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Šią Savaitę Sprendžiamas SZ%ropa Dreba. 

Klaipėdos Krašto Likimas sSSuSabi
KAUNUI PLANUOJAMA 

HITLERIO “GLOBA.”
Lietuvos užsienio ministeris 
Urbšys atvažiavo Berlynan 

tartis su nacių erštais.
Associated Press praneša, 

kad Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris, Juozas Urb- 
šys, šį’ panedėlį Berlyne pra
dėjęs su Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriu Ribben- 
tropu derybas dėl Klaipė
dos krašto likimo.

Šią subatą, 25 kovo, yra 
numatytas Klaipėdos krašto 
seimelio susirinkimas, ir vi
si nujaučia, kad seimelio vo
kietininkai gali nutarti grą
žint Klaipėdos kraštą Vo
kietijai.

Taigi Urbšys veikiausia 
bus atvykęs Berlynan prašy
ti nacių erštų, kad jie palik-

džiaugiasi, kad Europa pri
ėjo liepto galą ir pradėjo 
šauktis lusų pagalbos. Dar 
pereitą rudenį, kai Francu- 
zijos ir Anglijos diplomatai 
Miunchene rašė Čekoslova
kijai mirties dekretą, Sovie
tų Rusija buvo nustumta į 
šalį ir visiškai ignoruojama, 
kaip nieko nereiškianti ša
lis. O šiandien tie patys 
Francuzijos ir Anglijos dip- 

_____  lomatai beveik atsiklaupę 
statymą. Seniau šita stovyla ‘ prieš Sovietų Sąjungą mal- 
stovėjo Klaipėdos miesto dauja: “Gelbėk mus, gel- 
aikštėje, kurią vokiečiai va- bėk!” Taigi rusai dabar juo
dina Turnnlatzu. bet lietu- kiaši ir sako: “Prisla koza

Klaipėdoj Atstatyta 
Kaizerio Stovyla.

uždraudė susirinkimą.
“New York Times” gavo 

radiografu iš Klaipėdos ži
nią, kad pereitą subatą 
Klaipėdos mieste buvo di
delės vokiečių iškilmės, nes 
vokietininkai šventė kaize
rio Wilhelmo I stovy los at

dina Turnplatzu, bet lietu-,kiaši ir sako: “Prisla 
viai 1923 metais pašalino ją.do voza.”
iš tenai. Jos atstatymo cere-; “New York Times”
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ko
munijose pereita subata da- ’ respondentas Duranty savo 
lyvavę ' daugiausia unifor- Į radiogramoj iš Maskvos šį 
muoti naciai, buvę didžiojo (utarninką sako, kad daugu-
karo veteranai.

Lietuviai liaudininkai ir
L1 JidtlU C1OLU, JAV uaiiA- . .

tu Lietuvai nore atvirą kelią?k lv!stai pereitą su- 
į Klaipėdos uostą. ■ ^atą ir savo mitingą Klaipe-

Associated Press agentu- tuie.tl> bet Dnektonja 
ros telegrama iš Berlyno šį uždraudė, paaiškindama, 

. i© ‘ ino- IzohniYic nncrril-jog kelioms politinėms gru
pėms susirinkus galėtų įvyk
ti susikirtimas.

panedėlį sako: “Visos ap
linkybė rodo, kad Klaipė
dos grįžihias prie Didžiosios 
Vokietijos lieka vos tik ke
lių dienų klausimas.”

Vokiečių laikraštininkai 
pri\ ačiai pasakoją įjžsienio 
spaudos, atstovams, • kad . _ .
Klaipėdos prijungimas at-|Shingtone paskelbė, J<ad už- 
gal prie Vokietijos esąs “j _ 
užtikrintas.” . vakijos respubliką, da’ugy-

Žmonės, kurie atvyksta bė žmogių, ‘kurie buvo■ iš- 
Berlynan iš T ± ‘. * - . L",
pasakoja, kad tenai esąs pa- kus ar siuntinius, keipėsi į 
stebimas didelis ginkluotų Washingtoną i 1 
jėgų judėjimas. Visa tai pa- tuos siuntinius ir laiškus tuo-j 
rodo, kad Europoj labai ne- jaus sulaikyti ir sugrąžinti t 
ramu. Nei viena v 2 " „ ’ ™ ' ’ ” ’
nežino, kas gali įvykti rytoj, partamentas ir suspendavo 
Niekas niekuo nepasitiki, visą siuntą, kuri ėjo į Čeko- 
kiekvienas bijosi savo kai- Slovakiją. Ji busianti suvež- 
myno.

Kalbant • Berlyne apie 
Klaipėdos reikalus, Asso
ciated Press agentūros at
stovas sakosi paklausęs at
sakingų žmonių, kaip jie 
žiuri į visą Lietuvą: ar na
ciai paėmę Klaipėdą griebs 
ir Kauną, ar ne? Atsakymas 
buvęs toks: į pačią Lietuvą 
vokiečiai neisią, tačiau Hit
leris galėsiąs uždėti savo 
“globą” Kaunui.

mos rusų nusistatymas fran- 
euzų ir anglų atžvilgiu yra 
toks: “Prasmegkit dabar 
jus visi!”

Rusai negali turėti užuo
jautos nei franeuzų, nei an
glų buržuaziniams diploma
tams. Perdaug jau rusai bu
vo jų įžeidžiami ir ignoruo- 
jarni. Bet Berlyno militaris- 
tai yra da bjauresni, negu 
franeuzų ir anglų politikie- 

■riai. Gi iš dviejų blogu iš- 
I itntiungiau yia pasirinkti 
’mažesnį blogą. Todėl ir So

yinka stoti su franeuzais ir 
anglais,’ vistiek kad ir neturi

Amerika Sulaikė Pa
šią į Čekoslovakiją.

Pašto departamentas Wa>$K 
at-^shingtone paskelbė, kad už- ^afeSS . r •
inn o-robus fašistams čekoslo- Vietl* S?J^a oficialiai su- 
]RU g tinka stoti su franeuzais ir

Kurie arvyKSta ue znuniių, auiic uuvu is- .. ~ : čirdipc
š Rytų Europos, siuntę Čekoslovakijon lais- J em® &e os

prašydami Sunkiai Nubaudė So
vietų Agentą.

valstybė ifemsTtgaL Todėl PaštoDe" ■Mjchail Gorin 6 metus kalė- 
j . v ■ i limn ?i n finri hanJnc

ta į New Yorko uostą ir kas 
nori, tas gali tenai parašyt il
gaus savo daiktus atgal. O 
kuriuos laiškus ir siuntinius 
laivai jau išvežė iš Amerir 
kos, tie busią nugabenti į 
Amerikos Ambasadą Pary
žiuje ir jie galėsią but iš te
nai sugrąžinti.

Madride Areštuota 
15,000 Komunistų.
Gen. Casado, naujas Is

panijos respublikos apsau
gos ministeris, sako kad 
malšinant sukilimą Madri
de buvę suimta 15,000 ko
munistų, jų tarpe ir Ameri
kos komunistų dienraščio 
“Daily Workerio” atstovas 
Henry Shields. Ar suimtieji 
komunistai tebelaikomi ka
lėjimuose, ar jau'paleisti, ži
nios nepasako. Tačiau pra
nešama, kad Casado pareiš
kęs, jog ųaujoji lojalistų vy
riausybė padeda bėgti už
sienin visiems respublikos 
gynėjams,, kuriuos fašistai 
turi įtraukę žudymo sąra
šam
SUSIKŪLĖ 3 AUTOMO

BILIAI, SUŽEISDAMI
11 ŽMONIŲ.

Attleboro, Mass. — Pe
reitą nedėldienį čia susikū
lė 3 automobiliai ir 11 žmo
nių reikėju gabenti ligoni
nėn. Vienėms buvo išlaužy
tos kojos, kitiems rankos

Prancūzų Armija 
Geriausia Visoje 

Europoje.
Londone dabar išėjo kny

ga apie Austrijos žlugimą. 
Ją parašė’buvęs tuoihet Au
strijos premjero šušnigo 
sekretorius Martin Fuchs. 
Anot jo, Hitleris tuomet pa
sakęs šušnigui: “Jeigu tam
sta busi priešingas dėtis prie 
Vokietijos, manydamas kad 
Mussolini ateis tamstai į pa
galbą, tai 100,000 Vokieti
jos kareivių užteks atstumti 
italus netiktai nuo Austrijos 
sienos, bet nuvyti juos iki 
Neapolio.”

Kai vėliau tas buvo pra
nešta Mussoliniui, tai šis pa
sakęs: “Tegul Hitleris ne
apgaudinėja savęs manyda
mas, kad jo armija toki 
smarki. Geriausia Europoj 
armija yra ne Vokietijos, ir 
ne Italijos, bet Francuzi- 
jos.”

jimo ir $10,000 pabaudos.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta' kad Los Angeles mieste 
prisaikintujų suolas atrado 
Sovietų “Inturisto” biuro 
vedėją M. Goriną kaltą “už 
šnipinėjimą svetimai valsty
bei.” Šį panedėlį federalinis 
teisėjas paskyrė jam baus
mę — 6 metus kalėjimo ir 
$10,000 užmokėti pinigais.

t Hafis Salich, šios šalies 
laivyno šnipas, kuris davė 
Gorinui informacijų, nu
baustas 4 metais kalėjimo ir 

. $10,000.

LENKIJOJ PRIGĖRĖ 
42 MOKINIAI.

Varšuvos žiniomis, šį pa
nedėlį netoli Krzemienieco, 
Volynėj, einant per ežerą į- 
lužo ir prigėrė 42 vaikai. ,

SLOVAKŲ KUNIGAS BU
VO HITLERIO AGENTAS

Pasirodo, kad praryti Če
koslovakiją Hitleriui padė
jo Slovakijos premjeras 
kun. Tišo. Šitas klerikališ- 
kas fašistas pradėjo kurstyt 
slovakus, kad atsimestų nuo 
Čekijos. Kai centralinė res
publikos valdžia jį pašalino, 
jis nuskrido orlaiviu pas 
Hitlerį ir pradėjo prašyti 
“pagalbos” Slovakijai. Hit
leris tuoj atvyko su “pagal
ba,” tai yra su armija, ir pa
skelbė, kad kaip Slovakija, 
taip ir Čekija prijungiamos 
prie Vokietijos. Anglų už
sienio reikalų ministeris Ha
lifax sako, kad šitas Slova
kijos kunigas buvo jau iš 
kalno su Hitleriu susitaręs.
PAKĖLĖ MUITĄ VOKIE

TIJOS PREKĖMS.
Pereitą sąvaitę Washing

ton© vyriausybė pakėlė 25 
nuošimčių jnuitą visoms 
prekėms, kurios importuoja- 
mo.s iš fašistiškos Vokieti
jos. Tai yra skaudus smūgis 
naciu prekybai.

Mokslininkai Orga
nizuojasi.

Kovos su juodašimčių pro
paganda mokyklose.

Romos katalikų dvasiški- 
jos kurstomi, Amerijoje pa
skutiniais laikais pradėjo 
briautis į mokyklas su savo 
propaganda visokio plauko 
reakcininkai. Prisidengę 
“patriotizmo” ar “ameiiko- 
nizmo” skraiste, šitie reak
cijos agentai puola pažan
gesnius mokytojus ir ata
kuoja kiekvieną laisvesnę 
studentų organizaciją kaip 
“bolševizmo lizdą.”

Kad atremti šitą šlykštų 
, fašizmo puolimą, pereitą 
sąvaitę New Yorke įsikūrė 
iš 53 mokslininkų ir švietė
jų organizacija ginti mokslo 
laisvę ir demokratiją. Drau
gijos pirmininku išrinktas 
Columbijos universiteto 
prof. Franz Boas. Jos komi
tetai! įnėjo patys žymiausi 
Amerikos mokslininkai ir 
intelektualai, kaip Dr. Milli
kan, Dr. Comton ir Dr. Ha
rold C. Urey, kurie už savo 
nuopelnus mokslui yra ap
dovanoti Nobelio dovano-

i mis.
New Yorke užsimezgus, 

ši organizacija steigs savo 
skyrius visuose Amerikos 
universitetuose, kolegijose 
ir kitose mokyklose. Mano
ma, kad d.-rt per šį mokslo 
semestrą įsikurs keli šimtai 
tokių skyrių.

•“Mokslininkų ir švietėjų 
pareiga yra teigiamai tar
nauti Amerikos ir viso pa
saulio žmonijai,” pasakė 
'prof. Boas. “Šiandien atėjo 
valanda, kuomet jie dau
giau negu kada nors privalo 
ginti demokratiją ir min
ties laisvę.”

Vengrai Užgrobė Pa
karpačio Ukrainą.
Kai Hitleris pereitą są

vaitę nuvyko Pragon pri
jungti prie Vokietijos Slo
vakiją ir Čekiją, tai vengrų 
kariuomenė tuo pačiu laiku 
įsibrovė Pakarpačio Ukrai
non, kuri sudarė pietinį Če
koslovakijos respublikos ga
lą, ir prijungė tą kraštą prie 
Vengrijos. Rusinai prieši
nosi ir besišaudant buvo už
mušta apie 100 vengrų, ta
čiau užpuolikai paėmė vir
šų.

REIKALAUJA PAŠALIN
TI CHAMBERLAINĄ. 
Londono darbiečių “Dai

ly Herald” ir liberalų 
“News Chronicle” pereitą 
subatą pareikalavo, kad 
premjeras Chamberlainas 
tuojaus butų pašalintas, nes 
jis įrodė nemokąs tinkamai 
suprasti fašizmo ir jo vadų. 
Net ir konservatyvus orga
nai, kaip “Daily Mail,” ašt
riai jį kritikuoja kaip žioplį 
ir ištižėlį.

PAKARPAČIO UKRAI
NOJ IŠKELTA CARO 

VĖLIAVA.
Iš Ungvaro pranešama, 

kad Pakarpačio Ukrainęj, 
kurią Vengrija prisijungė 
ir davė autonomiją, buvę 
caro baltagvardiečiai pra
dėjo organizuotis, kad “pa- 
liuosuoti savo brolius Di
džiojoj Ukrainoj.” Balta
gvardiečiai dėvi senąją caro 
armijos uniformą ir vartoja 

j carų Rusijos vėliava.

Urbšys T arėsi-Berly
ne Tik 45 Minutes.

Lietuvos ministeris išėjo iš 
konferencijos labai nu

siminęs.
Vėliausios žinios iš Berly

no sako, kad Lietuvos mini- 
ste,rio Urbšio konferencija 

su Vokietijos ministeriu 
Ribbentropu šį panedėlį tę
sėsi vos tik 45 minutes. Urb
šys-išėjęs iš konferencijos 
labai nusiminęs ir susijaudi
nęs: Nors niekas tikrai neži
no, kas toj konferencijoj 
buvo kalbama, tačiau “N. 
Y. Times” korespondentas 
Tolischus spėja, kad vokie
čiai tikėjosi iš Lietuvos mi- 
nisterio išgirsti kokių “kon
struktyvių” pasiūlymų Klai
pėdos klausimui išrišti. Bet 
Urbšys jokių pasiūlymų ne
turėjęs, todėl vokiečiai jam 
pasakę, kad jiems nėra kas 
su juo kalbėti, ir konferen
cija tuoj užsibaigusi.

Kaip dabar dalykai stovi, 
sako šitas korespondentas, 
tai Berlyno nacių erštai lai
kosi šitokio nusistatymo: 
“Mes nestatom Lietuvai jo
kių reikalavimų ir nieko iš 
jos nenorim; bet jeigu Klai
pėdos seimelis nutars grįžti 
atgal prie Vokietijos, tai 
mes priimsime savo žmones 
išskėstomis rankomis.”

Taigi reikia laukti, ką pa- 
sakyš Klaipėdos seimelis,, 
kuris atsidarys, šią subatą. 
Bet ką jis nutars, tai jau ne
sunku ir dabar atspėti, neš 
Jame vra 25 vokiečiai ir tik 
4 lietuviai.

KUN. COUGHLINAS VIS 
KRIOKIA.

Pereitą nedėldienį kun. 
Coughlinas vėl kroke per 
radiją. Jis smerkė Roosevel- 
to valdžią, kad perdaug pi
nigų išleidžianti. Bet tas de
magogas nepasako, kaip 
valdžia be pinigų galėtų už
laikyti 12,000,000 bedarbių 
su šeimynomis.

JAPONIJOJ VĖL DRE
BĖJO ŽEMĖ.

Šį panedėlį pietų Japoni
joj buvo smarkus žemės 
drebėjimas. Sugriuvo tūks
tančiai namų, iširo tiltai ir 
sutruko telefono vielos.

Rusai Nori Apsupt Hitlerį 
9 Valstybių Grandimi

MASKVA LONDONU NE
LABAI PASITIKI.

Bet sutiktų tartis, jeigu Ang
lija ir Francuzija sušauktų 
devynių valstybių konfe

renciją.
Šį panedėlį Anglijos už

sienio reikalų ministeris 
Halifaxas pasakė parla
mente kalbą, iš kurios pa
aiškėjo, kad Anglijos val
džia stengiasi suorganizuoti 
kelių valstybių bloką prieš 
fašistiškų valstybių smurtą.

Jisai pranešė, kad šituo 
tikslu Anglijos pasiuntiniai 
dabar veda pasitarimus į- 
vairiose Europos sostinėse. 
Svarbiausis pasitarimas ši
tuo reikalu dabar einąs 
Maskvoje. Kadangi pasku
tinėmis dienomis paaiškėjo, 
kad Vokietijos utilitaristai 
ruošiasi pasigrobti Rumuni
ją, kuri rubežiuojasi su So
vietų Ukraina, tai anglai bū
tinai nori į šitą prieš-fašisti- 
nį bloką įtraukti ir Sovietų 
Sąjungą.

Nore kol kas šitie pasita
rimai da nėra davę jokių 
apčiuopiamų rezultatų, bet 
reikia atsiminti, kad iki šiol 
Anglijos santi’kiai su Sovie
tais buvo labai šalti ir ne
draugiški, taigi negalima .ir 
tikėtis; kad per vieną-kitą 
dieną Maskva pradėtų su 
Londonu bučiuotis. Bet yra 
ženklų, kad susitarti jie ga
lės.

Nors Maskva Londonu da 
nelabai pasitiki ir nenori pa
ti pirmutinė žadėt Rumuni
jai apsaugą nuo Vokietijos 
užpuolimo, bet ji neatsisa
kytų pagalbą duoti, jeigu 
tokią pagalbą aiškiai pasi
žadėtų Rumunijai duoti An
glija ir Francuzija.

Maskvos valdžia betgi tu
ri kitokį planą Hitleriui pa
žaboti. Ji norėtų apsupti vi-, 
są Vokietiją ištisa valstybių 
grandimi. Tuo tikslu ji pa
siūlė Anglijai sušaukti de
vynių galybių konferenciją. 
Tokioj konferencijoj turėtų

'dalyvauti šios valstybės: 
Sovietų Sąjunga, Francuzi
ja, Didžioji Britanija, Len
kija, Rumunija, Jugoslavi
ja, Graikija, Bulgarija ir 
Turkija.

Šitų valstybių grandis ga
lėtų apsupti visus fašistus 
Europoje ir jie tuojaus butų 
pažaboti.

Bet Anglija kol kas šitam 
planui da nenori pritarti. 
Vietoj šaukti tokią konfe
renciją, ji nori kol kas tik 
susitarti su kai kuriomis val
stybėmis ir visoms kartu pa
smerkti Čekoslovakijos pa
vergimą.

Nors kol kas da neprieitą, 
prie jokio konkrečiu nutari
mu, vis dėl tu padaryta labai 
svarbus žingsnis į gerąją 
pusę. Anglijus turai jau pa
matė reikalą pasidėti savu 
lurdišką išdidumą į kampą 
ir nulenkt savo kietus spran
dus prieš Sovietų Sąjungą. 
Iki šiol tą šalį ignoravę ir 
žeminę, dabar Anglijos lor
dai pamatė reikalo nuva
žiuoti Maskvon pasiklaust, 
ką Sovietai darytų, jeigu 
Europoje kiltų “tūli netikė
tumai.”

Dabar, kai jau išdidus? 
Anglijos lordai atrado kelią 
i Maskvą, tai reikia tikėtis, 
kad jie galės tenai ir susi- 
kalbėti. O jei Londonas, 
Maskva ir Paryžius pradės 
kalbėti, tai Berlynas ir Ro
ma turės savo fašistiškus 
snukius uždaryti.

Kapitalistai Baisiai Ginkluo
jasi Prieš Darbininkus

JIEŠKO JAUNUOLIŲ 1 
LAKŪNUS.

Kadangi Kongresas nuta
rė tuojaus pastatyti 3,000 

'naujų karo orlaivių, tai ar
mijos vadovybė pradėjo 
jieškoti jaunuolių į lakūnus. 
Tapo paskirtos penkios ka- 

'rininkų grupės, kurios lan
kys visus universitetus ir ko
legijas ir jieškos tenai stu
dentų, kurie norėtų eit mo
kintis aviacijos. Visų pirma 
tokie jaunuoliai bus moki
nami skraidyt komercinėse 
skraidymo mokyklose, ku
rių armija pasamdė jau apie 
15. Toliau jie bus lavinami 
armijos skraidymo laukuo
se, Texų valstijoj.

La Follettas nori uždrausti 
streikuos kulkasvaidžius ir 

sarginančius gazus.
Senatoriaus La Folletto 

komisija, kuri pereitais me
tais tyrinėjo darbininkų šau
dymą streiko metu, šią są
vaitę rekomendavo Senatui 
išleisti įstatymą, kuriuo bu
tų uždrausta kapitalistams 
pirkti kulkasvaidžius, gazi- 
nes bombas ir laikyti tuos 
žmogžudystės įrankius savo 
arsenaluose prieš streikuo
jančius darbininkus.

Didelės korporacijos, ku
rios atsisako tartis su savo 
darbininkais, ir dabar per
kasi šaujamus ginklus ir 
sarginantiems gazams svai
dyt įrankius, sako senato
rius La Follettas. Darbinin
kų unijoms nevalia ginkluo
tis, bet kapitalistai ginkluo
jasi ir niekas jiems to ne
draudžia, sako La Follettas. 
Todėl Kongresas privalo 
išleisti įstatymą, kuriuo bu
tų uždrausta privatinėms 
kapitalistu kompanijoms

laikyti ginklą arsenalus.
La Folletto komisija pa

rodė, kad tarp 1933 ir 1937 
metų įvairios kompanijos 
išleido gazinėms bomboms 
$1,255,312.

Didžiausį ginklų arsenalą 
prieš darbininkus laiko Re
public plieno korporacija, 
sako La Folletto komisija. 
1937 metais, kuomet CIO 
pradėjo organizuoti plieno 
darbininkus, šita korporaci
ja turėjo arsenaluose:

552 revolveriu.
64 karabinus.
245 šautuvus. >
143 bombasvaidžius.
4033 bombas.
2707 rankines granatas.
Be to, ji turėjo šimtus 

tūkstančių šovinių revolve
riams, šautuvams ir karabi
nams.

Jokio miesto policija ne
turėjo tiek daug bombų ir 
sarginančių gazų, kiek Re
public plieno korporacija. 
Be abejonės, ji laiko tuos 
arsenalus ir dabar.

ROOSEVELTAS PATAI
KAUSIĄS STAMBIAM •' 

BIZNIUI.
W ash i ngto n o ž i n i o m is, 

prezidentas Rooseveltas prir 
žadėjo nebereikalauti iš 
Kongreso jokių reformų 
darbininkų naudai, kurioms 
taip priešingi piniguočiai. 
Jis nesiūlysiąs jokių bilių 
Kongresui, pirma nepasita? 
ręs apie tai su senatoriais ir 
kongresmanais. '
ITALŲ ARMIJA ISPANI

JOJ NETEKO 14,352 , 
ŽMONIŲ.

Pats Mussolinis Romoj 
paskelbė, kad jo armija Is
panijoj neteko užmuštais ir 
sužeistais 14,352 kareivių ir 
karininkų. Į tą skaičių da 
neįskaityti žuvę lakūnai.

Francuzijoj pereitą sąvai
tę karvė palindo po trauki
niu ir traukinys iššoko iš 
bėgiu. Nelaimėj žuvo netM^ 
karve, bet ir 18 žmonių bu
vo užmušta.



Antras Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
No. 12. ■— Kovo 22 d., 19.19 m. ‘
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IŠ BERLYNO.

NORI ĮRODYMU.
Vienas tautininkų “veikė

jas” Brooklyno “Vienybėj” 
reikalauja įrodymų, kad 
1917—1918 metais socialis
tai rėmė Lietuvos nepriklau
somybę. Jis sako:

“Tegul Naujienos paskelbia 
kada ir į kuriuos numerius jos 
tais metais įdėjo redakciniu 
straipsniu, kuriuose aiškiai ir 
nedviprasmiai jos pasireiškė 
už Lietuvos Nepriklausomybę? 
Visa tautinė ir katalikų spau
da gali lengvai tokių straips
nių dešimtimis (jei ne šim
tais) parodyti. Tegul 'Naujie
nos parodo bent vieną!”

Bet nėra reikalo tautinin
kams ir klerikalams girtis 
tais straipsnių šimtais. Jų 
pastangas ir žygius nepri
klausomos Lietuvos kūrimo
si metais mes da gerai atsi
menam. Ypač didvyriška 
buvo vyskupo Karevičiaus 
kelionė į Berlyną pas Vo
kietijos kaizerį, kad jis pri
jungtų Lietuvą “amžinais 
ryšiais” piję Vokietijos, 
kuomet Rusijos revoliucija 
davė musų tėvynei apsi
sprendimo teisę. Ir tą jo žy
gį tuomet karštai rėmė visi 
Amerikos lietuvių klerikalų 
laikraščiai. Pavyzdžiui, 1918 
metii 169-tame “Draugo” 
numery vienas kunigas ra
šė: .»

ryšiais”

KAIP SUPRASTI ISPANI
JOS ĮVYKIUS?

Daugeliui neaišku, kode) 
Ispanijos respublikoj įvyko 
vyriausybės perversmais, ir 1 
kodėl tarp pačių lojalistų į- 
vyko susikirtimas.

Visa tai Įvyko dėl to, kad j 
buvusi iki šiol Negrino vy
riausybė nesiskubino baigti1 
karą. Tiesa, ji nebuvo prie
šinga taikytis su generolu 
Franku, bet statė jam tam 
tikrų išlygų. Ji reikalavo, 
kad jis pasižadėtų nekeršyti 
respublikos gynėjams ir kad 
pašalinti! iš Ispanijos visus 
Vokietijos ir Italijos karei
vius. Iš pradžių Negrinas 
reikalavo da ir plebiscito, 
kad patys Ispanijos gyven
tojai nubalsuotų, kokios 
valdžios formos jie nori.

Jei gen. Frankas šitas iš
lygas galų gale atmestų, Ne
grinas buvo pasiiyžęs tęsti 
karą toliau. Turėdamas da 
apie 500,000 kareivių armi
ją, jis tikėjosi galėsiąs da 
laikytis. Gi tuo tarpu gal 
kiltų karas tarp Francuzijos 
ir Italijos ir francuzai padė
tų lojalistams sumušti gen. 
Franką, Mussolinio berną.

Bet kita lojalistų grupė, 
jos tarpe ir vyriausis jų ar
mijos vadas gen. Miaja, ne
norėjo šitokiomis galimybė
mis spekuliuoti. Šitai grupei

Vokiečių spauda juokiasi įsiginkluodamos, tai Vokie- 
iš Londono. į tijos militaristai, užimdami 

Chamberlainas pereitą są- Čekoslovakiją, 
vaitę prisipažino Anglijos P^eme 
parlamente, kad Hitleris jį c.” 
apgavęs. Anglijos premje- ® ,. . . . - , . . - ..
ras sakosi tikrai tikėjęs, kad , tokių ginklų, kin iais galima 
nacių vadas norėjęs tiktai! pdnai apginkluoti 4 divizi- 
vokiečius atsiimti iš Čeko- kareivių. Ee to, į vokiečių 
slovakijos, kaip jis si___
pasauliui per radiją ir Miun- 

' cheno konferencijoj tvirti- j 
no. Aš tikrai tikėjau, sako 

i Chamberlainas, kad atida
vus jam Čekoslovakijos vo-

I kiečius, Europoje bus užtik
rinta taika. Bet štai, Hitleris 
dabar pasigrobė visą Čeko

slovakiją, iš viso apie 10,- 
Į 000,000 slavų.
' Kaip protestą prieš šitokį 
I Hitlerio žygį, Chamberlai- 
[ nas atšaukė iš Berlyno Ang-

vienu ypu
7 1,500 pirmos rūšies 

orlaivių, daugybę puikiau
sios artilerijos, tankų ir ki-

x. Jeigu vyskupo Karevičiaus atrodė, kad tęsti karą toliau 
žygis prie vokiečių valdžios.... ngra prasmės, nes nėra vil- 
buvo Lietuva! naudingas, tai j į j ties jį laimėti. Šitokios nuo- 
visa širdimi remiu. O apie tai,; mongS laikėsi ir kiti karinin- 
kad jis naudingas, negali but 
abejonės.”

To negana, vėliau kleri
kalai su tautininkais da išsi
rinko kaizerio generolą 
Urachą Lietuvos karalium. | 
O jeigu jis neužėmė jų ruo
šiamojo sosto, tai ačiū L'.. . . . . 
tam, kad Vokietijos revoliu- ginklais, 
cija išblaškė visus kaizerio prasidėjo tarpusavė

žygis prie vokiečių valdžios

kai, pavyzdžiui, Madrido 
komendantas pulk. Casado. 
Todėl Negrino vyriausybę, 
kuri nesiskubino karą baig
ti, karininkai nuvertė ir nu
tarė karą baigti. Bet Negri
no vyriausybės šalininkai 

tik pasipriešino tam žingsniui 
Dėl to Madride 

r_ v_ _ ___ j kova,
generolus. kuri tęsėsi 6 dienas ir nak-

Bet tai da ne visi tautinin- ds. Negrino šalininkai - bu
kų ir klerikalų “nuopelnai” vo apgalėti. Reiškia, viršų 
Lietuvos nepriklausomybei, paėmė toji lojalistų grupė, 
Kai Vilniuje įsikūrė kairiu- kuri nebenori toliau karo tę- 
ju Lietuvos darbininku ir, st-i-
'inteligentu valdžia, tai mu- Amerikos komunistai ši
tų tautininkai su kunigėliais tos grupės vadus vadina “is- 
pasikvietė lenkus į Vilnių, davikais,” kurie nori respu- 
Ir šituo labai džiaugėsi tų bliką parduoti fašistams, 
laiku Amerikos lietuviu tau-'Mums gi neišrado, kad jie 
tininkų organas “Sandara.” ištiktųjų tokie butų. Valgiai 
Štai jos žodžiai, išspausdin- jaos remtų armijos ir žino
ti 1919 metų 1Z ...... ~
mery:

>1 t

“Lietuvos respublikos val
džia. neturėdama kitokios Iš
eities, kreipėsi prie lenku, pra
šydama apginti Lietuvą nuo 
bolševikų.”

O kas buvo tie “bolševi
kai?” Tai buvo Lietuvos 
Darbininkų Taryba, kurion 
buvo įnėję adv. Požėla, V. 
Biržiška, M. Biržiška, Kap
sukas ir daug kitų kairiųjų 
lietuvių inteligentų.

Prieš juos musų “patrio
tai” pakvietė lenkus. Ir 1919 
metų 22 balandžio telegra
mos paskelbė pasauliui, kad 
lenkų armija užėmė Vilnių. 
Lietuvos Darbininkų Tary
ba tuojaus buvo išardyta ir 
daug jos narių išžudyta. 
Magaryčioms lenkų kariuo
menė da įtaisė žydų skerdy
nes Vilniuje ir paskui pra
dėjo smaugti pačius lietu
vius.

Taigi be reikalo “Vieny
bės” vyrai siūlosi savo “edi- 
torialais” įrodyti, kaip jie 
“kovojo” už Lietuvos nepri- ’ 
klausomybę. Mes jų “nuo
pelnus” žinom geriau, negu 
jie patys.

Jeigu “Vienybė” ištikru- 
jii rėmė Lietuvos nepriklau
somybę, tai tegul ji ne tuš
čiais savo “editorialais” gi
riasi, bet tegul parodo, kiek . 
ji yra paaukavus pinigų ko
voms už Lietuvos nepriklau
somybę. Mes, socialistai, 
galim savo dalį parodyt.

pasikvietė
, kad jie 

ištikt ųjų tokie butų. Vargiai

15-tame nu- didžiuma, jeigu jie butų 
'išdavikai. Mums rodos, kad 
jie tik nenori toliau varginti 
savo armijos ir žmonių, ku
riems laimėti nesimato vil
ties.

RAGINA REMTI VILNIE
ČIU SPAUDĄ

Mumis prisiųsta laiškas, 
kuriuo Amerikos lietuviai 
raginami remti vilniečių

kelbė ran^as dabar pateko visam 
--■ f J pasauly išgarsėjusips Sko-

■ J. Idos armotų dirbtuvės.
Socialdemokratų partija už

daryta, daugybė areštų.
Buvusi Čekoslovakijos ka- 

liuomenės stovykla Mikovi- 
cuose, apie 25 mylios nuo 
Pragos, tapo paversta kon
centracijos stovykla areš
tuojamiems socialdemokra
tams, žydams ir kitiems fa
šistui priešams. Čekoslovaki
jos socialdemokratų partija 
jau uždaryta.

Prahoj ėjęs laikraštis “A— 
Zet,” kuris turėjo 100,000 
skaitytojų, taipgi uždarytas 
ir visa spaustuvė konfiskuo
ta užtai, kad atspausdino 
Hitlerio atvaizdą ne su to
kiu snukiu, koks patinka fa
šistams.

Nacių priešai žudomi ir 
patys žudosi.

Prahos žiniomis, slaptoji 
fašistų policija Čekoslovaki
joj dabar suima fašistų 
priešus ir žudo. Du žinomi 
fašistų priešai mėgino pa
bėgti iš Pragos orlaiviu. 
Jiedu nusidažė plaukus ki
tokia spalva, kad niekas jų 
nepažintų. Bet fašistai su
laikė orlaivį ir išaiškino, 
kad tiedu vyrai norėjo pa
bėgti. Jiedu buvo suimti ir 
tucjaus sušaudyti.

Iš viso buvę suimta dau
giau kaip 200 žmonių, kurie 
kėsinosi iš Pragos bėgti. 
Jiems taip pat gręsia mirtis.

Ostrovos mieste geležies 
fabriko perdėtinis pats nu
sišovė, kuomet fašistai tą . 
miestą užėmė.

Pragos radijo stoties ve
dėjas taipgi nusišovė.

Vienas Pragos viešbučio 
savininkas buvo areštuotas 
užtai, kad neprielankiai at
siliepė apie Hitlerį.

Pragoję yra apie 400 žy
dų daktarų ir advokatų. Da
bar visiems jiems uždrausta 
praktikuoti savo profesiją.

Šimtai ir gal tūkstančiai 
Čekoslovakijos gyventojų 
dabar norėtų iš Čekoslova
kijos bėgti užsienin, bet ne
žino kaip ir kUr begty/.- j

Uijos ambasadorių Hender- 
soną. Girdi, parvažiuok na
mo ir pranešk, kaip ten visa 

j tai pasidarė.
! Nacių spauda Berlyne iš 

~ _ - .. .. ;šito anglų protesto juokiasi,
leidėjai materialiai lonės aktus, kurie paliečia j įas ambasadorius ga- 

tiek žmonių, nubaustų kan- raportuoti Chamberlainui 
mų teismų. _ . į ką tik jis nori, bet Čekoslo

vakija jau musų ir jokie ra
portai šitos padėties nepa- 

- keis.
^!zrf1(!nemS| Vokiečiai paėmė 1,500 or- 

į laivių, daugybę tankų ir 
kanuolių.

Kuomet Francuzija ir 
Anglija neriasi iš kailio be-

Los Angeles apylinkėj šiomis dienomis siautė tokia smarki audra, kad automobilius vertė 
nuo kelio, šiame vaizdely motosi viena mašina apversta ratais aukštyn. Važiuotojas, Tho
mas Chuck, buvo pritrenktas, bėt nesužeistas, nes automobiliai dabar daromi visi iš plieno.

jautą, nes žinome kad laik- ga Smetona pasirašė 67 ma 
raščio 1
daug nukentėjo. Bet kartu 
reikia stebėtis, kad Lenki
jos teismuose ir lietuviams 

BAUDŽIAVOS PANA1KI- pasitaiko surast teisybę.
MO SUKAKTIS.

A. B. kelia “Laisvėj” 
klausimą, ar nevertėtų A- 
merikos lietuviams paminė
ti baudžiavos panaikinimo 
sukaktį? Esą —

“šįmet sueina 76 metai nuo 
baudžiavos panaikinimo Lie
tuvoje. Tas svarbus įvykis rei
kėtų plačiai atžymėti.”

Gal ištiesų vertėtų tokį 
dalyką paminėti, tik daug, 
butų buvę geriau jį minėti 
kai sukako 75 metai. Tuo
met butų buvęs tikras jubi- 
lėjus. Ta proga buvo pra
žiopsota turbut dėl to, kad 
apie baudžiavą pas mus iš 
viso nelabai daug žinoma.

adresas yra toks: “Vilniaus 
Žodis,” ui. Wilenska . 15, 
Wilno, Polond.

“Vilniaus Žodis” kainuo
ja metams $1.

NETURI SARMATOS.
South Bostono brostvi- 

ninkų laikraštis 7 kovo lai
doje rašo, kad vienoj Nea-: 
polio bažnyčių, Italijoj, esą 
“du buteliukai su šv. Janua- 
rijaus krauju,” ir stambio-, 
mis raidėmis antgalvy pažy-, 
mi, kad—

“Jau 790 metu, kai tris kar
tus metuose tas kraujas už
verda.”

Jeigu beraštė davatka ši
tokias nesąmones pasakotų/ 
nebūtų da taip nuostabu; 
bet kuomet žmonės, mokė
dami šiek tiek rašyt ir skai
tyt, nesisarmatija šitokią 
kvailystę savo laikraštyje 
skelbti, tai juos reikėtų cir
kuose už pinigus rodyt.

“NAUJIENOS IŠLEIDO 
JUBILIEJINĮ NUMERĮ.

.......... -..Pereitą sąvaitę išėjo di-, 
spaudą. Tarp kitko tame įdėlis ir gražus jubiliejinis 
laiške sakoma:........................ “Naujienų” numeris. Jame

i telpa labai daug straipsnių, 
linkėjimų, atsiminimų, žy
mesniu veikėju atvaizdu ir 
tt.

Tokio didelio ir įdomaus 
numerio da nepajėgė išleisti 
nei vienas lietuvių laikraš
tis.

Smagu, kad tai galėjo'pa
daryti musų idėjos draugiai!

Ta savo 
vykdyti
Vienas

“Amerikos lietuviai yi'a pa
kartotinai ir iškilmingai pasi
žadėję remti brolius vilniečius, 
kaipo lietuvių tautos dalį, mo
raliai ir materialiai, 
pažadą turėtumėm 
nuoširdžiai ir noriai,
geriausių pažadų pildymo bū
dų beabejo yra vilniečių spau
dos nuolatinis rėmimas, užsi
sakant vieną ar kelis jų laik
raščius. Reikalinga, kad šis pa
raginimas pasiektų kiekvieną 
Amerikos lietuvį. Gali būti, 
kad atskiram žmogui keblui 
Vilniaus laikraščius užsisaky-' 
ti: tai draugijų sekretoriai ga-'

LENKŲ TEISMAS IŠTEI
SINO “VILNIAUS ŽODĮ?’

1936 m. “Vilniaus Žody” 
buvo įdėtas Straipsnis “Trys 
bylos—trys didėli klausi- 

Ii Čia pagelbėti ir draugijų vai- maL Straipsnyje jeigu he- 
dybos savo paraginimais gale klyštamc, buvo klitiklioja- 
tu čia labai daug vilniečiams Ima lenkų valdininkų L1ŽS1- 
patarnauti.” mojimai ant kultūrinių lie

tuvių reikalų ir byla jau bu- 
Nėra abejonės, kad tai yra vo pasiekusi Vyriausijį Len- 

remtinas sumanymas. Tik kijos Tribunolą. Tas liepė 
mes nesutiktume remti kle- viską iš naujo peržiūrėti ir: 
rikališko ir tautininkiško šį kartą “Vilniaus Žodis” 
raugo laikraščius. Iš visų buvoišteisintas.'Gynėadvo- 
vilniečių laikraščių, mes ga- katas lenkas Br. Krzyža- 
lim rekomenduoti tiktai vie-,nowski. Mes reiškiame “Vii-, 
ną “Vilniaus Žodį,” kurio niaus žodžiui” mušti užuo-

67SMETONA PALEIDO 
KALINIUS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad 16 vasario pro-

29 žmonėms bausmės vi
sai dovanotos, 23 bausmės 
sumažintos, 10 žmonių grą
žintos teisės, <r 
grąžinti karių laipsniai.

Bausmės dovanotos arba 
sumažintos 19-kai dezerty-J 
rų.

Jo jaunos sveikos akys šiandien spindi! 
Kaip galima būtų akis apsaugoti nuo suga
dinimo iš priežasties blogos šviesos, kurios 
pasitaiko vienam iš penkių vaikų mokykli
nio amžiaus? Vienas svarbus dalykas, tai 
duoti jam gerą šviesą — Light-Conditioning.

Tai Yra LENGVA Kaip A-B-C Apsaugoti 
Brangias Akis Su Light-Conditioning
Light-Conditioning reiškia turėti užtektinai geros 

šviesos kiekviename namo ’kampelyje. Tuomet jau
nos ir senos akys gali skaityti, studijuoti ir žaisti 
be akių įtempimo dėlei netikusios šviesos. Tik iš
sirink iš daugelio sau reikalingų lempų kuri yra 
padaryta moderniškai ir kuri atitiks Jų reikalams. 
Ji jums tarnaus ir teiks malonumų per daugelį mc- 

krautuve šiandien!Atsilankyk ; mūsų

Šios Yra Tik
Didelio Pasirtnkimo

THE COMMANDER . - 6 was 
r F S lempa, kuri užtikrina genau- iJ oritaikintų šviesų. Puikus ele
gantiškas abažiūras. trijų spalvų pa
trinkimas. gelsva, ružava. auksine.

I Tiktai $7.95 Pilnai su Bulbs

THE PLYMOUTH, kaipo au 
tentiška Colonial reprodukcija ~ism-

Elegantas abažiūras 

^anuoštas senoviškais piešimais. Į- 
, “Finger-tip" switch.

Tik $6.95 Pilnai su Bulb

VISOS LEMPOS PkROVO- 
D1M0S P1WM SU BULBS'.

Ė® ___  — »«• «wwn 

disonShop i 
Switch to BETTER LIGHT/or BETTER SIGHT

Sovietai Atgavo Iš 
Italų Karo Laivą.
šiomis dienomis Ameri

kos spaudoj buvo pasirodę 
žinių, kad Italija pastačiusi 
Sovietams labai greitą karo 
laivą — greičiausi visame 
pasauly. ’ ’

Dabar atėję iš Europds 
laikraščiai paduoda daug 
aiškesnių žinių apie tą lai
vą. Pasirodo, kad prieš ke- 
liatą meti] Sovietų Sąjunga 
užsakė italų firmoms pasta
tyti kreiseri už Įvairias pre
kes, kurias Italija buvo pir
kusi Sovietų Rusijoje. Atsi
skaitant tarp Italijos ir So
vietų Rusijos Įvyko nuomo
nių skirtumas, kuris vėliau 
virto nemažu konfliktu. To 
konflikto pasekmė buvo to
kia, kad Italija uždraudė iš
leisti Sovietui Rusijai pasta- 
tytajį laivą.

•Tik šiomis dienomis, kai 
tarp Sovietui ir'Italijos buvo 
pasirašyta nauja prekybos 
sutartis, fašistai sutiko tą 
laivą Sovietams atiduoti.

Taigi pasirodo, kad tas 
laivas buvo pastatytas ne- 

j dabar, kaip tai aiškino ame
rikiečių spauda.

Reikia pasakyti, kad ame- 
i rikiečių spauda visuomet la
bai paviršutiniškai ir neaiš
kiai paduoda žinias iš Euro
pos. Tik apie Anglijos prim 
cą ir kitokias kvailybes ji 
mėgsta daug plepėti.
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KAS SKAITO. RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS I IETUVTU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

r<> 5JIEK A'

CLEVELAND© ir AP1EL1NKĖS ŽINIOS Gelbėja Žmones Iš Gaisro.

Pradėjo veikti Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius.

A. L. Kongreso skyrius 
vėl pradėjo smarkiau veikti. 
Iki šiol buvo kiek apmiręs. 
Buvo tam nekuriu priežas
čių. Kai kurie veikėjai turė
jo perdaug užsiėmimų, o ki
ti buvo ligos paliesti. Bet 
dabar vėl viskas pradėjo ei
ti Į normales vėžes. Sky
riaus komitetas turėjo susi
rinkimą 5 kovo dieną ir nu
statė planą ateities veiklai. 
Nutarta šaukti visos Ohio 
valstijos draugijų atstovų 
konferenciją, šaukti net ir 
tas draugijas, kurios iki šio] 
dar nėra prisidėjusios. Kon
ferencijai laikas numatoma 
apie 30 balandžio ar tuoj po 
to. Taigi, iš visko matosi, 
kad visi vėl grįžta prie to 
darbo, kuris turi tiek daug 
svarbos netik musų išeivijos 
gyvenime, bet ir pačioje Lie
tuvoje. Kiek tenka sužinoti 
iš įvairių šaltinių, tai Lietu
vos žmonės pradėjo gana 
atvirai veikti. Taigi dėlto ir 
A. L. K. skyriams reikia 
daugiau sukrusti ir paduoti 
savo broliams Lietuvoje 
ranką, kad jie galėtų sau 
laisvą ir demokratišką gy
venimą išsikovoti, pakol
Lietuvos žemės dar nėra 
patekusi į kitų rankas.

Nežino, su kuo dėtis.
Čalis per savo “Dirvukę” 

prašo skaitytojų, kad jie pa
reikštų savo nuomones, su 
kuo butų geriau Lietuvai su
sidėti, kad išlaikius nepri
klausomybę. Taigi išrodo, 
kad jis pats to nežino, jeigu 
klausia skaitytojų. Na, o už 
lietuvybę turi gavęs medalį 
nuo Smetonos. Ar nebūtų 
geriau, jeigu jis tą medalį 
“tautos vadui” sugrąžintų? 
Ir reikia pasakyti, su Šituo 
atsiklausimu Galis pusėtinai 
įsipainiojo, nes daugumas 
jo skaitytojų pareiškę savo 
nuomonę, kad Lietuvai ge
riausia butų prisidėti prie 
Sovietų Rusijos. Taigi išro
do, kad dabar čalis turės 
prisirašyti prie komunistų 
partijos.

Rengs lietuviškas vaka- 
I ruškas.I

SLA. 136 kuopa nutarė 
surengti liętiiviškas vaka
ruškas .Rietuvių darbininkų 
salėj,'. Št. Clair ir East 79-th 
Streets. Vakaruškom vaka
ras paimtas 15 balandžio; 
'tai bus šeštadienis. Bus už
kandžių, alaus, gera muzi
ka, ir galės linksmai vakarą 
praleisti. Tai bus tikrai lie
tuviškos vakaruškos.

' Gandai apie kun. Karu-
> r j žiškį.

Nekurie parapijonįs pa
leido gandus, buk kun. Ka- 
ružiškis norįs savo parapiją 
perleisti arba suvienyti ją su 
svetimtaučiais. 'Lietuviai pa- 
rapijonys tuo rimtai susirū
pino. Jeigu paleisti gandai 
yra pamatuoti, tai negalima 
suprasti, kokia nauda iš to 
butų parapijos klebonui ku
nigui Karyžiškiui. Kiek iš 
šalies matyt, tai jis gana ge
rai su lietuviais susitaiko ir 
turi daug draugų. Taigi ne
sinori tikėti, kad tie gandai 
turėtų rimto pagrindo.

Kun. Steigmanas serga.
,Teko sužinoti, kad naujo

sios parapijos vikaras kun. 
Steigmanas sunkiai apsir
gęs ir jau išvežtas ligoninėn, 
kur jam buvusi padaryta 
operacija ant kojos. Kun. 
Steigmanas yra plačių pa
žiūrų žmogus ir jis lupinasi 
ne vien tik tikyba, bet ir 
abelnai visu žmonių gyveni
mu. Linkiu jam greitai pa
sveikti.

Bazaras pavyko neblogai.
L. K. Darželio Sąjungos 

bazaras įvyko 11—12 koyo 
dienom Lietuvių salėj ir per 
tas dvi dienas apsilankė 
daug lietuvių. Daugelis jų j 
laimėjo gražių dovanų. Gir-1 
dėjosi iš komisijos, kad ii 
oelno liko Darželio naudai. 
Vietos lietuviai remia visus 
darželio parengimus, nes vi
si nori, kad likusios skolos 
butų kaip galima greičiau 
atmokėtos. Skolų yra da a- 
pie $2,500. Pora metų atgal 
jų buvo dvygubai daugiau. 
Taigi eina žemyn labai grei
tai.

Katalikai organizuojasi 
prieš “Dirvą.”

Vietos katalikai organi
zuojasi ir ruošiasi pradėti i 
pilti kailį fašistų “Dirvai.” ' 
Mat, ji vis užkabinėja kata-1 
likus ir kaip kada juos visai 
be reikalo apipurvina. Ta
čiau, kada jai prireikia pa
galbos, tai tada ji bando 
prie jų vėl prisigerinti. Tai- j 
gi katalikų vadai nori pada-, 
ryti tam galą. Jų vietinis or-' 
ganas “L. Ž.” per ilgą laiką1 
tylėjo, bet dabar išrodo, kad 
iau nutarė eiti į atvirą kovą.

Nuo republikonų nukentėjo 
nemaža lietuvių.

Republikonas gubernato
rius užėmęs vietą tuoj paša
lino daugybę demokratų iš 
valdžios tarnybos. Tas pa
lietė ir daugelį lietuvių, kat- 
ie turėjo neblogus darbus. 

Dabar demokratai darbuo- 
iasi, kad ateinančiuose rin
kimuose galėtų išsirinkti de
mokratą majorą. Tada ir vėl 
lietuviai kiek atsigriebtų. 
Prie republikono majoro 
lietuviai ne ką telaimėjo. 
Taigi varžytinės politikoj 
eina tik už “šiltas vietas.”

Jonas Jarus.

Scottville, Mich.
Scottvillės miestelis nedi

delis, bet gana gyvas. Kada 
tik nuvažiuosi, visados rasi 

i pažįstamų lietuvių. Dabai 
Įkas antradienis miestely vei- 
1 kia varžytinių stotis. Ūki
ninkai iš plačios apylinkės 
Sugabena visokių gyvulių 
pardavimui, o kadangi pir- 
kikų netrūksta, tai buna 
varžytinės. Privažiuoja žmo
nių ir be jokio reikalo ir 
pražiopso kone visą dieną 
varžytinėse. Scottville, tai 

'lietuvių centras. Ūkininkai 
čia neblogai gyvena; nors 
daugumas ir turi skolos, bet 
nedejuoja. Didelio paleng- 

ivinimo ūkininkai gavo iš 
valdžios, tai yra paskolą. 

.Mažai kas iš bankų ir skoli
nasi.

; Lietuviai ūkininkai sugy
vena taikiai ir vieningai. 
L. U. Ž. Draugija turi gra
žią nuosavą svetainę viduiy 

i miestelio, kur laiko visokias 
sueigas ir balius. Kaip kada 
ir svetimtaučiai nusisamdo 
lietuvių svetainę savo pa
rengimams.

šioje apylinkėje yra ir ki
tų tautų ūkininkų, ir gana 
daug, ypač skandinavų kil
mės-; bet nei vieni nesuren
gia tiek piknikų ir balių, 
kaip lietuviai.

Lietuviai ūkininkai dau
gumoj yra organizuoti į 
draugijas, kas pas kitatau
čius yra retenybė šioj apy
linkėj. Prieš praėjusius ru
dens rinkimus suorganiza- 
vom ir Lietuviu piliečių po

litišką kliubą. Kliubas užsi- 
briežė gana platų veikimą. 
Prie kliubo randasi ir jau
nuolių skyrius, kuris bus la
vinamas: dainų, muzikos ir 
vaidinimo. L. U. Ž. Draugi
ja duoda veltui svetainę du 
kartu į mėnesį lavinimosi 
repeticijoms. Kliubas turi 
apie 45 narius. Tai gera 
pradžia.

Nesenai pas mus lankėsi 
j iš “Vilnies” kalbėtojas Jo
nikas. Jis kalbėjo apie ben-

LAWRENCE, MASS.
A. Jonikienės prakalbos.
Darbininkių moterų gyve

nimas yra paprastas ir ne
įspūdingas, nes jos neturi 
laiko daug skaityti ir moky
tis. Bet pažangios moterys 
vistiek neeikvoja savo laiko 
gerdamos alutį su savo kū
mutėm, bet domisi visuome
nės reikalais. Jos žino, kad 
skaitymas yra šviesa, ir jos 
jau nenori pelėti tamsumoj.

Jos eina į visuomenškus 
parengimus, į paskaitas ir 
nepasotinamai sugeria ką 
išsilavinusi moteris turi jai 
pasakyti. Joms labai įdomu, 
kaip moteris, kilusi iš tų pa
čių sąlygų, pergyvenusi tuos 
pačius sunkumus, atsistoja 
pasakyti kas darosi šioje ša
lyje, kaip pagerinti savo bū
vį ir kaip vaikus išauklėti.

Lietuvės moterys jau at
bunda ir nori stoti į vieną 
eilę su kitų tautų moterimis. 
Todėl Naujosios Anglijos 
Lietuvių Moterų Sąryšis pa
siėmė atlikti tą didelį dar
bą. Jis surengė maršrutą 
draugei Jonikienei, kuri va
žiuoja po visą Naują Angli
ją, skatindama moteris į 
darbą.

Ji kalbėjo mušu mieste 17 
kovo, Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bo salėj ir pasakė moterims 
daug įdomių dalykų.

A. Markevičiūtė.
dro fronto palaikymą. Nu
kalbėjo neblogai ir kitų sro
vių neužgauliojo. Tai rete
nybė, kad negnybtelėjo 

l “Naujienoms.” “Naujienos” 
gi niekam nepataikauja.

Praėjusią vasarą buvo 
pusėtinai gera, lietaus nesto- 
kavo ir viskas gerai užaugo. 
Bet kaip viskas gerai užde
ra, tai ir kainos žemos. Bet 
ūkininkai dėl to neaima-

Rhinelander, Wis. — Ke- 
liatas dienų atgal čia nuo 
tilto nušoko į Wisconsino 
upę nežinomas žmogus. Ra
šant šią žinią jo lavonas bu
vo da nesurastas. Ir šiaip ši
toj apylinkėj daug žmonių 
šerga ir miršta. Oras iki šiol 
buvo labai šaltas ir sniego 
labai daug.

Frank Shimkus.

New Yorke anądien užsidegė senas namas, kuris neturėjo 
atsargos išėjimo gaisrui kilus. Ugnis iš apačios užtvėrė 
laiptus ir ugniagesiai turėjo išimti 15 žmonių per langus. 
Baltame žiede yra parodytas gabus laipiotojas, kuris be 
kopėčių pagalbos nusileidžia muro siena žemyn.

IŠ LIETUVIŲ ŪKININKŲ GYVENIMO
' nuo ja; sako: bile yra kas 
parduoti, tai pusė vargo.

Iki Kalėdų sniego neturė
jom; nors buvo keliatą kar
tų pasirodęs, bet dingo, kaip 
kamparas. Bet antrą dieną 
Kalėdų pradėjo snigti ir iš
kilo bAisi pūga. Pasidarė gi
li žiema. Bet oras nebuvo 
šaltas. Ūkininkai apsižiūri 
apie gyvulius ir pasirūpina 
kuro. Nesenai čia nusiskan
dino Perre Marquette upė
je W. E. Reader, senas pajė
gęs žmogus. Nusibodo jam 

įgyventi. Vieną dieną išva
žiavo su 14 metų anuku į 
paupį pasivaikščioti. Vaikas 
pastebėjęs dieduką įšokus į 
vandenį, puolė gelbėti. Ant 
laimės, pro šalį važiavo lie- 
tuvys ūkininkas, J. Lapenas 
su motere, tai pamatę šoko 
abudu su moteria gelbėti 
skenduolius. Vaiką ištrau
kė gyvą, o sefiis jau buvo 
dūšią atidavęs ponui Die
vui.

W. E. Reader buvo sve
timtautis ir užlaikė geleži
nių daiktų ir ūkiškų padar
gų krautuvę per 50 metų 
Custer, Mich. Per tą pusę 

j amžiaus jis daug patarnavo 
lietuviams, buvo geras žmo- 

I gus.
L. U. Ž. Draugija irgi ne

teko kelintos pusamžių drau
gų. Mirė: Juozas Juodaitis 
ir M. Grigonis. Draugijai 
nuostolis, nes buvo veiklus 
ir geri nariai.

Automobilio nelaimėje 
sunkiai susižeidė F. Micke
vičiaus duktė ir sūnūs. Gai
la. Abudu geri ir gražus jau
nuoliai. Jų tėvas užlaiko ga
ražą Fountain, Mich.

Vietinės kelios lietuvių 
draugijos priklauso prie A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
ir turi komitetą, kuris atsto
vauja Kongreso reikalus. 
Butų pageidaujama, kad 
nors vasaros metu į čionais 
atsi'ankvtų koks kalbėtojas 
iš socialistų pusės. Komuni
stų kalbėtojai atlanko po 
kelis kartus į metus, mus 
apylinkę. Ūkininkas.
PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS.

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

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

providence, R. L BROOKLYN© LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kas veikiama tarp lietuvių. 

Kovo 11 buvo šeštadienio
vakarąs, Alekui Deltuvai 
buvo surengta “Surprise 
Party,” paminėjimui jo ke
turiasdešimties penkių metų 
gimimo dienos. Į jo namus 
susirinko skaitlingas drau
gų būrelis ir įteikė jam ver
tingas dovanas. Ponia Del
tuvienė visus pavaišino gar
džiais ni mie gamintais val
giais.

Svečiai užkandžiaudami 
pareiškė savo linkėjimus to 
vakaro jubiliatui. Nuotaika 
buvo maloni ir visus paten
kinanti. Dalyvių tarpe ma
tėsi šios yuafos: B. Valai
čiai, V. Ablačinskai, P. Bu- 
žinskai, V. Lekavičiai, L. 
Lekavičiai, B. Sinionavičiai, 
S. Urbonai, Ed. Lozawski su 
žmona, p. Sherksnas ir Juo
zas Cibulskis, žmona ir sū
nūs iš Shamrock, R. I.

Kovo 16, broliai Motuzai 
po bažnyčia svetainėje rodė 
judžius iš Lietuvos, ir jos 
dvidešimties nepriklauso
mybės metų paminėjimus 
paveiksluose. Paveikslai jau 
gana tobulus ir švarus. Pa
rodo daug naujo iš Lietuvos 
gyvenimo.

Gaila, publikos neper- 
daugiausia buvo, nors Pro- 
vidence’o lietuviai Lietuvos 
paveikslus myli. Nežinia 
kame galėjo but priežastis. 
Gal nenorėjo but suviltais, 
kaip buvo kiek laiko atgal. 
Žmonės pirko lietuviškus 
“Birutės” saldainius, o kaip 
atidarė pakelį tai rado Esto- 
nijos saldainius ir už tai 
žmonės buvo pamokėję la
bai brangiai. Kurie nusipir
ko svarą saldainių, rado tik 
vieną “Bitutę,” o kurie ma
žiau, tie nerado nei vienos.

Veikimas pas lietuvius su
stingęs, gal dėlto, kad netu-
ri tinkamos vietos. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Pašalpos 
Kliubas nors ir turi trijų 
aukštų nuosavą namą, bet 
patalpa labai maža. Pas 
draugus yra upas didint na
mą pristatant prie jo erd
vingą svetainę. Tam reika
lui nariai jau yra pasižadė
ję suviršum dešimt tukstan-' 
čių dolerių. Pats namas yra1 
pilnai išmokėtas ir dar Kliu
bo kasoje yra keliolika do
lerių. Sumanymas geras, 
pradžia ir gera, tik reikia 
biskį darbo, o pasekmės bus 
užtikrintos. B. S.

E. NEWARK IR HARRI
SON, N. J.

Darbai truputi pagerėjo.
Paskutiniais laikais dar

bai pas mus pradėjo eiti tru
putį geriau. Kai kurios dirb
tuvės dirba jau pilną laiką.

Lietuvių gyvenimas ap
miręs, veikimo beveik jokio 
nesimato, žmonės suvargę. 
O reikėtų pamėgint ką nors 
surengti.

Lietuviškų biznierių čia 
kaip ir nėra, jeigu neskaity
ti kelių saliunų ir bučernių. 
Bet jų savininkai labai de
juoja, kad sunku išsiversti. 
Tik vienam geriau sekasi, 
tai kepėjas iš Bostono. Jis 
teisingas ir apsuktus vyras.

Kol kas parengimai čia se
kasi tik katalikams. Kai jie 
surengia kokį jomarką, tai 
žmonių prisirenka nemaža 
ir padaro gero pelno, o kai 
surengia kokią nors pra
mogėlę laisviečiai, tai atei
na 10-12 žmonių. A. K.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Maspetho Amerikos Lietu-
vių Piliečių Kliubo šauni 

, vakarienė.
Kovo 11 Maspetho Ame

rikos Lietuvių Piliečių Kliu
bas savo buvainėje po 60-39 
56-th Drive turėjo vakarie
nę. Svečių galėjo būti virš 
šimto. Vakarienė buvo labai 
gera.

Bevakarieniaujant, pirmi
ninkas Šlapikas pasakė 
trumpą savo įžanginę pra- 
kalbėlę ir pakvietė svečius 
tarti po žodį-kitą. Svečių 
buvo nuo Brooklyno Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliu
bo, nuo kriaučių 54 skyriaus 
Pildomosios Tarybos ir pa
vienių iš apylinkės. Visi lin
kėjo Maspetho Kliubui aug
ti ir bujoti. Tarpe kitų kal
bėjo ir J. Kuodis. Jis pradė
jo nuo Washingtono ir už
baigė Rooseveltu. Tai buvo 
tikrai patriotinė kalba. Ma
tyt, kad drg. Kuodys ne
skaitė drg. A. Bimbos “A- 
merikos Klasių Kovos Isto
rijos.” Ten Washingtonas 
yra tituluojamas kaip “že
mės spekuliantas .ir vergų 
savininkas” (95 pusi.), ku
ris savo vergams “prakaitą 
ir kraują sunkia ir rykštėmis 
plaka” (pusi. 100). O Lin- 
colną drg. Bimba da griež
čiau toj savo knygoj pa
smerkia. Ant 263 puslapio 
pasakyta: “Labai bjauriai 
klaidina darbininkus tie, 
kurie šiandien Lincolną 
stengiasi paversti dideliu 
vergų darbininkų priete- 
lium... Buržuazinė Lincoln© 
vaklžia nesidrovėjo ginklų 
pagelba triuškinti darbinin
kų streikus bei protestus... 
Streikai buvo skaitomi ša
lies išdavyste 1”

Na, o drg. Kuodys Wash- 
ingtoną ir Lincolną išgyrė 
kaip vargdienių užtarėjus.

Sunki Automobilių
DETROIT, MICH.

Detroite automobilių ra
tai sukasi labai pamažu ir 
darbininkai dirba tik po dvi- 
tris ar keturias dienas į są- 
vaitę. Prasčiausia dirba Pa-I 
ckardo ir Fordo dirbtuvės. 
Fordo darbininkai kalba, 
kad Fordas atleidžia iš dar
bo visus senesnius darbinin
kus, kurie yra išdirbę po 10, 
15 ir 20 metų, o ima naujus. 
Naujas darbininkas gauda
mas darbą turi užsimokėti 
Fordo agentams $60 iš kal
no. Tokius darbininkus pa
laiko 2-v-3 mėnesius, paskui 
išmeta laukan, ir vėl tie 
vargšai turi pirktis darbą. 
Kol tie vargšai nesusiorga
nizuos į uniją, tai jie ir kai
lio neteks.

Detroite yra tik viena uni
ja, tai U. A. W., kuri pri
klauso prie CIO. Prie U. A. 
W. turėtų prigulėti visi au
tomobilių darbininkai, ne
žiūrint politinių ar religinių 
įsitikinimų, nes tik šita uni
ja gina teisingai darbininkų 
reikalus. Todėl kapitalistų 
agentai puola ją iš vidaus ir 
iš lauko, norėdami suskal
dyti darbininkų spėkas. Ir 
dalinai jiems pasisekė nors 
laikinai peiskelti uniją i dvi 
dalis. Šių metų 4 kovo dieną 
Homer Martin kapitalistų 
tarnąs sušaukė automobi
listų konferenciją Detroite 
ir, surinkęs apie 500 savo 
pritarėjų, įsteigė savo Ne- 
prigulmingą Automobilių 
Lygą. Visa kauitalistinė 
spauda ir bosai dirbtuvėse 
dabar agituoja darbininkus, 
kad mestų CIO ir dėtųsi 
prie Martino lygos. Čia jau 
kiekvienas protaujantis dar
bininkas gali aiškiai supras
ti, kad jeigu kapitalistinė 
spauda ir visokie kompani
jų agentai agituoja už Mar
tiną ir jo dvokiančią lygą,

Tai kurio gi mes dabar turė-
tume klausyti — draugo 
Kuodžio, ar draugo Bim
bos? Jeigu draugo Kuodžio, 
tai draugo Bimbos “Klasių 
Kovos Istoriją” reikėtų jau 
atiduoti “Laisvės” kremato- 
rijai, kaip anuomet buvo 
atiduota drg. Pruscikos pa
rašyta “Revoliucijų ir Karų 
Gadynė.”

A. Velička vakarienėj 
puikiai padainavo. Jis vi- 
uomet gražiai padainuoja.

Maspetho Kliubas turi 
nuosavos žemės ir rengiasi 
statyti namą. Kliubo valdy
ba turi ir daugiau gražių 
planų, o ypatingai geras jo 
nlanas suvienyti visus apy
linkės lietuvių politinius 
kliubus rinkimų metu ir tuo 
budu pakelti lietuvių politi
nį svorį. Tam jo sumanymui 
pritaria ir Brooklyno ALP. 
Kliubas.

Brooklyno kriaučių padėtis.
Kriaučiai nesenai pradė

jo pavasarinį sezoną ir jau 
kaip kuriose lietuvių dirbtu
vėse baigia darbą. Tuo nau
dojasi drabužių fabyikan- 
tai. Kontraktorius paima 
dalbą už žemesnę kainą ir 
tada bando spausti iš darbi
ninkų, kad savo išlaidas pa
dengti kitų lėšomis.

Kaip kur darbininkai 
kenčia, o kitur ne. Jie daž
nai sustoja ir reikalauja iš 
kontraktoriaus kas jiems 
priklauso. Unijos valdybai 
tenka turėti su tokiais kon- 
traktoriais argumentų ir pri
versti kontraktorių, kad jis 
sauvališkai nesielgtų. Neku- 
riuos kontraktorius tenka 
ir pinigiškai nubausti už 
sauvaliavimą. Tie gąsdina 
eisią iš biznio ir tt. Tai vis 
nedarbo pasekmės.

Vytautas Katilius.

Darbininkų Būklė.
tai ji turi but kapitalistų į- 
rankis, o ne darbininkų gy
nėja. Martinas tarnauja ka
pitalistams, taip kaip ir 
Greenaa.

Todėl aš apeliuoju į Det
roito ir apylinkės lietuvius 
automobilių darbininkus, 
kad mes visi stovėtume vie
ningai už palaikymą darbi
ninkiškos unijos U. A. W.— 
C. L O. Neklausvkime, ką 
kapitalistų agentai šmeižia 
CIO, bet remkime ją ranko
ves atsiraitoję.

Mirė dr-gė Katrė Kerutienė.
Draugė K. Kerutienė mirė 
šių metų 2. kovo, o palaido
ta 6 kovo,- Evergreen kapi
nėse. Velionė buvo kilusi 
nuo Vilkaviškio, Suvalkų 
rėdybos, bežemių tėvų duk
tė Juozapavičiūtė. Ameri
kon atvažiavo 1902 metais, 
į Forest City, Pa., pas savo 
gyvenimo draugą, Kastantą 
Kerutį'.1 Velionė buvo laisvų 
pažiėrų moteris ir išauklėjo 
savo šeimyną laisvoje dva
sioje. Lai buna jai amžina 
atmintis. Atsisveikinimo 
prakalbėlę prie kapo pasa
kė drg. A. J. Levulis.

A. J. Levutis.

Columbus, Ohio. — Kovo 13 
dieną čia buvo palaidotas Jonas 
Preidis, kuris persiskyrė su 
šiucm pasauliu palikdamas žmo
ną, du sunu ir dvi dukteris. Ve
lionis buvo pasiturintis žmogus, 
tai ir šermenys buvo iškilmin
gos. žmonių buvo labai daug. 
Nors lietuvių kolonija čia nedi
delė, bet kai kas numiršta, tai 
susirenka visi, nežiūrint kas 
kokių įsitikinimų. Teko susipa
žinti su vienu lietuviu net iš 
Clevelando atvykusiu. Pasirodo, 
kad abudu skaitom “Keleivį,” 
tai beveik taip kaip giminės. Jis 
skaito "Keleivį” net nuo žvingi- 
lo laikų Juozas Šidlauskas.



Ketvirtas Puslapis
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, Į 
Maike!...

—Sveikas, tėve!
—Ar žinai, vaike, kad 

Velykos jau nebetoli. De
vintą apriliaus vėl jau galė
sim valgyt kilbasas.
k —Aš ir dabar valgau.

—Nesikvoliok, Maike, ba 
Dievas gali užtai nukorot. 
Aš vieną tokj mandragalvį 
pažinojau Lietuvoj. Buda-: 
vo, valgo lašinius gavėnioj' 
ir juokiasi iš katalikų. Ale 
už dyką tas jam nepraėjo. 
Sykį arklys kaip giiebė už 
ausies—ir nukando.

—O aš, tėve, pažinojau 
tokį žmogų, kuris vien tik 
silkių rašalu ir bulvėmis gy
veno, bet arklys ir jam nu
kando ausį.

—Man. rodos, Maike, kad 
tu čia mane fulini. Aš norė
čiau nuvest tave į velykinę 
spaviednį ir padaryt gerą 
krikščionį.

—Atleisk, tėve, bet krikš- j 
čionybės aš galėčiau da ir 
tave pamokyti.

—Geriaut!
—Be juoko, tėve.
—Nevennai, vaike, aš ke

lią į dangų žinau ir be tavęs.
—O aš tau pasakysiu, tė

ve, kad tu eini visai į prie
šingą pusę.

—Kaip tai. Maike? Ar 
tai tu rokuoji, kad aš einu į 
peklą?

• —Taip, tėve. ' '
• —O kaip tu gali tokį 

daikta išfigeriuot? Juk aš 
priguliu prie parapijos ir 
kas nedėlia einu bažnyčion.

—Bet ar parėjęs iš baž
nyčios tu nenueini į saliuną, 
leve? Ar neini lošt kortom 
iš pinigų? Ar lošdamas kar
tais nenusuki tūzo? Ar ne- 
apgauni savo draugų? Ar 
nesusipeši su jais? Aš pats 
sykį buvau nuėjęs teisman 1 
pasiklausyt tavo bylos, kai 
už peštynes buvai areštuo-1 
tas. Prieš teisėją prisiekei 
sakyt teisybę, ir nieko dau
giau kaip tik teisybę, bet kai 
pradėjai kalbėt, tai nei žo
džio teisybės nepasakei. 
Melavai nuo pradžios iki 
galo.

—Ant sūdo, Maike, visi 
meluoja, ba jeigu pasakysi 
teisybę, tai gausi džėlos.

—Bet meluodamas į dan
gų nenueisi, tėve. Todėl aš 
ir sakau, kad tu eini į prie
šingą pusę.

—Sei, Maike, kodėl tu 
neini į kunigus? Tu galėtum 
pasakyt priklodnėsnį pa
mokslą negu musų parakvi- 
jos klebonas.

Bet ar žinai, tėve, ką aš 
tau pasakysiu! Jeigu aš bu
čiau kunigas, tai pamokslų 
bažnyčioj aš nesakyčiau.

-O kodėl?

KELEIVIS, SO. BOSTON

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO. - CH. PUŠYNAS. -

Amerikos petroleumo in
žinierius Claude Byler išra
do ndują karišką pabūklą, 
pavidale volo, kuris turės 
tūkstantį tonų svorio, 80 pė
dų ilgio ir 70 pėdų augščio; 
jam vaiyti reikėsią 1,000 
arklių pajėgos. Toks plieno 
fortas eis šimtą mylių per 
valandą ir kas tik po juo 
papuls, ar šių dienų tankas, 
ar tvirtovė, ar namas, ar 
apkasai su spygliuotomis 
vielomis, ar kanuolės — vis
kas bus sumalta, sutrinta il
su žeme sulyginta. Visi šių 
dienų kariški įrankiai busią 
tik nykštukai prieš tą baisią 
p. C. Bylelio mašiną. Jo ma
nymu, tokis plieno volas 
kainuotų nedaugiau kaip 
šių dienų baliunas, ar karo 
laivas, bet butų neapsako

Vokiečiai Užėmė Če
kų Atstovybę To- 

kijoje.
Bet Washingtone čekų pa

siuntinys neužleidžia 
savo vietos.

Prijungus Hitleriui Čeko
slovakiją prie Vokietijos, 
pereitą sąvaitę vokiečiai To- 
kijoj užėmė ir Čekoslovaki
jos pasiuntinybę. Japonija 
pareiškė, kad ji uždarysian
ti ir savo pasiuntinybę Če- 

i koslovakijoj, nes Čekoslo
vakijos jau nebėra. Už ją 
kalbės Vokietija.

Bet Čekoslovakijos pa
siuntinys Washingtone, pul
kininkas Vladimir Hurban, 
atsisakė savo pasiuntinybę 
Hitlerio agentams užleisti. 
Čekoslovakijos respublika 
turėjo pasidėjus įvairiuose 
Amerikos bankuose apie 
$75,000,000 vertės aukso 
savo prekybos reikalams, il
tie pinigai yra padėti jos 

į pašiu' inybės vardu. Taigi, 
jei Hi ’ rio agentai paimtų 
į savo nagus Čekoslovakijos 
pasiuntinybę, tai ir tas auk
sas tektų jiems. Dėl to Hur- 
banas ir neatiduoda pasiun
tinybės vokiečiams. Mano- 

Ima, kad jis tai daro su Wa- 
shingtono valdžios žinia.

Panašiai buvo ir su Rusi
jos pasiuntinybė Washing
tone, kuomet bolševikai nu
vertė Kerenskio valdžią. 
Washingtonas bolševikų 
valdžios ilgai nepripažino ir 
tikruoju Rusijos atstovu 
■•-kaitė Bachmetjevą, kurio 
žinioje buvo likę apie $100,- 
000,000 Rusijos pinigų. Iki 
Rooseveltas pripažino So
vietus, tie pinigai Amerikoj 
jau buvo išeikvoti.

Panašiai gali but ir su Če
koslovakijos pasiuntinybe. 
Washingtono vyriausybė 
jau paskelbė, kad Čekoslo
vakijos užgrobimo Vokieti
jai ji nepri pažįsta. Taigi 
Hurbanas pasilieka teisėtas 
Čekoslovakijos pasiuntinys. 
Ir jis pareiškė neužleisiąs 
pasiuntinybės tol, kol jam 
nebus įrodyta, jog pats Če
koslovakijos parlamentas 
nutarė dviem trečdaliais 
balsų pasiduoti Vokietijai. 
Bet tai yra sąlyga, kuri ne- 
kuomet negalės but išpildy
ta, nes Čekoslovakija buvo 
prijungta prie Vokietijos ne 
parlamento nutarimu, o Hit
lerio įsakymu.

—Todėl, kad bažnyčioj 
nėra Dievo.

—Kibą tu pasiutai, Mai
ke! Kaip tu gali sakyt, kad 
bažnyčioj nėra Dievo? Juk 
bažnyčia, tai Dievo namai. 
Juk Dievui šlovint ji ir pa
statyta !

—Taip tik tamsiems žmo
nėms yra sakoma, bet ištik
tųjų taip nėra, tėve.

—Nu, tai kaip yra?
—Bažnyčios yra stato

mos ne Dievui garbint, bet 
bizniui daryt. Kunigas įgąs
dina tamsuolius velnio ra
gais ir pragaro liepsnomis, o 
paskui siūlosi jų dusias nuo 
tų baisybių apsaugot ir rei
kalauja pinigų. Ar tai ne 
biznis, tėve? Ir biznis ne 
švarus, nes apgayingas. Vel
nio ir pragaro niekur nėra, 
tėve, taięi kunigai apgaudi
nėja savo parapijonus, kuo
met jie gąsdina juos nebū
tomis šmėklomis.

—Bet ir aš, Maike, perei
tą nedėldienį daviau pusę 
dolerio. Tai kibą įeikės eit 
ir pareikalaut, kad atiduotų 
atgal.

Antanas Deltuva 
Areštuotas.

Policija kaltina ji norėjus 
nužudyti savo žmoną.
Methuen, Mass. — Perei

tą nedėldienį policija čia 
areštavo Antaną Deltuvą, 
34 metų amžiaus lietuvį, 
kaltindama jį norėjus nužu
dyti savo 37 metų amžiaus 
žmoną, Marę Deltuvienę.

Pereitą nedėldienį ji bu
vo atgabenta į Lawrence’o 
ligoninę, kur paaiškėjo, kad 
jai buvo pavojingai sudau
žyta kietu įrankiu galva.

Žinios iš Lietuvos.
(Per Lietuvos Konsulatų.)

Klaipėdos Krašto Seimelis 
susirinks kovo 25 d.

Klaipėda, kovo 17 d.— 
Rinkimų komisijai pripaži
nus Seimelio rinkimus teisė
tais, gubernatorius šaukia 
Seimelį kovo 25 d.

Gandai, kad Klaipėdos vo
kiečiai prašė Vokietijos 

globos, buk netikri,
Kaunas, kovo 17 d.—Gan

dai, kad Klaipėdos vokie
čiai prašė Vokietijos glo
bos, esą netikri. Berlynas 
“paneigė” žinias apie pri
jungimo planus.

Roma, kovo 14 d.—Lietu
vos Užsienių Reikalų Minis
tras Urbšys lankėsi pas Ita
lijos Užsienių Reikalų Mi
nistrą grafą Ciano.

ČEKAI DALYVAUS NEW 
YORKO PARODOJ.

Vokietijos naciai leido 
čekams dalyvauti New Yor- 
ko parodoj, kur Čekoslova
kija buvo užsisakius sau 
vietą.

SUDEGĖ FARMERIO 
ŠEIMYNA.

Maine’o valstijoj, netoli 
nuo Addisono miestelio, pe
reitą sąvaitę sudegė farme- 
rio McDetitto namas ir ugny 
žuvo jis pats su savo žmona. 
Abudu buvo jau seni žmo
nės.

mai galingas. Prieš jį niekas 
neatsilaikytų ir jis galėtų 
užbaigti visus ateities karus, 
nes tokius volus galėtų pasi
gaminti vos tik kelios šalys, 
o kitos, kurios neturi plieno 
ir neturi aukštos technikos, 
apie karus ' nei pamanyt ne
galėtų. Tai 20 amžiaus išra
dimas žmonėms žudyt ir ci
vilizacijai naikint.

Prarijęs Austriją ir užsi
kandęs Sudetais, Hitleris 
jau laižosi apie Šveicariją, 
kuri turi 15,944 keturkam
pių mylių plotą žemės ir 
4,066,400 gyventojų. Švei
carijoje yra demokratinė 
valdžia ir ten rado prieglau
dą daugelis nuo Hitlerio te
roro pabėgusių žmonių. Tas 
Hitleriui nepatinka ir jo 
agentai ne tik per spaudą, 
bet ir žodžiu jau pradėjo 
Šveicarijai grasinti, kad Vo
kietija ilgai netoleruos tokį 
Šveicarijos nusistatymą. 
Kai kas mano, kad jeigu vo
kiečiai susikibtų su Francu- 
zija, tai Šveicarija butų ant
roji Belgija. Šveicarijos de
mokratinė valdžia tuojau 
susirūpino ir pradėjo smar
kiai ginkluotis. Bet ką 4 mi- 
lionai žmonių reiškia prieš 
80 milionų šalį? Jeigu di
desnės demokratinės šalys 
nesusitars, tai jos viena po 
kitos bus diktatorinių vals
tybių sulytos.

Komunistai per “Laisvę” 
nusiskundžia, buk SLA 38 
kuopoje, Brooklyne, socia
listai juos “persekioja.” Tos 
kuopos pirmininkas, socia
listas J. Glaveckas, nedavęs 
J. Onnanukui susirinkimo 
eigoje balso. Sasnai gi liepė 
užrašyti į protokolus kas bu
vo nutarta, o ne tą, ką norė
jo Sasna. Dėl to musų drau
gai užpyko ir stato socialis
tams ultimatumą: jeigu jus 
nepadarysite savo partijos 
nariui to ir to, tai mes jums 
parodysime. Draugai, nesi- 
karščiuokime. SLA nėra nei 
socialistų, nei komunistų 
frakcija, bet fraternalė or
ganizacija. Joje priklauso 
visokių pažiūrų žmonės ir 
kuopos tarimai turi būti už
rašyti taip, kaip jie yra nu
tarti. Susirinkime balso rei
kia pasiprašyti rimtai, o ne 
lermą kelti atsistojus. Pir
mininkas yra tam, kad pa
laikytų susirinkime tvarką 
ir negalima kaltint socialis
tų, jeigu jis sudraudžia ne
tvarkingą narį. Komunistų 
jis nekiyžiavoja.

No. 12. — Kovo 22 d., 1939 m.

ISPANIJOS KUNIGŲ DARBAI
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Visų akys, buvo nukreip
tos j Ispaniją: “Kas bus? 1 
Kaip ten liaudies valdžia 
užbaigs karą su fašistais? 
Ar išsilaikys visos sriovės 
iki galo?” Tie klausimai rū
pėjo kiekvienam darbinin
kui. Bet šiandien... Šiandien 
tie. kurie kovoje bendruose 
apkasuose prieš bendra 
priešą, patys susikibo už 
krūtų ir Madrido gatvėse 
pasipylė kraujas. Vieni ki
tus apskelbė “išdavikais,” 
“niekšais” ir tt.

Dabar kila klausimas: 
“Ar nebūtų tas pats atsitikę 
nugalėjus gen. Franką, kas 
šiandien atsitiko Madride? 
Ar nebūtų buvę 1919 metų 
Berlyno istorijos atsikarto
jimo?” Juk kaizeriui pabė
gus ir Vokietijoj respubliką 
paskelbus, tarp demokrati
jos ir diktatūros šalininkų į- 
vyko mūšiai. Berlynas sken
do socialdemokratų ir spar- 
takiečių kraujuose. Tose ne- 
mielaširdingose kovose abi
dvi politinės frakcijos nusil
po, o junkeriai sustiprėjo.

Kol demokratija bus tik 
priedanga politinėm speku
liacijom, tol bendri frontai 
neturės tvirtų kojų. Kas ma
no suderinti diktatūrą su 
demokratija ir gauti pliusą' 
kovoje prieš fašistus, tas ap
sirinka. Vietoje pliuso—mi
nusas. <i

(Tąsa)

PASIKALBĖJIMAS SU AMBROZIA 
FLORES.

Spalių 24, 1900.
Šis vyras gyveno salose visą savo gyve

nimą, buvo buvęs Ispanijos armijos oficie- 
rium, o vėliaus sukilėliu armijoj generolu, 
ir susidurdavo su minvkais bepildydamas 
sayo kareiviškas ir civiles pareigas. Tėmy- 
kite jo liudymą:

Klausimas:—Ar daug yra minykų vai
kų šitose salose?

Atsakymas:—Taip, tamsta.
KL:—Ar tai visiems žinoma?
Ats.:—Taip, tamsta.
Kl.:—Ar tamsta pažįsti tokių vaikų ir 

žinai kas buvo jų tėvais?
Ats.:—Aš žinau keliatą minykų sūnų, ir 

galėčiau pristatyti ilgą jų sąrašą.
—Kl.:—Dėl kokių priežasčių žmonės 

kilo prieš minykus?
Ats.:—Priežasčių jų neapykantai buvo 

daug. Pirmiausia priežastis buvo minykų 
išdidumas, puikybė ir despotiškas apsiėji
mas. Paskui, dvarų klausimas, nes jų nuo
mavimo sąlygos buvo labai baisios. Paskui 
tas faktas, kad kiekvienas vyras, nors ir 
geriausias minyko draugas, bijojo netekti 
savo gyvasties pasipriešinęs minikui, kada 
tas pradėdavo lįsti su savo meile prie jo 
pačios ar dukters. Dar viena priežastis bu
vo ta, kad minykai buvo priešingi žmonių 
švietimui. -O vėl mokestįs parapijai, kurios 
buvo perdaug augštos. Minykai visuomet 
priversdavo turtingesniuosius turėti kuo- 
daugiausia ceremonijų prie vestuvių, krik
štų ir pakasynų, nežiūrint ar jie to norėda
vo ar ne, ir plėšė nuo jų už tai labai daug. 
O jeigu kas nenorėdavo mokėti, tai tuos 
apkaltindavo, kad jie yra masonai ir maiš
tininkai.

Kl.:—Ar tai svarbiausia priežastis, įėl 
kurios žmonės nekenčia ispanų kunigų? 
Ar prie to neprisideda da ir tai, kad miny
kai atstovavo Ispanijos despotų valią?

Ats.:—Taip, tamsta.
Kl.:—Ar tamsta manai, kad jei nebūtų 

buvę kitų priežasčių, tai žmonės butų pra
dėję jų nekęsti dėl jų ištvirkimo?

Ats.:—Taip, ta viena priežastis butų 
buvus užtektina. Nes budai, kuriais jie at
siekdavo savo tikslų kaslink moterų, buvo 
labai biaurųs. Jeigu jie norėdami moteriš
kės imtų ir prisiviliotų ją, niekas niekiu 
jiems už tai nesakytų; bet jie elgėsi visai 
kitaip. Jeigu moteriškė nepanorėdavo pri
sileisti jų prie savęs, tai jie pavartodavo 
visą savo galybę, kad privertus ją ir jos gi
mines pasiduoti jam.

KL:—Koks yra morališkumas vietinių 
kunigu, palyginant su ispanų minykais?

Ats.:—Vietiniai kunigai, žinoma, dabar 
yra didžiai užsikrėtę nuo minykų. Bet nors 
daugelis iš jų turi meiliškų ryšių su mote
rimis. visgi jie tą daro ne taip biauriu bu- 
du. Jie bent nevartoja,spėkos .savo tikslų 
atsiekimui. (Psl. 169-170.)
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AMERIKOS ŽURNALISTO LIUDI
JIMAS. ■

Lapkričio 3, 1900.
II. Phelps Whitmarsh, gimęs Medoe,. 

Kanadoj, bet tapęs Suvienytų Valstijų pi-, 
liečiu: “Century,” “Atlantic Monthly,” 
“Outlook” ir kitų magazinų koresponden
tas. Išbuvo trylika mėnesiu salose, atlankė 
daugelį salų dalių, ir kalbėjosi su čiabu
viais ispanų kalboj, kurios išmoko Kuboj.

LYG TARYTUM VAKAR... 
t I '

(Satyra apie naujus Lietuvos ponus.)

Lyg tarytum vakar
Kaime aš kiaules varinėjau.
O dabar: direktoriaus portfelis... 
Ir kietą katiloką užsidėjau.

Kaime snarglių Praneliu vadino, 
Kaimynai mušdavo už obuolių vogimą. 
Bet Kaune dabar visi:
Ponu direktorium vadina.

...Į Kauną pėsčias iš Kretingos atklydau, 
Suplyšusiais batais ir kiauru klynu.
Dabar: namai, nauja mašina, 
O žmona iš Barbės virto Lina.

Rodos, tik penkiolika metų
Aš Kaune pasėdėjau. 
Bet ir tiek pat sykių 
Savo politinį kailį išnėriau...

Ir lyg tarytum vakar, 
Kaime naktigonėn aš jojau. 
Dabar “Metropoliai,” “Versaliai,” 
O į kaimą senai ranka numojau...

_ Iš “Kuntaplio.”

Visą laiką, kurį jis buvo archipelage, jis 
pašventė žmonių ir jų padėjimo tyrinėji-, 
mui. ; ’ '•

Kl.:—Ar tamsta kalbėdavais sū žmonė
mis, ką jie manė apie parapijų kunigus pp 
Ispanijos valdžia? i- Į

Ats.:—Taip. ' , f , t
Kl.:—Koks gi buvo jų atsinešimąs piię 

ju? ‘ 1 \
Ats.:—Žmonės visur sakydavo, kad jie 

nebenori minykų.
KL:—Ar jie sakė, kodėl? i. .1 i.
Ats.:—Jie pasakojo daugybę istorijų 

apie minykus.
KL:—Ar tai buvo paprasti žmonės? 'i'1
Ats.:—Taip, paprasčiausi žmonės. Visi 

labai priešingi minykams.
KL:—Kaip gi jie sakydavo, dėlko jie 

yra priešingi minykams? ”
Ats.:—Svarbiausia todėl, kad kunigai 

pavergė juos, išnaudojo juos, plėšė ir nau
dojosi jų moterimis ir dukterimis taip, 
kaip tik jiems patikdavo.

KL:—Ar jie nurodinėjo 'priespaudos' 
budus?

Ats.:—Tikrai nepasakysiu.
KL:—Ar tamstai pasakodavo, apie-mi

nykų vaikus? i* -j' 1
Ats.:—Taip; beveik nebuvo tokio mies

to, kur aš nebūčiau matęs minykų vaikų ar 
apie juos girdėjęs. | !

KL:—Ar tamsta ką girdėjai apie mora
liškumą vietinių kunigų? [J i

Ats.:—Taip.
KL:—O ką gi apie juos girdėjai? ’1 i
Ats.:—Paprastai girdėdavau, kad jie 

ne ką geresnis. (Psl. 172-173.)

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ ARMIJOS /' 
BRIGADIERIO GEN. R. P. HUGHES

LIUDIJIMAS. ’<■
Lapkričio 6, 1900 m.

R. P. Hughes buvo reguliarėsį«Jtingtinjų 
Valstijų armijos pulkininkas, silose bil^Q. 
su viršum du metu ir devynis mėnesius ob- 
vo Manilos provost-maršalu, kada tas mie
stas buvo pirmu syk užimtas’; vėliau tarna
vo kaipo armijos viršininkas šiuose mies
tuose: Leyte, Bohol, Cebu, Negros ir Pa-, 
nay. . !

Klausimas:—Ar tamsta užtektinai išsi
aiškinai, dėlko žmonės čia neapkentė mi
nykų? ■

Ats.:—Aš galėjau išsiaiškinti kaikurias 
neapykantos priežastis. Kiek aš suprantu 
Visayas žmones, pas juos buvo dvi miny
kų neapykantos priežastįs. Viena buvo ta, 
kad minykai buvo labai palinkę prie savo 
parapijinių šeimynų ardymo; antra,—kad 
jie baisiai mėgo plėšti pinigus.

KL:—Ar minykai buvo ištikimi Ispani
jai, ar ne? , į . , ( i

Ats.:—Aš manau, kad jie buvo ištikimi 
tik patįs sau. ' 1 ! .: j,

KL:—Ir Ispanija buvo jų įrankis? ' ”
Ats.:—Taip, Ispanija buvo įrankis, o jie 

dirbo patįs sau, savo naudai.
K'l.t—Tamsta pasakei, kad jie ardyda

vo šeimynas. Ar tamsta turi omeneję ne
morališkumą.? ’ ; \ J

Ats.:—Taip., (■
KL:—Ar tamsta turi daug paliudijimų 

apie minykų nemorališkumą?-
Ats.:—Apie tai galima butų daug kal

bėti. Bet žmonės visur skųsdavosi, kad mi-’ 
nykai tvirkindavo jų šeimynų dukteris.; 
Tai buvo dąžniausias skundas. .

KL:—Ar tamsta daug žinai apie vieti
niu kunigų būdą, pirmiausia apife jų mora1 
liškumą? 1 « ‘ ! - ų

Ats.:—Man teko 1 išvaryti iŠ parapijų, 
dvejetą kunigų, nes to reikalavo jų para- 
pijonįs; išvariau juos, kad užlaikius ra-/ 
mybę.

KL:—Dėlko gi parapijonįs buvo įtūžę 
ant jų? 1 i

Ats. :—Iš daliesį dėl moterų, iš dalies dėl 
girtuoklystės. ' ;i

KL:—O apskritai, ar tamsta manai, kad 
vietinių kunigų elgimasis yrą kiek geres
nis už minykų?

Ats.:—Atvirai sakant, pone teisėjau, 
pas juos nėra jokio morališkumo, nei tru
pučio morališkumo. Jie gembleriauja savo 
klebonijose; jie pasikviečia savo paraph 
jonis, kad su jais loštų iš pinigų. Pas. juos, 
nėra jokio morališkumo. (Psl. 1.76-177 )

' (Pabaiga.)
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Įvairios Žinios.
Iš WISCONSINO MIŠKŲ.
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Phelps, Wis.
Aš. dirbu Wisconsino miš

kuose sii !(’CC, tąi noriu pa
rašyti ir “Kcleiv’.ui,” kaili 
čia išrodo gyvenimas.

’ Wiscpnsino pietuose ir ry
tuose) žemė gera i, ’ i 
kai padaro neblogą prag ■- 
venima iš pieno, bet šiaurė
je, kur aš dabar esu, tai ūki
ninkai labai skursta. Yra to
kių, kad ir pavalgyt žmoniš
kai nepavąlgo. Ir taip varg
sta vaikų vaikai.

Šitoj apielinkėj, kur aš 
dabar esu, yra daug ežerų ii 
kalnų, gamta graži, tai va
saros metu čia privažiuoja 
nemaža turčių vasaroti.

Čia yra labai daug stirnų 
ir kitokių laukinių gyvulių, 
tik zuikių nedaug, nes juos 
naikina. Vilkų yra dvejopų, 
vienus vadina kojotais, o ki
ti tai paprasti vilkai. Ir aš' 
pats buvau ant vieno užli
pęs, tai maniau, kad nuo* iš
gąsčio abudu numirsim. 
Stirnų ir meškų pasitaiko 
matyti dažnai. Mat, CCC vy
rai vasaros laiku valgo miš
kuose, tai meškos ateina su
rinkti liekanas.

Dailu pažiūrėti, kaip miš
kiniai žvėreliai ir paukščiai 
sukasi apie CCC darbinin
kus, lyg ir žinodami, kad šie 
valgydami paliks^ ir jiems 
trupinių.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad didelis žmonių mokslas 
ir civilizacija gadina gam
tos‘grožį. Dideli kolegijų 
profėsoriai, kurie niekados 
nematė mįško, atvažiuoja 
mus mokyti, .kaip reikia 
mišką sutvarkyti . ir auginti. 
Jie pasiima užtai garbę, o 
miškas verkia, Miškas augo 
ir bujojo per šimtus metų ir

Sudega netik miškas, bet 
kartu žūva ir miško gyven
tojai, visokie gyvūnai ir

Dabar pradėjo naikinti 
epušes ir beržus, kurie auga 

ir ūkiniu- .tarp pušų ir eglių. Nukerta 
ir palieka. Sako, riebesnė 
žemė bus. O ta žemė jau ir 
taip perdaug riebi. Medžiai 
auga perdaug greitai ir pas
kui lūžta per pusę. Mat, su 
medžiais yra tas pats, kas il
su javais. Pasėkit avižas 
perdaug i iebioj žemėj, ir 
jos suguls ant žemės.

Dabar pasakysiu keliatą 
žodžių apie tas kempes, ku
riose mes gyvenam.

Užlaikyti ' CCC kempėj 
vyrą per metus valdžiai kaš
tuoja $1,000. Kas 6 mėne
siai mes turim gauti naujas 
drapanas. Bet paklauskit, ar 
gaunam?"- Ir drapanų, ir 
maisto gaunam tik trečią 
dalį to, kas skiriama.

Aš nesiskundžiu, man ge
rai kaip yra, tik pikta, kad 
nėra teisybės. Washingtone 
mano, kad. CCC vyrai labai 
patenkinti savo būkle. ~ 
valdžia nežino, 1 
riami pinigai eina. Tas pats 
yra ir su WPA.- Aš pažįstu 
vieną žmogų, ’ ‘

ANGLAI JAU GERINASI 
PRIE SOVIETŲ.'

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad šiomis dienomis 
Maskvon išvyko Anglijos 
užjūrio prekybos ministeris 
Hudsonas. Europos laikraš
čiai dabar praneša, kad ne
trukus į Maskvą vyksianti 
taip pat britų karinė ir ori
nė misija. Londono parla-1 
mento sluogsniuose esanti 
reiškiama nuomonė, kad 
Didžioji Britanija turėtų . 
užrriegsti su Sovietų Sąjun- ( 
ga ir glaudžius politinius 
santykius.

Londono “Times” atvirai: 
sako, kad Hudsono kelionė 
į Maskvą laikoma 
žingsniu 
santykių tarp abiejų valsty
bių.

Panašiai pasisako “Daily 
Telegraph” ir darbiečių 
“Daily Herald.”

pirmu
prie glaudesnių

LENKAI NELEIDŽIA 
PIRKT LIETUVIAMS 

NUOSAVYBIŲ.
Vilniaus lietuvė, Kons

tantine Juknevičienė Vil
niuje norėjo nusipirkt na
mus. Bet Vilniaus vaivadi
jos įstaiga jos prasimą at
metė ir namų pirkt neleido. 
Tokių bjaurybių nebuvo nei 
Rusijos carui valdant.

knr fos ski- Kas Mums Rašoma
Kupiškėnų žiniai. — Ku

kulis Black piškio laisvamanių skyrius 
Creek miestely turi krautu-.yra pasiryžęs pastatyt “Liau- 
vę ir farmą, bet per pereitą! dies Namą.” kitais žodžiais, 
visą vasarą ėmė iš WPA če- j “švietimoTvirtovę” plačiom 
kilis kaip “bedarbis.” Kai žmonių miniom šviesti, kur 
šita neteisybė išėjo aikštėn, kunigai negalėtų šeiminin- 
jis buvo patrauktas teisman, ’ kauti. Patys kupiškėnai Lie- 
bet kuo tas pasibaigė, nete-. tuvoje yra jau surinkę tam 

j ko sužinoti. Tuo tarpu yra reikalui keliatą šimtų litų, 
kitas žmogus, tikras be,dar- SLA iš “tautiškų centų” pa
ll is su šeimyna, bet negauna aukavo .$100; p-lė M. Glem- 
nei darbo nei pašalpos iš žaitė paskyrė $50; Chicagos WPA. - -i - • • -• ■ - ---- «

Centralinė valdžia, žiiio-
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Penktas Puslapis

Anglijoj Statomos Plieno Budos Nuo Bombų.

Karas Europoj išrodo neišvengiamas ir Anglija laukia vokiečių užpuolimo iš oro. Didelėse plieno dirbtuvėse. Bir
mingham© mieste, anglai pradėjo statyti kilnojamas plieno slėptuves nuo oro bombų. Tai yra tokios plieno budos, i 
kurias gali tilpti nuo 1 iki 4 žmonių. Paveikslėlio kairėje parodyta, kaip yra bandomas tų būdų stiprumas. Kelia- 
tas būdų buvo sustatyta prie seno muro ir paskui tas mūras ant jų buvo nuverstas. Dešinėj pusėj būda parodyta jau 
po bandymo. Plytos nuriedėjo nuo jos kaip vandens lašai nuo anties, ir mergina išėjo iš budos visai sveika. 'J odei 
manoma, kad tokios slėptuvės yra geriausia apsauga: jas galima kilnoti iš vietos į vietą ir jų nesudaužys nei bom
bos, nei murai griūdami nesutriuškins.

PAJIEŠKOJIMAI
Jonas Sližis pajieškau brolio Juo 

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

J. Šližes, Blaine, Orcg.

1SRADIMAS UŽMUŠĖ i 
IŠRADĖJĄ.

Los Angeles mieste išra-j 
dejas Hubble išrado elektri- 
kinį prietaisą šildyt maudy
nėj vandenį, bet elektra už-. 
mušė jį patį maudynėj.

PIGIAI PARSIDUODA ! 
DRAPANŲ KRAUTUVĖ. I

(DRY GOODS STORE)
Lietuviais apgyventa ir lietuviams 

gerai žinoma vieta kaipo populiariš; 
ka įvairiems pirkiniams, o ypatingai 
drapanoms. Arti krautuvės gyvena 
apie 650 šeimynų vien tiktai lietuvių, 
kuriems yra patogu lankyti šių 
krautuvę. Reikalui esant savininkas 
sutiktų priimt pusininkų. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės: ( I)

A. S. TREČIOKO OFISAS.
311 Walnut Street, Newark, N. J.
Tel.: Market 2-4867.

jusi prie 800 E. Railroad st., 
Mahanoy City, Pa.

Augustas Levutis.

purvyną ir bėgti visai nega
li. Kunigas Petrikis turėjo 
su savim didelę lazdą, tai 
užpakaly sėdėdamas kai 
duos ta lazda Bartašiui per 
galvą, ir pramušė ją. Kai 
Bartašius parvežė kunigą 
klebonijon atgal, tai tas tuoj 
įbėgo ir užsidarė savo kam
bary. Sumuštas ūkininkas 
pradėjo skųstis klebonui, 
bet klebonas liepė Bartašiui 
važiuot namo. Paskui Barta- 
šių da pašaukė į valsčių ir 
tenai, gavo daugiau mušt. 
Bartašiaus draugai Gedimi- 
nukai nutarė užtai nedova
noti ir pasaugojo) kai kuni
gas važiavo pas kitą ligonį. 
Jie sulaikė vežimą ir ištrau
kę iš jo kunigą su “švenčiau
siu” norėjo duot į kailį, bet 
pamatė, kad tai'pats klebo
nas, o ne kamendorius Pet
rikis, todėlu: paleido ne
muštą. Kitą nedėldie’nį kle
bonas per pamokslą iškeikė 
tuos vyrus, kurie pasigailėjo 
jo kailio, ir išvadino “raz- 
baininkais,” kurie užpuola 
kunigus pas ligonius važiuo
jant. Negana -to, tie vaikinai 
(Gediminukai) buvo pa
šaukti j valsčių ir tenai gavo 
lupt. Buvo da pašaukti kle
bonijon, ir čia taipgi nuken
tėjo ir jų seni tėvai. Kunigai 
buvo labai žiaurus ir kerš
tingi. Fr. Inčauskas.

PATERSON, N. J.
Kovo 26 d. bus pažangiečių 

susirinkimas ir šokiai.
Jau turėjom du susirinki

mu reikalu subendrinti pa
žangiuosius lietuvius. Tuose 
susirinkimuose susirašė ge
ras skaičius prie LSS.. tve
riamos kuopos.

Kovo 26, svetainėje po 
num. 62 Lafayette st., Pa- 
tefsone, nuo 3 dieną bus su
sirinkimas, o kiek vėliau 
prasidės šokiai. Įžangos ne
bus.

Pažangiečių priešai deda 
visas pastangas, kad pažan
giečius suskaldyti. Todėl, vi
si Patersono lietuviai, vyrai 
ir moterys dalyvaukime at- 
einančioj ncdėlioj po pietų 
pažangiečių susirinkime ir 
šokiuose. Nesiduokime kam 
nors suvilti. J. J. Dulkis.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui drauges, far- 

merkos arba kuri turi koki biznį Chi 
dagoje, arba kiek pinigų, nuo 45 iki 
55 metų; aš esu pusamžis, našlys,; 
šeimynos neturiu, negirtuoklis, turiu 

! du namu, abu išmokėti. Aš sutikčiau 
i eit ir už darbininkų ant farmos pas . 
| gerą našlę, moku visus farmos dar
bus. Kuri, sutiktų su manu paaiškini 

’ mu, prašau atrašyt. Joe Izdanas (b, 
208 W. Main st., Westville, Ill. •

Reikalingas Darbininkas i 
prie farmos darbų, nuo •1"> ligi 60 me 

Į tų, darbas žiemų ir vasarų. Apie mo- 
i kestį klauskit laišku. , (4).i

TONY MARKŪNAI f
Sand Brook, N. J.

PUIKI FARMA.
160 akečių pardavimui. 90 akelių 

dirbamos, 70 miško, ganyklos. Dide
lis vasarinis resortas, 11 budinkų, 
Big Bass Lake, vanduo bėga per ma
no žemę, viena žuvis sveria po 18 
svarų. Aliejaus yra po žeme. Aš per 
senas jieškoti ir dirbti. Mano moteris 
mirė, aš pardaviau gyvulius ir maši
nerijų. Vieta tuščia, kuris nusipirks 
gali kraustytis bile dienų ir pradėt 
gyvent. Ant farmos gyvent dabar ge
rai, keliai ištaisyti. Taimeriai už. 
produktus gauna gerai. Kelio nume-

Petronėlė Lamsargienė
I Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS. 
į GYDUOLES nuo Visokių ligų. Kurie 
! turite kokius nesveikumus, kręipki- 
j tės pas mane: duosiu gerų paturimų i 
i ir busit patenkinti. (-)

BET. LAMSARGIENĖ
1811 S. Water St., Philadelphia, ra?

kupiškėnai irgi * nutarė šį 
darbą remti; Toronto mies
te aukas renka p. O. Indre- 
lienėvtBet kur dingo lytinių -> j£ur 
Ihetų Amerikos kupiškė- 
nai?--Apie juos*riegw-dėtrTo
dėl Chicagos kupiškėnų kul-1 
turos draugija nutarė pajie-; 
škoti jų per spaudą. Atsi-' 
liepkit. Stokit darban. Au
kas galit siųsti tiesiai Lietu
von, šiuo adresu: Kazys Je-| 
čius, L. E. K. D. skyriaus se
kretorius, Dubliškių kaimas, 
Kupiškis- Lithuania.

Dr. A. L. Graičunas.

11 MUILIJU MOI pUIlUUO 1HVIU U . y.

buvo visuomet sveikas ir tame nekalta ,)i nori
| Dabarr <Ti ^nhkVfi ^*<1' V1SL butų patenkinti.žmonės pradėjo8 jį retinti, Bet bėda, kad vietiniai poli- j valstijų kupiškėnai

pradėjo genėti šakas. Visas 
tas laužas paliekamas ant 
žemės. Tai turi but neva trą
ša augantiems medžiams.j 
Bet praretintas miškas va
sarą greitai išdžiūsta ir nu
genėtos šakos ant žemės tik 
laukia, kad kas numestų 
joms degtuką ar cigaretę. Ir 
kai jos užsidega, tai jau ta
da jų neužgesinsi. Visas 
miškas nueina su durnais.

tikiėriai neteisingi.
Kazys Kalito.

ELEKTRA PRITRENKĖ 
SARGĄ.

Alytuje šaulių namų sar
gas, lipdamas ant stogo, pa
lietė elektros laidus. Sukinė
tus neišlaikė lygsvaros ir 
krito žemėn. Sudaužyta 
smarkiai galva. Paguldytas 
apskrities ligoninėn.

štai Robert Wadlow, 8 pėdų ir 8 colių milžinas iš Alton. III., 
apie' kurį Dr. Humberd parašė straipsnį į Amerikos dak
tarų “Journalų.” Dideliam žmogui tas straipsnis nepati
ko ir dabar jis iškėlė byla tam daktarui ir daktarų draugi
jos žurnalui; iš daktaro jis reikalauja $100,000 atlygini
mo, o iš daktarų draugijos žurnalo—$150,000 Tokiam di
deliam žmogui, žinoma, daug ir reikia.

Kaip Luokės kunigas mu
šė žmogų važiuojant pas li
gonį. — Mano atsiminimu, 
Luokėj kitąsyk klebonavo 
kun. Daniševičius, kuris vis 
pasakodavo: “Vaikeliai,
Dievas turi didelę galybę, 
ką nori, tą padaro,; gerus 
žmonės jis myli, o prastus 
koroia.” Bet sykį “nukoro- 
jo” ir jį patį. Važiuojant iš 
mokyklos, arklys pasibaidė, 
trenkė šlajukus į akmenį, 
kleboną išmetė, pusėtinai 
pritrenkė." Vėliau kun. Da
niševičius mirė. Tuomet bu
vo ir kitas kunigas Luokėj, 
kamendorius Petrikis. Buvo 
tai didelis vyras ir kudlotas. i 
Syki ūkininkas Bartašius' 
vežė jį su “švenčiausiu” prie ! 
ligonio. Buvo didelis purvy
nas. Kunigas ragina ukinin- 
ką: važiuok greičiau! Bet 
arklys vos pavelka ratus per

Kunigai boikotavo Vy
tauto vardą. — Kai aš gy
vendama Lietuvoje susilau
kiau sunauš, norėjau pa- 
krikštyt jį Vytauto vardu, 
bet kun. J. Tomas (Tumas? 
—Red.) atsisakė tokiu var
du krikštyt, nes tai esąs pa
goniškas ■ vardas, šventas 
krikštas pagoniškų vardų 
nepripažįstąs’. Bet kai tau
tininkai pradėjo garbinti 
Vytautą kaip tautos didvy
rį, tai ir kunigai ėmė nešioti 
jo paveikslą po baldakimu 
iš vienos parapijos į kitą. Ar 
tai ne veidmainystė? A. L.

DETROIT, MICH.
Kovo 26, sekmadieny, 2 

vai. po pietų, Lietuvių Lais- 
vamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 2 kuopa rengia 
svarbias prakalbas Rusų 
Darbininkų Svetainėj, 9219 
Russell st. Kalbės Dr. M. D. 
Palevičius, temoj: “Mokslas 
ir krikščionybė. Įžanga dy
kai. Visus kviečia atsilanky
ti. Komitetas.

Miami, Fla. —- Gerbiamo
ji “Keleivio” redakciją! 
Siliciam jums iš Floridos ge
riausių linkėjimų. Čia graži 
vasara, palmos žaliuoja, gė
lės žydi, žmonės maudosi. 
Mr. and Mrs. C. K. Braze.

PATERSON, N. J.
Visos apielinkės lietuviai, ku

rie norėtumėt užsirašyt “Kelei
vį” arba paduot į “Keleivį” ap
garsinimą, galite kreiptis prie 
manęs, aš visados patarnausiu.

“KELEIVIS” lietuviams pa
tinka, jis paduoda teisingas ži-

Parsiduoda Bekernė
ris 669. Parduodu pigiai. Norint dau
giau informacijų klauskit. Kurie no
rit ypatiškai pamatvt atvažiuokit.

JOHN SCHULTZ (4)
Box 46, IRONS, MICH.

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?
Prisiųskit vardų ir adresų, mes pri

siusime daugiau informa ijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

16 metų biznyje, Navininkas per 
I senas ir neišgali tvarkyt. Biznis ge • 
res, mokančiam vest reikalų puikus 
gyvenimas. Klauskit laišku ar ypa
tiškai. J. S. (4)

253 Broadway, So. Bod.oių Mass

i Parsiduoda Batų Taisymo 
Šapukė.

Už pusę kainos. Vieta tarp geriau- 
I šių žmonių, gyvena švedų, finų. Auk- 
I sinė proga įsigyt gardžios duonutės" 
Įsu sviesteliu. Butų gerai kadeorinti 
pirkti patys pamatytų. Randa pigi, 
du ruimėliai ir štoriukas, 20 rublių 

Į mėnesiui. Mašinos geriausiam stovy. 
Visi naujausi pridėčkai, presai ir ki
tokie naujoviški pagerinimai.. Nemo-, 

I kantį išmokinsiu darbo. Priežastis 
pardavimo—noriu važiuot i Lietuva., 

CAROLL GULBEN (3
1 581’/į Millbury st., Worcester, Mass.“

Ž VIRĖJA
Knyga hpie- valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 | 

g receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- | 
! iSj šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- | 

taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų g 
« 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.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo ii spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda apie Kristi) 
kaip jisai buvo jdievinta . ir kai) 
Iflnn Dievu sūnumi ’

TIKIME J k RISTU, todėl turimi 
žinoti kaip mytai apie Krislu susida 
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa 
vino nuo pagony, pa.-akų apie Kristų 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabai 
krikščionys vadina pagoni* bedie 
viais Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTI knyga tu 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen 
tai. Galima gauti “Keleivio’" afise ar 
ba pas

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

CHICAGO. ILL.

MAHANOY CITY, PA.
Viešnia iš Lietuvos.

Šiomis dienomis iš Lietu
vos atvyko, čionai Bronė 
Urbantienė, po tėvais Ku
činskaitė, paviešėti pas savo 
motiną Ona' Mikelioniėnę, 
buvusią Kačinskienę. Vieš
nia žada išbūti čia apie 6 
mėnesius. Ji gyvena Sodžiu- 
nų kaime, ;Veisėjų valsčiuje. 
Taigi jos parapijonys, norė
dami ką nors išgirsti apie 
savo gimtinę, gali nuvykti 
su ja pasikalbėti. Dr-gė Bro
nė Urbantienė yra apsisto-

uias iš plačiojo pasaulio ir iš 
Lietuvos, i Taipgi talpina daug 
gerų pamokinimų. Telpanti “Ke
leivy” raštai lengvai visiems 
suprantami. Viši, kurie skaito 
‘"Keleivi,” pažymi, kad teisin
giausias ir rimčiausias ’darbo 
žmonių laikraštis.

Kurie mylite skaityt rimtus 
pamokinimus ir norit teisingų 
žinių iš plačiojo pasaulio, išsira
šykite “Keleivį.”

“KELEIVIO” prenumerata 
tik $2.00 metams.

J. MOTOčlUNAS
57 Graham St., ant 3 lubų, > 

Paterson, N. J.

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS16ERAI IŠTRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

KRUTINĖJĘ .MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA.
NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiausį Ajne- • 
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.

NAUJ IENOS
1739 SO. HĄLSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Į
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Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
 M. MICHETjSONIENė.

KRAITIS.

susilaiką nuo gėrimo vien 
dėl to, kad galėtų girtą pa
čią namon parsivesti.

Moterys turėtų gėdintis ir 
rausti skaitydamos tokias 
žinias. Laikas pagalvoti ir 
susilaikyti nuo tokio blogo 
papročio, kol dar nėra per- 
vėlu!

Tuščios skrynios — nėr kraitelio, 
Nieks vartelių neatkels;
Vysta rūtos mano žalios, 
Nesulaukusios rudens.

Eisiu rinkti, motinėle,
Rasos ašarų gailių,
Gal pavirs jos brangiais perlais, 
Gal kraiteli parnešiu.

Pasivogsiu nuo saulutės 
Pluoštą aukso spindulių — 
Bernužėliui ausiu juostą, 
Bus gražiausia iš visų!

Mano rankos, lyg lelijos, 
Mano akys, lyg dangus... 
Bernužėli, suk žiigelį, 
Čia brangiausias kraitis bus!

Plaukia dienos, plaukia metai... 
Motinėle, vai griaudu — 
Nieks neatkelia vartelių, 
Aukso juostos neturiu...

Vilnius. Ona Miciute.

$400,000,000 MOTERŲ 
PAGRAŽINIMUI.

Pereitais 1938 metais A- 
merikos moterys praleido 
keturis šimtus milionų dole
rių vien tik pagražinimui 
savo veidų. Tai yra baisi su
ma pinigų! Net nesinori tam 
tikėti, vienok ’ “American 
Mercury" ir “Reader’s Di
gest” magazinai tvirtina, 
kad tai yra tikras faktas. Už 
tiek pinigų moterys nupirko 
52,000 tonų visokių kremų, 
27,000 tonų odai trinti vais
tų (lotions), 20,000 tonų 
kvepiančio muilo veidams 
prausti, ir daugybę kitų vei
do ir rankų pagražinimui 
dalykų, kaip tai pudros, lu
pų ir veido dažų, nagų poli
tūros, antakių juodyto, kve
palų ir daug kitų niekų.

Kosmetikos produktų iš
dirbėjai yra gerai išsitriksi- ■ 
nę. Jie žino, kad kiekviena j 
moteris trokšta būti tokia' 
graži, kokia tik galima būti, 
todėl jie ir vartoja labai pa-

lo turi, tai-ir viskas. Tas pats 
ir su kitais kosmetikos daly
kais.
karna 
kuri juos padaro 
gerai išsigarsinus 
savo 
patraukiančiai patiekti.

Tie tyrinėtojai tvirtina, 
jog viskas, ką moterys gau
na už tokią didelę sumą pi
nigų, tai tik savo sielos pa
tenkinimą, kuris toli gražu 
nėra tiek vertas. Jie pabrė
žia, kad jokie kremai nei ki
ti tepalai negali prašalinti 
raukšlių, nei'veido odos su
švelninti, nežiūrint ar už 
juos mokama dešimts centų, 
ar 'penkis dolerius. Veido 
ir viso kūno gražumas ir 
skaistumas <priklauso nuo 
moteries sveikatos, o ne nuo 
pudros ir tepalų.

Taigi, ar nebūtų geriau, 
jei moterys tuos $400,000,- 
000 kas metai praleistų 
prasilavinimui ir abelnai ap- 
švietai? Kur kas butų nau
dingiau už tuos pinigus nu
sipirkus geni knygų ir laik
raščiu. ‘ ‘Mem.

Už juos brangiai mo- 
vien dėl to, kad firma, 

‘ iyra jau 
išsigarsinus ir moka 
produktus gražiai ir

RUOŠIAMOJO MOTERŲ 
SEIMO TIKSLAI.

Jau ilgokas laikas kaip 
Amerikos lietuvės moterys 
darbuojasi vienoje bei kito
je darbo srityje. Taigi kilo 
sumanymas sušaukti mote
rų seimą ir pasitarti bend
rais reikalais. Seimui laikas 
pasirinkta 7—9 rugsėjo die
nomis, o vieta—Brooklyne.

Seimui siūlome diskusuo- 
ti sekamus’ klausimus ii 
kviečiame duoti 
manymų:

1. Artimesni 
tarp Lietuvos ir 
moterų. (Komitetas dės pa-i 
stangų pasikviesti iš Lietu- į 
vos atstovę, ypatingai pagei-1 
daus atstovę dalyvavusią 
Pirmutiniame Lietuvos Mo
terų Seime, 1907.)

2. Užmegsti ir palaikyti
ryšius su kitų tautų kultu- terų skaičius auga. < 
ros, taikos ir sveikatos ino- netik senos ir viduramžės no, kad jau dabar tai”jos tik- 
terų organizacijom. : moterys, bet ir visai dar jau- rai yra gražesnės ir jaunes-

3. J ieškoti būdų tampres- nos merginos. Ir jos negeria nės. Tikrenybėje gi jos daž
niam suartinimui Amerikoj namie, kur niekas jų nema-' nai atrodo' daug- prasčiau, 
augusių lietuvių jaunuolių.

4. Įkurti pastovų fondą darydavo. Dabar jos eina išeina daug raudonesnis už
remti gabius, bet finansiš- , į viešas vietas, kur tik mote- kitą, arba abu per daug rau
kai neturtingų lietuvių jau- j rims gėrimai yra parduoda- doni, kaip obuoliai. Arba 
nuolius tęsti mokslą. ma, ir geria kaip vyrai, o pudra buna neišlyginta ir

5. Jieškoti būdų pastoviai kartais net ir daugiau. veidas išrodo kaip miltais
Amerikos lietuvių senelių Bostono svaiginamųjų gė-' apsijotas. Akys kartais bu- 
prieglaudai.įsteigti. j rimų komisionierius Ri- na taip apjuodintos, kad at-

6. Seimo metu turėti įren- ęhąrdson sako, kad girtos rodo kaip apdaužytos, 
gtą hetuvių moterų darbo moterys yra jiems tikra bė-, 
parodą, I 
pasirodyti su savo kuriniais 
visos musų moterys,4 kaip 
profesionalės, taip ir namų 
šeiminiai kės.

7. Seimo atstovybė 
nuo .draugijų. (Viena 
draugijos ir po vieną

■ kiekvienos dešimties 
‘ rių.) Draugijose, kur

nauju su-

santikiai
Amerikos

Sekretai" ’ ir Formulas
IŠTVIRKIMAS.

Šis vaizdelis buvo nutrauktas 
anądien Miami pajūry, Floridoj. 
Dykaduonė rodo vyrams savo 
nuogą kūną, o prieš moteris di
džiuojasi savo brangiais kaili
nukais: “žiūrėkit, kokia aš!” 
Bet kažin, kas sodintų bulves ir 
keptų duoną, jeigu visi butų to
kie kaip ji?

Mechanikams
Kaip padaromas veidrodis.
Kad uždėti veidrodžiui sidab

rą, yra daromi atskirai ketur. 
skiediniai, kurie paskui sumai
šomi po du i krūvą, o ant pat 
galo visi supilami į vieną daiktą 
ir tas mišinys pilamas ant stik
lo. Paduosime čia visus tuos 
skiedinius iš eilės. Reikalingų 
chemikalų vardai paduodami 
angliškai, nes •lietuviškai Ame
rikoj niekas jų nesuprastų.

Skiedinys 1: Paimk 175 gra
nus silver ųitrate ir sumaišyk 
su 10 uncijų distiliuoto van
dens.

Skiedinys 2: Paimk 262 gra- 
' nu nitrate of ammonia ir sumai- 
jšyk su 10 uncijų distiliuoto van- 
I dens.

Skiedinys 3: Paimk 1 unciją 
potašiaus (pure caustic potash) 
ir sumaišyk su 10 uncijų disti
liuoto vandens.

/Skiedinys 4: Paimk pusę un
cijos cukraus ir ištirpyk su 5 
uncijom distiliuoto vandens. 
Įdėk 50 granų tartaric acid ir 
bonkutėj pavirink 10 minučių. 
Tuomet Įpilk 1 unciją alkoholio 
ir 10 uncijų distiliuoto vandens.

Dabar paimk 1 ir 2 skiedinių 
lygiomis dalimis ir sumaišyk 
krūvon. Atskiram stikle sumai
šyk tokiomis pat dalimis 3 ir 4 
skiedinių. Tuomet abudu misi- lograma arba 2 svaru 
niu sumaišyk krūvon. Tai bus ' _____ !________________ -——
jau gatavas preparatas veidro- Daktaras, parašė Dr. a. J. Ka- 
džiui sidabruoti.

Dabar paimk švarų stiklą ir 
padėk jį plokščią labai lygiai, 
kad užpiltas skystis nenubėgtų 
į vieną pusę, bet stovėtų vietoj. 
Tuomet paimk aukščiau nuro
dytą preparatą ir pripilk jo ant 
stiklo tiek, kiek tik laikysis, 
žiūrėk, kad visas stiklas butų 
apsemtas; bet nepilk daugiau 
kaip reikia, kad nebėgtų per šo
nus. Tegul taip apipiltas stiklas 
pastovi kelias valandas, kad si
dabras, kuris buvo Įdėtas sidab
ro druskos (silver nitrate) pavi
dale, gerai nusėstų. Geriausia 
šitaip apipiltą stiklą palikti per 
naktį. Ant rytojaus, skystį nu
pilti ir tegul stiklas išdžiūsta.

Nusidabruotas stiklas turi 
but nuvanišiuotas, nes kitaip 
sieriniai gazai, kurių randasi 
ore, sugadins sidabrą. Vanišas 
veidrodžiams daromas iš asfal
to, kuris nepraleidžia jokių ga- 
zų. Pusę svaro asfalto ištirpina 
pusėj paintės benzino ar benzo- 
lio ir prideda ketvirtadalį pain
tės paprasto vanišio. Užtepa 
minkštu makolu.

Yra ir kitokių formulų veid
rodžiams sidabruoti, bet rezul
tatas gaunamas toks pat.

teles patartina sudėti Įžulniai, 
viena prie kitos, taip kad vie
nas šonas remtųsi ant stalo, o 
kitas butų pakeltas ant ko nors 
aukštyn. Jeigu visos plokštelės 
bus vienodai palenktos ir kiek
vienas aliejaus lašas nubėgs to
kiu pat greitumu, tai aišku, kad 
ant visų metalu aliejus išlaikė 
vienodą skystumą, nesukietėjo, 
ir todėl jis yra geras. Išteptas 
juo laikrodžio mechanizmas 
nesulips.

žinoma, laikrodžiams negali
ma vartoti to paties aliejaus, 
kuris yra vartojamas didelėms 
mašinoms tepti. Laikrodžiams 
yra parduodamas specialus alie
jus; bet ir tas gali but kartais 
negeras, todėl jam išbandyti y- 
la vartojamas aukščiau nuro
dytas būdas.

Kaip pinigų pagalba nustato
mas svoris.

Sidabrinis Amerikos pusdole- 
riš yra lygus 200 granų.

K voter is—100 granų.
Nikelis—80 granų.
Centas—50 granų.
Dešimtukas—40 granų.
Imant metriškais terminais, 

pusdoleris reiškia 12’.į gramų, 
kvoteris 6% gramo, o dešimtu
kas 214 gramų.

1000 gramų padaro vieną ki-

Patarimai.
Nugaros grožis.

Einant į balius ir kitokius 
vakarus moterys paprastai 
mėgsta apsirengti vakari
nėm šlėbėm, kurių apykak
lės buna iškirptos žemai, 
taip kad pečiai ir nugara 
buna atidengta. Gerai toms 
moterims, kurių nugara bu
na graži, bet nevisos tokios 
laimingos. Kartais nugara 
buna išberta smulkiais spuo
geliais ir pučkais, kuriais 
labai sunku nusikratyti. To
kios moterys tepa savo nu
garas visokiais kremais ir 
mostimis, bet tai nieko ne
gelbsti. Ir reikia pasakyti, 
kad visai neužsimoka pini-

klauso ir vyrai, atstovybė 
renkama tik nuo’ moterų 
skaičiaus.

Šiuos klausimus prašom | traukiančias ir įtikinančias 
gvildenti įvairiuose moterų frazes savo skelbimuose. Jie 
susirinkimuose ii- diskusuoti moka moterims įkalbėti vi- 

x negalimus daiktus, ir
taip iš lengvatikių išvilioja 
milionus dolerių. Jie savo 
apgarsinimuose nuolatos 
bubnija, kad jei moteris yra 
negraži ir greit pasensta, tai 
tik ji pati yra kalta, nes vis
kas, ko jai reikia, tai tik nu
sipirkti jų pagražinimo vai
stų, o tie ją perdirbs į tikrą 
gražuolę. Bus taip skaisti, 
kaip rožė. Tuoj visos kitos 

l moterys pradės jai užvydėt. i gus leisti tokiems vaistams.
Matyt, kad daugelis mo-i Geriausi s būdas išbėrimui 

terėhų tokiems skelbimams pašaiinti, tai švara. Mat, kai 
patiki ir tuoj prisiperka vi- kurios motrys turi labai plo- 

. . r * . „ I šokių tepalų, uz kuriuos na jr “akįuota,” oda. Per tas
gerti, ir kas kartas tokių mo-1 šimteriopai permoka. Issite- a]{U(es ; 0(Įa įsitrina visokiu 

Geria pusios tais tepalais jos ma- [dulkių įr iš to pasidaro spuo-
1 r/ O O z-» I r z-» z 1 1 v i z-1 •» l-k n T 1 1 on f-1 Ir’ - ——*" .. .... * . -

spaudoje, ypatingai moterų 
skyriuose, kur tokie skyriai 
palaikomi. Lai kiekviena or
ganizacija susidomi moterų 
kultūrinių ir socialiu darbu, 
kad busiantis Seimas pajėg
tų sukurti didesnį judėjimą 
lietuvių moterų eilėse.

Seimui šaukti komitetas:
A. Jonikienė,
A. Markevičiūtė,
B. Šalinaitė, 
K. Petrikienė.

MOTERYS PERDAUG 
GERIA.

Moterys perdaug pamėgo

tytų, kaip seniau moterys nes kartais vienas skruostas 
Dabar jos eina išeina daug raudonesnis už

prieglaudai įsteigti. į rimų komisic
6. Seimo metu turėti įren- ęhąrdson sako, 

gtą lietuviu moterų darbo moterys vra iie
kur turėtų progos 
su shvo kuriniais

bus 
nuo 
nuo 
na- 
pri-

Odos specialistai prisipir
ko visokių tepalų ir miltelių 
ir padarė analyzą. Pasiro
dė, kad už dešimts centų nu
pirktas kremas yra lygiai 
toks pat, kaip tas, kuris par
siduoda po dolerį ar du. 
Skirtumas tik tame, kad 

kad moterys šiandien • brangesnieji tepalai buna

da. Viešose vietose jos kelia 
ergeli ir nereikalingą triukš
mą. Jas esą daug sunkiau 
numalšinti negu vyrus. Tose 
vietose, kur tik vieni vyrai 
geria, skandalų esą mažiau, 
sako Richardsonas. Jis tvir
tina, 
pralenkė ir vyrus girtuok- sudėti į gražesnes dėžutes ir 
davime. Daugelis vyrų esą kartais biskį daugiau kvepa-

gai. Taigi nusipirkit tam tik
rą šepetį su ilgu kotu ir 
kiekvieną sykį maudynėj 
nušveiskit sau nugarą tuo 
šepečiu. Kur sunkiausia pa
siekti, tenai reikia daugiau
sia šveisti su muilu. Maudy
tis reikia bent du kartu per 
savaitę. Jei kožną sykį nu
garą gerai nušveisit ir šva
riais marškiniais užsivilksit, 
tai išbėrimas turėtų pranyk
ti.

Šitoks nuolatinis masa
žas šepečiu netiktai nuvalo 
dulkes ir prakaitą, bet ir 
odą sustiprina; ji paskui pa
sidaro daug atsparesnė ir 
sveikesnė.
Gulivero Kelionės j Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka-'-o 50c.

Vaiskios Čigoniškos Spalvos Pavasario Madai.

šj pavasarį moteriškoms drapanoms bus madoje labai vaiskios spalvos, kuriomis iki šiol tik 
čigonės mėgdavo puoštis.

Kaip virt čokdladą.
Čokoladas virimui perka

mas plytelėmis, kurias rei
kia sutarkuoti. Ant dviejų 
puodukų verdančio van
dens deda puoduką tarkuo
to čokolado. Kai tik užver
da, reikia šaukštu išmaišyt 
ir įpilt du puoduku gero pie
no. Truputį pavirink Tuo
met supilt į puodukus ir už
krėst ant viršaus išplaktos 
smetonelės. Cukraus galima 
įdėt pagal skonį.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Kanadiečiui B. U.—Šito- 
kis nenormalumas būva kar
tais vyro, o kartais moteries 
prigimty. Medicinos moks
las da nėra suradęs būdų šį 
dalyką pataisyti.

J. Vasiliauskui. — Apie 
tą radijo stotį Kaune prane
šimas buvo prisiųstas iš Lie
tuvos konsulato New Yorke. 
Ar ta stotis jau veikia, ar 
ne, mes nieko nežinom.

K. Karčiauskui. — Ačiū 
už prisiųstas iškarpas ir 
straipsnelį apie “Lietuvos 
kalėjimų tbštinimą,” bet 
“Keleivy” jau buvo apie tai 
rašyta, todėl nekartosime.

A. Yančiui. — Už prisių
stas iškarpas esame labai 
dėkingi, bet tų paveikslėlių 
perspausdinti “Keleivyje” 
negalime. Vokietija ir Ven
grija yra lietuviški toms val
stybėms vardai, ir kitaip 
męs negalime tas šalis va
dinti. . ' 1

B. Yarui. — Ačiū už pini
gus ir laišką. Apie Liuterį 
prie progos parašysime.
AMŽINOS DAINOS.

Šioje knygutėje telpa H geriausių 
Jovaro dainų. Jos tinka ' deklamaci
joms ir dainavimui? Kaii.a .... 15c.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.

Kaip išbandyt tinkamą aliejų 
laikrodžiams.

Laikrodžius, kaip ir kitas ma
šinas, reikia aliejuoti, kad leng
viau eitų ir nenusidėvėtą taip 
greitai. Bet jeigu laikrodį išalįe- 
juosit netinkamu aliejum, tai 
jauslus jo mechanizmas sulips 
ir sustos. “Kempe’s Engineer’s 
Year Book” pataria aliejaus tin
kamumą bandyti šitokiu budu: 
uždėk jo po lašą ant įvairių me
talų, kaip geležies, žalvario, ci
no, švino ir tt. Uždeng tas me
talo plokšteles, kad neprikristų 
dulkių, ir pastatyk į šalį. Už po
ros savaičių paimk tas metalo 
plokšteles ir palygink kiekvieno 
lašo skystumą. Tuo tikslu plokš-

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dų. Nauja knyga užpildyta vien re- 

1 ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ia šitų knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 800 pulsapių. 
Kaina ........................................... 12.50

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 
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. ‘

Daržovių auginimas be 
žemės yra visai naujas mok
slas, tik šiomis dienobiis. 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- 
šbmė pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jąu ‘nebegauti.

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

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

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

906 Prescott St. Waukejan. III.
]■'. Sedoravičia — pirni.-pagelbinin., 

733 Lincoln st., Waukegan. 111.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister ave.. Waukegan. Ill 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, Ill.
K Vaitiekūnas — kaaierius,

72G — Sth St., Waukegan, Ill 
KASOS GLOBĖJAI ,

D. Lauraitis, K. Ambrozunas,
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 

dienį kožno menesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, III.

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

Extension.
TURINYS:

Pilnai Išdėstyta Gramatika. Įžanga į Rašybą—Sintaksė. 
Skyriamųjų .ženklų Nurodymas.
Apie 1.000 Veiksmažodžių įskaityta ir Išaiškinta Angliškai. 
Pagrindinių žodžių Terminologija Paaiškinta Angliškai.

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

Reikalaukit prisiunčiant pinigus.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.
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1 KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Visokiais Budais Daromas Pr

(Nuo muaų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičlų.)

MARIAMPOLĖS APSKRITY SIAUČIA 
BAISIOS EPIDEMIJOS.

Ištisi miesteliai pavirto 
ligoninėmis.

Šią žiemą Mariampolės 
apskrity pradėjo siausti vi
durių šiltinės epidemija. Tai 
yra baisiai limpama liga ii 
baisiai greitai plinta, nes 
Lietuvoje da labai nesanita- 
riškas gyvenimas. Mieste
liuose nėra kanalizacijos ii 
dagi nėra sanitariškų išei
namų vietų. Lietus ir van
duo suneša nešvarumus i 
upę, iš kur žmonės semia 
vandenį, ir bematant visi 
pradeda sirgti vidurių šilti
ne.

Dabar prie šiltinės epide
mijos prisidėjo da ir influ
ences arba gripo epidemija, 
kuri ištisus miestelius pa
vertė ligoninėmis. Kaip ap
skrities gydytojas Bagdonas 
sako, tai Kalvarijoj ir Liud
vinave nėra beveik nei vie
no žmogaus, kurio šitos li
gos nebūtų palietusios. Ka
dangi gripas beveik Visą 
Kalvariją ir Liudvinavą bu
vo apėmęs vienu laiku, tai 
tie miestai keliolika dienų
buvo tarytum išmirę. Nes1 . TZ r7 7 
sirgo įstaigų viršininkai, sir-1 Kaip Vagys VOffdaVO 
go gydytojai, mokiniai ir tt. Alytaus Kalėjimo.

Dabar jau nuo gripo atsi- ---------
gavo Kalvarija, atsigavo Kauno apyg. teismo išva- 
Liudvinavas, apskr. ligoni- žiuojamoji sesija Alytuje 
nė grįžo į normales vėžes, įsprendė keletą baudžiamųjų 
tačiau šiltinės epidemija daĮbylų.
pavojinga. ... į kaltinamųjų suolą bu-

Charakteringa, kad visi vo pasodinti Juozas Aliuko- 
susu-gimai pastebėti Kalva- njs> Adolfas Tnincė, “ 
rijos miesto daly, esančioj njus Baranauskas, 
prie Šešupės, kur iš upės Bugerauskas.

vandenį visiems reikalams 
iš Šešupės. Yra net tokių 
žmonių, kurie eidami į Šešu
pę vandens, praeina pro 
šulinį, nes esą Šešupės van
duo skanesnis. Apskričio 
savivaldybė jau šį pavasarį 
numačiusi kalvarijiečiams 
bent 3 artezinius šulinius, o 
iki tie šuliniai bus išgręžti, 
kalvarijiečiai privalo ten
kintis turimais šuliniais, 
nors tektų vandens eiti ir 
kiek toliau. Prie Šešupės į- 
vairiose vietose prikaltos 
lentelės, kuriose žmonės į- 
spėjami, jog Šešupės van
duo užkrėstas ir jis drau
džiamas semti, šitas drau
dimas, manoma, liks visam 
laikui, nes Kalvarijos mies
to savivaldybė numačiusi vi
sai izoliuoti Šešupės kran
tus, kad prie vandens butų 
neįmanoma prieiti. Kadan
gi susirgimai vidurių šiltine 
plito dėl žmonių tamsumo ir 
nehigieniškumo, tai d-ras 
Draugelis paskaitomis mo
ko kai vari jiečius saugotis 
šitos ligos ir kovoti su ja.

Hollywoodo komikas, Robert Benchley, pasidaro gera pragyvenimą kraipydamas savo veidą.

YRA SUMANYMAS PA
NAIKINTI KRETINGOS 

APSKRITĮ.
Atitinkamose įstaigose iš

keltas sumanymas panai
kinti Kretingos apskritį, o 
įsteigti Palangos arba Pajū
rio apskritį ir apskritai įstai
gas perkelti į Palangą. Tuo 
norima pagyvinti Palangos 
kurortą.

Kretingos miesto gyven- 
100,000 litų nuostolio ūki- , tojai, k. a., namų savininkai, 
ninkams. vienuoliai ir kiti esą labai

Kartu su arkliais nemaža priešingi šiam sumanymui ir 
pavagiama pakinktų, veži- šiomis dienomis atsiuntė 
mų ir kt. inventoriaus, tai1 Kaunan gausią delegaciją, 
arkliavagių ūkininkams pa- kuri buvo priimta atitinka-

ARKLIAVAGIU “PROFE
SIJA” BUJOJA.

Apytikriomis žiniomis, I 
pereitais metais Lietuvoje | 
buvo pavogta apie 200 ark
lių.

Paprastai vagiami geres
nieji arkliai, tačiau vagiami 
ir vidutiniški arba blogesni. 
Vidutiniškai kiekvieną pa
vogtą arklį galima vertinti 
500 litų, taigi, susidaro apiel

DIDELĖ EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės į:

J. 6 B. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

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

JOHN SEKYS 
904 Broad St.. Hartford. Conn.

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

G. A. KYBA 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vernon St.. Worcester, Mass.

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

PAUL MOLIS
1982 — 25th St.. Detroit. Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
1739 S. Halstod St.. Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave., 

Cleveland. Ohio

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

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S. Oakley Ave.. Chicago. Ill.

ILIETUUR
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Bro-
Juozas

prie Šešupės, j 
žmonės ima vandenį gerti, o 
kitur pašešupiais: Aštrulių 
kaime, Liudvinave, Kume- 
lionyse, Mariampolės prie
miesty Tarpučiuos ir kitur. 
Iš viso šito padaryta išvada, 
kad Šešupės vanduo, kurį 
pašešupiečiai naudoja mais
tui ir gėrimui, yra užkrėstas 
vidurių šiltinės bacilomis ir 
platina šitą ligą. Tiesa, pas
kutiniu laiku pastebėta ir 
kontaktinių susirgimų, ta
čiau jų mažas skaičius. Še
šupe vidurių šiltinė jau nu
ėjusi iki Surgučių kaimo, 
žemiau Mariampolės, ir, at
rodo, eina toliau.

Apskrities savivaldybė 
jau metų pradžioje pradėjo 
atkaklią kovą su ligos pliti
mu. Šita kova vedama vi
suos frontuos tarp Kalvari-I , 
jos ir Mariampolės ir atro-T1?^8 V0^'tL kalėjimo pn- 
do, bus laimėta I žiūrėtojas Bugerauskas, su

pjJ'ViSij susirgusieji vidurių k.uri.u(? D? paskui dalydavę- 
šiltine gabenami į Mariam- įs’ pinigais.

į polę, kur jie nemokamai gy-1 Br. Baranauskas ir Juo- 
. j—u .—i... i.-—_ zas Truncė nubausti po 9 

mėn papr. kalėjimo' ir įskai
tyti į šią bausmę ligi teismo 
iškalėti trys mėnesiai.

Ad. Truncė nubaustas 
vienėriais metais papr. ka
lėjimo.

Vietos kriminalinė polici
ja gavo žinių, kad 1938 m. 
atlikdamas bausmę kalinys 
Ad. Truncė, kitų padeda
mas, vagia kalėjimo drabu
žius, pašarą ir kt. ir pavog
tus daiktus atiduoda savo 
broliui Juožui Truncei, o tas 
pardavinėja Daugų apylin
kės gyventojams.

Pavogtus iš kalėjimo ka
linių drabužius vietos gy
ventojai perdažydavo, per
siūdavo, kad niekas nepa
žintų.

Ad. Truncei vogti buvo 
lengviau todėl, kad jis ėjo 
kalėjimo arklininko parei
gas, ir be prižiūrėtojo lais- 

įvėn išeidavęs.
. I Bylos metu vagys parodė, 
. kad daugiausia jiems padė-

viršija mų aukštų asmenų ir išdės
tė savo sumetimus, kodėl, 

Su arkliavagiais vedama būtent, Kretingos apskritis 
kova. Daug jų sugaunama ir nepanaikinama ir Palangon 
arkliai grąžinami savinin- i 
kams.

Bet pasitaiko ir tokių ark
lių, kurių niekas neatsišau
kia, nors aiškiai žinoma, 
kad jie vogti. Tie arkliai at
gabenti slaptai iš Latvijos 
arba Vilniaus krašto. ...„v.

Prie Kėdainių kriminali-' apskrity 
nė policija ir dabar atėmė ------ -~
iš vięno vagies puikią veisli
nę kumelę, kurios niekas ne
atsišaukia.

Šiomis dienomis taip pat 
surasta prie Ukmergės vie
na kumelė, pavogta iš vieno 
auto b u s ų 
prieš kelialą metų. Rastoji meilė—3 
kumelė grąžinama savinin 1 A 
kui.

daryti nuostoliai 
100,000 litų.

KAIP SENA MOTERIS 
ĮSIMYLĖJO JAUNĄ 

VAIKINĄ.
Paskui iš pavydo apliejo jį 

sieros rūgštimi.
Pugudžių kaime, Šaukė

nų valsčiuje, Šiaulių apskri
ty, gyveno su savo vyru Ona 
Bartasevičienė, jau 50 metų 
amžiaus moteris. Jos vyras 
irgi apie tiek metų, turi tris' 
vaikus, kurių jauniausias 
per 15 metų.

Taigi, toji pagyvenusi 
moteris Bartasevičienė įsi
mylėjo į savo kaimyną, jau
ną vyruką L. Peleckį. Pelec- 
kis pas Bartasevičius užei
davo, Bartasevičienė nuei
davo pas Peleckius, bet nie-! 
kas tame nemate bloga.

Bartasevičienė kartu su ^ad kažkur dingo prekybi- 
Peleckiu eidavo į bažnyčią, njnkas M. Aleškevičius, ku
kaiti! giįzdavo pasimeldę. rjs Turgaus aikštėje laikė 

Pagaliau Peleckis prade- stambią įvairių prekių krau
jo draugauti su Stase Jan- tuvę. ši žinia daugeliui aly- 
kaite. Pasklido kalbos, kad tiškių pampo, nes šis preky- 
busiančios vestuvės.

Vieną vakarą Peleckis su 
Jankaite ėjo per mišką. J tie
dviem beeinant iššoko iš 
krūmo Bartasevičienė ir iš 
bonkutės sieros rūgštimi py
lė į Peleckį.

Taikė į veidą, bet gerai 
miu nePataikė, kliuvo ant kaklo 

evvkusi ir nudegino odą ir drabu- 
. žius.

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EIROPI
Išplauks is New Y orka

GEGUŽES 13. 1939

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

ir Klaipėdą

^HAMBURG-AMERICAN LINE® 
įpNORTH GERMAN LL0YB1S

PREKYBININKO SKAN
DALAS.

Alytuje pasklido žinia,neperkeltina.

PERNAI ŠIAULIŲ AP
SKRITY NUSIŽUDĖ 

9 ŽMONĖS. i 
Šiaulių apskrities virši- 

' ninkas pranešė anądien, 
į kad pereitais metais Šiaulių 

' r iš viso nusižudė'9 
žmonės. Pažymėtina, kad 
plačiausiai naudojamas nu
sižudymo būdas — kerima
sis. Iš 9 nusižudėlių 6 pasi
korė, 1 nusišovė, 1 pasiskan- 

! dino ir 1 nusinuodijo. Įdo
mu priežastys, dėl kurių 

kontrolieriaus žmonės žudėsi: m 
incLt—3, nežinoma prie
žastis—4, sunki ekonominė suža|0Įį Bartasevičienė bu-j’io 17 d. daugelis nuskriau-į 
būkle—1, istenja—1. vo patraukta tiesom stujų puolė krautuvę, bet ji

Pidyginimo deliai, pazy- teisinos kad Peleckio Jau apytuštė. Prekybininko I metina, kad 1937 metais nu- teisinos, Kati reiecKio j hj diena o-vnėsi' 
‘ ižudvi-nu butą daugiau neuzpuolus, jam nekersijus žmona visą uieną gynėsi .uzuetymų outm daugiau. :.. vprsvti jokio tikslo netu- nuo kreditorių, kurie norėjo Tais metais nusižudė is vi- n, Keršyti jokio uksio neiu imti nrekes bet ii-o 15 žmonių, kurių 6 nusi-! ^us^tą .vakarą buvus na- u^skolas n^jnekes, bet^ji (

I vekseliai visų buvę pilni ir j 
dėlto kilo aštrus barniai. Ji I

ris Turgaus aikštėje laikė

|bininkas turėjo gyventojų 
pasitikėjimą ir jam duoda
vo draugiškus vekselius, kai 
kurie net tuščius. Vekseliai 
pasirodė esą diskontuoti ir 
keliasdešimčiai asmenų teks 
išpirkti stambius vekselius. 
Be to, jis turėjo nemažas su
mas paskolinęs Lietuvos 
Banke, Ūkio Banke ir kitur. 
Spėjama, kad skolų susida- 

Už pasikėsinimą sunkiai rys apie 70,000 litų. Vasa-'

SUŽALOJO DARBI
NINKĄ.

Maršako malūne, Alytu
je, darbininkas Žukauskas 
Petras nuėjo paleisti malū
no transmisijos. Diržai pa
gavo kailinių skverną ir jį 
pradėjo sukti. Laimė, kad 
nukrito volas ir malūnas su
stojo, nes butų mirtinai su
triuškinę. Bet vis dėlto jį la
bai sužalojo — vieną koją 
sulaužė trijose vietose. Pa
guldytas apskrities ligoni
nėn. \

KAS IŠ KO LIETUVOJ 
GYVENA.

Labai įdomu pažiūrėti 
kuo kurios Lietuvoje gyve- so io žmonių, Kurių o nusi- .....-- ---- nprlaVp
nančios tautos žmonės dau- žudė dėl nevykusios meilės, mie> mekur is namų neise'■ velc‘elia
giausia verčiasi. Pradėsime ar šeimos nesantaikės, 4— Jusį,eisme H liud to.1 dėlto kilo aštrį? barniai,
nuo žemes ūkio. Daugiausiai pi otiskai nesveiki, 2 del piemenį kuris liu- kraustos į kitas patalpas,
žemės ukiu verčiasi lietu- palaido gyvenimo, kitokios Ja s sa™ piemeni. Kinis nu (
viai ir Lietuvoje gyveną lat- priežastys—3. • G1J°’ KdCl C1(%e

• • • • • • Naujagimių pernai nužu
dyta—5, o 1937 metais—8.

viai, rusai, lenkai, vokie
čiai. Šitų tautų beveik 75% 
žmonių dirba žemę. Visai 
mažai žemę dirba žydai, 
vos 6%. Prekyba, pramonė, 
amatais, transportu ir kredi
to įmonėmis lietuvių verčia
si 40%, o žydų apie 52%. 
Likusius 8% sudaro vokie
čiai, latviai, lenkai-ir kiti.

PASIRODĖ ŠILTINĖ.
Kuršėnuose ir Šiaulėnų PusantlU

* v* • i . dnvhii Lzcvalsčiuje pastebėta susirgi
mų vidurių šiltine. Susirgo 
4 žmonės. / „ 
t o jas-ėmėsi., apsaugos prie-j 
monių ir ligonius izoliavo, j 
Tikrinami šuliniai.

nui io uu- |---------------  r 1 1 .
tą vakarą | Atitinkami organai ėmėsi 

’ ”■ ’ ’ ’ ‘ "i. bet nu-

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK ro METŲ JAUNESNE

buvus pirty ir namo sugrį-'šį įvykį aiškinti, bet nu- 
žus apie 11 vakaro. j skriaustiems vilties nedaug

turto teturi sklypą, apie j x
10,000 litų vertės kuri

" Plaiskanas. <Siaa. gyduoles privalėtų 
linti nv ėt-nlac honkai turėt kiekvienai,-Kuriam žyla, sler.-unti uz skolas nankai. ,ka arba p]eisk^u03-a piaukai. Jos 

nti taiso ‘žilus plaukui koki- bu- I vo, bėt nėra dažai. Nėra Slieko už • r>/—* r-, m t* r x t o r m-i ixzri t Jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai ARGENTINOS LIETUVIŲ supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
BALSAS .■ 'P^eii už $1.00. Užsisakyk šiandien ir

r TI o . . , • • ' », ką !sutaupyk ‘dolerį. Jeigu nebusite pilnai
- • Y-,8’ n- n?etasmS kaL.,nu°J“ V-‘ ^btenkintas, jums pinigai bus sugrą- 

v.nk.fA P.Pt,. A menk... lietuvių ,agbentų.

VALORTONE HERB CO., 
Dept. 4, • ■ 4

P. O. Box 54, Danville. Ill.

Vis dėlto teismas ją pri- atsigriebti, nes nekilnojamo
__ 4.. tohnn clrlmAO onio Ipažino kalta ir nubaudė 

sunkiųjųJ metų suimiujų un“ [-ftaftdha
darbu kalėjimo. Teisme ji stengs pirmoj eilej pasida- piaisift, 
buvo suimta ir nuvaryta į 

O11LA11C. UUdll^U1* I“** 

Apskrities gydy- kalėjimą.________________
NAUJA VAISTU KNYGA 

SVEIKATA LIGONIAMS 
’ Gydymas visokių lipų šaknimis. 

^niAVNISI IC Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk-
Z-UD j NE.L1O ]oni įr-Lapajs. joje telpa 311 vardu

LIETUVISKAI-ANGLlšKAS IR visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS, telpa ir lotyniškai,. ir paaiškinimai kokias 
18,000 žodžių, labai parankus turėt ligas gydo ir. kaip reikia vartoti, 

skūra',■’1^0 puslapių.'Kaina*Į1^0%Pa- geriausia siųsti Money Orderiu, arba

PAUL MIKALAUSKAS 
1 248 W. Fourth St . So. Boston, Maps.

PAŽANGUS SAVArrRAsTIS

VYKSTA I UŽSIENI SU
SIPAŽINTI'SU PLYTINIU

STATYBA. '
Kauno apskrities savival

dybė, , plėsdama plytinių 
tinklą, siunčia apskrities sa- 
vivaklybės inž. Visvaldą 
Mačiūną į užsienį susipažin
ti su plytinių statyba ir plytų 
gaminimu. Inž. V. Maciūnui 
išvykus jį pavaduos inž. A. 
Savickas.

domi apskr. ligoninėje. Ka- 
dangi daugelis ligonių, ypač 
neturtingesnieji miestiečiai 

!ir kaimiečiai, neįstengia 
'kviestis gydytoją, ir todėl 
nežino ar nenori žinoti, ko
kia liga jie sergą, apskrities 
savivaldybė epidemijos lai
kui Kalvarijoj pasamdė gy
dytoją Rabinavičiutę, Liud
vinave — gyd. Seliokienę, 
kurios jieško sergančių vi
durių šiltine žmonių ir juos 
•siunčia į Mariampoię.

Kalvarijoj, kur prasidėjo 
epidemija ir kur vidurių šil
tinė pastebima jau daug me
tų, žmonės kaltina psich. li
goninę, kaip Šešupės van
dens 'teršėją. Bet tikrumoj 
upės vandenį teršia patys 
kalvarijiečiai, kurie rytinėje 
miestelio dalyje neturi tin
kamai sutvarkytų išviečių, 
šiukšlynų, kur visi gatvių la
takai teka į Šešupę. Todėl, 
suprantama, į šitai teko at
kreipti rimtą dėmesį. Dabar 
policija ir miesto savivaldy
bės komisija tikrina ir pri
žiūri švarą, pasamdjrtas 
žmogus dezinfekuoja išvie
tes, butus ir kt. . . ,

Rytinėje miesto dalyje stovas Ispanijai, jeigu Roose-kXTaprJZVk«taHkų 
maža ar vietomis arti visai veltas pripažins tenai Franko bažnyčios siautimas ir pradžia refor- 
nėra šulinių, ir žmonės ima valdžia. .

PASIUNTINYS ISPANIJAI?

ALYTAUS DŽIOVININ
KAI SKUNDŽIASI DĖL 

SPAUDOS.
Šilelio sanatorijon parei

na tik klerikališki ir fašistiš
ki laikraščiai ir žurnalai. 
Kairių pažiūrų ligoniai ne
gauna pasiskaityti mėgiamo 
laikraščio ir ligoje tenka 
nuobodžiauti.

George S. Messersmith, Vals- ( '?*'
tybės sekretoriaus Washingtone L, vi,. 
padėjėjas, busiąs Amerikos; at- ---------

, jeigu Roose-

Lengvas Budas
Išniokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
oasikalbėjimų Si 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 ktauruven, pas daktąra. pas bar- 
'.įlaskiitj, pas kriaušiu ir tt Su fone- 
iškn ištariam ir g-amarik-. Antra 

padidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
St iVh. h»*I«t.nn«. * Mn "45c

xo,vvv 4UU/.IU, muui pmantsub lUIVl
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus

lankesnio ir geresnio kišeninio, žody- popierinį dolerį laiške. Adresas: 
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna- i>aiii uru- Ai aitui.-ac
nias “Keleivy.” >

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

L1ETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

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

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

“KULTUROS”'rrfiėtinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik Ifi litu; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

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

Pažinkite Pietų Amerikos i 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.” Adresas:

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aire., Argentina.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoj® yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
‘Audimo apdarais $1.25.

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

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



KELEIVIS, SO. BOSTON
1 ... i ' ■ .....  g

No. 12. — Kovo 22 d., 1939 m.

Vietinės Žinios
PAMATYKITE LIETUVĄ Lietuvių jaunuoliai mokyk-1 

lose pasižymi. , i
Emilija C. Yauga (Jau- nuo 8:00ryte bus sekanti 

- (1) Kaz. Vait-
antrametė Fitchburg State kūno Jr. Trio iš Cambridge; 

ii-jau (2) p. Minkienė pasakys pa- 
saką.. ‘ ‘

Kovo 26, nedėlioję, radio 
programa per stotį W0RL, 
nuo 9:30 ryte: (1) Longino 
Buinio, Jr. Cavaliers orkes
trą iš Cambridge; (2) Julia 
Rogliutė, dainininkė iš Wor- 
cesterio; (3) Jurgis Mozu- 
raitis, dainininkas iš Wor- 
cesterio; (4) dialogas: “Si
mas ir Megė,” suloš Jonas 
Krukonis ir Valentina Min
kienė, iš So. Bostono.

Steponas Minkus.

į B’-oliai Motuzai, yra pasi
žymėję kaip geriausi Lietu-1

Radio programa.
Kovo 25, per stotį W0RL

vos ir jos gyvenimo vaizdų giutė) iš Harvard, Mass, yra programoj 
filmuotojai. ' — - -

Kovo 24 d į penktadie- Teachers’ Kolegijoj
TRIUKŠiMINGAS PILIE- LIETUVOS DUKTERŲ ir nb 100 nuošimčių sąVo.spąl- padarė gana žymią pažangą 

ČIŲ MITINGAS. ---------------------“
‘ —-------- L • t Į

Nariai atmetė “Mikado” 
operetę, kuri žadėjo daug 

nuostolių.
Kovo 16 d. buvo South 

Bostono Piliečių Draugijos 
visuotinas narių . susirinki
mas, kuriame kilo pusėtinas 
triukšmas dėl sumanymo 
statyti scenoje “Mikado” 
operetę. Daugumas na' ių 
tam sumanymui pasiprieši
no, nes išrodė, kad jos pa
statymas duotų nemaža nuo
stolių draugijai. Visų pinna 
reikia neužmiršti, kad South 
Bostono parapijos choras tą 
operetę nesenai jau statė ir 
tik per didelį jėgų įtempimą 
vos-vos pavyko išlaidas ap
mokėti. Taigi kiekvienam 
gali but aišku, kad statant 
ją antru kartu nuostoliai bu
tų neišvengiami, ypač sta
tant ją mieste, kur salė butų 
kainavus $140 ir kur gal 
tiek pat, jei ne daugiau, bu
tų reikėję užmokėti už mu
ziką, nes manyta samdytis 
Symphony Orchestrą ir po
rą profesionalų aktorių. O 
kur da skelbimai, repetici
jos ir kitos išlaidos!

Bet nežiūrint visa to, pir
mininkas būtinai norėjo, 
Kad Piliečių Draugija ope
retę statytų, nes jis buvo jau 
užsakęs Jordan Hallę ir da
vęs $40.00 rankpinigių. Kai 
nariai pradėjo šitą sumany
mą kritikuoti ir Įrodinėti, 
kiek iš to gali but nuostolių, 
tai pirmininkas pradėjo jau 
nebeduoti ir balso toliau tą 
sumanymą kritikuoti. Girdi, 
salė jau pasamdyta, depozi
tas duotas, ir atsisakyt jau 
negalima. Reikia balsuot už 
operetę.

Salėj kilo termas. Nariai 
pradėjo reikalauti, kad pir- 
ręininkas pasitrauktų Į šalį 
ir užleistų savo vietą vice
pirmininkui.

Paėmus vicepirmininkui 
kujalį, susirinkimas nusira
mino. Klausimas buvo pa
statytas balsavimui ir 29 
balsais prieš 26 nutarta 
“Mikado” operetę atmesti.

Dabar klausimas, kas tu
rės pakelti $40 nuostolį, jei
gu duotojo salei užstato ne
bus galima atgauti? Piliečių 
Draugija mano, kad ji ne
gali but už tą užstatą atsa- 
kominga, nes jis duotas be 
jos žinios. Nore pirmininkas 
sako, kad board-direktoriai 
buvo jau nutarę tą operetę 
statyti ir todėl jis turėjęs tei
sę salę užsakyti, bet nariai 
sako, kad tas jų nutarimas 
nesąs aiškus ir kažin ar tei
sėtas, nes protokole nėra 
pažymėta, kiek board-di- 
rektoriu tame tarime daly
vavo, Lik pasakyta, kad už 
operetę balsavo 6 board-di
rektoriai (iš viso board-di- 
rektorių yra 14). Taigi gali
mas daiktas, kad teks ir 
daugiau šituo klausimu gin
čytis. Pilietis J.

SUNŲ JUBILIEJUS.

Draugija minėjo savo 25 
metų sukaktį.

Kovo 12 vakarą Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų Draugija 
Cambridge’uje minėjo savo 
25 metų sukaktį. Koncertinę

ivuotas filmks jie rodys Lie- savo kolegų studentų eilėse, 
tuvių salėje.' Ė Street; So. Pačiais pirmais metais ji 

i Bostone. ŠĮ vakaią ruošia veikė kolegijos savaitraščio 
jVVS. So. Bostono skyrius. “The Stiek” žinių redakci- 
'Tarp daugelio kitu vaizdų jos skyriuje. Dabar jau už- 
rriatysite a. a. prof. Leono ėmė vietą sekretorės ir ve- 
laidotuves, Klaipėdos atva- dėjos publicity skyriuje, 
davimą, Vasario 16 d. šven- Kovo 9, 10 ir 11 New Yorke 

įvyko Columbia ^Scholastic 
Press konvencija Columbia 
universitete ir čia musų jau
nuolė buvo delegatė nuo ko
legijos sąvaitraščio “The 
Stiek.”

Daugelis So. Bostono lie
tuvių pažino jos tėvus ir 

Turgus Emiliją, nes seniau jie čia 
Tėvui minis, Jau

įlietu ourvciixįkuntuiinię r i *,• .
vakaro‘dali išpildė Laisvės ultimatumo vaiz-
__  * A. . . Hile K o rincon anac n* V icim_dus, Kariuomenės ir Visuo

menės šventę. Amerikiečių 
' atvykimą, Pavasarininkų 
Į kongresą, Laukų ir Sodų 
i vaizdus pavasaiy. Sapnas 
i žydinčiam sode, šienapiutė, 
jNevėžio laukuose, Devinti
nės Raseiniuose, ~

Choro harmonijos grupė ir 
jaunų mergaičių choras. Be 
to, publiką linksmino savoj 
dainomis Ig. Kubiliūnas,1 
akompanuojant p-lei Žu
kauskaitei.

Buvo jr trumpų prakalbę- 
liu. Kalbėjo draugijos pir- .. ... . . .
mininkas V. J. Radvilas ir Į Plungėj Studentų gegužine gyveno, 
senas jos veikėjas W. V.įirkltl ^PP1. vaizdai 1 
Aniesta.

Žmonių buvo pilna salė, 
nors galėjo but da ir dau
giau, jeigu visi nariai butų 
susirinkę. Bet yra tokių, ku
riems smagiau yra laikas 
praleisti “muvėse” ar kur 
nore svetimoj karęemoj, ne
gu pasižmonėti savo organi
zacijos jubiliejiniame poki
ly. Tokie nariai kreipiasi į 
draugiją tik tada, kai juos 
ištinka liga ar kitokia nelai
mė.

Bet tokių yra nedaug. 
Daugrirnas /rūpinasi savo 
draugija ir visaip ją remia. 
Štai, kad ir dabar, Ona Sa
vickienė paaukavo 5 svarus 
saldainių. Draugija irgi to
kių narių neužmiršta ir rei
kalui esant visuomet jiems 
padeda. Per 25 metus Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų Drau
gija yra išmokėjusi tūkstan
čius dolerių savo nariams 
pašalpomis ir' visuomet yra' 
prisidėjusi prie pažangaus 
darbininkų judėjimo.

Taigi, lai gyvuoja Lietu
vos Dukterų ir Sūnų Drau
gija ! Jos Narys.

i ir kiti tnimpi vaizdai iš. gutienė nusipirko fauną ir
Igamtos, ūkio darbų ir žmo- persikėlė gyventi į Haiward, 
...... ------ ...... o. Mes galim tik paęi-j

i l-ii/-<wiAt n’ii’/’lnvv

Kalbės Z. Janauskas.
Mus prašo pranešti, kad 

26 kovo, 2 valandą po pietų, 
E st. salėj kalbės iš Kanados 
atvažiavęs “Liaudies Balso” 
atstovas, Z. Janauskas.

nių gyvenimo iš Suvalkijos, Mass. 1 
Šiaurės Lietuvos, Žemaiti- džiaugti kuomet girdim to-j __ _ .________________
jos, Klaipėdos, ' Kaunijos, kias geras naujienas apie rus >r gaUm* padaryt puikų gyveni- 
Rytų Lietuvos ir Vilniaus, musų jaunuolius. 
Už 35c. turėsite smagią ke
lionę po Lietuvą. Todėl, at-' 
vykit šį panktadienio vaka- ,,u„uaiIul 
rą į Lietuvių salę, So. Bosto- nimas. Kreiptis telefonu: 
ne ir pamatykite visą Lietu-’ 
vą. , I-ška.

Stoughtone sudegė robo 
sandėlis. 

Pereito nedėldienio naktį 
Stoughtone gaisras sunaiki-, 
no Meade Rubber Co. san
dėlį su robu. Nuostolių bu
sią $10,000. i

Reikalinga Moteris 
prie namų darbo ir prižiūrėt ligonį. ' 
Duodama kambarys,, valgis ir atlygi-

PARkway’ 4749-M.

Parduodu Restoraną.
Su vyno ir alaus laisniu. Biznis ge- 

p‘ i mą. Priimčiau ir partnerį, bet be šei- 
*'eP- mynos. 9 Washington Street, 
------ - i Cambridge, Mass.

Kam Reikalingas
Subatomis ar nedėliomis Truck ar- , 

ba pl. Car driver; aš1 turiu patyrimų ; 
per 22 metus.-J'agoidaujama netoliau 
kaip LOq. earfare nuo Bostono. Klaus- 
kit:' (S) 253 Broadway, So. Boston.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY
UPHOLSTERING CO.

, Lietuvių Jstaiga.
. Darbui i-ąkandus ant užsakymų. 

Senus’SutaiSom, Užtrauktam Naujų 
Viršų,' Naujai Perdirbam. Perdirbti 
Rakandai .gere-ni už naujus. Visą 
darbą/ gvarantuojam. Kaina pigi. 
Duodam numokčjimais. Rakandus 
paimam ir pristatom į bile vietą Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton 7718

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Perdorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbų 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.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

X APDRAUSTI '

(Insured i 
Movers)

Perklaustom ! 
čia pat ir j to- Į 
limas vietas. Į 

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

Tel. SOUth Boston 4618

Tel. CAPitol 6154

A. J. YOUNG 
(JANKAUSKAS) 

ADVČKATAS
6 BEACON STREET. Room 627x 

BOSTON, MASS.
Res. SOUth Boston *673

Tel. TRObridge 6330 .

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais ■ 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MA?S.

TtUfonu 1111*
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LA1T1S
Valandot: nuo 2 iki 4 po piatq, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
117 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Dr. Leo J. P odder
Iš Leningrado.

Specialistas' Vyriškų ir Moteriilcų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos, . z

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

BOSTON, MASS.’ .
Tel. Commonwealth' 4170.

Atėmė policijos kapitonams 
“skarbavus” automobilius.

Bostono policijos kapito
nai, kurie ima labai geras 
algas ir da geresnius kyšius, 
iki šiol naudodavosi miesto 
automobiliais ir šoferiais, 
tartum kokie Indijos radžos. 
Dabar policijos komisijo- 
nierius Timilty įsakė tokius 
automobilius iš kapitonų ir 
kitų policijos departamento 
šulų atimti.

3 Metinis Banketas
Dorchesterio Lietuvių Pk 

liečiu Kliubas, rengia puikų 
banketą, sekmadieny, 

KOVO-MARCH 26, 
Emery Hali, 1436 Dorches
ter avė., prie Fields Corner, 
Dorch estery. Bus gardžių 
valgių, gėrimų ir gera muzi
ka. Programą išpildys p-lė 
Siaurutė, Žukas ir Gailius, 
Pradžia nuo 6 vakare. Pra
šome visus į tą puikų banke
tą atsilankyti. Komitetas.

VISIEMS SVARBI ZINIA.
Namu savininkai, kurių tak

sai ant namų yra per aukšti, at
eikite į žinyčios Patarnavimo 
Ofisą, 2 Atlantic st., So. Bosto
ne. ir mes padėsime jums na
mų mokesčius numažinti. Ofiso 
valandos: Seredomis ir Subato
mis nuo 9:30 iki 4-rių. Bile rei
kalu ateikit pas mus; mes patar
nausime. B. F. Kubilius,

Žinyčios Ministeris.

BR. MOTUZŲ JUDAMI PAVEIKSLAI
- i

Nepamirškite pamatyti nors vieną kartą, paskutinį kar
tą, gražius spalvuotus br. Motuzų Lietuvos paveikslus:
Bridgeport, Conn., Kovo 23 ’d. 7:30 vai. vak.,
, , Liet. Jaunų Vyrų D-jos Salėj, 407 Lafeyette St.
South Bostone, Kovo 24 d., 8 vai. vak.,

Lietuvių Salėje, 309 E Street. •
Gardnere, Kovo 25 d., 7:30 vai. vak.,

P. A. G, C. Salėj, 294 Pleasant St.
Gardner, Mass., Kovo 25 d. 7:30 vai. vak.,

Amer. Liet. Piliečių Kliube, 163 Harvard St.
Waterbury, Conn., Kovo 28 d., 7:30 vak. (pirma dalis)

Šv. Juozapo Mok. Auditorijoj, 29 John St.
Kovo 29 d., 7:30 vai. vak. (antra dalis) ten pat.

Norwoode, Kovo 30 d., 7:30 vai. vak.,
Lietuvių Svetainėje, 13 St. George Avė.

Lawrence, Balandžio 1 d. 7:30 vai. vak. (antra dalis)
Liet. Piliečių Kliube, 14 Berkeley Street.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON ŠTREET 
' NORWOOD, MASS.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojam Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatėm iki 20 mylių.

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

Tel. 28624 Gyv. 31182

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrųžinu šviesų. Išeg- 
žeminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer 
LAWRENCE,

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Paliejo gatvėj 700 galionų

East Cottage ir Clifton 
gatvių kertėj, Roxburyje, 
susikūlė du dideli trokai ir 
vienas jų su 700 galionų 
aliejaus apvirto. Visas alie
jus paplūdo į gatvę ir taip ją 
“įšmeravo,” kad automobi
liai negalėjo pavažiuot, iki 
gatvė nebuvo apibarstyta 
smėliu.

Watertowne pasikorė 
Charles Pizzi, 46 metų am
žiaus real-esteitininkas.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

PICKWICK
ALE

Tas yra skirtingas
nuo kitu Eliu

I

Išegzaminuoju akis, prisieinu 
akinius, kreivas akis atltie*mu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broadway, So. Boston, Mas*.

TeL University 9*66

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-1.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKV*BO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Paskelbė dešrinių streiką.
Šį panedėlį Bostone buvo 

paskelbtas dešradirbių strei
kas. Bostone yra 6 didelės 
dirbtuvės, kuriose yra daro
mi “šuniukai” ir kitokios 
dešros. Tose dirbtuvėse dir
ba apie 600 darbininkų, ku
rie yra susiorganizavę Į uni
ją. Šiomis dienomis pasibai
gė jų sutartis su darbada- 
viais ir jie pareikalavo, kad 
darant naują sutartį butų 
pakelta jiems alga ir su
trumpintos darbo valandos. 
Iki šiol jie dirbo 45 valan
das per sąvaitę, o dabar rei
kalauja 40 valandų. Atlygi
nimą reikalauja pakelti vi
siems 8 nuošimčius, taip 
kad vyrai gautų nuo 40 iki 
50 centų per valandą, o mo- 
■prys — nuo 35 iki 45 centų. 
• 'į panedėlį prie dešrų dirb
tuvių jau atsistojo pikietai.

Mokslas
Seksis Geriau
Jūsų vaikams seksis daug geriau mokslas, 

kuomet nupirksit jiems
TYPEWRITER (RAŠOMĄ MAŠINĖLĘ), 

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

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

akinių Į vėliausios mados.
Duodam ir ant išmokėjimo.

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

Tel. SOUth Boston 4649

BONZOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

ir už tai vyrai pažymi

PICKWICK!

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

y HA'FŠNŠEFFiS A CO sInče’ is?e

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Phann.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW ( 
MOTOR SERVICE

Telephon*

S0Uth 
Boston 
1058,.

STU DEBAK ER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKU AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TRUKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET f 

Kamp. East Eighth St.,


