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Lojalistų Ispanijoj įvyko 
Ūmus Valdžios Perversmas
KOMUNISTAI PAŠALIN- apsupusi policija ir karei- 

TI IŠ KABINETO. viai.
. Einant “Keleiviui” spau- 

Nauja vyriausybė paskelbė: don atėjo žinių, kad komu- 
“Garbinga taika, arba nistai Madride pakėlę vertės.“Garbinga taika, arba 

karas iki galo.”
Pereitą subatą lojalistų 

Ispanijoj įvyko perversmas. 
Buvusi Negrino vyriausybė 
tapo pašalinta, o jos vieton 
susidarė naujas režimas, į 
kurį komunistai jau neįnei- 
na. Šitam perversmui vado
vavo Madrido komendantas 
gen. Segismundo Casado. 
Buvę ministerial Negrino 
kabinete išlėkė orlaiviais į 
Francuziją. Išlėkė ir pats 
Negrinas.

Generolas Casado tuojaus 
pakvietė atgal vyriausį loja
listų armijos vadą gen. 
Miają, kurį Negrinas buvo 
jau pašalinęs, nes šis neno
rėjo toliau vesti karo. Negri
nas buvo užsispyręs kariau
ti toliau. Jį rėmė ir komunis
tai. Ėet karininkai nemato, 
ką butų galima laimėti tę
siant skerdynę toliau. Kai 
Negrinas ’ paskyrė komunis
tą Francisco Galaną respub
likos laivyno viršininku, tai 
laivynas, kuris stovėk, a r- 
ragenos uoste, pereitą suba
tą pabėgo į franeuzų Tuni- 
siją, kacl jį tenai nuginkluo
tų. Laivynui pasišalinus, 
Kartagėnoj buvo kilusios 
riaušės, bet kareiviai jas nu
malšino.

Naujos lojalistų vyriausy
bės sąstatas yra toks:

Gen. Miaja, prezidentas.
Gen. Casada, apsaugos 

ministeris.
Socialistas Julian Bestei- 

ro, užsienio reikalų ministe
ris.

Venceslao Carillo, Socia
listų Darbininkų Sąjungos 
naiys, vidaus reikalų minis
teris.

nistai Madride į
| “kontr-revoliuciją.” Gatvė-' 
se prasidėjo šaudymas. Ko-1 
munistai esą priešingi tai
kos deryboms.

Japonija Ginkluosis 
Prieš Ameriką.

>. Japonija užsimojo pasta
tyti didžiausi karo laivyną 
pasauly. Tam tikslui skiria
ma 1,693,000,000 jenų, kas 
reiškia apie bilioną dolerių. 
Ji aiškinasi, kad prie to ją 
verčiančios kitos -.valstybės, 
būtent Anglija ir Rusija, 
kurios smarkiai ginkluojasi. 
Bet Washingtone manoma, 
kad japonai nutarė didinti 
savo laivyną prieš Ameriką.

Stato Milžinišką 
Teleskopą.

Pasadenoj, padidinamųjų 
stiklų dirbtuvėj, dabartiniu 
laiku yra šlifuojamas milži
niškam teleskopui stiklas, 
kuris sveria 20 tonu ir turi 

p260 colių diametrą. Jau 4 ir 
pusė tonu esą nuo to stiklo 
nutrinta ir viena jo pusė be
veik gatava. Manoma, kad 
iki 1940 metų pabaigos bus 
nušlifuota ir antroji pusė. 
Montas teleskopui buvo pa
dalytas Philadelphijoj ir 
jau nugabentas Californi- 
jon i Palomaro observatori
ją. Šis teleskopas busiąs di- 
džiausis visame pasauly. 
Sunkiausis darbas buvo nu
dėti jam tokį didelį stiklą. 
Ėmė apie metus laiko, iki 
jis liejykloj atvėso, nes kar
štis liejykloj reikėjo mažint 
labai lėtai, nes staiga atvės- 
damas jis galėtų sutrukti.

I AR BUS DOLERIS DAU
GIAU NUVERTINTAS?

| 1934 metais Kongresas 
davė prezidentui Roosevel- 
tui galią nuvertinti šios ša
lies pinigus, kad atrėmus 

'kitų šalių daromą konku
renciją Amerikos prekybai. 
Kongresas nustatė nuverti
nimo ribą tarp 60 ir 50 nuo
šimčių buvusios aukso dole- 

_ Rooseveltas nu
vertino dolerį iki 59 nuošim
čių, taip kad reikalui esant 
butų galima ir daugiau jo 
vertę numušti. Bet šitokią 
galią Kongresas buvo davęs 
prezidentui tik laikinai, ir 
ateinančio birželio mėnesį 
ji pasibaigs. Dabar Roose
veltas pareikalavo, kad ji 
butų pratęsta da iki 1941 
metų 15 sausio. Iždo sekre
torius Morganthau reko
mendavo, kad Kongresas 
prezidento reikalavimą pa
tenkintų.

Šitam reikalavimui tuoj 
atsirado priešų. Senatorius 
Glass pristatė pareiškimą su 
55 “ekonomistų” parašais, 
kurie protestuoja prieš Roo- 
sevelto reikalavimą. Jie ma
no, kad didesnis dolerio nu
vertinimas galėtų privesti 
šalį prie finansinės katast
rofos.

Monganthau paaiškino 
taip: Šitokia galia prezi
dentui būtinai reikalinga 
kaip apsauga šios šalies biz
niui’. Daleiskim, kitos vals
tybės, su kuriomis ši šalis 
daro biznį, ima ir nuvertina 
savo valiutą, o Amerikos do
leris pasilieka aukštai. Tuo
met čia gaminamos prekės 
atsieina daug brangiau ir 
anos valstybės gali padaryti 
didelę konkurenciją Ameri
kai. Bet kuomet kaimynai 
žino, kad mes irgi galime 
savo valiutą nuvertinti, tai 
jie to nedarys, nes nieko iš 
to nelaimėtų.

Tarp Amerikos, Anglijos 
ir Francuzijos dabar yra pa
daryta net tam tikra sutartis 
palaikyti savo pinigus pa
stovioj aukštumoj. Bet nėra 
tokios sutarties su kitomis

Reikalauja, Kad Kilus Karui Amerika 
Eitų Francuzijai ir Anglijai Talkon.
Geriausias būdas apsi-,turėtų palaikyti gerus santi- 

saugoti nuo fašistinių vals- kius. Šitaip gali kalbėti tik— 
tybiu smurto ir palaikyti pa- tje> kurie nesupranta fa- 
sauly taiką, tai susijungti vi- *lstįs^ valstybių tikslų, sa-

• , , ... ko Stimsonas. Fašistai nori
soms demokratinėms salims antikių su demokrati- 
; vieną stiprų bloką, pareis- nėmis valstybėmis tik tol, 
ke sį panedelį “M"”’ ' — v .... . ----
Times’e” Henry Stimson,1 
buvęs valstypės sekretorius;
prie Hooverio administraci-
jos. Ir.jeigu'fašistines vals- kitŲ demokratiju apsauga, 
lybes užpultų Europoj F i an- gudarna galinga valstybė ir 
cuziią ai Angliją, jis sako, nebijodama fašistų užpuo- 
tai Ameukos laivynas tine- ]jmo a£iu savo geografinei 
tų tuojaus eiti užpultai de- padėčiai, ši šalis gali drąsiai 
n\okratijai i pagalbą. Ir to- įka]bėti nepatinkamą dikta- 
del Stimsonas lagina visas torįarns teisybę ir veikti ne- 
Amerikos partijas ^ir atski- į patinkamus jiems veiksmus, 
ius piliečius lemt! KOosevel- ko silpnesnės demokratinės 
to ginklavimosi politiką. į valstybės Europoje nedrįsta 

Jisai kritikuoja tuos poli- ir negali daryti, sako Stim- 
tikierius, kurie priešinasi 'sonas.
Roosevelto programai, sa- i Stimsonas reikalavo ir Is- 
kydami, jog Amerikos gink-jpaniją nuo fašistų ginti, bet 
lavimasis suerzins tas vals-^veikos jo nuomonės tuomet 
tybes, su kuriomis Amerika niekas neklausė.

ork kol jie galės jas užpulti ir ir Qhmcnn ■ • B J 1•unaikinti.
Amerika yra demokrati- 

,nė valstybė ir jai turi rūpėti 
i apsauga. 

•' -7? ' ... 1 /.■' ----- i£>uuaina galinga vaisiyoe ir
euzną ai Angliją, jis sako, nebijodama fašistų užpuo-

Kanadoj Sudegė 
35 Žmonės.

Halifaxo : mieste, Nova 
Scotia provincijoj, 2 kovo 
naktį užsidegė senas medi
nis viešbutis, “Queen Ho
tel,” kuriame miegojo ke- 
liasdešimts žmonių. Kadan
gi ugnis kilį) iš apačios ir 
tuojaus užtvėrė svečiams iš
ėjimą, tai viršuje miegoję 
žmonės negalėjo pabėgti ir 
apie 35 jų žuvo liepsnose. 
Be to, apie 20 žmonių apde
gė ir buvo paguldyti vietos 
ligoninėj. Ugniagesiai pri
buvo jau pervėlai, nes pusė 
triobėsio tuoj sugriuvo ir su
krito su žmonėmis į pleš
kančias liepsnas. Šalia vieš
bučio sudegė ir du kiti trio- 
besiai. Nuostoliai siekią 
$800,000.

S.L.A. Centrui Namą 
Nutarė Pirkt Pittsburghe
Philadelphijos Poli

cija Prasivogusi.
Philadelphijoj buvo suda

rytas nepaprastas grand ju
ry miesto valdžiai ištirti. Jis 
tyrinėjo 17 mėnesių su vir
šum ir dabar paskelbė ra
portą, kad visa Philadelphi- 
jos valdžia, pradedant nuo 
majoro ir baigiant žemiau
siu policmanu, yra prasivo
gusi ir supuvusi. Vosokie ra- 
kietai, suktybės ir ištvirki
mo lizdai Philadelphijoj 
žydi miesto valdžios globo
je. Valdžia ima iš tų supu
vimo urvų kyšius ir prote
guoja juos.

“TĖVYNĖ” BUS PER
KELTA UŽ POROS MĖ

NESIŲ.

Miguel San Andre, kai
riųjų respublikonų žmogus, 
teisingumo ir propagandos 
ministeris.

Socialistas Eduardas Vai, 
viešųjų darbų ir susisiekimo 
ministeris.

Anarch istų-sindikalistų at
stovas Manuel Gonzalez 
Marin, finansų ir ekonomi
jos ministeris.

Jose del Rio, švietimo ir 
sveikatingumo ministeris.

Žinios sako, kad apie 500 
buvusios Negrino vyriausy
bės žmonių jau išvykę į už
sienius. Vieni jų išlėkė or
laiviais, kiti jūrių laivais.

Naujoji vyriausybė išlei
do manifestą, kur tarp kita 
ko pasakyta: “Mes laikysi
mės visi išvien, arba visi 
kartu mirsime. Mes norime 
taikos, bet garbingos taikos. 
Kitaip mes kovosime iki ga
lo.”

FRANCO PALIUOSAVO 
BAŽNYČIAS NUO MO

KESČIŲ.
Ispanijos fašistų vadas 

Franco paskelbė, kad visi 
kunigų ir bažnyčių dvarai ir 
kitokie bizniai paliuosuoja- 
mi nuo mokesčių. Mokes
čius vėl turės mokėti tiktai 
biedni žmonės. Užtai kuni
gai ir garbina tą galvažudį.
MILŽINIŠKAS ORLAIVIS 
PERSKRIDO PACIFIKĄ.

Pan-American Airways 
linijos naujas 74 keleivių 
lėktuvas laimingai atliko 
pirmutinę savo kelionę per 
Pacifiką ir šį panedėlį nusi
leido Hongkonge, anglų ko
lonijoj Kinijos pakrašty. Jis 
lėkė iš San Franciscos. Šią 
sąvaitę jis grįš atgal ir pas
kui jau vežios paštą ir žmo
nes tarp San Francisco ir 
Hongkongo pastoviai. Or-

valstybėmis, ir todėl prezi
dentui esąs reikalingas įga
liojimas dolerį nuvertinti iki 
50 nuošimčių, jeigu būtinai 
to reikėtų. Bet galimas daik
tas, kad tokio reikalo ir ne
bus.

Slovakija Pasilieka 
Prie Čeki jos.

Šiomis dienomis buvo pa- 
sklydę paskalų, kad Slova
kija ketina atsimesti nuo 
Čekijos respublikos ir susi
dėti su Vokietija. Bet šį pa
nedėlį slovakų vyriausybė 
sušaukė nepaprastą ministe- 
rių kabineto susirinkimą sa
vo sostinėj Bratislavoj ir pa
skelbė pasauliui, kad tie pa
skalai esą be pagrindo. Ši
tokio pareiškimo reikalavo 
ir centralinė Čekoslovakijos 
vyriausybė Prahoj.

JUNGTINIU VALSTIJŲ 
SKOLOS SIEKIA 40 

BILIONU.
Jungtinių Valstijų iždas 

šią sąvaitę paskelbė, kad 
per 8 paskutinius mėnesius 
federalinės valdžios išlaidų 
buvę daugiau kaip $6,000,- 
000,000. Tai buvo $2,333,- 
287,000 daugiau negu val
džia surinko mokesčiais per 
tą patį laiką. Taigi nedatek- 
liui padengti valdžia turėjo 
daugiau kaip du bilionu do
lerių pasiskolinti, ir dėl to 
valstybės skolos pasiekė jau 
netoli 40 bilionu doleriu, 
būtent—$39,927,798,705.

Ji stato tik dvi taikos są- laivis-sveria 40 tonų. IŠMETĖ IŠ DARBO 240
lygas: (1) kad lojalistams 
butu garantuotas saugus iš
važiavimas iš Ispanijos ir 
(2), kad Madridan nebūtų 
įleisti italai triumfuoti, kaip 
jie buvo įleisti Barcelonon.

Jei tikėti žinioms, tai res
publikos gyventojai esą la
bai patenkinti valdžios per
maina, tik komunistai nau
jai valdžiai esą labai prie
šingi. Todėl komunistų or
ganizacijų centrus laikanti

Dodge ir Chryslerio trokų 
skyriuose Detroite pereitą 
sąvaitę buvo sustreikavę a- 
pie 1,400 žmonių, bet šį pa
nedėlį vėl sugrįžo darban. 
Ginčas išrištas susitarimu.

Pereitą subatą Tokijo 
laikraščiai paskelbė žinią, 
kad Mandžuko-Sibyro pa
sieny įvykęs susirėmimas su 
Sovietų kareiviais, ir japo
nai nukovė 11 rusu

“SIT-DOWN” STREI- 
KIERIŲ.

Newark, N. J. — Pereitą 
sąvaitę J. E. Mergot Co. čia 
prašalino visus savo darbi
ninkus, iš viso 240 žmonių, 
užtai kad jie buvo paskelbę 
“sit-down” streiką. Kompa
nija sako, kad Vyriausiojo 
Teismo sprendimas prieš to
kius streikus duodąs jai tei
sę streikuojančius darbinin
kus išmesti

MARĖ DUDAITĖ AUTO- 
MOBILIAUS NELAIMĖJ.

Palmer, Mass. — Pereitą 
nedėldienį čia įvyko auto- 
mobiliaus nelaimė, kurioj 
buvo sunkiai sužeista Miss 
Mary Dūda iš Bondsvillės. 
Merginos pavardė išrodo 
lietuviška, todėl mes pava
dinom ją Mare Dudaite. Ji 
atsimušė savo automobi
liniu į elektros stulpą, nuo 
kurio sukrėstas nukrito 150 
svarų transformeris ir tik 
per plauką jos neužmušė. 
Jos vežimas buvo sutriuš
kintas. Mergina buvo nu
vežta ligoninėn.

Californijoj pradėta sly
vomis kiaules šerti. Prastes
nės rūšies slyvų parduoti 
negalima, o nupenėtas jo
mis kiaules parduot nesun
ku.

Namas ir persikėlimas kai
nuosią iš viso apie $23,000.

Susirinkusi New Yorke 
SLA Pildomoji Taryba pe
reitą- sąvaitę nutarė tuojaus 
vykinti gyveniman SLA na
rių nutarimą—kelti “Tėvy
nę” ir visą organizacijos 
centrą iš New Yorko į Pitts
burgh ą.

Mes tai sužinojom iš SLA 
prezidento Bagočiaus, kuris 
tik šią sąvaitę sugryžo iš 
Pildomos Tarybos posėdžio. 
Namas SLA centrui Pitts
burghe esąs jau numatytas. 
Esą tai puikus muro rūmai, 
pastatyti tūlo milionieriaus 
rezidencijai, ir labai tinką 
SLA raštinei, nes apačioje' 
esą dideli 6 kambariai, ku
riuos per vidurį skiriąs tie
sus koridorius, taip kad trys 
kambariai yra iš vienos pu
sės, o kiti trys iš kitos. Be to, 
viršuje esą puikus kamba
riai redakcijai ir gyvenimui. 
Kieme esąs antras muro na
mas, kurio apačioje galima 
įtaisyti spaustuvė; o viršuje 
6 kambariai gyvenimui.

Tų namų pastatymas kai
navęs tam milionieriui apie 
$200,000. Viena tik žemė 
esanti verta apie $40,000. 
Bet kai dabartiniais laikais 
namų kainos labai nukritu
sios, tai už viską esą prašo
ma tik $25,000. SLA virši
ninkai tačiau tikisi galėsią 
nusiderėti iki $20,000.

Persikėlimas iš New Yor
ko į Pittsburghą, ir įsikuri- 

kuris buvo Franko profeso- mas naujoj vietoj kainuo- 
rium, kuomet tas lankė karo 
mokyklą Paryžiuje. Marša
lo Petaino tikslas busiąs da
ryti į Franką spaudimą, kad 
iš Ispanijos butų pašalinti 
visi Italijos kareiviai.

Maineriai Pradėjo 
Dirbt Tik 3 Dienas.

Šį panedėlį kietųjų ang
lių kasyklos rytų Pennsylva- 
nijoj sumažino gamybą ir 
maineriai pradėjo dirbti tik 
3 dienas per sąvaitę. Minkš-

KONGRESO 150 METŲ 
SUKAKTUVĖS.

Pereitą subatą sukako 
150 metų, kaip pirmu kartu 
susirinko šios šalies Kongre- tujų anglių kasyklos projek- 
sas ir nauja federalė valdžia tuoja padaryti tą patį, 
pradėjo eiti savo pareigas 
pagal Jungtinių Valstijų 
konstituciją. Prieš tai ši ša
lis prigulėjo Anglijai ir čia 
veikė Anglijos įstatymai. 
Bet šita svarbi sukaktis pra
ėjo beveik nepastebėta. Tik 
Washingtone buvo sureng
tos tam tikros iškilmės,1 ku
riose dalyvavo visas Kon
gresas, prezidentas Roose
veltas, visas jo sekretorių 
kabinetas, vyriausis teismas 
ir svetimų valstybių atsto
vai.

TEISĖJAMS GRĘSIA 
KALĖJIMAS.

New Yorke nepaprastas 
prisaikintujų teismas apkal
tino federalinį apygardos 
teisėją Mantoną už sąmoks
lą apgaudinėti valdžią. Ant
ras sąmokslininkas yra tei- __________
Sn nnS5PeCiOr' .JiePs_gr^ ■ ŽIAURIAI NUŽUDĖ 13 
$30,000 pabaudos ir 6 metai j 
kalėjimo.
“ŠVENTUOJlFtėVU” iš

rinktas ITALAS PA-
ČELLI.

Mirusiojo popiežiaus vie-1 amžiaus mergaitė, kuri su- 
ton, pereitą sąvaitę buvo iš- ’ sirgo mokykloj ir parėjo nu
rinktas buvęs jo sekretorius,' mo anksčiau negu papras- 
italas Eugenio Pačeili, kuris, tai. Vėliau ji buvo rasta ne
pasirinko sau 
tojo” vardą.

Šitą 
sumanymą kasykloms pa
siūlė republikonas guberna
torius James. Sako, kai ma
žiau bus anglių, tai galėsit 
pakelti jos kainą. Tai ve, ką 
laimėjo Pennsylva n i j o s 
žmonės, balsuodami už re- 
publikoną.

MARŠALAS PETAIN PA
SKIRTAS FRANCUZIJOS 
ATSTOVU ISPANIJAI.
Francuzijos valdžia pa

skyrė savo ambasadorium 
prie fašistinės gen. Franko 
valdžios maršalą Petain’ą,

METŲ MERGAITĘ.
Oklahoma Cityje pereitą 

sąvaitę buvo rasta savo na
muose žiauriai nužudyta 

i Haselteena Black, 13 metų

UVkyiU, mil XU T JI

“Pijaus 12-'gyva ir visas jos kambarys 
'aptaškytas kraujais.

Mohandas Gandi Paskelbė Bado Streiką 
Už Demokratines Reformas Indijoj.
Indijoj prasidėjo dideli skelbė bado streiką, tikėda- 

sumišimai ir kraujo pralieji-Imąsis savo kentėjimu su
minkštinti despoto širdį. Tai 
jau šeštas toks jo streikas. 
Jis yra badavęs ir anksčiau 
įvairiais atvejais, kai norė
davo ko nors pasiekti. Ka- j 
dangi jis turi labai didelę 
intaką Indijos žmonėse, ku
rie laiko jį netik savo užta
rėju, bet ir šventuoju, tai 
kiekvieną sykį pradėjus jam 
badauti prasideda po visą 
šalį sumišimai ir riaušės, 
kad jo reikalavimai butų iš
pildyti. Liejasi žmonių krau
jas ir dabar. Vien Kalkutos 
mieste 35 žmonės jau už
mušti ir apie 200 sužeista.

Šį utarninką atėjo žinių, 
kad Raikoto radža sutiko 
reformas įvesti ir Gandi sa
vo badavimą nutraukė.

mas, nes Mohandas Gandi, 
indų šventasis žmogus, pa
skelbė bado streiką ir pasa
kė mirsiąs badu, jeigu Rai- 
koto valstybėj nebus įvestos 
demokratinės reformos.

Indija, mat, susideda iš 
daugelio valstybių ir valsty
bėlių, kurias valdo savisto
vus radžos ir maharadžos. 
Raikoto valstybėlę valdo ra
dža (didžiūnas) vardu Ta- 
kore Saheb Šri Darmendra- 
sindži. Jisai prižadėjęs Gan
džiui įvesti savo žemėj de
mokratines reformas ir duo
ti žmonėms balsą valdžioje, 
bet kai atėjo laikas tą priža
dą išpildyt, radža neišpildė. 
Todėl Mohandas Gandi, 
varguoliu užtarėjas, pa-

siąs apie $3,000. Taigi iš vi
so atsieisią tik apie $23,000 
ir Susivienijimas gausiąs to
kį namą, kurio vertė galė
sianti pakilti trygubai, jei 
tik rinka namams kiek pasi
taisys.

Paklaustas, kaip greitai 
manoma pradėt iš New Yor
ko kraustytis, prezidentas 
Bagočius atsakė, kad, jo 
manymu, už kokių dviejų 
mėnesių SLA centras galė
siąs jau būti Pittsburghe. 
Naujam name jokių pertai
symų nereikėsią, gal tik duL 
kės nušluostyt.

Paklaustas, kas manoma 
daryti su dabar turimu na
mu New Yorke, prezidentas 
paaiškino, kad jis busiąs 
pertaisytas j gyvenamus 
kambarius ir bus kolektuo- 
jama nuoma, nes parduoti jį 
negalima. >

GORINO BYLA PRIE 
UŽDARŲ DURŲ.

Los Angeles mieste dabar 
yra nagrinėjama šnipų byla, 
kurioj yra kaltinamas So
vietų agentas Gorin su savo 
žmona ir buvęs šios šalies 
laivyno šnipas Hafis Salich; 
Iš pradžių ji buvo svarstoma 
prie atdarų durų, bet perei
tą sąvaitę teisėjas liepė du
ris uždaryti ir publika jau 
nebeįleidžiama. Kaltina
mieji turi prisisamdę labai 
daug advokatų.

Rado 12 užmuštų arabų.
Netoli nuo Jeruzalės, vie

noj landinėj anglai rado 12 
užmuštų arabų. Spėjanta, 
kad tai žydų darbas, .
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3 APŽVALGA 1
BROOKLYNIEČIAI STEN

GIASI SUSITAIKYT.
Amerikos Lietuvių Kon

greso skyriuje Brooklyne 
įvyko nesusipratimų. Jie ki
lo iš to, kad prie socialistų 
yra prisidėję taip vadinami 
“sklokininkai,” kurie labai 
nesutinka su komunistais. 
Prisidėję prie socialistų, 
“sklokininkai” Įnėjo i ALK 
skyrių kaip socialistų orga
nizacijos atstovai ir, susiti
kę tenai su komunistais, tuoj 
susikirto. Visų pirma susi
rėmimas įvyko dėl to, kad 
socialistų kuopa paskyrė 
“sklokininką” Stilsoną kal
bėti jos vardu bendrose 
ALK prakalbose. Komunis
tai nesutiko Stilsoną įsileis
ti. Socialistų kuopa tuo Įsi
žeidė. Iš to ir prasidėjo ki
virčai.

Čia kalti buvo musų drau
gai socialistai, kad statė Stil
soną savo kalbėtojum, gerai 
žinodami jo santikius su ko
munistais ir jo nusistatymą 
prieš Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Bet nemažiau 
buvo kalti ir komunistai, ku
rie nemokėjo savo neapy
kantos prieš Stilsono asme
nį suvaldyt.

Šitie nesutikimai pasiekė 
kulminacijos laipsnio pas
kutinėj ALK skyriaus kon
ferencijoj, kur Stilsonas už
sispyrė pravesti priešingą 
komunistams rezoliuciją. 
Kai jo rezoliucija nepraėjo, 
socialistai su juo pasitraukė 
iš konferencijos. Rodos, su 
jais išėjo ir kai kurių kitų 
organizacijų atstovai, bet 
konferencijoj pasiliko, ro
dos, dauguma.

Po šito įvykio socialistai, 
Stilsonui vadovaujant, pra
dėjo skelbti, kad ALK sky
riaus Brooklyne jau “nėra.” 
Komunistai gi tvirtina, kad 
jis yra kaip buvęs.

Šitokia padėtis yra nela
bai maloni. Organizacijos, 
kurios buvo išrinkusios savo 
atstovus į ALK Brooklyno 
skyrių, dabar nežino kurių 
klausyti. Dėl tos priežasties 
siuvėjų unijos lietuvių loka- 
las neleido savo pirmininkui 
ir kalbėti masiniame mitin
ge, kuris buvo rengiamas 
ALK skyriaus vardu 24 va
sario. Šitokį savo nusistaty
mą lokalo valdyba paaiški
no ALK skyriaus sekreto
riui tąipf

“Musų organizacija yra tarp- 
srovinė organizacija. Kaipo to
kiai. be galo svarbu išlaikyti 
darbininkų vienybę ir juo ma
žiausiai turėti pašalinių ginčų. 
Todėl ir jūsų prašymą paten j 
kinti negalima. Vieton to mes 
prašome jus dėti visas pastan
gas, kad Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno skyriuje 
butų atsteigta srovių vienybė' 
ir sutikimas, kad pasekmingai 
butų galima tęsti užsibrėžtą 
darbą to tikslo pasiekimui, ku
riam A. L. Kongresas yra su
organizuotas. šiame atvejyje 
mes niekuomet neatsisakysi
me nuo teikimo jums reikalin
gos paramos.

“Draugiškai,
Ex. Board, Local 54
A. C. W. of A.

Sekr. V. Paškevičius, 
Prezid.. V. Zaveckas.”

Vadinasi, siuvėjų organi
zacija pastatė pageidavi
mą, kad įvykę A. L. Kon
greso skyriuje nesusiprati
mai butų likviduoti.

Eidamas šituo pageidavi
mu, ALK Brooklyno sky
riaus komitetas parašė a- 
biem pusėm šitokį laišką:

“Draugai:
“Dėl to, kas įvyko ALK 

Brooklyno Skyriaus pastarojoj 
konferencijoj,—

“ALK Brooklyno Skyriaus 
Komitetas savo susirinkime, 
vasario 16, vienbalsiai nutarė 
ir jo Valdyba šiuomi socialis
tam ir komunistam siuloj

“L—LSS 19-ta Kuopa ir 
Brooklyno Lietuvių Komunis
tų Frakcija paskiria po tris at
stovus ;

“2—Abiejų šių grupių at
stovai sueina i bendrą—tik so
cialistų ir komunistų — pasi
tarimą ALK Brooklyno Sky
riaus veikimo pagrindų nusta
tymui ir tuomi Skyriuj tarp- 
srovinės santaikos atsteigi- 
mui;

“3—Pasitarimo data, laikas 
ir vieta: sekmadienis, kovo 12. Į 
1939, 10 vai. ryte, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliube.

“Atsakymą prašome duoti 
ne vėliau kovo 8.”

Komunistų kuopa atsakė, 
kad ji šitą pasiūlymą “pri
ima vienbalsiai” ir skiria 3 
savo atstovus su socialistais 
‘■artis.

Socialistų kuopa atsakė, 
kad jai nepatinkąs tokiai 
konferencijai paskirtas lai
kas, nes ji šaukiama prieš 
socialistų kuopos susirinki
mą, o be susirinkimo socia
listai negalį paskirti savo 
atstovų.

Be to, musų draugai aiš
kinasi, kad—

“LSS 19-toji kuopa neima 
atsakomybės už tai, kas įvyko 
ALK Brooklyno skyriaus kon
ferencijoj, įvykusioj sausio 8, 
1939. Ji, be to, nėra prisidėjusi 
prie bloginimo tarpsrovinių 
santykių. Už suardymą ALK 
Brooklyno skyriaus ir už kilu
sią nesantaiką yra kalti patys 
komunistai.”

Tačiau tartis su komunis
tais jie neatsisako. Jie tik 
siūlo, kad į tokį pasitarimą 
juos pakviestų palys komu
nistai. Esą:

“Jei Brooklyno lietuviai ko
munistai nori taikos su sočia 
listais, su jais tartis mes neat
sisakome. Bet tokiame atvėjy 
jie ir privalo kreiptis į LSS 19- 
tą kuopą, kartu duodami jai 
konkrečių pasiūlymų. Tada I 
mes žinosime su kuo ir dėl ko j 
turim reikalo. Jūsų kvietime 
mes nerandam nei konkrečių 
pasiūlymų, neigi jus skaitome 
esąnt kompetentiškais bent 
kokius pasiūlymus duoti.”

Iš atsakymo tono matyt, 
kad nuotaika taikos dery
boms da nelabai palanki, 
bet reikia tikėtis, kad susi
taikyt bus galima. Šito lau- . 
kia ir trokšta visa musų pa
žangioji visuomenė.

Priešakinėj eilėj matosi trys Vokietijos nacių sulak Goeb- 
belsas, Goeringas ir Hitleris. Jie apžiūri naujus motarus 
automobilių parodoj Berlyne.

tokių priemonių jieškoti. 
Prieš “Naujienas” jie pra
dėjo ataką iš vidaus. Prie 
šito buvo prisidėję ir kito
kio plauko žmonės.

Bet visas atakas “Naujie
nos” atrėmė ir šiandien jos 
yra vienas rimčiausių musų' 
laikraščių. Daugiausia užtai 
kredito priklauso vyriau
siam “Naujienų” redakto
riui, draugui Pijui Grigai
čiui.

Šią savaitę išeina jau ju- 
bilėjinis “Naujienų” nume
ris, o 12 kovo, 4 vai. popiet, 
Ashland Boulvard Audito
rijoj, Chicacoje, įvyks dide
lis koncertas ir bus suvai
dinti “Naujienų Istorijos 
Bruožai” šitam jubilėjui pa
žymėti.

Taigi šia proga ir “Kelei
vis” sveikina draugus riau- 
jieniečius ir kariu su jais 
džiausiasi susilaukus šito
kių reikšmingų sukaktuvių!

Kiekvienas musų visų pirma 
turi rūpintis Savo paties tobulė
jimu, nes tai yra visuotinės ge
rovės šaltinis. Jei pradžia neto
bula, tai kaip gali būti tobula 
pabaiga? Konfucijus

Mažiau Ultimatumų, Daugiau 
Darbo, Draugai Socialistai!

Didelė Byla Dėl
* Sit-Down" Streiko

Kompanija reikalauja iš 
unijos $3,500,000 “atly

ginimo.”
Kadangi Vyriausis Teis

mas išaiškino, kad darbi
ninkai neturi teisės okupuo
ti dirbtuvių streikų metu, tai 

1 Philadelphijos mezginių fir- 
įma, Apex Hosiery Co., ap
skundė mezgėjų uniją, rei
kalaudama iš jos $3,500,000 

[ “atlyginimo už nuostolius.” 
Kompanija sako, kad per
nai pavasarį jos darbinin
kai buvo paskelbę “sit- 

'down” streiką ir užėmę 
dirbtuvę. Streikas tęsėsi 48 
dienas. Kompanija prisipa
žįsta, kad tiek daug nuosto- 

ilių ji neturėjusi, bet kadan
gi prieš-trustinis įstatymas 
įleidžia reikalauti už nuosto
lius trigubai didesnės su
mos, tai ir ji tuo įstatymu 

1 pasiremdama norėtų išlupti 
iš unijos 3-syk daugiau pini- 

jgų, negu streikas jai kaina
vo.

Auka, už kurią laukiama at
pildo, nėra auka-. Strindberg

SVEIKINAM “NAUJIE
NAS.”

Šiomis dienomis sukako 
jau 25 metai, kaip Chicago- 
je pradėjo kas diena eiti 
“Naujienos.” Tai buvo pir
mutinis lietuvių dienraštis 
Amerikoj, ir prie to da so
cialistinės minties dienraš
tis. Mums, socialistams, bu
vo džiaugsmo ir baimės. 
Džiaugėmės, kad musų ju
dėjimas susilaukė dienraš
čio, ir kartu bijojome, kad 
jam sunku bus išsilaikyti.

Ir ištiesti, “Naujienų” ko
va už būvį buvo sunki. Tie
sa, jos atsirado labai pato
giu momentu, būtent, karo 
pradžioje, kuomet žmonės 
jieškojo greitų žinių; bet iš 
kitos vėl pusės su karu kilo 
pikta reakcija prieš socialis
tini judėjimą. Ypač buvo 
spaudžiami ateiviu laikraš
čiai. Reikėjo daryti visų po
litinių žinių ir straipsnių 
vertimus ir siųsti juos paš
tui, kad tas matytų, jog jų 
turinys nėra priešingas val
džios politikai. O kunigai ir 
tautininkai musų laikraščius 
nuolatos skųsdavo, melagin
gai išversdami žinias ir pri
duodami jas valdžiai, kad 
musų spaudą uždarytų. Ko
voti prieš tuos judesius tek
davo mums visiems.

Kai tais skundais priešai. 
nepajėgė musų spaudos su-' 
naikinti, tai jie pradėjo ki-

Vien

barniai

f

^PRIEŽASTIS BARNIŲ 7 IŠ 10 PINIGAI
Ladles Home Journal pi aėlai visoj tautoj moterų tarpe ištyrė, kad 

09% visų nesutikimų pradžia vedusių tarpe, pinigų klausimas.

nebaigiami

tai mano ženatvė!”

SAVINGS

t of Massachusettsta ŽYME

5: "Mes užbaigsim tai ant visados. 
Sėsk ir padėk man sutvarkyti 
pinlgln

“Kur jie dingsta?
)t jei negalima turfe’

rėk! Gal aš nežinau kaip pinigus 
arkyt. Tu da blogiau!”

JIS: “Ir turim geresnį karą—Ir šutau* 
pc pinigų banko]!

VĖLIAU
lelasai, ar tu pastebi, kad netu-

Koks geras 
smagumo.”

“Bet taip s 
taupu.”

“O kur gausim pinigų? Zinai kad 
mes bankrute—kaip paprastai

IS: “Musų senas karas jau griūva.

taupymo bankų šiandien ir atida-

Neįsileiskite barnių jųsų šeimoj. Prašąlinkit didžiausią prie- 
astį nesmagumo namuose tvarkant išlaidas ir reguliariai 
aupant. Nuęikit į jūsų 
■ykit taupymo skyrių.

Mutual

BANKS
KAS NEDELDIENĮ atsuk radio 4:30 p.p. WBZ-WBZA, klausyk pus

valandį žavėjančlos programos. Massachusetts Ma-Cuoja!

Nekartą teko pastebėti lietu-' 
viii socialistų spaudoj ultimaty- 

į viškus pareiškimus komunistų 
I adresu sąryšy su Amerikos Lie
tuvių Kongreso skyrių veikla.

Ypatingai “Naujienos” pasi
žymi panašiais išsireiškimais: 
“...vargiai begalėsime bendrai 
veikti su komunistais...” “Jei 
komunistai nepakeis, savo tak
tikos, priseis su jais persiskir
ti” ir tt.

Pagaliau ir “Keleivis” komu
nistų adresu pasiunčia ultima
tumą :

“...Toliau mes šito netoleruo
sime...” (Kel. num. 8, vas. 22d.). 
Kame dalykas? Ką tokio drau
gai keleivięčiai “netoleruos?” 
Į šiuos klausimus matau būtiną 
reikalą atsakyti.

Šį “Keleivio” “ultimatumą” 
iššaukė tame pat numery talpi- 

[ narna rezoliucija, priimta Ame
rikos Lietuvių Kongreso New 
Jersey apskričio konferencijoj.

Necituosiu ištisos rezoliuci
jos, nes perdaug užimtų vietos, 
o be to, kiti jos punktai, matyti, 

j ir “Keleivio” redaktoriui negin- 
Ičytini. Paimsime patį “baisiau
sią” rezoliucijos punktą, dėl 
kurio drg. Michelsonas taip la
bai susijaudino, štai jis:

“3) kad Lietuvos valdžia, iš
laikymui Lietuvos nepriklauso
mybės, dėtųsi su tom valsty
bėm, kurios bendrai kovoja 
prieš agresorius, mažųjų tautų 
smaugikus-neprietelius.”

Tai ir visa “strošnybė!”
Tačiau dėlei šito rezoliucijos 

punkto drg. “Keleivio” redakto
rius matė reikalo pridėti savo 

j pastabą (ilgesnę negu ištisa re
zoliucija), kurioje įterpia viršu
je cituotą “ultimatumą” ir pri
eina išvados, jog “...ALK nega
lės toliau veikti.”

Kad nebūtų užmetimų, jog iš 
“Keleivio” redakcijos pastabų 
“išpešiojau” tik man patinka
mas vietas, pacituosiu ištisai: 
Redakcijos (“K.”—L. J.) pasta
ba: čia aplinkiniu keliu pasaky
ta, kad Lietuva dėtųsi prie So
vietų Sąjungos. Tai jau yra ki
šimas komunistų politikos Į A- 
merikos Lietuvių Kongresą. Dėl 
šitokios propagandos skilo kon
ferencija Brooklyne, o dabar 
jau ir New Jersey valstijoj tas 

' ardymo darbas vedamas. Toliau 
mes šito netoleruosime. Jei ko
munistai nori agituoti už Sovie
tų Rusiją, tegul jie daro tai sa- 
io partijos mitinguose, bet ne 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
konferencijose. .Kongresas yra 
Įsteigtas ne komunistų propa
gandai platint, bet padėti Lietu
vos žmonėms demokratinę tvar
ką atsteigti. šituo klausimu mes 
visi sutinkam ir galim veikti be 
ginčų. Bet tarptautinės politi

škos klausimais musų nuomonės 
[skiriasi ir čia bendro darbo ne
gali būti. Austrijos ir čekoslo- 

| vakijos istorijos parodė visam 
į pasauliui, kad sutartys su di
desnėmis valstybėmis nėra jo
kia mažoms valstybėms apsau
ga nuo “agresorių.” Todėl tik 
politiški analfabetai gali pasa
kot, kad susidėjus Lietuvai su 
Sovietais ar Rumunija bus ap
saugota jos nepriklausomybė. 
Sovietai yra garantavę Lietuvai 
ir Vilnių, o kur Vilnius dabar? 

[Ir ko verta toji garantija? Tai
gi, susimildami, neneškit šitų 
klausimų Į Amerikos Lietuvių 
Kongresą, nes mes jais negalė- 

[sime susitarti ir ALK negalės 
(pliau veikti.

Pirmiausia, iš to “Keleivio” 
Į redaktorius suprato, jog rezo
liucijoj “aplinkiniu keliu pasa- 

1 kyta. kad Lietuva dėtųsi prie 
[Sovietų Sąjungos?”

Rezoliucijoj nei Sovietų Są
junga, nei jokia kita valstybė 
neįvardyta. Jei “K.” redakto
rius mano, jog prieš agresorius 

I ir mažųjų tautų smaugikus ko
vą teveda tik Sovietų Sąjunga, 
tai jis butų dar “kairesnis” ir 
už komunistus. Komunistai nie
kados netvirtino, jog gynimas 
demokratinių mažųjų valstybių 
yra išimtinai Sovietų Sąjungos 
monopolyje.

Antra. Draugai socialistai la
bai atkakliai laikosi teorijos, 
jog Amerikos Lietuvių Kongre
sas esąs įsteigtas vien tik pa
gelbėjimui Lietuvos liaudžiai at
steigti demokratinę santvarką 
Lietuvoj ir nieko daugiau.

Tiesa, šis musų programos 
punktas įrašytas pačioje pir
moje vietoje veikimo programe 
Clevelando suvažiavime 1936 
metais. Bet reikia nepamiršti, 
jog po to situacija yra daug pa
sikeitusi. Kada tvėrėsi ALK dar 
nebuvo tokių pavojų iš agreso
rių pusės nei Lietuvai, nei ku
riai kitai mažai valstybei, kokie 
yra šiandien.

/Juk tik teisingai įvertindama 
susidėjusią situaciją ALK na 
cionalė konferencija, pereitą va
sarą Scrantone, praplėtė musų 
veikimo programą. Jei dabar 
skyriai, laikydamiesi Scrantono 
konferencijoj priimtų rezoliuci
jų dvasios, prapliečia savo veik
lą tąja kryptim, tai kodėl reikė
tų sielotis ir šaudytis “ultima
tumais?”

Dabar kas liečia “svetimų 
klausimų” įnešimą į ALK. 
Draugai socialistai gal mano, 
jog ir pasisakymas už gynimą 
Lietuvos nepriklausomybės yra 
Kongresui “svetimas” klausi
mas, jei tą klausimą iškelia sky
riai savo konferencijose. Tuom 
tarpu nacionalė Kongreso kon
ferencija Scrantone nemanė, 
jog nepriklausomybės gynimas 
yra “svetimas klausimas.” Kon
ferencijoj priimtoj rezoliucijoj 
šiuo klausimu Kongresas seka
mai pareiškė:

“Amerikos Lietuvių Kongre
sas griežtai pasisako už gynimą 
Lietuvos nepriklausomybės, už 
teikimą visokeriopos pagelbos 
Lietuvos žmonėms nepriklauso
mybę ginti...”

Pagaliau ir tas punktas New 
Jersey skyriaus priimtoj rezo
liucijoj, dėl kurio “Keleivio” re
daktorius taip labai susirupįno, 
veik žodis žodin kopijuotas iš 
Scrantono konferencijoj priim
tos rezoliucijos. Scrantono rezo
liucijoj šiuo klausimu sekamai 
pasisakyta:

“...Todėl savo nepriklausomy
bės apsaugojimui Lietuva pri
valo kooperuoti su tomis tauto
mis, kurios gina taiką nuo fašis
tinių ir militaristinių agreso
rių.”

Kiek skirtumo surasime tar
pe vienos ir kitos rezoljucijų? 
Aš nematau jokio. Vienoj rezo
liucijoj pasakyta, jog išlaikyj 
mui Lietuvos nepriklausomybės 
dabartinė vyriausybė privalo 
“dėtis su tom valstybėm, kurios 
bendrai kovoja prieš agreso
rius,” o kitoj, jog “koperuotų su 
tomis tautomis, kurios gina tai
ką.”

Skirtumą gal įmato tik drg. 
“Keleivio” redaktorius, nes 
Scrantono konferencijoj jis pats: 
buvo rezoliucijų komisijoj, o; 
New Jersey skyriaus konferen
cijoj rezoliucijas priėmė tame 
skyriuje priklausančių organi
zacijų atstovai.

Taigi, pasirodo, jog tie visi 
užmetinėjimai ir grūmojimai 
“nebegalėj imu toliau bendrai 
veikti,” yra visai bereikalingi. 
Priešingai, prie dabartinės si
tuacijos ALK savo veiklą turė
tų ne siaurinti, bet dar plėsti. 
Tik tokiu keliu eidąmi įgysime 
didesnį lietuvių masių pasitikė
jimą ir paramą.

Tokie šaudymais! “ultimatu
mais,” kokius daro draugai so
cialistai gali patikti tik fašistų 
agentam Amerikoj. Man vienas 
brooklyniškis draugas rašo, jog 
Smetonos agentai jau giriasi, 
kad netrukus jie “užvaldysią” 
SLA., nes, girdi, socialistai “jau 
baigia griauti” Amerikos Lietu
vių Kongresą.

Žinoma, tokis smetonininkų 
pasigyrimas dar toli nuo tiesos. 
Bet kad Amerikos Lietuvių 
Kongrese dalykai galėtų ir tu
rėtų eiti daug sklandžiau, tai 
neginčytina. Ir tas priklauso 
netik nuo komunistų ir socialis
tų, kurios sriovės sudaro vado

vybę, bet taip jau nuo daug di
desnės masės žmonių, kurie ne
priklauso nei jokiai partijai, bet 
visa širdžia remia Amerikos 
Lietuvių Kongreso programą.

L. Jonikas.

Redakcijos žodis: Visų pir
ma. drg. Jonikas ne vietoj var
toja žodį “ultimatumas.” Prie
rašas prie New Jersey apskri
čio rezoliucijos nebuvo joks 
“ultimatumas,” tik redakcijos 
pastaba, kad šitokios rezoliuci
jos kenkia sklandžiam Kongreso 
darbui, ką jau aiškiai parodė 
Brooklyno incidentas.

Drg. Jonikas sako, kad New 
Jersey skyriaus rezoliucija bu
vo “veik žodis žodin” nukopi
juota iš tos rezoliucijos, kuri 
buvo priimta Amerikos Lietu
vių Kongreso konferencijoj 
Scrantone, todėl protestuoti 
prieš ją negalima. Vadinasi, kas 
Scrantone pasakyta, tai turi 
but šventa.

Tačiau kas buvo nutarta Cle
velando suvažiavime, tai šian
dien jau ne šventa, nes “reikia 
nepamiršti, jog po to situacija 
yra daug pasikeitusi.”

Jeigu drg. Jonikas pripažįsta, 
kad situacijai pasikeitus reikia 
keisti ir taktiką, tai jis turėtų 
neužmiršti, kad ir po Scranto
no konferencijos situacija yra 
daug pasikeitusi. Kai Scrantone 
mes svarstėm Lietuvos klausi
mus, tai tuomet pasaulis da ti
kėjo, kad maža valstybė gali ap
saugoti savo nepriklausomybę 
prisidėjusi tam tikromis sutar
timis prie didesnių valstybių, o 
ypač prie tų, kurios gina taiką 
nuo fašistiškų užpuolikų. Bet po 
Austrijos ir Čekoslovakijos įvy
kių pasirodė, kad tokios sutar
tys mažų valstybių negali nuo 
užpuolikų apsaugoti. Taigi 
Scrantono rezoliucija šiandien 
jau netenka prasmės ir mes ja 
nebegalime vaduotis.
'• Ttti viena.

Antra, nelogiška butų kovoti 
prieš tautininkų diktatūrą ir 
tuo pačiu laiku mokyti ją, su 
kokiomis valstybėmis ji turėtų 
dėtis savo pozicijai sustiprinti) 
Scrantono rezoliucijoj irgi pasa
kyta, kad Amerikos Lietuvių 
Kongresai pasižada teikti viso
keriopą pagalbą tik Lietuvos 
žmonėms savo nepriklausomy
bę ginant, bet ne tautininkų 
diktatūrai.

Todėl “Keleivio” redakcija jjr 
pridėjo prie New Jersey draugų 
rezoliucijos pastabą, kad tokių 
rezoliucijų, kaip jų, negalima 
toleruoti, jeigu mes norime kad 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
veiktų sklandžiai. O meš;'to .no
rim. Ir todėl mes sakom, >kad 
A. L. Kongreso konferencijos^ 
neprivalo but keliami tokie 
klausimai, kuriais socialistų ir 
komunistų nuomonės skiriasi. 
Jeigu draugai komunistai šitos 
taisyklės laikysis, tai ginčų ne
bus. Bet jeigu jie nėš į Kongre
są savo partijos politiką, tki 
mes sakome, kad ALK negalės 
tuomet veikti.

Taigi klysta drg. Jonikas ma
nydamas, kad socialistai stato 
komunistams “ultimatumus” 
norėdami Kongresui kenkti. Te
gul tik draugai komunistai ne
naudoja Kongreso savo politi
kos tikslams, o tuomet “ultima
tumų” nebus ir Kongresas veiks 
gražiai.

Nors drg. Jonikas kritikuoja 
“Keleivio” redaktorių, tačiau 
faktas yra toks, kad iš visų A- 
merikos Lietuvių Kongreso sky
rių sklandžiausia ir sėkmin
giausia veikia Massachusetts 
valstijos skyrius, kuriam pirmi
ninkauja “Keleivio” redakto
rius. Mums rodos, kad iš Massa
chusetts skyriaus galėtų pasi
mokyti ir kiti.

ŽODYNĖLIS
L1 ET U VISK AI - A NG IJŠK AS IR 

A N G LIS K AI - L LET U V Iš K AS, 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.”
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KAS SKAITO. RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

AMERIKOS I IETUVTŲ GYVENIMAS ".CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Ugniagesiai Neša Sudegusius Draugus.

Po Jurgelionio apsilankymo
Vasario 19 dieną musu 

kolonijoj Įvyko bendras 
SLA kuopų vakaras, kuria
me dalyvavo ir “Tėvynės” 
redaktorius brolis Jurgelio
nis.

Apie dvyliktą valandą 
dienos laiku buvo surengti 
pietus viešbutyje,' kur daly
vavo keliasdešimtis vietos 
veikėjų ir profesionalų. Po 
gardžių pietų buvo pasaky
ta ir keliatą kalbų. Toast- 
masteriu buvo musų gerbia
mas veikėjas Dr. J. T. Vit
kus. Po pietų visi nuvažiavo 
i Lietuvių Kulturinį Darželį, 
kur brolis Jurgelionis pasa
kė prakalbą. Fotografas 
Naunčikas padarė keliatą 
nuotraukų.

Iš ten visi grįžo Į salę, kur 
jau susirinkę žmonės lau
kė. Salėj programa prasidė
jo apie 6 valandą vakaro. 
Dainavo musų vietiniai dai
nininkai, kurie mums visuo
met pasitarnauja, ir už tai 
mes jiems labai dėkingi. 
Dainininkai buvo šie: p. 
Krasnickas, p-lė Rožė Luko- 
ševičiutė, p-lė Bronė Rasi- 
liutė, p-lė A. Miliauskaitė ir 
p. Žitkus. Pianu solo pa- 
skambimo jauna pianistė, p. 
Bendleriutė. Dainininkams 
pianu akompanavo ponia A. 
Wilkelis.

O ant galo kalbėjo brolis 
Jurgelionis. Galima visiems 
pasidžiaugti, kad savo tarpe 
turime tokiu žmonių, kaip 
Jurgelionis. Išgirdęs jį kal
bant žmogus gali daug ko 
pasimokyti savo gyvenimo 
ateičiai. Jis kalba aiškiai 
nuosekliai ir jausmingai, 
taip kad kožnas jo pasaky
tas žodis sminga klausyto
jui į širdį. Tik labai gaila, 
kad brolio Jurgelionio svei
kata yra sumažėjusi. Bet 
mes tikimės ir linkime, kad 
greitu laiku jo sveikata pa
sitaisys. Tokie žmonės 
mums reikalingi.

Komisija taria visiems 
ačiū, kaip programos daly
viams, taip ir visai publikai 
už tokį gausų atsilankymą. 
O kuopoms yra geras pa- 
vyzdis, kad bendrai vei
kiant pasekmės daug geres
nės.

Gaisro slastai.
Ugniagesių viršininkas 

skelbia, kad Clevelande yra 
daugiau kaip 300,000 gyve
namų namų, kurie neturi 
atsargos išėjimo gaisrui ki
lus. Pora sąvaičių atgal bu
vo toks įvykis, kur keturi 
žmonės mirtinai sudegė. 
Daugelyje namų gyvena po 
keliolika šeimynų, bet yra 
tik vienos durys išėjimui 
laukan. O kada gaisras api
ma tas duris, tai išeiti lau
kan visiškai negalima. Atei
tyje busią uždrausta gyven
ti tokiuose namuose, kur nė
ra apsaugos.

Užmiršta apie save.
Smetonos kavalierius sa

vo “Dirvukėj” vis kabinėja
si prie įvairių srovių žmo
nių už aukų rinkimą viso
kiems reikalams ir vis įieš
ko atskaitų. Bet butų daug 
gražiau, jeigu tas vyiukas 
paskelbtų savo atskaitas ir 
parodytų, kiek jis pats su- 
inko aukų. Pavyzdžiui, į 

VVS. parengime jis rinko 
aukas kokiems ten ginklams 
pirkti ir buvo pranešta, kad 
‘urinko “apie 10 dolerių.’’ 
Bet tas “apie” nepasako 
nieko aiškaus. Be to, žmo-: 
nes, kurie aukavo tiems' 
“ginklams,” norėtų žinoti 
kokių “ginklų” už tuos pini
gus nupirkta ir kas tais' 
“ginklais” padaryta ar bus) 
daroma. Taigi, vietoj kabi-j 
nėtis ir jieškoti atskaitų iš, 
kitų, musų Galis visų pirma 
turėtų paskelbti savo atskai- Į 
tas.

Policmanas norėjo pasisa
vinti $1,000.

Vienas Clevelando poli- 
cistas nuėjo į banką pinigų 
mainyti, ir be mainant ban
ko klerkas padavė jam tūks
tantinę vietoj šimtinės. Vė-i 
liaus banke apsižiūrėjo kas' 
atsitiko ir kreipėsi pas poli- 
cistą, bet šis jau norėjo užsi
ginti gavęs tokią sumą pini
gų. Tačiau viskas buvo su
rasta, bankui pinigai sugrą
žinti, ir policistas neteko 
savo darbo už neteisingumą.

Nauja pora.
Šiomis dienomis apsivedė 

vietos lietuviams gerai žino
mas veikėjas Antanas Zda
nys su Magdalena Karpavi
čiūte. Zdanys yra ilgametis 
šio miesto gyventojas ir 
daug pasidarbavęs lietuvių, 
tarne. Savo jaunesnėmis. 
dienomis jis yra daug prisi
dėjęs prie scenos ir chorų. 
Taigi reikia palinkėti p. 
Zdaniui ir jo naujam “šon
kauliui” kuo geriausios klo
ties naujai sukurtame gyve
nime.

Vėl nori kelti taksas.
Miesto sukčiai politikie

riai vėl rengiasi kelti mokes
čius ant nuosavybių. Sako, 
miestui trūksta pinigų. O ar 
yra kas kada girdėjęs, kad 
miestams ar valstijoms pi
nigų netruktų? Nežiūrint 
kiek piliečiai sumoka, politi
kieriams vis trūksta. Laikas 
jau piliečiams susiprasti ir 
atmesti visas tas nereikalin
gas taksas. Žmonės mažai 
dirbdami vargiai gali užsi
mokėti ir dabartinius mo
kesčius.

Clevelande lankėsi risti- 
kas Gansonas ir pasakojo, 
kad jam grįžtant iš Floridos 
įvykusi nelaimė, kurioje jis 
kiek susižeidęs ir sudaužęs 
savo automobilių. Jis turė
jęs grįžti traukiniu.

>
A.I-ANGI.IŠKAS IR 
ETUVlšKAS, telpa 
abai parankus turėt 
ii apdarytas dirbtine 
pių. Kaina $1.00. ,Pa- 
csnio kišeninio žody- 
ilboje nėra. Gauna-

Vasario 12 dieną būrelis 
žmonių po Karpiaus vado
vybe turėjo parengimėlį 
Lietuvių salėj. Minėjo Lie
tuvos nepriklausomybę. Ka
dangi Karpiaus įtekmė ma
ža, tai ir publikos nedaug 
atsilankė. Tokis paminėji
mas turėtų būti surengtas 
bendromis spėkomis ir vi
siems lietuviams, dalyvau
jant.

Vienas lietuvis apleido 
savo moterį ir nenorėjo jai 
duoti jokios pašalpos. Bet 
teismas prisakė mokėti tam 
tikrą sumą kas savaitė. Mat, 
lengviau moterį gauti, negu 
nusikratyti.

Policija rado žmogų su 
perskelta galva. Nuvežus į 
ligoninę, mirė. Jo drapano
se rado $2,656 pinigų.

Syracuse mieste, New Yorko valstijoj 
prislėgė 8 ugniagesius. Visi 
savo draugus.

anądien gesinant degantį namą sugriuvo siena ir 
jie žuvo, šis vaizdelis parodo ugniagesius nešant sudegusius

Subruzdo imti pilietiškas 
popieras.

Ateiviai sujudo imti pilie
tybės popieras. Manoma,

/Š AMERIKOS DARBO PARTIJOS 
BROOKLYNO LIETUVIŲ SKYRIAUS.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kriaučių susirinkimą?.
Vasario 22 buvo kriaučių 

54 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Iš Pildomosios 
Tarybos d. V. Packevičius 
pranešė, jog ALK Brookly- 
no skyriaus sekretorius J. 
Kuodis prašęs, kad kriau- 
čiai leistų savo pirmininką 
Kongreso prakalbose kal
bėti. Pildomoji Kriaučių 
Taiyba nutarusi savo pirmi
ninko neleisti, nes ALK 
Brooklyne skyrius skilo, iš 
jo pasitraukė socialistai ii 
jiems pritariančios organi
zacijos. Siunčiant savo pir
mininką kalbėti kriaučių lo- 
kalo vardu, galėtų atsinau
jinti senos peštynės, senos 
frakcijinės kovos. O tų tuš
čių kovų šiandien jau niekas 
nenori, sako V. Packevičius. 
Dėl to visi Pildomosios Ta
rybos nariai ir nutarę savo 
pirmininko toms prakal
boms neduoti. Be to, sako 
V. Packevičius, P. T. pa
siuntė ALK Brooklyno sky
riui paraginimą, kad jis pa
sistengtų atsteigti santaika. 
Šį pranešimą kriaučiai pasi
tiko delnų plojimu.

Iš New Yorko unijos įstai
gų, kaip Joint Boardo, Joint 
Trade Boardo ir Board of 
Directors padalyti praneši
mai, kad kriaučių padėtis 
labai prasta ir darbų nėra. 
Ir nežiūrint visa to, New 
Yorko kriaučių darbas vis 
dar vežamas į kitus miestus, 
kas sudaro dar blogesnę pa
dėtį New Yorko ir Brookly
no siuvėjams. Amalgameitų 
unija stengiasi išvežamą 
darbą sulaikyti, bet tai nėra 
taip lengvas darbas.

Delegato V. Michelsono 
raportas apie lietuviškas 
dirbtuves buvo gana smulk
meniškas ir įdomus. Jis pa- 

, kad penkios lietu- 
.... „Jaučių dirbtuvės dir- 

J ba, galima sakyti, pilną lai
ką, o kitos po dvi, tris die
nas. Anot jo, “vargiai yra 
kada nors buvę tokie blogi 
siuvėjams laikai, kaip šiais 
metais. Darbo nėra, darbi
ninkai nuvargę nuo seniau, 
o dabar juos da daugiau ne
darbas spaudžia. Todėl uni- 
jistai daro visokių priekaiš
tų ir delegatui ir visai uni- 

vi«a Pa- iai- Netik darbininkai nepa- 
- sitenkinę, bet ir kontrakto- 

riai bruzda. Ir jie (kontrak- 
!toriai) laikė susirinkimą ir 
įdavė unijai reikalavimą, 
kad ką nors dalytų su išve

damu darbu iš New Yorko.”

PATERSON, N. J.
Iš lietuvišku dirvonų.
Pasakysiu, kiek musų 

Jonijoj randasi lietuviškų 
draugijų ir kliubų-

(1) Neprigulmingas Pi
liečių Pašalpinis Kliubas, 
prie kurio priklauso įvairių 
pažiūrų žmonės. Tai yra 
turtingiausis kliubas nariais 
ir pinigais. Kartais jis daly
vauja ir politikoje.

(2) Šv. Kazimiero Pašal
pinė Draugija, (3) Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
101 kp., (4) Susivienijimo 
Lietuvių Darbininku 123 
kuopa, "(5) Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinė Draugija, (6) 
ALLD. 84 kuopa ir LDD 1 
kuopa. Ir dar nesenai įsikū
rė Moterų Kliubas. Dabar 
teko girdėti, kad organizuo
jasi da ir Lietuvių Socialis
tų Sąjungos kuopa. Yra dar 
Šventos Onos Moterų Drau
gija ir Šventos Cecilijos 
Choras.

Taigi Patersone randasi 
11 draugijų, neskaitant pa
rapijos ir bažnyčios. Iš ša
lies žiūrint gali išrodyt, kad 
Patersono lietuviai turi but 
labai turtingi, nes užlaikyti 
tiek daug organizacijų rei
kia juk pinigų. Bet tikreny
bėj tai Patersono lietuviai 
tuibut biedniausi netik New 
Jersey valstijoj, bet ir viso
se .Suvienytose Valstijose. 
Jie neturi nei savo namo, 
nei svetainės, nei parko. Jie 
tiek nusipolitikavę kad vie
nas kitam nepasitiki.

Streikas laimėtas.
Phoenix’o skalbyklos dar- 

streikavo 6 savai
tes, reikalaudami geresniu 
sąlygų. Bosai buvo prispirti 
prie sienos ir turėjo darbi
ninkų reikalavimą išpildyti.

ko

Pereitame Amerikos Dar-irium išrinko pažangų Cul- 
' kuris tuojau 

tuvių Skyriaus susirinkime, paleido iš kalėjimo seną 
’ / » 17 vasario, be darbininkų kovotoją, Tho- 

kitų dalykų buvo patiektas mą Mooney, 
platus raportas iš šio skv-1 
liaus veiklos. Iš to praneši- kaip žinote, 
mo paaiškėjo štai kas:

1. Per 1938 metus musų man. Jungtinių Valstijų se- 
skyrius paaugo 78 nariais, natoriai Robert Wagner ir

2 Musų Amerikos Darbo James Mead. Jeigu ne Ame- 
Partija praeitose nominaci- rikos Darbo Partija, tai mu- 
jose nominavo Antaną Bub- sų pažangus žmonės nebūtų 
nį ir jaunąjį Antaną Linkų į 
valstijos konvenciją, Kings 
County konvenciją, valsti
jos konstitucinę konvenciją 
ir teisių konvenciją. Ir jie 
dalyvavo visose tose kon
vencijose.

3. Peržiurėjus visų perei
tų metų protokolus, pasiro
dė, kad visgi musų nariai la
bai mažai teveikė.

4. Reikia pranešti, kad 
musų skyrius . pernai 3 rug- 

Ipiučio buvo surengęs pikni
ką Dexter Parke, bet pikni
kas nepavyko ir skyriui pa
sidarė $60.00 nuostolio.

5. Kaip žinoma, Republi
konų Partija pereitą rudenį 
rinkimuose daug laimėjo. Ji 
pravedė 8 naujus senato
rius, 81 kongresmaną ir 15 
naujų gubernatorių. Gi de
mokratai teišrinko 3 naujus 
gubernatorius. Dabar Kon
grese yra 262 kongresmanai 
demokratai ir 170 republi
konai, gi pirma demokratai 
turėjo 333, o republikonai 
tiktai 89. Senate dabar de
mokratai turi 69, o republi
konai 23. Gi pernai demo- 
kratai turėjo 76 senatorius,* 
c republikonai tik 15.

Pereitais rinkimais .labai J 
nukentėjo darbiečiai. Mi- 
chigano valstijoje rinkimus 
pralaimėjo Frank Murphy. Kenberma Rd., Dorchester, 
Mes visi žinome, kaip pro- Mass., pereitų metų 26 gruo- 
gresyviškai veikė Murphy 
per automobilistų streiką 
toje valstijoje. Mes žinome, 
kaip Minnesotos valstijos 
pralaimėjo rinkimus darinė
tis gubernatorius Benson. 
Winconsinas, kuris buvo 
Progresyvių Partijos vado
vybėje, irgi pralaimėjo pe
reitus rinkimus. Pennsylva
nia irgi buvo “new deal” ■ tas. S. Janulis, J. 
valstija. Jos gubernatorius J. Siaurys, S. Petrulis ir J. 
buvo plačiai žinomas demo- Lukošius. Smulkiais sumetė 
kratas Earle. Bet ir čia de- 20c. Viso $5.45. Pašto mo- 
mokratai pralaimėjo, o lai- ney orderį gavau ir perda- 
mėjo republikonai. Gi Ore- viau iždininkui, 
gono valstijoje darbiečiai Varde sergančio 
nukentėjo 
nes i‘ 
džiausi reakcionieriai, kurie 
tuojau išleido įstatymą prieš 
darbininkus, uždraudžiant

kad šiais metais pilietybės'įj0 pal-tijos Brooklyno Lie- berta Olsoną, 
popieras gaus apie 10,000 tu>i ■ - • • • •- ■
ateivių. Jų tarpe daug bus ii į.*'.*>* 
lietuvių. Nežinia dėlko tiek - -
daug ateivių iki šiol nieko 
apie pilietybę nemanė, vis
ką leido juokais. Yra daug 
tokių, kurie Amerikoj išgy
veno kone visą savo amžių, 
o nepasistengė tapti pilie
čiais. Rodos, kožnas turėtų 
suprasti, kad gyvenant bet 
kurioj šalyje yra svarbu jos 
piliečiu būti.

New Yorko valstijoje, 
tapo išrinkti 

gubernatorius Herbert Leh-

ir

Šiomis dienomis Cleve
lande lankėsi “Laisvės” re
daktorius A. Bimba. Bet 
kiek teko girdėti, tai jau 
nebe visi komunistai prita
ria jų reikalams. Nekurie 
net ir į posėdį nebuvo pa
kviesti.

Jonas Jaras.

HOLYOKE, MASS.
Beveik visi skaito “Keleivi”

Musų mieste yra apie 56,- 
000 gyventojų, o lietuvių y- 
ra tik 26 šeimynos, bet “ke
leivį” skaito beveik visas 
100 nuošimčių. Kitų laikraš
čių čia nedaug pareina, tik 
keli egzemplioriai 
vės,” viena “Dirva,'

‘Lais- 
viena 

“Vienybė” ir, rodos, vienas

laimėję rinkimus.
Amerikos Darbo Partija 

pernai gavo 415,884 balsus.
New Yorke mes da išrin

kome kongresmaną Vito 
Marcantonio ir vieną assem- 
blymaną. Abudu iš Bronxo.

Musu Rubsiuvių Amalga- bininkai 
meitu Unija pastatė- vice
pirmininkę Dorothy Bellan- 
cą ir sekretorių Joseph 
Schlossbergą i kongresma-

Nakties laiku piktadariai 
išsilaužė į lietuvio Jurgio 
Žebrio krautuvę ir išnešė 
prekių už keliasdešimts do
lerių. Drg. Žebrys užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę 
prie Five Points. Pereitais 
metais vagys taipgi buvo 
apkraustę jo krautuvę. Vis 
žmogui skriauda.

Lietuvių Kult. Darželio 
Sąjunga rengia didelį baza- 
rą 11—12 kovo dienom Lie
tuvių salėj. Komisija dar
buojasi, kad padarius kiek 
pelno.

Šiomis dienomis mirė An
tanina Kleiza nuo 3402 
Ralph avė. Ji buvo sulauku
si vos tik 57 metų amžiaus. 
Liko vyras ir du sūnus, Jur
gis ir Juozas.

“Darbininkas.”
Yra viena pašalpinė drau

gija, prie kurios priklauso 
beveik visi. Dabar į draugi
jos komitetą išrinkta du čia 
augusiu jaunuoliu, tai pir
mininkas ir finansų rašti
ninkas.

Yra ir Kliubas, kuris turi 
pasisamdęs salę, kurioj bū
na laikomi visi lietuvių susi
rinkimai.

Pirmininkas Ant. Ranga- 
lis (brooklynietis) nors čia 
gimęs, bet gerai, kalba lietu
viškai ir gabiai veda susirin
kimus. Finansų raštininkas 
Jonas Ragelis irgi gerai sa
vo pareigas atlieka.

Nors lietuvių kolonija čia 
nedidelė, bet yra jau gero
kai įsigyvenusių biznierių. 
Žebrauskas turi valgomų 
daiktų krautuvę, o Paulaus
kas krautuvę ir aludę. Kmie
liauskas turi cigarų, saldai
nių ir kitokių smulkmenų 
parduotuvę. Turim net ir lie
tuvį graborių, tai W. Aren
tas. Prie jo kreipiasi ir len
kai.

Beje, turime ir vieną al- 
dermaną at large, tai čia gi
męs jaunuolis Williamas 
Žebrauskas.

Pagaliau turime D-rą E. jiems pikietuoti ir tt. 
Abbotą, galvos, akių ir au
sų specialistą. Jis taipgi lie
tuvis.

Lietuviai darbininkai čia 
dirba daugiausia popieros 
pramonėj; kitose įmonėse 
mažiau.

Miestas užlaikomas labai 
švariai ir gražiai. Mikutis.

ūuiiiuftMjei gcj i nuilsi coiiid.- įminu i rindid viii i<į lapnuvu. 

nūs, bet jiedu nepraėjo. Do-1 Vasario 8 d. kontraktas bu- 
rothy Bellanca gavo 118,000 vo pasirašytas su CIO unija.
balsų, o jos oponentas gavo Pripažinta “closed shop,” ° ° ° 11 
134,000. Jcbeph Schloss- 44 valandų savaitė, 361A 
berg gavo 14,700 balsų, o jo cento už valandą ir nusant- 
oponentas 43,000. |ros mokesties už viršlaikį.

Kaip jau minėjau, reakci- Savaitė vakacijų su užmo- 
jonieriai republikonai daug 
laimėjo, todėl mes darbie
čiai turime labai saugotis, 
kad jie nesunaikintų “nau
josios tvarkos” (new deal) 
busimuose prezidento rinki
muose. Todėl mums yra la
bai svarbu stiprinti Ameri
kos Darbo Partiją. Visus iš
tisus metus turime darbuo
tis, veikti, kiek tik pajėgia
me. Antanas Linkus, Jr.,

ADP. B. L. Skyr. sekret.

kesčių.
Tai yra didelis laimėji

mas. Patersone pradeda įsi
galėti unijos. Unijos prade
da organizuotis maisto krau
tuvėse, drabužių krautuvėse 
ir neužilgo apims 1 ‘ _ ~ 
tersono industriją. Butų ge
rai, kad unija griebtųsi or
ganizuoti ir Wrighto aero
planų fabriką. J. M.

CHICAGO, ILL. 
Aukos kun. Mockui.

Draugai P. Brazaičiai, 35

džio šventė savo sidabrinį 
jubiliejų ir besilinksminda
mi neužmiršo seno laisva- 
manvbės apaštalo kun. M. 
X. Mockaus. Svečiai aukavo 
po 50c.: A. J. Alekna, E. M. 
Aleknienė, P. Žukas, W. V. 
Anesta. M. Anestienė, 
Brazaitis, J. Jankauskas; po 
25c.: J. Taurinskas, J. Šmi-

J. Auškelis,

DETROIT, MICH. 
Ateiviai netenka pašalpų.
Sunkus atėjo laikai atei 

viams 
40,000 bedarbių dirba prie 
WPA, tai dabar visus nepi- 
liečius 
kartą jums buvo sakyta: iš- 
siimkit pilietiškas popieras. 
Neišsiėmėt, tai dabar eikit 
kur norit. Atleido net ir 
tuos, kurie turi pirmas po
pieras, bet antrų da neturi.

Detroite. Čia apie

atleido. Sako, ne

P.

Du bankietai vienu kartu.
P. Tiškaus šeima su gimi

nėmis, pažįstamais ir drau
gais nusprendė iškirsti jam 
šposą, tai suruošti jam “sur- 
prais parę.” Vasario 25 Tiš- 
kų namuose, 27 Norwood 
avė., susirinko apštus buiys, 
kuomet P. Tiškus buvo išė
jęs į miestą, paruošė stalus, 
apkrovė juos užkandžiais ir 
gėrimais ir patamsy laukė 
šeimininko pareinant. Kada 
tas parėjo ir užsižiebė švie
są — nustebo! Pilna stuba 
svečių: giminių, draugų ir 
pažįstamų! Visi jį ir jo žmo-

darbiečiai Varde sergančio senelio 
skaudžiausiai, Mockaus visiems aukavu- 

rinkimus laimėjo di- siems tariu širdingą ačiū. 
Prašau ir kitu geros valios 
ir laisvos minties lietuvių 
pasekti draugų Brazaičių 
pavyzdį ir prie progos pa
rinkti auku tam visuomenėsMes darbiečiai gerai lai- ________ _

mėjome tiktai dviejose vai- švietėjui. Aukas reikia sius- 
stijose? būtent, New Yorke ti į Mockaus Šelpimo Fondą, 
ir Californijoje. Califomi- Fondo sekretorius yra Anta- 
jos valstija buvo valdoma nas Jocius. 135 E. 114th pi., 
reakcinių republikonų per Chicago, Ill., o fondo iždi- 
suvirš 40 metų. Bet perei- ninkas — Steponas Darn
iuose rinkimuose laimėjo brauskas, 56 E. 101 st., Chi- 
darbo žmonės ir gubemato- cago, III. A. Jocius.

LAIŠKAS “KELEIVIUI.”
Langdcn, Altą.—Siunčiu $3.25, 

tai bus už prenumeratą, nes jau 
baigiasi, ir už “Keleivio” Kalen-. ną sveikino ir "linkėjo ko 
dorių. Linkėju visam “Keleivio” 
štabui ilgiausių metų ir geriau
sios kloties ir toliau tąja pat 
linkme. O Maiklui su tėvu lan
kyti mane ir linksminti savo 
juokingais ir įdomiais pasikal
bėjimais. Jau 9 metai kaip “Ke
leivį” skaitau ir nemanau su juo 
skirtis niekuomet. Nors ateina 
ir daugiau laikraščių pas mus, 
bet kaip tik “Keleivį” atnešu iš 
pašto, tuoj aus prasideda varžy
tinės dėl jo, taip kaip Lietuvoje 
musų broliai varžos dėl miško. 
Abu su žmona norime pirma 
“Keleivį” skaityti. Gerai kad jo 

lapai, tai po du pasidalinam; 
kitaip — suplėšytumėm. 
Viso labo, jūsų

A. Kučinskas.

4 
o

geriausio pasisekimo ju
dviejų šeimyniniame gyve
nime.

Tą patį vakarą ' įvyko ir 
antra “surprais parė,” 
tai J. Glaveckui ir jo žmo
nai atžymėti 25 metų ženy- 
binio gyvenimo sukaktį. Po- 
kilis įvyko East New Yorke, 
Mikalausko svetainėje. Gla
veckų parės suruošimu dau
giausiai rūpinosi S. Prūso
kai ir kiti East Newyorkie- 
čiai. Kaip Tiškų, taip ir Gla
veckų “surprais parėse” da
lyvavo daug žmonių. V. Ka
tilius irgi linki kaip Tiš- 
kams, taip ir d. Glaveckams 
ko geriausios kloties.

Vytautas Katilius.
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KAIP GYVENA LIETUVOS DAI
LININKAI.

-—Tegul bus pagarbintas, siu. Čia gal ir tavo teisybė. 
Maike. Sugiedokim, vaike, 
naują karunką: 
Čiru-viru, raita-druli, 
Išsigersim už Pečiulį, 
Už tą vyrą musų slauną, 
Katras šventą pleisą gauna.
Gersim alų, mausim šnapsą, 
Ir pas Dzūką ir pas Kapsą, 
Už Adomą ir už Jievą 
Ir už naują šventą tėvą. 
Čiru-viru, tara-rai, 
Dabar viskas bus gerai!

—Ko čia taip rėkauji, tė- čiuose, 
ve?

t—Maike, aš dainuoju! 
Mano dūšia turi didelę pa
lieką, kad musų tautietis iš
rinktas ant švento tėvo. •

—Kas tau sakė, tėve, kad 
jis musų tautietis?

—Tas matyt iš jo pavar
dės, Maike. Juk Pečiulis, tai 
lietuvis.

—Bet jis ne Pečiulis, 
Pačeli. Reiškia, italas.

—Ar tu šiur, Maike?
—Suprantama.
—Tai išrodo, kad mudu tame amžiuje. Įdomu parna

su zakristijonu turėjom ap- tyt, kaip popiežiaus bažny- 
milką. Mudu rokavom, vai- čia yra atsilikusi nuo pro- 
ke, kad dabar tai jau šiur greso, kaip atkakliai ji lai-

o

—Taigi tas ir parodo, tė
ve, kad popiežius savo tau

pos vardo nepakelia.
Į —Na, tai kodėl apie jį 
taip daug gazietos rašo?

—Rašo apie jį visokiais 
sumetimais, tėve. Visų pir
ma tai daroma dėl biznio. 
Mat, tamsių žmonių, kurie 
Įdomauja popiežiaus linki
mais, da yra gana daug. 
Taigi apsukrus biznieriai ir 
rašo apie jį savo laikraš- 

, kad tie tamsuoliai 
daugiau jų išpirktų. Man 
vienas tokių laikraštininkų 
sakė, kad per popiežiaus 
rinkimus jo laikraščio buvo 
išperkama per dieną 10,000 
daugiau, negu paprastai. O 
10,000 po 3 centus reiškia 
300 dolerių. Taigi čia gry
nas biznis, tėve. Paskui yra 
da ir kitokių sumetimu. Pa
vyzdžiui, įdomu nupiešti tas 

i viduramžių ceremonijas, 
kuriomis popiežiaus dvaras 

'gyvena da ir šiandien, 20-

rnusų tautos vardas pakils 
svetimtaučių akyse.

—O kodėl jis turėtų pa
kilti, tėve?

—Tai kaip tu rokuoji, 
Maike, ar tai nebūtų mums 
unaras, jeigu musų tautos 
žmogus butų šventas tėvas?

—.Jeigu tas keltų tautos 
vardą, tėve, tai prieš kiek
vieną italą reikėtų kepurę 
nusiimti, nes į popiežius be
veik visuomet renkami jų 
tautos žmonės. O ar italus 
kas gerbia dėl to? Priešin
gai, tėve, Amerikoj italas 
turi da prastesnį vardą ir už 
lenką. Iš visų ateivių čia 
daugiausia gerbiami švedai, 
kurie nėra turėję jokio po
piežiaus ir kurie dagi nėra 
katalikai.

—O aš, Maike, kitaip mi- 
slinu. Valuk mano rokun- 
dos, tai šventas tėvas yra di
delė šlovė savo tautai. Žiu-

kosi senoviškų burtų.
—Maike, tu taip nekal

bėk !
—Bet tai yra faktas, tėve. 

Pavyzdžiui, susirenka kar
dinolai, visi vyrai, ir eidami 
rinkti popiežių užsideda 
moteriškus sijonus! Na, ar 
tai ne burtai, tėve?

—Bet jie turi ir kelines, 
Maike.
* —Bet kam jie jas slepia 
))o moteriškais sijonais, tė
ve? Ar žmoniškai apsirengę 
jie negalėtų sau popiežių iš
sirinkti?

—O gal tas reikalinga, 
Maike, kad apsaugot juos 
nuo zlyduko? Juk žinai, 
kad velnias gali išvesti iš 
kelio lygiai vyrą, kaip ir mo
terį ; ale kai vyras užsideda 
moterišką dresę ir pasidaro 
nei vyras, nei moteris, tai 
tada jau pikta dvasia nebe
turi sylos ant tokio stono.

Vienas “L. Žinių” reporte- 
I ris rašo:

Baigusių ir nebaigusių 
Meno mokyklą Lietuvoje y- 
ra apie 500 dailininkų. Iš šio 
skaičiaus vieni turi paštovų 
darbą gimnazijose paišybos 
mokytojais, kiti—tokias pat 
pareigas eina amatų moky
klose, treti dirba audinių fa
brikuose, piešdami naujų 
audinių raštus. Bet visi šie 
pastovų atlyginimą gaunan
tieji sudaro tik mažumą. 
Kaune laisva praktika ver
čiasi reikiamai pragyven
dami 4—5 dailininkai. Keli 
pastoviai dirba prie laikraš
čių redakcijų, kiti du gauna 
dažnus užsakymus iš turtin
gesnių firmų plakatus ga
minti ir tt. Laisvai besiver- 
čiantiem dailininkam daug 
konkuruoja dailininkai— 
mėgėjai, kurie iš tikrųjų a- 
pie meną nieko nenusima
no, žemesne kaina paima 

.darbų vykdymą, bet patys 
nesugebėdami dirbti, sam
dosi Meno mokyklos moki
nius, jiems moka labai men
ką atlyginimą ir taip verčia
si rangovaudami. Jeigu toki 
“rangovai” tinkamai darbo 
neatlieka, o dažnai net su 
avansais dingsta, visa bėda 
metama dailininkų vardui.

Menininkus, kurie per 
per vargus ir skurdą suge
lia kurti vertingus kurinius, 
palaiko valdžios įstaigos, 
pirkdamos jų paveikslus už 
stambesnes pinigų sumas. 
Praėjusioji 20 nepriklauso
mybės metų sukakties pro
ga suruoštoji rudens paroda 
keliatui dailininkų nusišyp
sojo premijomis. Kai tik bu
vo pradėta ruošti toji paro
da, visi dailininkai pabudo, 
kaip lokiai iš metinio miego, 
ir sunešė savo kurinius. Ko
misija vienus priėmė, kitus 
atmetė. Kiek ten buvo zir
zė jin o ir nepasitenkinimo.

P:' Jas rengti lyžtasi ir 
pavieniai dailininkai, bet 
tokias visuomenė menkai 
lanko. Dailininkai skun
džiasi, kad musų visuomenė 
menui nesubrendusi ir jo 
neįvertinanti. Net advoka
tai ir gydytojai retai origi
nalius kurinius perka.

Vienas “dailininkas” sa
vo “kuriniais” ir uždarbiu 
patenkintas. Per dieną jis 
nupaišo 12—15 paveikslų. 
Paveikslus piešia vienodo 
1 urinio: ežeras, pušis, už pu
šies baltas namas raudonu 

. stogu. Netoli namo, ežere 
plauko gulbė. Pušis panaši j 
medį, bet gulbė su namu ly
gi. Paveikslas, net gi su rė
mais, parduodamas už pus
antro lito! Tokius “kuri
nius” dėl pigumo mielai per
ka ir gydytojai ir direkto
riai ir bedarbiai. “Dailinin
kui” 15 paveikslų medžiaga 
kainuoja 5 litus. Per dieną 
jis uždirba, neskaitant lai
ko, kurį užtrunka parduoda
mas, apie 17 litų. Iš tokio 
uždarbio jis gali samdytis 
paveikslų platinimo agen
tus, o pats visą laiką skirti 
paveikslų “liejimui.”

Visi pažįstame Laisvės 
alėjoj dažnai vaikščiojantį 
rudais avies kailinukais ap
sirengusį pražilusį skulpto
rių.
paminklų iškovotai laisvei 
prisiminti, valstybės vyrus 
pagerbti, kovose kritusius 
paminėti. Visus darbus atli
kęs, žiemą jis vaikšto pasty- 
ręs, dažnai be cento prie 
“dūšios,” nevalgęs pietų, o 
garsus vyras! Ir kas meni
ninką kankina? Uždirbtos 
popierinės, kaip ir stambios 
monetos išgaruoja per ke
lias savaites, kūnas persi
sunkia visokiomis gėrybė
mis, ilgai svaigsta galva, bet 
kai baigiasi darbas ir išsise
mia uždarbis, pilvas ir visas 
gyvenimas susiriečia į krū
vą. Jis keikia savo dalią, 
nepatenkintas gyvenimu. 
Drebančiomis rankomis vėl 

[griebiasi darbo. Nulipdo

vieną kitą žymesnio asmens 
biustą ir jieško pirkėjo, bet 
ateina policininkas ir už ne
sumokėtas skolas aprašo 
gipsinius veikėjus, paskel
bia varžytynes, ir vėl daili
ninkas—skulptorius plikas, 
kaip užgimęs.

Menkas tų dailininkų ir 
uždarbis. Kuria, piešia pa
veikslą, nuo juodos duonos 
nuslėptais centais perkasi 
dažus ir drobę, bet nežino, 
ar kas tą jo kurinį nupirks. 

Į ar vietoj nuomos teks jį bu
to šeimininkui atiduoti.

Dailininko darbo kamba- 
lys: visokiomis dažų spal- 

| vomis persisunkęs stalas, 
Jangas nukrautas gabalė- 
lliais dažų, ant jo keli murzi- 
Ini indai su vandeniu ir jame 
sumerkti teptukai; kampe 
— gabalai visokios rūšiesi 
popierio, ant sienų — jokio 
paveikslėlio. Niuru. Daili
ninkas turi pažįstamų ir lau
kia, ar kuris iš jų neateis už
sakyti portreto. Niekas durų 
nepraveria ištisus mėnesius, 
nors jose ir kabo didelė iš
kaba “dailininkas.”

Ir kai darbas lieka bevil
čiu, dailininkas grįžta pas 
tėvus, valsčiuje paima pa
lanką seniūnams iškabas ir 
kelių rodykles tepti, tiltus 
nušmeruoti. Menkas uždar
bis, bet pragyventi galima: 
prie smulkių darbelių atsi
randa dar smulkesni: krau
tuvininkas užsako iškabą, 
ūkininkas pakviečia naują 
lineiką nudažyti, ir lt.

"Berliner Tageblatt’ 
Nekrologas.

Nelabai senai Berlyne su
stojo ėjęs plačiai žinomas 
vokiečių dienraštis, “Berli
ner Tageblatt.” Matyt, jis 
nemokėjo ar nenorėjo tylėti.

“Lietuvos Žinios” dabar 
įdėjo šitokį Breivės para
šytą mirusiam laikraščiui 
nekrologą:

“Berliner Tageblatto” į- 
steigėjas buvo neturtingas, 
gydytojas Rudolfas Mosse, 
trylikos vaikų tėvas. Atsikė
lęs gyventi Berlynan, jis 
1876 m. įsteigė skelbimų 
kontorą. Rinkdavo skelbi
mus ir dėdavo juos į laikraš
čiuose išnuomotus pusla
pius. Tarp to, ką jis gauda
vo iš skelbimų padavėjų ir 
ką sumokėdavo laikraš
čiams, būdavo nemažas 
skirtumas. Biznis vyko ne
blogai, kontoros tarnautojų 
ir skelbimų rinkėjų skaičius' 
didėjo. Kitais metais Mosse 
jau pradėjo leisti savo laik
raštį, pavadintą “Berliner 
Tageblatt,” ir skirtą tik ber
lyniečiams. Laikraštis po 
tiuputį ėjo didyn. Jį reda
gavo prityręs laikraštinin
kas dr. Arturas Levysohnas. 
Jam mirus, vyriausiuoju re
daktorium buvo pakviestas 
to laikraščio atstovas Pary
žiuje, paties Mosse giminai
tis, Teodoras Wolf as, jau 12 
metų išbuvęs koresponden
tu. Nuo to laiko kas žinojo
“Berliner Tageblattą, tas 
žinojo ir Wolfą.

Wolfo redaguojamas dien
raštis laikėsi demokratinių 

Krašte jis daug pastatė i pažiūru ir netrukus tapo įta-
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PASIKALBĖJIMAS SU JOSE RODE- 
RIGUES INFANTE.

Spalių 18, 1900.
Šis liudininkas yra nepraktikuojantis 

advokatas, gyvenęs salose visą savo gyve
nimą ir baigęs šv. Tarno universitetą. Kuo
met buvo klausinėjimas, jis pasisakė esąs 
36 metų amžiaus, klausinėjant apie miny
kų rinktas statistikas Ispanijos valdžiai, 
jam buvo užduoti sekantįs klausimai:

Kl.:—Taigi, kad padauginus mokesčius, 
jie plėšė lopšį ir kapą?

Ats.:—Jie didino lopšį, bet mažino ka
pą. Broliai (minykai) turėjo gąsdinančių 
laiškų sistemą, kurios pagelba jie turėjo 
savo komandoj visus miestelio gyvento
jus. Jie sužinodavo apie jų papročius ir 
namie slepiamus dalykus per išpažintį nuo 
mažų mergaičių, 5 iki 7 metų amžiaus, ku
rios yra verčiamos eiti prie konfesionalo ir 
išpasakoti tiems minykams viską, ką jos 
tik žino apie jų šeimynų gyvenimą namie 
ar kur tik joms pasitaiko nueiti. (Psl. 146.)

KL:—Ką tamsta žinai apie minykų do
rą ir nedorą?

Ats.:—Aš perdaug apie tai žinau. Aš 
nieko neturiu pridurti prie to, ką Senor 
Calderon sako, išskyrus tai, kad galėčiau 
paduoti daugiau vardų.

Kl.:—Ai’ daug tamsta žinai jaunų mo
terų ir jaunų vyrų, kurie butų žinomi kaip 
minykų dukterys ir sūnus?

Ats.:—Pažinojau daugelį ir dabar auk
lėju šešis minyko vaikus.

Kl.:—Ar visi broliai kunigai yra pasi
leidę?

Ats.:—Tikiu, kad jie yra visi pasileidę. 
Kl.:—Ar tamsta manai, kad tai dėlto žmo
nės kilo prieš minykus?

Ats.:—Ne. Jų despotizmas buvo prie
žastis. Suprantama, jų nedorybės irgi pri
sidėjo; bet ji tapo tokiu priprastu daiktu, 
kad i tai nebebuvo atkreipiama atidos. 
(Psl. 146-147.) ♦ ♦ ♦

KL:—Kaltino punykus, kad jų. įstan
gomis buvo deportuojami filipiniečiai. Ar 
tamsta žinai apie tokius atsitikimus?

Ats.:—Mano paties provincijoj dauge
lis minykų, o ypač nabašninkas brolis An
tonio Braho, daug prisidėjo prie deporta
vimo daugelio intekmingų piliečių, o taip
gi prie kaikurių inkalinimo. Aš pats bu
vau minykų auka, nes jie norėjo išsiųsti 
mane Manilon ir ten persekioti mane kri- 
minališkai, bet ačiū gubernatoriui ir mano 
uošviui, kurs yra europietis, aš išsisukau 
iš jų nagi).

KL:—Taigi yra kaltinama, kad jie (mi
nykai) žiauriai elgiasi su žmonėmis. Ką 
tamsta žinai apie tai?

Ats.:—Jie buvo žiaurus ne tik savo tar
nams, mušdavo juos, bet jie taipgi labai 
džiaugdavosi, kada tik turėjo progos ma
tyti žmonių kankinimus ir plakimus, ku
riuos civile valdžia atlikdavo kalėjimuose. 
Kuomet jie būdavo šitų žiaurumo aktų liu
dytojais, su jais vis būdavo kokie-nors 
aukšti Ispanijos valdininkai, ir tie aktai 
buvo papildomi paprastai tik pagal miny
kų reikalavimą.

KL:—Ką tamsta turi pasakyti apie čia
buvių kunigų dorą, palyginant su ispaniš
kų kunigų dora?

Ats.:—Jie stovi beveik ant lygios. Visi 
kunigai, kurie dabar kunigauja, turi tas 
pačias nedorybes.

rėk, visi Amerikos peiperiai 
dabar apie jį rašo. .Į kokį 
tik pleisą, atsiprašant, nenu
eisi, kokį tik popiergalį ne
paimsi, vistu- švento tėvo 
feisas, nors imk ir žegnokis. 
Tai kaip tu gali sakyt, Mai
ke, kad tautai nėra iš to gar
bės? O apie tavo švedus, 
katrie nėra katalikai, gazie- 
tose ir su žvake nerasi ži
nios.

—Bet palauk, tėve, paim
kim šitokį pavyzdį: tegul 
nueina dirbtuvei) darbo pra
šyti švedas ir italas. Pama
tysi, kad pirmenybė vsiuo- 
met bus duota švedui.

—Ant šito punkto tai aš, 
Maike, su tavim nesisprečy-

_ —Tai vistiek butų burtai, 
tėve. Juk ir tu pats juoktu- 
meisi, jei pamatytum jau 
pasenusį žmogų, kuris len
da į moterišką rūbą, arba 
kabina ant savęs baltas fi- 
rankas, kad pasislėpti nuo 
velnio. Ar tai nebūtų juo
kinga? Ir jeigu popiežiaus 
rinkikai šitaip elgiasi, tai 
nenuostabu, kad laikraščiai 
apie juos rašo. Tai nėra jo
kia garbė, tėve, bet greičiau 
sarmata, kad 20-tame am
žiuje da yra žmonių atsili
kusių taip toli nuo progreso.

—Na, tai dabar išsigert 
neisim, Maike. Su šitokia 
savo kalba tu man sugadi
nai visą patieką. Gudbai.

kingiausias, labiausiai ir vi
duj ir užsieny skaitomas lai
kraštis. Jis daugeliui buvo 
pavyzdys, kaip reikia reda
guoti laikraštį, kaip pasi
rinkti ir auklėti bendradar
bius. Tačiau jam dienos ne
buvo lengvos. Jau pirmasis 
redaktorius turėjo keliatą 
sąvaičių atsėdėti kalėjime 
už kanclerio Bismarko įžei
dimą. Didžiojo karo metu 
generolas Liudendorfas taip 
pat jį daug kartu buvo už
draudęs. Po vokiečių revo
liucijos, spaudos laisvės ga
dynėj, “B. T.” galėjo augti 
visu savo spartumu. Jo tira
žas kilo, skaitytojų ir ben
dradarbių skaičius sparčiai, 
didėjo.

Išmestos Gėlės.
Svyruoja ir skundžias palangėje beržas, 
pabalusį kūną vis prausia lietus.
Vienystės dienužės į praeitį veržias, 
man džiaugsmo nebuvo, man džiaugsmo nebus.

Ateina, nueina akimojai klaikus— 
ir žemėj ir skruostuos pėdų daug pridygs. 
Mes visa pažinsim, suprasim po laiko, 
kai visako dulkės ir vardas teliks...

Jaučiu—jau man kalas krutinėję gėlės— 
keroja ir tarpsta karčiam ilgesy...
Tai ilgesio gėlės širdužėj sužėlė, 
tai jos mano galią palengva gesys.

Oi ne, to neleisiu, pagundų šešėliai— 
ne jums suviliot ir paglemžti mane! 
Po vieną ištraukysiu ilgesio gėlę, 
širdy man neaugsit, neželsit, oi ne!

Išrovęs išmesiu Į vėjus ir lietų— 
temindo praeiviai, težaidžia vaikai... 
Aš trokštu, kad mano širdužė galėtų 
kovom ir darbais vėl iš naujo įkaist!

Juoz. Vyt. Varnas.

PASIKALBĖJIMAS SU SENJORU 
NAZARIO CONSTANTINO.

Spalių men., 1900.
Liudytojas gimęs salose, sulaukęs 58 

metų amžiaus, ii- gyvenęs Maniloj nuo to 
laiko kaip pasidaręs advokatu; nore gyL, 
vendamas Maniloj, jis betgi dažnai lanky- 
davęsis Bigano apielinkėje, savo gimtinėj.]

KL:—Kokias politiškas funkcijas pil
dydavo minykai kaimuose, kur jie buvo 
parapijų kunigais, prieš 1896 m.?

Ats.:—Jų politiškos funkcijos buvo' to
kios, kad jie valdė visą šalį ir kiekvienas 
valdininkas ir kiekvienas žmogus turėjo, 
tarnauti jų užgaidoms.

KL:—Ar jus žinote, kokiuose santy
kiuose buvo čia Ispanijos valdžios ir baž
nyčios vyriausi perdėtiniai?

Ats.:—Aplamai kalbant, generolas gu
bernatorius turėjo lenkties prieš bažny-1. 
čios galvą, nes jis gerai žinojo, kad jei jis' 
padarytų kas arcivyskupui nepatinka, tai 
jis labai trumpą laiką tegalėtų būti Filipi
nuose.

KL:—Kokie mokesčiai buvo imami už 
šliubus, krikštynas ir pakasynas? Ar mo
kesčiai buvo plėšikiški, ar ne?

Ats. :—Tas prigulėjo nuo to, kiek turė
jo pinigų reikalaujantis patarnavimo žmon 
gus. Dažnai žmonės turėdavo mokėti ke
turis syk daugiau, negu oficialiai paskirta.1

KL:—Kokia buvo minykų dorovė?
Ats.:—Jie neturėjo jokios dorovės, o iš

pasakoti visas jų nedorybes užimtų peril
gai laiko. Didelis ištvirkimas ir supuvimas. 
(Čia aš noriu pastebėti, kad jeigu liudyto
jai taip atvirai kalbės apie kunigų papro
čius, tai jie paskui gali skaudžiai nukentė
ti nuo kunigu, jeigu tik tie sužinotų, kas 
čia buvo sakoma apie juos.)

Teisėjas Taftas: Aš nemanau to skelbti. 
Aš manau tą suvartoti gaminant komisijos 
raportą. !

KL :—Kada tamsta buvai Balakane, iąr 
žinojai apie kunigu vaikus?

Ats.:—Taip, tamsta. Tarp 1840 ir 1850 
metų kiekvienas kunigas Balakano pro
vincijoj turėjo savo sugulovę. Daktaras 
Joaquin Gonzales buvo Baliuago klebono 
sūnūs ir čia jis turi tris seseris ir dar vieną 
brolį, visi to paties klebono vaikai. Daugy
bė minykų, kurie atvyko čia nuo 1876 m. 
iki 1896 m. ir 1898 m., buvo vis tos pačios 
rųšies, ir jų vaikų išvardijimui reiktų ne
apsakomai daug vietos. Štai, kad ir atsiti
kimas su Balakano provincijos gubernato
rium, kurs vadinos Canova. Jis ištikimai 
pildė savo pareigas ir buvo sąžiningas ir 
teisingas žmogus. Aš tą gerai žinau, nes aš 
ten advokatavau daugelį metų. Šis guber
natorius mėgino suskaldyti minykų prakr 
Ūkuojamus deportavimus. Minykai tada 
susitarė, atėjo pas jį visa krūva ir paklau
sė jo grąsininčiu budu ar jis nori ant toliau 
palikti šitos provincijos gubernatorium, 
ar ne? Jis liepė jiems eiti į peklą. O jie 
jam pasakė: “Na, tai jei nenori čia, būti, 
geriaus prašykis, kad tave perkeltų kui' 
kiton provincijon, nes jei neišsikraustysi 
geruoju, tai nepabusi čia ilgiau kaip tris 
mėnesius.” Į labai trumpą laiką po to jis 
buvo priverstas išsikraustyti.

KL:—Ar tiesa, kad žmonės čia buvo 
taip pripratę prie tų santykių, kokiuose 
minykai gyveno su moterimis, jog ištikru- 
jų tie santykiai jau nebeerzino žmonių ir 
nebekėlė jų keršto prieš minykus?

Ats.:—Tie santykiai prisidėjo prie žmo
nių sukėlimo ir keršto prieš minykus. Šita
me dalyke minykai pavartodavo visą savo 
galybę. Nes jeigu jie užsinorėdavo kieno 

i pačios ar dukters, o vyras ar tėvas pasi
priešindavo minykų geiduliui, tai jie 
stengdavosi deportuoti toki vyrą ar tėvą, 
apkaltinę jį, kad jis yra filibusteriu (maiš
tininku) ar masonu. O kada sykį atsikra
tydavo vyro ar tėvo, tai moterį ar mergai
tę jau jiems būdavo lengva pasiimti į savo 

■ nagus. Aš čia papasakosiu kas buvo atsitik 
j kę musų šeimynoj. Tai atsitiko mano gi; 
j minaičių) vardu Dona Soponce, kurs vedė 
: mergaitę iš Baliuago ir išsikraustė gyveni, 
I ti į Agonoy. Tenai vietinis kunigas, kur? 
pradėjo sekioti jo pačią, davė jam bažny-’ 
čios sekretoriaus vietą, norėdamas laikyti 
jį užimtu ir turėti daugiau progos lįsti prie, 
jo pačios. Kunigui pasisekė atitraukti pat
čią nuo vyro, o paskui jis vyrą deportavo į 

j Puerto Princessa, ties Jolo, kur jis buvo 
sušaudytas kaip “maištininkas.” Kunigas 
ir toliau gyveno su našle ir prigyveno su ją. 
vaikų. To kunigo vardas vra Jose Martin, 
jis yra augustinų “brolis.”

i KL:—Ar jis tebėra čia salose? p 
1 Ats.:—Jis buvo jau senas ir iškeliavo 
atgal Ispanijon. Tai buvo 1891, 1892 ar 
gal 1893 metais.

(Bus daugiau.) ‘f __ j
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Įvairios Žinios.
KINIJOS PARTIZANAI.

“Mažasis karas” didžiojo 
karo šešėly.

Šiuo metu japonai yra už
ėmę 430,000 ketvirtainių 
mylių Kinijos žemių. Visa
me tame plote v?ikia kinų 
valstiečiai partizanai, viso
kiausiais budais kovodami 
su japonais. Vieno Ameri
kos korespondento praneši
mu partizaninis karas la
biausiai išplitęs ir organi
zuotas Šansi, Hopėjaus ir 
Šantungo provincijose. Par
tizanai sudaro vadinama- 
“tautines gynimosi armi
jas.” Ginklų ir sprogstamų
jų medžiagų partizanai pa
sigamina primityviose kai
mų dirbtuvėse, bet nemaža 
jų atima ir iš okupantų. Ap
sirengę ginamosios spalvos 
drabužiais partizanai visur 
tyko užpulti mažesnius ja
ponų burius, japonų trauki
nius.

Partizanų vadovybė turi 
puikiausius telefono ir radi
jo ryšius. Vyriausiame 
partizanų štabe dirba “ge
neralinis štabas,” kurį suda
ro jauni karininkai, atsiųsti 
iš 8 raudonosios armijos, 
Mandžurijos karo veteranai 
ir universitetų studentai 
Anksčiau minėtas Ameri
kos korespondentas vienam 
tokiam partizanų štabui ra
do bevadovaujančius du Pe
kino universiteto fizikos ir 
chemijos profesorius. Pirma 
jie buvo mokslo specialistai, 
o dabar jie yra garsus japo
nų traukinių vertimo specia
listai. Japonai senai sten
giasi juos sunaikinti, bet 
tuo tarpu viršus tų profeso
rių.

Didžiausias partizanų 
darbas yra kelių, geležinke
lių 'ir japonų traukinių 
sprogdinimas ir telefono li
nijų naikinimas.

Paotingo rajone, 90 my
lių j pietus nuo Pekino, apie 
200 partizanų valstiečių 2 
dienas per savaitę skiria ge
ležinkeliams ir kitiems susi
siekimo keliams naikinti. 
Vieną naktį tam burini pasi
sekė išimti 10 straipsnių 
geležinkelio bėgių ir nu
pjauti 28 telegrafo stulpus. 
Tiems sunaikinimams pa
taisyti reikėjo užtrukti 4 
dienas ir išleisti apie 5,000 
japoniškų jenų. Taigi, vie
nas toks buiys per metus 
gali padaryti japonams pu
sę miliono jenų nuostolių. 
Jei sakysim, taip veikia 
tūkstantis tokių burių, tai 
japonų karo išlaidos per 
metus tik dėl to turi padidė
ti apie pusę milijardų jenų. 
O kur dar susprogdinti ir 
sunaikinti su kroviniais trau
kiniai. Tiesa, dabar japonai, 
prieš leisdami krovinių trau-

jo — jie pagadina geležin
kelį tik taip, kad jis lengvą 
traukinį išlaiko, o krovinių 
traukinys vistiek išvirsta.

I Tik per tris mėnesius į 
1 pietus nuo Pekino kiniečiai 
partizanai sunaikino 30 ja
ponų traukinių. Japonai 
verčia kinų valstiečius gele
žinkelius saugoti, o už sura
stą išimtą bėgių gabalą mo
ka po 55 dolerius. Taip pat 
vietos gyventojams įsakyta 

, pranešti apie padalytus su
gadinimus ir pranešėjams 
moka dovanas. Bet pranešė
jų daug neatsiranda, nes 
į partizanai tokius pranešė- 
ijus žudo.
i Keliams ginti nuo parti
zanų japonai išgalvojo net 
juokingą būdą—ant gele
žinkelių jie pristatė karei
viškai aprengtų iškamšų. Iš 
pradžių kinų partizanai tas 
iškamšas tikrai palaikė ja
ponų sargybomis, bet kai 
patyiė, kokios tos sargybos, 
tuo pačiu atsimokėjo japo
nams. Jie pristatė atviruose 
laukuose neva lėktuvų ir 
šarvuočių, kuriuos japonų 
lėktuvai apibėrė bombomis. 
Iš tikrųjų tie “lėktuvai” ir 
“tankai” buvo skuduriniai 
ir popieriniai.

Kinų partizanai turi net 
japonų kareivių drabužius, 
kuriais aprengia savo burius 
ir tuo budu apgaudinėja ja
ponus. Jauni kiniečiai apsi
rengia moteriškais drabu
žiais, išvilioja japonų karei
vius iš jų slėptuvių ir įduoda 
partizanams.

Kinijos karo vadai parti
zanams deda daug vilčių, ir 
juos kaip galėdami organi
zuoja ir remia. Šiandien nei 
viename milžiniškų Kinijos 
plotų kampelyje japonai ne
gali būti ramus. Jų valdžia 
veikia tik miestuose ir pagal 
susisiekimo kelius. Tolimes
nių nuo miestų ir kelių pro
vincijų gilumų japonų val
džia nepasiekia.

ŠIŲ DIENŲ POLITIKOS SENSACIJA
Miuncheno konferencija 

ir Čekoslovakijos padaliji
mas sugriovė visą Europos 
politinę jėgų pusiausvyrą ir 
paneigė Tautų Sąjungos į- 
vestą tarptautiniame gyve
nime tvarką. Dabar vyriau-

i

i

MEKSIKIEČIAI APDAU
ŽĖ VOKIEČIŲ LAIVĄ.

Į Tampico uostą aną 
savaitę atėjo Vokietijos na
cių laivas “Orinoco.” Mek
sikiečiai tuoj įtaisė demon
straciją prieš fašistus ir pra
dėjo svaidyt į laivą akmeni
mis ir bonkomis.

NUŽUDĖ KIDNAPER!.
Floridoj užpereitą savai

tę buvo nužudytas elektros 
i kėdėj Franklin McCall, nu
teistas už pagrobimą ir nu
žudymą turtingo sūnaus. 
McČall mirė elektros kėdėj 
tvirtindamas, kad jis esąs 
niekuo nekaltas ir žudomas 
kaip kankinys.

kinius, paleidžia lengvus 
bandomuosius traukinius. 
Bet kiniečiai ir čia išgudrė-

•«i *« l'Mtriia, Ut’ veika'u.s, kurk 
trnmoRi« ii Kiekiais faktais nurodo 

kaip iki šiol keitŪRl draugijos formos 
talizmas. Kaina ..................... 25c

Vokiečių Armija Leidžias Iš Oro.

čia parodyta, kaip vokiečiai mokina savo kareivius šokti iš 
orlaivių ir leistis parašiutais žemyn, šitas būdas pirmu
čiausia pradėta vartoti Sovietų Rusijoj. Jo tikslas yra nu
leisti kareivius su lengvais ginklais tokiose vietose, kur jie 

1 greitai reikalingi.

San Francisco Parodos Atidarymas.
kadangi jau kurį laiką bol
ševikai buvo iš Europos po
litikos išstumti, jų atstovas 
nebuvo pakviestas į Miun
cheno konferenciją. Sovie
tai dar labiau įsitrauks į Eu
ropą, kai pasirašys preky-

sis valstybių diplomatų rū
pestis ir uždavinys — suras- j 
ti tokią naują Europos pu- eina ekonominės deiybos. 
siausvyrą ir tvarką, kuri 
keistų Tautų Sąjungą ir 
ri bent jau trumpam lai 
patikrintų žmonijai tai

ra-
<u-
<ui

kurios visi trokšta ir dėl ku
rios sielojasi plačiausios 
darbo masės. Reikia atvirai 
pasakyti, kad da nėra tokios 
valstybės, kuri butų pasi
rengusi kariauti; o kitos to 
karo labiausia bijo. Fašisti
nės valstybės, nepajėgda- 
mos karo vesti, ligšiol pada
rė didelius laimėjimus poli
tiniu šantažu. To šantažo 
auka buvo Čekoslovakija, 
savo sąjungininkų vokie
čiams išduota. Atrodo, kad 
tuo tarpu tas šantažas nu
stoja savo svorio, kai fašis
tai pradėjo jį taikyti francu- 
zams ir anglams, i eikalau- 
jant kolonijų. Francuzai ir 
anglai atidavė Čekoslovaki
ją, tačiau nemano atiduoti 
savųjų kolonijų italams ir 
vokiečiams, kadangi savieji
marškiniai artimesni. Pa
skutiniu metu paaiškėjo, 
kad tarp Francuzijos ir An
glijos įvyko kariška sąjun
ga, prie kurios pasisekė 
jiems įtraukti ir Jungtines 
Amerikos Valstijas. Ameri
kiečiai pažadėjo karo atve
ju remti francuzus ir anglus, 
parduodami jiems reikalin
gus karo pabūklus. Tokiu 
budu busimojo karo laimė 
žymiai pakiypo francuzų ir 
anglų pusėn, o tatai jau ge
rokai atšaldė karštas vokie
čių ir italų galvas. Francu
zai ir anglai duoda suprasti, 
kad kolonijų klausimas bus 
taip išspręstas, kaip jie pa
norės, nepaisydami italų ir 
vokiečių reikalavimų.

bos sutartį su Vokietija ir 
Lenkija, su kuriomis dabar

Po įvairių gandu ir kalbų 
apie greitą Vokietijos su So
vietais karą dėl Ukrainos 
susilauksime Romos-Berly- 
no ašies valstybių bendra- 

1 darbiavimo su Sovietais ir 
Sovietų grįžimo į Europą. 
Ar bereikia didesnės politi
nės sensacijos?!

Po ligšiolinių Europoj at
mainų ir naujų valstybių 
blokavimosi tuo tarpu karo 
pavojus laikinai mažėja, ta
čiau nauja Europos politinė 
pusiausvyra da nesusidaro.

“V. ž.”

RADO MUNŠAINO FAB
RIKĄ.

Haveihill, Mass.— Perei
tą savaitę federates valdžios 
agentai čia užtiko didelį 
munšaino fabriką ir rado 
i,800 galionų padalyto al
koholio. Areštuoti 3 italai.

Žinios iš Lietuvos.
(Per Lietuvos Konsulatą.)

Kaunas, kovo 3.—Haaeos 
Tribunolas atmetė Estijos 
14 milionų litų pretenziją 
Lietuvai už Panevėžio-Sal- 
dutiškio geležinkelį.

Klaipėda, kovo 3.—Klai
pėdos Krašto teismo bau
džiamasis skyrius nubaudė 
miesto seimelio pirmininką 
Kulturverbando veikėją ad
vokatą Borch'ertą 2700 litų 

• už savo kliento paslapties 
išdavimą.

Berlynas. — Vasario 28 
naujai paskirtasis Lietuvos 
įgaliotas ministras Vokieti
jai pulk. Škirpa įteikė ski
riamuosius raštus Reicho 

1 Kancleriui Hitleriui.
Dėl ekonominių sunkumų 

italai ir vokiečiai dar negali 
kariauti; tegali karą pradė
ti, o jį baigs kiti. Po karo su 
etiopais ir ispanais italai at
sidūrė didelėj ūkinėj klam
pynėj. Tokį patį gyvenimą 
gyvena ir vokiečiai. Ir iš čia 
kilo didelis netikėtumas. 
Italija ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė prekybos sutartį, o 
Vokietija su Sov. Sąjunga 
veda ekonomines deiybas. 
Tos žinios padarė pasauly 
milžinišką įspūdį ir visus 
nustebino, kadangi da prieš 
keliatą dienų Romos-Berly- 
no ašis organizavo prieško- 
munistinį valstybių bloką ir 
į jį įtraukė Vengriją, su ku
ria Sov. Sąjunga už tat nu
traukė diplomatinius santy
kius. Vengrija laimėjo, kaip 
Zablackas muilu. Patikėjo 
vokiečiais ir italais, prieško- 
munistinio bloko nariais ir 
organizatoriais, o dabar pa
aiškėjo, kad italai pasirašė 
prekybos sutartį su Sovie- 

; tais.
Italija su ūkinės prekybos 

. pagalba išsinarplios iš eko
nominių sunkumų, greičiau 
galės baigti Ispanijos karą, 
o So. Sąjunga vėl galės grįž
ai į Europą, kaip stiprus po
litinis ir karinis veiksnys,

Ar Buvo Kristus?
Išėjo H spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda- apie Kristų 
<aip jisai buvo {dievinta-, ir kai) 
apo Dievo sunuini.

TIKIME Į KRISTŲ- "><lčl turime 
dnoti kaip mytai apie Krislu susida- 
ė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- 
ino nuo pagonų pa~aką apie Kristų 

I Kalėdų ir Velykų šventes, o dabai 
Į trikščionys vadina pagonis bedie- 
I iais Atrasite kad net Biblija neži

no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
. isai buvo nukrvžiavotas

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu 
I i III puslapių. Kaina tikta’ 35 cen 

ai. Galima gauti “Keleivio" afise ar
Oa pas

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

CHICAGO. ILL.

Kaunas, kovo 2 d. išvyko 
į Suvienytas Valstijas kapi
tonas Petruškevičius mokv- 
tis New Yorko ugniagesių 
mokykloje.

Kaunas, kovo 2 d. Seimas 
priėmė kareiviams aprupin- 
įstatymo pakeitimą. Atsto
vas Čaplikas atrėmė Klai
pėdos vokiečių skundus dėl 
kareivių maitinimo. Čapli
kas pareiškė, kad kalorijų 
kiekio atžvilgiu Lietuvos ka
rių maitinimas užima po 
Anglijos antrą vietą pasau
lyje.

IŠ VARŽYTINIŲ PAR
DUODA KELIASDE

ŠIMTIS ŪKIŲ.
Kovo 29 d. Žemės bankas 

savo rūmuose skelbia ūkių 
varžytines už nesumokėtas 
skolas.

Tą dieną iš antrųjų var
žytinių bus parduodami 46 
ūkiai, jų tarpe keli dvarai.
BIRŽUOSE INFLUENCA.

Mieste yra daug asmenų 
sergančių gripu (influenca). 
Nors mokyklose ir gimnazi
joj mokslas nepertrauktas, 
bet dalis mokinių į mokyk
las neina.
KURIE ŽIND I i:

■ štoriukų su 2-3 ruimais užnakaly 
apie Harvard Sq.. Cambridge, Water- 
lowne anie valdžios arsenalą, Brook- 

' line, Dedham, Dorchestery, ar Matta- 
pan apie Blue Hills, prašau man pra
nešti. Už pranešimą ir suradimą ge- 

, ros vietos skiriu 5 rublius.
A. Gulben,

581 Millbury st., Worcester, Mass. 
I___________ ________________________
KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose 

i Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ............   25e

NoudoLte Enimtnlq, kurį |ū;ų ir tėvai nau
dojo nuo I8t>7 m«Ių palengvinimui muikuJų skaudėjimo. 
Nuup-rkHe bonkufę Poin-E*pcHcrio tu Inkaru ant deiulči 
pat savo vaii»inirkq

^PAINEXPELLER

Penktas Puslapis

Šiomis dienomis San Franeiscoj atsidarė Aukso Vartų paroda, kuri yra įrengta I reasure 
saloj, San Franciscos įlankoj, šis vaizdelis parodo tik viena parodos dalį, būtent, Atspin
džių Rūmai, kur įtaisytame prude atsispindi įvairiausi vaizdai. 

“PONU” IR “MUŽIKU” 
VAIKAI.

Į Lietuvos mokyklas inteli
gentų vaikai ateina blogiau 
išauklėti už kaimiečių vai
kus, nors pastarieji nėra i 
radio aparato matę, auto- • 
mobiliu važiavę, banano' 
valgę, triušių vilnų kojinių! 
dėvėję... Todėl gimnazijose 
didžiausi tinginiai, didžiau
si išdykėliai ir “dvejetinin- 
kai” — inteligentų vaikai.

Taip rašo “Panevėžio 
Garsas.”

PAJIEŠKOJIMA1
Jonas Sližis pajicškau brolio Juo

zapo SLIŽIO, jis išvažiavo Amerikon 
pradžioj Japonijos su Rusija karo. Iš 
Lietuvos — Vilkatėnų kaimo. Kovar- 
sko parapijos, Ukmergės apskričio.

J. SI ižes, Blaine, Ore?.

KURSTO MUŠTI ŽYDUS.'
Biržų mieste 5 vasario ry

tą, kuomet kaimiečiai rin
kosi į bažnyčią, pasirodė 
ant namų sienų išlipinti la
peliai, kuriuose kurstoma 
mušti žydus.

DULR pirmininkas R? 
Skipitis, kuris šią žiemą lan
kėsi Pietų Amerikoje, jau 
sugryžo Lietuvon.

Geros, bet pigios Farmos.
Kas nori farmos, dabar geriausias 

laikas pirkti.. Pas mus yra 10 far- 
mų pardavimui, visų žemė gera, auga 
gerai viskas. Kainos nuo $100 iki 
$2,500, yra visokio didumo nuo 10 
akerių iki 135. Norint platesniu ži
nių klauskite: Paul Kaltūnas, (0

Box 170, Bainbridge, Ohio.

PAJIEŠKO LIETUVOS KON
SULATAS.

Liebednikas Motiejus, išvykęs A- 
merikon 1912 m. iš Žylinėlių kaimo, 
Varėnos vals.. Alytaus apskr.

Morkūnas Vladas, 1929 m. gyveno 
289 D st., So. Boston, Mass. Turėjo 
nuosavus namus ir turto.

Nastalskis Antanas is Alsėdžių pa
rapijos, Telšių apskr. Išvyko 1913 m., 
gyveno Kensingtone.

Petrauskas-Petrowski Tranas, gy
veno 1579 — 3rd avė., New Yorke.

Ragelis Jonas, Mato sudus, gyveno 
Newark, N. J.

Sidaras Vincas, kilęs iš Pakruojaus, 
Šiaulių apskr., gyveno Baltimore].

Tomkcvičius Mykolas iš Janušavos 
dvaro. Kovars ko valsčiaus.

Ugarenka-Horinka Leonas ir žmo
na Elona, išvyko iš Kauno prieš ka
rų. Gyveno New Yorke.

Vaitekūnas Vincas, kilęs iš Mont- 
jurgių kaimo, Lygumų vals. Gali 
gauti nemažų Sumų pinigų.

Visi žinų apie pajieškomus asme
nis ar kų nors girdėję prašomi kreip
tis j Lietuvos Generalini Konsulatų 
šiuo adresu: LITHUANIAN CON
SULATE GENERAL. 1G W. 7 5 th st., 
New York, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Pajicškau merginos arba našlės 

nuo-22 iki 28 metų tikslu apsivesti. I 
Aš esu vaikinas 2!) metų, turiu gerą 
darbą, gerai uždirbu. Kuri mylėtų 
jaukų gyvenimą, prašau atrašyt laiš
ką ir su laišku prisiųsti paveikslą.

SOMERVILLE—2 Šeimynų
Už $1,000. Puiki stuba 4-7 kamba

riai. Siuto stogas, furnace šildomas, 
ir visi įrengimai, visiška’ pertaisy
tas. Prie kary linijos. Puikus namas 
darbininkui žmogui. Klausk Somer-
set 6213-W. arba parašykit: Box 72, 
Winter Hill, Mass. (1)

175 AKRtT FARM A
Gera žemė, lygi. 40 akrų girios, bu- 

dinkai, mulai, raguočiai, avelių, kui
lys, būrys vištų. Su visais įrengimais, 
parduodu už $2.200, įmokėt $1.200. 
kita 40 akerių farma Michigano vai 
stijoj, su budinkais. Kaina $1.800; 
įmokėt $1.100. Daugiau informacijų 
klauskit. (1)

Mrs. Z. Adams, Berlin, Md.

Reikalingas Darbininkas
Ant Farmos; darbas žiemą ir vasa

rą, algą susitarsime per laišką. Ra
šykit: Joe Pundin

R. G, Charlotte, Mich.

į”

A

xj

x
X.
,X;

Pareikalavus paveikslą sugrąžinsiu. 
Niekniekių nerašinėt. (-) i

Edvardas Kučinskas
P. O. Box 100G, Dar.burv, Conn. 

------------------------------------------------------ |
Pajieškau draupės apsivediniui ku- I 

ri mylėtų gyvent ant ukčs arba kuri į 
pati turi farmą. Aš esu našlys, pus- į 
amžis vyras, norėčiau susirast ir to
kią moterį. Prašau atsisaukt, pla
čiau susipažinsime laiškais. (0) 

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

Noriu susipažint su rimta mergi
na, lietuvaite vedybų tikslu, kuri my
lėtų rinitą gyvenimą. Nesenesnės 32 
metų. Su pirmu laišku pageidaučiau 
kad prisiųstų savo paveikslą. Paveik
slą pareikalavus grąžinsiu. Arčiau 
susipažinsime laiškais. (0)

P. Jurginis, Ronda Gold Mines, 
Westree, Ont., Canada.

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. D. (0)

74 Magnolia ave, Elizabeth. N. J.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio, kuris turi gerą darbą arba i 
biznį, ir kuris gali savo žmoną tinka
mai užlaikyti. Aš esu našlė be vaikų, I 
malonaus romantiško budo, myliu 
dailę ir ramų, švarų gyvenimą. Kurie 
reikalaujate panašios draugės apsive- | 
dimui, kreipkitės adresu: (1) i

Marie Misewich ;
G833 S. Racine avė., Chicago, Ill.

CHICAGO, ILL.
Pranešimas.

Visiems laisvos minties 
žmonėms pranešu, kad šio
mis dienomis apteikiau iš 
Lietuvos siuntinį puikios 
knygos, be kurios neturėtų 
pasilikt nei vienas laisva
manis nei šiaip protaująs 
lietuvis. Parašyta Untulio 
ir Laisvūno; skaitymo 104 
puslapiai. Jos turinys toks: 
Kraujo krikštas; Bažnyčios 
dovana Lietuvos liaudžiai; 
Bažnyčia ir baudžiava; 
Liaudies skriaudėjų talki-
ninkai; Baudžiava bažnyti- 
niuose dvaruose; Pasaulie
tiškų knygų naikinimas; 
Raganų deginimas; Blaivy
bės apaštalai ir kunigų kar
čemos; Reformacija ir tiky
binės kovos Lietuvoje, ir tt. 
Knyga verta $1.50, parduo-
du su prisiuntimu už 75c.

Kas prisius $1.00, gaus 
kartu ir “Laisvamanį,” o jei 
prisiusite $2.00, gausite 
“Laisvąją Mintį” per čielus 
metus, 2 kart per mėnesį. 
Pinigus galima prisiusi paš
to money orderiu, arba po 
pieriniais įdėjus su laišku į 
voką, žemiau paduotu ant
rašu: Antanas Jocius, 135 
E. 114th pl., Chicago, Ill.

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

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

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.____________________ _____________ ____
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TUOJ SUKAKS
25-ki METAI

KAI LIETUVIAI SKAITO

■Į

ii

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

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

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



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
No. 10. — Kovo 8 d., 1939 m.LIETUVOS DARBO FRONTAS Moteris Gauna Nobelio Dovaną

DR. J. PAJAUJIS.

metu buvo padaryta visa eilė | darbdaviai nebegali imti darban 
patvarkymų, naudingų darbi- , darbininkų, neišgyvenusių Klai- 
ninkams. Bet praktikes gyveni-; pėdoje 2 metų. Visi tie naujai 
mas toli atsiliko nuo skelbtųjų i importuotieji darbininkai ne- 
šukių, ypač nuo iškilmingai de-; tenka darbo. Ar manote, kas 
klaruotų konstitucijoje posmų I ners rūpinasi jų likimu? Ponai 
apie valstybės santykį su darbu.

Tai visai suprantama. Ar tai 
mėgzdžiojant kitas valstybes, 
ar dėl propagandos reikalo, gali 
būti išleisti gražiausi darbo į- 
statymai, bet jei jie yra priešin
gi jų vykdytojų dvasiai, jei vyk
doma nenoromis, kai jau pri- 
Ef.iria, tai iš tų įstatymų maža 
n. ūdos. O kad musų naujai iš- 
I cptoji buržuazija yra perdėm 
štinponiška, antisocialinė, ries- 
t.nosė, tai gauna patirti ne tik 
d.’.rbininkaš, bet ir ūkininkas, 
kariam tenka turėti su ja reika- 
1 i. Režimo apsaugoti nuo vie- 
š s kritikos, departamentų vieš- 
į ačiai ir valsčių viešpačiukai 
i indą savo visai aplinkai pavyz
di pasiputimo, įžūlumo, nesi
skaitymo su prastu žmogum. 
] įeito dažnąi ir geri popieriniai 
patvarkymai lieka negyva rai
dė. Nors darbininkija yra pada
riusi kulturėjimo srityje dides
nę pažangą, negu naujoji poni
ja, bet socialinis plyšys tarp 
darbininko ir vadinamojo inteli- 

jgento ne tik nesumažėjo, bet da 
i padidėjo.

Iš kitos pusės, darbininkams 
įjau perdaug aišku, kad valdan
tieji be jokio nuoširdumo sten
giasi bovyti darbininkiją Įvai
riomis kulturkliubų pramogo
mis, kad tik atitrauktų darbi
ninkų dėmesį nuo svarbių ir 

L-‘ i opių darbo atlyginimo ir sociali- 
’inio aprūpinimo klausimų. Ne 

jau apie aprūpinimą 
ir invalidumo atveju, 

svarbusis bedarbių 
nesu-

, jei ir 
ir ne- 
moka- 
nei iš- 
Viskas

darbų vykdytojai sako papras
tai : ką gi, gaus kraustytis atgal 
į Didž. Lietuvą. Pašalpų tieki
mo vieta irgi pareiškia: jums 
mes pašalpų neturime, mes šel
piame tik tuos bedarbius, kurie 
turi teisės gauti Klaipėdoje dar
bo. Jums, geriausiu atveju, gali
me išrūpinti pašaipėlę išvažiavi
mui. — Važiuoti? Bet kur gi? 
Kas laukia ten Didž. Lietuvoje, 
jei ne toks pat
darbas? Ir štai apie 400 bedar
bių darbininkų su šeimomis su
sigrūda Kretingoje, vos badą 
pusivaikydami iš paskutinių

beviltiškas ne-

moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHET-SONIENĖ. 
Tauta ir darbininkai.

Lietuvos valstybe per visus 
20 nepriklausomybės metų nie
kad nėra buvusi tikra motina 
rankų darbo darbininkui, o grei
čiau pamotė. Tiesa, pažangieji 
lietuviai, siekdami nepriklauso
mos valstybės, visados sakė: 
mums svarbu ne tik pats fak
tas, kad butų nepriklausoma 
Lietuva, bet ir tai, kokia ta Lie
tuva bus, kaip ta valstybė 
tvarkys socialinius, ekonomi
nius ir kulturinius klausimus.

Valstybės kūrimo pradžia su
tapo su revoliuciniu sąjūdžiu 
Rytų ir Vidurio Europoje. To 
•sąjūdžio įtaka Lietuvai neabejo
tina : jis iškėlė i vadovaujamą
sias politikos vietas radikalius 
socialinių reformų šalininkus, 
tiek iš progresistinės, tiek iš ka
talikiškos srovės. Tik dėka to 
buvo įgyvendinta Lietuvoje že
mės reforma, tikras visuomeni
nis persilaužimas, kur valstybė 
pirmą kartą musų tautos istori
joje stojo darbininko pusėn, da
vė tūkstančiams bežemių ir ma
žažemių po sklypelį žemės, ku
rioje jie šiaip taip galėjo įsikur- ' 
ti ir šiandien daugelis yra jau 
visai gražiai apsitvarkę ūkinin
kai.

Eiti tuo keliu toliau, griebtis 
radikalių reformų ir miestuose 
darbininkų luomo naudai, anie 
kaimo reformatoriai nedrįso. Iš 
antros pusės, ir miesto proleta- : 
rų luomas tais laikais buvo visai ‘ ■ 
svetimas lietuviškai valstybi- 1 n, j, 
niai minčiai: dauguma miosto 
darbininkų buvo arba nelietuvių 
kilmės ar tik sulenkėję, o kitų, 
ypač žydų proletariato tarpe, Įian,ant 
vyravo komunistinė idėja, anuo j 
metu griežtai priešinga mažų 
tautinių valstybių susikurimui. 
Tuo budu miesto proletariatas 
tarytum iš profesijos darėsi 
“priešvalstybinis” ar bent vals
tybei abuojas, o valstybė savo 
ruožtu nematė kitokios savo pa
reigos miesto darbininkų atžvil
giu, kaip tik palaikyti kapitalis
tinę nuosavybės tvarką ir ginti 
savininkų teises, sakysim, strei
kų atveju.

Tautininkų režimo laikotar
pis buvo tikras šiltadaržis lietu
viškai buržuazijai išbujoti. Kar
tu betgi, kraštui pramonėjant ir džiu, kad jo vaikai — busimieji 
kaimo prieaugliui jieškant išėji
mo į miestus, didėjo ir tikrai 
lietuviškasis miestų proletaria
tas. Nors Šančiuose (ar net ir 
Klaipėdoje) dar ir dabar dažnai 
suskamba nelietuviška kalba ir 
daina, bet miestų proletariatas 
daugumoje jau Įgavo perdėm 
lietuvišką pobūdį, savo tauti- 

j nius jausmiis reiškia kartais 
■ tvirčiau ir nuoširdžiau, nes ne- 
j suinteresuotai, negu dideli pa- 
i trintai inteligentai. Kiek pasi

keitė ir valstybės santykis su 
darbininkija.

Valdančioji buržuazinė klasė 
nebegalėjo laikyti toliau prieš
karinės caro laiku socialistinės 
politikos, norams nenoroms ji 

' turėjo imtis socialinių reformų. 
Objektyviai kalbant, reikia pri
pažinti, kad tautininkų valdžios

cnatvės
as pats

klausimas
; tvarkytas, viešieji darbai
dirbami, tai neplaningai

(produktingai, pašalpos
mos tokios, kad žmogus

1 gyventi nei mirti negali.
daroma grynai biurokratiškai,

dingo atjautimo ir atsidėjimo. 
Kad tik nustumti nuo savo gal- 
\ os rėkiantis reikalas, 
tai dienai atsikratyti.
žmogus, gyvas žmogus ir tikras 
lietuvis gyvena baisiu pusba-

kad tik
O kad

piliečiai ir kariai — opiausiais 
kūdikystės metais nedavalgę 
darosi paliegėliais visam gyve
nimui — tas šiandieninėje san
tvarkoje labai mažai kam rupi. 
Ar reikia faktų ? štai ryškus 
pavyzdys: Klaipėdoje valdinei 
statybai, vykdomai Žemės ban
ko. buvo reikalinga pigi darbo 
jėga; o kadangi iš seniau čia gy
venantieji darbininkai yra pra
tę gauti žmoniškesnį atlygini
mą, tad ponai darbų vykdytojai 
parsigabeno darbininkų iš Didž. 
Lietuvos, net nuo Utenos ir Za
rasų, labiau įpratusių skursti, 
kad galėtų pigiau mokėti. Į tai, 
kad yra vietinių bedarbių, kad 
jie, neuždirbdami minimumo, 
neturės ir balsavimo teisės, nie
kas nežiūrėjo. Bet štai direkto
rija išleidžia parėdymą, kad

Gavo Naują Nosį.

New Yorke esanti tokia klinika, kur nemokamai atitaiso 
moterims kreivas ir šiaip negražias nosis. Čia yra parody
ta newyorkiete Ona Popelskienė (Ann Popelsky), kuriai 
nosis tenai buvo atitaisyta. Iš kairės čia ją matom su seną
ją nosimi, o iš dešinės—su naujaja.

Jei šitaip apleisti kasdieni
niai darbininkų reikalai, tai nė
ra ko ir kalbėti, kad tautininkų 
valdžia imtųsi kokių pagrindi
nių reformų pertvarkyti darb-. 
ėmėjų santykius su darbda-1 
viais, kad planingai ruoštų dau- ’ 
giau 
čiam lietuvių proletariatui, 
šitai 
vistinis lietuvių tautos atgimi- j 
mas turės nebe žodžiais, ne 
stambiomis' frazėmis konstitu-Į 
cijoje, o konkrečiais t_____
imti savo globon lietuvį darbi-1 kaime, 
ninką, kaip tautos narį, turintį ūkininkas, 
sunkiausia gyvenimą. Atgimu-1 mylėjosi su Vince Dubinai- • . . * ' 4-»-» 0/1 i’rvi'šioji laisva 
tautinė ir i 
Darbininkas 
kaip narys

darbaviečių vis didėjan-l 
... • ’ • • ■ • Q

turės būti daroma. Aktv-I

Švedijos karalius Gustavas V įteikia Amerikos rašytojai 
Pearl Buck apie $10,000 vertės čekį ir medalį kaipo Nobe
lio dovaną už jos nuopelną literatūrai 1938 metais. Mrs. 
Buck yra parašiusi “The Good Earth,” “Fighting Angel,” 
“The Exile” ir daug kitų knygų.

4 ŠŪVIAI I MYLIMĄJĄ 
MERGINĄ, O PENK

TAS SAU.
Šiaulių apskrity, Paduby- 

darbais šio valsčiuje, Traulainių 
37 metų amžiaus 

Juozas Dagys,

tures būti Į te, 20 metų amžiaus męrgi- 
Jiedu dažnai kalbėjo

Lietuva 
socialinė respublika.j na.

i turi būti tautoje apie vestuves, kurios jau ke- 
šeimynoje. Ko gi Ii metai buvo atidėliojamos, 

vertas butų toks tėvas, kuriam Mat, Dubinaitė nelabai ne
visai nesvarbu, ar jo vaikas ki-jj’ėjo tekėti už Dagio, lies jo 
tų skriaudžiamas, ar jis turi ko 
valgyti ir kuo apsirengti? Ir 
valstybė negali toliau palikti 
darbininkų grynai sauvalei ka
pitalistų. dažniausiai žydų, ku
rie iš lietuvio darbininko pra
kaito ir skriaudos susikrauna 
Sau turtus ir išgabena juos už
sienin arba ir patys kartu ding-

Kapitalistiniam liberalizmui 
turės būti galas. Kaip per nepri
klausomybės kovas pasakėme, 
jcg žemė priklauso lietuvių tau
tai, o ne lenkams dvarininkams, 
taip dabar sakome, kad visos 
gamybos priemonės yra tautos 
turtas, kuri pavienis įmoninin- 
kas valdo tik, kaip įgaliotinis. 
Nenorime suardyti tautos ūkio, 
nes nuo to pirmiausiai nukentė
tų darbininkas, todėl ir nežada
me suvalstybinti ar visuome
ninti visų pramonės Įmonių. In
dividualinė nuosavybė ir priva
tinė iniciatyva gali ir privalo pa
silikti, bet ji turi būti suderinta 
su tautos interesais. Darbinin
kas, kaip tautos narys, turi tei
se į tas gamybos priemones, ku
riomis jis dirba; neleistina, kad 
juridinis savininkas galėtų 
kiekvienu metu išmesti žmo
nes iš darbo. O visų pirma dar
bininkas turi gauti teisingą at
pildą už savo darbą — tai reiš
kia, nemažesnį. negu ta įmonė 
racionaliai gali mokėti, nekrau
dama viršpelnių įmonininkui 
naujo privatinio kapitalo dary-

' mui.
Pirmas siekimas tautos ūkio 

darbo politikoje turi būti: Dar
bo visiems lietuviams! Nejaugi 
mes savo tėvynėje nemokėsime 
surasti darbo savo broliams, ka
da matome, kaip šimtai tūks
tančių kitataučių sočiai gyvena 
ir net lėbauja musų žemėje. Rei
kia tik nusikratyti apsnudimu, 
sužadinti savy ryžtumą, akty
vumą ir vieningai stoti į kūry
binį Naujosios Lietuvos darbą. 
Naujoji Lietuva turi būti ir 
darbininkui motina, o ne pamo
tė. “Bendras žygis.”

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Kankins reikalingiausiu 
n.isikalbt-jimu ši knyga sutaisyta tži| 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
nas gali greitai išniokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimui dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei), pas daktarą, pas bar 
zdaskutj, pas kriaučių ir tt. Šu fone 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 96................. 36c

SĖDĖT! NAMIE. AR NE?
Namuose nuolatos sėdi 

vien tik ligoniai, seniai ir 
neapsakomi tinginiai. Nor
maliam žmogui laiks nuo 
laiko reikia išeiti i žmones, 
sueiti su draugais ir pažįsta
mais, pasikalbėti su jais, pa
sidalinti mintimis ir kartu 
pasilinksminti. Tas padaro 
musų gyvenimą daug Įdo
mesnį ir malonesni. Vienat
vė pagimdo žmoguje liūd
numą, ilgėsi ir nuobodumą. 
Gyvenimas pasidaro per
daug monotoniškas, neinte
resingas ir dažnai visai ne
malonus. Tas daug atsilie
pia į musų būdą ir sveikatą. 
Mes pasidarom pikti, ner
vingi ir niekas mus nepaten
kina. Toks temperamentas 
atima ir proto lygsvarą. Ne 
vienas yra atėmęs sau gyvy
bę vien dėl to, kad negalėjo 
pakęsti vienatvės nuobodu
mo.

Todėl nenuosaku yra kal
tinti moterį, kad ji pasida
binus viena sau eina ant mi
tingų, prakalbų ir balių. 
Reikia pirma sužinoti prie
žastį, kuri verčia tūlas mote
ris taip daryti. Jei jų vyrai 
geriau mėgsta lankyti saliu

ŽMONA IŠPLIKINO PO
LICININKUI AKIS.

Biržų miestely nesenai 
buvo toks atsitikimas. Vie
ną vakarą policininkui Bir- nūs, arba nori sėdėti namie, 
kenhagenui parėjus iš tar- atsisako su jom išeiti ir be- 
nybos, žmona išplikino akis veik niekados jų niekur ne- 
muilo akmens skysčiu. Visa išsiveda, tai tokios moterys 
tai Įvyko del šeimos nesan- turi pijną teisę eiti į žmones 
taikos. Nors polis. Birken- sau vienos arba su draugėm, 
hagenas buvo, tuoj nugaben- Tame nėra nieko bloga.

' Kamgi reikalauti iš mote
ries, kuri pilna energijos ir 
gyvumo, kad ji nuolatos sė
dėtų namie, nelyginant viš
ta ant kiaušinių? Ji gyvens 
tik vieną kartą, jos jaunys-. 
tė greit praeis, todėl jos pa
reiga yra dalyvauti visuo
meniniam veikime ir lavin
tis. Ji turi pilną teisę naudo
tis ir džiaugtis gyvenimu 

.... , . ... - taip, kaip tik ji nori, bile jiI Vaivadai. — AciU UZ .R dorai įr pavyzdingai uį. 
laišką n žinią. Bet apie - sdaįRo rpas su VyraįSj
piles kleboną šveitii - kuriu moterys atsisako kar- 

nerasysime nes ta tu suyjais išeiti.
Tos poros, kurios auklėja 

šeimas ir nevisuomet turi ką 
palikti pas mažus kūdikius, 

Dzūkų organizatoriui. — taipgi turi pasidalinti vaka- 
rus ir atskirai išeiti. Geras

tas į ligoninę, bet viena aki-' 
mi vis tiek negalės matyti, o 
antroji gal dar pasiseks iš
gelbėti. Suteikus pirmąją 
pagalbą nelaimingasis iš
vežtas i Kauną, Karo ligo
ninės akių skyrių.

būdas jai netikęs, o Dagys 
vis reikalavęs vedybų. Ne- 
persenai jis savo mylimąją 
net gerokai apkulęs. Ji pasi
skundė teismui, kuris vasa
rio 6 d. Šiauliuose tą bylą 
turėjo spręsti. Į Šiaulius at
vyko abu “mylimieji” ir čia 
dar prieš teismą nutarė su
sitaikyti, pranešė apie tai 
teismui ir laimingi nužings
niavo į miestą. Beeinant 
Varpo gatve tarp jų kilęs į leivy’ 
kažkoks nesusipratimas. Da-1 jau senokas 
gys išsiėmė revolverį ir pa-j amerikiečiams nelabai jdo- 
leido į savo kaimyne 4 šu- mus. 
vius, kurie visi pataikė taip - 
laimingai, kad kliudėi vos : Ačiū urpaTalTmus dzūkams, IUO u 1OC1V1.
tik rubus. lenktą suvi Da-|^e(. mes jų savo “gaziėtoj ’ vyras dar ir paragina mote- 
gys paleido sau į galvą ir su- “nedrukavOsime.” ’ & •• -•
krito. Be sąmones jis nuga-1 
bentas miesto ligoninėn, o 
mylimoji išvažiavo sau svei-( 
kūtelė į namus.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami-

iį kur nors išeiti, nes jis ži- 
—' no, kad ji per dieną karna-

vosi su vaikais. Toks karts 
nuo karto išėjimas paleng
vina jai pergyventi namų 
darbo ir vaikų auklėjimo 
naštą.

Yra dar ir tokių porų, ku
riu interesai ir užsiėmimai 
labai skiriasi, todėl jie irgi 
.„_i išeina kartu, vienok 

amat- parėję namon gražiai sutin
ka ir laimingai sau poroj gy
vena. Tokias poras žmonės 

i irgi dažnai bereikalo apkal-

rys tuščiagalvės ir papliauš
kos, kurios plaukus susirai
to, pirštų nagus nusitepa, 
veidus apsipauderiuoja ir 
šiaip sau madingai pasipuo
šia. Noras gražiai atrodyti 
dar nereiškia išgverimą. 

; Daug blogesnės yra tos mo- 
| terėlės, kurios nešukuotom 
galvom, nusmukusiom pan- 
čiakom ir nepraustais vei
dais landžioja po saliunus ir 
girtuokliauja.

Raudonai nudažyti pirštų 
nagai daugeliui nepatinka, 
ypač vyrams, bet visgi rei
kia pripažinti, kad jie ge
riau atrodo negu tie, kurių 
panagės pilnos purvo.

Moterys yra labai pavy
džios, todėl ir dažnai be jo
kio reikalo viena kitą kriti
kuoja. Į tą jų kritiką nerei
kia kreipti per daug atydos. 
Kuo veikslesnė, gyvesnė ir 
populiariškesnė moteris, tuo 
daugiau priešų ji turi gie
žiosios lyties tarpe. Jei ji 
nuolatos išeina su savo vyru, 
tai jos sako, buk ji saugoja 
vyrą nuo kitų moterų, todėl 
nuolatos paskui jį ir seka. 
Na, o jei vyras dažnai kur 
nors vienas išeina, tai tąsyk 
jos vėl sako, kad jis jos jau 
nebemyli ir jieško sau kitų. 
O jei kartais moteris kelis 
kartus kur nors viena nuei
na, tai ir vėl negerai. Tąsyk 
jos įtaria ją, kad ji savo vy
ro nepaiso, tik sportauja ir 
jieško “good time." Jei ji 
apsidailina, tai ji nerimta 
koketė, kuriai niekas dau
giau nerupi kaip tik vyrų 
viliojimas. O jei ji išeina ne- 
pasipuošus, tąsyk ji apsilei- 
dus, sulepšėjus, užtai ir vy
ras nenori niekur kartu su 
ja pasirodyti.

Taigi, nežiūrint ką beda- 
lysi ir kaip begyvensi, vis 
vien visiems neįtiksi. Vis at
siras tokių, kurie kritikuos 
ir visokių priekabių jieškos. 
Toks jau yra nelemtas žmo
nių būdas. Kapse.

i
Kad drapanų spalva ne- 

nušustų.
Skalbiant spalvuotas dra

panas, patartina į galioną 
vandens įberti pusę puodu
ko valgomos druskos. 
reikia apsižiūrėti, kad 
panoj nebūtų plėtmų, 
druska jas sulaikys ir 
kui jau nebeišimsit.

Tik 
dra- 
nes 

pas

BIRŽUOSE ATSIRADO
“JUODRANKIŲ.” OUI1VU XVV1CIVIO p£lgailll- 

Banko tarnautojas M. no puikų Kalendorių. Jame 
Biržuose gavo laišką, kuria- yra labai daug naudingų 
me prašoma nurodytoj vie- patarimų, nurodymų ir in- pėta'į 
toj padėti 500 litų. Nepadė- formacijų visiems: 
jus minėtų pinigų grasina-i ninkams, ūkininkams, šei
ma nužudyti žmoną ir dūk- mininkėms ir tt.
terį, kuri lanko gimnaziją, i Yra dalykų, kurių da nieks ;

Antrą laiška gavo miesto! lietuviu kalboje nebuvo gir- h- nnčrnpiži-i “k*'“*

Moteriai yra prigimta puo- 
uejštis ir dėti visas pastangas 

"dan £el‘iau 'r gižiau išrodyt. Tą 
’ r j daro netik jaunos merginos 

ir moterys, bet mergaitės ir 
jų močiutės, ir nė? a jokio 
reikalo jas už tai barti. Pei
kti geriau tenka tas, kurios 
apsileidusios vaikščioja.

Netiesa,

savivaldybės tarnautojas K. (Įėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru- 
Iš jo reikalaujama padėti rai jicškojo Amerikos ir at- 
nurodytoj vietoj 300 litų, rado Alaska. Arba, kaip be 
Priešingu atveju bus padeg- žemės auginamos gėlės 
ti trobesiai jo ūkyje, kuris žovės ir kiti augalai, 
yra už miesto. Visi šitie dalykai išaiškin- 

1 ti labai lengva ir kiekvie- 
GANDI ŽMONA AREŠTUOTA 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 
“Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome 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 i popierą arba štampom 
po 3c. Reikia saugot štam
pas nesušlapint.

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, !

Čia yra.parodyta Indijos na
cionalistų vado Mahandos Gandi 
žmona Kasturiba, kuri šiomis 
dienomis buvo areštuota užtai, 
kad neklausė policijos įsakymų. South Boston, Mass.

Nedažykim nagų.
Merginos ir moterys, jei 

norite patikti vyrams,. ,tąi 
nedažykite pirštų nagų rau
donai, ir nenešiokite sijonų 
aukščiau kelių. Rimti vyrai 
prastai j tokias moteris žiu
ri.

Gaspadinėms verta žino
ti, kad atmieravus 16 šaukš
tų miltų ar cukraus bus vie
nas puodukas, o du puodu
kai sviesto yra vienas sva
ras.

Kad padėtas suris nesu- 
džiutų, tai padedant reikia 
jį suvynioti j švarią, uksusu 

kad visos mote- suvilgytą skepetą.

VEIKATA
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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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvon Laikralčių.)

IŠ GIRTUOKLIO GIRININKO PA
DARE KRISTŲ.

Dievobaimingos davatkos neprigirdi, patrauk skarelę 
atsisako eiti bažnyčion, iki nuo ausies! Žinai ką: pasa

to “pijoko neiškasavos.” 
“Lietuvos Žinių" bendra

darbis F. Žibėtis rašo:
Kai man suėjo septyni 

metai, motina vedė į para- 
rapijos bažnyčią pirmosios 
komunijos. Bažnyčioje į a- 
kis krito pirma šv. Petras. 
Jis buvo nupieštas kokių ke
turių metrų dydžio, su dide
le barzda, dar didesniais 
raktais, apsigaubęs miline, 
basas. Didesnių ir mažesnių 
paveikslų buvo pilna bažny
čia. Į juos žiurėjau net apsi
sukdamas. Taip bežioplinė- 
jant prie manęs priėjo švei
corius; paėmė už ausies ir 
sako:

—Žiūrėk tiesiai į didįjį 
altorių. Žvirblių bažnyčioje 
negaudyk, ba jų čia nėra.

Grįždamas namo klau
siau motiną: “Iš kur gi tie 
paveikslai, kas juos pada
rė?” Trumpai ji paaiškino:

—Ką mes, žemės vabalai, 
galime žinoti? Gal iš Rymo 
parvežti...

Praėjo dvidešimts metų. 
Grįžimas į tėviškę davė pro
gos pamatyti tą bažnyčią 
antrą kartą, bet ji buvo kito
kia: viduje iš rąstu ir lentų 
pastatyti savotiški laiptai, 
grindys pribarstytos pjuve
nų ir spalių, aukštose palu
bėse laipiojo darbininkai ir 
kalkėmis tepė sienas. Už
tepti buvo visi šventieji, 
kaip iš gyvenimo išbraukti. 
Virš didžiojo altoriaus bal
toje kupoloje buvęs klasės 
draugas piešė Kristų, kylan
tį į dangų tarp žvaigždžių. 
Kristaus paveikslui pozavo 
tame miestely gyvenąs giri
ninkas.

Tikinčioji parapija pra
dėjo protestuoti:

—Kaip—sako— tas 
ras, kuris numestas nuo gi-j _ . -
rininko službos, kuris visa- dėjo stumdytis, mustis, o 
da sėdi restoranuose pa-' paskui Mačiulis issi(raukė 
smirdęs nuo degtinės, kuris revolverį ir Vaitiekūną vie- 
už langų išdaužymą sėdėjo .toje nusove- 
kalėjime, bus musų bažny-! Dabar apygardos teismas 
čioje numalevotas kaip Kri-’ Mačiulį už tai nubaudė pen- 
stUs!.„ keriais metais sunkiųjų dar-

Taip, ištikro keista. Bet J’U kalėjimo, 
jis žmogus švelnios ir suvar- _ —_____~............ .
gusios išvaizdos, ir labai ati- PARVEŽĖ, SERGANČIAM 
tiko tuos bruožus, kurie dai- j 
lifiinkui buvo reikalingi pie
šiamam Kristaus paveikslui.

Kalbos ėjo iš lupų į lupas 
kaip ir visi eiliniai pletkai. 
Bet dailininkas, nieko nebo
damas, girininką įsodino 
virs altoriaus ganytojo at
vaizde. -

Kol darbininkai remonta
vo bažnyčią, davatkos vis 
lindo į vidų ir mezgė plet- 
kas:

—Elzbietyt, u uu, rūtele, 
u, eikš čia, ką pasakysiu. Tu

Įkiau kunigėliui, kad mes 
neisim į bažnyčią, jei to pi
joko neiškasavos. Taip, gali
ma supykinti Dievulį. Nei iš 
šio nei iš to, žmogų paėmė iš 
karčiamos ir maliavoja... 
Galas svieto. Ar jau sudna 
diena ateis, ar ką.

—Taigi, kumute, varijotus 
pakvietė į musų šventą na
melį. Su kepurėmis bažny
čioje, laisto visur. Kaip čia 
bebus? Eikiva pažiūrėti, gal 
jau tą abrozdą baigė. Ar tu 
matai, Elzbietyt, sesutėle, 
nugi tikras girininkas! Ir 
barzda, ir nosis, ir akys, ir 
lupos kaip atlieta. Turės nu
skusti ir gana!

—Ale koks bus Kristus 
be barzdos? — pastebi kita 
davatka.

—Teisybė, teisybė... Be 
barzdos negalima — pritarė 
trečia.

—Ale kad ir šventas tė
vas neturi barzdos — argu
mentavo skutimo šalininkė.

Beplepėdamos davatkos 
susimaišė ir negalėjo išrišti, 
katras šventesnis: su barz
da, ar be barzdos.

lat
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Nelaimė Brooklyno'

Per didelį rūką Brooklyno uoste anądien susikūlė anglinis 
laivas “Stephen R. Jones” su norvegų motoriniu laivu “Vi
to.” Čia matome, kaip po tos nelaimės išrodė anglinis laivas.

i Išgyveno Su Savo 
Vyru 22 Metu, Pas-

kui Nužudė Jį.

Septintas Puslapis

Suimtas iš Varšuvos 
Sugrįžęs Tiška.

SKAISGIRIO MUŠTYNIŲ 
ATGARSIAI.

Pereitą vasarą Skaisgirio 
miestelyje buvo surengta 
gegužinė. J tą gegužinę nu
ėjo ir Vladas Mačiulis su sa- 
v o bernu Lukošium. Visi bu
vo neblaivus. Lukošius su
daužė lempą. Gegužinės 
rengėjai reikalavo už tai už
mokėti, bet Lukošius netu
rėjo pinigų, tai buvo “kon
fiskuotas” jo dviratis. Šei
mininkas Mačiulis už savo 
berną užsistojo, reikalavo 
dviratį grąžinti. Dėl to Ma
čiulis smarkiai susiginčijo 
su gegužinės rengėju Vai
tiekumi. Besiginčydami pra- 

mųštis, o

TĖVUI AKUŠERĘ.
Anąsyk atvažiavo nuo Tra

kiškių vienas ūkininkas par
vežti savo sergančiam tėvui 
gydytoją. Buvo turgaus die
na, mieste susitiko pažįsta
mų, kaimynų, kiek išgėrė 
vienam, paskui kitam resto
rane ir tik tada atsiminė, ko
kiu reikalu atvažiavęs mies
tan. Restoranai ir šnapsas jį 
tiek išblaškė, kad jis tik na
mie apsižiūrėjo parvežęs 
sergančiam tėvui ne gydyto
ją, bet akušerę.

! Kretingos apskr., Karte- ’ 
nos vals., Asteikių kaime j 
gyveno mažažemiai ūkinin
kai Viskontai. Prieš dvide
šimts metų pas juos tarnavo 
bernu Kazys Sakuoti ku
ris su jauna Viskonlaite su
sidraugavo, vienas antrą, 
mylėjo, bet nesusituokė. I 
Viskontaitė, mylėdama Sa
kuoti, ištekėjo už bendra- 
pavardžio Juozo Viskonto.

Viskontas, savo ūki par
davęs, žmonos seserims da
lis išmokėjo, o pats atėjo 
gyventi į žmonos ūkį. Vis
kontai iš pradžios sugyveno 
neblogai, bet vėliau kildavo 
juodviejų tarpe nesusiprati
mų dėl to, kad žmona, slap
tai palaikydavo meilės sau- i 
tykius su pirmu savo myli
muoju — Sakuočiu.

Šukuotis taip pat buvo ve-
1 dęs.

Taip praėjo apie 20 metų. 
Viskontai sulaukė 8 vaikų, 
dukters jau panelės, bet Vis
konti] santykiai vis blogi.

Sulaukus 40 metų am
žiaus, Viskontienė Sakuoti 

i pradėjo mylėti dar aistrin- 
giau. Bet vyras kliudo.

Ji prašo Sakuotį nušauti 
įjos vyrą. Sudaro Viskonto 
nužudymo planą, aptaria vi- 

isas smulkmenas, Šukuotis 
Apeliaciniai teisino ru- nusiperka pistoletą.

mai Kaune anądien svarstė F
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Rengia ir prižiūri
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

Išplauks iš New Yorko
GEGUŽĖS 13, 1939
Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

WOMBIJRfi-AMERICAM LINEįįž 
[ąįcJHORTH GERMAN LLOYD NOHTH 

GCRMC. S 
Lioyn

VYRAI SUSIMUŠĖ UŽ
TAI KAD KARVĖS 

SUSIBADĖ.

Jis kartu su kitais plėšikais 
1931 metais išplėšė Kaune 

banką.
Šiomis dienomis krimina

linė policija Alytuje sulaikė'buvo 
Valerijoną Tišką, atvykusį, Ciotlaukio dvare, 
iš Varšuvos.

1921 m. Kaune, dienos' 
metu, septynių plėšikų buvo 
užpultas ir apiplėštas Gar
nio ir Svirskio bankas.

Plėšikai atvažiavo plėšti 
automobiliu, vienas net po
licininko uniforma.

Taigi, tų plėšikų tarpe bu
vo (šoferiu) ir dabar suim
tasis V. Tiška.
' Suimant, plėšikas Stukas 
Šančiuose buvo nušautas, 
kiti vėliau sugaudyti ir nu
bausti; jie seniau jau ir bau
smes atliko.

V. Tiška buvo pabėgęs į 
Lenkiją ir Varšuvoj įsitaisęs 
radijo dirbtuvę.

Tiškos tėvas A. Šančiuose 
turįs namus ir ūkį netoli 
Kauno. Dabar, pasenęs, tė
vas norėjo savo sūnums tur
tą padalinti, tai Valerijonas 
ir atvyko pas tėvą.

PERSIŠOVĘS MIRĖ 
EIGULYS.

1 Gelažių miško eigulys 
• Stašys. vykdamas su Reika
lais į Biržus, Klausučių kai
me, persišovė. Nelaimė įvy
ko netyčia: kišenėje gulįs 
ginklas pats iššovė. Persi- 
šovusis atgabentas į Biržų 
miesto ligoninę be sąmonės 
ir po kiek laiko mirė.

MARIAMPOLĖJ SIAUČIA 
INFLUENCA.

i Mariampolės miestely 
daug žmonių serga influen- 
ca, kurią Lietuvoj vadina 
“gripu.” Taip pat siaučia ir 
šiltinė.

BIJOSI STATYT DŽIOVI- 
j NINKAMAS LIGONINĘ.

Buvo manoma Alytaus 
mieste statyti džiovinin
kams sanatoriją, bet taryba 
nutarė nestatyti, nes tai at
baidytų vasarotojus. Mano-

čia matome lakūną H. Lloydą 
Childą, kuris demonstruodamas 
franeuzams greitąjį Curtiss 
Hawk lėktuvą padarė 575 rhy- ma, kad butų geriau praplė- 
lias į valanda. sti Varėnos sanatoriją.

REIKALAUJA IŠ GEN.
FRANKO 500,000 LITŲ-

Į Ispaniją buvo ekspor
tuota celiuliozos ir kitų pre
kių daugiau kaip už milioną 
litų. Už pusę miliono Ispani
jos pirkliai atsiskaitė prekė-

___ _____ t i Bet tuo metu Viskontienė mis< ° pusę miliono taip ir 
muštynių bylą. Vyrai susi- Sakuočio meile jau nebepa- paliko,.kilus pilietiniam ka- 
mušė vien dėl to, kad parųa- sitenkina, ji įsigyje daugiau Jui. T ’ „ / .
tė karves besibadant. Tai 

da pereitą vasarą
, Paduby

sio valsyiuje, Šiaulių apskri- 
1 tyje. Dvaro užveizda puolė 
mušti kerdžių, kam jis lei
džia kalvėms badytis.

Tų muštynių metu dvaro 
i žveizda Vladas Anikovi- 
čius kažkokiu kietu daiktu 
smogė kerdžiui Jankūnui į 
galvą ir tas smūgis buvo 
mirtinas: nugabentas į ligo
ninę antrą dieną Jankūnas 
mirė.

Apygardos teismas Ani- 
kovičių nubaudė šešeriais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo. Nubaustasis apygar
dos teismo sprendimą ap- 
! kundė Rūmams, tvirtinda
mas esąs nekaltas, prašė iš
teisinti. Bet rūmai jo skun
dą atmetė.

draugų, myli ir juos.
Šukuotis už tai ant Vis- 

kontienės pyksta.
Praeina metai.
Viskont i e n ė nerimsta, 

blaškos, prašo Sakuotį pa
dėt atsikratyti vyru.

Ji pradėjo prašyt Sakuotį 
nupirkt nuodų.

Karšti Viskontienės norai 
nugalėjo Sakuočio pasiprie
šinimą. Nuvažiuoja į Klai
pėdą ir vienoj vaistinėj gau
na strichnino “žiurkėms 
nuodyti.”

Nuodus atiduoda Vįskon- 
tienei, o ta tuojau su maistu 
įduoda vyrui. Kai apsinuo
dijęs vyras iš Kretingos gy: 
dytojo gavo vaistų, tai Vis
kontienė ir į tuos vaistus 
slapta įpila nuodų.

Antrą dieną Viskontas 
miršta, o Sakuotis per laido
tuves atsikrausto i 

ALYTUJE SIAUČIA 1N- kontienę gyventi.

. Kadangi Lietuvai dau
giausia buvo skolingi Barce- 
lonos pirkliai, tai gen. Fran
kui užėmus tą miestą, musų 
pirkliai kreipėsi j prekybos 
ir pramonės romus, prašy
dami daryti atitinkamus žy
gius, kad nors gen. Franko 
gražintu Lietuvos pirkliams 
500,000 litų.

“Lietuvos Žinios” sako,

VYRAS NUSIŠOVĖ, MO
TERIS APSINUODIJO.
A. Panemunės valsčiuje 

vienoj šeimoj prie Vaišvida- 
vos plento nakties laiku kilo 
dideli barniai, o paskui vie
nas vyras nusišovė, o mote
lis apsinuodijo. Vyras jau 
mirė, o moteris dar atvežta 
Į ligoninę.

Meilė, Ženatvė ir Sutikimas 
Ženatvės Gyvenime.

Psychologijos mokslas ištyrinėjęs, 
kad linksmas ir meilus, arba nelinks
mas ir nemeilus ženatvės gyvenimas, 
neįvyksta pagal laimę ar nelaimė, ale 
pagal žinojimą ir supratimą, papra
stų ir saviškų ženatvės ir meilės vei
klų. Rašykit DABAR dėl i.šdėstineji- 
mo ir pamokinimo.

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

, , BRISTOL, CONNECTICUT.
kad tuščias darbas įeikalau-1 ---------------------------------- -
ti žąsiną atsilyginti už avi-!

KLAIPĖDOS LAISVAMA
NIAI VEIKIA.

Vasario 5 d. Klaipėdoje 
įvyko laisvamanių skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimą 
pradėjo skyriaus pirminin
kas Navickas. Jis nušvietė 
draugijos tikslą. Į skyriaus 
valdybą išrinko: Navicką, 
Mačiulį, Paršiuną. Šalkaus
ką ir Norvaišą. Į revizijos 
komisiją: Juodiką, Pošką ir 
Štombergą. Į draugiją įsira
šė nemažas skaičius naujų 
narių ir užsisakė laikraštį 
“Laisvąją Mintį.”

FLUENCA.
Alytuje užsidarė amatų 

mokykla, nes pusė mokinių 
serga influences liga.

STEBUKLAS: POLICIJOJ 
ATGAVO KALBĄ.

Kauno priemiesty polici
ja sulaikė girtą Lazaucką, 
kuris įžūliai prašinėjo pini
gų iš piliečių. Policijos už
tiktas, jis apsimetė nebyliu 
ir kurčiu. Bet atvestas nuo- 
vadon staiga pradėjo kolio- 
tis. Kunigai turėtų įtaisyti 
tenai “stebuklingą vietą.”

PIRTY NUŠOVĖ ŪKI
NINKĄ.

Norėjo prisitaikyti prie 
jo žmonos.

Pil. Petras Strielčiunas 
Panevėžio apskr., Pasvalio 
apylinkėje įsimylėjo vieną 
ištekėjusią ūkininkę.

Kadangi jo mylimosios 
vyras jam nuolat kliudė, tai 
Strielčiunas tą ūkininką pir
tyje nušovė. Dabar Striel
čiunas areštuotas ir tardo
mas.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’KIŠENIŲ KRAUSTYMO 

ARTISTAI.
Į Panevėžį atsibastė, kiek 

spėjama iš Lenkijos, aferis
tai, kurie nusižiūrėję turtin-I 
gesnį praeivį, sutepa jam | 
tubus baltais dažais, ku-Į 
riuos tuoj pat vietoj padeda ’ 
praeiviui nušluostyti. Taip' 

į, aferis
tai jam ištraukia pinigus, 
laikrodį ir tt. Žinomam tur
tuoliui aferistai taip “ištry-, 
nė” piniginę su 300 litų.

ras Vis-|betrindami praeivį,1 .tat-..
Viskontas palaidotas, bet 

po kelių savaičių atkastas, 
padalytas skrodimas, nu- 
nuodijimas išaiškintas ir 
Viskontienė su Sakuočiu 
patraukti tieson. Dabar Į 

SVEIKATA LIGONIAMS Šiaulių apygardos teisinas
Gydymas visokių ligų šaknimis. įuodu nubaudė po 15 meti!

Augmenimis, Žievėmis, -žiedais," Sėk- d __ v..
lom ir Lapais. Joje telpa 311 Vardu SUnklUJU dalbų kalėjimo, 
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 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

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

Nubaustieji prašo Rūmų 
jų pasigailėti ir bausmę su
mažinti, nes abu esą prisi
pažinę, nusikaltimą apgai
lestaują.

PAŽANGUS SĄVAITRAsTIS

ARGENTINOS LIETUVIU 
BALSAS

Į U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
Lietuviu Balsą.” Adresas:

A. L. BALSAS”
Casilla de Corręo 303,

Buenos Aires, Argentina.

pa garsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paš-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracl jon 
LlO VAKARO,
tn, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne včliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti “garsinimai | tos 
savaitės numerį nespėjama patal- 
plnt.

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

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

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

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jlmo kaina 50c.

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

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

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES- 
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IšSIRA 
ŠYK1TE JĮ\PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytpjams nepaprastai vertingų 
dovanų.

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžė# gat. 153, Lithuania.

GRAŽIOS EILES, DAINOSIR BALADOS
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 eiles:

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 tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 10. — Kovo 8 d.. 1939 m.

Vietines Žinios
Baisi gatvekario katastrofa.

Pereitą sąvaitę, kai “Ke
leivis” buvo jau išėjęs iš 
spaudos, ant Blue Hill avė,
ir Seaver st. kampo Įvyko 
baisi gatvekario katastrofa,

Namaksiui atsitiko nelaime
Plačiai žinomą apdraudos 

agentą, p. A. J. Namaksį 
šiomis dienomis ištiko šiurpi 
nelaimė. Skeldamas save 
skiepe malkagalį jisai be
veik visiškai nusikirto kai
rės rankos nykštį. Mat, vie
na ranka pagali laikė, o an
tra skėlė. Ilgas kirvakotis 
kažin kaip užkliuvo užpa
kaly, kirvis susisuko ir pa 
taikė i ranką. Nykštis tuoj ii 
nusvyro. Laikėsi tik ant plo
nos skurelės iš apačios. Su
žeistas p. Namaksis tuoj bu- 
nėn. Daktarai tenai būtinai 
v o nuvežtas miesto ligoni- 
norėjo nykštį visiškai nuim
ti,bet p. Namaksis ant to ne
sutiko. Jis reikalavo jį pri- 
sint. Po ilgų konferencijų 
daktarai sutiko jį prisiut. 
Ligonis išbuvo ligoninėj 5 
dienas ir neteko 15 svorio 
Bet dabar jau parvažiavo 
namo ir pradeda vaikščiot. 
Nykštis jau priaugo ir išro
do, kad visai pasveiks.

Ignui Ramasevičiui nupiovė 
koją.

Pereitą penktadienį Mas
sachusetts Memorial Hospi- 
talyje lietuviui Ignui Rama
sevičiui buvo nupiauta koja 
aukščiau kelio. Ji pradėjo 
jam skaudėti da pereitos va
saros liepos mėnesy. Jis ma
nė, kad tai reumatizmas ii 
gydėsi “slapta” parduoda
mais vaistais, kuriuos reikia 
trinti į odą. Skaudamoj vie
toj iššoko keli spuogai nuo 
to trinimo ir atsivėrė žaizda., 
Ramasavičius išgulėjo lovoj 
apie 10 sąvaičių ir galų gale, 
jo kojon įsimetė gangrena, 
užsikrėtė kraujas, ir koją 
reikėjo visai nuplauti.

Seniau Ignas Ramasevi-| 
čius dirbdavo pianšapėse. o 
paskutiniais laikais turėjo 
nusipirkęs nedidelę farmą 
netoli nuo Bridgewaterio, i 
kur ir gyveno su savo žmo-1 
na.

Nušovė South Bostono plė
šiką.

Pastaruoju laiku Bostone 
banditai pradėjo užpuldinė
ti ir plėšti kiniečių skalbyk- 
'as, todėl beveik kiekvienos 
buvo pastatytas slaptas po
licininkas civilėse drapano
se. Iš štai, pereitą sąvaitę 
ketvergo vakarą 3 banditai 
užpuolė skalbyklą a n t 
Compton street. Jie gavo te
nai iš viso tiktai $1.10 ir su 
grobiu leidosi bėgti. Saugo
jęs tą skalbyklą policinin
kas tuoj pradėjo juos šau
dyt. Vienas plėšikas krito 
ant vietos ušmuštas, o kitas 
suklupo sužeistas. Trečias 
pabėgo, bet vėliau buvo su
gautas. Užmuštasis vadino
si James O’Leary. 31 metų 
amžiaus airys iš South Bos
tono. Jis gyveno prie Athens 
streeto. Bet šaudant tuos 
piktadarius įvyko nelaimė: 
kulipka pataikė į langa ir 
sunkiai sužeidė tūlą Uršulę 
Martins, dviejų veikų moti
ną, kuri tuo tarpu plovė in
dus savo vertuvėj prie lan
go.

kurioj 6 žmonės buvo už
mušti ir apie 15 sužeista. Nu
kentėjo daugiausia jaunų 
mergaičių ir vaikinų, kurie 
gryžo iš vakarinės mokyk
los namo. Nelaimė įvyko ant 
kampo, kur gatvėkaris turė
jo suktis. Stabdžiams su
gedus, motormanas nega
lėjo sumažinti gatvekario 
greitumo ir smarkiai bėgda
mas jis nespėjo užsisukti, 
bet iššoko iš bėgių ir nubė
gęs skersai gatvės atsimušė 
šonu į didelį medį. Visas šo
nas sutrupėjo, durys atsida
rė ir žmonės buvo meste iš
mesti laukan. Kurie nulėkė 
toliau, tie išliko gyvi, nors ir 
sužeisti, bet kurie nukrito 
šalimai, tuos gatvėkaris pri
spaudė ir sutriuškino.

Tarp užmuštųjų buvo vie
nas žmogus pavarde Alek 
Kozak. Kai kas spėja, kad 
tai buvęs lietuvis, Aleksand- 
dras Kazakevičius. Mums 
bet gi teko sužinoti, kad tai 
buvo ukraninietis iš Dor- 
chestrio. Jis pelnydavo sau 
pragyvenimą langus valy
damas.

Džimas Curley dūmė 85 
mylias į valandą.

Visi žino, kad buvęs Mas- 
j sachusetts gubernatoi ius 
Džimas Curley mėgsta pra- 

; muštagalvišku greitumu au- 
tomohilium važinėtis. įsta
tymai, mat, ne jam rašyti. Ir 
Massachusetts valstijos no- 
licija jo neareštuoja. Bet 
nuvažiavo tas nonas pereitą 
nedėldienį į Rhode Islando 
valstiją, ir tenai vyrą sučiu
po. Pobcmanas nutempė jį 
su šoferium į teismą ir pa
liudijo. kad iis vijosi paskui 
Curley’ mašiną 6 mylias. 
Curley dumęs tarn 80 ir 85 
myliu j valandą. Bet teisme 
jis kaltu neprisipažino: 
mat. ne jis pats automobilį 
valdęs, bet šoferis; jis tik 
užstatė $200 kaucijos už sa
vo šoferį.

Radio programa. | Gaisras Edisono Įmonėj.
Kovo 11 d. radio progra- Edisono elektios Įmonėj, 

ma per stotį W0RL nua 8 I kuri randasi South Bostone, 
lyte, bus sekanti: (1) K.;prie L streeto, prieitą penk- 
Vaitkuno, Jr. Trio iš Cam- tadienj buvo kilęs gaisras, 
bridge; (2) kalbės Emilija kuris padare $(5,000 nuos- 
Rudokiutė iš South Bostono tolių.
apie akis | Kambariai. mažai šeimynai

Kovo 12, radio programa arba dviem vieniam 
per ta pačia stoti, nuo 9:30 ..7,lyte, bus sekanti: (1) The . Stymu apšildomi visi nau- 
Continentale orkestrą iš So. I 'ausl .Plankus
Bostono; (2) dainininkė iy}sais.atžvilgiais ir sviesųs. 
Veronika Belkienė-Putvins- Matyti galima bile laiku.

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

REIKALINGA MOTERIS
Gerai moteriai gera ir pastovi vie

ta prie virimo ir namų ruošos. Rašy
kit ar telefonuokit: Randolph 0019-R.

J. Stevenson,
298 High st., Randolph, Mass.

6

Tel. CAPitol 6154

A. .1. YOUNG 
(JANKAUSKAS) 

ADVOKATAS
BEACON STREET, Room 627 

BOSTON, MASS.
Res. SOUth Boston 4673

Stasevičiute pagavo 5 
vagilkas.

Dorothy Stasevičiute yra 
vedėja Orent krautuvėje 
Norwoode. Pereitą antra
dienį jos skyriuje pasigedo 
keliatos vilnonių sveterių ir 
niekas negalėjo išaiškinti 
1 ur jie taip trumpu laiku 
dingo. Bet jai tuoj metėsi į 
akis penkios moteriškės, ku
rios vaikščiojo po krautuvę 
ir žiūrinėjo visokias prekes. 
Tuojaus buvo iššaukta poli
cija ir išeinant vagilkoms iš 
krautuvės visos penkios bu
vo sulaikytos ir nuvežtos į 
policiją. Ten jas iškračius, 
rado pas jas keliatą šlėbių, 
7 sveterius, keliolika porų 
pančekų ir kitokių daiktų.

Vėliau policija rado ir jų 
karą, kuris buvo pastatytas

I -------------------------------------

CIO ir AFL susitaikė. f
Tarp šitų dvieju unijų bu

vo prasidėjusi pikta kova 
Bostone. Federeišių vežikų 
unija buvo sustabdžius vi
sus trekus cukernei ir ki
toms įmonėms, kur yra pri-j 
pažinta CIO unija. Bet įsi-' 
maišė valdžia ir buvo pada
rytos “paliaubos.”

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom. Užtraukiant Naujų 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus. Visa 
darbų gvarantuojam. Kaina pigi. 
Duodam nuniokojimais. Rakandus 
paimam ir pristatėm į bile vieta Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO. MASS.
Tel. Brockton 7718

Mystic ežere, Arlingtone, 
pereitą savaitę prigėrė du 
“Boston Heraldo” darbinin
kai. Jų automobilius nusly
do nuo kelio ir pasinėrė 
ežeran.

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

Vincas Baluknnis
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT 
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.

------------------------- I

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslu;.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SOU 2029

kaitė, iš Nantasket; (3) ar- 
monistas Juozas Povilaitis 
iš So. Bostono. St. Minkus.

CASPER S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTO J AL 
(Insured 
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir į to
limus vietas.

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

Tel. SOUth Boston 1618

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8; 

Nedėliomi. ir šventadieniaii 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman at. arti Central ikr. 

CAMBRIDGE, MASS.

tolokai nuo krautuvės ma

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

TalafonM lliu 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
1*7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių.

Savininkai A. ZARDESKAS.

323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Perdorius

Ablcnai taisau visk;; prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odol.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON AVE..

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4S7O.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
SU PAAIŠKINIMAIS ANGLIŠKAI, SUTAISĖ DR. D. PILKA 
Iš LIEITUVIŲ KALBOS KURSŲ, kurie dėstomi globojant 
Massachusetts Department of Education Division of l’niversi 

Extension.
TURINYS:

Pilnai Išdėstyta Gramatika. Jžanga j Rašybą—Sintaksė. 
Skyriamųjų ženklų Nurodymas.
Apie 1,000 Veiksmažodžių Įskaityta ir Išaiškinta Angliškai.
Pagrindinių žodžių Terminologija Paaiškinta Angliškai.

Vadovėlio turinys lengvai suprantamas ir taikomas daugiausia
Amerikos lietuviams. Kaina $1.00 su prisiuntimu

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
ir susitaru*.

AKIŲ DAKTARAS
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 

1* mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akimua.

[ 114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

5, 
9.
12

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Pašovė merginą.
Šio panedėlio rytą East 

Braintrej buvo pašauta Do- 
lothy MacDonald, 23 metų 
amžiaus mergina. Ji buvo 
užpulta prie pat savo durų. 
Vėliau policija suėmė tūlą 
Petrą Kojoy’ą, 57 metų am
žiaus vyrą, kurį sužeistoji 
mergina pažino kaip savo 
užpuoliką. Mergina sakosi 
tūlą laiką su juo draugavusi, 
bet pereitos subatos naktį 
išėjusi su kitais, todėl Kojoy 
laukęs jos pasislėpęs už krū
mo ir pareinant jai apie 1 
valandą lyto šovęs ją. Jis 
kaltas neprisipažįsta, bet 
teisėjas pastatė ji po $25,000 
kaucija.

Nori panaikinti veteranų 
pirmenybės įstatymą.

Massachusetts valstijoj 
buvo išleistas įstatymas, ku
ris valstybės tarnyboj pri
pažįsta buvusio karo vetera
nams pirmenybę. Dabar 
pradėta agituot, kad tą įsta
tymą atsaukt, nes jis prieš
tarauja valstijos tarnybai, 
kuriai paprastai turi būti 
samdomi tik tie, kurie ge-l 
riausia išlaiko kvotimus. Ši
tam judėjimui pritaria ir 
Bostono Chamber of Com
merce.

Plėšikas pastatytas po 
$25,000 kaucija.

Italas D’Amico, kuris pri
sipažino išplėšęs 10 kinie- 
tiškų skalbyklų, pastatytas 
po $25,000 kaucija. Jo sėb
ras iš South Bostono buvo 
policijos nušautas, kai jiedu 
begu vieną skalbyklą išplė
št-

Anksti šio panėdeliu rytą 
Uiightone automobilis už
mušė Mrs. Pearl Lambert, 
kuri skubinusi j gatvėkarį 
laiban važiuoti. Užmušėjas 

pabėgo nesustojęs.

žesnėje gatvėje. Automobi
lis buvo pilnas prikrautas vi
sokių vogtų daiktų. Viena iš 

! tų vagilkų, kurios vardu bu- 
' vo registruotas karas, gyve
na Roslindale.

200,000 jaunolių be darbo.
Legisliaturos komisija 

jaunolių reikalams pereitą 
l sąvaitę raportavo legislatu- 
rai, kad dabartiniu laiku 

j šioj valstijoj yra tarp 150,- 
000 ir 200,000 jaunuolių be 
darbo. Politikieriai tuojaus 
pašoko ant kojų ir sako, kad 
legislature turi paskirti ko
misijai $50,000 tų bedarbių 
būklei ištirti. Vadinasi, po
litikieriai nori paimti iš val
stijos iždo 50 tūkstančių dėl 
to, kad daug jaunuolių yra 
be darbo. O kokia iš to nau
da bus tiems bedarbiams, tai 
niekas neklausa.

ris MUS GALIT GAUT
* VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTU. ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
POPIERŲ. Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOU’l'H 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 AVE. 

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

Mokslas
Jūsų vaikams seksis daug geriau mokslas, S

kuomet nupirksit jiems S
TYPEWRITER (RAŠOMĄ MAŠINĖLĘ), §

nes jiems palengvina padaryt namieje lekcijas. &
Mes parduodam tik geriausias Underwood ir 8 
Corona, ir tik už $29.95 su visais naujausiais 8 
parankumais.

LAIKRODŽIUS parduodam tik geriausių kompa- & 
nijų Waltham, Elgin, Hamilton ir etc. q
TAISOME, perdirbame iš senų laikrodžių, žiedų ir & 

akinių į vėliausios mados. ‘ q
Duodam ir ant išmokėjimo.

ROLAND KETVIRTIS & C0. Į 
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. &

NORWOODE STUD1A
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

Reikalaukit prisiunčiant pinigus.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

Nėra alaus darytojo, kuris turėtų ge-

riausio selyklo ar apynių monopolį... bet

kiekybės vartojimas ir mokėjimas daryti

atsako už skirtumo Ales. Tie, kurie rei

kalauja

žino, kad jis turi visas gerąsias ypatybes 
gero Ale.

B

IŠ KRANO-PARODYK I KRANĄ 
BONKOSE—12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC., Boston, Massachusetts BREWERS SINCE 1870

Išegzaminuoįu akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamų 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broadway, So. Boston, Mas*.

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(BRIE CENTRAL SKVĖE0) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone

south 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kauip. East Eighth St.,


