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Anglija Organizuoja Karo 
Sąjungą Prieš Vokietiją

KVIEČIA LENKIJĄ, RU
MUNIJĄ, GRAIKIJĄ

IR KITAS.
Visos sutinka prisidėti, bet 

prašo pinigų ginklams.
' Pereita sąvaitė buvo ku
pina sensacijų. Visų pirma 
Mussolinis pareikalavo iš 
Francuzijos kolonijų. Pran
cūzų premjeras Daladier at
sakė, kad Francuzija neuž
leis niekam nei vienos pėdos 
savo žemių. Išrodė, kad iš to 
gali kilti susikirtimas. Euro
pa nusigando.

Bet tai buvo tik menknie
kis palyginus su tuo, ką pa
sakė Chamberlainas Angli
jos parlamente. Kaip tik 
Londone gauta žinių, kad 
Vokietijos militaristai kon
centruoja savo armiją ir ka
ro medžiagą prieš Lenkijos 
koridorių ir ruošiasi griebti 
Dancigą, Chamberlainas at
bėgęs su savo lietsargiu į 
parlamentą pareiškė, kad 
Vokietija turi but sustabdy
ta. Jeigu tik ji peržengs Len
kijos sieną, tai Anglija turi 
pulti ją visomis : savo jėgo
mis. Ir jis pridūrė, kad 
Francuzija eisianti kartu su 
Anglija ir abidvi pradės 
naikinti Vokietijos milita- 
rizmą, jei tik Lenkija pati 
norės gintis.

Tai buvo jau ne sensaci
ja, bet stačiai perkūnas iš 
giedro dangaus. Sakoma, 
kad išgirdęs šitą Chamber- 
laino pareiškimą Hitleris 
pabalo kaip giltinė ir drebė
jo kaip nuodų pririjęs.

New Yorko biržoj kilo di
džiausia panika. Nusigandę 
karo, Wall Streeto speku
liantai pradėjo pardavinėti 
“stakus.” Į porą dienų jų 
bendra kaina nukrito apie 
$3,000,000,000.

Mussolinis, kuris vos ke
lios dienos atgal reikalavo 
iš Francuzijos kolonijų, irgi 
nusigando. Jis jau pareiškė, 
kad Italija galinti tų koloni
jų palaukti da kad ir 10 me
tų.

Lenkija nudžiugo, kad 
Anglija ir Francuzija ne
prašytos pasisiūlė jai Į pa
galbą. Žinoma, ne lenkų 
kailis joms apeina, bet Vo
kietijos įsigalėjimo jos ne
nori. Todėl šį panedėlį į 
Londoną atvyko iš Varšu
vos lenkų užsienio ministe
ris Bekas galutinai patirti ir 
susitarti, kaip ir kokios pa
galbos Anglija galėtų Len
kijai duoti. Lenkija prisipa
žįsta, kad ji neturi pinigų. 
Net dujakaukių ji neturi už 
ką nusipirkti. Todėl Bekas 
prašysiąs Londone pinigų; 
O Lenkija jau ir be to pa
skendus skolose. Ar anglai 
norės jai daugiau skolinti, 
tai didelis klausimas, juo 
labiau, kad jos veidas nela
bai aiškus. Anglija šį pane
dėlį jau paskelbė planą 
steigti karo sąjungą prieš 
Vokietijos užpuolamąją po
litiką; ton sąjungon kvie
čiama netik Lenkija, bet ir 
kitos valstybės, kaip Rumu
nija, Jugoslavija, Graikija 
ir Turkija, kurios galėtų sui 
daryti sieną Vokietijai ap
supti. Bet Lenkija tam esan
ti priešinga. Iš vienos pusės 
j norėtų Anglijos pagalbos,

bet iš kitos pusės nenorėtų 
nieko daryti, kas Vokietijos 
militaristams nepatinka. Be
kas ypatingai esąs priešin
gas dalyti kokią nors karinę 
sutartį su Sovietų Rusija. 
Todėl Rusija ir dabar palie
kama nuošaliai.

Rumunija ir Graikija jau 
davė suprasti, kad jos su
tiks į Anglijos sugalvotą ka
ro sąjungą dėtis, bet ir joms 
trūksta pinigų ginklams. 
Taigi ir jos norėtų gauti 
Anglijoj aukso.

Tuo tarpu vokiečių pro
pagandos mašinerija triubi- 
ja visais trimitais, kad Ang
lija vėl stengiasi apsupti 
Vokietiją iš visų pusių, kaip 
1914 metais. Todėl Vokieti
ją negalinti laukti, iki ji bus 
“užrišta maiše.” Ji turinti 
ginkluotis ir statomą aplink 
ją sieną išgriauti.

Bet Anglija nuo savo pla
no turbut jau neatsisakys. 
Chamberlainas jaučiasi la
bai įžeistas, kad Hitleris jį 
taip biauriai apgavo. Po 
Ziudetų. jis žadėjo nereika
lauti Europoj nei colio že
mės, bet po to jau pagrobė 
visą Čekoslovakiją, Klaipė
dą- ir dabar taikosi prie 
Dancigo. Todėl šią sąvaitę 
Anglijos premjeras pasakė 
parlamente, kad Anglijos 
valdžia yra nutarusi ginti 
taip pat Olandiją, Daniją, 
Šveicariją ir Rumuniją. Jei
gu nors vieną iš tų šalių vo
kiečiai užpulsią, tai Anglija 
ir Francuzija tuoj pradė
siančios karą prieš Vokie
tiją.

Rusai Užginčija Pa
ryžiaus Žinias.

Paryžiaus “Le Temps” bu
vo paskelbęs žinią, kad So
vietų Rusija prižadėjusi ap
rūpinti Lenkiją ginklais ir 
kitokia reikalinga karo me
džiaga, jei kiltų karas, tuo 
pačiu laiku uždarydama sa
vo rinkas Vokietijai. Dabar 
gi Sovietų telegrafo agentū
ra “Tass” šitą pranešimą 
užginčija. Ji sako: “Sovietų 
Sąjunga niekam tokio pri
žado nedavė ir jokių parei
gų nėra pasiėmusi.” Tačiau 
sprendžiant iš “Izviestijų” 
tono, Sovietai neatsisakytų 
duoti “pilną paramą” Fran- 
cuzijai ir Anglijai, jeigu ši
tos dvi valstybės ištikrujų 
pradėtų kovą prieš užpuoli
kus ir jeigu Sovietai butų 
prie to pakviesti. Iki šiol da 
niekas jų nekvietęs.

Italai Įspėja Lenkus 
Pataria nepasitikėti Angli

jos žadama pagalba.
Italijos fašistų spauda iš

gyrė Hitlerio prakalbą, ku
rioj jis pakartojo Romos- 
Berlyno ašies vieningumą ir 
pareiškė, kad ginklavimosi 
lenktynėse Vokietijos nepa
sivys nei Anglija, nei kitos 
demokratinės valstybės. Ita
lų spauda pažymi šitą Hitle
rio blofą su dideliu pasiten
kinimu ir įspėja Lenkiją, 
kad ji nepasitikėtų Angli
jos pagalba, nes Anglijos 
pagalba pasibaigė nelaimin
gai visiems, kas tik ja pasi
tikėjo. Esą, ta pati Anglija 
žadėjusi pagalbą Etiopijai, 
lojalistų Ispanijai ir Čeko
slovakijai, ir kiekvienu at
veju rezultatas buvęs tas 
pats—visiškas pralaimėji

mas.

Varšuva Neturi Pi
nigų Ginklams.

Pereitą nedėldienį Lenki
jos užsienio ministeris Bėk 
skubiai išvyko Londonan, 
kur jis stengsis tikrai patirti, 
kaip ir kokios pagalbos An
glija galėtų Lenkijai duoti, 
jei kiltų karas su Vokietija. 
Bet kad vokiečiams neišro- 
dytų, jog Bekas išvyko Lon
donan tartis su anglais prieš 
Vokietiją, Lenkijos spauda 
stengiasi jo keliones tikslus 
slėpti, aiškindama, kad šita 
kelionė neturinti nieko ben
dra su dabartiniais įvykiais; 
ji buvusi senai jau numaty
ta, ir Bekas nedalysiąs Lon
done jokių sutarčių nei pla
nų.

Bet “New York Times” 
korespondentas Jerzy Sza- 
piro praneša iš Varšuvos, 
kad Lenkijai trūksta pinigu 
ginklams ir kad Bekas vei
kiausia prašysiąs anglų pa
skolos ginklams ir amunici
jai. Tik pereitą mėnesį Len
kija užmokėjusi anglams 
$5,000,000 auksu už naujus 
ginklus ir daugiau negalinti 
aukso išvežti. Gi popierinių 
lenkiškų zlotų anglai neima, 
taip kaip ir lietuviškų popie
rinių litų niekas užsieny 
neima.
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ITALAI GRIEBSIĄ AL
BANIJĄ.

Paiyžiuje pradėjo eiti pa
skalai, kad italai ruošiasi 
užimti Albaniją, kas reikštų 
sustiprinimą Italijos pozici
jos prieš Francuziją. Kitas 
nemalonus francuzams gan
das yra tas, kad Sirija, kuri 
prieš karą prigulėjo Turki
jai, o po karo buvo pavesta 
Francuzijos globai, dabar 
ruošiasi vėl grįžti prie Tur
kijos.

ANGLAI PASTATĖ GIN
KLŲ FABRIKĄ PO ŽEME

Lancashire apskrity, neto
li nuo Chorley miestelio, an
glai pastatė po žeme milži
nišką ginklams ir amunici
jai gaminti fabriką, kuris 
susideda iš 900 atskirų pa
talpų ir užima 15,000 akrų 
žemės plotą. Po žeme iškas
ti didžiausi tuneliai ir išmu- 
lytos dirbtuvės, kurių nega

ilės pasiekti jokios bombos 
iš orlaivių. Pastatymas šitos 

j įmonės kaštavęs $60,000,- 
000. Ji da nevisai užbaigta, 
bet jau 7,000 darbininkų 
joje dirba ginklus ir amuni
ciją. Pereitą sąvaitę nepa
prastos įmonės pažiūrėti bu
vo nuvykęs ir pats Anglijos 
karalius. Jis išvažinėjęs 30 
mylių keliais.

AMERIKA PRIPAŽINO 
FRANKĄ.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tonas pripažino gen. Franko 
valdžią Ispanijoj,

REIKALAUJA, KAD 
ROOSEVELTAS RE

ZIGNUOTU.
Frank Gannet, hearstiškO 

plauko laikraštininkas, pra
dėjo reikalauti savo gelton- 
lapiuose, kad prezidentas 
Rooseveltas “rezignuotų, 
nes jis privedė kraštą prie 
bankroto.” Reakcininkai 
kraustosi iš proto.

Meksika Siūlo Prie
glaudą Ispanams. 
Amerikos kunigai protes

tuoja prieš tai.
Kadangi generolas Fran

co jau pradėjo Ispanijos res
publikos gynėjus žudyti, tai 
Meksikos vyriausybė pa
skelbė, kad visi lojalistai, 
kurie tik gali Meksikon at
vykti, bus mielai čia priimti 
ir ras saugią prieglaudą. 
Manoma, kad šita prieglau
da yra siūloma tiems Ispa
nijos žmonėms, kurie pabė
go nuo fašistiškų žmogžu
džių Francuzijon. Tūkstan
čiai jų tenai gyvena sun
kiausiose sąlygose ir prie to 
da francuzų valdžia nenori 
jų laikyti.

Išgirdęs kad Meksikon 
atvyks apie 1*5,000 Ispanijos 
lojalistų, Bostono jėzujitų 
kolegijos kunigai pakėlė 
triukšmą. Esą, tie žmonės 
sudarysią “didelį pavojų 
Jungtinėms Valstijoms.” Jė- 
zujitams daug saldžiau bu
tų ant širdies, jeigu jų palai
mintas galvažudys Frankas 
tuos 15,000 žmonių išskers
tų.

ISPANIJOJE JAU PA
SKELBTA BAUDŽIAVA. 

650,000 karo belaisvių turės 
dirbti priverstiną darbą.
Ispanijos kunigai su faši

stais jau paskelbė “katali
kišką tvarką.” Visi kunigų 
ir didžiūnų dvarai, kuriuos 
demokratinė respublikos 
valdžia buvo pradėjus da
linti bežemiams, dabar grą
žinami kunigams ir dvarpo
niams atgal. Respublikos 
gynėjams, kurie norėjo tuos 
dvarus išdalinti biednuome- 
nei, uždedama 10,000,000,- 
000 pesatų pabaudos. Tie 
pinigai eisią atstatymui mie
stų, kuriuos italų ir vokiečių 
orlaiviai sugriovė. Vienam 
tik Madride sugriauta 70,- 
000 triobesių. Be to, 650,000 
respublikos kareivių, kurie 
dabar skaitosi fašistų be
laisviais, bus paimti bau- 
džiavon ir pristatyti prie 
miestų atstatymo. Jie turės 
dirbti be jokio atlyginimo ir 
negalės niekur pasišalinti, 
kaip tikri baudžiauninkai. 
Gi buvusius respublikos va
dus kunigai su fašistais ruo
šiasi iššaudyt. Madride jau 
sudarytas karo lauko teis
mas ir tuoj prasidėsiąs kru
vinas reakcijos kerštas. Ro
mos popas su savo agentais 
džiaugiasi, kad laisva Ispa
nija bus ir vėl pasmaugta. 
Bet neilgai jie džiaugsis. 
Ateis laikas ir Ispanija nu
suks sprandą klerikališkai- 
fašistiškam smakui.
ŠIĄ SĄVAITĘ FRANCU- 

ZIJOJ RENKAMAS 
PREZIDENTAS.

Šią seredą Francuzijos 
parlamentas rinks naują 
republikos pre z i d e n t ą. 
Kandidatų buvo keliatas, 
bet kai apsiėmė kandida
tuoti dabartinis prezidentas 
Lebrun, tai kiti savo kandi
datūras išrtaukė. Taigi aiš
ku, kad Lebrun vėl bus iš
rinktas.

NEGRINAS TEBĖRA 
PARYŽIUJE.

Amerikos spaudoje pasi
rodė žinių, kad buvęs Ispa
nijos premjeras Negrinas 
atvykęs jau Meksikon. Bet 
iš Paryžiaus pranešama, 
kad jis da tebėra tenai.

“£.™J"l338,000 Angliakasių Šį
Vienas “Dievo tarnas” areš

tuotas, kitas ligoninėj.
Scranton, Pa. — Pereitą

sąvaitę per South Scrantoną 
dūmė automobilium du len
kų katalikų kunigai, būtent 
kun. Halicki iš Forest City 
ir kun. Tomkiewicz iš Simp- 
sono. Ar tiedu “Dievo tar
nai” buvo perdaug mišiau- 
no patraukę, ar šiaip kas jų 
kraują kaitino, tikrai da ne
žinia : gana to, kad dūmė 
labai smarkiai ir nesustojo 
net prieš raudonus žiburius. 
Pasekmė buvo ta, kad jų 
mašina smogė į kitą auto
mobilį ir apsivertė net tris 
kartus. Kun. Tomkiewiczius, 
kuris laikėsi už mašinos vai
ro, išliko sveikas ir buvo po
licijos sulaikytas už pra- 
muštagalvišką važiavimą. 
Gi kun. Halickis buvo sun
kiai sužeistas ir nuvežtas Į 
šv. Marijos Mizerikordijos 
ligoninę. Jam išnertas pe
ties kaulas ir sutrenkti sme
genys.

ARGENTINA SUĖMĖ SA
VO “HITLERĮ.”

Argentina irgi turi savo 
“Hitlerį.” Tai gyvenančių 
tenai vokiečių fašistų vadas 
Miuller, kuris pereitą sąvai
tę buvo areštuotas kartu su 
kitais fašistais. Visi dabar 
jie sėdi kalėjime, o valdžia 
pradėjo tyrinėti fašistų vei
klą. Jau susekta, kad vokie-
čiai fašistai tenai stengėsi 
paversti Argentinos Patago- 
niją į Vokietijos koloniją.

NUSIŠOVĖ LENKIJOS 
PULKININKAS.

Šį panedėlį Varšuvoj nu
sišovė pulkininkas Valerijo
nas Slavekas, buvęs 3 kartus 
ministeris pirmininkas ir į- 
vedęs atžagareiviškų rinki
mų sistemą Lenkijoj. Perei
to rudens rinkimuose jis bu
vo sumuštas. Tas jį labai 
skaudžiai paveikė ir mano
ma, kad dėl to jis dabar pa
sidarė sau galą.

SOVIETAI SIUNČIA LEN
KIJAI KARO MEDŽIAGŲ

Varšuvos žiniomis, šią są
vaitę iš Sovietų pradėjo 
plaukti Lenkijon visokia ža
liava karo pramonei. Gele
žinkeliai esą užsigrudę trau
kiniais. Daugiausia vežama 
mangano ir kitokių minera
lų, kurie reikalingi ginklų ir 
amunicijos gamybai.

LĖKTUVAS NEŠA 60 
ŽMONIŲ.

Port Washington, N. Y.— 
Pereitą nedėldienį iš Ber- 
mudos čionai atlėkė Pan 
American Aiįvvays kompa
nijos lėktuvas “Atlantic 
Clipper’’ su 60 žmonių. Tai 
yra naujas rekordas. Iki šiol 
da nebuvo lėktuvo, kuris ga
lėtų tiek žmonių panešti. 
Pati mašina sveria 41 toną.

REIKALAUS, KAD HIT
LERIS ATMOKĖTŲ ČE
KOSLOVAKIJOS SKO

LAS.
Anglijos žmonėms įsaky

ta pranešti valstybės ban
kui, kiek kas turi nusipirkęs 
Čekoslovakijos bonų. Ma
noma, kad Anglijos valdžia 
pareikalaus, kad tuos bonus 
išpirktų Vokietija, kuri pa
siglemžė Čekoslovakijos 
respubliką.

Panedelį Mete Darbą
Baisi Potvinio Tra

gedija.
9 automobiliai sukrito upėn 

ir 14 žmonių prigėrė.
Nuo smarkių liūčių Missis

sippi valstijoj pereitą sąvai
tę patvino upės ir išnešė kai 
kuriuos tiltus. Netoli nuo 
Vicksburgo todėl įvyko bai
si tragedija. Per išgriautą 
tiltą sukrito į Clear upę 9 
automobiliai su žmonėmis ir 
žuvo 14 žmonių. Nelaimė at
sitiko nakties laiku, kuomet 
automobilistai negalėjo pa
stebėt, kad tiltas išgriautas, 
todėl katras tik važiavo, tas 
nudardėjo j prarają. Butų ir 
daugiau žmonių žuvę, nes 
tuo keliu daug kas važiuoja, 
bet keli vyrai išplaukę iš nu
skendusių savo mašinų išli
po ant tilto kranto ir kitus 
automobilius sustabdė.

NORI PAKEISTI WAG- 
NERIO ĮSTATYMĄ.

Kapitalistų pasamdyti ad
vokatai Washingtone daro 
dideli spaudimą į Kongresą, 
kad pakeistų Wagnerio Įsta
tymą, kuris duoda darbinin- 
Ikams teisę laisvai organi
zuotis ir draudžia darbda- 

I viams darbininkus užtai 
persekioti.

ROOSEVELTAS PASIRA
ŠO ORLAIVIŲ BILIŲ.
Šį panedėlį prezidentas 

Rooseveltas pasirašė Kon
greso priimtą įstatymą, ku
riuo Karo Departamentas 
įgaliojamas pastatyti 4,000 
naujų karo orlaivių. Dabar 
Amerikos armija turi tik 
2,000 skraidomų mašinų.

KAPOJA PLIENO DAR
BININKAMS ALGAS.
Pittsburgh Steel Co., kuri 

turi $41,000,000 kapitalo ir 
samdo 6,000 darbininkų 
Allenporte ir Monesseno 
miesteliuose, pasiūlė CIO 
unijai dirbti už mažesnį at
lyginimą. Kelios mažesnės 
plieno firmos jau nukapojo 
algas ir CIO unija su tuo su
tiko, bet Pittsburgh Steel 
Co. nori perdaug nukapoti, 
todėl unija priešinasi.

PERNAI AMERIKOJ NU
ŽUDYTA 12,000 ŽMONIŲ.

Prokuroras Murphy pa
skelbė Washingtone, kad 
per 1938 metus Jungtinėse 
Valstijose buvo padaryta 
1,430,000 kriminalinių pra
sikaltimų, iš kurių buvo 
12,000 žmogžudysčių.

KINIEČIAI IŠMUŠĖ 3,000 
JAPONŲ.

Pietų Kinijoj kiniečiai’ šį 
panedėlį padarė netikėtą 
puolimą prieš japonus ir at
siėmė Kongmuno miestą, 
kurį japonai buvo užėmę. 
Žinios sako, kad kiniečiai 
čia sunaikinę 3,000 japonų.

ISPANIJOS PASIUNTI- 
NYS ATIDAVĖ AMBA

SADĄ.
Buvęs Ispanijos pasiunti

nys Washingtone, Fernan
do de Los Rids, pereitą są
vaitę perdavė savo ambasa
dą Colombijos ambasado
riui. Kaip rodos, Rios apsi
gyvens Meksikoj.

STREIKAS APIMA 8 
VALSTIJAS.

I ,

Maineriai reikalauja baus
mių panaikinimo ir “closed 

shop” pripažinimo.
Balandžio 1 dieną pasi

baigė minkštosios anglies 
mainerių 2 metų kontraktas 
su kasyklų kompanijomis, o 
dėl naujo kontrakto unija 
kol kas negalėjo su kompa
nijomis susitarti, nors dery
bos eina jau nuo 16 kovo 
dienos. Todėl šį panedėlį 
automatiškai prasidėjo ang
liakasių streikas. Mat, ang
liakasių unijoj Amerikoj 
yra jau įsigyvenusi tokia 
taisyklė, kad po 1 balan
džio, jei tik naujas kontrak
tas nepasirašytas, visi meta 
darbą. Šitą taisyklę mairie- 
riai taip ir vadina: “No con
tract—no work!”

šiš streikas paliečia 338,- 
000 angliakasių ir apima 8- 
valstijas, būtent: Pennsyl- 
vaniją, West Virginiją, Vir
giniją, Ohio, Kentucky, 
Tennessee ir keliatą kasyk
lų Marylande ir Michigane.

Kapitalistų spauda jau ap
siverkė krokodiliaus ašaro
mis, kad šis streikas kainuo
siąs angliak a s i a m s po 
$1,500,000 kasdien. Reiškia, 
jie kasdien tiek algų neteks. 
Bet jeigu tiems ponams taip 
gaila angliakasių, tai kodėl 
jie nekaltina kasyklų baro
nų, kurie priverčia anglia
kasius streikuot? Kodėl ka
syklų magnatai atsisako pa
sirašyti naują darbo sutartį 
su angliakasių unija? Juk 
unijos reikalavimai visai ne
dideli. Ji tik nori, kad ka
syklose butų pripažinta 
“closed shop” ir panaikin
tos bausmės.

Tos bausmės yra įkiriau- 
sis daiktas. Jeigu tik darbi
ninkai nutraukia darbą ne 
pagal kontraktą, tai nuo 
kiekvieno mainerio unija 
turi mokėti už kiekvieną 
dieną po $1 ir iki $2 baus
mės.

Dabar angliakasiai reika
lauja, kad naujam kontrak
te tų bausmių nebūtų, bet 
kompanijos spiriasi, kad 
bausmės pasiliktų.

Darbo Departamento sek
retorė Perkins mušė net te
legramą kasyklų magna
tams, patardama jiems uni
jos reikalavimą priimti ir 
netrukdyti kasyklų darbų. 
Tačiau tie ponai atsisakė tai 
padaryti. Taigi ne angliaka
siai dėl šito streiko kalti, bet 
kasyklų kompanijos.

ŽIAURIAI NUBAUDĖ
UNIJĄ. 1

Teismas Philadelphijoje 
nubaudė CIO pančekinių 
uniją ir jos viršininkus 
$711,932 pabauda užtai, 
kad 1937 metų pavasarį ji 
buvo sustreikavus ir okupa
vus dirbtuvę. Streikas tęsė
si 48 dienas. ,

PRŪDAS UŽLIEJO MIE
STELĮ.

Towanda, Pa. — Pereitą 
sąvaitę čia išgriuvo prūdo 
užtvanka ir didžiausia siena, 
vandens užgriuvo miestelį. 
Kai kurie namai buvo nu
stumti nuo pamatų, bei iš 
žmonių niekas nenukentėjo.
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LIETUVOJ SUSIDARĖ 
GENEROLU VYRIAU

SYBĖ.
Kunigo Mirono vadovau

jamas ministerių kabinetas 
Lietuvoje jau sugriuvo. 
Nors viešai skelbiama, kad 
i’is rezignavęs, bet išrodo. 
:ad šita rezignacija buvc 

padiktuota iš generalinio 
štabo, nes naują vyriausybę 
sudarė gen. Jonas Černius, 
generalinio štabo viršinin
kas.

Naujo kabineto sąstatas 
toks:

Ministeris primininkas. 
gen. Černius.

Jo pavaduotojas, Kazys. 
Bizauskas, klerikalas, buvęs 
Washingtone Lietuvos pa
siuntinys.

Karo ministeris, gen. 
Musteikis.

Užsienio reikalų, tautin- 
kas Juozas Urbšys.

Švietimo, klerikalas L. 
Bistras.

Finansų, gen. Sutkus.
Vidaus, gen. Skučas.
Agrikultūros, agronomas 

Jurgis Krikščiūnas, liaudi
ninkas.

Justicijos, Antanas Ta
mošaitis, liaudininkas.

Susisiekimo, tautininkas 
Kazys Germanas.

Taigi naujam kabinete 
yra:

4 generolai,
2 tautininkai,
2 klerikalai ir
2 liaudininkai.
Matyt, generaliniam šta

bui nusibodo žiūrėti i išty- 
žusią tautininkų vyriausybę, 
kuri bekovodama su savo 
šalies žmonėmis prarado 
Vilnių ir Klaipėdą, todėl 
naujam kabinete Smetonos 
partijos žmonėms duotos 
jau vos tik dvi vietelės. Už 
tai buvo pakviesti kitų sro
vių žmonės — klerikalai ii 
liaudininkai. Bet svarbiau
sias vietas naujoj vyriausy
bėj pasiėmė generolai. To
dėl nors iš vardo šis kabine
tas yra koalicinis, faktinai 
gi Lietuvą valdys generolai.

Socialdemokratų naujoj 
vyriausybėj nesimato nei 
vieno. Matyt, jie bus opozi
cijoj.

Dabar klausimas, kaip 
mes, pažangieji Amerikos 
lietuviai, turim žiūrėti i nau
ją Lietuvos vyriausybę?

Mums FQdofe, kad mes tu
rim palaukti, kol ateis iš Lie
tuvos aiškesnių žinių. Mes 
turėsim vaduotis tuo, kokią 
poziciją užims Lietuvos so
cialdemokratai. Mes da ne
žinom tikrai ir liaudininkų 
vadovybės nusistatymo. 
Krikščiūnas ir Tamošaitis, 
kurie ineina Į generolų ka
binetą kaip liaudininkai, 
mažai mums žinomi. Ar jie 
atstovauja tenai visus liau
dininkus, ar tik patys save, 
kol kas da nėra žinių. Taigi, 
kol situacija nepaaiškės, ge
riau bus išvadų nedaryti.

SVIEKINAM NAUJĄ SO
CIALISTŲ KUOPĄ

Iš Patersono, N. J., ga-1 
vom smagių žinių. Tenai 
jau formaliai susiorganiza
vo Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopa. Į komitetą 
išrinkti draugai E.Kendaras, 
A. Beliauskas, J. Bareišis ir 
M. Ragauskas. Visi jie yra! 
rimti vyrai ir uolus veikėjai.

Musų draugas korespon-1 
dentas praneša, kad nauja 
kuopa jau nutarusi suruoš
ti prakalbas ir kviečia taip 
pat nesenai įskurusį Pater
sono Moterų Kliubą bendrai 
suruošti pikniką ateinančią 
vasarą. Prakalbose žada 
kalbėti drg. Buivydas, “Ke
leivio” bendradarbis iš 
Brooklyno.

New Jersey valstijoj mes 
turim daug gerti draugų. Be 
idėjinės organizacijos jiems 
buvo nejauku gyventi. Taigi

mes sveikinam Patersono 
draugus, kurie pirmutiniai 
Įsteigė savo kolonijoj socia
listų kuopą.

Butų labai gražu, kad Pa
tersono pavyzdi dabar pa
sektų Newarkas, Eleizabe- 
thas ir kitos kolonijos New 
Jersey valstijoj.

WPA KALTA.
Raidės WPA reiškia 

Works Progress Adminis
tration. Tai yra federalinės 
valdžios agentūra, kuri sten
giasi aprūpinti bedarbius 
viešais darbais, kad jie turė
tų iš ko gyventi.

Kadangi WPA reikalams 
reikia daug pinigų, kuriuos 
valdžia surenka iš turčių vi
sokiais mokesčiais, tai gat
vinė kapitalistų spauda vi
sokiais budais šitą valdžios 
Įstaigą atakuoja ir šmeižia.

Jeigu policija suima pik
tadarį, tai geltonlapių re
porteriai tuojaus žiuri, ai 
tas piktadarys nėra dirbęs 
prie WPA. Ir jeigu tik pasi
rodo, kad jis buvo WPA 
šelpiamas, tai gatvinė spau
da tuojaus didžiausiais ant- 
galviais pradeda lėkti, kad 
tas piktadaris yra WPA 
darbininkas.

Ir šiuos žodžius mums ra
šant, prieš mus guli Bostono 
kapitalistų dienraštis, kur 
per dvi špaltas didelėmis 
raidėmis padėta antraštė: 
“WPA Worker Charged As 
Hammer Slayer of Aged 
Father.”

Daroma tai tuo tikslu, 
kad visuomenė gautų Įspū
džio, jog visų pirma už šitą 
žmogžudystę yra kalta 
WTA, kuri šelpia bedar
bius.

Piktadarys gali but Ro
mos katalikų bažnyčios auk
lėtinis; jis gali prigulėti prie 
Amerikos Legijono, prie de
mokratų ar republikonų 
partijos, tačiau plutokratų 
laikraščiai nekuomet nepa
dės per visą puslapį antgal- 
vio, kad Romos katalikas, 
lęgijonierius, republikonas 
ai- kitoks patriotas užmušė 
žmogų.

Jeigu paklaustum, kodėl 
jie to nepabrėžia, tai gau
tum atsakymą, jog tos or
ganizacijos nekaltos, kad jų 
narys nusikalto. Jos to ne- 

j mokina.
1 Bet kodėl turėtų but kalta 
WPA? Ar ji mokina šelpia
mus bedarbius įstatymus 
laužyt?

IŠ KO DABAR GYVENS 
KLAIPĖDA?

Tapusi Lietuvos uostu, 
Klaipėda buvo pakilus, nes 
per jąją ėjo visa Lietuvos 
prakyba su užsieniu. Mies
tas pusėtinai padidėjo. Bet 
iš ko jis gyvens dabar, jei 
Lietuvos prakyba nukryps 
kitu keliu?

Šituo klausimu L. Prusei- 
ka rašo “Vilny:”

“Netekus Klaipėdos, Lietu
va bando pagerinti šventosios 
uostą (j šiaurę nuo Palangos), 
kuris ligi šiol buvo tik žvejų 
uostas, šventosios uosto geri
nimui ir plėtimui jau pirmiau 
buvo paskirta 100,000 litų.

“Vokiečiai neleis, kad Lie
tuva susikurtų savo ‘Gdynia.’ 
Jie varu vers, kad visas Lietu
vos eksportas ir importas eitų 
per Klaipėdą, nes be to biznio 
Klaipėda visai susmuktų.”

Galimas daiktas, kad Lie
tuva naudosis Klaipėdos 
uostu ir toliau. Tačiau nega
lima tikėtis, kad dabar ji 
piltų milionus litų to uosto 
pagerinimams, kaip ji pylė 
iki šiol. O tie pagerinimo 
darbai daugiau Klaipėdą 
kėlė, negu pati prekyba.

Tai,gi, iš ko Klaipėda gy
vens dabar, kai sustos visi 
uosto darbai?

Štai kaip išrodo garsieji Skodos armotų fabrikai Čekoslovakijoj, kuriuos pagrobė Hitleris.

EUROPOJE ŽMONIŲ PERTEKLIUS.

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

AR NEGALIMA RIM
ČIAU?

“Vilnies” 30 kovo laidoj 
L. Pruseika rašo:

“ ‘Leninas žiurėjo į Levą 
Tolstojų, kaip į kontr-revoliu- 
cionierių, o Leninienė degino 
Tolstojaus raštus.’

“Toki skandališkai biaurų 
melą paskleido p. ‘Naujienų’ 
redaktorius. . .

“Jei Grigaitis neatšauks sa
vo barbarišką melą, tai visuo
menė žinos kas jis per vienas.”

Mes skaitėm tą “Naujie
nų” straipsnį apie Lenino 
pažiūrą Į Tolstojų, bet nieko 
“barbariško” jame nepaste
bėjom. Jis buvo parašytas 

'visai ramiu ir švelniu tonu. 
Bet draugo Pruseikos toną 

i bet kas galėtų pavadinti 
“barbarišku.” Pasiskaičius 
tokių vitrioliškų “argumen
tų” palieka labai negardus 
skonis gomury.

New Yorke Prasidė
jo “Pieno Karas.”
Didžiosios pieno kompa

nijos, kaip Borden’s ir Shef
field Farms Co., kurios pri
stato New Yorko miestui 
pieną, šiomis dienomis nu
kapojo pieno kainas po 2c. 
ir daugiau ant kvortos. 
Biedni žmonės, žinoma, nu
džiugo. Bet jie nežino, kad 
kompanijos nupigino pieną 
tik laikinai, kad paskui ga
lėtų pakelti kainas daug 
aukščiau, negu buvo prieš 
tai. Mat, mažesnės pieno 
kompanijos, pasitenkinda- 
mos mažesniu pelnu, buvo 
pradėjusios pardavinėti pie
ną truputį pigiau, negu Bor- 
denas ir Sheffieldas. Taigi 
šitos dvi firmos susitarė ir 
nukirto pieno kainą tiek, 
kad mažesnės firmos turės 
arba žlugti, arba turės but 
išleistas įstatymas, kuris 
nustatytų pienui kainą, že
miau kurios jokia firma ne- 

I galės savo pieno parduoti.
New Yorko miestas kas 

diena suvartoja po 3,500,- 
000 kvortų pieno. Bordeno 

j kompanija viena pristato 
[kasdien po 800,000 kvortų.

LONDONE PAVOGTI KA
RIŠKI DOKUMENTAI.
Šiomis dienomis Londone 

vėl pavogė dėžutę su kariš
kais dokumentais, kuri bu
vo viename automobiliuje. 
Dėžutę automobiliuje pali
ko vienas karininkas, kuris 
trumpam laikui užėjo į gre
timus namus. Kada sugrįžo, 
tai šitos dėžutės jau nerado, 
nors visi kiti pakietai nebu
vo nei paliesti. Todėl spėja
ma, kad dokumentus vogė 
ne paprastas vagis, o užsie
nio valstybių agentas. Nors 
policijai tuojaus buvo pra
nešta, bet dokumentų suras
ti nepavyko. Kokios rūšies 
tie slapti dokumentai laik
raščiai nerašo.

Europoje gyvena dau-1 lenktynes, kaip jau stojo į 
giau, kaip i/t visos žmoni-1 ginklavimosi lenktynes. Pa
jos, iš viso 529 milijonai. I trankų ir kareivių gamybos 
Kiekvienais metais žmonių1 klausimas iškyla visuomet, 
skaičius padidėja 3-mis mi-|kada ruošiamasi karui. Jei- 
lijonais. jgu vokiečiai norėtų žmonių

Kodėl mažoje Europoje,: pertekliaus klausimą išsprę- 
kurios žemynas sudaro 1/12 Į sti ne karu, kuriuo jie nuo
dai) viso pasaulio žemynų, lat grąso, bet kitu budu, ta- 
tame Eurazijos žemyno ky- da ir francuzams ir kitoms, 
nulyje, gyvena taip daug ypač mažoms tautoms,
tautų? Gal taip atsitiko dėl i reikėtų rūpintis dėl savo ne
to, kad tautų kraustymosi iskaitlingumo. Deja, to ne- 
laikais tautos, bejieškoda-[tenka laukti, 
mos patogesnės vietos, pri-; T . „ .
ėjo Europos pusiasalį, iš ku-! <<er> 
rio toliau jau nebuvo kur ei-! 
ti, nes vandenynas neleido.!
O gal kituose žemynuose ne-1 
tinkamas baltiesiems žmo-; 
nėms klimatas vertė juos čia 
apsigyventi. Vistiek kaip

ne

; “alkanųjų” ir 
I “sočiųjų” tautų bedarbių 
[skaičių, didelių skirtumų 
[paskelbtuose statistikos da
viniuose nerasime. Pav., 
'Lenkijoje 1937 m. pabaigoj 
I buvo užregistruota 470,000 

ten bebutu, f aktas’yra toksai !)eda.^i'į: Skaičius ne taip 
kad Europos tautos šiandien pau dldebs’ n\"°.rs Pada4’ 
yra priverstos gyventi nedi- Sjn?ime dy aJ tus karįus, į- 
deliame žemės' plote viena Raitydami užregistruotų be- 
šalia kitos, ir nuo taikingo darbu-’ s5lmos. n?rlU\..^' 
ju sugyvenimo priklauso £aus}m?..dai dide"

■J-.*’ ... ~ clroiniaiic Kor etų rieti k’f*Europos ateitis.
Gyventojų išeigos klausi

mas yra jau senai Europoje 
aktualus. Pajūryje gyvenan
čios tautos, k. a. ispanai, an
glai, italai ir kiti, juros ke
liais vykdami jieškojo nau
jų žemių, ir radę jas pavers
davo savo kolonijomis. Dau
giausia kolonijų įsigijo An
glija, kuri yra dėlto pati 
stiprioji ir turtingoji pasau
lio šalis. Šiais laikais jau vi
sos pasaulio žemės yra pa
dalintos, paskutinę laisvąją 
juodųjų valstybę — Etiopi
ją—pavergė italai. Norin
tieji įsigyti kolonijų, dabar 
gali jų gauti — gvruoju ar 
bloguoju — tik iš kitų vals
tybių. Vokiečiai, kurie po 
karo savo kolonijų neteko, 
dabar reikalauja jų grąžini
mo. Kolonijinius reikalavi
mus reiškia ir lenkai.

“Alkanos tautos’ 
reikalavimus remia 
svarbiu argumentu: štai jų 
prieauglis esąs didelis, žmo
nių skaičius greit didėjąs 
(nes nuolat prie to skatina
ma), dėl to joms reikia nau
jų žemės plotų žmonių per
tekliui apgyvendinti.

Ištikro, Lenkijos žmonių 
prieauglis yra didžiausias 
visoje Europoje; antroje 
vietoje eina Vokietija ir Ita
lija. Francuzijoje gi žmonių 
prieauglis yra lygus nuliui. 
O kadangi jos ’ gyventojų 
skaičius nedidėja, tai, pagali ___
fašistinių valstybių nuomo- !ę]arį>iu, mums būtinai reikia 
nę, is jos visu pirma reikia ii. 
atimti kolonijų dalį. pmnijų.

Į klausimus: kokios yra Ji* francuzų filosofas Ken
to didelio Francuzijoje mir-11 i Bergson pasakė, kad svar- 
tingumo priežastys ir kaiplbiausia karų priežastis, tai 
jas pašalinti, francuzų mok- žmonių perteklius. O. Š. 
siūliukai da tebejieško atsa-l (“V. Ž.”)
kymo. Biologinis francuzų!---------------
tautos pajėgumas nėra ma-| Nuo 1933 metų, kaip Roo- 
žas, taigi, jeigu mirtingu- seveltas užėmė prezidento 
mo priežastis pavyks paša- vietą, Amerikos bedar
anti, tada francuzai galės biams šelpti išleista jau apie 
stoti ir į kareivių gamybos 815;500,000,000.

savo 
vienu

Klaipėda jau Hitlerio ran
kose. Kaltinimų dėl jos pra
radimo yra labai daug. To
kiuose atsitikimuose visuo
met buna taip: vieni kaltina 
vienus, kiti kitus, bet daly
kas jau prarastas. Jeigu Lie
tuva dar nevisai po Hitlerio 
letena, tai ekonomiškai ir 
politiškai ji jau vergė. Lie
tuva tik tuomet sustiprės, 
kuomet joje įsikurs demo
kratinė valdžia. Kol ūkinin
kas savo darbo vaisius turės 
atiduoti beveik veltui, tol 
ir pačios Lietuvos gyveni
mas bus pavojuje, nes nacių 
prižadai išgelbėti ją nuo 
visko ir iš visko, visuomet 
ras lietuviuose pritarimo, 
taip kaip rado austruose, če- 
koslavuose ir kituose. Ta- 
čiaus musų “tautos vadai” 
to nesupranta ir nesupras, 
kad jie patys ruošia Hitle
riui kelią į Lietuvą. Hitleris 
iki šio laiko da neužėmė nei 
vienos šalies, kur nebūtų 
hitlerininkų judėjimo. Jis 
užėmė Klaipėdą, nes naciai 
tenai buvo stiprus. Jis už
ėmė Austriją ir Čekoslova
kiją, nes ir tenai hitlerinin- 

! kų judėjimas jau buvo stip
rus. Jis užims ir Dancigą, 
kur hitlerininkų judėjimas 
irgi auga. Kaip ilgai hitle- 
rizmas augs, tai priklausys 
nuo sąlygų. Iki šiol jis trium
fuoja tik todėl, kad tose val
stybėse, kurias Hitleris už
ėmė, nebuvo geros tvarkos. 
Tas ir pastūmėjo mases nuo 
radikalizmo prie hitlerizmo. 
Ar toms masėms dabar bus 
geriau, tai kitas klausimas. 
Aš manau, kad jos nelaimės 
nieko, išskyrus vergijos 

(pančius.

Jio skaičiaus. Bet statistika 
[visiškai pakeičia savo nor
mas, kai keliamas kolonijų 
klausimas. Tada išlenda yla 
iš maišo, tada oficialioji 
spauda rašo, kad yra net 
10,000,000 bedarbių — 1 
milionas pramonėj ir 9 mi- 
lionai žemės ūky.

Vokietijoj nedarbas nyk
sta. Paėmus Hitleriui val
džią, užregistruotų bedar
bių skaičius iš metų į metus 
mažėja. Kas gi padaryta su 
5,000,000 Vokietijos bedar
bių minia, kur ją nukišo? 
Daug tūkstančių vokiečių 
bedarbių žuvo gen. Franko 
armijoje, besikaudami už 
“tautinę” Ispaniją, bet tai 
yra tik maža dalis. Kiti ga
vo darbo pasiutišku tempu 
dirbančiuose amunicijos fa
brikuose. Darbininko uždar
bis fašistiškoj Vokietijoj y- 
ra toks mažas, kad mažai te
siskiria nuo anksčiau moka
mos bedarbiams pašalpos, 
iš kurios išgyventi beveik 
neįmanoma. Užuot pašalpą 
mokėję be darbo, fašistai 
liepia bedarbiams už tą pa
čią menką pašalpą dirbti 
8-nias ir daugiau valandų. 
Besiruošiančiam į artimą, 
gal but, karą, III Reichui 
kiekvienas darbininkas yra 
reikalingas; todėl ir išrodo, 
kad bedarbių “nėra.” Bet 
reikalaudami kolonijų vo
kiečiai kalba kitaip. Girdi, 
musų šalis negali išmaitinti 

Isavo žmonių, daug yra be-

Atrodo, kad Brooklynas 
virto kokia tai naujų išradi
mų ir sumanymų perykla. 
Keturi metai atgal čia pir
miausiai susikūrė ALK sky
rius. Po dviejų metų veik
los susiniauta — irgi pir
miausia Brooklyne, tam pa
čiam ALK skyriuje. Nera
mių laikų dėka Europoje, 
čia vėl įsikūrė “Amerikos 
Lietuvių Taryba.” Visa tai 
daroma Lietuvai “gelbėt.” 
Visi dalykai sugriaunami 
irgi “geram” tikslui. Kažin, 
ar nebūtų jau laikas sueiti 
visoms srovėms, visų srovių 
veikėjams, ir pasikalbėti at
virai ir aiškiai, kad gana jau 
skerečiotis, o reikia pradėti 
ištiesų ir nuoširdžiai dirbti 
bendrą Lietuvos labui dar
bą? Juk sukurtoji “Ameri
kos Lietuvių Taryba” nėra 
visų srovių, o tik dviejų, tai 
kam čia tuos pačius lietu
vius apgaudinėti? Kam? 
Ar tam, kad ką nors apgau- 

Įti? Ne! Šiandien visi jau nu
simano ir supranta, kad čia 
norima suardyti ALK, o jo 
vietoje sukurti kitą, kur ko
munistai nefiguruos. Nejau
gi manoma, kad tuomet bus 
geriau, kai socialistai bus 
klerotautininkų vuodegos? 
Geriau nebus, ne!...______

Tenka su daugeliu susi
ginčyti dėl Sovietų Rusijos 
nusistatymo einančiais Eu
ropos klausimais. Daugelis 
net komunistų mano, kad 
jei Lietuva, ar Čekoslovaki
ja, ar Kinija butų padariu
sios karinę sutartį su Sovie
tais, tai Sovietai butų stoję 
jas gelbėti. Aš manau, kad 
tai klaidinga nuomonė. So
vietų Rusija, nepaisant jo
kių kalinių sutarčių, nebūtų 
ėjusi ir dabar neitų už kitas 
tautas kariauti. Kariauti, 
vyrai, tai ne bolę lošti. Rei
kia vieningos tautos. Reikia 
svarbaus tikslo. Reikia di
delio karinio ūpo. O šitų 
faktorių Sovietų Rusijoje 
nėra. Sovietų Rusijoje ne 
viena tauta; o karia ji nėra 
viena, tai ji nėra nei vienin
ga. Tikslo Sovietams ka
riauti irgi nėra. Patys Sovie
tai turi žemių pakankamai

------ /
ir naujų plotų jiems nerei
kia. Tai dėl ko jie turėtų sa
vo turtą ir gyvybę eikvoti? 
Ar dėl to, kad kitus apgin
ti? Jiems karo išvengimas, 
tai jų stiprybė. Ar kam pa
tinka, ar ne, bet tokis Sovie
tų nusistatymas yra logiš
kas, ir prieš tai nereikia 
murmėti. Jeigu kas užpuls 
juos, tai jie kariaus. Bet 
klausimas, ar juos kada nors 
kas puls? Šalis didelė, ir ją 
užsikabinus, tai reikalas bu
tų ne su Austrija, ne su Če
koslovakija ir ne su Lietu
va. Rusai seniau iškariau- 
davo po dešimtį ir dvide
šimtį metų; jeigu reikės, jie 
iškariaus tiek ir dabar, ir 
Hitleris gerai žino, kad įsi- 
briovus j didelę Rusiją, tai 
ne po Centralinę Europą 
švaistytis. Ten žlugo Čingis 
Chanas, ten žlugo Švedai, 
ten žlugo Napoleonas, o toks 
Hitleris su Japonija da grei
čiau sau sprandą nusisuktų.

Kaune buvo suruoštas So
vietų Rusijos vaikų knygos 
paroda. Buvo išstatyta įvai
rių įvairiausių knygų ir vai
kų piešinių. Parodos pažiū
rėti ėjo ne tik Kauno inte
ligentija, bet ir kaimiečiai. 
Ir jie stebėjosi Sovietų spau
da. Parodoje buvo ne vien 
rusų kalba knygų, bet viso
kiomis kalbomis, kokių tik 
tautų Sovietų Rusijoje gy
vena. Tačiau nesimatė lietu
vių literatūros, o lietuvių 
Sovietuose priskaitoma iki 
45 tūkstančių. Tai kodėl So
vietų lietuviai nieko paro
doj neturėjo? Ar Sovietų 
Rusijos lietuviai nieko nesu
kūrė? Jie sukurė, bet tokią 
prastą, tokią nevykusią lite- 
laturą, kad veikiausia gėdi- 
josi ir parodyti kaunie
čiams.

Jeigu Amerikos lietuviai 
dirbtų kulturinį darbą vie
ningai, jie Kaune galėtų su
ruošti savo išleistomis kny
gomis nemenkesnę parodą, 
kaip suruošė Sovietų Rusi
ja. Amerikoje visos srovės 
turi gana daug gražios lite
ratūros išleidusios ir jos ne
raustų iš gėdos. Thriniu mu
sų literatūra stovi da augš- 
čiau negu kauniškė, nes mu
sų literatūra yra laisva, de
mokratinė. Bet, deja, tos 
musų rietenos, tas nesusita- 
rimas tarpe Amerikos lietu
vių tiek įsivyravo, kad kol 
kas mes to padalyti dar nen 
galim. ,Q tas reikėtų pada-i 
ryti. Prie gerų norų butų ir 
galimybių.

NAUJAS VEDYBŲ ĮSTA
TYMAS VOKIETIJOJ.
Naujas vedybų įstatymas 

Vokietijoje išplečia persi
skyrimo priežastis. Persi
skirti dabar galės: (1) jeigu 
vienas iš susituokusių atsi
sako turėt vaikų, (2) jeigu 
serga proto liga, (3) jeigu 
serga pavojinga, užkrečia-! 
ma liga, kurios greit negali
ma išgydyt, (4) jeigu vienas 
iš susituokusių yra nevai
singas, o antras yra vaisin
gas ir dar neturi 30 metų, 
(5) jeigu vienas iš susituo
kusių savo nepadoria laiky
sena, ar elgesiu sugriovė 
šeimyninį gyvenimą ir (6) 
jeigu jau trys metai, kaip 
negyvena drauge ir abu su 
tuo sutinka.

Įstatymu stengiamasi ap
saugoti šeimas nuo bereika
lingų persiskyrimų ir per
skirti poras tik tuomet, jei
gu nėra jokios galymybės 
jas sutaikinti. Perskyrų kal
tininkas turi išlaikyti vaikus 
ir savo buvusį vedybii part- 
neij-ę,—jeigu neturi savo 
pragyvenimo šaltinių. Vai
kus gali lankyti abudu tė
vai, nežiūrint kuriam iš jų 
bus pripažinta auklėjimo 
teisė.
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų, ir tL Pui
kiai iliustruota, 95 ’>usl..............25c.
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KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYN© LIETUVIŲ NAUJIENOS

—:------ . . • iLietuviai siuvėjai nutarė renkami ir ką darys su jais, 
švęsti Pirmą Gegužės. tai klausimas...

Brooklyno lietuviai siuvė
jai kasmet ruošia iškilmes 
Pirmai Gegužės dienai pa
minėt. Tą pati jie nutarė pa
daryt ir šįmet. Tik šįmet 
ji bus minima diena pir
miau, nes 1 gegužės yra ren
giamos demonstracijos, tai 
kliaučiai nenori joms savo 
parengimu pakenkti.

Pildomoji kriaučių Tary
ba išrinko ir inpareigojo: J. 
Kairį, Ch. Naciunską ir J. 
Buivydą, kad suruoštų kas 
reikalinga iškilmėms. Taip 
pat jiems patarė sukviesti 
choius, solistus ir kalbėto
jus Pirmajai Gegužės pami
nėti, kuri bus švenčiama 30 
balandžio po pietų Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliu- 
be. Visi lietuviai nepamirš
kite balandžio 30 kaip 3 va
landa po pietų ateiti į ALF’ 
Kliubo svetainę. Ten išgir
site dainų ir gražių prakal
bų.

Protesto prakalbos prieš 
Hitlerį dėl Klaipėdos 

pagrobimo.

Kovo 26 McCaden Hali 
buvo surengtus Amerikos 
Lietuvių Tarybos protesto 
prakalbos prieš Hitlerį dėl 
Klaipėdos pagrobimo. To
kiu svarbių momentu Į pra
kalbas prisirinko virš dviejų 
tūkstančių žmonių. Kalbė
jo: Vitaitis, Tysliava, Stil- 
scnas ir kun. Balkonas. Visi 
kalbėtojai reiškė pasipikti
nimą Hitlerio grobikišku- 
mui. Priimtos tuo klausimu 
kelios rezoliucijos ir surink
ta aukų 280 dolerių su vir
šum. Kam tie pinigai buvo

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas tęsia bazarą.

Nors ir ne kas metai, bet 
protarpiais Amerikos Lietu-, 
vių Piliečių Kliubas surijo-, 
šia bazarą. Nuo to neatsili-

■ ko ir šimet. Rašant šiuos žo- 
' džius, bazaras jau tęsiasi še
šetą dienų, bet pasekmės
nekokios, nes publikos ma

ržai lankosi. Nors bazare iš
statyta gana gražiui dalykų, 

i bet kada lankytojų nedaug,1 
tai ir pelno Kliubas nedaug

■ turės.
Kodėl bazarą lanko ne-i 

i daug žmonių, tai yra viso-' 
kių spėliojimų. Vieni mano, i 
kad pats bazaras negana 

įgarsinamas; kiti gi sakoj 
kad žmonės suvargę nuo 
nedarbo, neturi pinigų. Net. 
ir biznieriai ne visi barazą 
lemia. Matyt, ir pas juos 

Inėra atliekamu doleriu.

V. Katiliaus paaiškinimas.
Kaip kas man pastebi, 

kodėl aš nustojau rašęs į 
i “Keleivį” apie komunistų 
| parengimus. Visiems asme
niniai aiškinties nematau 

į reikalo, tad paaiškinsiu ben- 
;drai. Nustojau apie juos ra
ises/todėl, kad jiems tas la
ibai nepatinka. Ką tik aš a- 
pie juos parašydavau, kad ir 
teisingiausia, tai jie vis sa
kydavo, kad tai “šmeiž
tas.” O kas gi nori juos 
šmeižti? Aš tokio noro ne
turiu. Na, tai tegul jie jau 
rengia ką nori ir tegul sau 
patys apie save rašo ką nori. 
Sų tokiais reikalą turėti ne
apsimoka.

Vytautas Katilius.

CLEVELAND© ir APIELINKES ŽINIOS
Ristikas Komaras gryžo 

iš Europos.
Amerikos lietuviams ge

rai žinomas ristikas Juozas 
Komaras, kuris keliatą me
tų darbavosi po daugelį Eu
ropos šalių, vėl gryžo į A- 
meriką ir žada apsigyventi 
Clevelande.

Komaras važinėjo labai 
plačiai ir daug ką patyrė. 
Jo nųęnnone, darbo žmogui 
niękųr nėra geriau, kaip 
laisvoj Amerikoj. Čia WPA 
darbininkas geriau pavalgo 
ii- gražiau apsirengia, negu 
kitose šalyse turtingesni 
žmonės. Paskutiniais lai
kais Komaras gyveno Vo1 
kietijoj ir matė, kokis yna 
rojus prie Hitlerio. Sako, 
žmonės dirba tenai labai il
gas valandas, bet už gautą 
atlyginimą negali nei pra
misti. Maisto trūksta, net ir 
už pinigus negalima gauti 
nusipirkti, žmonės neap
kenčia fašistiškos sistemos, 
bet visi bijo žodį prasitarti, 
kad nepatektų į kalėjimą. 
Vokietijoj pusė žmonių dė
vi kareiviškas uniformas, ir 
šiaip visi vyrai esą paruošti 
karui. Žydų padėtis apgailė
tina. Tie žmonės yra baisiai 
pavergti ir neturi kur išva
žiuoti. Mažai esą gatvių, 
kuriomis žydai gali vaikš
čioti. Visur matosi iškabos 
su užrašais, kad žydams už
drausta prieiti. Dabar Ko
maras sveikina visus savo 
draugus ir pažįstamus ir ne 
užilgo žada aplankyti dau
gelį miestų.

“Naujienų” jubiliejinis 
numeris buvo labai puikus, 
ir kas tik gavo jį pamatyti, 
tai negalėjo atsidžiaugti. 
Pilnas paveikslų ir įdomių 
raštų, iš kurių galima daug 
pasimokyti. Taigi reikia 
“Naujienoms” palinkėti il
gų metų skleisti apšvietą 
darbo žmonių tarpe.

Šaukiama Am. Liet. Kon
greso konferencija.

Amerikos Lietuvių Kon
greso skyrius Ohio valstijoj 
šaukia konferenciją balan
džio 30 dieną, Liet. Darbi
ninkų salėj, 920 E. 79th st. 
Visi pažangus žmonės kvie
čiami dalyvauti. Valdyba 
kviečia visos Ohio valstijos 
draugijas atsiųsti savo dele
gatus, neatsižiurint ar pir
ma jos dalyvavo, ar ne. 
Konferencijoj bus apkalbė
ta daug reikalų ir nustatyta 
darbas ateičiai. Konferenci
ja prasidės 12 valandą die-

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

IS LIETUVIU FARMERIŲ GYVENIMO.Čia Žuvo 10 Žmonių Lėktuvo Nelaimėje.

vaizdelis parodo, kas liko iš stratosferos lėktuvo, kuris nukrito anądien Washingtbno 
ti.jo.j. šitoj katastrofoj žuvo 10 žmonių.

PITTSBURGHO LIETUVIŲ MITINGAS visų pažangiųjų grupių bei 
v ----- I atskirų žmonių dabar gal

Ibus pašalinta daug keršto ir 
i neapykantos, kurių šaknys 
i buvo taip sužėlę musų vi
suomenėj. Tikrai pasekmės 
i bus daug našesnės, kuomet 
'mes visi prisidėsime tą dir- 
jvą plėšti. Ir joks fanatikas 
I neturės progos iš musų šai
pytis, kad mes pažangie- 
j čiai esame susiskaldę į gru- 
| peš.
| Patersone lietuvių tarpe 
inėra kitos politinės kuopos, 
kuri įimtai svarstytų visuo
menės reikalus. Todėl socia
listų organizacija čia buvo 
būtinai reikalinga.

Ji jau nutarė surengti 
prakalbas ir pakviesti kal
bėti drg. J. Buivydą iš Broo
klyno. Taipgi nutarta pa
kviesti Liet. Moterų Kliubą, 
kuris nesenai čia įsikūrė, ir 
bendrai surengti pikniką. 
Kuopos susirinkimus nutar
ta laikyti paskutiniais sek
madieniais kiekvieno mėne-

DEL KLAIPĖDOS PRARADIMO.

Branch, Mich.
Iš Michigano farmerių 

kolonijos pradeda tilpti 
daugiau žinių “Keleivy.”

neužsimoka nei už tuos nuo
dus, kurie buvo išpilti kir
minams naikinti.

Tokių daižovių, kaip lie
čia nei už

augint negalima. Nes kaip 
tik pražydi, tuoj apipuola 
amaras ir suėda ligi šaknų.

Taigi ir mane paėmė noras tuviškos pupos, č

Liet. Kult. Darželio baza
ras pavyko gerai. Kiek teko 
patirti iš komisijos narių, 
tai pelno liko virš šimtinės, j 
žmonės vis da atjaučia kul-’ 
turinius darbus.

Jonas Jarus.

Taip Jie Piešia Roosevelt:).

Štai, kaip Amerikos reakci
ninkų spauda vaizduoja prezi
dentą Rooseveltą. Ir niekas už
tai neina kalėjimam Na, o kas 
butų, jeigu Lietuvoje kas nors 
nupieštų šitaip Smetoną?

Lietuvių Vaizbos . Butui' 
tarpininkau jant, 26 kovo d. I 
Pittsburghe buvo surengtas I 
protesto mitingas dėl Klai- | 
pėdos praradimo. Pittsbur-' 
gho lietuviai pareiškė savo 
protestą prieš Hitlerio plėši
kiškus žingsnius.

Mitingas buvo surengtas Į įįj.į ’Lietuviu“Draugiškas ii 
ant greitųjų. Kovo 24 d. su-; Politiškas Kliubas ir LDS 
sidare Komitetas, kurin įne-Įn kuopa. Kaij) 2:30 popiet 
jo P. Pivaronas, P. Dargis, ;sajg prisipildė publikos ii 
A. Paleckas, kun. J. Misius estradoje pasirodė pirmieji 
kun._ A. Jurgutis, kun. M.i Gedimino Draugijos steigė- 
Kazėnas ir adv. Edwardas jjap žymesni jos veikėjai, 
A. Schultz. Gi 26 kovo jau ii 'dabartinė valdyba ir dele

gatai nuo kitų draugijų.
Pirmieji jos nariai, kurie

1904 metais sumanė ją į- 
steigti ir paskui ją augino, 
buvo: B. Duoba, C. Lvrius. 
J. Žemaitis, A. Belskis, C. 
Vaivada ir A. Duoba.

Daugiausia riklių prie 
draugijos prirašė Jonas Vis- šio, 2 valandą po pietų, 
niauskas, kuris jon įstojo
1905 metais. Užtai Draugija 
įteikė jam garbės ženklą— 
aukso žiedą.

Pirmininkas F. Manelis 
paaiškino draugijos istoriją 
ir pažymėjo, kad šiandien ji 
turi nemaža narių ir jau pil
nai išmokėtą $20,000 vertės 
nuosavą namą. Paskui jis 
pakvietė senuosius narius 
pakalbėti, Visi jie kalbėjo 
apie 35 metų draugijos gy
venimą. C. Vaivada nurodė, 
kad Gedimino Draugija yra 
pritaikyta prie Amerikos 
konstitucijos; ji pripažįsta 
visiems laisvę ir niekam jos 
nevaržo. Sūnų ir Dukterų 
Draugijos delegatas P. Su

baigdamas savo

ROCHESTER, N. Y.
Jau 35 metai kaip čia gy

vuoja D. L. K. G. Draugija.
šių metų 19 kovo DLK 

Gedimino Draugija minėjo 
savo 35 metų sukaktuves. 

įPrie šio paminėjimo prisi
dėjo Sūnų ir Dukterų Drau-

mitingas sušauktas.
Kalbėtojai buvo numaty

ti: Povilas Dargis, kun. Jo
nas Misius, adv. E. A. 
Schultzas ir nesenai iš Lie
tuvos atvykęs kapitonas Pet- 
i uškevičius.

Publikos prisirinko piinu- 
tė Lietuvių Piliečių svetainė. 
Tvarką vedė P. Pivaronas. 
Pirmutinis kalbėjo Povilas 
Dargis, kuris labai nuosa
kiai apibudino Klaipėdos is
toriją.

Antruoju kalbėtojam bu
vo kun J. Misius. Pradėda
mas savo kalbą jis pareiškė, 
kažin ar galėsiąs daug ką 
pasakyti po tokios Dargio 
turiningos kalbos. Bet vis- 
tiek pasakė neblogą kalbą.

Trečiuoju kalbėtojum bu
vo adv. Schultzas. Jisai kal
bėjo angliškai ir smerkė di
džiąsias demokratines vals
tybes, kad jos neužsistoja už 
mažas' tautas ir duoda įsiga
lėti plėšikiškiems diktato
riams. , gailiškis, —D-------- -----

Paskutinis kalbėjo kap. kalbą, pakvietė svečius prie 
t ...................... apkrauti

ir gėri-

šį-bei tą parašyti. Naujienų 
čia netrūksta. Oras jau atši
lo, sniegą nuvarė, farmeriai 
pradeda tvoras taisyti ir jau 
rūpinasi apie dirvas: ką ar
ti, ką sėti. Bet nepamiršo, 
kad ir Velykos čia pat. Su
rengė Velykoms balių ir pa
ėmė didelę salę šokiams 
Big Bass Lake (taip ši apy
linkė vadinasi). Tai bus pir
mas šio pavasario balius. I 
Farmerių upas čia geras. į 
nes gauname elektrą, kuri 
daug ką farmeriams pa
lengvins, pavyzdžiui, pieną 
išmašinuos, o gal ir karves 
pamelš, vandens pripum
puos, o motoras gal ir dra
bužius išplaus ir gal da kai 
ką nuveiks. Kaip šiais lai
kais darbininkų farmeriams 
trūksta, tai elektros energi
ja bus labai didele pagalba.

Su darbininkais farme
riams dabar ištikro bėda. 
Ant 10 farmerių yra tik vie
nas alginis darbininkas, pa
silikęs da nuo Hooverio lai
kų. Dabai' iš miestų jau nie
kas nenor i eit ant farmų 
dirbti, nes darbas sunkus ir 
vasarą ant saulės dirbti 
karšta. Mieste daugelis gau
na dir bti prie WPA; nors ii 
nekoks atlyginimas, bet ne
sunkus ir darbas. Farmerys 
gali siūlyt $10 ir iki $25 ant 
mėnesio, vistiek sunku dar-' 
bininką gauti. Farmeriai’ 
daugiau mokėti negali, nes — . _ . T ..
produktai pigus. Todėl yra paminėti “Naujienų 
ir farmerių, kurie pameta -
savo farmas ir eina į mies- dėjusi atvažiuoti iš 
tus dirbti prie WBA.

Šią žiemą mirę farmeriai.
Šią žiemą musų apylin

kėj mirė šie lietuviai: Apul- 
skienė, J. Juodaitis, K. 
žvirgždas, L. Gudas ir J. 
Plaubis.

Plaubis buvo pavienis. Jis 
| buvo gyvenęs Gary, Ind., ir 

• G rami Rapids, Mich., kur 
jam nulaužė koją. Nors ko
ja sugijo, bet dirbti jis jau 
nebegalėjo daugiau 
dirbtuvėj, kur jį sužeidė, to
dėl paskutiniu laiku buvo 
apsigyvenęs Hart, Mich., ir 
tenai buvo palaidotas. Lai 
buna jam lengva šios šalies 
žemelė. Laidotuvėmis rūpi
nosi pusbrolis Adomas Šun- 
skis. <

Vienas lietuvis čia visai 
netikėtai papuolė į belangę. 
Jį kaltina gulėjusį su savo 
dukteria vienoj lovoj. Teis
mo da nebuvo. Gal žmogus 
ir nekaltas. Vienas anglas 
čia irgi buvo areštuotas už 
tokį pat dalyką, bet teismas 
ji išteisino, tik dukterį pa
siuntė į pataisos namus.

Peter Spurgis.

IO.I

DETROIT, MICH.
Liūdnas buvo bankietas.
Šį bankietą rengė LSS. 

116 kuopa 25 kovo dieną 
. ’ 25 me

tų sukaktuves. Buvo pasiža-

Patersono Dulke.

Petruševičius. Jisai gėrėjosi 
Amerikos lietuvių susirūpi
nimu Lietuvos nepriklauso
mybe. Bet kalbėdamas apie 
Klaipėdą, jis neminėjo Hit
lerio vardo, turbut bijoda
mas jį užrūstinti.

Advokatas Schnltzas per
skaitė anglų kalba rezoliu
ciją, kuri buvo pasiųsta Val
stybės Departamento sekre
toriui Hull, Anglijos ir 
Francuzijos ambasadoriams 
į Washingtona.

stalu, kurie buvo 
visokiais valgiais 
mais.

Prie draugijos
15 naujų narių.

Naujas Narys.

prisirašė

PATERSON, N. J.
Socialistų kuopa jau forma

liai organizuota.
26 d. kovo čia buvo 

šauktas susirinkimas tų, 
t ___ rie buvo pareiškę noro
Kun. Jurgutis perskaitė Pr*e LSS kuopos, 

telegramą, kuri buvo pasiųs- ........
ta į Kauną kaipo užuojauta 
Lietuvos žmonėms. Tuo mi
tingas ir baigėsi. Report.

! WORCESTER, MASS.

i CHESTNEY’S
I CANTEEN
j Smagiausias pasižmonšįimas 

PER ŠVENTES
j GERIAUSI IŠSIGERIMAI 

IR VALGIAI.
i Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai
j ir visokių išdirbysėių ALUS.
j Tnipgi gaunamas ir “KELEIVIS”
j pavieniais numeriais.
I 90 MILLBURY STREET '

WORCESTER, MASS. !

su- 
ku- 
pri- 
Na, 
tie 

užsimokėjo 
bet iš-

ir šiame susirinkime 
draugai netik 
mėnesines mokesti 
sirinko ir pastovų kuopos 
komitetą iš veiklių žmonių. 
Organizatorium išrinktas Ė. 
Kendaras, užrašų sekr.—A. 
Beliauskas, finansų sekr.— 
J. Bareišis, o ižd.—M. Ra
gauskas. Turint priešaky to
ki komitetą, yra vilties, kad 
kuopa bujos ir galės dirbti 
įimtą apšvietos darbą. Da-

gos . dr-gė M. Jurgelionienė 
i ir atsivežti artisčių progra
mai išpildyti. Publikos susi
rinko gana gražus būrelis.

_ . , .. ,, Bet kaip J. Besasparis pa-
Farmerys turi daug dirb- . s]<elbė, kad svečių iš Chica- 

ti ir daug pinigų išleisti ko- g0S nebesusilauksime, nes 
vai su visokiais kenkėjais. gaVome telegramą, kad ant 
Pavasarį kaip pasodini kor- kelio įvyko nelaimė ir drau- 
nus,tai kirpikai (cut worms) gę jųrgeĮionienę trauki- 
įskerta istisus laukus. O ku-|nyS užmušė, o tris kitas su ja 
ne išdygsta, tai varnos uz- važiavusias moteris sužeidė, 
puola. Diegą išrauna, grūdą j.aj publika ėmė šluostytis

- ir pames- agaras. Daugumas verkė iš 
tas korno diegas sudžiūsta, gailesčio. Bankietininkai 

Daržovių taipgi negalima sudėjo aukų ant gėlių apie 
apginti nuo visokių kirmi- $15.00. Buvo liūdnas ban- 
nų. Net cibulius išgraužia,. kietas, 
jeigu neapsaugosi 
t ais nuodais.

Jeigu nori, kad 
komų neišnaikintų, 
pirkti tam tikros s 
sėklas išsmaluoti. Tuomet ir Russell street, 
kirminai netaip kenkia. C 
jei to nepadarysi, tai komai1 parsivežti 
ne tavo.

O kiek moterys turi vargo 
su kopūstų rasodos sodini
mu! Vienos sodinamos ap- 
vinioja kotelius popierėlė- 
mis, kad kii pikai nenukar
pytų. Bet apvyniota rasoda 
sunkiau prigija ir nelabai 
tarpsta. Todėl kitos sodina 
rasoda kenuase. Keną per
kelia pusiau iš dviejų šonų, 
nuo viršaus iki apačios, ir 
suriša siulu. kad laikytųsi 
krūvoj, 
gerokai 
kaupti, _ ________ ________
Bet pasitaiko, kad kirminas greso Detroito skyrius 
įlipa į keną per viršų ir vis- Į * 
tiek diegą nukerpa. Tai ma- to prakalbas

Fermerių keva su vaba'ais 
ir varnomis.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvitj Kambario žinios.

Liet. Kambario darbas 
Pittsburgho Universitete il
gai buvo sustojęs. Komite
tas ilgai negavo užsakytų iš iš apačios surija, 
Lietuvos daiktų nei tikrų ži
nių. Nebuvo kas veikti, turė
jom laukti. Nebuvo kas pra
nešti visuomenei. Dabar ga
vom tikresnių žinių iš Kau
no. Tikimės neužilgo gauti 
iš ten juodojo ąžuolo ir au
dinių. Esame senai nutarę 
už tai išaukšto užmokėt.
Laukiame sąskaitos.

Įgaliojom Universitetą 
paduoti Kambario reikalą 
rangovų (kontraktorių) var
žytinėms. Deja, belaukiant 
per pusantrų metų, viskas 
pabrango. Viena kompanija 
liuesai “estimates” padarė: 
kambarys lėšuosiąs net 
$7,850. Varžytinėse gal bus 
mažiau. Bet vargiai užteks 
$5,000, kurie jau yra fonde. 
Reikės daugiau aukų, nes 
kambarį padaryt prastesnį 
butu labai nemalonu ir ne
tikslu : nauji planai-braiži- 
niai labai daug lėšuotų.
14-tas sąrašas aukavusiųjų 
lietuvių Kambario Fondąn.

Newark, N. J., Liet. Laiv. 
Agentų S-ga, Ine. .... $10.00

Pittsburgh, Liet. Neprikl. 
Diena $14.00; Liet. Sporti
ninku K-tas $120.07; Juo
zas Simon $5.00.

Chicago, SLA. per ižd. 
K. Gugi $225.00.

Hartford, Conn., S. Pik
turna $5.00.

Putnam, Conn., J. J. Ray
mond $1.00; J. J. Rimavi-

O kai kopūstas jau I 
paauga ir laikas > 

tada keną atima. ;

tam tik- —;-----
Banditai apiplėšė lietuvį 

varnos J biznierių.
tai turi J, Ūsorius, kuris užlaiko 

mulos ii'Beer Gardeną prie 9243 
, kovo 23 d.

O [ nuvažiavo su sunum į banką 
i smulkių pinigu.

Kaip tik jiedu iš banko iš
ėjo,tuojaus užpuolė du ban
ditai. Jie smogė Ūsoriui re
volveriu į galvą, ištraukė pi
nigus iš kišenės ir pradėjo 
bėgti. Ūsorius dar vijosi 
banditus ir šovė į juos kelis 
sykius, bet nepataikė. Ban
ditai šovė ir į Ūsorių, bet ir 
jie nepataikė. Paliko ir karą 
stovintį. Detroite tokių atsi
tikimų kožną dieną pasitai
ko.

bar ir sąlygos yra susidariu- čius-Raymond $1.00. 
eios tokios, kad padės ce- — 
mentuoti ir plačiosios apie- 
linkės lietuvius į socialistų 
judėjimą. Ir nėra abejonės, skas $1.00;
kad švęsdami vienų metų $1.00, A._Urbonienė $1.00 
kuopos sukaktį kuopoje tu-' -- - 
lėsime jau šimtą narių. Iš

tote, kiek yra vargo Ameri
koje ūkininkauti. Be nuodų 
negalima nieko užauginti. 
O supirkti visus nuodus rei
kia nemaža pinigo ir prie to 
da reikia pridėti daug eks
tra darbo.

Pasodinus bulves taipgi 
reikia berti nuodus, kad kir
minai nenuėstų diegų ir la
pų. O kiek yra vargo su so
dais, jeigu nori vaisius nuo 
kenkėjų apsaugot!

Na, o kai galų gale šį-tą 
farmerys užaugina ir nori 

L. K. Fondo Komitetas, 1 parduot, tai ką jis už savo 
J. Baltrušaitis, sekr. produktus gauna? Kartais

Forest City, Pa., A. M. 
Markauskas $1.00.

Dayton, Ohio, K. Paulau-
"; Ig. Gužauskas

ALK prakalbos.
Amerikos Lietuviu Konr 

26 
kovo buvo surengęs protes- 

i prieš Hitlerį 
dėl užgrobimo Klaipėdos 
krašto. Pirmiausia Aido cho
ras sudainavo kelias dai
nas. Paskui kalbėjo keli kal
bėtojai: Dr. Jonikakis, Dr. 
Šems, Dr. Palevičia ir drg. 
M. Kemešienė. Visi kalbėto
jai pasmerkė Hitlerį ir Sme
toną, kuris paruošė Hitle
riui kelią. ALK pirminin
kas F. Jačionis perskaitė dvi 
rezoliucijas, vieną lietuviš
kai, prieš Lietuvos valdžią, 
o antrą angliškai, prieš Hit
lerį.

Publikos buvo nemaža.
Reporteris.



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO, BOSTON No. 14. Balandžio 5 d/, 1939 n. : 
........................ ...  -■ r'

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Taigi valuk to aš noriu 
jam protesto rezoliuciją nu
siųst, Maike. Jis dabar pa- 
znočijo į valdžią keturius 
generolus, o apie mane visai 
užmiršo, tartum aš r~ j" 
frentas bučiau. Taigi paimk 
alupką ir parašyk, kad star- 
šas vyčių vaisku generolas ir 
Ščeslyvos Smerties Susaidės 
maršalką protestuoja, kad 
negavo jokios službos nau
joj tautiškoj načalstvoj.

—O gal tu, tėve, į minis- 
terius jau nelabai tinki?

—Maike, aš į hiinisterius j 
nesiveržiu. Bet Lietuvoje y- 
ra kitokių džiabų. Aš galė
čiau prižiūrėt krupniko fab
riką.

—O kas tai yra, tėve, tas 
“krupnikas”?

—Tai yra toks tautiškas 
trunkas, Maike, ką Smetona 
su kitais ponais geria. Gar
dus gėrimas, vaike, tik nosis 
greitai parausta.

—Na, tai lik sveikas, tė
ve, man jau reikia eiti.

—O kaip bus, vaike, su 
protesto rezoliucija? Ar lie
pa ra švsi?

—Nueik, tėve, pas zakris
tijoną. Jis irgi pataikys to
kią rezoliuciją parašyt.

—Na, tai gud-bai, vaike.

BELGIJOS RINKIMUOSE
FAŠISTAI SUMUŠTI

Pereitą nedėldienį Belgi
joj buvo parlamento rinki
mai, kuriuose smarkiai buvo 
sumušti fašistai, kurie tenai 
vadinasi “rexistais.” Šitais 
rinkimais domėjosi netik 
Europa, bet ir visas pasau
lis, nes paskutinėmis dieno
mis Vokietijos spauda buvo 
jau pradėjusi rašyti, kad 
dvi Belgijos pasienio pro
vincijos, Eupen ir Malmedy, 
turi but prijungtos prie Vo
kietijos, nes tiedu distriktai 
po karo buvo iš ios atimti. 
Taigi visiem buvo įdomu pa
matyt, kaip stipri ten hitleri
ninkų partija pasirodys rin
kimuose. Pasirodė, kad ji 

' surinko šitose provincijose 
tik apie 45 nuošimčius bal- 

|sų, kai tuo tarpu visokios 
belgų partijos gavo apie 55 
nuošimčius. Kitose provinci

jose rexistai buvo visai su
mušti. Pirma jie turėjo par
lamente 21 vietą, o dabar 
turės tik 4.

Telegramos sako, kad 
pralaimėtais fašistų balsais 
daupiausia pasinaudoję li
beralai ir katalikai, todėl 
galimas esąs daiktas, kad ši
tos dvi partijos dabar susi
blokuos ir mėgins sudalyti 
didžiumą prieš socialistus, 
kurie iki šiol Belgijoj buvo 
didelė jėga.

Naujo parlamento sąsta-

Kanada Neis į Karą.
Pereitą sąvaitę, kai Ang

lijos premjeras Chamberlai- 
nas prižadėjo ginti Lenkiją 
nuo vokiečių užpuolimo ir 
pranešė apie tai Kanadai, 
tai pastarosios premjeras 
Mackenzie King pareiškė 
Kanados parlamente, kad: 
pakol jis turėsiąs Kanados 
valdžią savo rankose, Kana
da savo armijos Europon j 
daugiau nešinsianti. Girdi, 
beprotybė butų Kanadai 
kas 20 metų siųsti savo pi-' 
liečius į karą už Europos de- j 
mokratiją ar mažiukių jos 
valstybėlių ginti.

MAKSIMO GORKIO ERSKEThELiS
KEPYKLOS DARBININKAS ŽUDOSI iromonarchas (vienuolis), “baltas” šventi-
DĖL “DANTŲ SKAUSMO ŠIRDYJE.” |kas ir Kazanės dvasinės akademijos pro-

1887 m. Kazanės laikraščiuose pasirodė
tokia kronikos žinutė:

“Gruodžio 12 dieną 8 vai. vakare, Pod- ] į k ti^ “atgailą.

fesorius Gruzdiovas.
Profesorius tylėjo, vienuolis pyko, šven

tikas stengėsi įtikinti Gorkį, kad reikia at-

—Gut ivnink, Maike!
—Ne “gut ivnink,” tėve, 

bet labas vakaras.
—Nesibark, Maike, ba il

gai gal jau negyvensim.
—Kodėl?
—Nugi matai, kad jau 

sudna diena nebetoli.
—Aš nieko nematau, tė

ve.
—Na, tai aš tau pasaky

siu, vaike, ką aš pereitą nak
tį mačiau. Apie dvyliktą 
dziegoriaus žiemių pusėj 
jrasirodė ant dangaus juo
das kalnas, o ant to kalno 
pradėjo rinktis Žalnieriai su 
apmotum ir šoblėm. Ir kaip 
pradėjo šaudytis ir kapotis, 
tai mušėsi ligi trečios ady- 
nos.

—O kiek tą vakarą buvai 
išgėręs, tėve?

—Maike, tą prajovą ir 
zakristijonas matė, o jis ma
žiau gėrė, negu aš.

—Gal jis mažiau ir pake
lia.

—Ne. vaike, tokie ženk
lai ant dangaus ne nuo šnap- 
so pasidaro. Dievas juos pa
rodo, kad svietas pasitaisy
tų, ba ateina didelė nelai
mė. Aš atsimenu, Maike, 
kaip prieš turkų vainą nak
timis po dangų jodinėdavo 
giltinė ant raudonos kume
lės.

—Tai prietaringų žmonių 
jjasakos, tėve.

—Maike, žmonės už dyką 
nekalba. Dabar visi kalba 
apie vainą, ir tu pamatysi, 
kad bus tokia batalija, ko
kios svietas da nematė. Va- 
Įuk.to aš ir sakau, Maike, 
kad visiems gali but galas. 
Juk Hitleris gali ir Ameri
kon atlėkti. O kur tu ding
tum, jeigu jis čia paleistų iš 
savo raplenų kokio poizino? 
Sudžiutum kaip uodas. Jes, 
Maike, baikų čia nėra.

—Karas gali but, tėve, bet 
Hitleris Amerikon neatlėks 
ir tau be reikalo šmėklos 
vaidinasi.

—Ale ant Lietuvos tai i 
šiur g 
pėdą jau užėmė. < , . . __  _________
pėdos į Telšių guberniją jau.stamają medžiagą dabar bu- ---------------
nebetoli. Aš tą atsimenu,'ba šią galima gaminti labai pi- MOTINA NUŽUDĖ “NE- 

giai ir kiek tik norima. Ji NUSISEKUSI” VAIKĄ, 
sprogsta nuo užgavimo, taip Tula Mrs. Brown, 22 me-1 
kaip ir dinamitas. amžiaus moteris, nužudė
ŽMOGŽUDYS WEIDMA- sflv') 10 savaičių kūdikį, nes 
NAS NUTEISTAS MIRTI. |1S. buves “nenusisekęs,” tu- 

Fran euzų teismas Versa- • .1?
liuje pereitą sąvaitę nuteisė P ■ ° lcl^a <l es
mirti vokietį Weidmana, 
kuris nužudė 6 žmones, tų 
tarpe ir 22 metų amžiaus j 
amerikietę šokėją Jean de 
Koven.

Pereitą sąvaitę New Yor- .sienos, slovakai sutiko už- 
_____ . leisti Vengrijai 386 ketur- 

10 žmonių sužeista kampes rrtylias savo terito
rijos.

ne io 1NriUJu P* • J. tas bus toks:
73 katalikai.
64 socialistai,
33 liberalai,
17 flamandų, 
9 komunistai, 
4 rexistai (fašistai), 
1 technokratas ir 
1 karo veteranas.
Socialistai šituose rinki

muose 6 vietas pralaimėjo, 
o klerikalai su liberalais no 
10 vietų laimėjo. Belgijos 
parlamente iš viso yra 202 
atstov i ir 167 narius turi 
senat.- Bet senato rinkimai 
da nepasibaigė, nes visuo
tiniuose rinkimuose Belgi
joj gyventojai renka tik 101 
senatorių; likusius 44 renka 
provincijų seimeliai 
renkasi pats senatas.

ir 22

SUGRYŽO DU LENKIJOS 
TREMTINIAI.

Šiomis dienomis Lenki
jon sugiyžo iš užsienio du 
pagarsėję politiniai tremti-, 
niai, tai buvęs valstiečių 
partijos lyderis ir du kartu 
ministerių pirmininkas Wi- 
tos ir jo draugas Kiernik. 
Sugryžę abudu buvo areš
tuoti ir uždaryti Krokuvos 
kalėjimai!, bet Kiernik jau 
paleistas ir manoma, kad 
Witos taip pat busiąs pa- 
liuosuotas, nes valdžiai da
bar rupi turėti visų partijų 
paramą.

KALTINA MOTERĮ NU
NUODIJUS 3 VYRUS.
Fitchburg, Mass.—Perei

tą savaitę čia buvo areštuo
ta Mrs. Victoria LeFevre, 
dikta, 53 metų amžiaus ka- 
nadiškė franeuzė, kurią po
licija kaltina nunuodijus jau 
tris savo vyrus. Trečias jos 
vyras mirė šiomis dienomis. 
Pavalgė vakarienės ir tuoj 
mirė. Padarius skrodimą, jo 
viduriuose rasta strichninos. 
Tai labai smarkus nuodai.

A trad o Neišsem ta
rną Sprogstamos 
Medžiagos Šaltinį.
Purdue universiteto che

mijos departamentas ir Her
cules Powder Co., dirbdami 
bendrai, atrado pelkių du
jose du smarkiai sprogstan
čiu elementu, žinomu meta
no ir etano vardais. Su for
maldehyde pagalba tie ga- 
zai paverčiami į kietą me
džiagą, prie kurios paskui 
pridedama nitrogėno ir tuo 
budu pasidaro naujos rūšies 
dinamitas, kurio sprogsta
moji jėga esanti lygi nitro
glicerinui. Kadangi pelkių 
dujų gamtoj yra labai daug

VOKIEČIAI PASTATĖ 
GREIČIAUSI ORLAIVĮ.
Berlyno žiniomis, Hein- 

keli orlaivių dirbtuvė pasta
čiusi greičiaus} pasauly lėk
tuvą priešui persekiot. Pe
reitą sąvaitę buvo bando
mas jo greitumas ir kapito
nas Hans Dieterle padaręs 
juo 464 mylias į valandą. 
Lėktuvas esąs nedidelis, 
vienam žmogui ir varomas 

turįsvienu motoru, kuris 
1,175 arklių jėgos.

GEN. CASADO AREŠ
TUOTAS.

Iš Madrido pranešama, 
kad fašistai tenai areštavę 
gen. Casadą ir visą Ispani
jos Gynimo Taiybą, kuri 
buvo užėmusi Negrino vy
riausybės vietą ir nutarė 
baigti karą.

RUSAI TIRS GELEŽIES 
KLODUS KURSKO 

APYLINKĖSE.
Kursko apylinkėse, Sovie

tų Ukrainoj, nuo senai jau 
žinomi magnetiniai nenor- į 
malumai. Pavyzdžiui, mag
netinė adatėlė tose apylin
kėse nerodo nei šiaurės, nei 
pietų krypties, bet nukryps
ta visai į šalį.

Manoma, kad tos anoma
lijos priklauso nuo didelių 
geležies rudos klodų žemės 
gelmėse. Rimtus tuo klausi
mu davinius surinko 1 
Leistas, kuris 1918 m. numi
rė Berlyne ir visi daviniai 
teko vokiečių valdžiai. Vo
kiečiai siūlė rusams tuos ty
rimus atpirkti už 8 milijo
nus aukso rublių, 
nesutiko. Dabar rusai

ŠIUKŠLYNE RADO MO
TERIŠKĄ KOJĄ.

Pereitą sąvaitę vienam 
šiukšlyne Clevelando už
miesty buvo rasta dešinė 
moteriška koja. Keturių me
tų laikotarpy tame šiukšly
ne buvo rasti sumėsinėti jau 
4 lavonai. Iš viso gi per tą 
laiką Clevelande buvo rasta 
jau 12 nežinia keno nužudy
tų žmonių. Ryšium su tais 
žudymais Clevelando poli- 

--n.it: am sietuvos mipiuju gmiuuj ,yia iuuai uauęjcija yra apklausinėjusi jau paskyrė pinigų, 
gali užpulti. Juk Klai-jir tas neišsemiamas šaltinis apie' 3,000 žmonių.

lužnoje gatvėje, ant Kazankos upės kran-1 
to šovė sau į šoną iš revolverio Žemutinio 
Naugardo amatininkas Aleksiejus Pieš
kovas.

“Pieškovas tuojau buvo nugabentas į li
goninę, kur, suteikiant jam medicinos pa
galbą, žaizda buvo pripažinta pavojinga. 
Rastame raštelyje Pieškovas prašo dėl jo 
mirties nieko nekaltinti.”

Be darbininkų, su kuriais Pieškovas 
kartu dirbo kepykloje, ir studentų, jo ne
legalaus darbo draugų, į šitą įvykį niekas 
neatkreipė dėmesio.

Laikraščio reporteris, skubėdamas pra
nešti redaktoriui “sensaciją,” neperskaitė 
Pieškovo palikto raštelio.

O raštelio turinys buvo keistokas, įsidė- ( _____ ........ .............
mėtinas, juo labiau, kad jį buvo palikęs vo gyvenimo laikotarpį, rašė: 
paprastas darbininkas. ; .-x-:*..- : —

“Dėl mano mirties prašau kaltinti vo- sėdėti
kiečių poetą Heinę, sugalvojusį dantų jOg vjsj vežikai
skausmą širdyje. i.........................

M. Gorkis pareiškė “teisėjams”:
—Jei manęs tuojau nepaliksit ramybėje, 

tai aš pasikarsiu ant jūsų vienuolyno 
vartų!

Matydami, kad su “užkietėjusiu bedie
viu” geruoju nieko nepadarysi, konsistori
jos teisėjai nutarė: “Aleksiejų Pieškovą 
atskirti nuo bažnyčios septyneriems me
tams.”

Kokia gi priežastis privertė 20 metų am
žiaus Gorkį kėsintis nusižudyti?

Tai buvo nusivylimas gyvenimu, anot 
Gorkio, “velnias,” kuris jame “sėdėjo.”

M. Gorkis matė, kad gyvenimo tikrovė 
prieštarauja visoms toms viltims, kurias 
skiepijo jam knygos ir žmonės, mokę jį.

Vėliau M. Gorkis, prisimindamas tą sa-

i “Reikėjo tik išeiti į gatvę ir valandą pa- 
’ i prie vartų, kad galėtum suprasti, 

_,wfe kiemsargiai, darbi-
, , , Ininkai ir pirkliai gyvena ne taip, kaip aš ir

‘Prie šio pridedu savo dokumentą, spe- mano numylėti žmonės, jie ne to nori, jie 
ciahai šiam atvejui išlaipintą. Mano palai- ne ten eina. Tie gi, kuinuos aš gerbiau, ku- 
kus prašau supiaustyti ir gerai ištirti, koks rjais tikėjau yra keistai vieniši ir nereika- 
velnias sėdėjo manyje paskutiniuoju lai- iingi šitam nešvariam darbui skurdžių, 
ku. Iš pridėto dokumento matyti, kad aš kruopščiai statančių savo skruzdėlyną, 
esu A. Pieškovas, o iš raštelio, tikiuos nie- Toks gyvenimas man atrodė perdėm kvai-
ko nematyti.”

Aleksiejui Pieškovui buvo padaryta 
operacija, ir busimas Maksimas Gorkis li
ko gyvas. Po dešimties dienų jis išėjo iš 
ligoninės.

“DVASINIS TEISMAS.”
Keisto darbininko pasikėsinimas nusi

žudyti ir ypač jo raštelis sudomino poli
ciją.

Bet paaiškėjus, kad jo pasikėsinimas 
nusižudyti su “priešvalstybinėmis idėjo
mis” nieko bendra neturi, o tik yra “prie
šingas Dievo ir bažnyčios įsakymui,” poli
cija Pieškovo bylą pasiuntė “pagal pri
klausomybę” Kazanės dvasinei konsis
torijai.

1887 m. gruodžio 31 d. konsistorijos na
riai, “išnagrinėję A. Pieškovo bylą,” nu
tarė :

“Remiantis Aleksandrijos vyskupo, šv. 
Timofėjaus 14-ja taisykle, amatininką 
Aleksiejų Maksimovą Pieškovą atiduoti jo 
parapijos šventiko privačiam teismui, kad 
jis išaiškintų Pieškovui dabartinio gyveni
mo prasmę ir paskirtį.”

Parapijos šventikas protojierėjus Mas
lovas du kartus šaukė Maksimą Gorkį į 
“teismą,” bet jis abu kartu neatėjo.

Tada M. Gorkio klausinėjimas buvo su
ruoštas Feodorovskio vienuolyne, į kurį 
jis turėjo atvykti.

M. Gorkį klausinėjo trys asmenys: jie-

las, žudančiai nuobodus.”
VIZITAS “SIELŲ RAMINTOJUI.”
Klajodamas po plačią Rusiją kaip dari 

bininkas ar šiaip bastūnas, M. Gorkis daž- i 
nai susitikdavo su įvairiais “teisybės jieš- 
kotojais,” kalbėdavos su žmonėmis; kurie! 
jau buvo nurodyti kaip “išmintingiausie
ji,” “sielų guodėjai ir ramintojai.”

M. Gorkis stengėsi suprasti kame gludi 
šitų “išmintingųjų,” “sielų guodėjų ir'ra- 
mintojų” įtakos priežastis. Vieną tokį 
“guodėją” M. Gorkis vėliau atvaizdavo 
savo pjesėje “Dugne.”

Anuo laiku Rusijoje buvo plačiai išgar
sėjęs šventikas Joanas Kronštatietis, “tė
vas Kronštatietis.” Tamsus žmonės laiktj 
jį išminčių, “sielų ramintoju,” šventuoju. 
Pas Joaną Kronštatietį nuolat keliaudami 
daugybė žmonių įvairiais gyvenimo kldli-1 
simais pasitarti ir “sielai nuraminti.”

1891 m. būdamas Charkove M. Gorkis 
sužinojo, kad į Charkovo guberniją, atvy
ko Joanas Kronštatietis ir sustojo Ryžovs- 
ko vienuolyne per 30 kilometrų nuo mie
sto. Ą į

M. Gorkis nutarė pasikalbėti su “tėvu” 
įvairiais klausimais ir nukeliavo į vienuo
lyną. , ,

Vakare M. Gorkis perlipo per vienuoly
no sieną ir atsidūrė sode, kuriame ilsėjosi 
“tėvas Kronštatietis.”

(Pabaiga sekančiam num.)

APIE VISKĄ TRUMPAI

bet rusai
vėl.

_____j________,___ ,_______ kad smul-|
|- — ---- ------------ —........„.uv.uu, bet iki kiau butų ištirtos šitos mag- Massachusetts Technologi-

O iš Klai-, nieko nekainuoja, tai sprog- šiol nieko neišaiškinta. lietinės anomalijos.

su kontrabanda per grony- 
čią vaikščiodavau. Mat, 
Prūsuose būdavo pigus spi
ritas, tai prieš vakaruškas 
vis nufeidavom parsinešti. 
Iškada butų seno kontro, 
jeigu užimtų.

—O gal ir neužims. Juk 
dabar Lietuva generolų 
rankose.

—Vot, Maike, gerai kad 
tu apie tuos generolus užsi
minei. Aš norėjau, kad tu 
parašytum Smetonai groma- 
tą nuo manęs.

O jis tau ar parašo, tė- įfniai.
ve- 'sunkiai, 107 lengviau.

ko požemy susikūlė du trau-

SLOVAKAI UŽLEIDO 
VENGRAMS 386 MY

LIAS ŽEMĖS.
Kad užbaigus karą dėl

leisti Vengrijai

Šiomis dienomis Ameri
kon atvažiavo atostogoms 
George V. Sheppard, kuris 
jau per penkerius metus yra 
išbuvęs Kinijos armijos va
do Čian Kai-šeko sekreto
rium. Jis pranašauja, kad 
karas su japonais galįs už
sitęsti da trejatą metų. Kini-

“TheMagazinas vardu 
American Automobile” sa
ko, kad šių metų pradžioje 
visame pasauly buvo 42,- 
942,694 automobiliai. Iš to 
skaičiaus Šiaurės ir Pietų 
Amerikonas tenka 31,426,- 
000 mašinų, Europa turi 
9,065,000, Okeanija 1,128,- 
000, Ązija 666,000x o Afri
ka 655,000. J ’• 

' —*—~ ‘ i.,
South Carolinos kalėjime 

anądien buvo nužudyti 
elektros kėdėj 6, kaliniai, 
užtai kad maišto metu už
pernai buvo nudurtas vie-

“Jeigm Hitlerio valdžiai 
pasidalytų žlugimo pavojus, 
tai Anglijos Chamberlainas 
eitų jos gelbėti,” pasakė 
anądien Bostone iš Ženevos 
atvykęs “Manchester Guar- 
diano” korespondentas Ro-' 

■ bert Dell. Ir jis pridūrė: 
“Chamberlainas yra arba 
silpnaprotis, arba sukčius.'ja turinti 400,000,000 ištiki-, 
Mano nuomone, jis yra suk- mų sau žmonių ir jie pasiiy- 
čius.”

Lenkijoj keliama 1,200,- 
000 zlotų vidaus paskola 

prof, ginklavimosi tikslams. Len
kai nori per 4 mėnesius pa
sistatyti 1,000 kariškų lėktų- teto) pasakė anądien Bosto- nas kalėjimo sargas. Kali- 
vų. Net socialistai ir darbi- ne, kad italai labai neken-«nys Gentry liudijo vienas 
ninku unijos pasisakė už pa- čia Hitlerio ir 
skolą ir ginklavimąsi prieš tik dėl politikos neva palai- ti penki 
nacių pavojų.

Harvardo Universiteto ir

že tęsti kovą iki galo. Japo
nija neišlaikysianti 
sianti sumušta.

Sugryžęs iš Italijos prof. 
Leighton (iš Ohio universi-

ir bu-

Vokietijos, pats tą sargą nužudęs ir ki- 
’ i visai nekalti, bet 

ko vieni kitus. Jeigu Vokie- vistiek iškepė elektros kėdėj 
tija įsiveltų į karą, italai, visus šešis. ;
neitu jai į talka, sako jisai, j VT . ' , . . . ‘ '-----— I New Mexico valstijoj ras- 

Pennsylvanijos kietųjų ta didelis klodas i mineralo, 
anglių kasėjai vienbalsiai kuris turįs didelės vertės 
nutarė reikalauti garantuo-' dirvoms tręšti. Jis yra,žino-■ 
tų 200 darbo dienų per me- mas langbeinite vardu. Iki 
tus, kuomet bus daromas šiol jis buvo randamas vie

lomis. Senasis kontraktas I „ . z ~~ x
pasibaigė 1 balandžio. 1 Sovietų Rusija laikosi tos 

--------  nuomones, kad Vokietijos
Palestinoj anglų karei- militaristai taikosi sunaikin- 

viai apsupo ir užmušė arabu ti Francuziją ir Angliją, bet 
maištininku vadą, Abdul ne Sovietus. Visų pirma vo- 
Rahimą Haj Mohamedą, kiečiai stengsis sunaikinti

jos Instituto profesoriai nu
tarė boikotuoti Vokietijoj 
gamintus mokslinius instiu- 
mentus. Tokių instrumentų 
kas metai į šią šalį būdavo 
importuojama iš Vokietijos naujas kontraktas su kasyk- noj tik Vokietijoj, 
už apie .$8,000,000. 1—°----- ’*—--------------

----- - -------- „ —r.-v Bellefonte’o kalėjime, 
ro nieko gero nesitikėdama Pennsylvanijoj, elektros ke
tą dėžę išpirkti atsisakė, dej buvo nužudytas Roy 
Praėjus kuriam laikui vie- Lockhard, 29 metu amžiaus 
nas valdininkas netyčia tą WPA darbininkas, kuris ... ......... .......
dėžę paspyrė, ji suizo ir is nužudęs savo mylimos mer- kuris buvo pasivadinęs “Vy- Francuzijos talkininkes, bu
jos iškrito 15,000 angliškų ginos vaika. riausiuoju sukilėliu vadu.” Itent Lenkija, Rumuniją ir
svarų pinigų, kuriuos buvęs! /—----- i -------- y /Jugoslavija/ Taip rašo
vyras siuntė savo žmonai, j New lorko demokratų Čekai, slavai ir r”----  ■

-- ----- “Tammany Hali” gaujos ly- Amerikoj pradėjo organi- 
Maskvos “Pravda” mano, deris Hines gavo nuo 4 iki 8 zuotis į vieną organizaciją

NEŽINOJO. KAD DĖŽU
TĖJ BUVO PINIGAI.
Pietinėje Afrikoje, vienai 

atsiskyrusiai moteriškei jos 
buvęs vyras atsiuntė gele
žinkeliu seną dėžę. Ji iš vy-

rusinai “Piavda.”

_ _ . z _ , ... .. Francuzija užsakė Amt- 
kad Vokietija pasiglemš vi- metų kalėjimo už raketierių ir kovos už atsteigimą Čeko- rikoje da 100 kariškų lėklu- 
są Lietuvą. |ir gengsterių globojimą. slovakijos respublikos. | vų bomboms mėtyt.
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Penkiolikos
Dvidešimts
Dvidešimts
Trisdešimts
Kcturia»sdešimts
Penkiasdešimts metų—Auksinės 
75-kių metų—Deimantinės.

metų—Krištolinės 
metų—Porcelaninės 
penkių m.—Sidabrinės
metų—Perlinės

metų—Rubininės

NEW YORKO RAKETIERIŲ 
LYDERIS.

Žinios iš Lietuvos.
(Per Lietuvos Konsulatų.)
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Ellsworth, Pa.

TUOJ SUKAKS
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SODA COMPANY
5-8794, WORCESTER, MASS

Savininkas S. Jiadziavičius. rt
n. ai Ki Kj KĮlį M] K? «i« Kj"K] K gi *| «, tfi Uj «j Xj «)«]«] g]«] •’

Iš kairės į dešinę čia matome: (1) Anglijos užsienio reikalų minister) Halifaxą; (2)
dasi prie Anglijos-Francuzijos bloko prieš Vokietiją; (3) Vokietijos nacių slaptosios tarybos pirmininką von Neura- 
thą, kurį Hitleris paskyrė Čekoslovakijos “globėju”; (4) Francuzijos premjerą Daladier’ą, kuriam parlamentas su
teikė diktatoriaus galę.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.
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čia yra parodytas New Yorko minė bei administracinė pa- 
reketierių lyderis James Haines.Įžanga- 
kuris šiomis dienomis buvo nu- ----------
teistas kalėti nuo 5 iki 8 metų. Kuriamas Lietuvos patrioti-
Jo vadovaujamas raketas per 
metus išlupdavo iš New Yorko 
gyventojų $20,000,000.

tarp 35 iki 50 metų. Aš 
S • nirmu laišku pagei- 
prisiustu savn paveiks- i 
ra’Ti’aH”'* <*rųžinsių.

valstijoj ras- ; 
s i mineralo, 
dėlės vertės 
Jis yra,žino-

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

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

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

PAMINĖJO DIDŽIĄJĄ
FRANCUZŲ REVO

LIUCIJĄ.
Kauno universiteto saleie davęs.

Kaunas, kovo 30 d. Už- 
sienio spaudoje pasirodžiu-1 
cicc 'žininc' L-.irl ufcalzincrnc I —

į visas miesto dalis.
Kuriems reikia skanaus alaus, degtinės, ar sode; 

kreipkitės pas:
WORCESTER 

PERRY AVE., Tel.

j kis ir dr. Dięlininkaitis.

VELYKOS JAU UŽ DURŲ!
i

WORCESTER SODA CO. I
Visi gerai žino, kad musų Firma išdirba

Pasižymėjusius Minkštus Gėrimus
Taipgi pristato visokių bravorų

ALŲ IR DEGTINES
Degtinių turime apię 35 skirtingų Rusių. Alaus 24 bon- ) 

kų Dėžėmis ir Statinėmis, kas kaip nori. Pristatymas vėl- ‘j 
tui

Jus norit palinksmint savo draugus sukaktuvėmis, 
užeikit pas mus bile sukaktuvių proga pasirinkti 
dovanų.

Vienų metų susaktuvės—Vatinės 
Dviejų metų—Popierinės 
Trijų metų—Skurinės 
Penkių metų—Medines 
Septynių metų—Vilnonės 
Dešimts metų—Blekinės 
Dvylikos metų—Šilkinės, Lininės

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

akinių į vėliausios mados.
Duodaųi ir ant išmokėjimo.

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

Tel. SOUth Boston 4G49
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ieškau ftpsivedimui merginos,
iki motų; rm p- u vaikinas

n. noriu sn<n*a«tt lietnv.iitę, ku-J
Ii gyventi ant farmos a A pusė- 
ijvvonu i»* ninig.i turiu Siun- 
Hiškn įdėkit ;-avi paveikslą, 

i k ek viena i atsakymą. ( 1) * 
Jeke, 63 Robinsnu avo , 

Toronto, On L, Canada.

Į Įvairios Žinios 
Čekoslovakijoj Na- \SovMai Karo Nebi- 

ciai Smaugia Žydus. 1°’ Sako Vorošilovas.
Buvusioj Čekoslovakijos 

sostinėj Pragoj pereitą są- 
, vaitę jau paskelbti prieš žy

dus tie patys įstatymai, ku
rie veikia Vokietijoj. Vi
siems Bohemijos ir Moravi
jos žydams įsakoma iki 15 
balandžio užregistruoti sa
vo turtus. Visoms žydų biz
nio įstaigoms bus pastat'rii 
valdžios globėjai. Po 15 ko
vo, kai naciai užgrobė Če
koslovakiją, daug žydų sa
vo nuosavybes išpardavė. 
Dabar gi nacių įsakymu visi 
šitokie pardavimai panai
kinami.
Žydai, kurie turi kokios 

nuosavybės ir negali pabėg
ti, pradėjo žudytis. Vien tik 
Prahos ligoninėse užrekor- 
duota 80 nusižudymų po to, 
kai naciai užėmė Čekoslo
vakiją.

Komunistų partijos kon
grese Maskvoj Vorošilovas 
pasakė, kad Sovietų Sąjun
ga nori taikos, bet ji nebijo 
ir karo. Jos annija ramybės 
laiku turi daugiau kaip 
2 500,000 vyrų. (Iki šiol už
sienis manydavo, kad Rusi
ja turi apie 1,300,000 karei
vių pastovioj armijoj, ir tai 
skaitydavo labai didele jė
ga.) Be to. Sovietų orlaiviai 
vienu masiniu skridimu gali 
nešti 6,000 tonų bombų. Nu
mesta iš padangių šitokia Į 
galybė sprogstamosios me
džiagos galėtų nušluoti nuo 
žemės veido didžiausį mies
tą. Todėl Vorošilovas pridū
rė: “Sovietai yra pasiruošę 
stoti į karą bet kurią valan
dą.”

yardo), Detroit. Mich.

1§ bo vaikų, ne^irfuok- 
ško drautro. Vyras «<ali Rut 50 
nr da^eriau. Prašnv atsiliepkit 
Vic. kurio .loot tinkamą
iw Aš turiu bi k: tu'to. (4) 

4 Daniels st , ct.. SAlem. Mass.

nerašinėkite, 
ir paveikslų.

P. O. Box 438,

i REIKALiNGlZAGENTAJ
1 PARDAV1N6T PLAUKAM TO
NIKOS ir SHAMPOO. Mokame gėrę 

i nuošimti. Rašykit arba ateikite ypa
tiškai dėl platesnių informacijų. (6) 

ALEXANDER’S CO. 
!—lit W. Broad way, 
So. Boston, Mass.

Kini jo j Prasidėjo 
Dideli Mūšiai.

Kaujasi 2,000,000 kareivių.
Iš Šanchajaus pranešama, 

kad trijuose Kinijos frontuo
se dabar siaučia labai at
kaklios kovos, kuriose iš 
abiejų pusių kaujasi 2,000,- 
000 kareivių. Mūšiai eina 
paupiais, nes tokiose vietose 
kiniečiams lengviau nuo už
puolikų gintis. Per upę per
sikelti priešui netaip lengva, 
ir kai jis keliasi, tai jį leng
viau tada žudyt.

Kruviniausią kova esanti 
dabartiniu laiku Kiangsi 
provincijos šiaurėj, kur ja
ponai stengiasi persikelti 
per Sui upę. šituo paupiu 
mūšio frontas tęsiasi per 
100 mylių.

Persikelti per Geltonąją 
upę japonams ėmė kelis mė
nesius laiko, bet pereitą sa
vaitę jie visgi persikėlė.

Žinios sako, kad per da
bartinį kinų-japonų karą y- 
rą žuvę jau daugiau kaip 
1,000,000 kareivių iš abiejų 
pusių, ir tie nuostoliai kas
dien eina vis didyn.

Amerikos Plutokra- 
tų Pelnai.

Pereitą sąvaitę Jungtinių 
Valstijų iždas paskelbė, 
kiek kas mokėjo mokesčių 
už savo pajamas. Iš to pa
aiškėjo, kiek piniguočiai pa
daro per metus pelno. Pasi
rodo. kad 55 asmenys turė
jo $1,000,000 pajamų; 29 
po $1,500,000; 5 po $2,000,- 
000; 12 po $3,000,000; vie
nas turėjo $4,000,000; vie
nas $5,000,000, o vienas 
daugiau da negu $5,000,000.

Ir tie plutokratai kelia 
prieš valdžią triukšmą, kad 
ji reikalauja iš jų mokesčių!

Anglijos Laivynas 
Galįs Sumušt Visus.

Anglijos laivyno ministe
rijos narys Geofrey Shakes
peare pereitą savaite užtik
rino parlamentą, kad Angli
jos karo laivynas esąs stip- 
riausis visame pasauly ir.ga
lįs sumušti visus priešus. 
Anglija turinti daugiau kail) 
2,000 specialių kanuolių 
submarinams šaudyti. To
mis kanuolėmiš gali but ap
ginkluoti prekybos laivai. 
“Musų išvystytas būdas sub-į 
marinams sekti ir naikinti 
yra geriausią visame pasau
ly,” pasakojo jisai.

Na, tai kodėl Chambcr- 
lainas nepasakė šito Hitle
riui?

ARGENTINOJ NUSIŽU
DĖ JUOZAS DUMB

LIAUSKAS.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” praneša, kad Buenos 
Aires mieste 28 vasario tra- 
gingai žuvo Juozas Dumb
liauskas, 38 metų amžiaus 
lietuvis. Jis nusižudė suva
lydamas peilį savo krūti
nėn. Velionis buvo gimęs 
Alytaus apskrity. Lietuvoje 
liko tėvai, žmona, 2 dukte
rys ir sūnūs. Argentinoje di
džiausiame nubudime liko 
sesutė Marija Dumbliaus- 
kaitė-Bogurskienė.

Prieš keliatą metų Dumb
liauskas gyveno bedarbių 
palapinėse Naujame Uoste. 
Paskiau dirbo viename dar
že prie Buenos Aires. Nuo 
mažakraujystės nusilpo ir 
ėmė sirgti persekiojimo ma
nija. Pradėjo bijoti žmonių 
ir sakydavo, kad ji kas nors 
nori užmušti. ’

ALASKOJ RASTA SUDU
ŽĘS LĖKTUVAS.

Netoli nuo Juneau mies
telio, Alaskoj, buvo rastas 
ant tuščios salos sudužęs 
lėktuvas ir 6 Užsimušę žmo- 

) nes.

ČEKOSLOV AKIJO I ARE
ŠTUOTA 20,000 ŽMONIŲ.

Anglijos parlamente dar- 
bietis Philip J. Noel-Baker 
paklausė valdžios atstovą, 
ar žino Anglijos valdžia,' 
kad Vokietijos naciai jau 
areštavo ir sugrudo i kon
centracijos stovyklas 20,000 
čekų, daugiausia socialde
mokratu ir unijų vadu? Vi
daus reikalų ministeris atsa
kė. kad Anglijos valdžia to 
nežinanti.

• RUSINIJOJ UŽMUŠTAS 
AMERIKOS LAIKRAŠ- ) 

TININKAS.
Užpuolus vengrams buvu

sia Čekos’ovakijos Rusiniią 
(Pakarp a č i o Ukrainą), 
Chusto mieste buvo nušau
tus Peter Lisiuk, 20 m. am
žiaus laikraštininkas iš Pas- 
saico, N. J. Kulipka patai
kė jam galvon kai jis foto
grafavo vengrų-rusinų ko
va. )

nizacijų atstovų komitetą į- 
kurti patriotinį frontą—vie
ningą tautos politinę orga
nizaciją saugumui, kultūrai 
ir gerovei kelti. Visų srovių 
studentai pirmieji susijungė “U'.f 
■o„t., 

darbininkams t ( 
viau. Paskelbus šį nutarimą,) Vėliausiomis žiniomis, Ita- Į 

I dalis pirkliu vis dėlto sukru-i lijos armija esanti padidin-1 .
to... ir parašė vidaus reikalu'ta iki 1,000,000 vyrų. 1 Reikalingas Darbimnkas 
mimstenui skundą, prašys AMŽ1N0S dainos. 
darni tarybos y- >'-..—*-1- i-’
naikinti. ‘Tik, deja, skundui | 
pasirašyti visame mieste te- 
susirado vos penki tokie pre
kybininkai: Joselis Skun- 
denskis, Dveira Kacienė, 
Faivelis Gordonas, Kazys 
Norkus ir J. Januškevičius.

12,000 pabėgėlių iš Klaipė
dos krašto reikalingi pa

galbos.
Kaunas, kovo 30 d. Pir

momis Klaipėdos perleidi
mo dienomis tūkstančiai 
žmonių paskubomis neorga
nizuotai pabėgo į Kretingą, 
Palangą, Tauragę ir Kauną. 
Dabar vyksta tvarkingesnis 
likusių valdininkų, įvairių į- 
staigų ir mokyklų evakuavi-

gėlių yra per 12,000. Daug nerolas Musteikis, vyriausy-j 
lietuvių darbininkų pasilie-(bės vardu ragindamas pa-) 
ka Klaipėdoje. Raudonas remti ginklų vajų, per radi- 
Kryžius, Šaulių Sąjunga ir j ją pareiškė, kad reikia vie- 
kitos organizacijos bei įstai-^ingo sutartino darbo ir ryž- 
gos sudarė Klaipėdos pabė-.tingo pasiaukojimo tėvynei.) 
geliams šelpti komitetą. Lie-, Visame krašte Apsigynimo 
tuvos visuomenė gausiai au- Fondui gausiai aukojama .. . 
koja pabėgėliams remti, pradedant ministrais ir bai- p3?1 .S*,*e 
Juos visus reikia aprūpinti giant eiliniais darbininkais. | 
maistu, butais ir darbu. Sun
kioje Lietuvai valandoje ti
kimasi Amerikos lietuvių 
vieningu veiksmu moralės 
ir .matęrialės tėvynei para
mos.

Patriotiniam Fronte. Vykdo
mas platus aukų linkimas 
šauliams stipriau apginkluo
ti. Visuomenė didelių pavo
jų akivaizdoj gausiai au
koja.
Ragina remti Apsigynimo 

Fondą.
__ _ Kaunas, kovo 30 d. Kraš- 

mas. Priskaitoma, kad pabė- to Apsaugok Ministras ge-

Naująją vyriausybę sveiki- , 
na visa Lietuvos spaudą. | 7Ų revoliucijos 150 metų 
Kaunas, kovo 30 d. Nau- Į sukaktuvių minėjimą. Išsa- 

jają Lietuvos vyriausybę vi-'mias paskaitas apie šios pe
ša spauda nuoširdžiai svei-, voliucijos istorinę eigą ir jos 
kiną ir kviečia visas sroves reikšmę skaitė dr. Z. Ivins- 
vieningai ją remti. (Ar pri
verstinai sveikina, ar laisvu _ 
nuoširdumu? Bet kaip bus į“ 
su ta spauda, kurią tautiniu-)| 
kai pasmaugė?—Red.) Mi-.i 
nistras pirmininkas genero- 
las Černius pareiškė, kad 
vyriausybė skatins jungia
muosius veiksnius, šalins 
skiriamuosius. Vieningo 
darbo vyriausybė tikisi, vi
suomenės remiama, nugalė
ti Klaipėdos atskyrimu su
darytus sunkumus. Vyriau
sybė ruošia savo darbų dek
laraciją.

SUDEGĖ VYRAS SU 
ŽMONA.

Norwich, Conn. - Kilus' parduodu Farm, 
g, / v 91 akeriai žemes, viskas gerai au-

!muose James Feo SU Žmona, g’1, p™ gerų kelių; laukas lygus, upė 
bėga per farma, parduosiu pigiai. 
Greitai atsišaukit. Priežrstis parda
vimo: esu našlys, noriu važiuot į Lie
tuvą. (’h. Kalvites (4)

R. D. 1, Box 54, Frenchtown, N. J.

APSKUNDĖ ŠIAULIŲ 
MIESTO TARYBĄ.

Šiaulių miesto taryba įsa
kė krautuvninkams i. 
tiems biznieriams sutium- 

) valandas, kad ■ „ ,
butų leng-: ITALAI DIDINA ARMIJĄ.

nutarimą pa- i Šioje knygutėje telpa 14 geriausių 
Ir,,'.. I Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci

joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

Kam Reikalinga Gaspadinė
Ant Farmos, kreipkitės šiuo adre

su: M., 253 Broadway,
. So. Boston, Mass.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gera patarimų 
ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENĖ

tų, darbas žiemą ir vasarą. Apie mo
kesti klauskit laišku. (4)

TONY MARKŪNAS
Sand Brook, N. J.

Parsiduoda Bekernė
16 metų biznyje, savininkas per 

senas ir neišgali tvarkyt. Biznis gė
rės, mokančiam vest reikalą puikus 
gyvenimas. Klauskit laišku ar ypa
tiškai. J. S. (4)

253 Broadway, So. Boston, Mass.

UKMERGĖJ PASIKORĖ 
JUOZAS GINEIKA.

Vasario 28 d. Sodu gatvė-' 1O14 J'LL- . rikės linu

je 1 nr. tvarte ant aukšto I-------------------------- —---------- v
"i Juozas Gineika1 

apie 33 metų amžiaus. Apie 
porą sąvaičių anksčiau, Gi
neika kėsinosi pasikarti, ta
čiau namiškių buvo paste- Į 
betas ir perkalbėtas. Šaky- Į 

>, kad gyvenimas esąs j 
studentu ateitininku korpo- nemielas. Vertėsi vežiko 
racija “Justitia” buvo su- an]at,u. gyveno skurdžiai, 
ruošusi Didžiosios Francu- mėgdavo issigeiti.________

i revoliucijos .15(1 melų Waterburieciai, Atsiliepkite!
Kazys Kairys, Dundulis ir kiti, ku- 

rie mane atsimenat veikus Waterbu- I 
ryje Prusalaičio laikais, parašykit i 
man kų nors iš Waterburio. Adresas: i 

Izid. Bokas, (6) j
Šiaulėnų paštas, Lithuania.

» PUIKI FARMA.
160 akerių 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, farmeriai už 
produktus gauna gerai. Kelio nume
ris 669. Parduodu pigiai. Norint dau
giau informacijų klauskit. Kurie no
rit ypatiškai pamatyt 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 informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dėl Nesveikatos
Parduodu 163 akrų farmų, 80 dir

bamos, kita miškas, ganyklos. Yra 
dalis inventoriaus ir tnobesiai, elekt- 

ja. $1,600 sanlyginiai. (51 
W. KLIUNKA,
R. 1, Williamstown, N. Y.

Puiki 40 Akrų Farma
IP/į mylios nuo Hart, puikaus Ocea

na County miestelio; molio ir žvyro 
derlinga žemė, gera visokiam pasė
liui. 7 kambarių stuba, vanduo ir vė
jo malūnas; barnė ir kiti budinkai, 8 
akrai ganyklų; vaisių namų reikalui 
Vežimas. 5 puikios karvės, veislinė 
kiaulė ir visi reikalingi farmos įran
kiai — viskas už $3,300 ant sulygtų 
išmokėjimų.

No. 2.—74 akrai. 4 mylios nuo mie
stuko, per ganyklų teka upelis. Stu
ba ir barnė gerai pataisytos. Kaina 
numažinta nuo $2,500 iki $1,000, nes 
savininkas mirė. Klauskit, ar pama- 
tykit: HANSON-OSBORN

HART. MICH.

PIGIAI PARSIDUODA 
DRAPANŲ KRAUTUVĖ.

(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: (4)

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

sios žinios, kad atsakingas) 
Lietuvos vyriausybės narys j 
dėl Klaipėdos, kad Lietuva 
esą nusikračiusi nereikalin
go balasto, yra nedraugin
gos Lietuvai spaudos palei
stas prasimąnymas-komen- 
taias, su teisybe nieko ben
dro neturįs.

Vyriausybe nutarė Įsteigti 
Ūkio Tarybą.

Kaunas, kovo 31 d.
mis dienomis Vyriausybė 

I nutarė įsteigti Ūkio Tai-ybą.
Tokia institucija bus labai j 
sveikas reiškinys Lietuvos Į 
ekonominio gyvenimo pro
grese. Ji sudarys vieningą j 
visam tautos ukiui veikimo 
planą ir nustatys gaires, ku- 

| ria kryptimi turi eiti ekono-

Dovanos Visokiom 
Sukaktuvėm

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

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

VEIKMĘ.
Kuriems javams jos reikalin

gos. o kuriems kenkia.
Turbut visi jau žino, kad rūg

ščioms dirvoms reikalingos kal
kės. Bet ne visi žino, kad neku- 
riems javams kalkės neturi jo
kios reikšmės, o kitiems net ir 
kenkia.

Štai ką apie kalkes sako že
mės ūkio chemikas G. S. Fraps, 
Ph. D., savo veikale “Principles 
of Agricultural Chemistry:”

Kalkės naudingos: alfalfai. 
asparagams, miežiams, buro
kams, dobilams, salierams, ka- 
lafijorams, serbentams, kopūs
tams, agurkams, salotams, kor- 
nams, svogūnams, okrai, avi
žoms, žirniams, pynacams, pipi
rams. pastarnokams, pumpki- 
nams, skvašui, sėklavaisiams, 
kaulavaisiams, špinakams, cuk
riniams runkeliams, motieju
kams ir tabakui.

Kalkės neturi reikšmės; juo
doms avietėms (blackberries), 
raudonoms avietėms, bulvėms, 
rugiams, smilgai ir sorai (mil
let).

Kalkės kenkia: spalgenoms,

mus. Jie vienodai gerai užauga 
tiek sunkesnėse, tiek lengves
nėse dirvose, jei tik jos nėra 
perdaug nuliesintos ir ne per 
sausos, kaip pavyzdžiui smėli
nės. Raudonieji dobilai gerai 
nusiduoda sunkesnėse ir vidu
tinėse dirvose, su giliu podirviu, 
ypatingai turinčiose savyje kal
kių.

Raudonieji dobilai blogai nu
siduoda tiktai labai lengvose 
smėlio dirvose. Taip pat jie ne
mėgsta perdaug drėgnų dirvų ir 
takiose dirvose dobilui geriausia 
visai nesėti, nes jie beveik vi
suomet iššąlą.

Vieta. Raudonuosius dobilus 
dažnai sėja i kitus augalus, į 
antrus metus po' gyvulių mėšlo. 
Patys raudonieji dobilai yra ge
ras priešsėlis kitiems augalams 
ii po jų dažnai sėjame kviečius, 
kornus arba cukrinius runke
lius. Sėjant raudonuosius dobi
lus, sėjomaina reikia taip su
tvarkyti, kad jie sugrįžtų į tą 
J įčią vietą ne anksčiau kaip į 
6 metus.

Žemės įdirbimas ir tręšimas.
Kadangi raudonieji dobilai 

paprastai sėjami į kitus auga
lus, dėl to manoma, kad jie yra

tent, kad ji butu gerai išvalyta, | 
o ypatingai kad joje nebūtų i 
brantukų (Cusenta). Todėl do-1 
bilų sėklą reikia pirkti iš žino-
mų rankų ir garantuotą. Dobi
lus sėja į vasarojų, vasarojų pa- i 
sėjus, o į žieminius rugius — 

j tirpstant paskutiniam sniegui. |
Bobihi prižiūrėjimas.

Nupjovus dengiamąjį augalą, 
' reikia kiek galima greičiau jie 
nuvežti iš dobilų lauko, nes sto-į 

i vint ilgai lauke javų rikėms do-1 
bilai po jomis iššunta ir žūna, o' 
jų vietą užima piktžolės.

1 Jei ruduo ilgas ir šiltas, tai 
nuėmus dengiamąjį augalą do
bilai smarkiai pradeda augti ir 
dar tais pačiais metais duoda 
gerą piutį. Man pačiam teko 
matyti atsitikimų, kad jau pir
mais metais dobilai davė dvi ne
paprastai geras pintis. Tokiais 
atvejais dobilus būtinai reikia 
prieš žiemą nuplauti, nes kitaip 
jie gali iššusti. Nuplauti reikia 
tokiu išrokavimu, kad prieš šal
čius dobilai suspėtų bent kiek 
ataugti.

Lietuviai ūkininkai daro tą 
klaidą, kad kiek paaugusius 
prieš žiemą pirmamečius dobi
lus nugano gyvuliais. Tatai vi
suomet neigiamai atsiliepia į ki
tų metų dobilų derlių, žemai nu- 
grauždami dobilus, apnuogina

Užmušė Dukters Vyrą.

Viršuje yra parodyta chicagictė Mrs. Vleck ir jos vyras,

Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
 M. MICHETJSONIENĖ. 

rūgštynėms, vilkvikiams (lupy- 
nui), melonams (watermelon) 
ir vynuogėms.

Kalkės yra vartojamos degin
tos ir nedegintos, bet žalios su
maltos. Daryti bandymai Mary- 
lando ir Pennsylvanijos valsti
jose parodė, kad maltos kalkės 
veikia geriau, negu degintos.

Marylando valstijos agrikul
tūros biuro bandymai davė šito
kių rezultatų:

Akras žemės be kalkių atne
šė 34% bušelių komų; davus 
tam akrui 1,400 svarų degintų 
kalkių, gauta 32 bušeliai komų; 
o davus 1,400 svarų maltų kal
kių, gauta 37 bušeliai komų.

Akras pievos be kalkių davė 
1,300 svarų šieno; uždėjus 
aukščiau minėtą kiekį degintų 
kalkių, gauta 1,700 svarų šieno, 
o pabarsčius tiek pat maltų kal
kių, akras davė 2,140 svarų šie
no.

Bet kalkės reikalingos tik ta
da, kad dirva pasidaro rūgšti.

Kaip pažinti dirvos rūgštin
gumą? Tam tikslui yra daug bū
dų, bet lengviausis ir pigiausis 
būdas, tai nusipirkti vaistinėj 
už kokį penktuką ar dešimtuką 
litmusinio popierio. Angliškai 
jis vadinasi stačiai Litmus. Jis 
buna dviejų spalvų, melinas ir 
raudonas. Nupirkit abiejų spal
vų. Tuomet paimkit saują že
mės, sušlapiųkit ją ir įspauskit 
.tarp jos mėlynąjį popierėlį. Te- 
!gul pabūna kokią minutę. Jeigu 
ijusų žemė rūgšti,, tai mėlynas 
.popierėlis pasidarys raudonas. 
iTai bus ženklas, kad jai reikia 
.kalkių. O jeigu mėlynojo popie
rėlio spalva nepasikeis, tada 
įdėkit raudonąjį popierėlį. Jeigu 
jis pasidarys mėlynas, tai bus 
[ženklas, kad jūsų žemėj kalkių 
yra perdaug. Bet jeigu nei vie
kas, nei kitas popierėlis savo 
Spalvų nepakeis, tai bus ženklas, 
kąd jūsų dirva yra neitrali—nei 
rukšti, nei saldi, bet tokia kaip 
reikia.

nereikalingi specialaus žemės 
įdirbimo ir gali pasitenkinti tuo 
įdirbimu, koks atliekamas den
giamiesiems augalams. Tačiau 
panaši nuomonė ne visai teisin
ga. Dalykas tas, kad raudonieji 
dobilai giliai į žemę leidžia šak
nis, dėl to jiems žemė turi būti 
giliau įdirbta negu varpiniams 
javams. Jei raudonieji dobilai 
sėjami po kaupiamųjų, tai dar 
pusė bėdos, nes tokiu atveju 
dirva buna giliau supurinta. Ki
taip, dirva reiktų kiek giliau į- 
dirbti, negu normaliai.

Geriausia raudonuosius dobi
lus patręšti mineralinėmis trą
šomis. Iš mineralinių trąšų, ge
riausia apsimoka kalio ir fosfo
ro rakšties trąšos, o ypač kai 
jos vartojamos kartu. Išbarsty
ti jas ant dobilų paviršiumi pa
vasarį. Kaip ankštiniai augalai, 
raudonieji dobilai azoto trąšos 
nereikalauja.

Jei žemė rukšti arba mažai 
savyje turi kalkių, tai dirvos 
kalkiavimas žymiai gali padi
dinti dobilų derlių.

Sėjimas.
Visų pirma reikia nemaža dė

mesio kreipti į dobilų sėklą, bu-

jų šaknis, nuo ko dobilai dažnai 
visai žūsta.

KAS REIKĖTŲ MUSŲ FAR- 
MERIAMS ŽINOTI APIE 

DOBILUS.
Raudonųjų dobilų svarba.
Raudonieji dobilai yra nepa

keičiami pašariniai augalai ir 
joks pažangesnis ūkis, turįs tin
kamos dobilams dirvos, negali 
be jų apsieiti. Raudonieji dobi
lai duoda kelias gero pašaro 
piutis, sėklų ir. to, yra geras 
priešsėlis kitiems augalams, nes 
po jų dirva palieka trąšesnė. Be 
to, raudonieji dobilai yra medin
gi augalai. Raudonieji dobilai 
gerai tinka žaliajam pašarui, 
galima juos džiovinti žiemai ar
ba suvartoti silosui. Raudonuo
sius dobilus paprastai laiko 1-2 
metu ir kasmet gauna po dvi jų 
piutis. Kiti ūkininkai dobilus 
šienauja vienerius metus, o an
trais metais išnaudoja ganyk
lai.

Dirva. Dirvai raudonieji do
bilai stato nedidelius reikalavi-

KAIP IŠNAIKINTI KIRPIKUS 
(CUT WORMS).

i Turbut nėra piktesnių daržo 
kenkėjų, kaip kirpikai, angliš
kai vadinami cut worms. Jie nu
karpo pasodintas tomeites, ko
pūstus, kornus ir kitus sultin
gus ugius. Nedideliam daržely 
pasodintus rasodos ugius gali
ma apvesti skardos arba storos 
popieros lankeliais, bet didelio 
daržo arba kornų lauko neapve
džiosi. Todėl kirpikams naikin
ti tenka vartoti nuodus. Nuodai 
maišomi su sėlenomis ir iš- 
barstomi po dirvą iš vakaro. 
Tas reikia padaryt tuojaus, tą 
patį vakarą kaip rasoda bus pa
sodinta; bet geriau išbarstyti 
selenų mišinį dviem-trim die
nom prieš rasodos sodinimą. 
Mišinys daromas taip:

5i svarai kvietinių selenų.
Ketvirta dalis svaro arsena

te of lead.Į
1 lemonas.
1 paintė maleso.
7 paintės vandens.
Sausas selenas sumaišyk su 

sausu aršeniku (arsenate of 
lead). I vandenį išspausk iš le- 
mono visą sunką; tuomet su
kapok smulkiai likusią jo žievę 
ir taip pat sudėk į tą vandenį. 
Tuomet sudėk malesą ir ištir
pink. Pagaliau sudėk selenas ir 
gerai viską išmaišyk. Išbarstyk 
tą mišinį po lauką arba daržą 
prieš vakarui temstant. Nuo ši
to mišinio išstips netik kirpikai, 
bet ir žiogai. Jeigu laukas dide
lis, tai paduotą čia proporciją 
galima padidinti.

Į šitą patarimą duoda Jungti
nių Valstijų Agrikultūros De
partamentas.

Gulivero Kelionės j Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa- 
' k a, pilna sujaudinimo. Su paveiks

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

kurį užmušė jos tėvas, .Edward Conrad, parodytas apačio
je iš dešinės. Policija suėmė abudu, tėvą ir dukterį. Senis 
Conrad teisinasi, kad jis užmušęs savo žentą gindamas 
dukterį.

Šis-Tas Apie Kauną LAIŠKAS “KELEIVIUI.”

Oklahomos mieste 6 kovo pra
puolė be jokios žinios čia paro
dyta moteris, Mrs. Cuningham. 
Policija buvo suėmusi jos vyrą, 
kurio atvaizdas čia matosi, bet 
pasirodė, kad jis nieko nežino, 
kur ji dingo.

I PAGARSINIMAI | 
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracijon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa* 
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
savaitės numerį nespėjama patai* 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusi* 
trukdyti!, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestį.

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

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

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai* 
na 1c. už žodį. Mažiausio Tajleško- 
Jlmo kaina 50c.

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

•'KELEIVIS," 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Per 21 metus Kauno mie
sto gyvenime įvyko daug at
mainų. Dabartinio miesto 
plotas yra veik trigubai iš
augęs, palyginti su prieška
riniu miesto plotu, ir vis dar 
plečiasi.
Spartesnis miesto augimas 

prasidėjo 1922 m., o di
džiausias augimo laikotar
pis pasiekė 1931 m. Per tą 
minimą laikotarpi pastaty
ta 7,952 trobesiai, 3,600 pa
statų suremontuota, ir arti 
500 naujų Įmonių leista vei
kti. Į statybą Įdėta daugiau 
kaip 200,000,000 litų. Jeigu 
prieš 100 metų Kaune tebu
vo apie 300 namų, dabar y- 
ra daugiau kaip 15,000, o 
plotas siekia iki 45 km.

Kaune dabar gyventojų 
yra 140—150 tūkstančių, iš 
jų 70 nuoš. lietuvių, 25 nuoš. 
žydų ir 5 nuoš. kitokių. Dar
bininkų Kaune yra per 40,- 
000, tarnautojų per 30,000. 
Kaune yra 111 Vytauto uni
versiteto profesorių ir per 
4,000 studentų, 10 specia
laus pobūdžio aukštesniųjų 
mokyklų su 4,000 klausyto
jų,- 15 gimnazijų su 5,200 
mokinių. Perijodinių leidi
nių Kaune išeina 114, iš jų 
—dienraščių—8. Vidutiniš
kai Kauno spaustuvės spaus
dina per dieną 60,000 spau
dos lankų. Knygų ir brošiū
rų per metus - Kaunas išlei
džia apie 700; 2,000,000 
egz. Kauniečiai per dieną 
suvalgo apie 38,000 kilogra
mus duonos, 20,000 klg. mė
sos, išgeria apie 30.000 
litrų pieno ir kt. Bendrai, 
maisto per dieną suvartoja 
apie 300,000 kilogramų ir 
už tai sumoka apie 180,000 
litų. Kino teatrų Kaune yra 
15, restoranų 71, kavinių, 
alinių ir valgyklų 231. Taip 
atrodo skaisčiais Kaunas.
Lengvas Budas

Išmokt Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

nasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant. važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei), pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaiso 
St Michelsonas Pusi. 95................. 35c.

Gerbiamieji draugai. Jau daug 
metų mes susipažinę jūsų “Ke
leivį.” Gal mano gyvenimas 
jums nelabai yra svarbus, bet 
vistiek noriu pranešti, kad 
aš jau senas, turiu virš 70 metų 
amžiaus ir jau kelinti metai ne
sveikuoju. Nežinau, ar su kitu 
laišku da susirašysim ar ne, nes 
bile dieną galiu akis užmerkti. 
Daug metų mane “Keleivis” 
lankė ir norėčiau kad dar daug 
metų jis pas mane keliautų. Bet 
jeigu su kita prenumerata nuo 
manęs gromatėlės jus nesulauk- 
sit, tai žinokit, kad vieno savo 
draugo jau nebetekot. Likit vi
si sveiki. Su tikra pagarba,

Martinas Stabingis,
Pittsburgh, Pa.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

“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 dienomis ati
dengta gamtos paslaptis, 
plačiai visuomenei da neži
nomas dalykas. Mes tačiau 
pasistengėm savo skaityto
jus su tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėra 
“Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

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

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

MARIJA JURGELIO
NIENĖ.

Draugės Marijos Jurge- 
lionienės jau nebėra. Tra- 
ginga mirtis pirm laiko iš
plėšė ją iš musų tarpo. Ta 
baisi nelaimė giliai palietė 
visą pažangią lietuvių vi
suomenę, nes velionė buvo 
vienas jos stipriųjų rams
čių. Lietuvių moterų veikla 
neteko savo čempijonės. Ne
beliko jai lygios, kuri galė
tų jos vietą užimti. Todėl 
šiandien liūdi visa pažan
gioji visuomenės dalis, nete
kusi savo brangios draugės 
ir veikėjos.

Ta šiurpi nelaimė Įvyko 
kovo 25 d. vidurdieny, kuo
met draugė Jurgelionienė, 
Adelė Nausiedienė, Leono
ra Nemčiauskaitė ir Stasė 
Bernotaitė automobilium 
važiavo į Detroitą, kur buvo 
surengtas “Naujienų” jubi- 
lėjaus koncertas. Prie auto- 
mobiliaus vairo buvo pane
lė Bernotaitė, automobilių 
pardavėja. Netoli nuo Kala
mazoo, Mich., kur kelias 
urnai užsisuka, jos staigiai 
pamatė skersai savo kelio 
atbėganti traukinį. Matyda
ma, kad jokiu budu negalės 
spėti kelią pervažiuoti, Ber
notaitė greitai priveržė 
stabdžius. Bet kelias buvo 
slidus, jų mašina paslydo ir 
traukinys rėžė į tą automo- 
biliaus kampą, kur sėdėjo 
d-gė Jurgelionienė. Ji buvo 

i užmušta ant vietos. Nors au
tomobilius liko sutriuškin
tas į šipulius, vienok kitos 
keliauninkės stebuklingu 
budu išliko gyvos, tik sužei
stos; bet jos pasveiks. Adele 
Nausiedienė yra sunkiau su
žeista, o Bernotaitė ir Nem- 

Ičiauskaitė visai lengvai.
P-lė Nemčiauskaitė tvir

tina, kad artinanlies prie 
tos nelaimingos vietos, jo
kių signalų nei ženklų ne
buvo ir traukinio bėgių vi
sai nesimatė. Kalamazoo 
miesto šerifas sako, kad toj 
vietoj jau šeši žmonės šįmet 
užmušti. Rodos, turėtų but 
įstatymas, kuris verstų gelž- 
kelių kompanijas tokius pa
vojingus kryžkelius apsau
goti.

Marija Bernotaitė-Jurge
lionienė gimė 1887 metų 26 
rugsėjo dieną Šiauliuose. 
Pabaigus Mintaujos Mer
gaičių Gimnaziją, ji dirbo 

Iprie “Vilniaus Žinią” kaipo 
administratoriaus padėjėja. 
Vėliau buvo išvažiavus Kro
kuvon, o iš tenai Škotijon, 
kur dirbo prie “Rankpel
nio.” Amerikon atvyko 30 
metų atgal. Chicagoje ji ilgą 
laiką dirbo Imigrantų Glo
bos Sąjungoje (Immigrants’ 

'Protective League). Ir čia 
dirbdama ji suteikė pagal
bą daugeliui lietuvių, ypa
tingai karo laikais ir po ka
ro, kuomet ateiviai būdavo 
dažnai be pagrindo įtariami 
ir skriaudžiami.

Ji juos užtardavo val
džios įstaigose, darbavietė
se ir teismuose, ir kadangi ji 
laisvai vartojo keliacą kalbų 
ir buvo gerai susipažinusi su 
įstatymais, tai ji visuomet 
sugebėdavo išaiškinti nu
skriausto žmogaus reikalą

atitinkamoms įstaigoms ir 
jam padėti.

Prie “Naujienų” ji pradė
jo dirbti 1922 m., o nuo 
1936 metų ji buvo jų admi
nistratorė ir “Moterų Sky
riaus” redaktorė. Ji taipgi 
per daugelį metų buvo LSS.

■ t ekretorė-vertėja.
Pasiliko didžiai nulindęs 

jos sūnūs Vladas, kurį ji taip 
gražiai išauklėjo ir išleido 
į mokslus. Vladas jau yra 
vedęs ir turi gerą darbą prie 
angliško žurnalo Indianapo- 
lyje. Gavęs žinią apie tra- 
gingą motinos mirti, jis tuoj 
su žmona atvyko Chicagon. 
Tuoj atvyko iš New Yovko 
ir jo tėvas, Kleofas Jurge
lionis, “Tėvynės” redakto
rius.

I Beveik visas “Naujienų” 
pirmadienio numeris buvo 
pašvęstas aprašymui ir ap
gailestavimui draugės Mari
jos Jurgelionienės. Štai vie
na ištrauka iš jų:

“Šiandien ‘Naujienos’ 
praneša visuomenei be galo 
liūdną žinią apie nagingą 
Marijos Jurgelionienės mir
tį-

■ “Ši baisi ir netikėta nelai
mė reiškia sunkų smūgį 
‘Naujienoms,’ kurioms ji 
bendradarbiavo nuo pat jų 
įsteigimo laiko...

I “Tik dvejetas sąyaičių 
'praėjo nuo Jubiliejinio 
i ‘Naujienų’ Koncerto, kuria- 
I me ji kartu su tūkstančiais 
I ‘naujieniečių’ džiaugėsi at
liktu per ketvirtadalį šimt
mečio musų bendru darbu 

i —ir štai jos jau nebėra!
“Nebėra uolios darbinin

kės, kuri visa siela buvo at
sidavus ‘Naujienoms’ ir sa
vo dideliu išsilavinimu, nuo
stabiais gabumais ir nepa
prasta energija tiek daug 
prisidėjo prie dienraščio pa
sisekimo.

“Nebėra pasišventusius 
idealistės, kuri per visą savo 
gyvenimą rūpinosi daugiau 
visuomenės gerove ir skriau
džiamųjų beturčių vargais, 
negu savo asmens nauda.

“Nebėra ‘aukso žmo
gaus,’ kaip ją vadino nesu
skaitoma daugybė jos drau
gų ir pažįstamų.

“Graudu ‘Naujienoms’ ir 
naujierliečiams, netekus to
kios brangios darbuotojus. 
Skaudus smūgis visai Ame
rikos lietuvių visuomenei.

“Visų mylimos, neužmirš
tamos Mariutės jau nebė
ra...”

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan. Ill. ■ 
F. Scdoravičia — pirm.-pagelbinin., 

733 Lincoln st., Waukegan, Jll.
| Suzana Gabris—nutarimų rast.
| 730 McAlister ave., Waukegan, Ill. 
Emilija Kernagis—turtų rast.

I 720 Vine Place, Waukegan, III. 
K Vaitiekūnas — kasierius,

Į 726 — 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 mėnesio. 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts.. Waukegan, III.

TIKĖJIMU ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 

Isaye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago, 1914. Kaina .............. $7.00

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 Rašybų—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. 
___________________________________________________ i
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KAS GIRDEfl LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Paskutiniai Lietuvių Susirėmimai Su 
Naciais Klaipėdos Krašte.

“Lietuvos Žinios” rašo, 
kaip paskutinėmis dienomis 
Lietuvos muitinei teko 
grumtis su nacių smogikais. 
Kauno laikrašty minimi 
“SA vyrai” reiškia smogi
kus arba šturmininkus. Rai
dės “SA” reiškia “Sturm 
Abteilungen” — Smogimo 
Skyriai.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Klaipėda. Kovo 10 dieną 

nuo 11 vai. priešpiet iki vė
laus vakaro prie Tilžės tilto 
SA vyrai, kilę iš Klaipėdos 
krašto, kėlė nemažą triukš
mą. Apie 11 vai. maždaug 
50 uniformuotų smogikų iš 
Tilžės per tiltą grįžo į Klai
pėdos kraštą. Jie buvo nu
vykę į Tilžę apsirengę pa
prastai, o ten apsivilko uni
formas ir uniformuoti ban
dė sugrįžti namo. Muitinės 
valdininkai ir policija neno
rėjo įsileisti uniformuotųjų 
būrio. Muitinės valdininkai 
pareikalavo, kad už naujus 
drabužius butų sumokėtas 
muitas, bet panešiotas uni
formas sutiko praleisti be 
muito. Tada smogikai su
manė tiltą, barjerą ir sieną 
pereiti šturmu. Muitinė bu
vo priversta sieną užda
ryti. Prie muitinės be smogi
kų susirinko dar ir nemažai 
jų šalininkų ir ėmėsi jėga 
stumtis per sieną į Klaipė
dos pusę, bandydami sunai
kinti barjerą. Įvyko smar
kus apsistumdymas su pa
sienio policija ir muitinin
kais. Vienas Panemunės 
mėsininkas Papendikas at
bėgo nešinas kirvį, kuriuo 
norėjo nukapoti muitinės 
užtvarą ir vartus. Bet jo kir-

ji ir pavėluota, nes Klaipė
dą dabar valdo jau vokie- 
Čiai-naziai.—Red.)

KRETINGOJE BUS NU
GRIAUTA 126 NAMAI.
Apie 200 šeimynų liks be 

pastogės.
Šįmet Kretingoje jaučia

mas didelis susirūpinimas 
butų klausimu. Ypač susiru- 
pinę darbininkai, nes iki lie
pos 1 d. yra įsakyta mieste 
nugriauti 126 nebetinkamus 
namus. Jų tarpe yra apie 40 
gyvenamų namų, kuriuose 
gyvena daugiausiai darbi
ninkai ir biednuomenė, vi
dutiniškai imant po 4—5 
šeimas vienam name. Tuo 
budu tiek namų nugriovus 
liks be pastogės apie 200 
šeimų. Kur tos šeimos dabar 
turės prisiglausti, sunku pa
sakyti: mieste butai bran
gus, o ir tų pačių jaučiamas 
trukumas. Tad ar gali dar
bininkas uždirbdamas po 
3.50 litų dienai (o tokių die
nų neperdaugiausia pasitai
ko) užsimokėti 40—60 litų 
mėnesiui buto nuomą.

Hitleris Kalba Klaipėdoj.

šis anaiz-aas buvo prisiųstas Amerikon oro Pailgomis ir pa
rodo, kaip Hitleris Klaipėdoj sveikino Klaipėdos krašto vo
kiečius per radiją.

i Kruvinų Palemono 
I Vakaruškų Ryla.
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KUNIGAS KURSTO VAI
KUS PRIEŠ TĖVUS.

Salantų klebonas Balčiūnas 
pradėjo šlykščiai pliovoti 
prieš laisvamanius. Atėjęs 
Į mokyklą neva tikybos mo
kyti, šitas klerikalas kursto 
net vaikus prieš tėvus, kurie 
priklauso prie laisvamanių. 
Todėl vienas tokių vaikų 
tėvas, Jurgis Buda, parašė 
tam keikimui įspėjimą per 
“Lietuvos Žinias.” Jis sako: 

“Gerbiamas klebone, 
Tamsta, dėstydamas tiky- 

vis, po eilės susikirtimų, per- - bos pamokas Salantų pra
ėjo į policijos rankas. džios mokykloje, labai užsi-

TZ ,. .. puldinėji laisvamanius, iš-
kovo 10 dieną is_ Tilžės vacHndamas juos bepročiais, 

j Lietuvos pusę bandė peiei- pSįckįškai nesveikais ir tt., o 
ti is viso d smogikų^ hunai, kovo jo d turėjai net ketu- 
mazdaug apie 100 žmonių. rįas tikybos pamokas ir lais- 
Kai kūne tenorėjo persmes- vamanius iškoliojai net to- 
ti tik SA kepures. L z nauja

.p . ą , v LumtUO ZjVH4/iai0, IVLUIC 0UCIU-

uniforminę kepurę buvo pa- d e nėra vartojami. Todėl 
reikalauta po 3‘/o lito mui- • ■ -
to. Vakar gautas įsakymas
is prekybos departamento, skiepiji neapykantą
kad nei senos uniformos ne- jaunose vaiku sielose, ir y- 
butų praleidžiamos be mm- įač todėl> kad ir niano vai. 
to. Kovo 1C dieną Panemu- kaį TamstOs pamoku turi 
nes muitjne-sukonfįskavo 6. klausyti>
smogikų uniformas ir kelia- «GįrbiamasiS) aš noriu 
tą uniforminių kepurių. | atkreipti Tamstos dėmesį, 

Klaipėdos krašto kandi- kad toliau tas nesikartotų. 
datai į smogikus iš savo va- ’ 
do gavo įsakymą iki kovo 
J 2 dienos, t. y. ryt, Įsigyti 
smogikų uniformas ir kepu
res pagal išgales. Tilžėje 
kepurės ir padėvėtos unifor
mos Klaipėdos krašto smo
gikams duodamos nemoka
mai. Už naujas uniformas 
reikią truputį primokėti. 
Ten pat, kur dalinamos uni
formos, pogrindyje yra ir iš
gėrimo lokalas. Kiekvienas 
svečias, gavęs uniformą, 
gaunąs magaryčioms dar ir 
išgerti. Todėl kovo 10 dieną 
grįžtantieji į Lietuvos pusę 
smogikai buvo gerokai įsi
gėrę.

(Tą žinią talpiname nors tautybes moteris.

tokiais žodžiais, kurie spau-

aš labai esu susirūpinęs, kad 
tamsta tokiomis savo pamo-

IKA
ILKA 

liversity

aksė.

liškai.
ai. 
ugiausia

Mass.

Septintas Puslapis

Šiomis dienomis 
buvo sprendžiama 
no vakaruškininkų 
nės byla. Jos istorij

Praėjusių metų spalių ’30 
dieną viena jaunuomenės ' 
organizacija Palemono pra
džios mokyklos salėje su
rengė vakarėlį su vaidini
mu ir šokiais. Vakarėliui jau , 
įpusėjus pasirodė neblaivių 
svečių, kurie pradėjo vieni 
su kitais kivirčytis, bartis ii . 
rengėsi muštynėms. Kivir-1 

1 earns akstiną sudarė toji 
aplinkybė, kad j vakarėli' 
atėjus grupė jaunuolių iš 
Petrašiūnų, o tarp petrašiu- | 
niečių ir palemoniečių jau
nuolių jau iš anksčiau buvęs ' 
antagonizmas vienų prieš j 
kitus, buvę nesuvestų są-j 
skaitų. Tie petrašiuniškiai 
ir kivirčus pradėję, užka
bindami griežiką Juozą De- 
mentavičių. Kadangi užpuo
likai buvę jau išsiėmę pei
lius, tai ir užpultasis Juozas 
Dementavičius numetė mu
zikos instrumentą, o išsi
traukė iš kišenės lenktinį
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Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

TIK KELI AUTOBUSAI.'
BET DAUG NELAIMIU.
Kaune autobusų visai ne-1

daug, tačiau retai praeina Vienas aukštą vietą už- i peilį, ir pradėjo juo švaisty-

‘AUKŠTAS PONAS” ME
LAGINGAI ĮSKUNDĖ 

ŽMONĄ. BBAMBVRG-AM£RICAN
WRTR GERMAN UOOlO

i ■ III | HIM [■Il li II IIRIiillll IIT i rr~TJ   MJI

diena, kad jie nesusikultų. 
Kovo 12 d.

net 3 katastrofos.

imąs kaunietis išgyveno 19 
Kaune įvyko metų su žmona taikoje, su- 

Vienas laukė sunaus, o paskui susi- 
autobusas sudužo prie Alek- pyko ir persiskyrė, 
soto tilto. Toje pat vietoje, 
kur praėjusią vasarą Vilka
viškio trekas užvažiavo ant 
tilto turėklių, dabar čia su
klupo autobusas. Jis atsimu
šė į tilto geležinius turėk- 
lius, pusė autobuso persinė- 
rė per turėklius ir taip pasi
liko kaboti ant tilto, į Ne
muną neįkritęs.

Autobusu važiavę žmo
nės nesužeisti, bet katastro
fos metu autobusas prispau- sprendžiama, bet teisme 
dė prie tilto vieną berniuką 
ir permetė per turėklius, ta
čiau tas berniukas sužeistas 
irgi nesunkiai, tik apglušin- 
tas.

Autobusas ilgai kabojo 
pasikoręs ant tilto turėklių. 

Antra autobuso katastro
fa tą pačią dieną buvo Vy
tauto prospekte, prie Saugu
mo departamento durų.

Trečia autobuso katastro
fa buvo Savanorių prospek
te, prie “Saulės” rūmų: ei
nąs autobusas užsidegė ir 
kol atvyko ugniagesiai, jis 
visiškai sudegė. Užsidegus 
autobusui, keleiviai iš jo iš
bėgiojo ir niekas nestisižei- 
dė.

Žmona 
gyveno atskirai, bet vieną 
sykį atėjus į vyro butą pasi
ėmė ir išsinešė įvairių smul
kių namų apyvokos daiktų.

Ta proga vyras nusiskun
dė policijai, kad jo žmona

tis.
K. Songaila ir K. Zuma- 

ras Dementavičiaus buvo 
sužaloti, o Stasys Rinkevi
čius nudurtas vietoje, nes 
peilis tarp šonkaulių lindo 
ir palietė širdį.

Juozas Dementavičius ligi 
teismo buvo laikomas kalė
jime, o 6 kovo Kauno apy-

slaptomis pagrobus 2,500 li-jgardos teismo teisiamas.
tu valdžios pinigu. , , v , r.

‘ Remiantis tuo skundu bu- , Teisman buvo pasaukti 
vo padarytas tardymas ir daugelis to vakarėlio daly- 
žmona patraukta tiesom liudytojų, viso apie 40

Kovo 13 d. toji byla buvo zmT°Pllb . , ,.
...bet teisme Liudytojų daugumas liu- 

kaltinimas nepasitvirtino ir palankiai kaltinamie- 
žmoną apygardos teismas "" ’ ""..........
išteisino.

GRASINANČIU LAIŠKU 
AUTORIAI NUBAUSTL

Praėjusiais metais Uk
mergės miesto gyventojas J. 
Nemenčikas gavo anonimi
nį laišką, kuriuo buvo reika
laujama nurodytoje vietoje 
padėti 1,000 litų. Jeigu ad
resatas nurodytoje vietoje 
pinigų nepadėsiąs, tai auto
rius grąsino adresatą ir jo 
dukterį nužudyti.

Policija anoniminio laiš
ko autorius išaiškino ir tie- 
son buvo patraukti Ad. Lo
monosovas, Joselis Blochas 
ir Stasys Petniunas.

Apygardos teismas Lomo
nosovą ir Blochą nubaudė 
po pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet Petniu
nas išteisintas.

POPIEŽIAUS VAINIKA
VIMO IŠKILMĖS KAUNE. I 
Popiežiaus Pijaus 12-tojo 
vainikavimo proga Kaune 
buvo iškeltos tautinės vėlia
vos. Bažnyčiose buvo atitin
kamos pamaldos. Bazilikoj 
pamaldose dalyvavo vy
riausybės ir diplomatinio 
korpuso nariai. Kai iš Ro
mos (per radijo) buvo suži
nota, kad Pijus 12-tas įžen
gė į sostą, visų Kauno baž
nyčių pradėjo skambinti 
varpai.

Dar ims laiko, iki kleri
kalizmo raugas bus Lietu
voje išvalytas.

FABRIKU ŠVILPINĖS 
TRUKDO KAUNO “PO

NAMS” MIEGOT.
Kauno burmistras paren

gė privalomojo įsakymo 
projektą, kuriuo draudžia
ma fabrikų sirenoms staug
ti; fabrikų sirenos galės 
staugti tik taip, kad jų stau
gimas nebūtų girdėti toliau 
už to fabriko rajono ribų.

Antru privalomu įsakymu 
bus draudžiama pro kami
nus leisti tirštus durnus (ne
filtruotus), dūmtraukiai bus 
tikrinami. Abu privalomojo 
įsakymo projektai įnešami 

jį taiybą priimti.
Kaip greitai išlepo “po

nais” pavirtę mužikai!
PAŽANGUS SĄVArTRAsTIS 

(ARGENTINOS LIETUVIU 
BALSAS

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

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

Buenos Aires, Argentina.

siems: girdi, petrašiūniečiai 
i pradėję kabinėtis, koman- 
davoti, o nužudytasis St. 

ŽEMAIČIU KRAŠTE NE- Linkevičius buvęs jau senai 
IŠNYKSTA PLĖŠIKAI. .......................
Kovo 13 d. Rūmai spren

dė Žemaičių krašto plėšikų 
Jono Venckaus ir Stasio 
Grimalio bylą. Tuodu vyrai 
praėjusių metų birželio 2 d. 
Kretingos apskrity, netoli 
Kulių užpuolė ir apiplėšė iš 
Klaipėdos į Alsėdžius va
žiuojantį su prekėmis Orę 
Balkindą.

Plėšikai Balkindą paste
bėjo Vėžaičiuose ir iš čia 
dviračiais važiuoti sekė. 
Dviračiai plėšikus ir išdavė, 
nes juodu buvo vietiniai 
žmonės, pažįstami daug 
kam, tai mačiusieji ir pasa
kė policijai.

Plėšikai iš Balkindo 
ėmė piniginę su 2 litais

žinomas mušeika ir nenuo
rama; Rinkevičius su drau
gais irgi buvę peilius jau iš
sitraukę, bet Dementavičius 
vikriau apsisuko.

Teismas priėjo išvadą, 
kad iš tikrųjų Dementavi-

TRAUKINYS SUVAŽI
NĖJO ŽMOGŲ.

Kovo 1 d., 41 klm. nuo 
Kužių stoties, tarp Duseikių 
ir Telšių rastas traukinio 
pervažiuotas ir smarkiai su- prekių 300 litų vertės, 
žalotas pil. Juškos Antano, Apygardos teismas plėši-j 

kus nubaudė po aštuonerius
Juška yra kilęs nuo Ubiš- metus sunkiųjų darbų kalė-

at- 
ir

kevičių nužudęs besiginda
mas ir dėl to jį nubaudė 
švelnia bausme — keturiais 
mėnesiais paprastojo kalėji
mo, bet į tą bausmę įskaitė 
ligi teismo atkalėte laiką ir 
jį iš kalėjimo paleido.

Su Juozu Dementavi- 
čium dar buvo kaltinami 
Jonas Dementavičius ir An
tanas Tamošiūnas, tai juo
du abu išteisinti.

Šitokios pamokos nuodija 
jaunas vaikų sielas ir skie
pija neapykantą. Ir dar no- 45 metų amžiaus, kūnas, 
riu atkreipti tamstos dėmė
si į tai, kad minimoje mo- kės, stambus ūkininkas. Jis jimo, bet juodu, nepaten- 
kykloje yra ir laisvamanių su kitais vyrais kiek įsigėrę, 
vaikų. Tamsta, kaipo pėda- vėliau ėjęs namo ir matyt 
gogas, turėtum suprasti, kad pakliuvęs po traukiniu, nors 
tokiomis savo pamokomis kiti mano, 
jų vaikus nustatinėji prieš apiplėšimas 
jų tėvus. Aš nenoriu tikėti, 
kad tamsta to nori.

“Buda Jurgis.”

kad galėjo būti 
ir pėdsakams 

paslėpti lavonas nuneštas 
ant bėgių, kad pervažiuotų. 
Tuo reikalu vedama kvota.

kinti tokiu sprendimu, pa
davė apeliacinius skundus 
Rūmams, tačiau ir Rūmai 
juodviejų skundus atmetė.

KAUNO BURMISTRAS 
VAŽIUOS AMERIKON?

Rygos laikraščiai rašo, 
kad Kauno burmistras A. 
Merkys, pasaulinės parodos 
proga, vyksiąs į Jungtines 
Amerikos Valstijas. t Prieš 
tai burmistras Merkys dar 
važiuosiąs į Romą.

ANGLAI FILMUOS 116 
METU AMŽIAUS LIE

TUVĮ.
Pabaisko valsčiaus gy

ventojui Dumšei šiomis die
nomis sukako lygiai 116 me
tų; jis yra seniausias Pabal- 
tyj. Juo domisi ne tik musų 
mokslininkai, bet ir anglų 
filmų kronikieriai, kurie no
ri tą reto senumo lietuvį fil
muoti. Tuo tikslu jie žada 
atvykti į Kąuną.

NAUJA VAISTV KURČIA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Šok
iom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir' lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia'siųsti Money Orderiu, arba 
popierini dolerį laiške. Adresas: (-)

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

ŠULINY PRIS1GIRDĖ 
ŽYDĖ.

Arti sinagogos Vilkaviš
ky viename šulinyje prisi- 
girilė senyvo amžiaus žydų

ŽODYNĖLIS
LIETUVIšKAI-ANGLlšKAS IR 

A N G I.IŠK AI-LI ET U VIšK AS, telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėra. Gauna
mas “Keleivy.”

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI! GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

«

* Lietuvos Karo Laivas Neturi Uosto:

$'

sobSSSi

čia parodytas Lietuvos karo laivas “Prezidentas Smetona,” kuris buvo perdirbtas iš šeno 
vokiečių laivo. Užėmus vokiečiams Klaipėdos uostą, “Prezidentas Smetona” dabar neturi 

kur prisiglausti.

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

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

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

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

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

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 1G litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

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

g
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SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilža:

TAUTIŠKOS. ŠE1MINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

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

ii
S



Aštuntas Puslapis No. 11. Balandžio 5 d., 1939 m. 'KELEIVIS, SO. BOSTON
..... , ..... ........o—.-. 1- j u r? f. Į.ĄU6L 1YHĮ—U-k. .

Socialistų susirinkimas. | ■ Radio Proj
I Ateinantį šeštadienį, 8-.ba-' Balandžio 8

- - ------ __o------ atėjo landžio, 8 valanda vakaro į- - . .T „
anądien į South Bostono po- vy]<s LSS. 60 kp. susirinki- 17te: .C1.> pia.nl®te įena Ra’ 
hcijos nuovadą ir sako, kadras “Keleivio” name. Visi 
City Point maudynėse kažin.; draugai malonėkite ątsilan- 

", nes yra kelintas svar
ui įėikaljjį aptarti.

Policija nesuranda Agurkio ■ 
rudinės.

Juozas Agurkis

Demonstracija prieš aukš
tus mokesčius. A

šį utarninką Bostone įvy
ko didelė demonstracija 
prieš aukštas taksas. Politi
kierių plėšiami ir plėšiami, 
namų savininkai neteko 
kantrybės ir pakėlė protes
to balsą. Apie 15,000 pilie
čių perėjo miesto gatvėmis 
ir susirinko į Machanics 
Buildingą, kur ketino pa-

į klasifikuotus valdžios<da1’ leiviui” spaudon, politikie- 
bus, būtent: pne muitines, rjaj stengėsi tą mitingą su
pilė pašto, prie Watertow no, iaįkyti ir Mechanics Build- 
’ Pne sv.vtuiio y iįngą uždaiyti, bijodamiesi

kad kalbėtojai neiškeltų tų 
politikierių suktybių. 
metų valstijos išlaidoms po
litikieriai reikalauja 190 mi- 
lionų doleriu iš piliečių. 
Taksų mokėtojų sąjunga 
prieš šitokią sumą protes
tuoja ir reikalauja, kad nuo 
jos butų nukirsta mažiausia 
20 milionų. Ir tas butų gali
ma lengva padalyti, tik rei
kėtų iššluoti iš visokių de
partamentų pusę dykaduo
nių, c 
algas per pusę.

Jonas Stanilionis guli ligo- ailv 11OIU1J pvi ttUlvov,t av. 
nineje. J eikite į Tax Reduction Ofisą, 2

Jonas Stanilionis, kurio Atlantic st., So. Bostone, mes 
namai randasi prie 27 Doris padėsime jums namų mokesčius 
st., Dorchestery, dabartiniu (numažinti. Ateidami atsineškit 
laiku guli Massachusetts Ge-[ su savim taxų Vilas. Kitų mies- 
neral ligoninėj, akių ir ausų tų lietuviai yra prašomi ateiti, 
skyriuje, kur jam padaryta Ofiso valandos: Panedėliais, Sė
jau antra operacija ant kai- j redomis ir Subatomis nuo 9:30 
rėš akies. Stanilionis yra se- iki 4-rių. Bile reikalu ateikit pas 
nas “Keleivio” skaitytojas ir mus, mes patarnausime.

I B. F. KUBILIUS yra Taxų 
: Numažinimo Draugijos Vedė- j 
jas, Lietuvių Skyriuje.

Vietines Žinios
■ Radio Programa.

______  J programa, 
per stotį WORL, nuo 8:00;

PYTARIUTĖ NUŠOKO 
NUO TILTO.

l Valdžiai reikia paprastų 
darbininkų.

Mus prašo pranešti, kad 
šią savaitė, nuo 3 iki 7 ba
landžio, Bostono Navy Yar-

Išgelbėta ji užprotestavo: 
“Kodėl jus nedavėt man

Si panedėli nuo Dover 5^“l^kSti protest,. Einant “Ke-
streeto tilto nušoko 60 pėdų 
žemyn į kanalą jauna mer
gina. Žmonės, kurie ėjo per 
tiltą, tuoj subėgo žiūrėt, kas 
čia darosi. Jų tarpa atsirado 
vienas vaikinas, kuris tuoj 
nusimetė švarką, nusimovė 
kurpes ir jau pasvyro nerti 
vandenyn galva žemyn. Bet 
kaip tik laiku jis pastebėjo, 
kad vanduo nuslūgęs ir ka
nalo dugnas matosi. Neriant 
stačia galva, galima atsi
mušti į dugną ir nusilaužti 
sprandą. Todėl jis atsitiesė 
ir pasileido nuo tilto kojo
mis žemyn. Ir ištikro jis at
simušė į dugną; jo kojos su
lindo dumblan beveik iki 
kelių. Pasiliuosavęs iš dum
blo jis priplaukė prie mergi
nos ir iškėlė ją viršun. Tuo 
tarpu tilto sargai numetė 
jam virvę su plūde ir ištrau
kė abudu iš vandens.

Paguldyta ant nešyklių 
mergina atsigavo ir iškošė- 
jus vandenį užprotestavo 
silpnu balsu: “Why didn’t 
they leave me alone?”

Ji buvo tuoj nuvežta mie
sto ligoninėn, kur policija 
nustatė, kad ji vadinasi 
Evangelina Pytariutė. 19 
metų amžiaus lietuvaitė, ir 
kad jos tėvai gyvena 
Nashua, N. H. Tuoj buvo 
duota žinia tėvams.

Vėliau paaiškėjo, kad ji 
buvo pasišalinus iš namų 
jau savaitė laiko. Klausinė
jama, kodėl ji taip padarė, 
ji aiškinosi, kad jai nusibo
do nuolatos sėdėti namie ir 
puodus mazgoti. Jos tėvas 
koliekas, o motina dirba 
dirbtuvėj ir maitina šeimy
ną, kurioj yra kiti 8 vaikai. 
Evangelina nematė sau jo
kios ateities gyvenant šito
kiose sąlygose. Ji jau 4 kar
tus buvo pasišalinus iš na
mų ir mėgino susirasti kokį 
nors darbą. Bet ji nemoka 
jokio amato nei profesijos, 
ir kiekvieną sykį jai vis tek
davo grįžti namo.

Šį sykį ji jieškojo darbo 
ištisą sąvaitę. Negalėdama 
rasti jokio užsiėmimo ir ne
turėdama iš ko gyventi, ji 
nutarė užbaigti savo gyveni
mą. Tiltas aukštas, vanduo 
žemai ir čia išrodė galas vi
sų vargų. Užlipo Evangeli
na ant turėklio, užsimerkė 
ir šoko žemyn.

arsenalo, prie švyturio i 
prie iždo departamento. Al
ga: 67, 61 ir 55 centai per 
valandą. Darbo savaitė: 40 
valandų. Aplikantai turi but 
piliečiai, nejaunesni kaip 18 
metų ir nesenesnį kaip 55 
metų. Jie turi turėti bent ke
turis metus mokyklos arba 
turi but išdirbę prie tokių 
darbų 6 mėnesius. Be to, jie 
turi turėti pakankamai spė
kos užsikelti ant pečių 125 
svarų maišą. Einant j egza
minus reikia pasiimti su sa
vim pilietybės popieras ir 
mokyklos paliudymą. Blan
kų aplikacijoms galima gau
ti Bostono Pašte, Room 
1040. Reikia prašyt Applica
tion Form 6. Karo vetera
nai, kurie nori primenybės, 
turi prašyti; Application 
Form 14.

Išpildžius aplikaciją rei
kia nuvežti j Bostono Navy 
Yardą ir paduoti Labor 
Board Recorderiui.

Galima jas siųsti ir paštu, 
bet tuomet ant aplikacijos 
turi but sudėta priesaika pas 
notarą.

Kambariai, mažai šeimynai 
arba dviem pavieniam

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

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

kas pavogęs jo rudinę. Bet kvti;
policija nusijuokė, nes tuej-' 
suprato, kad tai buvo “Aprik paskirti" laiku." 
Fool” juokas.
Vežikams moka netikrais 

pinigais.
Praėjusį nedėldienį trim 

Bostono vežikam buvo įsuk
tos netikros penkinės. Kiek
vienu atveju apgavikas pa
davė vežikui netikrą pinigą, 

Šių &avo grąžos tikrais pinigais 
‘ ir pasislėpė.

Policmano kulipka jnėjo 
virtuvėn.

Ant Fuller streeto, Dor- 
chesteiyje, pereito nedėldie- 
nio naktį policmanas šovė 
vagį. Kulipka vagiui 
taikė, bet įnėjo per 
virtuvėn Naughtono 
muose.

nepa- 
langą 

na-

o likusiems nukapoti NAMŲ SAVININKAMS

mes jam linkim greitai pa- i 
sveikti.

SVARBI ŽINIA.
Namų savininkai, kurių tak

sai ant namų yra per aukšti, at-

PASKUTINI KARTĄ
SO. BOSTONE. j

Brolių Motuzų paveikslai, 
antra ir paskutinė dalis—, 
Ruduo ir Žiema Lietuvoje: 
Velykų dieną, balandžio. 9 ' 
dieną, 7:30 vakare šv. Petro j 
Parap. salėj, W. 6th street, j 
So. Bostone. Prašome atsi- ! 
lankyti.

LINKSMŲ VELYKŲ!
Linkime visiems musų Kostumeriams

Albert Halgerman, Charles Budreckis.
Specialiai prirengti Valgiai Švenčių proga.

Visokių Degtinių, Vyno ir Alaus.
374 W. Broadway, South Bostone.
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SULLIVAN’S LIQUOR STORE
295 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Specialus Pasiūlymai Šventėm
OLD ROCK 2 metų sena CHESTERBROOK $1.25
RUGIŲ DEGTINĖ pt 75c 
KVORTA $1-25; l/2 GAL. $2-25 

GALIONAS $4-25

100 Proof, virš 1 metų sena . kv.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

4. J. A APAKSI
Real Estate & Insurance

411 W. BROADWAY, 
south boston. mass.

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

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

sihiavičiutė iš So. Bostono; 
(■2) Žinios; (3) Radio kon- 
testaš.

" Bukite Balandžio 9 radio progra- 
vkiįfc' a pe!‘ pači? st?-i m1? 9:30 lyte bus sekanti: (1) 

■Polka Dot orkestrą iš Law- 
|renco; (2) dainininkė Ona 

i iš Montellos ir 
Veronika Belkienė (Putvin- 
skaitė) iš Nantasket.

St. Minkus.

Kubiliuno Radio Programa.
Nedėlioj, Balandžio 9-tą, ' Minoikintp 
r stoti WMEX 1500 k. Gr___ ;i-„ iper stotį WMEX 1500 k. 

Prasidės kaip 10:45 lyto, 
programą pildys dainininkė 
Izabelė Yarmalavičiutė; Ig. 
Kubiliūnas; pianistė Elena 
Žukauskaitė ir Al Stevens 
orkestrą.

VELYKŲ KLASIŠKA 
PROGRAMA.

Nedėlioj Balandžio-April 
9 d. 11 valandą ryte Lietu
vių Žinyčioj, Fourth ir At
lantic Sts., So. Bostone, į- 
vyks Velykų programa. Ją 
išpildys Idha Harris, labai 
žymi kontralto artiste; Lon
ginas Buinis, smuikininkas; 
Valentina Minkiene, pianis
tė, ir Rev. Prof B. F. Kubi
lius, garsus pamokslų saky
tojas.

Prašome visų būti Velykų 
ryte ir jus išgirsite vieną iš 
puikiausių programų. Įžan
gos nėra.

L. M. Žinyčios Komitetas.

BAY VIEW

HAT & CAP CO.
137 Dorchester Street,

SOUTH BOSTON.
Minkštos SKRYBĖLĖS 

$1.25 iki $5.00.
Kepurės 50c. iki $1.00.
Mes užlaikėm Diledj Pasirinki

mą Vyrams Aprčdalų, prieina
miausią kaina. Užeikit persitikrint

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių.

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS •' 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Te). SOUth Boston 4018

Telefonas 11324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET,

LAWRENCE MASS.

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

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4670.

A.)l. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablcnai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

. SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
6,
9.
12

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ!
Visiems musų Draugams Kostumeriams 

linkime praleist smagiai

BROADWAY CAFETERIA
GEORGE MASILIONIS

Visokie valgiai bus specialiai pagaminti. Prašome 
užeit. Alučio, Vynų ir Degtinių visokių.

377 Broadway, South Bostone.

VIENATINIS PAVADUOTOJAS
STIKLO

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 .

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ

IR NERVU LIGŲ. , 
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuotu akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu

PAŠAKARN1S, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL Univenity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

GOLD MEDAL
PANTE (JOc.; KVORTA $J.19 

l/2 GAL. $2°°; GAL- $3-90Bus prakalbos apie Lietuvą.
Amerikos Lietuvių Kon

greso bostoniškis skyrius 
rengia 18 balandžio vakarą 
prakalbas Lietuvos klausi
mu. Kalbėt yra pakviesti 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas ir “Laisvės” re-_____________________________________________ _
daktorius Bimba. Prakalbos ••yftKftysgftTOMitagftBxxsgwRftxra 
prasidės 8 valandą vakaro, i 
South Bostono Lietuvių sa- 1 
Įėję. į

POLAR BEAR GIN 99c 
PILNA KVORTA.

CALIFORNIJOS VYNAS Pante 25c., Kv. 50c., '/, Gal 75c. GI. $1.35
ALUS —■ OLD TOPPER. 3 kenai už 25c.

REISAS PORTSMOUTH Ėliaus bonkose (tik alus) $].75
Didžiausias Olselis, kur galite pasirinkti visokių geriau
sių DEGTINIŲ, KONJAKO, VYNO ir ALAUS.

BUS SPEC1ALĖ VELYKŲ PROGRAMA
fl
*

Plėšikai primušė du vyru.
Pereitą nedėldienį Bosto

ne buvo primušti ir apiplėšti 
du vyrai, O'Neil iš South 
Bostono ir Lyford iš Vinal 
Haven, Me. Pirmas buvo 
užpultas ant Harrison avė. 
ir iš jo atimta $25; antrą 
banditai užpuolė ant Knee- 
land streeto ir sumušę pali
ko gulintį be žado.

BL!N ST RUB'S Tai Kitas Stiklas

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Phann.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Village & Grill
Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.

Kas mylit gardžiai pavalgyti. tai užeikit pas Blinstrubą.

PICKWICK ELIAUS BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretą. Vestuvių, Grupi 
Paveikslus.

PADIDINA IR INFREMUO.IA 
Paveikslai Aukštos Rūšies

453 Broadway,
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel. SOU 2029

V Al DOVI LIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS,

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO

ŠOKIAI!
ORKESTROS BE PER
INI UŽDAROMA.

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

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT PASISVĖ- 
ČIUOT Į BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. |

Telephone

south
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

BONZOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


