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SKELBTAS ISPANIJOS sti Italiją ir Vokietiją iš- genio d i Ša voi” 
SOSTINE. traukti savo spėkas iš Ispa- d’Aosta.” "

—----- - . nijos, ir tada likusį vieną nai buvo
Minorkos salon angląi jvede Franką jau lengva butų su

valyti į ožio ragą. __  ______ __ ~ __
Bet ar tos viltys išsipildys, paVo “maršruto” jie da ne- 

’ ‘ ?* • i užbaigė, o jau liepta jiems
--------------- Igrįžti namo. Kodėl? Kai kas 

'spėja, jog Mussolinis bijosi, 
kad šita jo “galybė” nebūtų 
daugiau apdrapstyta suge
dusiais kiaušiniais, kaip tai 
atsitiko anądien nuvykus 

I tiems laivams į Panamą. Ki-

Ispanijos sukilėlius.
Minorkos sala guli Vidur

žemio juroj ir iki šiol ji bu-.tai lieka da pamatyti, 
vo svarbus lojalistų punk-1 
tas. Bet užėmus fašistams 
Katalonijos pajūrį, ta sala 
tapo atkirsta ir pasiliko be 
maisto. Išsilaikyti jai buvo 
sunku. Todėl pereitą sąvai
tę ji buvo atiduota fašis
tams. Matyt, ją atiduoti pa
tarė anglai, kuriems rūpė
jo, kad jos neužimtų vokie
čiai ar italai. Mat, kas toj 
saloj sėdės, tas kontroliuos 
Anglijos ir Francuzijos lai
vų kelius per Viduržemio 
jurą. Anglijai turbut išrodo, 
kad tas pavojus jos laivams 
bus daug mažesnis, jeigu 
Minorkos salą valdys Ispa
nijos fašistai. Bet klausimas, 
kas gali uždrausti generolui 
Frankui atiduoti tą salą ita
lams ar vokiečiams?

Kaip ten bebūtų, sala jau 
atiduota frankistąms. Anglų 
karo lajvas pereitą sąvaitę 
nuplaukę, tenai ir išvežė vi
sas, lojaliau valdifiisltiLf. .

Taigi lojalistų rankose li
ko da mažiau1 laisvos Ispani
jos žemės. Jid da valdo kra
što vidury apie ketvirtadalį 
teritorijos ir svarbiausius 
Ispanijos miestus, Madridą, 
Valenciją, Alikantę ir Kar.- 
tageną. Jie da turi šitoj teri
torijoj apie 10,000,000 gy
ventojų ir apie 500,000 vyrų 
armiją. Nors niekas netiki, 
kad jie, būdami iš visų pusių 
apsupti ir nuo pasaulio at
skirti, galėtų karą laimėti, 
tačiau kol kas jie nepasi
duoda. Lojalistų valdžia, 
kuri buvo iš Barcelonos pa
sitraukusi į Francuziją, pe
reitą sąvaitę atskrido orlai
viais atgal į centralinę Ispa
niją ir iš naujo paskelbė 
Madridą Ispanijos sostine. 
Karas eisiąs toliau. Jis eisiąs 
tol, kol Ispanijos žemėj ne
liksią nei vieno svetimo 
priešo.

Pereitą sąvaitę buvo pa
sklidę žinių, kad generolas 
Miaja, senas lojalistų vadas 
ir Madrido apgynėjas, pra
dėjęs su priešu derybas dėl 
karo baigimo. Kadangi 
premjeras Negrin ir užsienio 
ministeris Julio Alvarez del 
Vayo tuo pačiu laiku skelbė, 
kad karas turi but tęsiamas, 
tai kilo paskalų, kad tarp lo
jalistų vyriausybės ir karo 
vadovybės įvyko skilimas ir 
armijos vadas jau nori karą 
baigti. Bet dabar išrodo, 
kad tokio skilimo nebuvo, ir 
nėra. Gen. Miaja, matyt, no- 
lėjo tik patirti, kokiomis są
lygomis fašistai norėtų karą 
baigti; bet kai Mussolinio 
bernas Franco pasakė, kad 
lojalistai turį jam pasiduoti 
be jokių sąlygų, tai ir gen. 
Miaja sutiko su savo vyriau
sybe, kad karas turi but tę
siamas toliau.

Nors lojalistams nėra vil
ties karą laimėti, bet pas 
juos yra vilčių, kad tęsiant 
karą toliau, tarp pačių fašis
tų gali kilti nesutikimas. Be 
to da. jie tikisi, kad Amerika 
gal sutiks parduoti jiemš 
ginklų, arba kad demokrati-

KARO.
Žinios iš Romos šią sąvai

tę sako, kad Italijos fašistų 
, valdžia atšaukė iš Pietų A- 
merikos savo eskadra, kuri 

;nės valstybės guli da priver- susideda iš skraiduolių “Eu- 
’ ir “Duca 

Šitie laivai nese- 
išsiųsti aplankyti 

visas šalis ir parodyt pasau
liui Italijos “galybę.” Bet

Anarchistai Mirė 
Kaip Tikri Kar

žygiai. __
“New York Times” korės- U1C1I1O 1CUVCU11;5, x nillllia 

pondentas telegiafuoja, y j mano, kad Italijos faši- 
kaip 150 Ispanijos anarchis- ^ bijosi k klįris H 
tų Pigcerdos mieste atsisa- kilti išJIspanijo’ konflikto, 
ke trauktis is savo pozicijų to(]ėl ‘ *
į Francuziją, kuomet f ašis-' 
tų armija pradėjo tą miestą 
supti, bet nutarė pasilikti 
savo mieste ir gintis iki pas
kutinio vyro. Jie užėmė eilę 
namų strategiškose vietose 
ir įsitaisė tenai kulkasvai- 
džių lizdus. Kai fašistų gau
jos įsiveržė miestan, pasislė-

ITALIJA BIJOSI 1 Kovo Rinks Naują
Popiežių.

Fašistai gailisi mirusio savo 
talkininko.

Pereitą sąvaitę mirė po
piežius Pijus 11-tasai, kurį 
prieš Kalėdas trenkė perkū
nas. Jį palaidojo šį utarnin- 
ką. Naujojo popiežiaus rin
kimai prasidės 1 kovo. Kas 
bus išrinktas, da nežinia, 
bet fašistai reikalauja, kad 
jis butų jų šalininkas, kaip 
buvo senasis. Senojo jie la
bai gailisi, nes jis buvo ar
šiausios reakcijos šulas. Ji
sai laimino kiuviną Mussoli
nio avantiūrą Etiopijoj; ji
sai laimino brolžudingą fa
šistų karą prieš Ispanijos 
demokratinę respubliką, ir 
jisai rėmė net japonų karą 
prieš kiniečius. Italijos fa
šistų “didžioji taryba” to
dėl paskelbė savo apgailes
tavimą, kuriame tarp kitko 
sako : “Didžioji fašismo ta
ryba reiškia savo gilią pa- v * .

. . . garba Popiežiui Pijui, kuris gautas. Savo proteste japo-
rrancuzai ir Anglai dalyvavo reikšminguose į- 
Pripažinsią Franką, vykiuose...”

nori turėti visus karo 
i laivus namie, kad jų neuž
kluptų kur anglai ai francu- 
zai.

Rusai Vėl Šaudėsi 
Su Japonais.

Tokijo žiniomis, Sibyro- 
Mandžuko pasieny vėl nera
mu. Jau antra savaitė kaip 
rusai ir japonai stiprina sa
vo pozicijas Arguno paupiu 
—vieni iš vienos pusės, kiti 
iš kitos. Apie 60 mylių į 
šiaurės rytus nuo Mandžuli 
miesto rusų kareiviai perėję 
sieną ir atakavę japonų gar
nizoną Mengoskili miestely, 
bet buvę nuvyti atgal be 
nuostolių. Rytojaus dieną 
(7 vasario) rusai vėl puolę 
japonus. Kova tęsėsi 4 va
landas ir rusai pasitraukę 
palikdami 8 užmuštus bei 
sužeistus. Rusai turėję su sa
vim vieną bateriją artileri
jos ir keliolika kulkasvai- 
džių. Po šito įvykio Man- 
džuko valdžia nusiuntusi 
Sovietų vyriausybei protes
tą.

Iš Maskvos pranešama, 
kad japonų protestas tenai

Japonai Užgrobė Svarbę 
Salą Francuzų Panosėj

- į Jo lavonas buvo palaido- 
Iš Londono pranešama, tas net trijuose grabuose.

pę tuose namuose anarchis- i kad da šią sąvaitę Anglija ir Pats pirmutinis buvo pada
lai pradėjo juos skinti. Ko- Francuzija pripažinsianti rytas iš cipro medžio ir iš-tai pradėjo juos skinti. Ko- ’ Francuzija pripažinsianti rytas iš cipro medžio 
va ėjo kelias dienas ir 150 gen. Franko valdžią Ispani- muštas raudonu šilku. Ant- 
anarchistu paguldė tukstan-1 jai- Šitokio žingsnio esą nu- ras buvo nulietas iš švino ir 
čius fašistų. Kai pasibaigė tarta'imtis tuo tikslu, kad iš- į tą įdėtas pirmutinis. Abu- 

. amunicija, anarchistai pra- stumus iš Ispanijos italų ir du'paskui buvo įdėti į trečią 
..dėjo sprogdint savo namus,,vol'’0J intaką. Ispanijai grabą, kuris buvo padarytas:'p < V ,o i.....< 1 globos medžio.

Spėjama, kad renkant 
naują popiežių neapsieis be 
peštynių. Tokiuose rinki
muose kardinolai visados 
pešasi ir intriguoja, nes 
kiekvienas jų nori patekti į 
popiežius. Renkant Grigori
jų 10-tajį tos peštynės ir in-

.111 L OC4 » </ 1 KLIU LAP, i v ' < - - • • —

po'kuriais jie iš kalno jau dabar reikėsią didelių kapi- 
buvo pridėję dinamito, italų kraštui atstatyti, kurį 
Francuzijos pusėj 11 vasa- suardė italai su vokiečiais, 
rio visą diena girdėjosi O tų kapitalų gali duot tik- 
smarkųs sprogimai. Kiek-1 tai turtingos demokratinės 
vienas sprogimas reiškė, šalys, kaip Francuzija ir 
kad vienas namas išlėkė į'Anglija. Fašistiška Italija ir 
padanges ir kartu su juo žu-1 Vokietija negali Ispanijai 
vo visi gynėjai. Fašistai ne-,daug padėti, nes jos pačios _ _

r ...-—------------- 0,4; Taigi gen. trigos tęsėsi net 18 mėnesių.j paėmė nei vieno gyvo anar- arti bankiuto. _ _ .. _o__ c_______________
chisto. [Frankui esąs geresnis išro- žmonėms tos intrigos tuo-

L'a\rimac? cromc - „i. Jikavimas turėti gerus santi- met taip nusibodo, kad jie 
kius su demokratinėmis vai-1 nukėlė stogą nuo to triobė- 

Istybėmis, negu su fašistinė- sj0, kur kardinolai riejosi. 
, mis, nors pastarosios ir pa-

. Įdėjo jam sugriauti Ispaniją.

VOKIEČIAI NORI MAI
NYTIS SU AMERIKA

PRODUKTAIS.
Washington? žiniomis, j q l/ad jį da daugiau savo 

Vokietija siūlo Amerikai( pUSėn patraukus, demokrati- 
mainytis produktais^vokie- n^s valstybės nutarusios ir .;bd5k?’“ Jnnrtni^ 
ciai nori gaut kviečių, me-1 io valdžiąypripažinti. zin,A1 Jungtinių Valstijų
sos ir riebalų, uz kuriuos jie 
gali duoti Amerikos farme- ATVYKO BUVĘS ČEKO-

ATAKUOS PANAMOS 
KANALĄ.

Šią sąvaitę prasideda mil-

riams žemės ūkio mašinų, 
spigliuotų vielų tvoroms ir 
kitokių dalykų.

nai nusiskundžią, kad per 
tą susikirtimą jų pusėj buvę 
užmušta bei sužeista 15 ja
ponų mandžukų. Maskva 
tačiau sako, kad japonai pa
tys esą kalti, nes jie kėsinosi 
užimti Arguno upėj nišų sa
lą “Nr. 227,” todėl ir gavo Į 
kailį.

PARYŽIUS BAISIAI SU
JAUDINTAS._____ \

Francuzijos kolonija Indo- 
Kinijoj dabar visiškai 

užblokuota.
Pereitą sąvaitę, kai Fnin-, 

cuzija buvo užimta Ispani-: 
jos pabėgėlių klausimu ir 
Italijos grūmojimais, tai ja
ponai puolė ir pagrobė Kini
jos salą Hainaną, užblokuo
dami tuo budu Francuzijos 
koloniją Indo-Kinijoj.

Žinia apie šitą japonų žy
gį padarė Paiyžiuje tokį su
mišimą, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus.

Prancūzai visuomet šitokį 
pavojų savo kolonijai nu
jautė ir todėl pataikavo ja
ponams kaip įmanydami. 
Pavyzdžiui, jie nepraleisda
vo per savo uostą ginklų ir 
karo medžiagos kiniečių ar
mijai, bet japonams parda
vinėjo ir ginklus, ir plieną, 
ir anglis karo tikslams.

Ir štai, nežiūrint šitokio 
pataikavimo, japonai iškir
to francuzams, kaip ameri
konai sako, labai “dortiną 
triksą.”

Japonai visuomet laikėsi 
banditizmo taktikos. Kai tik 
Europos valstybės buna už
imtos svarbiais reikalais na
mie, tai japonai visuomet 
ėjo grobti svetimų žemių.

Francuzijos ambasadoriui 
Toki jo j tuo jaus buvo įsaky
ta pareikalauti iš Japonijos 
pasiaiškinimo, kokiais tiks
lais japonai tą salą užėmė ir 
kaip ilgai jie mano ją laiky
ti? Japonai visuomet duoda 
mandagius atsakymus ir da 
gražiai nusišypso. Taip ir 
dabar jie atsakė francu
zams labai mandagiai, kad 
tą salą užimti juos privertęs 
konfliktas su Kinija. O kaip 
ilgai reikės ją laikyti, tai 
dabar esą peranksti atsaky
ti. Prancūzai gali but jau už
tikrinti, kad gėluoju japo
nai iš tos salos nepasitrauks, 
nes jie nėra pasitraukę da 
nei iš vienos vietos, kurią jie 
paėmė į savo rankas.

Tos salos užėmimas Japo
nijoj sukėlė didžiausio en
tuziazmo. Visa japonų spau
da ir visa jų visuomenė ne
išpasakytai džiaugėsi, kad 
jau paskutinis kelias, per 
kurį Kinija gaudavo para
mos, tapo japonų uždarytas.
NORĖJO UŽGROBTI RA

DIJO STOTĮ.
Rumunijos sostinėj Bucha- 

reste pereitą subatą gaują 
fašistų buvo užpuolusi radi
jo stotį, norėdama paskelb
ti visam kraštui savo “mani-

Chicagos Lietuvius 
Apėmė Žudimosi 

Manija.
Pereitą sąvaitę nusišovė biz

nierius Jonas P. Evaldas.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

po lietuvišką Bridgeport^ 
kain žaibas pasklido žinia, 
kad nusišovė Jonas P. Eval
das, labai gerai čia žinomas 
biznierius ir senas Chicagos 
lietuvių veikėjas. Kokia bu
vo to priežastis, da niekas 
tikrai nežino, policija tik pa
reiškė, kad Evaldas nusižu
dė pats. Lavono skrodimas 
atidėtas iki 23 vasario.

Velionis buvo da nesenas 
žmogus, vos 52 metų am
žiaus ir, rodos, neturėjo jo
kių bėdų. Jis buvo Keistučio 
Building & Loan bendrovės 
sekretorius jau per 28 me
tus. Amerikon atvyko su tė
vais da nedidelis vaikas bū
damas. Paliko dideliame 
nuliudime žmoną Margare- 
tą ii- 21 metų amžiaus dukte
rį, kuri studijuoja mediciną 
Chicagos Universitete. Liko 
taipgi du sūnus: Jonas 20 
metų ir Vincas 16 metų. Visi 
velionio gailisi, nes buvo 
draugiškas ir visų mylimas 
žmogus.

Reikia pastebėti, kad Chi
cagos lietuvius Rpsėdo lyg ir 
kokia žudymosi manija. Da 
nelabai senai nusižudė Ni
kodemas Krukonis, Dičius 
su žmona, Pranskietis su 
žmona, Valteris Kriaučiū
nas, o kiek seniau Mikas 
Meldažis nutraukė sau gy
vastį.

Ir tenka pažymėti, kad 
nei vienas iš šitų nusižu
džiusių žmonių nebuvo pa
laidotas Tautiškose Kapinė
se, o visi šv. Kazimiero ka
pinėse, su iškilmingom mi- 
šiom ir gedulingom pamal
dom. Visa tai liudija, kad 
žudosi tikintieji katalikai.

A. M.

KUN. COUGHLIN ESĄS 
TIKRAS FAŠISTAS.

Rochesterio universalistų 
bažnyčios kunigas Max 
Kapp sako, kad kun. Cough
lin yra labai pavojingas 
žmogus. Jis savo kurstan
čiais pamokslais per radiją 
piudo žmones prieš demo
kratinę šios šalies tvarką, 
prieš žydus ir netiesioginiu 
keliu prieš katalikus, nors 
jis pats yra katalikų kuni
gas. Jis skelbia šlykštų na
cionalizmą. Tai jau yra gry
nas fašizmas. Jeigu tie nuo
dingi jo pamokslai nebus su
stabdyti, tai jie galės tam
sesnius elementus tiek su- 
piudyti, kad prasidės riau
šės ir kraujo praliejimas, sa
ko universalistų dvasinin
kas.

laivyno manievrai, kurie-tę
sis 3 sąvaites. Juose daly
vaus 140 karo laivų, kurie 
pasidaliję į dvi dalis bandys 
Panamos Kanalo apsaugų 
tvirtumą. Viena laivyno da
lis Panamos Kanalą atakuos 
ir mėgins jį teoretiškai su
naikinti, o kita dalis gins. 
Pasidalinęs į dvi dalis, lai
vynas išsiskirstys, taip kad 
viena dalis apie kitą nieko 
nežinotų. Viena dalis bus 
žinoma kaip “baltas” laivy
nas, o kita kaip “juodas.” 
/‘Baltasis” atstovaus priešą 

4 ir daiys puolimą, o “juoda
sis” mėgins sužinoti kur 
“priešas” randasi ir susirin
kti laiku atremti priešo už- 
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.kratijos pozicija, tačiau Eu-

SLOVAKIJOS PREZI
DENTAS.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke išlipo su savo žmona Dr. 

ROCHESTERIS PASITI- Eduardas Beneš, buvęs Ce- 
KO GRĮŽUSIUS LOJA- ; koslovakijos prezidentas.

LISTUS. Jis yra pakviestas Chicagos
Pereitą sąvaitę Rocheste- Universitetan skaityti pa- 

rin sugryžo du savanoriai iš skaitąs apie demokratiją ir 
Isnanijos, kur jie buvo nu- politiką bendrai, nes jis yra 
vykę padėti lojalistams nuo .buvęs politikos profesorium 
fašistų gintis. Juos pasitiko ir Pragos universitete. New 
didelė minia žmonių, kuri Yorke jis tuoj buvo papra- 
šaukė: “Lai gyvuoja demo- šytas pasakyti prakalbą per 
kratinė Ispanija.” Sugryžu-1 radiją, ką jis ir padarė. „L 
šieji karžygiai sako, kad lo-1 kalbėjo apie demokratiją, 
jalistai nebaigs karo, iki iš Jo manymu, Amerika šian- 
Tcnnnimo nakno Ičinri? n ' (]jen yfa tvil’ČiaUSia deiUO-

i ropoję demokratija irgi ne-

Ispanijos nebus išvyti atėjū
nai fašistai.

FRANKO AT STOVAS 
PAS HITLERĮ.

Pereitą sąvaitę Berlyne

BOSTONO-NEW YORKO 
BUŠAI SUSIKŪLĖ.

Ties South Sudbury, neto- 
Hitleris priėmė vice-admi- kratija negali žlugti. Jis kai- n.uo Bostono, šį panedėlį 
rolą Antonio de Magazą, bėjo angliškai ir gerai var- susikūlė pi iešakiais du bu- 

toja anglų kalbą, tik su vo
kišku akcentu.
BOMBARDAVO VALEN

CIJOS UOSTĄ.
1 Pereitą sąvaitę Italijos

žlugsianti. Demokratija rei
škia visiems laisvę, o laisvi 
nori but visi. Todėl demo-

ŠLIUBĄ GALI IMTI IR 
NUOGI.

Denvero mieste viena po
ra kreipėsi į vietos kunigą ir 
pareiškė, kad per Velykas 
nori gaut šliubą, bet abudu 
nori but sujungti visai nuo
gi, taip kaip Adomas ir Jie- 
va. Kun. H. P. Feree pasitei
ravo pas prokurorą Kava
naugh, ar nebus tai priešin
ga įstatymams. Prokuroras 
peržiurėjo įstatymų knygas 
ir pranešė neradęs tokio į- 
statymo, kuris draustų nuo
giems imti šliubą. Taigi nu
statyta, kad jaunieji gali but 
nuogi, jeigu jie to nori, tik 
toks šliubas negalįs būti 
“vieša paroda.”

SMŪGIS BETHLEHEM 
PLIENO KOMPANIJAI. 
Bethlehem plieno korpo

racijos agentai jos Bostono 
ir Fore River dirbtuvėse bu
vo įsteigę kompanijos kon
troliuojamas darbininkų 
unijas, kad neįsileidus CIO 
organizatorių. Bet Federali
nė Darbo Santikių Taryba 
šį panedėlį nusprendė, kad 
šitoks darbas yra nelegalus 
ir įsakė kompanijai tartis su 
CIO organizatoriais, kurie 
esą tikri jos darbininkų at
stovai.

kuris atvyko kaip gen. 
Franko valdžios ambasado
rius.
FAŠISTAI UŽMUŠĖ 1,000 

PABĖGĖLIŲ.
. Pereitą, sąvaitę * Ispanijos orlaiviai,'kurie padedalspa- 

nijos fašistams griauti res
publiką, numetė 200 bombų 
į Valencijos uostą, kurį val
do respublikos vyriausybė. 
Sugriauta daugybė namų ir 
užmušta keliasdešimts žmo
nių.

fašistų orlaiviai užpuolė su
sirinkusius Francuzijos pa-1 
sieny pabėgėlius ir pradėjo 
mėtyt į juos-bombas ir šau
dyt iš kulkąsvaidžių. Jie už
mušė apie 1,000 motei’ų ir 
vaikų. . . . ’ i

MASSACHUSETTS CIO 
KONVENCIJA.

Šią sąvaitę Springliefde 
yra susirinkusi Massachu
setts valstijos CIO unijų 
konvencija, kuri pasmerkė 
kun. Coughliną ir jo fašistiš
kus pamokslus per radiją ir 
davė vėjo tiems senatoriams 
ir kongresmanams, kurie

Šį panedėlį Worcestery stenggiasi Washingtone pa- 
mirė Politechnikos Instituto keisti Wagnerio įstatymą 
prezidentas Ralph Earle, taip, kaip nori fabrikantai ir 
buvęs Jungtinių Valstijų ka- kiti darbininkų išnaudoto-1 
ro laivyno admirolas. jai.

sai. Vienas jų ėjo iš Bostono 
i New Yorką, o kitas iš New 

lYorko į Bostoną. Nelaimė į- 
,vyko ant ledais apšalusio 
| kelio, prie užsisukimo. De- 
Ivyni žmonės buvo sužeisti, 
jų tarpe ir abiejų busų mo- 
tormonai.

ANGLIJA UŽSAKĖ 200 
MOTORŲ LĖKTUVAMS.

Pereitą sąvaitę Anglijos 
valdžios agentai davė Unit
ed Aircraft korporacijai 
Hartforde užsakymą paga
minti 200 motorų karo lėk
tuvams. Tas darbas kainuo
siąs apie $1,500,000.

ŠALIN ROOSEVELTA, 
RĖKIA HITLERININKAI.

Nacių partija Vienoje bu
vo surengus demonstraciją 
ir mai-šuodami hitlerininkai 
rėkavo; “Šalin Roosevel- 
ta!” “šalin žydus',” “Heil 
Hitler ”

festą.” Bet pašaukta polici
ja ir kareiviai fašistus ap
šaudė, vieną jų užmušė, o 15 
suėmė. Clujo mieste 56 “ge
ležinės gvardijos” fašistai 
nuteisti kalėjiman, o du— 
sušaudyti. z

$100,000 D1ESO PRO- ’ 
PAGANDAI.

Žemesnysis Kongreso bu
tas pereitą sąvaitę nutarė 
paskirti $100,000 Dieso ko
miteto ‘.‘tirimams” tęsti. Per
nai tas komitetas visą laiką 
vedė juodašimtišką propa
gandą prieš pažangias dar
bininkų organizacijas.. Nėra 
abejones, kad ir šįmet jis tą. 
patį daiys.
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Ką Padarė Čilėj Žemės Drebėjimas. KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
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KODĖL LIETUVOJE NĖ
RA BENDRO FRONTO

SU KOMUNISTAIS.
Kai Lietuvoje dabar be

veik visi žmonės yra nusi
statę prieš tautininkų gink
luotą diktatūrą, tai išrodo, 
kad šituo klausimu visos ki
tos partijos galėtų ir turėtų 
eiti iš vien. Bet taip nėra. 
Dabartiniu laiku išvien dir
ba tiktai 3 partijos; su ko
munistais jos nesideda.

Kodėl? '
Spaudoje šitas klausimas' 

niekur nėra aiškinamas. Bet 
šią sąvaitę mes gavom apie 
tai plačių informacijų pri- J 
vačiu keliu. Vienas žymus 
asmuo, kuris dalyvauja šitoj 
trijų partijų opozicijoj, išva
žiavęs už Lietuvos sienos, 
parašė labai platų laišką I 
apie tai, kas dabar Lietuvo
je darosi, ir štai kokių Įdo
mybių mes iš jo sužinom:

“Aš čia (už Lietuvos sienos) I 
turiu daug draugų vokiečių ir 
draugų iš Čekoslovakijos. Kaip 
žinot, Čekoslovakija buvo apsi
ginklavusi iki dantų, turėjo di
delę ir puikiai išlavintą armi
ją; be to, turėjo karo sutarčių 
su trimis didžiulėmis valsty-j 
bėmis—Francuzija, Sovietų
Sąjunga ir Anglija. Išrodė, 
kad susidėjusi su šitokiomis 
galybėmis, Čekoslovakija pu in 
kiai apsaugota nuo bet kokio 
priešo. Bet kas su Čekoslova
kija atsitiko, jau žinot. Karo 
sutartys ir visi draugai jos ne
apgynė.

“Taigi, susumavus viską, j 
mes čia prieinam išvadą, kad 
musų opozicijos taktika Lietu
voje yra teisinga. Dėtis su So- j 
vietų Sąjunga mes nematom , 
jokios apsaugos Lietuvai. Tie
sa, pirma ir mes manėm, kad 
susidėjus su tokiu galingu kai
mynu butume gerai apsaugoti. 
Bet Austrijos ir čekoslovaki-1 
jos istorija buvo didelis šitai I 
musų pozicijai smūgis. Su len-! 
kais mums dėtis taipgi nėra jo
kio išskaitliavimo, nes, iš vie
nos pusės, jie ne musų draugai, j 
o iš kitos, tai reikštų remti f 
tautininkų politiką. Dauguma 
tautininkų yra lenkai arba jų 
simpatikai ir dabar tūli jų jau 
nei neslepia savo lenkiškumo. 
Pas mus yra net plačiai pa- 
sklydęs anekdotas: ‘Kas valdo 
Lietuvą? — Dwie Chodakows- 
kie i žyd Ilgowski.’ Taigi ori- j 
jentuotis Į Lenkiją mes neno
rim. Pagaliau, šiaip ai- taip, 
Lenkija pati turės subirėti. 
Ukrainiečiai ir baltgudžiai tu
rės nuo lenkų atsiskirti. Judė-

dideli ratą, suprask—visus ki
tus.

“Bendrai, kalbėti su bolševi
kais reikia labai daug kantry
bės turėti, ir vistiek išeina 
bergždžias darbas, nes jie yra 
sau įkalę į galvas, kad kalba
ma jų priešų, kurie nežino, 
koks darbininkui yra rojus So
vietų Rusijoj.

“Užvakar aš čia kalbėjausi 
su vienu vokiečiu, kuris 1938 
metais gryžo iš Sovietų Rusi
jos. Jis daug man pasakojo, 
koks sunkus gyvenimas tame 
rojuje. Lietuvoje taipgi yra 
jau nemaža žmonių, kuriems 
teko tenai gyventi ir pavyko 
sugrįžti. Nėra žmogaus, kuris 
sakytų, kad tenai gerai. Jus 
patys žinot, kad ne vienas lie
tuvis komunistas buvo nuva
žiavęs į Sovietus ir iš jūsų A- 
merikos, bet kaip pabuvo tame 
rojuje, išsižadėjo komunizmo...

“Aš pasakoju šituos daly
kus ne tam, kad peikti Sovietų 
Rusiją, bet tam, kad jums bu
tų aišku, kodėl mes nenorim 
orientuotis į Sovietus. Mes ma
nom, kad šitaip dalykams So
vietuose stovint, Sovietų val
džia neatsilaikys, jei Vokieti
ja eis į Ukrainą karu, nes savo 
užnugary ji turi gyventojus, 
kurie tik laukia, kad kas nors, 
vistiek kas, ateitų ir juos iš- 
liuosuotų.

“Sovietų armijos viršūnė 
jau sušaudyta. Kas ten darosi, 
supraski negalima. Pasak to 
mano pažįstamo vokiečio (jis 
buvo Rusijoj užaugęs ir vokiš- | 
kai vos pakalba), ir pati So
vietų valdžia nieko nebesu
pranta, kas tenai darosi, nes 
dažnai buna taip, kad tardyto
jas šiandien tardo ir muša ki
tus, o rytoj tardo ir muša jį 
patį.

“Tariant to sugryžusio vo
kiečio žodžiais, Sovietuose da
bar pašnabždomis kalbama, 
kad Stalinas yra tik marinėtė 
Kaganovičiaus rankose, kad 
Vorošilovas esąs paprastas, 
mažai ko pramokęs mužikas; 
kad Litvinovas laikosi tik to
dėl, kad turi*žmoną Edono gi
minaitę (anglę). Bendrai, tas 
vokietys sako, kad gyvenimas 
tenai buvęs toks baisus, kad 
dabar jis pats kartais abejojąs, 
ar ištikrujų taip galėtų būti, 
ar nebuvęs tai tik toks sap- j 
nas...

“Na, tokios padėties mes | 
Lietuvoje nenorime turėti, ir j 
todėl mes negalime dėtis į ben- i 
drą frontą su bolševikais, ku-1 
rie nieko kita nenori, kaip tik I 
dėtis prie Sovietų Rusijos.”

Mes suprantam, kad ši Gi

įvykti taika. Musų komunis
tai vėl atsakė: “Tai yra pra
simanymas!” Socialistų lai
kraštis “Naujienos” per ke
lius numerius rašė, kad abu
du diktatoriai jau veda de
rybas ir gali susitaikyti. O 
jeigu susitaikys, tai ir Ame
rikos komunistai turės jau 
kitaip kalbėti. Ir jau prie to

Per paskutinį žemės drebėjimą Čilės respublikoj žuvo apie 15,000 žmonių, čia parodyta da
lis Concepciono miesto, kur žuvo apie 3,000 žmonių. Įsitėmykit suirusius triobėsius.

mokratai ir jų aršus priešai 
bolševikai. Yra da keliatas so-1 
cialrevoliucionierių, bet jų yra 
tik keli žmonės ir kalbėti apie 
juos neverta.

“Voldemarininkai turi daug j 
pritarimo armijoj ir yra linkę 1 
net prie atentatų. (Iš vieno ka- < 
rininko girdėjau, kad Smetona Į 
busiąs nudėtas, jei geruoju iš ' 
valdžios nepasitrauksiąs.) Bet 
plačioj visuomenėj voldemari
ninkai prietelių neturi ir jie 
patys apie tai žino. Masės pri
klauso liaudininkams ir krikš- 
činoims demokratams. Taigi iš 
šitų trijų partijų jau daug kar
tų mėginta sudaryti koalicinė 
valdžia, bet vis niekas neišei
na.

“Tuo tarpu visi rėkte rėkia, 
kad tik koalicinis kabinetas 
šiandien gali kalbėti tautos 
vardu ir sukti politiką šen ai-

jį šalinti, i 
neleistų.

“Girdėjau karininkus kal
bant, jog jie laukia tik ženklo, 
kad pašalinti Smetonos val
džią ir paskelbti karo diktatū
rą.
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“Galimas daiktas kad taip ir. žino. Jis turi užtektinai šni- 
bus, bet tikimasi, kad taip bus pų netik paprastiems pilie-
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atsitiktų), nes karo diktato- ninkams sekti.

nes kariuomenė to i giama.jį Seimą.”

jimas jau prasidėjo ir jo nie
kas nesulaikys.

“Todėl mūsiškiuose pradeda 
kristalizuotis mintis, kad Lie
tuvai reikėtų orientuotis į Vo
kietiją. Tiesa, kai kuriuos mū
siškius baido nacizmas ir tas 
faktas, kad tai yra lyg ir vol- 
demarininkų taktika. Bet rei
kia pripažinti ir tai, kad kitos 
išeities iš dabartinės keblios 
padėties Lietuvai nesimato.

tata musų draugams komu
nistams nepatiks ir kai kurie ; 
jų gal net pasakys, kad “Ke-1 
leivis” “šmeižia Sovietų Ru-1 
siją.” Bet tai ne “Keleivio” 
nuomone. Tai yra didžiųjų 
Lietuvos partijų nusistaty
mas. Mes čia paduodant šitą 
ištrauką tik tam, kad paro- 

1 džius, kaip Lietuvoj žiūrima
i komunistus ir kokios iš to I 
daromos išvados. Mums ro-I

“Bolševikai, žinoma, kitaip 
galvoja. Orientuotis tik į So
vietus. Mano gilus įsitikinimas 
sako, kad bolševikai taip kalba 
todėl, kad jiems taip kalbėti 
yra įsakyta. Be to, jie savotiš
ki fanatikai, kurie nors ir gir
di, bet netiki tam, kas pasauly 
darosi. Lietuva, kaipo tokia, 
jiems mažai terūpi. Gal yra 
tam ir priežasčių. Jie ilgiausia 
sėdi Lietuvos kalėjimuose ir. 
tenai yra varoma jų tarpe at
kakli propaganda, ugdymas ne-* 
palaužamos neapykantos prieš, 
viską, kas ne bolševikiška.

“Tiek jų darbininkija, tiek 
bolševistinė inteligentija svajo
ja apie tą laiką, kuomet jie ga
lės Lietuvoje šaudyt savo prie
šus.

“Vienas bolševikas man pa
vaizdavo taip: pirmoj eilėj bus 
sušaudyti provokatoriai iš pa
čių bolševikų tarpo; antroj— 
darbdaviai ir išnaudotojai; o 
trečioj... čia jis padarė ranka

dos, kad ir patiems komuni
stams turėtu but naudinga 
tie dalykai žinoti.

KARININKAI LAUKIA
TIK ŽENKLO, KAD 

SMETONĄ PAŠALINT.
Tas pats asmuo, kuris ra

šo apie Lietuvos partijų san- 
tikius su bolševikais, toliau 
informuoja, kad Smetonos 
režimas galįs but pašalintas 
visai netikėtai. Nes prieš 
tautininkų partijos diktatū
rą esanti nusistačiusi netik
tai plačioji visuomenė, bet ir 
armija. Visiems, mat, paaiš
kėjo, kad tautininkams rupi 
ne Lietuvos labas, o vien tik 
savo pilvo reikalai.

Tarp kitko musų infor- 
muotojas sako:

“Partiniai skirtumai Lietu
voje dabar yra tokie: liaudi
ninkai, krikščionys demokra
tai, voldemarininkai, socialde-

Kažin ką dabar turės da
ryti musų lietuviški patrio
tai. Tula Charlotte Kellogg 
parašė anglų kalba knygą 

[apie lenkų karalaitę Jadvy
gą, kurią ji apibudina kaip 
kokią dievaitę, o buvusį jos 
vyrą Jogailą vaizduoja kaip 
tikrą beždžionę. Ji sako, 
kad jis pirmą kartą savo 
veidą nusiprausė kaip žmo- eina, 
gus tik 1386 metais, 17 sau- “Laisvė” No. 29 duoda 
šio, kaip nuvyko Krokuvon suprasti, kad Duranty ir 

j pas lenkus. Tai juk įžeidi- “Naujienos” rašė teisybę, 
mas netik pačiarfi Jogailai, nes ir ji pripažįsta, kad pa- 
bet ir visai “garbingajai”, laikyti taiką su Vokietija 
musų senovei. Jau čia tylėti yra labai svarbu. Nors tą 
negalima. Musų patriotų pa-.faktą pripažįsta, bet “Nau

jienų” redaktorių vistiek iš- 
kolioja. Ai- kalbant tokiu to
nu, tokiomis kolionėmis, ga
lima komunistui ir socialis
tui prie vieno stalo rišti ben
drus darbininkų reikalus? 
Vargiai! Juk kiekvienas yra 
žmogus, kiekvienas yra sa
vęs vertas ir kartą piktai iš- 
biaurotas greitai neatsilei- 
džia. Jeigu komunistai nei 
to nežino, nei to nesupranta, 
tai kaip jie demokratinę val
stybę valdytų: ar visose mo
kyklose mokytų piliečius tik 
sau1 nepatinkamus žmones 
kolioti?...
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reiga dabar išleisti kitą "kny-1 ji 
gą ir įrodyti, kad garsus mu
sų kunigaikščiai kai kada 
ir namie nusisprausdavo. 
ALDLD yra išleidus knyge
lę apie Vytautą “mažajį,” 
dabar amerikonai išleido 

Kai kas gal manys, jog ši- knygą apie Jogailą'“neprau- 
stajį,” taip kad visi musų 
“dydvyriai” jau išpeizuoti, 
o mūsiškiai patriotai vis tyli. 
Vyrai, wake up!

tų dalykų nereikėtų viešai 
skelbti, kad Smetonos val
džia negalėtų pasinaudoti.

Bet nereikia manyti, kad 
Smetona dabar apie tai ne-

Pereiti metai buvo šiur
pulingi, o šių metų pradžia 

. Hitleris susi
namų Reichstagan

(jeigu ištikrujų taip čiams šnipinėti, bet ir kari-j irgi nekokia.
, nes karo diktato- ninkams sekti. Jis žino ką šaukė i 

rius ar pats sudarytų koalicinį jje kalba ir ką planuoja, bet, 855 atstovus " ir jiems di^ožė
kabinetą, ar sušauktų II Stei-i nedrįsta juos užkabinti. savo pamokslą. Tas jo pa

mokslas, tai grąsinimas
PATERSONE STEIGIAMA LIETUVIŲ J Francuzijai, Anglijai ir iš 

SOCIALISTŲ KUOPA.
Socialistų organizacijai yra 
daug pritariančių Newarke, 
Elizabethe, Patersone ir vi
soje New Jersey valstitjoje. 
Brooklyne 19 socialistų kuo- 
poję energijos yra, ir kur tik 
reikės New Yorko apylinkėj 
draugams socialistams pa
dėti, ji padės susiorganizuo
ti ir veikti.

Tiesa, Patersone J. Bim
ba per “Laisvę” paskelbė, 
kad J. Buivydas esąs “rane- 
gatas” ir išmestas iš komu
nistų partijos. Taip. Jis nėra 

r___________  komunistas. Jis ir nekalbės
pasilikda- klyno lietuvių socialistų 19 nuo komunistų sriovės, bet 

■ ‘ ‘ ‘ ’-------—‘I----------- nes jįs jau

26 vasario kalbės dd. J. Bui
vydas ir J. Glaveskas iš 

Brooklyno.
Paterson, N. J. — Pater- 
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ten. Bet atrodo, kad didžiausis prakalbas 16 vasario dieną, 
koalicijai priešininkas yra pats [ Tose prakalbose kalbės dd. 
Smetona. Iš visko matyt, jog J- Buivydas ir J. Glaveckas. 
Smetonos valdžios jau iš kalno i Abudu iš Brooklyno. Pirma- 
yra nusistatyta ir dėl Klaipė- SIS buvęs komunistas, O ant- 
dos nekovoti, jei ta kaina gali- rasis genas socialistas. Šitų 
ma išsilaikyti prie valstybės 1 prakalbų tikslas — įsteigti 
lovio. . ' čia socialistų kuopą. Pater-

“Pulkininkas Raštikis, ne- šone socialistų yra daug ir
galėdamas šitokios politikos dirva LSS. kuopai gera.
toleruoti, pasitraukė iš krašto 
ministerio pareigų, i ....... ______
mas tik kariuomenės vadu. Ka-,kuopos narių, tai jie imsiasi [nuo socialistų, . 
riuomenėj jis turi neblogą var-Į visoje New Yorko apielinlė- prisirašė prie socialistų 19 
dą ir kariškiai kalba, kad iš ši- je organizuoti lietuvius dar- 
tų pareigų Smetona nedrįstų bininkus į socialistų kuopas.

Kiek teko patirti iš Broo-

kuopos Brooklyne ir yra jos 
narys. “Kel.” Reporteris.

Šešioliktai Vasario Dienai
— TYLINTIS. —

Dvidešimts metų neprigulmingai
Tautai (?) yr’ lemta pačiai valdytis, 

Pirmas jos SEIMAS dirbo garbingai,.
Draudė piliečiams “ponais” vadintis.

Piemens-didvyriai ištikimiausi:
Jok’s atėjūnas jų neapgavo...

Sodžių berneliai buvo drąsiausi;
Kas" sumaniausis, tas vadovavo.

Savas už Savą” obalsį mėgo, 
O atėjimus, agentus ujo...

Ponai” Lenkijon urmu pabėgo; 
“Frontuos” nebuvo jokio “buržujo.

Ponai” tėvynėj turtą sau sėmė, 
Auksą Berlyne keitė į markes;

Amerikontai” gimines rėmė, 
Doleriu litą Seimas sutvarkęs,

Markėmis jokio turto nepirko.
“Gelbėkit broliai”... dolerių šaukė. 

Lūšnų šeimynoms—kas tik pravirko,
Doleriai amerikiečių plaukė.

“Ponų” į Seimą žmonės nerinko.
šešiatą metų laisvėj gyveno...

Gruodžiui pusėjant laisvė pradingo;
žmogžudžius “ponai” parsigabeno,

Šie tuoj sušaudė keturis vyrus;
Cenzorius liaudžiai atėmė žadą;

Vėl “nu-nu-ponas”... Liaudis pastyrus...
“Ponai” atsteigė sau “Eldoradą”...

Gerbt pavergėjus verčia sadistai 
Ir dykaduonių “ponų” saujalė. 

“Neprigulmybę” skelbia fašistai..
Artimo meilė skursta—bedalė.

Artimo meilei ir teisėtumui,
Niekad nestinga broliško jausmo; 

Demokratybei, darbo šventumui 
“Neprigulbymės” šventė be džiaugsmo.

Laisvės žudikai pat’s save mato
Šmėklų šešėliuos—tų pilnos kertės, 

Teisinti klastą reik advokato...
Meilei ir mokslui gyriai be vertės.

Cenzoriai, šnipai ir kapelionai,
Trylika metų liaudį klaidinę, 

“Baltina” klastą, šaukia: “Mes ponai”..
Liaudis: “Taip? Ritat tuščią statinę;

Savintis liaudį, it keturkojus, 
Megalomanai gali tik drįsti...

Tiek prakilnybės musų artojuos: 
“Ponstvą” pamatę, nor užsigrįžti.

“Gėdykis žmogau, ‘pons’ tik taip daro,’ 
Velnią minėdams, sako: “ponaitis.”

“Vėl susilaukėm ‘pono’ ir dvaro,” 
Guodžiasi laiške sunui žemaitis.

“Trečiąją dalį net bilijono
Litų šį metą liaudis sumoka;

“Dūšių” pustrečio tik milijono;
Litų kiekvienai “dūšiai” didoka:

“Trys, du, septyni, šešetą nulių ir tašką- 
Litų tiek reikia kožną metelį;

Kur tik pažvelgk, varžytinės traška: 
Superka ukius, steigia dvarelį.”

“Už milijoną litų kalėjims
Bus pastatytas (šįmet bus baigtas), 

Tai, it paminklas, liaudies ‘mylėjims,’ 
‘Ponų’ kultūrai puošti įsteigtas.”

Liaudy teisybė, liaudy dorybė, 
Jokių “malonių” liaudis nelaukia;

Liaudy gludi krašto galybė;
Ji iš tėvynės nepasitraukia.

Liaudis—artojai ir darbininkai, 
Viską gamina ko tiktai reikia;

Jų tik tėvynė, jie šeimininkai...
Nevertas šunio... Liaudį kas neigia.

dalies Amerikai. Bet apie 
Sovietų Rusiją jis neužsimi
nė, mat derybas pradėjo ve
sti, tai vengė joms pakenkti. 
Po Hitlerio spyčiaus, Musso- 
linis pašaukė armijon 60,- 
000 naujokų. Kada puolė 
Ispanijos lojalistų sostinė 
Barcelona, italai apvaikščio
dami fašistų laimėjimus šau
kė: “Dabar ant Tunisijos, 
Korsikos ir Paryžiaus!” 
Francuzija atsakė į Italijos 
juodmarškinių šauksmus pa
šaukdama armijon 80,000 
naujokų. Anglija nors nuo
lankauja fašistinėms valsy- 
bėms, bet vistiek ginkluoja
si : didina sausžemio armiją, 
stiprina oro ir jūrių laivy
nus. Neatsilieka ir Amerika. 
Japonai vis tankiau ir tan
kiau pradeda 
Sovietų Rusija 
jos pasienyje, 
mes gyvename 
koje, kuri bet kada gali eks- 
plioduoti. Milionai jaunų 
vyrų vėl gali būti išskersti, 
išpiauti, taip kaip pereitam 
pasauliniame kare. Agitaci
ja už karą labai didelė ir į- 
tempta. Pasaulis pasidalino 
į du liogeriu. Iš vienos pusės 
stovi fašistinės valstybės, iš 
kitos—demokratinės.

Pereitam pasauliniam ka
rui priešinosi daug pažan
giųjų žmonių. Socialistas 
Debsas sėdėjo kalėjime. 
Šimtai kitų karo priešų tapo 
Amerikoje smala išsmaluoti 

J ir plunksnomis apibarstyti. 
Europoje karo priešai taip 
pat sunkiai nukentėjo. Tas 
govedas, kurie plunksnavo 
ir teriojo karo priešus susi
pratę žmonės smerkė. Bet 
kaip dabar butų? Atrodo, 

, kad “visus” apėmė karo 
. kvaitulys ir jie smerkia tas 
' valstybes, kurios nuo karo 
nori išsisukti. Apie “karą 
karui” jau niekas šiandien 
neužsimena. Apie tarptauti
nį proletariato solidarumą 

' lyg pamiršta. Visi “už tėvy
nę” tik trata, tik šaukia. Bet 
K. Marksas ir F. Engelsas 
sakė ir mokino, kad darbi
ninkas tėvynės neturi. Jis 
blaškomas po pasaulio kam-

1 pus ir neturi ką ginti.

susikirsti su 
Mandžiuri- 

Atrodo, kad 
parako bač-

Kada “New Yorko Time- 
so” korespondentas Walter 
Duranty pastebėjo, kad dik
tatoriai yra diktatoriais ir 
Hitleris su Stalinu greičiau 
gali susitaikinti negu kas ki
ti, tai musų komunistai at
sakė: “Tai yra šmeižtas!” 
Anglijos laikraščiai paste
bėjo, kad tarpe-Sovietų Ru
sijos ir nacių Vokietijos gali

“BENDRAS ŽYGIS” PLIN
TA PO VISĄ LIETUVĄ.
Slaptais keliais iš Lietu

vos mums praneša, kad 
Klaipėdoj leidžiamas “Ben
dras Žygis” labai plačiai 
esąs skaitomas. Girdi:

“Pirmąjį ‘Žygį’ spausdinant 
pasielgta neatsargiai. Atmu- 
šus 1,000 egzempliorių, tuo- 
jaus jie paleisti į Klaipėdos 
gatves. Pamatė gubernaturos 
valdžia, kuri tuomet buvo da 
stipresnė, užklupo spaustuvę ir 
konfiskavo kitus egzemplio
rius, kurie da nebuvo išplatin
ti. Į Lietuvą pirmo numerio pa
kliuvo /tik keli egzemplioriai. 
Tenai buvo atspausdinta apie 

■ Smetonos politiką, jo paradus, 
pralaimėjimus ir kenkimą Lie
tuvai. Kai jis tą straipsnį pa
matė, tai pasiuto... Musų ofi
cialus redaktorius buvo pa
kviestas į žvalgybą ir išdavė 
viską, ką žinojo. Išdavęs ir 
pats pasiliko žvalgyboj tarnau
ti. Tada žvalgyba norėjo mū
siškius išvilioti iš Klaipėdos į 
Lietuvą ir tenai juos visus are
štuoti, bet tas jai nepavyko, o 
Klaipėdoj ji areštuoti mūsiš
kių negali, nes ir ji pati turė
jo iš čia pasitraukti. Visa poli
cija dabar vokiečių rankose, 
kurie mums darbuotis nekliu-, 
do. Liko tik civilėm drapanom 
apsirengę Smetonos šnipai.

“Susikompromitavus pirmu
tiniam ‘žygio’ redaktoriui, lai
kraščio vardas buvo, pakeistas 
į ‘Bendrą Žygį,’ kurio tuojaus 
atspausdinta 20,000 egzemplio
rių. Į Lietuvą jis plaukia įvai
riausiais keliais, žinoma, kont
rabandos keliais, ir visos val
džios pastangos prieš jį eina 
veltui. Jei vieną dėžę konfis
kuoja, tai jos vieton atsiranda 
dvi naujos. ‘Bendrą žygį’ da
bar skaito 
kaimiečiai, 
vaikai, tik 
paskelbė.”
Tautininkų žvalgyba grie

biasi net ir provokacijų 
prieš tuos žmones, kurie lei
džia “Bendrą žygį.” Pavyz
džiui, Klaipėdoje buvo pa
skleisti lapeliai prieš lietu
vius. Po lapeliais buvo padė
tas voldemarininkų parašas. 
Tuo budu norėta sukurstyt 
lietuvių neapykantą prieš 
voldemarininkus, kurie jun
giami ir su “Bendru Žygiu.” 
Bet paaiškėjo, kad tie lape
liai buvo pačios žvalgybos 
padaryti. Tai buvo gryna 
provokacija.

visi — valdininkai, 
moksleiviją, nėfe 
bolševikai boikotą

VOKIETIJA DIDINS KA
RO LAIVYNĄ.

Vokietijos valdžia prane
šė pasauliui, kad ji netarusi 
pasistatyti tiek pat povande
ninių laivų, kiek jų turi An
glijai
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS 1[ IETUVTŲ GYVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kriaučių “čermonų” susi

rinkimas.
Vasario 3 d. Amerikos 

Lietuvių Piliečių Kliubo na
me buvo kriaučių 54 sky
riaus dirbtuvių pirmininkų 
(“čeirmonų”) susirinkimas. 
Tokie susirinkimai ne daž
nai daromi, bet jie gana 
svarbus ir įdomus, nes kiek
vienas “čermonas” padaro 
pranešimą apie dirbtuvės 
stovį.

Auguno dirbtuvė kol kas 
šlubuoja. Augunas tikėjosi 
gausiąs policijantų unifor
mas siūti, bet kol kas ne
daug to darbo matyt. Darbi
ninkų padėtis toje dirbtuvė
je nekokia.

Atkočaičio ir Goldbergip 
dirbtuvė gana didelė. Jeigu 
ji gautų darbo pakankamai 
tai į dieną galėtų pasiūti virš 
500 žiponų. Bet dabar dirba, 
galima sakyti, tik pusė dar
bininkų ir da tiems darbo 
neužtenka. Uždarbiai neko
kie, nes darbas pigus.

Diržio dirbtuvė irgi ne
maža. Darbo ji kol kas turi 
ir tikisi trumpoje ateityje jo 
daugiau gauti. Bet “čermo
nas” nusiskundė, kad mo- 
kesties nuo daiktų kol kas 
nežinąs, nes negavęs algos. 
Jis mano, kad Diržio darbi
ninkai išlaikys senas algas.

Kaspersko dirbtuvės pir
mininkas pareiškė, kad jie 
kol kas mažai stovėjo. Pir
miau turėjęs su darbdaviu 
susidūrimų dėl to kad nelai
kei darbininkams algos iš
mokamos, bet kaip Pildo
moji Taryba Kasperską nu
baudė, tai dabar viskas tvar
koje.

Karvelio dirbtuvėje dar-1 
bo neperdaugiausia. Darbi
ninkai tarp savęs sutinka. 
Darbdaviai stengiasi gauti i 
daugiau darbo, bet vis viso-' 
kių trukumų esama su Ro- 
chesterio firma.

Lapašausko dirbtuvėj yra 
darbo, bet darbdaviai sako, 
kad jiems firma nukapojusi 
užmokestį ant žiponų, tai 
kontraktorius nori, kad tuos 
numušimus padengtų darbi
ninkai. Veikiausia teks su
stoti, nes Joint Boardas jo
kių nuolaidi] šįmet firmoms 
neduoda.

Mičiulio dirbtuvės pirmi
ninkas darydamas praneši
mą pabrėžė, kad pas juos 
reikalai pašliję. Pereitas se
zonas buvęs prastas ir fabri
kantas (J. Freedmonas) pa
reikalavęs geresnio darbo 
už tą patį atlyginimą. Kiek
vienas stengėsi darbą pada
ryti gerai, bet tai dalyko ne
pagerino. Fabrikantas šį 
sezoną darbo nedaug duoda 
ir darbininkai labai tuo ne
darbu nuvarginti.

Manelio dirbtuvės “čer
monas” darydamas prane
šimą apie savo dirbtuvę pa
žymėjo, kad jie dirba veik 
išimtinai moteriškus drabu
žius, bet ir jų nedaug te
gauna. Pirma Manelis buvęs 
su Belokovu partneriuose, 
o dabar liko vienas Manelis, 
nes Belokovui tapo atmokė
ta. Jeigu, sako, gautume vy
riškų drabužių, gal kiek dar
bininkų sąlygos pagerėtų, o 
ant moteriškų prastas už
darbis. •

Šimaičio dirbtuvė kai už
baigė sezoną, taip ir stovi 
uždaryta.

Šimėno dirbtuvės pirmi
ninkas pranešė, kad jie nuo 
naujų metų teišdirbo vos 
penkias dienas. Nors susi
renkame į dirbtuvę kasdien, 
bet darbo neturime, sako 
pirmininkas.

Šalaviejaus dirbtuvė ga
na didelė, bet darbo turi la
bai mažai.

Matulio dirbtuvė overko- 
tus pabaigus tuojaus pradė
jo dirbti pavasarinius pali- 
tus. Fabrikantas nori pada-

ryti darbą gerai, o darbinin
kams už jį neapmoka, tad 
darbininkai bruzda ir pyks
ta, kad reikia daug darbo ir 
dėmesio įdėti, o tinkamo at
lyginimo nėra.

Yuškevičiaus dirbtuvė, 
galima sakyti, visai nedirbą.

Zalevskio dirbtuvė dirba 
vyriškus ir moteriškus žipo- 
nus. Darbdavys nepaisąs už 
kiek jis darbą iš firmos pa
ima, o paskum darbinin
kams bando gnaibyti užmo
kestį. Tad unija sustabdė ir 
rodos, sutaikė. Bet kaip il
gai, tai sunku pasakyti.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimas.

Vasario 3 buvo Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo su- 
sirįnkimas. Raportas apie 
buvusią ALK Brooklyno 
skyriaus konferenciją sukė
lė ginčus. Tiškus darydamas 
pranešimą apie tą konferen
ciją pažymėjo, kad pati 
konferencija susidėjo Jau

Patvinusi Ohio Upė Apsėmė Daug Miestų.
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čia yra parodyta pora vaizdeliu iš paskutiniu potvinių Ohio paupy. Kairėje matyt apsemta gatvė Cincinnati mieste, 
o dešinėj matosi apsemtas Pinevillės miestelis, Kentucky valstijoj.

LAWRENCE, MASS.
Per prakalbas pasirodė 

daug jaunų profesionalų.
Lietuvių šelpimo Fondo 

giau iš popierinių organiza- j prakalbose, kurios čia įvyko

inienė, R. Čuladienė, Varec-i EAISUS ĮVYKIS JONO K AT AIŠKIO
kas, Devikas, K. Kudaraus- 

. kienė, J. Merkienė, V. Ma- 
I zalauskienė, J. Balčius, M.
Grinkevičienė ir J. Vaitke
vičienė.

29 sausio, buvo gerai repre
zentuoti jauni musų profe
sionalai. Nors jie da neįgu- 
dę lietuvių kalboje, bet rei
kia jiems pripažinti kreditą, 
kad prisižada būti tikrais 
lietuviais ir parodo noro kal
bėti lietuvių susirinkimuose. 

Dr. J. Oskar, jaunas den- 
tistas, pareiškė, kad per de- 
vynius metus lankydamas 
mokyklą jis lietuvių kalbos 
nevartojo, bet dabai- jis 
stengsis kalbėti lietuviškai 
ir kitą kartą pasakysiąs il
gesnę kalbą.

Dr. J. Gaidis, optometris-
- . , - .. tas, jauniausias Lawrence’o

piotokolą priimt!, o ;profesįonaias, visai gerai 
„.„.„..t, pakalbėjo Lietuvos klausi

mu. Jis ragino visus gelbėti 
savo šalį ne vien tik gerais 
norais bet ir finansine para
ma.

Dr. P. Miškinis, kuris dar 
ligonbuty lavinasi, neturėjo 
daug laiko kalbėti; bet jis 
pareiškė, kad jis visados bus 
tikras lietuvis ir mirs lietu
vis.

Anelė Markevičiūtė, pia
no mokytoja, ragino visus 
lietuvius vienytis ir nurodė, 
kodėl daug musų jaunimo 
ištautėja. Ištautėjimas vyks
tąs ne iš liuoso noro, bet ap
linkybėms verčiant. Bet ben
dras visuomenės darbas pa
laikys ir jaunimą prie lietu
vybės.

Drg-. J. Urbonas, Lawren
ce’o biznierius, nušvietė 
Lietuvos istoriją nuo gilios 
senovės iki šių dienų. Jis nu
rodė, kad seniau Lietuva 
buvo didelė ir stipri valsty
bė, o dabar ir Klaipėdą sun
ku savo rankose išlaikyti.

Svečias kalbėtojas buvo 
S. Michelsonas, kuris nuro
dė ir kodėl lietuvių tauta at
siliko nuo kitų. Ji pradėjo 
smukti nuo to laiko, kai jaugia kaž kokf veikalą, kuris 
buvo prievarta įbruktas sve
timas tikėjimas. Kartu su 
tuo tikėjimu Lietuvą apsėdo 
Lenkijos kunigai ir ponai. 
Lietuvis buvo pavergtas ir 
paniekintas. Jam buvo aiš
kinama, kad skurdas yra 
laimė, nes “ką Dievas myli, 
tam ir kryželį duoda.”

Drg. Michelsono prakal-

cijų, o ne iš tų, kurios yra 
pilnos ALK narės. Taip pat 
pridūrė, kad konefrencija 
skilo dėl rezoliucijos ir jis, 
manąs, kad Kliubui never
tėtų prie ALK. prigulėti.

A. Velička ne raportą da
vė, bet paskelbtą ALK. 
Brooklyno skyriaus konfe
rencijos protokolą iš “Lais
vės” perskaitė. Nors tą pro
tokolą daug kas sakaite, ta
čiau niekas obstrukcijų ne
darė.

Po tų dviejų raportų, R. 
Mizara duoda įnešimą, kad 

; Veličkos perskaityta iš “Lai
svės” i 
Tiškaus raportą atmesti. į 
Kodėl tokį įnešimą R. Miza
ra davė, tai man nesupran- 

I tama. Kiekvienoje organi
zacijoje delegatui leidžiama 
išsireikšti apie konferenciją 
taip, kaip jis ją supranta, ir 
organizacijos priima tuos 
raportus kaipo tokius, o ne 
dalina juos į priimtinus ir 
nepriimtinus. Toks Mizaros 
įnešimas sukėlė triukšmo. 
Bet pirmininkas pasirodė 
tiek “bešališkas,” kad davė 
kalbėti tik komunistams, o 
bepartijiniams ir socialis
tams visiškai balso nedavė. 
Atrodė, kad politikieriai at
ėjo susiorganizavę ir norėjo 
delegatus padalyti į gerus ir 
blogus. Tokia taktika neti
kusi ir ji piudo Kliubo na
rius ten, kur nėra jokio pa
mato ir reikalo juos piudyti. 
Jeigu taip komunistai mano 
išlaikyti Kongresą, tai jie la
bai klysta. Prigulėjimas prie 
Kongreso turi turėti bent 
dviejų trečdalių organizaci
jos narių pritarimą, bet ne
gali but organizuotos gru
pės užkartas nariams ant 
sprando prieš jų norą. Po tų 
triukšmų, vistiek abiejų at
stovų raportai tapo priimti.

Bet Mizara duoda antrą 
įnešimą, kad ALPK pasilik
tų Kongrese. Pirmininkas 
ir tą įnešimą priima. Kyla 
protestai ir nariai nori dis- 
kusuoti. Pirmininkui daro
mos pastabos ant pastabų, 
kad čia klausimas ne vieto
je, nes apie prigulėjimą prie
ALK ar neprigulėjimą bus ba buvo labai aiški ir vi- 
tik tada vietoje kalbėti, jsiems patiko jo tema, 
kaip organizacija gaus pa
kvietimą į konferenciją de
legatus rinkti. Na, pagaliau 
ir tas klausimas nupuolė. 

Vytautas Katilius.

Brooklyn, N. Y.—Nesenai 
susiorganizavęs Brooklyno 
Lietuvių Operetės Choras 
rengiasi 19 vasario statyti 
scenoje komediją “Teodo- 
lindą.” Tai bus Lietuvių Pi
liečių Kliubo salėj, 280 
Union avė. Programa prasi
dės 5 valandą popiet. Po 
vaidinimo bus šokiai. Rep.

F AĮilHOJ E.
Benld, III.

Šiomis dienomis čia tra-
~ .... Kartu $10.25. gingai žuvo Jonas Kataus-
Smulkiais surinkta $10.06. Į kurįs gyveno su žmona 
Taigi viso labo $-0.31. Aciu j anį Savo farmukės tarpe 
visiems uz aukas ir jei kieno Benld ir Gillespie, prie vals- 
vardas negerai parašytas,. tįjos kelio R. 4. Tai buvo 2 
meldžiam atleisti. Apmokė- j vasarj0 naktį, apie 3 valan- 
jus. visas išlaidas, liks dari^^ Išgirdęs nakties laiku 
pmigų padėti ir Lietuvos | ?mar];iai lojant šunes apie 
Šelpimo Fondo izdan.i ^ _ j tvartą, jis pamanė, kad va- 

. A. Markevičiūtė. gyg briaujasi į tvartą jo avis
vogti. Pašokęs iš lovos jis 
pagriebė šautuvą ir išbėgo

ke, Lietuvoje. Mirė taipgi 
Mikas Graževičius, palikda
mas moterį ir du sunu, kurie 
gyvena Chicagoje. Abudu 
palaidoti Benldos kapinėse.

V. Leonavičienė.

Kas Mums Rašoma
Detroit, Mich. — Čia yra 

tokių veikėjų, kurie rengda
mi kokią pramogą paskelbia 
vieną įžangos kainą, o prie 
durų ima kitą. Man pačiam 
teko vieno parengimo lape
liuose skaityti, kad įžanga 
bus 35 centai, o prie durų 
reikalavo 45 centų. Pats ma
čiau, kaip atėjo vyras su 
žmona ir dviem vaikais, bet 
kai jam pasakė, kad įžanga 
45 centai, tai jis nusispiovė 
ir sukeikęs nuėjo atgal. Rei
kia žinoti, kad Detroite da
bar apie pusė žmonių nedir
ba ir pinigų neturi. Žmogui 
su šeimyna užsimokėti po 
45 centus nėra lengva. V. V.

Chicago, III.—Tūli lietu
viai čia keistai “vaduoja 
Vilnių.” Užeiti pas koki 
dženitorį ir matai tokį vaiz
dą: sienos apkabinėtos šven
tųjų abrozdais, o ant stalo 
guli komunistu dienraštis 
“Vilnis.” Kai paklausi, ko
dėl jie tą laikraštį skaito, tai 
atsako, kad “Vilnis yra Lie
tuvos sostinė ir ją reikia va
duoti.” Girdi, Lietuvoj Sme
tona “Vilnies sąjungą užda
rė į kalėjimą, bet Chicago] 
negali uždaryt.” A. M.

AKRON, OHIO. ------ —
Worcester, Mass.—Nau-

Rengiam dideles prakalbas, jįems Metams pasitikti Pi-
kviečiam 8 kalbėtojus. liečiu Kliubas buvo suren-

Worcester, Mass.—Nau-

PATERSON, N. J.
Pasmerkė Amerikos Lietu- laukan ginti savo turtelį. Jo

vių Kongreso ardytojus. i moteris pasiliko kambary. į nie SLA. 198 kp. ir 354 kp., 
Vasario 5 dieną Newarke [ Staiga ji išgirdo šūvį ir vyro. LDS. 73 kp., SLRKA 178 

buvo sušauktas Amerikos:balsą:_“Gelbėk!” Kada ji iš-;kuopą,,LSS. 20 ^kuopą^ AL- 
Lietuvių Kongreso skyriaus 
suvažiavimas. Dalyvavo 31 
delegatas nuo 21 organiza
cijos su 1300 narių. Nuotai
ka buvo gera, netokia kaip 
Brooklyne. Buvo priimtos 
dvi rezoliucijos: viena rei
kalauja, kad Lietuvoje butų 
afeteigta demoki-atinė san
tvarka, o kita pasmerkia 
ALK griovikus.

Dėl tų griovikų buvo ir 
ginčų. Kai kurie draugai no
rėjo pasmerkti tiktai brook- 
lyniečius; bet kiti nurodinė
jo, kad ardytojų yra ir ki
tur; pavyzdžiui, Massachu
setts valstijoj ‘buvo sukla- 
stuota ALK skyriaus kon
ferencijos rezoliucija, o Chi
cagoje visai negalėta dėl re
zoliucijos susitaikyt. Brook- 
lynas buvo jau tiek įkaitęs, 
kad sprogimas buvo neiš
vengiamas.

Taigi New Jeisey valsti
jos ALK skyrius priėmė 
rezoliuciją pasmerkdamas 
ne vien tik brooklyniečiUs, 
bet visus griovikus.

M. Ragauskas.

kviečiam 8 kalbėtojus.
Jeigu kas paklaustų ma- vakarienę po numeriu 

nęs, ką veikia Akrono lietu- 12 Vernon st. Žmonių buvo 
viai, kiek jie turi draugijų apie 600, pilnos 3 salės, ta
il- tt., tai aš atsakyčiau: turi-

bego iš stubos, už kokių 200 j DLD 59 kp., A. L.-P. Kliubą 
pėdų nuo durų rado sugriu-1 h'A. L. Kongreso skyrių.

Santikiai tarpe draugijų 
geri. SLA. ir LDS. kuopos 
įrengė bendrai pramogas ir 
[pasekmės per 1938 metus 
j visais atžvilgiais buvo ge
ros.

Dabartiniu laiku visos 
^et Akrono lietuvių draugijos 
ac.a rengiasi bendrai paminėti

čiau visi buvo patenkinti, 
nes, geros ir darbščios buvo 
šeimininkės, kurios netik 
gerą vakarienę pagamino, 
bet ir labai mandagiai pa
tarnavo prie Stalų. Antanas.

vusį savo vyrą. Kai ji prade- [ 
jo klykti, jis ją sudraudė:1 
“nešauk...” Bet tai buvo jau, 
paskutinis jo žodis.

Nusigandusi moteris išbė-; 
go ant kelio vienmarškinė ir 
basa ir mėgino sustabdyti 1 
nors vieną automobilį. F 
nei vienas nesustojo. Tada 
ji puolė į savo masiną ir nu- Lietuvos neprigulmybės die- 
važiavo į Gillespie, Ill., pas ną Draugijų delegatai, ku- kaip dideliam mieste: 1 me- 
savo draugus. _ irįe suc|aro šito parengimo nedžeris, 5 selektmanai, 3

asesoriai ir 15 visokių komi
tetų. O ką jie veikia? Nieko. 
Bet algas visi ima. Netik al
gas ima, bet ir vagia. Gir
dėti, kad prapuolė $62,000 
miesto pinigų. Taigi šita dy
kaduonių gauja musų mies-

Rumford, Me. — Čia yra 
apie 200 lietuviu piliečių, 
bet j Kliubą susirenka tik 
apie 20. Vienybės nėra, o 
neapykantos ir pavydo net 
perdaug. O kai piliečiai pa
krikę, tai politikieriai daro 
ką nori. Miestelis čia nedi
delis, apie 10,000 gyvento
jų, bet valdžios aparatas

Per pertrauką buvo ren
kamas aukos lėšų padengi
mui ir publika gausiai auka
vo. Po $1.00 davė: Dr. J. 
Gaidis ii- J. Urbonas; po 
50c., B. Čulada, A. Švenčio
nis ir J. Balčius; po 25c., St. 
Melička, M. Tatarunas, J. 
Kibildis, O. Stanevičienė, O. 
čuladienė, K. Šimkūnas, S. 
Rusonis, J. Kazlauskas, M. 
Didelienė, M. Barbatavičie- 
nė, T. Tartonis, M. Račkaus
kienė, K. Bolinas, A. Marke
vičiūtė, M. Bulota, Krasaus
kas, V Zulzienė, T. Šimko-

NEWARK, N.J.
Įžeidimas lietuvių jaunimui.

Newarko šv. Trejybės pa
rapijos vidujinis choras ren- 

bus suvaidintas vasario mė
nesy. Naujasis vargoninin
kas žemai nusilenkė vienai 
lenkei merginai, kad ji su
vaidintų vieną rolę. Labai 
yra keista, kad jis negalėjo 
rasti visam Newarke nei 
vienos lietuvaitės, kuri galė
tų tą rolę suvadinti. Jis da
bar visus kviečia, kad tą jo 
darbą paremtų.

Bet kaip tikras lietuvis 
gali eiti ir remti tokius dar
bus? Kaip gali jaustis lietu
vės motinos, kurių dukterys 
sėdės namie, ar kur kitur, o 
lietuvių scenoje vaidins len
kų mergina?

Brangus lietuviai, neduo
kime tokiems dalykams 
daugiau pasikartoti. Nes jei
gu mes taip ignoruosime sa
vo jaunimą ir toliau, tai ne
ilgai mes teišlaikysime lie
tuvybę. Musų jaunimas tuo 
gali labai pasipiktinti ir vi
sai nuo lietuviškos veiklos 
pasitraukti. Girdėjęs.

Kada visi sugryžo, Jonas komisiją, nustatė paminėji- 
Katauskis gulėjo 'kraujuose mui dieną 19 vasario ir nu- 
papludęs jau nebegyvas, [tarė kviesti iš Clevelando 
Šautuvą rado trukusį pu- šiuos kalbėtojus: J. Mažei- 
siau, taip kad viena pusė [ką, J. Jarų, K. S. Karpių, 
nuo kitos gulėjo už kelių pė- adv. P. Česnųlį ir inž. P. Žiu- 
dų. Ar jis bandė juo mušti rį. Iš vietinių pakviesti kun. 
šunis kad nelotų, ar jis eks- Angelaitis, V. T. Neveraus- tui baisiai brangiai kaštuo- 
pliodavo kur užkabintas, kas ir S. Rodavičius.
niekas nežino. Du šūviai pa-j 
taikė į vidurius ir išnešė vi
są krutinę. įnešė visą kruvi
ną lavoną į kambarį, kur 
tuoj pribuvo ir pašauktas 
gydytojas, bet jis buvo jau ‘.i^cievelandį SLAtkuo^š

Jonas Katauskis buvo 50 
metų amžiaus žmogus, kilęs 
iš Tauragės apskričio, šile
lių parapijos. Amerikon at
vyko 1910 metais, o 1912 
metais jau apsivedė. Paliko 
moterį, vieną ištekėjusią 
dukterį (J. Bernotienę) ii j šutėme'“ i^pakvietimą KL 
du sunu, kurie gyvena Chi- - .............K-- -- ■ ■
cagoj. Vienas brolis yra li
kęs Lietuvoje, o kitas čia 
pat, Benld miestely, turi 
krautuvę. Velionis palaido
tas 5 vasario dieną Gillespie 
kapinėse, kur Katauskių šei
myna turi nuosavą sklypą 
žemės.

Nabašninkas prigulėjo 
prie naujo Susivienijimo ir 
prie angliakasių unijos P. 
M. W. of A. Buvo ramaus 
budo žmogus ir su visais su
gyvendavo labai gražiai. 
Gaila, kad toks nelemtas at
sitikimas išrovė jį iš draugų 
tarpo. Tegul jam buna leng- vien, 
va šios šalies žemelė. Visa — " 
šeimyna, giminės ir draugai 
pasilieka dideliame nuliūdi
me.

Ir taip vienas po kito vis 
nyksta musų kolonija. Nela
bai senai čia mirė Jonas 
Bagdanskis, palikdamas 
moterį ir 3 dukteris Jurbar-

. Kada kalbėtojams pa
kvietimai buvo išsiuntinėti 
ir svetainė pasamdyta, gau
name laiškutį nuo J. Jaraus 
iš Clevelando, kad 19 vasa-

l ja. O ką ji padarė per visus 
pereitus metus? Pataisė tik 
vieną tiltelį ir žvyro truputį 
pabarstė.

Senas Rumfordietis.

rengia dideles iškilmes, ku
riose dalyvaus ir “Tėvynės” 
redaktorius adv. Kl. Jurge-

Scranton, P. A. — Lietu
viškų draugijų sąrišys 16 
vasario čia minės Lietuvos 
nepriklausomybės 21 metų

•n? ta n; av™. L- >nX" sukaktį Junior High School horns, taigi Akrono komite- , . kalbės adv K Tunrė-

Saliunas iš Kingston^, W
minėjimo laika pakeičia įiV F LU11
18 vasario vakara Tau na-idu vietmiai kalbėtojai: kun. įL\At? u.Pa M Valadka ir A. Janušaitis.
Jurgelioniui į New Yorką ir 
tikimės, kad jis sutiks daly
vauti Akrone musų bendra
me paminėjime.

V. T. Neverauskas, 
komiteto koresp.

EAST ST. LOUIS, ILL.
Musų mieste yra 13 lietu

viškų draugijų, bet geriau
sia veikia SLA. kuopos, ku
rių čia yra dvi: 88 kuopa su
augusiųjų ir 314 kuopa jau
nuolių. Taigi, kai tenka ren
gti kokią pramogą, tai abi
dvi šitos kuopos rengia iš- 

šio mėnesio 19 dieną 
yra rengiama koncertą ir šo
kius. Koncerto programą iš
pildys pagarsėjęs “Pirmyn” 
choras iš Chicagos. Koncer
tas prasidės 3:30 valandą 
popiet, kroatų salėj, Nineth 
ir Lynch gatvių kertėj. Tiki
mės, kad turėsime gražų va
karą. Joe Buloth.

W. A. Meškunas.

GILLESPIE, ILL.
Uždarytas bankas išmoka 

paskutinį dividendą.
1931 metais čia buvo už

darytas National Bankas, 
kuris dabar išmoka jau pen
ktą ir paskutinį dividendą. 
Iki šiol yra išmokėta 11, 5, 
10 ir 6 nuošimčiai, o dabar 
išmokama 7.26%. Depozito- 
riai turi atsišaukti ir atsiimti 
jiems priklausomą dalį iki 
20 šio mėnesio. Po 20 vasa
rio jų čekiai bus išsiųsti į 
Washingtoną ir jau tenai 
reikės kreiptis. Tame banke 
nemaža pinigų turėjo pasi
dėję ir lietuviai, taigi tegul 
pasiskubina atsiimti savo 
dalį. V. Leonavičienė.
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyg-u aurasyta katalikų
Bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos Su daugeliu puikių paveikslų.
21.5 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 7. — Vasario 15 d., 1939 m.

Pasikalbėjimas
Žinios iš Lietuvos.

(Per Lietuvos Konsulatę.)

Maikio su Tėvu
Vilnius.—Vilniaus vaiva

da patvirtino Lietuvių Mok
slo Bičiulių Draugijos sta
tutą.

Kaunas.—Lietuvos Char
ge d‘Affaires Briuselyje Dr. 
Ladas Natkevičius paskirtas 
pasiuntiniu į Maskvą. Lig
šiolinis pasiuntinys Maskvo
je Jurgis Baltrušaitis 
džiamas į pensiją.

Kaunas.—V asario 
įteikė skiriamuosius 
valstybės prezidentui pir
masis Šveicarijos pasiunti
nys Lietuvai p. Egger. Iki 
šiol Šveicarija savo pasiun
tinio Lietuvoje neturėjo.

Kaunas.—Nuo vasario 12 ______ ________
pradės reguliariai veikti 32,2 lyvavau Šveicarijoj, 
metrų banga siųstuvas, kuris nėję, Rusijos 
šventadieniais 12 valandą tautų kongrese. Tas kongre-

atlei-

10 d. 
raštus

Kaip Kovota už NeprikL ir Demokr. Lietuvą
Pasikalbėjimas su inž. 

Steponu Kairiu.
Žinomas Lietuvos social

demokratų vadas, inž. St. 
Kairys, papasakojo “Lietu
vos Žinioms” savo atsimini
mus, kaip jam ir kitiems pa
žangiems vyrams būnant 
Valstybės Taryboj reikėjo 
kovoti prieš tos Taiybos re
akcinę didžiumą, kuri būti
nai norėjo prijungti Lietuvą 
prie kaizerinės Vokietijos. 
Socialdemokratai ir liaudi
ninkai tuomet stojo už ne
priklausomą ir demokratinę 
Lietuvos respubliką.

Štai dr-go Kairio žodžiai: 
1916 m. gegužės mėn. da-

Loza-
Rusijos pavergtųjų

putaitis. Aš tuokart norėjau metais, Tarybos dauguma 
užmegsti ryšius su vokiečių sutiko priimti musų siūlomą 
socialdemokratais, kurie bu- Nepriklausomybės aktą, ku- 
vo palankesni už kitus ne-' ris buvo viešai paskelbtas 
priklausomai Lietuvai, ir 1918. II. 16 d. Priėmus musų 
jiems suteikti medžiagos a- pasiūlytą akto tekstą, mes 

• 1 • - i • • i • _ rp 1

buvo organizuojamas;
v* i i • lllolvl 1L4 f •nrrnntii mho irnL’io. _ 7

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, tėve 1 Kur taip 
bėgi?

—Ant žėlabnų mišių sku
binu. Dabar visas svietas 
meldžiasi už švento tėvo dū
šią.

—O kur ji dabar yra?
—Danguje, vaike. Km- gi 

daugiau švento tėvo dūšia 
galėtų būti.

—Jeigu taip, tai kam už 
ją melstis, tėve?

i—Sei, Maike, tu vis išran
di kokių nors pričynių. Ne
būk toks škaradnas. Verčiau 
eik su manim ir nupirk nors 
Viena žvakę.

—Kad žvakės man nerei
kia, tėve.

—Aš, Maike, ir nesakau, 
kad ji tau reikalinga.

perdavinės specialią progra
mą užjūrio lietuviams.

Kaunas.—T
klausomybės proga, vasario 
16 d. nuo 9 vai. vakaro italų, 
estų ir latvių radiofonai per
transliuos Kauno radiofono 
lietuviškos muzikos koncer
tą.

Kaunas.—Iš Lietuvos at
vyksta Universiteto lektorė mus. _ 
p. Baronaitė, kuri pamokins Smetona ir dr. Šaulys, iš> A- 
tautinių šokių vietinį lietu
vių jaunimą, besiruošiantį 
dalyvauti Lietuvių Dienos 
programoje Pasaulinėje Pa
rodoje. Panelė Baronaitė at
vyksta laivu He de France,, 
kuris atplauks į New Yorką. 
vasario 21 d. j

________ -I
Važiuojančius iš Jurbarko) 

į Kauną su prekėmis trokus. 
prieš esamą kalną tenka) ..... .. .................

traukti arkliais. Kalnas sli- kalbėti vokiečių baltų var
dus ir statokas, todėl sofe- fju> vokiečių aiškus agentas,

sas I 
vokiečių agentų, nes vokie
čiai norėjo išgauti sau pa-T • . • ClUl IlUIt U IBL'ČtUUl J3CIU Jd’

L1?TS’\eP.- i lankius kongreso nutarimus nrnora VQQQim ... . °

ginimo ir gesinimo. Klausė, 
ar neturiu gyvatinės.

—Na, ir tu, tėve, norėjai, 
kad aš eičiau tokią žvakę 
pirkti.

—Bet nieko neiškadytų, 
Maike, jeigu nors sykį ir tu 
ką nors apieravotum ant ge
ros intencijos. Žinai, ant su- 
menės buna lengviau, kai 
padarai gerą apierą.

—Bet mano “sumenė” ki
tokia, tėve. Jeigu mane koks 
burtininkas apgautų, tai ji 
neduotų man ramybės.

—Ale žvakių deginimas 
nėra burtai, Maike.

—O kas?'
—Tai tik tokia madą. . , i ,e . 1—■-------—
—Taip, tėve, mada daryti AM F IKAJUŽPROTESTA- 

burtus. Seniau buvo degina- 
I mi gyvi gyvuliai dievų gar-

dus ir statokas, 1 
iriai negalėdami užvažiuoti 
prieš kalną, kinko G—8 ark
lius ir vargais negalais užva- 
žiuo; i.

VO PRIEŠ FAŠISTŲ 
ŠMEIŽTUS. .

____ o_. | bei, o dabar deginamos žva- Jungtinių Valstijų amba- 
—Tai kodėl aš turėčiau ją kės iš gyvulio taukų padary- <

pirkti, tėve? ( 7
—Ant altoriaus reikia pa- taip ir čia. 

statyt.
—Q kam to reikia?
—Tu perdaug cekavas, 

Maike. Koman į bažnyčią, 
tai pamatysi, kad visi dabar 
perka po žvakę ir stato ant 
altoriaus šventam tėvui ke
lią į dangaus karalystę ap
šviesti.

—Ar tai tas kelias eina 
pro altorių?

—Vai, šiur... nausa...
—Išrodo, kad tu pats, tė

ve, nežinai.
-r—O tu, Maike, ar žinai?
—Taip,

Popiežiui jokiu žvakių jau 
nereikia, 
nebemato. Be to, jis neina į 
jokią Dievo karalystę, bet 
guli uždarytas švino grabe, 
ir gulės tenai visuomet.

—Na, tai pasakyk, Mai
ke, kokiems galams mes tas 
žvakes deginam?

—Tur but dėl biznio. Juk 
rakai, kad jas reikia pirkti. 
O kas jas parduoda? Ar ne 
kunigas?

—Jes, Maike. No, zakris
tijonas parduoda.

pirkti, teve?

tėve, aš žinau.

nes jis jau nieko

ir jais pasinaudodami anek
suoti bent Rusijos vakarus. 
Mes važiuodami jau tuos 
tikslus žinojom, bet negalė
jome atsisakyti progos pa
reikšti pasauliui politinių 
Lietuvos žmonių pageidavi- 

Drauge važiavo Ant.

merikos atvažiavo kun. Bar- 
tuška, o vietinių šveicarie- 
čių buvo Daumantas, kun. 
Steponaitis ir Purickis. Dai 
maišėsi Paršaitis-Gabrys.

Proga buvo išnaudota, 
visarn pasauliui paskelbė
me, kad norime but ne
priklausomi, nesurišti jo
kiais ryšiais su kitomis 

valstybėmis.
Tame kongrese bandė

sadorius Phillips Romoj į- 
teikė Italijos užsienio reika
lų ministeriui aštrų protestą 
dėl šmeižtų kampanijos, ku
rią dabar pradėjo varyti 
prieš Ameriką fašistų kont
roliuojama spauda. Dau
giausia esąs šmeižiamas 

JAU 40-TĄ KARTĄ NU- prezidentas Rooseveltas, 
SILAUŽĖ KOJĄ. kuris prižadėjo ginklų de- 

Toronto mieste, Kanadoj, mokratinėms valstybėms.
A..1 T T _ _ 1 _1 v

tos. Kaip tenai buvo burtai,

—Kaip aš žiuriu, Maike, 
tai mudu šiandien nesusiro- 
kuosime. Gudbai.

—Iki pasimatymo, tėve.

gyvena tūlas Harold Gib-’ 
bons, 18 metų amžiaus iau^Į., 
nuolis, kuris šiomis dieno
mis vėl buvo nuvežtas ligo
ninėn su nulaužta koja. Tai 
jau 40-tas toks atsitikimas 
su juo. Kairėj! jo koja yra 
nulužus jau 29 kartus, o dc-' 
šinėji—11 kartų. Mažiausisl 
sukrėtimas ar pasisukimas | 
—ir jo kaulai lūžta. Šį kartą 
jo koja nulužo lipant jam į 
gatvėkarį. Daktarai sako, 
kad tai yra tokia liga, kuri 
paliečia tik kojų kaulus.

KONGRESAS PADARĖ 
GĖDĄ AMERIKAI.

Šį panedėlį Kongresas 
nutarė pertraukti savo posė
di kad išreikšti savo gailestį 
dėl popiežiaus mirties. Kuo
met demokratinės šalies at- 

—O kam jis pinigus ati-'stovybė su visomis davatko-V_Z CAV1 I . *'--------------- • ----- ------------ ---

duoda? |mis nulenkia savo galvą ar-j
—Pinigus tai klebonui šiausios reakcijos atstovui, 

atiduoda. | tai ta šalis turėtų parausti iš1
—O po kiek gi už tas žva- 

kės jus mokat, tėve?
—Po dolerį, vaike. Ir žva

kutės nelabai didelės.
šimtštory už nikelį pusę tu
zino tokių duoda.

—Reiškia, kunigas padarO'South Bostono lietuvių dak- 
neblogą biznį. |tarui Jakimavičiui (Jak-

—les, Maike. Ir tą pačią mauh) •bylą, reikalaudama 
žvake parduoda kelis kar- $10,000 atlyginimo už šu
tus. Kaip tik žmogus nueina žeidimą automobilių nelai-1 
nuo altoriaus tolyn, žak risti-'mė j. Ji sako, kad automobi- 
jonas tuojaus jo žvakę užge- lis, kuris ją sužeidęs, pri- 
sina ir kitam parduoda. Va- klausąs lietuviui daktarui, 
kar jis man skundėsi, kad Nelaimė atsitiko pereitą va- 
net marmatizmą gavęs vie- sąrą, bet byla užvesta, tik šį 
noj rankoj nuo tų žvakių de-.panedėlį.

.'DR. JAKIMAVIČIUS AP- 
p“- SKŲSTAS ANT $10.000.

Tula Martina Mayberry! 
iš Weymouth, Mass., iškėlė

Jakimavičiui

grįžome Tarybom
Šituo aktu Lietuva skel
biama Nepriklausoma, jo
kiais ryšiais nesurišta su 
savo kaimynais, o vidaus 
tvarką pavesta nustatyti 
demokratiniu budu išrink
tam Seimui.

Tas aktas buvo tuoj pa
skelbtas viešai, kas labai su
pykino vokiečius, nes jie vi
są laiką spaudė, kad butų 
viešai paskelbtas 1917. XII. 
11 d. aktas. Vokiečiams 
gruodžio 11 d. aktas, nieko 
napažymint apie konferen
cijas (nes jos kompromituo
tų ir pačią Vokietiją), buvo 
reikalingas dar todėl) kad 
ėjo su bolševikais taikos de
rybos Brastoje. Turėdami 
tokį dokumentą, jie butų ga
lėję Brastoje reikalauti iš 
bolševikų teisės Lietuvai pa
čiai spręsti savo likimą (aiš
ku, kad pagal XII. 11 dva
sią).

Nors mes Tarybon grįžo-

pie okupacinės vokiečių val
džios sauvaliavimus Lietu
voje. Socialdemokratai ga
lėdavo iš laisvosios reichsta
go tribūnos tuos nusikalti
mus kelt aikštėn ir paleng
vint musų naštą. Vokiečiai 
norėjo mums užimponuoti 
savo pramone, nes karinė 
galybė buvo jau neaiškioj 
padėty. Buvome nuvežti 
Mannheiman, anglių kasyk
lų rajonąn, pas Tyseną, ben
drai, buvo rodomas Rūro 
kraštas. Grįžtant, Berlyne 

, matėmės su Cimermanu 
I (vokiečių užs. reik, vicemi- 

', su Davidu (vok. 
soc. dem. atstovu reichsta
ge) ir kaip šešėlis mus visur 
lydėjo baronas von der Rop- 
pas. Roppas kalbino, kad 
mes patalpintume Berlyno 
laikraščiuose pareiškimą a- 
pie Lietuvos ateitį, nurody
dami, kad Lietuva turinti 

i but glaudžiais saitais susi
jusi su Vokietija. Tų siuly- j _____

r?r me? bet Tepasitikėdami' Ta
rybos pirmininku atsisakėm 
įeiti prezidiuman. Tarybos

baronas von der Ropp, bet 
neturėjo pasisekimo.

1917 m. rugsėjo 18—22 d. 
įvyko Vilniuje konferenci
ja. Konferencijoje dalyva
vo 214 atstovų, kurių dalis 
buvo rinkta, o kita dalis 
(dėl laiko sąlygų) kviesta. 
Toji konferencija išrinko 
V. Tarybą ir nutarė, kad 
Lietuva turi but Laisva De
mokratinė ir kad turi but su
šauktas St. Seimas. Konfe
rencijai pirmininkavau aš.

Antrą kartą teko but Vo
kietijoje, jau kaip Tarybos 
vicepirmininku, 1917 metų 
spalių mėnesy. Drauge va
žiavo A. Smetona, d r. šau
lys. Mus lydėjo žinomas Ste-

“Berliner Tageblatt” 615 
Nr. straipsnį “Lietuvos atei- 
ties klausimu, bet jame me-1 pirmininkas buvo musų lai
ko nebuvo užsiminta apie. komas perdaug nuolaidus 
glaudesnius rysius su Vokie- vokiečiu spaudimui. Tuo lai- 
tija. Nors tas straipsnis jų' - xr-, i • j-.i. _ ---------------

nepatenkino, bet laikraštyje 
atspausdino.

1917 m.
Valstybės Taryba priėmė 
nutarimą, 
skelbiasi esanti nepriklau
soma, bet glaudžiais pašto, 
muitų, susisiekimo ir karo 
ryšiais sujungta su Vokieti
ja, keturi Tarybos nariai — 
M. Biržiška, Narutavičius, 
J. Vileišis ir aš — tam griež
tai pasipriešinome ir savo 
parašų nedavėme. Tas savp- 
tiškas aktas buvo įteiktas 
Ob. Ostui Kaune. Grįžę Vil
niun mes pradėjome imtis 
akcijos, kad tas aktas butų 
anuliuotas, kad Taryba nuo 
jo atsisakytų. 13 Tarybos 
narių pasipriešinus, mes ke
turi tuomet išėjome iš Tary
bos. Išėjimą motyvavome’ 
tuo, kad Tarybos nutarimas 
nesutinka su Vilniaus kon
ferencijos duotais įgalioji
mais ir yra priešingas Lietu
vos reikalams.

Apie sausio 26 d., 1918

gruodžio 11 d.

kuriuo Lietuva

kerne motyvuodami: “Da
bartinė Taryba atgyveno sa
vo laiką, reikia šaukt demo
kratiniu budu rinktą konfe
renciją, kuri sudarytų mini
steriu kabinetą. t Ministeriu 
kabinetas turėtų rūpintis vi
sais reikalais ir ruoštųsi su
šaukt Steigiamąjį Seimą.”

1918 metų gale išvažia
vau Utenos apskr., Leliūnų 
valse. į savo tėviškę, kad pa
dėčiau vietoje organizuotis 
demokratiškoms savivaldy* 
bėms. Leliūnų valse, mane 
išrinko valsčiaus tarybon ir 
atstovu j apskrities tarybą.. 
Apskrities taryba mane iš
rinko valdybon, o valdyba 
išrinko pirmininku. Darbo 
buvo begalės, nes reikėjo' 
perimt iš besilikviduojančių 
vokiečių turtą, pradėt tvar
kymosi darbą, kurt savą val
džią, iš savo žmonių. Buvo 
daug neprityrimo, bei dide-B 
lis pasiryžimas nugalėjo vi
sas kliūtis. Tada turėjau pro
gos įsitikinti, kiek neteisin
ga svetimųjų, ir kai kurių 
musų tautiečių, skelbiama 
nuomonė, kad musų kaimo 
žmonės tinką tik savo ama
tui. Jų rimtu darbu, atsidėji-! 
mu ir sugebėjimais turėjau 
stebėtis. i

Gruodžio gale nuvykau 
Vilniun gaut Utenos apskr. 
reikalams pinigų. Pinigus 
gavau, bet turėjau skubėti 
atgal, nes artinosi bolšėvi- 
kai. Dalis vyriausybėj išva
žinėjo1, prasidėjo neramus 
perijodas. II kabinetą sutii 
ko sudaryt M. Sleževičius* 
bet su sąlyga, kad bus tfu- 
spenduota Valstybės Tary
ba ir kad visas Tarybos dar- 
bas pereitų kabineto žinion. 
Ta sąlyga buvo išpildyta^ 
Valst. Taryba perstojo gy-

ku Vilniuje dirbo, kaip mo
kyklų inspektorius, dabarti
nis vokiečių pasiuntinys Lie
tuvai p. Cechlinas.
Galutinai iš Tarybos iš
ėjome 1918 m. liepos 11 
dieną, kada tie patys Ta
rybos nariai, be musų ke
turių, nutarė kviesti Ura
chą Lietuvos karalium.

Jie manė, kad Uracho užuo- . _
vejoje galėsią apsisaugoti vaYysi- .
nuo vokiečiu užmačių. Kilo | Grįžęs Utenon spėjau į- 
griežtas konfliktas. Mes ke- teikti pinigus apskrities vai/ , • i | n Al t irsi tturi paskelbėme, kad
jie po tokio savo nutarimo 
netenka teisės vadintis 
Tarybos nariais, nes su
laužė konferencijos duo
tus įgaliojimus, sulaužė 
Lozanos nutarimus, pa
niekino vasario 16 aktą.

Jie kooptavo, savo nuožiū
ra, musų vieton keturis nau
jus narius ir dirbo toliau. 
i<Jo Pa(lėtis buvau pakviestas
1918 metu rudens. Spalių 29 — ■

*- , *14. pc*vao«x*. A vnv vt CllIlZJUUbl

f J,nun?.s paslM?7a Tiekimo ir Maitinimo minis
teriją. Tai ministerijai rei
kėjo sugebėti iš nualinto 

i krašto surasti resursų aprū
pinti kariuomenę; Per suė
mimo komitetus rinkome 
drabužius, maistą, arklius. 
Reikėjo aprūpinti ne tik ka
riuomenę, bet ir miestų bied- 
nuomenę. Už rekvizuotus 
daiktus ir gyvulius mokėjo
me. Iš Amerikos buvo gauta 
kvietinių miltų, lašinių, kon
servų, antklodžių, karei
viams lovų. Tiekimo minis
terija gyvavo ligi 1919 mė
tų rudens, kai susiorganiza
vo kariuomenės intendan
tūra.

Prisimindamas praeitie^ 
įvykius, iš naujo juos per
galvodamas, dabar giliai 
imu tikėti, kad 1917-18 iri. 
musų krašto istorijoje buvo 
ne tik vieni labiausiai tra-> 
giškų, bet ir kupini gilaus 
pavojaus Lietuvos laisvai 
ateičiai. Visos tame laiko1’ 
tarpy Valstybės Tarybos da
rytos pastangos, pagrįstos 
nuolatiniais' kompromisais, 
nuėjo niekais. Tik 'bendra 
po karo susidariusi! revoliu
cinė situacija ir piriųoj eilėj 
ryžtingas paties krašto žy
gis, pasijutus laisvu, ir noras 
būti pilnais savo krašto šei
mininkais, patikrino realiu^ 
galimumus laisvai kurtis, 
stiprintis ir atlaikyti kraštu 
užgriuvusius pavojus. Tas 
ypatingai man grįžta galvon 
dabartiniu metu, kuomet 
Lietuvoje susidariusi situa
cija, daug kuo primena vo
kiečių okupacijos metus. ,

1918 metų rudens. Spalių 29

grįžt Tarybom Mes. atsisa-

Sukako 130 Metu Nuo Lincolno Gimimo

£

As Lincoln Was inaugurated president in 1860,
Pereitą savaitę Jungtinės Valstijos minėjo Abraomo Lincolno 
tas pats Lincolnas ir jo žmona, o jų tarpe parodyta toji lūšna, 
vaizduotas jo įvesdinimas Į prezidentus, o iš dešinės matosi, kaip žmogžudys Booth teatre šauna jį iš užpakalio. Lincol
nas buvo nušautas užtai, kad panaikino juodveidžių vergiją pietinėse valstijose. Tų laikų reakcininkai nekentė Lincolno 
taip kaip šių dienų plutokratai nekenčia Roosevelto.

An engraving depicting John Wilkes Booth, the actor, firing upon 
President Lincoln in the presidential box of Ford’s theater, Wash

ington. Aurll 14. 1865. / -
gimimo 130 metų sukaktį, šio vaizdelio viršuje yra parody- 
kurioje Lincolnas gimė ir augo. Apačioje, iš kairės, yra at-

Scenc of birth near Hodgenville, 
Ky., In Hardin conn tv.

Abraham Lincoln—born Feb. 12, 
1809: died April 15, 1865.

Mary Todd, later Mrs. Lincoln. 
Bom In 1818, she died In 188?

M

dybai ir turėjau išvažiuoti. 
Greit užėjo bolšeyikai ir su
žinojau, kad Rasikas jieško 
manęs norėdamas suimti. 
Bolševikai plentu ėjo į Uk
mergę, o aš slaptai, užuolan
komis, važiavau Kaunan. 
Bolševikai buvo tik 6 kilo
metrai nuo Jonavos.

1919 m. pradžioje įvyku
sioje konferencijoje nedaly
vavau. į ministeriu kabinetą

. ’ ’ i 1919 m. 
pavasarį. Teko organizuoti
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Įvairios Žinios
LINKSMOS VESTUVES PASIBAIGĖ 

LIŪDNOM ŠERMENIM.
Astuoni žmonės važiavo vie- Matyt, visi buvo katali- 
nu automobilium. Du tapo ( kai, nes palaidoti iš Amster- 
užmušti, o 6 sunkiai sužeisti, damo lietuvių katalikų šv. 

Kazimiero bažnyčios, su 
kun. Židanavičiaus patar
navimais.

Adolfas Šermulis angliš
kai vadindavosi Edward 
Sherman. Jis jau senokai at
važiavęs iš Lietuvos ir ilgai 
gyveno Amsterdame. Pali
ko čia seserį, brolį ir vieną 
seserį Lietuvoje. Rodos, kad 
buvo nevedęs.

Mykolas Milinaitis paliko 
žmoną Petronę, sūnų Leoną 
ir 3 dukteris. Viena jo sesuo 
yra ištekėjusi Detroite už 
Juozo Siurbio.

Amsterdam, N. Y.—N ’toli , 
nuo čią anądien įvyko šiur- j 
pi automobiliaus katastrofa 
kurioj Kazys M čiulis ir Fe
licija Burbaitė buVo užmuš- j 
ti. o šeši kiti asmenys sun- : 
kiai sužeisti, kai kurie labai 
sunkiai. Mat, vienu automo- i 
bilium važiavo 8 asmenys, 
keturi užpakaly ir keturi ! 
priešaky.

Sužeistųjų pavardes Ams
terdamo dienraštis paduoda 
taip: Loretta Bartosik, Teo
doras Kanapė, Casimir Gu- 
towski, Bernice Syrylo (gal 
Šiurilaitė?) ir Thomas Du
nagan.

Viši jauni žmonės, mergi
nos po 17—18 metų am
žiaus, o vaikinai po 20—21.

Visi buvo atvažiavę į Am
sterdamą iš Gloversvillės, 
kur jie gyvena, ir giyžtant 
atgal į Gloversvillę įvyko 
katastrofa. Kadangi auto
mobilis buvo jau senas, o 
važiavo 8 žmonės, tai truko 
priešakinė rysorų sukaba 
(shackle), ir Kazys Mičiu- 
lis, kuris sėdėjo prie vairo, 
neteko kontrolės. Mašina vi
su savo sunkumu, su aštuo- 
niais žmonėmis, atsimušė į 
stulpą taip smarkiai, kad 
žmonės (išlakstė į visas pu
ses; ■'!

Kodėl tiek daug žmonių 
vienu automqbilium važia
vo, angliškas laikraštis ne
paaiškina, bet kai]) “Kelei
viui” praneša užsimušusio 
Kazio Mičiulio tėvas, tai iš
rodo, kad čia butą vestuvių. 
Jis rašo: į

t. ‘/Nuo j.appnų karo, pabė
gau Amerikon ir čia apsiže- 
nijaii su Marijana Kulakov- 
skaja, rusiška panele. Pir
mas sūnūs gimė Benedikt 
Mičiulis, bet už 3 dienų mi
rė.-Antras gimė Kazimir Mi
čiulis, o trečias — Čester 
Liudvik Mičiulis. Viskas 
ėjosi gerai. Bet štai, New 
Yorko vagis pavagia mums 
2,000 dolerių. Marijana Mi
čiulis iš gailesčio miršta šir
dies liga. Aš, čalis Mičiulis, 
pasilieku našlys su dviem 
vaikais. Atiduodu vaikus 
auginti nabašninkės sese
riai, o pats dirbu žydo gar- 
barnėj. Sūnūs Kazimieras 
pernai baigė mokyklą ir aš 
jam liepiau stoti Amerikos 
kariuomenėn. Sūnūs eina. 
Bet tenai nepriima, nes per- 
dideli’s—7 pėdų ir sveria 
240 svarų. Tada liepiu jam 
ženvtis. Taigi į seną jo karą 
prilipo mergų ir vyrų ir išva
žiavo veselijų keltf. Ir aš, 
senas tėvas, neužilgo gaunu 
žinią, kad jau po Vestuvių— 
mano sūnūs Kazimieras be 
ausų ii) be nbsies.”

čia yra parodytas Talcahuano uostas Čilės respublikoj, kur 
šiomis dienomis buvo bąisus žemės drebėjimas. Po žemės 
drebėjimo iš šito miesto beveik nieko neliko.

kų organizacijos suruošė 
milžinišką demonstraciją, 
kurioj dalyvavo 150,000.

Demonstracija prasidėjo 
.. rr nuo tos vietos, kur buvoDemonstracija lamą sprogus minėtoji provokaci

nė bomba, būtent, Market ir 
Stuart gatvių kertėj. Kai 
demonstracija atėjo ties Ci
ty Hali, joje galėjo būti jau 
175,000 žmonių, čia ji su
stojo ir prasidėjo prakalbos. 
Pirmininko vietą užėmė val
stijos senatorius John F. 
Shelley. Tribūnoj pasirodė 
visa eilė kalbėtojų, pirmoj 
vietoj pats Tamas Mooney, 
paskui jurininkų organiza
torius Harry Bridges, kurį 
reakcininkai dabar nori de-|^a 
portuoti, leitenant-guberna-1 žmonės, 
torius Patterson ir kiti. Bet 
klausytojai daugiausia gau
dė Tamo Mooney žodžius. 
Jis pareiškė, kad kartuves 
jam ruošė ir paskui kalėji
me iki šiol išlaikė ne kas ki
tas, tik gazo ir elektros 
kompanija. Jis ragino dar- 

’ bininkus dabar daryti spau
dimą į Californijos Vyriau
si Teismą, kad butų paliuo- 
suotas ir Warren Billings.

Drulčnu Bemokslis, 
r - --------- i—
AMSTERDAM. N. Y.

Mooney Paleidus.
SAN FRANCISCO, CALIF.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta apie tą demontraciją, ku
rią San Francisco darbinin
kai įtaisė Tarną Mooney iš 
kalėjimo paleidus. Man gi 
teko matyti ją savo akimis, 
todėl noriu pranešti apie ją 
plačiau.

Tamas Mooney ir jo drau
gas Warren Billings buvo į- 
mesti kalėjimai! da 1916 
metais. Juos kaltino padė
jus tą bombą, kuri tuomet 
sprogo militaristų parodoj, 
užmušdama ir sužeisdama 
daug žmonių. Nors niekas 
tuomet nežinojo ir dabar 
tikrai nežino, kas tą bombą 
padėjo, bet kadangi Moo
ney ir Billingsas buvo veik
lus unijų organizatoriai ir 
spyrė kapitalistus kelti dar
bininkams algas, tai kapita
listai ir nutarė jiedviejų nu
sikratyti. Juodu apkaltino 
padėjus tą bombą ir arešta- -----

prisiekė1 Traukinys užmušė Antaną 
Babrauską.

Čia buvo liūdnas įvykis. 
Traukinys užmušė Antaną 
Babrauską, 47 metų am
žiaus lietuvį, kuris gyveno 
su savo šeimyna po numeriu 
13 Morris st. Vieną subatos 
vakarą jis išėjo ir nesugry- 
žo. Nedėldienio lytą irgi 
nepasirodė. Žmona pradėjo 

įlinkai pradėjo kelti protes- rūpintis. Pamačiusi anglis
tus prieš Mooney ir Billing- kam laikrašty, kad ant gelž- 
so žudymą, tai gubernato- kelio buvo rastas užmuštas 
rius pakeitė mirties bausmę! nežinomas vyras, ji nusiuntė 
amžinu kalėjimu. I savo vaikus pas graborių pa

ir taip jiedu buvo palai- žiūrėti kaip jis išrodo.
(loti į gyvųjų kapines. 
po 22 metų pavyko Mooney 
išlaisvinti. Tai padarė nese
nai išrinktas Califo’niios 
gubernatorius Olson. Taigi, 
išėjus Tarnui Moo’iey iš ka
lėjimo, 8 sausio di.’ną San 
Franciscos mieste daibinin-

kad New Yorko traukinys 
dumia i Detroitą, nes tą va
karą ir naktį siautė sniego 
pūgos.

Velionis dirbo Amsterda
mo šluotų dirbtuvėj. Paliko 
žmoną Uršulę ir keturias 
mergaites. Jo sesuo, Petronė 
Babrauskaitė, buna pas kun. 
Židanavičių už gaspadinę.

Ch. Mičiulis.

DETROIT, MICH.
State scenoj “Žentus iš 

Amerikos.”
Dailęs Choras 5 vasario

i čia statė scenoje komediją 
“Žentai iš Amerikos.” Vai
dino choro nariai: F. Dilys. 
A. Dilienė. J. Pilka, Nellie 
Seder, G. Rashka ir Marė 
Jorkus. Visi atliko savo ro
les gerai ir publika turėjo 
labai gardžių juokų. Po to 
choras sudainavo 3 dainas ii 
pakvietė estiadon p-lę Jea- 
nę Tamulytę, kuri buvusia
me cho>o piknike iš 19 kon- 
testančiu buvo išrinkta kaip 
gražiausia lietuvaitė. Choro 
pirmininkas Rashka dabar 
perstatė ją publikai, o choro 
raštininkė Nellie Seder įtei
kė jai bukietą gėlių. Publika 
pasveikino ją delnų ploji
mu.

Po to choras sudainavo 
da vieną dainą ir tuo vaka
ras užsibaigė. Publikos bu
vo pilna salė ir chorui atliks 
gražaus pelno.

Kliubo narys.

Jis Jau Nebelaimins Fašistų

Popiežius Pijus 11-tasis, kuris taip karštai laimino kruvi
nuosius Mussolinio žygius Etiopijoj ir Ispanijoj, pereita sa
vaitę jau užbaigė savo dienas.

vo. Policija pristatė kreivų 
liudininkų, kurie j 
matę Mooney su Billingsu 
tą bombą dedant, ir kapita
lo reikalus ginantis teismas 
pasmerkė abudu darbinin
kų vadu pakarti. Nors vė
liau visi liudininkai prisipa
žino, kad jie teisme liudijo 
kreivai, policijos primokyti, 
bet tai jau nieko negelbėjo. 
Kai visos Amerikos darbi-

SCOTTVILLE, MICH.
Didžiausia lietuvių ūkinin

kų kolonija.
Čia bus bene didžiausia 

lietuvių ūkininkų kolonija 
visoj Amerikoj. Ūkininkai 

daugiausia pažangus 
, daug yra “Kelei

vio” skaitytojų ir nemaža 
tarp jų veikimo, tik retai 
kas į laikraštį parašo. Sene
lis kitąsyk da parašydavo, 
bet dabar jau paseno ir ne
primatė; žada akiniuš pirk
tis.

Pernai rudenį įsteigėm 
čia piliečių kliubą ir jis ne
blogai veikia. Vėliau įstei
gėm ir kliubo chorą, prie 
kurio prisirašė gražaus jau
nimo, tik bėda, kad neturim 
mokytojo.

Dabar Lietuvių Ūkininkų 
Draugija rengia balių 18 va
sario lietuvių salėj. Teko 
girdėti, kad draugas Pilypas 
ruošia tam baliui programą, 
tai jau reiškia, kad juokų 
bus į valias. Sakoma, kad ir 
Tėvas su Maikiu žada būti. 
Na, pamatysime. Senelis.

MIRĖ PAGARSĖJĘS 
KORIKAS.

Pereitą sąvaitę Washing
tone mirė 80 metų susilau
kęs I. O. McŲee, pagarsėjęs 
Amerikoj korikas. Jis pa
garsėjo 46 metai atgal, kuo
met jam teko Mississippi 
valstijoj karti pasmerktą 
Vilių Purvį. Kilpa tuomet 
nusmuko ir Purvis nukrito 
po kartuvėm gyvas. Korikas 
McGee norėjo užsitempti jį 
ant kartuvių iš naujo, bet 
minia neleido, sakydama, 
kad teismas nuteisė tik sykį 
tą žmogų pakarti, o ne du. Ir 
Ptirvis buvo paleistas liuo- 
sas. Vėliau pasirodė, kad jis 
buvo visai nekaltas, nes at
sirado kitas žmogus, kuris 
prisipažino padaręs tą. pra
sižengimą, už kurį Purvis 
buvo nuteistas mirti.

VOKIETIJOJ AUGA 
BRUZDĖJIMAS.

Atvykęs į New Yorką bu
vęs Vokietijos socialdemo
kratų dienraščio “Vonva- 
ertso” redaktorius draugas 
Stampfen sako, kad žmonių 
bruzdėjimas prieš fašistų 
diktatūrą Vokietijoj kas die
na darosi vis didesnis ir, 
anksčiau ar vėliau, Hitlerio 
režimas žlugsiąs.

SEATTLE, WASH.
Mire Ona Janiškaitienė.

PAJIEŠKOJ1MAI
Pajieškau savo pusbrolio ?\UGUS- 

T1NO KAZLAUSKO, jis paeina iš 
Budniunų dvaro, Joniškio parapijos, 
Šiaulių apskričio, 1930 m, gyveno 
Brooklyne, dabar nežinau kur randa
si. Kurie žinote kur jis yra, meldžiu 
pranešt jo adresų, arba pats lai atsi
šaukia, turiu labai svarbų reikalų. 
Už pranešimų busiu dėkinga.

Julijona Kripaiticnė 1
1337 East 5-th st., Brooklyn, N. Y.

Enumclaw miestelyje, netoli 
nuo Seattle, mirė 79 metų am
žiaus susilaukusi Ona Janiškai
tienė. Senutė paliko dvi ištekė
jusias dukteris; viena jų gyve
na Taėomoj, o kita Grahame, ši
toj pačioj valstijoj. Bet pas 
dukteris sena motina negalėjo 
gyventi, tai gyveno pas sveti
mus, kur ir numirė. Viena duktė 
atvažiavo ant pakasynų ir, susi
rinkus visus likusius motinos 
daiktelius, išsivežė su savim. O 
kita duktė nei į šermenis neat
važiavo; mat. buvo motinai sko
linga $500, tai gal bijojo, kad 
nabašninkė nepaprašytų skolos 
palaidojimo išlaidoms apmokėti.!

Aš patarčiau visiems seniems j 
tėvams, kad neatiduotų paskuti- ■ 
nio cento vaikams, nes taip gali žint su doru lietuviu vaikinu 
atsitikti ir kitiems. j

Velionė prigulėjo prie šv. Ra- rimtų laiškų. 
I. .. . .. , P. O. Box 255.zanciaus D-jos, bet si draugija 
pašalpos ligoje nemoka, tik ski- 1 
ria $50 palaidojimo išlaidoms. 
Kunigėlis atsisakė šermenyse 
patarnaut, nes permažai buvo 
pinigų. Da gerai, kad atsirado 
žmoniškas graborius, tai palai
dojo už tiek, kiek buvo.

L. Labunskis.

(1) J. Sabaliauskaitė pajieško savo 
brolio JUOZO SABALIAUSKO, kilęs, 
iš Joniškio vai., Šiaulių apskr., prieš

j. 15 metų gyveno Chicagos mieste.
(2) L. Vilčiauskaitė pajieško dėdės' 

IGNO VILCIAUSKO.
(3) Pranas Budrevičius pajieško 

pusbrolių: ADASIAUS ir ANTANO 
NARKEVIČIŲ, kilę iš Aičiunų kaimo.1

Visų jieškomų asmenų prašoma at
sišaukti šiuo adresu: Rua da Mooca,’ 

1721, S. Paulo, Brazil (pridėti pa- 
jieškotojo pavardę).

APSIVEDIMAI.
Lietuvaitė mergina noriu susipa 

u tikslu 
apsivedimo. Su pirmu laišku prašau 
prisiųst paveikslą; atsakysiu tik ant'

' ’ " . M. M.,

Pajieškau apsivędimui merginos' 
arba našles be vaikų, nuo 30 iki 40 
metų; aš esu 42 metų, turiu gerų dar- 
bą, gaunu po $200.00 ant mėnesio 
ir turiu gerokai pinigų ir namų, esu 
5 p. 11 col. aukščio, sveriu 175 sva
rus, linksmo budo. Geistina, kad pri
siųstų ir paveikslų Su laišku. Aš gy- 

. venų kur žiemos nėra. Rašykit šituo 
antrašu: A. J. (8)

253 Broadway, So. Boston, Mass.

• Vai- 
Tik kai tuoj pažino savo tėvą.

Kaip Babrauskas pateko 
po traukiniu, tikrai niekas 
nežino. Vieni mano, kad jis 
norėjo pasirinkti pribarsty
tų anglių ant geležinkelio, o 
kiti spėjo kad jis ėjo skersai 
geležinkelį ir nepastebėjo,

Išdavikas ir Galvažudys

KITOJ NELAIMĖJ ŽUVO 
3 LIETUVIAI.

Apie tą patį laiką, kai Mi
čiulio automobilis sudužo su 
8 žmonėmis, netoli nuo Am- 
steimado įvyko ir kita pana
ši katastrofa. Čia buvo už
muštas 54 metų amžiaus 
Mykolas Milinaitis. 44 m. 
amžiaus Adolfas Šermulis 
ir 37 metų amžiaus Tęsė Ko- 
nieczny, po tėvais Rubaze- 
vičiutė.

Kaip šita nelaimė Įvyko 
niekas tikrai nežino, nes iš 
keturių važiavusių žmonių 
išliko tik vienas gyvas, bet 
jis taip sužeistas, kad negali 
kalbė'i, taigi ir paaiškinti 
negali. ,

Policija sakosi radusi jų 
automobiliuje 3 kvoitines 

.bonkas alaus ir vieną jau iš
gertą bonką degtinės. Taigi 
galimas daiktas, kad šita 
degtinė ir buvo nelaimės 
priežastis.

Čia parodytas gen. Franco, ar šiaušis savo šalies išdavikas 
ir kruviniausiš savo tautos galvažudys. Sakoma, kad da
bar jis apsiverkė, kai išgirdo, kad popiežius, kuris laimino 
jo kruvinus žygius, jau pakratė kojas.

SVARBI NAUJIENA 
DĖL TŲ. KURIE SERGA 

IR NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazeliio SPECIAL 
HERBS K. A. Tik kų naujai iš
rastos. Toji gyduole gerai vei
kia. Suvalnina kad ir kiečiausius vi
durius.' Reguliuoja ir taiso vidurius, 
išvaro gesus. stabdo skaudėjimus po 
krutinę ir šonuo-e, valo kraujų, stab
do galvos skaudėjimų ir galvos svai
gimų. Reguliuoja šlapumų, gelbsti 
gerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių, 
neprilyginamai geresnė už visaš ki
tas arbatas. Ji padarys tokį darbą, 
kokio jokiu kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 30c. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 30e galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dyi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Reumatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame 
per paštą visur. I Kanadą pasiunėia- 
me 5 pakelius už $1.25. Pinigus nja- 
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KAZELLS BOTANICAL CO.. 
Botanic Druggists—Herb Specialists

26 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS. Įgali gaut puikų kambarį, su valgiu ir__ ____
šioje knygoj telpa daugybė naujų, ; apskalbimu. Esu nevedus, gera gas'-| o Box III

labai gražių ir juokingų monoligų ir padinė. Su patikimu savo metų vai- j 
deklamacijų. Visokios temos; darbi- Į kinu sutikčiau ir apsivesti. Aš esu 41 
ninkiškos, revoliucioriieriškos, tautiš- i metų. Iš apielinkčs prašau atsilankyt 
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos, i ypatiškai. S. J., 2269 Finley st., 
Visos skambios. Visos gėręs. Tinka (jn Rear vienus tropus) Detroit, Mich 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, ........................ 25c. !

Darbininkas ant Ūkės
Kuris moka abelnai visokį darbį 

ant farmos, kreipkitės laišku šiuo 
adresu: V. BLAŽĮ S, (8

Halt, Mich.

S. J., 2269 Finley st.
BLOGA' KEUMATJm

SKAUSMAI MANI STAČIAI 
dpeoTO7A«o Aautwre

Ar Buvo Kristus? į
Išėjo iš spaudos nauja knyga, iffl

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

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

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu-
.. ..................... cen-

: ar-

Moteris ir Socializmas. Parašė August
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
1 kalboje tame svarbiame klausime.

Pusi. 429. 1n1" m. . ....... $2.06

aS PARDUODU DAUGIAU
PAINtXPELUIUO.’.l&ur
vti$nj B»y‘AMo-.A%r1f«r
A<A>VArZMC MW'Z'AS A
TtXIJ VAISUS X ą

>.A0 < Aj PATS J]
naudoju r^\

Naudojamos visame pasaulyje nuo 1867 mėty »

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

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

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

ri III puslapių. Kaina tiktai 35 i 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise 
ba pas

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

CHICAGO. ILL.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
PIRMAS POPIERAS.

Daugelis mano, kad prašant 
pirmųjų popierų reikalaujama 
atvažiavimo į Suv. Valstijas pa
liudijimo, ir prašo patarimų, 
kur tokį paliudijimą gali gaut. 
Tikrenybėje tokių paliudijimų1 
pačiam jieškot nereikia.

Norint gaut pirmas popieras, 
reikia padaryti taip: Reikia 
gaut iš bile Natūralizacijos ofi
so blanką, vadinamą Form 
A-2213. Atsakius ant visų pa
klausimų, nunešt tą blanką sa
vo distrikte į Immigration and 
Naturalization ofisą. Jeigu Na
tūralizacijos ofisas toli, tą blan
ką galima nusiųst paštu. Siun
čiant paštu, reikia pridėt dvi

savo fotografijas 2>ix3 col. di
džio.

Bet kurie yra atvažiavę į 
Suv. Valstijas po birželio 29 d., 
1906 metais, tie turi pridėt ir 
pinigišką perlaidą (money or
derį) $2.50, vardu Commissio
ner of Immigration and Natu
ralization. Ir pagal paduotas 
aplikacijoj informacijas natū
ralizacijos valdininkai patys 
išgaus atvažiavimo certifikatą, 
kuris yra reikalaujamas nuo 
prašančių pirmų popierų. Tas 
certifikatas jau bus dalis natū
ralizacijos rekordo, kurie nori 
tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiais.

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

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

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

i
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Moterims Pasiskaityt
A ŠI SKYRIŲ TVARKO

=== M. MICHETSONIENĖ. ====_

PIRMUTINĖ LIETUVĖ 
MASSACHUSETTS 

ISTORIJOJ.
Amerikoje yra tokia or

ganizacija, kuri savo tikslu 
laiko leisti atskiru valstijų 
istorijas. Tokiuose raštuose 
yra nušviečiama valstijų 
praeitis ir žymesni asmenys, 
kurie savo intaka ar veikla 
yra prisidėję prie tų valstijų 
vystymosi ar gyventojų ju
dėjimo. Ši organizacija va
dinasi American Historical 
Society. Ji yra išleidusi jau 
4 tomus ir Massachusetts 
valstijos istorijos — “Ths 
Story of Massachusetts.’ 
Ketvirtame tome telpa žy
mesnių šios valstijos žmonių 
biografijos, kuru tarpe gana 
žymių vietą užima ir gerai 
mums žinoma adv. Zuzana 
P. Šalnienė. Per visą pusla
pį yra įdėtas jos atvaizdas 
ir labai gražus po juo apra
šymas. Tarp kitko ten skai
tome (anglų kalba):

“Gimusi Lietuvoje, p. Šal
nienė atvyko į šią šalį su sa
vo tėvais 1901 metais. Šei
myna apsigyveno Worces- 
teryje ir čia ji įsigijo moky
klose dalį savo pradžios 
mokslo. Vėliau, 1921 me
tais, ji baigė jau Bostono 
Universitetą su Teisių Ba- 
kaliauro laipsniu. Tais pa
čiais metais ji susituokė su 
Antanu O. Šalna, kuris at
vykęs Bostonan pradėjo 
praktikuoti teisę kartu su 
F. W. Mansfieldu, vėliau 
buvusiu Bostono majoru.

“1923 metais p. Šalnienė 
pradėjo praktikuoti teisę 
kartu su savo vyru ir tebe
praktikuoja dabar. Savo 
nuopelnais profesijai p. Šal
nienė yra įsigijusi tarp savo 
kolegų tokį gerą vardą ir 
pagarbą, kad ji yra jų ren
kama daugeliui svarbiu pa
reigų. Pavyzdžiui, ji yra bu
vusi Massachusetts Moterų 
Advokačių Draugijos pirmi
ninkė, ėjo tokias pat parei
gas Bostono Zonta Club’e ir 
buvo tarptautinė Kappa Be
ta Pi Legal Sorority prezi
dente.“

Toliau seka visa eilė kitų 
amerikoniškų organizacijų, 
daugiausia moterų, kuriose 
p. Šalnienė ėjo ar tebeina 
vadovaujančias pareigas.

1936 metais p. Šalnienė 
buvo išrinkta į Tarptautinį 
Biznio ir Profesijos Moterų 
Kongresą Paryžiuje, kur ji 

atstovavo Jungtinių Valsti- 
' jų profesionales moteris, o 
1937 metais ji buvo išrinkta 
Bostono profesionalių mote- 

įrų organizacijos prezidente.
Mes nežinome daugiau to- 

;kių motei ų, kurios atvyku- 
įsios iš Lietuvos butų pasie
kusios taip žymios vietos 
amerikiečių tarpe, kaip mu
šu kaimynė, advokatė Zuza
na Šalnienė.

ri patikti, nori rasti sau sim
patijos jausmų, nori but my
lima.

Bet yra moterų, kurios no
rėtų kerėti, žavėti visus vy
rus, visiems patikti ir tai tik 
dėl to, kad apie jas kalbėtų, 
joms komplimentus bertų, 
dažniau jų vardą minėtų. 
Tokios moterys dirbtinu bil
du nori įtikti vyrams. Jos 
dažo plaukus, veidą, praš- 
matnais drabužiais rengiasi, 
kad tik atkreiptų į save vy
rų akis. Kai to maža—jos 
imasi kitokių priemonių. 
Pradeda vaidinti meilę, ap
simeta įsimylėjusiem, nesi
gaili gražių, meilių žodžių 
ir jautrių, daug žadančių 
žvilgsnių.

Naivus jaunikaitis kartais 
ir susižavi tokiu flirtu. Jis 
liūsta, kenčia, o ji nusisuku
si juokiasi ir maloniai šyp
sos kitam.

Toks noras vylioti vyrus 
nėra įgimtas moteriai, tai 
jau yda, tuštumas.

Šio.s silpnybės reikėtų 
vengti. Juk yra daug gražes
nių, kilnesnių tikslų ir sieki
mų, kuriems reikėtų laikas 
pašvęsti. Tuščias, betikslis 
kokietavimas ne tik neatne
ša moteriai garbės, bet, prie
šingai, pažemina jos vardą. 
Toks moterų žaismas kitų 
širdimi tik įrodo jų dvasios 
ubagystę. Pagaliau, žaisti 
kieno nors jausmais yra ne
dora pramoga ir už ją daž
nai tenka tom pačiom mote
liui pamokėti. Vyrai kerš
tingi. Jie sužinoję, kad buvo 
vyliojami tik tam, kad pasi
juoktų jų širdimi, nustoja, 
ne tik mylėję, gerbę, bet 
ima viešai niekinti tą mote
rį, dažnai jai keršyti. Dėl to 
kyla daug įvairių nemalo
nių konfliktų, kurių priežas
tis buna moters tuštumas. 
Kilni, dora moteris privalo 
savus jausmus branginti, ne
sišvaistyti jais į visas šalis, o 
kitų neniekinti, bet pagerb
ti juos. Meilė, tai didelis 
žmogaus turtas. Meilė gra
žina, kilnina moterį, o me
las, apgaulė žemina. Pasi- 
stengkim, kad musų širdyse 
butų daugiau taurumo, gra
žiųjų moters įgimtų savumų. 
Tuštumą, kokieteriją pa
meskim. Tai žemina musų 
vardą.

TUŠTUMAS. KURIO R1M 
TOS MOTERYS TURĖTU 

VENGTI.
Žmonės turi daug peikti

nų ydų, bet iš visų blogiau
sia musų silpnybė bene bus 
tik tuštumas. Pas moteris 
pasireiškia ypatingas tuštu
mo bruožas—tai noras pa
tikti vyrams.

Žinoma, tas noras pats 
per save nėra jokia yda. Tai 
yra jau toks gamtos įstaty
mas, kad moteris stengiasi 
patikti vyrui, o vyras mote
riai. Ir šito įstatymo niekas 
negali pakeisti.

Pas moteris dažnai sutin
kamas vienas ryškus tuštu
mo brfložas, tai noras patik- 

vyrams. Labai dažnai tas 
jausmas yra natūralūs ir 
sveikas. Kiekviena jauna 
mergelė nori patikti savo 
širdies išrinktajam. Visai Į 
natūralu, kad ji stengiasi 
būti jam žavi, maloni. Ji no

MOTERYS GALI PASI
LINKSMINT IR BE VYRŲ.

Nelabai senai “Keleivio” 
draugai Brazaičiai, kurie 
gyvena Dorchesteryje (Bos
tono priemiestis), iškilmin
gai minėjo savo vedybų 25 
metų sukaktį. Bankete, ži
noma, dalyvavo vyrai ir mo
terys. Bet vėliap draugė 
Brazaitienė sukvietė to ba
liaus užbaigtuvėms vienas 
tik moteris, artimesnes savo 
drauges. Susirinko labai 
gražus būrelis progresyvių 
moterų ir prie geros vaka- 
lienės labai smagiai pralei
do vakarą.

Paprastai yra manoma, 
kad moterys be vyrų negali 
turėti “good time.” O čia 
buvo kaip tik priešingai. Vi
sos džiaugėsi, kad nors sykį 
joms pasitaikė proga susi
rinkti be vyrų ir laisvai išsi
kalbėti. Mat, kai moterys su
sirenka _ su vyrais, tai tada 
tik vyrai “turi fliorą:” jie 
kalba, jie dainuoja, jie juo
kus krečia, o moterys tik 
klausytis ir tylėti. Ir kur tu 
čia, būdama moteris, vyrą 
“subytysi!” Užtai gi kai jos 
čia susirinko vienos pačios, 
tai jau jos buvo visas 
“show.” Ir jos tikrai jautėsi 
linksmos.

Tačiau įdomu buvo paste
bėti, kad jos daugiausia kal- 

[bėjo apie vyrus. Viena kal- 
į bėjo, kad jos Petras jai gra- 
žiausis; kita gyrėsi, kad jos 
Vincas esąs labai jai geras;

Šauniai Išvaizdai Esą Butini Blizgučiai.

New Yorko ir Hollywoddo madų kūrėjai sako, kad'šauniai drapanų išvaizdai būtinai esą rei
kalingi blizgantis papuošalai. Buvo laikas, kuomet blizkučiais pasipuošusi moteris buvo 
vadinama "Kalėdų Eglaite.” Dabar jau kitaip. Kuo daugiau blizgučių, tuo gražiau. Kaip 
matome iš šito vaizdelio, blizgalai gali but nešiojami visaip: po kaklu, ant vieno peties, 
prie krutinėk ir tt. • '

POLEMIKA IR KRITIKA.
lietuviai surengė puotą kad 
įteikus jam iš Lietuvos at
vežtą Smetonos medalį. Kel
ly “nebuvo namie.” Antrą
syk teko pokilis rengt, kad 
prisitaikius užkabint jam tą 
Smetonos dovaną; už ką— 
niekas nežino!

Abelnai, Kelly lietuvius 
ignoruoja, o betgi tūli musų 
politikieriukai liežuvius vyz- 
gina, kad Kelly demokratas.

’’ I Daugumas piliečių žada 
muu p.ucių paziuru, žmonis-l^lsuot UŽ republikoną 
ko jausmo ir gana nuoširdus Greeną. Jis bem nezino- 
žemajai, t. y. skurdžiu luo- ĮTiasį na, o blogesnis uz da
mai. Tačiau jo gelbininkas ; bartini majorą vistiek jau 
Garneris irgi demokratas, o negalės buti.^ 
Roosevelto nusistatymui ir I ~ 
veiklai priešingas. T’----- 1
veltas nori padėti 
biams, o atgaleiva Garneris 
gina turčių reikalus. Tokių 
demokratų yra daug kurie 
nepritaria, o kenkia Roose
velto veiklai. (Visi tai žino. 
—Red.) Iš kitos gi pusės y- 
ra daug pažangių ir nuošir
džių žemajai luomai repub
likonų, kurie pritaria ir pa
laiko prez. Roosevelto su
manymus ir veiklą. Kaip tik 
už tokius turime balsuot ir 
kitus paragint taip dai-yt. 
(Bet jeigu tokių yra, tai re
akcinė republikonų partija 
jų nestato savo kandidatais. 
—Red.). Manau, kad už to
kius ir komunistai ragino

Balsuokime už pažan
giuosius.

Kai kas bara komunistus, 
kam jie prakalbose ragina 
balsuot už republikonus. Pa
viršutiniai žiuri mano, kad 
demokratais pasivadinę, tai 
jau visi geri ir nuoširdus že- 
majai luomai, tačiau taip 
nėra; tikrovė kitokia. (Nie
kas to ir netvirtina.—Red.)

Prezidentas Rooseveltas, ■ 
kaipo demokratas, yra as-, 
muo plačių pažiūrų, žmonis-'

__ 1.1 Demokratiškai nusiteiku- 
Roose-1 šiem pažangiečiam patarti- 
bedar- na tėmyt ir sekt Darbo Be- 

partinės Sąjungos (Labor’s 
Non-Partizan League) re
miamus kandidatus į valdi
ninkus. Toji nepartinė są
junga susideda iš pažangių
jų draugysčių, profesionalų, 
visuomenininkų, demokra
tų ir republikonų; ji į parti
jos vardą nežiūri, o žiuri į 
asmenybę ir nusistatymą, 
t. y. žiuri, ar numatytas kan
didatas sutinka su prez. 
Roosevelto pažiūrom ir vei

kla. Pakruojietis.

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

tiečia įdomavo, ką jos Liud
vikas pasilikęs namie vienas 
veikia, ir tt.

Taigi moterys gali pasi
linksminti ir be vyrų, nors 
visviena vyrai iš galvų joms 
neišeina. Ten buvusi.

ŽODIS ŠIO SKYRIAUS 
SKAITYTOJOMS.

Mes žinom, kad šį skyrių 
skaito daug moterų ir ne 
viena jų norėtų savo nuo
monę pareikšti arba paklau
sti kokių klausimų, bet ne
drįsta, nes mano, kad nepa
taikys parašyt kaip reikia.

Šitokios baimės ar nedrą
sos reikia nusikratyti. Kiek
viena gali drąsiai rašyt ir 
aiškiai savo mintį išreikšti. 
Jeigu rašybą reikės pataisy
ti, redakcija mielu noru pa
taisys.

Jeigu skaitytoja nesutin
ka su kokiu straipsniu šiame 
skyriuje, ji gali parašyt kri
tiką ir išreikšti savo nuomo
nę. Šio skyriaus redakcija 
šitokių raštų labai pagei
dauja. Mes norim, kad mo
terys diskusuotų ir kritikuo
tų, kas joms nepatinka.

Be to, kiekviena skaityto
ja gali parašyti ir privačiai 
paklausti redakcijos patari
mų. Tokie raštai į laikraštį 
nebus talpinami, bet atsaky
mas bus duotas laišku.

Tik prašome visuomet pa
duoti savo vardą ir adresą. 
Rašant tokius laiškus patar
tina pažymėti ir ant konver- 
to, kad tai yra Moterų Sky
riui, tuomet niekas kitas to 
laiško neskaitys, kaip tik 
Moterų Skyriaus redakcija.

PARNEŠĖ ŽMONAI 
GYVATĘ.

Oklahomos valstijoj tūlas 
Daniel Hill kreipėsi į teismą 
prašydamas divorso. Jis kal
tino savo žmoną pametus jį. 
Ji apleidusi jo namus ir ne
benorinti grįžti su juo dau
giau gyventi.

Bet kai jo žmona buvo pa
šaukta teisman pasiaiškinti, 
tai ji papasakojo šitokią is
toriją: Aš, sako, negaliu su 
juo gyventi, nes aš jo bijau. 
Tą vakarą, kai aš jį pame
čiau, jisai parsinešė bakse 
didelę barškuolę gyvatę 
(rattle snake) ir pradėjo ją 
erzinti, sakydamas, kad kai 
ji labai įpyks, tai jis apvy
niosiąs ją apie mano kaklą. 
Bet kai jis norėjo man ją 
ant kaklo užmesti, tai gyva
tė įgylė jam pačiam į ranką. 
Tuomet jis ją metė žemėn ir 
išbėgo pas daktarą. Aš taip

persigandau, kad bijojau ir 
nakvoti namie. Taigi pasi
ėmiau savo drapanas ir iš
ėjau. Ir daugiau pas jį ne- 
gryšiu, pareiškė moteris tei
sėjui.

Teisėjas vyrui divorso ne
davė, bet leido moteriškei 
gyventi atskirai, o vyras turi 
duot jai užlaikymą. Taigi 
laimėjo moteris.

Pasauly yra visokių idijo- 
tų, ir nelaiminga ta moteris, 
kuriai toks idijotas pasitai
ko.

MERGAITEI.
Tu kaip žiedas graži, 
Tau veideliai rausvi, 
Ir akutės tau melsvos kaip lino. 
Aš ilgiuos vis jų, 
Tų akių mėlynų, 
Jos gyvenimo vargą skandina 
Tu švelni ir linksma. 
Iš krutinės daina
Tau plaukia kas vakaras, rytas, balso 
Aš klausaus tos dainos

balsuot, kad komunistai ra
gintų už atgaleivius balsuot 
—negirdėjau.

I Ve, Illinois valstija perei- 
'• tam rudeny išrinko į J.V. se

natorius Scott Lucą. Jis de
mokratas, betgi senate bal- 

■ savo su atgaleiviais senato
riais už sumažinimą kreditų 

| WPA darbams, ir tik vieno 
dauguma (sakysim 

dem. Luko) bedarbiams at-

NEV1SADA VYRAI 
KALTI.

Moteiys dažnai kaltina 
savo vyrus, kad jie jų nemy
li. Žinoma, yra netikusių 
vyrų, bet yra ir moterų tokių 
pat. “Keleivyje” teisybė bu
vo parašyta, kad jeigu mo
teris bus protinga, tai vyras , 
turės ją mylėti; o jeigu ne
mylės, tai tada jau ne ji bus 
kalta.

Aš žinau vieną moterį jau 
56 metų amžiaus, bet per 37 
metus niekas nėra matęs jos 
su savo vyru išėjusios. Ją 
pamatysi visuose piknikuo
se, kliubuose ir baliuose,' 
bet vis su kitais vyrais. Išsi-, 
malevoja sau veidą, kaklą, 
nusidažo pirštų nagus ir ei
na laimės jieškoti. Tokių y-i 
ta daug. Yra tokių, ką pa
reina namo apie 4 valandą 
iš ryto girtos. Prisigėrusi to
kia “kurna” draskosi ir kei
kia savo vyrą. Na, ar galima 
norėti, kad vyras tokią mo
terį mylėtų? Skaitytoja.

Ir svajoju, ilgiuos
Su daina dar tave aplankyti.
Tau nupinsiu dainų,
Kaip vainiką žiedų,
Ir atausiu žaliais vasarojais.
O išgirdus tu jas,
Nesuprasi manęs,
Tik jausi, kad jau aušta rytojus

Dz. Pozingis

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

imta $150,000,000. To pa
sėkoj arti milijonas skur
džių neteks WPA darbo. O 
jei butų patekęs į senatorius 
pavasaiy statytas rep. M. 
Izoe, butų visame rėmęs 
Roosevelto sumanymus (O 
iš kur tai žinoma?—Red.). 
Ve, New Yorko majoras 
Fiorello La Guardia repub- 
likonas, o nuoširdus darbo 
žmonių ir žemosios luomos 
užstovas! (Bet už tai jis sa
ko, kad republikonai neįsi-

B. Kondratui. — Ačiū už lei? J° i savb. konferenciją 
pinigus ir laišką. Mums vi- ,nei galerijos.—Led.) 
suomet yra malonu išgirsti Chicagoje turim du demo- 
savo skaitytoju nuomonė. kratų ir vieną republikoną, 

kurie kandidatuoja į miesto 
Drulenų Bemoksliui. — majorus. Dabartinis majo- 

Tautininkų cenzūra neįlei-jras Kelly ir prokuroras 
džia “Keleivio” Lietuvon. Courtney — abu atžagarei- 
Už žinias iš San Francisco ' viu, abu turčių tarnai ir se- 
busime dėkingi. Prašom ra- nos tvarkos ramsčiai. Prieš 
šinėti, tik prašome nekelti rinkimus abu žmonėms ge- 
asmeniškų ginčų, nes visuo-. 
menė jų labai nemėgsta. Ne- 
mėgstam jų ir mes.

rinasi: Kelly stoja net už 
bedarbių šelpimą ir WPA 
darbų tęsimą. Bet tas pats

VAISTAS NUO GIR
TUOKLYSTĖS. i

Štai gera žinia toms mo
terims, kurių vyrai mėgsta 
perdaug gerti. D-ras Wil-1 
fred Bloomberg, neurologi
jos mokytojas Harvardo 
universitete, rašo “New 
England Journal of Medici
ne” paskutinėj laidoj, kad 
benzedrinos druska (am
phetamine sulphate) išgydo 
net chroniškus girtuoklius. 
Jis bandęs šitą vaistą ant 21 I 
asmens, tarp kurių buvo 3 I 
moterys ir vienas WPA dar-, 
bininkas, ir visi jie netekę I 
<noro gerti.

Šita druska esanti labai 
geras vaistas ir pagiriom, 
žmogus pagiriodamas pa
prastai turi labai “sunkią 
galvą” ir jaučiasi apsnūdęs; 
paėmęs tos druskos jis tuo- 
jaus atgijąs, tartum visai ne
būtų gėręs.

Bet kaip tą druską imti, 
Dr. Bloomberg nepaaiškina.

K. A. Bumbuliui. — Eilės 
apie žvirblį jau yra “Kelei
vy” tilpusios, todėl antru 
kartu nedėsime. Apie kitus 
dalykus tamstai jau paaiški
no administracija.

J. Lenkiavičiui. — Taip, 
Toronto mieste (Kanadoje)

Kelly ir prokuroras Court
ney 1938 metų gegužės mė
nesy leido policijai žvėriš
kai mušt ir šaudyt Republic 
Steel Co. streikuojančius 
darbininkus. Buvo, užmušta 
11 beginklių streikierių. To 
Chicagos piliečiai negali už
miršt !

yra Lietuvos konsulatas. 
Matyt, jis reikalavo Lietu
vos pasą grąžinti dėl to, kad 
draugas priėmei Kanados 
pilietybę. Bet kodėl tas kon
sulatas rašinėja laiškus ant 
paprastos popieros, be ofi
cialaus savo įstaigos vardo,
mes nežinom.

Barborai Benušis.—Pluo
štą dainelių gavom, labai 
ačiū. Peržiurėsim.

Senam Rumfordiečiui. — 
Korespondencijos nėra ap
ribotos; galit rašinėti jas 
kas sąvaitę. Ačiū už pinigus.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL, 
Tel. Boulevard 8483

Demokratas Kelly nėra 
nuoširdus ir ateiviams. Kvie
čiamas į lietuvių prakalbas 
jis vis “neturi laiko” atsilan
kyt. Jis nepasirodė net ir ta
da, kai tūli fašistuojantys

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingu 
patarimų, nurodymų ir in
formacijų visiems: amat- 
ninkams, ūkininkams, šei
mininkėms ir tt.
Yra dalykų, kurių da nieks 

lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru
sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Arba, kaip be 
žemės auginamos gėlės, dar
žovės ir kiti augalai.

Visi šitie dalykai išaiškin
ti labai lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba. •

Daržoviij auginimas be 
žemės yra visai naujas mok
slas, tik šiomis dienomis ati
dengta gamtos paslaptis, 
plačiai visuomenei da neži
nomas dalykas. Mes tačiau 
pasistengėm savo skaityto
jus su tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėra 
“Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

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

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

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 

: lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- 

1 tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
I padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95. ......  35c.

■MiniiiiWMiiMMiffliiiiiiMnm^

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston. Mass.
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1 KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 
j (Nuo musų korespondentų ir H Lietv«» Laikraičių.) 

Kaune Siaučia Plė- Iš Smetonos Kator- 
šikai. gos.

Zarasų Miesto Vaizdelis.

Aną dieną Jonavos gat
vėj buvo keistas plėšimas. 
Buvo taip: Latvijos pilietis 
Pankenins su savo draugu 
Kryžioku pasisamdė taksi ir 
važiavo namo. Privažiavus 
prie Kryžioko buto Kryžio
kas išlipo, o tuo metu Įšoko Į 
automobili du nepažįstami 
vyrai, kurių vienas atsisėdę 
šalia Pankenino, o antras 
šalia šoferio. Taksi važiavo 
toliau. Pankenins, automo
bily sėdėdamas, b ogai jau
tėsi ir galvojo, kaip ištrukti. 
Kadangi automobilis ne
greit važiavo, tai jis atsidarė 
dureles ir iš einančio auto
mobilio iššoko. Paskui ji šo
ko lauk ir nepažįstamieji 
vyrai.

Nepažįstamieji vyrai pa
reikalavo Panken’nį atiduo
ti pinigus. Pankenins pinigų 
neturėjo, bet laikrodį apie 
100 litų vertės plėšikai iš jo 
atėmė.

Kriminalinė policija aną 
dieną Zanavykų gatvėje su
gavo iš vieno buto bevagiant 
skalbinius Stasį Janauską ir 
Joną Kavaliauską. Tiriant 
šių vagilių žygius, išaiškin
ta, kad Janauskas ir Panke- 
ninį apiplėšė.

Piktadariai sulaikyti ir 
uždaryti į. kalėjimą, o byla 
perduota teismui.

Žaliajame kalne paskuti
niuoju metu pasitaikydavo 
ir daugiau vagysčių, vogda
vo įvairius daiktus iš sandė
lių ir nerakintų butų, bet da
bar tų vagysčių autoriai jau 
pakliuvo.

Priverčiamojo darbo sto
vykloj arba smetoniškoj ka
torgoj uždaryti politiniai 
prasikaltėliai dirba 10 va
landų į dieną. Jie sniegą ka
sa, arklius šeria, malkas 
skaldo, akmenis verčia, su- j 
veža ir panašiai. Jei kuris! 
asmuo darbo negauna, o to
kių yra maža, turi eiti ri
kiuotėm

Klerikalų vadas Dr. Kar
velis dabar sniegą kasa. 
Darbo įstaigos ferčeris jį y- 
ra atleidęs nuo rikiuotės. 
Felčerio pažymėjimus apie 
ligas ir apie galėjimą ar ne-1 
galėjimą dirbti darbą vykdo 
įstaigos viršininkas.

Atlikusiems bausmes as- į 
menims, kurie neturi pinigų, 
apmokama kelionė sugrįžti 
i namus, o tiems, kurie pini
gų gauna iš namų pirkti 
maistui, sudaromos sąlygos, 
kad tų pinigų neišleistų, bet 
pasiliktų ligi išvykimo iš į- 
staigos, nes turintiems pini
gų įstaiga grįžimo kelionės 
neapmoka.

Zarasų apskrity yra labai daug ežerų. Pats Zarasų miestas, kaip parodo šis vaizdelis, irgi 
prie ežero stovi. Caro valdžia Zarasų vardą buvo pakeitus į Novoaleksandrovską. Dabar 
jis vėl atgavo savo senąjį pavadinimą—Zarasai. Dėl ežerų gausumo Zarasai kartais yra va
dinami ir Ežerėliais.

KOKS BUS LIETUVOS SKYRIUS 
NEW YORKO PARODOJ.

NEŽINOMA LIGA PIAU- 
NA ŪKININKŲ GYVU

LIUS.
Šiaulių apskrity, Kaltinė

nų apylinkėj, pasirodė ne
žinoma gyvulių liga, kuri 
daro daug nuostolių ūkinin
kams. Pavyzdžiui, Spingių 
kaime krito visai nesirgusi 
ūkininko Šalčio karvė. Šal
tis nulupo karvei odą, o mė
sa pašėrė kiaules. Tuoj su
sirgo visos penkios kiaulės, 
kurios tą mėsą ėdė. Katinas 
užėdęs tos karvės mėsos jau 
pastipo. Kelios kiaulės irgi 
jau krito. Dabar krito ir ki
ta Šalčio karvė. Žmogus pa
siliko beveik be gyvulių. Jo
kių susirgimo ženklų pas 
kąrves nesimato. Jos išrodo 
sveikos ir normalios, tik 
staiga krinta ir jau nebegy-

JNTELIGENTAI SUSIMU
ŠĖ SU DARBININKAIS.
Prieš keliatą dienų Uk

mergėje per šokių vakarą, 
kilo peštynės. Mušėsi kelia
mas vietos vadinamųjų inte
ligentų su darbininkais. 
Muštynės kilo dėl to, kad 
vieną vyruką, su kito bilie
tu įėjusį į salę, metė lauk, o 
darbininkai už jį užsistojo.

Kelintas asmenų gerokai 
nukentėjo.

MARIAMPOLĖJ TRŪKS
TA KURO.

Nors Mariampolėje yra 
pora kuro sandėlių, tačiau 
daugumą mariampoliečių 
malkomis ir durpėmis aprū
pina apylinkių ūkininkai. 
Tačiau šįmet kaimiečiai dėl 
kažkokių priežasčių (jie sa
kosi nepajėgią įpirkti sun
kiai prieinamo ir brangaus 
miško net saviems reika
lams), labai mažai pristato 
malkų. Todėl malkų kaina 
turgavietėj bent 25 nuoš. 
aukštesnė, negu buvo perei
tą žiemą.

NUBAUDĖ STASI LA
PIENE

Kauno apylinkės teisme 
buvo sprendžiama keturių 
matininkų — St. Lapienio, 
Dauknio, Babiliaus ir Ro- 
galkio — byla. Jie buvo kal
tinami šmeižę Žemės tvar
kymo departamento direk
torių Z. Bačelį.

Byla tęsėsi apie trejetą 
metų. St. Lapienis pripažin
tas kaltu ir nubaustas vienu 
mėnesiu kalėjimo, o kiti tiys 
išteisinti.

APVOGĖ.
Sausio 16 d. Ukmergės 

jomarke, iš vieno prekiauto
jo Ida Bendžiuvienė pavogė 
vyrišką megstuką, skarelę ir 
kitokių mažmožių. Prekiau
tojas moteriškę sučiupo ir 
atidavė policijai, pas kurią 
minėti daiktai buvo rasti.

ROKIŠKIO APSKRITY 
UŽ MOKESČIUS VAL
DŽIA ATIMA UKIUS.
Rokiškio apskr. daugelis 

ūkių parduodama už skolas 
iš varžytinių. Daugiausia už 

j privačias skolas.

UŽMUŠĖ DRAUGĄ.
Nelabai senai Vilkavišky

je keliatas darbiniAkų gavę 
algą nuėjo girtuokliauti. 
Paskui pradėjo muštis. Jus
tinas Jurkša, 18 metų am
žiaus vaikėzas, davė brank
tu savo draugui Simonui 
Ališauskui į galvą ir ant 
vietos jį užmušė. Dabar Ma- 
riampolės apygardos teis
mas nuteisė užmušėją 8- 
niems metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

BYLA UŽ AREŠTAVIMĄ.
Vienos įstaigos šoferis, 

būdamas išgėręs, Rokišky 
buvo sulaikęs ir pristatęs da- 
boklėn vieną pilietį. Dabar 
teismo tardytojas veda kvo
tą. Šoferiui busianti keliama 
byla.

Jus keliausit greitai ir patogiai musų 
ponuliariais laivais:

BREMEN • EUROPA
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBURG
HANSA • DEUTSCHLAND

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Bremen ar Hamburgo.

LIŪDINTI GARSIOJI 
ŠILUVA.

Už eglynų ir pušynu, 
Tarp nedidelių kalnynų, 
Stovi garsi Šiluva, 
žmonės kasmet lanko ją.

Vieni jieško ten sveikatos, 
Kiti, kad išgert arbatos, 
Pakalbėti su draugais, 
Su panelėm, ubagais.

Ubagų ten suvažiuoja.
Ir žmonėms visaip dejuoja, 
Kad gyvent esą blogai, 
Reikalingi pinigai.
Pinigai ten rolę lošia.
Tik tą kraštą nieks nepuošia, 
Nors kasmetai iš žmonių 
Surenkama daug aukų.
Namai menki, ima griūti, 
Kiti baigia jau suputi, 
Ar ilgai juose lindės, 
Kur tie žmonės pasidės?

žvalgosi aukšta koplyčia, 
Dangun stiepiasi bažnyčia, 
Kaikam ten gyvent gerai. 
Tik prasčiokui tam blogai.
Liūdnai ošia ten pušynai, 
Kad aplinkui ubagynai, 
Slenka vis arčiau ruduo, 
Liejasi visur vanduo.
Ir todėl paniuręs upas,
Nors paukštytės medy supas, 
Sensta, liūdi Šiluva, 
Svyra smutkelio galva.

Varega “Kuntaply.”

BIRŽŲ SAVIVALDYBĖ 
STEIGIANTI DURPIU 

FABRIKĄ.
Biržų apskrities savival

dybė, nuo ateinančio pava
sario, netoli Biržų, numato 
atidaryti kūrenamų durpių 
fabriką. Tas pats sumany
mas gvildenamas ir Biržų 
smulkiojo kredito draugijo
je-__________________

NAUJA VAISTŲ KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntimu 31.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

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

J LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

^HAMBURG-AMERICAN LINE® 
I^gJnORTH GERMAN LLOYDS

NUOSTOLINGAS GAIŠ- ERELIAI PUOLA PAUK-
RAS GIŽŲ VALSČIUJE.

Vilkaviškio apskrity, Gi
žų valsčiuje, Išlandžių kai
mo ūkininko Radzevičiaus 
grįčioje netikėtai kilo gais
ras. Ugnis plėtėsi labai grei
tai ir kovoti su ja buvo labai 
sunku. Šeimininkas dar ban
dė iš ugnies išgelbėti grįčio
je buvusius daiktus, bet ta
tai būva labai pavojinga- ir 
jis net kiek apdegė. Gaisras 
visiškai sunaikino grįčią, 
padarydamas bent Lt. 2000 
nuostolių. Ūkininkas Ra
dzevičius yra mažažemis, 
todėl šita nelaimė jam tik
rai skaudi.

BIRŽŲ GIRIOJE UŽMUŠ
TAS DARBININKAS

KAZLAUSKAS.
Šių metų sausioll d., Bir

žų girioje kertant medžius, 
pasikoręs šakose medis stai
ga griuvo ant dirbusio ten 
Kazlausko, Daukniškių kai
mo, Biržų vai. ii-1 jį mirtinai

ŠČIUS.
Jau kuris laikas, kai Ki

dulių apylinkėse pasirodė 
didelių erelių, kurie ne tik
tai medžioja kiškius, stir
nas, bet labai dažnai ūkinin
kams pridaro daug nuosto
lių, puldami ir grobdami na- 

i minius paukščius. Ūkinin
kai pageidauja, kad bent 
brakonieriai susidomėtų tų 
plėšriųjų paukščių sunaiki- 

į nimu. 
__

SLAVIKŲ ŪKININKAI 
DARO BIZNI IŠ DURPIŲ.

Slavikų apylinkėj, Šakių 
i apskrity, ūkininkai vis dau- 
Įgiau ir daugiau dėmesįo 
, kreipia į durpių gaminimą 
! pardavimui. Kadangi dabai 
'miško medžiago kurui yra 
labai brangi, tai KuduNau
miesty j ir kt. vietose už dur
pes ūkininkai turi visada 
tikras ir realias pajamas, 
kartais iki 400—600 litų per 
metus.

pritrenkė. Kazlauskas po 3 
valandų mirė. Paliko žmoną 
ir mažametį vaiką.

AUTOBUSO NELAIMĖ 
VILKIJOJ-

Sausio 16 d. vienas auto
busas, važiuodamas iš Jur
barko į Kauną, Vydūno ai. 
paslydo ir dideliu smarku
mu trenkė į telefonstulpį. 
Vienai moteriškei buvo nu
laužta ranka. Kiti keleiviai. 
mažiau nukentėjo.

Autobusas taip pat ap
daužytas.
Meilė, Ženatvė ir Sutikimas 

Ženatvės Gyvenime.
Psychologijos mokslas ištyrinėjęs, 

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

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

BRISTOL, CONNECTICUT.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admln Istracljon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasllfst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltčs numer| nespėjama patai- 
pint.

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

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

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

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

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

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

Lietuvos skyrius New 
Yorko parodoje bus išpla
nuotas taip: pirmame aukš
te bus “garbės salė” ir trys 
kambariai, kuriuose bus pa
vaizduota Lietuvos “dvasi
nė kultūra.” (Turbūt bažny
čios ir kryžiai.—Red.)

Prieš skyriaus fasadą bus 
pastatyta skulptūra, vaiz
duojanti Naująją Lietuvą, o 
fasadą puoš didelis Vytis 
(žirgvaikis).

“Garbės salėje” bus pa
vaizduota patys būdingiau
sieji Lietuvos istorijos eta
pai. šios salės viduryje bus 
kunigaikščio Vytauto statu
la. Apie tą statulą bus įreng
tas gėlynas. “Garbės salės” 
sienos bus dekoruotos tapy
biniais pano. (Turbūt norė
ta pasakyti: sienvaizdžiais? 
—Red.) Tokių pano bus 
septyni. Juose bus pavaiz
duoti ryškesni praeitų dienų 
Lietuvos gyveninio etapai. 
Be to, “garbės salėje” ka
bos penki žemėlapiai, ku
riuose bus Lietuva vaizduo
jama nuo priešistorinių lai
kų iki šių dienų.

Iš “garbės salės” parodos 
. lankytojas pateks į Lietuvos 
! kultūros sekciją, kuriai pir- 
imame aukšte skirti du kam
bariai. Viename kambaryje 
bus pavaizduota musų liau
dies senoji kultūra. Čia lan
kytojas turės progą įsitikin
ti, kad Lietuvos kultūra nė
ra išaugusi kitų kraštų kul
tūrų dėka, bet organiškai ki
lusi iš liaudies kultūros; 
skyriuje bus išstatyta budin
goji liaudies skulptūra, au
diniai ir tt.

Gretimame kambaiy bus 
pavaizduota šių dienų Lie
tuvos kultūra. Čia bus pa
vaizduota musų knygos rai
da nu6 Mažvydo laikų iki 
šių dienų. Diagramos lanky
tojui parodys musų knygos 
augimą, o gražiai Įrištos 
knygos"liudys musų spaudos 
pažangą.

Taip pat šiame skyriuje 
bus pavaizduotas švietimas 
Lietuvoje, pradedant pa
prasta lūšna ir baigiant mo
dernia Naujosios Lietuvos 
mokykla. Čia bus pastatyta 
P. Rimšos “Vargo Mokyk
la P (Ir reikėtų parodyt vi
sus uždraustus laikraščius. 
—Red.)

no mokyklos ir amatų mo
kyklų dirbiniai.

Aplink visą Lietuvos turi
stinio skyriaus salę eis foto 
montažo juosta (O kaip ji 
bus lietuviškai pavadinta? 
—Red.), kurioje bus pavaiz
duota gražioji Lietuvos 
gamta, vasarvietės, miestų, 
miestelių ir sodžių naujoji 
statyba, pajūris ir tt. Viena
me šio skyriaus gale bus kū
no kultūros skyrius (šaulių, 
karių, skautų mankštos). 
Kitame šio skyriaus gale 
bus informacijos apie Lie
tuvą sekcija. Čia bus knygų, 
gaidų ir įvairių svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą leidi
nių.

Antrasis aukštas — milži
niška salė, kuri bus padalin
ta tam tikrais skyriais ir čia 
bus pavaizduotas susisieki
mas Lietuvoje ir jo augimas. 
Didžiulis žemėlapis parodos 
lankytojui parodys šių die
nų Lietuvos prekybą su į- 
vairiomis šalimis ir susisie
kimą su pasauliu. Toliau: 
miškininkystė, miškų tvar
kymas ir priežiūra (O kaip 
ūkininkai varžosi už malkas 
nebus parodyta?—Red.), 
eksportas, dirbiniai, musų 
miškų žvėrių kailiai, “Liet
ūkis” išstatys eksportuoja
mos žaliavos pavyzdžių (li
no pluošto, vilnų ir k.), 
“Pienocentras” savo skyriu
je parodys pieno produktų 
eksporto augimą, Lietuvos 
pieno ūkio kilimą, “Mais
tas”—maisto produktų eks
portą ir jo augimą. Kituose 
skyriuose bus musų parfu
merijos gaminiai,- saldai
niai, vaistžolės, medus ir kt. 
Žemės m-jos skyriuje Žemės 
ūkio rūmai. plakatais, įvai- 
i iais modeliais, piešiniais ir 
diagramomis pavaizduos 
Lietuvos ūkio augimą, kai
mų į viensėdžius skirstymą, 
melioracijos ir kt. darbus. 
Lietuvos skyrius New Yorko 
parodoje bus atidaias nuo 9 
vai. iki 22 vai. (Amerikos 
laikrodžiai turi tik 12 valan
dų.—Red.) V. D. Vadyba.

PAŽANGUS SĄVAlTRAsTIS 

ARGENTINOS LIETUVIU 
BALSAS

Į U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą." Adresas:

“A. L. BALSAS” 
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

Šių dienų Lietuvos kultū
ros skyriuje bus pavaizduo
tas lietuviškasis teatras. 
Gražioji keramika tautiniais 
motyvais parodys musu pri- 
taikomąsios dailės šių dienų 
lygį. Keramikos eksponatus 
ruošia keli keramikai ir val
stybinė keramikos mokykla.

Šio skyriaus viduryje bus 
įrengtos stiklinės vitrinos, 
kur bus parodyti musų me-

KUNIGŲ CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigų bepatystės is

torija, pasekmės ir jų doriškas nu
puolimas. šią knygą turėtų perskai
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moteris, 
dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia...............25b.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ........................ 15c.

§
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GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

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

džiama būti keturias savaites.

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

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

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

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

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

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

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

SIELOS
S

f.
Y,

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
MINĖSIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Šį penktadienį Listuvių Sa
lėj bus didelis mitingas ir 

prakalbos.
Šią sąvaitę sukanka jav 

21 metai, kaip Lietuva pa
skelbė pasauliui savo nusi
statymą būti nepriklausoma 
valstybe.

Dvidešimts vieni meta’ 
atgal Lietuvoj da stovėjo 
kaizerio armija, o Rusijos 
caras jau sėdėjo uždarytas 
kalėjime.

Šiandien jau nėra nei ca
ro nei kaizerio, ir didelių 
permainų įvyko Lietuvoje. 
Gimusi iš Rusijos revoliuci
jos, Lietuva žadėjo bu^i lai
sva ir demokratinė respubli
ka. Tas yra įrašyta ir jos ne
priklausomybės deklaraci
joje. Bet dabar Lietuvoje 
nėra nei demokratijos, nei 
laisvės. Demokratinę jos 
valdžią nuvertė smurtinin
kai 1926 metų pabaigoje.

Nuo to laiko jie valdo 
Lietuvą šiurkščia diktatūros 
ranka. Ta diktatūra žmo
nėms jau perdaug įgriso ir 
Lietuvoje prasideda bruzdė
jimas prieš ją. Klaipėdie
čiai tą diktatūrą jau išvijo iš 
savo krašto. Tenai jau nėra 
nei karo stovio, nei smeto
niškos cenzūros. Leidžiami 
tenai laikraščiai jau laisvai 
kritikuoja žalingą Smetonos 
politiką ir tie laikraščiai 
plinta nelegaliais keliais po 
visą Lietuvą. Juos skaito 
studentai, kariuomenė, sa
vanoriai ir paprasti ūkinin
kai. Ir pas visus pradeda 
kristalizuotis nusistatymais, 
kad Smetonos valdžią rei
kia vyti iš Lietuvos. Po visą 
Lietuvą jau kuriasi komite
tai. kad Smetonai griuvus ai 
pabėgus tuojaus galėtų pa
imti tvarką į savo rankas.

Taigi Lietuvoj bręsta re
voliucija !

Kokia galės būti Lietuvo
je nauja valdžia, kokie jos 
santikiai su kitomis valsty
bėmis, ir kaip į visa tai tu
rim reaguoti mes, Amerikos 
lietuviai,—visi šitie klausi
mai bus aiškinami šio penk
tadienio vakarą, 17 vasario, 
South Bostono Lietuvių Sa
lėj, minint Lietuvos nepri
klausomybės 21 metų su
kaktį.

Kalbės “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas ir 
SLA. prezidentas adv. F. J. 
Bagočius.

Be to, bus dainų ir muzi
kos. Dainuos Ig. Kubiliunaš.

Prakalbas rengia Ameri
kos Lietuvių Kongreso So. 
Bostono skyrius. Pradžia 
kaip 8 vakare. Įžanga ne
mokama.

Visus nuoširdžiai kviečia
Bendras Draugijų K-tas.

Moterų Ratelio Dvylikos 
Metų Sukaktuvių Apvaikš- 

čiojimas.
Vasario-Feb. 26, nedėlio

ję, nuo 7 vakare, Lietuvių 
Žinyčioje Ratelietės švęs su
kaktuves su gera programa, 
kuri susidės iš dainų, muzi
kos; taipgi bus perstatytas 
gražus veikalas Karaliaus 
Šeimyna. Tai yra gražus ir 
patraukiantis vaizdas. Ta
me pačiame vakare kalbės 
Moterų Sąryšio pirmininkė 
dr. Sukackienė. Įžanga 50 
centų. Kviečia visus ateiti.

Moterų Ratelio Draugija.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Por-r"tu Vestuvių, Grupi 
Paveikslu?.

PADIDINA IR INFREMUO.IA 
Paveikslai Aukštos Rūšies

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS 

Tel. SOU 2029

KARO VETERANAI, TEL- 
K1TĖS 1 STEPONO DA

RIAUS POSTĄ.

Stepono Dariaus postas 
per titimpą laiką padarė di
delę pažangą. Suorganizavo 
gerą lietuvių beną, dalyva
vo daugelyje parodų kelda
mi lietuvių vardą ir parody
dami viešai, kad ir lietuviai 
kovojo už šios šalies reika- 
us. Kiekvienas lietuvių ve

teranų parodavimas buvo 
plačiai aprašomas amerikie
čių spaudoje ir tuomi buvo 
garsinamas lietuvių vardas.

Labdarybės reikalu taipgi 
nemažai jau nuveikė. Perei
tų metų Kalėdoms pasidar
buojant lietuviams legionie
riams buvo sušelpta apie 50 
suvargusių lietuvių šeimynų 
ir senelių, ir apie 300 betur
čių lietuvių vaikučių palink
sminta.

Šiais metais buvo sušelp
ta apie 60 šeimynų ir pa
linksminta kur kas didesnis 
skaičius vaikučių. Nors visų 
prašančių aprūpinti nebuvo 
galima, bet ateityje bus ga
lima tai padaryti, ypatingai 
jeigu visi lietuviai karo ve
teranai, kurie randasi Bosto
ne ir apielinkėse prisidėtų 
prie Stepono Dariaus posto'. 
Yra žinoma, kad Bostone ir 
apylinkėse yra apie 600 lie
tuvių Pasaulinio Karo vete
ranų, o dabar prie musų po
sto priguli tik apie 120. Tai 
kas yra su kitais. Ko jus lau
kiat? Juk daug geriau but 
organizacijoj negu atskirai.

Su nękuriais gauname su
sipažinai kada jiė numiršta. 
Ateina žmona arba giminės, 
verkdami, ir sako; “Karei
vėliai, bukite toki geri, pa
laidokite ir mano vyrą ka
reiviškai ir jis buvo, karėje.” 
Tokių atsitikimų turėjome 
jau daug. Todėl aš kaipo Po
sto kamandieras kreipiuos 
ypatiškai į kiekvieną Bosto
no ir jo apielinkėse esantį 
pasaulinio karo veteraną ir 
raginu prisidėt prie Stepono 
Dariaus Posto, vieno iš di
džiausių postų Mass, valsti
joj. Parodykim amerikie
čiams, kad musų yra didelis 
skaičius, kurie kovojom už 
šią šalį. Lietuviai ir iš kitų 
postų gali persikelti į Stepo- . 
no Dariaus Postą. Aš trokš
tu matyti kad visi lietuviai ( 
butų Stepono Dariaus Poste.

Musų postas ir lietuvių Ba
kūžės komitetas Brocktone, 
rengia bendrai metinį pa
gerbimą didvyriams St. Da
riui ir Girėnui birželio 18 
ant Brockton Fair Grounds, 
kur suplauks kelios dešim
tys tūkstančių lietuvių. Tai 
aš trokštu, kad paskui musų 
beną toj didžioj parodoj 
maršuotų keli šimtai unifor
muotų lietuvių legijonierių. 
Reikia tikėtis, kad šitas ma
no atsišaukimas nenueis nie
kais, bet greitoj ateity turė
sim progą paspausti jūsų de
šinę St. Dariaus Poste.

Susirinkimai buna kas 
antrą penktadienį kiekvie
no mėnesio nuo 7:30 vaka
re Posto name, kampas C ir 
Third streets, So. Bostone. 
Kurie negali atvažiuoti iš to
limesnių miestų, prisiųskite 
$3.00 ir savo “discharge” 
šiuo adresu: Stephen Darius 
Post 317, A. L., C and Third 
st., So. Boston, Mass. Doku
mentai bus sugrąžinti. Aš ti
kiu pasimatyti su tavim se
kančiame mus susirinkime. 
Atsivesk ir kitus musų lietu
vius veteranus, nepamiršk! 
Žinote, kur didžiuma ten ir 
galybė. Vincas Rymkus, 

Posto kamandierius.

Fašistai kelia triukšmą i Reikalauja ištirti gatvėka- 
mokyklose. | rių kompaniją.

I Pasirodo, kad Bostono Bostono politikieriai yra 
mokyklų koinit tą turi pasi- pravedę tokį įstatymą, kad 
glemžę kle i kuliški fašistai, miestas, tai yra gyventojai, 
Kai mokiniai pakėlė protes- turi padengti visus gatvėka- 
ta dėl brukamos jiems fašis- rių kompanijos nedateklius. 
tiškos propagandos mokyk- Todėl tu nedatekliu ta kom-
lose, tai mokyklų komitetas 
pakėlė triukšmą, kad tie 
mokiniai erą “komunistai.” 
Vienas mokyklų komiteto 
narys užtarė mokinius, tai 
fašistai dabar reikalauja, 
kad tas narys butų išmestas 
iš mokyklų komiteto. Nega
na to, mokyklų komitetas 
pasišaukė politinį policijos 
skyrių, kad ištirtų mokyklo
se “komunistų veiklą.” Ir 
Doliciia jau “darbuojasi.” 
Pagaliau, fašistai pasiuntė 
Dieso komitetui Washingto
ne prašymą, kad ir jis at
vyktų Bostonan ištirti mo
kyklose “prieš-amerikoniš- 
ką raudonųjų veiklą.”

Iš kitos vėl pusės Massa
chusetts valstijos Civil Li
berties Komitetas nusiuntė 
Jungtinių Valstijų prokuro
rui Frankui Murphy’ui pra
šymą atsiųsti Bostonan ke- 
liatą federalių tyrinėtojų, 
kad ištirtų Bostono Mokyk
lų Komitetą ir jo skleidžia
mą fašistinį raugą jauniems 
mokiniams.

Net konservatyvis Bosto
no “Heraldas” pastatė klau
simą, kokią teisę turi Moky
klų komitetas kištis į moki
nių politinius įsitikinimus 
ir diktuoti jiems, prie kokių 
organizacijų jie gali prigu
lėti, o prie kokių ne?

Radio programa.

Vasario 18, radio progra
ma per stotį WORL, 8:00 iki 
8:30 vai. ryto. (1) K. Vait- 
kuno, Jr. Trio iš Cambridge; 
(2) žinios; (3) radio kon- 
testas.

Vasario 19, per tą pačią 
stotį, nuo 9:30 iki 10:30. ly
te bus sekanti: (1) Paul Pe
ters Collegians orkestrą iš 
So. Bostono; (2) dainininkė 
Ona Baltrus ir akompanistė 
Elena Žukauskiutė; (3) An
drew Yuga iš So. Bostono 
pasakys monologą.

S. Minkus.

panija kas metai padaro vis 
daugiau ir daugiau. Perei
tais metais ji turėjusi net 
$3 100,000 deficito. Bet tuo 
pačiu laiku ji pakėlė savo 
prezidentui algą nuo $21,- 
000 iki $25,000 ir moka sa
vo šėrininkams apie 10 nuo
šimčių dividentų. Tai yra 
stačiai skandalas, plėšimas 
miesto gyventojų. Todėl bu
vęs gub. padėjėjas Kelly pa
reikalavo šitą graftą ištirti.

Policija, mokytojai ir ugnia
gesiai skundžia miestą.
Netoli huo Bostono yra 

Woburno miestelis, kurio 
majoras Kane pernai nuka
pojo visiems to miestelio 
tarnautojams po 20 nuošim
čių algų, norėdamas suma
žinti miesto išlaidas. Bet 
tarnautojams tas nepatiko. 
Iš pradžių jie tik murmėjo, 
o dabar jeu per teismą pra
dėjo reikalauti, kad nu
trauktos pereitais metais al
gos butų grąžintos. Kai ku
rie policmanai reikalauja 
grąžinti net po $800. Ir jie 
jau iškėlė teisme bylą savo 
miestui. Tą patį padarė 130 
mokytojų ir ugniagesiai. Ma
joras Kane pareiškė, kad jie 
“gailėsis” dėl tos bylos.

Kam reikalingi geri 
Kambariai?

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

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

____ :---------- 
REIKALINGA SENYVA MOTERIS, 
kuri mylėtų prieglaudą, bet turėtų j 
prižiūrėt 2 'mėtų’met-gaitę be mokes- [ 
čio. Atsišaukite šiuo adresu: A. N. I 

253 Broadway, So. Bostone._ _____________ :________________ I
Noriu susipažint su lietuviais

Gyvenančiais Dorchester, Mass., 
tarp Fields Corner ir Ashmont sto
čių. Taipgi Mattapane, ant Blue Hill 
avė. prie Morton street. Malonėkit 
parašyt man laišką, aš išlaidas su
grąžinsiu. Aš noriu ten susirast vie
tą apsigyvenimui, A. Gulben, (2) 
581’.į Millbury .gt., Worcester, Mass.

*PRIEŽASTIS BARNIŲ 7 IŠ 10 PINIGAI
Ladles Home Journal plačiai visoj tautoj moterų tarpe Ištyrė, kad 

69% V,»U nesutikimų pradžia vedusių tarpe, pinigų klausimas.

Jis: “Ką gero tas padarytų? Aš duodu 
tau tiek pinigų kiek gailu.”

JI: “Bet neduodi man reguliariai nu
statytą sumą.”

VĖLIAU

JIS: “Brangioji! Da neturėjome nei 
vieno barnio per mėnesius laiko!”

JI: “Tai todėl kad turime pinigų ban. 
koj— daugiau apie tai rūpesčių 
nėra!”

NORWOODE STUDIA j
■ 681 WASHINGTON STREET

NORWOOD, MASS. I

Rado pasikorusią moterį.
Pereitą savaitę Roxburyje 

buvo rasta pasikorusį savo 
kambary Anna Worden, 44 
metų amžiaus moteris. Ją 
rado vienas jos sūnų.

J|S: “Kaip tu gali tikėtis gaut naują 
vacuum valytuvu Jeigu mes vis 
skoloj?”

JI: “Mes nebūtum skoloj jeigu kar
tu apkalbėtum planą!”

JIS: “Gerai! Ar nustosi rėkus jei pa
dėsiu sudaryt biudžetą?”

JI; “Neverksiu jeigu biudžete paliks 
pinigų pradėt taupymą!”

Neleiskit barniams prasidėt dėl pinigų! Užeikit Į 
jūsų vietos taupymo banką šiandien ir paprašykit 
dovanai Biudžeto Konventą kuris padės prašalint 
pinigų rūpestį justi namuose.

Oppriic Jum • 1 viriui 1\/f
naudai dupozl torių

SAVINGS 
BANKS

Al P t\ zymeMATAI °f Massachusetts
Kas Nedėldlepį atsuk radio 4:30 p.p. WBZ—WBZA, klausyk pus
valandį žavėjančios programos, Massachusetts Marguoja!

$1,000 pabaudos už loteriją. Reikalauja išvalyti proku-
Tu'as Burke nuteistas

Quincy trirme užmokėti
$1,000 pabaudos už parda- ragįna Massachusetts valsti- 
vinėj.mą loterijos bilietų. | jos legislaturą ištirti ir išva-

Ruggles gatvėj, prie Tre- iyti prokuioio Deveio ofisą, 
mont gatvės kampo, didelis Į pažymi, kad nuo to lai- 
automobilius susikūlė sui'<o>/ai ponas Dever užėmė 
gatvėkariu. Sužeisti 7 žmo
nės.

roro ofisą.

Woburno majoras Kane

Tel. CAPitol 6154

A. J. YOUNG 
(JANKAUSKAS) 

ADVOKATAS
6 BEACON STREET, Room 627 

BOSTON. MASS.
Res. SOUth Boston 4673

Vieša padėka d-rui Repšiui.
Aš jau senai pasveikau, 

bet negaliu pamiršt tos ma
no sunkios ligos ir d-ro f 
šio rūpestingumą, kurį man

prokuroro tarnybą, algos jo 
ofise pašoko $63,000 per 
metus, o išlaidų pasidarė 
net $100,000 daugiau, negu 
Dirma būdavo. Ir tuo pačiu 
aiku gubernatorius rėkia,

J ’ kad nėra pinigų, kad viską 
eP' j reikia apdėti naujais mokes- 

, - z. - -r Tz;.-man čiais. Ne mokesčius reikiateike per 6 sąvaites. Kiti gy-,kelti sako K bet išval 
nvtniai nbmarm Lrnrl qq irsi- . ’ , ; . .!ti is prokuroro ir kitų ofisų 

nereikalingus dykaduonius, 
o kitiems nukapoti algas ir 
sumažinti kitas-išlaidas.

Tai yra tikra tiesa.

dytojai nemanė, kad aš ga-; 
lesiu pasveikt, aš kreipiaus 
tad pas d-rą Repšį ir į trum
pą laiką pasveikau. Pereitą 
vasarą jis patarė man eiti 
ant operacijos, aš drąsiai 
jam patikėjau. Padarė man 
didelę operaciją, bet dabar 
esu sveika, linksma ir lai
minga. Taigi ačiū d-rui už 
jo priežiūrą ir rūpestingumą 
grąžint man sveikatą.

. Maža Ūkininkė.

PAS1NAUDOKIT PROGA.
Niekad pirmiau nebuvo 

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

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

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

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST 

Gėlės Visokiam Reikale 
Mes specializuojani Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių. 

Savininka, A. ZAR1JESKAS.
323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE^

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

______  2
Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

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

Nedėliomi, ir šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman >t. arti Central .kr.

CAMBRIDGE, MASS.

Talafonaa 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. 1UIKOLAIT1S
Valandos; nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakara.
1»7 BUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder.
Iš Leningrado, i _ 

Specialistas Vyriškų ir Moterišku 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4S7O.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

Vincas Balukonis
* 249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIŠINT
Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių.
Vakarais, specialiai paruošia- | 
mi užkandžiai. Gera miera.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra-
| šome visų užeit pas mus pavie- , 
sėti.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENIU. ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMBING V» Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERU, V i s o k i ų reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos. etc.

Geri ausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.
j A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. SOU 4148
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LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI I 
PERKRAUS- I 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Pcrkraustom j 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618
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BLINSTRUB'S
Village & Grill

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

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

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA. Irt“ 

r

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

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

Kampas D STREET ir BROADWAY
« SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132 ,

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

' iįjssSMfc- Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. K1LL0KX
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Boaton, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST1 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO)

CAMBRIDGE. MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south’ 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. N 

IHdeli'"pagerihimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St., |


