, kuris ardo darbininkų 
organizacijas ir užtikrina 
kapitalui didesnius pelnus, 
didesnį išnaudojimą darbi
ninkų klasės, negu demo
kratinė santvarka.

KOMUNISTŲ TAKTIKA BROOKLYNE 
DAROSI NEPAKENČIAMA.

“Laisvė” nekaltai rittsi- 
plovė rankas ir sako, kad 
niekas iš jos štabo nebuvo 
įgaliojęs jos narį Kuraitį 
grąsint valgyklos savinin
kui boikotu, jeigu jis nepa
šalins socialisto Balvočiaus 
iš darbo.

“Laisvė” nuėjo da toliau 
ir “Keleivio” koresponden
tą, kuris pranešė apie tą įvy
kį, išvadino melagium. Su
praskit, mat, kad čia nieko 
panašaus nebuvo.

O tuo tarpu faktas yra 
toks, kad “Laisvės” darbi
ninkas Kuraitis ištiktųjų 
buvo atėjęs į valgyklą, kuri 
randasi prie “Laisvės” 
spaustuvės, ir. pareiškė jos 
savininkui: jei tu nepašalin
si iš darbo Balvočiaus, tai 
mes visi “Laisvės” darbi
ninkai neinam pas tave val
gyt. Ir valgyklos savininkas 
buvo priverstas socialistą 
Balvočių prašalint iš darbo.

gu tu laikysi . čia socialistą, 
tai mes, “Laisvės” komunis
tai, neisim į tavo įstaifed išsi
gerti. ‘

Bet dėdė Masiulis sugd- 
bus vyras ir šito komunisto 
grąsinimų nenusigando. Jis 
jam tiesiai pasakė:

—Tu geriau užsidaryk 
savo armoniką, nes kai Do
vydaitis išgirs ką tu kalbi, 
tai iš tavęs liks tiktai sauja 
skutų.

Kuraitis tuoj ir išsinešdi
no iš Masiulio alinės.

Panašių incidentų čia pa
sitaiko ir daugiau. Gali but, 
kad ne visi komunistai dėl 
to kalti, bet jeigu jų vado
vybė šitokiam terorui nepri
taria, tai tokius Kuraičius ji 
turėtų viešai per “Laisvę’’ 
pasmerkti ir nubausti. ■ •

Frank Lavinskas.

KAS UŽMOKĖS MUSSO- 
LINIUI?

Drg. Balvočius skundėsi 
apie tai LSS. kuopos susi- 
i inkime ir dabar padavė sa
vo skundą prieš komunistų 
terorą LSS. Pildomajam 
Komitetui.

Bet teroras prieš draugą 
Balvočių nėra vienintelis at
šilimas. Dabar kitas LSS. 
19 kuopos draugas pranešė 
kuopos susirinkime, kad tas 
pats “Laisvės” Kuraitis bu
vo atėjęs ir pas jo darbdavį 
Masiulį ir reikalavęs, kad 
šis pašalintų iš darbo socia
listą Dovydaitį; priešingam 
atsitikime komunistas grasi
no boikotu, sakydamas, jei-

Clevelando dienr a š t is 
“Plain Dealer” rašo; ~

“Išrodo, kad Italija nuosto
lių Ispanijoj neturės. Nors ge
nerolas Franco neturi pinigų 
užmokėti tą 8400,000.000 są
skaitą, kurią Mussolinis jam 
patiekė, bet italai tikisi, kad už 
jį užmokės Francuzi ja ir Ang
lija—jei ne pinigais, tai kolo
nijomis.”

Galimas daiktas, kad taip 
ir bus.

Kentėjimas ir yra gyveni
mas. Be skausmo koksai butų 
malonumas gyventi?

T. Dostojevskis
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KAS SKAITO, RAŠO

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

BROOKLYN© LIETUVIŲ NAUJIENOS Nau jau sis Skraidomas Laivas

Brooklyno lietuviai socialis
tai rengiasi “Naujienų” 

jubilėjų paminėti.
Chicagos lietuvių socialis

tų dienraščiui “Naujie
noms” sukanka 25 metai. 
Taja proga Brooklyno LSS. 
19 kuopa sumanė 4 kovo su
rengti vakarienę Grand Pa
radise svetainėje.

Kiek teko iš rengėjų patir
ti, tai J. Glaveckas jau iš
pardavė netoli šimto bilietų. 
P. Tiškus neapsileidžia Gla
veckui ir mano, kad sukirs 
jį. F. Lavinskas, F. Vaitu
kaitis ir kiti taipgi lenkti- 
niuoja. Iš visko matyt, kad 
pokilis bus didelis.

Kaip į tai turėtų žiūrėti 
Brooklyno publika? Mano 
supratimu, ji turėtų paremti 
rengiamą “Naujienom” ban- 
kietą. Tiesa, “Naujienos” ei
na Chicagoje ir atrodytų, 
kad tai chicagiečių darbas. 
Bet taip nėra. Pe.- metų me
tus tarpe komunistų ir socia
listų ėjo ginčai. Yra tų gin
čų da ir šiandien. Socialistai 
visuomet stojo b' stoja už 
demokratiją. Po Rusijos re
voliucijos komunistai pa
skelbė, kad demokratija yra 
tik priedanga buržuazijai. 
Jie stojo už proletariato dik
tatūrą. Iš proletariato dikta
tūros virto partijos diktatū
ra. Dabar jau ir komunistai 
kalba apie demokratiją, 
apie žodžio ir susirinkimo 
laisvę, bet vistiek dar neat
meta ir diktatūros. “Naujie
nos” tuo klausimu nuo pir
mos dienos nesutiko su ko
munistais, jos kritikavo ir 
kritikuoja dar šiandien.

Tėvynės gynimo klausi
mu taipgi buvo ginčų. Ko
munistai sakė, kad darbi
ninkai tėvynės neturi, pakol 
buržuazija viešpatauja. Da
bar gi jie pripažįsta tėvynės 
gynimą jau ir buržuazinėse 
šalyse, net Smetonos valdo
moj Lietuvoj. Taigi ir čia so
cialistų pozicija pasirodė 
teisinga. “Naujienos” šitą 
poziciją visuomet gynė. Tai
gi verta ir jų 25 metų su-

Mingilos skundas V. Kati
liui prieš redaktorius.

Draugas Mingilas yra, 
rodos, dokų darbininkas. Jis 
myli progresyvius parengi-. 
mus. Kai pereitą rudenį bu-, 
vo socialistų 19 kuopos va-1 
karienė, tai ir jis joje daly
vavo. Po vakarienės žmogus 
nuėjo vienon užeigon ir ra
do du redaktorius. Mylintis 
kompaniją ir pažinodamas 
tuos redaktorius, d. Mingila 
pasigyrė, kad buvo socialis
tų vakarienėje. To pasek
mėje kilo ginčas. Tuojaus 
.'ienas redaktorius už vienos j 
rankos, o antras už kitos, ii | 
žmogui išsuko du pirštu. 
Žmogus negalėjo dirbti čie- 
!ą mėnesį laiko. Bet vienas 
cdaktorius yra didelės pa- 

šelpinės organizacijos pir
mininkas, tad supratęs, kad 
žmogui blogą padarė, pašal
pą išmokėjo. Mingilas pra
šė mane apie tą įvykį į “Ke

stai vėliausia amerikiečių pastatytas skraidomas laivas keleiviams vežioti. Jis veža .33 pa- 
sažierius ir yra varomas 4-riais motorais, kiekvienas po 1,100 arkliu jėgos. Jis buvo pa
statytas Seattle mieste, Washington© valstijoj, šitas tipas pavadinta “stratoliner” var
du. Iš viso šito tipo laivų yra užsakyta 9.

AW JERSEY VALSTIJOS A. L. KON
GRESO KONFERENCIJA.

leivį” parašyti, bet redakto-j borius. 
riaus vardo neskelbti. Aš jo 
prašymą ir išpildau.

Tad visuomet gali supra
sti kaip Brooklyne galima 
“bendras” frontas pravesti. 
Vienas socialistas (W. Bal- 
vočius) komunistams reika
laujant buvo iš darbo išmes
tas. Kitam geros valios žmo
gui, už tai kad socialistų va
karienėj dalyvavo, du pirštu 
išsuko. Tai nėra joks prasi
manymas, bet jau įvykę fak
tai. Vytautas Katilius!

rui labai nepritinka neštis 
iš namų negyvą kūdikį. Ši
tai pareigai turėtų but gra-

ti išvien, 
jeigu “’ 
žiai susitartų su “naujienie- 
čiais.” Tada butų daug ge- 

O kas dedasi po 20 metų riau abiem pusėm ir visai 
daktaro ofise, tai jau visai pažangiajai visuomenei, 
kitas dalykas ir tas visai ne- Dabar gi, kai pažangieji 
svarbu — nei tas girtuoklis, tarp savęs ginčijasi, tai kle- 
nei ta Patauška, nei ta naš- rikalai naudojasi. Jie baigia 
lė„ nei jos duktė, nei tašau- jau pasiglemžti visą musų 
tomobilių pardavėjas neturi jaunimą, kuris musų gin- 
nieko bendra su tuo, kas de- čais visai neįdomauja ir ša- 
dasi veikalo pradžioje. linasi nuo mus. Klerikalai 

Publikos buvo nedaug, t jau turi skautus, leidžia jau- 
(“Naujienų” reporteris pra-mimui žurnalą ir jų parengi- 
neša, kad buvo apie 500— mai visuomet buna kupini 
Red.) i žmonių. Neveltui yra sako-

Vistiek yra smagu, kad ina: kur du pešasi, tai tre-
į sklokininkai susivienijo su [ čias naudojasi.'

• Jurgis Slabuška.

Butų da geriau, j Aušros vartų moterų 
vilniečiai” taip gra-j draugija turi 20 šėrų Lietu-

vių salės bendrovėj. Pasku
tiniame draugijos susirinki
me moterys nutarė tuos Še
rus parduoti. Taigi, jeigu 
kas norite tapti Lietuvių sa
lės šėrininkais, lai galite 
kreiptis tos draugijos val
dybom

PAMINĖJIMAS LIETU- |socialistais ir pradeda veik-
VOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS.
Brooklyn, N. Y. Amerikos Sausio 15 dieną Lietuvių 

Lietuvių Kongreso Brookly-[salėj buvo 
no skyrius ruošia masinį mi-

CLEVELAND© ir APIELINKES ŽINIOS
SLA kuopos darbuojasi, 

šaunus vakaras Sausio 21 dieną 362 kuopa 
adv. Česnulio garbei. Adv. turėjo surengusi pasilinks- 

tingą" minėjimui Lietuvos Česnulis yra labai daug pa- minimo vakarėlį, kur susi- 
nepriklausomybes. Vasario sidarbavęs lietuvių labui, o i linkęs gražus būrelis publi- 
24, penktadieny, nuo 7:30 j ypač prie Liet. Kul. Darže- [kos draugiškai pasilinks- 
vakare, Grand Paradise lio. Jo nastangomis yra at- mino. Girdėjau, kad iš va- 
svetainėje, kampas Grand ii likta labai daug darbo. Tai-Skarelio ir pelno kiek liko. 
Havemeyer streets. ‘gi, užtai vietos lietuviai no-j

Specialiai šiai iškilmei iš I tėjo jam atsidėkuoti su- ;
Chicagos atvažiuoja Leonas rengdami gražų pagerbimo _
Pruseika pasakyt prakalbą, vakarą. Programa buvo gra- saulinę ^parodą New^Yorke. 
iiptut jO, kalbės studentas ži. Kalbėtojai apibudino p. yra keblumų__tai pini-
Keistutis Michelsonas, Pi- Česnulio nuopelnus. Ant ga- stoka. Choras apskaičia-

Šv. Jurgio parapijos cho
ras rengiasi važiuoti j pa-

Apart jo

kaktuves pamynėti. Kiek- liečiu Kliubo lyderis advo- lo kalbėjo ir pats garbės vo j<ac| nuvažiuot i New 
vienas brooklynietis todėl katas S. Bredes ir LDS pre- i svečias. Jis gražiais žodžiais yjrka įr atpai kainuos anie
turėtų šiame bankiete daly- Įzidentas R. Mizara. * ‘visiems padėkojo ir pareiš- 
vauti. I prie kalbų, ruošiama ii kė, kad ką jis nuveikė, tai

j--------- . . dainų programa. Dainuos su visų pagalba ir jam daug
is Kriaučių Neprigulmingo AidoChoras, ensemblis Aid- kredito nepriklauso. Tai tie-o . t * • *** * * XX A VA \ J V. J1U1 (lū, VA UJU 111 J. - AVI

Kliubo metinio susirinkimo, balsiai ir Veličkos-Grabaus-
'Vašario 10 buvo Kriaučių 

Neprigulmingo Kliubo susi
rinkimas Amerikos Lietuvių 

^Piliečių Kliubo name. Iš 
protokolų raštininko paaiš-! 
kėjo, kad K. N. Kliubas dą
turi apsčiai turto, net 26 tuk-:, padėtimi.

ko duetas.
Įžanga nemokama.
Rengėjai kviečia visus 

ateit ir susipažint su Lietu
vos kovomis už nepriklau
somybę ir su jos dabartine

stančius dolerių;! Tiesa, 15 
tūkstančių dolerių išduota, 
ant pirmo morgičio ALP. 
Kliubui. Kiti penki tūkstan
čiai išskolinta kriaučiams. 
Apie tiek pat turi dar ir K. i 
N. K. kasoje.

1 - x T7’* ’ ' -

palikta seni viršininkai:

J. Kuodis, sekr.

CHICAGO, ILL.
Socialistai statė scenoj 

“Lietuvį Daktarą.”
Chicagos Lietuvių Audi-

Renkant Kliubo valdybą, 12 vasario LSS ir
palikta seni viršininkai: F. I,sta^, scen®Je 
Vaitukaitis pirmininku, J.' Lietuvj Daktarą, 4 veiks- 
Kairys sekretorium ir F. Mi- tragikomediją. Pradžia 
lašauskas iždininku. Po su- buvo skelbiama Kaip 4.30

sa; nei p. Česnulis, nei kitas 
vienas asmuo jokio visuo
menei didelio darbo negali 
atlikti; visuomet yra reika
linga ir kitų pagalba. Bet vi
suomenei yra reikalingi ir 
vadai, be kurių nieko nebū
tų galima nuveikti. O adv. 
Česnulis prievadovybėts yra 
labai daug prisidėjęs, tai 
dėlto ir reikia jam kreditas 
atiduoti.

Publikos buvo vidutiniš
kai.

$400. Taigi mano kreiptis Į 
visuomenę ir prašyti para
mos. Parodon , nuvažiuot 
kiekvienas norėtų, bet ko
dėl visuomenė turėtų kiek
vieną remti?

Sausio 31 d. būrelis arti
mų draugų surengė “suptais 
party’’ p. Brazauskienei. 
Tai buvo gimtadienio pami
nėjimas, sykiu ir inkurtuvės 
pp. Brazauskų naujoj rezi
dencijoj. Pokilyje dalyvavo 
tiktai artimi draugai.

“Dirvos” kavalierius lą
bai myli pasigirti savo dar- . apmirė.
. . v . .. mol/inn 1.- o/-

sirinkimo K. N. Kliubo na
riai truputi pabalevojo.

Darbininkų Draugijos 9 kp. £Op 
bankietas.

Vasario 11, Stalionio ir 
Mikalaucko svetainėje, East 
New Yorke, buvo Darbinin
kų Draugijos 9 kuopos ban
kietas. Žmonių galėjo būti Į 
du šimtu. Muzika buvo p. 
Retikevičiaus. Pirmininka
vo J. Hermanas. Tarp sve
čių vakarienėje matėsi Pet
rauskai, Baranauckai ir Kli- 
maitienė iš Great Necko. 
Gaspadinėm buvo Styrienė, 
Ambrozienė, Petrauskienė 
ir Leikienė. Jos vakarienę 
paruošė labai gerai ,ir gavo 
užtai daug komplimentų. V. 
Katilius irgi neveltui atsi
lankė, nes gavo keliatą “Ke
leiviui” skaitytojų.

popiet, bet prasidėjo tik a- 
pie 6 valandą vakaro. Vai
dintojams lyg ir truko drą-

bais, net ir tais, kurių jis nė
ra atlikęs. Ypač jis nepa
miršta pasigirti, kiek jis pri-

Darbai musų mieste eina 
prastai. Buvo kiek pakilę, 
bet pastaruoju laiku vėl vis- 

Kompanijos 
aiškina, kad negaunančios 
užtektinai užsakymų. Su 
mašinerijos pagalba darbas

Lietuvių Taupymo ir Pa
skolos' Draugijos susirinki
me išrinkta šiems metams 
valdyba iš šių šėrininkų: 
pirmininku, Dr. J. T. Vit
kus; sekretorium, John De- 
Righter; ižd., J. Urbšaitis; 
teisių patarėju, adv. Frank 
O'Bell-Obelienis.

Statlerio viešbutis minėjo 
savo 25 metų sukaktį. Buvo 
užkviesti visokių laikraščių 
korespondentai, kur teko ir 
man dalyvauti, kaipo lietu
viškų laikraščių korespon
dentui. Pokilyje visus gra
žiai pavaišino.

Jonas Jarus.

, Pats veikalas irgi nelabai 
nusisekęs. Autorius turėjo 
užbaigti jį antruoju veiks
mu, tuomet butų išėjusi 
trumpa, įspūdinga drama. 
Bet trečias ir ketvirtas aktai 

j išsivysto į komediją ir suga
dina pirmąją veikalo dali, 
j kurioje reiškiasi drama. Ko
medija su drama nesiriša.

Du pirmieji aktai yra į- 
spudingi, ypač kuomet at
veda alpstanti kruviną vyrą. 
Bet jeigu jis jau numiršta ir 
buna paguldytas kaip lavo
nas, tai neturėtų paskui kel
tis iš numirusių (it Kristus) 
ir gadinti visą veikalą. Jis 
g-ali atsigauti tik pakol jis 
buna nusilpęs, bet ne po to, 
kai jau numiršta. Ir dakta-

sidėjęs prie L. K. Darželio atliekamas ne apsakomai 
darbų. Bet štai, Sąjungos Sueitai, ir todėl negaunama 
pirmininkas adv. Česnulis,! užtektinai užsakymų. Jeigu 
jau nebegalėdamas ilgiau darbo žmogus įgalėtų pasi- 
tų melagysčių pakęsti, pra- |Pe^nyti is masinei įjos, tai 
dėjo po biskį į spaudą rašy-1 butų gerai. Bet- dabar is to 
ti apie to pono atliktus dar- naudojasi tik miliomeriai. 
bus. Išrodo, kad tas kavalie-Į .. ~
rius daugiau iš Darželio pa-1 Valstijos vyriausybė nori 
sipelnė, * negu pridėjo prie uždėt kontrolę ant įvežamų 
Darželio. Visuomenei reika- ginklų į šią valstiją. Įveža- 
linga tai žinoti. jmas ginklas turės būti sunu- 

'meruotas, ir tokiu budu ži-
Lietuvių salės bendrovės nos, kas tokį ginklą pirko ir 

nekurie direktoriai pasikei- pas ką jis randasi. Reikalui 
tė. Dabar visi direktoriai esant policija žinos kur tuo 
rimti žmonės, todėl nėra reikalu kreiptis, 
abejonės, kad padarys daugi ——-----
pagerinimų salėj.

Am. Lietuviu Kongreso 
veiklos klausimu.

Pastaruoju laiku tai vie
nui-, tai kitur pasireiškė ne
nuoširdus sutarimas A. L. 
Kongrese.

Tokis pasireiškimas daro 
blogo įspūdžio visai ALK 
veiklai ir mažina jo svorį į 
Lietuvos reikalus.

Mes, New Jersey valstijos 
apskričio draugijų delega
tai, susirinkę į savo metinę 
konferenciją vienbalsiai pa
sisakome už bendrą veiki
mą ALK ir pasižadame net 
sustiprinti užsibriežtą dar
bą.

Taip pat mes kviečiame 
visas draugijas ir visus na
rius, daugiau domėtis bend- 
ru darbu ir uoliau dalyvauti 
ALK veikloj. Kviečiame pri
sidėti prie ALK ir tas drau
gijas, kurios iki šiol nebuvo 
dar prisidėjusios.

Mes nuoširdžiai pagei
daujame, kad visi nesusi
pratimai, iškilę kituose ALK 
apskričiuose, butų gražiai ir 
draugiškai suderinti ir pa
darytos klaidos butų atitai
sytos ir pamirštos, ir kad vėl 
visi bendrai draugiškai vei
ktume iki bus atsiektas mu
sų tikslas, tai yra, išsaugota 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
atsteigta demokratinė tvar
ka Lietuvoj.

Lai gyvuoja ALK vieny
bė ir jo veikla.

Už rezoliucijų komisiją,
Ig. Bėčis.

Vasario 5 d. Newarko 
I mieste įvyko New Jersey 
valstijos Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriaus konfe
rencija, kuri priėmė ir skel
bia sekančias rezoliucijas:
Rezoliucija Lietuvos klau

simu.
Šiandien netik Lietuvos 

liaudis kenčia diktatoriškos 
valdžios priespaudą, bet ir 
pačiai Lietuvai gresia nete
kimas nepriklausomybės.

Tas yra todėl, kad dabar
tinė diktatoriška valdžia 
vergiškai pataikauja hit’e- 
riškai Vokietijai (blogiau
sia, kad ji'pataikauja pati 
sau.—Red.).

Kad taip yra, tai liudija 
tas faktas, kad pirmiau nu
teisti hitlerininkai už veiki
mą prieš Lietuvos nepri
klausomybę dabar yra liuo- 
si (Neumanas ir kiti), o tik
rieji Lietuvos nepriklauso
mybės gynėjai te bekauk i na
rni Lietuvos kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose.

Kaip paseka tokios politi
kos šiandien Klaipėdos kra
štas nuo didžiosios Lietuvos 
jau beveik atskirtas ir labai 
rimtas pavojus gresia pačiai 
Lietuvos nepriklausomybei.

ALK New Jersey valsti
jos skyrius, susirinkęs į savo 
metinę konferenciją vasario 
5 d., 1939 m.. Newark, N. J., 
atstovaująs 21 organizaciją 
su 1,500 narių, nutarė:

(1) Griežtai protestuoti 
prieš Lietuvos valdžios hit
lerininkam pataikaujančią 
politiką, kuri nieko daugiau 
nelemia kaip tik netekimą 
Lietuvos nepriklausomybės.

(2) Reikalauti, kad butų 
paliuosuoti visi politiniai 
anti-fašistiniai kaliniai iš bes 21 metų sukaktuvėms 
Lietuvos kalėjimų ir is kon- paminėti. Buvo balius ir vai- 
centracijos stovyklų, ir kad Į tinimas: statyta scenoje

“Amerika Pirty.” Veikalas 
ilgas ir nuobodus. Progra
mą pradėjo 40 minučių vė
liau, negu buvo skelbiama. 
Vakarą atidarė pirmininkas 
M. Batulevičius. Pirmoj . 
pertraukoj J. Jurčionis kal
bėjo apie Lietuvos dabarti
nę padėtį. Antroj pertrau
koj pirmininkas išėjo pilnas 
rankas nešinas visokių pla
katų ir skelbimų, ir kai pra
dėjo juos skaityti, tai publi
kai nusibodo ir klausytis; 
žmonės ėmė šnekėtis tarp 
savęs, o pirmininkas vis 
skaito. Matyt, nusibodo ir 
vaidintojams laukti to skai
tymo pabaigos, nes kažin 
kas iš anos pusės uždangos 
bakstelėjo pirmininkui porą 
kartų į nugarą, reiškia, su
stok. Publika pradėjo juok
tis. Bet pirmininkas vistiek 
tęsė plakatų skaitymą. Tuo
met jau publika pradėjo 
rankomis pliauškinti ir tuo 
budu privertė jį pasitraukti.

Pabaigus vaidinimą, bu
vo perstatyta publikai p-lė 
E. Mikužiutė, Amerikos 
Lietuviu Kongreso iždinin- 

. Publika ją 
karštai pasveikino. Viešnia 
pasakė kalbą apie Lietuvą 
ir publika klausėsi labai aty- 
džiai.

Nors prie musų skyriaus 
priklauso neva 16 organiza
cijų, bet publikos buvo ne
daug. Matyt, musų skyriaus 
vadovybė ar nemoka, ar lai
ko netuii publikos sutrauk
ti. Išrodo, kad trūksta tvar
kos. Spalių 22 konferenci
joj delegatai buvo net pro
testą pakėlę dėl netinkamo 
tvarkos vedino.

ALK. Delegatas.

DETROIT, MICH.
Statė “Ameriką Pirty.’’
Vasario 12 d. Amerikos 

Lietuvių Kongreso vietinis 
skyrius buvo surengęs vaka
rą Lietuvos nepriklausomy-

butų atsteigta demokratine 
tvarka Lietuvoje, ir

(3) kad Lietuvos valdžia, 
išlaikymui Lietuvos nepri
klausomybės, dėtųsi su tom 
valstybėm, kurios bendrai 
kovoja prieš agresorius, ma
žųjų tautų smaugikus- 
neprietelius.

Redakcijos pastaba: Čia 
aplinkiniu keliu pasakyta, 
kad Lietuva dėtųsi prie So
vietų Sąjungos. Tai jau yra 
kišimas komunistų politikos 
į Amerikos Lietuvių Kon
gresą. Dėl šitokios propa
gandos skilo konferencija 
Brooklyne, o dabar jau ir 
New Jersey valstijoj tas ar
dymo darbas vedamas. To
liau mes šito netoleruosime. 
Jei komunistai nori agituoti 
už Sovietų Rusiją, tegul jie 
daro tai savo partijos mitin
guose, bet ne Amerikos Lie
tuvių Kongreso konferenci
jose. Kongresas yra įsteig
tas ne komunistų propagan
dai platint, bet padėti Lie
tuvos žmonėms demokrati
nę tvarką atsteigti. Šituo 
klausimu mes visi sutinkami ,v , . 
ir galim veikti be ginčų. Bet, Į,s Chicagos.

HOT SPRINGS, ARK.
Mano kelionės įspūdžiai va
žiuojant automobilium iš 

Akrono į Hot Springs, Ark.
Aš, akronietė B. A. Belec

kienė, prieš Kalėdas susi
tuokiau su Jonu Kluse ir nu
tarėm žiemą praleisti Ar- 
kansų valstijoj. Gruodžio 
30 d. apleidom Akroną. Va
žiuojant per Ohio valstiją 
vietomis pusėtinai buvo 
sniego. Važiuojant per In
dianą, taip pat kaip ir Ohio. 
Įvažiavus Illinojun, iš pra
džių dar buvo sniego, bet to
liau pranyko. Privažiavome 
milžinišką tiltą, vadinamą 
Cairo Bridge, kuris eina per 
Ohio ir Mississippi upes, bet 
dar Illinojaus valstijoj. Va
žiuojant per tą tiltą automo
biliu, reikia užmokėti $1.00.

Pavažiavus toliau į pietus 
jau pasirodė medvilnės lau
kai. Važiuojant per Missou
ri valstiją matėsi didžiausi 
sodnai pyčių ir vyšnių; bu
vo ir obelių, bet mažai. Lau
kai kalnuoti.

Artinantis prie Arkansų 
valstijos, kalnai pranyksta. 
Įvažiavus į Arkansas, vėl 
pasirodo didžiausi medvil
nės laukai. Jie labai lygus.
Pristatyta mažų grįtelių, pa- gali būti. Austrijos ir čeko- 
remtų tik ant 4 akmenų po slovakijos istorijos parodė 
kampais. Jos suklypusios į visam pasauliui, kad sutar- 
visas puses ir stovi nedide- tys su didesnėmis valstybė- 
liais kaimeliais, po 4 arba 6 mis nėra jokia mažoms val- 
kruvoje. Tuose namukuose 
gyvena juodukai, kurie tuos 
laukus apdirba, žinoma, už 
mažą algą. Kitų javų čia la
bai mažai matosi. Matosi ir 
miškų. Vieni medžiai be la
pų, kiti lapuoti ir gražiai ža- mybė. Sovietai yra garanta- 
liuoja.

Keliai aukšti, kaip peri Lietuvių Piliečių Kliubo xvcjiai <*unOn, ndip 
jvaldybon šiems metams iš- laukus taip ir per miškus."

Onos Kaskas koncertas rinkti: pirm., P. P. Mulio- i Sausio 1 d. 12 valandą į- 
įvyks balandžio 21 dieną lis; vice-pirm., P. Skarnulis; važiavome į Hot Springs, 
miesto auditorijos mažame sekr., F. Šaukevičius; finan- Miestas atrodo gražus, bet

tarptautinės politikos klau
simais musų nuomonės ski
riasi ir čia bendro darbo ne

stybėms apsauga nuo “ag
resorių.” Todėl tik politiški 
analfabetai gali pasakot, 
kad susidėjus Lietuvai su 
Sovietais ar Rumunija bus 
apsaugota jos nepriklauso-

vę Lietuvai ir Vilnių, o kur 
Vilnius dabar? Ir ko verta 
toji garantija?.. ^ ~ -- . ŽODYNĖLIS
—j* Taigi, susi- uetuviškai-angliškas ir
mildami, neneškit šitų klau-' angliškai-lietuviškas, telpa 
cimii i Amprikns T.ipfnvin 18-000 žodžių, labai parankus turėt Simų Į AmeilKOS EieiUVių kiiįenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 

. . ,---------- ------,---------------,------- ------------------- o-------- , — Kongresą, nes mes jais ne- ' “ ............
teatre. Pelnas skiriamas L. sų sekr., A. Skarnulis; ižd., apie jį parašysiu atskirai. įgalėsime susitarti ir ALK
K. Darželio naudai. i Mikas Čigas. | B. A. Kleese-Beleckienė. 1 negalės toliau veikti.

skūra, 160 puslapių. Kaina SI.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy.”



Ketvirtas Puslapis 

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 8. — Vasario 22 d., 1939 m. ,

—Heilo, Maike!
—Labas vakaras, tėve! 

Kas naujo tavo parapijoj?
—Pas mane, vaike, vis

kas okei, ale Čikagoj tai di
delis trubelis atsitiko.

—O kas tenai atsitiko?
—Vienas bankierius nu

mirė nogla smertim.
—Tai kokia čia bėda, tė

ve? Juk kiekvienam reikia 
sykį numirt.

—Maike, tu neskaitai ka
talikiškų gazietų, tai neži
nai kas tenai pasidarė. Kaip 
rašo Čikagos kunigų gazie- 
ta, ką vadinasi bolševikišku 
vardu “Draugas,” tai tas 
bankierius buvo labai bage
tas ir daug apieros duodavo 
ant Dievo garbės. Švento 
Jurgio bažnyčiai jis nupirko 
didžiausj langą. Jeigu šven
to Petro vartai butų tokie 
dideli, kaip tas langas, tai į 
dangaus karalystę možnėtų 
su pora arklių įvažiuoti.

—Bet man tas neįdomu, 
tėve.

—Džius tu minut, Maike, 
pasiklausyk, kas bus toliau. 
Kaip tas bagetas bankie
rius, ką užfundijo šventam 
Jurgiui tokį gražų langą, 
pasiėmė anądien livervelį ir 
pasidarė sau galą, tai pas 
pralotą subėgo visos davat
kos ir padarė protestą, kad 
tas bagotyrius, ką pasidarė 
sau noglą smertį, nebūtų į 
bažnyčią įleistas. Na, tai ką 
tu, Maike, ant to pasakysi?

—Tai yra visai paprastas 
dalykas, tėve. Pagal katali
kų bažnyčios įstatymus joks 
žinomas. kuris pats atima 
sau gyvastį, negali but lai
dojamas su bažnytinėmis 
apeigomis.

—Tai tu, Maike, turbut 
nežinai bažnyčios šventos 
zakonų, jeigu taip kalbi.

—Kodėl?
—Ogi valuk to, Maike, 

kad tas bankierius buvo nu
vežtas į airišių katalikų baž
nyčią ir tenai jį palaidojo su 
visokiom ceramonijom. Net 
mišias už jo dūšią atlaikė. 
Taigi čia išeina tokia rokun- 
da, Maike, kad bažnyčios 
zakonai nedraudžia už nu
sižudėlius melstis. Jeigu jie 
draustų, tai airišių bažnyčia 
pono Dievo neapgaudinėtų. 
Kas nepazvalyta lietuvių 
bažnyčioj daryti, tas negali 
but pazvalyta airišių bažny
čioj. Juk Dievas vienas ant 
visu. Tai nejaugi tu sakysi, 
kad airišių kunigai ji ap
gavo?

—Klausyk, tėve, Dievą 
niekas negali apgauti. Ne
apgavo jį ir Chicagos kuni
gai. Jie tik apgavo davat
kas, kurios yra tiek žioplos, 
kad nesupranta, jog mišios 
yra laikomos už pinigus.

Jeigu lietuvių kunigas tų pi
nigų negali už mišias paim
ti, tai juos paima airių kuni
gas. Vistiek paskui jais pa
sidalys visi kunigai. Pasida
liję da gerai išsigers ir pasi
juoks, o davatkos kaip buvo 
žioplos, taip ir pasiliks. Ar 
dabar supranti, tėve, kokį 
jie biznį daro?

—Vaike, apie tuos reika
lus man jau zakristijonas 
daug aiškino, o prie to juk ir 
aš pats ne pirštu penėtas. 
Savo vieros artikulus ant 
pometies žinau. Ale vieno ■ 
dalyko aš visgi negaliu su
prasti. o tai to, kad tas nusi
šovęs bankierius buvo kata
likiškos gazietos “Draugo" 
redaktoriaus švogeris, o vis 
dėl to tas redaktorius nepa- 
sistorojo, kad jo švogeris 
butų Įleistas i švento Jurgio 
bažnyčią, kur jo langas yra 
įdėtas. Juk tu turbut žinai, 
Maike, kad iš tos bažnyčios 
buvo ne vienas šliuptarnis 
palaidotas, tai kodėl dabar 
katalikiškam biznieriui lie
tuvių pralotas negalėjo pa
tepti kojų zuikio taukais, 
kad velnias jo dūšios nepa
sivytų?

—Klausyk, tėve, tu be 
reikalo man laika tuščiais 
klausimais gaišini. Geriau 
nueik pas zakristijoną, tai 
iis geriau tau paaiškins apie 
kunigų daromus monus.

—Orait, Maike, aš pats 
parašysiu gromatą “Drau
go” redaktoriui ir paklau- j 
siu. kodėl jo švogerio neįsi
leido į lietuvišką bažnyčią, 
o reikėjo vežti pas airišius... 
O dabar gud-bai, Maike!...

SOVIETAI PASIRAŠĖ 
SUTARTI SU LENKAIS.

Maskvos žiniomis, šį pa- 
nedėlį tenai buvo pasirašyta 
prekybos sutartis su Lenki
ja. Paskutinėmis dienomis 
padarė arba atnaujino to
kias sutartis su Francuzija, 
Latvija, Estonija ir Lietuva.

TROCKIO SŪNŪS MIRĖ 
PAPRASTA MIRTIMI.
Pereitą žiemą Paryžiuje 

mirė Trockio sūnūs Šedov. 
Jo artimieji draugai buvo 
pareikalavę ištirti jo mirties 
priežastį, nes jiems išrodė, 
kad Sedovas buvo nunuody
tas. Paryžiaus teismas pe
reitą savaitę paskelbė, kad 
tyrinėjimas parodęs, jog 
Trockio sūnūs miręs nuo vi
durių ligos.

AREŠTAVO 18 VALDI
NINKŲ.

Providence, R. 1.—čia ta
po areštuota 18 valdininkų 
už balsų vogimą ir kitokias 
suktybes rinkimų metu.

Lietuvoje Bręsta Revoliucija;
99 Nuošimčiai Žmonių Prieš Valdžią.

SMETONA BIJO VIEŠAI 
PASIRODYT.

Pereitą sąvaitę mes gavo
me slapto Lietuvos laikraš
čio “Išvien” išleistą atsišau
kimą “Į Visuomenę,” iš ku
rio aiškiai matyt, kad prieš
tautininkų režimą jau pra
sidėjo organizuota kova.

Atsišaukimas prasideda 
šitokiais žodžiais:

Tragiškasis Lietuvos gy
venimo momentas yra iš
ėjęs. Šiandien Klaipėda jau 
faktiškai yra Vokietijos ko
lonija, o ryt, gal but, ant 
svarstyklių atsidurs Lietuvos 
likimas. Tragiškiausia, kad 
tokiu momentu vyriausybės 
vairas yra jokio pasitikėji
mo tautoje neturinčios sro
vės ir susikompromitavusio 
“vado” rankose, to “vado,” 
kuris begalę kartų įrodė ne
turįs nei garbės, nei pado
rumo jausmo. Ar nebaisu, 
kad 99 nuošimčiai lietuvių 
yra opozicijoj prieš vyriau
sybę, kuri savo aklume pasi
ryžusi nieko nematyti ir su
prasti, kad tik sėdėti prie 
savo partfelių. Vaikui aiš
ku. ne Daugų klebonui šiuo 
metu stovėti valdžios prie
šaky. Bet bičiulio Smetonos 
pasitikėjimą turėdamas jis 
“sprendžia” reikalus ir ma
no esąs tinkamas partneris 
Hitleriui (!)
Ant stogų Smetonos kulka- 

svaidžiai prieš tautą.
Tarp vyriausybės ir tau

tos bedugnė pasidarė tokia 
begalinė, kad “prezidentas” 
Smetona nedrįso pasirodyti 
į savo “vainikavimo” iškil
mes 12 gruodžio, pirma ne
paskelbęs sustiprintos ap
saugos stovio. Visi matėme 
tą dieną kaip žmonių nepri
leido beveik per pusę kilo
metro prie seimo ir karo 
muziejaus, neleido net bal
konu'. e žiūrėti į “vadą”, o 
ant ’ogų buvo sustątyti 
kulkasvaidžiai sklaidyti 
lauktoms demonstracijoms. 
Kur toks “vadas” gali nu
vesti jei reikės Lietuvą gin
ti. Jis veda Lietuvą į pilieti
nį karą, kurs nekyla tik dėl 
didelio opozicijos valsty
bingumo, ir jos pastangų su
valdyti besiveržiantį masių 
pasipiktinimą.
Tautos reikalavimams val

džia akla ir kurčia.
Bet akla ir kurčia valdžia 

nedaro jokių žygių tautai 
suvienodinti. Ji mulkina 
Lietuvos akis “Aido” plepa
lais apie “konstituciją,” 
kuomet tauta reikalauja ko
alicijos. Opozicija darė pa- 
stangų išjudinti aklą vy
riausybę memorandumais ir 
asmeniškais pareiškimais. 
Vienybės reikalingumą da
vė aiškiai suprasti ir suva
žiavęs Kaunan G,000 sava
noriu kongresas. Nesenai 
bandė Mironą paveikti ir 
savanorių Centro valdyba. 
Bet nieko nesusilaukė visi 
tie žygiai.

Ne valdžia, o “bendrovė 
Lietuvai išnaudoti.”

Užsienio politikoj tauti
ninkų vyriausybė viską pra- 
miega, viską pavėluoja ir 
todėl susilaukia smūgio po 
smūgio. Smetonos elgęsis 
šiuo metu patvirtina seną į- 
tarimą, kad tautininkų šei
mininkavimo metu yra pri
daryta perdaug nešvarių 
darbų ir todėl jie bijosi įsi
leisti į valdžią ne savo par
tijos žmonių.

Pats Smetona uždarame 
tautininkų suvažiavime pa
vadino tautininkus akcine 
bendrove Lietuvai išnaudo
ti, kaltino juos savanaudiš
kumu ir karjerizmu. Bet ar 
gali būti didesnis karjeriz
mo pavyzdys, kaip jau ke
lintas kartas paties savęs iš
rinkimas j “prezidentus”?

Liaudininkai, katalikai ir 
voldemarininkai eina 

išvien.
Musų giliu įsitikinimu, 

jau netrukus, kai Lietuva 
nusikratys tuo tautininkų 
košmaru, tauta nustebs, su
žinojusi visą tiesą apie jų 
valdymą. Lietuvių tautai 
pasidarė aišku, kad jokie 
bandymai geruoju paveikti 
nebeturi prasmės. Lietuvių 
tauta turi pati pareikšti sa
vo nepasitenkinimą, kuriuo 
perimti visi sluogsniai. Ga
na tylėti, nes tylėjimą tauti
ninkai aiškina pritarimu.

Tautos balsas vis garsiau 
prabyla. Kovos dienomis 
Kaune ir daug kur provinci
joj, gruodžio mėnesy stu
dentų judėjime Kaune, 
Klaipėdoj ir Dotnuvoj vie
šai skambėjo protestai prieš 
tautininkų vyriausybę, ku
rie susilaukė visuotino pri
tarimo. Klaipėdoje prasidė
jo naujas judėjimas susi- i 
spietęs apie “Bendrą Žy-, 
gį.” Klaipėdoj susijungė 
bendrai kovai liaudininkai, 
katalikai ir nacionalistai — 
voldemarininkai. Tarp tų 
grupių yra nemaža skirtu
mų, bet dabar perdaug rim
tas momentas, kad dėl tų 
skirtumų galėtų nematyti 
visus jungiančio bendro tik
slo Lietuvos gelbėjimo.

Visos srovės kviečiamos 
į kovą.

Visos srovės yra reikalin
gos ir nei viena neturi būti 
atstumta dėl klaidų, kurių 
praeity turi visos. Savanau
diškų tikslų tautos labui iš- 
sižadėdamos, jos gali dabar 
klaidas atitaisyti ir atiduoti 
jėgas kovai už tą Lietuvą, 
kuri užtikrins taip reikalin
gą vidujinę taiką. Klaipėdoj 
prasidėjęs judėjimas turi 
kaikurių kitur klaidingai 
suprantamų formų, bet rei
kia atsiminti ten esančią 
ypatingą padėtį ir nuotaiką. 
Kai ką gąsdina nacionalis
tų-Yoldpmąrmįnįšy dalyvavi
mas tame judėjime, baimė, 
kad gal norima . grąžinti 
1927-29 m. Jei tos visos gru
pės deda kartu parašą po 
programa, kuri numato at
statyti demokratinius prin
cipus Lietuvoje ir užtikrina į 
tautos valios pareiškimo tei
sę per jos atstovus busima
jam Steigiamajam Seime, 
tai mes matome reikalą tą 
judėjimą paremti.
Tautininkų diktatūra sujun

gė opozicijos sroves.
Iš tikrųjų tautininkai, kaip 

pareiškė kun. Krupavičius 
“Lietuvos Žiniose,” per tuos 
savo sauvalės 12 metų atli
ko tik vieną didelį darbą— 
sujungė valstybiniam dar
bui visas opozicines grupes. 
Jos tikrojo Lietuvai meilės 
jausmo vedamos įkvėps 
tautai naują dvasią, naują 
pasiryžimą tėvynei gelbėti.

Visuose Lietuvos kampe
liuose tesuskamba protestai 
prieš dabartinę padėtį! Vie
šuose ir slaptuose susirinki
muose svarstyk it, kritikuo
kit ir rūpinkitės tautos liki
mo klausimais!
Sušaukit Steigiamąjį Seimą, 

o tautininku seimą iš- 
vaikykit!

Visi susijunkime bendra
me reikalavime, kad lietu
vių tauta pati turi savo liki
mą spręsti ir tam turi būti 
tuojau sudarytas koalicinis 
ministerių kabinetas, kuris 
pravestų demokratišku prin
cipu naujo Steigiamojo Sei
mo išrinkimą, kuris sukurtų 
teisėtus ir naujus Lietuvos 
valstybės pagrindus. Reika
laukit išvaikyti neteisėtai ir 
apgaulingai rinktąjį tauti
ninkų seimą. Nesibijokite, 
visos tautos Dimitrave tauti
ninkai nesutalpins.

Kaip 1919 metais visoj 
Lietuvoj kūrėsi kovos Ko
mitetai — savanorių kariai, 
taip 1939 metais tegul bus i- 
steigti LIETUVOS GELBĖ
JIMO KOMITETAI!

“Išvien” Redakcinė
KOMISIJA.

ISPANIJOS KUNIGU DARBAI 
FILIPINŲ SALOSE

Ištraukos iš W. H. Tafto Raporto Jungtinių Valstijų Prezidentui Apie Padėtį Filipinuose; 
56-tojo Kongreso 2-ros Sesijos Senato Dokumentas No. 190.

• ĮŽANGA.
Šiame straipsny skaitytojas ras ištrau

kų iš specialio raporto apie Filipinus, kurį 
1900 metais parūpino W. H. Taftas, tąsyk 
buvęs Filipinų komisijos pirmininkas, ir 
patiekė Jugtinių Valstijų prezidentui W. 
McKinley, Kurs savu keliu perdavė tą do
kumentą Jungtinių Valstijų senatui 25 va
sario, 1901 m. Senato spausdintuose rekor
duose šis raportas yra pažymėtas kaip 
56-to Kongreso, 2-os sesijos, Senato Do
kumentas No. 190.

Tai yra labai svarbus ir labai įdomus 
dokumentas. Jis parodo Romos katalikų 
bažnyčią su jos vienuoliais ir kunigais pil
noj jos galybėj Filipinų salose, ir tai ne vi
duramžiuose, bet dabartiniais laikais.

To dokumento tikrumu niekas negali 
abejoti. Jis nebuvo gaminamas tikslu ap
šmeižti Romos katalikų bažnyčią. Jis yra 
pasekmė tyrinėjimų, kuriuos atliko specia- 
lė Filipinų salų komisija, paskirta neužil
go po salų užkariavimo ir susidėjusi iš tei
sėjo W. H. Tafto, profesoriaus D. C. Wor- 
cesterio, generolo L. E. Wrighto, pono H. 
C. Ide ir profesoriaus Bernardo Moses. 
Tarp kitko komisijai rūpėjo patirti, kodėl 
vietiniai žmonės taip baisiai neapkentė 
vienuolių, kurie buvo jų mokytojais, kuni
gais ir klebonais per ilgus amžius. O žmo
nės tų savo “geradarių” taip neapkentė, 
kad kilus Filipinų revoliucijai 1896 me
tais, jie daugumą jų išžudė, o kitus išvijo. 
Visa Filipinų revoliucija ištikrujų buvo 
sukilimas prieš kunigus ir vienuolius.

Tafto komisija, vesdama savo tyrinėji
mus, kalbėjos su daugybe vietinių žmonių 
iš įvairių sluogsnių, ir klausinėjo jų nuo
monės, dėl ko įvyko tas sukilimas. Apklau
stųjų žmonių atsakymai sudaro didesniąją 
raporto dalį, ir yra nesugriaunamas Ro
mos katalikų bažnyčios apkaltinimas.

Iš šitų atsakymų paaiškėjo, ką tai reiš
kia turėti bažnyčią atskirtą nuo valstybės, 
ką tai reiškia šaliai būti “tikrai katalikiš
ka šalim” — po nuolatine slapta ir atvira 
“tėvelių” globa.

Štai ko^s dalykų stovis t buvo Filipinų 
salose pagal vietinių žmonių vienbalsį 
liudijimą:

Minykai ten buvo per amžius kunigais 
ir klebonais visose pueblose (valsčiuose). 
Vietiniems (malajų tautos) kunigams jie 
neduodavo nei tinkamo mokslo, nei para
pijų-

Minykai išnaudojo ir plėšė žmones.
Minykai buvo despotai; jie nepaisė nei 

Ispanijos valdžios (prieš tai Filipinai pri
gulėjo katalikiškai Ispanijai.—Red.), nei 
žmonių labo, tik savo naudos.

Minykai buvo priešingi mokslui, neap
kentė apšviestesnių žmonių, ir persekiojo 
juos. Vietinė valdžia prigulėjo nuo miny- 
ku. Nei pueblos viršininkas (gobernador- 
cillo), nei provincijos galva (alcalde) ne
drįso pasipriešinti minykų valiai. Slaptu, 
klastingu apkaltinimu minykai kiekvieną 
valdininką galėjo įkišti į kalėjimą.

Minykų gašlumas nežinojo ribų. Jie pa
vergdavo sau moteris geruoju ir prievarta. 
Jie prisikalbindavo mergaites per išpažin
tį. Jie atimdavo pačias nuo vyrų, o vyrus 
ištremdavo ar melagingai apskundę pa
duodavo juos mirties bausmei. Jie naudo
davosi net pirmos nakties teise. Savo vai
kų jie priveisė kiekvienam miestely. (Mi- 
nyku vaikai Filipinuose buvo lengva pa
žinti, nes jie buvo mulatai, tai yra, gimę iš 
geltonųjų ar juodųjų moterų ir baltųjų mi
nykų tėvų.)

Jau šitų priežasčių užteko tam, kad 
žmonės nebeiškentę galų gale sukiltų ir 
nuverstų savo “ganytojus.” Bet buvo dar 
kitų priežasčių.

didelių plotų žemės. Daugiausia jų žemės 
buvo Manijos apielinkėj ir provincijoj 
Cavite. Ten jie buvo didžiausiais baudžia
vos laikų ponais. Užtai ten visuomet ir visi 
sukilimai prasidėdavo.

Kada kelionė Europon pasidarė leng
vesnė, filipiniečiai pradėjo lankytis Euro
pon, kur jie įsigijo platesnių pažiūrų į gy
venimą ir revoliucijinių idėjų.

Pirmutinis žymiausias filipiniečių ke
liautojas, mokslininkas ir rašytojas, kurs 
pradėjo Filipinuose revoliucijinį judėji
mą, buvo Jose Rizal (gimęs 1861 m., kuni
gų nužudytas 1896 m.). Jis buvo mokinę
sis jėzuitų universitete Maniloj, paskui bu-' 
vo išsiųstas baigti mokslų Madridan, kur 
jis gavo medicinos daktaro laipsnį, o vė
liaus Vokietijon, kur jis gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Aplink jį susispietė visa 
geresnioji filipiniečių inteligentiją ir pra
dėjo šviesti savo viengenčius, kurie kentė
jo minykų ir jų valdžios jungą. Savo gar
sioj knygoj “Noli me taugere” jis puikiai 
aprašė minykų gyvenimą ir jų ištvirkimą.

Rizal kartu su Marcelo del Pilar, Gra- 
ciano Lopez Jaena ir Apolinario Bfcbim1 
įsteigė “Jaunųjų Filipiniečių Partiją” ir 
varė smulkią agitaciją prieš brolių-mihykų 
palaikomą baudžiavą. Minykai buvo užsi-l 
degę prieš juos kerštu. Ypač jie troško 
nužudyti Rizalą, todėl išsisaugojimui jų 
keršto Rizal buvo priverstas tūlam laikui 
prasišalinti Europon. J salas jis sugrįžo tik! 
1892 metais, kada gubernatorius Despil- 
jols užtikrino jam, kad ir savo tėviškėj jis 
galėsiąs ramiai gyventi. Bet kaip tik Rizal 
atsirado salose, minykai pradėjo spjrte- 
spirti gubernatorių, kad nužudytų jį/' Gu
bernatorius atsisakė minykų reikalavimą 
išpildyti, tik galų-gale sutiko ištremti Ri
zalą į Mandanao. Minykai užtai taip įnir
to ant gubernatoriaus, kad tuojaus išrei-; 
kalavo jo atstatymo. (Vėliaus, kada kilti: 
maištas, minykai Visgi atsiekė savo ir 1896 
metų gruodžio mėnesy Rizalą nužudė. į 1

Tokia dar tebebuvo minykų galybė. į i ft
Rizalo ištrėmimas pertikrino jo dreifai 

gus, kad ramiu budu nieko gera negalima 
bus atsiekti. Todėl jie įkūrę, slaptu organi
zaciją “Katipunan,” kurios tikslas buvd 
išgauti reikalingų reformų per ginkluotą 
revoliuciją. “Katipunan” organizacijoj 
įsteigėju buvo mokytojas Andres Bonifa
cio iš Cavitė provincijos. Vėliaus jos vadu 
buvo garsusis filipiniečių generolas Emilio 
Aguinaldo, kuris kariavo prieš minykuš, 
prieš Ispanijos kariuomenę, o vėliaus ir, 
prieš amerikiečius, kada tie jam neleidę 
įeiti su savo kariuomene Manilon.

Revoliucija Filipinuose prasidėjo neti
kėtai. Katipunan organizacijoj atsirado iš
davikas ir pranešė apie ją valdžiai. Tuojau 
buvo suareštuota tijs šimtai žymesniųjų fi
lipiniečių. Tas uždegė sukilimą. Sukilėliai 
(insurrectos) nebuvo pasirengę. Jie už
puolė civilę gvardiją, ir buvo sumušti. Są- 
vaitę vėliaus keli šimtai sukilėlių užpuolė 
parako sandėlius prie San Juan del Monte, 
bet ir vėl buvo sumušti. Sukilimas paškūi, 
susikoncentravo Cavitė provincijoj, kur 
sukilėliai paėmė keliatą kaimų. Jų vyriai!-1 
siuoju vadu tapo minėtasąi Emilio Agui
naldo. Jis menkomis spėkomis kariavį 
prieš Ispanijos kariuomenę daugiau kaip 
metus laiko. Jis nuolat buvo-sumušamas,' 
bet vis atsigaudavo. Dėl to buvo atstatyti 
keli Ispanijos generolai ir gubernatoriai. 
Ispanija tuo pačiu laiku turėjo maištą .Ku
boj, ir todėl nebeistesėjo kariuomenės 
prieš Aguinaldo. Paliepė savo generolam^ 
taikyties su Aguinaldo, ir tie susitaikė, pa-’ 
žadėdami užmokėti jam 400,000 pezų už 
taiką ir leisdami jam, su jo šalininkais išva- 
žinoti į Hongkongą. Bet Ispanijos val
džia, kunigų spiriama, netik neišpildė-tai
kos sąlygų, bet dar pradėjo persekioti ir 
bausti tuos, kurie užjautė Aguinaldui. To
dėl jis turėjo vėl pradėti revoliuciją prieš 
kunigus ir jų valdžią.

Neužilgo tačiau Filipinuose prasidėjo 
Ispanijos-Amerikoš karas, kuris iš1 vienos 
pusės pagreitino Filipinų revoliuciją, bet 
iš kitos pusės nukreipė tą revoliuciją ten,i 
kur patįs filipiniečiai visai nesitikėjo. Ą- 
merikos kare su ispanais Aguinaldo buvo 
uolus amerikiečių talkininkas ir užkariavo 
visą Luzono salą, išskyrus Manilos miestą, 

i kurį vėliaus paėmė patįs amerikiečiai su

Devyniolikto šimtmečio antroje pusėje, 
kada visur kitur pasauly pradėjo smarkiai 
plėtoties kapitalistiškoji pramonė ir pre
kyba, Filipinų salos irgi pajuto “naujos 
gadynės” dvasią: salose išaugo pirklyba, 
atsidarė nauii portai, tapo įsteigtas pirmas 
bankas (1852 m.), sujudo žmonės, prasi
dėjo svietiška literatūra ir tt. Suezo kana
lo atidarymas 1869 metais ir po to įsteigta 
tiesi komunikacija garlaiviais tarp Ispani
jos ir Filipinų galutinai pasuko Filipinų 
gyvenimą į naujas vėžes, į komercijos ir venaus paėmė paus amernuenrn 
piogieso pasaulį. j generolu Merrittu. Kada generolas Merritt

Minykai tačiau stengėsi palaikyti salose nebeleido Aguinaldo pulkams įeiti Mani
lą tvarką, kurią jie įsteigė, prie kurios jiellon. tai filipiniečiai įtūžo ant amerikiečių; 
pralobo, ponavo ir lėbavo, tai yra, vidur- ir Aguinaldo pradėjo karą prieš amerikier 
amžių baudžiavos tvarką. Taigi ir dėlto čius; su pertraukomis jis kariavo pries 
pradėjo augti ir bręsti žmonių nepasiten- juos iki kovo 23 dienos 1901 metų, kada 
kinimas minykais ir jų palaikoma bau- jis tapo apsuptas ir sugautas. /
džiava. •. > | Toks tai buvo Filipinų revoliucijos lik*'

Su ypatingu atkaklumu tos baudžiavos mas. 
minykai laikėsi ten, kur jie turėjo įsigiję 1 (Bus daugiau)
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Penktas Puslapis

Įvairios Žinios.
Floridoj Banditai 
Pagrobė $200,000.
Miami Beach pajūry, Flo

ridoj, pereitą sąvaitę penki 
banditai užpuolė Blacksto
ne Hotel}, surišo 10 žmonių, 

I paskui sudaužė geležines 
Išpintas, kuriose turtingi sve- 
T.' savo pinigus ir

BALKANUOSE NERAMU. Dr. Beneš Atvyko Amerikon. PAJ1EŠKOJIMAI

HITLERIS NUSIGANDO.
Jau kviečia francuzus į tai

kos derybas.
Kai pasklido žinios, kadlčiai laikė i 

Amerika nutarė aprūpinti visokias brangmenas, surin- 
geriausiais or- ko apie $200,000 ir, švituo- 

, pabėgo

IR VĖL ŠŪVIS NEPATAI
KĖ MUSSOLINIUI.

Sužeistas tik fašistų milici
ninkas.

Nelabai senai Mųssolinį
šovė moteris, bet kulipka Prancūziją 
nugrarhdė tik jo smakrą, laiviais ir kitais ginklais, tai i darni pištalietais, ] 
Pereitą sąvaitę fašistų erštą Hitleris nusigando. Vis rei- vogtais automobiliais. Iš vis- 
vėl kėsinosi nušauti tu'as kalavęs kolonijų, pereitą są- ko matyti, kad banditai bu- 

vaitę jis jau pasikvietė fran- vo gerai painformuoti keno 
° ’ “taikos derybas” nors iš paties viešbučio per

sonalo, nes iš 100 geležinių 
spintų jie sudaužė tiktai 16, 
kuriose buvo daugiausia pi
nigų ar brangmenų. Matyt, 
kad jiems iš kalno buvo nu
rodyti tų baksų numeriai, 
kuriuos verta atplėšti.

Užpuolimas įvyko apie 4 
valandą ryto, kuomet be
veik visi 200 viešbučio sve-

Bruno Šimoni, 38 metų am
žiaus italas. Bet ir vėl nepa
vyko. Prisiartinus Šimoniui 
prie Mussolinio vilos, ji tuoj 
sučiupo fašistų milicininkai, 
kurie apsirengę civilėm dra
panom saugojo Mussolinio 
vilą. Šimoni spėjo į vieną 
šnipą iššauti ir peršovė jį 
per vidurius, bet kiti jį tuo 
tai'pū sučiupo ir nuginklavo. 
Dabar jis areštuotas.

cuzus į "i
Berlyne. Girdi, reikia susi
tarti, kad pasauliui butų už
tikrinta taika. Pamatė vyras, 
kad be taikos gali gaut į kai
lį. Bet francuzai pirma nori 
susitarti su anglais, ir tik 
tuomet pasakys Hitleriui sa
vo išlygas taikos apsaugo
jimui.

Tai įvyko 1,4, vasario po 
pietų, bet fašistai neleido 
spaudai šitos žinios skelbti, 
kad pasaulis nesužinotų, 
jog Italijos žmonės stengėsi 
nušauti savo despotą.

Italijos propagandos mi
nisterija prabilo apie šitą į- 
vykį tiktai 17 .vasario, kai 
apie jį jau sužinojo ir pra
dėjo rašyti užsienio spauda. 
Bet fašistų valdžia stengiasi 
kiek galėdama šito įvykio 
reikšmę sumažinti. Ji nori 
įkalbėti pasauliui, buk Bru-, 
no Šimoni esąs “beprotis.” 
Supraskit, mat. kad protin
gas žmogus Mussolinio ne
šautų. |

Bet išrodo, kad lokių “be
pročių” Italijoj yra labai 
daug,' nes Mussolinio vila, 
kurioj jis gyvena pasislėpęs 
nuo žmonių, yra apvesta 
aukšta muro šieną ir iš lau
ko ją saugoja dieną ir naktį 
200 ginkluotų jUodmarški- 
nių fašistų.

Kiek yra žinoma, Musso- 
linį užmušti kėsintasi jau 17 
kartų.

L1EPALINGY BLOGA 
ELEKTROS STOTIS.
Leipalingio miestely, Sie

nų apskrity, yra įrengta ele
ktros stotis, bet labai prastai 
veikia.

Paskutiniu laiku leipdlin- 
giečiai labai dažnai skun
džiasi netikusia elektros sto
tim, kuri nuolat genda. Esą 
nelaimingas tasai abonen
tas, kuris vakare nepasirūpi
na, žibaline lempa, ar bent 
žvake, nes ištisą, kartais, va
karą tenka išbūti be šviesos, 
kol stotis buna taisoma.

POLICIJA PALEIDŽIA 
BANDITUS.

Šį panedėlį Bostono prie
miesty Brookline buvo su
imti du jauni banditai, ku
rie prisipažino padarę Bos
tone jau 14 užpuolimų ir 
plėšimų. Jie pasisakė buvę 
pereitą subatą ir West Rox- 
burio policijoj, bet apklau- 
sinėjus buvo paleisti, tik iš 
vieno buvęs atimtas brau
ningas. Paleisti iš West Rox-

čių ramiai sau miegojo vir
šutini u o s e kambariuose. 
Apačioje budėjo tik 10 žmo
nių, penki tarnautojai ir 
penki svečiai. Visus juos su
raišioję, banditai tuojaus 
pasiėmė klijus, šaltuosius 
kaltus, ir pradėjo skaldyt 
geležinius baksus. Pasidarė 
tolis bildesys, kaip boilerių 
dirbtuvėj. Beveik visi sve
čiai ant viršaus pabudo, bet 
niekam neatėjo į galvą, kad 
tai banditai skaldo spintas 
jų pinigų jieškoclamr. Visi 
manė, kad tai viešbučio 
darbininkai ką nors kala.

; NEW YORKE MITINGA
VO 20,000 FAŠISTŲ.

Bukareste susirinko Balka
nų valstybėlių konferencija 
pasitarti apie Balkanų Są
jungą. Norėta įtraukti ton 
sąjungon Bulgariją. Bet 
kaip tik tuo pačiu laiku kai 
kuriose Balkanų valstybė
lės pradėjo krikti. Pavyz
džiui, Jugoslavijoj rezigna
vo premieras Stoįadinovi- 
čius, o Graikijoj laukiama 
gen. Metaxas’o valdžios 
griuvimo. Bukarešte konfe
rencija turėjo svarstyti, 
kaip reaguoti j Mussolinio 
ir Hitlerio pakvietimą, kad 
Balkanų Sąjunga prisidėtų 
prie Romos-Berlyno ašies. 
Šituo klausimu laukiama 
karštų ginčų, nes naujas 
Turkijos prezidentas Ismet 
Inonu linksta į Sovietu Ru
siją. Be to, prieš Balkanų 
Sąjungą stovi klausimas, 
kaip žiūrėti į generolą Fran
ką Ispanijoj — pripažinti 
jo valdžią, ar ne.

4 BANDITAI PABROBĖ 
$27,000.

Norwalk. Conn, — Ketu
ri ginkluoti banditai pereitą 
sąvaitę čia užpuolė prie pa
što durų du banko tarnauto
ju, kurie nešė $27,000, pa
grobė krepšį ir pabėgo vog
tu automobilium. Policma- 
nas, kuris lydėjo banko tar
nautojus, buvo banditų par- 
muštas ir pritrenktas.

t'ia yra parodytas buvęs Čekoslovakijos prezidentas Dr. Be
neš. šiomis dienomis jis atvyko Chicagoš Universitete 
profesoriauti, šalia jo stovi jo žmona.

Pa'ieškau savo pusbrolio AUGUS
TINO KAZLAUSKO, jis paeina iš 
Budniunų dvaro, Joniškio parapijos, 
Šiaulių apskričio, 1930 m. gyveno 
Brooklyne, dabar nežinau kur randa
si. Kurie žinote kur jis yra, meldžiu 
pranešt jo adresą, arba pats lai atsi
šaukia, turiu labai svarbų reikalą. 

! Už pranešimą busiu dėkinga.
Julijona Kripaitienė

1337 East 5-th st., Brooklyn, N. Y.

PAJ1EŠKO LIETUVOS KON-

Andriulis Kazimieras, Jono sūnūs, 
. išvykęs j Amerika prieš dvidešimt su . 
viršum metų. Gyveno Bostone, Mass.

Baginskis Jonas, išvykęs Amerikon 
i 1934 m. Prieš metus gyveno Brook-

. Bararauskas Jonas, išvyko Ameri- 
! kon prieš karą. Iki 1930 m. gyveno 
i 11 So. Leonard st., Waterbury, Conn.

Brizgys-Brizer Antanas. gimęs 
Kaune, Am. išvyko 1905 m. Iki 1927 
m. gyveno 71 Third st., Turner Falls,

i Užmcrgūs upskr
i st., Yonkers, N.i <*•»•? ;.......:..

kilęs iš Deltuvos, 
yveno 17 Jackson 

Manoma, kad

Bundza Juozas, išvyko Amerikon 
1907-08 m. Gyveno Pittsburgh, Pa.

Cvirka Simonas, gyv. 313 Grand 
avė.. New Haven, Conn.

Dargaitis Antanas, kilęs ar gyve
nęs Tauragės apskr., Kaltinėnų vals. 
Pimpių kaime.

Visi žiną apie pajieškomus asme
nis ar ką nors girdėję prašomi kreip
tis į Lietuvos Generalini Konsulatą 
šiuo adresu: LITHUANIAN CON
SULATE GENERAL, 16 W. 75th st., 
New York, N. Y’.

Žinios iš Lietuvos
(Per Lietuvos Konsulatą.)

Šio panedėlio vakarą 
New Yorke vokiečių “Bun
das” sušaukė mitingą, ku
riame dalyvavo apie 20,000 
fašistų. Madison Square 
Garden salėj buvo fašistai 
iškabinę didelį Washingto- 
no paveikslą, kaip tikri A- 
merikos patriotai, o aplin
kui pristatė savo vėliavų su 
svastikomis. Buvo taipgi iš-

IŠPLĖŠĖ GINKLU DIRB
TUVĘ. ‘

Worcester, Mass. — Pe
reito nedėldienio naktį čia 
buvo išplėšta Harringtono 
ir Richardsono ginklų dirb
tuvė ir išneštą daugybė šau- 
jamų ginklų. Manoma, kad 
tai yra jaunų banditų dar
bas, kuriems ginklai reika
lingi plėšimo tikslams. To
dėl policija tikisi, kad da
bai- bus daug užpuolimų.

Vilpius. — Praėjusį mė
nesį Vilniaus krašte seniū
nais daugumoje išrinkti lie
tuviai, bet jų lenkų valdžios 
organai pareigose netvirti
na. (Ir tame lenkai fašistai 
pasimokino nuo smetoninių 
tautininkų gudrybių. Žmo
nių išrinktus atstovus ne- 
tvfrtina, mat, ne jų plauko; 
valdininkai turi but smurti
ninkai, taip kaip Smetona. 
—Red.)

Kaunas, vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 
21 metų sukaktis iškilmin
gai paminėta Kaune ir pro
vincijoje.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoj telpa daugybe nauju, 

labai gražių ir juokingų rnonoligų ir 
deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, ....................... 25c.

Kada ir kokiu hudu gali svietas kada- 
nors pasibaigti Parašė prof. Dr.

With. Meyer, iš vokiečių kalbos ver
tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka
da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
ti, tegul skaito tą knygelę. Chica
go, 1906, pusk 125. Apdaryta . . $1 50

APSIVEDIMAI

EMIGRACIJA IŠ LIE
TUVOS.

Pastaraisiais laikais emigra
cija iš Lietuvos į kitas šalis 
visai buvo sumažėjusi. To 
priežastis bus ta, kad Lietu
vos emigrantų niekur išskė
stomis rankomis nelaukia
ma. Anksčiau gana daug žy
dų emigruodavo į Palestiną, 
bet dabar ir ši emigracija 
beveik visai sustojo, nes žy
dai bijo važiuoti į savo isto
rinę tėvynę dėl ten vykstan
čių neramumų.

Dabar pastebėtas dides
nis žydų važiavimas į Ame
riką. Anksčiau Amerikos 
skiriama emigracijos kvota 
Lietuvai nebūdavo pilnai iš
naudojama. Tačiau šiuo me
tu jau išsemta visa kvota ligi 
1939 metų pabaigos. Dau
giausia važiuoja žydai. Emi
gruojančių tarpe yra nema
ža Klaipėdos krašto žydų 
šeimų.

būrio policijos, jie tuojaus 
apiplėšę dvi krautuves Dor- 
chesteryje.

KALVARIJOJ SIAUČIA 
VIDURIU ŠILTINĖ.

Jau kelinti metai, kai čia 
siaučia vidurių šiltinės epi
demija ir yra daug mirusių. 
Niekas nesirūpina sergančių 
izoliacija ir dezinfekcija. 
Kalvarijoje beveik nėra šu
linių, vandenį ima iš Šešu
pės ir užsikrečia. Nevisi turi 
išvietes.

i --------------- :----------

TAURAGĖJ PATVINO 
JUROS UPĖ.

Juros upė tiek ištvino, 
kad pasiekė Stančiaus elekt
ros stotį ir Gitkino malūną, 
o lentpiuvės rąstai apsemti. 
Apsemta ir kelintas sodybų.

$300 000 ORO KELIO
NĖMS SKELBTI.

Amerikos orlaivių kom-
ŠTAMPU “VALYTOJAS” 

PERSIPIOVĖ GERKLĘ.
New Yorke yra areštuotas čiuose.

panijos, kurios vežioja ke
leivius, paskyrė $300,000 

i savo skelbimams laikraš-

statyta daug didelių plaka
tų su Šukiais prieš žydus. 
Apie 100,000 žmonių minia 
susirinko fašistus atakuoti, 

į bet 1,500 raitų ir pėksčių 
, policmanų jos neprileido 
i prie salės.

BEDARBIO ŠEIMYNOJ 
GIMĖ 4 KŪDIKIAI.

Į Pittsburghe bedarbio Peri- 
netti šeimynoj anądien gi
mė 4 kūdikiai. Kiek sustip
rėjus motina paklausė savo 
vyro: “Ką mes dabar daly
sime su tais vaikais?” Tėvas 
tik patraukė pečiais. Tikra 
nelaimė žmonėms. Jau ke
turias burnas daugiau rei
kės valstybei maitinti. Ir re
akcininkų kontroliuojama 
valdžia yįstiek draudžia 
gimdymo kontrolę.

D1ESUI PADARYTA 
OPERACIJA.

i Kongresmanui Diesui, ku
ris pagarsėjo tirdamas

Darbininkas ant Ūkės
Kuris moka abclnai visokį darbą 

ant farinos, kreipkitės laišku šiuo 
adresu: V. BLAZIS, (8

Rt. 2, Box 11 1, Hart, Mich.

KURIE ŽINOTE
štoriuką su 2-8 ruimais užpakaly 

apie Harvard Sq.. Cambridge, Water- 
towne apie valdžios arsenalą, Brook
line, Dedham, Dorchestery, ar Matta- 
pan apie Blue Hills, prašau man pra
nešti. Už pranešimą ir suradimą ge
ros vietos skiriu 5 rublius.

A. Gulben,
581 Millbury st., Worcester, Mass.

Havana, Cpba. —Lietu
vos Gen. Konsulato New 
Yorke pastangomis, Kuboje 
sukeltas susidomėjimas Lie
tuva.
Rūmai ir 
firmos tiria galimybės už- 
megsti su Lietuva prekybi
nius santykius. Jau nustaty
ta, kokias prekes norima iš 
Lietuvos importuoti.

Havanos Prekybos 
kelios stambios1

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METŲ JAUNESNE

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius ru 115- 

alany gyvenančiai! llrtuvlaia, mea nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
įkaityti tik tiek, kiek mums apseinc 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiams 
Išrašyti populiaru demokratiškos pt- 
kraipos dienrašti ,,

I’ajięškau gyvenimui draugės, kuri 
mylėtų rimtą šeimynišką gyvenimą, 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, be skir
tumo mergina ar našlė; aš esu vaiki
nas 28 metų amžiaus, gyvenu pusėti
nai, dirbu aukso kasyklose. Mylinčios 
susipažinti atsišaukite, su pirmu laL 
šku prašau prisiųsti ir savo paveiks
lą. Tik ant rimtų laiškų duosiu atsa
kymą. A. Purvis (9).'

Ronda Gold Mine,
Westree, Ont., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, nuo 30 iki 10/ 
metų; aš esu 42 metų, turiu gerą dar
bą, gaunu po $200.00 ant mėnesio 
ir turiu gerokai pinigų ir namų, esu 
5 p. 11 col. aukščio, sveriu 175 sva
rus, linksmo budo. Geistina, kad pri
siųstų ir paveikslą su laiško. Aš gy
venu kur žiemos nėra. Rašykit šituo 
antrašu; A. J. (8)

253 Broadway, Sg. Boston, Mass.

“pi ieš-amerikonišką veik
lą,” pereita sąvaitę buvo pa
dalyta operacija dėl apen-
dicičio.

tūlas (William Woodenbury, 
kurį valdžia kaltina senų 
pašto ženklų valymu ir par
davinėjimu. Bijodamas bau
smės, pereitą sąvaitę jis kė
sinosi kalėiime nusižudyti 
ir persipiovė gerklę. Val
džia sako, kad jo vadovau
jamos! gauna per 10 metų 
išplovusi ir pardavusi apie 
$50 000.000 vertės pašto 
ženklelių.

KVĖDARNOS PARAPI
JOJ RADO NEGYVĄ 

ŽMOGŲ.
; Tati agės apskrity, Kvė
darnos parapijoj, Degudri- 
gių kaime, 4 sausio prie savo 
gyvenamo namo rastas ne
gyvas P. Urbonas. Buvo į- 
vairių gandų, bet gydytojas 
konstatavo, kad velionis mi
rę širdies liga. Prieš dveje
tą metų mirė , jo žmona ir 
jam teko rūpintis mažais 
vaikais. Dabar liko tiys ma
ži našlaičiai;

Palvinis West Virginijoj.

Patvinusi Ohio upė pridarė daug nuostoliu ir West Virgi
nijos valstijoj, štai, čia matome tos valstijos miestelį Pt. 
Pleasant. Kur pirma buvo gatvė, dabar laivas plaukia.

SVARBI NAUJIENA 
DEL TŲ, KURIE SERGA 

IR NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazeliio SPECIAL 
HERBS K. A. Tik ką naujai iš
rastos. Toji gyduole gerai vei
kia. Suvalnina kad ii* kiečiausius vi
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, 
išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po 
krutinę ir šonuose, valo kraują, stab
do galvos skaudėjimą ir galvos sva.i 
girną. Reguliuoja šlapumą, gelbsti 
gerai dėl ipkstų ligų ir strėnų skau
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių, 
neprilyginamai geresnė už visas ki
tas arbatas. Ji padarys tokį darbą, 
kokio jokia kita gyduole iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus s'ugrąžiusi 
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 30c. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 30e galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiaui Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Reumatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgąsčio. Pasiunčiame 
per paštą visur. Į Kanadą pasiunčia
me 5 pakelius už $1.25. Pinigus ma
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL’S BOTANICAL CO.. 
Botanic Druggists—Herb Specialists

26 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Kurie nor gerą kambarį
Du ar vienas vyras, kurie dirba, 

gali gaut puikų kambarį, su valgiu ir 
apskalbimu. Esu nevedus, gera gas- 
padinė. Su patikimu savo metų vai
kinu sutikčiau ir apsivesti. Aš esu 14 
metų. Iš apielinkės prašau atsilankyt 
ypatiškai. S. J., 2269 Finley st.,
(in Rear vienus trepus) Detroit, Mich

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

T. J. KUČINSKAS,
3310 So. Halsted St., 

CHICAGO. II.L.

ar-

Stebuklingos Gyduoles, Kurios 
naikina Žilinią, 
Plaiskanas. L._ „„----------  ,----------,
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. 
»ti taiso žilus plaukus koki 
to, bet nėra dažai. Nėra nieko 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį ?2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir i 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., mokamal 1 •us>Pažinimui.

Dt*pt 4, R&žyti* . --»
P. O. Box 54, Danville, III.

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
PIRMAS POPIERAS.

Daugelis mano, kad prašant savo fotografijas 2Yax3 col. di 
pirmųjų popierų reikalaujama džio.
atvažiavimo į Suv. Valstijas pa-Į Bet kurie yra atvažiavę j 
liudijimo, ir prąšo patarimu. Suv. Valstijas po birželio 29 d., 
kur toki paliudijimą gali gaut.'1906 metais, tie turi pridėt ir 
Tikrenybėje tokių paliudijimų pinigišką perlaidą (money or- 
pačiam jieškot nereikia. ' Įderį) $2.50, vardu Cęmmissio-

Norint gaut pirmas popieras, nėr of Immigration and Natu- 
reikia padaryti taip: Reikia ralization. Ir pagal paduotasreikia padaryti taip: Reikia ralization.
gaut iš bile Natūralizacijos ofi-Į aplikacijoj informacijas natu-
so blanką, vadinamą Form ralizacijos valdininkai 1 L “valdininkai patys 
A-2213. Atsakius ant visų pa- Į išgaus atvažiavimo certifikatą, 
klausimų, nunešt, tą blanką sa-1 kuris yra reikalaujamas nuo 
vo distrikte į Immigration and prašančių pirmų popierų. Tas 
Naturalization ofisą. Jeigu Na- certifikatas jau bus dalis natu- 
turalizacijos ofisas toli, tą blan- ralizacijos rekordo, 
ką galima nusiųst paštu. Siun- tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
čiont paštu, reikia pridėt dvi iiiais.

kurie nori

V Plaukų slinkimą'’^
Šias gyduoles privalėtų 1=1 '

' " ien- I jo3 kuris metams tekaštuoja tik 6 dols- 
bu- rial, pusei metų 3 doleriai.

| Jei vienai šeimai per brangu j- 
susįdėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios’ 
būtu skaitomos viso pasaulio lietuvių

Kas atsiųs savo adresą — gaus ns-

Lietuvos Žinios“ Kau
nas. Gedimino 38. Lithuania.

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. .i.

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

Reikalaukite: “KELEIVIS”, ;
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

'a

TUOJ SUKAKS

KAI LIETUVIAI SKAITO

Ir Tamsta prisidėk prie šio 
didelio bu,rio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį,
SUV. VALST. (už Cblcagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00. 
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
iškalno užsimoka už metus. Ra
šykit ir savo čekį ar money or
derį siųskit.

1739 SO. HALSTED ST.,
N AU JIENOS

CHICAGO, ILLINOIS.



šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
No. 8. — Vasario 22 <]., 1939 m.

Moterims Pasiskaityt
A A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHET^SONIENĖ.

K1EK YRA PRIPAŽINTA 
VEDYBINIU SUKAK

TUVIŲ.
Kadangi dabartiniu laiku 

tarp lietuvių yra labai ma
doje apvaikščioti vedybų 
sukaktuves, tai manome, 
jog nebus pro sali plačiau 
panagrinėti kada ir kaip1 yra 
priimta tokias sukaktuves 
švęsti.

Visokias sukaktuves gra
žiausia ir tinkamiausia yra 
apvaikščioti savo namuose. 
Labai dideliam reikalui e- 
sant, leistina pasisamdyti ir 
svetainę, vienok niekados 
neleistina iš to daryti bizni 
ir imti Įžangą nuo sukviestų 
svečių. Į tokias sukaktuves 
yra kviečiami vien tik gimi
nės ir artimiausi draugai. 
Gavę tokį užkvietimą, gavė
jai vienu ar kitu budu priva
lo išreikšti savo linkėjimus, 
jeigu jie nemano sukaktu
vėse dalyvauti. Bet tie, ku
rie iškilmėse dalyvauja, gali 
asmeniškai pasveikinti. A- 
part linkėjimų, visi tie, ku
rie tik išgali, privalo nupirk
ti ir dovaną sukaktuvių su
silaukusiai porai. Dovanos 
siunčiamos nežiūrint ar iš
kilmėse dalyvauja, ar ne.

Dabar nurodysiu, kokiais 
metais kokios sukaktuvės y- 
ra priimta švęsti ir kokios- 
dovanos joms yra perka
inos.

Vienų metų yra Popieri
nės Sutuoktuvės. Dovanos 
turi but iš popieros, kaip tai 
sieniniai paveikslai, kny
gos, laikraščių prenumera
tos ir visi kiti, nors dalinai 
popieriniai daiktai.

Po penkių metų buna Me
dinės Sukaktuvės, šioms su
kaktuvėms dovanos turi 
but iš medžio.

Po dešimts metų, buna 
Cino Sukaktuvės. Tinkamos 
dovanos buna iš blėtos, ci
no, arba aluminumo visoki 
puodai, indai ir kiti daiktai.

Dvylikos metų sukaktu
vėms dovanos perkamos iš 
odos, ar bent su odos papuo
šalais. Šios sukaktuvės pri
imtos vien dėl to, kad tai 
buna tuzinas metų. Bet retai 
kas jas apvaikščioja.

Penkiolikos metų sukak
tuvės vadinasi Krištolinės. 
Dovanos perkamos iš kris
talinio stiklo.

Dvidešimts metų sukakus 
būna Pcrcelinės Sukaktu
vės. Dovanoms tinka visokie 
porceliniai ir moliniai indai, 
vazos, figūros ir tt.

Dvidešimts penkių metų 
sukaktuvės buna Sidabrinės. 
Šios sukaktuvės yra popu- 

] liariškiausios, ypač tarp lie
tuvių. Dovanos perkamos 
sidabrinės, arba bent sidab
ruotos.

Trisdešimts metų susilau
kus buna “Dramblio Kaulo 
Sukaktuvės.” Dovanos duo
damos iš dramblio kaulų. 
Let mažai kas šitas sukak
tuves švenčia.

Po keturiasdešimta metų 
būna Vilnonės Sukaktuvės. 
Dovanos duodamos iš vilnų.

Keturiasdešimto penkiais 
metais laikomos Šilkinės 
Sukaktuvės. Dovanos duo
damos iš šilkų.

Penkiasdešimts metų susi- 
h Alkus švenčiama Auksinės 
Sukaktuvės. Dovanoms duo
dama auksiniai pinigai ir 
aukso arba nors paauksuoti 
daiktai.

Septyniasdešimto penkių 
metų susilaukus buna jau 
Deimanto Sukaktuvės, bet 
’etai kas jų sulaukia. Nors 
dovanos turėtų būti bran
dus deimantai, vienok tiek 
metų sulaukus tokie dalykai 
žmonėms jau nereikalingi, 
todėl giminės ir draugai su
deda pinigų ir kartu juos 
seneliams Įteikia. Pinigai y- 
ra tinkamos dovanos ir vi
soms sukaktuvėms ir visur, 
kur tik dovanos yra duoda
mos, nes už pinigą žmogus 
gali nusipirkti tą, kas jam 
labiausia yra reikalinga, ir 
kas jam geriausia patinka.

KODĖL JAUNOS MOTE
RYS DAŽNAI APSERGA 

DŽIOVA?

Jau senai yra žinomas 
faktas, kad . jaunos moterys 
daugiau serga džiova, negu 
to paties amžiaus vyrai. Ir 
jaunų moterų daugiau nuo ■ 
džiovos miršta, negu jaunų 
vyrų arba senesnių moterų.

Moterys greičiausia ap
serga džiovos arba taip va
dinamo tuberkulozio liga 
tarp 15 ir 25 metų amžiaus.

Kur čia priežastis, niekas 
tikrai nežino. Vienu laiku 
daktarai buvo pradėję aiš
kint,jog jaunos merginos bei 
moteiys daugiau yra tai li
gai palankios dėl to, kad 
paskutiniais laikais jos pra
dėjo daugiau marinti save 
badu,' mažiau valgyt, kad 
“gražesnės” išrodytų. Ne- 
davalgymas, žinoma, susilp
nina kūną, todėl silpnesnis

Vėliausios .Indžiu Pažibos.

lš kairės stovi garsioji judžių dainininkė Lily Pons, o iš 
kairės žergia Sonja Henie, pagarsėjusi judžių čiuožikė. Abi
dvi nuotraukos padarytos Floridos pajūry.

Ne Visiem Prieinamas

Jo Ann Sayres

Sonja Henle

Amerikos jaunos moterys labai 
darbininkėms moterims nelabai 
kalingos tam tikros drapanos ir 
reikia daug liuoso laiko.

mėgsta žiemos sportą. Jis yra smagus ir sveikas, bet 
prieinamas. Kaip parodo šis vaizdelis, tam sportui rei- 
įrankiai. Visa tai kaštuoja nemaža pinigo ir prie to da

pasidaro ir jo atsparumas

Toliau buvo aiškinama, 
kad prie to da gal prisideda 
ir pakitėję moterų papro
čiai, pavyzdžiui, sunki kūno 
mankšta, sportas, pagaliau 
sunkus ir nesveiki darbai 
industrijoj.

Bet Amerikos Draugija 
Kovai su Džiova surinko 
daug ši dalyką nušviečian
čios statistikos ir pasirodė, 
kad aukščiau paminėti da
lykai vargiai gali but džio
vos priežastis. Nes nuo to 
laiko, kai prasidėjo “flaper- 
kų gadynė,” džiova nepa- 
greitėjo. Priešingai, tarp se
nesnių moterų ji da sumažė
jo, o juk senesnės moterys 
taip pat marina save badu, 
kočioja sau šonus kočėlais 
ir visai]) mankštosi, kad iš
rodytų “jaunesnės” ir “gra
žesnės.” Tiesą pasakius, se
nesnės moterys daugiau ši
tuo žvilgsniu savo sveikatai 
nusideda, negu jaunos mer
gaitės, kurios ir be to yra 
jaunos ir laibos.

D-ras Morris Fishbein, 
Amerikos Daktarų Draugi
jos žurnalo vyriausis redak
torius, yra linkęs manyti, 
kad čia veikiausią, bus. kai-, 

į ta, pati moteries prigimtis. 
Tarji 15 ir 25 metų amžiaus 

j moteries kūne vyksta tūlos 
■ fiziologiškos permainos, ir 
kaip tik šituo laikotarpiu 
daugiausia jų apserga džio
va. Taigi gali but, jis sako, 
kad šitos kūno permainos ir 
padaro džiovai palankią 

i dirvą.
New Yorke ir Detroite 

(studijuota moterų mirtingu
mas nuo džiovos. Kaip ži
nia, didmiesčiuose yra di
džiausių socialinių skirtu
mu: yra didelių turčių ir di
delių skurdžių; yra labai 
kultūringų žmonių, ir yra 
labai tamsių. Taigi norėta 
patirti, kuriuose sluogsniuo- 
se džiova randa geresnės 
sau dirvos. Paaiškėjo, kad 
toks pat nuošimtis serga 
turtingų ir mokytų, kai]) be
turčių ir tamsių. Tik turtin
giems lengviau išsigydyt, 
nes jie turi daugiau laiko ir 
pinigų. Jiems lengviau pri
einamas gydytojas ir grei
čiau pastebima ligos pra
džia.

Džiova šiandien jau gali
ma išgydyt, jeigu tik ji bus 
pastebėta iš pat pradžių ir 
tuoj bus pradėta tinkamai 
gydytis. Dabar jau yra tam 
tikros senatorijos, kur džio
vininkams yra parūpintos 
visos reikalingos sąlygos.

Todėl, jeigu jauna mergi-

na ar moteris jaučiasi ne
sveika, dažnai kosti, mažo 
svorio, tai nieko nelaukiant 
reikia kreiptis pas gydyto
ją, kad ištirtų, ar ji neturi 
džiovos.

“KELEIV1O” 
KALENDORIUS

1939 METAMS.

Šįmet “Keleivis” pagami- 
i puikų Kalendorių. Jame__________ no _ _

P-LĖ JURGELIUTĖ JAU U'a ,abai dauF naudingų
PASVEIKO. ’ patarimų, nurodymų ir in-

New Yorke buvo sunkiai 
susirgus plaučių uždegimu 
p lė P. Jurgeliutė, buvusi 
SLA Centro sekretorė, bet 
jau pasisekė ligą apgalėti. 
Girdėjome, kad p-lė Jurge
liutė jau visiškai pasveiko.

KLAJŪNEI.
Svajų sparnais atskrisiu aš. 
Tikėki, lauk ir buk rami— 
Širdis visur tave atras, 
Nes tu valdovė jos esi.
Tu sugebėjai sužavėt, 
Pavergti širdį ir jausmus. 
Tad buk rami, neteks kentėt 
Ir abejoti laime mus.
Nors audros dūks—užstos 

kelius,
Vargai palauš jaunas jėgas, 
Bet nepalauš širdies svajų. 
Ir jų sparnais atskrisiu aš.
Svajų sparnais atskrisiu aš, 
Tikėki, lauk ir buk rami: 
Nors tu klajūnė, kaip ir aš-iĮ*' 
širdis nujaus, kur gyveni.

Ad. Keraitis.

KAM LIKIMAS DAVĖ
Kam likimas davė 
Laimę nematuotą— 
Man tik trupinėlis 
Tosios laimės duota...

Kam likimas davė 
Skaistų deivės groži— 
Man jisai vien klesti 
Dilgelėm, ne rožėm...

Kam likimas davė 
Lakštingalos balsą, 
O nors aš dainuoju, 
•Manęs nieks neklauso...

Kam likimas davė 
žvaigždžių milijonus— 
Man jisai paskyrė 
Tik kūrybos monus...

G. Meškelevičiutė.
Rymas. Romanas. Ta Knygų yra Vern

ui I visas kalbas, todėl kad yra gra
bai aprašyta apr Rymą. Lietuviškas 
vertimas yru lengvas ir gražus. Chi- 
CHifD, III 1909, pual 432. Drūtai 
nudaryta • .................................... $2 50DR. MARGERIS

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 

ir nuo 6 iki 8:30 vakaro
Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.
3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

visiems: amat- 
ukininkams, šei-

Reikia Daug Svarstyt ir Veikt
Darbininkai privalo svar

styt labai drūčiai, be atlai
dos, kokis likimas jų laukia 
darbe prie puikiai ištobulin
tų mašinų, prie sportą ve
jančios “gengės.”

I Iki šiol vis tiktai kalbama 
apie darbo (t. y. darbinin
ko) našumą—“efficiency,” 
o apie žmogaus prigimti — 
“human nature,” niekas nei 
šnapšt.

Kalbama labai daug apie 
žmogaus gamtą—human 
nature, bet tiktai išnaudoto
jų reikalų prasme, o niekad 
nekalbama apie tai, kad 
žmogaus gamta yra ir prieš 
vergiškumą ir pavergimą, 
ne tik “tinginiavimą.”

Noriu, kad jus čia ne ma
nytumėt, jog mes dabar tu
rime svarstyt, kaip kapita
lizmą pašalinti, kai]) paver
gimo išvengti. Ne. Apie tai 
čionai kalbėt nemanau ir 
nekalbu. Ne revoliucinę 
minti čia paduodu. Net ir 
ne radikališką, tiktai papra
stai žmonišką mintį paduo
du svarstymui.

Į Kas reikia daryti, kad be
siskubinant prie mašinų 
žmonių prigimtis nebūtų pa
neigta?

Gera, moderniška mašina 
daro gerus daiktus, bet gerą 
žmogų prie jos dirbantį da
ro nelaimingu. Jo dirksniai 
bus suardyti, protas paže
mintas; jo kūdikiai gali 
gimti silpni kunti ir protu. 
(Kodėl?—Red.).

Darbininkų klasė
iš sveikų žmonių išskirta. Jų 
vaikai gims su paveldėta 
blogybe, ir tai]) eis ir didės 
išsigimimas, tikra vergijos 
kūryba.

O kad taip bus, tai žinau 
iš to, kad darbininkai Ame
rikoje patys rūpinasi kuo 
greičiausiai dirbti

bus

| laiką — po kelias sekundas 
per minutę ar valandą,—ar
ba, kitaip sakant, paskubin
ti savo narių darbštumą. Tas 
buvo daroma ir Gomperso 
unijų; tas buvo daroma ir 
kompanijų unijų. Bet jos 
nesiskelbdavo taip. Todėl 
mes ir ne labai rūpinomės tą 
klausimą rimtai svarstyti. 
Pagalios seniau dar mašinos 
nebuvo taip baisiai “skub
rios;” buvo jaučiama, kad 
darbininko žmogaus gamtą 
jos dar neperžengia.

Darbininkai unijistai da
bar privalo kelti šiuos klau
simus, drūčiai juos svarstyti 
ir prieiti išvadą, kas reikia 
daryt. Klausimai toki:

Unija kooperuoja su bo
sais padidinimui darbo 
spartumo. Ji žada samdyt 
efficiency inžinierius nuola
tiniam tyrinėjimui darbo ei
gos. Gerai. Bet ji, unija, pri
valo taip pat samdyti ir me
dicinos daktarą ir psychiat- 
rą, kad tyrinėtų iki kurio 
skubinimo laipsnio darbi
ninkas gali eiti be pavojaus 
savo kimo ir proto sveika
tai.

Svarstykite tat, darbinin
kai. Kelkite tą klausimą sa
vo unijose ir laikraščiuose.

J. Baltrušaitis.

Redakcijos pastaba: Iš to 
išeina, kad CIO unija pade
da darbdaviams išnaudoti 
darbininkus. Bet jeigu tai 
tiesa, tai kodėl fabrikantai 
šitai unijai taip priešingi?

ninkams,
mininkėms ir tt.
Yra dalykų, kurių da nieks 

lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru
sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Arba, kaip be kontroliuoti kiekvieną dar- 
žemes auginamos gėlės, dar- bo sekundą, kad ji nepraei- 

_ ’ '. tų veltui. Unijos tokį tyrinė-

AR ŽINOTE, KAD-
1813 metais, kuomet Na

poleonas vedė prieš Angliją 
karą, jo gyvybė buvo ap
drausta vienoj anglų kom
panijoj. Ir jį apdraudė ang-

• .... i las, tūlas William Livings- 
>na i 1U!ton> manydamas, kad Napo-

žovės ir kiti augalai.
Visi šitie dalykai išaiškin- jimą veda, kaip sako, moks- 

kiekvie- lišku budu, ir duoda patari
mus kompanijai, kokius ji

ti labai lengva ir 1 
num suprantama kalba.

Daržovių auginimas be turi įvest mašinos įrankių 
žemės yra visai naujas mok- pagerinimus. Tie pagerini- 
slas, tik šiomis dienomis ati- mai sutaupins tiek ir tiek 
dengta gamtos paslaptis,! sekundų per valandą, arba 
plačiai visuomenei da neži- tiek ir tiek daiktų bus dau- 
nomas dalykas. Mes tačiau' 
pasistengėm savo skaityto-

leonas bus užmuštas ir gali
ma bus iš to pasipelnyti. 
Tais laikais apdraudžiamie
ji žmonės da nebuvo egza
minuojami ir jų asmeniškas 
sutikimas nebuvo reikalin
gas. Taigi Napoleonas galė
jo ir nežinoti, kad jo gyvybę 
anglai buvo apdraudę.

Napoleonas yra pasakęs: 
“Jeigu man tenka pavesti 

i svarbų ir 
_, tai aš 

pasirenku žmogų 
su ilga nosimi.”

giau padaryta.
. Šitaip sako PHeno Unijos'k^s“orr atlikti

jus su tuo mokslu supažin- knyga, nesenai paskelbta. atsakominga darba T'oin'i L-no nnvo TTv1t 11» z 1 ’ i <-» i mA n 11 odinti. Taigi, kas da nėra !Unija samdysianti specialis- ■visuomet 
“Keleivio” F“1—” 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

Kalendoriaus kaina tokia 
Į)at, kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
o ne skaitytojams—£>0 cen
tų. Kurie siunčia užsakymą 
atskirai, gali siųst 25ę. susu
kus į popierą arba štampom 
po 3c. Reikia saugot štam
pas nesušlapint.

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.
KUNIGŲ CELIBATAS.

—Išaiškinta kunigu bepatystės is
torija, pasekmes ir jų doriškas nu
puolimas. šių knyga turėtų perskai
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moteris, 
dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokių kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.............. 25c.

Kalendoriaus įtus, mechanikos inžinierius, 
kurie tyrinės darbininko ir 
mašinos spartumą. Savo ty
rimų davinius ir patarimus 
duos unijai, p ta savo eile 
raportuos tatai dirbtuvės 
bosams — managementui. 
Tasai unijos leidinys aiški
na, kad patys darbo vedėjai 
(management) 
arba apsileidžia

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievu, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais Chicago, 1914. pusi. 1086.

WORCESTER, MASS.CHESTNEY’SCANTEEN
GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirby'sčių ALŪS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER. MASS.

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
oasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- nestlgebėl, , ėjus krautuvė!!, pas daktarų, pas bar- 

if npivod-l zdaskutj, pas kriaučių ir tt Šu fone-
- 1 . . i tišku ištarimu ir gramatika. Antragreitu laiku tokių pagerini- padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 

mų, o nuo to pramonė (t. y. St- Michelsonas Pusi. 95. ...... 35c. 
kompanijų biznis) nuken- tikėjimų istorija.
Čia. Šitas išsitarimas paštu- Parašė P. D. Chantepib de laSau- saye, leologijos profesorius. Verte mejo mane prie šio klausi- lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga <|i- 
mo kėlimo- įdėlio formato, 1086 puls, su daugybe

, J i • • i •• paveikslų visokių tikėjimų dievų, die-
Kada darbininkų unija vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 

tvrinės savo nariu darbinin-1 čiy ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
, 11.. L o Chicago, 1914. Kaina ..............  $7.00kų skubinimo rybasf | 

Aš nekaltinu dabartinės Gulivero Kelionės į Nežino- 
plieno unijos (kuri yra dali- mas Šalis.
mi CIO), kad ji rūpinasi su- 1 
taupyt darbdaviams darbo lais. Ka:-

Labai giaži ir ipteresinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks- 

' ................... 50c.

SVEIKATA
TAI DinFT.es SVARBOS VEIKATAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokiu dalyką, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boaton, Man.

DinFT.es
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu«ų korespondentų Ir ii Lietuko* Laikraižių.)

ŽMONOS ŽUDIKAS VIT
KAUSKAS NUTEISTAS 

IKI GYVOS GALVOS.
Butrimonių miestelyje gy

veno jaunas vyrukas —Ipo
litas Vitkauskas. Jis vertėsi 
kurpiaus amatu.

Batus Ipolitas siuvo ne
kaip, bet neramuolis buvo 
didelis, o, be to, mylėjo Jan- 
ką, bet taip paslaptingai, 
kad lig šiol niekas nežino, 
kas toji jo Janka buvo, nors 
dabar visas Ipolito gyveni
mas yra iš panagių ištirtas ir 
išnagrinėtas.

Jaunas kurpius ir šiaip 
jau buvo neramaus kraujo 
žmogus; jis visur ir visiems 
užkliūdavo, su daugeliu bu
vo įsipykęs, retkarčiais ir 
susimušdavo. Be to, jis turė
jo dar vieną blogą ypatu
mą — mėgdavo pasisavinti 
ne savo daiktą. Už tai jis 
net trissyk teismo buvo bau
stas, bet vis nesitaisė.

Pagaliau Ipolitas Butri
monyse pasiviliojo jauną 
darbininkę, Eleną Dukaše- 
vičiutę ir vos 17 metų am
žiaus sukakusią, Ipolitas su 
ja susituokia.

Iš pradžios Vitkauskų gy
venimas buvo gražus, buvo 
meilės, bet neilgai taip tę
sės: nepraėjus nei metams 
laiko, Ipolitas atsiminė savo 
senąją meilę, atsiminė Jan- 
ką ir pradėjo po senovei su 
ja draugauti. Dėl tos Ipolito 
draugystės su Janka jo žmo
na tapo nerami, pavydėjo ir 
rengėsi skirtis. Savo šeima 
Ipolitas visai nesirūpindavo, 
žmonai pinigų neduodavo. 
Tada žmona susirado men
ką uždarbėlį—žydų pra
džios mokykloje apeidavo 
namų ruošą. Ten ji ir darba
vosi.

Ipolito neapykanta savo 
jaunai žmonai yis augo ir jis 
mėgdavo savo pažįstamiems 
girtis, kad žmoną nugala
binsiąs, nors už tai ir tektų 
3—4 metus kalėjime pasė
dėti.

Ir, štai, praėjusių metų 
vasario 6 d. Butrimonių žy
dų pradžios mokykloje Vit
kauskienė rasta nužudyta.

Butrimonyse atsirado fa
natikų, kurie paskelbė kal
bas, kad Vitkauskienę žydai 
nužudę ir kurstė žydus muš
ti. Bet policija greit išaiški
no, kad Vitkauskienę nužu
dė jos vyras Ipolitas.

į i Ipolitas tuojau po žmonos 
.nužudymo vienam savo pa
žįstamam pasiūlė pirkti už 
20 litų visus kurpiaus įran
kius, nes gavęs “lengvą duo- 
iną.”,..

Medicinos ekspertas nu- 
jsUtė, kad Vitkauskienė nu
durta į krutinę plonu smai
liu įrankiu. Jos krutinėję 
rasti keli duriai.

Pasirodė, kad Vitkauskas 
savo žmoną yla nudurė.

Vitkauskienė nužudyta 
penktame mėnesyje nėštu
mo, t. y., Vitkauskas nužu
dė du žmones.

Apygardos teismas Vit
kauską pripažino kaltu ir 
nubaudė visą amžių kalėti.

JilRVlU UŽKAPOJO MOTINĄ IR , ^uš.nuis^r akme-
į Jurbarkas. Sausio 8 d.

. '* . i vietos laisvamaniai rengė
Po įvykio norėjęs pasi-' viešą susirinkimą su paskai- 

skandinti Lėvens upėje, ta- ta “Mokslas, religija ir lais
čiau tuo metu upėje buvojvamanybė.” 
maža vandens irpasiskan-j — ................
dinti nepasisekė.

Apygardos teismas Pūke- /dėjo* visas 
vičių Joną, 32 metų am- skaitant

Po to žmogžudys norėjo nu
siskandinti, bet upėj buvo 

pezmaža vandens.
Šiomis dienomis Panevė

žio apygardos teisme buvo 
nagrinėjama labai nepa
prasta byla, kurioj Jonas 
Pukevičius iš Aukštatrakių 
kaimo, Pušaloto- valsčiaus 
buvo kaltinamas kirviu už
kapojęs savo motiną ir se
serį.

Istorija šitos šiurpulingos 
tragedijos tokia:

Mirdamas prieš kelis me
tus Jono Pukevičiaus tėvas 
paliko savo žmonai Onai 6 
hektarų ūkelį, o vaikams 

^uuvismui, Pukevičienė turėjo išmokėti 
batsiuviui jis siūlė tarnybą 1’° “()(t ’jtų dalies. Vaikų 
kariuomenės dirbtuvėse, kui P.enpeuts.
jo brolis esąs viršininku ii i .J? VJe liko gyventi Puke- 
as šeduviškis batsiuvys iviciene. s.u dukteiun Katie n 
gausiąs 200 litu algos per,8™11 Jonu- Sunus Jona9 

- • Į dėjo pastangas ir norėjo,
kad motina jam 2—3 ha ati
duotų, tačau motina ir duk
tė Katrė su tuo nesutiko, dėl 
ko kildavo dideli ginčai.

1938 m. rugpiučio pra
džioj, smarkiai susiginčijus, 
Jonas paliko namus ir apsi
gyveno pas kaimyną Dūdą. 
Pastarajam pasakojosi, kad 
su motina ir seserim kartu 
gyventi negalįs, nes jos no
rinčios pasisavinti visą ūkį, 
tuo tarpu jam nieko neduo
da ir jis daugiau pas motiną 
nebegrįšiąs. Tačiau pas kai
myną pagyvenęs keliatą 
dienų Pukevičius grįžo į ūkį 
ir pradėjo jame dirbti.

Rugpiučio 31 d. susiginči
jęs dėl turto ir trobesių grie
bė prie krosnies stovėjusį 
kirvį, kirto seserei, o kai mo
tina šoko gelbėti dukters, tai 
tuo pačiu kirviu kelis sykius 
sudavė per galvą savo moti
nai, kuri krito be sąmonės, o 
sesuo rėkdama išbėgo į prie
menę, bet jai priemenėje 
brolis dar kelis sykius kirto 
per galvą ir ji taip pat su
griuvo. *■ Abi nebeatgavusios 
sąmonės tuoj ir mirė.

Įvykdęs šiurpų nusikalti
mą, tą pačią naktį, jis atvy
ko į Panevėžį ir sutikęs Lai
svės aikštėje policininką 
Slavinską Stasį pareiškė, 
kad savo namuose nužudė 
motiną ir seserį ir prašė jį 
sulaikyti. Slavinskas jį su
laikė ir pristatė nuovados 
budėtojui.

Pukevičius Jonas sakosi, 
kad nusikaltimą įvykdęs ne 
pasipelnymo tikslu, bet iš 
pykčio ir būdamas labai su
sinervavęs. Paskutiniu metu 
jis prašydavo motinos jam 
skirti nors 2—3 ha žemės, 
kad jis turėtų vietos pasista
tyti namuką, tai motina kar
tais sutikdavo su tuo, o kai 
kada sakydavo, kad duos 
tik 200 litų ir dėl to dažnai 
kildavo ginčai ir barniai.

APGAVIKAI SIŪLĖ TAR
NYBAS IR RINKO PI

NIGUS.
Sausio 21 d. Rūmai Kau

ne sprendė Juozo Stuko 
baudžiamają bylą, kurį Pa
nevėžio apygardos teismas 
už sukčiavimą ir vogimą yra 
nubaudęs trejais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Kaltinamasis Stukas Šedu
vos apylinkėje vaikščioda
mas per žmones gyrėsi Kau
ne pažįstąs visas “viršūnes,” 
oats broli turįs aukštą valdi
ninką ir galįs parūpinti tar
nybą. Vienam šeduviškiu!

mėnesį.
Kadangi šeduviškiai be

darbiai buvo neturtingi žmo
nės ir Stukui už rekomenda
cijas negalėjo atlyginti, tai 
jis rinko tik po 4 litus žymi
niu! mokesčiui prie prašy
mų.

Pas pil. Antanaitienę jis 
atėjo kunigui Jurevičiui šei
mynos samdyti, derėjo al
gos su bernais ir mergomis, 
bet ir iš čia jis išėjo netuš
čiomis: Antanaitienės vy- 
as sėdi kalėjime, tai Stukas 

žinojo, ir išeidamas jis klau
sa ar žmona vyrui nieko ne- 
iduosianti nuvežti.

Antanaitienė įdavė vyrui 
per Stuką lašinių, sviesto, 
kiaušinių ir kt. daiktų, bet 
Stukui išvykus ji pastebėjo, 
kad Stukas yra paėmęs dar 
ir daugiau, ko ji jam nedavė 
ir jos vyrui kalėjime visai 
nereikalinga, k. a., megstu- 
ką, vilnų, vilnonės medžia
gos ir dar šio to.

Savo skunde dėl apygar
dos teismo sprendimo Stu
kas prašė bausmę sušvelnin
ti.

Rūmai jo pasigailėjo ir 
bausmę sumažino, palikda
mi pustrečių metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

MERGINOMS AIŠKINS 
MEILĖS PASLAPTIS.
“D. N. F. L.” rašo, kad 

mergaičių bičiulių draugija 
mano tarnaitėms suruošti 
kursus, kuriuose busią pa
aiškintos meilės paslaptis, 
nes perdaug tarnaičių nusi- 
žudą dėl nelaimingos mei
lės. Dėl tos priežasties nebus 
pardavinėjamas grynas ac
tas.

NELAIMĖ RAMYGALOS 
i MALŪNE.

Sausio 18 d., Ramygalos 
miestelyje, Masioko ir Var- 
kulio malūne, per neatsar
gumą sužalotas Kirdeikis 
Ambroziejus, 40 metų am
žiaus, gyv. Juškaičių kaimo, 
Ramygalos valse. Sužalota
sis greitosios pagalbos auto
mobiliu atgabentas į Pane
vėžio apskr. ligoninę, kur 
nustatytas sunkus kūno su
žalojimas. Kirdeikiui suža
lota galva ir žandikauliai.

Vietos klerikalai, sužino
ję apie rengiamą paskaitą, 

> pastangas, nesi- 
— v ---- „, ---------— skaitant su priemonėmis,

žiaus, pripažino kaltu ir nu-'paskaitą išardyti. Tam tiks- 
baudė sunkiųjų darbų kalė-'1’”' 
įimu iki gyvos galvo:

DIDELĖ EKSKURSIJA

PAŽANGUS SĄVAfTRAsTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
J U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą." Adresas:

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires. Argentina.

Rusiškas Liūtas” Jau Paseno.
LAZDIJUOSE APVOGĖ 
PAULENAITĖS KRAU

TUVĘ.
■ ‘ Lazdijų miestely nakties 
laiku nežinomi piktadariai 
pro langą įsilaužė į pil. Pau- 
lenaitės krautuvę, esančia 
Vilniaus g., ir ją apvogė. Iš
nešė iš stalčiaus pinigus, ku
rių, laimei, buvo nedaug ir 
atplėšę automatą išėmė vi
sus jame buvusius pinigus.
Meilė, Ženatvė ir Sutikimas 

Ženatvės Gyvenime.
Psychologijos mokslas ištyrinėjęs, 

kad linksmas ir meilus, arba nelinks
mas ir nemeilus ženatvės gyvenimas, 
neįvyksta pagal laimę ar nelaime, ale 
pagal žinojimą ir supratimą, papra
stų ir saviškų ženatvės ir meilės vei
klų. Rašykit DABAR dėl išdėstinėji- 
mo ir pamokinimo.

JOS. F. MATUKAITIS BP. D. 
377 South Street.

BRISTOL, CONNECTICUT.

:lui jie atvyko į susirinkimą 
į prisidėję kišenes kiaušinių 
: ir akmenų. Dėl staigaus su- 
I sirgimo paskaitininkas iš 
į Kauno neatvyko ir mušei
koms nebuvo progos panau
doti kiaušinių ir akmenų. 
Kadangi salėje buvo virš 
300 kimšte prisikimšusių 
žmonių, tai sutriuškino mu
šeikų turimus kišenėse kiau
šinius. Gerai patriukšmavę, 
pasikolioję mušeikos su pil
nomis kiaušinienės kišenė
mis apleido salę.

Tai taip elgiasi religiškai 
išauklėti žmonės.

PRIETARAI IR FANA
TIZMAS KAIME.

Kokiuose dar prietaruose 
T fanatizme skęsta Lietuvos 
kaimas, pilnai įsivaizduoti 
gali tik tas, kas savo akimis 
pamato ir kuriem, taip sa
kant, savo kailiu visa tai 
tenka patirti.

Nežiūrint, kad visokiais 
budais stengiamasi kultū
rinti ir apšviesti tamsų Lie
tuvos kaimą, kaimas lieka 
vis dar tamsus — prietarin
gas ir fanatiškas. Čia iš be
galybės kaime įsiviešpata
vusių prietarų noriu pami
nėti kelis. Pavyzdžiui: išva
žiuoja žmogus į kelionę ir 
jei, pirmiausiai susitinka 
kelyje moterį, kuri perėjo 
jam skersai kelią, tai jau 
reiškia nelaimę. Gyvatė ką 
nors įkando—tuojau skuba 
pas kokią bobutę, kad “už
kalbėtų.” Prasidėjo audra 
ir perkūnija — degina švęs
tas žoles, kad audra praeitų. 
Senas puodas, iškeltas, ka
bo ant aukštos karties—va
nagas vištų neneš ir tt.

Negalima net įsivaizduoti, 
kokias kliūtis ir sunkumus 
gyvenime tenka nugalėti 
tam pažangiąjam jaunuo
liui, kuris gyvena tamsiam, 
paskendusiam prietaruose 
ir fanatizme, kaime, ir kuris 

. išdrįsta paskelbti tiems prie
tarams kovą.

Dar blogiau šeimose, kur ^J^T^IVTįII^Ini?YTV 
tėvai senų pažiūrų žmones, 
o vaikai jau susipratę. To
kius vaikus patys tėvai va
dina “atskalūnais,” “bedie
viais” ir panašiai, nors tik
rumoje tie jaunuoliai dau
giau pažengę protu. Bet fa
natiški tėvai, užaugę kunigų 
įtakoj, nenori leisti ir savo 
vaikams labiau praplėsti gy
venimo akiratį, būti švie
sesniais žmonėmis.

Vargas tam jaunuoliui,
1 kuris drįsta neboti tėvų at- 
žagareiviškumo ir drąsiai 

;eina pasirinktu keliu. Tokio 
vaiko tėvai neretai net išsi
žada.

Kadangi kaime visoki 
burtai, prietarai ir fanatiz
mas dar plačiai keroja, to
dėl pažangusis jaunimas tu
ri skelbti visam tam griež
tą, bet kultūringą kovą.
PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS.

Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje
knygutėje. Kaina ...................... 25c.

čia matome rusų ristiką Hakanšmitą, kuris tarp 1905 ir 
1911 metu buvo ristikų pasaulio čempijonas. Dabar jam jjau 
64 metai amžiaus ir jis ristynėmis nebeužsiima; vietoj to, 
jis sako prakalbas ir rodo publikai savo raumeningas ran
kas. Aną vakarą jis kalbėjo New Yorke.

SUNKU BE DARBO, BET 
SUNKU IR GAVUS JĮ.
Darbo biržoje Kaune be 

eilinių bedarbių yra nema
žai įsiregistravusių ir inteli
gentų bedarbių, kuriems sa
vivaldybė, pagal išgalės, 
duoda dirbti savo skyrių 
raštinėse. Vienas tokių be
darbių, Jakubauskas, aną 
dieną dirbdamas apalpo. 
Kiek atsipeikėjęs papasako
jo, lead apalpęs dėl alkio ir 
sušalimo.

Jakubauskas gyvena nak
vynės namuose, o kadangi 
kaipo bedarbis darbą gavo 
ir atgyveno leistas keturias 
naktis, iš nakvynės namų 
buvo pašalintas pagal nusta
tytas taisykles. Tarnautojai 
nelaimingąjį sušelpė keliais 
litais ir pasirūpino, kad bu
tų į nakvynės namus, bent 

. kol pasveiks, priimtas.
—.............. ..... ....................—j

VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty

mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .................................. 25c.

Del informacijų kreipkitės j:

J. <5 B. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn. N. Y.

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

JOHN SEKYS
904 Broad St., Hartford. Conn.

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

G. A. KYDA
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vornon St.. Worcester. Mass.

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

PAUL MOLIS
1982 — 25111 St., Detroit, Mich.

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

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
6320 Superior Avo., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
2316 Sarah St.. Pittsburgh, Pa.

J. P. WASILAUSKAS
814 Bank St., Waterbury, Conn.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S. Oakloy Avo., Chicago, Ill.

HIEIUVH
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu
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Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogių kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

Whambuhg-amebican libeS-S 
gPsjSORTH 6EBMAK ! -nr-rawi ibiu twwyMT'wwrH muIownn

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tllptij 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANED£. 
Siunčiant per paS-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnistracljon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Standes
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugi}, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 
jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

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

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

švietimo tikslui yra Įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, Įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE Jį PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštu, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams ' nepaprastai vertingų 
dovanų. r

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams .$4; Pusei metų $2. Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

PANAIKINS MOKESTĮ , GAVO 30 METŲ KALĖJIMO. . 
UŽ LAIKYMĄ KALĖJIME'

Kaip žinoma, Teisingumo 
ministeris p. Šilingas buvo 
išleidęs taisykles, kad už ka
linimą reikia mokėti po 3 li
tus per parą.

Dabar Teisingumo minis
terijoje rengiamas tų taisyk
lių pakeitimas.

N umatomas kompromi
sas, t. y., mokestį už kalini
mą panaikinti tik dalinai, 
būtent, nubaustieji priva-j 
taus kaltinimo keliu turės I 
mokėti už kalinimą; turėtų 
mokėti ir tie, kurie nubausti' 
nedidelėmis baudomis, pav., 
ligi 6 mėn. kalėjimo. Be to, I 
jeigu žmogus bus nubaustas 
ir maža bauda, bet neturtin
gas ir kalinimo išlaidų iš jo 
jieškojimas gali medžiagiš
kai labai pakenkti jo šeimai, ’ 
tai ir iš tokio piliečio kali
nimo išlaidų nebusią j ieško-' 
ma. Bet geriausia butų visai 
tuos mokesčius panaikinti.

Charles Griesmer, 19 metų - 
amžiaus chicagietis, buvo nutei
stas 30 metų kalėjimo užtai, 

ŽUDOSI APVILTOS MER-kad buvo pagrobęs vieno broke-
GINOS I1'0 žmoną ir 5 valandas ją ka-

1 mavo.
Šventoj Lietuvoj labai ne- i_____________ .__________

šventi žmonės. Jauni vyrai; nauja vaistu knyga 
merginas suvilioja, o paskui’ SVEIKATA LIGONIAMS 
pameta. Nelaimingoms nie-l Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Irnc rlnnoimi noliolm ksin Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk-i<as ciaugiau neneKa, Kaip .« ir Lupal>s Joje wlpji 311 d 
nusižudyti. Ir JOS žudosi, visokių augalų lietuviškai, angliškai 
Kaune anądien krito Lais-1 i/VaT’^ikia51 vartotu
vės alėjoj jauna mergaite Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
A M fp Ti nmsinnnrliin (geriausia siųsti Money Orderiu, arba“įTA6- nusinuodijo. £opierinį do)erj laiške. Adresas: (-) 
Paaiškėjo, kad ji nescia. Ją, paul Mikalauskas 
suviliojęs sportininkas K. j 248 W. Fourth St . So. Boston, Mass.

Tą pačią dieną Kauno Ii- paparčio žiedas ir keturios 
goninėn buvo atvežta stu-,kitos apysakos:
dente G---ne. Ji irgi buvo dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek-
atsigėrusi nuodu dėl to, kad }a-. nurodoma kaip žmonės pai- ’ kai tiki į visokius prietarus,vaikinas ją prigavo. burtus ir tt. Kaina ..............   15c.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS
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SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audinio apdarais $1.25.

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietines Žinios
NORWOOD© LIETUVI 

SUBADĖ PEILIU.

Juozą Kero gyvybė pavojuj.
Turbut da visi atsimena, 

kaip 1933 metais per Vely
kas vienas turkas Norwoods 
prisiviliojo lietuvių Kėni 9 
metų amžiaus dukrelę Nelę 
ir paskui nužudė ją.

Dabar gi nelaimė ištiko 
tos mergaitės tėvą, Juozą 
Kerą, 54 metų amžiaus lie
tuvį. Pereitą nedėldienį tū
las Tony Lasalania baisiai 
subadė jį peiliu. Ir tai atsiti
ko tuose pat namuose, kur 6 
metai atgal buvo nužudyta 
Kėni mergaitė. Tą butą da
bar iš Kero nuomoja minė- 
iasai Lasalania. Dėl ko tarp 
judviejų kilo ginčas, rašant 
šią žinią da nebuvo išaiškin
ta, nes suimtas užpuolikas 
atsisako aiškintis, o pats 
Keras yra taip sunkiai su
žeistas, kad negali kalbėti. 
Jis buvo nuvežtas Norwoo- 
do ligoninėn visai silpnas ir 
padėtas ant “danger listo.” 
Peiliu subadytas jo pilvas, 
krūtinė ir dešinėji lanka.

Kaip išrodo, tai Keras 
buvo nuėjęs pas Lasalania 
rendoš kolektuoti ar šiaip 
kokiais reikalais, ir jiedu 
taip susiginčijo, kad pradė
jo muštis. Persigandę žmo
nės pašaukė policiją. Ir kai 
policija atvyko, Keras jau 
gulėjo kraujuose paplūdęs. 
Prie jo policija rado uždu
susį ir prisimušusį Lasala
nia.

Buvo daug prakalbų apie 
Lietuvą.

Pereitos pėtnyčios va
karą South Bostono lietuvių 
salėj buvo surengtos vietos 
Amerikos Lietuviu Kongre
so skyriaus prakalbos Lietu
vos nepriklausomybei pami
nėti. Kalbėjo adv. Bagočius 
ir “Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas. Ignas Kubiliū
nas sudainavo keliatą gra
žių dainų p-lei Žukauskaitei 
akomponuojant. Žmonių 
buvo pilna salė.

Nedėlioję toj pačioj salėj 
buvo Piliečių Kliubo su
rengtas mitingas Lietuvos 
nepriklausomybei paminėti. 
Čia kalbėjo vienas adv. Ba
gočius, o Gabijos choras 
dainavo. Publikos buvo 
daug. Pirmininkavo Titus 
Grevis.

Hudsone tuo pačiu laiku 
kalbėjo “Keleivio” redakto
rius. Tenai prakalbas rengė 
Amerikos Lietuvių Kongre
so skyrius.

Nedėlios vakare adv. Ba
gočius kalbėjo Worcestery. 
Tenai SLA. 57 kuopa buvo 
surengus bankietą Lietuvos 
nepriklausomybei paminėti. 
Žmonių prisirinko labai 
daug. Pirmininkavo drg. 
Šimkonis. Nuotaika buvo la
bai gera.

Goodwinas reikalauja vie
šai plakti jaunus banditus.

Automobilių registracijos 
viršininkas Goodwinas pa
reikalavo, kad legislatura 
tuojaus išleistų įstatymą 
jauniems piktadariams vie
šai plakti. Jauni chuliganai, 
kurie vagia žmonių automo
bilius, naikina turtą ir stato 
pavojun nekaltų piliečių gy
vybę, turi but viešai peria
mi bizūnais, kaip arkliava
giai, jis sako. Tik tokiu bu- 
du tie jauni kriminalistai 
gali but suvaldyti. Dabarti
niai teismai juos tik padrą
sina prie piktadarysčių, nes 
tik pagrūmoja pirštu ir pa
leidžia. Išeidami iš teismo 
jie jau dairosi, km- čia stovi 
kitas automobilius. Ir jį pa
vogę vėl lekia per miestą 70 
mylių greičiu. Ir šitais savo 
žygiais jie didžiuojasi kaip 
kokie didvyriai. Jiems nie
ko nereiškia net ir kalėji
mas. Bęt jeigu tokį chuliga
ną pririšit prie stulpo ir vie
šai jam kailį išpersit, tai tas 
“didvyriškumas” iš jo be
matant išgaruos, sako Good
winas.

Ir jis sako tiesą. Štai, ir 
pereitą subatą 5 jauni pik
tadariai, vienas jų vos 11 
metų amžiaus, pavogė auto
mobilį ir leidosi per South 
Bostoną 70 mylių per valan
dą greitumu. Policijos auto
mobiliui juos besivejant į- 
vyko katastrofa, kurioj bu
vo sudaužyti 3 automobiliai, 
sužeisti 2 policmanai ir 3 
vagišiai. Be to, vienas auto
mobilius peršoko šaligatvį, 
atsimušė į sieną ir apgriovė 
namą. Ir šitokių įvykių kas 
savaitė buna po keliatą. 
Spauda tačiau labai simpa
tiškai apie tuos kriminalis
tus atsiliepia. Vengia net 
banditais juos pavadinti, 
bet vadina 
“boysais’’ ir tt. Retai kada 
parašo, kad jie automobilį 
pavogė, bet sako, kad “pa
siskolino be leidimo,” “pa
siėmė truputį pasivažinėt” 
ir tt. Jauniems chuliganams 
to tik ir reikia.

Katalikų kardinolas už 
vaikų vergiją.

Šiomis dienomis Massa- 
! chusetts valstijoj vėl buvo 
įneštas sumanymas užgirti 
priedą prie Jungtinių Vals
tijų konstitucijos, kuriuo 
butų draudžiamas mažame
čių vaikų samdymas prie 
pavojingi] darbų. Bet kata
likų kardinolas O’Connell 
ir kiti reakcininkai šitdrn į- 
statymui griežtai pasiprieši
no. Nors pats kardinolas 
šiuo laiku buvo jau išvykęs 
Italijon rinkti naują popie
žių. bet pareiškimą prieš ši
tą žmonišką įstatymą atnešė 
legislaturon Romos katali
kų bažnyčios kunigai. Poli
tikieriams, kurie pasitiki pa- 
rapijonų balsais, šito pa
reiškimo užteko. Jie balsa
vo, kad vaikų vergija butų 
ir toliau palaikyta.

Pernai musų valstijoj 
49,892 žmonės.

Massachusetts valstijos 
gyvybės statistikos biuras 
praneša, kati pereitais me
tais šioje valstijoje mirė 49,- 
892 žmonės. Nuo širdies li
gos krito 16,269, kas reiškia 
36 mirtys daugiau negu me
tai atgal. Nilo vėžio ligos 
mirė 6,879, tai yra 204 dau
giau negu mėtai prieš tai. 
Tuo tarpu nuo kitų ligų mi
rimas žymiai sumažėjo.

Savžudysčių per metus 
buvo 642, nužudymų 59) au
tomobiliai užmušė 657.

mirė

Somervillėj sudege teatras.
Somervillėj nakties laiku 

užsidegė teatras prie Bali 
skvero. Gaisras išsiplėtė 
taij) greitai, kad teko šaukti 
ugniagesius iš Medfordo ir 
kitur. Ugnis padarė $25,000 
nuostolių.

Radio programa.F. Mikalonį paleido iš . _
kalėjimo. j Vasario 25, radio progra-

1 Worcesterio lietuvis F. nia per stotį WORL, nuo 
Mikalonis buvo federalės 8:00 ryto. (1) Žinios; (2) 
valdžios agentų suimtas ir muzika; (3) radio kontes-

Į Šio mėnesio 25 dieną po-! 
nia šalnienė išvažiuoja Flo- Į 
ridon saulės spinduliuose 
pasikaitint. Žada sugrįžti 
apie 20 kovo.

jaunuoliais,’

liud-

atgabentas į East Cam
bridge kalėjimą už butlege- 
riškos degtinės laikymą. Bet 
jo šeimynoj atsitiko šerme
nys, mirė uošvė, todėl val
džia paleido jį nuvažiuoti į 
šermenis, o kalėjimo prižiū
rėtojai da sumetė ir kelpini-

tas.
Vasario 26, nedėlioję, ra

dio programa per stotį WO
HL nuo 9:30 iki 10:30 ryte, 
bus sekanti: (1) Longin 
Buinio, Jr. Cavaliers orkest- 
la iš Cambridge; (2) daini- 

.. ..~.t---- ninkė Marijona Miltėniutė
gių. Bet jam įsakyta po šęr- iš Montellos; (3) smuiki- 
nienų vėl sugrįžt į kalėjimą, ninkė Albina Antanavičiū

tė iš Waltham.
Steponas Minkus.Moterų Ratelio Draugija.

Metų Sukaktuvių Apvaikš- j
.. . ’ Harvardo universiteto pro-
Vasano-Feb. 26. nedeho- fesoHus komunistas Hicks

?.u? ?vakare, Rietuvių sUtik0 stoti i debatus su fa-
. M * — LS o n I i Ar nr t aa m i < z—. * isistu kun. Curran u.

je, i
Žinyčioje Ratelietės švęs su
kaktuves su Banketu ir mu
zika ; taipgi bus perstatytas 
f ražus veikalas Karaliaus 

eimyna. Tai yra gražus ir 
patraukiantis vaizdas. Ta
me pačiame vakare kalbės 
Moterų Sąryšio pirmininkė 
dr. Sukackienė. Banketo 
valgiai bus įvairus ir skanus.
Kviečia visus ateitti. įžanga p«j>nam ir pristato'™ į bile vietą Nau- 

. .joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit.50 centų. ’ -------------  —
Moterų Ratelio Dvylikos

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Jstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom, Užtraukiau! Naujų 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus, 
darbą gvarantuojam. Kaina . „ 
Duodam nuniokojimais. Rakandus

Visą 
pigi-

6
Somervillėj pereitą savai

tę savo namuose sudegė tu
la, Nan Daly, 53 metų am
žiaus kolieka moteris.

Tel. CAPitol 6154

A. J. YOUNG 
(JANKAUSKAS) 

ADVOKATAS
BEACON STREET, Room 627-į 

BOSTON. MASS.
Res. SOUth Boston 4673

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybe straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 uusl............. 25c.

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa 44 geriausių 

Jovaro dainų. Jos .tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST. 
MONTELLO. MASS.

Tel. Brockton 7718

PASINAUDOKIT PROGA.
Niekad pirmiau nebuvo 

siūloma Elgin laikrodžiai 
pigiau kaip $24.75. Dabar, 
apvaikščiojant 75 metus El
gin laikrodžių sukaktuves, 
galima gaut tik už $19.75. 
Bet ta proga bus tik iki ko
vo 18 d. Taigi, nieko nelau
kit, užsisakykit Elgin laik
rodį. Visi žino jų gerumą. 
Mes duodaiti ir ant išmokė
jimo. Per laišką, užeikit 
ypatiškai į krautuvę arba te- 
lefonuok.

Taisom laikrodžius, žie
dus, akinius. Priimam mai
nais jūsų senus laikrodžius 
ir žiedus.

Roland Ketvirtis & Co.
322 Broadway.
Tėl. South Boston 4649.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) į' 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotu.. ir šventadieniiii 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman it. arti Central įkv.

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 11114
MEDICINOS DAKTARAS '

C. J. M1KOLA1T1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
197 BUMMER STREET, V

LAWRENCE, MASS.

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.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablcnai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

371 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių.

Savininka. A. ZARDESKAS.
323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Dr. Leo J. Podded
Iš Leningrado. j • 

Specialistas Vyriškų ir Moterišką 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVE., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4970.

APOLLO TEATRE

Kambariai, mažai šeimynai 
arba dviem pavieniam

Štyinu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku, 

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTO J AI.
(Insured 

Movers)
Perklaustom 

čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi > priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

1050 Washington Street, Bostone, pradedant
9VASARIO 21 IKI KOVO

Kiekvieną dieną, nuo

su

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
~ ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

1 iki 11 vakaro
bus perstatoma RUSŲ KALBOJE labai žymus 

paveikslai su paaiškinimais angliškai
PETRAS DIDYSIS.

Taipgi CHINA IN WAR WITH JAPAN ir
PEOPLE OF THE CUMBERLAND.

parašyti garsaus autoriaus of TOBACCO ROAD.
Įžanga 25c. iki 50c. Subatom, Nedėliom ir šventadieniais 

brangiau. • .

kalbami

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS- '
OPTOMETRISTAS

Quincy dirbtuvėse statys 
2 karo laivu.

Quincy laivų dirbtuvės, 
kurios priklauso Bethlehem 
plieno korporacijai, gavo iš 
federalės valdžios užsaky
mą pastatyti du karo laivu 
skraiduolių tipo. Suderėta 
po $11,695,000 už laivą. Im
sią du metu laiko juos pa
statyt. Quincy laivų dirbtu
ves randasi netoli nuo Bos
tono.

Jauni piktadariai suardė 
mokyklą.

Turbut niekur kitur pa
sauly nėra taip ištvirkusių 
vaikų, kaip Amerikoj. Jie 
netik langus daužo ir auto
mobilius vagia, bet dažnai 
nakties laiku ‘ įsilaužia mo
kyklon, kurią jie dienomis 
lanko, ir tenai viską sunai
kina. Taip pereitos subatos 
naktį atsitiko East Bostone, 
kur jauni vandalai padarė 
už $6,000 nuostoliu

Stasys Barzdelis gavo 
ną žinią.

Musų senas skaitytojas, 
Stasys Barzdelis, kurte da
bar gyvena Bostone, gavo iš 
Lietuvos žinią, kad šiomis 
dienomis Kuršėnų miestely 
mirė jo motina, Anelė Barz- 
delienė (po antro vyro Se- 
reikienė). Ji turėjo Ameri
koje nemaža pažįstamų ir 
giminių. Jei kas norėtų apie 
jos mirtį platesnių žinių, tai 
parašo jos sunui S. Barzde
lių! “Keleivio” adresu.

Sunkiai serga Petras Bi
čiūnas.

Norwood, Mass. Žinomas 
plačiai lietuvis biznierius 
Petras Bičiūnas guli Nor- 
woodo ligoninėje. Vasario 
11 d. jam padarė operaciją 
ant vidurių. Kaip tik ligonis 
sustiprės, darys da kitą ope
raciją. Taip kad reikės pa
gulėt ligoninėje ilgokai.

Pereitą savaitę vežant li
goninėn moterį, policijos ve
žime gimė kūdikis.

PARDUODU CAFE
Su geriausiais įtaisymais ir visais 

likeriais; leidimas ir moterims. Gera 
vieta, visokių tautų apgyventa. Pa
aiškinsiu ypatiškai. L. Gurkšnis, 

5^4 Grimes street, South Bostone.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslus.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUD1A
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD. MASS.

CASPER’S BEAUTY j 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, j
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4645 i 1

STEPONO DARIAUS POSTAS, No. 317, A. L.

Rengia Milžinišką KONCERTĄ
Nedėlioję, Vasario-Feb, 26, 1939

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kampas E ir Silver gatvių, South Bostone.

Pradžia 3 vai. po piet. Svetainė atsidarys 2:30 vai.
Prograrpo išpildyme dalyvauja Posto Benas. Laisvės 

Choras, Gabijos Choras iš Sb. Bostono, taipgi Franklin. 
Glee Club, vyru choras iš Montello; Harmonijos Grupė,; 
moterų kvartetas; solistai: Ignas Kubiliūnas, Rožė Merke- 
liutė; juokingas dialogas ”Du Broliukai” ir bus rodoma 
krutami paveikslai iš pereitų metų Montelloj laikyto le- 
gijonierių pikniko. Įžanga 50 centų. Vaikam nuo 12 iki 
18 metų—25c. Visus širdingai prašo atsilankyt Komitetas

Kostumeriai reikalauja

ALE
dėlto kad jis užganėdina juos
Pardavėjai noriai jį parduoda

nes jisai augina biznį

Iš Krano—Parodyk į Kraną

Bonkom—12 Ancų ir Pilnom Kvortom

t v b R/

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC., BOSTON, MASS., BREWERS SINCE 187C

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

447 Broadway, So. Boston. Masi.

Tel. U niver.it j 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON. MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joc Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET ’ 

Kamp. East Eighth St.,

niver.it

