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Suėjo Metai Kaip Lietuva 
Neteko Klaipėdos Krašto
23 KOVO NACIAI MINĖ- žmonės aštriai pasmerkė sa- 
JO HITLERIO ĮŽENGIMĄ vo valdžias. Daladiero val

džia Francuzijoj turėjo dėl 
to rezignuoti, ir galimas 
daiktas, kad subiręs Cham- 
berlaino kabinetas Anglijoj. 

Visa tai pasidarė dėl to,

Tuomet jin žadėjo nieko 
daugiau neskriausti, bet 

ueuaentė ir užpuolė 
Lenkiją.

Pereitą šeštadienį, kovo kad prarijęs Klaipėdos kraš^
23 dieną, sukako lygiai me- tą, Hitleris užsimanė da
tai, kaip Lietuvai buvo iš
plėštas Klaipėdos uostas ir 
visas jo kraštas. Lietuva tu
rėjo išsižadėti 940 ketur
kampių mylių žemės ploto 
ir apie 150,000 gyventojų.

Klaipėdos uostas Lietuvos 
ekonominiam gyvenimui ir 
gerbūviui turėjo daug dau
giau svarbos, negu Vilnius 
su savo blizgančiomis baž
nyčiomis ir alkanais uba- 
gynais. Klaipėdos uostas 
buvo Lietuvos durys į pla
tųjį pasaulį ir jo pagerini
mams Lietuva buvo jau- su
dėjusi milionus litų, todėl 
jo netekimas buvo ir tebėra 
labai skaudi Lietuvai skriau
da.

Na, o kaip dabar klaipė
diečiai jaučiasi po Hitlerio 
valdžia?

Associated Press, agentū
ros korespondentas Loch- 
ner praneša, kad* pereitą 
šeštadienį Klaipėda iškil
mingai minėjo vienų metų 
sukaktį nuo Hitlerio Klaipė- 
don įžengimo. Jis Įžengė te- 
nti 1939 metų 23 kovo die
ną.

Oficialiai, žinoma, klai
pėdiečiai turi džiaugtis ir jie 
tą džiaugsmą neblogiausia 
nudavė. Bet korespondentas 
pažymi, kad savo širdyse 
Klaipėdos žmonės neturi 
kuo džiaugtis. Visų pirma, 
jiems dabar reikia nešti Vo
kietijos karo naštą. Vyrai 
imami armijon. Maisto trūk
sta ir jo kainos labai pakilo. 
Be valdžios žinios ūkinin
kas negali nei paršo pasker
sti, nei kiaušinio suvalgyt.

įžengęs Klaipėdon metai 
atgal Hitleris daug ko žadė
jo, bet tie prižadai neišsi
pildė. Jisai pasakė, pavyz
džiui, kad Klaipėdos pri
jungimas priė “faterlancio,” 
tai; esąs jau paskutinis jo 
žygis. Daugiau jis nieko ne
pulsiąs ir jokių žemių nerei
kalausiąs. Ir jis pridūrė: 
“Vokiečių tauta nenori nie
ko skriausti.”

Bet tuos žodžius Hitleris 
neužilgo pats sulaužė. Ne
užilgo jisai užpuolė Lenkiją 
ir tuo budu į vėlė Vokietiją į 
karą su Anglija ir Francu
zija. Šito karo sunkumai da
bar užgulė ir Klaipėdos kra
što žmones.

Bet tai da ne viskas.
Bijodamas, kad anglai su 

franeuzais neužpultų Vokie
tijos per Baltijos jurą, Hit
leris pakurstė Staliną užimti 
Baltijos pajūry visas strate
gines vietas, visus svarbiuo
sius uostus. Trys silpniau
sios Pabaltijo valstybėlės 
sutiko savo apsaugos punk
tus rusams užleisti, bet viena 
jų pasipriešino, todėl tarp 
Suomijos ir Rusijos turėjo 
kilti baisiai kruvinas ir nuo
stolingas karas.

Kadangi Francuzija ir 
Anglija nedavė užpultajai 
Suomijai jokios pagalbos, 
tai Anglijoj ir Francuzijoj 

pralyti ir Lenkiją. Jeigu jis 
butų prisilaikęs pasakyto 
Klaipėdoj žodžio, tai šian
dien karo gal visai nebūtų 
buvę.

Molotovas Vyksiąs 
Pas Hitlerį.

Žinios iš Berlyno sako, 
kad šią sąvaitę tenai laukia
ma Sovietų Rusijos premje
ro Molotovo atvykstant. 
Nors Berlyne, kaip ir Mask
voje, valdžia jokių paaiški
nimų savo žmonėms nei už
sienio spaudai neduoda, ta
čiau i*usų atstovybėj Berly
ne ir Vokietijos užsienio rei
kalų ministerio Ribbentropo 
ofise esą daromi pasiruoši
mai “aukštam svečiui” pri
imti. Iš to ir, daroma išvada, 
kad tas “aukštas svečias” 
busiąs Molotovas iš Mask
vos. T’ 4 k -■ < ■

Korespondentai spėja, kad 
jo kelionės tikslas esąs su
dalyti Romos-Berlyno-Mas- 
kvos trikampį aplink Balka
nus, kad neįleidus tenai An
glijos ir Francuzijos įtakos. 
Kadangi su Mussoliniu Hit
leris jau turėjo slaptą pasi
tarimą, tai dabar esųs reika
lingas Hitlerio pasitarimas 
su Molotovu.

Kam Rusai Perka 
Varį Amerikoj?

Anglija susirūpino pagy
vėjusią Sovietų prekyba su 
Amerika. Nors Amerikoj y- 
ra neva paskelbtas “mora
lus embargo” Rusijos pre
kybai, kas reiškia, kad pre
kybininkai neturėtų karo 
medžiagos Rusijai pardavi
nėti, tačiau jie to nepaiso. 
Anglijos parlamente perei
tą sąvaitę buvo iškeltas fak
tas, kad per 1939 metus So
vietų Rusija pirko labai 
daug gazolino Amerikoj. Gi 
dabar ji pradėjusi čia smar
kiai pirkti varį, kuris labai 
reikalingas karo pramonei. 
Anglai yra įsitikinę, kad Ru
sija čia lošia vokiečių anni- 
jos agento rolę: ji perka A- 
merikoj karo medžiagą ir 
pristato ją Hitlerio armijai, 
kuri kariauja prieš Angliją 
ir Prancūziją. Todėl alian- 
tai dabar ruošiasi užblokuo
ti Vladivostoką, kad nišai 
negalėtų pro jį gabenti karo 
medžiagos Vokietijai.

AMERIKOS ŽYDAI SU
KĖLĖ $11,100,000.

Komercijos Departamen
tas Washingtone praneša, 
kad pereitais metais Ameri
kos žydų organizacijos su
rinko ir išsiuntė saviškių pa
šalpai $11,100,000. Iš viso 
pereitais metais Amerikos 
žmonės davę labdaringiems 
tikslams užsieny $40,000,- 
000. Protestonų organizaci
jos davė $16,500,000. Ma
žiausia davę katalikai, nes 
vos tik $2,300,000.

Rusai Nori Maisto 
iš Suomijos.

Maskvos žiniomis, pereitą 
subatą rusų kareiviai jau 
užėmė 'Suomijos uostą Han- 
ko ir tuoj iškėlė savo vėlia
vą su kuju ir piautuvu. Bet 
Hankoj nesą kas nei kalti, 
nei plauti. Miestas visiškai 
sunaikintas pačių rusų bom
bomis iš orlaivių ir gyvento
jai visi iš tenai pasitraukė. 
Rusai paėmė nuomon 33 
metams tik griuvėsius, už 
kuriuos kas metai mokės 
Suomijai po 8,000,000 suo
miškų markių nuomos. A- 
rnerikos pinigais tai reiškia ' 
apie $144,000. Per 33 metus 
rusai turės atstatyti uostą, ; 
kuij patys sugriovė. Pagal 
sutartį, po 33 metų jie turės 
iš tenai vėl pasitraukti; bet 
ar pasitrauks, tai niekas ne
žino. Tuo tarpu rusai užėmę 
sunaikintą miestą neturi ko 
valdyt ir nori skubiai pada
ryti su Suomija prekybos 
sutartį, pagal kurią galėtų 
nusipikrti Suomijoj valgo
mųjų daiktų. Be to, rusai no- 
ri gauti iš Suomijos popieros , , Ar ne liūdna, kad dvi dar- 
ir lengvos mašineriios. Šuo- bininkų organizacijos nega
ndų mašinos esančios labai susitaikyti! 
geros, nes jie turi gerai išla
vintų mechanikų. Kanada Turės Naują 

_ Parlamentą.
Šį antradienį, kai “Kelei

vis” eina spaudon Kanados 
gyventojai uXJnkasi naują 
parlamentą. Galutiniai rin- 

y* kimų daviniai gal nebus ži- 
’’ nomi iki 1 balandžio, bet iš

Japonija Žinanti 
Karo Pasekmes.
Pereitą sąvaitę Japonijos 

seime buvo pastatyta vy
riausybei keliatą įdomių 
klausimu. Vienas jų buvo ‘bJ. nH=iHtomaJ<kad
toks: “Ar Jungtinių Valsti- aalno?uvo P.981^0^’.^01 
jų laivyno didinimas ir pas
kutinė Welles’o kelionė Eu
ropon nėra įrodymas, kad 
aliantai bus sumušti?” O an
tras klausimas toks: “Ka
dangi Vokietija ir Italija 
pripažįsta mums teisę užim
ti Kiniją, tai ar nebūtų iš
mintinga Japonijai veikti su

liberalų partijos valdžia su 
premjeru Mackenzie Kingu 
priešaky gali būt sumušta, 
ši valdžia susidarė 1935 me
tais, kuomet liberalų partija 
laimėjo rinkimus. Bet kilus 
Europoje karui ir Kanadai 
atsistojus Anglijos pusėj, 

| Kingo vyriausybė buvo ašt- 
„ ----------  rįaį kritikuojama, kad nepa-
jomis išvien. rodo pakankamai veiklumo.

Į aituos paklausimus uz- yociėl King parlamentą pa
dienio reikalų ministeris Ari- į leido ir pa*k£lbė naujus 

kad Japonijos vai- kimus, kurie turėtų parodyt, 
zmanti tikrai kuo da- ar j0 vajdžia turi pasilikti, 

baltinis Europos karas pasi- ar užleisti vietą konservato- 
Į)al£s n ylsal.neno_ni?tl 1 J* rių partijai, kuriai vadovau- 

i™, „ —- ja^obeiį j Manion
Į Kanados parlamentą ren

kama 245 atstovai. Rinki
muose dalyvauja apie 10 vi
sokių partijų, kurios stato iš 
viso 672 kandidatu. Bet ki- 

i, tos partijos nedidelės ii- dau-

kištis. Bet kuri pusė, jo ma
nymu, laimės, jis atsisakė 
aiškinti.

KOMUNISTŲ BYLA 
FRANCUZIJOJ.

Žinios iš Paiyžiaus sako, 
kad 44 buvusių parlamento Į gumos parlamente negali 
komunistų narių byla dar,sudalyti, todėl lenktynės ei- 
tebeina. Ją sprendžia ka- na tik tarp dviejų didžiųjų 
riuomenės teismas prie už- Kanados partijų — liberalų 
daiytų durų. Jie kaltinami ir konservatorių. Galinčių 
tuo, kad spausdino ir plati- balsuoti piliečių Kanadoj 
no priešvalstybinę propa- yra apie 6,600,000, bet visi, 
gandą, kurstydami visuo- žinoma. nebalsuos, ypač 
menę priešintis armijai ir šiuo laiku, kuomet Kanadoj 
tuo budu padėti valstybės siaučia baisios sniego pūgos 
priešui — Vokietijai. Teis- ir kai kuriose vietose žino
mas posėdžiavo ir didžiąją j nes visai negali išeit iš na- 
subatą. | mų.

ANGLIJOS POLICIJA DA- MAIŠTAS KINIEČIU AR- 
BOJA KOMUNISTUS. MIJOS KALĖJIME.
Anglijos vidaus reikalų šunčuno kalėjime, Pietų

ministeris pasakė parlamen- Kinijoj, kiniečių armijos 
te, kad šalies policijai esą į- • kalėjime yra uždaryta apie 
sakyta daboti komunistus, 200 žmonių už sąmokslavi- 
kad jie neplatintų pro-naciš- mą su japonais. Pereitą są

vaitę kažin kas paskleidė o ___ ___ „
tarp tų kalinių prasimanytą sveikas, todėl ir visas laivo 
gandą, buk į tą miestą jau “*1 x 1 “
atėję japonai, ir kaliniai nu
tarė iš kalėjimo išsilaužti. 
Kilo maištas, per kurį tris 
kalinius sargai nušovė ir 
daug sužeidė. Po to da buvo 
paimti ir sušaudyti 7 šito 
maišto lyderiai.

kad jie neplatintų pro-naciš- 
kos propagandos.

UPELY RADO ŽMOGAUS 
LAVONĄ.

Dudley, Mass. — Pereitą 
sąvaitę vaikai čia rado upe
ly žmogaus lavoną. Nustaty
ta, kad tai buvo Vincentas 
Baran, 75 metų amžiaus len
kas.

Gormanas Traukia Francuzijoj Susida- 
Teisman CIO.

Federeišių unijos viršinin
kas reikalauja $103,719 už 
“įžeidžiančią” rezoliuciją-
Kapitalistų spauda pra

neša, kad Francis J. Gor- 
man, United Textile Work- 
ers unijos pirmininkas, pa
traukęs teisman CIO, reika
laudamas $100,000 atlygini
mo už jo asmėns “apšmeiži
mą” ir $3,719 už kokias ten 
senas sąskaitas, kurias CIO 
esanti skolinga jam.

Gormano advokatas Taf
tas'paaiškinęs spaudai, kad 
Gormanas jaučiasi esąs ap
šmeižtas kažin kokios rezo
liucijos, kurią CIO priėmu
si. Dėl to apšmeižimo jis tu
rėjęs daug nuostolių ir todėl 
norįs $100,000 “atlygini
mo.”

United Textile Workers 
unija, kurios pirmininku yra 
Gormanas, priklauso Ame
rikos Darbo Federacijai, o 
tarp Federacijos ir CIO eina 
atkakli kova audėjų tarpe.

rė Nauja Vyriausybė
Daladier’o vyriausybė 

Francuzijoj jau nuversta. Ją 
nuvertė parlamentas užtai 
kad negana smarkiai kovojo 
prieš Vokietiją ir Rusiją. 
Naują kabinetą sudarė Paul 
Reynaud, kuris pasikvietė ir 
5 socialistus. Socialistai, ku
rie yra didžiausia Francuzi- 
jos parlamente, nutarė jo 
valdžią remti, bet jai prie
šingi klerikalai ir kiti reak
cininkai ; todėl balsuojant 
pasitikėjimo klausimą, už 
valdžią balsavo tik 268 par
lamento atstovai; prieš bal
savo 156 ir 111 visai nebal
savo. Nebalsavusieji skaito
mi prie opozicijos, todėl 
opozicijos pasidaro 267 at
stovai. Nors tai labai didelė 
opozicija, tačiau naujoji 
valdžia nutarė eiti paskirtas 
jai pareigas.

Amerika Išvystė Mil 
i žinišką Bombanešį.
Gali skristi 6,000 mylių ir 

neiti 28 tonus bombų.
Karo Departamentas Wa- 

shingtone išleido praneši
mą, kad šios šalies armijai 
esąs išvystytas visiškai nau
jas bombanešio tipas, kuris 
galįs skristi daugiau kaip 
6,000 mylių, nešdamas 28 
tonus sprogstamosios me-! 
džiagos ar bombų. Jis galįs Į 
nulėkti iš Amerikos į Euro
pą, subombarduoti tenai 
miestą, ir galįs sugiyžti at
gal niekur nesustodamas. 
Jis esąs varomas keturiais 
motorais, kurie išvystą 24,- 
000 arklių jėgos. Jo įgula 
susidedanti iš 10 karininkų 
ir kareivių. Pastatyti šitą 
skraidomąją tvirtovę kai
nuoją daugiau kaip 1,000,- 
000. Šitokius bombanešius 
Amerikos armijai statysian
ti Douglas Aircraft orlaivių 
dirbtuvė.

“Graf Spee” Busiąs
Iškeltas.

Šiomis dienomis Bostono 
uostan atėjo iš Buenos Aires 
laivas “Mormacpenn,” ku
rio kapitonas Barrett papa- 

1 šakojo įdomių dalykų apie 
garsųjį vokiečių karo laivą 

| “Grafą Spee,” kuris Hitlerio 
įsakymu buvo naciu vokie
čių nuskandintas Montevi- 

! deo uoste, Pietų Amerikoj, 
' kur jis buvo pasislėpęs nuo 
anglų laivyno ir negalėjo 
išeiti. Kapitonas Barrett sa
ko, kad nuskandintąjį vo
kiečių laivą viena firma nu
pirkusi už $6,000, tikėdamo- 

I si iškelti jį ir suvartoti kaip 
'geležies laužą. Laivas buvo 
vokiečių uždegtas ir nu«ken- 

| do liepsnodamas ir didžiau
sių ekspliozijų lydimas, to
dėl buvę manyta, kad jis vi
sas suardytas ir niekam dau
giau netiksiąs, kaip tik 
“džionkui.” Bet dabar nusi
leidę narai ištyrė jį ir atra
dę, kad laivas apardytas tik 
iš viršaus, kur buvo nedideli 
amunicijos magazinai. Gi 
pats didysis amunicijos ma
gazinas laivo viduje išlikęs 

I

vidus esąs tvarkoje, mašinos 
nesugadintos, tik gal kiek 
aprūdijusios. Kap. Barret 
sako, kad firma, kuri tą lai
vą nupirko, padalysianti di
delius pinigus, nes anglai 
jau tik laukia, kad jis butų 
iškeltas.

Suomija Skelbia Pasauliui 
Padarytus Jai Nuostolius
Wagnerio Įstatymas
Laimėjo.

Stambaus kapitalo agentai 
darė Washingtone didžiau
sių pastangų, kad Wagnerio 
įstatymas butų panaikintas 
ar bent taip pakeistas, kad 
Darbo Santikių Taiyba ne
galėtų kištis į darbdavių- 
darbininkų reikalus. Fabri
kantų pastangomis buvo net 
išrinkta Kongreso komisija, 
kad “ištirtų” Darbo Santi
kių Tarybos veiklą ir paro
dytų, kiek šita įstaiga yra 
“žalinga” industrijai. Buvo 
jau įnešti ir keli biliai prieš 
Wagnerio įstatymą. Bet 
Kongreso komisija darbo 
reikalams pereitą sąvaitę 
nutarė visus tuos bilius at
mesti. Vietoj to, priimta re
komendacija Darbo Santi
kių Taiybą dar praplėsti, 
pridedant prie jos du nauju 
nariu, kad iš viso butų pen
ki. Iki šiol buvo tiys. Tai yra 
netikėtas smūgis darbininkų 
išnaudotojams.

Prašo $1^00,000,000 
fVPA Darbams.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tonan buvo nuvykęs New 
Yorko majoras La Guardia 
prašyti Kongresą ir prezi
dentą Rooseveltą, kad pa
skirtų bent $1,500,000,000 
WPA darbams per ateinan
čius metus. La Guardia sa
ko, kad visos šalies majorų 
konferencija, kurios jis yra 
prezidentu, apsvarsčiusi 
bendrą padėtį ir atradusi, 
kad dabar turimieji WPA 
darbams pinigai pasibaigs 
apie liepos mėnesio pradžią, 
ir jeigu Kongresas nepaskirs 
bent pusantro biliono dole
rių tiems darbams tęsti, tai 
po 1 liepos teksią paleisti 
neihažiau kaip 1,400,000 
darbininkų, kuriuos palaiko 
viešais darbais WPA.

60,000 BATSIUVIŲ LAI
MĖJO 36 CENTŲ MI

NIMUMĄ.
Alg;ų ir valandų adminis

tratorius Washingtone nu
statė batsiuviams 35 centų 
į valandą algos minimumą, 
kuriuo galės naudotis 60,- 
000 batsiuvių Naujoj Angli
joj ir St. Louis apylinkei. 
Unijų vadai sako, kad iš vi
so avalinės pramonėj dirba 
240,000 darbininkų, bet 
daugumos jų šitas minimum 
nepaliečia, nes jie dirba to
kiose vietose, kur pragyve
nimas pigus ir toks “aukš
tas” miiiimum jiems nesąs 
reikalingas.

Iš tų 60,000, kuriems tai
komas 35 centų minimum, 
21,000 esą Naujoj Anglijoj, 
būtent: 12,000 Massachu- 
setts valstijoj, 5,Q00 New 
Hampshire valstijoj ir 4,000 
Maine’o valstijoj.

Fa 11 River, Mass.—Šį pa- 
nedėlį popiet čia buvo kilęs 
didelis gaisras, kuris nušla
vė 3 dirbtuves, sunaikino du 
gyvenamuoju namu ii* apie 
20 kitų trobesių apdegė. Ug
niagesiai buvo sušaukti net 
iš Rhode Island valstijos. 
Gaisrui įsisiūbavus, apie 
200 šeimynų turėjo bėgti iš 
savo namų.

I TURTO SUNAIKINTA UŽ 
$36,000,000.

Be to, krito 15,000 vyrų, pa* 
likdami 10,000 našlių ir 

30,000 našlaičių.
Pereitą subatą Suomijos 

vyriausybė oficialiai paskel
bė, kiek per 3Lj mėnesių 
Rusijos karas padarė mažu
tei suomių tautai nuostolių.

Ginant savo šalį nuo 50 
kartų skaitlingesnių užpuo
likų, krito daugiau kaip 15,- 
000 Suomijos vyrų. Jie pali
ko tarp 8 ir 10 tūkstančių 
našlių, tarų 20 ir 30 tūkstan
čiu našlaičių.

Be pastogės liko 525,000 
žmonių.

Rusų orlaiviai numetė į • 
Suomijos miestus ir kaimui 
apie 64,000 bombų, kurio ’>, 
sunaikino 122 mūrinių i? 
1460 medinių namų. Be to, 
364 mūriniai ir 2619 medi
nių namų buvo apgriauta.

Bažnyčių sunaikinta 4 ir 
apardyta 5.

Rusai bombardavo 46 li
gonines, kurių 8 buvo sude
gintos, o 12 labai suardyta.

Nekilnojamojo turto nuos
toliai siekia 2,000,000,000 
suomiškų markių, kas Ame
rikos pinigais reiškia apie 
$36,000.000. Čia da neįskai
tytas atiduotų miestų ir že
mių nuostolis.

Vienas tik Viborgo mies
tas, suomiu valdžios apskai
čiavimu, buvo vertas $36.- 
000,000. Rusai šitą miestą 
visiškai sugriovė ir tuos 
griuvėsius Suomija turėjo 
jiems atiduoti. Iš viso Sovie
tai išplėšė iš Suomijos 40 - 
000 keturkampių mylių plo
tą žemių. Vadinasi, svetimų 
žemių bolševikai “nenori.”

Visoms šeimynoms, kurių 
namus rusai sudegino ir ku
rios pasitraukė iš rusų už
imamų plotų, demokratinės 
Suomijos respublikos vv- 
riausybė duos po 25 akrus 
žemės ir padės joms įsikurti.

VALDŽIA NESIKIŠA I 
VAIKŲ SANTUOKĄ.^
Fall River audeklinės dar

bininkas, 24 metų amžiau3 
Robertą, susituokė su Min- 
nie Hathaway, 14 metų am
žiaus mergaite, kurios moti
na nesenai mirė. Giminė; 
reikalavo, kad valdžia jų 
santuoką sulaikytų, bet val
džia atsisakė į tą reikalą 
kištis.

SPROGIMAS ORLAIVIŲ 
DIRBTUVĖJ SUŽEIDĖ 

9 ŽMONES.
United Aircraft korpora

cijos orlaivių dirbtuvėj, Eart 
Hartforde, pereitą sąvaitę Į- 
vyko gazolino sprogimą:, 
kuris sužeidė 9 darbininku ■. 
Sprogimas įvyko tame sky
riuje, kur bandomi užbaigti 
orlaiviai.

ANGLIJOJ YRA 74,000 
PABĖGĖLIŲ IŠ VO

KIETIJOS.
Anglijos vidaus reikalų 

sekretorius Anderson prane
šė pereitą subatą, kad iki 
šiol Anglijos policijos nuo
vadose užsiregistravo 75,- 
000 Vokietijos piliečių, ku
rie yra pabėgę nuo naciškos 
diktatūros.
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NORĖTV ŽINOTI, KUR 

YRA KUUSINEN.
Otto Kuusinen buvo Šuo- Haudies valdžia.

sidėjo su neatsakomingu pa
bėgėliu, pripažino jį “Suo- 

’j pa
sirašė su juo “nepuolimo su
tartį” ir paskelbė pasauliui, 
kad kitokios valdžios Suo- 

! mijoj ji nepripažįstanti ir 
| neisianti su ja į jokias dery- 
i bas.
i O dabar, nesuėjus nei ke- 
! turiems mėnesiams, visus 
į tuos pareiškimus reikėjo

surinkti, nes žmonės sensta, 
archyvai nyksta.”

Šie metai ’ skaitomi LSS 
jubilejaus metai; dė; to, kad 
jie yia jau 35-ti motut kaip 
Lietuvių Socialistų Sąjunga 
Amerikoje buvo Įkurta.

mijos komunistų vadas. Bet 
apie 20 metų atgal jis pabė
go nuo Suomijos teismo kaip 
valstybės išdavikas, nes gin
kluoto maišto pagalba norė
jo nuversti tautos pastatytą I 
vyriausybę, ir nuo to laike į 
gyveno Maskvoje.

Pereitą rudenį, kaip So- ti • ikg. pripažin-ti 
te ?eSikaZP rusutZl“a‘in* vai-

atsivežė pabėgėlį Kuusin<mą 

pagal Maskvos nurodymą,, 
sudarė “Suomijos liaudies I 
valdžią,” kurios vardu tuo- j 
jaus pasirašė ir “nepuolimo1 
sutartį” su Molotovu, “ati
duodamas” Rusijai visą 
Suomiją.

Bet vėliau pasirodė, kad 
Suomija šitų komedijų ne
paiso ir rusams nepasiduo
da. Rusija iškariavo pusket
virto mėnesio, pražudė bai
siai daug savo raudonar
miečių, ir vistiek Suomijos 
neįveikė. Vietoj Kuusineno 
“valdžios,” Maskva turėjo 
taikytis su demokratine 
Suomijos valdžia. O Kuusi- 
nenas su savo “valdžia” iš
garavo kaip kamparas. To
dėl “Naujoji Gad^ė” norė
tų žinoti, kur jis dabar yra. 
Girdi:

“Kas galėtų pasakyti, kur i 
šiandien randasi Suomijos j 
‘liaudiška valdžia,’ kurios prie- i 
kyje stovėjo Otto Kuusinen? ’ 

“Su ta ‘valdžia’ Maskva bu- Į 
vo padarius ‘nepuolimo sutar- i 
tį’ ir sakė, kad Helsinkio ‘bal- ■ 
tagvardietiška valdžia’ busian-. 
ti ištaškyta.

“Helsinkio valdžia liko neiš- 
taškyta, su ja Maskva padarė 
taiką. Tai kur draugas Stali
nas draugą Kuusineną padėjo? 
Ar po velėna?

“Bimba, Mizara, Pruseika, 
ar kitas gerai painformuotas 
stalincas galėtų šitą misteriją 
išaiškinti—ko jie tyli?”

Amerikos žinių agentūra, į 
United Press, kovo 14 d. 
praneša, kad Stokholmo 
dienraštis “Aftonbladet” iš-1 
spausdinęs iš Maskvos šito
kią žinią apie Kuusineną:

“Kuusinen su ,visu savo ka
binetu ir vįsa suomiška Komu
nistų Internacionalo sekcija 
prapuolė be jokios žinios, čia 
(Maskvoje)' eina gandai, kad 
visi jie yra sušaudyti.”

Patikrinti tuos gandus, ži- i 
noma, negalima, nes bolše- ‘ 
vikų valdžia viską slepia, o 
laisvos spaudos, kuri galėtų 
teisybę paskelbti, Rusijoj 
visai nėra.

Mes tačiau nei kiek nesi-i 
stebėtume, jeigu Kuusinen; 
ištikrujų butų jau “likviduo-l 
tas,” nes jau ir anksčiau bu
vo žinių, kad Stalinas liepęs 
jį ir visą jo “liaudies val
džią” areštuoti už įvėlimą 
Rusijos į karą. Mat, Kuusi
nen su savo sėbrais buvo už
tikrinę Staliną, kad Suomi
jos žmonės esą labai nepa
tenkinti savo “baltagvardie
čių valdžia” ir tuojau ją nu
versiu, kaip tik pamatysią 
raudonarmiečius ateinant. 
Stalinas tam patikėjęs ir lie
pęs raudonajai armijai žy
giuoti Suomijon “darbinin
kų liuosuot.” Bet kai Suomi
jos darbininkai pradėjo pil
ti raudonarmiečiams į kailį, 
Stalinas pamatė, kad Kuusi
nen įklampino jį baision 
avantiuron. Taigi, nei kiek 
nebūtų nuostabu, jeigu Kuu
sinen butų jau gavęs užtai 
kulipką.

Ištikrujų, mes nežinom, 
kuri valdžia butų tiek savo 
politika pasaulio akyse susi
kompromitavusi, kiek Mas
kva susikompromitavo Suo
mijoj. Didžiausia, galima 
sakyt, pasaulio valstybė su-

Ar gali būt didesnė gėda?

“TURĖSIME ŠVENTĄ 
LIETUVI.”

Klerikalų “Draugas” pra
neša davatkoms linksmą 
žinią. Esą numatoma mirusį 
lietuvį arkivyskupą Matu
levičių įrašyti į visų šventų
jų litaniją.

Matulevičius mirė 1927 
metais ir kai kurios davat
kos, kurios už jį ščyrai mel
dėsi, jau susilaukusios iš jo 
“prašytų malonių.” Buvę 
jau nemaža ir “stebuklų.”

Taigi, jeigu visos tos da
vatkos ir brostvininkai susi
rinks ir paliudys, kad numi
ręs marijonų “generolas” 
Matulevičius tikrai darąs 
stebuklus, tai jis busiąs pa
keltas į šventuosius.

Paaiškinęs, kaip tai butų 
1 gera turėti dangaus karaly- 
i stėje savo tautos atstovą, 
I “Draugas” baigia:

“Lietuvių tauta džiaugiasi 
i turėdama naują 
. šventuosius.

“Kiekvienam 
lietuviui katalikui 
tis kad ko greičiau tas įvyktų.

Bet gaila, kad “Draugas” 
nepaaiškina, kodėl į šven
tuosius niekados nepatenka 
nei vienas zakristijonas, ku
ris visą savo amžių Dievui 
žvakes žibina, ir nei viena 

j davatka, kuri kruvinais ke- 
, bais stacijas eina, bet vis 
karalaičiai (šv. Kazimie
ras), vyskupai ir kitokie bi
zūnai?

SUĖDĖ ATSTATYMO 
BENDROVĘ, O DABAR 

LENDA PRIE SLA.
“Naujoji Gadynė” paste

bi, kad iš Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės turto, kurio 
buvo sukelta Amerikoje 
$360,000, liko tiktai 5 nuo
šimčiai.

Ir toliau laikraštis stebisi, 
kad tie žmonės (tautininkai 
ir sandariečiai), kurie suėdė 
Atstatymo Bendrovę—

“...šiuo tarpu garsiai kalba 
apie pavojus SLA. Jie siūlosi j 
Susivienijimo gelbėtojus!

“Pondie, apsaugok Susivie
nijimą — nuo ‘pavietrės, bado, 
maro’ ir tokiu gelbėtoją!”

Ištikro, Atstatymo Ben
drovės afera neturėtų būti 
taip lengvai musų visuome
nės užmiršta. Šita bendrovė, 
kiek mums žinoma, jokio 
biznio neturėjo, todėl jos 
pinigų žlugimą negalima 
aiškinti biznio nepasiseki
mu. Tai kokiu budu jie ga
lėjo žūti, jeigu jos vedėjai 
nepravalgė ir nepragėrė jų?

Sukčiai turėtų užtai atsa
kyti prieš teismą.

Į

Manievrai Ant Ledo.
KELEIVIS  ̂SO. BOSTON.

šis vaizdelis parodo Olandijos kareivius darant karo prati
mus ant ledo. Jie čiuožia pačiūžomis.

ROOSEVELTAS NUBRAUKĖ NOSĮ 
POLITIKIERIAMS.

kandidatą j

nuoširdžiam 
reikia mels-

M

Lipdo Maskvos-Ber- 
lyno-Romos Bloką.

Kas Pirma Mirs?

RAGINA RINKTI LSS IS
TORIJAI MEDŽIAGĄ.
“Keleivy” jau ne syki bu

vo rašyta, kad vertėtų pra
dėt rinkti medžiagą Lietu
vių Socialistų Sąjungos isto
rijai. Šito labai pageidauja 
ir Lietuvos socialdemokra
tai. Drg. Bielinis jau kelis 
kartus rašė “Keleivio” re
daktoriui šituo reikalu. Jie 
sutiktų išleisti musų Sąjun
gos istoriją Lietuvoje, kad 
tik mes surinktume jai me
džiagą.

Dabar šituo klausimu pra
bilo ir “Naujoji Gadynė.’’ Ji 
sako:

“Amerikos lietuviai socialis
tai nuo pat savo organizacijos 
įsteigimo iki bolševikų perver
smo buvo pati kultūringiausia 
ir stipriausia lietuvių išeivijos 
pusiau politinė organizacija. 
Jinai gyvuoja ir šiandien... Nė
ra abejonės, kad jinai gyvuos 
kol tik gyvuos lietuvių išeivija 
Amerikoje. Bet to neužtenka. 
Jinai yra įdėjus neįkainuoja
mą turtą į amerikiečių lietuvių 
pažangą ir nemažai pagelbėjus 
Lietuvos liaudžiai kovot prieš 
carizmą ir už Lietuvos nepri
klausomybę. Todėl jau metas 
rimtai susirūpinti rinkimu 
LSS istorijos. Tūlas laikas at
gal tą klausimą buvo iškėlęs 
‘Keleivis.’ Mes tuomet siūlėme, 
kad LSS Centro Komitetas į- 
pareigotų kur‘ nors savo narį 
ar pašalinį rinkti medžiagą. 
Tos nuomonės laikomės ir da
bar, tik norime pabrėžti, kad 
ypač šie, jubilėjiniai, metai yra 
pats patogiausias laikas ruoši
mui LSS istorijos. Juo ilgiau 
lauksime tuo bus sunkiau ji

Gali būt, kad visa tai yra 
tik blofas aliantams pagąs
dinti, bet Berlynas garsiai 
triubija, kad Europoje tik
rai busiąs sudarytas fašistiš
kų valstybių karo blokas su 
Sovietų Rusija.

Pereitą sąvaitę Rusijos 
ambasadorių naciai orlaiviu 
nulėkdino iš Berlyno į Mas
kvą, sudarydami tuo budu 
įspūdį, kad jis nusivežė la
bai svarbių Hitlerio planų 
Stalinui ir Molotovui ap
svarstyti.

Berlyne yra skleidžiami 
gandai, kad Sovietų Rusijos 
santikiuose su fašistiškomis 
valstybėmis greitai įvyksią 
labai didelių ir svarbių per
mainų.

Vokietijos spauda plačiai 
rašo apie tą puotą, kurią na
cių pasiuntinys Maskvoje, 
grovas Schulenburgas, iškė
lė anądien Molotovo garbei. 
Tai esąs įrodymas, kad tarp 
Berlyno ir Maskvos prasi
deda tikrai bičiuliški santy
kiai. Ir todėl esą galima ti
kėtis, kad Maskva įneis į 
Romos-Berlyno ašį ir visų 
trijų valstybių politika bu
sianti galutinai suvieno
dinta.

Metai atgal šitokios kal
bos butų laikomos juokais, 
bet šįmet gali būt ir ne juo
kai. Metai atgal, kas gi butų 
tikėjęs kad bolševikiška Ru
sija susibroliaus su fašistiš
ka Vokietija ir abidvi išvien 
sudraskys ir pasidalins Len
kiją? O vis dėl to tas įvyko. 
Taigi galima laukti ir dau
giau staigmenų.

PRAŠO MAISTO LENKI
JOS GYVENTOJAMS.
Norman H. Davis, Ameri

kos Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijos pirmininkas, ga
vo iš Ženevos telegramą, 
kad vokiečių ir įusų užimtoj 
Lenkijoj tūkstančiai žmonių 
badauja ir jiems reikalinga 
greita pagalba. Raudonojo 
Kryžiaus organizacija rūpi
nasi gauti maisto Amerikoj.

FRANCUZAI SUNAIKI
NO 58 VOKIEČIU OR

LAIVIUS.
Francuzų karo vadovybė 

oficialiai paskelbė, kad nuo 
pereitų metų rugsėjo 3 die
nos, kaip prasidėjo karas, 
iki šių metų kovo 10 dienos 
francuzai nušovė žemėn ir 
sunaikino 58 vokiečių orlai
vius.

Propaganda prieš orlaivių 
prekybą susmuko.

Amerikoje yra daug gai
valų, kurie priešingi bet ko
kiai pagalbai franeuzams ir 
anglams. Pirmoj eilėj čia ei
na airįai politikieriai, kurie 
labai neapkenčia Anglijos. 
Paskui yra visokių reakci
ninkų, kurie simpatizuoja 
fašistiškai Vokietijai. Visi 
šitie elementai norėtų, kad 

i Anglija per šitą karą butų 
i sumušta, todėl jie neriasi iš 

kailio matydami, kad Ame
rika parduoda Anglijai ir 
Francuzijai ginklus ir viso- 

! kią karo medžiagą, o Vokie
tija negali nieko iš Ameri
kos parsivežti, nes Anglijos 

i. laivynas kontroliuoja jūres. 
! Todėl airiai ir kiti Vokieti- 
i jos šalininkai pasiryžo su- 
. trukdyti Amerikos orlaivių 

pardavinėjimą Anglijai ir 
Francuzijai. Šitą savo šlykš
tų darbą jie pridengė pa
triotizmo skraiste. Jie pra
dėjo kelti riksmą, kad orlai
vių pardavinėjimas sveti
moms valstybėms silpnina 
Amerikos apsigynimą ir 
prie to da išduoda Amerikos 
orlaivių paslaptį sveti
miems. Girdi, kam dar lai
kyti sargybą ir saugoti orlai
vių dirbtuves nuo svetimų 
valstybių šnipų, jeigu mėš 
parduodam svetimoms vals
tybėms gatavus orlaivius?

Kad daugiau šitą klastin
gą propagandą išpusti, de
mokratijos priešams pavyko 
susirasti pritarėjų ir Kon
grese. Tūli kongresininkų 
gal ir nesuprato, kad šitos 
propagandos tikslas yra pa
dėti Hitleriui karą laimėti. 
Per neapsižiūrėjimą, matyt, 
į šitą “skymą” buvo įtrauk
tas ir senatorius La Follet- 
tas, kurį, rodos, negalima į- 
tarti simpatizuojant Hitle
riui. Vis dėl to ir jis sutiko, 
kad orlaivių pardavinėji
mas turi būt ištirtas ir, gal 
būt, sustabdytas. Ir taip 
Kongrese buvo paskirta ko
misija “orlaivių prekybai iš
tirti.” Pereitą sąvaitę jau 
turėjo įvykti Washingtone 
pirmas tos komisijos pasė
dis, į kurį buvo pakviestas 
pasiaiškinti Karo Departa
mento sekretorius Wood- 
ring, generalinio štabo vir
šininkas gen. Marshall, ar
mijos aviacijoj korpuso vir
šininkas gen. Arnold ir visa 
eilė kitų aukštų pareigūnų. 
Jie turėjo pasakyti tai komi
sijai, ar šios šalies armijai 
orlaivių daugiau jau nebe- 

Į reikia, ir ar jie pritaria par- 
Į davinėti Amerikos karo or- 
(laivius svetimoms valsty- 
1 bėms? Jų parodymais norė-

šiomis dienomis 
SLA nariams, 

I adresais, yra siuntinėjami;
šitokiu antgalviu šmeižto la- j iimo priimtas būdas mortgi- 
peliai. Pašto antspaudas pa- čių paskoloms teikti ir mes 
rodo, kad jie siunčiami iš atkreipiam į tai ypatingą 
Sodus, Mich., kur gyvena 
p. J. J. Bachunas, kuris nori 
tapti SLA iždininku.

Šituose lapeliuose yra 
šlykščiai šmeižiama SLA 
valdyba, tik, žinoma, ne vi
sa. Dabartinis sekretorius 
p. Vinikas ir iždo globėjas 
p. Mockus, kuriedu turi nuo 
Smetonos po medalį, esą 
“fain” vyrai ir turėtų pasi
likti savo vietose. Bet prie 
jųdviejų būtinai turėtų bu! 
išrinktas iždininku p. Bačiu- 
nas, stambus Atstatymo 
Bendrovės akcininkas—tos 
bendrovės, kuri taip skan- 
dališkai pražudė arti pusės 
miliono sunkiai musų žmo
nelių uždirbtų dolerių!

Na, ir prie šitos pp. Bačiu- 
no-Viniko-Mockaus kompa
nijos magaryčioms turėtų 

i būt dar išrinktas prezidentu 
i p. Laukaitis, taipgi meda- 
i liuotas Smetonos “kavalie- 
• rius.”

Tuomet SLA gyvuosiąs ir 
klestėsiąs.

O jeigu šitie medaliuoti 
ponai nebusią išrinkti, tai 
SLA galėsiąs mirti—mirti 
pirma negu jus, ir tada ne
bus kas išmokėtų jums po- 

, mirtinę, jeigu jus esat SLA 
i narys.

Iš kurgi jie žino, kad SLA 
gali mirti? Gal jie taip 
sprendžia iš Atstatymo Ben- 

, drovės, kuri jų plauko “spe
cialistams” vadovaujant su
silaukė giltinės dalgio?

Ne! Jie sako, kad SLA 
išpranašavęs

visiems Departamento viršininkui 
“Tėvynės” i Taggartui sako:

:iimfinoinmi1 “Mums patiko Susivieni-

ta sukiršinti visuomenę ir 
nustatyti ją prieš orlaivių 
pardavinėjimą.

Bet Rooseveltas nusuko 
šitai propagandai galvą. Pa
sišaukęs spaudos atstovus' 
jisai jiems priminė, kad jis i 
yra vyriausis ginkluotų ša
lies jėgų viršininkas, ir jis 
neklausysiąs jokių agitato
rių, ar galima orlaivius par-' 
davinėti, ar ne. Jeigu šalies, 
apsaugos klausimu reikalin
gas yra pasitarimas, tai tam 
tikslui esąs generalinis šta- mir, 1 . J16?18 . . -
bas, o ne kokių ten politikie- °Į'aku^s J1?’
rių komisijos. girdl» zlPotl kaL
, Ir toliaus prezidentas nu-1 nes J1® turi nemaža pa
rodė spaudos atstovams,' ..1S, . k^° M’
kad tie politikieriai neturi bingolų ir kitokių biznių, 
jokios nuovokos apie šalies Q ka? gi nežino jo poetiškos 
apsaugą. Orlaivių pardavi- 
nėjimas kaip tik stiprina^ o 
ne silpnina šalies apsigyni-1

toli Chicagos? Juk tai buvo 
w aukso kasykla. O kas

no jėgas, nes plečia orlaivių Liko tik dvo-
! pramonę. Nuo to laiko, kaip kianti vieta, kur Jurgelionis 
! Anglija ir Francuzija prade- '^vo kiaules miesto išmatom 
jo Amerikoj orlaivius pirkti. į 

į orlaivių gamyba čia pradėję 
' smarkiai plėstis. Ir jeigu pa
čiai Amerikai dabar prireik
tų daugiau orlaivių, ji galė
tų pasigaminti jų daug dau
giau ir greičiau, negu pirma.

Šitas prezidento pareiški
mas taip nubraukė politikie
riams nosis, kad Kongreso 
komisija, kurios pirmas;po
sėdis “orlaivių prekybai tir
ti” turėjo įvykti pereitą są
vaitę, atidėjo tą posėdį “ne
ribotam laikui.” Ji pamatė, 
kad ji ėmėsi žioplo darbo.

Į

SLAPTA VOKIEČIŲ RA-1 
DIJO STOTIS ANGLIJOJ.

Aną vakarą Anglijos 
žmonės nustebo išgirdę nau
ją radijo stotį, kuri savo pro
grama ir pranešimais buvo 
labai panaši į anglų oficiali- 
nę radijo stoties programą. 
Ši stotis muzikos programos 
pertraukos metu pradėjo ar
šią kalbą prieš Chamberlai- 
no vyriausybę.

Anglai pripažįsta, kad 
slaptosios radijo stoties pro
grama labai vykusiai suda
ryta. Bet spauda pastebi, 
kad jau vien tas faktas, jog 
vokiečiams prireikė statyti 

i specialią slaptą radijo stotį 
1 parodąs, kad kitos propa
gandos priemonės Anglijoje 
neturinčios pasisekimo, nors 
Anglijoje galima laisvai 
klausytis ir visų Vokietijos 
radijo stočių. Londone pri
menama, kad prieš kurį lai
ką veikė vokiečių slapta ra
dijo stotis francuzų kalba, 
kuri buvo netoli Karlsruhės.

I 
l

AMŽINOS DAINOS.
šioje knygutėje telpa 44 geriausių 

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir duinavimui. Kaina .... 15c.

sere.
Taigi p. Laukaičio-Bačiu- 

no kompanija remiasi ne bet 
kokiu autoritetu, o paties 
“brolio” Jurgelionio ekspe
rimentais. Todėl ji ir siunti
nėja SLA nariams gąsdi
nančius lapelius, kad jų or
ganizacijai (Susivienijimui) 
gręsianti mirtis, nuo kurios 
ją galį išgelbėt tik vyrai su 
Smetonos medaliais, didžia
jam “finansų ekspertui” 
Jurgelioniui vadovaujant.

Bet ar šita medaliuotų 
smetonininkų kompanija 
gali SLA nariams garantuo
ti, kad paėmus jai į savo 
rankas Susivienijimo reika
lus neatsitiks su juo taip, 
kaip atsitiko su Lietuvos At
statymo Bendrove, kuriai ji 
vadovavo?

Ar ji gali užstatyti kauci
ją kaip garantiją, kad jos 
vadovybėj Susivienijimas 
nesusilauks tokio pat liki
mo, kokio susilaukė Jurge
lionio kiaulės, “bingolai,” 
“kujolai,” Chinijos aliejai ir 
arklių reisų “tipsteriavi- 
mai”?

Ne, ji negali nei kaucijos 
užstatyti, nei kitokios ga
rantijos duoti. Todėl SLA 
nariai turėtų tiems ponams 
pasakyti be jokių ceremoni
jų: “Ajukš nuo musų pini
gų!”

Geresnės apsaugos Susi
vienijimui nėra, kaip jos da
bartinė Pildomoji Taryba. 
Ji parodė, kad ji moka SLA 
reikalus vesti ir moka in- 
vestmentus daryti. Šitą fak
tą pripažino Pennsylvanijos 
valstijos vaidininkai, kurie 
nesenai egzaminavo SLA 
knygas ir turtą. Jų raportas 
Pennsylvanijos Apdraudoc

tamstos dėmesį.”
Toliau tas pats raportas 

nabrėžia, kad Susivienijimo 
bonai yra perkami ir par
kuodami tiktai investmentų 
komisijai sutinkant, o šita 
komisija savo ruožtu vaduo
jasi žymių finansinių reika- 
’ų žinovų patarimais.

Tai ko tuomet verti neat- 
°akomingų žmonių plepa
lai apie Susivienijimo “mir
tį,” kuomet valdžios tyrinė
tojų raportas sako, kad Su
sivienijimo finansiniai rei
kalai yra gražiausioj tvar
koj ?

Tiesa, Susivienijimas tu
rėjo nemaža nuostolių. Bet 
‘■u nuostolių pridarė buvęs 
“tautiečių” šeimininkavi
mas. Jie sukišo tūkstančius 
dolerių Deveniams, “Vieny
bėms,” Kamarauskams ir 
kitiems saviškiams. Be to, 
jie pripirko netikusių bonų, 
kūne dabar liko beverčiai. 
Kai 1934 metais Detroite 
dabartinė Pildomoji Tarvba 
°u dabartiniu SLA preziden
tu adv. Bagočium buvo iš
rinkta, tai jau ji rado visus 
♦uos nuostolius padarytus. 
Todėl jai sunkiai teko dirb
ti. kad išgelbėjus organi
zaciją iš pavojaus, į kurį 
“tautiečiai” buvo ją įtraukę.

Ir ji padarė stačiai ste
buklus. Tą pripažįsta savo 
raporte ir Pennsylvanijos 
Apdraudos Departamento 
tyrinėtojai, kurie sako: 
“...it does appear from an 
examination and compari- 
son with prior methods that 
4he eurrent method, if pur- 
sued for a reasonable pe- 
riod, will show constantly 
inereasing beneficial re- 
sults.”

Taigi geresnio paliudymo 
neišrašytų sau nei pati Pil
domoji Taryba, kokį jai da
bar išrašė valdžios eksper
tai, peržiūrėję Susivieniji
mo tvarką.

Na, tai kodėl gi “brolis” 
Jurgelionis, Susivienijimo 
organo redaktorius, prirašė 
“Tėvynėje” visokių nesą
monių apie dabartinę Pildo
mąją Tarybą? Todėl, kad 
Pildomoji Taryba atihetė jo 
fantastiškus sumanymus. Jis 
buvo'užsimojęs daryti Susi
vienijime . labai nerimtus 
eksperimentus lietuvių tau
tos “labui.” Bet Susivieniji
mas, mat, tai ne kiaulių far- 
ma ir ne “bingolai.” Speku
liuoti organizacijos pinigais 
negalima. Todėl Pildomoji 
Taryba “brolio” Jurgelio
nio “skymus” atmetė, ir to
dėl jis pradėjo ją atakuoti 
per “Tėvynę,” kad ji nemo
kanti biznio daiyti.

Pildomąją Taiybą reikia 
užtai pagirti, ir dabar, kai 
eina rinkimai, reikia vėl už 
ją balsuoti. Reikėtų pakeis
ti tik vieną ižfįo globėją ir 
centro sekretorių, kad orga
nizacijos kenkėjai ir šmei
žikai ateity negalėtų naudo
tis “Tėvynės” adresais.

Visi balsuokime už šiuos 
kandidatus į Pildomąją' Ta
rybą :
Prez.—F. J. Bagočius. 
Vicepr.—J. K. Mažukna. 
Sekr.—Dr. D. Pilka.
Ižd.—K. P. Gugis.
Iždo glob. — E. Mikužiutė 

ir Povilas Dargis.
Dr.kvot.—J. Staneslow.

SLA. 175 kuopa.

TYRINĖS ORLAIVIU 
PARDAVINĖJIMĄ.

Kongreso komisija kariš
kiems reikalams nutarė iš
tirti Amerikos orlaivių par
davinėjimą aliantams. Mat, 
kai kas Washingtone bijosi, 
kad Amerika parduodanti 
orlaivių perdaug ir silpni
nanti savo šalies apsaugą.
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TAS DUONOS NEPRAfiO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Apvaikščiojant Lietuvos Nepriklausomy
bę Clevelando Kunigai Sukėlė Triukšmą.

Clevelande per kokią de
šimtį metų kasmet turėda
vome dvi Lietuvos nepri
klausomybės dienas. Jeigu 
ir vieną dieną, tai dviejose 
vietose susirinkdavome pa
minėti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą. Mat, 
kun. V. Vilkutaitis neskaito 
lietuviais tų, kurie neina j 
jo bažnyčią melstis. Todėl 
jis ir Lietuvos nepriklauso
mybės dieną rengia savo pa
ra piionims atskirai, savo pa
rapijos skiepe ir, žinoma, 
savo naudai.

šįmet gi atsirado ir trečia 
diena. Mat, kun. Angelai
čiui, Naujos Nebaigtos Pa
galbos parapijos klebonui, 
ir predieniui kun. Širvai
čiui, abieji parengimai pasi
darė “nekošer.” Nors buvo 
kviesti ir prašyti prisidėti 
prie lietuvių centro, vienok 
neprisidėjo. Atsakymas la
bai paprastas: sako, jeigu 
švento Jurgio parapija gali 
atskirai turėti atskirą “lietu
višką dieną,” tai ir mes, Ne- 
pristojančios pagalbos para
pija, galime turėti savo at
skirą.

Bet pastarieji padarė gud
riau. Jie išgarsino per kelis 
numerius vietos lietuvių 
laikraščiuose, kad bus “ne
paprastai gražus ir įdomus 
programas, kokio clevelan- 
diečiai dar nei matę, nei gir
dėję.” Tą nepaprastą “pro
gramą,” ir da su šokiais, ve
siąs kun. “daktaras” K. Šir
vaitis. Manau sau, tai tik pa
žangus kunigai, kad prie to
kio “linksmo ir gražaus pro- 
gramo” nesibijo dar ir šokių 
prijungti gavėnios laiku 
Mat, mes, tautininkai, dėlei 
mandagumo, kad neužgau- 
tume gerų katalikų, gavė
nios laiku šokių nerengiam. 
Taigi šitokie skelbimai su
traukė užtektinai publikos. 
Nužioplinau ir aš. Bet kaip 
pradėjo pildyti tą “nepa
prastą programą,” tai pasi
jutau, kad pataikiau į kokį 
tai keistą ir nepriaugusiujų 
jomarką. Mat, kun. “dr.” K. 
Širvaitis, kuris prirengė visą 
programą ir mokino Kriva
zų chorą, pasirodė muziko
je nedaug nusimanąs ir ima
si ne savo amato (prastas 
daktaras). Prakalbėlę pasa
kė pakenčiamą, bet ir ji ge
niau tiktų bažnyčioj, negu 
svetainėje. Krivazų choras 
tačiau buvo tikri knvazai—' 
vardas gerai pritaikintas ir 
toliau kalbėti neapsimoka,' 
nes žemiau kritikos.' Kun. J. 
Angelaitis mėgino ką tai 
kalbėti, bet išėjo piš... P-lė 
Maloniutė padainavo neblo
gai. Kiti pamarginimai buvo 
pakenčiami. Aukų Vilniaus 
šelpimui (taip buvo garsin
ta) surinkta apie $60, bet 
kariu buvo pareikšta, kad 
tie pinigai busią nusiųsti 
Katalikų Fondui, "arba pasi
liks čia vietoje. Tai štai, kur 
lietuvių doleriai eina! O čia 
buvo skelbta, kad visos au
kos eis Vilniaus baduo- 
liams šelpti! Jeigu vilnietis 
nemokės atlikti ausinę kaip 
reikia, tai už amerikonišką 
dolerį nupirkto skuduro ar 
duonos kąsnio negaus.

Kitas parengimas įvyko 
Clevelando Lietuvių Svetai
nėje keliomis valandomis 
vėliau, būtent 8 vai. vakaro. 
Čia jau visai kitokia dvasia. 
Matosi inteligentų būrelis 
šnekučiuojasi, taip pat di
džiuma vietos biznierių įsi
maišę tarpe publikos, ir eili
nių tėvynainių pilnutėlė 
svetainė... Pagaliau, kava
lierius Čalis atidaro vakarą, 
ir perstato Aleką Banį pasa
kyti įžanginę prakalbą. Šis 
irgi tituluotas asmuo, nes tu
ri nuo Smetonos prisiųstą 
kryžių, ir dar galas lietuviš
kos juostos kabalioja apa-

Vilniaus Kalneliai, Sveikiname Jus

čioj. Ir jis niekad neužmirš
ta jo prisikabinti kada tik 
eina į kokį viešą susirinki
mą. Bet kaip kalbėtojas, jis 
labai mizernas. Ir, kaip ame
rikiečiai sako, kartais biskį 
nesusavim, vadinas, tankiai 
paslista nuo vieškelio, bet 
šiuom sykiu publikai nebu
vo jau taip sunkus momen
tas perkęsti, nes kalbėjo la
bai trumpai ir tiktai apie va
karo tikslą. Po to atmar- 
šavo buiys dainuojančių vy
rukų kaip ir kareivių, sudai
navo dar porą dainelių ir 
ant steičiaus. Bet jųjų va
das, būtent kamandierius, 
karis, ar puskaris, kaip jie 
ten nepavadintų, aprengtas 
visai netinkamai: asmuo vi
sai mažiukas, o metalinis 
puodas (šalmas) uždėtas 
ant galvos toks didelis, kad 
iš publikos žiūrint, atrodo 
lyg koks nepaprastas sutvė
rimas pavožtas po cėberiu. 
Toliau sekė solo baritonas, 
“Jau slavai sukilo.” Išpildė 
vargonininkas Nakrašius — rusai žudė 1863 metų sukilimo dalyvius, 
gana gerai. Po jo dainavo - ------------------------------------
panelė Maloniutė, žvaigždė lauti, kad nepraustaburniui 
lietuvių tarpe. Toliau pra- kunigui butų atsakyta. O 
kalbininkas, inžinierius P. ’ 
Žiuris, kurio prakalbos cle- 
velandiečiams niekad nenu
sibosta. Mat, jis nepataikau- į 
ja niekam ir nei vienai srio- Į 
vei, ir prie gražios, švelnios, 
prakalbos, jeigu yra reika
las, nesibijo pridėti kartais

Taip išrodo “Vilniaus kalneliai” žiūrint iš Gedimino pilies kalno į Trijų Kryžių kalną gilios 
žiemos metu. Priešakyje matyt: Gedimino pilies rytinio fasado griuvėsiai, toliau—kitapus Vil
nelės upės slėnio—Trijų Kryžių kalnas ir Trys Kryžiai (dešiniame kampe viršuje). Toje vietoje 
____ ____________ T L........ ________  “Elta.”

davatkos užsimanė kelinių, 
ir tiek. Na, ir tu, čaleli, su
taikink, kad nori!

Pagaliau svetainėj pasi
darė ramu ir inž. P. Žiuris 
turėjo progos paaiškinti sa
vo kalbos turinį. Publika 

. . jam pritarė, kad mažamoks-
ir karčios kritikos. Taip jis ir lis kun. Angelaitis nesupra- 
šiuom sykiu padarė. Bet tas to jo kalbos.
labai nepatiko aukščiau mi-1 Kitas kalbėtojas jau buvo 
nėtiems kunigams. Mat, jis kunigas “dr.” K. širvaitis, 
pakritikavo Smetonos rėži- jegamastis pasirodė tik- 

ypatingai užėmus Vii- Į ras akrobatas. Besiskerečio-mą, _ # _____ _______ ____ _______
niaus kraštą, kur pilna su-1 damas po estradą pašoko 
lenkėjusių ir lenkiškų kuni- apie tris sykius aukštyn il
gų, kurie šnipinėjo lenkų' pradėjo šaukti: “Viešpatie! 
valdžiai, persekiodami lie- Galingiausias Dieve, išgel- 
tuvius, uždarinėdami jų mo-' bėk Lietuvą nuo laisvama- 
kyklas, draugijas, neskiriant nių! Aš meldžiuosi prie ta

vęs!” Paskui pradėjo skai
tyti eilėraštį apie Lietuvos 
nepriklausomybę.

Baigiant programą, pane
lė Maloniutė sudainavo dar 
“Kur bakūžė samanota.” Ši tainėj prakalbąs 17 kovo po 
daina ir dainininkė publikai pietų. Apgarsinimuose buvo 
niekados nenusibos. Karei- • skelbiama, kad kalbės “Ke-

thony ęappuccio. . j munistai pakilo su klausi-
Balsuokite “straight” To- mais. Bet, duodami kiauši

ny Venturos tikėtą, jeigu mus, jie patys pradėjo juos 
norite, kad butų unija tvar- ir atsakinėti, pradėjo kalbė- 
koma jūsų naudai. 1 toją visaip koliot. Pasirodo,

r. • « i . ! kad komunistai per 20 metų
Susirgo Antanas Sadauni- kulturingumo neišmoko. Šo

kas, žinomas lietuvių biznie- cianstai visuomet yra man- 
rius- ____ I dagus ir nieko nepravar-

Sveiksta Zofija Linkiutė, džiuoja. Dėl to ir žmonės 
nesenai atvažiavusi iš Lietu-, Juos 
vos, ji gyvena po num. 267 , Aukų sumesta $4.69. 
River st. 1 f a.V____ r j - *

Pasikorė Mrs. J. Rigar. 
Saužudystės priežastis neži
noma. Spėjama, kad tai šei
myniškas nesutikimas prive
dęs prie to. Ji buvo žydų 
tautybės. J. Matačiunas.

Kas Mums Rašoma

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

nei bažnyčių, o Smetonos1 
valdžia netik kad jų nesu
areštuoja ir nepasiunčia į 
Varnius, arba atgal per ru- 
bežių, bet dar moka tiems 
išdavikams algas! Nors tai 
tikra tiesa, bet jegamas- 
čiams Angelaičiui ir Širvai
čiui tas labai nepatiko, pasi
darė net nepakenčiama, ir 
jiedu norėjo bėgti iš salės. Ir 
gal butų pabėgę, bet kalbė
tojas pakreipė savo kalbą į 
kitą pusę, ir kunigai apsira
mino. Kavalierius tuomet 
perstatė kunigą kalbėti, sa
kydamas: “Dabar kalbėjo 
laisvamanis, socialistas, o 
dabar vėl kalbės tikras ku
nigas.” Ir perstatė kun. An
gelaitį. Bet butų buvę daug 
geriau jam visai nebandžius 
kalbėti, nes iš jo kalbos išėjo 
nei šis, nei tas. Kokį tuziną 
sykių pakaltojo esąs kuni
gas: “matote, aš esu kuni
gas, tikras kunigas” ir tt. 
Kažin kas publikoj atsilie
pė: “Iš apykaklės panašus į 
kunigą, bet iš kalbos—ne.” 
Toliaus kunigas sako: “Jūsų 
tiek daug katalikų čia yra 
susirinkę, ir kodėl jus tam 
bedieviui kelinių nenumo- 
vėt?” Publikoj pasigirdo 
garsus juokas. “Aš myni- 
nu,” sako kunigas. Publika 
vistiek juokiasi. Toliaus kal
bėtojas pradėjo maišytis: 
“Vytautas buvo didelis žmo
gus, labai didelis; jis neno
rėjo, bet apsikrikštino... Žiū
rėkite, dabar Finijoj kariau
ja kokie negražus žmonės, 
akis išpūtę, dėl "to kad be
dieviai.”

Ir taip užbaigė. Na, tai ; 
tau ir kunigas, sako viena 
moteriškė; nevertas nei ge
ro veršio! Bet davatkas to
kia jo kalba visgi paveikė. 
Jos pradėjo ūžti. Čalis pasi
juto esąs karštam vandeny, 
nes inž. P. Žiuris užsimojo < 
atsakyti nemokšai kunigui, < 
kuris nesupranta, kur yra 
kritika, ir kur bedievybė. 
Publika irgi pradėjo reika- ;

LAWRENCE, MASS.
Socialistų prakalbos buvo 

įdomios.
* LSS 61 kuopa buvo su
rengus Lietuvių Kliubo sve-

Karštas ginčas.
Apie musų Piliečių Kliu- 
, paprastai, susirenka 

daug lietuvių ir jie visados 
turi apie , ką ginčytis. Aną
dien einu pro Kliubą ir žiū
riu, kad keli vyrai prisispyrę 
prie sienos akėja vieną “lai- 
svietį.” Tas žmogelis teisi
nasi, kad angliškai nemo
kąs, tai ir nežinąs, ką “New 
York Times” 16 kovo laido
je James Aldridge rašė apie 
rusų 44-tos divizijos Suomi
joj sunaikinimą. Vargšas 
“laisvietis” rodo kovo 18 
dienos “Laisvę” ir sako: 
“Na, žiūrėkit, ar čia ne to 
paties Aldrigėjaus pasaky
ta, kad raudonarmiečiai su
trempė finus?”

Bet kiti jam tuojaus paro
do, kad “Laisvė” meluoja. 
Ji iškraipo net svetimų ko
respondentų pranešimus, 
kad finai išrodytų “raudon
armiečių sutrempti.”

Vienas vyras išsitraukia ir 
perskaito “New York 
Times’o” iškarpą, kur Al
dridge aiškiai rašo: “Typi- 
cal of any Red Army unit 
was this Forty-fourth divi- 
sion which vvasdestroyed be- 
tween Suomussalmi and the 
Russian border in January.”

Perskaitęs tuos žodžius, 
tas vyras aiškina komunis
tui: “Matai, kaip jūsų ‘Lais
vė’ meluoja. Aldridge rašo, 
kad 44-toji bolševikų divi
zija buvo sunaikinta, ir pa
sako kurioj vietoj ji žuvo, o 
‘Laisvė’ iškraipo to karo ko
respondento žodžius ir su
lipdo iš jų pasaką, buk iš 
tos vietos raudonarmiečiai 
pasitraukę.”

“Laisvė” suklastavo visą 
Aidridge’o straipsnį, paša- j 
koja tas vyras toliau. Kad! 
rusų spėkos didesnės, kad ' 
jie turi daugiau karo maši
nų, tai niekas juk neginčija, 
sako šitas vyras; bet rusams > 
stinga išsilavinimo ir gudru-! 
mo. Jie išsirikiavo siaura Ii- Į 
nija, kaip žąsys, ir nuėjo per 
Suomijos miškus. Suomiai 
juos įsileido šalies gilu-! 
mon, paskui atkirto juos nuo 
bazės ir pradėjo iš visų pu
sių pliekti. Ir taip buvo su-; 
naikinta visa 44 divizija. 
Kurie išliko gyvi, tai buvo 
paimti suomių nelaisvėn.

Į šitą ginčą įsikišo ir kitas 
vyras iš būrio. Teisybė, sa
ko, “Laisvė” paduoda fal- i 
šyvas žinias. “Net kito žmo- i 
gaus raštus išverčia priešin-1 
gon pusėn. Tas rašo, kad 
bolševikų divizija buvo su
naikinta, o ‘Laisvė’ padaro, 
kad ta divizija finus sutrem
pė. Užtai komunistai ir ne
žino teisybės, kad ‘Laisvė’ 
klaidina juos tokiais me
lais.”

Musų “laisvietis” nebeži
nojo ką atsakyt, tai pradėjo 
teisintis. “Jus,” girdi, “tikit 
kapitalistų spaudai, tokiai 
kaip ‘New York Times,’ o aš į 
netikiu...”

“Tu gali sau netikėt,” at- • 
šauna jam vienas diskusan- 
tų, “bet tavo ‘Laisvė’ žinias tas žmogelis sako: 
ima ne iš Stalino ar Moloto-1 karčiais jį skaitau' ir reiks 
vo pranešimų, . o iš ‘New 
York Times’ koresponden
cijų ir da savotiškai jas iš
kraipo. Jeigu tos korespon
dencijos buvo nevisai teisin
gai korespondentu parašy
tos, tai ‘Laisvės’ iškraipytos 
jos pasidaro jau tikras hum- 
bugas. Ji nori įkalbėt komu
nistams, kad kapitalistų 
spauda meluoja, o tuo tarpu 
pati ima iš tos spaudos ži
nias ir da savo melą ant jų 
užtepa. Ji nori, kad komu
nistai manytų, jog Sovietų 
armija yra nenugalima ir 
kad suomiai visai negalėjo 
prieš ją atsilaikyti. O tuo 
tarpu faktas yra toks, kad 
įusai laužėsi Suomijon di
džiausiomis spėkomis, pra-

rado virš 200,000 savo ka
reivių užmuštais, virš 400,- 

‘ 000 sužeistais, ir per visą ka- 
‘ ro laiką negalėjo nei kojos 

gerai į Suomiją įkelti. Ne
užėmė nei vieno miesto.”

j “Bet finai pasidavė,” įkir- 
. to “laisvietis.”

“Taip, taip; jie pasidavė... 
. Jie pasidavė todėl, kad Hit-
■ leris pagrąsino savo armiją 
. prisiusiąs, jeigu nepriims ru- 
; sų siūlomos taikos. Tai ką

jus manote, ar Suomija, tu- 
i rėdama tik 3,700,000 gyven- 
į tojų, eis muštis su dviem di

džiausiais priešais? Neis. 
, Jie sustojo mušęsi. Bet jie 

parodė pasauliui, kad rusų 
raudonoji armija nėra jau 
tokia “nenugalima,” kaip 
musų komunistų spauda 
bubnino. Ir Finija nėra su
mušta; jos armija nesunai
kinta. Tiesa, ji priėmė biau- 
rias rusų sąlygas. Bet juk 
1918 metais vokiečiai nuo 
talkininku priėmė dar bjau
resnes taikos sąlygas. O kas 
šiandien? Vokiečių tautoje 
išaugo kerštas, pasipiktini
mas prieš alijantus, ir šian
dien vokiečiai jau baigia 
daužyti Versalio padarytą 
sutartį. Su rusais irgi tas 
pats. Jie 1917 metais pasi
rašė begėdiškiausią sutartį 
su vokiečiais. O šiandien ko
munizmas pasibučiavo su 
vokišku nacizmu ir išvien 
puola mažasias tautas, nai
kina jas. Istorija šiandien 
vienokia, o ryt, po ryt gali 
būt kitokia. Karais ir užka-

I riavimais niekas pasaulio 
nesutvarkė ir nesutvarkys.”

Pradėjo rinkties daugiau 
į žmonių, kurie juokėsi iš to 
' “Laisvės” suvadžioto žmo- 
i gaus. O jis nerimavo ir kar- 
;tojo: “Mat, visi ant savo 
i kurpalio traukia.”

“Ką jau čia ant savo kur
palio! Matai, kad ‘Laisvė’ 
pavirto žinių klastuotoja. 

j Jeigu ją vieną skaitytum,
■ tai liktum tikras, nežinėlis. 
Tie, kurie tik ją vieną skai
to, tai taip ir kalba, kaip kad 
butų nuo Marso žemėn nu-

Į kritę. Laikraštis gali turėti 
poziciją, gali tą poziciją, 
kad kartais ir klaidingą, 
ginti; bet jei jis klastuoja 
žinias, tai jau jis ne laikraš
tis, bet ‘pantaplinis paštas,’ 
kaip kitąsyk L. Pruseika a- 
pie ‘Laisvę’ sakydavo.”

II “A, bet dabar L. Pruseika 
taip nesako,” atsiliepė “lais-

Į vietis.”
“Taip, dabar nesako, nes 

duoną iš Koipunaciško biz
nio valgo. Dabar juk ir A. 
Bimba nesako, kad ‘Laisvės’ 
redaktorių smegens restora
no kopūstais atsiduoda. O 
juk mes pamename, kad 
1922-23 ir 24 metais A. 
Bimba ‘Trockio giraitėje’ 
tokius komplimentus lais- 
viečiams teikė.”

Tiems vyrams besiginči
jant, aš pasiūliau “Keleivį,” 
kaipo vieną švariausių ir tei
singiausių laikraščių; užsi
rašyti. “Laisvės” suvadžio- 

“Aš ret-

Akron, Ohio. — Šiomis 
dienomis mirė Kazys Nor
kus, SLA 198 kuopos narys. 
Palaidotas laisvai Glendale 
kapinėse. Kuopos sekreto
rius P. Yurgelis pasakė prie 
karsto atsisveikinimo pra
kalbą. Velionį lydėjo 37 au
tomobiliai ir buvo daug vai
nikų. Buvo kilęs iš Šiaulių 
apskričio, Gruzdžių parapi
jos, Šiupelių kaimo. Ameri
kon atvyko 1907 metais ir 
apsigyveno Rumforde, Me., 
paskui persikėlė į Akroną, 
kur išdirbo Goodrich gumos 
dirbtuvėj 22 metu. Paliko 
moterį Salomėją, po tėvais 
Bačaitę, 25 metų amžiaus 
sūnų Vladą ir 13 metų duk
relę Eleną. Šeimyna taria 
nuoširdų ačių visiems už gė
les ir paskutinį patarnavimą. 
Velionis skaitydavo “Kelei
vį,” “Naująją Gadynę,” 
“Tėvynę” ir kitus pažangius 
laikraščius. Sirgo 8 mėnesius 
reumatizmu, paskui gavo 
širdies ligą ir 14 vasario at
sisveikino su šiuo pasauliu. 
Lai būna jam lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėj.

P. Yurgelis.

skelbiama, kad kalbės “Ke
leivio” redaktorius S. Mi- 
chelsonas ir “Naujosios Ga
dynės” redaktorius J. Stilso- 
nas. Bet drg. S. Mįchelsonas 
nepribuvo dėlei blogos ke
lionės. Taigi kalbėjo vienas 
drg. J. Stilsonas iš Brookly- 
no. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė ir tuojaus po 2-jų 
prasidėjo prakalbos. Drg. J. 
Stilsonas paaiškino, kad se
niau jis buvęs socialistas, 
bet vėliau nuėjęs su komu
nistais, nes buvęs įsitikinęs, 
kad komunistai tikrai dirba 
darbininkų labui. Bet nuvy
kęs Rusijon ir pamatęs ten 
visą diktatūrą, pasipiktino ir 
sugrysįo prie socialistų.

Drg. Stilsonas yra geras 
kalbėtojas. Jis net su humo-

niekados nenusibos. Karei
vių choras irgi sudainavo 
dar keliatą dainų. Paskutinė 
buvo “Lietuviais mes esame 
užgimę,” kompozicija Sas
nausko. Jie tą dainą beveik 
užkavamo. Sarmata buvo 
net svetainėje sėdėti. Mat, 
savanoriams kareiviams 
klasiška daina netinka.

Tai taip mes paminėjom 
nepriklausomybės paskelbi
mą.

Vėliau teko patirti, kad 
tas kunigas “daktaras,” tai 
nesenai iš Belgijos atvažia
vęs “pasaulėžiūros studen
tėlis,” o mano manymu, jis 
gali būt pradedantis socio
logijos mokinys.

Zanemunčikas.

PATERSON, N. J. i ru papasakojo, kaip jis ruo-

I

Atsakymas ir patarimas.
“Laisvės” 18 kovo laidoj 

tilpo Jaunučio nusiskundi
mas ir maldavimas, kad ra
di jušninkai negadintų jo 
nervų radijo programom. 
Čia turiu pasakyti, drauge 
Jaunuti, kad perdaug reika
lauji iš radijušninkų, kad jie 
duotų tokią programą, kad 
butų kaip gyduolė tamstos 
nervams. Tai bus persunki 
užduotis, kadangi jie nėra 
gydytojais, ir nemanau, kad 
jie galės tamstai pagelbėti 
tamstos reikalavime. Aš pa
tarčiau tamstai pasitarti su 
gydytoju. Be abejonės, jis 
tamstai pagelbės, jeigu tik 
nelauksi per ilgai.

Jūsų artimas draugas*
__ ____________ * «. Nuo Redakcijos: Ar “ra- 

Stalinas su Hitleriu.________ dijušninkai” gadina kam
■ Musų komunistams tas nervus, ar ne, mes nežinom; 
nepatiko. Viena moterėlė bet kad jie daro lietuviams 
atsistojo, atsisuko į publiką, sarmatą savo 
pagarbino Molotovą ir pa- mis,” 1 
bėgo iš svetainės. Kiti ko- negali būt.

„ i - • .. u šęs revoliuciją Vilniuj. Mic-
Bus dažytojų unijos va dy- vevi^jus (Kapsukas) pasky

ros rinklmas* ręs jį “generolu” ir pavedęs
Pranešu Patersono lietu-, nuversti Lietuvos valdžią.

viams dažų darbininkams, 
kad bus dažytojų unijos rin
kimai, todėl, jei norime kad 
unija tvirtai stovėtų, turime 
išrinkti gerą valdybą. Bal
savimas įvyks kovo 30 d. 
Nepamirškite balsuoti už 
šiuos kandidatus: Tony 
Ventura—prez.; Al DiPiet- 
ro—vice-prez.; John Tava- 
na—sec’y-treas.; Ray Emi- 
dia—asst. sec’y-treas.; busi- 
ness agents—Louis Cappuc- 
ci, James Falone ir Peter 
Saccomana; exec. board 
—Jos Maida, Louis Carbo- 
ne, Tony Raymond, Carl 
Duva, Joe Galese, Armoda 
Spada, Paul Puglisi, Tony 
Criscenzo ir Gene Garboc- 
cio; trusteess — Vince Gal
io, Tony Longo, ir Henry 
Van Slooten; sergent-at- 
arms—John Wesnick ir An-

Sušaukę didelį būrį žmonių, 
bet neturėję vėliavos. Kur 
ją gauti? Ogi vienas, girdi, 
atneša raudoną moters an- 
daroką. “Susidraskėm ir pa
sidarėm kelias vėliavas,” 
sako kalbėtojas. <

Bet Mickevičiui Stilsonas 
nepatiko, tai iš bolševikiško 
generolo jis persikėlęs į 
menševikus. Publikai buvo 
gardaus juoko iš tokių įvy
kių.

Drg. Stilsonas kalbėjo 
dviem temom ir gerai išaiš
kino dabartinį karą, Rusijos 
susidraugavimą su Vokieti
ja ir kokią dabar rolę losią

užsiprenumeruoti.” Užsipre
numeruok dabar, paraginau 
aš. Tuojaus padavė du dole
rius. Kitas dolerį už pusme
tį. Sakau: “Vyrai už tai!” 
Dar apie pora pasižadėjo 
užsiprenumeruoti trumpoje 
ateityje.

Nors teko girdėti karštas 
diskusijas, bet jos geros, 
gauta pora “Keleivio” skai- 
totojų.

Vytautas Katilius.
f / ‘

44’

> “programo- 
"tai dviejų nuomonių

ELIZABETH, N. J.
KELEIVĮ” galima gaut pa

vieniais numeriais, sekančioj 
vietoj:

Mrs. V. Petkus, 227 First st. 
Ji užlaiko Saldainių ir kitokių 
smulkmenų krautuvę. (-)

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

Pasirodo, kad Sovietų Ru- pasekėjų. Jis bara savo fren- 
' sija nepajėgė iš Suomijos tus. kam jie A. L. Kongreso 
padaryti antra Lenkija. Mu- Pa.vedė į nepati-
šėsi virš tris mėnesius, 
įjege net V įborgu paimtų gu ^10 ]<a(] jjs nemoka

gazie-

Kovo 18 d. Brenneroje 
1 susitiko Hitleris su Mussoli
niu pasitarti. Kalbėjosi dvi 
valandas. Apie ką jiedu ta
rėsi — paslaptis. Bet spėlio
jimų yra daug. Vieni mano, 
kad jiedu tarėsi apie taiką 
su aliantais. Kiti mano, kad 
apie karo sąjungą su Sovie
tų Rusija. Aš esti linkęs ma
nyti, kad jie^lu kalbėjosi 
daugiausiai api.ė Sovietų 
Rltšijbs. ir Itiilijps santikius. 
Tarpe' Itdlijo^ Ir ŠoViėtų’ Ru
sijos sanfiklai nuo 1924 me
tų buvo gėri. Juds sugadino 
Ispanijos vidaus karas, nes 
rusai smarkiai supliekė ita
lų armiją Guodalajaro kal
nuose. (Italus tenai supliekė 
patys ispanai.—Red.) Užtai 
Mussolinis negali rusams 
dovanoti. Nesenai da jie 
špygom apsibadė. Mussoli
nis pagrąsino, jeigu Sovietų 
Rusija lys į Balkanų valsty-' 
bėles, tai jis netylėsiąs. Ru
sai jam išnaujo priminė 
Guadalajaro ir Kaporeto li
kimą. Tas įžeidė Mussolinid 
fanaberiją ir jis pasviro į 
aliantų pusę. Hitleris numa
tė pavojų. Tai ve, kodėl bu
vo reikalingas diktatoriams 
pasimatymas Brenneroje. 
•Jeigu Hitleriui pavyko Mus- 
solinį perkalbėti, tai Berly
no, Romos ir Maskvos ašis 
sustiprėjo. Derybos tuojaus 
paaiškės Balkanų valstybė
se. Apie taiką juk galima 
kalbėti, bet imperialistams 
reikia plėsti savo sienas į 
svetimus kraštus, o tie kraš
tai, tai Balkanai. Kol kas 
keliamas riksmas prieš Ang
liją ir Francūziją. Rėkia ant 
franeuziško ir angliško im
perializmo, o tuo tarpu pa
tys grobia svetimas žemes ir 
plečia savo imperijas.’ Tokia 
visų imperialistų taktika.

Ludwig Lore, “New York 
Posto” kolumnistas, pastebi, 
kad Thaelmanas, garsus Vo
kietijos komunistų vadas, 
tebesėįdi Hitlerio kalėjime. 
Apie tai praneša kitas žy
mus Vokietijos komunistas, 
Willi Muenzenberg, Pary
žiuje einančiam vokiečių 
laikraštukyje “Die Zu- 
kunft.” Jis sako, jog Hitle
riui su Stalinu susibičiulia
vus, Ernst Thaelmanui ir ki
tiems suimtiems komunis
tams buvo pasiūlytos blan- 
kos, kad jie pasirašytų ir už- 
giitų Adolfo su Juozu vie
nybę. Apie trys šimtai ko
munistų pasirašė, tai Hitle
ris paleido juos iš kalėjimo, 
susodino į traukinį, užraki
no ir išvežė į Rusiją, o tuos 
kurie nepasirašė, paliko te
besėdinčius kalėjime. Ko
munistų teoretikas Thael
manas irgi pasiliko sėdėti, 
nes atsisakė Stalino-Hitlerio 
vienybę užgirti.

GERA PAMOKA LENKAMS
Už kitataučių persekioji- Į laikraščius, turi savas luo

mus, lenkams patiems tenka kyklas, o betgi nėra tuo pa
ragaut jų prieš kitus varto-, tenkinti nei ištikimi Lietu- 
jamų vaistų. Bent lietuviams ' vos valdžiai. Jie visada py- 

į lenkų gailėtis netenka, nes, nė slaptus suokalbius prieš 
pasigrobę lietuviams pri-1 Lietuvą, kad prijungt ją prie 
klausomus plotus, jie smau-1 Lenkijos.
gė ir kaip įmanydami mu-l Nors lenkai yra blogiausi 
siškius engė ir niekino. Da- Lietuvos piliečiai ir aižiausi 
bar su lenkais panašiai apsi-; x-5,i **
eina vokiečiai.

Kas-ne-kas, bet lenkai, 
šimtmečius po svetimu jun
gu vergavę, žinojo kas yra 
pavergtiems laisvės spindu
lėlis; todėl atgavę liuosybę, 
turėjo patys ja džiaugtis ir 
kitom tautom leist džiaugtis. 
Bet kas tau! Francuzams ir 
anglams padedant atgavusi! 
laisvę, Lenkija tuojaus pra-1 
dėjo plėšti kitas tautas. Ne
teisėtu budu praplėtusi savo 
šalies ribas, Lenkija pasiju
to didelė ir žab‘nga; ji už
miršo, kad pati nesenai ki
tiems vergavo.

Lietuviai, nuo neatmena
mų amžių Lietuvos plotuose 
begyveną, Lenkijai tas sritis 
užėmus, buvo traktuojami, 
kaipo beteisiai vergai: jų 
kalba slopinama, mokyklos 
uždarinėjamos, laikraščiai 
baudžiami, susirinkimai 
draudžiami, veiklesnieji lie
tuviai kalinami, lietuvybė 
visais budais neigiama.

Lenkija, kaipo savistovė 
valstybė, trumpai tegyvavo, 
o betgi prispaustom tautom 
paliko neužmirštamą savo 
žiaurų apsiėjimą. Daugiau
sia po Lenkija kentė lietu
viai; žydai, rusinai ir gudai. 
Todėl dabar ne vienas jų gal 
džiaugiasi, kad po vokie-. 
čiais lenkų poni' i vaišinama 
jos pačios vaistais.

Lenkai lietuviams niekad nuolankumo ir klusnumo, 
nebuvo bičiuliai; nežiūrint kodėl' nepavartot
kad jie Lietuvoj geriau gy- pi’ieš lenkus ir lenkiškų prie- 
veno, negu patys lietuviai P^n^^kokias^ lenkai vjaHo- 
savo tėvų žemėje, jie lietu ‘

kalbą kiek galėdami’neigė’ mokyklas ir laikraščius lėn- 
Jie nėra geresni nei prie da- ■ kų kalba, uždraust viešus su- 
bartinės Lietuvos valdžios sirinkimus? Ir mažai kas ga- 
pačioj Lietuvoj; nors turi j lės dėl to murmėti, nes Lie- 
plačias teises, ‘ leidžia savo tuva pavartos tik lenkų prieš 

lietuvius vartotas spaudimo 
priemones. Kitas pasiteisini- 

pasmaugti Suomiją. Trockis i mas prieš tai — čia lietuvių 
jau tada butų sudorojęs 1 žemė; jei lenkai drįsta Lie- 
suomius, bet jį sulaikęs Sta- tuvių žemėj pavartot smur- 
linas ir Leninas. O po 201 tą prieš lietuvius, tai daug 
metų pats Stalinas jo, Troc- teisingiau lietuviam vartot 
kio, planus vykdinąs. Atro-1 net ir žiauresnį smurtą prieš 
do, kad Trockiui nėra dėl ko atėjūnus lenkus!
su Juozu pyktis, nes jie vie- T čj iki į k bičiulio 

nas kito pradėtus darbus pa- Smetonos valdžios Lietuvos 
Dildo nors ir po 20 metų iH „ j n iug į „k en. 
laikotarpio. traciios” stovyklą, lietuviam

i visada bus pavojus iš lenkų 
pačioj Lietuvoj, o paskui ir 
iš Lenkijos, kaip ji atsigaus, 
Lenkija nebuvo ir nebus 
Lietuvai drauginga; ji amži
nai tykos Lietuvą pavergti. 
Tik klerikalai ir fašistai ne- 

: nori matyt šito pavojaus 
Lietuvai. Pakruojietis,

Nuo Redakcijos. — Mes 
nepritariam kerštui.

kimų” žmonių rankas. Taip, 
! jis turi gerų norų. Bet bėda

komuhistų katakizmų. Jis 
r nemato, kud komunistai aUj 
'''met-ė demokratijos princu-, 

pus ir nuėjo garbinti Stalino i 
iv Hitlerio susivienijimą.' 
Na, tai kaip jie garbindami 
diktatorius gali dirbti Ame
rikos Lietuvių Kongrese ir 
reikalauti demokratijos at- 
steigimo Lietuvoje? Juk 
Stalinas ir Hitleris dabar ve-. 
dą aršiausį karą jirieš demo
kratines valstybes. Ameri-s 
kos Lietuvių kongresas bu
vo įsteigta^ kovai už demo
kratijos atsteigimą Lietuvo
je ir prieš fašizmą. Komu
nistų griovė, kuri 4 metai at
gal smerkė fašizmą, šian
dien remia jį. Remti dikta 
turas ir kariškąs avianturas 
lietuvių organizuotos masė? 
nepritars. Sykį komunistą' 
jas apmovė, bet daugiau ne
apmaus. Tad Susninkų Jur- 
gučio geri norai neišsipil
dys. .

Praėjo “Naujos Gadynės” 
suvažiavimas. Tai grupė, 
žmonių, kurie kadaise buv( 
komunistų eilėse. Komunis
tai sakė: “Klasių kovai ašt
rėjant, reakcijai didėjant, 
priviso kinkadrebių komu
nistų eilėse, kurie pasimoje 
paglemžt komunistinę spau
dą, kuri nesvyruojančiai ei
na prieš reakciją, prieš fa
šizmą.” Tuos “kinkadre- 
bius” jie prakeikė, pasmer ' 
kė ir išmetė iš savo tarpo, i 
Gerai, kad čia demokratini: I 
kraštas, o jeigu ne, tai nau 
jagadyniečių jau nebūtų ne 
kaulelių likę — visi butų ta. 
pę sušaudyti kaip “bailiai,’ 
kaip “fąšį^ų’. sėbrai. Butu 
buvęs toks pat sūdąs, kaip | 
193.6-37 metais buvo Sovie-1 
tų Rusijoje, kur suteškinc | 
didesnę pusę Rusijos Komu
nistų partijos Centro Komi
teto narių' ir du Komunistu 
Internac.ionąlo pirmininkųf 
už “parsidavimą” vokiečių 
naciams. (, •>

Bet Amerikoje draugas 
Bimba negalėjo draugą Pru- 
seiką sušaudyt, ir pastarasis 
įsteigė priešingą Bimbai or
ganizaciją, kuri dabar lei
džia “Naująją Gadynę.” Jos 
suvažiavimui draugai pri 
siuntė su pasveikinimais į 
daugiau kaip $300 aukų 
Nors Pruseika sugryžo prie j 
kazionojo komunizmo, ta- į 
čiau įkurta jo organizacija Į 
ir laikraštis gyvuoja. Jei ka 
zionieji komunistai iškeb 

j”• Pruseikai. ta’ 
ar Laskyl jis turės atsakyt ir už šito: 

į organizacijos įsteigimą.

o ne-

Kas gal ginčyti, kad. sovietų 
raudonoji aimija-$«ta “drū
ta?” Niekas! Braidė apiė 

1 206 tūkstančių savo karei
vių, apie 15 tukšf/' išžudė 
suomių ir galų gale reikėjo 
rusams jiadaryti taiką. Vis- 
vien geriau taika, negu ka
ras. Dabar ir musų komuna
ciai geriau jaučiasi, kad tūk
stančiams nekaltų darbinin
kų kraujas nuleistas, jų su
kurtas židinys sunaikintas. 
Tie našlaičiai, tos žuvusiųjų 
vyrų žmonos, motinos ir tė
vai nepamirš komunistų; jie 
juos minės kaipo žiaurunus, 
kurie užpuolė jų šalį ir nai
kino be jokio pasigailėjimo; 
Jeigu kas mano, kad komu
nistinės Rusijos susivieniji
mas su nacių Vokietija eina 
darbininkų naudai, tai te- 
pažiuri į sunaikintą Suo
miją...

-ii
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dviem duos prie jo kokį 
nors pleisą. Juk aš turiu ge
nerolo ciną.

.—Neviliok save tuščiomis 
viltimis, tėve. Tokių driskių, 
kaip tu, į šventuosius ne
skiria.

—O kaip į juos pakliuvo 
šventas Kazimieras, vaike? 
Juk jis Telšių ujezde pas 
gaspadorius skerdžium siū
lydavo.

—Ne visai taip, tėve. Ka
zimieras buvo lenkų kara- 
liukštis.

—Sakai, jis buyo palio-l 
kas? '

. —Tai}), tėvę. v J
—Na,'tai kodėl musų ku

nigai sako, kad jis Lietuvos1 
patronas?

—Paklausk savo kunigo,' 
tėve.

—Ar tu manęs ne fulini, j 
Maike? Aš buvau šiur, kad, 
jis musų tautietis. Per šven
to Kazimiero atlaidus visa
da eidavau ir gyvačių gau-i 
dyt, ba Lietuvoj sakydavo,! 
kad tą dieną sugautos iri 
šnapsu užpiltos jos labai pa- 
mačlyvos nuo marmatizmo.’ 
Ale žinai, kai paskutinį sykį 
aš kelias porcijas tų liekarst- 
vų išgėriau, tai da daugiau 
pradėjo kaulus gelti. Taigi 
gali būt, Maike, kad ‘tas 
šventasis ne mūsiškis.
'—Netik gali būt, bet taip 

ir yra. tėve.
—Na, tai denkiu, Maike, 

kad tu man šitą biznį taip

i —Maike, lipkim apt stogo 
ir.Šaukim: ura! Tegul girdi 
visas svietas, kad musų tau
ta kįlą ! Koman, lipkim nors 
tvoros!...

—Ko čia dabar taip rė
kauji, tėve? Ar galvoj nege
rai pasidarė?

-—Na, ar tau, Maike, ne 
linksma?

—O kodėl man turėtų būt 
tai}) linksma, tėve? Juk aš 
nieko negėriau.

^-Na, o “Draugo” 
tos tu neskaitei?

—Nėj
—Tai valuk to taū ir ne

linksma. Paskaityk, tai pa
matysi, kokia garbė ateina 
musų tautai.

—O iš kur ji ateina? : •
—Turėsim savo lietuvišką 

patroną dangaus karalystėj.
—Aš ir maniau, tėve, kad 

tu pasakysi tokią nesąmonę.
—Kodėl nesąmonę?
—Visų pirma todėl, tėve, 

kad tokio krašto, kaip “dan
gaus karalystė,” niekur nė
ra.

—Nebliuznyk, Maike! O 
kur visi šventieji gyvena, 
jeigu dangaus karalystės 

. nėra? Ką?
—šventieji, tėve, visi po 

žeme. Gyvų jų nei vieno 
nėra. . , •
, —Ar bečysi, Maike, kad 
nėra?

—Nesiskubink, tėve, taip 
greitai “bečyt,” nes pralai

—Olrait, Maike, jeigu tu '§iaziai lsklumocijai. 
tai]) kalbi, tai eikim į bažny
čią, o aš tau parodysiu apie i 
penkiasde šimts visokių 
šventųjų. Tada nesakysi,1 
kad jų nėra.

—O ar jie gyvi?
—Dabar jau negyvi, ale 

buvo’kitąsyk gyvi.
—Atleisk, tėve, bet tu čia 

labai susipainiojai. Pradėjai 
apie šventųjų gyvenimą 
dangaus karalystėj, o man 
nori pąrodyt bažnyčioj mo
linius ar medinius daiktus. 
Ką gi jie turi bendra su 
šventaisiais, kurie, tavo aiš
kinimu, gyvena dangaus ka
ralystėj ?

—Uskiuzmi, Maike, gal 
aš biskį ir susipainiojau. Ale 
aš tau pasakysiu, kad savo 
šventą patroną mes vistiek 
turėsime. • ;

-—Tai kas iš to, tėve? Ar 
manai, kad policija tuomet šių metų “Keleivio” Ka 
tavęs neareštuos? j-----------------------

—Juokų n e}) rovy k, Mai
ke, ba čia ne fonės. “Drau
go” gazieta rašo, kad mes 
šiur gausim savo šventąjį. 
Ant to esąs paznočytas vys
kupas Jurgis Matulevičius. 
Mudu su zakristijonu jau ir 
paintę ant tos intencijos iš
gėrėm. Sakom, gal ir mų-

I

Kada šiaurėje mūšiai pa- 
ibaigė ir rusų armijos pasi- 

liuosavo nuo kovos su suo
miais, tai kyla klausimas, 
kur dabar užliepsnos antras 
karas? Vieni mano, kad Bal
kanuose, o kiti, kad Vaka
ruose, prie Francuzijos Ma- 
ginot linijos. Amerikos dip- 

' lomatai numato taiką, nes 
tuo tikslu Ribbentropas nu
vyko į Romą pasitarti su 
Mussoliniu. Anglija prasita
rė Chamberlaino lupomis, 
buk ji rengiasi dideliems 
“žygiams.” Teisingai pasa
kė švedai, kad anglai mvli 
kalbėti apie “didelius” žy
gius tik ant popieros. Atro
dė, kad jie žino ką kalba. 
Komunistai rėkė, kad anglai 
davę Suomijai tiek ir tiek 
“pagalbos,” o švedai sako, 
kad tik 50 liuosnorių iš Ang
lijos tepribuvo. Visa pagal
ba finams buvo teikiama tik 
iš Švedijos ir Norvegijos. 
Atrodo, kad anglai su fran- 
euzais neina svetimųjų gin
ti, o ginasi tik patys save. 
Mat, kaip tas posakis sako: 
“Savi marškiniai vis arčiau 
prie kūno, negu svetimi.”

I

“ “Laisvės” korespondentas 
W. G. Lasky plepa kaip tik
ras komunistas, niekina so
cialistus ir demokratiją, ir 
ginasi nesąs joks komunis
tas. Jei kas įrodys jį buvus 
kur nors komunistų mitinge, 
tai jis duosiąs $10 dovanų. 

I Bepiga turtingam ant svieto 
gyventi. Gali savo oponen
tus mušti dešimtinėmis, ne-

NEPAPRASTA PERKŪ
NIJA.

Pereitą sąvaitę, 21 kovo 
naktį, per Massachusetts 
valstiją perėjo nepaprastai 
Smarki perkūnija. Juo nepa
prastesnė, kad oras buvo la
bai šaltas ir snigo sniegas. 
Perkūnas taip trankė, kad 
skambėjo langų stiklai ir pe
čiai barškėjo. Daugiausia 
betgi nukentėjo Cape Cod 
pajūris. , Viename tik Fal- 
moųth miestely žaibas sukė
lė apie 10 gaisrų. North Sci- 
tuate perkūnas sudaužė ir 
uždegė bažnyčią. Vietomis 
krito dideli ledai.

“KELEIVIO" KA 
LEND0R1US 
1940 METAMS.

reikia nei argumentų. Bet kada “sūdą 
kokia čia svarba, 
buvo komunistų mitinge, ar 
ne. Gana to, kad jis komu
nistiškai protauja. Jeigu jo! 
apylinkėj tokių mitingų ne
būna, tai žinomas dalykas, 
kad jis negalėjo juose daly
vauti. Reiškia, atsilikęs 
žmogus. O vis dėl to jis no
rėtų “mokyti” kitus net la
bai komplikuotos tarptauti
nės politikos. Anot tos pa
tarlės, “atvožnas vyra'.” 
Yra vienas toks ir Brookly- 
ne. Tai Stakovąs. Jis kartą 
pareiškė neskaitąs jokių 
laikraščių, tačiau galįs visus 
pamokyti tarptautinės poli- 

j tikos. Mat, komedijantų yra 
i visur.

lendorių pavėlavome išleist, 
bet jau šią sąvaitę išsiunti- 
nėsime tiems, kurie jį užsi
sakė. O ktfš da neužsisakė, 
gali prisiųsti užsakymą da
bar. Kaina “Keleivio” skai-l 
tytojams—25c. Prašome ad
resuoti taip: “Keleivis,” 
253 Broadway, So. Boston, 
Mass...___________

“Laisvėje” A. Bimba de-j 
iuoja, kad jį “Draugo” re
daktorius iškoliojęs n- visus i 
komunistus pavadinęs nu- 
tautėliais. Maskvos davat-l 
komis. Ištiesų, “Draugui” 
tai]) rašyti neišpuola. Juk 
jis. kaip katalikiškas laik
raštis, turėtų žinoti, kad ii 
Romos kunigai ne savo tau
tą piimoj vietoj laiko, bet 
Romą. Jų visi tautos “reika- 
’ai” prasideda su Roma ir 
baigiasi su Roma. Komunis
tai gi viską pradeda ir bai
gia Maskvos garbei. Taigi, 
anot tos žmonių pasakos, t 
katilas puodą vanoja, o abu
du suodini. Dėl to mažmo
žio nereikėtų sielotis — iš-! 
tiesk, Antanai, dešiniąją, 
ranką, o gal koks prabas-1 
čius priims ją. Gal “Drau
gas” nežino, kad komunis
tai ištiesė jiems savo dešinę 
ranką. Pasisveikinkite, nes 
abiėms taūtos reikalai apei
na tiek, kiek iš savo tautie- 
čių dolerių galima išmelžti.

Idžios atsteigimą Lietuvoje. Jeigu dolerių yra, tai ir tau-; 
Jis pyksta ir ant Grigaičio, ta gera, tautos idealai geri. 

I Jam stebėtina, kad Brookly-| Vaina čia eina dėl dolerio, o 
ine Grigaitis turi tiek daug ne dėl tautps labo,

j Yra geni norų tu inčiu 
žmonių. “Laisvės” No. 66 
Susninkų Jurgutis sako: 
“Atminkime, draugai, kad 
gal nereikės ilgai laukti, ir 
prisieis vėl iš naujo šaukti 
visų organizacijų susirinki
mai ir tverti kongreso sky
rių, kurį dabar likvidavot!” 
Žmogus gerų norų! Jis kal
ba ir apie demokratinės val-

Kaip kas mvli argumen
tuoti, kad, girdi, jeigu Ame
rikos kapitalistai aukoja 
suomiams pinigus, tai dar
bininkai turi tik ranką nu
moti. Bet gyvenime netaip 
yra. Rusijoj įsikūrus Sovie
tams, Amerikos, Anglijos ir 
kitu kapitalistiškų šalių in
žinieriai važiavo pagelbėti 
bolševikams išvystyt pramo
nę, pastatyt fabrikus ir elek
tros stotis. Jeigu tokių argu- 
mentuotojų argumentus im
ti už gryną pinigą, tai komu
nistai senai turėjo spiaut ant 
Sovietų Rusijos, nes ten 
daug kapitalistiškų inžinie
rių “socializmą” statė. Bet 
komunistai taip nedarė, ne- 
įejkėtų taip dąjyti nei ki
tiems. Ką žmoųęs sukuria, 
ką gero įsteigia, reiktų tik 
pagirti. Jeigu mažutei Suo
mijai aukojo unijos, aukojo 
biznieriai ir stambus pramo
nininkai ir bankieriai pini
gų, kad jie apsigintų nuo 
20 amžiaus barbarų, tai, ma
nau, geras dalykas.

Teko matyti L. Trockio 
“Revoliucionary Age.” -Ste
bėtinas tas žmogus. Jis kri
tikuoja Staliną, kad šis 1920 
metais pastojęs jam kelią

lietuvybės priešai, tačiau jie 
buvo ir tebėra netik paken
čiami, o ir geriau gyveną ne
gu patys lietuviai: vieni jų 
sėdi dvaruose, o kiti net val
diškas vietas užima.

Mums amerikiečiams pik
ta, mes nesuprantam tokio 
Lietuvos (Smetonos) val
džios nuolaidumo, aršiems 
Lietuvos priešams.

Bet gal suprasime atsimi
nę, kad lenkai klerikalai, 
kaip ir pati Smetonos val
džia, papizmą Lietuvoj lai
ko šalies tikyba. Po papiz- 
mo skraiste lenkų agentai 
pasislėpę, suka lizdus ir da
ro suokalbius.

Vienuolynai, tai lenkoma- 
nijos lizdai. Todėl Vilniaus 
arcivyskupas Językowskis 
(Jalbzykowskis.—Rd.) Lie
tuvos valdžios pareigūnų vi
sai neboja, su Lietuvos pa
tvarkymais nesiskaito, lietu
vių kalbą neigia, ir elgiasi 
lyg jie gyventų Lenkijoje. 
Lai panašiai pradėtų elgtis 
žydai, matytumėt, kaip ašt
riai jie butų suvaldyti! Mat, 
žydai, nors geri ir uolus Lie
tuvos piliečiai, bet ne popie
žiaus tikybos.

Jei Lietuvos valdžia butų 
kitokesnė, o ne; Smetonos, 
kuri romiškam klerikaliz
mui pataikauja, ji galėtų 
lengvai siidfrausti pasišiaU- 
šėlius lenkus, išmokyt juos

_____ i_ jo prieš lietuvius pagrobtose 
lietuvių Lietuvos srytyse: uždaryt

sirinkimus? Ir mažai kas ga-

SLA kilo triukšmas dėl 
“Tėvynės” redaktoriaus iš
sišokimo. Komunaciai tuoj 
sušuko: “Žiūrėkite, kas da
rosi SLA I” Bet susirinko 
SLA Pildomoji Taryba su 
apšvietos komisija, pasitarė, 
ir iš to debesio nei lašo lie
taus. O komunistai putė tą 
debesį, putė, ir vis sakė, kad 
bus—bus! Prasti pranašai.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTeS

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS 

GAUNAMAS IR BONKUTeSE 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE. 

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER. MASS.

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

i
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Įvairios Žinios.
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AR BUS RUSIJOS KARAS SU TURKIJA
Išradimas Kovai su Piktadariais.

žmogžudžių Sin
dikatas.

Žmogžudžiai gaudavę nuo j 
$3 iki $10 už galvą.

Laikraščiai praneša, kad 
Brooklyne tapo susektas 
“žmogžudžių sindikatas,” 
kuris už tam tikrą atlygini
mą apsiimdavo nužudyti bet 
kokį žmogų. Tos gaujos “pa
tarnavimu” naudodavosi vi
sokie raketieriai, norėdami 
pašalinti sau iš kelio konku
rentus, pavojingus liudyto
jus ir kitus. Buvę daroma 
taip: rąketieris ateina į sin
dikatą ir pasako, kad toks ir 
toks asmuo turėtų būt “lik
viduotas.” Sindikatas sutin
ka tai atlikti ir pasako, kiek 
tai kainuos. Gavęs pinigus, 
sindikatas siunčia žmogžudį 
ar kelis jų,‘ kad nurodytą 
asmenį nušautų. Paprasti 
žmogžudžiai gaudavę už ši
tą darbą po $5 ir iki $10 nuo 
galvos:

Pereito nedėldienio naktį 
Brooklyne buvo areštuota 
jau 10 tos gaujos žmogžu
džių. Jie jau prisipažino nu
galabiję 12 žmonių. Kaina 
už žudymą buvusi ne vieno- Į 
da. Kokį nežymų biznierėlį 
tie galvažudžiai nudėdavę ir 
už $3. Vienas jų gavęs $20, 
kad nužudytų viešbuty apsi
gyvenusį asmenį. Kad prie 
jo prisitaikyti, žmogžudys 
turėjo pasisamdyti tame 
viešbuty kambarį ir išbūti; 
tenai 3 paras, iki jis tą asme
nį nužudė. Apmokėjus visas AKTORIUS SUIMTAS UŽ 
išlaidas, jam likęs tik'vienas 
doleris ^‘pelno.”

Sindikatas siuntinėdavo 
savo žmogžudžius ir į kitus 
miestus. Jie pasiekdavę net 
Calif orniją.

Rusija tik ką pabaigė ka- jeigu tam nesipriešintų Ita- 
rą su Suomija ir dėl to karo lija. Todėl Turkija koncent- 
mes ją smerkėm, nes ji buvo moja savo kareivius ir Bal- 
užpuolikė. i kanų kryptimi. Sakoma, kad

Bet ieigu kils Rusijos ka-! ji turi tenai sutraukus jau 
ras su Txu-kija, tai musų po-1 apie 150,000 vyrų armiją. O 
zicija bus kitokia, nes čia prieš Sovietų Kaukazą esą 
užpuolimui ruošiasi ne Ru- sutraukta 30*0,000 turkų ka- 
sija, o Turkija su aliantų pa- reivių. Ir šiaip po visą šalį 
gąlba. Aliantai gal ir nenori daromi dideli pasiruošimai 
įsivelti į karą su Rusija, bet karui.

“Elta” praneša, kad Kau
ne esąs gautas iš Australijos 
šitokio turinio laiškas:

“Męs, Sydney lietuviai, 
išgirdę iš vietinės spaudos, 
kad Lietuva atgavo Vilnių, 
su didžiausiu džiaugsmu vy
kome vienas pas kitą tos juos verčia prie to aplinky- Skubiai tiesiamas gele- 
linksmos ir svarbios žinios bės. Jiems svarbu atkirsti žinkelis į Bagdadą, prave- 
pranešti. Spalių 14 dieną Kaukazo aliejaus šaltinius, darni keliai, plentai ir visu 

nes Rusija pristato tą aliejų pasieniu statomi sustiprini- 
Vokietijos karo mašinerijai, mai. Visu Sovietų pasieniu 
Be to aliejaus negalėtų esą įiuosta daug aerodromų 
skraidyt vokiečių orlaiviai, ir užpirkta nemaža lėktuvų, 
negalėtų veikti tankai. Alie
jus yra netik tepalas, bet ir 
kuras mechanizuotai armi
jai. Taigi aliantams svarbu, 
kad tas tepalas ir kuras butų

daug lietuvių susirinko į 
šeimyninį butą pas pp* Au- 
gustaičius, nes kliubą paimti 
nebuvo laiko, kadangi visi 
norėjo kuoskubiausiai susi
rinkti ir dalintis džiaugsmu. 
Sugiedojo Lietuvos ir Ang
lijos himnus. Tai buvo tikras 
džiaugsmo metas. Iš džiaug
smo susijaudinimo neapsi- nuo Vokietijos atkirstas, ir 
ėjom ir be ašarų. Kiekvienas dėl to yra daromi planai už- 
sveikinosi, bučiavosi, daina
vo daineles. Pasakyta daug 
kalbų kalbelių. Ypatingai 
džiaugėsi Sydney lietuviai 
kareiviai, anuomet buvę Vil
niaus dalyse ir lenkams 
spaudžiant turėję jį apleisti. 
Visi labai džiaugėsi atgautu 
Vilnium ir savo širdyje gi
liai-prisiminė ginklo drau
gus, dėl Vilniaus nustojusius 
gyvybės.” ■,

Po laišku pasirašęs išeivis 
A'. Bauža. Kada ir; kaip lie
tuviai į Australiją > pateko, 
nėra žinių. Iš Lietuvos į Aus
traliją yra kelis kartus to
liau, negu į Jungtines Vals
tijas. Iš New Yorko iki Aus
tralijos miesto Sydney yra 
15,300 mylių su viršum.

imti Rusijos valdomąjį Kau
kazą su aliejaus šaltiniais.

Bet šitas aliantų žygis turi 
eiti per Turkiją, todėl tas 
reiškia Turkijos karą su Ru
sija.

Ar ištikrujų toks karas 
bus, šioje valandoje sunku 
pasakyti, bet kad Turkija 
uoliai karui mošiasi, tai vi
siems aišku, žinios sako, 
kad Sovietai jau išklausto 
gyventojus iš Batumo apy
linkės ir stato tenai tvirto
ves, nes tikisi užpuolimo.

Karas Kaukazui atkirsti 
gali eiti da ir per Balkanus,

Šrš vaizdelis parodo Pittsburgho policmaną aprūpintą nauju 
išradimu kovai su piktadariais. Tai yra mažutis trumpu 
bangų radijo imtuvėlis, pritaikytas prie policijos radijo ban
gų, taip kad policmanas būdamas kiekvienoj vietoj gali gir
dėti transliuojamas žinias iš policijos.

i Kas Kur Veikiama
—

Baltimore, Md.-;—Lietuvių 
Sales Bendrovė kartu su 
Dainos Draugija rengia 
“Lietuvišką Kabareta” kovo 
31 d. Pramoga įvyks lietuvių 
talėj kaip 5 vai. vak. Z. G.

Chicago, III. — Lietuvių 
laisvamanių organizacija, 
pasiliuosavo nuo komunistų 
vadovybės ir veiks Ameri
kos laisvamanių draugijos 
čaiteriu. Senas Antanas.

Chicago, III. — Lietuvių 
tautiškose kapinėse 26 gegu
žės dieną bus atidengtas 
kun. M. X. Mockui gražus 
paminklas. A. Jocius.

IŠVIJO AMERIKOS KON
SULĄ IŠ LENKIJOS.

VVashingtono valdžia iki 
šiol turėjo atdarą generalinį 
savo konsulatą Varšuvoj. 
Pereitą sąvaitę vokiečiai pa
reikalavo, kad tas konsula
tas butų uždaiytas ir konsu
las su visais savo padėjėjais 
išvažiuotų. VVashingtonas 
dėl šito reikalavimo užpro
testavo, bet Berlynas tą pro
testą atmetė. Amerikos kon
sulatas dėl to buvo uždary
tas ir konsulas su dviem vice 
konsulais išvažiavo iš Var
šuvos.

“PIRMO LAIPSNIO f i 
ŽMOGŽUDYSTĘ.”

Ši panedėlį Hollywoodė 
tapo areštuotas judžių akto
rius Irving Cohen. “New 
Yorko policija kaltina tams
tą pirmo laipsnio žmogžu
dyste,” paaiškino jam vietos 
šerifas, kuris jį suėmė. Akto
rius busiąs tardomas lyšium 
su New Yorko “žmogžudžių 
sindikatu.”

DUNOJUS PATVINO. ..
Iš Budapešto pranešama, 

kad šią sąvaitę labai patvi
nusi Dunojaus upė, kuri 

įplaukia per Balkanus. Ven
grijoj jau tūkstančiai žmo-

Karas

Cleveland, Ohio. — Kovo 
31 dieną iš Chįcagos atvyks
ta “Pirmyn” choras, kuris 
stątys scenoj mieretę “Blos- 
som Time.” Pelnas skiria
mas Kultūros daiželiui. Rp-

Cleveland, Ohio.— Gegu
žės 12 Lietuvių Salės B-vė 
minės savo salės 20 metų su
kaktį. Rep.

Brooklyn, N. ’Y—Balan
džio 19 vakarą, pradedant 
,7:30 vai., Lietuvių Piliečių 
Kliube, 280 Union avė., bus 
Dariaus-Girėno paminklui 
statyti komiteto prakalbos. 
Kalbės vietos laikraščių re
daktoriai ir kiti. K-tas.

REIKALAUJA PAKELTI 
ALGAS 6 NUOŠIMČIAIS.
Amerikos Darbo Federa

cija iškėlė Washingtone rei7 
kalavimą, kad visiems šios 
šalies darbininkams butų 
pakeltas 6-šiais nuošimčiais 
atlyginimas už darbą ir kad 
2,700,000 darbininkų, kurie 
paskutiniais laikais buvo pa
leisti iš darbo, butų priimti 
atgal. Federacija parodo 
skaitlinėmis, kad šalies ga
myba dabartiniu laiku yra 
pakilus 22 nuošimčiu negu 
metai atgal buvo, tačiau 
darbininkų uždarbiai nei 
kiek nėra pakilę ir prie to da 
mažiau darbininkų samdo
ma.

KOMUNISTAI NEGAUNA 
SALĖS.

Barre miestely, Vennon- 
nių pasilikę be pastogės, to valstijoj, komunistų par- 
Taip pat didelis potvinio pa- tija norėjo sui-uošti prakal- 
vojus gi-ęsia Jugoslavijos, ’ 
Bulgarijos ūkininkams.

Turkija jau turi 500 lėk-; 
i tuvų, kurie atvežti iš Angli-1 
jos, Francuzijos ir patys ge-, 
liausi iš Amerikos. Francu-' 
zų generolas Weygand iš 
Palestinos greit, atvyksiąs. 
Istanbulan, kur tarsiąsis su • 

! turkų generaliniu štabu. Tu-1 
i rėdama gerus kelius, sąjun- 
i gininkų armija galės būti i 
l greit perkeliama iš rienos i 
I vietos kiton.

Sąjungininkai negalėsią 
' palikti be aktingo dėmesio 
į Baku ir Batumo naftos cent- 
; įus, kurie be galo svarbus ne 
i tik Sovietų Sąjungai, bet ir 
| Vokietijai.

Sovietų Sąjunga jau at- 
i šaukė iš Turkijos .visus savo 
inžinierius ir technikus.

Be to, Turkijos vyriausy-,
bė visiškai netikėtai įsivedė ; LATVIJOJ RASTAS RU- t ŽODYNĖLIS 
krašto gynimo ir apsaugos! BOS ANGLIES KLODAS- ..... ...... . .
įstatymą.

Tokio įstatymo įvedimas 
numatomas tiktai tais atvė- i 
jais, kai f (1) pravedama vi-j 
suotinė arba dalinė mobili
zacija; (2) kai skelbiamas 
karas ir (3) karo metu tarp 
kitų valstybių, jeigu tas ka
ras gali paliesti gyvybinius 
Turkijos interesus.

Kurio iš tų trijų galimumų 
į ir prileistinų eventualumų 
Turkijos vyriausybė pasi
naudojo įvesti suminėtąjį j- 
statymą, tuo tarpu nežinia, 

i Tas įstatymas automatiškąi 
i suteikia Turkijos vyriausy- 
j bei teisę panaudoti diktato- 
i rišką galią krašto kalinimo 
i ir kariškų sustiprinimų at
žvilgiu. 1

! ~ “ J".
i čiams uždrausta be ypatin- . .__ -Igai svarbaus reikalo vykti j transportui numatoma pra-

LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 
i v f ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa

“Leta” praneša, kad ati- 18,000 žodžių. Labai parankus turėt 
tinkamai nun-zirlnntn TTlmu kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine unKamdl piezicienio U ima sieura, 160 puslapių. Parankesnio ir 
nio pareiškimui, numatoma geresnio kišeninio žodynėlio lietuvių 
jau. ateinantįjį pavasarį KainaJ ............................... $/00
Latvijoje pulčiau eksploa-! 
tuoti krašte esamus kuro šal
tinius, visų pirma, rudosios 
anglięs klodus. Tokių klodų 
buvo rasta Liepojos apskri-I

175 Akrų Farma
Gera lygi žemė, 40 akerių- £iriok, 

budinkai, mulai, galvijai, avys, par
šai, būrys vištų, farmos į 
kas už $2,400; į mokėt $1,‘

Ant Jūrių.
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Savo pakraščiams saugoti Anglija įsitaisė daugybę nedide
lių, bet labai greitų laivų, kurie yra vadinami torpedinin- 
kais. Jie yra pritaikyti subma finams naikinti ir paviršiaus 
laivams atakuoti. Be to, jie yra aprūpinti priešlėktuvine 
artilerija orlaiviams šaudyt, kas galima matyti šiame pa 
veikalėly. _ , _____ _______

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieskau giminaičių Lukošiaus, 

Petro, Mikolo ir Adomo KIMBIRAU- 
SKŲ, Ježembkavo kaimo, Birštono 
parapijos, Alytaus apskr. Turiu svar
bų reikalų, prašau atsišaukti; kurie 
žinote kur jie randasi, prašau jų ant- 
rašų, busiu jums dėkingas. (6) 

S. Masąlsky
P. O. Box 174, Mexico, Maine.

Ona Blažienė-Kulpaniutė, pajieš-į 
. ......  r.„. kiiu.brolio VINCO KULPANO, paek! 

įrankiai, Vif* i na. iš I Punsko parapijom, Vaiponiškių; 
$1,400,e gitą ka'inSo. girdėjau gyvena Watorburv,:DUVO rasta Liepojos apbKl 1- farma 40 akerių su budinkais Michi: donhoętįiėųt. trašhu jį patį atsišauk-

tvie,. tarp Ventos ir Losos gano valstijoj, kainh $lJį00; jmokėt U kurie žiobt, kur ju'frandasi, malo
niniu Anąkaininninma kari S1’100- Parduodu dėl silpnos sveika- nokite primesti sekančiu adresu: (4)i upių. ApsKdiuuojama, naci tos MRS z AdAms, (?)
ten esama apie 200,000 to-1 Beriin, Md.

Mrs. Ona Blažienė
576 Pearl st., • Stoughton, Mrtss.

nų rudosios anglies. Tuos ru
dosios anglies klodus eks-
nlnatuos S» akcini hen- SVEIKATA LIGONIAMS R ” Gydymas visokių. ligų. Šaknimis,
drovės cemento fabrikas. 
Nustatyta, kad 1,7 tonų ru
dosios anglies teikiama šilu-

NAUJA VAISTŲ kNyga Reikalingas Darbininkas
Ant Farmds, Darbas žiemų ir va

sarų. Norint daugiau informacijų 
klauskit Joe Pundin,

R. 6, Charlatte, Mich.
. , visokių ligų šaknimis,

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 

' > ir kaip reikia vartoti.Irnos energija gali pakeisti
Šilumos energiją, kurią tei- Kanados doleris dabar tik^85 centai.) 

geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS 
24R W. Fourth St.. So. Boston, Mass.

Turtina ‘kia viena tona akmeninės

Si: įilomet,y geležiu,
j užsieni išgabenti bet kurią,

bas, bet niekas jiems neda
vė salės. Jie pasiskundė val
stijos gubernatoriui. Tas at
sakė : aš negaliu priversti sa
lių savininkus, kad leistų 
jums prakalbas laikvti. Pasi- 
samdykit advokatą ir kreip
kitės tuo reikalu į teismą.

Bet ar Maskvoje priešin-i 
ga valdžiai partija galėtų 
gauti ^alę savo prakalboms?

GENERAL MOTORS 
DARBININKAI RINKSIS 

UNIJĄ.
Nat:onalė Darbo Santikių 

Taryba nustatė General Mo
ters automobilių darbinin
kams balsavimo dieną 17 
balandžio. Apie 125.000 tos 
korporacijos darbininkų tą 
dieną balsuos 59-niose dirb
tuvėse, kuri unija turės at
stovauti jų reikalus—CIO 
ar AFD.

JAPONAI PRADĖJO 
NAUJĄ OFENSYVĄ.
Honkongo žiniomis, Ku- 

.angsi provincijoj japonai 
pradėjo naują ofensyvą, no- 
1 ėdami apsupti ir sunaikinti 
esamą tenai 20,000 kiniečių 
armiją.

Kaina su prisiuntimu $1.00, Pinigus

valiuta.
Ryšium su visais žygiaiš, 

skubiai yra statomas plentas 
per Arabiją. Šis plentas tu
rės didelę strateginę reikš
mę, nes jis sujungs Raudo
nąją jurą su Transjordanija 
ir Pęrsija. Jau esą baigiami 
plento tiesimo darbai tarp 
Čitos, Mekos ir Arafato.

Iš to matome, kad Turki
joj kažkam rimtai ruošia
masi.

idos geležinkelio stoties. Jau 
! šiais; metais manoma iškasti 
35-—40 tūkstančių tonų ru
dosios anglies. Tas rudosios 
anglies kiekis padės suma
žinti akmens anglies suvar
tojimą.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki, 
tės pas mane: duosiu gerų paturima 
ir busit patenkinti. (14)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. VVater St.. Philadelphia. Pa.

Gera Biznio Proga
PARSIDUODA GRILL SU PILNO 

LAISNIU GĖRIMAMS. Gerame biz
nio distrikte Waterbury. Savininkas 
parduoda dėl nesveikatos. Orchestra 
griežia 5 vakarus kas sųvaitę. Ant 
radio transliuojama kas sekmadienį, 
2:30 dienų per stotį WBRY, Water- 
būry. Vietos dėl 250 ypatų. Parsiduo
da tinkama kaina. Patelefonuokite 
Waterbury 3—9794 arba kreipkitės 
laišku ar ypatiškai: Stanley’s Grill, 

501 N. Main st., Waterbury, Conn.

ROOSEVELTAS SU
SIRGO.

Prezidentas Rooseveltas ! 
susirgo sloga ir priverstas J 
buvo atsigulti lovon.

FORD COUPE
ModeI 32 B, taip kaip naujas moto- 

ras ir tires (tajeriai). Klauskite kai
nos tik iš Los Angeles ir jo apielin- 
kės. Galima matyt bile laiku. Kaina 
labai prieinama.

W. A. Naujokas
2526 Fidel avė., Norwall:, Calif.

KĄ SAPNAVOT?
Sužinokit kų tas sapnas reiškia. Ne 

mąstykit tų sapnų prasmę. SUŽINO
KIT! Sapnai pranašauja ateitį. Kas 
ęjali žinoti kokių laimę sapnas turi 
jums kuomet nėra tinkamai išaiškin
tas. Knyga anglų kalboj. Prisiųskit 
tik $1.00 už stebėtinų Sapnininkų 

■' šiandien. OLVANI (13)
I 104 Grand st., Brooklyn. N. Y.

________________________________

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir 
Sustiprinkit 
PLAUKUS
Vartokite Alexander’s Cistite Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Tonikų. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADU’AY, 
SO. BOSTON. M \SS

103 AKRŲ FARMA.PARSIDUODA GRAŽI

Pritaikyta z\merikos Lietuviams Mokytis Kalbą 
SUTAISĖ DR. Dt PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 
KAINA $1.00.

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

LIETUVOJ KALBOS GRAMATIKA j
i

Karas Europoje
Prie ežero, kur suvažiuoja vasarotojai. Budinkai ir visi įrankiai ge

riausioj tvarkoj. Taipgi it gyvuliai. Pelnihgas biznis iš turistų. 30 akrų 
puikių da nekirstų medžių, stebėtinai graži vieta medžiojimui ir žuvavi- 

1 mui. Vieta tikrai verta $10,000, mes pasiaukojam nuostoliui, atiduodam 
už pusę kainos. Gera proga pasinaudot lietuviams. t (-)

STANLEYiSERAFIN, McMILLAN, MICHIGAN.
JĮtfcK fe^^.KteiaEK«KilS18a«KWEKiK!lgl^lg|g!K8EHKi!^^

VIRĖJA
Knyga apie, valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 | 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- f 
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- | 
taisyti maistą, kad jis ne vien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminu kokybę.

Knygą sutaisė K. Petr kirnė. išleido A. L. D. L. D. 0 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

■

Jei norite žinoti apie karą ir kitu* pasaulio 
įvykius, tai skaitykit* “Naujiena*."
“Naujienos" yra pirmas ir didžiausia* lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicago j e ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį sių*kši*:

H

RYMAS, Romanas. Ta knyga yra 
) versta į visas kalbas, todėl kad yra 
. gražiai aprašyta apie Rymų. Lietu

viškas vertimas yra lengvas ir gra-
I žus. Chicago, III. 1909, pust 432.

Drūtai apdarytu ..................... $2.50

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Siuipaiinimui k* pi ją patiųtune Mltat



SeJtas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 13. — Kovo 27 d., 1940 m.

Lengvi Pasiskaitymai. Paliko Rumus ir Gryžo į Purviną Budą.

KAIP TRYS VYRAI VILNIUJE AITVARĄ PIRKO
Kalbos apie Vilnių, regis, 

dar greit nenutils. Devynio
lika metų kalbėjome, kai 
gairės stovėjo, o kodėl da 
bar nekalbėti? Ir tikrai ta 
Vilnius sumaišė liežuvius.. 
Susitinka dabar turguje ku 
mai, pamažėl paduoda ran
kas, paskui pasikrapšto pa 
kaušį, paspiria į šalį kokį 
šiaudą ir, rodos, tuojaus vie 
nas klaus antrojo: o Paulina 
ar sveika? Bet ne, sveikatos 
klausimai nusmuko paskuti- 
nėn vieton. Kūmai turguje 
dabar šneka:

—Matai, ir atgavome Vil-
, nių...

—Ar aš visą laiką nesa
kiau: auksas raistuose gali 
degti, bet Vilnius turi būti 
musų ir gana!

O jeigu kūmai nenori i: 
turgaus važiuoti namo “sau
sa burna,” tai vėl Vilniui 
kaltas:

—Tai eiva už tą Vilnių iš
mesti kokią burnelę, ar kg 
jau... Vis miestas, sakyti, ne 
Kuliai... Ar eiva?

—Na, tai gal ir eiva kokią 
vieną “karvės akį” išgerti. 
Sako, Vilniuje esą pusė šim
to bažnyčių...

Ne tik turguje, bet ir na
muose kalbos pasikeitė. Bū
davo, pirmiau susitiks dvi 
kūmutės prie tvoros, tai i) 
tarškės ligi juodo vakaro: 
po kiek pardavė kiaušinius 
kas praeitą naktį beldėsi j 
Onutės svirnelį, pas kurį 
kaimyną “pečius grius”... Ir 
apie visokius kitokius nerei- 

1 kalingus daiktus šnekės. O 
dabai’, vos tik spėjo atsirem
ti į tvorą, tai tuoj:

—Sakau, kad tik tos viš 
tos pradėtų greit dėti, vis 
tuojau gali atmesti į šalį cen
telį... Geriau jau naujos ska
relės nepirksiu, bet būtinai 
aplankysiu Aušros Vartus. 
Moterų draugija, sako, reng
sianti ekskursiją...

—Ką jau sakyt, kaimynė
le, ką sakyti! Jau geriau nu
traukti nuo kąsnio, bet tik 
aplankyti...

—Saugok tu Dieve... Sa
ko, kad paveikslas žiba, 
kaip dvylika saulių...

—Amžinatilsį mano mo
tinėlės vestuviniai drabu
žiai yra iš Vilniaus. Tokie 
tautiniai, su daugybe viso
kių kaspinų. Kitą kartą to
kius tik Vilniuje ir tegalėjo 
gauti. Dabai’ dar skiynioje 
padėti tėbėra. Kada tik pa

reidavau, tai vis ir kalbėda- 
i vau tris “Sveika Marija” už 
! Vilnių, 
j O vakare į Galinio pirkią 
i kaimynai vakaroti susirin
ko. Kad ir nėra žibalo, bet 
ką darysi ne vakaro jęs. Per 
tokią naktį ir šonai gulint 

I prakiurtų, o su kiaurais šo- 
[nais negi vaikščioąį po kai
tiną. Šnekėtis galima, kad ir 
tamsoje, pypkę burnon įkiš-’ 

;ti vis pataikysi. Senai jau 
žibalo trūksta, o pypkės au- 

dar niekas neįkišo, bent 
nėgirdėti aplinkui. O tų 
šnektelių dabar kaip van
dens: ir vis apie Vilnių...
- Galinio pipirukas, dar 
trečiam skyriuje tebesąs, 
nie pečiaus deklamuoja ei- 
ėraščius iš kažin kurios 

knygos: -i
—Gražus, o Vilniau, tu 

ryto metą, Kai teka saulė 
nuo Kryžių kalno...

—Matai, ir jis jau žino a- 
pie Vilnių, o kelnės dar at
segtos...—sako dėdė Kipras.

—Žinau, dėdele, žinau... 
Gediminas sapnavo vilką, 
paskui įkūrė Vilnių...

—Vėjus taušti, 
Prisimenu aš visus nuo A- 
leksandro II, turkų vainoj 
buvau, bet Gedimino tai ne
prisimenu...

—Tai kad tu, dėdele, vis 
nieko nebeprisimeni. Žadė
jai man pasaką pasekti, o 
paskui sakai, kad nebeprisi
meni... O kai aš paaugsiu,

šautuvą turėsiu ir po Vilnių 
vaikščiosiu...

—Še tau, ir sugedo dabar1 
žmonės! — krapštė žilą gal
vą dėdė Kipras.—Kitą kar
tą, kai mes augome, apie 
šautuvą nei girdėti nebuvo
me girdėję. O nuo vaisko vi
si gynėsi, kaip nuo maro... 
Dabar dar pipiras, o jau ka
reiviu nori būti...

—čėsai persimainė,—pa
tvirtino Dūda. — Štai, kad ir 
manieji. Pasidirbo medinius 
šautuvus ir baigta!

—Taip, — atsiduso Baub
lys, — dabar jaunieji kitaip i 
gyvena. Štai, kad ir manasis 
Kaziukas. Šaulys ligi gyvo; 
kaulo.

—Kitą kartą, — tarė dė
dė Kipras, —nei prie Alek- i 
sandro II, nei prie Mikalo
jaus to nebuvo. Nei niekas 
leido, nei niekam į galvą to
kie dalykai butų atėję... Pas 
zakristijoną buvome prisira
šę į “šv. Izidoriaus artoj'aus” 
draugiją. Metams reikėjo 
mokėti griviną. Kurie buvo 
prisirašę, tie turėjo gerai 
mokėti poterius ir giesmes 
prie miiusiujų. Taip ir už
augome, it kokiame maiše. 
Ciesorius neleido jokių svie
tiškų draugijų, o šautuvus 
urėjo tik maskoliai... Prasti 

buvo laikai.
Lyg ir tyla stojosi pirkio

je. Matyt, galvojo vyrai apie 
anuos laikus. Iš kažin kieno 
pypkės išlėkė tiys kibirkš
tys, paskraidė tamsoje ir už
geso spraksėdamos. Paskui 
jis išleido pro nosį dvi ilgas 
mėlynų durnų juostas ir 
tarė:

—Kokie jau anuomet bu
vo tie laikai, tokie, bet da
bar tai Vilnių jau turime sa
vo rankose. Sakau, tegul ga
las kur, o teisybė kelią ran
da, kad ir užrištomis akimis.

—O jau miestas tur būt 
didelis, tas Vilnius?...

—Kur tau nebus didelis! 
Gediminas su niekais nepra
sidėjo. Jei jau statė pilį, tai 
ne bile kokią!...

—Prakiurtum kur... Ka
žin, ar teks kada mums se
niams nuvažiuoti?

Kažin kas priemenėj mu
šė nuo klumpių sniegą.

—Gero vakarėlio! — tarė 
tarpdury Peludis. — Kad 
prisnigo, tai prisnigo... O aš

4

Čia yra parodytas vaikas David Hobbs, kuri buvo paėmus j Hollyvvoodą auginti filmų ak
torė Anna Sothern, parodyta šiame vaizdely iš dešinio šono. Ji davė tam jaunuoliui kara
lišką gyvenimą, bet jis pametė auksuotus jos rumus ir gardžius valgius ir sugryžo pas tė
vus, kurie namų visai neturi, bet turi 11 vaikų ir gyvena būdoj ant upės kranto. Jis čia 
parodytas su ratukais, kuriuose sėdi viena jo sesučių. Jam esą smagiau gyventi su saviš
kiais būdoj ir mindžiot purvyną, negu būti su svetimais puošniuose rūmuose ir vaikščioti 
persiškais kilimais.

. Moterims Pasiskaityt
* Y * šį SKYRIŲ TVARKO

_____________ M. MICHFIiSONIENĖ. ____________

I;
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SUKAKO METAI KAIP -jo “lebensraumo” suorgani- 
I ŽUVO MARIJA JUR- , žavime.

j Bet fašistai nepaaiškina, 
kam jie nori daugiau žmo
nių, jeigu jiems nėra reika
lingo “lebensraumo” (gyve
namos erdvės) ?

Jeigu užaugusiems vokie
čiams reikia jieškoti naujo 
“lebensraumo” ir bejieškant 
jo žūti karo laukuose, tai ne 
skatint reikėtų gimdymą, 
bet kontroliuoti.

Įvedus gimdymo kontrolę 
ir sumažinus gyventojų skai
čių, vokiečiams galėtų už
tekti “lebensraumo” savo 
“faterlande” ir nereikalin
gas butų karas.

vaike...

HM-M-M-M-M!

ŽUVO MARIJA JUR- 
GEL1ON1ENĖ.

Kovo 25 d. sukako lygiai 
metai laiko nuo tos nelai
mingos dienos, kada trauki
nio ir automobilio katastro
foj nelaimingai žuvo veik
liausia ir gabiausia lietuvių 
moterų veikėja, Marija Jur- 
gelionienė. Jos mirtis sukrė
tė visus nažangius lietuvius, 
o ypatingai chicagiečius, 
tarp kurių ji ilgus metus 
darbavosi. Visi gailėjosi 
draugiškos ir simpatiškos 
Mariutės, kuri mokėjo taip 
gražiai su visais sugyventi ir 
veikti. Chicagietės, tarp ku
rių ji taip energingai ir ne
nuilstančiai darbavosi, įstei
gė jos pagerbimui Paminklo 
Fondą. To findo įsteigėjos 
nieko nespyrė ir per daug 
neagitavo aukauti, nes na- 
bašninkė nebūtų to norėjusi. 
Jos tik iškėlė mintį, kad rei
kėtų velionei pastatyti labai 
užsitarnautą paminklą. Ir 
visuomenė atsiliepė gana 
duosniai. Šiandien jau yra 
suaukauta netoli 5 šimtų do
lerių. Paminklas neužilgo 
bus pastatytas. Žinoma, su
dėtų pinigų tinkamam pa
minklui dar neužtenka. Jei 
yra tokių draugų ir draugių, 
kurie suprato Marijos Jur- 
gelionienės pasišventimą ir 
įvertino jos darbą ir norėtų 
prisidėti prie jos paminklo, 
tai tegul neatidėliojant tai 
padaro.

Ilsėkis ramiai, Mariute, 
o ______  ______ mes tave visuomet atmin-

•Jei nebūtų apgavę, bu- s^me- M. M.

I

IVAIRŲS PATARIMAI.
Nutarkuota orančio žievė 

labai tinka į obuolių pajų. 
Razinkos irgi padaro pa
prastą obuolių pajų daug 
skanesnį. Kepant aprikotų 
arba pyčių pajų, įdėk saują 
spalgenų dėl 1 įvairumo ir 
skonio permainymo.

žiuriu, kad ugnies namuose varas — penkiolika aukso dešimtį rublių. Šemeta dar 
nebeturime. Sakau, eisiu pas rublių, o jauniklis—dešimts, mėgino derėtis, tai gerokai 

I Galinį, gal jo pypkė neužge- Krapštomės pakaušius, sa- dar sprandan gavo nuo tų 
■ sus. Mat, ir susirinkę jau ’ v J '1 * ’ *’
I visi...

—Ot, šnekame apie Vil
nių. Sako, didis miestas...

—O kaipgis. Juk aš prieš 
pirmuosius karus pats Vil
niuje buvau.

—Ar tikrai esi buvęs, kai- 
myn?

—O kaipgis. Rudenį žąsis 
buvome nuvežę. Trejais bu
vome išvažiavę; aš, Girdžiu 
nas ir Šemeta, amžinatilsį, 

i —Na, o kaip, ar didel' 
! miestas?

—Duokit jau pakajų! Pa 
sensi, pražilsi bevaikščiod? 
mas, o nei galo, nei krašte 
neprieisi. Prapultum kur si 
tokiomis platybėmis...

—Sako, bažnyčių daugy 
bė?

—Kur. ‘tau... Skaitėme 
skaitėme, bet visiems piršti 
pritruko, taip ir nebesuska1' 
tėme... O gražumėlis, o žvil 

|ga, o spindi, bokštai dangi 
remia! Viena tai visų di 

Į džiausią — Kupedra. Po ai 
i toriumi yra toks didelis, ap 
rūkęs akmuo, sako kitą kar- 

į tą, senovėje, aukuras ten de 
gė. Pats savo rankomis t<r 
akmenį čiupinėjau! Pasku' 
yra tokia koplyčia. Ant ai 

' toriaus yra sidabrinis gra 
, bas, o tame grabe guli šv. 
I Kazimieras karalaitis.

—O Motin švenčiausia!...
—jau per miegus atsidusę 
prie pečiaus Galinienė.

—Sakau, kas per miestasf 
O kur buvo pilis, tai sienos 
storumas kokių keturių siek
snių. Tai bent mūrelis, bai
mė pažiūrėti... Įmūryti sta- 

I čiai tokie akmenys, kaip mu 
sų “Kipšakrėslis...”

—Ak tu, vaike!...
1 kaipgi tokį galėjo pakelti?

—yAgi, turėjo kitą karts j 
'mūsiškiai sylos! Matyt, kad, 
! vyrai buvo iš stuomens ir lie 
| mens... Sakau, mūrelis, ta’; 
I vertas vardo! Savo ausis ga 
i Ii pamatyti, bet tokios pilies 
I nepaimsi.

—Agi, turkų vainoj ko- 
i kias krepastis imdavome... 
| —įsikišo dėdė Kipras.—Be- 
i ne turkas neturėjo akmenų 
. ir molio...

—Pasaulis gali plyšti, bet 
i tokiu mūrų nebepastatys! 
Anais metais, sako, Kaune 
'tatę tokį mūrą automobi- 

nis. bet kas iš to išėjo...
- Sakai, kaimyn. miestas 

i vistiek ne musu Kuliai... 
-Duokite pakajų! Ir 

žmonių visokių! Kai parda
vėme žąsis, tai ir tariamės 
viri trvr, kas daryti? Tik pri-

kome, butų neblogai parsi- vyrukų...
vežti iš Vilniaus po aitvaru-' —Tai ir parsivežėte po
ką. Tegu sau velka į klėtį vi- aitvarą?
sokias gėrybes... Vedė, vedė: —Kur tau!... Parvažiavę
vyrukai mus gatvėmis ir už- atidarome tas dėžutes ir žiu- 
vedė į tokią palėpę. Nutarė- rime, kad jokie aitvarukai, o 
me pirkti po jauniklį: sako- tokie nusprogę mėšlavaba- 
me, geriau pripratinsime liai...
prie namų... j —Še tau! Mat, ir kokių

Atnešė tie vyrukai mums neteisingų žmonių esama...
tris skryneles ir sako: “čia —J

Tra po jauniklį aitvaniką. tų tikrus aitvarus pardavę, i 
atidarykite kai parvažiuo- tai šiandien gal dvarus bu- 
ite namo, o kitaip išskris ir tume bevaldą...
aklys...” Sumokėjome po Alb. Valentinas.

Paremkime Lietuvos Laisvamanių Kovą tis,
Su Romos Trusto Agentais.

Amerikoje turim laisvę, j
:uriai pagrindą padėjo lais- { N1Ų PETICIJA SEIMUI- 
zamaniai Jurgis Washing- 

L,onas, Benjaminas Frankli-

DZŪKIJOS LAISVAMA-

(Nuorašas)
Civilinės metrikacijos įs-

VOKIEČIŲ MOTERYS 
. RAGINAMOS ĮSIGYTI 

PO KARO VAIKĄ.
Vokiečių fašistų laikraš- 
, “Das schwarze Korps,” 

ragina visas vokiečių mote
ris motinas, kad jos panorė
tų pagimdyti bent po vieną 
karo vaiką, nes vokiečių 
tautai esą svarbu, kad tas 

| kraujas, kuris bus pralietas 
fronte, tuo budu butų papil-

Na, ir

Štai kokios stirnos šildosi Flo
ridos saulėj! Nestebėtina, kad eina du toPie vyrukai ir sako 
šią žiemą taip daug musų lietu-! žiną, kur galima gauti aitva- 
vių profesionalų ir biznierių va-1 lų ‘pirkti. Klausiame, ar 
žiavo į Floridą maudytis... j brangus? Sako, sumitęs ait-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Reumatizmu sergančiam. 
—Reumatizmo yra keliatas 
mšių, o kartais ir ne reuma
tizmą ligonis laiko reuma
tizmu, todėl ligonio neišeg- 
zaminavus niekas vaistų nu
rodyt negali. O tiesą pasa
kius, tai vaistų nuo reuma- 

I tizmo niekas ir nežino. Dak
tarai bando gydyt jį mecha
niškom priemonėm: masa
žu, elektra, šildymu ir tt. 
Kartais tas pagelbsti, o kar
iais ir ne. Iš tamstos laiško 
sprendžiam, kad tamstą ka
muoja ne reumatizmas, bet 
neuralgija. Patartume kreip
tis pas dorą gydytoją savo 
apylinkėj ir pažiūrėti, ką jis 
pasakys.

laS, Thomas Paine, Thomas tatyZ išleidimas yributt Ypač sva.bu ir pagei-
T ’ laiuiuiikto uuu Hamamn lailrrasrin nnnmn-
Teffersonas, Madisonas ir 
kiti. Šitie vyrai žinojo, kad 
jeigu į Amerikos konstituci- j 
ią įdės Dievą, tada nebus 
vietos žmonių laisvei šioj 
šalyj. Dėka minėtiems lais
vamaniams, turite laisvę kri
tikuoti tikybą ir valdžią, rei
kalauti geresnių sąlygų gy
venimui. Todėl Amerikoje 
ir yra geriau gyventi, negu 
kitose šalyse, kur valdo ku
nigija.
"• Lietuviai iš prigimties yra 
laisvę mylį žmonės; jie ne
nori kitų pavergti, kitas tau
tas išnaikinti. Bet lietuvius 
oadarė nelaimingais Romos 
katalikybė. Dabar Lietuva 
yra pavergta Romos agentų 
ir fašistų. Prieš klastingą 
kunigijos rėžimą Lietuvoje 
kovoja Lietuvių Laisvama
nių Draugija. Tięsa, sunku 
yra kovoti prieš galingą Ro
mos trustą, kurį palaiko Lie
tuvos valdžia. Bet Lietuvoje 
laisvamaniai kovoja kiek 
sąlygos leidžia. Todėl musų 
Amerikos lietuvių pareiga 
yra paremti Lietuvos laisva
manius.

Kadangi Lietuvos valdžia 
neįsileidžia laisvų Amerikos 
lietuvių laikraščių, tai užsi- 
prenumeruokit sau, ir Lie
tuvoje giminėms bei drau
gams, Lietuvos laisvamanių 
organą, kurio adresas toks: 
“Laisvoji Mintis,” Mickevi
čiaus gatvė Nr. 20 b, 
nas, Lithuania.

Paduodu čia ir Lietuvos 
laisvamanių peticiją, sei
mui, kurį jie spiria išleisti 
civilinės metrikacijos įsta
tymą ir atskirti bažnyčią 
nuo valstybės.

T. J. Kučinskas.

nai reikalingas. Yra daug 
nekrikštytų vaikų, i“ ----
nesudaryti metrikai. O met
rikų kiekviename žingsnyje 
reikia: mokyklose, paveldė
jimo klausimuose ir tt. Lau
kiame, kad seimas nevilkin
damas tokį įstatymą išleistų 
ir tuo pašalintų daugybę ne
susipratimų gyventojų tar
pe.*

Mes nenorime, kad kape- 
< lionai musų vaikams dėsty- 
■tų Senąjį ir Naująjį Įstaty
mą—Testamentą. Mes rei
kalaujame, kad mokyklose 
labiau butų kreipiamas dė
mesys į etikos pamokymus. 
Etiškas auklėjimas Lietuvo
je yra visai apleistas.

Be to, jau laikas atėjo at
skirti bažnyčią nuo valsty
bės. Kunigams, pastoriams 
ir rabinams jokių algų ar 
pašalpų iš valstybės iždo ne
reikia duoti. Užuot bažnyčių 
tarnams mokėjus milionus 
litų, butų išmintingiau steig
ti kaimuose mokyklas be ti
kybos dėstymo. Tegul baž
nyčių atstovai tikybos moki
na savo bažnyčiose, kurių 
Lietuvoje yra tokia daugy
bė ir da kasmet jų skaičius 
daugėja. Kitose šalyse dva
siškiai taip ir daro, įvesda
mi sekmadieniais tikybos 
pamokas bažnyčiose. Mo
kykla turi būti mokslui, o 
bažnyčia — tikybos reika
lams.

Kau-' Todėl prašom seimą kiek 
galima greičiau apsvarstyti 
ir nutarti civilinės metrika
cijos įstatymą, kuris be galo 
yra reikalingas ir skubus.

(Seka apie 100 parašų.)

daujama, laikraščio nuomo- 
ir nems ne’ naUjU ŠeimU 
nJ . , vaikai, o tokios šeimos pri-

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 nusl................ 25c.

valo būti sudalytos vokiečių 
tautos dalies.

Laikraštis kviečia visas 
motinas, kad jos atliktų tą 
savo šventą pareigą Vokie
tijai, kuriai reikėsią labai 
daug naujų jėgų rytuose, 
kolonijose ir, apskritai, nau-

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
DHSikalbėjimų ši kny^a sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, paa daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė

I St Michelsonas Pusi. 95............. 35c.

PIRŠLYS SUVAD2IOTOJAS.
Vieno veiksmo Komedija. Paiasė 

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

: -J

g

LC
* 7 1

- s ■

Senovės Lietuvių Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikižionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aižkiai suprasti Dievo b u vinį.7.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—100; audimo apd.—$1.25. Pinigus gulima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adraaaokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir ti Lietuvos LaikraiČių. ,

Brangus Vaistai iš Sovietų Pavirto į Kreidą
tikrus laiškus neva iš Rusi
jos įstaigų, kur rašoma, kad 
kol nesumokėsiąs 750 dole
rių, tol santanino negausiąs.

• Glezeris prašo Elješevi- 
, čienę paskolinti jam 5,000 
i litų, už santaniną užmokėti; 
! girdi, vėliau atsiskaitysiąs. 
| Elješevičienė patiki ir

Arba kaip tarptautinis žuli- 
kas apmovė vieną kaunietę 

ant 20,000 litų.
Kaunietė Elješevičienė, 

vaistų sandėlio savininkė, 
norėjo greitai p/alobti ir ne-1 
teko 20,000 litų.

Tas atsitiko taip: , Elješevičienė patiki ir
Kauno vaistų sandėlio sa- 5,000 litų Glezeriui paskoli- 

vininkas Polunskis sykį pa- na; Glezeris skolą pakvi- 
sakė Elješevičienei, kad vie-įtuoja.
nas vaistų pirki ęs iš Sovietų1 Po dviejų sąvaičių Gleze- 
Rusijos gavęs didelį trans- ris vėl kreipiasi į Elješevi- 
portą santanino ir nebran- čienę pinigų: sako, į Šveica- 
giai iš jo galima esą nupirk- riją pasiunčiau 5 dėžes san- 
ti kelis šimtus kilogramų.

Kadangi santaninas yra 
gana brangus ir sunku jo 
gauti, o impoituojamas iš
imtinai veik iš Sovietų Rusi
jos (santaninas yra vaistai 
nuo kirmėlių), tai Elješevi
čienės firma santaninu labai 
susidomėjo.

ješevičienei pristatė irta- ^>000 litų ir paima važta- 
riamajį santanino importe- fascius, su kuriais galės atsi- 
rį, Izraelį Glez.-rį, Latvijos 1S Šveicarijos atėjusius 
pilietį, tarptautinį sukčiu ir pinigus.
apgaviką. 1 yienJĮ dieną Glezeris pra-

Glezeris pasigyrė Sovietų neša Elješevičienei, kad 100 
Sąjungoj užpirkęs didelį kilogramų santanino iš So- 
kiekį santanino, ir galįs 200 vie^y Rusijos jau gavęs ir 
kilogramu Elješevičienei įduoti.
parduoti ’ I Elješevičienė pasiunčia

Kadangi viioj Lietuvoj savo reikalų vedėją į “Ko-

| tanino ir po mėnesio turiu 
gauti pinigų, o dabar trūksta 
smulkių. Prašo 15,000 litų.

Kad santaninas tikrai 
esąs į Šveicariją pasiųstas, • 
Glezeris Elješevičienei rodo 
Kauno geležinkelio stoties 
važtaraščius.

i Elješevičienė ir dabar Gle- 
Kitą dieną Polunskis EI- zeriul patiki: paskolina jam

Čia Gyvendavo Caro Generalgubernatoriai

re.į.

įW&V'-

Nyksta Senieji Lietuvos Inteligentai.
Mirė adv. K. Venclauskis. i veiksmui—plačiosios visuo-
Vienas po kito, I menės bendradarbiavimo

Lietuvos inteligentai išeina 
iš gyvenimo arenos.

D-ras Basanavičius, 1 (
ras Vileišis, Petras Leonas, 
Mykolas Sleževičius jau pri
klauso musų tautos istorijai.:

Šiomis dienomis atsisvei- i 
kino su šiuo pasauliu ir adv., 
K. Venclauskis.

Apie jo gyvenimą ir dar
bus P. Bugailiškis rašo iš šią žymų vaidmenį Lietuvos 
Vilniaus: i visuomeniniame bei tauti-

Tautos gyvenimo ūkano- niame sąjūdy.
1 se, kada Lietuvos kraštą slė-1 Didžiojo karo sukreti- 
gė tamsos slogutis ir sveti- mams gydy^ kada j0 su. 
mas jungas, gi jo visuome- griautame Šiaulių mieste ir 
msko gaivumo pulsas vos tik nualintoje apygardoje be-

ieaiJc • pradui, besitvarkant jai savo
1 ' visuomenę, ypač ekonominę 

Pet- ibukl?-
Po rusų revoliucinio są

jūdžio, kiek palaisvėjus są
lygoms, Venclauskis kaitų 
su kitais steigia Šiauliuose 
scenos — dainos—muzikos 
“Varpo” draugiją — pirmą
ją viešą lietuviškos kultūros 
platformą, savo laiku atliku-

čia yra parodyti valdžios rūmai Vilniuje. Pradžioje jie buvo vyskupų rūmai, vėliau rusų gu- , 
bernatorių, dar vėliau lenkų vaivadų buveinė, o dabar Lietuvos vyriausybės įgaliotinio repre- | 
zentacijai rūmai. “Elta.”

santanino per metus išeina inercijos viešbutį, kur Gle- 
tik keliatas kilogramų, tai F’o’ne’ QT'oinr,r,Tz'*,oc’ 
200 kilogramų Elješevičie
nei buvo perdai g ir ji pasiū
lė vienai Londono firmai 
pirkti santaniną.

Elješevičienė manė iš šio 
tarpininkavimo gerokai už
dirbti, todėl ji tuojau sudarė 
su Glezeriu sutartį ir ją de
ponavo žydų centraliniame 
banke. Buvo susitarta taip, i 
kad Elješevičienė Glezeriui] 
moka pinigus tada, kai gau-. 
na prekes ir jas patikrina i 
(padaro analizę) Valstybės 
chemijos laboratorija.

Londono vairių prekybos 
firma iš Elješevičienės pa
siūlymą priėmė ir pastatė 
sąlygą, kad prieš išmokant 
pinigus santaninas turi būti 
laboratorijoj patikrintas.

Po kelių dienų Glezeris 
ateina pas Eljėševičienę ir 
sako, kad neturįs pinigų 
santaniną išpirkti. Rodo ne-

Vilniuje Suimtas
1 Plečkaitis.

, < Vėliausios žinios iš Lietuvos.

i zeris buvo apsigyvenęs, pri
imti santanino ir nugabenti 
į Valstybės chemijos labo- 

i ratoriją ištirti.
Elješevičienės reikalų ve

dėjas dėžę pradaręs ir jos 
viduje supiltą masę pakrap
štęs, tuojau suprato, kad dė
žėj ne santaninas, o kreida 
ar baltasis molis./

Kol iš Glezerio pirktą 
“santaniną” Elješevičienė 
ištyrė, Glezeris jau spėjo iš 
Lietuvos išvažiuoti.

Tada ir ši afera paaiš
kėjo.

Buvo atsiklausta Šveicari
jos finuos, Glezerio siunti
nio gavėjos, ir iš ten gautas 
atsakymas, kad Glezeris at
siuntęs penkias dėžes krei
dos.

Elješevičienė nusiskundė 
kriminalinei policijai, bet 
jau buvo per vėlu.

Glezeris buvo pajieškomas 
per tarptautinį kriminalinės 
policijos biurą, tačiau jo nie
kur neužtikta; manoma, kad 
jis užsienyje gyvenęs pasi
vadinęs svetima pavarde.

TARP INTERNUOTŲ 
LENKŲ RANDAMA PA
BĖGUSIŲ IŠ LIETUVOS 
ARMIJOS KAREIVIŲ.
“Lietuvos Ūkininkas” ra

šo: Internuotųjų stovykloje 
radosi lenkų karys Želanis, 
kuris savo laiku yra pabėgęs 
iš Lietuvos kariuomenės.

1922 m. iš Lietuvos ka
riuomenės pabėgo kar. An
tanas Mackonis, kuris irgi 
atsirado internuotųjų stovy
kloje. Želanis ir Mackonis 
perduoti kariuomenės teis- 

I mui. Teko girdėti, kad yra 
suimtas ir buv. maj. Goštau
tas, kuris, taip pat savo, lai
ku yra pabėgęs. Goštauto 
bylą spręs irgi Kariuomenės 
teismas.

MIŠKUS IŠNAIKINUS, 
KAIMIEČIAI DARO 

PLYTAS.
Tautininkams Lietuvos 

miškus išpardavus, ūkinin
kai nebeturi iš ko pasistaty
ti triobesių, todėl imasi lip
dyti plytas. Raseinių apskri
ty veikia jau 20 kaimo plyti
nių. Praėjusiais metais jos 
pagamino ir išdegė virš 
2,500,000 plytų. Be to, plyti
nės įsigijo 6 krosnis plytoms 
degti, 4 motorinius bei ark
linius presus ir 8 plytų džio
vyklas. Už šiuos įrengimus 
plytinių savininkams išmo
kėta 1,400 litų pašalpų. Šiais 
metais apskrityje numato
ma įsteigti dar keturios kai
mo plytinės.

Įvedė Mokesti Už 
Šešupės Vandenį.

Biednesni ūkininkai negali 
nei gyvuliams vandens 

pasisemti.

POLICIJOS VIRŠININ
KAS APVOGĖ SMETO

NOS VALDŽIĄ.
1935 metais tautininkų 

valdžia paskyrė savo sėbrą 
i Juozą Martinėną Barzdų 

Iš Slavikų apylinkės, ša- policijos nuovados viršinin
kių apskričio, “Lietuvos ku- Jis rinkdavo iš ukinin- 
Žinios” praneša šitokiu įdo- kM mokesčius tautininkų 
yjrybių. i valdžiai. Išpradzių surinktus

Dėl šaltos ir sausos žie- pinigus atiduodavo valdžiai, 
mos L _____ 7
vanduo iš šulinių ir iššalo 
pęudai. Ūkininkai dabar ne
turi kuo girdyti gyvulių. Dėl 
to kai kurie net tirpina snię- 
gą, o kiti veža vandenį už 
4—6 kilometrų. Kai kurie 
ūkininkai veža vandenį ir 
girdo gyvulius Šešupėje, bet 
neturtingesni ir čią negali, j 
nes už Šešupės vandenį ima- ■ 
mas 5 litų mokestis, kurį ne i 
visi gali sumokėti. Sakoma, ’

Šlavikuose išsisėmė 0 paskui apsiprato ir pradė
jo juos vogti. Jis pavogė iš 
viso apie 4,300 litų. Pa
galiau Smetonos valdžia jį 
sugavo ir nuteisė aštuoniems 
metams kalėjimo, bet kaip 
saviškiui, tai 4 metus nulei
do. Jis pavogė iš viso 33 ūki
ninkų mokesčius.

KAUNE NUSIŠOVĖ 
TARNAITĖ.

Šančiuose (Kauno prie' 
kad ~ už Šešupės vandenį miesty) tarnavusi pas vieną “
imamas mokestis dėl to, kad poną tarnaitė J. Urbaitė pa-, 
bijoma, kad iš upės “neiš- ėmė jo pištalietą ir persišo- 
semtų” vandenį ir “neišnyk- vė, mirtinai susižeisdama. | 
tų” Šešupės žuvys.

Tautininkams viešpatau
jant Lietuvos ūkininkai pa
siliko netik be malkų, bet ir 
vandens iš upių jau negali 
pasisemti nesumokėję “tau
tiško” mokesčio.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimų 
nevėliau PANEDE. 
Siunčiant per paš-

/Per Lietuvos konsulatą 
Nevv Yorke pranešama, kad 
kovo 19 d. Lietuvos pasiun
tinys L. Natkevičius Mask
voje lankėsi pas Molotovą, 
bet kokiais reikalais, nepa
sako.

Lietuvos vokiečiai šįmet 
d a nebusią į Vokietiją krau
stomi.

Rygoje susirinkę Pabalti- 
jos valstybėlių užsienio mi- 
nisteriai nutarė toliau laiky
tis neitralumo politikos. •

Berlyne yra vedamos de
rybos, kurių tikslas esąs su
daryti Lietu vos-Vokieti jos 
prekybos sutartį.

Vilniuje suimtas Plečkai
tis. ♦

Redakcijos pustaba: Je
ronimas Plečkaitis 1926 me
tais buvo Lietuvos gyvento
jų išrinktas Seimo atstovu. 
Kai tautininkai su karinin
kais ir kunigais demokrati
nę Lietuvos žmonių valdžią 
nuvertė ir Seimą išvaikė, tai 
Plečkaitis, kaitų su kitais 
Seimo nariais, pasitraukė 
užsienin ir mėgino organi
zuoti opoziciją tautininkų 
diktatūrai. Paskutiniais lai
kais jis gyveno Vilniuje, iš 
politikos jau pasitraukęs. 
Taigi matyt, kad Smetonos 
kompanija dabar keršys 
jam už senesnių laikų vei
klą.

KUPIŠKIS SAVO RESTO
RANAIS IR KAUNĄ 

PRALENKIA.
Kupišky yra 9 restoranai 

ir 3 barai. Matant, kad visos 
tos svaigiųjų gėralų parduo
tuvės neblogai gyvuoja, ga
lima padaryti išvadą, kad 
šiame valsčiuje daug yra 
tokių piliečių, kurie mėgsta 
svaigalus. Kitur visi susirū
pinę blaivybės reikalais, o 
pas kupiškėnus tik restora
nai klesti.

KUN. OLŠAUSKO UŽMU
ŠĖJAS IŠĖJO IŠ KA

LĖJIMO.
Iš Šiaulių kalėjimo buvo 

paleistas Juozas Žilius, ku
ris sėdėjo kalėjime kaip nu
šovęs pralotą Olšauską ir už 
tai buvo nubaustas 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimu. 
Matyt, Žiliui numuštas treč
dalis bausmės; jis iškalėjo 
apie 8 metus.

PRASIDĖJO TVORŲ 
VOGIMAS.

Buvo Lietuvoje arklių uo
degų piaustymo gadynė, o 
dabar atėjo tvorų vogimo 
gadynė. Pabunda šeiminin
kas iš įyto, žiuri, jau nebė
ra jo tvoros. Kas nors pavo
gė ją kurui. Ypač dabar 
smarkiai vagiamos tvoros 
Mariampolėje.

ŠVENČIONĖLIŲ BAŽNY
ČIOJ ĮVESTAS LENKIJOS 

HIMNAS.
Iš Švenčionėlių parapijos, 

Vilniaus krašto, pranešama, 
kad tos parapijos klebonas, 
dekanas Bazevičius, yra 
biaurus lietuvių priešas. Ės
damas lietuvių duoną, šitas 
biaurybė garbina buvusią 
lenkų poniją ir įvedė baž
nyčion net Lenkijos himno 
giedojimą. Vietoj pamoks
lų, jis drožia bažnyčioj poli
tiškas prakalbas ir vis agi
tuoja už Lenkijos atsteigi- 
mą.

IR APIE ŽEIMELI NĖRA 
VANDENS.

Žeimelis, Šiaulių apskri
čio. Daugumas šios apylin
kės gyventojų, esant dide
liem šalčiam, pritruko van
dens. Kai kuriems tenka 
vanduo vežtis net iš už kelių 
kilometrų esančių upelių.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis 

“Naujoji Banga”
Išeipa du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius. 
“NAUJOJI BANGA Su v. Valstijo- 

«e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVTDFn URUGUAY.

I

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracljon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa. 
siektų mus ne včllau kaip panedč. 
ly. VCIIau gauti garsinimai l tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
plnt.

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

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

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

“Keleivio” prenumeiatorlams už 
pajleško|imus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško. 
Jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.
“KELEIVIS,” 253 BROADVVAY, 

SO. BOSTON, MASS.

plaksėjo neskaitlingų švie
suolių širdyse, velionis K. 
Venclauskis pradėjo savo 
žygį į liaudį, apsišarvojęs ne 
tik žiniomis, mokslu, bet ir 
nepalaužiama energija, iš
tverme ir aiškiu tikslu.

Šalia plačios ir sėkmingos 
1 politinės-socialinės darbuo
tės, kuri ypač anais žiauriai- 

į siais rusų reakcijos, paskui 
okupacijų laikais, jis be pa- 

Į liovos jieškojo kelių ir savo 
krašto pažangai bei jo kul
tūrai kelti.

Venclauskis buvo ne tik 
aukštos kultūros žmogus as
mens bei visuomenės santy
kiuose, bet kartu ir aktingas 
kultūrininkas, kuriam rūpė
jo, kad darbo žmonės švie- ____ _ _ .................
siau ir gražiau gvyentų, kad mi’ninkas,'padėjvs’jai’ištver- 
jie plačiau naudotųsi gėry- ti sunkųjį jos laikotarpį, ka
bėmis, kurių teikia kultūros da buvo pakirstas b-vės eg- 
laimėjimai. i - ■ • • -

Einant jų priešaky, Venc- 
lauskiui teko išeiti ir visi 
etapai musų kultūrinių kovų 
—nuo draudžiamos lietuviš
kos knygos skleidimo bei 
mėgėjų teatro valdybos iki 
savo lietuviškos gimnazijos, 
savos knygų leidyklos, savų 
viešųjų bibliotekų, bei savų 
teatiii rūmų statybos Šiau
liuose.

Ir toje savo veikloje jis 
buvo ne tik duosnus savo 
medžiaginiais indėliais, bet 
ir nepamainomas organiza
torius, toli numatąs kūrėjas.

Jo veikla ypač reikšmin
ga musų dar perdaug ane
miškam ir nenusistovėju
siam, įvairių vėjų blaško
mam gyvenimui, juoba, kad 
jis buvo perdėm ištikimas 
pagrindiniam pažangos

siaučiant dar ginkluotoms 
svetimų kariuomenių jė
goms bei plėšikų gaujoms, 
gręsė visuotinas chaosas ir 
ūkiškoji suirutė. Jis savo 
tvirtu budu, organizaciniais 
gabumais ir taktu padėjo 
sukurti Šiauliuose vietos val
džią — savivaldybų bran
duolius ir jų centrą, kurie 
davė galimumo kraštui tvar
kytis ir kitus savo būklės rei
kalus, jų tarpe švietimą, pra
džios mokslą. Pačiuose Šiau
liuose jis stoja priešaky pir
mosios lietuvių gimnazijos 
kolektyvo “Jėga.”

Pagaliau Venclauskis sto
vėjo pirmose eilėse ir aktin
gu kulturininku, kain “Kul
tūros” b-vės ilgametis pir-

1 zistavimo pagrindas, užda
rant Kultūros būrelius ir pa
čią b-vę pastatant prieš di
delius materialinius sunku
mus.

Politinėm audrom savo 
laiku nušlavus “Kultūros” 
b-vės skaitlingas švietimo į- 
staigas, velionies ypatingai 
remtieji Liaudies Namai, 
kad ir nebe taip plačiai, bet 

Į visuomeniškais pagrindais ' 
ilgą laiką tvarkė Šiauliuose 
kino meno reikalą; jo pa
stangomis pagaliau buvo re
alizuota teatro Rūmų staty
ba, “Pastogės” b-vės vardu.

Velionis Venclauskis pa
liko mums didelį kulturinį 
palikimą. Mokėsime jį iš
naudoti ir busimom kartom 
padidinti, gyvendinant ir to
liau jo visuomeninius idea
lus plačiųjų sluoksnių labui.

r"" —■ .......................

AR ROMOS
popiežius y™ Kristaus

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

MARIAMPOLĖJE DAUG 
BENAMIŲ VAIKŲ.

Mariampolės miestely yra 
daug be priežiūros vaikų. 
Kai oras šiltesnis, tai jie 
nakvynę susiranda kur nors 
tvarte ar prieangy. O kai 
siaučia speigai, tai beldžia
si į duris ir prašosi į vidų. 
Visi jie jau įpratę vogti, to
dėl dažnai apvagia ir tuos 
namus, kur juos priėmė nak
vynėn.

PAŽANGUS SĄVArTRASVtS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
J U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

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

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

Buenos Aite*, Argentina.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENE 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 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

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

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.

! SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 

, susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su

pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški. 
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

^KELEIVIO" KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
dynės kaip yla įdurtas ir 
pradėjo prieš tokį pareiški
mą protestuoti. Teisėjas pa
laikė jo pusę ir liepė pami
nėtų prokurorų vardus iš re- 

į kordų išbraukti, o prisaikin- 
I tujų suolui įsakė neimti šito 
pareiškimo domėn.

Nors teismo rekorduose 
išitų dalykų ir nebus, bet lai-

BOSTONAS, KAIP DVO
KIANTI DUOBĖ.

Nežinia, ar yra nors vienar 
politikieris, kuris nevogtų.
Ab’ių klerikalų valdomas 

Bostonas, tai kaip dvokianti 
duobė. Turbut, .niekur kitui 
valdžioje nėra tiek sukty
bių, grafto, vagysčių ir kito
kių skandalų, kiek jų yra 
Bostone.

Nėįabai senai čia buvo iš
keltas . • faktas, kad vienas 
majoras pavogė iš miesto iž
do $50,000, ir teismas-įsakė 
tuos pinigus miestui grąžin
ti; tačiau vagis netik nebuvo 
už šitą vagystę nubaustas 
bet ir'tU pinigų miestui ne- 
atmokejo. Ir viskas nutilo.

Pasukui buvo iškelta aikš
tėn, *;kad vienas apškričic 
viršininkas (šerifas) reika
lauja kyšių iš savo tarnauto
jų, kitaip šalina juos iš tar
nybos. Net grindų plovėjos ; 
kurios gauna tik po $18 į są- 
vaitę, turėjo mokėti jam pc ■ 
$250 iki $300 per metus iš I 
savo uždarbio. Per metu? 
laiko jisai tuo budu išplėšė 
iš jo žinioje esančių tarnau
tojų nemažiau kaip $90,000 
Ir kai skandalas išėjo aikš
tėn, kai advokatų draugija 
pareikalavo piktadarį trauk- 
U-teisman, tai jam leista iš
siimti suvogtus pinigus iš vi
sų bankų ir pasislėpti, nes 
kaipgi trauksi į teismą tokį 
stambų katalikų bažnyčios 
šulą ir airių patriotą!

Dabar vėl buvo skanda
linga kito politikieriaus by
lą. kaltinamas buvo Suffolk 
apskrities civilių bylų teis
mo klerkas, taip pat airys ir 
uolus klerikalas. Tos įstai
gos tarnautojai liudija, kad 
lis taiu pat lupdavęs iš jų 
kyšius, o jei kas nenorėda- Lt< 

* vtts savo algos (jalj jam ati- 
duoti, tai tą pasalindavęs iš ’d _ 
tarnybos. ’ daugelis neturi ir už ką pirk-

’ Kai jam buvo padarytas I ti, todėl jie turi drebėti šal- 
šitas apkaltinimas ir iškelta, tuose kambariuose. Bostone 
byla, tai jis buvo priverstas gyventojai neatsimena to- 
rezignuoti. Bet bylos me- i kios šaltos ir ilgos žiemos, 
tu jis teisme pareiškė re- kaip šįmet, 
zighavęs ne dėl to, kad pats 
butu vogęs, bet dėl to, kad 

‘^apskrities prokurorą Foley i pagrobė $18 ir pabėgo, 
ir valstijos prokurorą De- 
verį.”

Šitas jo pareiškimas sukė
lė teisme didžiausį furorą. 
Ąpsfaities prokuroro padė-;™^- ™.^,uk"-ėS."'b“ryS(n' 
jejas Doyle pašoko nuo se- 1 1<)1 Tudor street, So. Boston, Mass.

...
,'kraščiai jų neslepia. Jie 
pleškina tas sensacijas di- 

: džiausiomis raidėmis, o pub
lika skaito jas ir rauko nosį 

Prisaikintujų suolas pri
pažino kaltinamąjį politi? 
kierį tikrai kaltu, bet teisė
jas bausmės, da nepaskyrė, 
nes kaltininkas pareiškė 
apeliuosiąs į aukštesnį teis
mą. Ir gali būt, kad bus dar 
išteisintas. • .

Taip, Bostono politika 
dvokia kaip niekuomet ne
valyta pamazgų duobė!

A. Namaksių šeima susilau
kė sunaus.

Šiomis dienomis garnys 
aplankė pp. A. Namaksių 
namus, kurie randasi prie 
251 Chestnut avė., Jamaica 
Plain, ir paliko labai gražų 
ir sveiką sūnelį, kuriam duo
ta Adolfo vardas, taip kaip 
ir tėvo.

Susipažinti su jaunuoju 
Adolfu Namaksių pereitą 
nedėldienį tėvai pasikvietė 
artimesnius savo gimines, 
draugus ir kaimynus. Susi
rinko labai gražus būrelis 
musų inteligentijos ir visi 
buvo labai svetingai tėvų 
priimti ir šauniai pavai
šinti.

I

Nepaprastai šaltos Velykos
Velykos bostoniečiams šį

met nebuvo malonios, nes 
nepaprastai šaltas ir vėjuo
tas buvo (oras. Beturčiai 
‘įmonės jau baigia kurą ii 
Jkugiad pirkti nenorėtų, o

Du banditai užpuolė Ja- 
išgelbėjus iš to skandalo maica Plain beauty parliorį,

Naujai įtaisytas Kambarys 
su fornišium

Vienai ypatai $3.00, arba porai 
$5.00 ant sąvaitės. Yra šilima, nauji

1 Šiaurės pašvaistė pridarė 
daug “trubelio,”

j Pereito nedėldienio vaka- 
| rą buvo labai stipri šiaurės 
pašvaistė, šviesios bangos 

i liejosi ir žaidė dangaus 
| skliautais, paraližiuodamos 
■ telefono ir telegrafo susisie
kimą ir tiukdydamos radijo 
veikimą netik Bostone, bet 

' visoj Naujoj Anglijoj.. Bos
tone gaunamų tefegrajnų vi- 

) sai nebuvo galima išskaityti, 
nes vietoj žodžių buvo gau
namas beprasmis .raidžių 
mišinys.

Šokinėjančios po dangų 
žalsvos šviesos tęsėsi per per 
naktį ir išnyko tik pradėjus 
dienai brėkšti.

Harvardo universiteto 
mokslininkai aiškina, kad 
dėl šito magnetinio-šturmo 
kalta esanti saulė. Paskuti
nėmis dienomis saulėje bu
vo pastebėtos didelės tam
sios dėmės. Mokslininkai 
sako, kad tos dėmės yra nie
kas daugiau, kaip milžiniški 
viesulų sūkuriai saulės at
mosferoj.. Per tokius sūku
rius, esą, susidaro magnetiš
ki laukai, kurie sėja į erdvę 
elektrizuotas kibirkštėlės. 
Pasiekusios žemės atmosfe
rą, šitos elektriškos srovės 
reiškiasi žalsvai šviesiomis 
bangomis ir paralyžiuoja 
musų elektriškus įrengimus. 
Kartais jos tiek prikrauna 
elektros vielas, kad išdegi
na sujungimus (fiuzus), ar
ba sutrukdo ir sumaišo siun
čiamus signalus bei žinias.

Uždarė 22 žydų kepyklas.
Dorchesterio ir Mattapano 

policija padarė “vajų” prieš 
žydų kepyklas, kurios ne- 
dėldieniais būna atdaros. 
Ant Blue Hill avenue ir jos 
apylinkėj pereitą nedėlaie- 
nį ji uždarė 22 tokias kepyk
las ir jų savininkus traukia 
teisman, nes yra įstatymas, 
kuris draudžia nedėldie- 
niais duoną pardavinėti. Bet 
tabakas, aiskiymas ir kiti 
nereikalingi daiktai gali būt 
uardavinėjami. Bažnyčiose 
biznį daryt nedėldieniais ir
gi nedraudžiama. Tai kodėl 
parduoti alkanam žmogui 
kepalą duonos turėtų būt 
prasižengimas?

1
Nauja lietuvių orkestrą.
Mus prašo pranešti, kad 

nesenai įsikūrusį lietuvių 
jaunuoliu orkestrą, pasiva
dinusi Wally Jason’s orkest- 
ros vardu, gražiai progre
suoja ir jau eina groti šo
kiams. Šio ketvergo vakarą 
ji turės savo šokius South 
Bostono municipal salėj.

i 
i

Bedarbi* gavo laivakortę 
sugrįžti Turkijon.

Mohamed Osman,-jau 60 
metii amžiaus turkas, išgy
veno Amerikoje 25 metus, ■—— 
bet nepasirūpino.- tapti šios Cambridge’uje. 
šalies piliečiu. Dabar jis ne
turi jokio darbo ir jau pora 
metų gyvena iš miesto pa
šalpos, gaudamas kas sąvai- 
tė po $4.87. Nesenai jis 
kreipėsi į šalpos tarybą ir 
pareiškė norą grįžti Turki- 
jon atgal, jeigu šalpos tary
ba sutiktų apmokėt jam ke
lionę.1 Taryba nutarė, kad 
pigiau-bus nupirkti jam lai
vakortę Turkijon, negu nuo
latos jį čia šelpti. Todėl iš 
šalpos fondo buvo paimta 
$198.87 jo kelionei apmo
kėti, ir 1 balandžio šitas tur
kas jau atsisveikins su Ame
rika.

George Craig, 37 metų 
amžiaus aiiys ir 5 vaikų tė
vas, iššoko per langą nuo 3 
aukšto ir užsimušė. Jis gy
veno prie 22 Hunting street,

Bostono danai paaukojo 
finams šelpti komitetui 
$644.97.

Cainbridge’aus policija! 
buvo sulaikius Harvardo | 
studentų statomą scenoje! 
“The Fall of the City” di
džiosios pėtnyčios vakarą. 
Bet majoras davė leidimą 
vaidinti.

i

RADIO MUZIKALIŠKAS TEATRAS
Su kostiumais ir gražia scenerija, ir

KONCERTAS- — 6 metų Radio programų sukaktuvių proga.
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40 lošėjų, 7 skirtingos grupės, 44 dalyvautojai, muzikantai ir dainininkai—Julija Metri- 
kaitė, Jonas Sabaliauskas, Juozas Niaura, Stasys Pauras, šešios Birutės, Keistučio Vyru 
Grupė, žvaigždutės šokėjos, Saulutės Mergaičių Choras, — Armonikų Kvartetas, DoloreS 
ir Nancy Namaksiutės balarinos, Radio Smuikų kvartetas, ir ankstiems atsilankiusiems 
surpryzas. Papuošimas—kostiumai, brangi scenerija, teatras atvaizduojant “Jaunystės
Dienas,” po vadovyste VALENTINOS MINKIENĖS ir STASIO PAUROS.

Naudai Lietuvių Radio Korp. subatinių ir nedėlinių radio programų.
Įžanga visam parengimui 40c. Rėmėjų tikietai ir geresnės sėdynės už 75c. ir $1.00.

Nedėlioję, MARCH-KOVO 31 d., MUNICIPAL SALĖJ, nuo 8 vakare.
Anksti atsilankiusieji gaus priedu surpryzą.

Kviečia visus muzikos ir dailės mylėtojus atsilankyti. RADIO TEATRO KOMISIJA.

'v. / i. w

Šaukiama teisman 500 au
tomobilistų.

Dorchesterio ir Mattapano 
policija pereito nedėldienio 
rytą priraišiojo “paviest- 
kas” visiems automobiliams, 
kurie per naktį buvo palikti 
gatvėse. Jų suskaityta apie 
500. Jų savininkai šaukiami 
teisman. Mat, įstatymas 
draudžia laikyti automobi
lius gatvėse per naktį.

D-ras Landžius sugryžo.
D-ras Landžius-Seymour 

buvo išvažiavęs į Eye and 
Ear Infirmary New Yorke 
specializuotis akių ir ausų 
ligose. Užbaigęs studijas, šį 
panedėlį vėl sugryžo savo 
ofisan, kuris randasi prie 
534 Broadway.

Nupigino geležinkelius.
Nuo šio panedėlio visose 

rytinėse valstijose nupiginta 
važiavimas geležinkeliais. 
Iki šiol reikėdavo mokėt 
2ty> centų nuo mylios, o da
bar mokama lygiai 2 centai. 
Kitaip skaitant, nuo $1 nu
mušama 20 centų. Dėl to ir 
busai nupigino savo “fėrus.”

M inkų ra dijo programa.
Subatos lytą, 8:30—9 va

landą, iš W0RL stoties 
(920 kilociklių) dainuos 
“Saulutės” mergaičių cho
ras, skambins pianu O. Ja- 
i uševičiutė 'ir L. Starkiutė, o 
Mrs. J; Martin paaiškins a- 
pie salotą iš kopūstų. Pas
kui bus žinios.

Nedėldienį iš tos pat sto
ties, 9:30—10:30 vai. ryto, 
gros L. Buinio orkestrą, dai
nuos R. Merkeliutė, smui
kuos L. Buinis, grieš armo- 
nistas V. Volusenavičius, 
dainuos A. Lušiutė ir P. La
penas. Adv. Z. Šalnienė pa
sakys kalbą.

• j'
>.• -.
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Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto. ”

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman »t. arti Centrai «kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Didžiausia So. Bostono 
Bargenas—$7500.00

šešių šeimynų narnas. Viskas nau-1 
,iai pertaisyta. Naujas plumbingas. 
Nan.ii ąžuoliniai fllorai. šeši <*namel

| pečiai. Nauji kapero boileriai. Naujos |

Randų nešu per metus $1488.00. At
lieka gryno pelno suvirš $1000.00 per
metus. Dėl platesnių inforrnšcijų 
kreipkitės pas A. J. KUPSTIS,

332 W. Broadway ŠOU 9423 ,

SO. BOSTONE
IŠSIRANDA VOJA KAMBARYS .......... ............ ............ ..................

vienam arba porai. Yra šiluma ir ge- | maudynės. Nauji užpakaliniai piazai. 
rai įrengtas, 1-mas floras.

614 E. 7-th street.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

*1
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ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŪRALU SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su 
lišku tam aliejum. Darbų 
tuo jam.

83a L Street
SOUTH BOSTON.

specia- 
garan- 
'.".i

Tel. 4645

.4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 WJ BROADtVAY. 
.SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTMJT AVĖ., 

.lamaica, Plain. Mass.
Res. Tel. Arnoltl 1028

Telefonas 21345 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Bent orius

A hienai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbų prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patehkinan- 
Čjai ir prieinama kaina.

OFISAS: 315 E Street.
SOUTH BOSTONE.

31 RICHFIELD ROAI), 
ARLINGTON, MASS. 

Tel. ARL 4926
■■ - . —-

Tel. Univerelty 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry 

LIETUVIS DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistai* Vyriškį ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų.
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNT1NGTON AVĖ., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

Bulovą
J . .. 'ever!
Laikrodžio Laikas
Pasauly priimtas ženklu

TIKRUMO IR
PASITIKĖJIMO

BULOVĄ
TRADE-IN SALE 

reiškia didesnę nuolaidą 
kuomet jus mainysit savo 
seną laikroduką į naują. 

Pasinaudokit šiuo stebėti
nu išpardavimu—

BULOVA 
TRAPE-IN SALE

• . r

Puiki proga įsigyt moderniškų 
laikrodukų laitai prieinama kaina.

THfS NSW
I7JEWEI 

Bulovą 
$24*

I

vtsinly, oecurafe, 
imall at a dima 
•. . in tha charm 
and c o Io r of 
natūrai gold.

z
Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

...................... ............ ■ ■ ..............
Tel. 28624 Gyv. 81132

DrJoseph A.Gaidb
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 šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

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

EDMUND L. KETVIRTIS, Mgiv Tel. SOUth Boston 1649
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HARRY SUTAUPĖ $360 . pirm negu jis 
pirko karų. Jis taupė bankoje per 1- mene
siu lygiais depozitais. Ranka Jam sumokėjo 
$3.91—skaitanti 2% palukų, tai 
kokį per metus gauni dividendais iš MuUal 
Savings Bankų Massachusetts valstijoj.

JAM KAINAVO $31.21 MAŽIAU

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

\ CHICAGO, ILL. 
Te!. Boulevard 8483

L I T H U A N I A N 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
Y PERKRAUS- 

tytojai.
v •'■ 1 (Insurcd
l’< ’,jW 11K Movers)J|lll.lį,

I’erkraustom
(fi* čia pat ir į to-

limas vietas.
Saugi priežinra, kaina prieinama.

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

K* už tuos extra dolerius gali nupirkti?
Kitokį modelį ar kitos išdirbystes, 

radio arba kitus įtaisymus, arba didelę at
sargų gazolino per ilgų laikų. Tik įsitėmy- 
kit kiek yra geriau atidaryt paskirtų sumų 
reguliariai kas mėnesį—ir gauti nuošimtį 

negu užmokėti tokių pat sumų regulia
riai ir netik negauti nuošimčio, bet užmo
kėti kitus nuošimčius.

laip, daug išmintingiau yra taupyt pir
miau, negu prasiskolinus. Pradėkit taupyt 
arčiausiame Mutual Savings Banke. Jus 
tada busit pasirengę ir galėsit pirkti dau
giau už savo pinigus.

— ' ■

> 2------ II. ... ... .________________

Mutual

SAVINGS BANKS
o f Massach usetts

TAUPYKIT KUR MATOT ŠIA ŽYME
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BAY V1EW 
MOTOR SERV1CE

Telephona

SOUth 
Boston 

1058

ii

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraullc Brekais.

/
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TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

/
h
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