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Prasidėjo Amerikos Darbo
Federacijos Užtemimas

PRIE JOS LIKO JAU TIK 
2,500,000 NARIŲ.

Tuo tarpu Lewiso vadovau
jamoji C. I. O. auga mi- 

lionais.
Išrodo, kad reakcinės A- 

merikos Darbo Federacijos 
dienos jau pasibaigė. Net 
kapitalistinė spauda pradė
jo rašyti, • kad jos žvaigždė 
jau pradėjo temti. Visur ją 
išmuša iš pozicijų Lewiso 
vadovaujamoji revoliucinė 
C. I. O.

“The New York Times” 
pastebi, kad Amerikos Dar
bo Federacija, kuri gyvuoja 
jau 51-mus metus, nesenai 
buvo pasiekus 3,500,000 na
rių. Bet šiandien prie jos be
liko jau tik 2,500,000 unijis- 
tų, nes dėl atžagareiviškos 
jos vadų politikos iš jos pa
sitraukė apie 10 unijų su a- 
pie 1,000,000 narių.

Pasitraukusios unijos su
sispietė apie C. I. O., kuriam 
vadovauja agresingas ang
liakasių unijos prezidentas 
John Llewellyn Lewis. Į 
trumpą laiką ši organizaci
ja išaugo jau iki 2,000,000 
narių. Ir ji auga kas diena, 
nes paskutiniais laikais ji 
parodė nepaprasto veiklu
mo ir turėjo didelių pasise
kimų. Ji paklupdė tokius A- 
merikos kapitalo milžinus, 
kaip General Motors ir Uni
ted Statės Steel, kurie net su 
federalės valdžios patvar
kymais nesiskaitydavo ir vi
sai ignoravo NRA. Ameri
kos Darbo Federacijos lyde
riai nei nemėgino priešintis 
šitoms korporacijoms. Bet 
C. I. O. stojo kovon ir kovą 
laimėjo. Atkakliausia laikė
si General Motors. Bet kai 
ji buvo nugalėta, tai plieno 
trustas pasidavė be mūšio.

Šitie laimėjimai nepapra
stai pakėlė C. I. O. prestyžą. 
Apie jos vadą Lewisą kapi
talistinė spauda šiandien ra
šo daugiau negu apie prezi
dentą Rooseveltą. Laikraš
čiai piešia jį visaip. Vieni 
jį vaizduoja kaip baisų vel
nią, apžergusį Kongresą ir 
visą Ameriką, o kiti piešia 
kaip * šių laikų Napoleoną, 
imantį Amerikos kapitalo 
tvirtoves.

Todėl nestebėtina, kad 
Lewiso vadovaujamoji nau
ja unijų sąjunga auga mi- 
lionais, tuo tarpu senoji A- 
merikos Darbo Federacija 
milionais smunka.

Federacijos pirmimnin- 
kas Green, matydamas neiš
vengiamą sau žlugimą, 
blaškosi įaip žuvis ant ledo, 
bet nežino ką daryt. Šią są
vaitę jis paleido žioplą pa
skalą, buk Lewis esąs “bol
ševizmo agentas, kurį Mas
kva paskyrusi Amerikai už- 
valdyt.” Žinoma, tam nie
kas netiki. Tas tik parodo 
Greeno desperaciją.

Vokietija Kolonijų 
Negaus.

Pereitam šimtmety tarp 
Europos valstybių ėjo dide
lės varžytinės dėl kolonijų. 
Kiekviena grobė ką tik ga
lėjo pagrobti. Buvo išgrobs
tyta beveik visa Afrika, Ki
nijos miestai ir visokios sa
los. Vokietija užgrobė apie 
1,230,900 keturkampių my
lių svetimų žemių su.13,- 
074,900 gyventojų ir plėšė 
juos iki didžiojo karo. Bet 
kai kaizeris karą pralaimė
jo, tai aliantai visas koloni
jas iš Vokietijos atėmė, o 
Tautų Lyga išdalijo jas tarp 
Anglijos, Francuzijos ir Ja
ponijos. Sumušta ir nugink
luota, Vokietija buvo lyg ir 
sutikus su savo likimu. Bet 
dabar, kai joje atgijo mili- 
tarizmas, ji pradėjo reika
lauti, kad tos kolonijos jai 
butų sugrąžintos. Ji argu
mentuoja, kad jos fabri
kams reikalinga žaliava iš 
kolonijų, fabrikų gaminiam 
reikalingos rinkos ir, paga
liau, reikalingas išėjimas 
jos gyventojų prieaugliui. Iš 
pradžių Vokietijos militari- 
stai rėkavo tu kolonijų rei
kalaudami tik savo liūtin
guose, o jau pereitą sąvaitę 
Vokietijos ambasadorius 
Ribbentropas Londone ofi
cialiai įteikė šitą reikalavi
mą Anglijos valdžiai. Bet 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Eden tuoj nuėjo į 
savo parlamentą ir pasakė: 
“Kad nebūtų kokių nesusi
pratimų, aš pranešu, jog 
Angliją nemanė ir nemano 
užleisti Vokietijai savo že
mes.” Reiškia, kolonijų Vo
kietija negaus.

Paskandino Laivą 
Su Amerikos Gin

klais.
Biskajos Užlajoj, Ispani

jos pakrašty, šį panedėlį bu
vo paskandintas Ispanijos 
vyriausybės laivas “Mar 
Contabrico,” kuris 6 sausio 
išplaukė iš New Yorko nusi
pirkęs čia keliatą orlaivių ir 
ginklų. Visas krovinys kai
navo $2,700,000. Fašistų 
karo laivas “Canarias” už
puolė “Mar Cantabrico” a- 
pie 90 mylių nuo Ispanijos 
pakraščio ir pradėjo šaudyt. 
Šaudomas laivas užsidegė ir 
pradėjo skęsti. Jo žmones, 
kurių buvo 40, pasiėmė fa
šistų laivas. Paskandintas 
laivas buvo nedidelis, vos 
6,632 tonų įtalpos.

Visi Ginkluojasi.
Mussolinis ragina gimdyt 

daugiau vaikų.
Dabartinės ginklavimosi 

lenktynės prasidėjo 1935 
metų kovo mėnesį, kuomet 
Vokietija įvedė priverstiną 
kareiviavimą. Vėliau ’ prie 
tų lenktynių paskubinimo 
prisidėjo da Pareinės už
ėmimas, paskui rusų-japonų 
kivirčai, po to italų užpuoli
mas ant Etiopijos ir, paga
liau, Ispanijos vidaus karas. 
Anglija buvo nuo tų lenkty
nių lyg ir atsilikus, užtai ji 
dabar staiga padarė nepa
prastai didelį šuolį, paskir
dama armijos, laivyno ir 
aviacijos reikalams iš karto 
2 bilionu dolerių ir nutarda
ma statyti 80 naujų karo 
laivų. Išgirdęs apie šitokį 
Anglijos užsimojimą, Mus
solinis pareiškė, kad jis ne- 
pasiduosiąs, ir tuoj ėmė pū
stis, lyg utėlė ant balanos. 
Jis įsakė “militarizuoti” vi
sus Italijos vyrus nuo 18 iki 
55 metų amžiaus, o kad 
daugiau butų kareivių, nu
tarė mokėti didesnes algas 
šeimynoms su daug vaikų, o 
nevedusiems vyrams ir be
vaikėms šeimynoms įvedė 
pabaudas. Bet jis akstiną 
dideles šeimynas jau antri 
metai, o gimimų skaičius 
Italijoj vistiek nedidėja.

Amerika irgi nesnaudžia. 
Žemesnysis Kongreso butas 
atmetė sumanymą šaukti 
laivynų aprubežiavimo kon
ferenciją, o vieton to užgy- 
rė $526,000,000 savo laivyno 
padidinimui. Nutarta statyti 
2 šarvuočiu, 11 kreiserių, 48 
naikintuvus, 17 submarinų 
ir 400 karo orlaivių.

Japonija paskyrė šių me
tų ginkluotei $400,000,000.

Francuzija—$883,500,000.
Vokietija — 12,600,000,- 

000 markių.
Gi Sovietų Rusija nusi

stačiusi turėti didžiausią ar
miją ir aviaciją, nežiūrint 
kiek kuri šalis ginkluosis.

Nuo Kanados Iki Ca- 
lifornijos Drebėjo 

Žemė.
Amerikos viduriniuose 

vakaruose šį panedėlį pla
čiai buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Jį jautė San 
Francisco, Detroitas, Cleve- 
landas, Chicaga ir daug ki
tų miestų iki Ontario pro
vincijos Kanadoje.

JO KELINĖSE BUVO MO
TERIŠKI DAIKTAI.

Chicagos policija nužiū
rėjo vyrą su nepaprastai iš
sipūtusiom kelinėm. Kai ji 
tą vargšą sulaikė ir liepė nu
simauti kelines, pasirodė 
moteriški dalykai, būtent: 
šešios dresės. Jos buvo pa
vogtos moteriškų drapanų 
sandėly.

ITALAI UŽPUOLĖ ANG
LIJOS KONSULATĄ.
Dėl to, kad Anglija pa

kvietė į savo karaliaus vai
nikavimo iškilmes Etiopijos 
karalių Haile Selassie, ita
lai Messinoje užpuolė Ang
lijos konsulatą ir išdaužė 
langus.

IŠŽUDĖ~6,000^ETIOPŲ.
Keršydami už savo gene

rolo Grazianio sužeidimą, 
italai fašistai Addis Ababoj 
iššaudė 6,000 etiojų. šitais 
žvėriškais fašistų darbais 
pasipiktino visas civilizuo
tas pasaulis. Pakėlė protes
tą ir Anglijos parlamentas.

ATŠAUKĖ ŠERMENIS, 
NES SŪNŪS GYVAS.
Independence, Mo. — čia 

gyvena Scottų šeimyna, ku
rių 31 metų amžiaus sūnūs, 
Joseph Scott, keliauja par
davinėdamas prekes. Perei
tą sąvaitę tėvai gavo iš 
Tennessee valstijos tele
gramą: “Joseph Scott mirė. 
Telegrafuokit, ką daryt su 
kunu.” Motina tuoj apalpo. 
Tėvas gi mušė telegramą, 
kad kūną parsiųstų namo. 
Tuo tarpu viskas suruošta 
šermenims. Kai kūną par
vežė iš traukinio, pasirodė, 
kad tai visai kitas Joseph 
Scott. Šermenys atšauktos.

Ispanijoj Užmušta 
Jau 180,000 Žmonių. 
Fašistai vėl gavo pagalbos 
ir smarkiai puola Madridą.

Tuoj bus jau 8 mėnesiai, 
kaip Ispanijos fašistai su 
kunigais ir dvarininkais už
puolė teisėtą šalies vyriau
sybę. Nuo to laiko Ispanijoj 
užmušta jau 180,000 žmo
nių. Žinios sako, kad užpuo
likų krito 80,000, o respub
likos gynėjų—100,000.

Tos pačios žinios sako, 
kad Ispanijoj šiandien ka
riauja 105,000 svetimų vals
tybių kareivių. Fašistų pu
sėj esą 60,000 italų ir 20,000 
vokiečių. Tuo tarpu lojalis- 

! tų pusėj esą tik 25,000 fran- 
1 cuzų ir rusų.

Ispanijos vyriausybė pe
reitą sąvaitę paskelbė, kad 
ji sutinka visus svetimšalius 
kareivius grąžinti namo, jei 
tą patį padarys fašistai. Tai 
parodo, kad vyriausybė pa
sitiki savo liaudies jėgomis.

Bet fašistų vadas gen. 
Franco su šita propozicija 
nesutiko. Tuo budu jis prisi
pažino visam pasauliui, kad 
Ispanijos žmonės jo nere
mia ir kad be italų ir vokie
čių pagalbos jis tuoj žlugtų.

Paskutinėmis dienomis lo- 
jalistai jau žymiai pradėjo 
imti viršų. Ispanijos šiaurėj 
jie apsupo Oviedo miestą ir 
jau užėmė kai kurias jo da
lis. O į pietus nuo Madrido 
jie įsiveržė į Toledo, kur 
randasi pagarsėjusi Alcaza- 
ro tvirtovė. Pereitą rugpjū
čio mėnesį fašistai lojalistus 
iš Toledo išvijo ir paliuosa- 
vo apsuptą Alcazarą. Dabar 

į gi> lojalistai vėl tą tvirtovę 
apsupo.

Madrido fronte pereitą 
sąvaitę fašistai vietomis bu
vo atstumti 3 mylias atgal. 
Lojalistai užėmė ir tą kalną, 
nuo kurio priešas bombar
davo Madrido-Valencijos 
kelią. Vienoj vietoj lojalis- 
tai apsupo didelį būrį vokie
čių ir 700 gen. Franco fašis
tų ir visus juos paėmė ne
laisvėn.

Šitie lojalistų pasisekimai 
labai nugąsdino Mussolinį, 
ir žinios sako, kad iš Itali
jos jau atsiųsta daugiau ka
reivių fašistams į pagalbą, 
nežiūrint kad Roma priža
dėjo daugiau jų nesiųsti. 
Šviežiai atsiųsti italai jau 
pasiekę Madrido frontą. 
Gavę šitų sustiprinimų, fa
šistai pradėjo smarkiai pulti 
Madridą. Bet visos jų ata
kos iki šiol atmuštos su di
deliais jiems nuostoliais.

NAUJAS AUTOMO
BILIŲ STREIKAS. 
Detroite 84,000 darbininkų 

metė darbą.
Šį panedėlį Detroite su

streikavo 84,000 darbinin
kų, kurie dirba automobi
lius arba reikalingas jiems 
dalis. Visų pirma susėdo 
60,000 darbininkų Chrysle- 
rio automobilių dirbtuvėse, 
nes ši kompanija atsisakė 
pripažinti United Automo- 
bile Workers uniją kaip vie
nintelę darbininkų atstovę. 
Paskui Hudsono automobi
lių dirbtuvėse sustreikavo 
vo 10,000 darbininkų. 
Briggs kompanijos dirbtu
vėj, kuri gamina automobi
lių liemenis, sustrikavo 4,- 
500 darbininkų. Packardo 
dirbtuvėse taipgi kilo strei
kas.

Tuo pačiu laiku Flinto 
mieste užsidarė keturios 
Chevrolet kompanijos dirb
tuvės, kurios priklauso Ge
neral Motors korporacijai. 
Čia streikas kilo dėl to, kad 
kompanija atlęido 5 darbi
ninkus.

Anglijos Darbo Partija 
Paėmė Londono Miestą

SOCIALISTAI SUMUŠĖ 
BALDVVINO REAKCI

NINKUS.

CHICAGOJ SUSTREIKA
VO VEŽIKAI.

Pereitą subatą Chicagoj 
sustreikavo 6,000 taksių ve
žikų. Prasidėjo muštynės su 
streiklaužiais. Apie 30 veži
kų buvo areštuota.

ALGOS PAGAL VAIKŲ 
SKAIČIŲ.

Fašistinė valdžia Italijoj 
paskelbė vaikų gimdymo 
vajų. Kas turės daugiau vai
kų, tam bus mokama dides
nė alga. O kas vaikų netu
rės, tai ir darbo negaus ir tu
rės da pabaudą kas metai 
mokėti.

PASIUTĘ ŠUNYS APRIE
JO 502 ŽMONES.

Žinios sako, kad Santiago 
mieste, Čili respublikoj, nuo 
Naujų Metų iki šiol pasiutę 
šunys apriejo 502 žmones.

Pereitą sąvaitę Francuzi
jos budelis Anatole Deibler 
nukirto galvą žmogžudžiui 
Dardillac’ui. Tai buvo jau 
385-ta jo nuimta galva kaip 
jis tarnauja budeliu.

Ispanijos Blokada 
Kainuos $4,500,000.
Nesikišimo komisija, kuri į Socialistas Morrison busiąs 

susideda iš 27 valstybių įga- sekantis Anglijos premjeras 
I Pereitą sąvaitę Londono 
gyventojai rinko trims atei
nantiems metams Apskričio 
Tarybą (County Council), 
kuri valdo Anglijos sostinę 
ir visą jos apskritį. Nežiū
rint kad Anglijos parlamen
tą valdo Baldwino vadovau
jami reakcininkai, Londono 
miesto rinkimus laimėjo so
cialistai arba darbiečiai.

I Darbiečiai nustebino pa- 
šaulį jau treji metai atgal, 

j kai reakcininkams kontro- 
’; liuojant parlamentą, jie lai- 

. »r t i Jmėjo Londono Apskrities
Amerika Neduoda j Tarybos rinkimus. Bet 1934 

metais jų pergalė nebuvo 
tokia didelė. Iš 124 tarybos 
narių, jie pravedė savų 69.

Reakcininkai manė, kąėl 
per trejis metus darbiečių 
valdžia bus jau žmonėms 
nusibodus ir dabar jau tik
rai laimės Baldwino partija. 
Bet kad geriau sau laimėji
mą užtikrinus, konservato
riai išvystė nepaprastai 
smarkią agitaciją prieš dar

nia: “Neįleiskit Socialistų!” 
Visa Londono spauda buvo 
užsukta prieš darbiečius, 
prieš socialistus. Darbiečius 
palaikė tik du jų pačių lei
džiami dienraščiai. Buržua
zija tikėjosi, kad dabar tai 
jau tikrai Darbo Partija bus 
palaidota.

Bet išėjo visai kitaip. Ne
žiūrint visos atžagareivių 
agitacijos, Londono žmonės 
balsavo už tuos “baisius so
cialistus.” Ir rezultatai buvo 
tokie, kad darbiečių buvo 
išrinkta Londono Tarybon 
lygiai 75, o jų priešams liko 
vos tik 49 vietos.

Londono Tarybos pirmi
ninkas, socialistas Morri
son, dabar jau yra numato
mas kaip sekantis Anglijos 
ministerių kabineto prem
jeras.

Bet Anglijos parlamente 
darbiečių padėtis yra nepa
lyginamai sunkesnė. Jie te
nai turi reikalo su visos im
perijos politika, su ginklavi
mosi klausimu. Kaip socia
listai, darbiečiai yra dideli 
karo priešai ir todėl priešin
gi visokiai ginkluotei; bet 
tuo pačiu laiku prieš juos 
stovi fašizmo pavojus, ku
riam sunaikinti jie nori pa
vartoti visą Britų Imperijos 
galybę; todėl jie preiš savo 
įsitikinimus dabar turi rem
ti dabartinės valdžios gink
lavimosi politiką.

KARŠTIS BRAZILIJOJ 
ATLEIDŽIA PLIENĄ.
Telegramos sako, kad 

Brazilijoj, ypač Rio de Ja- 
neiro valstijoj, šiomis die
nomis buvo tokie karščiai, 
kad saulėj pabuvę kietai 
užgrudyti plieno įrankiai at
sileidžia ir degamos me
džiagos užsidega.

si
liotinių, šią sąvaitę Londo
ne apskaičiavo, kad Ispani
jos pakraščių blokada per 
metus laiko kainuos apie 
$4,500,000. Nuo jūrių Ispa
nijos pakraščius saugos An
glijos, Italijos, Vokietijos ir 
Francuzijos laivai, o ant 
sausžemio bus pastatytos 
tarptautinės komisijos, ku
rios saugos, kad karinė pa
galba nebūtų siunčiama per. 
Francuzijos ir Portugalijos 
sienas. Jūrių blokada prasi
dėsianti šią subatą, 13 kovo.

La Guardia Užmynė 
Hitleriui Ant Korno.

Kalbėdamas Amerikos 
Žydų Kongreso susirinkime, 
New Yorko majoras La 
Guardia pereitą sąvaitę pa
reiškė, kad busimoj New 
Yorko parodoj busiąs Bai
sybių Skyrius, kur reikėtų 
pastatyti ir “rudmarškinį 
fanatiką, kuris grūmoja pa
sauliui karu.” Vokiečių fa-1oClUllul IX d 1 V UIYlUvlU 1 »vi • • v i •

šistai tuoj pakėlė ritamą. I Pareiškimą pasirašyt), 
__ v ___  a. . neraiina nasnorto. SviGirdi, tai apie musų “tautos 

vadą” Hitlerį taip kalba 
New Yorko majoras. Ir pra
dėjo reikalauti, kad Ameri
ka atsiprašytų, nes kitaip 
Vokietija nedovanosianti. 
Ir valstybės departamento 
Washingtone galva Hull 
tuoj atsiprašė. Reikia pasa
kyti, kad ponas Hull jau ne 
pirmą sykį prieš Hitlerį dvy- 
linkas susiriečia. Bet New 
Yorko majoras neatsiprašo. 
Jis da pažymėjo, kad ir pats 
nesitikėjęs taip vykusiai 
Hitlerio snukį apibudinti. 
Girdi, aš Hitlerio vardo vi
sai neminėjau, bet Hitleris 
vistiek save pažino ir prisi
pažino, kad jis yra “rud- 
marškinis fanatikas, kuris 
grūmoja visiems karu.” Da
bar fašistai dar daugiau 
siunta.

VARŠUVOJ UŽDARY
TAS “DZIENNIK PO- 

PULARNY.”
Telegramos sako, kad 

Varšuvoj policija uždarė 
pažangų dienraštį “Dzien- 
nik Popularny” ir areštavo 
visą jo štabą. Policija sako, 
kad tą laikraštį leidę komu
nistai, nes jis rėmęs Ispani
jos lojalistus.

VYSKUPAS UŽ GIMDY
MŲ KONTROLĘ.

Anglijos vyskupas Barnes 
pasisakė už gimdymų kont
rolę. Girdi, išmintingi tėvai 
neprivalo leisti pasaulin 
vaikų, jeigu tiems vaikams 
nėra užtikrintos duonos ir 
pastogės.
lenkijoFsustreika-

VO BATSIUVIAI.
Pereitą sąvaitę Varšuvoj 

sustreikavo 6,000 žydų bat
siuvių. Streikuoja sėdėdami 
vietoje.

Pasportų Ispanijon.
Jungtinių Valstijų valsty

bės departamente sėdi at
kaklus reakcininkai. Jie bi
josi, kad kas nenuvažiuotų 
iš čia Ispanijos darbinin
kams padėti, ir todėl pas- 
portu Ispanijon niekam ne
duoda. Neduoda net dakta
rams ir slaugėms, kurie nori 
važiuoti tenai vien žmoniš- ____ ___
kūmo tikslais, padėti ligo- biėčiuš? Visur’buvo šaukia- 
niams ir sužeistiems. Jei kas 
prašo pasporto išvažiuoti 
užsienin, tai turi pasirašyti 
pareiškimą, kad nevažiuos 
Ispanijon. Kas atsisako tokį 

‘ V, tas 
negauna pasporto. Švieses
nio proto žmonės pradėjo 
jau kelti protestus dėl šito
kios reakcinės valstybės de
partamento politikos.

Siūlo Paleist Mooney
Californijos legislaturos 

rezoliucijų komisija nutarė 
rekomenduoti, kad legisla- 
tura priimtų rezoliuciją, rei
kalaujančią paleisti darbi
ninkų vadą Tarną Mooney, 
kuris nekaltai yra nuteistas 
kalėjiman visam amžiui.

AUKSO MEDALIS UŽ 
KOVĄ SU RAKETAIS.
New Yorke yra “Šimto 

Metų Draugija,” kurion pri
klauso firmos, gyvuojančios 
nemažiau 100 metų. Ši drau
gija kas metai duoda aukso 
medalį asmeniui, kuris per 
pereitus metus padarė dau
giausia naudos New Yorko 
miestui. Šiomis dienomis ji 
paskyrė aukso medalį pro
kurorui Dewey už persekio
jimą New Yorko raketų. Da
bartiniu laiku Dewey ima 
nagan raketą, kuris veikia 
drapanų siuvimo pramonėj. 
Apskaitoma, kad per 1936 
metus šis raketas išlupo iš 
siuvėjų apie $2,000,000.

ŽENEVOJ SUSIRINKO 
15 VALSTYBIŲ.

Šį panedėlį Ženevoj susi
rinko 15 valstybių atstovai, 
kuriuos sušaukė Tautų Ly
ga. Dalyvauja ir Jungtinės 
Valstijos. Šitos konferenci
jos tikslas yra surasti būdą, 
kaip įvairios šalįs galėtų pa
sidalyti žaliaja medžiaga. 
Mat, vienos šalys tos me
džiagos turi, kitos neturi, o 
ji visoms reikalinga, kaip 
antai, geležis, guma, aliejus, 
medvilnė ir tt,

KALNŲ LIŪTAI SMAU
GIA ELNIUS.

Iš Idaho valstijos prane
šama, kad kalnų liūtai tenai 
pradėjo piauti elnius, kurie 
auginami indijonų maistiiia
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Kaip Kinija Naikina Opiumo Vartotojus.

AR TIK NE PERDAUG 
ISTERIJOS?

“Vilnis”

Butų gerai, kad musų kai-1 
mynai komunistai imtų šal- 
................ Y-“Vilnia” labai susiiaudi- čiau daIVkus svarstyti, 

no dėl Amerikos Socialistų
Partijos komiteto priimtos 
rezoliucijos. Sako:

“Pastaruoju laiku Ameri
kos Socialistų Partijos Nacio- 
nalis Egzekutyvis Komitetas, 
vadovaujamas Norman Tho- 
mas, priėmė rezoliuciją, dėlei 
kurios turinio ne tik kiekvie
nas doras eilinis socialistas 
privalo rausti iš gėdos,

mirštų Trockį. Kam iš jo da
ryti Don Kišoto malūną?

FAKTAI JAM TIK “NE
SĄMONĖS.”

“V-bės” Tysiiava prisi
spyręs norėtų įkalbėti savo 
skaitytojams, kad tfe faktai, 
kuriuos “Keleivio” redakto- 

betir'rius minėjo apie Lietuvą
Šiaip kiekvienas asmuo, iki šiol Brooklyno prakalbose, yra.
rėmęs socialistUB.

“Dar daugiau. Tąja rezoliu-
nesąmones.

Jisai paduoda šitokį Mi-
ACl X (f J v* IvisullU _ - ev. t

vija privalo pasibiaurėti kiek- dielsono pareiškimą.

Kinija nutarė žudyti visus opiumo vartotojus, šis vaizdelis parodo tris pasmerktuo
sius sušaudymui. Jie žudomi viešai, kad niekas nedrįstu opiumo vartoti. Opiumas 
yra svaigalas, kuris paraližiuoja žmogaus protą. Japonai ji pardavinėja kiniečiams, 
kad užmigdžius Kiniją protiškai.

■

Aukos Ispanijos
Demokratijai Ginti

Šiomis dienomis Bostono’, Be to, Meksika, Islandija 
lietuvių bendro komiteto ir Argentina nusiuntė Ispa- 
kasininkas drg. Brazaitis nijos darbininkams keliatą 
nusiuntė Darbininkų Rau- laivų žuvies, miltų, sūdytos 
donajam Kryžiui aukų Ispa- mėsos ir kitokių maisto da- 
nijos demokratijai ginti ir 
gavo iš tenai oficialų prane
šimą, kad Socialistų ir Pro
fesinių Sąjungų internacio
nalai iki šių metų pradžios 
surinko Ispanijos darbinin
kams jau 8,700,000 franeu
ziškų frankų. Tos aukos bu-;

vienas taikos mylėtojas, kuris 
nekenčia fašizmo ir karo.

“Negana jau to, kad Nor
man Thomas su savo nelaimin
gu komitetu ėmė dergti Sovie
tų Sąjungą, kuomet ten buvo i 
už čiuprynų paimta trockisti-! 
niai kriminalistai, bet jis tą - 
patį dabar daro ir su Ispanijos 
respublika...

“Vadinasi, Norman Tho- 
rnas ir jo 
suėstas komitetas norėtų, kad 
Ispanijos respubliką ir jos de
mokratiją pasmaugtų fašistai. . . , • „
Juk ką gi tas daugiau reiškia, \
jeigu ne tai, kai eina mirtina 
kova demokratijos su fašizmu, 
o jis smeigia peilį į nugtfrą 
demokratinio fronto.”

“Trockistinių nuodų suės
tas komitetas...” 
peilį į nugarą,” ir taip 
liau. ______ _______ t

Kam šita isterija reika-, visos politinės partijos Lie- 
linga? Ar ji įtikins .Norma-(tuvoje yra uždarytos; kad 
ną Thomasą, kad jis nege- spauda negali kritikuoti 
lai elgiasi? Ar ji sunaikins valdžios; kad piliečiams ne- 
trockininkus? Ar ji sustip- valia laikyti susirinkimų; 
rins darbininkų pozicijas kad už paprastą lapelį jau- 
pneš fašizmą? žinoma, kad nuoliai yra atiduodami ka- 
ne. Viskas, ką tas riksmas riuomenės teismui ir bau- 
apie Trockį £ali padaryti, I džiami iki 12 metų kator- 
tai tik daugiau jį išrėkia- ffOS į 
muoti. *’ ** ...................

Jeigu musų kaimynai ko
munistai apie Trockį tiek 
netriubytų, tai šiandien jau 
mažai kas ir težinotų, kad 
toks žmogus pasauly gyve
na. Bet kai jie jį atakuoja ir 
visur jį persekioja, tai atsi
randa žmonių, kurie jį užta
ria.

Taip pat be reikalo musų vaitojimas tautininkų kalė- 
draugai komunistai visus muose nuo to nenutils ir jų 
malevoja fašistais arba jų moterų bei vaikų ašaros ne- 
talkininkais. Mes tos S. P. nudžius.
komiteto rezoliucijos, apie Faktai pasiliks tokie pat, 
kurią kalba “Vilnis,” nesam kaip Michelsonas juos Broo- 
matę (ir “Vilnis” jos turinio klyno prakalbose nušvietė, 
nepaduoda!); ’ bet vistiėk ---------------
mes netikim, kad jos tikslas j DĖL “VIENYBES” NĖRA 
butų kenkti Ispanijos demo
kratijai arba padėti fašis
tams. Mes girdėjome Nor
maną Thomasą kalbant vos 
kelios dienos atgal. Jis 
smerkia fašizmą kaip pik
čiaus! darbo žmonių priešą. 
Taigi aišku, kad rezoliucija, 
kurią priėmė jo vadovauja
mas Socialistu Partijos ko
mitetas, negali būt fašizmui 
palanki.

Jeigu daleisti, kad užtari
mas Ispanijos “trockininkų” 
skaldo tenai respublikos gy
nėjų frontą, tai juk tą patį 
galima pasakyti ir apie ko
munistus, kurie tuos “troc- 
kininkus” atakuoja, štai, 
vėliausios žinios sako, jog 
Ispaniios komunistai pasta
tę valdžiai reikalavimą, kad 
ji visus Trockio šalininkus 
suimtų; o kai valdžia atsisa
kė tą padalyti, tai komunis- ! 
tai atšaukė kanadietį gene
rolą Keblerį, kuris buvo jų 
žmogus ir vadovavo Tarp
tautinį Legijoną Madrido 
fronte. Dabar gen. Kebleris 
esąs išvažiavęs Valencijon 
ir nusivilkęs uniformą.

Ar šitokia komunistų tak
tika neskaldo respublikos 
gynėjų fronto Ispanijoj?

Tačiau mes nešukaujam, 
kad komunistai “smeigia 
peilį į nugarą demokratinio 
fronto!” Isterija čia nieko 
nepataisys* _ . .j .. .

“Jeigu lenkai ir sutiktų Vil
nių atiduoti, tai Lietuvos tau- i 
tininkai vargiai iš to džiaug
tųsi, nes Vilnių atgavus, jie ne
turėtų kuo pateisinti karo sto
vio...” i

Ir jis sako, kad tai esanti 
_ L <

i Bet kodėl nesąmonė?
Argi karo stovis Lietuvo- 

jo trockistinių nuodu je šiandien nėia faktas?
I Ar ne faktas, kad tas 
žiaurias represijas tautinin- j 
kai teisina tuo, jog Vilnius I _  1-^'1 '_ ___ f)

d Ar ne faktas, pagaliau, 
kad tą karo stovį tautinin
kai vartoja ne lenkams iš 
Vilniaus vaiyt, bet savo kra
što gyventojams terorizuot? 

Tysiiava gali rašyti savo 
smeigia “Vienybėj,” kad visa tai y- į 
taip to- ra Michelsono nesąmonės, o j 

betgi faktas yra toks, kad ,

lykų.
Ispanijos darbininkų vai

kai yra siunčiami Francuzi- 
jon, Belgijon ir Šveicarijon, 
kur jais rūpinasi tam tikslui 
sudalytos darbininkų orga
nizacijos. Apskaitoma, kad 
iš viso šitose šalyse ras sau f 

vo sudėtos šiose valstybėse:' prieglaudą apie 29,000 vai-
Anglijoj ....... 2,300,000
Suv. Valstijose 2,200,000 :
Švedijoj ....... 1,270,000
Belgijoj ....... 1,000,000 j
“ " ‘ 639,000;

420,00C!
285,000

ninku frakcija, tai savaimi 
suprantama, kad priešingai 
jų grupei darosi pikta, kuo
met tas laikraštis yra šeria
mas abraku iš valstybinio 
aruodo.

Lygiai tokia padėtis da
bar susidarė ir Argentinoj, 
kur Lietuvos pinigais pradė
ta leisti sąvaitrastis “Iš
vien.” Tenai irgi verda at
kakli kova tarp tų, kurie 
gauna iš DULR senvičių, ir 
tų, kurie negauna.

Visa to pasekmėj išeina 
juokingas paradoksas: Bro
oklyno tautininkai negali 
susivienyt dėl “Vienybės,” 
o Argentinoj jie imasi už 
čiupiynų dėl organo “Iš
vien.”

I

Ar galima sakyti, kad ši
tie šiurpulingi faktai yra ne
sąmonės?

i 'Ne, ponas Tysiiava, šito
kiomis pigiomis gudrybė
mis tamsta Lietuvos nelai
mės nepaslėpsi. Gali būt, 
kad DULR prisius tamstai 
už tai riebesnių senvičių iš 
Kauno; bet politinių kalinių

Faktai pasiliks tokie pat,

i

I

VIENYBĖS.
“Laisvė” sakosi sužinojus 

iš apytikrių šaltinių, kad—
“Brooklyno tautininkuose i 

prasidėjo civilis karas.- Suki-1 
limas eina prieš Tysliavą. Taip j 
vadinamam Tautininkų Kliube j 
tysliaviniai norėjo pravaryti) 
tarimą, kad kliubas paimtų 
Tysiiavos ‘Vienybę’ už organą.! 
Bet jie tiek laimėjo, kaip Zab- 
lackas ant muilo. ‘Tikrieji’ taur 
tininkai dar net pasmerkė Tys
liavą su visa jo gazieta.

“Tysiiava hepasitenkinimas 
esąs labai didelis—taip didelis, Į 
kad dalis tautininkų jau esą 
suplanavę kurti ir leisti savo 
locną sąvaitinį laikraštį. Jie 
nieko bendro nenorį turėti su 
tysliaviniais. Jų supratimu, j 
Tysiiava yra didelis karjeris
tas ir nepataisomas saumylis. 
Jis visur išsistatė ‘aš’ ir nie- j 
kam kitam nenori leisti ramiai; 
gyventi...

“Vieną kartą Juozas Tyslia-! 
va visus savo ‘advaizerius’ iš- į 
vadino ignorantais ir glušais. j 
Bet, girdi, turiu su jais rokuo- 
tis, nes jie turi ‘kišenių’.”

“Laisvės” žiniomis, “Vie
nybę” finansuojąs Lietuvos 
konsulas Budrys su DULR 
pagalba. Turtingas p. Tys- 
liavos uošvis Amerikoje ir
gi prisidedąs.

Kadangi “Vienybę” kon
troliuoja tiktai viena tauti-

RAŠYS MAR1AMPOLĖS 
“ŠVIESOS” ISTORIJĄ.
Savo laiku Lietuvoje bu

vo labai pagarsėjusi draugi
ja “šviesa,” kuri buvo įsikū
rusi Mariampolėje 1905 me
tų pabaigoje ir veikė iki 
1908 metų. Jos tikslas buvo: 
“Šviestis ir šviesti kitus.” 
Išgyvavus jai 3 metus, caro 
valdžia ją uždarė.

Dabar D-ras K. Grinius 
praneša “Lietuvos Žiniose,” 
kad jis nutaręs parašyti tos 
draugijos istoriją ir prašo 
visų, kas tik turi apie jos 
veikimą kokių žinių, nusių
stų jam.

Jis sako:
“Mariampolės ‘šviesa’ hu- 

vo 1905 m. revoliucijos pada
ras if, kaip 1905 m. pabaigoje 
caro valdžia sumušė Maskvos 
sukilėlius, tai nuo to laiko re
akcijai augant visos Rusijos 
imperijos opozicinės organiza
cijos buvo slopinamos. Neiš
vengė pralaimėto karo pasėką 
ir Mariampolės ‘šviesos’ Dr- 
ja, kurioj buvo susitelkę Su
valkų gubernijos lietuvių kai
rieji elementai. M. ‘šviesos’ 
įtaka vietos visuomenei buvo 
nemenka ir ilgai jaučiama.

“Nenorėdamas, kad tokia 
svarbi organizacija butų pa
miršta, noriu parašyti nors 
trumpą jos istoriją. Dėlto pra
šau visų, kas tik gali, padėti: 
atsiųsti man žinių 
draugijos darbus ir 
kurie joje dirbo.’’

“Šviesa” turėjo 
skyrių įvairiuose Lietuvos 
miesteliuose, bet jos centras 
buvo Mariampolėj.

D-ro K. Griniaus adresas: 
Aukštaičių gatvė, Nr. 25, 
Kaunas, Lithuania.

apie tos 
žmones,

apie 20

KĄ LIETUVOJ RAŠO 
APIE AMERIKĄ.

Vienas Kauno laikraštis 4 
vasario laidoje prirašė apie 
Į*“M----—

I

Ameriką šitokių įdomybių: 
“Abingdone, Amerikoj, yra 

‘Barter’ vardo teatras, kuria
me už įėjimą imama ne pini
gai, bet daržovės, vaisiai, pau
kštiena ir kiti valgomieji pro
duktai. Kiekvienas lankytojas 
pagal savo atneštųjų produktų

kiekį ir vertę gauna atitinka-1 tais generolais ir vyskupais 
mos vietos bilietą. Produktus sulipo ant pagrindų ir pra- 
priėmus ir patikrinus, jie tuo-’dėjo sušauktiems etiopams 
jau nunešami į čia pat esan- Į Addis Ababoj aiškinti apie 
čius gerai įrengtus šaldytuvus, j katalikiškos Italijos “geru- 
kur gali būti ilgą laiką puikiai mą,” etiopai pradėjo svai- 
užlaikomi. Iš čia produktai dys juos bombomis. Pats 
atiduodami kelioms didelėms Graziani krito sunkiai sužei- 
krautuvėms. ! stas.

“Teatras yra vasarinis. Nors! Taigi pasirodo, kad Die- 
veikia dar tik šeštus metus, vas nekaip jo kelią Etiopi- 
bet turi nemažą pasisekimą ir joj saugoja, 
yra plačiai Amerikoje pagar- =
sėjęs. Nuotaika čia, tiesa, kiek j 
šeiminiškesnė, negu kituose llirliVrJ/O
teatruose, bet užtai gana jauki I ED1TOK1 ALŲ.
ir linksma. Ypačiai tuo pasižy- j _______ * ’
mi rudens mėnesių vaidini-* Atsimenu vieną pasaką, 
mais. Tada artistai už gerus kaip davatka padarė apža- 
pasirodymus būna net apmė- dus išklausyti 100 mišių, 
tomi scenoje obuoliais, kriau- • Kada ji paskutines išklau-1 
šėmis, kukuruzų čyčkomis, sg taj gavo apreiškimą nuo 
morkomis, agurkais ir tt Ne- pono dfev0> £ad tik vienos 
retai per sceną nuriedi įlynis, m|įjoa įuvo geraj iįklausy- 
mušmelona8 arba kopūsto gal- įos
va. ArtiaUi vietoj gėlių apdo-i ^ors. aš panašių apžadų' 
vanoiam! teužims, žąsimis, nebuvau padal.ęs, bet vis
umomis, kalakutais, visokiais tiek skaitydavau “Tėvynės”' 
namuose paruostais konser-. editol.ialuSi manydamas, 
vais ir net žuvimis. kad kada nors ^agju ką
Na, ar ne įdomi ta Ameri- 8el-° parašyta. _ Skaitau šių 

ka? O mes ėia gyvenam ir ■■ 0 -
tokių dalykų niekur nema
tom nei girdim! Pasirodo, 
kad norint Ameriką pažinti, 
reikia skaityti Kauno laik
raščius...

kų. Tai vis našlaičiai, kuriii 
tėvai krito gindami savo ša
lies laisvę arba buvo išžudy
ti fašistų užimtose vietose.

Po šituo pranešimu pasi
rašo W. Schevenels, Profe- 

__ 7__ sinių Sąjungų Internaciona- 
115^000 lo generalinis sekretorius. 
105,000 Jo adresas toks : 9, Avenue 
30,000 D’Orsay, Paris VII, France. 
26,000 į Amerikoje aukas IspanL

Belgijoj ......
Danijoj ..........
Olandijoj ......
Norvegijoj ....
Čekoslovakijoj
Palestinoj .....
Australijoj ....
Pietų Afrikoj . ( ______
Be to, 50,000 frankų bu- įos demokratijai ginti renka 

vo. surinkta Naujoj Zelandi.- Labor’s Red Cross for Spain.

metų “Tėvynės” Nr. 8 ir 
randu joje editorialų “At-į 
sakymas ‘Darbininkui’.” 
Reikia pasakyti, kad tai ga-

TAUTININKŲ “GALY
BĖ.

“Naujienų” korespon
dentas iš Lietuvos paduoda 
įdomių žinių apie tautinin
kų partijos “spėkas.” Sako, 
šiomis dienomis buvo jų 
partijos atstovų suvažiavi
mas, kur paaiškėjo, kad 
Smetonos-Tubelio partijai 
priklauso vos tik 12,903 
žmonės, kurie susideda iš ši
tokių luomų:

Darbininkų ................456
Amatninkų ............   286
Advokatų .............. 12
Kitų profesionalų .... 198 
Kiti, žinoma, tai valdžios 

tarnautojai, žvalgybininkai.
Ir šita saujalė žmonių, su 

karo stovio pagalba, valdo 
apie 2,000,000 gyventojų!

VISGI DIEVAS JO NEAP
SAUGOJO.

Lietuvos kunigų leidžia
mas “XX Amžius” gėrisi 
Italijos fašistų generolo 
Graziani dievotumu. Esą, 
kai Graziani sušaudė etiopų 
vado Ras Kasos 3 sūnūs, tai 
rodydamas pirštu į jų lavo
nus pasakęs:

“Aš jų neskriaudžiau ir ne
žeminau, o jie puldinėjo mano 
kariuomenę. Todėl visi trys 
buvo pasmerkti už išdavimą. 
Yra ir daugiau tokių nenuora
mų, tačiau jie žus nuo musų 
smūgių, nes musų kelią saugo
ja pats Dievas.“

Dievas saugoja žmogžu
džio kelią! Ir lietuviškų kle
rikalų organas tam pritaria.

Bet kai anądien tas pats 
galvažudys Graziani su ki-

na vykęs atsakymas ir visa 
mintis sveika. Todėl, anot 
tos pasakos, galima butų pa
sakyti, kad dabar aš jau esu 
perskaitęs “Tėvynės” 100 
editorialų...

Tame pačiame “Tėvynės” 
puslapyje yra kitas rašinys: 
“Fragmentai.” Skaitau. Ir, 
broleli tu mano, tikrai dasi- 
protėjau, kad Amerikos lie
tuviai yra tikri patrijotai. 
Nes 16 vasario dienoje jie 
dar nepamiršo išsigerti. Ir 
tas gerai išsigėręs patrijotas 
rašo: “Aš jaučiuos esąs Lie
tuva—visa Lietuva. Lietu
vos kraštas yra mano kūnas, i 
Jos upės—mano kojos. Jos 
kalnai—mano galva. Iš ma
no plaukų teka Neris; iš ma
no galvos—Nemunas. Aš 
esu visa Lietuva—Jos pat
riotas karžygis.”

Na, ar čia rašė blaivu pro
tu žmogus? Jis turėjo būt 
labai gerai išsitraukęs, ir 
gal dar net su “Tėvynės” 
štabu šias mintis lipdė. Nes 
kitaip juk redaktorius butų 
pastebėjęs, kad šitokių ne
sąmonių negalima į laikraš
tį dėti. Ar nebūtų geriau, 
kad tie girti žmonės liautųsi 
buvę “patriotais,” o paliktų 
tik taip sau padoriais pilie
čiais! Chicagietit.

------T -------AJtavvi n xvx upain, 
joj, Kanadoj, Luksemburgi- kurio iždininku yra Interna- 
ioj, Suomijoj, Lenkijoj, tional Ladies’ Garment 
Brazilijoj.------------------------- |

j Visos surinktos aukos ei
na į Tarptautinio Solidaru
mo Komitetą, kuris iki Nau
jų Metų išleido iš aukščiau 

! pažymėtų sumų 3,800,00.0 
franeuziškų frankų Ispani
jos darbininkų paramai. Už 
šitą sumą Ispanijon buvo 
nusiųsta šitokių dalykų:

1. 18,000 ampulių skiepų 
nuo užkrečiamų ligų. Tas 
buvo pristatyta jiems oru.

2. 100 tonų miltų, cuk
raus, bekono, kavos ir sau
sainių.

3. 50 tonų tų pačių pro
duktų.

4. 10 tonų džiovinto pie
no.

5. 1,000,000 cigaretų nu
siųsta oru.

6. 20 tonų kondensuoto 
pieno.

7. 1,250,000 cigaretų (an
tras siuntinys).

8. Visa eilė ambulansų 
sužeistiems vežioti.

9. 40 tonai kondensuoto 
pieno (antras siuntinys).

10. 200 tonų miltų.
11. Didelis siuntinys viso

kių vaistų ir drapanų.
12. 100 tonų cukraus.
13. 25,000 skardinių kon

servuotos jautienos.
14. 400 odinių žakietų.
15. 45,000 dėžių saldai

nių vaikams.
16. 5,000 neperšlampamų 

apsiaustų ir daugybę kito
kių drapanų.

17. 45 tonai kondensuoto.
pieno.

200 tonų miltų.
100 tonų cukraus. 
25,000 dėžių sūdytos 

mėsos.

Ladies’ Garment 
Workers’ Unijos centro se
kretorius David Dubinsky. 
Jo adresas: 3 West 16th st., 
Netv York City. Jis surink
tus pinigus iš Amerikos 
siunčia į Tarptautinio Soli
darumo Komitetą Paryžiu
je, kuris, kaip sakėm, yra 
Socialistų ir Profesinių Uni
jų internacionalų globoje.

NACIAI GIRIASI SUDRA
SKĘ VERSALIO SUTARTĮ 

Pereitą nedėldienį Vokie
tijoj buvo pagerbimo diena 
sžuvusiems per didijį karą 
'vokiečiams. Berlyno operoj 
■ karo ministeris Blomberg 
; pasakė karingą kalbą, kuri 
buvo transliuojama' per ra- 
dio po visą Vokietiją. Jis 

, pasigyrė, kad tautiškai- 
i fašistinė Vokietija sudraskė 
Versalio taikos sutartį ir 
kad pasaulis buvo privers
tas su tuo sutikti. Dabar, 
girdi, mes, Vokietijos na
ciai, turim ruoštis naujai 
valandai, nors da tikrai ne
žinom, kada ji išmuš.

1S VAIKO PLAUČIŲ IŠ- 
ĖMĖ ŠVILPUKĄ.

Kenneth Smith, 10 metų 
amžiaus vaikas Georgijos 
'valstijoj įtraukė į plaučius 
'švilpuką., , Daktarai padarė 
I operaciją, švilpuką išėmė ir 
vaikas jau sveiksta..

I BANGINIS SULAUŽĖ” 
LAIVĄ.

Japonijos pakrašty laivas 
susidūrė su dideliu banginiu 
(velioribu) ir smarkiai įlū
žo. Kiti laivai pasiskubino
ljam į pagalbą.

Ispanai Gina Respubliką.

KIEKVIENAS GRAIKAS 
TURI VESTI.

Telegramos praneša, kad 
Graikijoj išdirbti keli įsta
tymų projektai, kurių tiks
las, kad visi graikų vyrai iki 
25 metų amžiaus" jau turi 
būti vedę. Senberniams nu
matytos represijos ne tik 
mokesčių padvigubinimas, 
bet busiančios įvestos ir ki
tos priemonės, kurios baus 
senbernius.

1

šis vaizdelis parodo, kaip Ispanijos lojalistai gina respub
liką nuo fašistų, ši nuotrauka buvo padaryta šiomis dieno
mis Madrido fronte.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

Kaip pas mus minėjo
16 vasario.

ginkluotų smurtininkų ir 
kad tie smurtininkai iki šiol 
vargina šalį. Na, ir kodėl tie 
ponai tokių klausimų nepa
kelia? Budrys pasakė, kad 
vokiečių okupacijos laiku 
Lietuvos bažnyčios buvo 
persekiojamos, o dabar jos 
laisvos. Reiškia, juodoji ar
mija turi visas teises. Toliau 
sako: jeigu manim netikite, 
tai patys nuvažiuokite į Lie
tuvą, o sugrįžę man galėsite 
papasakoti. Rodosi, kad ne 
iš Lietuvos jis atvažiavo, ] 
jeigu pats savo žiniom ne
pasitiki.

Bus atidaryta nauja “Kelei
vio” stotis Clevelande.
Visi tėmikite, nes netru

kus bus atidarytos naujos, 
1 stotįs. Kur bus galima gauti 
1 pavieniais numeriais “Ke
leivį” ir “Naujienas.” Rei- 
! kalavimas pasididino, tai 
1 reikia daugiau stočių, kad 
nereikėtų žmonėms pertoliĮ 
eiti laikraštį nusipirkti, ži
noma, parankiausia butų, 
ikad užsirašytumėt ant me- 
, tų. Tuomet- laikraštis * per 
I paštą bus jums prisiųstas be i 
s jokio vargo. Ir da pigiau iš
eis. Tuo reikalu kreipkitės 

I pas mane, 8813 Empire avė., 
'o aš mielai patarnausiu.

——   —
Aš patarčiau medalio ka

valieriui dėl Clevelando ži
nių telpančių kituose laik
raščiuose perdaug nesikarš
čiuoti, nes tai labai nesvei
ka. Matyti, kad tas žmoge
lis daug naktų nemiega dėl 
tų žinių. Bet tos žinios tilps- 

' ta ir tilps, nes skaitytojai Į 
nori savo kolonijos žinių. O 
jei tamsta nesugebi žinių 
parinkti savo laikraščiui, tai 
nepyk nors ant kitų, kad jie 
parenka.

Mirė Jonas Jasatis, sulau
kęs 63 metų amžiaus. Velio-

Kaip kitų kolonijų lietu
viai, taip ir mes, clevelan- 
diečiai, minėjome 16 vasa
rio dieną. Ir minėjom su di
delėm ceremonijom, net 
Lietuvos konsului pulk. Bu
driui dalyvaujant. Viskas 
buvo skelbiama labai pla
čiai ir įžanga padalyta ne
mokama.

Taigi žmonių prisirinko 
pilna salė, nes visi norėjo iš
girsti , Lietuvos valdžios at
stovą kalbant. O kadangi jis 
nesenai atvykęs iš Lietuvos, 
ai daugelis tikėjosi išgirsti 
domių dalykų apie tai, ko- 

kiu budu Smetona pateko į 
valdžią, kad i paskutinį Lie- 
uvos seimą 1926 metais jis 
tebuvo net paprastu atsto

vu išrinktas.
Bet kai p. Budiys pradėjo 

calbėti, žmonės nustebo. 
Atrodė, kad jis arba labai 
suvargęs, arba nesveikas, 
nes labai jam nesisekė kal
bėti. Pradėjo nuo Lietuvos 
nepriklausomybės pasirašy
mo, bet tuoj nutupė į švies
ią. Sviesto Lietuva tiek pa
gaminanti, kad galima pa
saulio ratus tepti. Ir da pri
dūrė, kad lietuviška kalba 
Lietuvoje šiandien esanti 
aisva, tartum čia kas ma

nytų, kad prie tautininkų 
net ir lietuviškai nevalia 
kalbėti. Kad kalba yra lais
va, tai amerikiečiai gerai 
žino; bet kas iš tos kalbos, 
kad žodis neturi laisvės? O 
ponas Budrys šitą svarbų 
l akta kaip tik ir užtylėjo.

Prieš IV metu lietuviai iš
kovojo laisvę. Bet Lietuvos 
žmonės šiandien tebevargs
ta, kaip vargo prieš devy
niolika metų. Taigi mes mi
nėjome iškovotos ir už
gniaužtos laisvės sukaktu
ves. Nei vienas iš atstovau-, 
iančiu valstybę nepasakė mis Clevelande išgyveno a- 
savo kalboje teisybės, kad pie 44 metus. Liko žmona,

I

Isavo kalboje teisybės, 1 
teisėtoji Lietuvos valdžia sūnūs ir daugiau giminių, 
buvo nuversta 1926 metais] Jonas Jarus.

DAR APIE DIDINGĄ BROOKLYNO 
APVAIKŠCIOJIMĄ.

Vasario 19 d. Brooklyne 
buvo Lietuvos 19 mėty ne- 
prigulmybės paminėjimas. 
Publikos buvo kupina di
džioji Grand Paradise sve
tainė, mažių mažiausia 1000 
žmonių. Kaip Lietuva yra 
neprigulminga ir kaip stovi 
Grand Paradise svetainė, 
tiek gausios publikos ji da 
nematė. Tai pirmas toks di
delis Brooklyne , parengi
mas! Amerikos Lietuviu 
Kongreso planai atsteigti 
Lietuvoj demokratija su
traukė tiek svieto. Minėjo 
Lietuvos nepriklausomybę 
k “vienybininkai,” žmones 
‘ Cukriniu Kareiviu” vilio- 
< ami, bet tiek publikos ne
turėjo, kiek turėjo pažan- 
j. ie ji lietuviai. Minėjo ir kle- 
i ikalai, bet ką reiškia jų mi- 
tingėlis prieš Amerikos Lie
tuvių Kongreso parengimą!

Kodėl publika taip gau- 
t iai susirinko į Lietuvių 
Kongreso parengimą? To
dėl, kad prie Kongreso pri
klauso visos didžiosios 
Brooklyno organizacijos, 
1 utent: kriaučių Amalga- 
r įeitų Unijos 54 skyrius, 
J dėtuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, Dr. Martyno Liute- 
lio Draugija, Literatūros 
Draugija, Darbininku Susi
vienijimo kuopos, Lietuvių 
Gimnastikos Kliubas, Aido 
Choras ir kelios SLA. kuo
jos. Tai Brooklyno lietuvių 
fpėka! Tai bendras lietuvių 
frontas prieš fašistus!

Kalbėtojai buvo du, R. 
Ilizara ir S. Michelsonas. 
Pirmas gerai nušvietė kaip 
kunigai su tautininkais gynė

caro valdžią, kuomet socia
listai kovojo už nepriklau
somą Lietuvą, o antras pali
ko gilų įspūdį klausytojuo
se, kuomet jis pabrėžė, kad 
dabartiniai “tautos vadai” 
daro lietuviams gėdą skelb
dami pasauliui, buk musų 
tauta esanti da nepribren
dus valdyti save demokra
tiškai. Juk tai pažeminimas 
lietuvių vardo svetimtaučių 
akyse I Juk tai kaip tik van
duo Hitlerio ir lenkų malu- i 
nams!

Kada Michelsonas užbai
gė savo kalbą ir kumštį iš
kėlęs aukštyn šuktelėjo: 
“Lai gyvuoja lietuvių darbi
ninkų vienybė! Lai gyvuoja 
kova prieš lietuviškus fašis
tus čia ir Lietuvoje!” tai per 
svetainę tartum griausmas 
suužė aplodismentai.

Po drg. S. Michelsono 
prakalbos, brooklyniškis V. 
Michelsonas perskaitė dvi 
rezoliucijas. Viena jų pa
smerkia fašistų diktatūrą 
Lietuvoje, o antra už atga
vimą Vilniaus iš po lenkų 
jungo.

Aukų padengimo lėšoms 
tapo surinkta, rodos, 78 do
leriai. Aido Choras šauniai 
padainavo. Aldona Klimiu- 
tė gražiai padainavo solo. 
Žodžiu visais atžvilgiais 
prakalbos pavyko.

Brooklyne fašistuojantis 
elementas po šio parengimo 
labai nuleido nosis. “Vieny
bės” Tysliava per prakalbas 
tik dūsavo ir lupą kramtė, 
kad progresyviai Brooklyno 
lietuviai taip didingai de
monstruoja prieš fašizmą.

Jurgis.

Trečias Puslapis.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Kur Blergina. Susitikdavo Juodąjį Legijonierių.

parodo ištaigingą kambarįšis vaizdelis
Lucille Turner, (dešinėj) susitikdavo su pasmerktuoju visam amžiui Juodojo Legi- 
jono žmogžudžiu Deanu (kairėj). Policija sako, kad su šitos mergaitės pagalba Dean 
planavo pabėgimą iš kalėjimo. (Platus aprašymas apie Deaną ir Juodąjį Legijoną tel
pa šių metų “Keleivio” Kalendoriuje.)

Detroito kalėjime, kur 17 metų mergaitė,

ŽINIOS IŠ BALTIMORES, MD. , mėnesio laiko Lietuvių Pi
liečių svetainėj, 1723 Jane 

■street, S. S. Laukite tikro I v.Serga Matuliauskai.
Apsirgo gripu Lietuvių pranešimo, 

salės gaspadorius P. K. Ma-1 , Tz .
tuliauskas, jam pradėjus pa-l< surinkta Kamba-
sveikti apsirgo, gana sunkiai 110 įtaisymui $4,223.13. Dar 
jo žmona. Linkėtina kad trūksta maža sumelė $776.- 
greitai pasveiktų, nes p. Ma- 87. Kurie išgalite, prašom 
tuliauskienė visur lietuviam prisidėti. Aukas siųskite fi- 
labai reikalinga. . jnansų sekretoriaus vardu:

n o ’r i V. Zamblauskas, 31 Minoo-E. Railiene, M. Braziute, , „
Palmira Skeberdžiutė kovo va ave’’ P^tsburgh, Pa. 
13 d. rengia lietuvių salėje ' Petras Pivarunas.
vaišes Elzbietai Bražiutei. 1 ---------------

Mirė V. Angeliutė, 17 me
tų jaunuolė, palaidota va
sario 27, tarptautinėse ka
pinėse. Tėvas laisvų pažiū
rų žmogus. M. Y.

Moterų piliečių kliubas su
šelps nukentėjusius nuo 

potvinic.
Vasario 27 d. lietuvių sa

lėje Moterų Piliečių Kliu
bas turėjo fėrus ir likusiu 
pelnu nutarė sušelpti nuken
tėjusius nuo potvinio. Jeigu 
baltimoriečiai turėtų dau- 
giaus tokių organizacijų, tai 
butų kuo pasigirti.
Amalgameitų unijos siuvė

jams pakels algas.
Kaip A. C. W. unijos at

stovai pakvietė visus rūbų 
pramonininkus kad pasita-| 
rus kaip dabartinė sutartis] 
baigsis tai unija reikalaus 
algų pakėlimo. Tai išgirdę, 
pramonininkai išbėgo iš 
konferencijos ir atsisakė 
tartis; bet pamatę, kad pa- 
sišiaušimu nieko neišgąs
dins, šiomis dienomis pra
dėjo tartis, ir sutiko pakelti 
siuvėjams tiek, kiek kituose 
miestuose pakelta, būtent, 
12 nuoš. Mano supratimu, 
tai nemažas laimėjimas, y-
pač dėlto, kad nereikėjo i 
streikuoti. Senoji sutartis 
baigsis gegužės mėnesį, tai 
nuo tada ir algos bus pakel-k 
tos.

Bet nevisi taip mano, kaip 
aš manau. Lietuvių 218-tas 
skyrius išėjo prieš Jungtinę 
Tarybą ir prieš menedžerį. 
Išrinko 3-is delegatus, kad 
nueitų į kitus unijos skyrius 
suagituoti, kad reikalautų 
35 nuoš. algų pakėlimo. Bet 
tam pritarė tik lenkai, o kiti 
skyriai neleido nei kalbėti 
.tiems delegatams. Daugiau
sia komunistų sriovės žmo- 

Ines ragino suagituoti, pa
neigti menedžerį ir Jungti

nę Tarybą. Žinoma, radosi 
į pritarėjų jiems ir Lietuvių 
skyriuje, kurie nesiskaito su 
dabar esančiomis aplinky
bėmis. Kodėlgi jie nereika- 

įlavo 70 nuoš.? Juk tai butų 
da radikališkesnis reikala
vimas. Kas jiems, galvoj, 
kad keli tūkstančiai siuvėjų 
netektų darbo. Taip ir bū
davo prie I. W. W. unijos. 
Išstreikuodavo po du-tris 
mėnesius ir grįždavo pralai- 
mėję.

Komunistai iš principo 
priešingi amalgameitų uni
jai ir jos vedamai taktikai. 
Užtaigi jie prie kožnos pro
gos ir nori pakrikdyti tą uni
ją. K.

PITTSBURGH, PA.
Reikale Lietuvių atminties 
Kambario Pitt3burgho uni

versitete.

Ponia R. C. Mitchell su
grįžo iš Europos vasario.18 
‘ir išdavė visom tautom savo 
raportą, ką ji patyrė ir nu
veikė lankydąmosi įvairiuo
se kraštuose.

Raportas buvo įvairus.
Labiausia gyrė Lietuvą ir 

jos žmones, ir pastebėjo, 
kad Lietuva ji daugiausiai 
susidomėjo, žadėjo dau
giau papasakoti apie Lietu- 
ivą kuomet turės susirinki
mą tiktai dėl lietuvių.

Kambario planai bus kiek 
pakeisti, nes ponia Mitchell 
lankydamosi Lietuvoj su 
lietuvių komitetu Kaune pa
darė tas permainas, ir dabar 
architektas Gudaitis baigia 
dirbti.

Kaip tiktai komitetas iš 
Lietuvos atsiųs planus, tu
rėsime visuotiną lietuvių su
sirinkimą, tada ponia Mit
chell paaiškins apie darbuo- 
tę.ir parodys dovanas ir me
džiagos sampelius kamba
riui, kurias ji parsivežė iš 
Lietuvos.

Butų labai pageidautina, 
kad į tą susirinkimą dau
giausiai atsilankytų jauni
mas, nes ponia Mitchell kal
bės angliškai, tai jaunimui 
bus lengva suprasti. Ji mo
ka gerai išaiškinti, tai išgir
site jos pažiūras apie Čiur
lionio meną, ir daug kitų 
dalykų. Bus įdomu girdėti 
ką amerikonai kalba apie 
Lietuvą ir jos ateitį.

Mitingas numatomas už

Kas Mums Rašoma.
Mums algų nepakėlė.

Gary, Ind. “Keleivio” 7 
num. patėmijau žinutę, kur 
sakoma, kad Carnegie Illi- 
nois plieno korporacija pa
kėlė savo darbininkams mo
kestį ir nustatė $5.00 į dieną 
minimumą, o darbo laikas 
nustatytas 40 valandų į są- 
vaitę.

Pas mus, Gary, Ind.1 dir
bantiems po minėta korpo
racija, minimum alga moka
ma $4.32 į dieną ir dirbam 
48 valandas į sąvaitę.

Viet. darbininkas.

Detroite streikai, darbo 
nėra.

Detroit, Mich. — Tegul 
niekas nevažiuoja į Detroi
tą darbo jieškoti, nes čia ei
na didelės darbininkų su 
darbdaviais kovos. Turėda
mi prielankų sau gubernato
rių, darbininkai skelbia 
streikus ir okupuoja dirbtu
ves. Dabartiniu laiku strei
kuoja apie tuzinas fabrikų. 
Murray Body korporacijos 
dirbtuvė, kuri gamina auto
mobiliams liemenis, irgi už
sidarė. J. K.

Lietuvių kandidatas pra
laimėjo.

Detroit, Mich. — Kovo 1 
dieną čia buvo nominuoja
mi kandidatai į žemesniųjų 
teismų teisėjus. Lietuviai 
statė Aleksandrą Kundrotą, 
bet neturėdami stiprios po
litinės organizacijos nega
lėjo jo pravesti. Parapijos 
visai prie to neprisidėjo; 
kai ėjo karščiausia rinkimų 
agitacija 28 vasario, tai kle
bonas susivaręs parapijonus 
i savo skiepą po bažnyčia 
biznį darė. Lietuvių kandi
datas surinko vos tik 2,810 
balsų. Pilietis.

IŠ ŪKININKŲ GYVENIMO.
MASON COUNTY, MICH.

Ūkininkų būklė slenka 
veik toms pačioms vėžėms. 
Kas metas, tie patys darbai 
pasiantrina. Bet rytojus ūki
ninkų labiau užtikrintas ne
gu miesto darbininkų. Ge- 
riaus užtikrintas rytojus ir 
ūkės darbininkų. Depresijos 
metais ūkės darbininkai ne
dejavo, užteko jiems ir mai
sto, ir drapanų. Dabar, kri- 
zis jiems jau praėjo ir padė
tis daugiau pagerėjo.
Apie šios countės sostinę.
Ludingtono apielinkėje 

gyvena didokas skaičius lie
tuvių ūkininkų. Didžiausis 
pajamų šaltinis, tai uogų au
ginimas. Pereitą vasarą y- 
patingai buvo geras derlius 
žemuogių, o kurie moka pa
sigirt, sako, padarę po kelis 
tūkstančius dolerių pelno. 
Prie taip gero derliaus, bu
vo neblogos ir kainos. Ne- 
kurie šios apielinkės lietu
viai ūkininkai augina ir ki
tokių augmenų, bet derlius 
būna menkas, nes žemė 
smėliuota. Žmonės dau
giausia čia religiški, tamsus, 
prietaringi.

J rytus nuo Ludingtono 
dešimt mylių atstume, ran
dasi miestelis Scottville. Čia 
tai lietuvių ūkininkų cent
ras. Kada tik atvažiuoji į 
miestelį, visuomet gali rasti 
keliatą lietuvių ūkininkų. 
Visoje apielinkėje žemė yra 
gera ir ūkininkai geriausia 
čia gyvena, žinoma, yra ir 
nuskurdusių. Jau keliatas 
metų čia gyvuoja Lietuvių 
Ūkininkų žemdirbių Drau
gija. Ji laikosi gerai ir pe
reitą metą nusipirko Scott- 
villėje svetainę, o šių metų 
vasarą, yra nutarta, svetai
nę atremontuot ir padinint 
24 pėdas jos ilgį. Frakciniai 
vaidai draugijoje išnyko, 
visi nariai dirba sutartinai 
draugijos labui.

Pereitą pavasarį draugija 
palaidojo vieną savo narį 
Juozą Augustaitį, 50 metų 
amžiaus. Kelios dienos at
gal susirgo Vincas Mustei
kis, dr-jos finansų raštinin
kas. Senas ūkininkas ir dr- 
jos naiys, daug pasidarba
vęs draugijos gerovei. Nuo 
senai jis turėjo kokį negeru
mą žemutinėj daly strėn- 
kaulio, bet pastaruoju laiku 
smarkiai sunegalėjo ir pri
verstas buvo važiuot į ligo
ninę. Draugijos nariai ir vi
si pažįstami linki greičiau
siai pasveikti.

Draugija yra narė Ameri
kos Lietuvių Kongreso at- 
steigimui demokratiškų tei
sių Lietuvoje. Komitetas V. 
Martinaitis.

Trys mylios į rytus nuo 
Scottvillės randasi miestelis 
Custer. Ir toje apielinkėje 
yra daug lietuvių ūkininkų. 
Turi šv. Antano draugiją ir 
svetainę. Čionai yra katali
kų parapija maišytų tautų, 
prie kurios prisilaiko lietu
vis kunigėlis. Jis apkerpa 
savo avelėms vilną trumpai. 
Kunigėliui raginant, pradė
ta didint bažnyčia ir statys 
kleboniją. Nekurie tamsus 
parapijonai prižadėjo pa
aukauti tam tamsybės dar
bui net po šimtą-kitą dole
rių ir padirbėti prie staty
bos. Paprastai bažnyčios bu
joja ten, kur žmonės tamsus 
ir suskurdę, tas pats ir pas 
mus ant ūkių. Daugelis mu
sų parapijonų tik mišių mal
das šiaip taip suskaito, bet 
laikraščių neima nei į ran
kas. Sako: “Mano tėvai nei 
ant maldaknygės nepaskai
tė, o gyveno.” Gaila kad 
musų lietuviai ūkininkai ne
gali atsikratyti prietarų ir 
sapnuoja apie nesamą dan
gaus karalystę.

J rytžiemius randasi mie
stelis Fountain, ir čia randa

si daug lietuvių ūkininkų, ir 
turi. Lietuvių Progresyvių 
Ūkininkų Draugiją, su ne
mažu skaičium narių ir fi
nansiškai gerai laikosi. Per 
pastaruosius kelius metus 
draugija išmokėjo gana 
daug pašalpoms sergan
tiems savo nariams. Poras 
da ir dabar serga. J. Plikis 
su nulaužta koja ir J. Bajo
ras džiovininkų namuose. 
Jokūbas Paulius, kūnam 
pašalpos išmokėjo su kaupu 
ir dabar draugiją tąso po 
teismus dėl pomirtinės. Jis 
da gyvas, bet nori gauti po
mirtinę. J. Paulius ėmė pa
šalpą iš dviejų vietinių drau
gijų ir iš SLA. Turi du sū
nūs. kaip ąžuolus kurie ukj 
apdirba, tai jam liga pelnin
ga. Dabar, kaip draugijos 
nustoio mokėti pašalpa, tai 
ligonis pradėjo dirbinėti. 
Gautus pašalpoms pinigus 
jis išmėtys advokatams ir 
draugijoms padarys išlaidų. 
'Nuo panašių nariu, kurie 
sveria 250 svarų, draugijos 
ateityje turėtų apsisaugoti.

L. P. U. draugija irgi yra 
Lietuvių Kongreso narė. 
Komitetas J. Svelnis.

Praėjusią vasarą šioje a- 
pielinkėje mirė seniausia 
ūkininkė Teklė Navickienė, 
apie 90 metų amžiaus. Ji gy
veno su trečiu vyru, turėjo 
ūkį ir ėmė apdraudą už sa
vo sūnų, kurį užmušė per di
dįjį karą. Gaudavo apie 85 
dolerius į mėnesį, bet pinigų 
nedaug paliko savo vyrui. 
Pinigų nepažinojo, tai buvo 
kai kam gera proga pasi
naudoti. Artimi jos giminės 
spėia, kad ji turėjo kur nors 
pinigus slėpti triobėsiuose, 
o kaip nuseno ir protas su
silpnėjo, tai taip ir liko pe
lėms lizdus sukti. Ji pasižy
mėjo tuom: kuomet buvo 
jaunesnė, turėjo gerą liežu
vį kitus apkalbėti, būdama 
apie 70 metų mylėjo šokti ir 
visados žiurėjo kad pagaut 
jaunesnį. Jos paskutinis vy
ras padarė varžytines liku
sio turto. Išsipardavė ir iš
važiavo į savo jaunystės gy
venimo miestą Shenandoah, 
Pa.

Ūkininkai aimanuoja— 
trūksta darbininkų.

Jaunimas išvažinėja į 
miestus jieškoti pinigų. Pa
siliko tik senesni. Ūkininkai 
tiek apmokėt darbininkams 
kaip mieste, neišgali, todėl 
ūkininkai turi pasiganėdin- 
ti tokiais, darbininkais, ku
rie miesto darbams netinka, 
bet ant ūkės irgi maža iš jų 
naudos. Žiemos metu ūki
ninkai dirba lengvai. Pasi
rūpina kuro ir triušiasi apie 
gyvulius.

Mason County pasižvmi 
tuomi. nes čionai randasi 
apie 50 ežerų ir upių. Ran
dasi daug rezortų ir yra gra
žių vietų atostogininkams. 
Prieš depresiją gana daug 
miestiečių . atsilankydavo 
pas ūkininkus, nekurie išbū
davo ir po keliata mėnesių 
ir apsimokėdavo. Dabar tie 
laikai jau dingo. Atsilanko 
vasaros metu vienas kitas, 
bet ir tie žiuri pagyvent vel
tui ir dingsta.

Ūkininkas.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

AUTORITETAS IR LAISVOJI 
MINTIS MOKSLE. RAŠO PROF. V. ČEPINSKIS. 

(Iš “Kultūros” žurnalo)

—Tegul bus pagarbintas 
dvasiškas stonas, Maike!

—O ko taip uždusęs, tė
ve?

—Bėgau pas tave rodos 
klausti, vaike.

—Ar dantis skauda?
—Ne, Maike, jau dvi nak

tis negalėjau užmigti.
—Eidamas ęult, tėve, iš

gerk karšto pieno, tai ge
riau miegosis.

—Aš, Maike, ne mažas 
beibė; pienas man nieko ne- 
mačys. Man reikia sumenę 
nuspakajyt.

—Sakyk: sąžinę nura
mint.

—Tu vistiek supranti, 
Maike, ką aš myninu.

—Gerai, tėve, o kodėl gi 
tavo sąžinė nerami? Gal vėl 
kam išmušei langą?

—Ne, vaike, šį kartą bu
vo kitokia pričynia. Aš bu
vau užėjęs pas zakristijoną 
pantukę išgert, ir patropi- 
jau kaip tik tuo čėsu, kada 
pas jį buvo atsibeldęs kažin 
koks biblistas, ką iš Biblijos 
išveda visokias rokundas. 
Jis pradėjo man siūlyt Bib
liją nusipirkti.

—O tu, tėve, pinigų netu
rėjai. ar taip?

—Ne tame dalykas, Mai
ke. Jis pradėjo aiškint, kad 
jo Biblija viską atspėja, taip 
kaip Šimtametis Kalendo
rius. Tenai esą parašyta, 
kad ant svieto užgims 'Anti
kristas iš senos žydelkos, .ir 
tas Antikristas dabar jau 
esąs užgimęs. Tas Antikris
tas esąs popiežius. Jo moti
na buvusi" sena žydelka. 
Kaip jis tuos žodžius ištarė, 
vaike, tai man nutirpo visos 
gyslos. Jeigu bučiau turėjęs 
prie savęs šoblę, tai jau, da- 
libuk, bučiau kirtęs. Ir, vot, 
nuo tos valandos aš jau ne
galiu užmigti. Zakristijonas 
davė ir mišiauno vyno, ir 
šventintu vandeniu mane 
pakranino, ale vistiek nieko 
nemačija. Taigi valuk to aš 
atėjau pas tave ant rodos.

—O ką aš galiu tau pagel
bėt, tėve?

—šiur, Maike, kad tu ga
li. Tu skaitai visokius zako- 
nus, tai žinai, ar teisybė, 
kad musų šventas tėvas yra 
žydas, ar ne.

—Nebūk juokdarys, tėve! 
Jau pasenai bažnyčion vaik
ščiodamas ir da nežinai, 
kas yra popiežius!

—Neerzink manęs, vaike, 
ale sakyk, kas buvo švento 
tėvo motina?

—O kodėl tu savo klebo
no nepaklausi, tėve? Juk tai 
jo dalykas.

—Aš klausiau, ale gavau 
tik barti ir dac oi. Sako, ne
klausyk bedieviškų zaunų.

Aš mislinu, kad tu, Maike, 
. gali geriau apie tokius daik- 
1 tus žinoti, ba tu skaitai dide
les knygas, o musų klebonas 
tik iš mažučio bravorėlio 
mokinasi, tai ir negali viso- 

| kių slaptybių žinoti. Taigi 
lišvirozyk man visą teisybę, 
vaike, ar musų Pijušas žy
diško kraujo, ar ne?

—Aš, tėve, jo kraujo ne
egzaminavau, bet Vokieti
jos fašistų laikraščiai nese
nai rašė, kad dabartinio po
piežiaus motina buvo Olan
dijos žydė.

—O gal Hitlerio gazietos 
melavo, Maike?

—To aš nežinau, tėve; 
bet įdomu tas, kad katalikų 
dvasiškiia šito pranešimo 
neužginčijo.

—Ar gi tai galėtų būt tei
sybė, Maike? Ar gi galėtų 
ant švento Petro sosto sėdė
ti Maižiešiaus tautietis?

—Palauk, tėve, o kas bu
vo šventas Petras, kuris tą 
sostą pastatė? Ar lietuvis?

—To tai aš nežinau, Mai
ke.

—Bet eikim toliau, tėve. 
Kas buvo pats krikščiony
bės įsteigėjas?

—Kristus.
—Bet kokios jis buvo tau

tos? Ar ne žydas?
—Jes, Maike, bet šventas 

Jonas jį apkrikštijo.
—O kas buvo šventas Jo

nas, tėve?
—Na, o kas gi?
—Irgi žydas. O pagalvok, 

tėve, ar gali žydas iš žydo 
padaryti kataliką?

—Maike, tas jau tu muč! 
, Gudbai... «

Kanadoj Yra Labai 
Daug Aliejaus.

Amerikos kasyklų ir me
talurgijos inžinierių suva
žiavime, kuris įvyko šiomis 
dienomis New Yorke, buvo 
skaitytas pranešimas, kad 
Albertos provincijos šiau
rėj, Kanadoje, yra apie 
250,000.000,000 bačkų alie
jaus. Aliejum persisunkęs 
smėlio sluogsnis vietomis 
siekiąs 225 pėdų storumo. 
Tame smėly esą 25 nuošim
čiai aliejaus. To smėlio plo
tas turįs apie 50,000 ketur
kampių mylių. Bet tas smė
lys esąs gana giliai, nuo 800 
iki 1800 pėdų matuojant 
nuo žemės paviršiaus. Bet 
aliejus tenai esąs perdaug 
tirštas, kad jį butų galima 
siurbliais iš smėlio išsiurbti, 
o kasti šaftas ir kelti viršun 
perdaug kainuotų. Tas ap
simokės gal tik ateity, kuo
met kiti aliejaus šaltiniai 
pasauly išseks.

(Tąsa)
AUTORITETO SLĖGIMAS ASTRONO

MIJOJE, FIZIKOJE IR CHEMIJOJE.
Dar labiau, negu matematikoje, dog

mų ir autoriteto slėgimas, stabdąs origina
lią mintį, pasireiškia kitose mokslo discip
linose, nežiūrint to, kad, sakysim, gamtos 
mokslų srityje nuomonių teisingumą galu
tinai nulemia eksperimentas. Paduodame 
čia keliatą pavyzdžių iš precizijos mokslų.

Kai Galilėjus, išradęs teleskopą, paste
bėjo dėmes Saulėje, kalnus Mėnulyje ir 
Jupiterio palydovus, tai kai kurie anų lai
kų astronomai griežtai atsisakė net pa
žvelgti į teleskopą, nes, girdi, Galilėjaus 

i tvirtinimas, kad Saulėje yra dėmių, esąs 
j Visagalio įžeidimas, kuris, būdamas pats 
• tobuliausias, negalėjo sutverti dėmėtos ne
tobulos Saulės.

Kai jaunas Cambridge’o universiteto 
studentas, John Adams, susidomėjęs pla
netos Urano apsilenkimais su Keplerio 
planetų judėjimo dėsniais, priėjo išvados, 
kad tų apsilenkimų priežastis yra Urano 

| judėjimo perturbacija, sukeliama kitos da 
'nežinomos planetos, esančios toliau nuo 
Saulės už Uraną, tai jis atliko sudėtingas 
kalkuliacijas šitos nežinomos planetos vie
tai danguje surasti. Parašęs apie visa tai 
straipsnį, pasiuntė jį karališkajam astro
nomui Airy. Tasai, pamatęs, kad tai kaž
kokio studentuko rašinys, neatkreipė rei
kiamo dėmesio į Adamso pranešimą, ta
čiau nenumetė Adamso rašto į krepšį, o 
padėjo į stalo dėžę, matyt, manydamas, 
progai pasitaikius, peržiūrėti šitą straips
nį... ir užmiršo.

Kiek vėliau Urano judėjimo perturba- 
cijų problema susidomėjo jaunas francu- 
zų astronomas Laverrier ir visai nepri
klausomai nuo Adamso, kurio straipsnis 
jam buvo nežinomas, astronomiškais ap
skaičiavimais nustatė tą dangaus vietą, 
kurioje reikia jieškoti naujos planetos. 
Leverrier surašė savo gautus duomenis ir 
laišku pasiuntė juos Potsdamo astrono
mui Galle. Laiškas buvo gautas 1842 m. 
rugsėjo 23 dieną. Vakare Galle nukreipė 
savo teleskopą į Leverrier’o nurodytą dan
gaus vietą ir pažvejojęs apie tą vietą kurį 
laiką, pamatė naują planetą. Taip buvo 
surasta planeta Neptūnas.

Kai žinios apie tai pasiekė kafališkajį 
astronomą Airy, jis ištraukė iš savo stalo 
dėžės Adamso memuarą tik tam, kad kon
statuotų savo apsileidimą, per kurį Angli
ja neteko pirmenybės Neptūno atradime.

Jaunas francuzų inžinierius (nebaigęs 
politechnikos) ir matematikas Sadi Car- 
not 1824 metais išleido trumpą brošiūrą, 
“Reflexions sur la puissance motrice du 
feu” (Apie ugnies varomamą galią). Ši
toje brošiūroje buvo trumpai bet aiškiai, 
išdėstyti šilimos mašinų pagrindai, kurie 
nenustojo galios ir šiandien, ir aiškiai su
formuluotas dėsnis, kuris šiandien vadi
nasi antrasis termodinamikos dėsnis. Ta
sai dėsnis, turi didžiausios reikšmės ne tik 
fizikai ir chemijai, bet ir visam kosmosui.

Tačiau Carnot’o galvojimo būdas, jo 
metodas bei jo išvados buvo visai nesude
rinami su nusistovėjusiomis anų laikų fi
zikų pažiūromis ir atrodė taip nesupranta
mi, kad į jo išvadas nebuvo atkreipta rei
kiamo dėmesio. 1832 metais. Carnot užsi
krėtė cholera ir mirė. Ir jis, ir jo kad ir 
trumpas, bet nemirtingas veikalas buvo 
užmiršti.

Kitas didelis XIX amžiaus fizikas, vo
kietis Helmholtz’as, visai dar jaunas mok
slininkas, 1847 metais parašė veikalą 
“Ueber die Erhaltung der Kraft” (apie 
jiegos patvarumą). Veikalas buvo trum
pas ir jame dedukcijos, keliu išeinant iš di
namikos principų buvo aiškiai suformu
luotas energijos tvarumo dėsnis (Pirmasis 
termodinamikos dėsnis). Helmholtz’as at
nešė savo veikalą žinomam Vokietijos fi
zikui Wiedemann’ui, prašydamas atspaus
dinti jo leidžiamame fizikos žurnale “Wie- 
demann’s Annalen.” Tuomet tai buvo vie
nas rimčiausiu fizikos žurnalų. Wiede- 
mann’as atidžiai perskaitė Helmholtz’o 
straipsnį ir priėjo išvados, kad Helmholtzo 
mintys nepakankamai pagrįstos, kad jo 
tvirtinimai yra padaryti per greitai ir per 
anksti, ir kad aplamai jo argumentacija 
nepakankamai rimta. Todėl Wiedeman- 
nas grąžino veikalą Helmholtz’ui, atsisa
kęs jį atspausdinti.

Šiandien šitas Helmholtz’o veikalas 
yra laikomas vienas didžiausių fizikos 
kurinių ir priklauso fizikos klasinikei lite
ratūrai.

Panašių pavyzdžių, liečiančių autorite
to ir originalės minties santykiavimus, fi
zikoje yra ir daugiau. Tačiau pasitenkin
sime šitais.

Chemikų tarpe taip pat dažnai pasireiš
kia ta pati dvasia. Kai van’t Hoffas 1882 
paskelbė spaudoje savo osmotinę tirpalų

teoriją, kurios esmė yra ta, kad praskiestų 
tirpalų osmotiniam spaudimui galioja du
jų dėsniai, tai beveik visi ortodoksai fizi
kai ir chemikai buvo tai teorijai priešingi. 
Ypatingai ji nepatiko žinomam Vokieti
jos chemikui ir Leipcigo universiteto rek
toriui Kolbe. Teorija, anot jo, esanti su
komponuota kažkokio nežinomo jaunuo
lio, kuris ne universiteto profesorius, o tik 
veterinarijos mokyklos mokytojas. Kai 
van’t Hoffas darė pranešimą apie savo te
oriją Vokietijos chemikų suvažiavime, tai 
išsitarė apie teoriją ir jos autorių su dide
le panieka ir pasityčiojimu. Bet vėliau tas 
pats Kolbe, įsigilinęs į van’t Hoffo teoriją 
ir patikrinęs kai kuriuos van’t Hoffo eks
perimentus, pripažino šitą teoriją ir viešai 
atsiprašė van’t Hoffą už savo nemandagią 
kritiką.

Negeriau sekėsi Arrhenius’ui su jo pa
skelbta 1887 metais elektrolitinės disocia
cijos teoriją, kurios esmė yra ta, kad elek
trolitai—šarmai, rūgštys ir druskos—tir
paluose yra daugiau ar mažiau suskilę 
ionais. Šita teorija visų pirma puikiai iš
aiškino elektrolitų tirpalų apsilenkimus su 
osmotine van’t Hoffo teorija, būtent, pa
didintą osmotinį spaudimą elektrolitų tir
paluose, ir aplamai tinkamai nušvietė elek
trolitinius procesus. Nežiūrint to, daugu
mas chemijos autoritetų, jų tarpe ir Men- 
deliejevas, neigiamai įvertino šitą teoriją 
ir priešinosi jos pripažinimui. Bet tat nesu
trukdė Arrhenius’o teorijos įsitvirtinimo. 
Šiandien ta teorija sudaro labai svarbią 
fizinės chemijos ir elektrochemijos moks
lu dalį, o Arrhenius už savo teoriją gavo 
Nobelio premiją ir tapo Švedų Mokslo 
Akademijos nariu ir Nobelio premijoms 
skirti Komiteto pirmininku.

Mykolas Faraday’jus, fizikas ir chemi
kas, buvo baigęs tik pradžios mokyklą, o 
šiaip jau savamokslis. Garsaus anglų che
miko Dąvy padedamas, jis pradėjo savo 
moksliška karjerą iš pradžios kaip Davy i 
laboratorijos sargas ir asistentas. Savo1 
nepaprastų gabumų, o ypač mokėjimo j 
eksperimentuoti dėka, jis padarė visą eilę 
didelių išradimų chemijoje, elektrochemi
joje, elektrodinamikos ir elektromagnetiz
mo srityse. Vėliau kilo net klausimas Fa- 
raday’jaus išrinkimo Karališkos Mokslo 
Draugijos nariu. Davy, iki šiol buvęs Fa- 
radav’jaus geradaris ir šefas, tam pasi
priešino, motyvuodamas tuo, kad Fara-; 
day’jus nediplomuotas žmogus ir neturi' 
mokslo laipsnio, 
gumentus: ar pavydu, ar patentuoto pro-i besaikis vrtojimas, rūpestis, ne- 
fesoriaus fanaberija? miga, persidirbimas ir šiaip daž-

Tačiau reikia pasakyti, kad Faraday’jus nas nuovargis veda prie aukšto 
už savo didžiausius nuopelnus mokslui, ir | 
neturėdamas mokslo laipsnio, vis dėlto bu
vo išrinktas Karališkosios Mokslo Draugi
jos nariu. Ilaginiui ir Davy su tuo susi- ! 
taikė.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

ŠIRDIS IR JOS LIGOS.

Rašo Dr. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

(Pabaiga iš pereito num.)

Širdies ligų yra daugybė. Dėl 
techniškumo jų čia nei neminė
siu. Tačiau aukštas kraujoslė- 
gis būna priežastimi beveik pu
sės mirimų nuo širdies ligų. Ar
terijų sukietėjimas laipsniškai 
marina ne tiktai visą kūną, bet 
ir pačią širdį, nes nepristato jai 
pakankamai kraujo. Yra žmo
nių, kurių arterijos sukietėja 
gana ankstyvame amžiuje. Jei
gu sukietėja arterijos, kurios 
maitina širdį, vadinamos “coro- 
nary arteries,” tai ta liga vadi
nama “angina pectoris.” Ligo
nis jaučia aštrų skausmą vidu
riuose, krutinėję, kairiajame 
pety ir kairėje rankoje, ši liga 
pasiima nemažai aukų. Tačiau 
pildant visus gydytojo patari
mus, galima išgyventi su ja ga
na ilgai. Ūmesnė mirtis ištinka 
tada, kai tos arterijos užsikem 
ša (coronary thrombosis).

Apie aukšto kraujaslėgio 
priežastis gydytojai kol kas 
mažai žino. Tačiau žinoma tiek, 
kad daugelis žmonių tokioj pa
dėty gyvena ilgus metus; kad 
apie 60 nuoš. aukšto kraujoslė
gio aukų įgauna kokią nors šir
dies ligą; kad laipsniškai jie 
gauna arterijų sukietėjimą, ink
stų ligas, apopleksiją ir tt. Ati
tinkama dieta, poilsis ir vaistai 
daug padeda kenčiantiems nuo 

! aukšto kraujoslėgio. Tokioj pa- 
1 dėty širdis yra verčiama dirbti 
j sunkiai, nes gyslos yra styvos, 
■ netąsios. Tūlos ligos, kaip kad 
sifilis, nepataisomai sugadina 
širdį ir gyslas. Kartais sifilio 
bacilos užpuola širdį net po to, 
kaip jau manoma, jog ligos nei 
pėdsakų kūne nebeliko. Sifilio 
spirocnetės labari sunku iš ku- 

j no išgyvendinti, kai jau jos kar- 
_ i tą ten įsiveisia. Perdidelis ruky-

Kai aiškinti šitokius ar- į mas, stiprių spiritinių gėrimų

kraujoslėgio ir gyslų sukietėji
mo. žinoma, tūlų liaukų veikla 
bei padėtis irgi turi savo įtakos.

Vaikų širdis dažniausia paga
dina reumatizmas (rheumatic 
fever). Tarp penkių ir penkioli
kos metų amžiaus jų daugiausia 
miršta nuo šios ligos, šį reuma
tizmą pagimdo tam tikros neži- r* 
nomos bacilės. Pirmiausia pra
deda skaudėti gerklė, o vėliau 
visus sąnarius gelti. Sąnariai 
patinsta ir būna gana opus. 
Dažnai ši liga paskaitoma “au
gimo skausmais” arba “šv. Vito 
šokiu.” Nuodai-toksinai paga
minti šių bakterijų užnuodija 
širdies dureles, esančias tarp 
keturių jos kamaraičių, ir ne
pataisomai jas sugadina. Tada 
širdis pradeda “niurnėti,” krau
jo pumpavimas susigadina ir vi
sa apytaka nukenčia. Dažniau
sia ši liga pasigauna biednuo- 
menės kūdikius, kuriems tenka 
skurde gyventi. Vaistai čia ma
žai ką gali padėti. Reikalinga 
poilsis ir gera priežiūra. Sausas 
pietinių šalių klimatas taipgi 
veikia gerai tokius ligonius.

Emocinis — sielos gyvenimas 
taipgi labai žymiai širdį veikia. 
Kas dažnai pyksta ir šiaip jau
dinasi; kieno gyvenimo sąlygos 
tokios, kad jį nuolatos kas erzi
na ar pykina; kam tenka daug 
rūpintis gyvenimu, mokslu ar 
šiaip nešti didelę atsakomybę— 
tas gali tikėtis dar palyginamai 
jaunas būdamas pažeisti savo 
širdį ir sutrumpinti sau gyveni
mą. Sugadintą širdį pataisyti 
jokiais vaistais negalima. Todėl 
geriau yra ją saugoti, kol ji dar 
nesugadinta, kol dar nepervėlu. 
širdis tai žmogaus gyvybės cen
tras. Todėl saugokime širdį!

Literatūra
“Heart Disease and Needless 

Teror,” Dr. Ernst P. Boas, “Li- 
terary Digest.”

“Athlete’s Heart,” Allen S. 
Johnson, “Hygeia.”

“Live With Heart Disease — 
And Likę It,” Louis F. Bishop 
and Ruth V. Bennett, “Hygeia.” 

“Anatomy,” Henry Gray, F.

LIETUVA PAKVIESTA Į PASAULINĘ 
NEW YORKO PARODĄ.

(Bus daugiau)

DĖDĖS.
(Iš “Literatūros.”) 

Girdėjot: pyksta, barasi 
Protingi mano dėdės— 
Kam, sako, užsidariusi 
Nebūtus daiktus giedi?

Kam audros, kam tie sakalai 
Tie karžygiai žaizduoti?— 
Realų, gyvą privalai 
Gyvenimą vaizduoti!

Jei, kaip jie nori, nedarai 
Buk baisiai rūpestinga— 
Vis negerai ir negerai... 
Ir pastabumo stinga.—

ma 1,500 vietų,” — pareiš
kė Johnson. Lietuvoje šiaja 
paroda gyvai domisi. Mano
ma, kad joje Lietuva pati 
dalyvaus. Tsb.

IŠ KUR ATSIRADO ŽO
DIS “GRIPAS.”

Visame pasaulyje siaučia 
gana smarki gripo (influen- 
zos) epidemija. Sąryšy su 
tuo daug kas -domisi, kaip 
atsirado “gripo” pavadini
mas. Kaip dabar paaiškėjo, 
šis pavadinimas turi karališ
ką kilmę. Versalio policijos 
komisaro praneši m u o s e 
1743 m., tarp kitko, rastą 
toks išsireiškimas: Vasario 
ir kovo mėnesiais Versalyje 
daug kas sirgo įnosėmis ir 
plaučių karščiais. Karalius 
šią ligą pavadino “La grip- 
pe.” Ir Lero miesto kroni
kose 1765 m. pasakyta, kad 
ten siautusi kaž kokia epi
demija. kuri vadinta “gri
pu.” Svarbiausia priemonė 
kovai su šia epidemija tada 

___; _____ buvo kraujo nuleidimas. Bet 
patys rengtumėte. Mes‘'pa- j kadangi šis gydymo būdas 

tą skyrių rengti padės ir A-! 
įmerikos lietuviai, kurių mes 
1 skaitome esant per milioną.1 
Mes mielai norėtume matyti1 
jūsų šokius, girdėti jūsų dai
nas, matyti jūsų menininkų 
kūrybą. Kaip jus savo šokė
jus siuntėte į Londoną, ly
giai galite atsiųsti ir į Ne\v 
Yorką. Padarytos išlaidos 

i morališkai susibalansuos. 
, Parodos teatre, kuriame bus 
150.000 žiūrovų, jūsų meno 
i ir kultūros atstovams pasi
rodyti scenoje rezervuoja-

Vasario mėn. vidury Lie- 
"!tuva gavo Amerikos prezi

dento Roosevelto kvietimą 
dalyvauti 1939 metais New 
Yorke rengiamoje pasauli
nėje parodoje, kurios šūkis 
bus: “The World To-mor- 
row.” Lietuva Roosevelto 
kvietimą priėmė. Kaune 
lankėsi busimosios parodos 
komiteto atstovas Albinas 
Johnsonas. Jis priėmė Lie
tuvos spaudos atstovus, ku
riems paaiškino apie busi
mąją parodą ir pageidavo, 
kad Lietuva parodoje butų 
atstovaujama pačios Lietu
vos žmonių, Lietuvoje gyve
nančių. Jei parodos skyrių 
įrengs Amerikoje gyvenan
tieji lietuviai, tai dar nebu
sią tikro vaizdo. “Musų di- 

i džiausiąs prašymas, kad 
dalyvautumėte parodoj pa-i

I

Pasisakysiu atvirai:
Senai liežuvis niežti x 
Tą jų gyvenimą tikrai 
Ryškiom spalvom nupiešti.

Salomėja Nėris, tys. Mažai Lietuvos valsty
bei bus didelė propaganda, 
nes į parodą laukiama atsi
lankant mažiausia 50.000,- 
000 žmonių. Kitas didžiau
sias prašymas, kad skyrių

PUSKIM DUMPLES.

Puskim dumples, broliai, kartu, 
tegul kaitriai dega žaizdras, 
nes ta diena jau už vartų, 
kurioj turės žūti vargas.
Tegul pilkos vėtros ūžia, 
dykumom telaksto vėjai— 
jie palengvins mums dalužę, 
vargani laukų arėjai!
Vėtros šiandien musų broliai, 
viesulai—musų draugai.
Imkim ritmą, ženkim šuoliais, 
su gyvom širdim bernai!

Ant pečių su plieno dalgiais, 
lupose—linksma daina, 
su vargdieniais iš pakraigės 
ir pirmyn, jėga jauna!

Juozas Gaigalas.

dėsime. Tikimės, kad Jums ’ nedavęs , laukiamų vaisių, 
tą skyrių rengti padės ir A- • gydytojai tai uždraudę. Ma

noma, kad “gripo” žodis ki
lęs iš susimaišiusių italu ir 
anglų žodžių, kuris reiškia 
“čiupt.” “L. Ž.”

Telefonas: Yark 3165
DAKTARAS

A. L. Graičunas
Phyaician and Surgeon 

Valandos: 8 iki 11 ryto.
6 iki 9 po pietų. 

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.



No. 10. — Kovo 10 d., 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Penktas Puslapis.

Naujienos iš Kanados
PAJIEŠKOJIMAI Nupigintos Knygos.Juodojo Legijono Padėjėja.visi ruošėsi kūrybiniam dar

bui. Bet deja! Neilgai teko 
Lietuvos liaudžiai džiaugtis 
nepriklausoma Lietuva. At
sirado nusipolitikavę “tau- 

" tos vadai,” kurie susitarė 
i- su fašistuojančių karininkų 

Kuomet gali klika ir 1926 metų 17 giuo- 
ifiHVnc įin-ai džio naktį nuvertė teisėtą 

.valdžią, išvaikė seimą, su-

WINNIPEGO NAUJIENOS prie dabartinės kapitalisti
nės tvarkos. I' 
dirbti, gerai, o ištikus ligai 
stipk nors gatvėje. O kiek v
tokių nelaimingų žūsta. To- mindžiojo konstituciją, įve- 
dėl darbininkija būtinai tu- dė karo stovį, pasmaugė vi
ri organizuotis ir tas nelai-isas darbininkų pažangias 
mes prašalinti. Papartis, i organizacijas, uždarė visus 

--------------- i pažangesnius laikraščius ir 
TORONTO NAUJIENOS, palaikydami karo stovį te

rorizuoja visą kraštą. Už 
| reikalavimą žmoniškesnio 
gyvenimo, grūda piliečius 

Į ilgiems metams į kalėjimą 
bei sušaudo. Lietuvos liau
dis dabar susilaukė dar di
desnės priespaudos, negu 
caro laikais. Todėl mes, mi
nėdami Lietuvos nepriklau
somybės šventę, nutarėme 
griežtai kovoti prieš fašistų 
diktatūrą ir reikalaujame, 
kad A. Smetona ir jo švoge- 
rių valdžia atimtų savo na
gus nuo Lietuvos liaudies. 
Mes reikalaujame grąžinti 
seną K. Griniaus teisėtą val
džią. Taipgi reikalaujame 
paliuosuoti visus antifašisti
nius kalinius. Tad šalin tau
tininkų diktatūra! Lai gy
vuoja Lietuvoj laisvė ir de
mokratija!

Po protesto rezoliucija 
i pasirašyti įgalioti šie drau
gai: Jonas Martinonis, Jo
nas Mikaila, Augustas Pet- 

! ronis.
Susirinkimas nutarė pa

siųsti šią rezoliuciją A. Sme
tonai ir darbininkų laikraš
čiams, kaip tai: “Liaudies 
Balsui,” “Keleiviui,” “Vil
niai” ir “Naujienoms.” Beto 

^pažangus darbininkai nuta
rė aktyviau dalyvauti kovo
je prieš žmonijos priešą fa
šizmą.

Big Islando Lumberdžiak.

Nelaimingi įvykiai.
Jau penktas lietuvis susi

žeidė akis. Kiek laiko atgal 
A. Kiaušynas dirbdamas 
mainose susižeidė akis ir 
vieną visai prarado.

J. Višniauskas dirbdamas 
miškuose pavojingai buvo 
susižeidęs vieną akį ir po il
go gydymosi ligoninėje, 
kiek pasitaisė.

J. Šamas dirbdamas auk
so kasyklose irgi susižeidė 
vieną akį, bet daktaras ati
taisė.

F. Paliliunas irgi susižei
dė akį McKing Island auk
so kasykloje.

V. Marciukonis susižeidė 
akį dirbdamas miške ir jau 
trečias mėnuo guli ligoni
nėje.

Iš organizacijų veikimo.
Sūnų ir Dukterų Dr-stės 

metinis susirinkimas atsibu
vo 10 sausio ir naujoji val
dyba užėmė savo pareigas. 
Valdyba susideda iš sekan
čių ypatų: G. Paliliunas, 
pirmininkas; O. Urbonienė, 
pirmininko pagelbininkė; 

V. Navagrodskis, protokolų 
rašt.; J. Rimkus, finansų 
rast. A. Urbonas, iždinin
kas; P. Gutauskas, J. Savic
kas ir dr-gė Paknienė, kon
trolieriai; V. Lepeška, or
ganizatorius ir knygius.

Revizijos komisija išdavė 
raportą, iš kurio paaiškėjo, 
kad draugija finansiškai 
stovi gerai, narių skaičius 
irgi gerokai paaugo. Kaip 
tik Winnipego pašalpinė 
draugija susivienijo su To
ronto Šunų ir Dukterų drau
gija, tuojaus padarė didelę 
pažangą kulturingume ir 
ekonomijoj.

Dabar eina narių vajus, 
todėl iki 35 'metų amžiaus 
nariai, moterys ir vyrai pri
imami be įstojimo. Ta pro
ga turėtų pasinaudot visi, 
kurie da prie draugijos ne- 
nriguli, nes apsidraust nuo 
ligos ar nelaimių reikalinga 
kiekvienam.

Rašykitės į pašelpinę dr-ją.
Toronte, pašelpinių drau

gijų yra kelios ir aš visas ly
giai toleruoju, bet šį sykį 
kalbėsiu apie Šunų ir Duk
terų Kanados Lietuvių Sa
vitarpinės Pašalpos Draugi
ją. Šiais metais sueina 35 
metai kaip toji draugija gy
vuoja ir ta proga yra pa
skelbtas vajus gavimui nau
jų narių, su labai lengvomis 
įstojimo sąlygomis. Jei kas 
dar nepriklausote prie mi
nimos draugijos, tai dabar 
geriausia proga prisirašyti 
ir tapti nariu, vienos iš di
džiausių pašelpinių draugi
jų Kanadoje. Kada mes esa
me sveiki ir drūti, tai rodos, 
kad mes nekuomet ir nesirg- 
sime ir jokia nelaimė mus 
neištiks, bet tikrenybėje bū
na kitaip. Nelaimė įvyksta 
netikėtai. O kad nelaimės 
valandoje turėtume kas mus 
sušelpia, tai kiekvieno pa
reiga prigulėti prie pašelpi- 
nės draugijos. Ir kada mes 
priklausysim, tai aišku, kad 
apie mus draugija rūpinsis.

I

25 metų paminėjimas. .
SDKLSPD-ja ruošia 25 

metų jubiliejinį paminėjimą 
balandžio 30 d. ukrainų sve
tainėje. Jubilėjinė progra
ma bus gana įdomi. Pirmą' 
sykį musų lietuviams teks 
matyti tokią įdomią progra
mą. Numatoma pastatyti 
veikalas “Valdovo Sūnūs,” 
tragiška drama; ji verta pa
matyti kiekvienam.

Iš Plataus Pasaulio.

Iš Lietuvos liaudžiai ginti 
komiteto veiklos.

Paskutiniame susirinkime 
buvo nutarta pasiųsti prote
sto rezoliuciją Lietuvos val
džiai. Taipgi surengtas ap- 
vaikščiojimas Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas 
ir visas pelnas paskirtas su- 
šelpimui Lietuvos politinių 
kalinių.

Žada palinksminti to- 
rontiečius.

Sūnų Dukterų draugijos 1 
kuopa suorganizavo orkest
rą, kuri žada linksmint to- 
rontiečius lietuviškais šo
kiais. Pagirtina kad Toron
to lietuviai turės savo muzi
kantus ir reikalui esant jie 
patarnaus.

Veronika Findlaitė, rim
tų tėvų duktė apsivedė su 
kitataučiu vaikinu, bet kiek 
girdėt sugyvena labai gerai. 
Laimingos kloties. J. Rinke
vičius apsivedė su ukrainų 
tautybės mergina, jaunave
džiai sugyvena pavyzdin
gai. Kiti du lietuviai apsive
dė su lietuvaitėmis. Staniš- 
kis su Zelma Bulyte ir G. 
Verbliugevičius su Nele 
Monkaite.

Mirė Antanas Urbonas.
Sausio 24 d. nuo širdies 

ligos mirė senas torontietis 
Antanas Urbonas. Velionis 
paliko žmoną, sūnų, dukre
lę ir daug giminių. Palaido
tas sausio 27 Mount Hope 
kapinėse su katalikiškomis 
apeigomis. Ramiai ilsėkis 
Kanados žemelėje.

A. S. Kavoliunas.

Nevidonskai pardavė sa
vo gyvenamą namą su krau
tuve smulkių prekių ir išva
žiavo į Toronto. Žmonės ne
bejauni, bet labai draugiški 
ir visuose lietuvių parengi
muose mylėdavo dalyvauti. 
Linkėtina jiems gero pasise
kimo naujoje vietoje.

Nemalonus elgęsis.
Lietuvė mergina tarnavo 

pas svetimtautį turtuolį ant 
farmos ir smarkiai susirgo. 
Turtuolis pasiuntė ją į mies
to ligoninę. Bet mergina pi
nigų neturėjo iš kalno ligo
ninei apsimokėti, tai jos gy
dyt ligoninė nepriėmė. Lai
mė, kad nelaimingoji paži
nojo A. Urbonus, tai jie ją 
priglaudė, kitaip ligonė bu
tu atsidūrusi gatvėje. Tai 
tokia darbininko padėtis

BIG ISLAND, ONT.

Kaip mes minėjom 16 
vasario.

Mes, Big Islando distrikto 
lietuviai, padarėm 16 vasa
rio dieną susirinkimą pami
nėti Lietuvos nepriklauso
mybės 19 metų sukaktį. Pir
mininkaujant drg. J. Marti- 
noniui, buvo draugu plačiai 
apkalbėta, kaip Lietuva ta
po nepriklausoma. Buvo nu
rodyta, kad revoliucijai nu
vertus caro sostą, revoliuci
nė Rusijos valdžia paskelbė 
Lietuvai, kaip ir kitoms tau
toms, laisvę apsispręsti. Lie
tuva pasirinko nepriklauso
mybę. Bet buvo priešų, nuo 
kurių reikėjo gintis. Nors 
Lietuva savo armijos d a ne
turėjo, bet kadangi visi jos 
gyventojai troško but‘ laisvi 
ir ėjo iš vieno, tai jie apga
lėjo visus priešus ir įsikūrė 
nepriklausomą demokratinę 
respubliką. Liaudis džiau
gėsi. Visur ėjo gyvas lietu
vių judėjimas. Spauda buvo 
laisva ir galėjo kritikuoti 
valdžios ir seimo darbus. 
Kūrėsi darbininkų organi
zacijos, vienijosi jaunimas,'

ši 17 metų amžiaus mergelė, Lucille Turner, slapta lanky
davo kalėjime Juodojo Legijono žmogžudį Daytoną Deaną, 
kuris yra pasmerktas visam amžiui kalėjimam To legijo
no paslaptys yra aprašytos “Keleivio” Kalendoriuje 1937 
metams.

Pajieškau dėdės JUOZAPO JASU- 
LIONIO, amžiaus apie 50 metų, ne
vedęs (rodos jis vadinasi Janus), jo 
tėvo vardas Kazimieras, o motinos 
Ona, paeina iš Buržilų kaimo, Alun
tos valsčiaus, Utenos apskričio. Iš
važiavo Amerikon apie 30 metų; kur 
jis gyvena, tikrai nežinau. Kas žinot 
kur jis randasi, prašau pranešti, už- 
teisingą pranešimą atlyginsiu $5.00 
ir didelę padėką. Aš jo brolio Vinco 
sūnūs. Liudas Jasiulonis (0) 

312 Magnus avė.,
Winnipeg, Man., Canada;

Pajieškau brolio Kazio Adomaičio, 
■ iš Kuprių kaimo, Skriaudžių parapi
jos. Joe Adomaitis

Federal Works Camp, R. F. D. 1, 
Independence, W. Va.

Jonas Lankus pajieškau sesers sū
naus OLIASIAUS KERTIJĖNO, Gi
relių kaimo, Trakų apskričio, Keta- 
viškių parapijos. Yra labai svarbus 
reikalas. Kviečiu patį atsišaukti arba 
kurie žinot jo adresą, arba kokių ži
nių apie jį žinot, malonėkit man pra
nešti, už ką busiu dėkingas. (0)

John Lankus
128 E. Holsman st., Paterson, N. J.

PER SI MĖNESJ NUPIGINTOS 
ŠIOS KNYGOS. Vertės $2.00 duosiu 
už $1.00.
ARITMETIKA, didisai rokundų 50c. 
DAINOS NAUJAUSIOS apie pasau

linį karą, jaunimą ir dėklėm. 25c. 
GYVENIMAS GIRTUOKLIO dainos 

apie girtuoklius su 15 paveiks. 25c. 
KAZYRŲ KNYGELĖ, kas iš pinigų 

grajina, ją perskaitęs laimės. 25c. 
LAIMĖ ir PLANETOS, kada gimęs.

Knygelės kaina ...................... 25c.
IŠMOKIT GRAŽIAI IR TEISINGAI 

rašyt, pats per save, knyga 35c. 
SURINKTOS DAINOS, 128 psl. 35c.

Kurios minėtų knygos nenorėtų, 
jos vieton prisiusiu Ukininkystės 
knygą už $1.00 ir paminėtų $1.00 ver
tės. Tik per kovo mėnesį nupiginta.

PAULUS MIKALAUSKAS
248 W. Fourth Street, 

SOUTII BOSTON, MASS.

PARSIDUODA GERA FARMA
60 akru žemės, geri budinkai, gera 

žemė, viskas gerai auga, upė teka 
per žemę. Parduosiu su staku ir vi
sais įrankiais arba tik žemę su budin- 
kais be stako; 2 mylios iki miestuko, 
eina didelis III. valstijos kelias. (2) 

D. KAMINSKI
Box 45, 1 La Clede, III.

Broliai ir sesers, Matulių kaimo ir 
KLEMENSAS ŠIPAILA, Griškabū
džiu kaimo, šakių apskričio, visi Su
valkijos, prašau atsišaukti; kurie ži
not kur jie randasi, malonėkit pra
nešti. (0)

Joe Dempsey (Juozas Dumčius) 
Harper, Wash.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų nesenesnės kaip 
35 metų, turi mokėt angliškai kalbėt 
arba Amerikoj augusi. Arčiau susi
pažinsime per laiškus. Prašau atsi
šaukti greitai, nes reikia gaspadinės. 
Mylėčiau kad atsišauktų iš šios apy
linkės. A. P. Mensler (2)

125 Derby street, Salėm, Mass.

GERA FARMA!
55 akeriai žemės, 6 ruimų stuba, 

barnė, vištininkai ir kiti budinkai. 
Farma tinkama auginimui vištų ir 
pienininkystei, tas biznis daromas iš 
tos farmos per 18 metų, žemė gera ir 
gerai įtręšta. Priežastis pardavimo, 
moteris mirė, šeimynos nebtirių. Mai
nyčiau ir ant stubos, ant kurios ne
būtų daug skolos. (1)

GEORGE KAULEN
P. O. Box 41, Ballard Vale, Mass.

1,500,000 gyventojų, ir į tos 
valstybės teritoriją galėtų 
būti įleista 4 milionai emi
grantų. Amerikos Žydų 
Kongreso pirmininkas rabi
nas Wise jau susisiekė su 
atitinkamais San Domingo 
organais. Pagaliau, lenkų 
spauda pažymi, kad netru
kus iš Lenkijos į San Do
mingą išvyksianti speciali 
žydų delegacija.

SUOMIJA SUSIARTINA 
SU SOVIETŲ RUSIJA.

Maskvoje paskelbtas ko
munikatas, kuriame prane
šama, kad Sovietų Sąjun
gos užsienių reikalų komi
saras Litvinovas kelis kar
tus tarėsi su atvykusiu į 
Maskvą Suomijos užsienių 
reikalų ministeriu Holsčiu. 
Per tuos pasitarimus minis- 
teriai galėjo draugiškai ir 
plačiai pasikeisti nuomonė
mis dėl klausimų, liečiančių 
Sovietų Sąjungos ir Suomi
jos tarpusavio santykius, o 
taip pat bendrą tarptautinę 
padėtį. To nuomonių pasi
keitimo pasėkoje abu part
neriai priėjo išvadą, kad e- 
samų Sovietų Sąjungos Suo
mijos susitarimų ribose tu
rima galimumo be pertrau
kos plėsti ir stiprinti drau
giškus kaimyninius abiejų 
valstybių tarpusavio santy
kius, ko siekia ir sieks abi 
vyriausybės. Ministeriai 
konstatavo, kad dabartinė 
tarptautinė padėtis reika
lauja, kad visos taikingos 
valstybės ypatingai steng
tųsi stiprinti visuotinę taiką 
kolektyvaus saugumo ir ki
tų Tautų s-gos principu pa
grindu ir kad to siekdama 
Sovietų ir Suomių vyriausy
bių užsienių politika duoda 
galimumą naudingai bend
radarbiauti.

LIETUVOJ LANKĖSI RU
SIJOS GEN. ŠTABO VIR- 

ŠIN1$ĮKA$.
Vasario 15—22 d d. Lie

tuvoje lankėsi SoVietų Rusi
jos generalinio štabo virši
ninkas maršalas Jegorovas. 
Pirmiausia jis atvyko į Lie
tuvą, kurioje išbuvo vasario 
15, 16 ir 17 dd. Jis dalyvavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
19 metų sukaktuvių minėji
me. Maršalas Jegorovas Lie
tuvoje susipažino su Lietu
vos kariuomene, jos įstai
gomis ir atskiromis dalimis. 
Lydimas Lietuvos kariuo
menės vadovybės, maršalas 
Jegorovas aplankė kai ku
rias miesto įgulas. Tsb.

Parsiduoda Farma
98 akeriai, pusė dirbamos, kita pu

sė ganyklos; žemė gera, grumžemė. 
Per vidurį farmos teka upelis, su gy
vuliais nėra bėdos nei žiemą, nei va
sarą. Aš išgyvenau 25 metus ir labai 
nenorėčiau skirtis su farma, bet se
natvė verčia. 16 melžiamu karvių, 
arkliai. Gali pirkt su gyvuliais ah be 

! gyvulių. Platesnes ( žinias paaiškinsiu 
| laišku ar ypatiškai.

WILLIAM WALLACE 
________ R. 2, BRUCE, WIS.

Reikalingi dar 3 Salesmanai. Gali
ma pasidaryt gerą algą; kreipkitės 
laišku; (2)
NEW BRITAIN CALENDAR CO.‘ 

73 Hartford Avė., 
NEW BRITAIN, CONN.

Jieškau Darbo.
Senyvas žmogus, iš prieglaudos 

namų, nes čia nenoriu būti, © padir
bėt da galiu, tik karvių nesu mėlžęs 
ir nenorėčiau mokintis. Mokesties di
delės nereikalauju. Kam toks darbi
ninkas reikalingas apie namus ir lau
ke pagelbėti, tai prašau rašyti šiuo 
adresu: C. TENCKY

County Kome, Ghent, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ramaus budo; aš esu 26 m. amžiaus. 
Prašau atsišaukti, plačiau paaiškin
siu laiškais. P. Babin (0)
Cravley McCracken, Comeau Bay, 

Que., Canada.

Parsiduoda Grosernė
Su vėliausiais įtaisymais. Biznis 

išdirbtas per 16 metų; pardavimo 
priežastis: savininkas turi du bizniu, 
abu persunku apžiūrėt. Apielinkė ap
gyventa lietuvių. (0)

A. VAITKUNAS
306 Smith st., Providence, R. I.

Pajieškau moteries. apsivedimui, 
esu našlys 49 metų. Pageidauju kad 
nebūtų per daug didelis skirtumas 
amžiaus. Prašau atsiliepti laišku, jei 
galima meldžiu prisiųsti savo paveik
slėlį su pirmu laišku. Paveikslą su
grąžinsiu pareikalavus. (1)

D. W. Mikulskis, Custer, Mich.

Puiki Farma!
175 akeriai, 135 akeriai dirbamos, 

visi budinkai; kaina tik $2,000, įmo- 
kėt $1,200.

90 akerių, 40 akerių dirbamos ir bu
dinkai; kaina $1,800, įmokėt $1,200.

63 akeriai, 30 akerių dirbamos, 
naujutėlė stuba; kaina $1,500, įmo
kėt $700. (0)
FRANK RUDZINAS, BERLIN, MD.

Parsiduoda pigiai
4 ąkeriai geros žemės, 8 kambarių 

namas, skiepas, malkinyčia, šulinys 
prie durų, o antras šulinys daržams. 
Tvartas 30x35, stogai blekiniai, prie 
gero kelio, 5 blokai iki ežero, 2 my
lios į miestą. Teisingą žmogų priim
čiau į pusininkus. (2)
G. M. KANTON, Cherry Valley, N.Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 38 iki 48 metų am
žiaus. Plačiau susipažinsime per laiš
kus. Prašau rašykit: P. Jus (0

P. O. Box 112, Cokeburg, Pa.

Norėčiau susipažinti su farmerka 
tikslu apsivesti, esu našlys, apie 50 
metų, turiu vieną mergaitę 15 metų, 
esu amatininkas ir ne girtuoklis, 
taipgi turiu bankoje pinigų. Malonė
kit atsiliept laišku. Pageidaujama są
žininga rrtoteris. Adresak: (0)

Wm. S., % Naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

SMULKUS ŪKININKAI 
NEGALI NUSIPIRKTI 

MAŠINŲ.
Gudžiūnai. Šios apylin

kės mažažemiai neišgali nu
sipirkti mašinų ūkio reika
lams. Todėl dabar kai kurie 
perka po kelis susidėję, kad 
bendromis jėgomis galėtų 
pagerinti savo būklę.

Pašalinių uždarbių čia 
niekur nėra.

Lietuviai, Kurie Norit 
Pirkti Farmą

Tai tegul atvažiuoja pas mane Sų- 
batomis1 ar Nedėliomis; aš žinau ke- 
liatą gerų farmų ir noriu kad jas nu
pirktų lietuviai. Parodysiu visai dy
kai. Busime kaimynai. (1)

J. MIKALOP
Holliston street, Medivay. Mass.

PARDLJODULlETlJVlŠ- 
KUS BALANDŽIUS.

PARSIDUODA FARMA.
gyvuliais, paukščiais, su visoms 

mašinoms, įrankiais, žemės 80 ake- 
rių, 60 dirbamos, 20 didelių malkoms 
medžių, didelė barnė, daug šieno, ge
ri du arkliai, 8 karvės, 1 telyčia, pa- 
kinkalai; stuba 6 ruimų, rakandai, 
dišės; vaisiams kamara, vaisių ir bul
vių, geri vištininkai. Kaina su viskuo 
tik $4,000. Kurie mokės “kėš,” kiek 
nuleisim. ■ Priežastis pardavimo—sa
vininkas serga ir senas. Viskas yra 
tik reikia žmogaus, kuris mokėtų gy
vent. Kreipkitės ypatiškai arba 
klauskite laišku. (2)

PETER YUŠKEVICH 
Box 16, Garden, Mich.

NUO VĖŽIO LIGOS

GYDUOLĖS.
Ligoniams, visiems svarbu ir rei

kalinga žinoti Vėžio Li£a ir vieninte
les pasauly gyduoles, kurios greitai 
suteikia pagelbą ligoniams, kurie Vė
žio Liga serga. Nėra skirtumo, ar li
ga viduriuose ar iš viršaus. FRANK 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodymą, 
SUSTABDO SKAUSMUS. SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ, SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa
taiso apetitą, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit F. RICICKO gyduolių ir 
vartokit jas taip kaip yra nurodyta 
Kaina $3.00 bonkutė ar dėžutė.

GYDUOLĖ NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
RONŲ, kurios tankiausiai randasi ant 
kojų arba rankų. Tankiai jos pavan- 
denėja, niežti, skauda. Jei negalit tų 
žaizdų per ilgą laiką užgydyt, nieko 
nelaukdami nusipirkit dėžutę F. RI- 
CICKO MOSTIES nuo Senų Ronų 
ir vartokite kaip nurodyta. Daugeliui 
pagelbėjo, jie džiaugiasi, pagelbės ir 
jums. Užsisakykite tuojaus dėžutę. 
Kaina $1.00 ir $2.00.

fS PAIN-EXPELLER’ ~-----

Juodgalviai, rud 
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun 
čiu į visas daljf 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
BENDORAITIS
520 Wil*on St.. 

VVaterbury, Conn.

nir
Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

v.J n<., <M. v
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t

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTĖS

GYDUOLĖS NUO VISOKIU REU- 
MATIŠKŲ SKAUSMŲ. Kojų, Ran
kų, Pisiau Pečių,, Sprando; nuo su
mušimo, Nikstelėjimo, Nutirpimo, 
Atšalimo, Sąnarių neveiklumo. (Bet 
ant žaizdų tos mosties vartot negali
ma). Užsisakykit tuojaus dėžptę, pa- 
sidžiaugsit. Kaina 50c. ir 75c.

KURIE TURI “PILĖS” ir da neturė
jot operacijos—Musų gyduolės duos 
geriausią patenkinimą. (Jeigu buvo 
išplautos, tai jos nepagelbės). Kaina 
tų gyduolių $1.50.

Užsisakydami Gyduoles, pinigus 
siųskite pastos ar express money or
derį šitokiu adresu: _  (-)

FRANK RICICKAS
298 Hillside Avė., 

HARTFORD, CONN.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

I

ŽYDAMS SIŪLOMA 
NAUJA PALESTINA.

Lenkijos nacionalistų 
I spauda paskelbė San Do
mingo respublikos prezi
dento pareiškimą, kad į San 
Domingo teritoriją galėtų 
imigruoti apie vienas milio- 
nas žydu. Toliau preziden
tas pareiškė, kad vyriausy
bė pasirengusi kiekvienam 
žydui pasiūlyti po 30 akrų 
žemės, už kurią per penke
rius metus nereikėtų mokė
ti jokių mokesčių. Kiekvie
nam emigrantui kelionei ir 
įsikurti reikėtų apie 1,000 
dolerių. San Domingo vals
tybėje šiuo metu yra apie

SIELOS
BALSAI

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

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worce»ter—5-4334 VVORCESTER, MASS.

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

M

M

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

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

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

f

x 
X
X



f eitas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 10. — Kovo 10 d., 1937 m.
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Moterims Pasiskaityt f Amerikos Lietuvių
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KAS REIKIA ŽINOTI 
PERKANT KAILIUS.

Daugelis moterų perka 
kailius pavasary, nes dabar 
jie žymiai pigesni, o ypač 
fĮ pavasarį, kuomet žiema 
buvo visai šilta ir krautuvės 
mažai jų pardavė, tai daug 
yra gerų “bargenų;” bet 
įeikių būt labai atsargiom, 
kad kartais, vietoj “barge- 
no,” neužmokėtumet du ar 
tris kartus daugiau negu 
verta. Kad apsaugojus mo
teris nuo visokių apgavikų, 
Bostono “Better Business 
Bureau” išleido patarimus 
kur pirkti, kaip pažinti ir 
kaip užlaikyti kailius. Pir
miausiai jie sako, kad visuo
met reikia pirkt tik tokioj 
krautuvėj, kuri turi gerų re
putacijų ir visuomet atsako 
už savo prekes. Reikia sau- 
j jotis tokių vietų, kurios me- 
i kerioja kostumerius daug 
:.adančiais skelbimais. Pa- 
i kelbia tokias prekes, kokiu 
,os arba neturi, arba tyčia 
i kelbia tokias žemas kainas 
už kokias jokiu budu negali 
parduoti: jos tai daro, kad 
priviliojus pirkėjų į krautu
vę, o tašyk visokiais budaic 
bando įkalbėti kų kitų pirk
ti, už daug didesnę kaina 
negu buvo garsinta, arba 
pasako, jog tų jau pardavė, 
liet turi kitų, tik biskį bran
gesnį, bet “daug geresnį,” 
“vėlesnės mados,” ot, tik 
: psivilk, o pamatysi, kaip 
puikiai atrodo. Ot, girdi, tik 
dabar nupigintas, ir tamsta 
t si laiminga gauti už tokia 
‘žema kainą!” Tokie “bar
benai” esą labai reti ir tam 
panašiai.

Iš tokios krautuvės pata
riama kuogreičiausiai išeiti, 
jei nenori, kad apgautų.

Taipgi nekuomet nepirkit 
tekioj vietoj, kur nėra kaina 
i.iškiai užrašyta ant korčiu
kės (tag), nes ten prašys 
tiek, kiek tikėsis iš jus gauti 
Pirkite ten, kur visiems vie
na kaina.

čia paduodame kailiv 
vardus, kaip jie nešiojasi, 
kiek kainuoja.

“Ala»ka Seal” labai gra
žus ir šilti kailiai, tinkami 
kiekvienai progai. Spalva 
juoda ir ruda. Dėvisi labai 
gerai. Kaina nuo vidutiniš
kos iki labai brangios.

Pers iškas ir rusiškas 
“Broadtail,” šviesiai indas 
lengvas kailis, daugiausiai 
tinka puošniems išėjimams 
nelabai drūtas, bet labai 
brangus.

“Amerikoniškas Broad- 
tail,” mažo ėriuko trumpai 
nukarpytas kailiukas, nuda
žytas šviesiai rudai, kad iš- 
icdytu kaip persiškas “Bro- 
.-dtail;” dėvisi vidutiniškai 
ir kaina nuo pigios iki vidu- 
t iniškos.

“Beaver” labai šiltas, 
i viešini rudas kailis, tinka
mas visiems išėjimams, Dė
visi labai gerai. Kaina nuo 
a idutiniškos iki brangios.

“Calf,” veršiuko kailis, 
rinkamas visiems išėjimams. 
Nedrūtas ir pigus.

“CaracuI” tinka vien tik 
'j uošniems išėjimams. Spal- 

a os juodos ir rudos. Nelabai 
( rūtas. Kainos nuo viduti- 
i iškų iki labai brangių.

“Chinchella” vien puoš- 
1 iems išėjimams. Labai dai- 
1 is ir švelnus pilkas kailis. 
Nedrūtas ir labai brangus.

“Civet Cat” geriausia tin- 
1 a tik kasdieniniam dėvėji
mui. Turi tankius trumpus 
] laukus prie pat odos, bet 
a iršunės ilgos ir švelnios, 
£ palva juoda su baltais šla- 
1 ais. Dėvisi gana gerai. Kai- 
r a nuo pigios iki vidutiniš- 
1 os. 1

“Coney,” dažytas zuikio 
kailis. Visokių spalvų ko-

ši SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ. ,

kios tik kailiams tinka. Ge
ras visokiems išėjimams. 
Nebrangus ir nedrūtas.

“Ermine,” tai karališkas 
kailis. Tinka tik puošniems 
išėjimams. Įvežamas iš Ka
nados ir Rusijos. Rusiškas 
švelnesnis ir daug branges
nis. Spalva paprastai balta, 
nors kaip kada būna ir švie
siai gelsva. Nedrūtas ir la
bai brangus.

“Fieher” labai drūtas ir 
lailus kailis. Spalva tamsiai 
ūda, maišyta su ilgais juo

dais plaukais. Turi labai 
ouošnią vuodegą. Brangus.

“Fox” geriausia tinka L.. , . . . .
mošniems išėjimams. Turi daugiausia įs Virgim- 
velnius, tankius ir ilgus .)os- Tie atėjūnai padirbėję 
Jaukus, puošnią vuodegą. J Pasidarę pinigų įsvaziuo- 
Yartojamas naturalėse spal- tlavo, o vietos žmonės likda 
rose arba nudažytas. Dėvisi ki šernai s, neturį
ddutiniškai. Kaina nuo pi
gios iki labai brangios.

“Cross Fcx,” tai maišytų 
veislių lapės kailis. Turi juo- 
ią kryžių per nugarą.

“Red Fcx” kailis rudas, 
bet išrodo lyg maišytas su 
•audonom spalvom, yra ge- 
*esnis ir brangesnis negu 
šviesiaspalvė lapė. Geriau
sia pritinka jaunom mergi
nom.

“Silver Fox” yra labai 
failus ir švelnus kailis. Plau
kai prie pat odos juodi, per 
vidurį balti, o pati viršūnė 
sidabrinė. Tie sidabriniai 
Maukai ir kyšo iš juodai 
melsvo kailio. Geriausia tin
ka suaugusioms moterims.

“White Fox” nedrūtas, 
švelnus kailis, kurį dėvi bal- 
ą ir visaip nudažytą. Balta 
ipalva tinka visoms.

“Blue Fox” yra gražiau- 
•ias ir brangiausias iš visų 
’apių kailių. Spalva maišyta 
š tamsiai rudų, tamsiai pil
kų ir mėlynų plaukų. Kuo 
Jaugiau mėlynų plaukų, tuo 
brangesnis kailis. Tinka vi
soms.

“Hare,” dažytas zuikio 
kailis. Pigus ir nedrūtas.

“Jap Mink” tinka visiems 
šėjimams. Dailus, švelnių 
‘rampų plaukų kailis, nuda
rytas tamsiai rudai. Dėvisi 
gana gerai. Kaina nuo vidu
tiniškos iki brangios.

“Jap Wea8el” priimtaf 
nuošniems išėjimams. Pana
šus į “Jap Mink,” bet netoks 
Teras ir nelabai drūtas. Kai 
na vidutiniška.

“Kolinsky” priimtas puo 
šniems išėjimams. Tai vrr 
tamsiai rudai nudažyta Ki
nijos žebenkštis. Turi laba7 
tankius, švelnius, trumpus 
Jaukus. Dėvisi gerai. Kain? 
vidutiniška.

“Kid” tinka tik kasdien" 
dėvėti. Tai ožiuko kaili0 
Visai prastas, nedrūtas ii 
nigus kailis.

(Pabaiga bus)

/ Gyvenimas.
AKRON, OH1O.

Gumos dirbtuvėse lietuviai 
gerai uždirba.

Akronas yra didelis gu
mos pramonės centras. Ki
tokios išdirbystės čia beveik 
ir nėra. Beveik visi darbi
ninkai dirba prie gumų. Mo
kestis nebloga. Paprastam 
darbininkiii moka nuo 75 
centų iki $1.50 per valandų. 
Dirba ant keturių permainų 
taigi išeina po 6 valandas 
darbo į parų. Yra laiko žmo
nėms pasilsėti ir paulioti.

Seniau fabrikai čia imda
vo darbininkus iš kitų vals-

Javo kuo nei mokesčių už 
namus užsimokėti. Dėl to 
daugelis neteko savo pasto
gių.

Dabar darbininkai susior
ganizavo į uniją ir atėjūnu 
jau neįsileidžia. Senų darbi
ninkų fabrikai nebegali at
leisti be nusikaltimo, o jei 
reikia daugiau žmonių, tai 
turi samdyti vietinius. Tuo 
budu ir daug jaunų lietuviu 
gavo darbo. Bet darban ima 
tik tokius, kurie yra baigę 
high schoolę. Jiems irgi mo
ka geras algas. Taigi dauge
lio lietuvių šeimynų gvyeni- 
mas dabar žymiai pagerėjo. 
Bet iš kitur pribuvusiems 
darbo neduoda, todėl tegul 
niekas nevažiuoja čįonai 
darbo jieškoti, nes negaus.

Sausio 28 dieną P. Gaškų 
duktė Kastutė baigė aukš
tesnį mokslą. Dabar ji žada 
riti į universitetą toliau mo
kytis. Turėdami vienturtę 
dukterį, tėvai surengė jos 
garbei pokylį 30 sausio. 
Prisirinko daug svečių ir vi
ri su dovanomis. Draugai 
Gaškai yra “Keleivio” skai
tytojai, apsišvietę žmonės. 
«r labai maloniai visus sve
čius priėmė.

Bet ne visiems gyvenimas 
šypsosi. Pasitaiko žmonėms 
> nelaimių. Alekas Lumpic- 
kąs ir Jonas Mackevičius 
Tūli miesto ligoninėj. Vie
nas buvo sužeistas prie dar
bo dirbtuvėj, o antras auto- 
uobiliaus nelaimėje.

Viturys.

MAYNARD, MASS.
Paminėjimas Lietuvos ne

priklausomybės.

Vasario 28 d. čia buvo su
rengtos prakalbos paminė
jimui Lietuvos nepriklauso
mybės. Rengė Hudsono ben
dras komitetas. Kalbėtojum 
buvo “Keleivio” red. S. Mi- 
zhelsonas. Žmonių galėjo 
būti daugiau, ale kai čia 
jrakalbos retenybė, tai ir 
įmonės nepratę lankytis. 
3et kurie atsilankė, tie galė
jo daug kų pasimokyti. Pir
mutinėje kalbos daly kalbė
tojas aiškino apie kovų už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
taip Lietuva dabar tvarko- 
i. Kai Lietuvos demokrati

nė valdžia 1926 metais no- 
ėjo palengvinti Lietuvos 
darbininkams bei valstie
čiams gyvenimų, panaikinti 
iunigam algas, kurie už dy- 
tų gaudavo, ir sumažinti 
karininkų skaičių, tai kuni
gai su karininkais susitarė 
17 gruodžio naktį tų val- 
Ižių nuversti. O tada kari
ninkai pasistatė priešakyje 
diktatorių Smetonų ir smur
tu valdo kraštų iki šiai die
nai. Žmonių teisės sutremp
us, laisvės nėra, visų šalį 
degia karo stovis ir kariuo
menės teismai. Vienu žo- 
džiu, šiandien Lietuvoje ar
šiau, negu buvo prie caro 
valdžios. Lietuvoje gerai 
gyventi tiktai karininkams, 
valdininkams ir kunigams, 
bet ne ūkininkams ir ne dar
bininkams.

iJis kalbėjo ir 21 vasario 
dienų minint 19 metų Lietu- 

i vos neprigulmybės sukaktį, 
■nors jautėsi jau nesveikas. 
Ir štai, šiandien jis jau guli 

(ligoninėj, kovoja su mirtimi.
Man p. Grinius pasakojo, 

kad jis jau nesijautė gerai 
per suvirs metų laiko. Bet 
būdamas kantraus budo, 
nesiskubino gydytis, many
damas, kad liga savaimi at
ėjo ir savaimi išeis. Tačiau 
26—27 vasario jis pasijuto 
visai prastai. Pasišaukė lie
tuvius gydytojus Dr. A. Do- 
įų ir Dr. Ė. G. Klimų pasi
tarti. Gydytojai atrado, kad 
ligonis turi sugedusį “apen- 
dika” ir reikalinga operaci
ja. Kitokio budo 
Sekmadienio rytų, 
28 dienų, ligonį 
Temple University (Sama- 
ritan) ligoninėn ir 2 vai. po 
pietų padarė operacijų. O- 
peracija pavyko, tik visas 
kilo pavojus, kad ligonis tu
ri labai mažai kraujo. Jam 
reikia kraujo dapildyti. Li
goninė ir gydytojai tuo le
pinasi. Ligonio brolis, Pijus 
Grinius, ir p. Litvinas iš Bal- 
timorės, pirmutiniai pasiūlė 
kraujo. Litvinas davė savo 
kraujo ligoniui; brolio 
kraujas netiko. Davė ir kiti 
ligonio prieteliai. Yra vil
ties, kad ligonis pasveiks ir 
vėl dirbs lietuvybės labui. 
Kaip toliaus dalykai vysty
sis, bus pranešta vėliaus.

Šiuo laiku svarbesniu 
naujienų pas mus nėra. Į 
mažmožius atsakinėti ir a- 
pie juos rašyti, gaila laiko ir 
vietos laikrašty. Pilietis.

I

neliko, 
vasario 
nuvežė

RUSAI BALSUOS MA
ŠINOMIS.

Maskvos žiniomis, Sovie-
Antru atveju kalbėjo apie Rusijoj busiančios įves- 

Ispaniją. Ir ten buvo išrink- tos amerikoniškos balsavi- 
a demokratinė valdžia, bet mašinos.a demokratinė valdžia, bet 
kunigai ir dvarponiai sukilo 
orieš tų valdžių, o kad val
džia nepasiduoda fašistams, i 
tai tenai liejasi kraujas ir 
naikinamas turtas.

Michelsonas ragino visus 
kovoti prieš fašistus, kur tik 
galima ir kaip tik galima.

Buvo renkamos ir aukos. 
Po dolerį aukavo: T. Mar-' 
celionis, A. Vervečka ir J. 
Gaidis; po 50c. — J. Mat- 
kevičius, J. Sadauskas, M.

‘ Z*i 
Smulkių su- 

$1.80. Viso $7.30. 
Lietuvos politinių 
visiems širdingai i 

J. Gaidis.

lkUVlvlUo^ fJ • Uvlvlvl UOIYC*’ 
Grigas, J. Bizokas ir 
Kundrotienė. 
rinkta 
Varde 
kalinių 
ačiū.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

□asikRlbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
tas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
»et čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
>o jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvė]), pas daktarų, pas bar- 
"laskuti, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
>adidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
4t. Michelsonas. Pusi. 95.............  35c
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra- 
‘ių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
evoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
•istiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visoB geros. Tinka viso- 
jerns apvaikščiojimams, baliams, 

koncertams ir tt. Antra pagerinta 
iaicla. So. Boston, 1914 m................25c.
<aip Tapti Suvienytų Valstijų Pili* 

čiu? Aiškiai išguldyti pihety6tė' 
statymai su roikslingais klausimais i 
įsakymais lietuvių ir anglų kalbos' 

•Antra peržiūrėta ir pagerinta 
aida ..............................    ifr

Ožian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................25c
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

▼ii. Panašios knygos lietuvių ksl 
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyti 
tokius dievus garbino senovės indą 
bei arijonal. egintėnai, chaldai, ašy 
•ai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tu 
(ievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko 
<ius jie santikius su žmonėmis turėjo 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra cikra tikėjimų istorija. $l.n< 
Drūtuose audimo apdaruose ... $l,2f 
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos 

historijos, etnografijos, geografijos 
astronomijos, aritmetikos, medicinot 
r kitų mokslų bei jų šakų; rinkiny] 
visokių patarimų apie sveikatą, bu 
ius gydymosi, vaistus, įvairių nuro 
tymų amatninkams, ūkininkams, dar 
žininkams, šeimininkams ir kitiem* 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais .................   $2.00
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslu.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ...........................  50c.

“O. S. 8.” arba šliubinė Iškilmė.—
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų rerolincinSa Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 

‘ Ižią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii 
:os paliuosuota iš po caro valdžios įr 
taip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žetnlapis 
>arodo dabartinės Lietuvos rubežlus 

ir kaip šalis vra padalyta j apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa- 
odo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
r kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
esni dokumentai: Steigiamoje Sei- 
no nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Vra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
š lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0( 
Drūtais audeklo apdarais ... $1

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Kurios Pa- 
„ Plaukų slinkimą ir 

Šias gyduoles privalėtų

Stebuklingos Gyduolės, 
naikina Žiliiną,
I'laiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome, dideli $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugra
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept. 4,
Box 305, Clinton, Indiana.

NEW KENSINGTON, PA. 
lodys krutamu* paveikslus 

iš Lietuvos.
Kovo 20, šeštadieny, nuo 

7 vakaro, Slavokų svetainė- 
e, 1136 — 4th avė., rodys 
:rutamus paveikslus. Ren
gia SLA. 192 kp. Įžanga su- 
ugusiems 35c., vaikams 

15 centų. Visos apielinkės 
ietuviai kviečiami dalyvau- 
i. Paveikslai bus gražus.

Jenas Svipas.

Apsauga Nuo Dulkių

štai kokiom priemonėm Oklahomcs gyventojai šiandien 
ginasi nuo dulkių audrų. Be tokių koštuvų žmonės pri
traukia j plaučius smilčių ir miršta.

PH1LADELPHIA, PA.
Jonas Grinius sunkiai serga.1

Čia rimtai yra susirgęs di
delis lietuvių visuomenės I 
darbuotojas, Jonas V. Gri
nius. Per 30 metų šis lietu- j 
vių veteranas dirbo visuose 
ir visokiuose lietuvių reika-i 
Juose, kur tik buvo reikalas. 
Jo butą visur. Ir seimuose, ir 
komisijose, ir susirinkimuo
se, ir prakalbose ir visur ki-' 
tur. Iš jo plačios veiklos visi 
iį pažysta—ir vienminčiai ir 
jo priešai. Nedidelio ūgio,' 
liberališkai demokratinio 
nusistatymo, giliai pažinda-1 
mas lietuvių reikalus, jis 
mokėjo visados orientuotis 
ir susikalbėti net ir su savo 
politiškais priešais. Jo rim-1 
tų kalbu klausydavo visi.

Jeigu Patrukęs 
Iškirpkit Šitą 

ir pasiuskit su vardu, pravarde ir ad
resu pas W. S. Rice, Ine., 85E Main 
Street, Adams, N. Y. Jums bus pri- 
iųsta veltui ir be jokių obligacijų ju-, 

<ų išbandymui su pilnu aurašymu šio 
tebėtino Methodo sumažinti patrū

kimą, kuris suteikė naują lengvumą, 
smagumą ir liuosybę, tukstantiems 
kurie kentėjo per metus.

Ne svarbu kain blogai patrukęs, 
kaip senai jus turit, arba kaip sunku 
laikyt; ne svarbu kokių skirtingų pa- 
rišu dėvėjot. nepraleiskit šito išmė
gint VELTUI. Ar esat aukštas ir lie
jas, arba žemas ir storas, ir ar turit 
didelį patrūkimą, šis stebėtinas prie
taisas sukontroliuos patrūkimo vietas 
taip, kad liuosai galėsit dirbt bile dar
bą, lyg niekad nebūtumėt buvę pa
trukęs.

Išmėginkit šią garantuotą Methodą 
sumažinimui patrūkimo be jokių ri
zikų. Parašykit kad prisiųstų IŠ
BANDYT VELTUI pas W. S. Rice, 
Ine., 85E Main St., Adams, N. Y.
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POLICEISKIS RINKO 
MOKESČIUS IR DĖJO 

SAU Į KIŠENIŲ.
Jis pavogė 36,000 litų, 

j Antanas Sležinskas,'kaip 
darbštus tautininkas, buvo 
policijos viršininko padėjė
ju net keliose vietose: Troš
kūnuose, Krekenavoj, Ra
guvoj ir Ramygaloj, vadi
nasi, valdė kone visą Pane
vėžio apskritį. Ir kur tik jis 
nuvažiuodavo, visur rinkda
vo įvairius mokesčius, rink
davo ir vogdavo.

Kai vienoje vietoje Sle- 
žinskiui sąskaitos nesueida
vo, jis buvo keliąmas kitur, 
bet ir naujoje vietoje istori
ja kartodavos. Tokiu budu 
Sležinskas pavogė daugiau 
kaip 36,000 litų.

Panevėžio apygardos tei
smas Sležinską nubaudė tre
jais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Sležinskas, nepa
tenkintas apygardos teismo 
sprendimu, padavė apelia
cijos skundą.

Su Sležinsku kaltinamuo
ju buvo patrauktas ir nuo
vados viršininkas J. Ketur- 
kas už tarnybinį apsileidi
mą ir neprižiurėjimą, bet iš
teisintas.
MENKASVALDININKAS, 
O PAVOGĖ 14,000 LITŲ-

Vladas Jungimas buvo tik 
Utenos gelžkelio stoties vir
šininko padėjėjas, vadinasi, 
visai nereikalingas valdi
ninkas, nes ir pačiam virši
ninkui čia nėra kas veikti. 
Nežiūrint to, ir tas menkas 
valdininkėlis pavogė 14,000 
litų valstybės pinigų. Teis
mas nuteisė jį užtai pusant- 
riems metams kalėjimo, bet 
jis apeliavo,' ir apeliaciniai 
rūmai sumažino jam tą 
bausmę iki 1 metų. Mat, sa
viškis, reikia pasigailėti!

BANKAUSKAS PAVOGĖ 
CUKRAUS UŽ 32,662 

LITŲ.
Buvęs kalėjimo viršininkas 

dabar pats i tą kalėjimą 
pasodintas.

Šiomis dienomis Kauno 
kalėjiman buvo uždarytas 
Bladas Bankauskas, kuris 
per 12 metų išbuvo to kalė
jimo ūkio viršininku.

Kai paaiškėjo, kad jis ka
lėjime vagia, tai buvo pada
ryta revizija ir jis iš kalėji
mo buvo atleistas. Bet ne
paprasta asaba, tai be cino 
nepasiliko. Išėjęs iš kalėji
mo, jis tuoj buvo paskirtas į 
tautininkų “Maistą” Šan
čiuose. Tenai jis irgi gavo 
vietą prie pat kasos, prie 
pinigų.

Einant jam tenai kasinin
ko pareigas neužilgo pasi
rodė, kad iš “Maisto” san
dėlio kažin kaip dingo 263 
maišai cukraus, kurio vertė 
tuomet buvo 32,662 litai. 
Cukrus dingęs, o pi ligų ka
soj nėra.

Taigi “Maisto” vedėjai, 
noroms nenoroms, turėjo 
poną Bankaustą areštuoti 
už vagystes.

Šiomis dienomis buvo jo 
byla ir teismas nuteisė jį 4 
metams sunkiųjų darbų ka* 
Įėjimo. Tuojaus teisme Ban
kauskas ir buvo suliptas. Jis 
prašėsi nevaryti jo į Kauno 
kalėjimą, nes nepatogu esą 
eiti į tą kalėjimą, kur tiek 
metų buvęs aukštu valdinin
ku — prašė jį nugabenti į 
Panevėžio kalėjimą. Užda
rytas Kauno kalėjiman.

PASKUTINĖ KARVUTĖ 
UŽ MOKESČIUS TAU

TIŠKAI VALDŽIAI.
Gudžiūnai, Kėdainių ap

skričio. — šiomis dienomis 
vienas šios apylinkės beraš
tis žmogelis nusivedė tur- 
gun parduoti mokesčiams 
sumokėti paskutinę karvu
tę. Kadangi žmogus buvo 
bemokslis ir visai nepažino 
pinigų, tai jam nepažįsta
masis “kupčius” vietoj su
tartų 400 litų už karvę (pa
prastai tiek nemoka už kar
vę) davė 10 litu Lietuvos pi
nigais ir 380 rublių rusiškais 
jau be vertės pinigais. Ga
vęs tokią aukštą kainą už 
karvę, žmogutis dsaaugėsi, 
kol sužinojo, kad jis yra 
skaudžiai apgautas.

ŽIAURIAI BAUDŽIA 
POLITIKĄ.

p Sausio 21 d. Apeliaciniai 
rūmai sprendė Em. Parešče- 
kaitės bylą, kaltinamą pri
klausius komun'stų partijai, 
g iminus ir platinus jų lite
ratūrą.

Pareščekaitė nubausta 7 
retais sunkiuju darbų kalė
jimo. Ji anksčiau buvo nu
bausta 4 metais runkiujų 
darbų kalėjimo ir bausmę 
atliko praėjusiais metais.

Mauša Vaineris buvo kal
tinamas tuo, kad gyvenda
mas (ištremtas). Kuršėnuo
se organizavęs komunistų 
kuopeles, buvęs jų instruk
torium. Vaineris nubaustas 
irgi 7 metais sunkiųjų dar
bi] kalėjimo. Anksčiau jis 
yra baustas 6 metais kalėji
mo ir bausmę atlikęs.

ŪKININKU MUŠTYNĖS 
SVĖDASUOSE.

Svėdasų miestelis turi net 
3 traktierius, kur pirmadie
ni. turgaus dieną, suvažiavę 
ūkininkai ar jaunuomenė 
palieka sunkiai uždirbtus 
centus. Sulaukę vakaro tam
sos, daugelis grįžta su pra
skeltais pakaušiais. Taip 
sausio 18 d. išsigėrusiu kam
panija supiaustė peiliu Ku
nigiškių sodžiaus ūkininką 
Domą Baltušką, padaryda
mi galvoj 5 skyles ir sunkiai 
sužalodami veidą. Mušeikos 
netolimi kaimynai.

UŽ

KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

1

AP1E RASEINIUS ŪKI- 
NINKA1 JAU NEBETU

RI DUONOS.
Šimkaičių apylinkėje, Ra

seinių apskrity, jau dabar 
daug kas perka duonos, 
nors seniau tie, kurie dabai 
perka, beveik visiems me
tams savos užtekdavo. Mat, 
šįmet šioj apylinkėj buvo 
blogi žieminiai javai, ir 
daugelis 1935 metų rudenį 
negalėjo per šlapumą pasėti 
žieminių javų.

DĖL VIRŠININKO ŠUNIU
KO KANKINAMI ŽMO

NĖS.
Prieš kurį laiką dingo Žą- 

slių policijos nuovados vir
šininko St. Kompaičio šu
niukas. Viršininkas, pasige
dęs šuniuko, pradėjo klausi
nėti, teirautis, kas galėjo jo 
šuniuką pagrobti. Vietos gy-1 
ventojai Š. Verbliauskienė 
ir N. Guivičius nuovados 
viršininkui pasakė, jog jie 
matę, kad viršininko šuniu
ką nusivežęs pil. Karalius, 
gyvenąs už 7 kilometrų nuo 
Žąslių.

Nuovados viršininkas nu
važiavo pas Karalių šuniu
ko jieškoti. Klausinėjo, kvo
tė, bet Karalius sako nieko 
nežinąs. Pagaliau nuovados 
viršininkas Karalių parsive
žė į nuovadą ir dar čia kan-j 
kino žmogų. Tuo metu ren- 
gusis gimdyti ir sirgus Ka
ralienė, tai ji sunkiai ser-; 
ganti buvo palikta visai vie
na be jokios priežiūros ir 
dėlto moteris nesveikatą ga-' 
vus. Dėl tos nelemtos kvotos 
nuovados viršininkas buvo 
ir iš tarnybos atleistas.

Karalius buvo patrauktas 
kaltinamuoju už nuovados 
viršininko šuniuko pagrobi
mą ir apylinkės teismas jį 
nubaudė 3 mėnesiais papra
sto kalėjimo, bet apygardos' 
teismas išteisino. i

Augina Spalvuotus Perlus.

La Place Bos t niek

ši nuotrauka parodo naują pramonę Californijos pajūry. 
Mokslininkai išrado būdą auginti spalvuotus perlus oiste- 
rių lukštuose.

“Domesticated” pearl h; ”

Paaiškėjo, kad šuniuką ne . . . „ wx .
Karalius, o kažkas kitas bu- APGAVIKAI IŠNAUDO- klausosi 
vęs išsivežęs, bet vėliau at-: JA. KAIMIEČIUS. auklėtin
vežė į miestelį ir paleido — Eržvilkas. Eržvilko apy- m(ĮniJa

■ • ’ linkėję, po įvairias pradžios valandos. ir publika nieko
’ - - - ’ • nepamačiusi, spiaudydama

bliauskienei ir Gurvičiui už kur atklydęs, “fakiras.”' At- skirstosi. Kiekvienas gai įsi
melagingus parodymus. A- ėjęs dieną į mokyklą, moki- . 0 1ce1nW’ k.ul.luos (lova"
pygardos teismas Gurvičių niams praneša, kad į jūsų noJ° dykaduoniui, 
su Verbliauskiene išteisino mokyklą atvyko cirkas su i 
motyvuodamas tuo, kad geriausiais ir pasižymėju-' Galginų kaimo, Sasnavos 
juodu apsiriko, šuniuko gro- siais “artistais,” kurie paro- valse., Mariampolės apskr. 
biko tikrai nepažindami, dys daug nematytų * štukų. ūkininkas Š. surengė balių. 
Buvo paduotas apeliacijos Prašo pranešti kuo plačiau- Baliun susikvietė kaimynus 
skundas, bet rūmai jį atme- šiai apylinkei, namiškius at- ir smagiai “šumino.” Sve- 
tė. Mat Lietuvoje galima sivesti ir patiems grįžti va- čiai, gerokai išgėrę, pašte-

šuniukas atsirado. ,1
Karalius iškėlė bylą Ver- mokyklas lankosi, nežinia iš

i maži mokyklos 
auklėtiniai. Taip visa “cere- 

” tęsiasi apie pusę 

nepamaqiusif spiaudydama

tų 30 centų, kuriuos dova-

kad geriausiais ir pasižymėju-' Galginų kaimo, Sasnavos

LAIŠKAS “KELEIVIO” REDAKCIJAI

te. ]
ir nekaltą žmogų skųsti.

BURTAIS PLATINA 
LIGAS.

Bučiuodami kryžių žmonės 
užsikrečia džiova.

Po visą Lietuvą kunigai 
kalėdodami duoda visiems 
bučiuoti kryžių. Žinotina, 
kad musų apylinkėje yra 
daug džiovininku ir kitokių 
apkrečiamų ligonių. Bučiuo
jant kryžių iš eilės, platina
si ligos. Tai ar ne gana butų 
tik “pašlakstyti” žmones

Didžiai Gerbiamasis.
“Keleivio” š. m. 3-me Nr. 

tilpo p. Gener. Konsulo J. 
Budrio prisiųstas musų pra
šymas į Amerikos lietuvių— 
žemaičių visuomenę aukoti 
statomajam Telšių mieste 
Žemaičių muziejui. Laik
raštis, deja padėjo savo pa
stabą, kuri pavadina musų 
darbą esant klerikalinės 
fašistinės mašinerijos ran
kose, o ne pačių žemaičių.

Tikrumoje yra visai ki
taip: mes jokios politikos, 
nei fašistinės, nei klerikali
nės nevarome, esame tik pa
siryžę atlikti Žemaičių kra
šte didelį kultūros darbą: 
pastatyti muziejų, kuriame 
visiems laikams bus sudėti 
musų gimtojo krašto liau
dies meno kuriniai, kur bus 
ir smutkeliai, ir senovės ab- 
rozdai, ir bizūnai, kuriais 
ponai baudžiauninkus pla
kė, ir kaladės, kuriomis bu
vo apkalamos rekrutų ko
jos, ir Užgavėnių kaukės, ir 
daug visokių dalykų, kurie 
vaizduos praeities laikus, 
ypač jo vargus, nes jų buvo 
tikrai daug. Kad čia kiek
vienas centas yra tinkamai 
sunaudojamas, prašome įsi
tikinti: daug kas iš Ameri
kos atvažiuoja į Lietuvą, tai 
prašome mus aplankyti ir 
pasižiūrėti, kur Tamstų-au
kos dedamos: busite malo
nus sveteliai ir atliksite kon
trolieriaus kilnią pareigą.

Kad musų organizacijoj 
yra įvairių luomo ir amato 
žmonių—nieko nuostabaus. 
Mes labai džiaugiamės, kad 
įvairių pažiūrų vyrai ir mo- 
teiys susėdę prie vieno stalo 
bendrai dirba didelį ir gra
žų darbą, o kas daugiau 
duoda, tam ir garbingesnė 
vieta skiriama, tai ir visa 
musų “politika.”

Mes prašome, Pone Re
daktoriau, patikėti ir įsiti-

kinti, kad tikrai taip, o ne 
kitaip yra, ir Tamstos ger
biamuosius skaitytojus pa
informuoti, įdėjus šį musų 
raštą, kartu su kvietimu pri
sidėti savo centais-doleriais 
prie tokio darbo, kuris su
kels tikrąjį džiaugsmą kiek
vienam, kam brangi musų 
tėvynės praeitis. Prašome 
priimti, Pone Redaktoriau, 
musų visų pasveikinimus ir 
žemaitišką ačiū už paramą, 
kurios tikimės dabar ir iš 
Tamstų susilaukti.

Pr. Genys, “Alkos” d-jos 
vald. pirmininkas.

Dr. med. J. Mikulskis, 
statybos kom. reik. ved.

Telšiai, 1937, vas. 2 d.

TRŪKSTA ŠIAUDŲ GY- , 
VULIAMS.

Šimkaičiai, Raseinių aps. 
Šioj apylinkėj ir kituose 
valsčiuose visi ūkininkai de
juoja, kad bus sunku per 
žiemą gyvulius iššerti, nes 
dobilų ir šieno visai neturi.

Visiems užsieny gyvenantiem* 
lietuviams „Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryžius su už

sieny jtyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienrašti

kuris metams tekaštuoja tik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 *gz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania.kare. Kaimiečiu retai ap- bėjo, kad jų šeimininkė kaž- 
lanko cirkas ar kinomato- kur dingo. Š. pradėjo jos 
grafas, todėl į šitokias pra-! " 
mogas kaimiečiai gana 
skaitlingai lankosi, todėl ši
tas “fakiras” turi nemažas 
pajamas. Susirenka publika, 
nusiperka bilietus, sumoka 
po 30 centų ir laukia kokią 
valandą laiko pasirodant ar
tistų. Ir dideliam publikos 
nusistebėjimui pasirodo tas
pats bilietų pardavėjas (jau kan, tamsoj, kažkur dingo, 
suskaičiavęs to vakaro paja- j Svečiai, manydami, kad vis- 
mas), tik jau be apsiausto— i kas baigta, toliau baliavojo. 
vienmarškinis, parodo ko-! Bet ilgai nesulaukdami “va- 

1 ' išėjo jų jieškoti
į bia pertrauką. Po penkių ir išgirdo duslų balsą šuliny, 
minučių gryžęs užsikelia Prisiartinę pastebėjo, kad 

■ vieną koją ant sprando, tuo š. ir K. buvo įkritę į šulinį ir 
baigia ir vėl pertrauka. Ga- ,ten . barėsi, šulinyje buvo 
lų gale padainuoja keliatą vandens iki kaklo, tad Š. vis 
talaluškų apie tos apylinkės kabinosi ant K. pečių, kad 

; merginas, kurias apdainuo- 'meprigertų. Svečiams juos iš 
ja, nieko nežinodamas, šlyk- šulinio ištraukus, balius dar 
'ščiomis dainomis, kurių nesibaigė.

j ieškoti. Svečiams pade
dant, jis savo žmoną rado 
svirne su tulu K. Vyras bai
siausiai perširdęs, pradėjo 
savo žmoną ir jos draugą 
mušti. Svečiai, užsistodami 
silpnesniają lytį, neleido 
jam žmonos mušti ir pasiū
lė, kad jis persirungtų su K. 
Tada K. ir Š., išsistumę lau-

-BIRŽELIO -JONE
Išplaukia iš New Yorko tiesiai į Cherbourgą, 

o iš ten geležinkeliu j Klaipėdą.

VAŽIUOKIT f 11 M 1 B h ŠIAIS 
PER U W A lt V METAIS

Asmeniškai lydima
DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA 

l LIETUVĄ 
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

kranvla ir tnn anvni.' vienmaiSKims, paiuuu nu- pet ilgai 
gotų žmoLs nuo ligų.” , n*’ iŠėJ'° *

Turtingiausis Žmogus Pasauly.

Nizam oi Hyderabad

In street clothesl^Has $2,300,000,000 fortune

Turtingiausis žmogus ant žemės yra ne Amerikos Rockefel- 
leris, ne Fordas ar Morganas, bet Indijos kunigaikštis, Hydera- 
bado Nizamas. Jo lobiai yra apskaičiuojami į 2,300 milionų do
lerių. čia jis parodytas kairėj pusėj su savo deimantų karūna, 
o dešinėj pusėj—kasdieniniam savo kostiume, šiomis dienomis 
jis šventė savo vedybų 25 metų sukaktį, tai į pokylį buvo su
kviesta 12,000 svečių, kurie lėbavo per kelias dienas.

Dėl informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
148 Gr»nd St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 W«lnut St., Nowark, N. J. 

JOHN SEKYS

433 Park St., Hartford, Conn. 

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

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS

14 Vornon St., Worce,ter Mass. 

PETRAS BARTKEVIČIUS

678 N. Main St., Montello, Man.

PAUL MOLIS

1730—24th St., Datroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS

1739 S. Halited St., Chieago, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS

6820 Superlor Ava., 
Claveland, OMo

A. VARASIUS
206 Ali Nation, Bank Bullding 
1200 Carson St., Pithburgh, Pa.

DIDELĖ 
EKSKURSIJA 

I LIETUVA
V v

Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Išplauks iš Ne» Yorko

GEGUŽES 16 d.. 1937

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA

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

ir Klaipėdą

HAMBURG-AMERICAN LINE
KJ NORTH GERMAN LLOYD

Ekskursiją lydės plačiai žinomas ir nuodugniai kelionės reikalus 
ištyręs vadas p. P. B U K Š N A I T I S.

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiuju laivų. 
Gražus kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patar
navimas 3-os klasės keleiviam. Tik šešios dienos vandeniu

Platesnių paaiškinimų teikia jums a gentas, ar

CUNARD WHITE STAR
.393 BOYLSTON ST.

BOSTON, MASS.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS TAME DAUG PADĖTI.

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Aomaną “Juoda Mergaitė J ieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
PASIKORĘS JONAS SI
MAS BUVO LIETUVIS.

Jis gimęs ir augęs Akmenėj, 
Lietuvoje.

:goninės namo. Vėliau jis 
buvo rastas savo virtuvėj 
ant durų pasikoręs.

Ant jo durų iš lauko ras
ota išplautos raidės: “Death

Pereitą sąvaitę pastebė- Ton.” Policija mano, kad 
jau “Keleivy” žinią apie tai, tuo norėta pasakyti: “Death 
ką Bostono dienraščiai rašo to-night,” tai yra, “Mirtis 

‘ ~ .............. *’ šią naktį;” bet kas tas rai
des išpiovė, tikrai nežinia. 
Pats Jonas Simas, kaip sa
kiau, buvo beraštis žmogus, 
taigi jis pats negalėjo jas iš
plauti.

Velionį palaidojo senas 
graborius Overka. į kapines 
kūną palydėjo tik trįs auto
mobiliai; mat, giminių A- 
merikoje velionis neturėjo, 
tai šermenyse buvo tik ne- 
kurie kaimynai. Po laidotu
vių visi lydėtojai buvo pa
kviesti į'minėtąjį saliuną ir 
tenai gerai pavaišinti; vie
nas jų išeidamas net akinius 
susilaužė.

Beje, reikia da pridurti, 
kad nesenai prieš Simo mir
tį Pranė Simienė buvo už- 
vedusi teisme divorso bylą, 
norėdama gauti nuo savo 
vyro atsiskyrimą. Be abejo
nės, tas irgi graužė jam šir
dį, kad daili moteris nori 
nuo jo atsipalaidoti. Jį kan
kino ta mintis, kad už jo pi
nigus kiti turės linksmą gy
venimą, o jam nieko dau
giau neliks, kaip tik mun- 
šainu save raminti.

Nignol Siniub.

apie Cambridge’uje pasiko
rusį Joną Simą.

Kadangi angliški - laikraš
čiai aprašė šį įvykį labai ne
aiškiai, tai aš noriu paduoti 
apie Simą tikslesnių žinių, 
nes aš jį gerai pažinojau.

Jonas Simas buvo tikras 
lietuvis. Jis buvo gimęs ir 
augęs Lietuvoje, Akmenėj, 
netoli nuo Latvijos rube- 
žiaus. Jo moteris taipgi yra 
lietuvė, bet ji augusi Latvi
jos pusėj (tais laikais ofi- 
cialio rubežiaus tarp Lietu
vos ir Latvijos da nebuvo).

Amerikon Simas atvažia
vo apie 25 metai atgal. Jis 
čia visą laiką dirbdavo prie 
namų statybos paprastu 
darbininku ir susitaupė pu
sėtinai pinigų. Būdamas be
raštis, pilietiškų pepierų 
gauti negalėjo. Jo moteris 
Frances (Pranė) irgi nega
lėjo tapti piliete, nors gana 
daug tuo rūpinosi. Taigi nie
ko kito Simui ir neliko, kaip 
tik nešioti mūrininkams ply
tas.

Bet štai, pasitaikė atva
žiuot iš New Yorko latviui 
Karoliui Melbornui. Jis^ge
ras dailydė (karpenteris), 
šios šalies pilietis, moka val
dyt automobilių ir pradėjo 
jieškoti gero darbo; bet 
darbo gauti greitai negalė
jo. Apsigyvenęs pas Simus 
“ant bordo,” jis pradėjo 
kalbinti juos pirkti saliuną. 
Pirm to jis prikalbino Si- 
miene. kad ši nusipirktų au
tomobilių. Ši nupirko naują 
Chevrolet ir abudu pradėjo 
važinėtis. Paskui buvo nu- 
nirktas ir saliunas prie 425 
Massachusetts avė. Užmo
kėta apie $7,000. Saliuno 
Jaisnis buvo išimtas ant lat
vio., nes jis pilietis.

Simui visas šitas biznis la
bai nepatiko. Saliunas nu
pirktas jo pinigais, bet ne jis 
šeimininkas. Svetimas žmo
gus padarytas savininku ir 
važinėja automobilium su 
jo žmona, o jis pats, Jonas 
Simas, per dienas turi ne
šioti mūrininkams plytas, gi 
parėjęs namo turi sėdėti už- 
pečky. Kai kada jis vienas 
besėdėdamas ir apsiverk
davo.

Viena naktį pasigirdo vir
tuvėj bildėsis. Pabudusi jo 
žmona atbėgo iš kito kam
bario ir rado Joną Simą nu
virtus) nuo kaučiaus (jis 
miegodavo virtuvėj). Apie 
jo kaklą buvo apsukta gu
minė paipa ir jos galas buvo 
prie jo burnos, o antras pai- 
pos galas užmautas ant ga- 
zo prie virtuvės pečiaus ir 
gazas atsuktas. Pranė Si- 
mienė tuoj prikėlė burdin- 
gieririų J. Dailydėną, kuris 
gulėjo kitame kambary; tas 
užsuko gaza, atpainiojo pai- 
na nuo kaklo ir pašaukė te
lefonu policiją. Simas tuoj 
buvo nuvežtas ligoninėn ir 
tenai atgaivintas.

Pranė Simienė tuo tarpu 
nubėgo pėkščia policijon' 
ant Centrai skvero paaiš
kinti, kad jos vyras norėjo 
nusižudyti. Bet jos pasako
jimas, matyti, pasirodė į- 
tartinas, nes Simienė ten 
Dat buvo areštuota ir pasta
tyta po $5,000 kaucijos iki 
teismo.

Klausiamas policijos, ko
dėl jis kėsinosi nusižudyti, 
Simas tvirtino, kad ne jis 
pats tai padaręs. Kai žemėn 
nukritęs jis pabudo, paipa 
iau buvusi apsukta aplink 
jo kaklą ir antras jos galas 
suiungtas su gazu. Dėl to 
policija įtarė jo moterį.

Jonas Simas parėjo iš li-

Rado už $10.000 privogtų 
daiktų.

Pereitą sąvaitę Brightone 
policija užklupo viename 
apartamente porą vagių, 
kurie esą padarę iš viso anie 
150 įsilaužimų ir vagysčių. 
Jiedu operavo nuo pereito 
rugpiučio mėnesio Belmon
te, Brightone, Allstone, 
Brookline, Nevvtone ir apy
linkėse. Jie abudu yra bro
liai ir vadinasi Conley pa
varde, airiai. Pas juos rado 
privogtų daiktų už $10,000.

Suėmė automobilių vagių 
gaują.

Šiomis dienomis Bostono 
apylinkėj buvo suimta va
gių gauja, kuri vogdavo au
tomobilius ir siųsdavo juos į 
Maine’o valstiją, kur kita 
gauja juos permalevodavo 
ir pardavinėdavo farme- 
riams. Vadinasi, buvo tikras 
biznio sindikatas. Policija 
sako, kad per 4 mėnesius ši
ta gauja apie Bostoną pavo
gusi 32 automobiliu. Kiti 
gaujos nariai dabar gaudo
mi po Maine’o valstiją.

Susprogdė seifą, bet 
$10,000 neužėjo.

Pereito nedėldienio naktį 
7 ginkluoti banditai užpuo
lė drapanų krautuvę Wash- 
ingtono ir Dudley gatvių 
kertėj, surišo safgą, su
sprogdė seifą ir pavogė 
$783. Bet mažesniame seife 
buvo padėta $10,000, tai tie 
liko neužeiti.

Lietuvių legijonas įsitaisė 
kapeliją.

Jau susiorganizavo ir pra
dėjo repeticijas Amerikos 
Legijono Stepono Dariaus 
Posto No. 317 kapelija. Lie
tuviai legionieriai džiaugia
si gavę talentingą muziką, 
Praną Kriaučiūną, savo ka- 
pelijos mokytoju.

Pereito antradienio vaka
rą susirinko virš 20 muzi
kantų su savo instrumen
tais. Pasiklausius jų repeti
cijos galima spėti, kad neil
gai trukus jie galės ir viešai 
pasirodyti.

Lietuviai tikisi ateinantį 
rudenį dalyvauti Legijono 
Massachusetts departamen
to seime, New Bedforde, 
jau su savo uniformuota ka
pelija. Rugsėjo mėnesį, lie
tuviai legijonieriai daly
vaus su savo kapelija New 
Yorke laike Amerikos Legi
jono seimo.

Kapelijoje dar yra vietos 
daugeliui muzikantų ir Pos
tas kviečia lietuvius, kurie 
norėtu tapti kapelijos na-; 
riais, kad jie ateitų bet kurį 
antradienio vakarą į repeti
cijas, kurios įvyksta Mecha- 
nies svetainėje, 376 West 
Broadway, South Bostone, j

Stepono Dariaus Posto 
narių susirinkimas įvyks1 
ketvirtadienio vakare, kovo 
11 d., 7:30 vai. vakare. Lie
tuviai nasaulinio karo vete
ranai. kurie dar nėra Posto 
nariai, yra kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti. Susi
rinkimas įvyks aukščiau mi- 
nėtoj Mechanics svetainėje. |

Be to, Stepono Dariaus 
Postas yra nutaręs dalyvau
ti Evacuation Day parade, 
kuris įvyks South Bostone 
17 kovo. Legijonieriai kvie
čia visus lietuvius veteranus 
parade su jais dalyvauti. 
Tie kurie parade norės da
lyvauti privalo susirinkti 
minėto j svetainėj 17 kovo,] 
nevėliau 2 valandą po pietų.

J. J. R.

i
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HAMAKO KREMINE C0. 
B ■- ' 10MEIL

Išplėšė “Keleivio” ofisą.

Pereitą sąvaitę nakties 
laiku vagys įsilaužė į “Ke
leivio” ofisą. Išvertė užpa
kalines duris, piktadariai 
pavogė Underwoodo kon
strukcijos typewriterį, už 
kelis dolerius pašto ženkle
lių ir kelis dolerius smulkių 
pinigų. Iš viso blėdies pada
lyta už apie $100. Vagys y- 
ra nužiūrimi ir gali būt, kad 
bus areštuoti.
Parsiduoda pigiai Fornišiai ir Pečius, 
gerai užlaikyti. Pamatyt galima bile 
laiku. Išvažiuoju, turiu greit parduot.

Antoni Grigalunas
43 — 5th st., Cambridge, Mass.

SOUTH BOSTON

Kafeteria
249 BROADVVAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAISINT

Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai aky, 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS 

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
NedSliom, nuo 10 ryt. iki 1. i

F

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo » iki 12 dianų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik au8itarua.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

III BROADWAY, tarp C ir D et, 
SO. BOSTON, MASS.

I

Užlajoj žuvo 3 žmonės.
Pereitą subatą 3 vyrai iš 

Winthropo išplaukė valtimi 
į Gyvačių Salą (Snake Is- 
land). Išplaukė ir nesugry- 
žo. Šį panedėlį vienas jų bu
vo rastas negyvas Obuolių 
Saloj (Apple Island). Jis 
gulėjo veidu į žemę, be če- 
verykų, drapanos sušlapu
sios ir sušalusios. Jis vadi
nosi David M. Gehrken, pa
liko moterį ir 3 vaikus. Apie 
du kitu nėra žinių. Jų val
ties taipgi niekas da nema
tė. Manoma, kad vėjas ją 
apvertė ir visi trys vyrai žu
vo.

Vanduo užliejo Beacon 
streetą.

Nuo didelio vandens slė
gimų pereitą subatą Beacon - 
gatvėj truko 40 colių skers
mens vandentiekio vamzdis, 

į Vanduo prasimušė per stip
rų grindinį ir pradėjo šauti 
aukštyn kaip didžiausis gei
zeris. Bematant buvo užlie
ta visa apylinkė ir skiepai 
prisisėmę pilni vandens, ku
ris užgesino šilimos apara
tus ir apie 5,000 šeimynų 
pasiliko be šilimos. Trafikas 
užlietoj vietoj tapo uždary
tas trim dienom, kad sunkus 

įvežimai neįlaužtų grindinio 
į pramirkusią žemę apačio
je. Nuostolių vanduo pada
rė už $50,000.

Pilietybės pamokos Cam
bridge’aus lietuviams.

Mus prašo pranešti, kad 
nuo 11 kovo Cambridge’aus 
Y. M. C. A. namuose, 820 
Massachusetts avė., prasi
dės pilietybės kursas, kuris 
tęsis per 6 sąvaites. Bus aiš- 
ikinama šios šalies istorija ir 
sudaryta valdžia, kad pa
lengvinus išsiimti pilietines 
popieras. Pamokos skiria
mos lygiai vyrams ir mote
rims. Taigi kas nori tuo pa
sinaudoti, tegul 1 nuvyksta 
aukščiau nurodvton vieton 
šio ketvergo vakarą, 7:45 
valandą.

L St. Liguor Store 
Parduodam geriausius įvairių rusių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėm*, Namuoie Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai' ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON. MASS.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

L.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Išegzaininuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

c

Pranašauja labai švelnų ’ 
kovo mėnesį.

Šįmet Bostone nebuvo 
žiemos. Per sausio ir vasario 
mėnesius niekas nematė 
sniego. Dažnai linojo lietus 
ir prieš saulę žaliavo žolė. 
Tokio šilto vasario mėnesio 
Bostone nebuvo jau per 66 
metus. Bet kovo mėnesis 
busiąs da švelnesnis ir šil
tesnis. Well, mes prieš tai 
neprotestuosime!

Sniego nebuvo, bet jo “va
lymui” išleista $268,279.
Bostono gyventojai džiau

giasi, kad šįmet nebuvo 
sniego. Ištiesų, sniego šįmet 
niekas nematė. Nežiūrint to, 
sniegui valyti valstijos mie
sto departamentas išleido 
$268,279. Girdi, kai sniego 
nebuvo, tai reikėjo smėlio 
kai kur pabarstyti ant šla
pių kelių. Bet to smėlio irgi 
niekas nematė. Ir vis dėl to 
nei vienas politikieris nebus 
užtai pasodintas kalėjiman!

LINKSMIAUSIOS PA VA 
SARIO ŠVENTES!

SUTIKIT VELYKAS LINKSMAI. Nusipirkite 
sau Laikrodį, Žiedą, Rašomą Plunksną.

JEIGU TURI SENĄ Laikrodį, Žiedą, duok mums 
perdirbti į vėliausios mados, modernišką; busit la
bai patenkintas.
PAVALYK SAVO LAIKRODI bent kartą į metus, 
nes aliejui sutirtėjus laikrodis genda.
PHILCO RADIO, automatiški, geriausi iš visų, 
parduodam lengvom išlygom.

Užeikite pamatyt ir persitikrinkit patys; jums 
tas nieko nekainuoja, o sužinosite daug ir neišme- 
sit pinigų ant nieko.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

Gaisras bažnyčioj.
Maldene baptistų bažny

čioje per pamaldas pereitą 
nedėldienį kilo gaisras. 
Tarp susirinkusių parapijie
čių kilo panika. Visi puolė 
prie durų ir tai]) susikimšo, 
kad nei vienas negalėjo iš
eiti. Laimė, kad greitai pri
buvo ugnagesįąi, kurie su
tvarkė sumišusius maldinin
kus ir visus išleido. Kitaip, 
gal ne vienas butų apdegęs. 
Ugnis padarė apie $30,000 
nuostolių.

Radio programa.
Ketvirtadieny, kovo 11, 

programa per stotį WMEX 
; (1500 kil.) prasidės 15 mi- 
nutų vėliau, nuo 8:45 iki 9 

. vakaro.
Sekmadieny, kovo 14, per 

, tą pačią stotį programa pra
sidės 9:30 ryto.

1. Gardner' Cavaliers, iš 
Gardner, Mass.;

2. Emilija Rudokiutė, 
dainininkė iš So. Bostono;

3. Dialogas, sulos Jonas 
' Krukonis ir Valentina Min- 
kienė iš So. Bostono.

Tėmykite! Pradedant ko- 
ivo 21 d., nedėliom nuo 9:30 
' ryto, programa bus leidžia
ma per naują stotį W0RL 
(920 kil.).

Pereitą sąvaitę Everette 
ginkluotas plėšikas užpuolė 
Glendale Co-operative Ban
ko iždininką Kelley, atėmė 
iš jo $600 ir pabėgo.

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

se, vienas Brightone, 2 South Bosto
ne. Kreipkitės pas

R. J. VAŠI L
409 Broadway, So. Boaton, Mas*.
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A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom tavorą į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai
na. Prašome visus užeiti reika
lui esant ir persitikrint, kad mu
sų tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,
628 Broadway, prie I street, 

So. Bostone. Tel. S. B. 4148

Tai. Univsrsity 1466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVt DENTIST1
/ALANDUS: S-6 ir 7-1.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHU ANI AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- x 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

A

FARMERIAI, KURIE AUGINAT 
GYVULIUS IR PAUKŠČIUS!

AUGINKIT ANKSTYVUS VIŠČIUKUS IR KI
TUS PAUKŠČIUS, NES UŽ JUOS GAUSITE DI
DESNI ATLYGINIMĄ

Jsigykit viščiukus, ančiukus, ir kurkučius, kurie peri
nami moderniškiausiais ir tinkamiausiais prirengi- 
mais, tie užaugs greitai, bus našesni ir dės daug 
kiaušinių. Norint įsigyt gerų ir sveikų, kreipkitės į

FRANK ROZENAS
LAKESIDE FARM, RAYNHAM, MASS.

Ištirkite kaip mes galime parduot geresnius paukš 
čius už žemesnę kainą!

S

ž

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS 

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentas

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 

, , arba nuo bile odos ar gal-
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimus visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai. 

DR.GRADY321 m̂urSl
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

i

BAY VIEW
MOTORSERVICE

STUDEBAKER

Telephoue
So. Boston 

1058
AUTOMOBILIŲ
AGENTŪRA.IR TROKŲ

Kainos Stebėtinai Pigios. 
Dideli pagerinimai ir 

Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbyačių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonatravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

t.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

258 W. BROADWAY,
Telefonas SOUth Boaton 4486.

Brocktono ofisą*:
16 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.
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