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Ginklavimosi Lenktynes Kaip “Trockistus.’ 

Fašistams Gręsia Bankrotu
UŽDRAUDĖ “SIT-\Sako, Amerikos Na- 
D0WN” STREIKUS ciai Yra Išdavikai.

Neapykantos manija prieš 
“trockininkus” Sovietuose 

.pasiekė jau tokio laipsnio, 
. KI_,, ,. , , „ . „ . . 'kad karštesni fanatikai pra-

At ,S-riT ska)-Z- Sovl?W Sąjungą ir dėjo net mokyklų vaikuose. ,n ! nVTH T _..1 ... .......................... ,,

>” kores
pondentas praneša iš Mask
vos, kad pereitą sąvaitę 
Leninsko-Kuznecko mieste, 
Uraluose, . prasidėjo byla, 
kurioj 3 slaptosios policijos 
valdininkai yra kaltinami 
už mažamečių vaikų kanki
nimą. Tūlam Savkinui va
dovaujant, tie policininkai 
buvo suėmę apie 100 vaikų 
ir kaltino juos kaip “trocki
ninkus,” siekiančius “nu-,- , . -
versti Sovietų valdžią.” Šitą įuc. u, PĮ’lvel’sti kompaniją 
kaltinimą jie rėmę tuo, kad -o"
pas suimtus vaikus rasta ki- ..........
šeninių peiliukų. ’

LAIVYNUI IR LĖKTU
VAMS.

atplėšti nuo Lenkijos Gali- įžiūrėti “trockizma 
ciją, kad lengviau butų ga- ’“New York Times” 1 1 r r, w v v « - r \ 1 . -v 4- w -l*x ' v - ■lima šitas dvi valstybes su
mušti.

Anglija ir Francuzija įsi- 
1 tikino, matyt, kad karas su

Sovietų Sąjunga taipgi sku
biai stato laivyną ir refor

muoja savo armiją.
Anglijjos valdžia pranešė fašistais neišvengiamas, to- 

parlamentui, kad anksčiau'dėl pradėta jau ir su Sovie- 
paskirtų $2,000,000,000 gin- tais tartis. Vėliausios žinios 

iš Londono sako, kad Mask
von vyksta Anglijos val
džios atstovai. Bet tuo pačiu 
laiku Maskvon yra nuvyku
si ir vokiečių delegacija. 
Anglai pabūgo, matyt kad

Washingtono gimimo su
kaktuvių proga New York o 
vokiečių nacių “Bundas” 
buvo suruošęs mitingą, kad 
pasirodyti Amerikos “pat
riotais.” Bet protaujančių 
amerikiečių šitas fašistų ka- 
muflažas neapgavo. Colora- 
dos kongresmanas Marti-

klains šįmet neužtenką ir 
reikia tą sumą padvigubin
ti. Kitaip pasakius, reikia 4 
bilionų dolerių. Rėikia esą 
greitai didint laivyną; tuo
jaus reikia pradėt statyt 7 
naujus šarvuočius ir dvi nai- Berlynas nepatrauktų Mas- 
kintuvų flotiles, po 8 nai- ’ 
kintuvus kiekvienoj, ir rei
kia 20 greitųjų laivų trans
portams lydėti ir submari- 
nams naikinti.

Be to, pastatyti 4 skrai
duoliai ir keli laivai orlai
viams vežioti.

Orlaiviams statyti skiria- menkniekis. Tiesa, gabiausi 
mas čielas bilionas dolerių. F j

Tai esąs Anglijos atsaky- Tuchačevskiš,
irias į Vokietijos pranešimą, metais sudaužė Lenkijos ar- 
kad ji nutarusi sulyginti sa- miją, yra sušaudyti ir tuo 
vo povandeninį laivyną su buvo pasėta raudonojoj ar- 
Anglijos submarinais. j—-J-j ’

Kai šita žinią pasiekė Vo- lizacija; 
kietiją, Hitleris 1---- iA -
i ,.. , 
karas nrieš (Angliją vokie
čiams T 
Orlaiviai subombarduos 
Londoną, o naciai 
submarinų ir iškels Anglijoj 
fašistų vėliavą su Hitlerio 
svastika. Bet dabar pasiro
do, kad Anglija užsimojo tų “operacijų” daryti. Jeigu

kvos savo pusėn, ypač po to, 
kai paskutiniais laikais de
mokratinės valstybės buvo 
pradėjusios Sovietų Sąjun
gą visai ignoruoti. Nors So
vietų karinė jėga nėra aiš
kiai žinoma, visgi 170,000,- 
000 žmonių valstybė nėra

Sovietų armjos vadai, kaip 
kuris 1920

mijoj labai didelė demora- 
______ . . ; * -__ -j-, bet Sovietų viršu- 

kietiją, Hitleris bemaž ko nės šitą jau suprato ir dabar 
neapalpo: Jis tikėjęsi, kad pradėjo išnaujo kelti kari- 

m’ieš (Angliją vokie- ninku prestižą. Politiniams 
busiąs tiktai piknikas, komunistų komisarams jau 

nbarduos uždrausta karininkus “mo‘ 
i išlips jš kyti” ir juos bausti. Armiją

norima jau padaryti savy- 
stove organizacija, kuriai 
partijos “ideologai” negalė-

NLRB pralaimėjo bylą 
prieš Fansteel plieno kom

paniją North Chicagoj.
Šį panedėlį Vyriausis Tei

smas Washingtone nuspren
dė, kad darbininkai neturi 
teisės vartoti “sit-down” 
streiką kaip įrankį, kuriuo __  ___ _ ......._
butų galima' priversti darb- nas pareiškė Kongrese, kad 
davį išpildyt jų reikalavi- žmonės, kurie dalyvavo ta

me mitinge, buvo ne Ameri
kos patriotai, bet tikri išda
vikai, patriotizmo skraiste 
prisidengę. Per pasaulinį 
karą jie rėmė kaizerį, o da
bar jie reiškia savo ištikimy
bę Hitleriui. Nors kalbėto
jai tame mitinge kalbėjo 
apie Amerikos demokratiją 
ir garbino Washingtona, jų 
mitingas buvo papuoštas 
fašistiškomis Hitlerio vėlia
vomis. sako tas kongresma-

mus.
Byla, kurią dabar spren

dė Vyriausis Teismas, buvo 
kilusi iš 1937 metų streiko 
Fansteel plieno kompanijoj, 
North Chicagoj. Kaip žinia, 
darbininkai tenai buvo oku
pavę dirbtuvę ir norėjo tuo

licija atėjo kompanijai j pa
galbą. Darbininkai buvo 
žiauriai sumušti ir ne vienas

Numušė 1 0'U r JjU uusauta^ Pnskui kompa- naS; jr jų simpatijos ne su humuse japoną atsisakė priimti atgal Washingtonu, bet su Hitle-
nonų Orlaivius. ' ’ darbą daugiau pasižyme- rju jje tikri Amerikos dė

jusius streikįenus. Darbo mokratijos išdavikai, sako 
jisai.“New York Times” korė- Santikių Taryba (NLRB) 

spondentas praneša, jog ja- pripažino kompaniją kalta 
ponų karo vadovybe savo ir pareikalavo, 
raporte Tokijo valdžiai pra- darbininkai butų priimti at-

>kąd nuo Karo pra- g.aj Taigi Vyriausis Teis-! 
džios iki. šiol japonų armija mas dabar tą kompanija iš-! 
Kinijoj neteko jau 1,034 or- teisino> 0 Darbo Santikių 
laivių. Raporte esą įsaiškin- j Tarybą ir buvusius tos kom- 
ta, if kokiu budu tie oriai- panijos streikierius pasmer- 
viai buvo sunaikinti. Esą, kė Vyriausio Tribunolo 
221 lėktuvas _ buvo nurnus- nuomon"ė , tokia, kad

ponų karo vadovybė savo ir pareikalavo, kad atleisti 
rannrfp TnL'iin vu iri 7.1 a i nru- .1 . .i_ i..*

nesusi,

Karas Ispanijoj Pabaigtas;
Franko Valdžia Pripažinta

geriau apsiginkluoti, negu 
Vokietija. O jeigu Hitleris 
norės su Anglija lenktiniuo- 
ti, tai jis prives savo “fater- 
landą” prie visiško bankro
to. Chamberlainas anglų 
parlamente taip ir pasakė, 
kad šitos ginklavimosi lenk
tynės turės pasibaigti kai 
kurioms valstybėms bankro
tu.

Kad fašistai ruošiasi ka
lni prieš demokratines vals
tybes, tai jau abejoti neten
ka. Pavyzdžiui, Vokietijoj 
įvestas priverstinds darbas 
arba fašistiška baudžiava, 
kad butų galima paimti kiek 
reikia darbininkų Kielio ka
nalui platinti. O kanalas y- 
ra platinamas tam, kad pa
daryt trumpą kelią Vokieti
jos karo laivams iš Baltijos 
i Šiaurės jurą ar atgal. Bal
tijos jura, tai vokiečių fron
tas prieš Sovietų Rusiją, o 
Šiaurės jura, tai frontas 
prieš Angliją.

Tuo pačiu laiku japonai 
užgrobė Hainano salą, kuri 
uždaro kelią francuzų kolo
nijai Indo-Kinijoj, 
koncentruoja savo spėkas 
Lybi jo j, Šiaurės 
francuzų teritorijos pasie
ny. Ir pereitą sąvaitę Musso- 
linis paskelbė įsakymą, kad 
visi italai iš užsienių tuojaus 
grįžtų namo.
' Gi Pakarpačio ukrainie

čių taryba Čekoslovakijoj 
išleido atsišaukimą į visus 
ukrainiečius užsieny, prašy
dama finansinės paramos 
“Nepriklausomai Ukrainos 
Imperijai” steigti. Tai reiš
kia, kad ir Sovietų Ukraina 
turi stoti ton “nepriklauso- 
mon imperijon.”

Šitas “nepriklausomos” 
Ukrainos planas, tai Vokie
tijos militaristų planas su-

o italai

Afrikoj

tas pavyks, tai nėra abejo
nės, kad Sovietų armija vėl 
atgaus gerą vardą ir pasida
rys rimta jėga, nors sušau
dytų vadų ir nebegalima iš 
po žemės prikelti.

Reikia da pridurti, kad 
paskutiniais laikais rusai 
pradėjo ir karo laivyną sta
tyti. Pereitą savaitę buvo 
paskelbta, kad du labai 
greitu skraiduoliu Sovie
tams pastatė Italijos laivų 
dirbtuvės, o šią savaitę iš 
Maskvos pranešama, kad. 
greitu laiku Sovietų laivyno 
misija atvyksianti ir Ameri
kon. Nors jos tikslas čia kol 
kas nežinomas, tačiau 
Washingtone yra spėjama, 
kad Sovietai nori užsakyti 
keliatą karo laivų ir Ameri
kos dirbtuvėse.

Taigi išrodo, kad j demo
kratinių valstybių bloką So
vietai gali but įtraukti iš 
naujo. Jeigu taip but, tai 
prieš Vokietiją, Italiją ir Ja
poniją, kurios jau stovi ant 
bankroto bedugnės, atsistos 
didžiausios ir turtingiausios 
pasauly šalys, būtent: Ang
lija, Fi'ancuzija, Sovietų Są
junga ir Jungtinės Valsti
jos. Prieš tokią galybę fašis
tiški bankrotai neilgai lai
kytųsi.

Angliakasiai Strei
kuoja Po Žeme.

Hazleton, Pa. — Pereitą 
sąvaitę netoli nuo čia su
streikavo Wolfe Collieries 
kasykloj maineriai. Romos 
katalikų kunigas per telefo
ną pereitą nedėldienj atgie
dojo jieriis mišias ir paskui 
pasakė pamokslą raginda
mas mesti streiką. Bet mai
neriai to jegamasčio ne
klauso

Sovie-

Po to karas bus paskelbtas 
formaliai užbaigtas ir da
bartinėj lojalistų teritorijoj 
bus sudaryta gen. Franko; 
valdžia.

Ispanijos respublikos au
ksas ir kitos brangenybės, 
kurios karo metu buvo išga-( 
bentos Francuzijon, bus ati-, 
duotos fašistų valdžiai, kaip; 
Ispanijos valstybės turtas.

Leidžiant “Keleivį” spau< 
don, telegrafas iš Ispanijos 
fašistų sostinės Burgos pra-. 
neša, kad Frankas neišsiža
da keršto ir reikalauja, kad 
lojalistai pasiduotų jam be 
jokių išlygų. Jeigu jie tuoj 
nepasiduos, tai jis pradėsiąs 
“valymo ofensyvą.”

Automobilių Darbi
ninkų Kova Eina

Vis Aštryn.
Automobilių darbininkų 

unija, kuri turi apie 400,000 
narių, faktinai yra skilusi 
pusiau ir dabar joje verda 
tikra anarchija. Vieni kitus 
spenduoja ir hežinia, kas iš- 
tikrujų turi jai vadovauti. 
Prezidento dabar nėra nei 
vieno, bet yra du aspirantai 
į tą urėdą. Yra du iždinin
kai ir dvi vykdomos tary
bos, kurios šaukia du atski
ru unijos suvažiavimu ir. 
kiekviena laiko tik savo su
važiavimą teisėtą.

Buvęs prezidentas Marti-' 
nas suspendavo 15 tarybos- 
narių, kurie buvo jam prie-, 
šingi. Susirinkę suspenduoti 
tarybos nariai suspendavo 
patį Martiną ir reikalauja, 
kad unija jį “impyčytų.” Jie 
kaltina jį 8 kartus sulaužius 
unijos konstituciją. Mano
ma, kad be teismo šita paP 
niava nebus išrišta.

NEW YORKO RAKETIE- 
RIŲ VADAS NUTEISTAS.

Prisaikintujų suolas perei
tą subatą atrado New Yor- 
ko Tammany Hall gengste-; 
rių vadą Hines’ą padarius 
13 kriminališkų prasižengi-.' 
mų. Dabar majoras La Guar-. 
dia pareikalavo, kad butų 
patrauktas teisman ir teisė-, 
jas Capshaw, kuris už Hi
nes’o gaunamus kyšius ištei
sindavęs galvažudžius ir ki-- 
tus piktadarius.

—
PADEGĖ VIEŠBUTI, KAD- 

IŠVIJUS “VELNIĄ.”
Westport, Conn. — Šio

mis dienomis čia sudegė 
viešbutis, kuris, kaip dabai 
paaiškėjo, buvo padegtas 
vienos moteriškės, kuri bu
vo jame apsistojusi. Kai po1- 
liciją pradėjo tą moterį 
klausinėti, kodėl ji taip 
pasielgė, ji atsakė, kad tame 
viešbuty buvęs “velnias” ir 
ji norėjusi ugnimi “piktą 
dvasią” išvyt. Policija nu
gabeno ją į beprotnamį. 
Protas jai sumišo beskaitant 
bažnytinius raštus apie vel
nius. Ugnis padarė $30,000 
nuostolių ir viešbutis nebu
vo apdraustas.

Ansonia, Conn. — šio pa- 
nedėlio naktį čia sudegė1', 
Ansonia Junior High 
School. Nuostoliai siekiai 
$150,000." ’

RESPUBLIKOS PREZI
DENTAS REZIGNAVO.
Fašistai davė raštišką ga
rantiją, kad lojalistams 

nekeršys.
Anglijos ir Francuzijos 

spaudžiama, Ispanijos res
publikos vyriausybė sutiko 
baigti respublikos gynimo 
karą ir pasitraukti. Bet ji su
tiko pasiduoti tik po to, kai 
francuzai išgavo iš fašistų 
vado Franko raštišką ga
rantiją, kad jis buvusios 
respublikos vyriausybės val
dininkų ir tarnautojų nežu
dys, kai jie padės ginklą. 
Šitokios garantijos būtinai 
reikalavo respublikos prem
jeras socialistas Negrinas. 
Be šitokios garantijos jis at
sisakė karą baigti. “Mes ge
riau mirsime kovoje, negu 
eisime į fašistų skerdynę,” 
pareiškė jisai.

Kai respublikos ministe- 
i ių kabinetas, nutarė karą 
baigti, tuojaus buvo praneš
ta apie tai Ispanijos respub
likos prezidentui Manueliui 
Azanai, kuris tuo tarpu gy
veno Ispanijos ambasadoj 
Paryžiuje. Azana tuomet re
zignavo iš Ispanijos prezi
dento pareigu ir išvyko 
Šveicarijon, kur jis žada pa
stoviai apsigyventi.'

Lojalistai, kurie buvo pa
sitraukę iš Katalonijos į 
Francuziją, dabar grįšią at
gal Katalonijon. Fašistų va
das prižadėjo ir jiems ne
keršyti.

Be to, jisai davęs francu- 
zams raštišką garantiją, 
kad jo valdoma Ispanija bu
sianti “laisva” nuo Romos 
ir Berlyno įtakos.

Išgavę šitokių garantijų, 
francuzai pripažino Franko 
valdžią kaip “teisėtą Ispa
nijos valdžią.” Anglija taip 
pat pripažino. Francuzijos 
parlamente tuo klausimu 
btuvo daug triukšmo. Kai
rieji atstovai buvo priešingi 
fašistų valdžios pripažini
mui, bet premjeras Daladier 
aiškinosi, kad busią daug 
geriau ją pripažinus, nes 
tuomet Francuzija galėsian
ti turėti savo atstovybę Is
panijoj ir tėmyti, kas Ispa
nijoj darosi. Kai klausimas 
buvo pastatytas balsavimui, 
tai daugumas parlamento 
atstovų balsavo už pripaži
nimą.

Nors gen. Frankas priža
dėjo lojalistams nekeršyti, 
tačiau jie juo nepasitiki. Ir 
kas gali pasitikėti savo ša
lies išdavikui ir galvažu
džiui, kuris su svetimųjų 
priešų pagalba per pustre
čių metų teriojo ir degino, 
savo kraštą? Juk jis buvo 
prisiekęs ištikimai tarnauti 
savo krašto valdžiai, o bet 
gi tą priesaiką sulaužė.ir pa
kėlė prieš teisėtą krašto vy
riausybę kruviną karą. Tai 
kas gali pasitikėti šitokio 
bandito “garantijomis?”, 
Lojalistai jo žodžiu nepasi
tiki ir 10,000 buvusios jų 
valdžios ir armijos valdi
ninkų yra pasiryžę iš Ispa
nijos išvažiuoti. Juos su vL 
somis šeimynomis išveš 
francuzų ir anglų laivai. Pa
kol jie visi pasitrauks, Ispa
nijoj bus “karo paliaubų” 
stovis ir vieni kitų nepuls.

Žuvo Nežinomas 
Laivas?

Pereitą sąvaitę Ameriko
je gauta SOS radijo signa
las, kad vidury okeano skęs
ta laivas. Jį susprogdžiusi 
nežinomo submarine torpe
da. Radijograma sakė: “Ne
žinomo submarine torpeda 
pramušė šoną po vandeniu. 
Skęstame. Skubėkit.” Ra
diogramą pasirašė “PECC.” 
Ką tos raidės reiškia, niekas 
nežino. Laivų tokiu vardu 
nesą registruota. Bet į nuro
dytą nelaimės vietą nuvyko 
keli laivai. Nieko tenai ne
rado. Jeigu ištiktųjų tenai 
laivas buvo torpeduotas, tai 
jis nuskendo. Bet Washing
tone yra manoma, kad šito
kią žinią galėjo išsiųsti koks 
nors juokdarys.

tas kovose su kiniečių oriai- streikas yra tik laikinas gin- 
yialsl, 179 buvę sunaikinti ^as Įai.p darbininku ir jų 
jkmiecių bombomis japonų c|arbdavio, ir per tą laikiną 
aerodromuose; 83 mašinos į gįnča darbdavis nenustoja 
buvo nušautos žemėn pries-1 teisiu ie sav0 turto Dirb. 
lėktuvine kiniečių artilerija. tuvė pasilieka j0 privatinė 
ir 107 orlaivius sunadunę nuosavybė kaip ir buvusi, 
netikėtais užpuolimais ki- Todėl sustreikavę darbinin- 

... . .................... .. kai neturi jokios teisės tą 
dirbtuvę užimti ir ją laikyti 
okupuotą. Už šitą nuomonę 
stojo 5 teisėjai, o du su ja 
nesutiko. Bet teismo didžiu
mos nuomonė skaitosi spren
dimu ir todėl “sit-down” 
streikai dabar jau skaitosi 
uždrausti. Tai yra smūgis 
darbininkams, o didelis lai- Jurįu Sudužo 
mejimas kapitalistams. 1

niečių partizanai japonų 
aerodromuose.

Lenkijoj Agitacija
Prieš Vokiečius.
Lenkų studentai Varšu

voj pereitą nedėldienj susi
rinko pasveikinti Italijos 
užsienio reikalų ministerį 
Čijaną, o paskui įtaisė de
monstraciją prieš vokiečius 
ir pradėjo rėkauti: “Šalin 
Berlyną!” “Šalin Romos- 
Berlyno ašį!” Po Varšuvą 
buvo platinami studentų la
peliai,’ kuriais reikalauja
ma, kad lenkų annija užim
tų Dancigą ir prijungtų jį 
prie Lenkijos. Lenkų nacio-______ _
nalistai siunta prieš vokie-|kui per ketvirtdalį mylios, 
čius dėl to, kad Dancigo šaudant šitokiomis bombo- 
mieste vokiečiai neduoda mįs orlaivius, joks lėktuvas 
lenkams ponaut. negalėsiąs atsilaikyti, nes

nežiūrint kaip toli nuo jo 
tokia bomba sprogsianti, jos 
baisi spėka orlaivį sunai- 

! kinsianti.
Anglijos vyriausybė pra- Šios šalies generalinis šta- 

nešė Palestinos žydams ir bas dabar tyrinėja, kiek ši- 
arabams, kad ji esanti nusi- tose žiniose yra tiesos, 
stačius užbaigti savo globą 
Palestinoj ir įsteigti nepri
klausomą Palestinos valsty
bę, kuri tačiau bus susirišu-

VOKIEČIAI IŠRADĘ 
“BAISIĄ BOMBĄ.”

Washingtone gauta žinių, 
kad vokiečiai išradę “baisią 
bombą,” kurią jie jau išban
dė Barcelonoj ant Ispanijos 
žmonių. Sprogdama ji su- 

į naikinusi visą gyvybę aplin-

ANGLIJA NORI PASI
TRAUKTI IŠ PALES

TINOS.

, , Du Laivai.
Dėl labai tiršto ruko ant 

. jūrių pereitą nedėldienj į- 
vyko nelaimė New Jersey 
valstijos pakrašty. Ameri
kiečių prekybos laivas “Li
lian” susikūlė su vokiečių 
prekybos laivu “Wiegandu” 
ir pradėjo skęsti. Vokiečiai 
išgelbėjo 34 žmones iš skęs
tančio laivo ir atvežė juos j 
New Yorką. Sugedęs ameri
kiečių laivas buvo apleistas 
ir paliktas ant jūrių.

nori 
salas

VOKIETIJOS EKSPOR
TAS NUSMUKO.

Berlyno žiniomis, Vokie-
si su Anglija. Spėjama, kad
žydai bus tam priešingi, nes ' „T ”\
arabai juos tenai išsmaugtų *9,000
be anglų globos.

MIRTIES BAUSMĖ AIRI- ka Vokietijos gaminių. Tai
JOS IŠDAVIKAMS.

Airijos parlamentan bu-!
vo įneštas sumanymas,’Had. viv^iviuj.

valstybės išdavikai butų! Pereitą sąvaitę japonų
baudžiami taip kaip papra- crl"h”?.! bu”? užpuolę 
sti žmogžudžiai, tai yra mir- niečių miestą Lančau. 
ties bausme. Tas esą taiko- niečiai
ma buvusiai “respublikos vius numušė žemėn ir pasi- 
annijai,” 1
bar virto teroristais.

žydai bustam priešingi, nes100,000 maikių gruo- 

markių sausio mėnesy. Va- 
1 dinasi, užsienis mažiau per- i x r i • i • • • • m į

, boikoto pasekmė.
japonai-vartoja
ITALŲ ORLAIVIUS.

ALANDŲ GYVENTOJAI 
PRIEŠINGI FORTIFI

KACIJOMS.
Švedija ir Suomija 

fortifikuoti Alandų
Baltijos Juroj, bet tų salų 
gyventojai priešinasi tam 
sumanymui. Mat, kilus ka
rui, fortifikuotas salas prie
šas visuomet stengtųsi su
naikinti. Sovietai irgi prie
šingi tų salų fortifikacijai, 
nes jos galėtų užblokuoti 
jos laivyno bazę Kronštate.

tam

orlaiviai buvo užpuolę ki- . _ . Ki.
šešis pajonų orlai-

; PER AUDRĄ SUŽEISTA 
12 ŽMONIŲ.

Georgijos valstijoj per 
audrą šį panedėlį 2 žmonės 
buvo užmušti ir 12 sužeista.

MIRĖ LENINO NAŠLĖ.
- k- - - ------------------- - r— Šį panedėlį Maskvoje mi-

kurios nariai da- rodė, kad Italijoj gaminti rė Nadežda Krupskaja, bų- 
.— ‘.„'.„L, i orlaiviai. vusi Lenino žmona.
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3 APŽVALGA 3
Lietuvos Studentijos Žygis.

KOKIOS DEMOKRATI
JOS SIEKIA LIETUVOS 

AKTIVISTAI?
Pereitame “Keleivio” nu

mery padavėm vedamąjį 
straipsni iš “Bendro Žygio” 
2-ro numerio ir žadėjom su
pažindinti savo skaitytojus 
su to laikraščio turiniu pla
čiau, taigi dabar ir pakraty- 
sime jį.

Visų pirma reikia pasaky
ti, kad žmonės, kurie Klai
pėdoj leidžia tą laikrašti, 
Vadina save Lietuvių Akti- 
vistų Sąjunga. Jie susideda 
iš trijų politinių grupių- 
liaudininkų, krikščionių de
mokratų ir nacionalistų 
(voldemarininkų).

Taigi, aktivistų veidas, 
rodos, gana aiškus. Bet apie 
jų tikslus to pasakyti nega
lima. Jų leidžiamas “Ben
dras Žygis’’ yra labai pana
šus krikščionių “šventraš
čiui” — pilnas prieštaravi
mų ir nenuosakumų.

Dr. J. Pajaujis, vienas to 
laikraščio redaktorių, rašo 
neblogai. Jis savo straips
niuose vartoja net marksisti
nę terminologiją. Pavyz
džiui :

niams kaliniams. Riebiu 
šriftu skelbiama:

“Ligi šiol dar -tebelaikoma 
kalėjime daugelis ūkininkų, 
Suvalkijos j vykių dalyvių. Ne
maža kalėjimuose ir kitų poli
tinių kalinių, ūkininkų ir dar
bininkų, kuriuos nusinerkė 
tautininkų sudaryti karo teis
mai. Mes reikalaujame laisvės 
politiniams kaliniams! Jei tau
tininkai kalba apie ‘vidaus 
taiki).’ tai jie pirmiausia turė
tų bent iš dalies atitaisyti tos 
savo didžiosios gėdos padari
nius—Suvalkijos ūkininkų per
sekiojimus—-ir tuojau paleisti 
laisvėn vis dar kalinamus ūki
ninkus ir kitus politinius kali
nius.”

Tai yra tas pats, ko ir A- 
merikos Lietuvių Kongre
sas reikalauja.

Bet kaip tai suderinti su 
Senojo Tautininko straips
niu, kuriuo idealizuojamas 
17 gruodžio smurtas?

Šitas prieštaravimas gal 
butų galima išaiškinti ta ap
linkybe, kad “Bendrą Žy
gi” leidžia trijų skirtingų 
ideologijų žmonės, ir todėl 
jame atsispindi griežtai 
prieštaraujančios nuomonės.

Zarasų apylinkėje naujieji Lietuvos ponai jau statosi sau vasarnamius, čia vieną tokių vi
lų matome jau gatavą.

“Atgimusioj! laisva Lietuva Tačiau įdomu, kad šitas 
turės būti tautinė ir socialinė prieštaravimas kyšo kaip 
respublika... koks kuolas ir bendroj akti-

“ Kapitalistiniam liberaliz- vistų deklaracijoj, kur kai
mui turės būti galas. Kaip per bama apie tai, kaip turi but 
nepriklausomybės kovas paša- sutvarkyta Lietuvos valdžia, 
kėme, kad žemė priklauso lie- Jie pasako aiškiai, kad dik- 
tuvių tautai, o ne lenkams dva- taturos jie nenori;
rininkams, taip dabar sakome,
kad visos gamvbos priemonės “Negalime toliau pakęsti iš
yra tautos turtas, kuri pavie- i tižusi«’ 561 užsispyrusių tauti
nis jmoninnikas valdo tik kaip nink^ rež,m°‘ Bet nenorime 
įgaliotinis...” grįžti ir prie Voldemaro dikta

tūros. Ne dėl to kovojo ir ken-
Na, ką galima pasakyti 

prieš šitokį pareiškimą? Jį 
galėtų pasirašyti kad ir kai- 
riausis socialdemokratas.

tėjo dori lietuviai demokratai 
kad dabartiniu metu jie išsiža 
dėtų savo pažiūrų ir pasidary 
tų diktatūros šalininkais...”

Bet štai, kitoj vietoj ka
žin koks Senas Tautininkas 
rašo apie 17 gruodžio per
versmą, kuomet smurtinin
kai nuvertė teisėtą krašto 
Vyriausybę, ir šitą smurtą jis 
garbina kaip tikrų didvyrių 
žygį. Girdi:

“Gruodžio 17 d. perversmą 
atliko drąsus ir nuoširdus ide
alistai—tikrosios tarnybos ir 
iš dalies atsargos karininkai. 
Jie tai darė iš patriotizmo, 
siekdami stiprios Lietuvos, 
tautos vienybės ir atkutimo^.” ;

•’< j
Ginklais nuversti teisėtą 

krašto valdžią, išvaikyti sei
mą, atimti gyventojams bal
są^ išardyti jų organizaci
jas, apie 100 žmonių sušau
dyti, šimtus sugrusti į kalė
jimus, o visiems kitiems ap- į 
skelbti karo stovį—tai šito 
žmogaus supratimu reiškia 
“tautos vienybę ir atkuti
mą’!”

■ Kaip šitokį aklą fašizmo 
garbinimą galima suderinti i 
sii aukščiau paduotu D-ro 
Pajaujo pareiškimu?

Bet kitoj vietoj “Bendras 
Žygis” ir vėl skelbia juo
dom raidėm, kad aktivistų 
judėjimas nesąs fašistų są
jūdis. Tik pasiklausykit:

“Draugai darbininkai! Ra
šykite mums, atvirai pasisa-

Bet tuo pačiu laiku jie at- 
anda, kad—

“...gyvenamasai momentas 
ir aplinkinių kraštų politinė 
struktūra reikalauja, kad Lie
tuvoje, vieton dabartinio reži
mo, butų Įvesta ne pakrika de
mokratija, o drausminga, au
toritarinė demokratija: tauta, 
laisvu noru pasiskyrusi sau 
vadovybę, privalo jos ilgesnį 
laiką griežtai, drausmingai 
klausyti.”

Čia jau tikra nesąmonė. 
■Autoritarinė demokratija! 
Kaip ją galima įsivaizduo
ti? Autoritarinė sistema yra 
fašizmas, kur žmogus yra 
beteisis valstybės įrankis. 
Tuo tarpu demokratijoj turi 
but kaip tik priešingai: ne 
valstybė piliečio valdonė, 
bet pilietis valstybės valdo
nas.

Todėl nesąmonė yra ir tas 
aktivistų pareiškimas, kad 
“tauta, laisvu noru pasisky
rusi sau vadovybę, privalo 
jos ilgesnį laiką griežtai, 
drausmingai klausyti.”

Jeigu tauta skiria sau vy
riausybę (vadovybę) laisvu 
noru, tai kas paskui gali tą 
laisvą norą iš jos atimti, kad 
ji negalėtų tos vyriausybės 
pašalinti arba pakeisti?

kykite savo vargus ir jums da
romas skriaudas. ‘Bendras žy
gis’ yru vienintelis laikraštis 
Lietuvoje, kur jus galite tarti 
liesos žodį.

“Neklausykit paskalų, ku
rias skleidžia komunistai kar
tu su tautininkų saugumu, jog 
musų sąjūdis esąs fašistinis. 
Mes siekiame Laisvos Lietu
vos, visų dorų lietuvių vieny
bės ir laisvės tautos daugumos 
—darbo žmonių — geresnio 
būvio.”

Čia jau ir vėl gražus tiks
lai : laisva Lietuva ir darbo 
žmonių geresnis būvis.

Ant pat galo reikalauja- 
ptą net ir amnestijos polįti-

Jeigu tą norą (geriau tei
sę) iš tautos atims įsigalėju
si valdžia, tai tuomet jau 
nebus demokratija, bet dik
tatūra.

Tai nejaugi aktivistai iš- 
,tikrųjų siekia tokios “demo
kratijos,” kur piliečiai turė
tų “ilgesnį laiką griežtai, 
drausmingai klausyti” savo 

j valdžios? Jeigu taip, tai jų 
“turbacijos” butų visai ne
reikalingos, nes tokia “de
mokratija” ir dabar Lietu
voje yra. Smetonos visi pri
valo klausyti “griežtai ir 
drausmingai,” o jeigu ne, 
tai drausmės reikia mokin
tis darbo stovykloje prie 
akmenų skaldymo.

KAIP KŪRĖSI LIETUVOS 
VALDŽIA 1918 METAIS.

Apie tuos laikus F. Bort- 
kevičienė “Vilniaus žody” 
paduoda šitokių įdomybių:

“1918 metų gruodžio mėn 
pabaigoje ėjo Vilniuje gandai, 
kad bolševikai iš Minsko eina 
į Vilnių, kad jų kariuomenė 
esanti tarp Minsko ir Vileikos.

“Gruodžio 19 d. grįžo Vil
niun iš Rusijos Sleževičiai ir 
tuoj pateko politinin sukurin. 
Valstiečiai liaudininkai, social
demokratai, kaip ir kitos lietu
vių ir nelietuvių grupės, rink
davomės pasitarti, pasiinfor- 
muoti. Gruodžio 20 d., išvažia
vus didesnei ministerių kabi
neto daliai užsienin, buvo aiš
ku, kad reikia susiorganizuoti 
stipriau ir turėti aiškią liniją, 
kaip gintis ir ką veikti. Liaudi
ninkai manė paimti valdžią į 
savo rankas, bet reikėjo suži
noti, ką apie tai mano social
demokratai. Tuo reikalu su
šauktame pasitarime dalyva
vo: Dr. Alseika, aš, M. Sleže
vičius, J. Vileišis, p. Novickie- 
nė ir M. Biržiška. Steponas 
Kairys, A. Janulaitis. Liaudi
ninkams pasisakius savo nusi
statymą. socialdemokratai pa
reiškė. kad jie negalį sutikti, 
nes reikią atsiklausti žmonių 
valios.”

Galų gale, 1918 metų 26 
gruodžio dieną Šleževičiui 
pavyko sudalyti koalicinį 
kabinetą ir tuojau pradėta 
organizuoti “armija,” apie 
kurią dabar Bortkevičienė 
rašo:

“Tuo laiku leidome gandus, 
kad kariuomenėje yra apie 
300 kareivių (faktinai apie 35 
ir iš tų tik trys mokėjo šaudy
ti). Nors tie kareiviai ir suda
rė ministerio pirmininko ap
saugą, bet faktinai tai nebuvo 
jokia jėga.

“‘Vokiečiai skubiai kraustėsi 
iš Vilniaus ir turtą pardavinė
davo tiems, kas geriau užmo
kėdavo. Parduodavo ginklus, 
amuniciją, arklius, o telefono 
aparatus pardavė lenkams, lie
tuviams telegrafo aparatus (ir 
atvirkščiai), bet taip, kad nei 
lenkai, nei lietuviai negalėtų 
įruošti pilnos pašto-telegrafo 
įstaigos.

“Be lietuvių ir lenkų' val
džių, artėjant bolševikams, 
vietiniai komunistai dabarti
nėje lietuvių gimnazijoje pa
skelbė dar savo valdžią. Juos 
apsupo lenkai ir įvyko smar
kus susišaudymas.”

1919 metų 1 sausio dieną 
bolševikai pradėję jieškoti 
Šleževičiaus, norėdami jį 
areštuoti, bet nesurado.

Bortkevičienė sako:
“Vilniun slaptai buvo atvy

kęs Aleksa-Angarietiš ir būti
nai su vietiniais komunistais, 
norėjo suimti Sleževičių. Ne
sant sąlygų gintis, buvo nu
tarta tos pat diėriOs vakare 
važiuoti Kaunan. Visa vyriau
sybė su visais portfeliais ir

daiktais tilpo pusėje vieno va
gono. M. Sleževičiaus lagami
nėlį, atsišaukimų pundą ir kt. 
sudėjome į rogutes ir stotin 
vežėme su p. D. Šleževičiene, o 
p. M. Sleževičius rogutes stu-

šito darbo norėjo prisidėti ir 
komunistų organizacijos 
Brooklyne. Bet konsulas 
Budrys sudarė Lietuvių Die
nos Komitetą, o komunistų 
prie jo nepakvietė.

STUDENTIJOS DVASIA 
GYVA!

—Quo Vadis? — šaukia 
Lietuva, šaukia kaimas ii 
miestas.

—Quo Vadis? — klausia 
ir visa lietuviška studentija.

—Kur laisvė ir teisingu
mas? Kur musų Alma Matei 
neliečiamybė? Kur darbas 
ir solidarumas? Ir kur tie 
per 12 metų žadėti pažadai, 
kuriais migdė, liūliavo stu- 

j dentijos sąmonę, jos pasi
reiškimus, jos gyvastingu
mą?

Taip, tai buvo tik klastin
gas vylius. Vietoj to, sugrį
žo senieji despotizmo lai
kai. Vėl studentija daužor 
ma ir mušama, vėl persekio
jama, vėl gaudomas kiek
vienas neatsargesnis žodis, 
vėl brukami papirkinėjimo 
grašiai, vėl etapo keliu tre
miama “Lietuvos Sibiran” 
—vėl gaudomi collegos, 
knygnešiai ir jų spausdintas 
tiesos žodis ir vėl užtvindy
tos Alma Mater sienos sau
gumo agentų.

kiekvieno Lietuvos studen
to.

O kas pas mus?.'
Į kiekvieną laisvesnį stu

dentijos pasireiškimą atsa
koma guminėmis lazdomis. 
Bet vistiek Lietuvos studen
tija šią savo pareigą vykdė, 
vykdo ir vykdys, nes ji tam 
turi teisę, kuri yra Nepri
klausomybės kovų krauju 
aprobota.

Kas gali šią teisę jai už
ginčyti ir paneigti? Kas drįs 
įžeisti ir paniekinti nepri
klausomybės kovose kritu
sių musų collegų kraują?

Lietuvos studentija nepri
klausomybės kovų laikais 
nedvejodama žengė iŠ Al
ma Mater sienų į pirmuosius 
kovos sūkurius, ji ėjo kovon 
su džiaugsmu, kad galima 
pasiaukoti Lietuvai, jos lai
svei ir gerovei. Ši taip bu
dinga dvasia gyva ii' dabai*. 
Gyva ji Kaune, gyva Dotnu
voj, gyva ir Klaipėdoj. Vi
sur ir visados ji bus gyva!

Viršvalandžių priedai už 
studentų mušimą.

]

I

mė. Aš likau Vilniuje. į Kai komunistai apie tai
"Valstybės tarybos salė bu- išgirdo, jie tuoj kreipėsi į p. 

vo papuošta Daugirdo gamin- Budrį, siūlydami sušaukti 
tais herbais, tai aš siūliau M. “visų nacionalių organiza- 
Biržiškai juos paslėpt, bet man ' ei jų " atstovų pasitarimą,” 
buvo atsakyta, kad bolševikai kuriame turėtų dalyvauti ir 
mokės įvertinti meną. Tuoj komunistų atstovai, ir Čia iš- 
Vilnių bolševikams užėmus iš rinkti naują Lietuvių Die
tų herbų liko vien šiukšlės.” nOs Komitetą. Tik toks ko- 
,, . . . , mitetas galėsiąs kalbėti “vi-Įdomu, kaip tose kovose su ]ietuviu vardu »

abidvi puses blofavo ir stem ‘Bet po„as konsu|as atsa. 
gesi vieni kitus nugąsdinti kad komitetas jau suda- 
savo spėkomis. Esą ■ rytas jr veikia, todėl ir atsa-

Visas tas smurtas ir sau
valė verčia studentiją dar 
galingiau sukrusti ir, nutvė
rus tą tautiškos politikos 
lazdos antrąjį galą — dar 
drąsiau nieko nepaisant 
bristi iš tos troškinančios ir 
nieko gera nežadančios 
“tautiškos” nakties epochos.

“Buvo pašalę, sniego ne
daug, nuolat dundėjo patran
kos. Pasirodė, kad Kapsukas 
liepė visas savo patrankas, ku
rių buvo tik astuonios (ir iš tų 
pačių ne vispp, (įtinkamos), ve- 
žiot aplink miestą, kad susida
rytų labai ‘strošnos’ kariuome
nės įspūdis ir but atimtas bet 
koks ‘kontrrevoliucionieriams’ 
upas priešintis. Bolševikai bu
vo blogai ginkluoti, lėktuvų vi
sai neturėjo, o triukšmą kėlė 
didelį. Ten, kur buvo musų ta
ryba, įsikūrė jų štabas. Visi 
baldai ir kiti įrengimai buvo 
sudaužyti.

“Pradžioje bolševikai elgėsi 
švelniai. Jų vietinės vyriausy
bės viršūnę sudarė lietuviai, 
lenkai ir žydai, o kareiviai bu
vo beveik visi rusai. Savo mi
tinguose jie pareiškė, kad jei
gu prieš juos neis, tai jie nieko 
nedarys.

“Viešuose bolševikų mitin
guose, žinoma, nebūdavo prieš
taravimų, bet mažesniuose kil

kymą komunistams galįs 
duoti tik pats komitetas.

Komunistai kreipėsi į tą 
komitetą. Bet iš čia gavo at
sakymą, kad jų pasiūlymas 
šaukti “visų nacionalių or
ganizacijų atstovų pasitari
mą” ir rinkti naują komite
tą yra “nevykdintinas, nes 
komitetas jau yra sudalytas 
iš didžiausių nacionalių fra- 
ternalinių, ideologinių ir 
profesinių organizacijų.”

Taigi komunistai lieka 
izoliuoti. Jų organizacijos 
todėl pakėlė didelį protestą 
ir paskelbė, kad—

“Lietuvių Dienos Komitetas 
neatstovauja visų Amerikos 
lietuvių. Besirūpindami tik sa
vo politika, klerikalai pasigro
bė komitetą į savo rankas ir jį 
vartos savo naudai.”

Mes tačiau nematom, ko
kia čia galėti] but' nauda 
tiems, kurie šitą darbą dirbs. 
Jie turės pašvęsti daug dar-

O tiems visiems čebatuo- 
tiems ir akselbantais apsi
karsčiusiems pataikūnams, 
kurie vadovaudamiesi Šukiu 
—imk kol gali — už saugu
mo pinigus judošiškai par
duoda collegas — geruosius 
draugus, esame priversti 
tarti labai kartu tiesos žo
dį :

—Šnipams Alma Mater 
sienose ne vieta!

Kas nuodija sveiką sąmo
nę, propaguoja netvarką ir 
palaidumą?

Kas trukdo tarpti kūrybi
nei drausmei?

Kas ardo studentijos vie
ningumą ir tikrai colegišką 
solidarumą?

Kas kelia neapykantą 
korporacijos prieš korpora
ciją, sąjungos prieš sąjun
ga?

Šį skaldymo, ardymo ii' 
griovimo darbą dirba tie re
žimo pinigais įregistruoti

davo ginčai tautiniais klausi
mais. Vilnius visada buvo tau
tinių kovų katilas.

“Kapsukas tikrai norėjo į‘ 
kurti nepriklausomą Raudoną
ją Lietuvą. Tam priešinosi ru
sai, lenkai ir žydai komunis
tai. Rusams buvo svarbu ga
bent maistą Rusijos gilumon, 
nes ten buvo badas.' Išvežus 
keliems traukiniams, Kapsu
kas daugiau vežti neleido. Ta
da iš Rusijos atėjo įsakymas 
leist išvežt maistą, ir Kapsu
kas turėjo nusileisti. Kur bol
ševikai ilgiau pabuvo, ten žmo
nes galutinai išgydė nuo bolše
vizmo.”

Taigi išrodo, kad tos 
maisto rekvizicijos kaip tik 
ir padėjo “tautinei” lietuvių 
valdžiai įsigalėti. Jeigu bol
ševikai nebūtų maisto iš Lie
tuvos į Rusiją gabenę, tai 
veikiausia viršų butų pa
ėmus “raudonoji” Kapsuko 
valdžia, kuri turėjo 8 pa
trankas, nors ir ne visos jos 
šaudė: • >._____
LIETUVIŲ DIENOS KO

MITETAS IZOLIAVO 
KOMUNISTUS.

Pasaulinėj New Yorko 
parodoj šįmet norima su
ruošti Lietuvių Dieną. Prie

bo, už kurį niekas neatly
gins-; turės mitinguoti, važi
nėtis, daug naktų nemiego
ti, ir ant galo da gaus per 
laikraščius “vėjo,” kad ne
tikusiai darbą atliko.

Mums rodos, kad komu
nistai turėtų tik džiaugtis, 
kad jiems nereikės to darbo 
dirbti. Mes į tą komitetą 
neitume, kad ir su pyragu 
mus kviestų.

BLOGAS PAPROTYS.
Pas mus įsigyveno papro

tys skelbti visokius biznius 
vakaruose. Ir programą pra
dedant, ir jos pertraukose, 
vakaro pirmininkui prineša 
visokių plakatų ir vis— “pa
skelbk musų parengimą.” 
Ir, norojns nenoroms, pirmi
ninkas skelbia.

Šitą madą reikėtų būtinai 
išgyvendint. Reikia juk at
siminti, kad publika ateina 
ii- užsimoka įžangą norėda
ma išgirsti ar pamatyti ką 
nors įdomaus, o ne plakatų 
skaitymo klausytis.

Naudos iš tokių skelbimų 
vistiek niekam nebūna, nes 
publika neįsitėmija ir neat
simena ką pirmininkas iš 
plakatų skaitė, o vakaro 
nuotaika dažnai buna tokiu 
bizniu sugadinta.

“tariamiej collegos” — sau
gumo agentai.

Ir kur tik jie pasirodyda
vo, tuoj sekė provokacija po 
provokacijos, savitarpio ne
apykanta ir perpildyta de- 
magogija» Visados jų teisy
bė, visuomet jie nekalti, vi
suomet jie didžiausi patrio
tai, realistai ir kankiniai — 
o visi kiti, barbarai ir tero
ristai.

Ne ponai! Šių, skaldomą 
ir griaunamą pobūdį turin
čių, prikomandiruotų bacilų 
mes ilgiau nebetolefuoja- 
me!— ’ ' ,*

Kaip jau visuomenei ži
noma, gruodžio mėnesio 10 
dieną Lietuvos Universiteto 
studentai Kaune buvo pa
skelbę streiką, reikalauda
mi, kad tautininkų valdžia 
pasitrauktų. Studentijai išė
jus iš Didžiųjų Rūmų į gat
vę, viešoji policija pradėjo 
studentus daužyti per gal
vas ir veidus guminėmis 
lazdomis. Studentų pralieto 
kraujo klanai Mickevičiaus 
ir Duonelaičio gatvėse išstos 
vėjo dar 3 dienas. Lietuviai 
studentai praliejo kraują 
už laisvą Lietuvą ir jų aukos 
visa lietuvių tauta niekados 
neužmirš. Vidaus reikalų 
ministeris S. Leonas yra pa
sakęs, kad jo politinis credo 
yra bizūnas. Ateis laikas, ir 
tai netrukus, kada šito “po
litiko” bizūnas atsisuks į jį 
patį.

Budinga, kad 3-čios “pa
vyzdingos” policijos nuova
dos policininkai gauna už 
savo darbą prieš beginklius 

| studentus viišvalandžius 
po 30—40 litų kiekvienas. 
Mat, buvo mušama naktį ir 
sekmadienį. Kaip žinoma, 
kiekvienas tautininkų juo
das darbas vertinamas li
tais. Stud. L. Prapuolenis.

“Bendras Žygis.”

AR ŽINOTE, KAD -* » .< > . \
1929 metais Jungtinėse 

Valstijose buvo 513 milio- 
nierių, kurių pajamos siekė 
nemažiau kaip $1,000,000 
per metus. 1935 metais to
kių plutokratų skaičius bu
vo sumažėjęs iki 41, bet 
1936 metais pakilo jau iki 
61. Daugiausia milionierių 
yra New Yorko valstijoj, o 
paskui seka Deleware vals
tija.

Pakanka, kad mes 12 mė
tų tylėdami ir kęsdami par
tinėje sauvalėje laukėme, 
kol išnyks tas voratinklis, 
tas Alma Mater grybas.

Lauk išdavikus iš mokslo 
šventovių! Prekiauti musų 
įsitikinimais ir jodinėti mu
sų sprandais niekam neva
lia !

Ar tai leistinas dalykas, 
kad studentija už savo nusi
statymą, už tikrą patriotiš
kumą tiek kartų butų buvu- 
si daužoma ir ujama?

Ar gali būti laikoma nusi
kaltimu pareiškimas noro 
prisidėti prie bendro valsty
bės reikalų sustiprinimo 

darbo, noras sujungti su
skaldytas visuomenės jėgas, 
noras statyti kilnius ide
alus?

Ne! Tai ne nusikaltimas, 
už kurį reiktų barbariškai 
daužyt, bet pareiga — pa
reiga kiekvieno lietuvio,

Mokslininkai surado bu-
dą paskubinti obelių augi
mą. Kamiene išgręžiama 
pusės colio grąžtu skylė, pa
skui prileidžiama tenai tam 
tikro chemikalo ir skylė už
lipinama. Medžias išauga 
daug greičiau, negu maiti
nant jį trąšomis per šaknis 
žemėje. 

-
Greičiausia augantis mė- 

dis yra baisa, kuri auga ato
grąžų Amerikoj. Per 5 me
tus iš sėklos baisa išauga iki 
75 pėdų aukščio ir 25 colių 
storio. Medis neapsakomai 
lengvas, lengvesnis už kor- 
ką, ir dažnai vartojamas or-. 
laivių statyboj.

Admirolas Peary 1908 
metais atsivežė būrį eski- 
mošų į Jungtines Valstijas, 
ir visi jie išmirė plaučių už
degimu. Bet Kanados šiau
rėj, dideliuose šalčiuose, ši
ta liga tarp eskimosų neži
noma.

T 
1 
I 
1 
( 
i 
( 
r 
r 
ti

g 
P 
L 
P 
ši 
b 
n 
n 
( 
iš

Is 
ti 
R 
d 
n 
ji 
m 
gJ

Li 
M 
k( 
be 
Bf

VC 
“sr 
bl 
d 
m 
n<

tų 
m 
V3 
G; 
M, 
ni 
ra

m; 
Pr

jis

Kl
I

go. 
Sm 
Bei 
Ch 
ja ] 
Dr. 
nie 
Chi 
rio 
org 
jyd 
v : ktn 
mir 
rik< 
Bri]



9 m

is.
tu den-

nį stu- 
i atsa- 
domis. 
tuden- 
vykdė, 
ji tam 
Nepri- 
krauju

jai už- 
as drįs 
nepri- 
kritu-

-•ją?
nepri- 
laikais 
iŠ Al- 

luosius 
kovon 

galima 
jos lai- 
ai p bu- 
dabar. 
Dotnu- 
)j. Vi- • 
»yva!

ai už 
ą.
?nei ži- 
esio 10 
ersiteto 
jvo pa- 
alauda- 
valdžia 
ijai išė- 
ų Į gat- 
pradėjo 
)er gal- 
ninėmis 
pralieto 
evičiaus 
se išsto- 
detuviai 

kraują
ų aukos 
iekados 
reikalų 
yra pa

is credo 
ai kas, ir 
ito “po- 
uks Į jį

ios “pa- 
nuova- 

luna už 
ginklius 
andžius 
{vienas, 
naktį ir 
žinoma, 
<ų juo- 
imas li- 
uolenis. 
žygis.”

No. 9. — Kovo 1 d., . 1939 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

KAS SKAITO. RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS I IETUVTU GYVENIMAS

LIETUVIAI MINĖJOKAIP CHICAGOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE.

Chicago, Ill.
Vasario 16 d. Chicagoj į- 

vyko keliatas masinių mi
tingų paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės. Vienas iš 
didesnių mitingi! buvo su
rengtas Amerikos Lietuvių 
Kongreso, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, kuri buvo 
pilnutėlė žmonių. Buvo skel
biama, kad čia kalbės Dr. P. 
Grigaitis ir L. Pruseiką, bet 
Grigaičiui susirgus, jo vietoj 
kalbėjo Dr. Montvidas, bet 
jis kalbėjo trumpai. Prusei- 
ka kalbėjo virš valandos. Jis 
neblogai nušvietė kovą už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
nurodydamas, kad daugelis 
kovotojų už Lietuvos laisvę 
atsidūrė katorgose ir Sibire, 
o dabartiniai Lietuvos ponai 
giriasi, buk tai jiems pri- 
Klausanti garbė užtai, kad i 
Lietuva šiandien nepriklau
soma.

Chicagos Lietuvių Mote
rų Choras, M. Petraitienės 
vadovaujamas, sudainavo 
keliatą dainelių. Chas. Ste
ponavičiaus vadovaujamas 
Chicagos Vyrų Choras taip
gi sudainavo keliatą dainų. 
Chorai abudu neblogai dai
navo ir publika gausiai cho
ristams plojo. Kongreso mi
tingas baigėsi gražiai.

Bridgeporte, švento Jur
gio parapijos salėje, įvyko 
parapijonų apvaikščiojimas 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Publikos buvo tik koks pus
šimtis. Gia jie gėrėjosi da
bartiniais Lietuvos valdo
nais, kurie jau baigia jos 
nepriklausomybę laidoti. 
(Vilniaus jau išsižadėjo ir 
iš Klaipėdos išsikraustė.)

Taipgi ir Lietuvos konsu
las p. Daužvardis turėjo mi
tingą iš kokio šimto ąsabų. 
Rodos, čia dalyvavo ir san- 
dariečiai. žinoma, apie jų

vo nuversta demokratinė 
valdžia. Lietuvos žmonės 
buvo išsirinkę prezidentu 
D-rą K. Grinių ir demokra
tinį ministerių kabinetą su 
pirmininku Sleževičium. Ši 
valdžia davė žmonėms atsi
gauti ir padarė Lietuvai pa
lankią nepuolimo sutartį su 
Rusija, pripažįstančią Vil
nių Lietuvai. Bet įniršę ir 
ambicingi tautininkai, kaip 
Smetona, Voldemaras, Tū
belis ir kiti, geidė būti kraš
to valdovais. Ir todėl visi ši
tie elementai susitarę nuver
tė žmonių teisėtą valdžią ir 
paskui varė šlykščiausią 
agitaciją ]>rieš ją, buk ji 
įuošusi dirvą bolševizmui. 
Kadangi Griniaus valdžia 
nedraudė žmonėms organi
zuotis, taip kaip ir čia Ame
rikoje, nevaržė spaudos nei 
vienai grupei, tai šita lais
ve pasinaudodami reakci
ninkai darė provokacijas, 
kad įkalbėti gyventojams, 
jog Griniaus 
baisus bolševizmo pavojus, 
o nakties metu, 17 gruodžio, 
kuomet prezidentas Grinius 
buvo sulaukęs 60 metų am
žiaus sukaktuvių, atėjo ka
rininkų būrys neva jį pa
sveikinti, ir surėmė jį gink
lais ir privertė rezignuoti. 
Smetona tuomet su savo ša
lininkais pasiskelbė prezi
dentu ir pasiskyrė Voldema
rą premjeru. Viskas įvykin
ta banditiškai: ginklu ir 
prievartos keliu, iš anksto 
suruoštomis konspiracijo
mis prieš gyventojų valią ir 
prieš Lietuvos konstituciją. 
Amerikos lietuvai pasipikti
no tokiais jų darbais ir su
šaukia milžinišką kongresą 
Clevelande, kad Lietuvos 
žmonėms pagelbėti atsteig- 
ti demokratiją.

Nebūtų taip skaudu, kal
bėtojas sako, jeigu nežino-

valdžia esąs

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPUIKI*
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Nelaiminga Motina.

čia matome tą nelaimingą bedarbio Badgett’o žmoną, kuri susilaukė iš karto keturių kūdikių. Badgett’ai gyvena 
Galvestono mieste, Texų valstijoj.

Simokaitis ir Klinga 
Nepripažįsta Čalio 

Autoriteto.

bes reikalo, bet rengia kur Šioj kolonijoj yra gana di- 
tai atsiskyrę šį paminėjimą.
Vienas ir tai istorinis 21 me
tų Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas, tai Ame
rikos Lietuvių Kongreso pa
minėjimas.

Prūseikos kalba visiems 
patiko. Jam užbaigus kal
bėti, pasirodė ant steičiaus 
Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras su Geo. Steponavi
čium. Jie puikiai padainavo 
keliatą dainų.

Ad. Markūnas.

dėlė armija “Keleivio” skai
tytojų, taigi ir Maikiui su 
tėvu buvo gera proga pasi
viešėti taipe ūkininkų. Ačiū 
“Keleiviui” už prisiuntimą 
Maikio su tėvu.

Ūkininkas.

SCOTTVILLE, MICH.
Lietuvių ūkininkų balius.

L. U. ž. Draugija turėjo 
čia smagų balių 18 vasario. 
Kaip tik pradėjo temti, ūki
ninkai ir ėmė pulkais rink
tis į svetainę. Ūkininkai pa- j velienė ir

mitingą nėra ką kalbėti, nes tume Lietuvos žmonių var- 
jie atstovavo Smetonos rėži- gų. Per amžius jų buvo ve-. 
mą, taigi jie nieko gera ne- dama sunki kova' už tautos 

išsiliuosavimą, jų nepalau
žiamas pasiryžimas iš sveti
mo jungo pasiluosuoti, prie
spaudos ir persekiojimų nu
sikratyti, ir štai, kaip sveti
mų pančių nusikratyta, tuoj 
nauji retežiai jiems uždėta.

Užbaigus D-rui Montvi- 
dui kalbą, pasirodė Lietu
vių Moterų Kultūros Choras 
su p. Petraitiene priešakyje.

—. Publika sustojo ir kartu su
blogas, bet prastokai suyai- choru atliko himną, “Lietu- 
dintas. Jie neturėjo tinka®. -

galėjo ir pasakyti.
“Margutis” irgi minėjo 

Lietuvos nepriklausomybę. 
Man “Margučio” surengto 
kermošiaus neteko matyti, 
bet girdėjau, kad jis turėjo 
nemaža žmonių.

“Vilniečiai” turėjo neblo
gą parengimą vasario 19 d. 
Jie statė scenoje “Baudžia
vos’Nuotakos,” penkių veik
imų dramą. Veikalas nė

prastai į visas pramogas 
renkasi beveik tuo pačiu lai
ku, nes jie karves melžia 6 
valandą kas rytas ir vaka- 
ras. Taigi, atlikę svarbiausi 
savo darbą jie ir traukia i 
susirinkimą. Duris palieka 
nerakintas, nes plėšikų čia 
negirdėti. Jeigu koks vagi
lius pasirodo, tai toli nepa
bėga, tuoj buna suimtas.

Vakarą atidarė pirminin
kas W. Pilypas. Visų pinna 
tapo sugrota ant smuiko ir 
piano Lietuvos himnas, 
“Lietuva, tėvyne musų.” Pa
skui scenoje pasirodė Mai- 
kis su tėvu, kuriedu prida
rė daug gardaus juoko. Šiostuntas. Jie neturėjo tmKa-;va> tėvyne mUsų.” Moterys a»vlinkės ūkininkams tokie 

neHko^av^mlėm?^ lntOJąi buV0 jaU beeinančios nu" j svečiai, tai retenybė. Toliau 
‘i kadą’’^au^a'ntru kar-^aS a’ sekė: monolo£as> ūkiama- 

tu state eenoK bet"aSk- I datoSoTTh jras d.S“ ”• f-ietuviy Piliečių 
woo 1O aainuo,11- t noias cnaens n Khubo jaunuoliu choras po
K..S? t JI J? susideda vien tik iš moterų, vadovyste ponios Rakienės.

Arba kaip du užsispyrę 
ožiai griauja “tautišką 

pruntą.”
Iš tautininkų liogerio eina 

neramios žinios. Tenai atsi
rado “ožių,” kurie pradėjo 
ardyt “tautišką pruntą.” 
Tariant kitais žodžiais. Si
mokaitis (Simons) ir Klin
ga nenori klausyt Galio au
toriteto.

Galiui tas nepatinka. Jis 
turi nuo Smetonos kavalier- 
ską medalį, jis nori but A- 
merikos tautininkų prava- 
dyrium, o čia tokie ožiai, 
kaip Simokaitis ir Klinga, 
nenori jo klausyti. Negana 
kad nenori klausyti, bet dar 
sako, kad tautininkams va
dovauti ir jiedu galį, vistiek 
kad ir be medalių.

Galiui pikta. Ir todėl savo 
“Dirvoj” jis autoritetingai 
eks-katedra pareiškia:

“Ištiesų sakau jums, to
kie užsispyrę ožiai kaip 
Klinga ir Simons negali 
pakęsti matydami keno 
nors visuomeninį darbą at
liekamą be jų, ir jie prade
da lysti į spaudą savo išva
das darydami.

“Kelios savaitės atgal 
pypčiojo Klinga iš Brook
lyno, kuris nori kad visi 
klausytų jo cigaro pamoji
mo. Dabar atsiliepė Si
mons iš Čikagos, kuris taip 
pat pasisako kad viskas 
niekai kas be jo padaryta 
ar daroma.”

Tai ištiesų liūdnas reiški
nys. Lietuvoje prieš “tautos 
vadą” kįla voldemarininkai, 
o Amerikoje prieš jo adju
tantą šiaušiasi kaip ožiai 
Simokaitis ir Klinga. Jis čia 
pradėjo organizuoti “tauti
nę tarybą,” taip sakant, tik
rą “tautišką pruntą,” ir išro
dė, kad viskas bus gerai, gal 
bus net ir antras ordinas, 
bet štai—

“Dabar 
misterija: 
kia Klinga

j latos mus užgauliodami jie 
i dar kaltina mus savo spau
doje, buk mes “ardom” 
; ALK. Toliau to kentėti mes 
'jau nenorim. Mes negalime 
būti tos evangelijos sekėjai, 
kuri mokina: jei gausi per 
vieną žandą, tai atsuk ir 
kitą.

LSS. 19 kp. susirinkimas.
Vasario 17 buvo LSS. 19 l 

kuopos -mėnesinis susirinki
mas ALP. Kliubo name, kui 
teko gana daug svarbių rei- 

' kalų svarstyti.
• W. Balvočius pridavė 
musų kuopai raštišką skun
dą prieš Brooklyno lietuviu® 

’ komunistus, o ypatingai 
prieš “Laisvėje” dirbančius. 
Jis sakosi dirbęs pas Deli- 
nikaitį valgykloje, bet “lais- 
viečiams” reikalaujant ii 
grasinant valgyklai boiko
tu, Delinikaitis atleidęs jį iš 
darbo. Tai įvykę siu metų 
9 sausio. Draugo Balvočiaus 
laiškas apsvarstytas ir nu
tarta jį perduoti LSS. Cent
ro Komitetui, tegul jis taria 
savo žodį tuo reikalu, kas 
liečia d. W. Balvočiaus iš
metimą iš darbo.

Kiek komunistai išmeta 
darbininkų iš darbo savo į- 
staigose — o jie jų išmeta 
dažnai — mums socialis
tams neapeina. Jų nariai, jų 
įstaigos, jų dalykas. Bet jei
gu komunistai savo grasini
mais verčia ir kitų žmonių į- 
staigas mėtyt darbininkus, 
ir da musų organizacijos 
narius, tai jau perdaug. Jei
gu žmogus nueina pas so
cialistus vakarienei!, tai jie 
ir tą žmogų puola mušti ir 
net pirštus laužyti. Akyvaiz- 
doje šitokių dalykų užsi
merkti ir sakyti, kad tarp 
socialistų ir komunistų yra 
galimas bendras frontas, tai 
daugiau negu pasityčioji
mas, daugiau negu išjuoki
mas paprasčiausio žmoniš
kumo!

Ar tokioje situacijoje yra 
galimas bent koks bendras 
darbas? LSS. Centro Komi
tetas turėtų rimtai šį klausi
mą persvarstyti ir duoti tin
kamą atsakymą koųiunistų 
sriovei. Jeigu ji nori bendrai 
veikti, tesuvaldo savo fana
tikus; o jeigu ne, tai bend
ras darbas nebus toliau ga
limas.

Komunistai mus puola ir 
mus savo spaudoje kaltina, 
buk mes “ardome ALK. Ty
lėti prieš tokį smurtą ir vi
suomenės klaidinimą nega
lima. Jie užsimanė diktuoti 
musų sriovei, ką mes galime 
priimti nariais į savo tarpą, 
o ką ne. Kas turi kalbėti 
bendrose prakalbose nuo 
musų platformos, o kas ne. 
Kam valia eiti į musų vaka
rienes, o kam ne. Ką musų 

1 laikraščiai gali rašyti, o ko 
- ne. Kam iš musų narių valia 

dirbti valgykloje, kur ko- 
’ munistai eina valgyti, o kam 
1 ne. Ir tokie dalykai dedasi 

ne kur mažam miestelyje, 
bet pačiam centre, Brookly
ne, kur sėdi patys aukščiau- 

■ si komunistų vadai! Ir nuo-

LEWISTON, ME.
Lietuvos Dukterų Draugys

tės balius.
Vasario 18 d. Lietuvos 

Dukterų Draugystė surengė 
paskutinį balių prieš užga
vėnes. Jauni ir suaugę links
minosi ir šoko lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Šo
kiams griežė Lewistono lie
tuvių orkestrą. Buvo duoda
mos ir dovanos už šokius. 
Pi ižus laimėjo p. Teklė Kal- 

’ • p. Karolis Breit- 
mozeris, nes jie gavo dau
giausia balsų. Taipgi buvo 
leidžiama išlaimėjimui gerti 
užkandžių.

Smagu yra matyt tėvus 
su savo čia augusiais vaike
liais praleidžiant vakarė
lius, bet smagiausia yra tai, 
kad jaunimas supranta ir 
myli savo tėvų kultūrą.

Už pasidarbavimą ir su
rengimą šio vakarėlio garbė 
priklauso sekančioms veikė
joms: pirmininkei Onai Bi- 
ronienei, Salomėjai Šilei
kienei, Juzei Laučienei, Ma
rijonai Paušienei, Valerijai 
Rudokienei, Marijonai Meš- 
kienei ir Agotai Šemeklie- 
nei. Taipgi nemaža pasidar
bavo šiam vakarui ir p. Al
fonsas Laucius.

Lietuvos Dukterų D-ja 
turi gabių narių ir jos nenu
ilstančiai ir energingai vi
suomet veikia.

Lewistono korespondentė,
M. D.

Kaip katalikai minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės 

sukaktį.
Vasario 12, senojoje Mc- 

Caddin salėje susirinko mu
sų katalikiškoji sriovė pami
nėti Lietuvos 21 metų su-, 
kaktį. Žmonių buvo kupina 
svetainė. “Amerikos” re
daktorius, p. Laučka, pirmi
ninkavo. Ir jis pasakė ne
blogą prakalbėlę atidaryda
mas susirinkimą. Bažnyti
niai chorai sudainavo Lietu
vos himną.

Kalbėjo “Garso" redak
torius ir “Draugo” redakto
rius p. Šimutis. Iš “Garso” 
redaktoriaus kalbėtojas pra
stas. Šimutis kalba gabiau, 
tik jo kalbos turinys buvo 
skystas. Jo vartojami fak
tai menkos vertės ir prie to 
da abejotini. Jis tvirtino, 
kad musų Lietuva nepra
žus, kad ji “atsilaikys prieš 
visą pasaulį.” Na, ko vertas 
šitoks pasakymas?

Iš dainininkų gražiausiai 
pasižymėjo Patersono baž
nytinis choras. Angelų Ka
ralienės parapijos choras 
skaičiumi daug didesnis, 
bet mažiau išsilavinęs. Man 
pasiteiravus, kodėl toks di
delis choras ir taip neišla
vintas, vienas iš choristų 
paaiškino: “Mat, musų mo
kytojas myli privačias pa
mokas duoti, o ne bendrą 
chorą lavinti. Laikai blogi, 
kas gi turi tų dolerių mokė
ti. Niekas! Vot, todėl ir čer
škia, lyg kėkštų būrys, tas 
musų chciras.” Tada man 
aišku pasidarė, kodėl jis ne- 
sumokytas...

Vytautas Katilius.

pasidaro tikra 
iš Bruklyno rė- 

kam Tautine 
Taryba nepasikiausė jo 
kaipo Amerikos Lietuvių 
Sąjungos ‘diktatoriaus,’ o 
iš Čikagos rėkia Simons 
kam nepasiklausė jo kaipo

gos ‘diktatoriaus’.”
Kaip gaila, kad Ameri

ka ne Lietuva, o Galis ne 
Smetona!... Kaip gaila, kad 
jis negali uždaiyti Simokai- 
tį ir Klingą už grotų, kaip 
Smetona buvo uždaręs Vol
demarą! O tokia pamoka 
jiedviem butų labai reika
linga. Tegul žinotų, kad 
“tautiško prunto” pravady- 
rius gali but tiktai vienas, 
tai Clevelando Galis, ku
riam pats “tautos vadas” yr 
ra davęs trijų centų vertes 
ordiną, ir kad visi turi jo 
klausyti.

Tautiškas Cibukas.

Kliubo jaunuolių choras po 
vadovyste ponios Rakienės. 
Programui pasibaigus, pra
sidėjo šokiai. Apie 11 va
landą prasidėjo išpardavi
mas per varžytines “social 
baksų,” kuriuos sunešė ūki
ninkės. Tas davė 
pelno draugijai.

Musų ūkininkų 
maisto nesigailėjo 
baksus. Svetimtaučiai, nusi
pirkę tokį kapšį, net stebė
josi. Sako, tiek valgio man 
užteks porai savaičių. Nusi
pirkęs kapšį randa ir rašte-

vasario. Mikadą statė N. įr jabai gražiai dainuoja. Po 
Gadynes Choras Teisybės tokių malonių ir gražių dai- 
Mylėtojų Draugijai. Zmo- nų, D-ras A. Montvidas pa- 

buvo daug ir sulose ge- i<vjetė kalbėti L. Pruseiką.
Publika pasitiko jį karštais 

" ................ aplodismentais. Kalbėtojas
sako, kada Lietuvos demo
kratai 1902 metais reikala
vo nepriklausomos Lietuvos, 
tai patriotiški kunigai net 
ir apie autonomiją svajojo 
tik kaip apie idealą. Bet re
voliucijai einant 1905 metų 
Vilniaus seimo reikalavi- r___r
mas Lietuvos autonomijos ]į įdėta su tos moters pra
virto jau politiniu lietuvių varde, kuri jį pagamino ir

ra i.
Dabar Chicagoj ruošia

masi majoro rinkimams. 
Progresyviai žmonės palai
ko senojo majoro E. J. Kel- 
ly’d pusę, nes jis stoja už 
Roosevelto “new deal.” Ir 
jis gali būti išrinktas.

Kaimietė.

gražaus

moterys 
į tuos

DETROIT, MICH.
Rezoliucija Lietuvos klau

simu.
Mes, Detroito ir apielin- 

kės lietuviai, susirinkę 12 d. 
vasario Lietuvių svetainėj 
paminėti Lietuvos nepri
klausomybės 21 metų su
kaktuves, kurias surengė 
Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinis skyrius, reikalau-

siekiniu. Ir 1917 metų Rusi- pirkėjas turi eiti su ja vai-i jame iš dabartinės Lietuvos 
jos revoliucijai pasidekavo- gyti. Todėl kiekvienas pir- valdžios:
jant mažosios tautos tapo kėjas tikisi gauti jauna ir | 1. Atsteigimo demokrati- 
paliuosuotos. O jeigu ne re- gražia draugę....................... ” . — .
voliucija, tai gal dar ir šian- - . . ..
dien Lietuva ir jos žmonės
neturėtų autonomijos.

Lietuvos žmonės trokšta

KITO MUSŲ KORESPON
DENTO PRANEŠIMAS 

IŠ CHICAGOS.
Vasario 16 d. oras Chica- 

goj buvo labai prastas. 
Smarkiai snigo ir labai šalo. 
Bet kaip 7:30 vai. vakaro 
Chicagos Lietuvių Auditori
ja buvo jau pilna publikos. 
Dr. A. Montvidas vardu A-
merikos Lietuvių Kongreso laisvės ir demokratijos, bet 
Chicagos skyriaus, prie ku- dabartinė Lietuvos valdžia 
rio yra prisidėję apie 20,000 ir ją remianti tautininkų 
organizuotų lietuvių, atida- partija prievarta bruka į 
rydamas susirinkimą paša- vargšų lietuvių galvas ir 
kė įžanginę prakalbą, paaiš- širdį savo diktatūrą, kalbė- 
kindamas, ką reiškia šis pa- tojas sako. Štai, kad ir šian- 
minėjimas ir kas yra Ame- dien, čia pat pas mus yra da 
rikos Lietuvių Kongresas, tokių siaurapročių, kurie ne- 
Priminė, kaip Lietuvoje bu- mato ir nenori matyti vieny-

Moteris, ži-'jos, nestik demokratiškai 
noma, irgi tikisi jauno ir išrinkta vyriausybė suvieny- 
gražaus vyro, nors neišsi- tų Lietuvos liaudį.
duoda. Žinoma, visa tai da- 2. Paliuosuoti visus poli- 
roma juokais. tinius kalinius.

Muzika rėžė per visą va- j 3. Jungtis prie pasaulio 
karą, iki antros ryto. Smui- demokratinių šalių, kurios 
ką virgdė V. Galvydis, pia- užtartų ir apgintų Lietuvą 
ną skambino V. Martinaitis, nuo užpuolikų fašistų.
o aimoniką tempė jaunuolis Mes prižadame remti vį- 
Rakas. Svetainė buvo pa- sais budais tik tokį Lietuvos 
puošta kaspinais ir Lietuvos vyriausybės nusistatymą.
vėliava. ; Skyriaus pirm.

Smagus buvo vakaras ir P. Jačionis,
visi skirstėmės patenkinti. Sekr. M. J. Kemešienė.

BROOKLYNE MIRĖ 
JUOZAPAS MARAZAS.

šių metų vasario 21 dieną 
Brooklyne mirė Juozapas Mara- 
zas, palikdamas Lietuvoje mo
terį, o Amerikoje dukterį Ane- 
liją širgedienę, kuri ir rūpinosi 
savo tėvelio palaidojimu.

Velionis palaidotas Kalvari
jos kapinėse 25 vasario dieną. 
Laidotuvės buvo labai gražios, 
nors ir liūdnos, žmonių buvo 
daug ii’ po laidotuvių buvo su
ruošti pietus šermenyse dalyva
vusiems žmonėms.

Anelijai širgedienei ir jos vy
rui Valteriui visi dalyviai reiš
kia gilią saVo užuojautą.

Bronė Pugžlienė.

NEWARK, N. J.
Kovo 3, pėtnyčioje, Ame

rikos Lietuvių Kongreso 
skyrius rengia Lietuvos ne
priklausomybės paminėji
mą, kuris įvyks Lietuvių sa
lėje, 180 New York avė. 
Kalbės L. Pruseiką, J. Bun- 
džinskaitė^ Pradžia nuo 8 
vak. Įžanga veltui. Visus 
kviečiame dalyvauti.

Rengėjai.

MIRTIES SUKAKTUVĖS.
Sukako jau d vie j i metai, kaip 

Pittsstono kapinėse buvo palai
dotas Jurgis Gabrileviėius, 55 
metų amžiaus tėvas, palikda
mas dideliam varge 8 vaiku
čius. Jų motinėlė taipgi jau ilsi
si po žeme. Atmindami tas liūd
nas sukaktuves mes visi luidi- 
me ir vargstame.

Vaikai ir brolis.
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'Pasikalbėjimas
i Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—Labas, tėve ! šiandien 
tu išrodai geram upe.

—Jes, Maike, radau ant 
stryto kvoterj, tai bematant 
upas ir geresnis. O jeigu da 
vienas kvoteris, tai ir dai
nuot galėčiau.

—Man tai nelabai su
prantama, tėve.

—Kas nesuprantama?
—Kaip kvoteris gali pa

keisti žmogaus ūpą.
' .—Matai, vaike, ar aš ne

sakiau, kad iš tų didelių

čia nori pasakyt, ar kad aš 
iš monkės išsivystęs?

—Neįsižeisk, tėve, nes 
beždžionė nedaro jokios 
sarmatos žmogui. Ji gyvena 
sau laisvai, nieko neapgau
dinėja, nesikolioja, nieko 
neapkalba, niekam nieko 
nepavydi, su nieku nesimu
ša, ir jai nereikia nei polici
jos, nei kunigų, nei kalėji
mų. Vienu žodžiu, ji gali but 
labai gražus' pavyzdis kiek
vienam parapijonui.

—Na, tavo giliukis, Mai
ke. kad aš šiandien gerai

knygų, ką tu skaitai, pažit- fylinu, o kitaip, tai butų 
ko nėra. Jau kiek tu jų per- šlėktai. Dalibuk, žiebčiau 
skaitei, o da nežinai, kad už per marmuzą!
kvoterj galima gaut gerą' —Matau, kad jau tu pra- 
šnapsą ir didelį stiklą alaus, dedi pykti, tėve. Taigi lik 
kas. labai gerai nuteikia sveikas. Pasimatysim kitą 
žmogaus ūpą. "" ‘ syk.

—Bet man toks upas ne
patinka, tėve.

—Na, tai koks tau patin
ka?

—Man daug geriau patin
ka gaidžio upas.

—Gaidžio, įsakai?
—Taip, tėve, gaidžio, ku- 

1 is ir be degtinės gali gie
doti.

—Jes, Maike, gaidys ant 
šiukšlyno gali giedot ir be 
šnapso; ale aš, mat, ne gai
dys, tai man reikia išsigerti. 
Matai, ponas Dievas pasaulį 
tverdamas padarė kai kur 
misteiką. Gaidžiui davė ge
resnį balsą, negu žmogui.

—Tu, tėve, taip nekal
bėk, nes kai kunigas suži
nos, tai apšauks tave bedie
viu.

—Nevermai, vaike, mišios 
už mano dūšią iš kalno jau 
užordeliuotos, tai vistiek tū
lės melstis, kai numirsiu.

—Ištikiujų, tėve, tu šian
dien gerame upe.

—Ju rait, Maike. Man 
kas sykis darosi vis links
miau. Geras daiktas, vaike, 
rast ant stryto kvoterj.

—O gal tai ne dėl to kvo- 
terio, tėve.

—Tai dėl ko?
—Gal dėl to, kad jau pa

vasaris ateina ir neužilgo 
pradės miškai žaliuoti.

—Gali but, Maike, kad ir 
tas teisybė. Man labai pa
tinka miškas. Ir pasakyk, 
Maike, ką tai gali reikšti, 
kad žalias miškas taip trau
kia žmogaus širdį?

—Tai yra veikiausia dėl 
to, tėve, kad beždžionės per 
milionus metų gyveno miš
kuose ir jų akys labai pri
prato prie žalios spalvos. O 
kadangi žmogus yra kilęs iš 
beždžionės, tai ir jam labai 
maloni žalia miško spalva, 
kurioje gyveno jo protėviai 
po medžius besikarstydami.

—Kaip tai, Maike, ką tu

Žydai Atmetė Anglų 
Planą.

Anglai buvo pasiūlę nu
imti savo globą nuo Palesti
nos ir sudaryti nepriklauso
mą Palestinos valstybę, tik 
kai kuriais ryšiais susijun
gusią su Didžiosios Britani
jos imperija. Žydų delegaci
ja į Palestinos konferencija 
šitą pasiūlymą ši panedėli 
atmetė. Žvdai aiškina, kad 
apie nepriklausoma Palesti
ną neverta nei kalbėti, nes 
arabai, turėdami tenai di
džiumą. tuoj pradėtų piauti 
žydus. Todėl, jeigu Anglija 
šitokį planą siūlys Palesti
nos konferencijai, tai žvdai 
iš tos konferencijos visai pa
sitrauksią.

KODĖL BARCELONA NEATSILAIKĖ?
Latvių spaudos korespon

dentas Biuno Kalninš aiš
kina tas priežastis, dėl kurių 
buvo pralaimėta Barcenola. 
Jis sako:

Didžioji Franko ofensv- 
va prieš Kataloniją prasidė
jo 23 gruodžio. Gi 15 sausio 
fašistai užėmė Taragoną, 
o 26 sausio jau ir Barcelona 
krito. Tuo budu per mėnesį 
generolo Franko vadovau
jami italai, vokiečiai ir mau
rai užėmė du trečdaliu Ka
ta lon i jos.

Šituo greitu priešo žygia
vimu nustebo visi Ispanijos 
draugai užsieny. Jie klau
sia, kaip tai atsitiko? Juk 
nuo liepos iki lapkričio mė
nesio kataloniečiai laikėsi 
Ebro upės fronte labai pui
kiai. Jie paklojo tenai apie 
70,000 fašistų, kurie kėsino
si jų frontą pralaužti. Loja
listų nuotaika buvo gera ir a- 
pie fašistų ruošiamą didžią 
ofensyvą buvo iš kalno ži
noma ir buvo gerai pasiruo
šta ją atremti. Pozicijos bu
vo tinkamai sustiprintos. Tai 
kodėl gi taip greitai viskas 
susmuko?

Atsakymas štai koks:
Pirmas dvi savaites loja- 

listai laikėsi gerai ir fašistai 
negalėjo pirmyn pažengti. 
Bet po dviejų savaičių jie 
pradėjo trauktis. Tai buvo 
dėl to, kad jie buvo labai 
išvargę. Jie buvo jau išsto
vėję mūšio linijoj nuo liepos 
mėnesio, ir dabar per 2 są- 
vaites turėjo kovoti be jo
kios pertraukos, be poilsio, 
nes nebuvo rezervų, nebuvo 
kuo pavargusių kovotojų pa
keisti. Lojalistų generolas 
Sarabia čia turėjo apie 200,- 
000 kareivių, ir visi jie bu
vo fronte. Paleisti juos poil
siui nebuvo galima.

Tuo tarpu fašistų vadas 
Frankas turėjo 300,000 ka
reivių, ir užpakaly turėjo 
daug rezervų. Kai tik jų 
frontas pradėjo retėti ir silp
nėti, tuojaus pribūdavo nau-1 
jų spėkų iš Italijos ir iš Af-1 
rikos. (Tikrųjų ispanų faši-; 
stų fronte buvo nedaug, iš 
23 divizijų pas juos buvo 
tiktai viena divizija ispanų, 
tai fanatiškų monarchistų 
Navaros divizija; o 22 kitos 
divizijos, tai italų ir Afrikos 
maurų).

Taigi fašistai turėjo daug 
daugiau kareivių, kurie bu
vo suvežti iš svetimų šalių, 
ne Ispanijos žmonės.

Paskui, fašistų pusėj bu-į 
vo labai didelė ginklų per-' 
švara. Prieš vieną lojalistų 
kulkasvaidį fašistai turėjo 
o. Kanuolių fašistai turėjo 9 i 
prieš 1 lojalistų, prieštanki
nių pabūklų—20 prieš 1; [ 
priešlėktuvinių pabūklų— 
50 prieš 1.

| Lojalistai visame fronte 
turėjo tik 40 sunkiųjų kul- 
kasvaidžių.

i Tuo tarpu italų tik viena 
'Litorijos divizija turėjo 300 
i tankų. Jų artileriją vežė 
traktoriai arba trokai. Ir vi
sa šita divizija, 10,000 italų, 
buvo mo>torizuota, važiavo 
motoriniais ir šarvuotais ve-1 
žimais. Prasilaužius per 
frontą, ji greitai puldavo į 
abidvi puses, norėdama už
klupti lojalistų pozicijas, iš 
užpakalio. Dėl to lojalistai 
turėjo greitai trauktis atgal, 
kad nepatektų į priešo slas
tus.

Ir taip Katalonijos mušis 
buvo pralaimėtas. Jį laimė
jo ne gen. Frankas, ne Ispa
nijos fašistai, bet svetimų 
valstybių vėliausi karo pa
būklai.

ISPANIJOS KUNIGŲ DARBAI
FILIPINŲ SALOSE ■

G f f
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SURADO “LENGVA BU
DĄ” POTVINIAMS IŠ

VENGTI.
Valdžios oro biurui nie

kados nestinga “kostume- 
lių,” kurie nuolatos siunti
nėja patarimų, “kaip su
stabdyti audras,” “kaip iš
šaukti lietų,” “kaip apsisau- 
got nuo žemės drebėjimų” 
ir tt. Žinoma, visi tie patari
mai eina į gurbą, nes jie ne
įvykdomi. Bet anądien vie
nas tokių “patarėjų” atvyko 
j Washingtona asmeniškai 
ir nuėjęs j oro biurą pradėjo 
aiškinti, kad jis suradęs 
“lengvą burtą” potviniams 
išvengti. Esą, didžiųjų upių 
dugną reikia iškloti elektros 
vielomis ir. kai tik potvinis 
pradės kilti, tas vielas reikia 
smarkiai įkaitini. Vanduo 
pradės vilti ir išgaruos. “O 
ką pasakys žuvys?” juokais 
pastebėjo oro biuro virši
ninkas.
Inkvizicija. Parašo II. Gutev. Puiki 

naudinga knyca aurasvt:i kat.al'k’J 
bažnyčios siautimas ir pradžia •pfnr 
mos Su daugeliu puikių paveikslu.
216 pusi. Popieroa apdaruoso. . . J1.00

Sovietai Kelia Kariš- 
h'ų Prestižą.

L< ' mo “Times” kores
pondentas praneša, kad So
vietų Sąjungoje paskelbtas 
parėdymas kuris žymiai pa
keisiąs raudonosios armijos 
karininkų garbę ir sustip
rinsiąs jų padėtį. Sąryšy su 
tuo parėdymu, ateityje rau
donosios armijos karininkai 
savo elgsenoje busią daug 
labiau nepriklausomi nuo 
taip vadinamų politinių ko
misai ų. Politiniai komisarai 
ir toliau busią atskirose ar
mijos dalyse greta profesio
nalinių karininkų, bet jiems 
busią uždrausta bet kokiu 
savo elgesiu ir bet kokiu 
budu diskredituoti karinin
kus. nes jų elgimasis labai 
kenkiąs vadovaujančių ka
rininkų prestižui. Jeigu po
litinio komisaro nuomone 
butų reikalas nusiskųsti ko
kiu nors karininku, tai šis 
skundas turįs būti patiektas 
specialiam karininkų teis
mui. Kiekvieną karininką 
busią leista teisti tik tokiam 
teismui, kuriame dalyvauja 

Į mažiausia bent 5 aktyvios 
tarnybos už teisiamąjį aukš
tesnio laipsnio karininkai. 
Sąiyšy su nauju parėdymu, 
spaudoje pasirodę rašinių, 
kiniuose išgarbinti raudo
nosios armijos karininkai, 
iškeliant jų nuopelnus ir pa
vadinant juos “raudonosios 
armijos druska” ir Sovietų 
Sąjungos inteligentijos a- 

' vangardu.
Taigi apsižiurėio Sovie

tai, kad politinių komisarų 
armijoj bosavimas ir kari
ninkų šaudymas yra labai 
pavojingi valstybei žaislai. 
Dabar jau einama j priešin
gą pusę.

SAKO, ROOSEVELTAS 
RUOŠIAS “DEMOKRA

TIŠKĄ KARĄ.”
Italų užsienio ministerio 

Čijano (Ciano) laikraštis 
“11 Telegrafo” painforma
vo savo skaitytojus, kad pre
zidentas Rooseveltas iuo- 
šiąs “demokratišką karą” 
prieš fašistines valstybes.

Rooseveltą remianti “puri
toniškųjų imperialistų ma
žuma.” Tąjgi išeina, kad 
amerikiečių,' didžiuma Roo- 
seveltui nepritaria. Bet kaip 
jis galėjo but išrinktas pre
zidentu be didžiumos prita
rimo, to fašistai neaiškina.

KLAIDŲ PATAISYMAS.
Pereitam “Keleivio” nu

mery, straipsny “Lietuvoje 
Bręsta Revoliucija,” per ko
rektoriaus neapsižiūrėjimą 
liko neištaisyta keliatas ze- 
ceriškų klaidų, dėl kurių 
galėjo but klaidingai su
prasta visa straipsnio pras
mė. Taigi čia tas klaidas ati- 
taisom.

Pats pirmutinis atsišauki
mo sakinys baigiasi visai 
klaidinga sąvoka, būtent: 
“Tragiškas Lietuvos gyve- 
nino momentas yra išėjęs.” 
O turėtų but: momentas yra 
atėjęs. Be to, šito paragrafo 
pabaigoje yra praleistas taš
kas, taip kad paragrafas iš
rodo neužbaigtas. Ištikiujų 
gi jį reikia skaityt užbaigtą.

Trečiam paragrafe, po 
antrašte “Tautos reikalavi
mams valdžia akla ir kur
čia,” antras sakinys sustaty
tas taip: “Ji (valdžia) mul
kina Lietuvos akis ‘Aido’ 
pleoalais apie ‘konstituci
ją’...’’ Čia turėtų but ne apie 
“konstituciją,” bet apie 
“konsolidaciją.”

Beje, pirmutiniame para
grafe, kur pasakyta “...sėdė
ti prie savo partfelių,” turė
tų but: Sėdėti prie savo 
portfelių!

Penktame paragrafe, po 
antrašte “Liaudininkai, ka
talikai ir voldemąrininkai 
eina išvien,” kur pasakyta 
“Kovos dienomis Kaune ir 
tt.,” turėtų but ne “Kovos 
dienomis,” bet Kovo dieno
mis.

Aštunto paragrafo visa 
antraštė išėjo iškreiptoj są
vokoj. Vietoj “Sušaukit 
Steigiamąjį Seimą, o tauti
ninkų seimą išvaikykit,” tu
rėtų but: “Sušaukti Steigia
mąjį Seimą, o tautininkų 
seimą išvaikyti.”

(Tąsa) i
Politikos srity filipiniečiai neturėjo jo

kios aiškios nuomonės ir apie savo val
džios įsteigimą mažai temąstė, nes nebu
vo dar prie to pribrendę.

Tačiau filipiniečiai viename dalyke jie 
visi sutiko — tai minykų neapykantoj. Ši
toj srity jų revoliucija pilnai pavyko. Ke
turių ordenų minykai turėjo bėgti iš savo 
parapijų, gelbėdami savo gyvastį.

Ir pastebėtina, kad žmonės, kurie gaudė 
ir užmušinėjo bėgančius minykus, papras
tai būdavo patįs gerieji katalikai.

Kada Filipinuose tapo įsteigta Ameri
kos valdžia (Tafto komisija), ji pamatė, 
kad minykams sugrįžti į savo parapijas 
butų labai pavojinga. Todėl buvo nutarta 
atpirkti minykų žemes už $7,000,000, ir 
W. Taftui išpuolė vesti apie tai derybas su 
Vatikanu.

PASIKALBĖJIMAS SU SENJORU 
DON FELIPE CALDERON.

Spalių 17 d., 1900.
Senjoras Don Felipe Calderon pareiškė, 

kad jis gimęs Filipinų salose ir gyvenęs ten 
visą savo gyvenimą, tai yra, trisdešimt me
tų, neskaitant aštuonių mėnesių, kuomet 
jis lankėsi Britanijos kolonijose. Visą be
veik laiką jis praleidęs Manilos mieste, 
kur, anot jo “vienuolis turi artimiausių ry
šių su socialiu, politiniu ir kitokiu gyve
nimu.”

Komisija klausia:— Kiek brolių (miny
kų) pažinojai asmeniškai?

Atsakymas:—Labai daug. Pirmiausia 
aš pažinojau beveik visus jėzuitus, nes jie 
buvo mano mokytojais; bet aš čia turiu 
pridurti, kad jėzuitai nėra broliai. Aš pa
žinojau visus šv. Tarno brolius, pradedant 
arkivyskupu Nozaleda, kurs buvo vienas 
iš mano profesorių.

Kl.:—Ir tamsta gavai universiteto laip
snį?

Ats.:—Kaip ir kiti čionykščiai advoka
tai, nes čia nebuvo kitos kolegijos. Visi 
profesionalai gavo savo laipsnius iš to uni
versiteto, nes tai buvo vienintelis univer
sitetas.

Kl.:—Iš kokio visuomenes sluogsnio bu
vo imami broliai Ispanijoj? .

Ats.:—Aš to nežinau asmeniškai, bet 
patįs broliai ir žmonės, kurie buvojo Ispa
nijoj, liudija, kad broliais patampa ten že
miausio sluogsnio gaivalai.. Tas gali būti 
patvirtinta tuo faktu, kad atvažiavę čia jie 
visai nemoka žmoniškai apsieiti draugijoj 
ir, galima sakyti, turi kiaulės būdą.

Kl.:—Ar tai nėra gerai išlavintų brolių?
Ats.:—Yra faktas, kad jie neturi jokio 

supratimo apie apsiėjimą draugijoj. Jie 
elgiasi nepadoriai ir viešai vartoja nepa
dorius išsireiškimus prie moterų, ir tai taip 
dažnai, kad vieną syk aš priverstas buvau 
išmesti už durų brolį, kurs ne tik vartojo 
nepadorią kalbą, bet ir nepadoriai elgėsi 
prie mano žmonos.

Kl.:—Dabar kaslink brolių padoiumo, 
ar tamsta turėjai progos ką pastebėti ?

Ats.:—Gana daug. Nuo pat mano jau-

SVAJONIŲ SPARNAI.
(iš “Jaunimo.”)

Svajonių sparnai greitesni, negu vėjas.
Skraidai sau žmogus, kur tiktai panorėjęs, — 
Šiandieną, nors butum jau pusamžis vyras, 
Svajonėj—jei nori—jaunuolis tu tyras.

Lakstyki tenai, kur žydęjo vaikystė,
O paskui—pažvelk, kaip sparnus tau suvystė 
Gyvenimai) tavo atbėgus tikrovė,— 
Tavo laisvės žiedą, matai, kaip išrovė...

Išrovė... O bet gi gali tu svajoti,
Takai tavo skaidrus, visai ne migloti.
Tu užki. kur audroti vėjai nuužė,—
Svajonių sparnai dar nėra tau sulužę!

St. Jasilioius.

ŽYDĖK!
Vis griaudžia, žaibuoja ir lyja 
Granatom ir bombom pietuos, 
Bet laisvė—Ispanų lelija 
Dar žydi Pirėnų kalnuos.

Žydėk ir nevyski lelija!
Nors žiedas paplūdęs kraujuos! 
Žydėki ir puošiu žmoniją, 
Kaip saulė skaisti po audros.

Pražydėk po vėtrų, lelija, 
Pasipuošk! gražiausiais žiedais, 
Nes žinok, kad dėl tavęs nebijo 
Numirti tavieji vaikai.

Praamžius.

nystės. Matyti brolių (minykų) vaikus bu--‘ 
vo toks paprastas dalykas, kad niekas j tai, 
nebekreipė nei atydos, ir tuo atžvilgiu 
žmonės taip nupuolė, kad brolių sugulovės i 
ištikrujų labai didžiavosi savo padėjimu ir 
nei kiek nesigėdijo apie tai kalbėti. Taip 
jau tas pasidarė priprasta, kad, galima sa
kyt, ir dabar skaitosi reikalingu daiktu, 
kad minykas turėtų meilužę ir vaikų, ir tik 
retas kuris jų neturi. O jei reikia vardų, aš 
tuojaus galiu įvardyti šimtą minykų vaikų.

Kl.:—Kur, Maniloj ar provincijose? . 
Ats.:—Ir Manijoj ir provincijose. Visur. 
Kl.:—Ar tie minykai, kurie prigyveno 

tų vaikų, vis dar tebėra šiose salose?;:' į
Ats.:—Taip, jei reikia, aš galiu paduoti 

ir jų vardus, o taipgi ir vaikų vardus. Pra
dedant nuo savęs, mano motina yra fran-, 
ciškono minyko duktė. Tą sakydamas, ,ąš 
nedarau sau gėdos, nes mano šeimyna pra
sideda tik nuo manęs paties. .,

Kl.:—Malonėk gi tamsta suteikti vardų' 
sąrašą. i

Ats.:—Galiu tai padalyti tuojaus. Štai 
jie:

Paudacanoj—Isadro Mendazk vyskupo; 
Pero Payo sūnūs, gimęs, kuomet jo tėvas 
buvo klebonu Sumaro puebloj. • ;

Imusėi—Cayetano Topazio pati, yra 
duktė minyko rekolekto iš Mindoro.

Zambalese—Luise Lasaca ir kelios josį 
seserįs ir broliai yra vaikai vienuolio Be
nito. • ; .H

Quinguoj—nepamenu pavardės, manO| 
motinos krikšto duktė vardu Manuela yra 
vienuolio Aivaro duktė. JJ į

Cavitėj—tūla Patrocino Berjes yra dūk- ’ 
tė dominikono vienuolio vardu Ravas.

Pulkininkas Aguittar, kurs tarnauja Is
panijos likvidacijos taryboj, yra sūnūs tė-į 
vo Ferrero, Augustino vienuolio.

Kl.:—Kokiu budu tamsta tą viską ži-, 
nai? v,/

Ats.:—Kaikuriuose atsitikimuose .. per 
mano gimines, kitus todėl, kad tai buvol 
mano tėvo krikšto vaikai, ir pagaliau daug- 
faktų patyriau būdamas advokatu. Aš pats 
buvau krikšto tėvas, trims minykų vai
kams. Dabar esu administratorium $40,000! 
palikimo, kurs teko po to minyko mirties, 
jo trims vaikams. Su manim gyvena šeimy-' 
na žmonių, kurie visi yra minykų vaikai.

Kl.:—Tai nebuvo visuotina palęistuvy- 
bė iš minykų pusės, ar ne?

Ats.:—Tai buvo visuotina paleistdvybė,. 
nes, kaip sakiau toks kunigas, kuris jietų? 
rėjo tokio ar kitokio reikalo su moterimis/ 
buvo sniegena vasaros laiku; bet reikia 
pripažinti, kad šituo žvilgsniu jie truputį 
pasitaisė per paskutinį dešimtį metų. ■

Kl.:—O kaip vietiniai kunigai, ar jie 
blogesni ar geresni?

Ats.:—Po teisybei, tai vieni ir kiti eina 
lygiomis,' nors reikia pasakyti; kad. vieti
niai nėra tokie begėdžiai tame dalyke. Jie' 
turi tūlą baimę. Bet jie visi gi sekė ispaniš
kų kunigu pavyzdį.

Kl.:—Tas lyg rodytų, kad kunigų ištvir
kimas nėra pamatinė priežastis, dėl kurios; 
žmonės yra įtūžę ant jų, ar ne taip?

Ats.:—Tai ne dėl to. Kunigai taip ilgai 
laužė dora, kad ištikrujų niekas nebeat- 
kreipė į tai atidos; su tuo žmonės buvo pri
versti susigyventi; nes bėda tam, kurs drį
stu murmėti prieš kunigus. Net jaunutės 
Filipinų moterys jau turi iškreiptus supra-, 
timus. nes dar lankydamos mokyklą jos 
matydavo, kaip kunigai ateidavo kalbėties 
su savo viešai pripažintomis dukterimis. 
(Pusi. 139-140.)

Kl.:—Taigi iš visų paliudijimų man ro; 
dos, kad svarbiausia priežastis dėlko žmo
nės nekenčia kunigu ir minykų, yra tame, 
kad kunigai ir minykai yra Ispanijos kąra-, 
lystės atstovai ir atstovauja jos valdžią su 
visais jos priespaudos budais.

Ats.:—Taip. Jie (kunigai) yra didžiau
sio despotizmo atstovai, tik ne Ispanijos 
valdžios despotizmo, bet savo despotizmo,
kurį jie vartojo Ispanijos karalystės var
du. Jie apgaudinėjo ir Ispaniją ir žmones- 
Politika,' kokios jie prisilaikė pirmiauš, po 
Ispanijos režimu, ir kokios jie dar vis pri
silaiko, buvo sekanti:—Žmonėms1 jie sa
kydavo: “Jeigu musų nebūtų, tai valdžia 
jus išnaikintų.” O iš kitos pusės Valdžiai 
iie sakydavo: “Jeigu musų nebūtų, tai 
žmonės jus nuverstų.” Ir net dabar negali 
būti mažiausios abejonės, kad Amerikos 
valdžiai jie perstatė Filipinų gyventojus 
kaip anarchistus ir maištininkus, norinčius 
nuversti valdžią, o tuo tarpu Filipinų žmo
nėms jie sako, kad Amerikos yaldžia ap- į 
kaustys juos retežiais. „!

(Rus daugiau) I

. I ‘G I
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Įvairios Žinios. ,
Vokietija~Siekia~Sovietų Neutralumo.
Anglų spauda rašo, kad tų neutrali. Charakteringas 

šiomis dienomis- j Maskvą dalykas, kad Sov. Rusijos 
yra nuvykusi didžiulė vo- parama Ispanijos respubli- 
kiečių prekybos delegacija, kernams jau sustojo tūlas lai- 
Tačiau tos delegacijos ke- kas atgal.
lionės tikslas esąs daugiau ‘Norėdami kuo daugiau-

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Kongreso Pirmininko Rūpesčiai.

politinis, o ne prekybini;
Vokietijos vyriausybė 

dabar esanti beveik įsitiki
nusi, kad kilus Europos ka
lni, Sovietų Rusija liktų ne
utrali ir į ji nesikištų. Ji ka
riautų tik tuomet, jei ją kas 
nors,užpultų. Tačiau Vokie
tijos. vadai norėtų, kad tas 
Sovietų neutralumas butų 
visai tikras.

Vokietija jau yra Lenki
ją ir Sovietus palikinusi, 
kad .ji negalvojanti veržtis j 
Ukrąitą. ar kuria nore kita 
kryptimi, kas galėtų palies
ti Lenkijos ar Sovietų Rusi-! 
jos teritorijas. Tą garantiją 
ji mielai dar labiau susti p-I 
rintų, jei gautų tvirtą Rusi
jos užtikrinimą, kad ta liks 
neutrali. — •

Bė to, yra dar ir prekybi
nių klausimų. Prekyba tarp 
Sovietų Rusijos ir Vokieti-1 
jos dabar yra gana menka. 
Nors prekybos sutartis lygy
bės principu jau esanti pra
tęsta. tačiau dėl politinių j 
priežasčių prekyba tarp a- 
biejų šalių negyvąja.

Vokietija labai norėtų 
pirkti iš Rusijos žaliavų, o 
parduoti jai fabrikų gami
nius. Sovietams gi labiau
siai reikia Vokietijos chemi
jos ir optikos gaminių. Ligi 
šiolei Vokietija ne per daug 
norėjo šias prekes parduoti 
rusams, neš bijojo, kad jie 
gali jas atsukti prieš pačią 
Vokietiją. Jei Sovietai pa
žadėtų neutralumą, tuomet 
Vokietija laisvai jai galėtų 
tas prekes parduoti.

Tokia Vokietijos ir So
vietų santykių ' situacija la
bai domina Paiyžių ir kelia 
jame rūpesčių, nes tuo budu 
paliečiama visa Francuzi- 
jos-Sovietų Sąjungos pakto 
vertė.

Anglų spauda rašo, kad 
Anglijos ir Francuzijos po
litika stumianti Sovietų Ru
siją į Vokietijos glėbį.

Jau nuo Čekoslovakijos 
krizės dienų Sovietų Rusi
joj esąs jaučiamas didelis 
nepasitenkinimas Londonu 
ir Paryžiumi. Esą, tuometinį 
Sov. Rusijos norą suteikti 
Čekoslovakijos vyriausybei 
visokeriopą paramą Londo
nas ir Paryžius sutikęs ne
palankiai.

Arčiau pažįstą Maskvą 
žmonės dabar yra įsitikinę,! 
kad jei vakarų Europoj kil- 
tų karas, Sovietų Rusija lik-

siai išsiderėti, vokiečiai ra
jau sams pareiškia, kad jie su

tinką atidėti antikomunisti
nio pakto pavertimą Į karo 
sąjungą.

Jei Vokietija norėtų su
daryti draugiškumo sutartį 
su Sov. Rusija, tai jai butų 
labai lengvą, nežiūrint, kad 
piopaganda prieš komuniz
mą Vokietijoj labai stipri. 
Tačiąu reikia atsiminti, kad 
ta propaganda nukreipta 
prieš III internacionalą, o 
ne prieš rusų tautą. Užtektų 
tik Vokietijos vadams pa
reikšti, kad įvairus Rusijos 
“valymai” pašalinę Vokieti
jai pavojingus asmenis, — 
ir sutartis galėtų būti suda
ryta.

Taip pat reikia atsiminti, 
kad žymus Vokietijos kari
ninkai visuomet buvo linkę 
sudaryti su Sov. Rusija ka-I 
rinę sąjungą.

LENKIJ/CgRIEŽTAI 
PRIEŠINGA KLAIPĖDOS 
PRIJUNGIMUI PRIE VO

KIETIJOS.
Lenkų dvisavaitinis laik- 

jaštiš “Polityka” įdėjo ilgą 
straipsnį antrašte “Klaipė
da,” kuriame aptariami 
Klaipėdos reikalai ir Lenki
jos pozicija Lietuvos atžvil
giu.

Vokiečių revionizmas 
Klaipėdos atžvilgiu, auto- 

, riaus manymu, esąs neginči
jamas faktas. Kyląs tad 
klausimas, kokia yra Lenki
jos pozicija tų naujų vokie
čių reikalavimų atžvilgiu? 
I šį klausimą autorius atsa- 

. ko šitokių tvirtinimu: Len
kija jokiu budu negali leisti 
Klaipėdos prijungimo. Kė
sinimasis į Lietuvos respub- 

j likos neliečiamumą turėtų 
i būti laikomas kaipo pasikė
sinimas į Lenkijos teritoriją. 

I Tokį savo tvirtinimą au- 
i teirius remia reikalu turėti 
i konflikto su Vokietija atve
ju. Netekusi Klaipėdos, Lie- 
įtuva ne tik patektų Vokieti
jos įtakon, bet ir atgytų lie
tuvių ambicijos Vilniaus at
žvilgiu. Lietuva eitų su Vo- 
ketija prieš Lenkiją. Dėl to 
esąs, gyvybinis Lenkijos in- 
terasas, kad Klaipėda nebū
tų iš Lietuvos atimta.
NAUJOJ ANGLIJOJ SU

ŠALO 3 ŽMONĖS.
Įvairiose Naujos Angli

jos vietose pereitą savaitę 
rasta trys sušalę žmonės.

Vakaras menininkų naudai.
Pas mus, kaip ir kitose 

kolonijose, randasi būrelis 
dainininkų ir įvairių muzi
kantų, kurie dažnai musų 
publiką linksmina visuose 
parengimuose. Kada tik 
kokia draugija nori ką nors 
surengti, tai vis kreipiasi pas 
tuos pačius menininkus, ir 
visuomet sutinka ir išpildo 
gražias programas. Ir tai da
roma jau per daugelį metų. 
Turime ir gana gerai išsila
vinusių, aukšto laipsnio mu
zikoj pasiekusių žmonių. 
Tas būrelis menininkų yra 
užsitarnavęs daug pagar
bos. Bet nežiūrint kaip mes 
juos už tai gerbtume, tas 
jiems išlaidų nepadengs. O 
išlaidų jiems pasidaro besi
ruošiant įvairiems parengi
mams. Jiems reikia gaidas 
pirkti, reikia kelionės išlai
das užsimokėti važinėjant, 
daug kainavo muzikos lek
cijos ir tt. Taigi dėl to ir yra 
sumanyta surengti vieną 
šaunų vakarą jų naudai, kad 
sukėlus keliatą centų nore 
naujesnių muzikos gaidų 
nusipirkti. Visas to vakaro 
pelnas eis tik tam tikslui. 
Tam parengimui yra paimta 
30 balandžio diena. Visos 
draugijos todėl yra prašo
mos tą dieną nieko nereng
ti. Juk yra sakoma, kad vie
na ranka mazgoja antrą. 
Jeigu artistai mums tarnau
ja per eilę metų, tai dėlko 
mes negalėtumėm jiems pa
sitarnauti nore tą vieną sykį 
ir parodyti, kad mes su jais, 
taip kaip,jie su mumis. Tas 
būrelis dainininkų labai 
gražiai pasirodė 19 vasario 
dieną bendrame SLA kuo
pų koncerte, kur dalyvavo 
ir “Tėvynės” redaktorius.

Nepatinka Pittsburghas.
Smetonos ordino kavalie

rius labai nepatenkintas 
SLA.centro kėlimu į Ritts- 
burghą. Mat, Pittsburgho 
lietuviai kritikavo jo “spy-' 
čių,” kaip jis buvo tenai nu
važiavęs kalbėti. Pinna jis 
sakydavo: kaip SLA nariai 
nubalsuoja, tai taip ir turi 
būti. O dabar, kai nariai 
nubalsavo kelti centrą į 
Pittsburghą, tai jis sako, 
kad balsavimas buvęs “ne- 
legališkas.” Tai imk dabar 
ir suprask, ką tas vyrukas 
porija.

i Amlie Nėra Joks Komunistas.

Prezidentas Rooseveltas paskyrė wicons:nietį Thomą Amlie 
į tarpvalstinės komercijos komisiją. Kadangi Amlie yra

Norimą steigti lietuvių kal
bos mokyklėlę.

SLA. 14 kuopa bandys į- 
kurti lietuvių kalbos mokyk
lėlę vaikučiams. Sumany
mas gražus, nors pasekmės 
dar nežinomos. Į komisiją 
yra įnėję ąsmenys, kurie 
myli politikuoti, o tas gali 
kaip' tik riša darbą sugadini. 
Šiaip jau butų gražu turėti 
mokyklėlę, ir kurie turite 
vaikučių bandykite apie tai 
susižinoti su kuopos nariais.

šiomis dienomis čia nusi
žudė dentistas W. Wright. 
Jis parvažiavo į savo gara
žą ir užsidaręs duris paleido 
motorą, kurio ’smalkėmis ir 
užtroško. Priežastis tam jo 
pasielgimui dar nesužinota.

' * ——‘----- T ■ ' •<
Lietuvių Kultūrinio Dar

želio sąjunga rengiasi pine 
didelio bazaro. kuris Įvyks 
11 ir 12 kovo dienom Lietu
viu sa’ėj. Komisija tikisi už
dirbti keliatą dolerių darže
lio naudai.

Mirė Jonas Midaris-Miler 
nuo 3228 St. Clair avė. su
jaukęs 54 metų amžiaus. Pa
liko moterį vieną dukterį ir 
keturius sūnūs. Laidotu

vėms patarnavo graborė 
Della Jokubauskienė.

1 griežtai priešingas fašistinei tvarkai, tai republikonai ir 
kiti reakcininkai Kongrese pardėjo kaltinti jį esant “rau
donuoju komunistu.” šiš vaizdelis parodo, reakcininkų re- 
publikonų senatorius Austin (dešinėj) kamantinėja Amlie 
senato komisijoj. Amlie sako: aš liesu joks komunistas, 
bet aš esu antifašistas.

Norėtų unijos su lenkais.
Fašistų “Dirva” džiau

giasi, kad Lenkija eina vis į 
artimesnius santikius su Lie
tuva. Ir jam rodos, kad Len
kija nori, kad Lietuva butų 
kuo stipriausia šalis. Žmo
nės iš to tik juokiasi. Visi 
juk mato, kokie lenkai yra 
prieteliai Lietuvai. Jie at-' 
ėmė iš jos trečdalį žemės ir 
dar pastatė visokių reikalą- j 
vilnų Lietuvai. Lenkai gale- 
tų norėti Lietuvą sustiprinti 
lik tada, jeigu jie greitu lai- j 
ku manytų Lietuvą prie 
Varšuvos prijungti, o šiaip 
jie Lietuvai nelinki nieko' 
gera. Kokius susitarimus 
Smetona su lenkais daro, tail 
dar sunku pasakyti. Butų 
gerai, kad Lietuvos valdžia 
kuo greičiausia pereitų j de-1 
mokratiškai nusistačiusių 
žmonių rankas. Tik jie galė
tų surasti būdą išgelbėti 
Lietuvos žemę nuo grobikų, 
jei ją išgelbėti dar galima.

Projektuojama Amerikos 
Lietuvių Kongreso piknikas.

Amerikos Lietuvių Kon
greso Clevelando skyrius 
iki šiol buvo visai apmiręs 
ir per ilgoką laikotarpį jo
kio veikimo neparodė. Nors 
tarpa vietinių veikėjų santi- 
kiai neblogi, bet veikti jie 
nieko neveikė, šiomis die
nomis tačiau buvo susirinkę 
keliatas skyriaus veikėjų ir, 
viską apsvarsčius, nutarta 
šaukti draugijų atstovų susi
rinkimą ir pradėjo veikti. 
Manoma, kad bus galima 
surengti didelį pikniką atei
nančią vasarą ir parkviest! 
kalbėtoją iš Centro. Po 
draugijų komiteto susirinki
mo parašysiu plačiau apie 
ateities pianus.

Paskalai apie adv. Chesnulį. 
Pasklido gandai, buk advo
katas P. Chęąnulis prasišali
nęs iš CĮęvel^pd^, ar kas ki
ta atsitikę. Ryšium su tuo y- 
ra daug visokių kalbų. Kiek 
jos pamatuotos, dar nėra pa
tikrinta. Taigi, jei tos kal
bos nepamatuotos, tai pra
šau patį p. Česnulį atsiliepti. 
Jei norės, aš mielai sutiksiu 
paskelbti jo paaiškinimą 
šiame skuriuje, kad tie gan
dai neteisingi. Man nesino
ri tikėti, kad paleistos kal
bos turi pagrindo.

Liet. Republikonų Kliu- 
bas nutarė surengti bankie- 
tą renublikonų laimėjimais 
pasidžiaugti. Mat, republi- 
konas likos išrinktas valsti
jos gubernatorium. Kiek iš 
to bus naudos lietuviams, tai 
tik ateitis parodys. Demo
kratams pralaimėjus, dau
gelis lietuvių jau prarado 
darbus. O lietuviški repub
likonai nori pasidžiaugti...

Vasario 19 dieną vietinės 
SLA kuopos buvo surengu
sios šaunų parengimą. “Tė
vynės” redaktorius brolis 
Jurgelįonis pasakė gražią 
prakalbą. Plačiau parašysiu 
kitą sąvaitę šiame skyriuje.

Jonas Jarus.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai sb reikalingais klausimais ir at1 
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .....................    25c.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo ii spaudos '.nauja knyga,

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

TIKIME | KRISTŲ, todėl turime 
žinoti 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 kads 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

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

CHICAGO. II J,. • .

Kongreso žemesniojo buto pirmininkas Bankhead turi daug 
galvosūkio naujus bilius svarstydamas.

PAJ1EŠKOJIMAI

Žinios iš Lietuvos.
(Per Lietuvos Konsulatą.)

Klaipėda, vasario 24 d. 
Gyvulių gydytojas Neuma- 
nas įsakė steigti Klaipėdos 
krašte jaunųjų vokietinin
kų organizaciją nacių Hit- 
lerjugend pavyzdžiu ir dar
bo frontą.

Varšuva, vasario 24 d. 
Lenkų laikraščių žiniomis 
vokiečių bankai esą suteikę 
penkių milijonų markių kre
ditą supirkinėti Lietuvoje 
įmones.

Kaunas. Smetona šiomis
dienomis amnestavo 67 as
menis, kurie buvo nubausti 
karinių teismų. (Tikrenybė
je, Smetona su visais jo šali
ninkais turi but uždaryti į 
kalėjimą už Lietuvos žmo
nių žudymus ir už peržengi
mą teisėtai padarytos Lietu
vos Steigiamojo Seimo kon
stitucijos.—Red. )

Klaipėda, vasario 20 d. 
Lietuvos Žemės Barikas 
Klaipėdoje nupirko lentpiu- 
vę už 1,400,000 litų.

Kaunas, vasario 18 d. 
Kaune pasirašyta Lietuvos- 
Lenkijos keleivių susisieki
mo sutartis. Tą pačią dieną 
Kaune įsteigta pirmoji Lie
tuvoje oi'o skautų draugovė.

Kaunas, vasario 19 d. 
Lietuvos Vakarų Sąjungos 
suvažiavime nutarta plėsti 
sąjungos kultūrinę veiklą 
Didžiajai ir Mažajai Lietu
vai suartinti.

gai sunešė sidabrinių dova
nų. Visi gražiai pasilinks
mino ir palinkėjo draugams 
Bartašiams ilgų metų.

A. ir P. Jonaičiai.

PATERSON, N. J.
Kcvo 5 d., nedėlioję, nuo 

3 po pietų įvyks prakalbos, 
po num. 62 Lafayette street. 
Kalbės žymus socialistai 
kalbėtojai. Tikslas, suvieny
ti visas esančias Patersone 
pažangias organizacijas prie 
bendro veikimo. Visi kvie
čiami susirinkti paskirtu 
laiku. J. J. Dulkis.

Kaunas, vasario 20 d. Į- 
steigta “Darbo Žvaigždė” 
nusipelniusiems amatinin
kams, darbininkams, verslo 
žmonėms pagerbti. Nepri
klausomybės šventės proga 
pinna kartą apdovanoti keli, 
verslininkai ir darbininkai.

Vilnius, vasario 20 d. Vil
niaus lietuviai šįmet iškil
mingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę.

Kas Mums Rašoma.

Pa ieškau : av<> pusbrolio AUGUS
TINO KAZLAUSKO, jis paeina iš 
Luini nų (Baro, Joniškio parapijos, 
S šaul y a| s riėio, 1930 ns. gyveno 
B ook yno, dabar neinau I ur landa- ' 
si. Kurie i note kur jis yra, meldžiu 
pranešt jo adresą, arba pats lai atsi
šaukia. turiu labai svarbą reikalą. 
Už. pranešima busiu dėkinga.

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

PA.IIEŠKO LIETUVOS KON- 
Sl LATAS.

Geni' nitė-Mnkackienė Magdė, gy
veno Gilbertville mieste Ištekėjus už 
antro vyro, kurio pavardė nežinoma.

Ciceviėius Stasys (Casaveth Stan
ley), Piano sunūs. Gyveno 1230 But
tonwood st., Philadelphia, Pa. ir 615 
W. Pine st., Mahanoy City, Pa.

Glembaitč-Kamarauskier.ė Marijo
na. gyveno Gox 351, South Barre, 
Mass.

1 Jurgeleviėius-Jurgila-.Jurgėla Vin
cas, kilęs iš Sakių apskr.. Plokščių 
vals., Dedynų kaimo. Išvyko j Ame
rika 1900 m. Gyveno Pottsville, Pa. 
ir Cleveland, Ohio.

Ka’rlis-Kaln i ns, Lehfridas-Zigf ri
das, išvykęs prieš 25 m. iš Latvijos.■

Kasperaviiius-Kasper Adolfas, An
tano sūnūs, išvykęs Amerikon 1923. 
Gyveno 1710 So. Front st., Philadcl- ■ 
phia. Pa. Manoma, kad miręs.

Visi žiną apie pajieškomus usnie- 
1 uis 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.

APSIVED1MA1.

MANCHESTER, CONN. 

Koncertas.
Lietuvos Simų ir Dukterų 

D-ja 18 vasario buvo suren
gus koncertą. Iš Hartfordo 
buvo pakviestas Laisvės 
Choras ir Stygų Orkestrą. 
Choras sudainavo keliatą 
dainų ir visiems patiko.

Stygų orkestrą da nese
nai susiorganizavusi iš čia 
gimusių vaikinų ir mergai
čių, bet jau gerai pramokę 
ir gražiai groja.

Pirmininkas A.* Birieta 
pakvietė drg. Valaitį iš New 
Britaino pakalbėti. Kalbė
tojas ragino organizuoti 
jaunuolių chorą Mancheste- 
ryje, kad palaikius lietuvy
bę tarp jaunuolių.

Darbai Manchesteryje šią 
žiemą prie tabako ėjo labai 
prastai. Žmonės laukia pa
vasario, gal bus daugiau už
darbių. Manch. pilietis.

Pajicškau drauges apsivedimui ku
ri mylėtų gyvent ant ūkės arba kuri 
pati turi Birmą. Aš esu našlys, pus
amžis vyras, norėčiau susirast ir to-i 
kią moterį. Prašau atsisaukt, plan 
čiau susipažinsime laiškais. (0)

Ignacas Banis, •
R. D. 1, Hart,, Mich.

Noriu susipažint su rimta mcrgi- 
i na, lietuvaite vedybų tikslu, kuri my
lėtų rimtą gyvenimą. Nesenesnės 32 > 
metų. Su pirmu laišku pageidaučiau 
kad prisiųstų savo paveikslą. Paveik-, 
slą pareikalavus grąžinsiu. Arčiau

Isusipažinsime laiškais. (0) >
P. Jurginis, Ronda Gold Mines,

Westree, Ont,I Canada. į

Pajieškau gero draugo apsivedi-' 
mui, gal but vaikinas ar našlys be', 
vaikų nuo 45 iki 50 metų; aš esu naš-. 
lė be vaikų, turiu dviejų šeimynų na
mą išmokėtą. Pageidauju kad paveik
slą' atsiųstų. M. I). (0)

71 Magnolia avė., Elizabeth, N. J.

Pajieškau gyvehimui'drauges, kuri 
mylėtų rimtą šeimynišką gyveniiflą, 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, be skir-, 
tumo merginsįjar našlė; aš esu vaiki
nas 28 metų ,amžiaus, gyvenu pusėti-i 
nai, dirbu aukso kasyklose. Mylinčius 
susipažinti atsišaukite, su pirmu lai-' 
šku prašau prisiųsti ir savo paveiks-i 
lą. Tik ant rimtų ląiškįų duosiu atsa-į 
kymą. A. Purvis (9) ’

Ronda Gold Mine, j
Westree, Ont., Canada,

Geros, bet pigios Parmos,
Kas nori farmos, dabar geriausias’ 

laikas pirkti.. Pas mus yra 10 far-' 
mų pardavimui, visų žemė gera, ąųga 
gerai viskas. Kainos nuo $100 iki 
$2,500, yra visokio didumo nuo 10 

i akerių iki 135. Norint platesnių ži
nių klauskite: Paul Katrunas, (0

Box 179, Bainbridge, Ohio. 
------------------------------------------------- ;----  > 
KURIE ŽINOTE

Štoriuką su 2-3 ruimais užpakalj ‘ 
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-i 
ros vietos skiriu 5 rublius.

A. Gulbcn, I
581 Millbury st., Worcester, Mass,

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,, 
talizmas. Kaina ............................ 25e.
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Montreal, Kanada. — Su
sirinkę apie 500 lietuvių čia 
paminėjo . Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį ir pri
ėmė Smetonai taikomą re-
zoliuciją, kurioj reikalauja
ma, kad jis “nesilaižytų Hit
lerio politikai,” “neslopintų 
Vilniaus krašto atvadavi
mo,” “panaikintų cenzūrą 
Lietuvoj” ir paskelbtų “vi
siems priešfašistiniems kali
niams amnestiją.” Po rezo
liucija pasirašo: V. Šipelis, 
M. Mašnickas ir J. Lekevi- 
čius.

Rumford, Me. — Sausio 
14 dieną čia Jonui ir Onai 
Bartašiams sūnus su arti
mais draugais iškėlė sidab
rines vestuvių sukaktuves.
Buvo pagamintas vestuvių 
pyragas, . stalas papuoštas 
sidabruotam gėlėm ir drau-Į

[x|

V 1 K E J /i į
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi. 340 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- ~ 
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- 
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turčių 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

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

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

didelio būrio lietuviu ir užsira
šyk tą seniausj ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUV. VALST. (už Chicagos) 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.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.



Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9. — Kovo 1 d., .1939 m.Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHET^ONIENĖ.

Demonstruoja Vėliausios Mados Rankinukus

KAS DARYTI ŠITAI MO-1 pagyrimus. Ar tai reikia di
desnio moteries paniekini
mo! Jos meilė, jos šventi 
jausmai ir privatiški šeimy
niško gyvenimo dalykai pa
verčiami viešos fašistų pro- j 
pagandos objektu. Jai lie- Į 
piama gimdyti be jokio ap- 
siiubežiavimo. Ir kam? 
Vien tam, kad ateity galėtų 
užpulti kokią svetimą tautą 
—kitų motinų vaikus! Jau 
nuo pat gimimo dienos kiek
vienas berniukas Italijoj y- 
ra užregistruotas kaip armi
jos rezervas. Jis jau ne mo
tinos sūnūs, bet fašistiškos 
valstybės įrankis. Senatvėj 
motina jau neturės iš jo pa
minos ir džiaugsmo.

Ir dar negana, kad tie be
gėdžiai visaip ragina vedu- 
s as poras gimdyti be jokio 
si silaikymo, bet jie dar spi- 
lia nevisai subrendusius 
jaunuolius tuoktis i poras. 
Namie jie aiškina, buk Itali
jai reikia daugiau žmonių, 
o užsieny visa gerkle rėkia, 
kad jiems reikia daugiau 
žemių, nes jų žmonėms jau 
vietos neužtenka.

Italijoj 1938 metais gimė 
1,031,000 vaikų. Žmonių gi 
mirė tik 606,000. Taigi tik 
per vienus metus priaugo 
425,000 gyventojų. Iš viso 
Italija turi 44,056,000 gy
ventojų. Jai reikalinga gim
dymų kontrolė, o ne gimdy
mų skatinimas.

TERIŠKEI?
Skaičiau šitame skyriuje 

vienos moteries nuomonę, 
kad negerai darančios tos 
moterys, kurios vienos pa
čios, be vyrų, einančios į ba
lius ir piknikus.

Bet aš žinau tokią moterį, 
kuri per 12 metų nei vieno 
karto negalėjo savo vyro iš
vadinti į prakalbas ar kito
kį parengimą. Ji yra jauna 
ir apsišvietusi moteris, bet 
kada tik pavadina savo vy
rą nueiti kartu j susirinki
mą, tai šis atsako: “O ką aš 
tenai veiksiu? Juk degtinės 
jie neduos.” 
kabinus prašo 
šyt, eikim," 
nuo savęs:
nuo manęs nori? Jeigu nori, 
eik sau pati.”

, Pakeiksnoja, pasigeria ii 
atsigula. O moteris apsiver
kusi galvoja: “Paaukavau 
savo gyvenimą girtuokliui, 
ir dabar rūdyk kaip geležis 
per visą amžių.”

Na, tai kas šitokiai mote
riškei daryti? Ji negali su 
vyru nei į prakalbas nueiti, 
nei draugų susitikti, nei pa
silinksminti. Nejaugi ji taip 
ir turi rudyt per visą gyveni
mą?

Aš sakyčiau, kad ne. Aš 
patarčiau visoms moterims 
nesėdėti namie prie girto 
vyro ir nesiklausyt jo keiks
nojimų, bet eiti į žmones, į 
parengimus ir susirasti to
kių draugų, su kuriais malo
nu bus draugauti.

Neklausykime tokių kal
bų, kad vienai moteriškei 
neišpuola niekur eiti, ir ne- 
verkim užsidariusios namie. 
Eikim į prakalbas, rašyki- 
mės prie organizacijų ir gin
kime moterų teises. Gal ta
da ir musų vyrai susipras ir 
pradės su mumis 
sesniu keliu.

Motelis apsi- 
: “Eikim, du- 

o jis stumia ją 
Eik šalin, ko tu

eiti švie-
B. P.

ITALIJOJ VIS DAUGIAU 
GIMIMU-

Mussoliniui raginant, Ita
lijoj gimsta vis daugiau ii 
daugiau vaikų. Mat, fašis
tams reikalinga didelė ar
mija, todėl Mussolinis ir ra
gina moteris “kelti savo tau
tą.” Jis joms aiškina, kad 
turėti daug vaikų, tai dide
lė “garbė” ir didelis pasitar- 

.navimas tautai. Didelių šei- 
)mų vyrams jis parūpina ge- 
iresnius darbus ir paliuosuo- 
ja juos nuo tūlų mokesčių, o 
nevedusius vyrus apkrauna 
ekstra mokesčiais. Motinom 

■gi siunčia nuo savęs ir nuo 
; karaliaus pasveikinimus ir

TURI TOBULĄ FIGŪRĄ.

Freeporto artistai pripažino, 
kad ši mergaite turi visiškai to
bulą figūrą. Ji yra newyorkiete, 
Nina Macdougald.

TAMSUMO AUKOS.
Pereitą savaitę Lebanon, 

N. H., tapo areštuota tūla 
Kathleen Stevensienė, var
ginga penkių mažų kūdikių 
motina. Ją kaltina pasmau
gus savo 9 mėnesių kūdikį. 
Ji prie kaltės prisipažino. 
Už poros savaičių ji ir vėl 
bus motina. Kartu su Ste- 
vensiene buvo areštuotas ir 
jos vyras. Jį kaltina paslė
pus kūdikio lavoną. Jis irgi 
prie kaltės prisipažino ir ta
po nuteistas kalėti nuo 5 iki 
7 metų. Moteris bus nuteista 
vėliau, kai gims kūdikis, ku
lis bus jau septintas.

Ar ne "liūdnas likimas tų 
nekaltų kūdikių, kurių tėvai 
taip ilgai turės būti kalėji
me !

Stevensienė pasmaugė sa
vo mažiausį kūdikį iš susi
krimtimo.
rūpesčiai 
gimdymas 
nervus. Kūdikis 
verkė, o ji jau laukdama ki
to buvo nesveika ir negalė
jo jį kaip reikia prižiūrėti. 
Ji turbut pati nepasijuto, 
kaip supykus jį pasmaugė.

Gaila tamsių vargšų. Ne
išlavinti žmonės nemoka sa
vo jausmų suvaldyti, ir jie 
nežino kaip nuo kūdikių ap- 
. isaugoti. Jei ši šeima butų 
žinojus gimdymo kontrolę, 
tai šiandien gal laimingai 
gyventų ir ši šiurpi tragedi
ja nebūtų įvykus.

Čia ne tiek kalta ta varg
šė moteris ir jos tamsus vy
ras, kiek yra kalti tie, kurie 
taip uoliai kovoja prieš gim
dymų kontrolę ir žmonių 
apšvietą.

Didelis vargas, 
ir toks dažnas 
visai suardė jos 

nuolatos

T1K “PONIOS IR PA
NELĖS.”

Brooklyno “Vienybė” 
praneša, kad iš Lietuvos at
vykusi tūla M. Baionaitė 
“pagelbėti paruošti musų 
šokėjus Pasaulinei Paro
dai.” Ji atsivežusi ir “tauti
nių” (suprask: tautiškų), 
drabužių pavyzdžių, kurie 
busią parodyti “musų po
nioms ir panelėms.” Man 
norėtųsi žinoti, kodėl tie pa
vyzdžiai nebus rodomi mu
sų moterims ir merginoms? 
Ir taip pat butų įdomu pa
tirti, iš kokio kelmo išdygo 
tos “ponios” ir “panelės?”

Brooklynietė.

Madų išradėjai savo produktams reklamuoti visuomet naudoja pagarsėjusias moteris. 
Čia matome Hollywood© filmų žvaigždes demonstruojant vėliausios mados rankinukus.

vienuolika doleriu TENAI, KUR IŠ PO ŽEMES KARŠ
UZ BUČKI.

Aną dieną Indianapolio 
mieste važiuodamas per di-į 
delį trafiką, tūlas Clyde' 
Bailey apsikabino ir pabu-l

TI ŠALTINIAI TRYKŠTA.
Hot Springs, Ark.

Hot Springs miestas nėra 
čiavo šalia jo sėdėjusią mer- i didelis, bet gražus; nuolati- 
----- “ 1 ■' 1 - ” nių gyventojų yra virš 20

tūkstančių. Vieta kalnuota. 
Dirbtuvių čia mažai; yra tik 
automobilių taisymo gara
žų. Mat, čia tūkstančiai 

pa- žmonių suvažiuoja su auto- 
klausė kaltinamąjį teisėjas.'mobiliais iš visų šalių, net iš

giną. Pastebėjo tai policma- 
nas ir areštavo Bailey, kal
tindamas jį pavojingu va
žiavimu mieste.

“Ar tu duotum vienuoli- 
ką doleriu už bučki?” 
i____ _________ ________ . ...

Bailey tylėjo, kaip žemė. į Vokietijos ir iš Rusijos.
“Well, ar duotum, ar ne,1 Darbininkams čia moka 

bet šis bučkis tau tiek kaš- 25c. į valandą.
tuos. Užmokėk vienuolika' Amatninkai gauna iki 50 
dolerių.” ' centų valandai, n

Ir vargšas Bailey užmo- i Pragyvenimas, palyginus 
kėjo pabauda. ” SU Akronu, Ohio, nebran-

Vogti bučkiai gali būti ir gos. Nuoma už 3 kambarius 
labai saldus, bet kuomet užisu baldais $15 per mėnesį, 
juos reikia mokėti po vie- ^krone butų $25 ar dau- 
nuoliką doleriu, tai jau ki-įgiau. Kambaiys geram vieš- 
tas dalykas. buty $12 per mėnesį. Viena

___ . nakvynė 70c.; paprastesnė 
įvairus Patarimai, “^ukus. nukerpa užise., 
Apie balius bei “pares.” nuskuta už 15c. Siutą išvalo 

) ir suprosina už 40c. Čevery- 
Jeigu šeimyna kviečia į į<ams puspadžius pataiso už 

svečius į balių ar “parę, tai 05 centus 
kvietimą atlieka ne vyras, 
bet moteris.

Kvietimas j tokius pažmo- 
nius siunčiamas trim savai
tėm iš kalno.

Šeimininkė pasitinka vi- 
_ L__ x:___sus svečius prie durų ir su 

visais pasisveikina. Ir ji su
pažindina vienus svečius su 
kitais.

Moterys, kurios nešioja 
gedulą po keno nors mirties, 
i balius neprivalo eiti. Vy
rai taip pat neina.

Gavus pakvietimą Į ves
tuves, reikia nuvežti ar nu
siųsti jaunajai kokią nors 
dovaną.

Valgomi produktai irgi 
nebrangus: pieno kvorta 
10c.; kiaušiniai, 17c. už tu
ziną ; gyvos vištos svaras 
nuo 12 iki 15c.

Porkčepas, 14 ir 15c. už 
svarą. Duonos didelis kepa
las 7c.
Karšti šaltiniai ir maudynės.

Palei miestą yra aukštas 
kalnas; iš to kalno, iš že
mės, verčiasi karštas van
duo. Šalia kalno stovi gra
žiausios rūšies dideli 8 tro
besiai po 2 ir 4 aukštus. Iš 
kalno suvestos dūdos, kurio
mis j tuos trobesius ateina 
karštas vanduo. Ten įtaisy
tos moderniškiausios 
dynės, kuriose kas 
maudosi tūkstančiai
nių. 21 maudynė skaitosi 
1 kursas. Visas kursas kai-

Kaip išbaltinti skalbinius.
Žiemos ir pavasario metu 

dienos buna dažnai ūkano
tos, todėl padžiauti lauke 
skalbiniai negauna saulės) . •
spinduliu ir nebūna tokie nuoJ.a '»Galima imti u 
balti, kaip reikėtų. Tačiau mažiau maudymų, bet tuo- 
jei plaudami skalbinius į 
paskutinį vandenį įbersite 
šaukštuką borakso miltelių, 
tai skalbiniai bus balti kaip 
sniegas. Borakso galima 
gauti beveik kiekvienoj 
krautuvėj. 
liškai vadinasi borax.

mau- 
diena 
žmo-

met kaina brangesnė.
Patarnavimas maudynėse 

geras. Kai tik nueini, tarnai 
priima drapanas ir visą lai
ką patarnauja vyrams vyrai, 
moterims moteris. Bet visi 

Jis pigus. Ang-Uie Juodukai.
- - j Pirmoj maudynėj turi iš

būti 15 minučių. Vanduo la
bai sunkus, kada atsiguli į 
maudynę, tai kelia į viršų. 
Iš čia tarnai veda besimau
dančius į garo prileistus ma-’ 
žus kambarėlius, L_. ’___
reikėtų išbūti 7 minutes. Bet 
ten tiek karšta, kad aš iš 12 
kartų tik sykį išbuvau 7 mi
nutes. Iš čia veda pagulėti 
15 minučių; tenai karštis 
jau pakenčiamas. Vėliau nu

Nesigirkim.
Kuo mes daugiau apie sa

ve kalbame ir giriamės, tuo 
kiti mažiau apie mus mano. 
Daug gražiau ir manda
giau yra kitus pagirti, negu 
save. Jei jau mes esam užsi
tarnavę kokio nors pagyri
mo, tai verčiau tegul kiti 
tai pastebi ir mus pagiria.

KAM REIKIA TYLĖT?
ciai lošė “anšliusą”' prieš 
rinkimus).

Pats tasai rašytojas sako, 
kad rezoliucijos “padeda 
sustiprinti vienybę tarp A-

Svarbus pareiškimai, ne
raminanti žodžiai straipsny
je, kurį parašė, kaip infor
muoja “Keleivio” redakcija, 
“Vienas stambus Lietuvos,___ x

' politikas, stovėjęs valdžios I merikos lietuvių, bet ne dau- 
priešaky.” Pati antraštė, re-jgiau.” Tai kam da rašyti 
dakcijos uždėta, yra nėra-'prieš rezoliucijas? Tai yra 
mi: “Sako, Lietuva gali pra- pavojinga! Jai np kalhėii- 
žuti.”

1 Rašytojas sako: “Tai rei
škia, kad jeigu ne šiandien, 
tai rytoj ji (Lietuva) gali vi
sai pranykti iš žemėlapio.”

Tatai mes taipgi jaučia
me; dėl to ir kalbame, svar
stome, organizuojamės, kad 
kaip nors prisidėjus prie tų 
Lietuvos žmonių, kurie, mu
sų manymu, geriausia gali 
apginti Lietuvą.

Vienok tasai rašytojas pa
taria mums nekalbėti apie 
Lietuvos reikalus. Rodosi, 
tas Lietuvai gali pakenkti, 
sulyg jo manymu. Sako: “O 
tos permainos amerikiečiai 
rezoliucijomis nepadarys. 
Šis klausimas tegali but iš
rištas pačių Lietuvos gyven
tojų. Amerikos lietuviai gali 
tik paramą duoti Lietuvos 
žmonėms.”

Mes patys taip sakome: 
rezoliucijos, kalbos nepada
rys to, kas reikia atlikti 
darbu. Bet kaip mes surink
sime, sudėsime tą paramą 
tylėdami, i 
Simų, kurie taip gyvi Euro
poje, o kartais ir visam pa
sauly? Pereitais metais pa
saulio laikraščiai du syk ra
šė baisias apie Lietuvą ži
nias stambiom raidėm (kai 
Lenkijos kariška ekspedici
ja buvo ir kai Klaipėdoj na-

Jei ne kalbėji- 
, mas apie Lietuvą, tai pas 
mus vienybės nebūtų; nebū
tų nei aukų Lietuvai.

Pavojinga prieš tai kal
bėti, nes mums įgriso toki 
aimanavimai. “Vienybė,” 
“Dirva” nuolatos mus moki
na tylėt, nieko nesakyt apie 
Lietuvą, tik “centą” jai duo
ti. (Jie perijodiškai kaltina 
mus, neva mes skelbėme ir 
dar skelbiame: “nei cento 
Lietuvai!”). Mes esam davę 
Lietuvai daugiau, kai cen
tą...

Patarimas susijungti “pra
dedant dešiniaisiais ir bai
giant komunistais” yra ge
ras ir mes jau bandėm tat 
kovo mėn. 1938 m. ne vienoj 
vietoj. Bet tai irgi negalima 
butų, jeigu musų “rezoliuci
jos” butų draudžiamos.

J. Baltrušaitis.
Redakcijos Prierašas: Ta

sai politikas nedraudžia A- 
merikos lietuviams nei kal
bėti Lietuvos klausimu, nei

veda į kambarius su švirkš- 
tynėmis. Ten jau užsibaigia 
maudynė.

Bet tuomet galima imti 
dar masažą. Mano vyras 
ima, tai ir aš nepasilieku. 
Reikia mokėt $14.80 už 10 
masažų. Tie masažai labai 
nukamuoja, bet laimė, kad 
čia vyrai dirba ir ant mote
rų, ir ne juodukai, bet balti 
ir gražus vyrai, tai kur gi 
tau moteris neims tokių ma
sažų !

Kaip ten nebūtų, bet aš 
patariu sergantiems reuma- formacijų 
tizmu atvažiuoti čia, nes ninkams, 
daugelis atvažiuoja negalė- mininkėms ir tt. 
darni paeiti be kriukių, o už 
poros savaičių ar daugiau lietuvių kalboje nebuvo gir- 
palieka kriukius ir grįžta dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru- 
namo sveikesni. Tą man te- sai jieškojo Amerikos ir at- 
ko matyt savo akimis čia gy- rado Alaską. Arba, kaip be 
venant. žemės auginamos gėlės, dar-

B. A. Kleese-Beleckienė. žovės ir kiti augalai.
i Visi šitie dalykai išaiškin
ti labai lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba.

Daržovių auginimas be 
žemės yra visai naujas mok
slas, tik šiomis dienomis ati
dengta gamtos paslaptis, 
plačiai visuomenei da neži
nomas dalykas. Mes tačiau 
pasistengėm savo skaityto
jus su tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėra 

A. Tamkevičiui.—-Už ka- [ “Keleivio” Kalendoriaus 
nadeiską trirublę Maikio tė- 1939 metams užsisakęs, pra- 
...... §ome pasiskubinti, nes vė

liau galėsite jau nebegauti.
Kalendoriaus kaina tokia 

pat, kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
o ne skaitytojams—50 cen
tų. Kurie siunčia užsakymą 
atskirai, gali siųst 25c. susu
kus į popierą arba štampom 
po 3c. Reikia saugot štam
pas nesušlapint.

i Adresuoti reikia taip: 
) “Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass. į

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

K. Doveikai. — Be dakta
ro recepto tų vaistų aptiekoj 
negausit. Reikia kreiptis 
pas daktarą ir jam paaiškint 
dalyką, kad duotų receptą. 
Mat, jie pavojingi žmonėms, 
kurie turi silpną širdį.

vas siunčia tamstai genero
lišką ačiū. O Montrealo 
-očiščenos paragauti gal nu
važiuos ant freito kaip oras 
atšils.NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilim:j, Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
-■'ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 

kuriuose Jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelj $2.00 
pakeli už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų. 
valortone herb co.,

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

Ivdllic U Cl 17 Cl 1 Cl 1X1Cl , • • • v • . • 1

nejudindami klan-1 rezoliucijų rašyti. Jis tik pa- 
■ - - - įsako, kad vien rezoliucijo

mis nieko nepadarysime, bet 
reikia ir kitokios paramos 
Lietuvos žmonėms. Mums 
rodos, kad dėl to visai ne
tenka ginčytis.

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir in- 

visiems: amat- 
ukininkams, šei-

Yra dalykų, kurių da nieks

■innninniirinnninnnniEinuninnmniunintiiinnifirinmriiinimnninn ’fijiaiiaisii

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI
Iš Lawrence, Mass.
Prisiunčiu money orderi, kad 

Maikio tėvas atkeliautu ir pas 
mus j Lorenėių bobų pamokyt, 
ba matau, kad jis jau bobų pro
fesorium pasidarė. O čia yra to
kių, ką reikėtų pamokyt. Senis 
turėtų gražaus darbo. Užmokes
čio gal ir negautų, ale rai-viskės 
tai jau šiur atsigertų į valias, 
nes pas pas tas piotereles ar ko 
trūksta, ar ne, bet viskės tai jau 
ne... Aš senį myliu ir laukiu jo 
ateinant kožna ketvirtadienį.

K. č.
Iš Bentleville, Pa.
Prisiunčiu $2.25 Maikio tėvui, 

kad įsitaisytų šiltus marškinius 
ir kailinius, nes ant batų, ma
čiau. jau kiti jam prisiuntė pini
gų. Kai senis šilčiau apsirengs, 
tai norėčiau, kad jis atneštų 
man ir “Keleivio” Kalendorių 
1939 metams. A. Andriulionis.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai

Rankius reikalingiausių žodžių ' ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas. Pusi. 95.................35c.

ŽODYNĖLIS '
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS IR 

ANGLIŠKAI-IJETUVIŠKAS, telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna- 
mas “Keleivy.”

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks*- 

I lais. Ka:-« .........................«... 50c.

SVEIKATA
k—' TAI DIDELES 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 tokių dalykų, 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. Boston, Mass.
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Imt Milioną Doleriu, Ne?

POLICININKAS NUŠOVĖ 
NIEKUO NEKALTA 

JAUNUOLĮ.
Šakių apskrity, netoli nuo 

Slavikų kaimo, gryžo iš Vo
kietijos pusės Kazys Tuni- 
kaitis, 19 metų jaunuolis iš 
Aukštosios kaimo, Kidulių 
valsčiaus. Pamatė ji pasie
nio policininkas Jurgis Gra
jauskas ir nieko nelaukda
mas šovė. Šūvis perėjo per 
širdį ir kepenis ir Tunikai- 
tis krito ant vietos nužudy
tas.

Šita biauri žmogžudystė 
iš musų “tautiškos” valdžios 
rankų atsitiko Vlado Pal
činsko lauke, apie 300 met
rų nuo Šešupės.

Tautininkų “Lietuvos Ai
das” ir “Ūkininko Patarė
jas” aprašė šitą Įvyki labai 
melagingai. Žmonės šiuo 
įvykiu labai sujaudinti ir 
pasipiktinę valdžios bernų 
darbais.

PER POTVINI GARGŽDŲ 
VALSČIUJE ŽUVO

ŪKININKAS.
Gargždų valsčiuje, Kre

tingos apskrity, sausio pa
baigoje nuo lietaus ir tirps-! 
tančio sniego kilo didelis; 
Minijos potvinis. Sausio 18 
dieną vanduo apsėmė Garg- 
ždų-Mikoliškių vieškelį, ei
nantį arti Minijos, pro Ru
daičių kaimą.

Tą vakarą, nežinodamas 
esančio pavojaus, ūkininkas 
J. Šimkus iš Antkainių kai
mo, važiavo į Lapių kaimą 
pas brolį. Matomai, nelai
mingajam užvažiavus ant 
apsemto vieškelio, arklys ■ 
nepasekė kelio ir pasuko į. 
esančią šalyje kelio gelmę. I 
Apie 5 vai. vakaro gyvento
jai išgirdo šaukiant pagal
bos, bet negalėjo suteikti, 
nes buvo tamsu ir vanduo 
kilo nešdamas ledus. Išau
šus sausio 19 d. rado dar gy-

Čia matome Ellisą Badgetą iš Texų valstijos su krūva laiš
kų. šiomis dienomis jo žmona pagimdė I kūdikius ir įvai
rios kompanijos pradėjo rašyt jam laiškus, siūlydamos 
net iki $1,000,000, kad jis sutiktų su tais ketverukais ro
dytis teatruose. Jis vis svarsto: imt milioną, ar ne?

BURTININKAI UŽPLŪ
DO BUTRIMONIŲ 

APYLINKĘ.
Paskutiniu laiku Butrimo

nių apylinkėj pradėjo skar
latina ir kitomis ligomis 
sirgti vaikai. Tuo pasinau
dodami visokį burtininkai 
—užkalbėtojai, lyg pasity
čiodami iš tėvų nelaimės, 
vaikšto po kaimus ir siūlosi 
įvairiais užkalbėjimais gy
dyti vaikus. Neretai jie ne
laiminguosius tėvus ir ap
gauna. paimdami pinigus už 
beverčius kalbėjimus. Pa
žymėtina. kad tokie užkal
bėtojai didžiausia pasiseki
mą turi pas tuos, kurie jokiu 
laikraščių neskaito, o antroj 
eilėj — kurie skaito vien ka
talikiškus. Iš to matyti, kad 
katalikiška spauda mažai 
stengiasi savo skaitytojams 
išaiškinti burtų ir užkalbėji
mų nereikšmingumą ir ne- 
perspėja saugotis apgavikų.

BERIBIS MEILES ŽIAURUMAS.

KLEBONUI MIŠKAS, O 
ŪKININKAMS ŠPYGA.
Stakliškėse 9 sausio buvo 

paskelbtds miško medžia
gos varžytinės. Į jas priva
žiavo apie tūkstantis žmo
nių, norėdami nusipirkti 
nors po vieną rąstą. Kadan
gi girininkijoj visai nėra'jo
kios salės, tai visi turėjo bū
ti lauke — sniege. Bet išlau
kus iki 3 vai. eigulis prane
šė, kad neliko nei vienos 
vienetos — viską paėmęs 
klebonas. Visi nusiminę ir 
gerokai sušalę turėjo grįžti 
namo, nors daugeliui yrą ir 
labai reikalinga miško me
džiaga, nes be medžių ūki
ninkai negali užbaigti staty
ti namų. O jų nėra nei už li
tus, nors į Nemuną pilni 
miškai plaukia.

rą arklį su vežimu išplauku
si ant aukštumos o žuvusio 
lavoną rado vėliau, kai nu
puolė potvynis.

Ūkininkas Šimkus, per 50 
metų amžiaus, 1 
kalnių kaime ūkį 40 ha. Li
ko jo žmona našlė su dešim
čia mažamečių vaikų.

VANAGAS UŽPUOLĖ 
DZŪKĘ.

Šiomis dienomis Alytaus
valsčiuje, Rudžiakampio

ALYTAUS GIRTUOK
LIAI SUMUŠĖ MERGINĄ.

Alytaus miestelyje 29 sau
sio du girti, vyrai pradėjo 
kabinėtis prie vienos mergi
nos. Kai ji norėjo nuo jų 
bėgti, tai jie pasivijo ir 
smarkiai ją sumušė. Mergi
ną paliko gulinčią be sąmo
nės ir tik po kelių valandų, 
atsipeikėjusi, parėjo namo. 
Apdaužyta galva ir mėly
nės ant viso kūno. Mergina 
yra tarnaitė — kaimietė ir, 
kaip nesenai patekusi į, mie
stelį, nežinojo nei kas, nei 
už ką sumušė.

VILKAVIŠKY PASIKORĖ 
! MOKYTOJAS.

Sausio 16 d. Vilkaviškio
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valdė Ant- Į kaime, Čiginskas sėdėjo su 
kaimynu už stalo ir rūkė. Či- 
ginskienė triūsė apie pečių. 
Staiga pasigirdo smarkus 
dūžis į langą ir stiklai su
žvangėjo į vidų. Čiginskas 
dairės, kas atsitiko, kad šei
mininkė nesavu balsu rėkia, 

kad mestas akmuo 
tvenkti ir įrengti uostą, o'jai pataikė. Norėjo eiti lau- 
upės srovę nukreipti Kidu-1 kan piktadarių persekioti, 

1 lių krantu. Uostas Jurbarke' bet pažvelgęs į žmoną nusi- 
labai reikalingas, nes laivai gando: 
negali žiemoti Mituvos upė- tavo pilka pabaisa, 
je, kuri nešdama ledus, pa
vasarį laivus dažnai aplau
žo. Šįmet taip pat smarkiai 

' nukentėjo laivai “Nemu- 
I nas,” “Aksena,” “Kapella” 
i ir trys baidokai, iš kurių vie- 
j nas net smarkiai. Be to, pra- 
; dėję eiti ledai sutraiškino, — -——..g— 
pantonini kelta. Jurbarkie- j ko ir nusuko vanagui spran- 

j čiai daro žygiu, kad uosto dą. Vanagas labai didelis. 
I įrengimo darbai prasidėtu! Tokiais vanago šposais ste- 

dar šįmet. | bisi visa apylinkė.

“AUKŠTI PONAI” SUVA- MIŠKE RADO UŽMUŠTĄ 
ŽINĖJO ROGES SU I ŽMOGŲ.

ŽMONĖMIS.
Per Utenos miestelį va

žiavo valdžios automobilis 
su “aukštais ponais.” Šitie 
liurbiai užvažiavo tiesiai 
ant rogaų, kuriom važiavo 
keli žmonės, ir vieną mote
rį sunkiai sužeidė, o kitus iš
blaškė.

JURBARKE STATYS 
UOSTĄ LAIVAMS.

Nemuną tarp Salos ir Jur
barko kranto numatoma už- j Mane,

KONFISKUOTAS “BEN
DRO ŽYGIO” 2 NUMERIS

miestely pasikorė buvęs mo
kytojas šmerelis Kumickis, 
žmogus jau seno amžiaus, 
paskutiniu laiku gyvenęs iš 
išmaldų.

Nusižudymo priežastis, 
manoma, senatvė ir proto 
susilpnėjimas.

NUMATOMAS SEKANTIS 
MEKSIKOS PREZIDENTAS

Sausio 26 d. Klaipėdos 
krašto teismo įsakymu kra
što policija konfiskavo 
“Bendro Žygio” 2 numerį. 
Kartu ir uždraustas tas nu
meris platinti.

PAŽANGUS SĄVAITRAsTIS
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 dc Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Ateinančiais metais Meksikoj 
bus renkamas naujas preziden
tas. Kandidatūrą pastatė jau 
keli karininkai; Manoma, kad 
daugiausia šansų turi gen. Ma
nuel A. Comacho, kurio atvaiz
das yra čia parodytas. Jis esąs 
labai populiarus tarp Meksikos 
žmonių.

MAŽAMEČIAI PIKTA
DARIAI.

Jonavos mieste sulaikyti 
keli nepilnamečiai mari
jampoliečiai, kurie buvo ten 
nuvykę su “kontrabandiniu 
paraku,” kurį slaptai parda
vinėjo kaimiečiams. Šitas 
“kontrabandinis parakas” 
išrastas Marijampolėje ir y- 
ra ne kas kitas, kaip juodai 
dažytas cukrus, supilstytas 
po 200 gr. į krepšelius, su
pakuotas ir aplipdytas sve
timos valstybės banderolė
mis. Visi sulaikytieji nepil
namečiai apgavikai Man

DAUG STIRNŲ.
Dusetos, Zarasų aj>. Pa

staruoju laiku Dusetų apy
linkės miškuose priviso la
bai daug stirnų. Jos vaikšto 
dideliais būriais ir įieško po 
sniegu maisto. Ypač ju pa
stebima Girioje. Geri žmo
nės jas kaip galint maitina 
ir padeda sulaukti pavasa
rio.

ant jos galvos skė-
, o žmo- jampolės policijoj gerai pa

na kaip plaunama rėkė. Pa
galiau pažino, kad tai vana
gas ir stvėrė už jo. Vanagas 
nagais įsikibo į jo ranką, o 
kita koja laikėsi už Čegins- 
kienės ausies ir kaklo. Iš 
skausmo abu pradėjo rėkti, 
bet sėdėjęs kaimynas prišo-

MIŠKĄ TIEK IVARŽO, 
KAD PABĖGA PALIKĘ 

UŽSTATĄ.
Iš varžytinių gaunama ži

nių, kad šią žiemą ūkinin
kai labai įvaržo miško me
džiagą. Kai kurie taip įvar
žo, kad paskui, apsižiūrėję, 
atsisako užstato ir pasitrau
kia.

žįstami, jų tarpe yra asme
nų, paleistų atostogauti iš 
Kalnaberžės.

Petrikaiciai, Kretingos 
valse. Sausio 23 rytą Petri- 
kaičių kaimo miške rastas 
užmuštas pil. Kavaliauskas, 
gyv. Kretingoje. Šalia jo ne
toliese stovėjo jo arkliai ir 
vežimas, kiek toliau nukirs
tas medis. Iš pradžių many
ta, kad jį bus užmušęs virs
damas medis. Bet kai tai ne
pasitvirtino, tai prieita išva
dos, kad ji kas nors kitas

BAŽNYČIOS TARNAS IŠ
VOGĖ ŪKININKO KLĖTĮ.

Barzdai, Šakių apskr. čia 
vienas bažnyčios tarnas, va
žinėdamas po kaimus, rin
kosi sau kalėdą. Vienoje 
vietoje, neradęs 
pačių šeimininkų, 
ragino mažus vaikus atida
ryti klėties duris. Atsinešęs 
iš vežimo maišus, jis prisi
pylė javų tiek, kiek tilpo į 
maišus ir išnešdino. Sugrį
žęs ūkininkas namon ir su
žinojęs tokį neleistiną baž
nyčios tarno elgesį, labai už
sigavo ir griežtai pareikala
vo grąžinti be jokio leidimo 
paimtus javus. Šitoks elge
sys sukėlė visų ūkininkų pa
sipiktinimą.

Meile, Ženatvė ir Sutikimas 
Ženatvčs Gyvenime.

Psychologijos mokslas ištyrinėjęs, 
kad linksmas ir meilus, arba nelinks
ma* ir nemeilus ženatvčs gyvenimas, 
neįvyksta pagal laimę ar nelaimė, alc 
pagal žinojimą ir supratimą, papra
stų ir saviškų ženatvčs ir meiles vei
klų. Rašykit DABAR dėl išdūstinėji- 
mo ir pamokinimo.

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

BRISTOL, CONNECTICUT.

namuose 
pats pa

NAUJA VAISTU KNYGA

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti) 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admin IstracIJon nevėliau PANEDJh 
LlO VAKARO. Siunčiant i per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaltčs numerį nespėjama patai- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdyti), sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltokĮ 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. Stambes-

1 bus užmušęs. Nelaiminga- 
Ijam smarkiai sulaužytas 
'galvos kiaušas ir sutriuš- 
1 kinta koja.
I Keli įtariami asmenys da
bar suimti ir vedama kvota. 
Spėjama, kad jį bus užmušę 
radę bevagiant savo mišką.
PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS.
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai.

Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gina juokingas veika- 
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 

' gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
. 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ...................... 25c.

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardu 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 

[ geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
i popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

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

nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugi), kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
Jimo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją h- klaust 
kainos.

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

Lietuvos laikraščiai prane
ša apie dvi žiaurias žmog
žudystes, kurios buvo papil
dytos dėl meilės.

Štai, dzūkas Juozas Vasi
liauskas iš Korliškių kaimo, 
Daugų vals., 38 metų am
žiaus mažažemis ūkininkas, 
prieš kelerius metus buvo 
\edęs, neblogai sugyveno su 
žmona, susilaukė trejatą 
vaikų.

Netoliese gyveno Marytė 
šilanskaitė, 34 metų am
žiaus mergina, kuri Vaši-1 
liauską ir pradėjo iš kelio i 
vesti. Pradžioj Vasiliauskas | 
su Šilanskaitė tik draugavo, i 
flirtavo, o laikui bėgant' 
draugavimas taip surimtėjo, i 
kad Vasiliačskas daugiau 
žiurėjo savo meilužės, negu 
žmonos ir šeimos. Jie tarėsi 
susituokti, bet Vasiliauskui 
skersai kelio stovėjo jo tik
ra žmona. Pagaliau Šilans- 
kaitei ir “bėda” atsitiko, ji 
rengėsi but motina. Del to ji 
Vasiliauską dar labiau ėmė 
spausti ir reikalauti, kad jis i 
vestų ją.

Nieko kita geresnio nesu
galvodami, Vasiliauskas su 
savo meiluže šilanskaitė 
nusprendė padaryt baisų 
dalyką — Vasiliauskienę 
nužudyti.

Savo nelemtą nutarimą 
Vasiliauskas ir įvykdė.

Vasiliauskienė užlipo, ant 
viškų linų plakti. Paskui ją 
užlipo ir jos vyras Vasiliau
skas. Žmonai nė žodžio ne
taręs, jis ąžuoliniu įnagiu 
smogė Į galvą ir keliais smū
giais ją užmušė.

Paskui, žinoma, Vasiliau
skas bandė paslėpti to nusi
kaltimo pėdsakus — savo 
gyvenamąjį namą padegė, 
o pats išėjo į laukus.

Kaimynai, pamatę de
gančią Vasiliauskų gličią, 
subėgo ir pradėjo gesinti.

Grįčioje ramiai sau mie
gojo dviejų metų amžiaus 
Vasiliauskų sūnūs, kurį kai
mynai iš degančios gličios 
išnešė.

Sudegus luboms, nukrito 
apdegęs ir Vasiliauskienės 
lavonas.

Apie Vasiliausko santy
kius su šilanskaitė aplinki
niai žmonės žinojo, todėl 
policijai nesunku tebuvo iš
aiškinti Vasiliauskienės mir
ties ir gaisro priežastį.

Apygardos teismas Va
siliauską nubaudė kalėti vi
są amžių, o Šilanskaitę 8 
metais sunk, darbų kalėji
mo. Nepatenkinti apygar
dos teismo sprendimu, jie 
padavė apeliacijas, bet Rū
mai jų apeliacijas atmetė.

Toks pat Įvykis buvo ir 
kitame Lietuvos krašte, Ly
gumų vals., Juknaičių km. 
Šiaulių ap.

Čia ūkininko Motiejūno 
žmona Emilija susidrauga
vo su kaimyno bernu, Jonu

Montvidu. Motiejūnas buvo 
jau pagyvenęs žmogus, o 
Montvidas jaunas, gražus 
vyrukas.

Kai Montvidas išėjo ka
linės prievolės atlikti, tai 
Motiejūnienė švenčių proga 
siuntinėjo jam dovanas, ra
šinėjo laiškus, o kai Montvi
das sugrįžo, tai jų meilė dar 
labiau suliepsnojo.

Motiejūnienė norėjo už 
Montvido tekėti, bet nega
lėjo su vyru persiskirti, ne
buvo kur ir kaip jį palikti. 
Tai jie nutarė Motiejūną nu
galabyti.

Motiejūnienė iš savo gi
minių nupirko revolverį ir 
įdavė jį Montvidui, kad nu
šautų jos vyrą. Montvidas 
taip ir padare: Motiejūnas 
išvažiavo pas kaimyną kaž
kokios medžiagos parsivež
ti, o Montvidas patykojo 
krūmuose ir nušovė. Nušau
tą Motiejūną Montvidas 
krūmuose paslėpė.

Naktį tuo keliu važiavo 
ūkininkas Šumskis ir pasi
baidė jo arklys. Paskui šum
skis su kaimynu Kukauskiu 
tyrė tą vietą, nuo ko jo ark
lys pasibaidė, ir rado Motie
jūno lavona.

Tuojau buvo pranešta Pa- 
kruojaus policijai, kuri greit 
ir surado kaltininkus.

Tardomi Montvidas su 
Motiejūniene kaltais prisi
pažino.

Apygardos teismas Mon- 
tvidą nubaudė visą amžių 
kalėti, o Motiejūnienę 15 
metų sunk, darbų kalėjimo.

AMERIKOS KONSULAS 
BARCELONOJ.

John D. Jernegan, Amerikos 
konsulas, kuris dabar rūpinasi 
amerikiečių reikalais Barcelo- 
noje.
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoj (telpa daugybė naujų, 
labai gražių ir juokingų .mouoligų ir 
deklamacijų. Visokios temdsJ, darbi
ninkiškos, revolhieionięriškos, tautiš
kos, bumoristiškos ir laisvamaniško?. 
Visos skambios, visos geros. Tinku 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, .......................  25c.

Tikėjimu Istorija'. Parašė P. D. Chan-
tėpie de la Sausaye, Teologijos pro

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

! LIETUVĄ
Jus keliausit prieitai ir patogiai musų 

ponuliuriais laivais:
BREMEN • EUROPA

COLUMBUS
NEW YORK • HAMBURG
HANSA • DEUTSCHLAND

Patogus geležinkeliai.-, susisiekimas 
iš Bremen ar Hamburgo.

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš 
Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir 
nuo birželio 26 iki liepos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 

252 BOYLSTON ST., BOSTON. MASS.

W HAMBURG-AMERICAN LINE® 
L^gJnORTH GERMAN £L0YD@

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 “Kulturos” 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 raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to, “KULTUROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų. ,, , , bS

“KULTUROS” 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.

GRAŽIOS EILES, DAINOSIR BALADOS
ii]

Rl

|

7<li

Kl

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.
.. Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

I
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Vietines Žinios
PEABODĖJ PASIKORĖ ' 

LIETUVIS.

REIKALAUJA NUMUŠTI 
20,000 TARNAUTOJŲ 

ALGŲ.

Republikonai pašalino iš 
tarnybos 16 Hurley’o 

sėbrų.
Buvęs gubernatorius Hur

ley pridarė valstijos tarny
boj visokių “ofisų” ir priso
dino tenai savo sėbrų, kurie 
nieko nedirbo, bet ėmė iš 
valstijos iždo riebias algas. 
Dabar atėjęs republikonų 
gubernatorius tuos Hurley’o 
favoritus šluoja laukan ir jų 
“tarnybas” visai panaikina, 
nes jos niekam nereikalin
gos. Šią savaitę buvo užda
ryta 16 tokių “džiabų” ir 
buvę tenai dykaduoniai pa
šalinti. Jiems buvo išmoka
ma per metus $44,760.

Republikonus reikia pa
girti, kad jie valo airių poli
tikierių pristovėtą tvartą. 
Jie buvo perdaug jau čia įsi
vyravę ir manė, kad pats 
Dievas paskyręs juos šeimi
ninkauti ant piliečių pinigų. 
Jie išleido net knygą ant- 
galviu: “Why God Loves 
the Irish.V

Bet išrodo, kad toji “Die
vo meilė” sukčiams ir graf
iniams gali pasibaigti, jei
gu įsivyravę republikonai 
nepradės patys visuomenės 
pinigų vogti. .

kitokia prabanga. ' Tas irgi 
turėtų but tuojaus panai
kinta. Joks darbdavys ne7 
duoda savo darbininkams 
automobilių, telefonų ir ki
tokių patarnavimų; tai ko
dėl valstija ir miestai turėtų 
duoti tokius dalykus savo 
valdininkams, kurie gauna 
geresnes algas negu darbi
ninkai?

Ima nagan pelnagrobius 
ir politikierius, kurie 

nemoka taksi/.
Federalės valdžios agen

tai Bostone susekė, kad 
stambus politikieriai ir viso
kie reketieriai, kurie viso
kiomis suktybėmis padaro 
milionus dolerių, visai ne
moka valdžiai “income tak
sų.” Niekur kitur nesą tokių 
didelių sukčių, kaip Bosto
ne. Tarp jų esą stambių ad
vokatų, viešųjų darbų kori- 
traktorių, politikierių, viso
kių promoterių ir tt. Vienas 
jų esąs žinomas kaip šunų ir 
arklių lenktynių slaptas 
promoteris, kuris būdamas 
aukštoj valdžios vietoj iš to 
lenktynių raketo padalyda
vęs ir vis da tebedarąs mi
lionus dolerių, bet valdžiai 
nesąs užmokėjęs nei cento 
mokesčių. Šitą tipą paimsią 
nagan jau šią savaitę. Ka
žin, ar tai nebus tas pats ti
pas, kuris šiomis dienomis

Juo’ o Lakštaucko kuna ra
do 1cabant ant bažnyčios , 

laiptų.
Perbndv. Mas° — Perei

tos svbato° lytą č’a buvo 
’•astas pasikoręs ant bažnv- 
čios laiptų Juozas Lakštauc- 
kas, 65 metu amžiaus lietu
vis. Jo kūną kabarit pamatė 
iš savo namų nėr langą Po- 
vi’as Mackevičių0 ir prane
šė apie tai policijai. Matyt, 
;is pasikorė pėtnvčioj iš va
karo ar gal nakties laiku, 
nes rubato j iš ryto jo kūnas 
buvo iau sušalęs. i

Ve’ionis mėgdavo pusėti
nai pagert. Jis dirbdavo 
Peabodės odų dirbtuvei 
(garbarnėj), ir kol vaikai 
buvo maži, tai nors ir ger
davo, bet darbo neparneš
davo. Bet kai vaikai suaugo, 
jis pradėjo daugiau gerti, 
neteko sveikatos ir pasiliko 
be darbo. Tuomet moteris 
išvarė jį'iš namų. Neturėda
mas nei pinigų, nei kur gy
venti, Lakštauskas nutarė 
pasidaryti sau galą. Ir nuėjo 
prie bažnyčios savo užma- Į 
nymą įvykinti. Iš bažnyčios 
šono yra duiys, į kurias ve
da aukštoki laiptai, apsau
goti iš abiejų pusių turėk- 
liais. Matyt, Lakštauckas 
palipėjo tais laptais, prie tu
rėkite prisirišo virvę, antrą 
jos galą užsinėrė sau ant 
kaklo ir nušoko žemyn.

Lai buna jam lengva šios 
šalies žemelė. Draugas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

JUDŽIŲ ŠMĖKLA TAPO TĖVAS.

Rusas artistas Boris Karlow, kuris pagarsėjo vaidindamas 
judžiuose šmėklos “Franken šteino” rolę, šiomis dienomis 
susilaukė dukrelės, čfa jis stovi iš dešinės.

| Mirė Albinas Brainys.
I Ilgai sirgęs ir 4 ar 5 mė
nesius išbuvęs ligoninėj, 
mirė Albinas Brainys, SLA. 
43 kuopos narys ir taip pat 
prigulėjęs prie South Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugi
jos. Gyveno prie 332 Hyde 
Park avė., Jamaica Plain. 
Palaidotas šį utarninką, 2 
valandą popiet. Velionis 
buvo protestonų tikybos.

Kambariai, mažai šeimynai 
arba dviem pavieniam

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bite laiku.

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

Valstijos iždas buvo jau pasigyrė spaudoj nusipirkęs 
' , 1—skolų tiek aukso kasykla.

..........kad naujas, gu- ' _____
bernatorius Sąltonstall bu- Užpuolė degtines krautuvę.

Kneeland gatvėj aną są-

tiek nualintas, 1 
pridaryta, kad naujas, j gu

vo sumanęs uždėti $10,000,-
000 daugiau mokesčių gy- ., , . . -,..7 ~
ventojams. Jis siūlė apdėti Ivalt? jauni banditai uz- 
naujais mokesčiais cigare-|Puo e Wyshako gėrimų par
tus, gazoliną, . svaiginamus du°tųyę n atkišę levolve- 
gėrimus ii; daugvbę kitų da- ri.us paięikalavo atiduoti pi- 
lykų. Butų reikėję pakelti ^^S,] 
mokesčius ir namų savinin
kams. Miestai nusigando, 
nes namų savininkai ir da
bar jau perdaug aptaksuoti, 
biednesni žmonės jau nebe
išgali išsimokėti ir kas me
tai tūkstančiai namų par
duodama už skolas.

Todėl Brookline’o atsto
vas Bigellow padarė Massa
chusetts legislaturoj įneši
mą, kad ne taksas žmonėms 
reikia kelti, bet reikia suma
žinti valsti jos išlaidas. Jisai 
pasiūlė nukapoti 20,000 tar
nautojų algas po 10 ir 15 
nuošimčių. Tai sutaupysią 
valstijai apie $1,500,000 per 
metus. Toliau jis siūlo su
stabdyt vieneriems metams 
visokią naujų kelių statybą; 
lai sutaupysią apie $7,500,- 
000. Tai busią jau 9 milte
liai išlaidų mažiau. Paga
liau jis reikalauja panaikin
ti visas nereikalingas tarny
bas, kuriose sėdi visokių po
litikierių sėbrai ir ima iš val
stijos algas nieko neveikda
mi. Visų tokių “džiabų” pa
naikinimas sutaupytu apie 
$1,000,000.

Visa tai butų gerai, tik 
negerai tas, kad p. Bigellow 
siūlo paleisti apie 5,000 dar
bininkų iš viešųjų valstijos 
darbų. Iš ko gi jie gyvens? 
Mums rodos, kad daug iš
mintingiau butų darbinin
kus palikti prie darbo, o pa
leisti kelis tūkstančius viso
kių departamentų ir biurų 
viršininkų, kurie iš grafto 
yra pralobę ir gali poniškai 
gyventi iš privogto turto. 
Kitiems gi valstijos valdi
ninkams algos turėtų but 
nukapotos ne po 10 ar 15 
nuošimčiu, bet po 50 nuo
šimčių ir daugiau. Kurie 
gauna po $10,000 per me
tus. tokiems turėtų but nu
mušta po 70 nuošimčių al
gos, nes ir už $3,000 per me
tus galima labai gerai gy
venti. Ir daugiau niekas ne
turėtų gauti kaip $3,000.

Dabar visi valstijos ir 
miestų valdininkai naudo
jasi nemokamais automobi
liais, gazolinu, telefonais ir

gėrimus ii; daugvbę kitų da- . Savininkas sviedė j 
veną bonką degtinės ir per- 

j šokęs per barą parmušė an
trą plėšiką žemėn. Pirmasis 
tuo tarpu šoko už baro ir iš
graibė iš stalčiaus apie $200 
pinigų. Paėmęs pinigus, ji
sai puolė gelbėt savo sėbrą, 
kuri savininkas laikė žemėn 
parsimušęs. Jisai kilto re
volveriu kelis kartus savi
ninkui per galvą, bet šis vis- 
tiek parmušto bomo nepa
leido. Tuomet vagis pini
gais pabėgo, o savininkas 
su antru plėšiku besigrum- 
damas išsirito ant šaligat
vio. Praeiviai pašaukė poli
ciją, kuri atvykus banditą 
suėmė, o 
ligoninėn. Suimtas plėšikas 
vadinasi George E. Foley, 
21 metų amžiaus.

savininką nuveže

Tel. CAPitol 6154

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS)

ADVOKATAS ' ** B

G BEACON STREET, Room 627
BOSTON. MASS. ' 1

Res. SOUth Boston 4673

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman >t. arti Central «kv.

CAMBRIDGE, MASS.

LAWRENCE’O AUDĖJAI 
PASIRAŠYS NAUJĄ 

KONTRAKTĄ.
Lawrence, Mass. — Ame

rican Wooten Co. čia pada
rė su CIO audėjų unija nau
ją darbo sutartį, kuri šią są- 
vaitę jau bus pasirašyta. 
Tarp kitko sutartis nustato 
40 valandų darbo savaitę ir 
sako, kad kol sutartis gy
vuos, nebus nei streikų nei 
lokautų. American Woolen 
kompanija samdo iš viso

Darbininkas nusišovė ant 12,500 darbininkų Lawren- 
gelzkelio bėgių. t ce jr kįtuose miestuose.

Šį panedėlį nusišovė Har-; 
ry Pease, 65 metų amžiaus, 
darbininkas, kuris' čl/— 
prie T 
genturos : 
no. Seniau jis gyvendavo, 
Wakefielde, kur jis turėjo 
nuosavą namelį prie gele
žinkelio, ir dabar nuvažia
vo iš Bostono tenai užbaigti 
savo gyvenimą. Jis nusišovė j 
ant geležinkelio bėgių, taip i 
kad paskui jo kūną da ir 
traukinys suvažinėjo. _ Bos- ■ 
tone liko jo žmona ir duktė. 
Kodėl jis nusišovė, niekas 
nežino.

Cambridge’uje policija 
dirbo suėmė 6 mažamečius bandi- 

Railway Expresso a-|tus, kurie prisipažino išplė- 
ant South Statio-.šę apie 100 namų. Plėšikau- 

.. ..-----------j---- ’darni jie pasiekdavo net
New Yorką. Beveik visi po 
15—17 metų amžiaus.

GEO. C. STUKAS
fotografas

DARO Portretą, Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SOU 2029

Adv. Bagočius išvažiavo 
New Yorkan.

Šią savaitę adv. Bagočius 
lyra išvažiavęs New Yorkan 
SLA. reikalais. Sugrįš se
kantį panedėlį. Bet ofisas 
atdaras ir dabar.

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!'
QUALITY
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių {staiga.
Darom rakandus ant užsakymą. 

Senus Sutaisom, Užtraukiam Naują 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus. Visą 
darbą gvarantuojam. Kaina pigi. 
Duodam numokėjimais. Rakandus 
paimam ir pristatom į bile vietą Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton 7718

Telefonu 11314
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1T1S
Valandos.- nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
137 SUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

CASPER’S BEAUTY j 
SALON

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

Tel. SOU 4645 J

Tel. SOU 1115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST 

Gėlės Visokiam Reikale 
Mes specializuojam Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylią. 

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

PASINAUDOKIT PROGA.
Niekad pirmiau nebuvo 

siūloma Elgin laikrodžiai 
pigiau kaip $24.75. Dabar, 

'apvaikščiojant 75 metus El
gin laikrodžių sukaktuves, 
įgalima gaut tik už $19.75. j 
| Bet ta proga bus tik iki ko- 
ivo 18 d. Taigi, nieko nelau-1 
I kit, užsisakykit Elgin laik- 
l rodį. Visi žino jų gerumą. Į 
Į Mes duodam ir ant išmokė- 
Ijimo. Per laišką, užeikit 
i.ypatiškai į krautuvę arba te- 
lefonuok.

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

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

Dr. Leo J. PoddeK
Iš Leningrado. ’ .J 

Specialistas Vyriškų ir Moterlifaj 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON AYE, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4370.

Tel. 28624 Gyv, 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitaru*.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

Per stiklinį puodą saulė 
uždegė namą.

Šį panedėlį Medforde už
sidegė namas po numeriu 
38 Crocker Road. Kol ug
niagesiai pribuvo ir ugnį už
gesino, ji pridarė už $1,000 
nuostolių. Pradėjus paskui 
tirti gaisro priežastį, pasiro
dė, kad namą uždegė saulės 
spinduliai per stiklinį indą 
su vandeniu, kur buvo lai
komos aukso žuvytės. Mat, 
šį panedėlį buvo saulėta 
diena, o tasai stiklinis indas 
su vandeniu stovėjo kaip, 
tik prieš saulę. Apvalus puo
das su vandeniu saulės 
spindulius taip sukoncent
ravo, kad pasidaręs didelis 
karštis sukėlė ugnį.

Radio programa.
Kovo 4, programa 

stotį W0RL, nuo 8:00 ryte: 
(1) Žinios; (2) muzika, 
dainos; (3) atsakymai į ra
dio kontesto klausimus.

Kovo 5, radio programa 
per tą pačią stotį, nuo 9:30 
ryto bus sekanti: (1) Mo- 
dernisties orkestrą iš Cam
bridge; (2) dain. Ignas Ku
biliūnas iš So. Bostono su 
akompaniste Elena Žukaus
kaite.

Kurie norėtumėt išgirst 
kokią nors rinktinę dainą, 
prašome parašyt laišką ar 
atviruką. Step. Minkus.

per

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota. 95 nusl...............25c. '

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTU, ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMBINGŲ, Visokią smulkią 
reikmeną iš geležies. SIENOMŠ 
POPIERU. V i šokią reikmeną 
Elektros. Visokią reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui. 

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOU 4148

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT A VĖL, 

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

A.M. Dambrauskas
Karpentcris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darb^ prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padalytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

371 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

“Keleivio” redaktorius kal
bėjo Haverhillyje.

Pereitą nedėldienį Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
skyrius Haverhillyje buvo 
surengęs prakalbas Lietu
vos nekriklausomybei pa
minėti. Kalbėjo “Keleivio” 
redaktorius iš Bostono. Oras 
buvo labai biaurus, visą die
ną smarkiai lijo ir šalo, ta
čiau žmonių susirinko api- 
pilne salė. Prakalbos pasi
baigė pakilusiu lipu ir žmo
nės sumetė nemaža aukų 
Lietuvos , demokratijai pa
remti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina ..................... .1,..............
Drūtais audeklo apdarais .. .

KELEIVIS
253 Broadway, . So. Boston, Mass.

ji. oo 
$1.25
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SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

I I
Vincas Balukonis

249 BROADWAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PASIVAISINT
Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių.
Vakarais, specialiai paruošia
mi užkandžiai. Gera miera.
Puikų patarnavimą užtikrina

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTO J A I. 
(Insured 
Movers) |

Perkraustom j 
I; čia pat ir į to- į 
) limns vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 1
326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4018

BLINSTRUB’S
Village & Grill

Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

V Al DOVIUS--FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PElt 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLD1EN1A1S — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO I PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
ČIUOT I BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.ĮS 

t____________ ______TasjarsiK 5?jtsd®®®®®?

IK fa.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 23 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ ’ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedęliom, nuo 10 ryto iki I. r

LIETUVYS
OPTOMETRIŠTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieiinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 

447 Broadway, So. Boiton, Mas*.

Tel. Univeriity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT ■

Reg. Phann.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBb 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠD1RBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St.;


