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Ispanijoj Kariauja 
60,000 Italų.

Kalbėdamas pereitą ne
dėldienį Madrido teatre, Is-

__________________________ panijos užsienio reikalų mi-
ddida*71ma r-* 1 1 imi 1 a ' . . 1 nisteris socialistas Julio Al-PR PIRZS5 2)^DIENANIJ^ '‘Socialia Kredito ' Jvarez dėl Vajo pranešė, kad 

* ‘_L_ j • dabartiniu laiku prieš Ispa-
Tai yra be galo reikšmingas nuriKru^nS I\(llUU10į. pijęs teisėtą valdžią kariau- 

laimėjimas kairiajai dar- “'Keleivy jau nesykis bu-| ja 60,000 italų, kuliuos Mus-

Galingas Plieno Trustas 
Pabūgo Darbininkų Streiko

bininkų organizacijai.
Naujoji Amerikos darbi

ninkų organizacija paklup-

vo rašyta, kad Kanados pro- solinis atsiuntė fašistams į 
vincijoj Albertoj atsirado laiką. Ministeris kritikavo 
“Socialio Kredito” partija,1 Europos demokratines vals-

Velnio Žuvis Vilko 
Laivą 10 Mylių. j

Floridos pakrašty anglui 
Į sportininkas Carrick įšovėĮ 
harpūną Į pasirodžiusią vel- 

,, iniažuvj (devilfish). Harpu- 
? o-! nas yra šaujamas žeberklas, 

V1 ,U1’! pririštas prie laivo ant stip- 
t A31 ri°s virvės, kad pasmeigta 

s r as £uvįg negaiėtų pabėgti. Bet 
bu-

Automobilių Strei
kas Kainavo 
84 Milionus.
Pasibaigus General 

tors automobilių streikui, i 
Associated Press 
skelbia, kad tas
kainavo apie $84,000 000. ų juri sutvėrima
supSiaves 40 tosLrp™ ™ toks didelis, kad pradėjolty orlaivi^

P- . I bėgti neapsakomu greitu-Iv

Sovietų Rusija Ispanijos 
Blokadoje Nedalyvaus

Dievas Numetė Bom-' 
bą į Anglų Laivą.
Ispanijos lojalistams pe

reitą sąvaitę šaudant į fašis-
vienas šovinys 

krisdamas žemėn pataikė ininku organizacija paklup- oociano m eunu p , T - ■ j raciios dirbtuvhi 35-kiuose , , , . -dė jau du šios šalies kapita- kun žadėjo įvesti į valsty- 'lybes, kad jos pasirodė to- mieįuoge Streikavo apie mu, traukdamas paskui sa-, anglų karo laivą “Royal
lizmo milžinu__automobi- bės ukl tokl3 sistemą, kad kios neveiklios pnes fasisti- 10.- 000 ‘General Motors ve vlsą aivą“ Laivas buvo Oak” ir sprogdamas sužei-’ “ ’ , .i --- xoo.vvv cv c velkamas apįe io mylių, pa

miestuose. Streikavo apie
lių trustą ir plieno trustą. priaugąs kas metai valsty- nes diktatūras. Sako, dvi fa- dirbSFnktf “ Mdžiau^'k^ 

Nei viena šitų dviejų pra- 1568 turtas butų lygiai vi- sistų valdomos salys be jo-
moniu iki šiol nepripažin- ^foms piliečiams išdalina- kios pi įežasties, nei kai o 
davo darbininkų unijų ir vi- mas pavidale socialio kre- nepaskelbdamos, užpuolė 
sai atsisakydavo su jomis ^ito. Tos partijos vadas, demokiatinę Ispaniją giiau- 

Aberhart, sakė, ja jos miestus ir žudo gy-
su jomis

tartis. Reakcinė Amerikos ” lĮiiam
Darbo Federacija tūpčiojo .. , .................. ..
vietoje ir nežinojo ką daiy- visiems po $25 į mėnesi per valstybes žiuri ir nieko ne- 
ti. Kiek kartu ji mėgino or- apskritus metus. Žmonėms veikia. Dabar jos nutarė už- 
ganizuoti plieno pramonės tas patiko ir kai atėjo rinki- daryti Ispanijos pakraščius bo sąvaites; dirbti 5 diena 
streiką, tiek kartu jos pa- mai, tai visi tos partijos ii daugiau s\etimų kaiei\ių po ę valandas.

kandidatai buvo išrinkti į nebeįsileisti, kuomet italai 5. Už viršlaikį mokėt pus 
provincijos valdžią ketu- su vokiečiais davė fašistams antros algos, 
riems metams. Pats Aber- jau visą armiją
hartas tapo provincijos pre-

stangos pasibaigė niekais. 
Bet štai, atsiskyrę nuo Fe

deracijos pažangus darbi
ninkų vadai ėmė organizuo

kad to ‘“kredito” išteksią ventojus, o demokratinės

va ėjo Flinto mieste, kur 
streikavo 38,000 darbinin
kų. Streikieriai reikalavo:

1. Pripažinti uniją. dar manta ir juros šikšno
2. Panaikinti šnipinėjimą, spamiu. Lietuvių kalboj ji

dė 5 anglus. Tai įvyko ties 
kol žuvis buvo nušauta iš Valencija. Anglų valdžia 
kanuolės. Ji svėrė 3,000, Londone nusprendė, kad tai 

i buvęs “Dievo veiksmas” ir 
žuvį vadina žmonės, kurie šaudė, yra

nekalti.

svarų. 
Anglai šitą

PORTUGAL1JA TAIPGI 
PASITRAUKĖ.

3. Panaikinti ‘piece \vork.’
4. Įvesti 30 valandų dar-

tinkamo pavadinimo neturi.

Lojalistai bijosi, kad vokie
čių ir italų laivynai nepra

dėtų jų bombarduoti.
Ispanijos viduje kol kas 

permainų nėra. Ištisą perei
tą sąvaitę ir šios pradžioje 
ėjo atkaklus mūšiai, bet nei 
viena pusė žymių laimėji
mų nepadarė. Fašistai jau 
trečią sąvaitę neriasi iš kai
lio, norėdami užimti Madri- 
do-Valencijos kelią, bet vi
sos jų atakos sutirpsta loja
listų ugny.

Ispanijos šiaurėj baskų 
milicija smarkiai atakavo 
Oviedo miestą, kurį laiko 
fašistai, bet kol kas visai 
užimti jo negalėjo. Fašistai 
sulindo į “surpaipes,” j sru
tų lynas po gatvėmis, ir iš 
tenai atsišaudo.

Tuo tarpu kitos Europos 
valstybės galutinai ruošiasi 
Ispanijos pakraščių bloka
dai, kuri prasidės šią suba- 
tą, 6 kovo. Tarptautinis lai- 
vy/ias apsups visą Ispaniją 
ir saugos, kad iš kitų valsty
bių neplauktų Ispanijon jo
kia pagalba kariaujančioms 
pusėms. Iš pat pradžių buvo 
nutarta, kad šitoj blokadoj 
dalyvautų Anglija, Belgija, 
Vokietija, Francuziją, Por
tugalija, Italija ir Rusija. 
Bet Rusija ir Portugalija iš 
blokados pasitraukė. Rusai 
sako, kad jų karo laivai esą 
seni, o paskirta jiems sritis 
Biskajos Užlajoj esanti la
bai audringa ir seniems lai
vams pavojinga. Bet bloka
dos principui Sovietai prita
ria.

Ispanijos lojalistai tuo 
tarpu bijosi, kad saugodami 
jų pakraštį italų ir vokiečių 
laivynai nepradėtų bombar
duoti jų miestų. Respubli
kos vyriausybė pažymi, kad 
ir dabar juk Madridą bom- 
barduoj'a ne kas kitas, kaip 
tik vokiečių ir italų orlai
viai. Malagos uostą taip pat 
paėmė italai. Tai kas gi 
tiems galvažudžiams gali 
uždrausti šaudyt į vyriausy
bės uostus, kuomet jų laivy
nai bus pastatyti tuos uostus 
saugot?

Be to, saugodami tuos uo
stus, vokiečių ir italų karo 
laivai galės pristatyt tenai 
minų, kurios paskui bus pa
vojingos netik Ispanijos, 
bet ir kitų valstybių preky
bos laivams. Jau ir dabar 
trys svetimi laivai buvo to
kių minų sugadinti.

Anglijos diplomatai tuo 
tarpu jieško būdų kariau
jančioms Ispanijos pusėms 
sutaikyk Užsienio reikalų 
ministeris Edenas šį pane
dėlį pasakė Londone, kad 
jis tikisi Ispanijos konfliktą 
greitai užbaigti.

BATSIUVIAI LAIMĖJO 
STREIKĄ.

Bostono priemiesty Chel- 
sea šį panedėlį Walton Shoe 
kompanijos 1,400 darbinin
kų buvo paskelbę okupaci
jos streiką. Gubernatorius 

kuris buvo išrink-

10,041,000 Žmonių 

Amerikoj Be Darbo.

Amerikos Darbo Federa
cijos surinktomis žiniomis, 
sausio mėnesio pabaigoje Į Hurley,
Jungtinėse Valstijose buvo Į tas darbininkų balsais, tuoj 
10,041,000 bedarbių, kas pradėjo grąsinti darbinin- 

pašauksiąs miliciją.

6. Seniems darbininkams 
pripažinti pirmenybę prie 
darbo.

7. Pripažinti algų mini
mumą pagal Amerikos gy
venimo mastą.

8. Priimti atgal darbinin-

------------------ -------- . Hitlerio Kalėjime
unijizmo pagrindais. Neiš- Jau 18 menesių ir ta partija ry • n •>
ėjo metai laiko, o naujoji Jau prisipažino negalinti ža- KUniCJClS rOSlKOre.
organizacija jau stojo į mu- dėtų refoiTnų įvesti. Pasiro- pereitų nedėldienį protes- 
šį su General Motors korpo- do, kad jo planas praktikoje ĮOnų bažnyčiose Berlyne bu-
racija, kuri iki šiol netik neįvykdomas. Visi jo megi- vo skaįtomas pranešimas, kus neteisėtai prašalintus, 
unijų nepripažindavo, bet nima, buvo ^baigti S) utar- ių kaiėjime, Sach- 9 Dį, gamybos pagreiti.
visai ignoravo Kongreso į- ninKą. riemieras Apeinar genhauseno koncentracijos <n‘nnii?
steigtų NRA. Išrodė, kad tas dabar nori, kad zmones, stovykloj> buv0 rastas pasi. ;nl™° su
jokia galybė šitos kapitalo kurie uz jo partiją balsavo, jęOręS Vokietijos protestonų ^or8 _ne vlskas laimėta, 
šmėklos nenugalės. O vis pasakytų jam. ką jis dabar dvasiškuos Sinodo sekreto- bet laimėta labai daug. Ge- 
dėl to darbininkų vienybė turi daryti: pasilikti vai- rįus Kun Martin Niemoel- nera^ Motors korporacija 
nulaužė jai sprandą. _ " džioje, ar rezignuoti? ler ’ Fašistai paaiškinę, kad buvo daugiausia priešinga

jis pasidaręs sau galą pats. .'Unijos pripažinimui. Be to, 
Bet iš pranešimo tono gali- J1 b.uvo griežtai priešinga

ti darbininkus industrinio mieru.

reiškia 1,001,000 daugiau, 
negu buvo gruodžio mėne
sio pabaigoje.

Ši statistika aiškiai paro
do, sako Federacijos prezi
dentas Green, kad prie da
bartinių sąlygų pramonė ne
gali visiems darbininkams 
duoti pragyvenimo jokiu 
budu.

kams
Bet tuo pačiu laiku kompa
nija pakėlė streikieriams 10 
nuošimčių atlyginimo ir 
streikas buvo atšauktas.

džioje, ar rezignuoti?
Parbloškus vieną milžiną, ~---------------

C. I. O. unija tuoj ėmėsi už Selassie Atstovaus ___ ...................... . ... .,
kito, būtent už plieno trusto, Annliini Ftinniin ma buvo suprasti, jog jis ga- tartis su streikieriais, pakol 
kuris samdo 550,000 darbi- U J J r įėjo būt ir fašistų pakartas, i8 aepasitiauks is okupuo
ninkų ir visai nepripažįsta Gegužės 20 Londone į- ši žinia bažnyčiose padarė tu dirbtuvių. Bet ji buvo 
unijos. vyks naujo Anglijos kara- slegiančio įspūdžio. paklupdyta abiejuose punk-

Daugelis manė, kad čia liaus vainikavimas. Į tas iš- —------------  tuose. Ji pripažino revoliu-
kova bus daug sunkesnė, kilmes Anglija pakvietė vi- I* unU^. T kkus
negu automobilių pramonė- sų valstybių valdonus ir bu- Į reikalavimus darbininkams
je, nes plieno trustas yra vęs Etiopijos karalius Haile pUS. i iš dirbtuvių da nepasitrau-
stipriausia Amerikos kapi- Selassie gavo pakvietimą Keršydami nž!^us

nfotnvn nfi L? 11 rv ta i t o tZitoo m * „ .talizmo tvirtovė. atstovauti Etiopiją. Šitas jo
Bet įvyko netikėtas daly- pakvietimas Mussoliniui bu

kas. Plieno trustas pabūgo vo kaip šlapia mazgote per 
kovos ir sutiko išpildyt uni- akis. Mussolinis sako, kad 
jos reikalavimus be streiko. Etiopijos jau nebėra, kad tą
Derybos galutinai da nepa- šalį šiandien atstovauja Pa
baigtos ir jų smulkmenos da lija, o tuo tarpu Anglija pa- 
nežinomos, bet leidžiant rodo, kad Etiopijos atstovu 
“Keleivį” į spaudą svar- ji tebeskaito jos karalių, 
biausi laimėjimai jau pa- Reiškia, Etiopijos užgrobi- 
skelbti. Būtent: mo Londonas italams ne-

Carnegie-Illinois plieno pripažįsta.
kompanija, stambiausis Uni- Ispanijos respublikos val- 
ted States Steel trusto na- džia taipgi pakviesta daly- 
rys, pripažino C. I. O. uniją, vauti tose iškilmėse, o fa- 
sutiko įvesti 40 valandų dar- šistai visai ignoruojami. Iš 
bo sąvaitę ir mokėti visiems viso 33 valstybės yra pa- 
darbininkams nema ž i a u kviestos atsiųsti savo laivv- 
kaip $5.00 į dieną. nūs į 20 gegužės iškilmes

Su tuo sutiko taip pat Anglijoj.
Bethlehem plieno kompani- ----------------
ja, kuri samdo daugiau kaip TEATRE SUDEGĖ APIE
85,000 darbininkų, ir ketu- 700 ŽMONIŲ.

etiopams uz 
susprogdinimą fašistiškų iš
kilmių Addis Ababoj ir su
žeidimą kelių Mussolinio 
generolų ir popiežiaus vys
kupų, italai pradėjo žudyti 
etiopus kaip pasiutę žvėrys. 
Kareiviai eina iš namų į na
mus ir daro kratas. Radę 
<okį nors ginklą, tuoj ima 
savininkus ir varo už miesto 
ir tenai sušaudo be jokio 
teismo. Kiauromis dienomis 
dabar Addis Ababos apy- 
inkėse girdisi duslus šūviai. 

Tai vis miršta etiopai. Ir šitą 
kruviną darbą laimina Ro
mos kataliku bažnyčia.

Dabar eina derybos su 
Chryslerio automobilių kom
panija, kuri taipgi samdo 
apie 100,000 darbininkų. 
Darbininkų reikalavimai tie 
patys. Nors streiko jie čia 
nepaskelbė, bet kompanija 
taikosi, nes mato, kiek kai 
navo užsispyrimas General 
Motors korporacijai.

rios kitos plieno kompani-į Antungo mieste, Mandžu- 
jos kurios nepriklauso prie,rij0J-. per kiniečių Naujuo-
U. S. Steel trusto.

Apskaitoma, kad šitas akjsjrinko apie 1,500 žmonių, 
gų pakėlimas vien tik U. S. teatras užsidegė, žmo- 
oteel kompanijoms kainuos nfe susikimžo t *.pduly ir 

negalėjo išeiti. To pasekmėj

i sius Metus į vietos teatrą su-

apie $100,000,000 per me- Į 
tus. apie 700 žmonių sudegė.
DETROITE SUSTREIKA

VO “DEŠIMTŠTORIŲ” 
MERGAITĖS.

Woolwortho kompanijos 
10-cenčių krautuvėse, Det
roite, pardavėjos paskelbė 
streiką ir susėdo ant stalų. 
Detroito teritorijoj Wol- 
\vorthas turi 40 tokių krau
tuvių ir samdo apie 1,000 
merginų. Jos reikalauja pri
pažinti uniją, sutrumpinti 
darbo valandas ir pakelti 
algas, nes dabar labai ma
žai joms moka.

NUŠAUTAS FILMŲ RA
ŠYTOJAS.

Californijos pajūry, savo 
nuošalioj viloj, pereitą są
vaitę buvo nušautas Himph- 
rey Pearson, kuris rašydavo 
veikalus judomiems paveik 
slams. Tarnas rado jį lovoj 
negyvą. Toj pačioj lovoj 
buvo ir rašytojo žmona. Ji 
verkė isteriškai ir nieko pa 
sakyt negalėjo. Policija sa
ko, kad abudu, matyt, buvo 
girti.

CLEVELANDO EŽERE 
RASTA JAU 8-TAS LA

VONAS.
šiomis dienomis Erie eže

re prie Clevelando rastą da 
vienas moteriškės lavonas. 
Galva, rankos ir kojos nu
plautos, likęs tik vienas lė- 
muo, taip kad išaiškinti la
vono asmenybės negalima. 
Tai aštuntas toks atsitiki
mas nuo 1934 metų. Policija 
spėja, kad Clevelande gy
vena .nesveiko proto žmo
gus, kuris turi palinkima 
“operacijas” daryti, ir kad 
visi tie lavonai yra jo aukos.

ZACHAROVO TURTAI 
NEDIDŽIAUSI.

Iš Londono pranešama, 
kad nesenai Francuzijoj mi
ręs tarptautinis ginklų šmu- 
gelninkas Zacharovas pali
ko tik $965,000 vertės tur
to. Pirma buvo manoma, 
kad jo lobiai sieksią kelių 
šimtų milionų doleriu.

Operos Daininkei
Nukrito Kelinaitės
Ne\v Yorko Metropolita- 

no Operoj pereitą sąvaitę 
buvo kai kam labai nemalo
nus. o kai kam labai juokin
gas atsitikimas. Kai daini
ninkė Natalie Bodanya kel
dama savo balsą gerai išsi
tempė, jos kelinaitės pakšt 
—ir nutruko, o nutrukusios 
pradėjo smukti žemyn, ir 
lyg tyčia smuko po valiai, 
kad publika galėtų gerai į 
įas prisižiūrėti. Bet aktorka 
stengėsi išlaikyti savo rolę 
’.r nebandė kelines iš naujo 
užsimauti. Kai jos visai nu
krito, ii paspyrė jas iš po 
kojų į šalį ir tęsė savo rolę 
toliau. Paskui išeidama už 
scenos ji da sykį jas paspy
rė ir ios išlėkė į užkulisius 
Publika purkštė juokais.

APDRISKĘS VALKATA
TURI $18,000 BAN

KUOSE.
New Yorko policija aną

dien rado gatvėj girtą ir ap 
driskusį benamį ir nugabe
no jį ligoninėn. Vėliau pa
aiškėjo, kad jis turi bankuo 
se $18,000.

BAJORIUNAS PALIKO 
BINGHAMTONE $7,000.
Ir tuoj atsirado “giminių” 

jo pinigais pasidalyti.
Binghamton, N. Y.—šio

mis dienomis čia mirė Anta
nas Bajoriunas, gyvenęs 
prie 161 Mygatt streeto, ir 
paliko apie $7,000 pinigų. 
Taip bent jo turtą apskai
čiavo valdžia, kuri pasiėmė 
jo palikimą savo globon. Gi
minių velionis čia neturėjo, 
tačiau paaiškėjus, kad jis 
paliko nemaža turto, tuoj 
atsirado grašiagaudų, kurie 
ėmė tvirtinti, kad jie esą ar
timi jo giminės ir todėl jiem 
tie pinigai turi būt atiduoti. 
Bet tos žinios pasiekė Lietu
vos konsulatą New Yorke, 
turis tuoj pranešė čionai 
valdžios įstaigoms, kad tų 
pinigu niekam neišmokėtų, 
nes velionies giminės gyve
na Lietuvoje. Taigi bingh- 
amtoniečiai jo “giminės” 
nieko negaus. J. A. K.

TURI 2 VYRU IR DAR 
PRIE TREČIO KABINASI.

Judžių aktorka, Peggy 
Garcia, apskundė andai 
New Yorko smuikininką 
Rubinovą reikalaudama iš 
jo $500,000 atlyginimo už 
prižado sulaužymą. Jis pri
žadėjęs ją vesti, o dabar at
sisakęs. Bet apskųstasis 
smuikininkas įrodė teisme, 
kad šita “panelė” yra susi
tuokus jau su dviem vyrais, 
ir vienas jų taip pat turįs dvi 
pačias. Taigi jos byla tuoj 
buvo iš teismo išmesta ir ji 
pati paimta už bigamiją. 
Vienas jos vyras irgi suim
tas už dvipatystę.

STREIKAS ORLAIVIŲ 
DIRBTUVĖJ.

Los Angeles mieste su
streikavo Dauglas orlaivių 
dirbtuvės darbininkai. Strei
kieriai okupavo dirbtuvę ir 
susėdo joje. Kompanija su 
teismo pagalba visus juos 
areštavo ir 345 žmones su
grudo į kalėjimus. Bet strei
ko nesulaužė. Išėję iš kalė
jimo, streikieriai pikietuoja 
dirbtuvę. Kompanija turi 
$24,000,000 vertės užsaky
mų.

DETROITE STREIKIE-
RIAI OKUPAVO DIRB

TUVĘ.
Ferro Stamping Co. dirb

tuvėj Detroite sustreikavo 
darbininkai ir tuoj įvyko su
sirėmimas su streiklaužiais. 
Streikieriai bet gi paėmė 
viršų ir užėmę dirbtuvę su
sėdo joje. Per susirėmimą 3 
žmonės buvo sužeisti.

6,402,000 DARBININKŲ
GAUNA PAŠALPĄ
Washingtono žiniomis, 

dabartiniu laiku yra 6,402,- 
000 darbininkų, kurie gyve 
na iš pašalpų arba viešųjų 
darbų, kuriuos federalė val
džia organizuoja.

28-ta VALSTIJA PRIĖMĖ
VAIKŲ DARBO ĮSTA

TYMĄ
Kansas valstijos legisla

tura pereitą sąvaitę užgyrė 
niedą prie Jungtinių Vals 
;ijų konstitucijos, kuriuo 
draudžiamas vaikų darbas 
fabrikuose. Tai bus jau 28 
valstijos pasisakiusios už tą 
■Įstatymą. Reikia da 4 vals
tijų pritarimo, kad įstaty
mas įneitų galion.

BERLYNE AMERIKONAS
NUŠOVĖ VOKIETĮ.

Jaunas amerikonas, John 
Hughes iš New Yorko, nu
važiavo Berlynan ir papuolė 
į bėdą. Jis nušovė viešbučio 
kieme 80 metų amžiaus vo
kietį ir dabar sėdi kalėjime. 
Policijai aiškinasi, kad jam 
išrodę, jog tas senis noris jį 
užmušti.

NUŠOVĖ 3 SAVO VAI
KUS.

Tūlas Adolf Zetitz Idaho 
valstijoj nušovė 3 savo vai
kus ir paskui uždegė namą, 
kad jų lavonai sudegtų. Tei
smas jį nuteisė 25 metams 
kalėjimo.

300 MAINERIŲ UŽĖMĖ 
KASYKLĄ.

Uniontown, Pa.—šį pane
dėlį čia 300 angliakasių ap
skelbė streiką ir okupavo 
Jamison Coal kompanijos 
kasyklą. Vakare jų šeimy
nos sunešė jiems valgyt ir 
patalinių nakvot po žeme. 
Atėjo naktinis “šiftas” ir 
negalėjo dirbti, nes kasyklą 
užimta

t *
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mę. Ketvertą metu Vokietijai 
ėmė pralaimėti karą. Paskui 
vėl ketvertą metų ėmė Hitle
riui privesti Vokietiją prie 
bankroto bedugnės. O dabar.

“VIENYBĖS” REDAKTO
RIUS RAŠO NETEISYBĘ.

Rašydamas apie Brookly- 
no lietuvių prakalbas 19 va 
sario, Juozas Tysliava ie-; ]Vg apsėstas tuo nelemtu skai- 
nybėj” sako: ; r-..

"Pereitą penktadieni ir aš 1 
buvau nuėjęs pasiklausyti, 
kaip, nepriklausomybės proga, 
kalbės bolševikas Mizara ir so- į 
cialistas Michelsonas. Pagal į 
Michelsono pasaką, tai Lietuva 
negalinti nusikratyti Vilniaus i

; cium. Hitleris paskelbė Ketu
rių Metų planą Vokietijai iš
laisvinti iš pasaulio ekonomi
jos. Ir, galų gale. tas daug ža
dąs Keturmetis Planas subliš- 
ko. lyg perpūsta pūslė, lygiai Į 
keturius mėnesius."’

Kai tik keturi, tai Vokie-
w. kalp anuo metb Judos.u, Įtijaj irkaustrc)fa, 
negalėjo nusikmyn tų tnsde-, Ka<l f;lfįzmĮ,< įįtwsu p,.į. 
simu grašm. lemuos j,s gavo. !vedė Vokictiją J>ri(? fiept0
pardavęs Jfau k!;,.u. Relei gajOi tai liūdi ia visi. kū
no reaUKtonus. atvažiavęs i ,iems tik teko dabar Tre- 
Brooklvna. netsarmaujo pa-i{jaji mami
satot. net toto nesąmones ,.Xe‘w y T;mej~ ko,.es. 
Girdi. Lietuves tasistai «aUH( ipondeMas sako: padėtis
anumu Vinių. Lenk.il šulnį- . Vokietijos viduje vra dės-
Vo n oti a~t nnti Kn* tocicfoi ,ka ji atiduoti. Bet fašistai ne 
nori dėl to. kad. atsiėmę Vii 
nių. turės panaikinti karo sto
vi. kuris reikalingas socialis
tams ir korr.ur.istacit- smaug- 
ti..."’

peratiška. Trūksta duonos, 
trūksta mėsos, trūksta rie
balu ir kitokiu gyvenimofe fe (U
reikmenų, ir tas trukumas 
kas diena darosi vis aštres
nis.

Tuo tarpu faktas vra toks. ‘"Frankfurter Zeitung,” 
kad ne "Keleivi v redakto-, ™?nas rimčiausių Vokieti- 
rius šitokias r.rS'.i:'?.'ne? na- laikraščių, per neatsar- 
sakojo. bet “Y~:ėr.vbės" re- ?umą ar “išdavystę,” išple- 
daktorius "•rirašė pėjo anądien, kad nežiu-

Apie viab vadavimą 2nL rani.inančk> oĄ?““!* 
ir kar -• •- X < ;; V,kietųai ei
lei™ redakioriaut osua- T2i.

Etiopijos Didikai Pas Mussolinį.

Šitie etiopų “tautos vadai"’ atvyko Romon pareikšti ištikimybę savo krašto pavergėjams. 
Kai Etiopijos žmonės ir šiandien miršta kovodami už savo krašto laisvę, tai jų didikas, antras 
iš dešinės pusės, atvykęs dabar iš Addis Ababos aiškina Mussoliniui. kokiu budu geriausia 
nuslopinti Etiopijos “maištininkus."’ Tai yra da vienas pavyzdys, kiek patriotams rupi 
žmonių laisvė.

Lietuva Nusiuntė Ispanijos 
Fašistams Du Laivu Ginklų

O tuo tarpu tautininkai pra
šo aukų “Ginklų Fondui” 

neva Lietuvai ginti.
(Laiškas iš Lietuvos.)

Vienas “Keleivio” skaity
tojas Kanadoje prisiuntė 
mums gautą iš Lietuvos laiš
ką, kurio turinys yra tiek i- 
domus, kad paduodame jį 
čia visų “Keleivio” skaity
tojų žiniai, štai jis:

“Mes esame sveiki, bet 
kokia pas mus Lietuvoje

Jei kas norės streikuoti, 
aišku, bus išmestas iš darbo.

“O pas Klaipėdos vokie
čius yra visai kitaip. Jie ga
li ir streikuoti, ir savo reika
lauti, ir musų tautiška poli
cija nedrįsta juos mušti. Vo
kiečiai yra geriau organi
zuoti ir lietuvių nepriima, 
kad nesugriautų jų ‘ferban- 
to’ (sanryšio).

"‘Lietuvių darbininkai ir 
amatininkai turi savo orga
nizaciją, bet toji organiza-

imksmybė, tai patys supran- icija yra pilna saugumo poli 
tate. Esame visaip skriau-į cijos (žvalgybos) agentų. Ir 

kai tik nori ko reikalauti,

somybę. bet ir stengtis 
budais atvaduoti Vilnių."

vis

kyta mintis buvo štai kokia: 
kare stovis Lietuvos tauti
ninkams reikalingas ne tiek 
Vilniui vaduoti, kiek savo 
krašte žmonėms terorizuoti.

1,000,000 tonų kviečių ir 
1.000,000 tonų rugių. Gi nu
sipirkti duonos skolon fašis
tu valdžia beveik niekur už
sieny negali, nes visur jai 
isiskolinus ir vistu- skolas

oziami. Bedarbė po visą 
Lietuvą. Mano darbo drau
gas buvo nuvažiavęs pei 
šventes Į Kauną, tai pasako
jo, kaip jie tenai šventes 
švenčia. Kaip tik išlipi iš 
traukinio ir eini i miestą, 
tai pirmas dalykas, stovi vy
rai basnyčiom apsiavę, jų 
batai be padų, drabužiai su
plyšę, ir siūlo popierines gė
les pirkti, prašo kad kas 
duotų nors ant duonos. Ir 
tuo pačiu laiku jie turi dai
rytis, kad policija nepama- 

PITTSIllRGttO KUNIGAI MOKINASI tytų, nes kai sučiumpa, tai Į 
Ič “BPIUMV” šaltąją veda. Kas da turilS DlUIVj\ . kąsni sausos duonos, tai jau-

---------------- čiasi laimingas, ir nusipir-
Nori radio, nori laikraščio, dėldienis duoti oro bango- kęs už 30 lietuviškų centų 

nors kol kas da nieko neturi, mis lietuviškus koncertus, pusbonki denatūruoto spiri-

save

nori ko 
tai už kiekvieną žodi gauni 
po 3 paras Bajorų kalėjimo. 
Taip tikrai buvo Klausmilių 
dvare. Vienas kumietis pa
sakė, kad reikia pagerinti 
kambarį, nes viskas supuvę, 
smirda ir svirpliai kandžio
ja vaikus. Salėj tuoj pakilo 
saugumo policijos agentas 
ir už šitokį nusiskundimą 
tas darbininkas gavo 10 pa
lų kalėjimo. Dešimts parų 
už tris žodžius!...”

(Parašas neskelbiamas.)

Bodami manomoje ir gynei.- įefaaIįavus, mekaį jai kre. 
toju nekenčia m. tautlnin- nieko neduo.
kai zmo. kad be karo stevie į..

f iW alftų raltlžioje ‘ tuo tarpu Vokietijos pre-
Ky‘".......................................kybą au užsieniu irgi smun-
“Keleivio" redaktorius vi- ka. nes darbininkų ir žydų 

sai nesakė, kad "lenkai su- organizacijų paskelbtas fa- 
tinka Vilnių atiduoti." Jis šizmui boikotas visur užker-
sakė štai kaip: jeigu lenkai ta jai kelią, 
ir sutiktu Vilnių atiduoti, tai žodžiu. Vokietijos ateitis 
Lietuvos tautininkai vargiai yra tamsi. Jos gyventojai 
iš to džiaugtųsi, nes, Vilnių šiandien nieko daugiau ne
atgavus, jie neturėtų kuo mato. kaip tik skurdą ir var- 
pateisinti karo stovio, cen- gą. Ir taip bus patol, pakol 
zuros ir kitų represijų palai- Vokietijos liaudis nesukils 
kymą. ir nenusikratys tautiškojo

Taigi apie šitas prakalbas fašizmo.
“Vienybės" redaktorius pri- ----------------
rašė nesąmonių ir paskui MUSŲ NEDAUG, BET... 
pats savo žodžius kntikuo- “Vienybėj” J.
ja sakydamas, kad taip kai- Tysliava - iria A‘nsoįijos 
be,o Michelsonas. kj’£bcn? k«n v Katkaus-

ką, kaip lietuvių vieningu
mo apaštalą. Minint Lietu-NELAJMINGA VOKIETI

Bet ar šitaip elgiasi Lietu
vos tautininkai, kurie turi ’ 
neteisėtu budu pasigrobę
y- j V31F2 ■ i « . — — —x- \ -" i rz • i i -- j Musu dvasiški tėveliai netik to prie duonos, linksminasiįe! , . . , ..kal gal.isrodys juo- k , ■ žmį Lieluviu Radio ir ^ko; .ponai ria

Nore musų nedaug bet kinga, kad kunigai mok«u- KH b b j - • «
kas ne fasistisko plauko,'si is bedievių. Bet tai yra ti- džiav ’ ir nįekinO Bet tas 
tam kalėjimas arba kulip, ki-a tiesa o ypatingai Pa? £liuba5 ir be £unigų pagai-

Tai šitoks -lietuvių vie-'TTtaTteliata® faktu. dj,dtJ£±

ningumas pas tautininkus. j

Ko gi tuomet vertas tasai 
kunigo Karkausko pamoks _
las, kuriuo Tysliava* taip su- vos nepriklausomybės su

ir konjakus, o mus tegul de
gina denatūruotas spiritas. 
Bet kai šviesa sušvies, mes 

busime stiprus ir prie 
pirmos progos savo skriau-us.; Pittsburgho lietuviai, lais- £?ub“'b“ūvo"pri^ bb dėjams atklysta.’

sai ^ora draugijom \ado\au Į^nai savo darbą nutraukti, “Mano draugas —s ter 
ks- jant, pradėjo minėti Lietu- t • mnsn • - • , ’ ,. atauga. ter

si žavėjo: kaktuves nuo pat pradžios, 
kaip tik Lietuva pasiliuosa- 
vo iš svetimo jungo. Kuni-BABRAV1ČIUS GAILISI 

APLEIDĘS AMERIKĄ.
“Naujienos paskelbė Patvs vieni jie irgi 

gautą nuo dainininko Juozo neveikdavo. 
Babravičiaus laišką iš Lie
tuvos. Tarp kitko artistas 
rašo:

VU is svetimu jungu, ivum- R radj0 pusvalandžilJ 
ga. prie to nepnsidedavo, d* vi5kumį- buv0 į 
nore .r būdavo kviečiam.. me ka<) ne kunigai komro.

nieko liavo Lietuvių Radio Kliu- 
bą.

ten
tai musu jegamašėiai leng- dirbęs ir skurdą kentėjęs, 
viau atsikvėpė^ kad "bedie- šiandien dirba Klaipėdos 
vybės pavojus" iš oro ban- Eksporte ir sako, kad prieš 
gų jau praėjo. O tų lietuvis- KaUną čia esąs rojus...

be- “Tamstos siunčiamus man 
tik ta- laikraščius iš Amerikos gau-

JAI SKAITLINE. vos nepriklausomybės su- 
“Bovcotfo” 1-mame nu- kaktį. tas kunigas pareiškęs

nery Dr. Joseph Ienenbaum šitokią išmintį: 
rašo:

“Nereikia būtinai pitagoriš- 
kai tikėti skaičių įtakai, kad 
supratus kokios pragaištingos 
reikšmės Vokietijai įgyjo skai
čius KETURI, žodis VIER vo

“Visiems širdingiausių 
kėjimų. Daug laimės jums vi
siems. mano mylimi draugai. 
Mano draugai tik Amerikoje, 
čia jų nebėra... Ir mirdamas 
jus nepamiršiu, šviesiausios 
mano dienos buvo su jumis.’’

Šie žodžiai turėtų būt įdo
mus mūsiškiems “patrio
tams," kurie labai mėgsta 
deklamuoti apie 
tėvyne.”

“Tie. kuriems nepatinka da
bartinė Lietuvos tvarka, turė
tų gyventi kur nors su juodai
siais... Musų nedaug ir dėl to 
turime visi iš vieno, nežiūrint 
kokių pažiūrų mes butume. ne

200 Italų Gauja

Tik po 17 metų musų pra- 
baštėliai įsitikino iš “bedie
vių” veikimo, kad yra lais- 

lin- va ir nepriklausoma Lietu
va ir kad reikia minėti jos 
nepriklausomybės sukaktu
ves.

Reiškia, pasimokino iš 
“bedievių.”

Kita? pavyzdis, tai apie 
20 metų atgal Pittsburgho 
lietuviai įsigijo laisvas tau
tiškas kapines, o musų kuni- 

. gai tenkinosi svetimtaučių 
“brangią , kapinėmis. Apie lietuviškas 

'• kapines jie nei sapnuoti ne- 
Bet pamatę, kadsapnavo.

Nušautas Unijos Vadas.

kiečiam? dabar reiškia nelai- • tik saugot Lietuvos nepriklau-

štai. kaip buvo rastas nušautas automobiliuje prie savo na
mą New Yorko unijos vadas Norman Redwood.

nu Klaipėdoj visados. Bet 
vienas dalykas man neaiš- 

_ ... , kus: aš perskaitau kiekvie-
, .^ejPe jnusų dvasis- na numerj^ randu daug ži- 
kiai džiugesį lietuvių radio nįp Lietuvos, tačiau nie- 
uzsidaiymu. Laikams nage- Rur neužtikau parašyta, kad, 

1V Vėl hetU* mU8O tėvynė nusiuntė Ispa 
nijon du norvegų laivu kaviški koncertai.

Kunigėliai vėl susirūpino.
Bet šį kartą jie nutarė jau į- 
sitaisyti savo, “katalikišką” 
radio. Pradėjo rašyti į “Dr- 
gą.” kad jiems yra tikrai 
reikalingas “katalikiškas” 
radio. Bet pakol nebuvo p. 
Dargio radio pusvalandžio, 
tai jiems “katalikiško” ra
dio nereikėjo. Bet norint 
tiekti radio programas, ne-

ro medžiagos! Mano pažįs
tami puskarininkiai patys 
sakė, kad ginklai buvo iš
siųsti Ispanijon, tik jie neži
noję tikrai kuriems ispa
nams, nes tas buvo slepia
ma. O dabar paaiškėjo, kad 
tie ginklai buvo nusiųsti Is
panijos fašistams.

“Tai matot, kaip musų 
poneliai skriaudžia darbi-

reikalingi doleriai ir reika- 
i , . , .. .. . lingi patvre žmones vado-

vaSti. Dėl'to tai kol ka« ir
Šanchajaus mieste, Kini-i jini„ta ! ų !etu'’lskl! a‘ neturim “katalikiškų" radio

joj, viename teatre buvo ro-i' 1 Ppįįr.įo “boHievin” na. P1’0?1'311™.
doma Sovietuose pagamin- t " i • Tenka girdėti, kad Pitts-pagdiiiiii ?katmti isigiio ir savas kapi- v,,U filmą vaizduojanti italų nes h. dabal. tuomj didžiuo. bwgh,o kun sku mmetų !į« ; 
zvenskumus Etiopijoj. Tuok- 
tarpu Šanchajaus uoste bu-p 
vo sustojęs italų karo laivas

puolė Teatrą.

Taigi susidarė apie 200 ita
lų gauja, kuri užpuolė tą 
teatrą, pradėjo šaudyt iš re
volverių, svaidyt amonijos 
bombas ir mušti publikai 
per galvas medinėmis buo
žėmis. Žmonės didelėj pa
nikoj išbėgiojo. Tuomet ita
lai sudaužė jodomųjų pa
veikslų aparatus, sumužė jų 
aptarnautojus ir teatro ve
dėjus. Pakol pribuvo kinie
čių policija, chuliganai iš
bėgiojo. Tai ve. kokiais dar
bais pas^žym' fašistai!

ALUMINOS DARBININ
KAMS PAKELTA 10 

PROCENTŲ.
Amerikos aluminos kom

panija, kurią kontroliuoja 
buvęs Iždo sekretorius An- 
drevv Mellon, pereitą sąvai- 
tę paskelbė pakelianti savo 
darbininkams 10 nuošimčių 
atlyginimo nuo 1 kovo die
nos. ši kompanija samdo 
20,000 darbininkų ir turi 14 
aluminos dirbtuvių, išmėty
tų po 10 valstijų.

<

užtenka gerų norų. lam yra njnkiją! Po visą Lietuvą jie
daro rinkliavas, renka au
kas ‘Ginklų Fondui,’ neva 
Lietuvai ginti, o tuo tarpu 
perka ginklus ir siunčia sve
timiems! Tai matote, kokia 
neteisybė!...

‘Šį mano laišką gali duot
katalikišką laikraštį atspausdinti bet kuriam A- 

Keliatas metų atgal Pitts- ' "nnrėtn me,?kos H^uvių laikraščiui,
burghe buvo susiorganiza- įa U raįvtoįais' Bet <u laik- ru’1S n.eblj? teisybes rašyti, 
yęs choras. Kunigai ši chorą 4. įie patJs'varkai, es'
is saKvkiu ir per savo laik- • O11 ‘a5aus 11 pavarotes, nes mes
r?giuf, vadindavo “bedie- d;^riai ir Ratyrę imonės.f galime užtai ikliuti."

nravardžil^ah niekį m- .Kita kIiutjs laikražžiu> Lietuviška policija muša lie- 
piatantzia imai. nieko ne t relRėtu darvti konkuren- tuvius, bet vokiečiu bijosi, 
atsiekia, nutarę organizuoti cjja esaptien;s katalikiš- <<rp .. . -
~a\o „sudėtinį milžinišką teems laikraščiams. Jei bus Tamsta įasai man apie 
chorą, kuns galėtu netik brukama? naranįjon a m s tą. streiką Amerikoj kuris 
bažnyčioje pagiedoti, bet ir Pittsbur£rho kunigų tikras- UlP užsitęsė. Jei pas 

, viešai pasirodyti ti taį tada lek? nukentėti mus toks streikas įvyktų, tai
Prasidėjo darbas, rra- “Draugui ” I 0 ar ” ?avaites mes kits ki-

basčiai su savo gaspadinė- ’ Taj -matotc ‘ nCrima kata- U suvalgytume. Musų po- 
likiško radio. norima katali- P?kaI. streikuojantiems dar- 
kiško laikraščio, bet kol kas binmkąms nepadeda, bet 
vis dai- nieko neturima. apšaukia juos komunistais 

•i. ,u-. i. ..tv O iei nebūtų tu “bedie- P' K™da I kalėjimus. Polici-
vo prikalbėta kiek Drau: vi •• tai kunįRėliams butu ’a Pas mus muša streikmin- 

prirašyta! Išrodė kai tik|.ai naiaimintas gyveni, kus guminiais topeliais per 
choras uždainuos, tai n m3s, Visai npl.eikė,u tokiais galvas ir išvaiko

Štai, musų Klaipėdoj y
turi

mis davatkomis ir špitol- 
ninkais mitingavo ir tvėrė 
tą “sudėtinį milžinišką cho
rą." Kiek apie tą chorą bu- 

kiek “Drau-• • • w •ge’ 
tas, . , . r, , mas! Visai nereikėtu tokiaisdanguje bus girdėti. Bet!da, kajs rapintis. oabar gj.
*am ‘bedieviškam choru. no,:omf nenoroms. jie '
-ustojus veikti, pradėto an
‘ibi kalbos ir apie tą “milži 
niška" kunigu chorą. Dabar —
:au reikėtų jo jieškoti su ži- Vokietijos armijai šiomis, juoja po visą įstaigą plaka- 

dienemis buvo įvesti nauji tus, kad staliams, kalviams 
šalmai, kurie sveria pusę ir kitiems numažinama ai

noroms nenoroms, 
sekti “bedievius.”

Senas Pittsburgbietis.

ra ‘Lietuvos Eksportas.’ Tai 
pusiau valdiška įstaiga. Vie
ną dieną tos įstaigos direk
torius p. Grudzinskas iškli-

Šiurpi žmogžudystė 
Lietuviu Šeimynoj.
Išėjęs iš proto religinis fa

natikas nužudė savo motiną.
“Vilnies” korespondentai, 

praneša iš Rockfordo, Ilk, 
šitoki ivvki:*. W «T fe

Rockforde, III. gyveno su 
dviem sunais ir viena dukte- 
re M. Juknevičienė. Vyres
nysis jos sūnūs Vincas buvo 
futbolo lošikas ir, matyt, 
dievuotas fanatikas. Pasku 
kiniais laikais jis pradėjo ii 
gerti.

Vasario 5 vakarą jis pra
dėję meilintis prie savo mo- 
anos. Vasario 6 rytą motina 
išbėgo iš namų ir šaukda
mos! pagalbos leidosi sker
sai gatvės. Paskui ją vijos' 
sūnūs Vincas.

Dvi mažos mergaitės ki
toj pusėj gatvės įsileido ją į 
savo namus, bet paskui ją 
įsiveržė ir jos sūnūs Vincas 
Tenai jis griebė jai už kakle 
ir prismaugęs parbloškė že
mėn. Paskui griebė “karpet 
svyperį” ir smogė jai į gal 
vą. Moteris apsipylė krau
jais.

Nusigandusios mergaitės 
išbėgo gatvėn klykdamos. 
Vienas praeivis užėjo į vidv 
pažiūrėti, kas ten darosi. 
Ant grindų gulėjo be gyvy
bės ženklo moteris, o prie 
ios stovėjo ir galvą nuleidęs 
žiurėjo jos sūnūs. Vincas 
Juknevičius. Kai šitas paša
linis žmogus paklausė Juk
nevičiaus, kodėl jis taip pa
darė, Juknevičius atsakė:

“Norėjau nusiųsti save 
motiną į dangaus karalys
tę."

Policija vėliau žmogžudį 
suėmė. Jos klausinėjamas, 
iis kartojo tą patį paaiškini
mą:

“Norėjau motiną nusiųsti 
į dangų pas tėvą, todėl ir 
užmušiau.

Užmuštoji Juknevičienė 
buvo gimusi Mabanoy City, 
Pennsylvaniįoj. Da jauna 
būdama ji ištekėio už Juk
nevičiaus ir persikėlė į Ohio 
Tyventi, o paskui į Rockfor
dą. Jos vyras mirė jau 10 
metų atgal. Ji dabar buvo 
49 metų amžiau?, o jos už
mušėjas sūnūs yra 30 metų 
amžiaus, Spėjama, kad nei 
didelį tikėjimą ir girtuoklia
vimą jis išėjo iš proto ir ga
vo pašėlimo ligą.

buriu.
Daugiau kaip 5 metai at- 

ral Pittsburgho lietuviai bu- 
ro suorganizavę Lietuvių 
Radio Kliuba ir ėmė kas ne

švara mažiau, negu senieji, ga. o kas su tuo pono Gru- 
Jie padaryti iš nerūdijamo dzinsko patvarkymu nesu 
plieno. tinka, tas turi eit po velnių...

AFRIKOJ PRIGĖRĖ 2.00C 
ŽMONIŲ.

Portugalų valdomoj Rytų 
Ifrikoi patvino Komati ir 
Umbulusi upės., užliedamos 
didelius plotus sausžemio. 
Per šį ootvini prigėrė 2,000 
tenbuvių.

Lenk.il
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KAS SKAITO, RAŠO 
j TAS DUONOS NEPRAŠOL____ ________ AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Milžiniškas Mitingas Brooklyne Pasmerkė 

Tautininkų Diktatūrą Lietuvoje.

tokių kultūros įstaigų, ir tie 
uždarinėjimai tęsiasi iki 
šiol,—tai

Tebūnie nutarta, kad lie
tuvių masinis mitingas, su
šauktas Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno ir a- 
pielinkės skyriaus 19 vasa
rio, kelia griežčiausią pro
testą prieš tokį Lenkijos im
perialistų smurtą Vilniaus 
krašte,—ir

Tebūnie nutarta, kad šis 
susirinkimas, kartu su Lie
tuvos žmonėmis ir musų 
viengenčiais Vilniaus klas
tė, reiškia giliausi troškimą, 
kad tas kraštas kaip galint 
greičiau nusikratytų Lenki 
jos jungo.

Mitinge dainavo Brook- 
. i lyno Aido Choras, Aldona 

Klimaitė ir kelintas kiti;, 
dainininkų. Pirmininkavo 
drg. V. Michelsonas.

Šitokių didelių prakalbų 
Brooklyne senai jau nebuvo. 
Buvo atėję net ir “ Vieny - 

zmo- bės” žmonės. Prieš prakal- 
nės ju nenuverstų. įoas ėjo paskalai, kari fašis-

„ , ... ., . , „ _ tai ateis susiorganizavę kel-
Publika putai e kalbėto-triukšmą. Bet jokio triukš- 

jams gi įausmmgais de.nų mQ ne^uvo jeigu fašistai ii 
plojimais, sumėtė apie 70^uvo atėję su tekiais tiks 
dolerių kovai uz atsteigimą į laįs, taį pamatę tokią didelę 
Lietui oje _ demoki atmes mįnįą prieš fašizmą nusitel-
tvarkos ir piieme sia& rezo-, kusja lietuvių, jie nedrįso 
j.ucijas. .pasirodyt. Rodos, “Vieny-
Rezcliucija dėl Lietuvos ne- bės ’ Tamukas bandė baub

ti, bet per publikos smarku 
plojimą niekas jo negir-

Susirinkime dalyvavo apie 
1,000 žmonių.

Vasario 19 vakarą Grand 
Paradise salėje įvyko milži
niškas Brooklyno lietuvių 
mitingas, kurį sušaukė A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
brooklyniškis komitetas Lie
tuvos nepriklausomybei pa
minėti. Susirinko nemažiau 
kaip 1,000 žmonių. Kalbėjo 
‘‘Laisvės” redaktorius R 
Mizara ir “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas. Aiš
kiai ir teisingai jiedu nuro
dė, kad už Lietuvos laisvę 
kovojo tik socialdemokra
tai ir kiti revoliucinio nusi
statymo žmonės, kuomet 
kunigai ir dabartiniai tauti
ninkai tą kovą trukdė ir gy
nė caro valdžią. Bet dabar 
kai revoliucionieriai atstatė 
nepriklausomą Lietuvą, tai 
smuilu pagrobę jos vairą į 
savo rankas tautininkai su 
klerikalais vėl smaugia 
žmonių laisvę, uždarinėja 
organizacijas ir laiko “am
žina’’ karo stovi, kad

Jis Nežinojo, Kad Bus Nušautas.

štai, unijos vadas Redvood (kairėj)kalbasi NewYorko teisme su tuneliu statybos bosu Ro- 
scffu. kuris tik ką išėmė injunetioną prieš jo vadovaujamus streikierius. Kai injunetionas strei
ko nesulaužė, tai Redwood buvo nušautas prie savo namų durų. Ryšium su šita žmogžudyste 
Rosoff (su cigaru) buvo areštuotas. Jis yra žydas, atvykęs iš Rusijos 1895 metais. Iš pradžių 
jis dirbo krautuvėse išvežiodamas pirkinius, paskui susipažino su New Ycrko suktais politikie
riais, gavo kontraktą vežti iš miesto išmatas, nupirko geižkeiį ir pagaliau pradėjo tunelius ka
sti. Dabartiniu laiku jis turi iš New Yorko politikierių gavęs $40,000.000 kontraktą vienam tu
neliui iškasti. Prie to tunelio statybos jam koją pakišo unijos vadas Redwood. Redvood šian
dien jau nebegyvas, o Rosoff kalėjime.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

CHICAGOS LIETUVIŲ PRIIMTOS 

REZOLIUCIJOS.

Kon

priklausomybės ir laisvės.

Kadangi 1926 metais, 
irucdžio mėnesyje, pikti 
liaudies priešai ginkluota 
;ėga nuvertė teisėtąją Lietu
vos vyriausybę ir paskui iš
vaikė Lietuvos žmonių įs
linktą seimą, sutrempdami 
savo priesaiką ir sulaužyda
mi krašto konstituciją, ku
rią
Stei

dėjo. Brooklynietis.

BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Kon
greso veikimas.

Amerikos Lietuviu Kon-

BINGHAMTON, N. Y.

Kaip mes minėjom 16 va-

Sarl°‘ Lietuvos nepriklausomybė.
Binghamtono lietuviai mi- Reikalinga socialistų kuopa.

nejo Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį ne 16 vasa
rio, bet 13 vasario. Buvo su
ruoštas bankietas su kalbo
mis, dainomis ir šokiais Lie
tuvių Svetainėje, žmonių 
susirinko apie 300. Progra
mos metu du vyrai ėmė kelti 
triukšmą — tai buvęs Dievogreso Brooklvno ir apvlin

, ._ T. .kės skyrius buvo surengęs muzikantas ir buvęs zakris-
buvo priėmęs Lietuvos orakalbas paminėjimui Lie- tijonas. Visi kiti buvo vaka- 
igiamasis Seima>. tuvos nepriklausomybės su- iu užganėdinti. V akarą ren-

Kadangi konstitucijos nu- kaktuvių. Prakalbos pavyko gė Amerikos Lietuvių Kon- 
kuo puikiausiai: žmonių su- greso skyrius.
sirinko virš tuktančio, kal-

statyta santvarka dar ir 
šiandien Lietuvoje nėra at- 
steigta, bet, vietoje to, Lie
tuvą valdo uzurpatorių kli
ka, kuri
mą piliečių
baisiai suvaržė, ir už kiek- “Keleivio” % korespondentas 
vieną pasipriešinimą šitam plačiau parašys, 
despotizmui baudžia žmo- _ Dabar Amerikos Lietuvių 
nes sunkiomis kalėjimų Kongreso Brooklyno komi- 
bausmėmis ir net mirtim— tetas ruošiasi prie kito dide- 
tai iio darbo, tai prie vakarie-

Tebunie nutarta, kad A- nės. Tikimasi. kad ir vaka- 
merikos Lietuvių Kongreso rienė bus sėkminga. Matosi, 
Brooklyno ir apielinkės sky- kad Brooklyno pažangioji

bėtojai pasakė labai geras Streikas čeverykų dirbtuvėj, 
kalbas ir dainininkai gra- Vasario 19 Gathan Shoes

Serga drg. Motiejaiiis.
Vasario 21 čia buvo VVS. 

skyriaus surengtos prakal
bos Lietuvos nepriklauso
mybei paminėt, žmonių pri
sirinko gana daug, nes buve 
skelbiama, kad kalbės adv.
Bagočius. Kalbėjo 3 lietu 
viai, vienas senatorius ir 
miesto majoras. Bet jų kai- cl°JimUL 
bos geriau tiktų bažnyčioje 
davatkoms, o ne laisviems 
žmonėms. Aušrelės choras 
dainavo gerai. Elena En- 
dzeliutė-Chenis sudainavo 
solo. Priimta rezoliucija 
prieš lenkus. Gaila, kad čia 

bepanaikino daugu- žiai padainavo. Manau, kad kompanijos 500 darbininku nėra socialistų kuopos: b< 
čių teisių, o kitas apie tas prakalbas kitas darba ir reikalauja pa- abejonės, Lietuvos nepri 
įvyrva ir n? L-GL-. “Kplpivio” koresnondentas „i___ -i - ___

visuomenė įvertina kongre
so komiteto darbuotę ir nuo
širdžiai pritaria, kaip ji jį 
parodė skaitlingu atsilanky
mu į buvusias prakalbas.

Vakarienės tikietai gana 
na Lietuvos darbininkus, gerai platinasi, 
valstiečius ir darbo inteli- Katrie manote vakarienėj 
gertus.^ kurių pastangomis dalyvauti, patartina nusi- 
buvo iškovota Lietuvos ne- pirkti tikietą iš anksto, kad 
priklausomybė: ir rengėjai žinotų, ant kiek

Tebūnie nutarta, kad šis žmonių vakarienę prirengti, 
susirinkimas pripažįsta, jo- Tikietų galima gauti nusi- 
gei teisėta santvarka nepri- pirkti pas komiteto narius, 
klausomo] Lietuvoj tegali taipgi ir pas LSS. 19 kuopos 
būti ta. kuriai pagrindus pa- draugus, 
tiesė arba iš naujo paties. Taigi Brooklyno visuome- 
visu Lietuvos žmonių de- nė yra kviečiama atsilanky- 
mokratiniu budu išrinkta ti ir paremti šį kilnų darbą, 
atstovybė. Todėl, Amerikos Visas pelnas skiriamas at- 
lietuviai, kuriems yra bran- steigimui demokratijos Lie- 
gi jų gimtojo krašto gerovė, tuvoje. Vakarienė bus 6 ko- 
vra kviečiami remti Lietu- vo, šeštadienio vakarą, pra
ves žmones jų kovoje prieš dedant 7:30 vai., Grand 
dabartinę fašistinę tautinin- Paradise Salėje, 318 Grand

liaus sušauktas masinis mi
tingas Grand Paradise Sa
lėje, šiandien, vasario 19 d., 
minėdama* Lietuvos nepri
klausomybės devynioliktas 
metines sukaktuves, sveiki-

ku diktatūra.

Rezoliucija Vilniaus klau
simu.

Kadangi Vilniuje ir Vil
niaus krašte, kurį Lenkijos 
imperialistai neteisėtai oku
pavo, yra persekiojami lie- 
t uviai;

Kadangi pereitų metų 
lapkričio mėn. 25, 26, 27 ir 
28 dienomis lenkų policija 
iškrėtė daugelį lietuvių na
mų Vilniuje ir lenkų vyriau
sybė uždarė visą eilę lietu
vių draugijų, mokyklų ir ki

Amerikos Lietuvių 
greso chicagiškis komitetą^ 
buvo sušaukęs 16 vasario 
masini Chicagos Lietuvio 
mitingą Lietuvos nepriklau
somybės sukakčiai paminė
ti. Susirinkime dalyvavo 
virš 1,000 žmonių, kurie 
vienbalsiai priėmė sekan
čias rezoliucijas:
Apie Lietuves neprik’.iuso- 

mybę ir laisvę.
Kadangi 1926 m. gruo

džio mėnesį pikti liaudies 
priešai ginkluota jėga nu
vertė teisėtąją Lietuvos vy
riausybę ir paskui išvaikė 
Lietuvos žmonių išrinkta 
seimą, sutrempdami save 
priesaiką is sulaužydami 
krašto konstituciją, kurią 
buvo priėmęs Lietuvos Stei
giamasis Seimas;

Kadangi konstitucijos nu
statytoji santvarka da ir 
šiandien Lietuvoje nėra at- 
steigta, bet, vietoje to, Lie
tuvą valdo uzurpatorių kli
ka, kuri panaikino daugu
mą piliečių teisiu, o kitas 
baisiai suvaržė, ir už kiek
vieną pasipriešinimą šitam 
despotizmui baudžia žmo 
nes sunkiomis kalėjimo 
bausmėmis ir net mirtim— 
tai

Tebūnie nutarta, kad Chi-
------- cagos Komitetas Lietuvos

A. Janušonis, nors papra- Demokratinei Tvarkai At- 
stas dailydė, bet patriotin- steigti sušauktas masinis 
gai pakalbėjo apie Lietuvą mitingas, Lietuvių Audito- 
ir anie d-ro Basanavičiau* rijoje, šiandien, vasario 16 
10 metų mirties sukaktį, dieną. 1937 m., minėdamas 
“Aušrelės” choras puikiai Lietuvos nepriklausomybės 
sudainavo kelias dainas ir devynioliktas metines su- 
Diįvelio orkestrą smagiai kaktuves, sveikina Lietuvos 
sugrojo keliatą šmotelių iš darbinininkus, valstiečius it 
jo paties kompozicijų, spe- darbo inteligentus, kurių 
cialiai pritaikytų apvaikš- sunkiu darbu ir pastango-

Apie Ispaniją.

Lietuvių masinis mitin
gas, kuri ušaukė į Chicagos 
Lietuvių Auditoriją Chica
gos Komitetas Lietuvos De
mokratinei Tvarkai Atsteig- 
ti. šiandien, vasario 16 die
ną, 1937 m., minėdamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
devynioliktas metines su
kaktuves, siunčia savo karš
čiausią užuojautą Ispanijos 
respublikos teisėtajai vai 
džiai ir Ispanijos darbo 
žmonėms, kurie didvyriškai 
gina demokratinę krašto 
tvarką nuo savųjų ir sveti
mųjų fašistų, ir reiškia viltį, 
kad laisvės ir tiesos jėgos 
laimės pergalę.
J. Kcndroška, piim., 
Eunhrcsins Mikužiutė. sek.

paminėjimą 
surengti daug

TVorcesterio ligoninėj da
bar serga uolus darbininkų 

i veikėjas Jonas Motiejaitis. 
svetimas -itokiaI Vargo Simus.

kelti algas 15 nuošimčių, klausomybė 
kuriuos kompanijos numušė butų galima 
NRA pasibaigus. geriau

Darbininkai neorganizuo
ti. dirbdavo ilgas valandas
ly?,Jokios tvarkos,] •- muniz,in<x ir nitas
n idėjas.” Bet 46 balsais prieš ••

19 šitas juodašimtiškas pro- ' • ^a'kscioji■-zmo-
Laldi-
*šti.j:-----

ma.

mis buvo iškovota Lietuvos 
nepriklausomybė; ir

LAWRENCE MASS.

Dvi pramogos Kliubo salėj.

Vasario 13 dieną J. Ja 
nuškevičius čia rodė judo- 
mus paveikslus iš Lietuvos. 
Žmonių prisirinko pilna sa
lė, nes tai buvo Kliubo var
du skelbiama ir pelnas ėjo 
pusiau. Kadangi Kliubas 
rengė, tai žmonės susirinko 
daugiausia pažangus, laisvų 
pažiūrų, inteligentiški. Gi 
protaujantiems žmonėms 
neužtenka dekoracijų: jie 
žiuri į dalyko turinį. Gi p. 
Januškevičiaus paveikslų 
turinys jiems nepatiko. Nors 
techniškai paveikslai neblo
gai padalyt’ ir aiškus, bet jų 
turinys prastas. Perdaug 
juose bažnyčių. Blogiausia, 
kad kontrastas tarp tų baž
nyčių ir ūkininkų triobesiu 
labai didelis. Bažnyčios net 
blizga, jų bokštai dideli, o 
ūkininkų grintelės aplužu- 
sios ir nuskurusios. Turbut 
dėl to p. Januškevičius ma-L. P. Kliubo “beano” 

Šimas.
to

Subatos vakarais, žmonių s™’™>t™aspri^žjsta,
Tebūnie nutarta, kad šis žai ūkininkų gyvenimo savo 

paveiksluose ir terodo. A- 
merika architektūra. di

kiekviena vakara. K]įubas n P,a2n<clon‘ls- . ...parūkavo 550.00 Raudona- k?Inl" ’snntta , Vasario 14 to, pačioj sa-
iam Kryžiui nuo potvinių v?be’ ,t<x,.ei Amerikos lietu- lė, sanrtarieeiai buvo suren- 
nukentčjusiems. Kitas pel-!™1’, >'ra braIW JV gę. prakalbas Lietuvos ne-
nas, jeigu kiek pasida^s Ylrat.°’0 .krasto ,<er?Ye; -vla priklausomybės 19 metų su- 
bus skiriamas sušelpimui kv'eclam.i ,remtl kaktuvėms paminėti. Tauti-
suvareusiu lietuviu seimv- ZKI>n, s P™» da‘ parapijos choras radai-
nu.

Ji * t V C* » 4 vi kJ V- J J A 1 V i .• /• 1
K. P. Simkonis. Tartį!^. ^ist.ską 

, ku diktatūra.
J. Kcndrcška, pirm., 
Euphrosine Mikužiutė,

st., Brooklyne. Apart val
gių, dar bus ir muzikos, so
listų, dainininkų ir gera or
kestrą šokiams. Tad visi į 
vakarienę.

Vienas iš rengėjų.

I

♦ Telefonas: Vark 316S

DAKTARAS

A. L. Graičunas
Physieian and Surgeon

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

3.310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

jektas buvo sumuštas. Tuo- 
iaus po to pažangieji legis- 
latoriai įnešė biliu. kad butų 
atšauktas fanatikų praves
tas 1928 metų įstatymas, 
kuriuo
mokyklos draudžiama dės
tyt evoliucijos mokslas.

Pirmuoju projektu juoda
šimčiai taikėsi uždaryti 
Commomvealth College, 
darbininkų ko-operatvvo už
laikomą mokslo įstaigą. Jie 
sako, kad toj kolegijoj esan
ti skelbiama “laisvoji mei
lė” ir kitos “svetimos idė
jos.” Prieš tą kolegiją senai 
jau dantis galanda ir Ro
mos katalikų bažnyčia.

$100.0

Roos

Worcesterio 
ėjo 19 metų 

priklausomybės 
mių prisirinko 
, daugumas tu
i

sui įste
Arkansu valstijos ^^1^° pasiklausvti ’

, drauda'-, - - *• siaubu apsl;<id-,,.,ę.iskimmų apie
A -i T IPtllVPtus. bet. - - I ci’t) ir kas daro-ti farm<“ , .,

met iu lie buvo aPvl1’ 
nriežasr1 nepa^’uP1- pnezaso kalbėtojaus. 

—škai ir teisin- 
liškinęs musų 

patingai dabar

MIRĖ BARBORA MIKŠIENĖ 
Hibbing. Minn. Gruodžio 27 Į

dieną. 1930 m. mirė mano myli-i 
ma žmona Bartora Mikšienė,1 
sukakus 69 metu amžiaus. Pa-, 
laidota gruodžio 30 d. Velionė niaus krašte, kurį Lenkijos 

Gruzdžiu miestelio, militaristai neteisėtai oku- 
ričio. Amerikoje iš- pavo, yra nuolatos persekio- 

gyveno 37 metus ir 33 metus jami lietuviai; 
gyveno tame pačiame mieste.' Kadangi pereitų metų 
Velionė buvo rimta ir taikaus lapkričio mėn. 25, 26, 27 i) 
budo moteris, su visais sugyve- 28 dd., lenkų policija iškrė- 
no draugiškai ir turėjo plačią' tė daugelį lietuviu namu
pažintį. Musų mieste lietuvių 
nėra. todėl į kapus velionę pa
lydėjo labai daug svetimtaučių.

i ♦♦|t
Jj«
Jco bai- 
b paro
ki žinią. 

—‘ sesuo.

NORI ORGANIZUOTI 
FARMU DARBININKUS.
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas Green su
galvojo organizuoti į uniią 
farmerių samdomus darbi
ninkus. kuriu esą apie 240,- 
000. Bet klausimas, kaip 
Green iuos pasieks ir kaip 
iškolektuos iš jų mėnesines 
duokles
PARDUODU“ LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
rwi

galviai, jrelton- 
palviai ir h ,’t 
palviai. Prisiun- 
čiu j visas da,i> 
Suvienytų Valsti 
jų ir j Kanada 

GEO.
BENDOR MT1> 
320 Wil«on S».. 

W«terhnry. Conn

tautmin- navo keliata dainų, jauna 
mergaitė pašoko ir prasidė
jo prakalbos. Kalbėio S. 
Mockus iš Bostono ir čia au
gęs moksleivis Jonas Stun
džia. Jaunuolis, matyt, bus 
gabus kalbėto ias. nes ir da
bar ji? pasakė daug teisy
bės apie Smetonos valdžią, 
kad jis varžo spaudos ir žo
džio laisvę. neleisdamas 
žmonėms laksvai galvoti. 
Tai yra progreso stabdy
mas.

Ant galo kalbėjo tautinės 
parapijos klebonas kun. J. 
Brazvs. Jis irgi pasakė daug 
teisybės, pabrėždamas, kad 
Romos katalikų kunigai uo
liai rėmė caro valdžią, o da
bar meluoja buk ir jie kovo
ję už Lietuvos nepriklauso
mybę. Jis priminė ir tą fak
tą. kad klerikalai buvo prie
šingi laisvai Lietuvai net 
tuomet, kai Rusijos revoliu
cija davė jai pilna laisvę; 
jie važiavo pas kaizerį ir 
maldavo, kad jis tuomet pri
jungtų Lietuvą “amžinais 
rvšiais” prie Vokietijos. 
Tautininkai buvo negeresni, 
sako kun. Brazys. Nedaug 
jų tuomet buvo. bet ir tie 

9155 patys buvo sulindę po kuni
gijos sparnu. • Už Lietuvos 
nepriklausomybe teisingai 
kovojo tik socialistai, sako

sek.

Rezoliucija apie Vilnių.
Kadangi Vilniuje ir Vil

Vilniuje ir lenkų vyriausybė 
uždarė visą eilę lietuvių 
draugijų, mokyklų ir kito

4 Padėti ir kaip ^*ai,ir . <ii‘lyvavo a.pic \ ki«. kult1r,os tie j;I t : f ‘ i ’ 300 automobilių ir visos apielin-; staigų uždarinėjimai tęsiasi
kės kaimynai velionės mirtį la-įjki Šiol,—tai
bai apgailestavo. ( Tebūnie nutarta, kad lie

kai būna jai mano amžina at- tuvių masinis mitingas, kurį
inkų valdžios, 
tavičiaus mir- 
nebuvo tinka-

vos nepriklau- 
jo miesto raa- 
jos senatorius,

kalbėjo teisė- 
isiunas, d-ras

mintis. FRANAS MIKSIS. sušaukė į Chicagos Lietuvių 
Hibbing. Minn. Auditoriją, Chicagos Komi-

-------------- tetas Lietuvos Demokratinei
MIRĖ KAZIMIERAS PUNDIS. Tvarkai Atsteigti, kuris at

neš Moines. Iowa. Vasario 20 stovauja apie 12,000 lietU- 
čionai mirė Kazimieras Pundis vių, priklausančių įvairioms
(jį vadindavo Chas Pundius)draugijoms ir organizaci-

KUR p Lankenner P^hudotas vasario 22. Velionis joms, kelia griežčiausią pro-
TI

JA
finis. Adv Ta- Prigu!ėji prie dviejų draugys- 

tva'rką ^ur'os rūpinosi jo palaido-
Degėsis pa- 

PRfų žmogus ir 
įvedimus, kai
li ir angliškai, 

įmonių padė- 
TVT Jniai valdovai, 
1 ELI Teisingai aoi-

bk;
jimu. Jis buvo taupus vyras tai 
turėjo pinigų ir bankose. Jis tu
rėjo Amerikoje seserį, kuri gy
vena Pennsvlvanijos valstijoj ir 
pusbrolį, kuris gyvena Spring- 
field, III. Iš Lietuvos paeina ro
dos nuo Šiaulių, Rudžių parapi-

testą prieš toki lenkų smur
tą Vilniaus krašte,—ir 

Tebūnie nutarta, kad 
susirinkimas, kartu su Lie
tuvos žmonėmis ir musų 
viengenčiais, gyvenančiais 
Vilniaus krašte,. ‘eiskja gi- j.un praZyS> jr vra tikra 
liausią troškimą, kad tas • F a v
kraštas kaip galint greičiau ___L______________ 2______ '

^orcnepaįiegė. Dr. ’os- Pletesnil) žinių norinti gaut nusikratytų lenkų jungo ir Colorados valstijoj, tarp 
. :_x: i.._ 'gugiyjenytu su laisva, nepri- Denvero ir Broomfieldo“ingai pnsimi- apie velicni' £ali kreiptis sekan- 

JVOS Anykščiu čiu adresu: Frank Narkaitis,
iuos kitus poe- 1224 E- 29th Street,

Dės Moines. Iowa.

klausoma Liefuya. miestu, nuo telefonu stulpų
J. Kondroška, pirai., kažin kas nupjaustė ir pavo-

į Euphrosine Mikužiutė, sek. gė vielas.

•i_ _
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

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

(Iš “Kultūros” žurnalo)

MATEMATIKOJE. Ne geresnis likimas buvo ir kito jauno ir 
genialaus matematiko, francuzo Evaristo 
Galois. Tai vienas tokių nepaprastai švie
sių intelektų, kokie retai atsiranda žemėj. 
Tačiau tasai jaunuolis po trumpo ir aud
ringo gyvenimo žuvo pasiekęs tik 20 metų 
amžiaus. Būdamas karštas respublikonas

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

—Sveikas gyvas, tėve ’. 
Ko taip nusiminęs šiandien?

—Ne linksmybių čėsas,

Sako, kas per gavėnią ščy- 
rai pasninkaus, tai tam visos 
kilbasos liks ant Velykų.

Tobuliausias mokslas ir kitiems moks
lams pavyzdys yra matematika. Ji turi rei
kalo tik su abstraktiškais simboliais, su 
abstraktinėmis koncepcijomis. Gi kiti 
mokslai, kaip menas, operuoja konkre
čiais simboliais. Pa\., fizika arba chemija : Loujs philippo laikais, jis įsivėlė i politiką 
vartoja tokius simbolius, kaip atomai, ir buvo ^intas kalėJjiman už 3^lyvavi.
elektionai, piotonai n neutionai sa\o na- demonstracijoje. Kalėjime jis įsimvlė- 
grinejimų rezultatams mterpretui. Gi ma-1- - - - ..■>
tematika manipuliuoja tik abstraktiškais

Maike. Gavėnia vra laikas Tik vieną dalyką tos gazie- 
pakutos ir kūno malšinimo, tos pisonai negerai įšfige- 

—Man rodos, tėve, kad riavo, o tai tą, kad silkės A- 
tau savo kuna malšinti nėra merikoj brangiau kaštuoja, 
reikalo. ' negu kilbasos. Kaip zakns-

__Kodėl? 'ti jonas aną vakarą pasiėmę
—Nes jis ir be to mažai pėnsilį gerai šitą biznį išro- 

gyVas. kavo, tai sako, kad kiaušy
—Bet pasiutimas, Maike, darni savo šventablyvos ga- 

vistiek užeina. zietos mes galim apsigauti:
—Ką tu vadini kūno pa- jeigu per visą gavėnią val- 

siutimu. tėve? gysimsilkes, tai ant Velykų
—Pasiutimų yra visokių, neturėsim už ką kilbasų nu- 

Maike. Ve, kai ateina mor- sipirkti.
čius, tai naktimis katinai —Taigi ir pats matai, te
pradeda piautis ir rėkauti. ve. kad Amerikos sąlygose 
Tai yra katinų pasiutimas, šitie burtai nepritaikomi.
O kai žmogaus kūnas pa- —Kaip tai burtai? Juk
siunta, tai ir žmogus prade- čia jokių burtų nėra. 
da Dievo prisakymų nepil- —Gavėnia yra savo rūšies
dyt. burtas, tėve.

—O kokie tie prisakymai, —Naike. aš nenoriu su 
tėve? tavimsprečytis. Verčiau pa-

—Matai, vaike, tu ir Die- skolink tu man nikelį, ba 
vo prisakymų nežinai. Aš manomakorka jau pasibai- 
tau sakiau, kad tas mokslas gė. Jau trečia diena kaip 
iš didelių knygų neišeis tau tuščią pypkę traukiu. Ir sa- 
ant gero? Jeigu butum prisi- perka iščiulpiau, 
rašęs prie mano vyčių vais- —0 kodėl negali pypkės 
ko, tai šiandien visus kate- padėt į šalį, tėve. Pakentėk 
kizmus mokėtum. per gavėnią, o ant Velykų

—Kiek man žinoma, tėve, cigarą nusipirksi, 
tai ir tavo vyčiai katekizmu —Agulniai pasakius. Mai- 
nemoka. ~ ‘ ke, pypkės gal ir nereikėtų,

—Šiur, Maike, kad yra ale sunku atprasti, 
tokių, ką nemoka. Amerika —žinai ka. tėve? Eik na-
jau toks kontras, kad žmo
nės žiuri kad tik butų jiems 
gut taim, o apie dūšios išga
nymą nepamislina. Aš atsi
menu, Lietuvoie mes gavė
nios laiku giedavom: “Kas lias saujas pelenų, tai vidu- 
nor panai Man jai služyt ir liuese pasidarė markatna. 
jos asablyvu milasnvku 
būt,” o Amerikoj jau visai 
kitokia karunka. Į kokį tik 
kliubą čia nenueisi, visur iš
girsi ta pačią meliodiją:
“Išsigerkim po lašiuką iš to 
mažo buteliuko.” Gavėnia živinosi. Pranašas Danielius 
ne gavėnia, visi tiek geria ir irgi pelenus ėdė. Jes. Maike. 
šoka. Tai ir yra kūno pasiu- taip rašo švento Juozaoo 
timas. Maike. ca z i et o i vienas kunigas. Sa-

—O nuo kada tu. tėve, į ko. reikia valgyt pelenus, 
blaivininkus įsirašei? reikia pasninkauti, ba tik

—Tu, Maike, iš manęs tokiu spasabu galėsime su- 
nesišidyk. Aš visada buvau grįžti į šventą Rojų, kuri na- 
blaivininkas. ale su razumu. trotijom per savo apsiriji- 
Kai galima išsigert, tai aš iš- mą.
sigeriu, o kai ateina laikas —G ar tas kunigas irgi 
pakutos, tai aš kenčiu. Ot, valgo pelenus? 
matai, kad dabar, kai atėjo —To aš nežinau, Maike. 
gavėnia, tai aš ir džiogo su —Na. tai eik. tėve, ir pa- 
raiviske nenešioju, kad pik- žiūrėk, ką jam šį vakarą ga- 
ta dvasia neįtrauktų i paku- spadinė pastatęs ant stalo

simboliais X, Y. Z... Taigi, fizikui spektro 
linijos yra pasėka elektronų šokinėjimo 
nuo obritos į obritą. o matematikui—tai 
eilė operacijų nežinia su kuo ir net neži
nia kokių operacijų. Bet tos matematiko 
operacijos atidengia tam tikrą struktūrą, 
kuri tik ir teturi reikšmės observacijos fe
nomenams.

žodžiu, matematikai rupi tik formalus 
santykiai tarp jos simbolių, ir jai nesvabu. 
ar tie simboliai ir santykiai tarp jų atitin
ka realybę arba tikrovę, ar ne. Vadinasi, 
eksperimentinis patikrinimas neturi reikš
mės matematikoje, ir šita prasme matema
tika yra baltarankė, kaip senųjų graikų fi
losofija bei mokslas. Ji nemėgsta rankų 
darbo eksperimento. Jos pasaulis—tai ab
strakcijų, generalinių idėjų pasaulis, ir. 
rodos, matemarikai už vis labiau pritiktų 
Šillerio žodžiai: “Erei nebeneinander le- 
ben die Gedanken und hart im Raume 
stossen sich die Sachen ("Šalia viena ki
tos laisvai gyvena mintys ir kietai susidu
ria erdvėje daiktai.”). Todėl matematiko
je laisva originali mintis turėtų būti už vis 
mažiau suvaržyta, ypač dar todėl, kad ma
tematiko galvojimo procesą už vis mažiau 
drumsčia emocijos. Mat, matematika yra 
sausas mokslas ir matematikas yra sausos 
sielos žmogui Taip bent mano apie mate 
matikus filosofas ir matematikas d’Alem- 
bert'as. Apie Eulerį jis. pavyzdžiui, tvirti-
na. kad tai buvęs nevisuomėniškas ir nuo
bodus žmogus, bet užtat puikiai suprantąs 
matematiką.

Bet ir matematikoje, kaip ir kitose žmo
gaus veikimo srityse, patys didieji autori
tetai gali klysti. Tik, deja. autoritetų klai
dų pasėkas labai dažnai apmoka ne patys 
autoritetai, o kiti visai nekalti žmonės, ku
rie prieštarauja autoritetams arba dar ne
suspėja patys įsigyti autoritetingumo. To
kiu žmonių likimas dažnai būna itin tra
giškas, kaip rodo dar šie du pavyzdžiai.

jo į gražią merginą, kalėjimo tarnaitę, ku
ri atnešdavo kaliniams valgyti. Tat nepa
tiko vienam karininkui rojalistui, kuris iš
šaukė Galois dvikovom Galois priėmė iš
šaukimą dvikovon, bet nujausdamas, kad 
“jo gyvenimo skaičius pasibaigė,” naktį 
prieš dvikovą jiš raštu trumpai, bet aiš
kiai išdėstė savo gyvenimo ir veikimo re
zultatus. Šitas dokumentas žinomas kaip 
“Evaristo Galois Testamentas” ir jame 
tarp kitų svarbių dalykų randami ir pa
grindai grupių teorijos, kuri šių dienų ma
tematinėje fizikoje turi didžiausios reikš
mės ir kuri dėl tos priežasties uoliai nagri
nėjama ir plėtojama toliau įvairių kraštų 
matematikų.

Mokytojai Galois nepripažino. Tai gali
ma išaiškinti tik tuo, kad jo galvojimo bu
dai buvo gilus ir originalus. Jam teko ap
leisti Aukštąją Politechnikos mokyklą jos 
nebaigus ir su nepalankiu pažymėjimu.

Deja, mokslo akademijose ir kitose 
mokslo įstaigose dažnai viešpatauja išdi
dumo ir abejingumo dvasia jaunųjų moks
lininkų atžvilgiu, aplamai reakcinė nuo
taika. Todėl psichologas ir filosofas Lynch 
teisingai prikiša šitoms mokslo įstaigoms 
kad jos dažnai virsta “morgue academi- 
que.” iš kurio pasiseka pasprukti tik nesu
tepto ir galingo proto individams.

Baigsime šita trumpą autoriteto ir lais
vosios, originalios minties santykių mate
matikos srityje apžvalgą dar vienu pavyz
džiu. bet jau nebe tragiško pobūdžio, o 
greičiau komiško.

Didelis Angliios ir Airijos matematikas 
William’s Hamilton’as. kvaternionų teori
jos ir kvaternionų skaičiuotės (vektorinės 
skaičiuotės) autorius draugavo su karališ
kuoju astronomu George’u Airy. Vieną 
dieną Airy, atėjęs į svečius pas Hamiltoną, 
lengvabūdiškai ir įžeidžiančiai pasakė šei
mininkui: “Klausyk, Hamiltonai, paskuti
nes penkias minutes aš galvojau apie tavo 
kvaternionus ir turiu pasakyti, kad nieko 
gero juose nėra.”

ŠIRDIS IR JOS LIGOS.

Rašo Dr. A. Petriką,
Brooklyn, N. Y.

širdies ligos yra labiau išsi
platinę šioj šaly, negu kuri kita 
liga. Nuo jų daugiau žmonių ir 
miršta, negu nuo kurios kitos li
gos. Pereitais metais Amerikoje 
mirė nuo širdies ligų 300,000 
žmonių, o tos rūšies ligonių da 
bar yra apie 2,000.000 (du mi
lionai). Tai nuožmiausia šios 
šalies žmonių giltinė. Kas dar 
blogiau, kad ligonių ir mirimų 
skaičius nuo širdies ligų kas me
tai didėja, o ne mažėja. Pavvz-

dirbti dar kur kas prieš žmo
gaus gimimą ir dirba per visą 
jo amžių. Nei dieną nei naktį, 
nei dirbant nei miegant jai nėra 
poilsio. Kada ji sustoja "pasil
sėti”—visas kūnas miršta.

Širdis, tai storas tuščiu vidu
riu raumuo, maždaug kumščio 
didumo. Jeigu kas labai sunkiai 
dirba ar dalyvauja šiaip kokiose 
atletiškose rungtynėse, to šir
dis padidėja, išsiplečia. Tokią 
širdį vadina “atleto širdžia,” ku
ri kaip kam senatvėje daug ža
los pridaro.

Vienintelė širdies užduotis, 
tai kraujo pumpavimas j visas

džii’i, Massachusetts valstijoje kūno dalis. Jos viduryje yra ke- 
190c metais iš kiekvieno 100.- turios kamaraitės, turinčios 
000 gyventojų mirė 143 nuo šir- kiekviena skirtingą užduot}, 
dies ligų, o 1928 metais mirė jau Kraujas grįžta iš kūno viena di- 
234 iš to paties skaičiaus, šiais dele vena, vadinama “vena ea- 
metais to proporcija jau daug va,” ir išsilieja į viršutinę deši- 
didesnė. nės pusės širdies kamaraitę. Iš

Tarp sulaukusių 45 metų am- ten jis teka Į apatinę dešinėses 
žiaus žmonių nuo širdies ligų pusės kamaraitę, o iš pastaro-
miršta du kartu daugiau, negu 
nuo sekamos didžiosios rykštės 
—vėžio. Tarp sulaukusių 65 me
tų amžiaus — tris kartus tiek 
kiek nuo vėžio. Vyrų miršta nuc 
šių ligų tris kartus daugiau, ne 
gu moterų. Vienok tiktai nuo 7 
iki 10 nuošimčių tos rūšies ligo
nių miršta staiga; kiti išgyvena 
su širdies liga 20, 30 ar 40 metų 
Didelė dalis tos rūšies ligonių 
gyvena ilgiau, negu kad jie 
sveiki būdami gyventų, nes jie 
žino savo negalavimą, todėl reli

sios Į plaučius, kur jisai apsi- 
grynina: palieka plaučiuose an
gliarūgštę ir kitus nešvarumus, 
> vietoj jų pasiima sau deguo
nies (oksigeno). Toksai "raudo
nas.” švarus kraujas, pilnas de
guonies—grįžta į širdį ir išsilie
ja į viršutinę kairės pusės ka
maraitę. o iš pastarosios eina į 
ipatinę kairės pusės kamaraitę. 
Iš pastarosios kraujas didele ar
terija, vadinama “aorta." teka į 
visas kūno dalis. Tarp šių minė
tų keturių kamaraičių yra dure-

gingai pildo gydytojo įsakymus i ’ės, kurios jeigu sugenda, tai 
bei įspėjimus, saugojasi gyveni- širdies efektingumas sumažėja, 
mo ekscesų. Išgąsdinti ligonį nes dalis kraujo grįžta atgal 
širdies ligos pavojais gydytojui j pro sugedusias dureles, vietoj 
daug lengviau, negu kurios ki-1 ėjus pirmyn.
tos ligos. Tas. žinoma, išeina Ii- Kraujas neteka gyslomis pats 
geniui ant gero. savaime; jį pumpuoja širdis.

mo ir atsigulk. Aš matau iš 
tavo veido, kad tu šiandien 
nesveikas.

—.Jes. vaike, aš biskį ser
gu. Užvakar suvalgiau ke-

—0 kodėl tu pelenus val
gei?

—Tai kad musų “Darbi
ninkas” rašė, kad gavėnioj 
reikia pelenus valgyt, ba ir 
Dovydas karalius pelenais

vakarienės: bKudą pelenų, 
ar kentą višta?

—Orait,x Maike, aš na- 
vaktuosiu per langą. O da
bar gud bai.

są.
—Ar tai tu, tėve, ir mė 

sos dabar nevalgai?
—Dalibuk, vaike, neval 

gau.
—O kodėl?
—Todėl, Maike, kad ro- Mashingtone buvo nuteis- 

kunda sumenės nepazvalija. tas nuo 4 iki 12 metų kalėji 
O prie to da čia yra toks se- mo laivyno karininkas John 
kretas, kuri mums švento Farnsvvorth. kuris pardavęs 
Juozapo gazieta anądien japonams šios šalies laivyno 
labai gražiai išklumočijo. paslaptis.

“Dovanok man, Sir George,”—atsakė 
Hamiltonas,—“aš atidžiai galvojau apie 
kvaternionų sistemą ištisus 20 metų ir ra
dau joj daug gero.”

Hamiltonas yra vienas švyturių mate
matikos istorijoje, o Airy šiandien beveik 
jau užmirštas.

(Bus daugiau)

Norvegas Niels Abel šiandien yra laiko
mas neabejotinu genijum matematikos 
srityje. Jis gimė 1802 metais iš tėvų alko
holikų. Tėvas buvo neturtingas pastorius. 
Sūnūs ių nepaprastų gabumų ir kilnios 
ambicijos žmogus, bet be asmeniško išdi
dumo, žodžiu, ne pliuškis. Subrendęs jis 
apleido savo gimtąjį miestelį viename Nor
vegijos užkampių ir gavęs kuklia stipendi
ja, atvyko į Paryžių, norėdamas čia įeiti
i kontaktą su žymiais anų laikų matemati-'“ 
kais. Pasiekęs 25 metų amžiaus, jis įteikė | 
Mokslo Akademijai memuarų apie elipti- 
nes funkcijas. Vėliau buvo pripažinta, kad 
tasai Abelio veikalas pašalina visų eilę 
trukumu ir nesutapimų funkcijų teorijoje 1 
ir yra vienas didžiųjų žygių matematikos i 
istorijoje, šitas Abelio veikalas sudarė pa
grindą, ant kurio išaugo didinga matema
tinių studijų sistema, kuriai ir šiandien 
dar galo nematyti.

Tačiau atsakymo iš Mokslo Akademijos 
Abelis taip ir nesulaukė. Neturėdamas jo
kių ištekliu, patekęs į didelį skurdą, giliai 
nusivylęs ir sunkiai sirgdamas plaučių li
ga, jis pėsčias išėjo iš Paryžiaus į savo to
lima tėviškę Norvegijoje, ir dar žiemos 
metu. Sugrįžęs namo. jis dar pagyveno 
trumpą laiką, visų užmirštas ir nepripa
žintas.

Keliems mėnesiams praslinkus, nedide
lė Paryžiaus Akademijos delegacija atvy
ko į Norvegija įteikti Abeliui Akademijos 
pripažinimą ir iškilmingai išreikšti jam 
pagarba. Tačiau buvo jau pavėluota: 
Abelis buvo jau miręs.

Akademikas Cauchv, paklausta™, kaip 
galėio atsitikti, kad jis nepastebėjo dide
lės Abelio memuaro reikšmės, pasiteisin
damas pareiškė, kad Abelio memuara? bu
vo parašytas ant prasto popierio, be jokių 
ženklų arba pažymėjimų, kurio nors uni
versiteto ar kurios kitos mokslo įstaigos. 
Be to, girdi, Abelis buvo užėjęs pas jį, 
Cauchv, tik viena karta, ir jis pamatęs ku
klų ir nedrąsų jaunuolį, nepripratusi prie: 
bendravimo ir nemokantį tinkamai laiky
tis. Reikia pasakyti, kad pats Cauchv buvo 
didelis ponas, visuomet elegantiškai apsi
rengęs, visuomet miesčioniškas. Gi Abelis 
nešiojo kaimiškus, gramozdiškus batus ir 
labai prastai kalbėjo franeuziškai. Todėl 
Cauchv išsyk ir neatkreipęs reikiamo dė
mesio i Abelio veikalą.

uoti ne- 
tę, kad 
asi tau- 
kunigai 
s reikia 
šku ka

ru pa- 
kapi- 

lidžiuo-
'as

ii Pitts- 
fganiza-

mo net cifYcjvF. nuimt
tiekti radio programas, ne-
užtenka geni norų. Tam yra 
reikalingi doleriai ir reika
lingi patyrę žmones vado
vauti. Dė! to tai kol kas ir 
neturim “katalikiškų” radio 
programų.

P«
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Bet gi kelti skandalą ar rau
doti dėl širdies kokių nors pa
krikimų nėra reikalo: pasisau- 
gojant jie veik nesudaro pavo
jaus. o kaip kam gal dar ir ant 
gero išeina. Žinoma, tai priklau 
so nuo to, kokios rūšies yra šir
dies liga. Daugiausia ja miršta 
pusamžiai ar senyvi žmonės 
Tiktai pusė kalbamos rūšies 
mirčių įvyksta prieš 70 metų

Kūdikio širdis plaka apie 120 
kartų per minutę. Septynių me
tų vaiko 90 kartu, o suaugusio 
žmogaus tarp 70 ir 80 kartų 
(apie 72 kartu vidutiniai), ži
noma. jeigu žmogus sunkiai dir
ba. bėga ar šiaip susijaudinęs, 
—širdis plaka sparčiau. Tam ti
kri vaistai, kaip digitalis, taip 
oat skatina širdies plakimą Jei
gu kieno širdis plaka nesparčiai.

amžiaus; kita pusė gi—persiri j tiktai 70 kartų per minutę, tai ji 
tus per 70-tus metus. Tai jau nusitraukia 100.000 kartų per 

oarą (24 valandas), arba 36.- 
300,000 kartų per metus. Laike 
30 metų amžiaus ji susitraukia 

: iu bilionu kartų. Vidutinis žmo
gus turi apie penkias kvortas 
kraujo. Jeigu jisai nieko nedir
ba. tai širdis visą jį perleidžia 
nėr save kas kiekvieną minutę. 
Jeigu gi jisai ką nors smarkiai 
dirba ar bėga. tai širdis pervaro 
oer jo kūną visą kraują apie tris 
kartus per minutę. Tai visa bač
ka kraujo per valandą, arba 
ousaštunto tono per parą. Jeigu 
ą jos “hydrolišką” jėgą galima 

butų pritaikyti kokiai nors ke- 
’iamajai mašinai, tai ji vidutini 
<mogų iškeltų į parą 1.000 pėdų.

Širdies pumpuojamas kraujas 
Atlieka keturias svarbias kunui 
ižduotis: 1) pristato kūno ce
lėms deguonies; 2) pristato jom 
maisto; 3) surenka celių atma
tas bei angliarūgštę ir 4) pri
stato kunui liaukų sekrecijas- 
hormonus. Individualėm kūno 
celėm visą čia minėtą medžiagą 
pristato mikropinės gyslelės, 
'žadinamos “kapiliarais.” Kūne 
ų yra nesuskaitoma dąugybė. 
Jos jungia savo tinklu arterijas 
su venom: iš arterijų kraujas

pusėtinai pribrendęs amžius. Te 
amžiaus žmogus jau ne kažin 
koks stipruolis, nors jo širdis ir 
butų gera. Sako, kad be priežas
ties nėra ir mirties, todėl prie
žasty kokia nors turi būti. 

Reikia atminti dar ir ve ka:
Jg i dabar ilgiau žmonės gyvena, ne
ką j gu. sakysim, prieš šimtą metų. 
Li Sulaukusių 40 metų ar daugiau 
pe:dabar yra du kartu tiek. kiek 
tjj-i buvo gentkartė anksčiau. Tuks- 
ne,tančiai dabar gyvenančių tuo 

metu butų mirę dar kūdikystėje 
pažan-

ga. pažinimas higienos ir sani 
norėtų tarinių sąlygų, medicinos išto- 

žmonių didesnis 
argai. va, apsišvietimas — štai kas išgel 

reikalingi bsti nesuskaitomus tūkstančius 
doleriai ir patyrę žmonės. kūdikių ir jaunuolių nuo pirm- 

Kita kliūtis SU laikraščiu, Li< laikės mirties. Visokios epide- 
tai reikėtų daryti konkuren- tu mijos. maras, cholera, raupai, 
cija esantiems katalikiš- ttyfas ir kitokios ligos dabar jau
kiems laikraščiams. Jei bus veik nežinomos, o seniau jos iš-
brukamas oarapijon a m s -.piaudavo tūkstančius žmonių. 
Pittsburgho kunigų laikraš- 1 Todėl, proporcionaliai. senų ir 
tis, tai tada teks nukentėti . 5 pusamžiu žmonių dabar yra 
kunigų “Draugui.” 1 0 daugiau, negu pereitam am-

Tai matote, norima kata- - - žiu.ie.
likisko radio, norima katali- Vaikai (abiejų lyčių) irgi nė- 
kisko laikraščio, bet kol kas ra laisvi nuo širdies ligų. Nuo

Tenka girdėti, kad Pitts
burgho kunigai norėtų įstei
gti ir katalikišką laikraštį a^ ar jaunystėje. Mokslas, 
Pittsburghe. Mat, nekurie 
musu dvasininkai

i chorą tapti ra-Uvto^ais- Bet su laik* tik bulėjimas 
L v ‘ raščiu vra tie patys vargai. ansišvietirzo laik- 
“bedie- 
įtę, kad 
iko ne- 
Inizuoti 
iinišką 

netik 
bet ir

Pra- 
>adinė- 
spitol- 

ir tvėrė 
tą cho 

lora

kaip ir su radio:

ra bu- -V*S n*eko Beturima. _ penkių iki devynių metų am- j patenka į “kapiliarus.'’ iš jų į
Drau- • nebūtų tu “bedie- ; žiaus tiktai plaučių įdegimas ir 'kūno celes; iš celių “kapilia-IdP^kni V*P’ kunigėliams butų nelaimės pralenkia širdies ligų

nie, nai tikrai ais vėl renkasi į didesnes vė
las ir jomi grįžta į širdį. Tų 
‘kapiliarų" ir gyslų kūne yra 
tiek daug. kad jeigu jas visas

gyveni- fatališkuma.palaimintas _  . • o® Nuo dešimties iki
kti Ret mas‘ Visai nereikėtų tokiais keturiolikai metu širdies ligos 
pu. oei dalykais rūpintis. Dabar gi.

chorui „ * „„„ „

tai n
viršija visas kitas priežastis sa-

eio ap- n01"°.n}4s nenoroms, jie tun - vo fatališkumu. Nuo penkiolikos I butų galima sudurstyti galas su 
“milži- bedievius. ... Sh iki trisdešimts keturių metų šir- 'alų. tai jomis butų galima ke-

_ ^en.as rittsburgh ietis. jjgų fatališkumas nukrinta turis kartus apjuosti žemės ka-
Yokietijos armijai šiomis juo antrą vietą, o nuo 3o metų iki1

dienomis buvo įvesti nauji tus,'rabo ~ širdies Pralenl<ia

Dabar 
ti su ži

bėtai at- 
ziai bu- 
uietuvių 
įkas ne

-nuolį, arba pasiekti beveik pu- 
daukelį į mėnulį! Kūnas be 
kraujo negali gyventi: jisai pra
deda mirti į porą minučių. Pir
miausia miršta jautriausia kū
no dalis, smegenys. Oda ilgiau
sia gyvena.

(Pabaiga bu? kitam rnim.)

visas kitas savo fatališkumu 
širdis dirba daugiau, negu

šalmai, kurie sveria pusę 
svaro mažiau, negu senieji.
Jie padaryti iš nerūdijamo d2situris kitas musM kuno °rKanas 
plieno KnVas minutė iai tenka susitrauk-
P ir atsileisti apie 70 kartų. O

g ?ikia atminti, kad ji pradeda

n
cą.
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------------------------------------------------v------------------------- -------------- 1 Trockininkų Valymo

vairios Žinios. į S?
--------- ------- -  ■■■'■ .................. .... ..... - - --------------- duoda iš Sovietų Rusijos ži-
Rimšos Parodai Pasibaigus joj, prasidėjusi didžiulė

--------------- trockininkų persekiojimo
Bostono “Post.” Prie paro- tanga ir ji kasdien plintanti, 
dos pasisekimo daug prisi- Dabar jau oficialiai nutarta 
dėjo taipgi p. Minkaus ir pradėti plačią propagandos 
“Darbinko” radio praneši- kampaniją prieš trockinin- 
mai, kaip lygiai ir “Relei- kus. Šiai propagandai vado- 
vio” bei “Darbininko” pa- vaudą geležinkeliečiai. At

augusiam; rodos aprašymai, kurie su- spaudi intas atsišaukimas, 
nes davė ’ traukė daug lietuvių iš toli- kuriame visi Sovietų pilie-

Parodon atsilankė virš 1,- 
300 žmonių. Buvo nemaža 
ir svetimtaučių. Paroda pa
vyko visais žvilgsniais ir 
paliko Bostono kononijoj 
gerą įspūdį. Ypač ji buvo 
reikšminga čia 
musų jaunimui,
jam progos pamatyti musų mesnių kolonijų. Pavyz- čiai ir gyventojai raginami 
liaudies motyvais kuriamąjį džiui, keli “Keleivio” skai- kovoti su trockininkais, nes 
Lietuvoj meną. tytojai atvažiavo net iš Le- trockininkai ir dabar, su-

Šitai parodai įtaisyti bu- "’iston, Me., parodos pažiu- šaudžius ju vadus, tęsia sa
vo sudalyta komisija, ku- rėti. _ _ . _. X° ^d^nėjimą ir sabotažo
rion inėjo ivairių pažiūru Rėmėjų komisija susidėjo dailius, kūne padaio milzi- 
žmonės. Visi jie dirbo nuo- iš adv. Bagočiaus, d-ro Pa- mskus nuostolius Sovietų 
širdžiai ir tik dėl to paroda šakarnio ir p. W. Amsies. tianspoito sistemai, šis atsi
buvo tokia sėkminga Vie- Parodos kataliogą ruošė šaukimas atspausdintas ir nas ar du žmonės nebutu adv. Z. šalnienė p. Ona visuose provincijos laikraš- 
galėję to atlikti Kapoėienė ir S. M fchelso- čiuose. Jame sakoma, kad

Parodai atidarvti buvo nas- sąmokslininkų slaptieji a-
raioaai at tla y t k ge minėtu asmenų prie gentai tebesislapsto ir tebe-susinnkę rėmėjai ir renge- iiuhclu asmenų, pire s

iai Atlikim tam tikrus for varodos sutvarkymo nema- veikia Sovietų Sąjungos pa- ja Atlikus tam t k u. f . prisidėjo taipgi adv. A. kraščiuose. Atsišaukimo pa- 
malumus ir apžiurėjus eks- . J . U,;J \ &
nonatiiQ vid buvo nakviecri šalna ir s- Mockus. baigoj išgarbinamas Stali-p natus, visi bu i pak -t Ka.ip bendras ruošos pir- nas ir Kaganovičius. Net la- 
1>™ Sos’Sė^gS S šia proga aš dė-blausiai nutolusiose nuo
nė Ona Kanočienė " Orą buoju visiems komisijos na- centrų Sovietų Sąjungos da- A%šie„" pSėsĖ. i?(k riams. rėmėjams ir publikai lyse apkaltinta visa eilė va- 

Norkunaitės ir E. Zaleckai- uz Pal“J0;' pai ėmimą.
tė maloniai visus pavaišino 
kava ir užkandžiais.

Vienos parodos vakarą 
buvo suruošti šokiai, į ku
riuos susirinko daug gra
žaus jaunimo ir senesnės 
musų inteligentijos iš visos 
Bostono apylinkės, šiam va-

A. L. Kapočius.
dovaujančių asmenų trocki
ninkų veikimu. Nesigailima 
ir partijos narių. Nei vienas 
negalįs būti saugus, nes 
kiekvienas esąs įtariamas. 
“Daily’ Telegraph” rašo, 
kad tokio judėjimo Sovietų 
Rusijoje po spalių revoliuci-

.tau 11 Žmonių Už
troško Dulkių Aud

rose.
Oklahomos, Texų, Colo- jos jįj šįoj ^ar neSą buvę.

rados ir Kansų valstijose __________
karėliui suruošti daugiausia siaučia dulkių audros. Vėjas Kiniini ėmirln flnin 

prisidėjo p. Vincas Amsie, drasko išdžiuvusi dirvože- &UUU0 UĮJIU-

p. B. Cynienė. panelės E. mį ir neša jį juodais debe-
Zaleckaitė, C. Karbauskai- siais, kaip žiemos laiku snie- 
tė. F. Grandelytė ir Jonas gą. Tai yra baisi nelaime 
Morris. fermeriams. Vietomis vėjas toto;uq

Reikia pasakyti, kad in- išneša visą dirvožemį, pa- -- “
ternational Instituto patai- likdamas nederlingą žvy- 
pa pastatyta ne tokios paro- l iaus ir uolienų sluogsnį, o

mo Rūkytojus.
Kinijos valdžia užsispyrė 

išnaikinti opiumą ir jo var-

Kur Policmanas Buvo Nušautas. PAJIEŠKOJIMAI
i Pajieškau brolio Stanislovo Žur- 
kaus, Kauno guber., Tauragės apskri
čio, šilininkų kaimo; girdėjau buk 
gyvena Livingston ar Benton, 111. Kas 
žinote aplink jį, ar jis gyvas ar mi
ręs, malonėkite pranešti man, už ką 
busiu dėkinga. Mrs. Ana Švelnis,

Box 20, Eountain, Mich.

Pajieškau dėdės JUOZAPO JASU- 
LION1O, amžiaus apie 50 metų, ne
vedęs (rodos jis vadinasi Janus), jo 
tėvo vardas Kazimieras, o motinos 
Ona, paeina iš Buržilų kaimo, Alun
tos valsčiaus, Utenos apskričio. Iš
važiavo Amerikon apie 30 metų; kur 
jis gyvena, tikrai nežinau. Kas žinot 
kur jis randasi, prašau pranešti, už- 
teisingą pranešimą atlyginau $5.00 
ir didelę padėka. Aš jo brolio Vinco 
sūnūs. Liudas Jasiulonis (0) 

> 312 Magnus avė.,
NVinnipeg, Man., Canada.

Nupigintos Knygos.
PER ši MĖNESJ NUPIGINTOS

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

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

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

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

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

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

Kurios minėtų knygos nenorėtų, 
jos vieton prisių.-ių Ukininkystės 
knyga už $1.00 ir paminėtų $1.00 ver
te-. Tik per kovo mėnesį nupiginta. 

PAULUS MIKALAUSKAS 
248 W. I'ourth Street,

SOUTH BOSTON, MASS.

Aš, Erank Bakutis, pajieškau IZI- 
DORO JANKAUSKO, paeina iš Gra
žiu kaimo. Girkalnio parapijos, Ra
seinių apskričio. Jis kriaučius. ir gy
veno Baltimore, Maryland. Prašau 
jį patį atsišaukti arba kas apie ji ži- 
no, malonėkit pranešti man jo adre- 
są. Erank Bakutis, % J. Merkelionis, **- 

244 I) Street, So. Boston, Mass. ■

Antanas Genzbilis pajieškau AU
GUSTINO BUNDOR1O. Paeina

Reikalingas Vyras
Apie 50 metų amžiaus, prie farmos 

darbų, ir nors kiek karpenteriaut. 
Geras narna.-, kuri.- myli gyvent ant 
farmų. Jeigu galima rašykit angliš- 

E. WAHLQLIŠT 
Clark Street, Gardner, Mass.

GERA FARM A!
55 akeriai žemės, (i ruimų stuba, 

, . . .... , .. barnė, vištininkai ir kiti budinkai.
Lietuvos Mažeikių apskričio, Laizu- ].'alnla tinkama auginimui vištų ir

1O’i- -^tvazlavo I pienininkystei, tas biznis daromas iš
:1912 metais. Jis gyveno apie 1920 m. tt>< farmos ls nletu. žem- ir

Bostone. Atsisauk pats, arba kurie
žinote kur jis randasi malonėkite 

i man pranešti jo adresą; turiu labai 
’ svarbų reikalą. (9)

Antanas Genzbilis
3325 So. Lituanica avė.. Chicago, III.

tos larmos per 
gerai įtręšta. Priežastis pardavimo, 
moteris mirė, šeimynos neturiu. Mai
nyčiau ir ant stubos, ant kurios ne- 

Įbutų daug skolos. (1)
GEORGE KAULEN 

P. O. Box 41, Ba’lard Vale, Mass.
Jonas Lankus pajieškau sesers su- n "j j r~~ 

naus OLIASIAUS KERTUĖNO. Se-! rarsiduoda Uroserne 
lalių kaimo, Trakų apskričio, Keta- i Su vėliausiais įtaisymais. Biznis 
viskių parapijos. Yra labai svarbus 'išdirbtas per 1G metų; pardavimo 
reikalas. Kviečiu pati atsišaukti arba'priežastis: savininkas turi du bizniu,
kurie žinot jo adresą, arba kokių ži
nią apie jį žinot, malonėkit man pra
nešti, už ką busiu dėkingas. (0)

John Lankus
128 E. Holsman st., I’aterson, N. J.

East Orange miestely. New Jersey valstijoje, tarp dviejų 
banditų ir vieno policmano Įvyko susišaudymas. Policmanas En-
nis buvo nušautas. Bet gulėdamas žemėj jis dar spėjo peršauti Broliai ir MatuUą kaimo .f
abudu plėšiku. Vienas jų yra parodytas šio vaizdelio kertėj. Jis KLEMENSAS šIPAILA. Griškabu- 
vadinasi Albert Faria. peršautas per vidurius ir pasveikti jam'
nėra vilties. Antras banditas sužeistas lengviau ir sėdi kalėjime, not kur jie randasi, malonėkit pra- 

<0)
Dempsey (Juozas Dumčius) 

Harper, Wash.
Vienas policmanas čia rodo peršautą langą restorane, kur įvy- ne^ 
ko tas susišaudymas

SIULO ĮVESTI $50 MO
KESNĮ SENBERNIAMS.
Coiorados legislaturon į- 

Nors vokiečių tauta bad- neštas bilius siūlo apdėti ne- 
nors žmonės nebe- vedusius vyrus mokesniu.

HITLERIS PARŪPINO 
485,285 VAIKUS FA- 

TERLANDUI.

APSIVEDIMAI.

abu persunku apžiūrėt. Apielinke ap
gyventa lietuvių. (0)

A. VAITKUNAS 
3(H> Smith st., Providence, R. I.

Puiki Farma!
175 akeriai, 135 akeriai dirbamos, 

visi budinkai; kaina tik $2,000, įmo- 
kėt $1,200.
90 akerių, 10 akerių dirbamos ir bu

dinkai; kaina $1.800, įmokėt $1,200.
63 akeriai, 30 akerių dirbamos, 

naujutėlė stuba; kaina $1,500, įmo
kėt $700. (0)
ERANK RUDZINAS, BERLIN, MD.

. Sakoma, kad prie mirauja, ---------- ......... ........
šito svaigalo kiniečius pn- sut€}pa valstybės ribose, fa- Kas susilauks 30 metų am- 

iuv^hį. v Pratinę Japonijos valdžios gįstįgkas patriotizmas vis- žiaus ir nebus apsivedęs, tu- 
dos tikslams. Joje nėra rei- vietomis suneša tų dulkių akstiną veisimąsi. Štai, rėš mokėti kas metai po $50
kalingų lentynų, stalų ir tikrus kalnus, palaidodamas L, žinios iš Berlyno sako, kad mokesčių. Tie pinigai ski-
šviesų. Visa tai reikėjo pa- netik javus, bet ir triobas. na kfea mirt^? Ir
skubom įtaisyti. Čia dau- Negana to, dulkės labai ,|;.^a naikma lr
giausia pasidarbavo musų kenkia žmonių ir gyvulių
gabus architektas Titus sveikatai. Žmonės nešiojasi 
Grevis, kuriam taipgi daug ant veidu užsidėję koštu- 
padėjo Juozas Urptonas, vus, kad nepritraukus dul- 
min. B. F. Kubilius, Juozas kiu i plaučius, bet ir tai Kan-
Gricius Jonas Petrauskas ir su čalstijoį pereitą sjvaitę ^u tome'mSto jSn“š ir-

sąvaitę Nantungo 
mieste, kuris guli už 75 my- 
iių i šiaurės vakarus nuo 
Šanchajaus, teismas pa
smerkė 70 opiumo vartotojų

nuo 1933 metų, kaip Hitle
ris paėmė Vokietijos vairą i 
savo rankas, valstybė pra
dėjo finansuoti naujas šei
mynas. Kitais žodžiais, ji 
pradėjo skolinti pinigų jau
noms šeimynoms įsikurti,

riami užlaikymui prieglau
dos, kuri globoja nėščias 
merginas ir neištekėjusias 
motinas.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ramaus budo; aš esu 2G m. amžiaus. 
Prašau atsišaukti, plačiau paaiškin
siu laiškais. P. Babin (U)
Cravley McCracken. Comeau Bay,

Que., Canada.

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

P. O. Box 112, Cokeburg, Pa.

Vincentas Jenkins. užtroško 14 žmonių. Su gy-
Per dvi sąvaites reikėjo vuliais da blogiau, nes jiems

parodoje priiminėti svečius negalima uždėti kaukių.
ir aiškinti jiems dalykus. *----------------
Tam tikslui daug valandų BAŽNYČIOS BOKŠTAS 
pašventė p-lė Rose Morris, SUGRIUVO.
Ona Petrulytė, Ona Kapo- Ncrth Brookfielde, netoli

MIRĖ SOVIETŲ PRA
MONĖS KOMISARAS.
Pereitą sąvaitę Maskvoje 

mirė širdies liga Sovietų
sušaudyt Da 2,000 esą arės- Stik‘ „katinus ^oūes 
tuotų tame m.este Jiems ir- daugįau -esti. h. nuo ,93;.
gi gręsta tas pats likimas— iki 1936 metų pabaigos ačiū sunkiosios pramonės komi- 
susaudymas. tokioms paskoloms ' įsikūrė suras Ordžonikidze, po Sta

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

Wm. S., % Naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

ARKANSŲ VALSTIJOJE 
SUMUŠTAS JUODAŠIM

ČIŲ BILIUS.
- r> j -• -r- . T, . .. - Patriotai buvo įnešę Ar-ciene Prudencija t rptonie- mio Bostono pereitą sąvai- R L<ij b{u ę R d

ne, Ona Amsiene. B. Cunie- tę nuvirto bažnyčios boks- - - - - J
nė, C. Karbauskaitė ir A. tas, įlaužė stogą ir lubas.
Ivaška. Katastrofa įvyko išeinant iš

Reklama anglu snaudoje bažnyčios naskutiniem žmo- 
pasirupino p. V. Jenkins. nėm. Kad kiek, visi maldi- 
Ypač plačiai parodą aprašo ninkai butų buvę užmušti.

694,367 šeimynos, iš kuriu ^no stambiausia figūra So- 
gimė jau 485~.285 vaikai. O vietų vadovybėj. Jis palai- 
tuo pačiu laiku Hitleris re- dotas Kremliuje, greta Le
kia: “Duokit mums koloni- nino.

nes mes neturim iš koJV> 
gyventi!”

Ar neišmintingiau butu 
atsitikime ivesti

Liūdna Žinia!

butų uždrausta skelbti ko
munizmą ir kitas “svetimas 
Mėjas.” Bet 46. balsais prieš Rontro, ,
19 sitas juodasimtiskas pro- & 
iektas buvo sumuštas. Tuo- 
iaus po to pažangieji legis- 
latoriai įnešė bilių, kad butų 
atšauktas

Šicmis dienomis Amerikos karo laive “YYyoming" Įvyko bai
sus sprogimas, užmušdamas daug žmonių. Siame vaizdely paro

dyta laivo kapitono Edwardo Trumble'n žmona, kuri gavo žinią, 
kad jos vyras irgi buvo užmuštas. Jos užpakaly stovi jos sesuo.

$100.000,000 DERLIAUS 
APDRAUDAI.

» . Rooseveltas siūlo Kongre-1Q9« anatikų praves- gu- fondą javu der-
tas 1928 metų istatyinas, ; ^.audai. • j,)R;a a 
knriuo Arkansu vaistuos drauda> kaįt,lot v.s!stvbe: 
mokyklos draudžiama dės- aj sloo.ooo,000 per m -

Parsiduoda Farma
9'< akeriai. pusė dirbamos, kita pu- 

.V ganyklos; žemė gera. grumžemė. 
Per vidurį farmos teka upelis, su gy
vuliais r.ėra bėdos nei žiemą, nei va
sarą. Aš išgyvenau 25 metus ir labai 
nenorėčiau skirtis su farma, l>et se
natvė verčia. 16 melžiamų karvių, 
arkliai. Gali pirkt su gyvuliais ar be 
gyvulių. Platesnes žinias paaiškinsiu 
laišku ar vpatiškai.

VVILLIAM VVALLACE 
R. 2, BRUCE, WIS.

Pranešimas.
JOHN MILICH, lietuvis, gyveno 

su lenke Madison, 111. Bet jau apie 10 
metų tas vyras paliko tą moterį ir iš
važiavo į Detroit, Mich. Dabar toji 
moteris mirė ir paliko 'apie $10,000 
turto. Jeigu jis yra gyvas, tegul at
važiuoja ir apsižiūri, gal gaus kiek 
nors jos palikinto. (9)

JOS GADVVELL
914 State Street, Madison, Iii.

NUO VĖŽIO LIGOS

GYDUOLĖS.
Ligoniams, visiems svarbu ir rei

kalinga žinoti Vėžio Liga ir vieninte
les pasauly gyduoles, kurios greitai 
suteikia pagelbą ligoniam-, kurie Vė
žio Liga serga. Nėra skirtumo, ar li
ga viduriuose ar iš viršaus. ERANK 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodymą, 
SUSTABDO SKAUSMUS. SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ. SUTINIMĄ, 
PRALIUORUOJA VIDURIUS, pa
taiso apetitą, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit E. RICK KO gyduolių įc 
vartokit jas taip kaip yra nurodytu 
Kaina $3.00 bonkutė ar dėžutė.

GYDUOLĖ NUO UŽSISENĖJUSIV 
RON'V, kurios tankiausiai randasi ant 
kojų arba rankų. Tankiai jos pavan- 
denčja. niežti, skauda. Jei negalit tų 
žaizdų per ilgą laiką užgydyt, nieko 
nelaukdami nu-ipirkit dėžutę E. RI- 
CICKO MOSTIES nuo Senų Ronų 
ir vartokite kaip nurodyta. Daugeliui 
pagelbėjo, jie džiaugiasi, pagelbės iv 
jums. Užsisakykite tuojaus dėžutę. 
Kaina $1.00 ir $2.00.

Lietuviai, Kurie Norit 
Pirkti Farmą

Tai tegu! atvažiuoja pas mane Su-

Patikėtinas linim<'nta«. 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PA!N-EXPELLER
vaisbaženklis Inkrn-? 
žinomas vaistinėse. ,

GYDUOLĖS NUO VISOKIŲ REU- 
MATišKŲ SKAUSMŲ. Kojų, Ran
kų, Pisiau Pečių,, Sprando; nuo su
mušimo, Nikstelėjimo, Nutirpimo, 
Atšalimo, Sąnarių neveiklumo. (Bet 
ant žaizdų to- mosties vartot negali- 

ima). Užsisakykit tuojaus dėžutę, pa- 
; sidžiaugsit. Kaina 50c. ir 75c.

į KURIE TURI “PILĖS” ir da neturė- 
į jot operacijos—Musų gyduolės duos 
geriau, ią patenkinimą. (Jeigu buvo 

I išplautos, tai jo- nepagelbės). Kaina 
1 tų gyduolių $1.50.

At et JlUylJO, mokslas. t bet uztal nerelKetu tepK. batonu ar Nedeliomis; as žinau ke
Pirmuoju Droiektu juoda- farn”i,r nor,u kad ->as nu-šimčini taikėsi nždarvti fel mei mms pasalpOS, kUO „,rktu betuviai. Parodysiu visai dv-

umciai tai^1 uz danu met - -avai kokiu nors kai- Busun_e
Commonwealth College, ‘ mikalopdarbininkų Ro-OperatyVO UŽ- PneZaSC^ ^Uzdeia._____________ Holliston Street, Me<lway, Mass.

laikomą mokslo įstaigą. Jie 
sako, kad toj kolegijoj esan
ti skelbiama “laisvoji mei
lė” ir kitos “svetimos idė
jos.” Prieš tą kolegiją senai 
jau dantis galanda ir Ro
mos katalikų bažnyčia.

NORI ORGANIZUOTI 
FARMU DARBININKUS.
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas Green su
galvojo organizuoti į uniią 
fermeriu samdomus darbi
ninkus. kuriu esą apie 240,- 
000. Bet klausimas, kaip 
Green iuos pasieks ir kaip 
iškolektuos iš jų mėnesines 
duokles
PARDUODU“ LIETUV1Š-

KUS BALANDŽIUS.
i ihvAtr-dviaf. rud 
galviai. gelton- 
galviai ir bdt. 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalif 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanada 

GEO.
RENDOR \IT!š 
S20 U'ilson St.. 

Waterbnry. Conn

Užsisakydami Gyduoles, pinigus 
! siųskite narto- ar express moncy or- 
! deri šitokia adresu: (-)

ERANK KKICKAS 
298 Ilillside Avė., 

HARTFORD, CONN.

SVEIKAS IK GARDUS ALUS 

TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
JAU GAUNAMAS IR B0NKUTĖSE

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NVO 

DARBO VALANDAS.į
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.R Audimo apdarais $1.25.
e

Kiekvienai turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga, 
s Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
“ siųst “Monev Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- 
k stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 
« resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
į 253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
r
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’HILADELPHIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS Streikieris Prirakintas Retežiais. • pabėgo. Dabar policija jo

Muzikalės Salės Bendrovė 
gražiai pasirodė.

Man prisimena kažkeno 
(ilės: “Broliai, sukruskim! 
t au laikas pabusti... Laikas 
įumest retežius!” Musų 
i Meste tarp lietuvių tai bene 
bus didžiausia organizacija1 
Lluzikalės Salės

būklė neužvydėtina, kurie 
juk visą Lietuvą ir poniją 
išlaiko ant savo raumenin
gų pečių, kasgi juos užtars, 
jeigu ne broliai amerikie
čiai !

J. Grinius skaitė rezoliu- 
įciją, reikalaujančią atsteig 

Bendrovėj!i laisvą demokratišką Lie-
i.uri daug (Urbusi Lietuvos Į T“' J®’***,! !S „’SlS’" 

- -ūkininkus, kurie neteisėtai

pirkę
a iams gražiai reikalaut Vilniaus, 

ir Gardino teritori-patarnauia. ■ *2V, 1
Pareina tenais laikraščiai ' xa - .. Q
‘ Keleivi* “ “Vienvbė ” turi iU £r3zmi™°- Muzikales Sa- Keleivis, Menjbe. tuii Bendrovė mielai prisidės 
knygyną. Damos chorą, įr aukomLs feus
Lliubą ir tt...

Vasario 21 d. apvaikščio
jo Lietuvos neprigulmybės 
19 metų sukakti, ir labai 
gražiai pasirodė. Tvarka 
buvo gera. Publikos daug. į 
I luzikalę programą išpildė į 
Dainos choras gražiai pa- 
(.ainucdamas. Jurčiukonic 
stygų kvartetas kartu si 
choru gražiai skambėjo 
. 1. S. Bendrovės pirm. J 
Griganavičius atidarė susi 
linkimą ir perstatė tvarkos 
vedėju J. Ivanauską, kuris 
savo užduoti atliko vyriškai. 
Pirmutinis kalbėjo buvęs 
Salės Bendrovės pirminin
kas L Liepa. Jisai trumpa’’ 
l et gražiai ir aiškiai kelias 
lrazes tai dienai pritaikin
tas pasakė. Tarpe kalbų 
( ainavo Dainos choras.

Antru kalbėjo advokatas 
L M. Šlikas (Vileišio lai- 
ais dirbęs Lietuvos Atsto- 

- ybėje VVashingtone). Jc 
albą galima pavadint isto 

tiška. Būtent: kaip Lietuva 
’ uvo galinga dar penkis 
: ’mtus metų prieš Kristaus 
iimimą (? Red.), sekam 
i lokslinčių tyrinėjimais. Be' 

ai suėjo Į uniją su lenkais.
• radėjo silpnėti ir galų gale 
< alis Lietuvos pateko pc 
; tusų imperija, o kita — po 
"Skiečiais. Pasakė, kad lie
tuvių kalba yra seniausia 
gražiausia iš gyvųjų kalbų 
i ; baigė linkėdamas kiek- 

ienais metais taip skaitlin 
j ai apvaikščiot Lietuvos ne
priklausomybės sukakti.

Paskui buvo skaitoma re- 
; oliucija prieš lenkų prie
spaudą okupuotoj Lietuvoj 
Rezoliucija priimta vien
balsiai.

Trečias kalbėjo M. Mon- 
kelevičius, irgi buvęs Salės 
Ibvės pirmininkas. Jo kalba 
buvo daugiau revoliucinės 
dvasios. Priminė, kaip Sme
tonos valdžia neteisėtai už- 
sisėdus ant sosto sutrempė 
; monių laisvę, kaip ji šaude 
ūkininkus, kaip smaugia or
ganizacijas ir tt. Vienas 
Lriaučius, lyg Pilypas iš ka
napių išlindęs, pradėję 
i ėkt, trypt, bet nabagėlis 
nieko nepešė. Jo protu, jei
gu apvaikščioji Lietuvos ne
priklausomybę, tai turi vi
sus Smetonos valdžios dar
bus užgirt, užtylėt, duo- 
( augiau tiems diktatoriam0 
( rasos sauvaliauti. Mat, jis 
r esugebi atskirt Lietuvos 
laidžios nuo Lietuvos vals
tybės. šiandien Smetonos 
a aidžia, rytoj gal būt kita ir 
taip toliau, o valstvbė vis 
tiek ta pati lieka. Mes kovo- 
j ame ne prieš Lietuvos vals
tybę, bet prieš Smetonos 
laidžios sauvaliavimą.

Po Monk. kalbos, tvarko0 
ledėjas p. Ivanauskas pa- 
j rašė nepykt ir nesikarš 
< iuoti tiems, kam nepatinka 
E ako: “apart gerų darbų, 
i alima ir bloguosius darbus 
i isuomenei parodyt, jau lai- 
1 as.”

Salės Bendrovė riek daug 
1 ietuvai dirbusi išlaisvini- 
į o laikais, tiek daug auka- 
i usi, turi pilna teisę pakelt5 
1 alsą ir reikalauti atsteigri 
1 isva Lietuvą, kad kiekvie- 
r as pilietis jaustųsi, jog ji- 
s ii gyvena savo šalvie ir tu- 
r teisę aptart savus kasdie- 
r inius reikalus ir nebiiot 
1 ad užtai jam reikės kulkoc 
jaragaut arba puti kalėji
me. Ypač ūkininkai, kurių

reikalas. Tvarkos vedėjas 
). Ivanauskas užklausė: 
Kas už rezoliuciją, lai pa
telis ranką." Visi iškėlė po 
anka. susilaikė tik keli kle- 
’kaiai. Dabar kas prieš? 
eptyni! su lyderiu kriau- 
um, kuris pasakė: “Nege- 
i. rezoliucija nevietoj, at
mesti.” Tai mat, fašistų gru- 
elė. Jie netrokšta laisvės 
rietuvai! Nepavydi nei kul
ių savo broliams Lietuvoje.

Paskui p. J. Grinius pasa
te trumpą prakalbėlę, plo
nindamas Dr. Basanavi
čiaus laikus, kaip jisai kovo- 
o ir troško pamatyt laisvą 
ietuvą. kaip iš jo tada juo-

N’ev.- Yorko namu aptarnautojai šiomis dienomis paskelbė sė
slųjį streiką ir prirakino tenai save retežiais, kad policija ne
galėtų jų prašalinti šis vaizdelis parodo, kaip vienas policma- 
nas karpo retežius, kuriais streikieris yra prisirakinęs prie na
mo laiptų.

šis įvykis sujudino visą 
apylinkę. Per 3 dienas dide
lės žmonių minios ėjo žiūrė
ti nužudytos merginos. Ji 
buvo palaidota su didelėm 
iškilmėm. P. Shukis.

tuvoje, tai kaip mes galime' 
pritarti tokioms valdžios 
priemonėms Rusijoj?

Vargo Sūnūs.

uždarė lietuvių religines, 
. . . .. švietimo ir kultūros Įstaigas,

lės^ ir skaitė negalimu daik- padarydami labai didelius 
materialius ir moralius lie
tuviams nuostolius Vilniaus

u nei svajot apie tai. Nori 
:ova buvo sunki, bet Dr. 
Basanavičius laimėjo ir šian
dien beveik visi lietuviai su 
tasididžiavimu mini Lietu
os nepriklausomybės su 

riaktui'es! Ragino p. J. Gri- 
tius visus spiestis vienybėn. 
tovoti už Vilniaus ir visos 
sietuvos teises. Dainos cho- 
as gražiai dainuodamas 
‘Mes be Vilniaus nenurim- 
im” užbaigė vakarą. Rei-

krašte;
Kadangi naktimis lapkri

čio 25, 26, 27 ir 28, 1936 m., 
lenkų policija darė visuoti
nas neteisėtas kratas lietu
vių namuose, baugindama 
ir terorizuodama lietuvių 
šeimynas

Kadangi lenkų valdžios 
autoritetai žiauriai ir be jo-

, kiu priežasčių likvidavo 
įa pastebėti dar, kad pu o- Lietuviu Centralini Komite-
ika be galo ramiai ir tvar 
'tingai iki pat pabaigos už- 
ilaikė, išskiriant kriau- 
•iaus išsišokimą.

Po prakalbų p. Norton 
Salės kamputyje turėjo ma- 
:ą parodėlę, susidedančią iš 
ietuvoš pašto ženklų, tarp

tą. kurio užduotis buvo teik
ti pašalpą ir apšvietą Vil
niaus krašto lietuvių bied- 
nuomenei:

Kad a nei mokyklos ir 
knygynai tapo uždaryti, net 
gi siratnamiai persekioja-

- . _ . - rai ir trukdomi lenku val-
.uriu matėsi Dariaus, Gire- j^ios autoritetų su pagelba 
to, \ aitkaus, ir daugybe se- ginkluotos policijos;

Kadangi, net radio imtu- 
vai konfiskuojami ir atima 
mi iš lietuvių namų. ir lietu
vių laikraščiai persekiojami 
r redaktoriai nubaudžiami

įoviškų Amerikos lietuviu 
aikraščių, 
u Maikiu, 
liti.

Tą pačią dieną ir valandą 
urėjo prakalbas lietuviai 
komunistai ir buvo kokios 
ai bažnyčios bankietas. 
Kaip ten pasisekė neteko 
lirdėt. gana to, Muzikalė 
Salės Bendrovė liko laimė- 
oja. Pr. M.

kaip “Keleiviu” 
“Naujienos” ir

PHILADELPH1JIEČIU
REZOLIUCIJOS.

Dėl Vilniaus.

Masinis. Philadelphijos

didelėmis piniginėmis bau
domis ir į kalėjimus sodina
mi be bylų išklausymo:

Todėlei, tebūnie nutarta, 
jog mes, lietuvių kilmės A- 
merikos piliečiai. keliam 
protesto balsą prieš lenkų 
valdžios nežmoniškus per- 
-ekiojimus ir terorizavimą 
lietuvių lenkais okupuotoj 
Lietuvoj. Vilniaus. Gardino 
ir Suvalkų kraštuose, ir var
dan žmoniškumo ir teisybės 
šaukiamės i Suvienytų Vals
tijų Kongresą ir Tautų Ly

ietuvių susirinkimas, minė- 
lamas Lietuvos nepriklau-
omybės 19 metu sukakti ii „ . • _x-
’tsižvelgdamas i nepaken- ?•? Pašydami užtarti peise- 
■iamą lietuvių būkle po leu- spiras lietuvius ir taipgi 
;ų valdžia Vilniaus, Gardi- orasome ‘m.is tokių 
to ir Suvalkų kraštuose, pri-
imė sekančia rezoliucija:

Kadangi Vilnius bui-o į- 
teigtas D. L. K. Gedimino 
.323 metuose ir nuo tų lai
kų visuomet buvo Lietuvos 
Sostinė:

Kadangi Rusija buvo na- 
kutinė valstybė, kuri valdė 
Lietuvą ir kuri 1920 metų 12 
ienos pripažino Lietuvą ne- 
irigulminga valstybe su Vil- 
liaus, Gardino ir Suvalkų 
kraštais ;

Kadangi lenkai be jokių 
eisiu bei priežasčių, smurto 

budu ir ginklo pajėga 1920 
metais užgrobė Gardino,
Suvalkų ir Vilniaus kraštus, 
kurie istoriškai, tautiniai ir 
'tnoerafiškai prikiau=o Lie-

orasome imtis toKių žygių, 
kokie tik butų reikalingi su
drausti lenkų valdžią ir jos 
autoritetus nuo persekioji
mo ir terorizavimo lietuvių 
lenkais okupuoto i Lietuvoj.

Toliaus tebūnie nutarta 
šios rezoliucijos nuorašus 
pasiusti Steito Departamen
tui Suvienytų Valstijų Wa- 
^įingtone, D. C . Tautu Są
jungai Ženevoj ir 'naudai. 

Dėl Lietuvos demc’cratiios.

Kas Mums Rašoma.
Minės auksini SLA. jubilėjų

Pittsburgh, Pa. — Trečias 
SLA. Apskritys ruošiasi mi
nėti auksini Susivienijimo 
jubilėjų. Tuo tikslu 14 kovo 
yra rengiamas koncertas ir 
prakalbos LMD. svetainėje, 
142 Orr st. Kalbėt

KENOSHA, WIS.

Simmcns kompanija duos 
darbininkams apmoka

mu atostogų.

SCRANTON, PA.
Nesusipratimas dėl Lietuvos 

himno.

šių metų vasario mėnesio 
15 dieną, Taurų Kliubas čia 
surengė 19 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės paminė
jimą. Žmonių buvo apie 
1,000 ir nuotaika buvo gera.

Simmons lovų kompanija Tik vienas dalykas nebuvo 
čia paskelbė, kad jos valdy- girtinas. Taurų Kliubas pa- 
ba nutarusi duoti kiekvie- sikvietė kvartetą iš Shenan- 
nam darbininkui, kuris iš- doah, Pa., padainuoti. Jiem 
dirbo nemažiau, dviejų me- buvo žadėta apmokėti. Al
tų, vieną sąvaitę apmokamų važiavo 4 vyrai ir jų pianis- 
atestogų per metus. Atosto- tė. Dainavo revoliucines 
gos bus duodamos vasaros daineles, apart vienos. Ka- 
metu. tarp 1 gegužės ir 1 da vakaro vedėjas paprašė, 
spalių, kuomet dirbtuvėse kad jie pabaigoje sugiedotų 

yra pasi- būna mažiau darbo. Be to, Lietuvos himną, tai jie atsi
žadėję Jaunuolių Komisijos I metus busią duociama sakė jį dainuoti. Žinoma, 
narys Keistutis Miehelsonas * dividendų. Šitas nutarimas tas jų pasielgimas niekuo 
iš Brcoklyno ir generalinis puliečiia visas Simmons nepateisinamas. Jie už savo 
Ohio rajono organizatorius kompanijos dirbtuves. darbą buvo sulygę gauti už- 
Jonas Jarus iš Cievelando. į Už šitą kapitalistų duos- mokesnį. Todėl jie turėjo to 
Be to. koncerte dalyvaus į numą darbininkai turėtų k’iubo reikalavimus ir pil- 
Clevelando dainininkai p-lėibut dėkingi prezidentui dyti. (Bet klausimas, ar jie 
Zofija Kučinskaitė ir p. Ju- Rooseveltui. Jeigu ne jis, tai buvo apsiėmę tą himną dai
lius Krasnickas. tų apmokamų atostogų kom- nuoti.—Red. ) \ akarui pa-

S. Bakanas. panijos

Mes priešingi mirties 
bausmei.

nedalitų. sibaigus, Hotel Casey buvo
K C vakarienė. Žmonių buvo ga-

________na daug. Buvo ir trumpų
LAISVĖS MY- prakalbsiu. Kunigas Va- 

ladka inese minti Tauru

varžė ir uz mažiausią pasi
priešinimą tam despotizmui 
baudžia žmones sunkiomis 
kalėjimo bausmėmis ir net 
mirtim ;

Todėl:
Tebūna nutarta, kad mes, 

Philadelphijos lietuviai, mi
nėdami Lietuvos nepriklau
somybės 19-kos metų sukak
tį, susirinkę Lietuidų Muzi
kalė j Svetainėj, vasario 21 
dieną. 1937 m.» reiškiame 
gilios ir širdingos užuojau
tos nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms ir jų šeimynoms 
nukentėjusiems ginant kon
stitucijos ir demokratijos 
principus;

Tebūna pareikšta, jog 
mes, Philadelphijos lietu
viai, dabartinei Lietuvos ke
rių asmenų santvarkai esa
me priešingi:

Mes reikalaujame, kad 
tuojau butų panaikintos vi
sos iškeltos bylos Lietuvos 
ūkininkams ekonominiuose 
klausimuose ir kad nuteis
tieji tokiais sumetimais tuo
jau butų iš kalėjimų pa- 
liuosuoti:

Toliau pareiškiame ir rei
kalaujame kad Lietuvoje 
tuojau butų atsteigta demo- 
tratinė tvarka, išrinkta be
tarpiai, slaptu visuotinu vi
sų Lietuvos piliečių teisėta 
šalies atstovybė.

Taipgi pareiškiame, jog 
nes, Philadelphijos lietu
viai, kovojome už laisvą, de
mokratinę Lietuvą praeity, 
ir tvirtai pasižadame toliau 
kovoti visais galimais bu-c?
riais, iki Lietuvoj bus atstei
gta tikra demokratinė tvar
ka. Ir iki Lietuva atgaus vi
sas jai prigulinčias žemes su 
ostine Vilnium.

John Griganavičius, pirm.
Nicholas Dailide, rašt.

Wcrcesler, Mass.—“Lais
vės” Krisluose 8 vasario 
A. B. barasi ant “Keleivio” 
redakcijos, kam ši pasisakė 
prieš mirties bausmę politi- 
niems kaliniams. Man ro
dos, kad A. B. žino, jog mes 
lietuviai darbininkai visuo
met bui'om priešingi politi
nių kalinių žydymui ir jau 
ne sykį prieš tai protesta- 
vom. “Keleivis” gi kaip tik 
atstovauja didžiausią dali 
tų lietuvių, kurie mirties 
bausmei yra priešingi, todėl 
jis reiškia netik savo redak
cijos, bet ir skaitytojų nuo
monę šiuo opiu klausimu. 
Jeigu mes protestuojame 
prieš žmonių šaudymą Lie-

LIETUVIŲ 
LĖTOJU DRAUGIJA

VVAUKEGAN, ILL.

įnese
Kliubo nariams, kad jie ki
tais metais jau švęstų ap- 
vaikščiojimą nuosavoje sve
tainėje, ko ši kolonija per 
ilgą metų eilę nėra įsigijusi. 
Ir reikia tikėtis, kad jeigu 
tokie vyrai, kaip Jonas Ste- 

Meškunas, Pės
tininkas, Kubilius ir kiti, 

i stos į darbą, tai lietuviai sa- 
i lę jsigys. ir jaunoji karta 
jiems bus už tai dėkinga.

Bankieto Dalyvis.

VALDYBA 1937 METAMS.
tos. Mačiulis — oirinininkas.

906 Presoott'St. AVaukegan. III.
I Kužinskas — pirm. pageibinirkas,

821 Prescott st., Wauke"an, I1L
Suzana Gabris—r.utarimų rašt.

730 McAlister avė., AVaukegan, Iii. panaUSkaS,
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 A'ine Plaee, AVaukegan, Iii.
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — Sth St., AVaukegan, III- 
Kasos Globėjai:

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

[J. Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai

ko ir mirė sirijonų katalikų
Adams Sts., Wankes-an III.

KUNIGAS NUMIRĖ MI
ŠIAS LAIKYDAMAS.
Pereitą nedėldienį Wor- 

i būna paskutini nedei- cestery prie altoriaus susmu- 
dienj kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų. Į.-o siriion” kataliku
Liuosvbės Svetainėje, kamp. Sth ir , ° V „ J - 

— kunigas Sebhlam.
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Kadangi 1926 metu gruo
džio mėnesį pikti Lietuvos 
priešai ginkluota, iėga nu
vertė teisėtą Lietuvos i*y- 
riausybę ir paskui išvaikė 
Lietuvos žmonių išrinktą 
Seimą, sutrempė savo prie 
saiką ir sulaužė Lietuvos

uvai, sutrempdami dagi sa- konstituciją, kurią buvo pri
zo pasirašytą sutartį su Lie- ėmęs Lietuvos Steigiamasis 
uva, datuotą spalio 7 dieną. Seimas;
1920 m., Suvalkuose, ir nuo Kadangi tos konstitucijos 
o laiko lietuviai minėtuose nustatytoji tvarka dar ir da 

kraštuose be mielaširdystės bar Lietuvoje nėra atsteig- 
■>er«ekiojami ir kankinami; ta, bet, vietoje to, Lietuvą 

Kadangi šių paskutinių valdo uzurpatorių klika, ku 
dviejų mėnesių laikotarpiu ri panaikino daugumą pilie- 
lenku valdžios autoritetai čiu teisiu, o kitas baisiai su

PHILADELPHIA, PA.

Jurininkas nudurė aludės 
savininkę.

Lenkės Kolodziejskaitės 
aludėj, kuri randasi prie 
727 South 2-nd st., įvyko 
anądien kruirina tragedija. 
Apie 10 valandą ryto atėjo 
■aliunan ispanas jurininkas 
ir pradėio ginčytis su savi
ninke. Matyt, tarp judviejų; 
nuo senai jau buio užsimez- 
zęs romansas, ir kada tik 
+»s jurininkas atvykdavo į 
Philadelphiją. ils visuomet 
ateidavo aplankyti Stellą 
Kolodziejskaitę. Ko jiedu 
dabar susipyko, niekas ne
žino, gana to, kad mergina 
riėpė jurininkui išeiti lau
kan. sakydama, kad jo čia 
buvimas kenkia jos bizniui. 
Jurininkas tuo labai įsižei
dė, šoko per barą ir davė 
merginai peiliu krūtinėn. Ji 
tuoj susmuko ir vežama li- 
s.<pnzSoui2 -Piltu uąuiuoS
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TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

“Keleivio“ Kalendoriuje 1937 
metams yra aprašytos visos ši
tų teroristų paslaptys. Kaip jie 
verbuoja savo armijai naujokus, 
kaip jie žudo savo priešus, kaip 
jie ruošėsi padaryt Amerikoj 
perversmą ir pasigrobti valdžią 
Į savo rankas—viskas yra nu
šviesta “Keleivio” Kalendoriuj.

Tai yra begalo įdomi istori

ja. Iš jos sužinosi, kad pereitą 
vasarą vien tik Michigano vals
tijoje “Juodas Legijonas” turė
jo 5 brigadas, po 26.000 vyru 
kiekvienoje.

Įsigyk “Keleivio” Kalendorių 
■•937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščiu.)

Baisi Žmogžudyste žiaurus fašistas ma 
n - i/ i • RIAMPOLĖJ SUŽEIDĖ Dantenų lalučiu te.

Sausio 29 naktį Biliečių 
kaime, Daujėnų valsčiuje į- 
vyko baisi žmogžudystė. Tą 
dieną pas ūkininką Petrą

BEDARBĮ.

Nesenai Mariam p o 1 ė s 
miesto viešųjų darbų prižiū
rėtojas fašistas smarkiai su
mušė bedarbi Alalažinska.

Keliu# Naujai Oro Linijai.

MLAMM L

Up/nED STA> £3}

MASHJNGTON !S LAN D
■ - (G&EAT KPrfAiN}

FANMNG ISLAMU
^(GPEAT B>GfTA./N)

S?O

KltJGMAHS QT£F
įUNtTED STATE S J

“GIRTUOKLIAI NEPA
VELDĖS DANGAUS

KARALYSTĖS.’’

Tokie plakatai iškabinti 
Pasvalio miestely, Biržų gat- 

visus mėgstan-! 
čius "išsitraukti.” Mat, pra 

‘ si dėjo
Pilnas miestelis visokių pla

REDAKCIJOS

ATSAKYMAI

Prakapą buvo atvykę Ant tvirtina, kad pri-

kapo
turi—Petras Prakapas su 
žmona,. Povilas Prakapas i) 
A. Narvidas—gėrę ir “link
sminęsi." Bet paskui susi 
ginčiję ir susipykę. Sakoma 
kad Povilas Prakapas pir
miausia užpuolęs A. Narvi- 
dą ir jį kirviu vietoje užmu
šė. Petras Prakanas puolę 
A. Narvidą ginti, bet jis, ga
vęs keliūtą smūgių, išbėgęs 
laukan. Povilas Prakapas 
ji lauke prisivijęs ir užmu
šęs. Po to, lavoną Povilas 
Prakapas ir Prakapienė nu
nešė Į vidų ir paguldė prie 
A. Narvido lavono.

Kalbama, kad šios žmog
žudystės įvykę dėl šeimos 
nesugyvenimo.
kapas blogai sugyvenęs su 
savo žmona.

įvykio tirti buvo atvykęs 
apskričio gydytojas ir tar
dytojas.

oastarojo veidas. Maiažins- 
kas buvo pasiųstas pas gy
dytoją, kuris išdavė liudiji
mą apie sužeidimą, ir pri
žiūrėtojas dabar traukiamas 
teisman. Nukentėjęs tvirti
na, kad jis jokių ginčų su 
prižiūrėtoju neturėjo. Anks
čiau šis prižiūrėtojas buvo 
atleistas iš cukraus fabriko, 
nes sumušė fabrike dirban
čias moteris.

NUBAUDĖ KAIMU PLY
TINES.

Beveik visos kaimų plyti
nės gavo baudos raštus, kad 
jų savininkus, kainų tvarky
tojas nubaudžia po 10 litų 

Petras Pra-‘už kainų nesilaikymą. Nu-

TZ^ZįCaptain Ęduard >Iusick[
Į Proposed route to Australiai

baustieji apeliuoja ir savo,-------------------------------------
skunduose išdėsto, kad jiem KAUNE SUSTREIKAVO 
kainų tvarkytojas nėra pri-’ MEDŽIO DARBININKAI, 
siuntęs jokio pranešimo, ir į
kad jie‘kainas nustatė pa-! Pabrangus pragyvenimui,

CHR1STMAS (SLAND
(&&AT &P.ITČJN) $

Iš Havajų salų i Australiją norima atidaryti orlaivių liniją, kurios kelias yra numatytas 
per pažymėtas čia salas. Visų pirma tą kelią nori išbandyti kapitonas Edivard Musiek. Jo 
atvaizdas parodytas šio jūrlapio kertėj. Viršuje parodytas tas skraidomas laivas, ku
riuo jis ketina skristi.

KRATOS VILNIAUS 
KRAŠTE.

Estellei Kiszcnas. — Vi-
kad “laikraščio 

redaktoriai pritaria tiems 
blaivybės sąvaitė.iaPg2rsinimams, kuriuos jie 

lis visokių pla- ‘La^Pina savo laikraščiuose, 
katu su gąsdinančiais šu- Apgarsinimai priklauso ne 
kiais. Organizacijos atsidė- laikraščių redaktoriams, bet 
ję veda kovą su “skystime- aikrasctų administracijoms, 
iio” mėgėjais. kurios rūpinasi įmausimais

Tokių šukių prigąsdinti laikraščio reikalais. Redak- 
girtuokliai sėdi karčiamose unai paprastai m žinoti ne- 
ir dūsauja- ’ žino, kokie skelbimai jų lai-

—Vistiek ne mums dan- kraščiuose teipa. L ž bizniš- 
gaus karalystė. Liūdna, a! kus skeliamus atsako ne Iai- 
Išmeskim dar, kol žemėj krastis, bet tos 1 irmos arba

ėj gąsdina vienu mėirutun.i^1 netiesa.

gyvenam, o paskui kaž kur, 
gal, reiks trankytis.

—Na, i sveikatą 1

TIK DABAR GRYŽO DI
DŽIOJO KARO KAREI

VIS.
1915 metais buvo mobili

zuotas rusų armijon pil. Ži
lis Justinas, kilęs iš Stačiu-į į 
nų kaimo, Pušaloto vals-; 

ičiaus. Šiomis dienomis iis‘ 
i grįžo į Lietuva. Grįžo iš Po- 
znaniasu per Latviją su sa
vo šeima, kurią sukurė ten 

Į gyvendamas.
Žilis buvo paimtas vokie

čių belaisvėn, iš kurios iš- 
Įėjęs apsigyveno Poznaniuje 
!ir ten apsivedė. Jis pasako
ja, kad Poznaniuje buvę ga- 
I Įima anksčiau neblogai gy- 
įventi, bet paskutiniu laiku

asmenys, kurie savo biznius 
skelbia ir savo skelbimuose 
paduoda savo vardus ir ad
resus. Jeigu jie apgaudinė
ja, juos visuomet galima ap- 
-kusti valdžiai.

ŠALČIAI ŪKININKAMS 
PRIDARĖ DAUG NUO

STOLIŲ. v . ... . , ...............- ---------
Šalčiai žemę užklupo ne- .. ^ano jnatlzioje lenkų tajp gyvenimas pasunkėjęs,

Povilas Prakapas ir Pra-į gal savivaldybės plytines, darbininkai Kaune pradėjo sant snįeg0_ Vietomis žemė Iždinės kontrolės at 
pienė, užmuštojo Petro i kurios liko nenubaustos. O nerimauti. Visų pirma, me- į jga]0 net -kį dvieiu metru gi- • nuodugniai iškratė n• ! 11 1 • 1 • -/A/-* /3X>zv v>lrrG »*■ _ . *- -.TAII-Aln mOr\ 'kapienė 

žmona, suimti. malkų kaina pakilusi 50$?, džio pramonės darbininkai; Tas ukininkus paska. i veikėjų
ir tai malku sunku gauti. pareikalavo, kad jiems butų r:no neržiurėti šakniavai- ?ĮaHs T

pakeltas atlyginimas vienu tino 
. sius,

perziureti
esančiusSOCIALDEMOKRATU!

INŽ. BIELSKIUI STA-
TYS PAMINKLĄ. MOTERIS.

Šiauliuose buvo susidarę,- Vasario 1 d. besišildyda- į. St!, ,.uoia aoi. 500 rtar 
komitetas palaiaojimui vi- nr;p nPėiau< smarkiai atr* .Kuoja apie aar irunkekaL Kadangi buvo la-
cnnmem'ninko sor-aldomo- I j - peĮ-iau. .inainia. bimnku. Darbininkai VISUT ■ u...- Iv Ilo-aą įiidun taisuomenininKo sec aiaemo apdegė rasemiete Bukaus- jfl;kos; tn naein reikalavi |baib“|a? ,!1 ngas i uauo, ta. krato inz. V. Bielskio kūno.'kipnp t.- n<,<,jipnkp nr;P kro. -alh0SI Pdcl9 ieikaia\i ;tas ukininkus ir apgavo, nes
Atlikęs savo uždavinį, šitas 'snjes norėdama pataisyt de- mvai kurie darbdaviai kaini^3' kune šiltai neap-
komitetas nutarė nelikvi- aanėias malkas nasivdo ir • V131’ i P ‘ taisė.duotis bet pradėti runinti* g - j pa^yao n antai Volfo ir Dineri0 jent. ____aacus, Dėt praaeu mpinus neturėdama jėgų atsikelti, nįnvpqp ^„tikn natenk-inti 
paminklo pastatymu nusi- nes smarkiai sir«-o užgriuvo 1 , sutlk.? Pat.enkinp KLAIPĖDOJ
nplniudum in-7 v PiUlckini bir.te ° darbininku reikalavimą vi- nu

kad buvęs priverstas ten tur- 
v- ke5uvl.u ta likviduoti irgrižti i Lietu- 
V. Budrevi- Vą

... inž. Kriaužlio butus,į ^ilis parvykęs rado dar 
karčiuose, ieškodami sacharino. Ais-!^^ savo motiną, brolius ir. * - -n n m * + r\ nAi L’l i •RASEINIUOSE APDEGĖ HtP ! di?,n5b Darbdaviai atsi-lTuose karčiuose. kurie ne-|ku’ kad nei to, nei nieko ki-įgegeris> kurie gyvena savo

-------------- sakė reikalavimą pilnumoj| buv0 apkj-autį mėšl„ buvQ ! to pikto pas siuos syiesuo-;ukvie> Stačiūnų kaime.
natpnkinri I siistrpika-l 1 - i • i i - - bus negalėm surasti, nesi ;; uu-a z,1 rasta ušalusios bulvės ir llus. negalėjo surasti, nes j \amiškiai jį laikė žuvu- 

nieko tokio nebuvo. gju, 0 motina net daug išlei-
Kiek pirmiau irgi buvo (įo pinjgu ant mišių už jo vė- 

padarvta eilė kratų. ję

NELAIMINGA MEILĖ.

G. iš
PABRANGO

REIKALAUJA PALEISTI 
POLITINIUS KALINIUS.

Šiomis dienomis panevė- Į

mones, kuriose V. Bielskis 
dirbo. Paminklo projektas 
bus pavesta sudaryti dviem 
menininkam. Paminklas bu? 
statomas laisvose kapinėse.

Kauno kepėjas 
tremtas iš Kauno i Alytų, 

įsimylėjo žydelkaitę, bet 
įsisekus meilei mėgino 

nuodytis. Nukentėjęs pagul- 
apskričio ligoninėj. 

,-ybei nesą pavojaus.

BAJORUOSE SUSTREI
KAVO AUDĖJAI.

Sausio 20 d. rytą prasidė
jęs Klaipėdos-Bajoru teksti
lės fabrike streikas tebesi
tęsia.

Iki šiol padieniams eili
niams darbininkams buvo 
mokama per valandą 55 et., 
moterims 40—45 et. Strei-

MIŠKUOSE ATSITINKA 
DAUG NELAIMIU.

Miškuose dirbančių žmo
nių šeimas dažnai pasiekia zl^čių grupe seimui išsiuntė 
žinios apie didesnes ir ma-
zesnes nelaimes, sužeidi
mus, kurios šeimoms sudaro 
nemaža rūpesčių.

KVIETKUOSE VAKARU 
ŠKOS DAROMOS SU 

MUŠTYNĖMIS.

Kvietkai, Rokiškio apskr.
kuojantieji darbininkai rei- Čia retai kuomet Įvyksta

peticiją, kurioje plačiai mo
tyvuojamas amnestijos įsta
tymo reikalingumas politi
niams kaliniams.

Peticijoje nurodoma, kad 
nuo paskutinio amnestijos 
įstatymo išleidimo praėjo 
daug laiko, ir per tą laiką 
į kalėjimus pateko daug 
žmonių, kurie nusikalto daž-

, , . , . . , . , . . niausiai dėl suvedžiojimu ar
kalauja pakelti valandinį; koks vakaras ai iobak>as panašių aplinkybių. Ju bui- 
atlyginimą iki 60 et., o mo-iper kuri nebūtų muštynių. ‘ ‘
terims—iki 50 et. : Dažnai pasitaiko ir aukų. . ti reiktą pateisinti.

14-kos Nletų Amžiaus Motina.

štai 3 kartos: kairėje Mrs. Lorraine Jasper. 14 metų amžiaus 
motina; vidury, jos 5 savaičių kūdikis, o dešinėj, jos 32 metų 
motina, to kūdikio bobutė, ši šeimyna gyvena San Antonio mie
ste, Tcxas valstijoj.

BIRŽUOSE STATYS PEN
KTĄ BAŽNYČIĄ.

Nežiūrint to, kad Biržuo
se jau yra keturios bažny
čios, šią vasarą ir Evangeli
kų krikščionių sekta numa
to pradėti statyti sau bažny
čią. Žemės sklypą įsigijo 
prie Kilučių gatvės.

Visiems užsieny gyvenantiem* 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
i Norėdami palaikyti ryžius su už
sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio orenumeratE i 
skaityti tik tiek, kiek mums apsein£; 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa- 

. kraipos dienraštį

USfttVfiB

Iii
kuris metams tekašiuoja uk »> aoie- 
riai, pusei metų 3 doleris..

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios" Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania. Į

............... Y

VISŲ ŽINIAI.

Vi visokios rūšies smulkias pa- 
sijyarsinijRus, kaip tai: pajiešk*. 
jimes apsivedimy, įvairins prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3e už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimu patalpint 
kelis sykius, už sekančias sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimŲ, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimuni 
kaina JOc.

Už pajieškojimos giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
tnlpir.t pajieškoiimą su paveikslu, 
reikia prisiąsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. A5 1SS
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BREMBN -EUROPA
Greiti traukimai prie pat laivų BRE.'.IEN’ ir EUROPA

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną 
Arba bekaukite populiariais ekspresiniais laivaisCOIUMBUS

HAKSR. DEUTSCKE.AND 
• HAMBURG VOK

Patogus gelžkeiiais :,iTsisieki?nj>' Bremeno ar Hamburgo
Me? pagelbėsime inm- išgauti svečių ir immigrn- 

cijos vizas dėl jūsų gtminiu iš Europos 
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

252 Boyiston st.
Boston, Mass.

DAUGĖJA BEDARBIŲ.

Šalčiai padidino Klaipė 
doje bedarbių skaičių. Veik 
visą sausio mėnesį Klaipė
doje vyravo smarkus šal
čiai, kurie privertė nutrauk
ti bet kokius lauko darbus. 
Taip pat dėl šalčių ir audru 
žymiai sumažėjo laivinin
kystė uoste. Viso to pasėko
je pastebimai pašoko bedar 
bių skaičius. Darbo įstaigo
je šią savaitę bedarbių įre
gistruota 2,440, jų tarpe 353 
moteiys. Palyginus su perei
tais metais, bedarbių pa
daugėjo 440 asmenų. Page
rėjus orui, tikimasi, kad be
darbių skaičius pradės ma
žėti.

YČO BYLA.
Teismas yra nusprendęs, 

kad M. Yčas su buvusiais sa
vo kompanijonais užmokė
tų 1,500,000 litų už nuosto 
liūs savo klientams. Dabar 
Yčas apeliavo.

A. Bartkevičiui. — Ačiū 
už orisiųstą iškarpą iš 
Brocktono "Daily Enter- 
prise.”

J. Klimui. —Iškarpą apie 
dviejų moterų debatus ga
vome. Labai ačiū. Tačiau 
“Keleivin” nedėsime, nes 
uose ju debatuose nėra nie

ko nauja.
A. J. Levuliui. — Kai ku

riomis iškarpomis pasinau
dojom. Ačiū už prisiuntimą.

Varniškei. — “Kelionės į- 
spudžius” gavome, ačiū. 
Bet į “Keleivi” nedėjome, 
nes tai daugiausia privati
nio pobūdžio pasikalbėji
mai, kurie plačiajai visuo
menei nebūtų Įdomus.

A. M. Metelioniui. — Ne
galėjome tamstų pranešimo 
apie laisvamanių susirinki
mą pereitą sąvaitę Įdėti, nes 
kada jis mus pasiekė, “Ke
leivis” jau buvo baigiamas 
spausdinti. Tokius praneši
mus reikia siųsti laikraščiu: 
kokia sąvaitė iš kalno.

T. Gudavičiui. — Grynas 
auksas turi 24 karatus. Bet 
iš gryno aukso beveik nie
kas nėra daroma, nes jis per 
minkštas: todėl prie jo pri
maišoma pigesnių ir kietes
nių metalų. Jeigu auksinis 
žiedas turi Įmuštą ženklą 
14K. tai reiškia, kad tokia
me žiede yra 14 dalių gryno 
aukso, o 10 dalių kitokių 
metalų. Jeigu jūsų laikrodė
lis pažymėtas 18K, tai aiš
ku. kad aukso jame yra 18 
dalių, o kitų metalų 6 dalys.

Mrs. P. Marten.—Senat
vės pensijos įstatymas kiek
vienoj valstijoj yra kitokis. 
Michigano valstijos įstaty
mo mes po ranka neturime, 
todėl negalime į tamstos 
paklausimą atsakyti.

Visiems, kuriu raštai nė
ra tilpę šiame numery, tilps 
sekančiuose.

Pažangiepe Amerikos
Lietuviai!

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

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo,- Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.

"“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja Įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl ‘'Kultūros“ turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

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

Be to, "KULTŪROS’’ žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų įžymiojo anglų rašy
tojo II. SHAtV Romaną “Juoda Mergaitė .įieško Dievo.”

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu
voje metams tik 16 litu, pusmečiui S litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:

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

riLV*
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Vietinės Žinios
MILŽINIŠKOS PRAKAL- Norwoodiečiai rengia bend- 
BOS CAMBRIGE’UJE. drą koncertą, ir vakarienę.
Cambridge’aus Draugijų . Lietuvių Socialistų Są- 

Bendras komitetas Lietu- junjungos 133 kuopa ir Lie 
vos Demokratijai ginti va- ‘“v!« DalblnlnklJ Draugijos 
sarto 21 buvo surengęs pra- kuopa susitarusios ren- 
kalbas Lietuvos nepuikiau- koncertą n vakarienę 
somvbės paminėjimui. Pub- »edelioje, i kovo, Lietuviu 
likos dalyvavo labai daug. svetainėje, 13 St. George 
Tai aciu LbS. i1 kuopos
draugų pastangoms. Ačiū 
jiems čia buvo suorganizuo
tas ir bendras komitetas,. „ . . , .
Lietuvos demokratijai ginti. į Įranga visiems bus dovanai. 
J tą komitetą įėjo: Lietuvos; PaJ?15,in^ai Sabaliauskas 
Sūnų Dr-stė, Lietuvos Dūk- n. V. Tumams iš XXorce>te- 
teru ir Sunu Dr-stė. Jaunuo- p? dainuos duetais ir so- 
menės Dr-stė, ALDLD. 8 akompanuojant J. kar- 
kp„ Amerikos Lietuviu Pi r’^lenD1-' \ietlfe5, dąminm- 
lieeių Kliubas, SLA. 371 ir įes, Birute šergaliute ir 
191 kuopos ir Lietuviu So- Bi°ne X eciute, taipgi lmks- 

- - - - ‘ mins svečius savo dainomis

avė. Koncertas prasidės 3 
vai. po pietų, o vakarienė 
nuo 6 valandos. Koncertinė 
programa bus labai įdomi ir

P1CKWICK
ALE

Mergina ar Moteris
Motinai patarnautoja, turi mokėt at
sakyt telefoną. Geri namai ir malo
nios aplinkybės. Nėra sunkių skalbi
nių. Pašaukit: MRS. SEGALL.
Tel. Oeean 1472.

Parsiduoda Farma
130 akerių su visais įrankiais ir 

mašinomis, 13 karvių, 2 arkliai; sa
vininkui mirtis, turi parduot. Galima 
pirkt labai pigiai, nes norima greit 
parduot. Mainytų ir ant namo Bosto
ne. Kreipkitės pas (9)
W1LLIAM A. AMS1E, 21 So. Monroe 
Terrace. DORCHESTER, MASS.

Tel. GEN 3719.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir Šventadieniais 
nno 18 ild 12 ryta.

278 HARVAKD STREET 
kamp. Inman at. arti Central akv, 

CAMBRIDGE, MASS.

cialistu Sąjungos 71 kuopa. . — .. .
Kalbėjo SLA. prezidentas lr zayejanciais bal
ade. F. J. Bagočius, d-ras J. sals- keliatas jaunų mergai-

čių ir berniukų taipgi paro
dys, ką jie gali atlikti dailės 
srityje. Lietuviška orkestrą 
grieš klumpakojį. Kurie no
rės dalyvaut vakarienėj, tie 
turės užsimokėt 50 centų. 
Visus vietos ir apielinkės 
lietuvius darbininkus mes 
kviečiam dalyvauti musų 
šitoj dviejų kuopų rengia
moj iškilmėj. Laukiame sve
čių iš Worcesterio, South 
Bostono, Cambridge’aus ir 
iš kitų kolonijų. Visus kvie
čia LSS. ir LDD. kuopų var
du. P. Kručas.

Visuomet tas Pats!
Visuomet Geras! 

Visuomet Patenkinąs!Repšys, M. K. Sukaskienė iš 
Worcesterio ir “Laisvės” 
redaktorius A. Bimba iš 
Brooklyno. (Dėl vietos sto
kos negalime kalbu turinio 
paduoti.—Red.) Dainavo 
Laisvės choras iš So. Bosto
no, vadovaujant gabiai mo
kytojai Kugel. Jaunuolis 
Longinas Buinvs, pagriežė 
solo ant smuikos; jam a- 
kompanavo gabus pianistas 
Janulevičius. Jaunutis vai
kiukas Edmontas Traknis 
taipgi paskambino pianu.
Duetą sudainavo Al. Audic
kas su Jule Reinardiene: 
jiems akompanavo pianu 
Elena Žukauskaitė. Kaip 
prakalbos
progr 
likai.

Auku 
sos aukos
mui priešfašistinių kalinių 376 Broadway. Pamokos kad galėtų" už kito ištekėtu j°j ir ten buvo “Įšventintas, 
ir jų šeimynų Lietuvoje. būna šeštadieniais nuo 10 Bet kai policija uždarė mo- Tuomet jis buvo atsiųstas 

Pasibaigus prakalboms, ligi 12 vai. dieną. Čia moki- ten kalėjiman ir nuėjo atgal Amerikon kaip misijonie- 
buvo skaitoma rezoliucija, narna lietuvių kalbos, dai- j Simų namus, ji rado viltu- rius darbuotis čia tarp italų, 
kuria susirinkimas priėmė nos, žaidimų ir tt. Mokslas Vėj pasikorusį pati Simą. Jo nes gerai buvo išmokęs ita- 
dideliu entuziazmu. (Dėl veltui. Mokyklą palaiko pa- moteris tuomet buvo iš ka- liškai; bet atvykęs Bostonan 
stokos vietos rezoliuciia na- žangiosios organizacijos ir Įėjimo išleista. Lipant laip- susipažino su savo tautie- 
liekam sekančiam “Kelei- parengimai. tais aukštyn Į Simų butą,, ke- čiais lenkais ir suorganiza-
vio numenui.——Red.) Taigi, kiekvieno susipra- bose vietose ant durų buvo jiems paiapiją, kurioje

X isiem auka\u?iem. var- £ysųQ lietuvio pareiga vra išplautas angliškas žodis pats užėmė klebono v ietą,
de Lietuvos kovotojų už lai- šita o pa<s;naudoti * ir ‘Death.” gi ant paties Simo Nors lenkų South Bostone
svę ir demokratija, tariame Jeįątį g£vo vaikučius pra- daru buvo irėžta: “Death nedaug, tačiau kunigas mo-
nuoširdų ačiū. Koresp. K. kti Hetuvįu kalbos Mes ton.” Policija mano. kad kėjo iš jų pusėtinai pra-

--------------- . neabejotam, jog visi tėvai tuo norėta pasakyti: “Death lobti. Ir lietuvės davatkos
Mirė otepcnas Leikus. norėtu, kad ių vaikučiai, ša- to-night (mirtis šią naktį), daug pinigų pas ji buvo pa- 
Pereitą seredą buvo pa- anglų kalbos, mokėtų ir Iš visų šitų aplinkybių išro- sidėjusios.

laidotas Steponas Leikus, lietuvių kalbų. Tas jiems do. kad Simas buvo nevisai

Parodyk į Tą Kranų

Gaunamas 12 ancų bcnkomls ir pilnom 
kvortom (32 ancų) namų reikalams.

'' ' Brewed by 'HAF^NJ^FFER & CO;, JNC.. -Boston. Mass.' 5REWERS SINCE 1S7C 
V < Į ■ ■ • ......

Lietuvių kalbos mokyklėlė.
Daugelis gal dar nežino, rašo

Kas buvo Simas?
Bostono dienraščiai daug 

anie Simų

Mirė lenkų kunigas Chmie- Kas pametė pinigus, atsi- 
linskis. šaukite.

Pereitą sąvaitę mirė So. Dorchesterio pažangiųjų 
parengime nesenai 

svečių pametė 
juos pametė,

seimvnos

kuris gyveno prie 84 Marine palengvins 
Road, South Bostone. Kūną mokintis, 
lydėjo per Broadvvay kelio
lika automobiliu. Laidotu- Lietuviai
ves tvarkė graborius Bara- mokyklėlę 
cevičius.

ir kitas kalbas sveiko proto ir todėl jo kai 
tinimas buk žmona norėjusi 
jį nužudyti galėjo būt Įsi
vaizduotas dalykas. Kokios 
iis buvo tautos, kol kas dar 
nevisai aišku. Kai kas sako

;avokatalikai 
turi ant 7th st. 

Ten mokina minyškos ir 
mokina daugiau poterių, ne-

Dorchesterio lietuvių vaka
rėlis gerai pavyko.

Pereitą šeštadienį Dor
chesterio Lietuvių Piliečių 
Kliube vėl buvo pasižmonė- 
jimo vakaras. Svečiu susi-

Middlesex apskrity skiriasi gU lietuvių, kalbos
1,202 poros.

Dabartiniu laiku Middle- 
sex pavieto teisman yra Į- 
nešta 1,202 bylų reikalau
jant divorso. Matyt, negar
dus “moterystės sakramen
tas.”

d ė irgi panaši į lietuvišką. 
“Ateities Žiedo ’ mokyk- Bet kiti sako, kad iis buvo 

lą dabar lanko apie 30 mo- latvis, o da kiti ji laikė šve- 
kinių. Bet jų galėtų būti f}u.
daug daugiau. __________

Kad mokykla eitu ranka i Drg. Juozas Valeika sunkiai
ranką su namų auklėjimu, serga

jį buvus lietuviu. Jo pavar- l inko gana daug ir lošdami

Nepamirškite.
Subatoje, kovo 6 vakare, 

slaugė Elzbieta Vilkaitė, 
kalbės apie sveikatą, svetai
nėje 376 Broadtvay, South 
Bostone.

KOX’O 7, nuo 7 vakaro, 
kalbės Lietuvių Salėj, kam- 
pas E Street, apie vėliausius sulIstus

mes prašome visus tėvus, 
kurių vaikučiai mokyklą 
lanko, kaip ir tuos, kurie d a 
mano savo vaikus leisti, su
sirinkti ateinanti sekmadie-

Draugas J. X’aleika yra 
plačiai lietuviams žinomas 
veikėjas. Bet nuo 21 vasa
rio organizacijų susirinki
muose ir pramogose jo jau 

nį, kovo 7, 11 vai. ryto Į 376 į nesimato. Jis sunkiai serga..
Broadvvay. Čia mes turėsim Buvo pašaukti jau net 3 ! Dorchester avė. 
tuo klausimu paskaitą ir ap- daktarai, bet kol kas liga dai 
kalbėsim visus, su mokykla nenugalėta. Mes linkime Į 

klausimus. -Juozui kuo greičiausia pa-
Komitetas svreikti. V. Gegužis.ivykius Ispanijoj. Ypatingai _________ _

moterys turėtų atsilankyti į
minėtus parengimus. 
Vilkaitė iš profesijos 
slaugė ir daug dalvkų 
aiškins moterims.

nes 1•STyra | 
pa- {■

n
XK

Farmeriai ir Gyvuliu 
Augintojai!

5 AUGINK1T ANKSTYVUS VIŠČIUKUS IR KI- 
| TUS PAUKŠČIUS, NES UŽ JUOS GAUSITE DI- 
| DĖSNĮ ATLYGINIMĄ

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

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

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

R. J. VAS1L
409 Broaduay, So. Boston, Mass.

SOUTH BOSTONKafeteria
249 BROADWAY,

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT

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

vintas. Vakarais, specialiai pa-! 
ruošiami užkandžiai.

Puiku patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai Įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie-1 
sėti.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis------------------------------------- 1 I

L St. Liąuor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

pas J. Siaurį, 
arba į Dor

chesterio lietuvių kliubo 
kambarius. 1436 Dorchester 
avė. Rep. B.

DU SVARBUS PA
RENGIMAI.

KOVO 6, subatoje, nuo 8 
vak., Svetainėje 376 Broad-
way, South Bostone, kalbės 
Elzbieta Vilkaitė apie svei

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

Taipgi užlaiko visokių petitų,

MEDICINOS
Telefonas 21824 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
167 SLMMER STREET, 

LAWRENC£, MASS.

DR. G. L. KILLORY
66 Scolley Sunirę, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų Ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
NedMiom, nuo 10 ryt. iki L

TeL So. Boston 2668.* ■
DAKTARAS f

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDELIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitartu.
Seredomis Iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

2*1 BROADVVAY, tarp C ir D et, 
SO. BOSTON. MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.
J. L PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mi

Tel. U niv ėraity MM
Dr. Susan 

Glodienes-Curry
LIETUVI DENTISTt 

/ALANDOS: »-« Ir T-».
678 MassachusetU Avė.,

(PRIE CENTRAL SKVERO) 
CAMBRIDGE, MASS.

katą ir galės pasikalbėt mo- sieninių popierų, plumbingų ir; 
terų reikalais su ja ypatiš- visokiausių geležinių daiktų, 
kai. Bus taipgi gera koncer- Pristatom tavorą į namus. Da
rinė programa. Vilkaitė yra bar galėsime patarnaut visiems 
ALDLD. Centro Moterų Ko- geriausiai ir prieinamiausią kai- 
miteto narė ir dirba slaugės na. Prašome visus užeiti reika- 
profesijoj. lui esant ir persitikrint, kad mu-

tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,
628 Broadway, prie I street, 
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

KOVO 7, nedėlioję, nuo sų 
7 vakaro, Lietuvių Svetainė- " 
je, kampas E ir Silver Sts.,
So. Bostone, bus prakalbos 
apie vėliausius įvykius Ispa
nijoj. Kalbės slaugė Vil
kaitė.

Kadangi Vilkaitė jaunys
tės dienose dirbo fabrikuo
se, vėliau mokinosi, o dabar 
dirba slaugė profesijoj, tai

kortomis visi smagiai pra
leido laiką. Kliubas dėkoja 
visiems kaip už gausiu atsi
lankymą, taip ir už suauko
tas dovanas laimėjimui.

Mėnesiniai Kliubo narių jai darbininkų ir profesio- 
susirinkimai būna kiekvie- nalių moterų reikalai gerai 
no mėnesio pirmą penkta- žinomi. Todėl nėra abejo- 
dienį. Sekantis susirinki- nės kad ji paaiškins daug 
mas Įvyks 5 kovo. Kurie da svarbių dalykų. Prakalbas 
nepriguli, gali ateiti ir piisi- rengia ALDLD. 2-ros kuo- 
rašyti. Tik 50 centų įstoji- pos Moterų skyrius. Visus 
mo. Kliubo adresas: 1436 kviečia dalyvauti.

Rep. B. RENGĖJAI.

Oil Burneriai
Reikalinga gero išvaly mo nors sykį į metus, o kai- 
kada ir tankiau. Turėk šilumą, kada reikia.
Sučėdysi laiką ir pinigus turėdamas

OIL BURNERĮ GERAI IŠVALYTĄ.
Jis greičiau užsidegs, mažiau aliejaus suvartos ir 
duos geresnę šilumą.

Durnai ir smarvė yra priežastim išdegusių knatų 
iš anglių užkištos skylės ir paipos. Pataisyk tuojau.

PARDUODAM OIL BURNERIUS, IDEDAM 
PATAISOM. DARBAS GVARANTUOTAS.

IR

Radio programa.
Ketvirtadieny, kovo 4 d., 

per stori XVMEX (1500 kil.)
8:30 vakaro.

Sekmadieny, kovo 7, pro
grama per tą pačią stotį, 
kaip 9:30 ryto.

1. Melody K ings orkestrą 
iš Worcesterio:

2. So. Bostono Laisvės
choras, vadovaujant Izabe- - fpamic ro7fna<«
lei Jarmolavičiutei: | FRANK ROŽYNAS g

3. J. Rainardienė ir A. | LAKESIDE FARM, RAYNHAM, MASS.
Audickas padainuos duetų, 5 Ištirkite kaip mes galime parduot geresnius paukš | 
akompanuos Elena Žukaus- | ^jus žemesnę kainą! |
k lutė. ŽJ' >: K)f$OV^r,į(S'K.'xX'JS:« > V- xk s; x

Norint greito patarnavimo, pašaukite arba užeikit

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOL'-th Boston 4649.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadvvay) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movcrs)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiura, kaina prieinama. 

326 BR0ADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU

BAY VIEW
i MOTOR SERVICE ',!

TelephoM 
So. Boston

1058
I i

Norint išsigydyt nuo viso- j J 
kių kraujo, nervų, odos ir' - 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumor.<’o,

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

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad ' 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį menesį duodamas dovanai.

DR.GRADY32},;™*' s*į
Valandos: Utar., KeL, Sub. nuo
10—12 ryfe> nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

A

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Automobilio* ir 
Trokus' visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo viota: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mass.




