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Kunigui Įdėjo Negy
vo Žmogaus Akį. 
Associated Press žinių a- 

gentura iš San Francisco, 
kad šiomis dienomis tenai 
buvo padarytas tikras ste
buklas, tik ne kunigas jį pa
darė, bet medicinos dakta
ras kunigui. Kunigas Anto
nio Santandreu buvo nete
kęs regėjimo. Jisai lankė mas Hitlerio žygį į Austriją, 
visokias “stebuklingas” vie-, vokiečių konsulatas čia šį 
tas ir meldėsi, bet, žinoma, I panedėlį iškabino per savo 
tas nieko negelbėjo. Galų 
gale vienas chirurgas pasi
siūlė įdėti jam kito žmo
gaus akį. Kadangi iš gyvų
jų niekas neatsirado, kas 
norėtų savo akį kunigui pa
aukoti, tai daktaras panau- j 
dojo urnai mirusio žmogaus 

_ __  .... .. aki- Operacija pavyko ir 
pravesti Austrijoj, leisda-' kunigas jau ^galįs matyt, 
mas žmonėms pasisakyti, ar 11 11 1J d 1 Vili tz . • • .____ T Y * i 1 4 4

taiori aišku Ule pritaria Hitlerio naciz- . , . 
pamalu. ivcrxao ---------- —r------------------------ - . &1 : kl]vpą ąno-aIvntflS 1)3- matyti SVieSą,, kad Hitleris da- Čekoslovakiją stoja ir Fran- kad jos tarnautojai neŲvir-'tiesrMi;ss0^njy8I4ii Jik- daiktus ir galįs net spalvas

™ nes vds euzija. Socialisto Bliumo su-'simnkai negali but,fasmi-. atskirti vieną nuo kitos. , . .
tik kelios dienos'jisai užtik- ’ dalytoji nauja Liaudies nes diktatūros medalių ne-1 Į1 į toki“ bahavma-1 Na. o tegul gi šitokj ste-| 21 teisiamųjų, 

J ■ -- Fronto valdžia jau pareis-botojo,, Jeigu pp. Vmik^s P'yęsu padalyti --1“......
kė, kad jei Vokietija žengs ir VUaiUs viešai ų medalių koks nors kapucinai!

’ i žingsni to- neatmes, tai Pildomoji Ta- (Ausuįjos Kataiika! namzmo i
karas. >'yba turėtų pareikalauti,! uęno11- Bet Hjtlens nelau-
užerobimas bu- kad jiedu tuoj iš SLA. cent-|ke’ k°J toks. balsayirnas 1- 

• • ■ įvyks. Jis tuoj įsiveržė Aust-
( riįon, nuvertė šušnigo vai-Į. 
! džią ir paskelbė, kad Aust- neša,

Mussolinis Siunta 
Prieš Hitlerį.

Gali suirti vįsa “Romos- 
Berlyno ašis.”

Iki šiol fašistai sakydavo, 
kad vienybė tarp Romos ir 
Berlyno, tai ašis, apie kurią 
turi suktis visa Europos pd-» 
litika. Bet dabar išrodo, 
kad šita “Romos-Berlyno 
ašis” gali suirti, nes Hitle
ris biauriai apgavo savo 
mokytoją Mussolinį. Pasta
rasis žiurėjo į Austriją kaip 
Italijos kąsnį, o tuo tarpu tą 
kąsnį prarijo Hitleris. Nors 
oficialiai Mussolinis Hitle- 

Be to, labai įkirion padė-!r.\° sveikina, bet iš- 
_ ___ __________ ____,__ ________  tin pastatoma ir SLA. Pil-!tlkriPa Jlsai ff^ezia danti- 

viena armija’’, vieni pinigai, I žytas vokiečių kanuolėmis. domoji Taryba, nes prieš mio^ taTiilebisci- 
Ir iis davė sunrasti kad se- la dabar kįla klausimas,' . , ’ J J5. ~ Pkautis žygisii čeko- kaip j tuos ' medalius rea-’,^ kur, šusnigas norėjo 
Slovakiją. guoti. Juk Susivienijimas

.vo Bet Čekoslovakija atsa- yra nepolitinė ir nepartinė 
Niekas kė, kad ji nepasiduos. Už organizacija, t _ . . •

Vokietijos Militaristai 
Nuvertė Austrų Valdžią
APIE 2.000 VALDININKU [jos, kur katalikybė yra per- 

AREŠTUOTA. (sekiojama. Tiktai protesto- 
į nai fašistai Austrijoj stojoAustrija prijungta prie Vo

kietijos. Prancūzai gelbės 
Čekoslovakiją.

Vokietijos militaristai pe
reitą sąvaitę įsiveržė Aust
rijon, nuvertė jos valdžią, 
valdininkus sugrudo į kalė
jimus ir paskelbė, kad Aus
trija, kaip valstybė, nusto
ja gyvavus. Ji prijungiama mėgins atsistoti Vokietijai 
prie Vokietijos. Dabar bus skersai kelio, tai bus sudau-

už Hitlerį. Taigi jie dabar 
ir areštuoja “popiežiaus” 
fašistus.

Nuvažiavęs Austrijon Hit
leris išrėžė prakalbą, kad 
dabar “jokia spėka pasau
ly nepajudins Vokietijos.” 
O generolas Goeringas pri
dūrė, kad jeigu kas dabar

Vitaitis ir Vinikas— 
Smetonos “Kava

lieriai.”
Lietuvos fašistų organas 

“L. Aidas” padarė kai ku-' 
riems Amerikos lietuviams 
daug nesmagumo. Jis pra
nešė, kad šiomis dienomis 
Smetona apdovanojęs me
daliais “Tėvynės” redakto
rių p. Vitaitį ir SLA. centro 
sekretorių p. Viniką. Dabar 
pp. Vinikui ir Vitaičiui bus 
sarmata ir akis parodyti lie
tuvių tarpe. Juk visi juos 
pirštais badys ir Smetonos 
“kavalieriais” vadins.

Prancūzijoj vėl Susidarė 
Liaudies Fronto Valdžia
Sudegino Vokiečių
Konsulato Svastiką.
St. Louis, Mo. — Švęsda-

SOCIALISTAS BLUM 
VADOVAUJA.

viena tvarka ir vienas “tau
tos vadas”—Hitleris.

Šitas Vokietijos nacių žy
gis sukrėtė Europą iki jos 
giliausių pamatų, 
nesitikėjo, 
bar puls Austriją.

langą fašistišką vėliavą su 
kabliakryžium (svastika). 
Neužilgo konsulas išgirdo, 
kad susirinkę ties jo konsu
latu žmonės ploja rankomis 
ir juokiasi. Jis dirstelėjo per 

j langą ir pamatė, kad jo vė- 
1 liava liepsnoja. E______
liko tik jos kotas.

Kabinetan ineina 15 socia
listų, 15 radikalų-sociali- 

stų ir keliatas kitų.
Pereitą sąvaitę Francuzi- 

ja išbuvo 4 dienas be jokios 
valdžios. Buvęs Chautempso 
kabinetas ketvirtadienį re
zignavo, 
kviestas
Blum negalėjo naujos vy
riausybės sudaryti iki ne- 

Bematant dėldienio vakaro. Jis bandė 
■ įtraukti visų partijų atsto- 

_ | vus ir sudaryti tikrą koalici-
• hnt mafut tnc nowlrn

o prezidento pa- 
socialistų vadas

,. Nors jo regėjimas nesąs la- Maskvoj Sušaudyta Ją’ bet’- ta‘s. PaVyko> hoi oieLnc tani’nn iic o-oiio _ nes susidarė Liaudies Fron-bai aiškus, tačiau jis galįs 
judančius

rino Austrijos premjerą Šuš- 
nigą, kad Vokietija “garan
tuojanti” Austrijos nepri- 

' klausomybę.
Gavęs šitokią “garanti

ją,” šušnigas pradėjo ruošti 
plebiscitą, kad Austrijos gy
ventojai patys nubalsuotų, 
ar jie nori nacių valdžios 
Austrijoj, ar ne. Ir kai tik 
tas balsavimas turėjo įvyk- 
tj, Hitleris pakele pratektą 
ir pareikalavo, kad plebis
citas butų tuojaus atšauk
tas. šušnigas da nespėjo 
duot atsakymą, kaip Vieno
je nusileido Vokietijos karo 
lėktuvas ir ginkluoti naciai 
pristatė Šušnigui Hitlerio 
ultimatumą, kad jis tuojaus 
rezignuotų ir užleistų val
džia Austrijos naciams. Šito 
neišpildžius, 300,000 vokie
čių kareivių su tankais ir or
laiviai tuojaus užimsią Aus
triją.

Bet hitlerininkai nelaukė 
net pakol šušnigas rezig
nuos. Jau tą patį vakarą 
1.000 vokiečių kareivių, su
sėdę į šarvuotus trokus, įsi
veržė Austrijon.

Matydamas, kad priešin
tis butų bergždžias darbas, 
šušnigas paskelbė rezigna
ciją ir paliko Austriją na
ciams. Kur jis yra dabar, 
tikrai nežinia. Vieni sako, 
kad jis pasprukęs Vengri- 
jon, o kiti tvirtina, kad na
ciai jį sučiupo ir uždarė ka
lėjimam Iš viso jie suėmę 
jau apie 2,000 buvusių Aus
trijos aukštų valdininkų.!

nes vos euzija. Socialisto Bliumo su- šininkai negali but fašisti- 
nauja Liaudies nės diktatūros medalių ne- 

Fronto valdžia jau pareis-’siotojai. < .

da nors vieną žingsnį 
liau, tai bus karas.

Austrijos i ___
vo labai skaudus moralisji'O rezignuotų, 
smūgis 
valdžiai,

reakcinei Anglijos - ------------
kuri taip negrą- Ispanijos MaiŠtinin- 

žiai pataikavo Vokietijos 
fašistams, sakydama, kad — ----- ------- -----
su jais galima susitaikyti ir mejimUS.
užtikrinti Europai taiką. t ....
Kai tik Anglijos atstovas v Ispanijos respublikos prie- 
Halifax nuvyko Berlynan sal» matJrL susilaukė dau- 
tartis apie “taiką,” naciai g3au. Pa.galbo?. Ital,J0S ir 
tuojaus pagrobė Anstriją. O : Vokietijos fašistų, nes pai
kai Londonas pareiškė dėl kutinemis dienomis jie pia- 
to protestą, tai Berlynas at- f eJ°. smalkiai pulti demo- 

, _ zz-vt7! •'*1 F i vAomni 11 I/’ao mrnn-sake: “Nekiškit 
sies. Austrija yra musų rei
kalas.”

Gavusi nuo fašistų per 
nosį, dabar Chamberlaino 
valdžia jau sako, kad prieš 
Vokietijos jėgą Anglija turi 
statyt savo jėgą. Reikia, 
girdi, kuo greičiausia didint 
karo laivyną ir reikia įvesti 
visiems Anglijos piliečiams 
privalomąją 
tarnybą.

Senai jau 
džia nebuvo 
kioj kvailoj 
dabar.

18 Bolševikų.
Didžioji oolitinė byla liktai

to valdžia, kurion įneina 
_____  .. ......... i kairesnės partijos. 

(Maskvoje jau pasibaigė. Iš ^są 15 socialistų, 15 socia- 
21 tcisiar.-.u’u, 18 nuteista hstų-radikalų, 3 socialistai 
mirti. Jie prašė Stalino, kad yęP^y.k0,1133,. a. pora kito- 
pasigailėtu ir dovanotu kllL I SI skaičių įneina ne tik 
jiems gyvastį, bet jis jų pra- patys ministerial, bet ir jų 
šymą atmetė. Manoma, kad padėjėjau j i 
dabar jie jau sušaudyti, nes ,^aiP lsl’°do is telegramų, 
Sovietų Rusijoj nuteistiems tai komumątai į šitą kabine- 
mirti neduodama ilgiau gy- tą neineina. Ar jie patys at- 
venti, kaip 72 valandas, o slsakč valdžioje dalyvauti, 
jie buvo nuteisti jau pereitą ar Blumas turėjo juos dėl 

jsubatą. Taigi juos sušaudė . ..............
' turbut.šį utarninką.

Gyvi išliko tik trys: bu
vęs Francuzijoj ambasado
rius Rakovskis, buvęs pre
kybos delegacijos Berlyne 
narys Besonovas ir širdies 
ligų specialistas prof? Plet- 
niovas. Šitie trys nuteisti 
kalėjiman — pirmas dvide
šimčiai .metų, antras pen
kiolikai, trečias dvidešimts I t.vt, Blumas 
penkiems.

Bucharinas, L.,____  „ _ . ..
kiti senieji bolševizmo šulai Naujoji Liaudies Fronto 
nuteisti sušaudyt užtai kad vyriausybė i tuoj paskelbė, 
norėjo Staliną nuversti.

MIRĖ ADVOKATAS 
DARROW.

Pereitą nedėldienį Chica- Be to, ji mėginsianti sustip- 
goje mirė 80 metų amžiaus rinti savitarpės pagalbos su- 
susilaukęš Clarence Dar- tartis su Lenkija, Rumuni
row, garsusis Amerikos ad- ja, Jugoslavija ir Sovietų 
vokatas, didelis laisvama- Rusija, 
nis, filozofas ir humanita- Dabartinė Francuzijos su
ras. Jis gindavo daugiausia tartis su Čekoslovakija Ša
tuos, kuriuos persekiodavo ko, kad Francuzija eis pa- 
reakcija. Kitam numeiy pa- starajai į pagalbą tik tada, 
rašysime daugiau apie jį. kai trečia valstybė pradės 
iFMkriiną MiNKTFPK ;prieš Čekoslovakiją karą.

Bet vokiečiai gali veržtis ir 
be karo. Jie gali propagan
dos keliu sunacinti Čekoslo
vakiją, taip kaip jie padarė 
su Austrija. Taigi Blumo 
valdžia nori papildyti sutar
tį su Čekoslovakija taip, 
kad butų galima duoti pas
tarajai pagalbą prieš bet 
kokią fašistų akciją.

Paryžiuje turima žinių, 
kad už kelių savaičių Berly
nas planuoja jau siųsti Če
koslovakijai ultimatumą ir 
reikalauti gyvenantiems te
nai vokiečiams “pilnos au
tonomijos.”

AR ATVAŽIUOS VOL
DEMARAS?

Sandariečių organas pra- 
, kad tūli chicagiečiai 

spaiujun iriutfiLinui- rija'f]ab‘ai- lieka Vokietijos nori pakviesti Amerikon 
kai Skelbia Lai- (dalis. Voldemarą kaip tikrąjį

i Manoma, kad Italija da- tautininką, kad jis papasa-
1 . . _ •!_____________ •_ T 2 _ A._______

Žinoma, Voldemaras ga
lėtų papasakoti amerikie
čiams įdomių dalykų. Pa
vyzdžiui, jis galėtų paaiš
kinti, 'kaip jis planavo su 

Ihitlerininkų pagalba nuver
gti “tautos vadą” Smetoną, 
ir kaip Smetonos žvalgyba 
sučiupo jį už apykaklės ir 
uždarė dvylikai metų į 
“tautišką džėlą.”

Bet klausimas, ar jis no
rės apie tokius dalykus pa
sakoti? Antras klausimas, 
ar norės jį Smetona išleisti?

ŽYDŲ KONGRESAS ŠAU
KIASI Į TAUTŲ LYGĄ.
Pasaulio Žydų Kongveso 

pildomoji taryba Ženevoj 
atsišaukė į Tautų Lygą ir 
visas civilizuoto pasaulio 

!valdžias, prašydama pavar- 
savo įtaką užtarimui

bar gali padaryti sąjungą su kotų čia jiems apie Lietuvą.
Anglija ir Frabcuzija prieš * V~,J 
Vokietiją. Jeigu taip įvyk
tų, tai “Romos-Berlyno a- 
šis” ištikrujų butų sunai
kinta.

savo no-1 kratinės respublikos gynė
jus ir giriasi “dideliais lai
mėjimais.” Šį panedėlį jie 
paskelbė jau prasilaužę per 
Aragono apsaugos linijas ir 
paėmę Alcanizą. Tuo budu 
jiems belieka jau tik 50 my
lių iki Viduržemio juros pa
kraščio. Jeigu jiems čia pa
vyktu juros pakraščio pa
siekti, tai lojalistų Ispanija 
butų perskelta pusiau. Res
publikos gynėjams tuomet 
butų daug sunkesnė kova 
su priešu.

kariuomenės

Anglijos val- 
atsidurusi to- 
padėty, kaip

POPIEŽIUS ŠAUKIASI I 
HITLERĮ.

Šį panedėlį popiežius at
sišaukė į Hitlerį, kad jis ne
persekiotų Austrijos katali
kų, kurių tenai esą 6,000,- 
000. Kai popiežiaus bernas 
Dollfussas 1934 metais ka- 
nuolėmis griovė Vienos so
cialdemokratų namus, tai 
popiežius netik neprotesta
vo, bet prisiuntė tam žmog
žudžiui medalį. Bet jis ne
nori, kad Hitleris padalytų 
tą patį jo katalikams.

kokių nors priežasčių ap
lenkti, kol kas neaišku. I

Įdomus dalykas, kad šita
me kabinete matome ir pro
pagandos ministeriją, kurios 
priešaky pastatytas Ludovic 
Frossard. Tai yra visai nau
jas dalykas Francuzijoje. 
Iki šiol tik totalitarinėse 
valstybėse propagandos mi
nisterial buvo skiriami. Ma-

> yra nusistatęs 
vesti kovą prieš fašizmą vi- 

Rykovas ir sa’s galiniais budais.

kad ji nieko nelaukdama 
pradėsianti karą prieš Vo
kietiją, jeigu pastaroji kė
sinsis pulti Čekoslovakiją.

OGPU VIETĄ UŽĖMĖ 
NKVD.

Slaptoji Sovietų Rusijos 
policija iki šiol buvo rašo
ma keturiomis raidėmis — 
OGPU. Tai buvo inicialai 
keturių žodžių: “Objedi- 
nionnoje Gosudarstvenno- 
je Političeskoje Upravleni- 
je” (Jungtinė Politinė Val-

LENKAI PAKILĘ 
PRIEŠ LIETUVA.
Vilniaus krašto pasieniu 
jau vyksta susirėmimai.
Kovo 15 dieną Londone 

gauta iš Vilniaus žinių, kad
Būvi Austrias 'nreziden I [stybės Valdyba')“
rsuvęs ausiujos pieziaen |jau pasidėjo mūšiai ir is p ■ ■
tas Miklas irgi esąs arestuo-|abiejų pusiu ■ ■
tas.- 1' ' ’

Visa tai įvyko tuo laiku, to7Hnėkos“Te7kiioi'tauti- ?aS T?™ kai kitos Europos valstybės niai fašistai ruošiį dideles rakiės^1 žodžiu" P"'mU 
m1s° Sori1tuSRSiiVi?a šaudė demons^ijas P/ie.š TLieįa- Komissariat 
mis. boyietų Kusija_sauue vą ]r reikalauja, kad Lenki- nvni Dielam” (Liaudies Ta- 
Francuri o^ risa^’nebūvi j°s#rmiJa tu°J eitų ir L.,žim- ryba Vidaus Reikalams), 
rianeuzijoj V1®ai nebuvo įu Kauną. Žinios priduria, — - • -- ...
valdžios, nes Chautemps o kad šį antradienį, 15 kovo, 
kabinetas buvo rezignavęs, Varšuva jau žadėjo siusti 
o naujoji vyriausybė d a ne- Lietuvai ultimatumą.

o mūšiai ir is 
pradėta sku-

Dabar skaitom telegra
mose, kad tos OGPU parei-

hiai koncentruoti ginkluo- gas atlieka jau NKVD. Tai

buvo suorganizuota. Gi 
Anglija buvo tik ką pašali- LONDONE DIDELĖS DE-
nūs savo prieš-fašistinį už-| 
sienio reikalų ministerį | 
Edeną ir buvo bepradedan
ti su Mussoliniu ir Hitleriu 
deiybas “Europos taikai 
stiprinti.” Todėl nebuvo kas 
galėtų greitai šitam smurtui 
pasipriešinti.

Reikia pasakyti, kad Aus
trija buvo taip pat fašistinė 
valstybė, kaip ir Vokietija, 
bet Austrijos fašistai yra 
Romos katalikai ir todėl ne
norėjo dėtis prie Vokieti-

“Narodnyj 
po Vnutren-

' Tai jau trečias slaptosios 
policijos vardo keitimas. Iš 
pat pradžių buvo “črezvy- 
čajka,” arba VČK.

PATARIA AMERIKAI 
NESITRAUKT IŠ FILI

PINŲ.
Filipinų komisijonierius 

McNutt pasakė Washingto
ne, kad ši šalis neprivalo 
klausyti tų filipiniečių, ku
rie reikalauja sau “nepri- 

Jeigu mes

MONTSRAC1JOS.
Londone paskutinėmis 

dienomis eina didelės de
monstracijos. Gatvėse ren
kasi tūkstantinės minios ir 
šaukia: “Šalin fašizmą!” 
“Šalin Chamberlainas!” ri 
Chamberlainas, tai dabartį- i klausomybės?’ < 
nis Anglijos ministerių ka-1 duosime Filipinams nepri- 
bineto pirmininkas, kuris klausomybę, jis sako, tai te- 
mėgino sudaryti sąjungą su nai prasidės kruvinos pio- 
fašistinėmis valstybėmis vynės ir galų gale Filipinai 
prieš Sovietų Rusiją. atsidurs Japonijos rankose.

TRYS SOVIETŲ GENE
ROLAI NEMALONĖJ. itotl -

Amerikos laikraščiu ko-' Austnjos žydų, kunuos hit- 
•g | lenmnkai jau pradėjo mu-respondentai praneša 

Maskvos, kad Stalino val
džios nemalonėn patekę da 
trys aukšti armijos valdi
ninkai. Vienas jų esąs mar
šalas Jegorovas, vyriausis 
Raudonosios Armijos va
das, kitų dviejų pavardžių 
dar nesą galima skelbti.

TROCKIS NEŽUDYTU 
STALINO.

Trockis Meksikoj sako, 
jog Stalinas be reikalo gi
riasi, kad 1918 metais Bu- 
charinas norėjęs nužudyt jį 
ir Leniną. Tokio tikslo Bu- 
charinas negalėjęs turėti, 
nes Leniną jis mylėjęs “kaip 
vaikas motiną,” o Stalinas 
tuomet buvęs “tokia menka 
figūra,” kad žudyti jį nebū
tų buvę jokio tikslo.

PAINFORMAVO WASH- 
INGTONĄ, KAD AUST
RIJOS JAU NEBĖRA.
Vokietijos ambasadorius 

Hans Dieckhoff šį panedėlį 
formaliai painformavo Wa- 
shingtoną, kad Austrijos 
valstybės jau nebėra. Ji 
esanti prijungta prie Vokie
tijos ir nuo šiol skaitysis 
kaip Vokietijos dalis.

šti.
SUSTOJO “ECHO DE 

PARIS.”
Ėjęs per 50 metų, pereitą 

sąvaitę užsidarė “L’Echo de 
Paris,” vienas didžiųjų Pa
ryžiaus dienraščių. Jis nete
ko skaitytojų dėl savo reak
cinės pakraipos. Jis buvo 
tiek sujuodašimtėjęs, kad 
piestu stojo prieš Francuzi- 
jos karo sutartį su Sovietų 
Rusija.

SUSEKTA SĄMOKSLAS 
PRIEŠ KUBOS VALDŽIĄ.

Kuboje, netoli nuo Hava
nos, kariuomenė užpuolė 
nakties laiku slaptą val
džios priešininkų susirinki
mą, kur buvę daromi planai 
valdžiai nuversti. įvyko 
susišaudymas. Užmušti 
susirinkimo dalyviai, du 
jų karininkai.

VOKIETLJOS~DIDIKAI 
REMIA ŽYDUS?

Nežiūrint nacių persekio
jimo, kai kurios žydų fir
mos Berlyne gerai verčiasi. 
Naciai dabar sakosi susekę, 
kad žydus remia vokiški 
aristokratai.

4 
iš

rašysime daugiau apie jį.
LENKIJOS MINISTERIS 

PAS MUSSOLINI.
Lenkijos užsienio reikalų 

ministeris Bėk nuvyko Ro-, 
mon su Mussoliniu pasisvei
kinti. Mussolinis užfundijo 
jam pietus. Paskui karalius 
pasikvietė Beką ant vaka
rienės. Matyt, Lenkija bus 
įtraukta į fašistinių valsty
bių sąjungą prieš Sovietų 
Rusiją.
SO. GARDNERY SUDEGĖ 
DABUŽINSKIŲ NAMAI.

So. Gardner, Mass.—Šio
mis dienomis čia sudegė lie
tuvių Dabužinskių namai. 
Feliksas Dabužinskis serga 
ir gulėjo lovoje, kuomet jų 
namas užsidegė. Lauke tą 
dieną čia labai šalo, buvo 
žemiau zero, ir ligonį reikė
jo nešti laukan per tokį di
delį šaltį. Jis buvo paguldy
tas pas Tamulynus. Namas 
sudegė iki žemės ir $4,500 
nuėjo su durnais.

SPROGO NITROGLICE
RINO DIRBTUVĖ.

Lafayette, Pa. — Pereitą 
sąvaitę sprogimas čia sunai
kino nitroglicerino dirbtu
vę. Du darbininkai buvo 
užmušti.

Maskvos “Izviestijos” ir 
kiti laikraščiai aštriai pa
smerkė Vokietiją dėl Aust
rijos pasiglemžimo

PER AUDRĄ ŽUVO 25 
ŽMONĖS.

Iš Kalkutos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę per aud- 
ią Indijoj 25 žmonės’buvo 
.užmušti ir 45 sužeisti.
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KAIP KAPITĄLISTINĖS 
MAISTO KOMPANIJOS

NUODIJA ŽMONES.
“N. Gadynė” išspausdi 

no D-ro A. J. Gusseno strai
psnį, kuris parodo, kaip A 
merikos kapitalistai nuodi 
ja žmones.

Maisto ir vaistų kompa
nijoms pirmoj eilėj rupi ne 
žmonių sveikata, bet save 
kišeniaus pelnas. Tai pate 
vyriausis kapitalistinės sis 
temos tikslas.

Kad pelno butų daugiau 
maistas ir vaistai turi bu 
gaminami taip, kad jie ga 
lėtų ilgai stovėti ir nepages
ti, nes jei pages ir reikės iš
mesti, tai pelnas nukentės.

Bet kaip padaryti, kao 
maistas sudėtas į dėžes ga
lėtų ilgai stovėti ir nepa
gesti? Reikia pridėti arše
niko ar kitokių nuodų.

Šito pasekmėj Amerikoje 
baisiai daug žmonių gauna 
viduriuose vočių, vėžio ir 
kitokių ligų.

Inkstų, širdies ir kitos li
gos taipgi dažniausia buna 
padaras nuodų, kurių buna 
pridėta į “kenuotą” (pre- 
zervuotą) maistą.

Chicagos universiteto bak
teriologijos profesorius 
Edwin Jordan sako:

“Maistas, gamintas su 
minių nuodų prezervais, 
pastaruosius kelis metus žy
miai padidino Įvairių vidurių 
ligų skaičių. O labiausia inks
tų, kraujo ir pilvo ligų. Tą 
faktą patvirtina Metropolitan 
Life Insurance Kompanija. 
Jos statistinės žinios rodo štai 
ką: Mirtingumas nuo vėžio 
(cancer) 1930 metais padidė
jo 7 nuoš., o 1932 metais net 
iki 9 ir pusė nuošimčių.

"Visa tai kone išimtinai pa
eina nuo maisto ir vaistų, kur 
yra vartojamas aršenikas, 
kaipo prezervas maistui.”

Toliau ’ D-ro 
straipsny skaitom 
kad—

“Tur but niekur 
šioje šalyje šeimininkė 
taip laisva nuo savo virtuvės. 
Valgio gaminimas jai darosi 
praeities dalyku. Paėmus tele
fono šauktuką ji kreipiasi Į 
krautuvę, iš kur greitu laiku 
viskas jai pristatoma. Bet di- 
džiumoje atsitikimų josimalš-i 
tas jau iš anksto esti susortuo- 
tas — popierinėse, dėžutėse, 
stiklinėse konkqse ar skardi
nėse. Tas daroma, kad atrody
tų gražiai ir sanitariškai, žiū
rint išorinės pusės. Bet viduje 

i gali būti paslėpti įvairus che
minių prezervų nuodai.”
Nuodais yra užtaisomi vi

sokie maisto produktai: 
džiovintos slyvos, apriko- 
tai, pyčės. Kad palaikius 
gražią jų spalvą ir apsaugo
jus nuo kirmijimo arba pe- 
lėjimo, vartojamas 
phur dioxide gas.”

Visokie “branai,” 
kios “eriseos,” visokie 
tiniai riebalai kepimui yra 
garsinami kaip “sveikiausis” 
ir “parankiausis” maistas, 
bet nepasakoma, kad jis 
yra tikriausia liga vidu
riams ir galų gale ankstyva 
mirtis.

Dr.

che-
per

Gusseno 
pastabą,

kitur, tik 
liko

sul-

viso- 
dirb-

“nekultūringumas.”
Bet, vietoj mokinti kitus 

“kulturingumo,” p. Vitaitis 
turėtų geriau pasimokinti 
ietuvių kalbos. Juk redak
toriui, kuris už “lietuvišku
mą” yra apdovanotas “ka
valierišku ordinu,” neleisti
na darkyti savo kalbą to
kiais žargonais, kaip “buki
me kultūringais žmonėmis.” 
Lietuviškumas reikalauja 
rašyti: “bukime kultūringi 
žmonės,” o ne “kultūrin
gais žmonėmis.”

ir

AR TIK NEBUS ATIM
TAS MEDALIS?

Lietuvos laikraščiai jau 
paskelbė naujos Smetonos 
konstitucijos turinį. Apie 
piliečių “laisvę” tenai pasa
kyta taip:

“Valstybė saugo piliečių 
suomeninio veikimo laisvę, 
pač spaudoje, draugijose
susirinkimuose, žiūrėdama, 
kad jis nebūtų veikiamas 
kenksminga Valstybei kryp
timi.”
Šitokia “laisvė” pasirodė 

juokinga net p. Vitaičiui, ii 
10-tame “Tėvynės” numery 
jis rašo: |

“Vadinasi, valdžia Lietuvos 
piliečius, kaip mažus vaikus, 
pridabos, kad jie nepaklystų 
visuomeninėje veikloje ir leis 
jiems veikti tik tie, kiek val
džiai bus reikalinga ir naudin
ga. Taigi, naujoje Lietuvos 
konstitucijoje piliečiams žo- , 
džio, spaudos, susirinkimų ir 
draugijų pilnai garantuotos 
laisvės nėra. Pavyzdžiui, A- 
merikoje šias piliečių laisves 
tegali susiaurinti ar laikinai 
suspenduoti tik teismas už | 
tam tikrus nusikaltimus Įsta
tymams. Valdžios organai 
konstitucijoje garantuotų pi- 
piečiams laisvių negali siau-1 
rinti, nei varžyti.

“Gaila, kad naujoje Lietu
vos konstitucijoje jos piliečiai 
tokių pilietinių teisių ir lais
vių neturi. Amerikos lietu
viams tiesiog nesuprantama, 
dėl ko Lietuvos gyvenimo šei
mininkai taip bijo savo pilie
čių ir todėl stengiasi kiek ga
lint jų pilietines laisves var-

Na, kažin ar Smetona ne
atims iš p. Vitaičio medalį 
už šitokį parašymą?

JAUNIMO ŽURNALAS 
IŠEISIĄS BALANDŽIO 

MĖNESĮ.
Amerikos lietuvių pažan

gusis jaunimas ruošiasi leis
ti savo reikalams anglų kal
ba žurnalą’, kuris vadinsis 
“Voice.” Iki šiol buvo ren
kama prenumerata. Buvo 
nusistatyta surinkti bent 
1,000 skaitytojų, kas duotų 
$1,500 kapitalo ir užtikrin-

“BUKIME KULTŪRIN
GAIS ŽMONĖMIS.”

Šitaip yra užvardintas i 
pirmutinis “Tėvynės” eo'i- j 
torialas 11 kovo laidoj. Ir ji 
kartoja tą savo “bukime 
kultūringais žmonėmis.” per 
visą savo straipsnį.

Kaip rodos, p. Vitaitis 
užsimanė “kulturingumo”• 
dėl to, kad pažangioji musų I 
spauda iškėlė aikštėn slaptą 
fašistų mitingą Susivieniji
mui užgrobti, kuriame daly
vavo ir pats p. Vitaitis. Jo 
akimis žiūrint, šito sąmoks
lo atidengimas yrą didelis

Čia parodytas naujas nacių ministerių kabinetas Vienoje. Iki šiol buvęs premjeras 
Schuschnigg stovėdamas sako atsisveikinimo žodi. Dabar jis, rodos, jau areštuotas, 
kam priešinosi Hitlerio agentams.

Lietuviškų Ordinų
Klausimu

Šią sąvaitę žurnalo leidė
jai mums praneša, kad 
“Voice” išeisiąs jau apie 15 
balandžio. Nors užsibrėžta 
kvota da nevisai pasiekta— 
iki šiol esą sukelta apie 
$1,330 pinigų — tačiau ma
noma, kad iki 15 balandžio ' 
suplauks ir likusi suma.

Butų gerai, kad visuome
nė musų jaunuolių darbą 
paremtų. Parama gali but 
visokia, bet geriausia, tai 
paties žurnalo platinimas. 
Už $1.00 galima parsitrauk
ti 10 egzempliorių ir išpar
duoti juos po 15 centų.

Adresas: Publishers 
the Voice, P. O. Box 
Sta. W, Brooklyn, N. Y.
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ŠNIPŲ TIKSLAS.

SUOMIJOJ STIPRĖJA DEMOKRATIJA.
Vasario 2 d. Helsinky iš

kilmingai buvo atidarytas 
Suomijos seimas. Jo pirmi
ninku ir pirmininko pava- 

| duotojais išrinkti, prisilai- 
i kant parlamentarinių tradi
cijų, tie patys asmenys, ku
rie tose pareigose buvo ir 
praėjusią seimo sesiją: so
cialistas Hakila, konserva
torius Lakdelsua ir švedas 
Bornas. Visi jie gavo abso
liutinę balsų daugumą pir
muose rinkimuose.

Šis faktas, kaip nereikia 
geriau^ apibudina vidaus 
politinę konsolidaciją ir tą 
faktą, kad Suomijoje de
mokratija ir parlamentariz
mas įsigali ir stiprėja.

Tiktai prieš kelis metus 
politinė padėtis Suomijoje 
buvo visiškai kita: į parla
mento prezidiumą nebuvo 
išrenkami trijų didžiausių 
jo frakcijų{. atstovai, nes 
buržuazinės partijos susi
blokuodavo ir neįsileisdavo 
didžiausios frakcijos, socia
listų atstovų. Toki prezidiu
mo rinkimai nepraeidavo 

.sklandžiai ir tekdavo kelis 
kartus balsuoti. Dabar gi 
jau antri metai, kai Suomi
jos seimas prisilaiko par
lamentarinių papročių, kas. 
žinoma, yra tikras ženklas, 
kad Suomijoje demokratija 
rimtai įsigali.

Ši demokratinė tendenci
ja pasireiškia ir oficialinėse 

kurios buvo pasa-Čia. matome Amerikos armi- kalbose, 
jos pulkininką Egliną, kurį Vo-; Kytos parlamento atidary- 
kietijos šnipai norėjo anądien mo proga, 
pagrobti ir atimti svarbius ar 
mijosį dokumentus, šnipai areš
tuoti.

Atidarydamas eilinę sei
mo sesiją; Suomijos respu
blikos prezidentas K. Ka
lius (valstiečių partijos na
rys) diplomatinio korpuso 
akivaizdoje pabrėžė, kad 
parlamentarizmas Suomi
joje per visus jos 20 metų 

vystėsi
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KAS SKAITO,
Į TAS DUONOS

I ' ---- ' -
DAR APIE

BRCOKLYb
Kurie teisingiau

Api? buvusias 
no Amerikos Lit 
greso Brooklyn 
prakalbas Broc 

f gana daug la 
prirašyta. Iš visų 
giausį straipsnį i 
joji Gadynė,” ' 
visa- laikraštinio 
libas, taip negrą 
pydama faktus, 
kokie žmonės “M 
dynę” redaguoja, 
astebėjau kaip j 
vėliau šiuriu, ks 
jienos” 2 kovo 
straipsnį cituoj; 
patikėjo, kad tai

Man, buvusiai 
tose prakalbose, 
kiek buvo susir 
kos, girdėjusiam 
bėtojų kalbas, ir 
visą to susirink 
tą, nesinori pra 
nepasakius. Tod 
nors tiumpai tą 
šviesti teisingai, 
liudyt ir šimtai' 
bose buvusių žiu

Dėl nedavimo 
siūlomam kalt 
Stilsonui) kalbėt 
kalbose, A. L K. 
skyriaus komiteto 
kiną sekančiai:

LSS. 19-tos km 
vaujamieji draw 

f su sklokiiinLis į 
sumetimai ir atš 
K. Brootim skyri 
retorini laišką, s 
griežti i&atunu 
J. ffito tose prt 
tinta paskutini 

loja, pprakalbų p 
hunrbuti J. GI 
iurdagi nėra 1 

komiteto 
buvęs ir ašį 

jEtarimas, kur V 
tapi tokiu pat i 
niikęsi savo { 

1 matymo, ir dė 
re galima susitarti, 
ias vien tik 
>įtai tas gal butų 
ssma, bet kokiais 
taip griežtai reiki 
savo pirmininko? 
skalavimu buvo v

i valdoma 
šnipų, bemokslių, pataiku-

, ginančių vien tiktai
> šiltas pozicijas, taip 

lygiai ir čia, Amerikos lie
tuvių visuomenėje, pana
šiems elementams dalijami 
“kavalierių” medaliai. Lie
tuvos žvalgybininkų reži
mas turbūt mano, kad me
daliais -papuošti šitie vyru
kai galės nuslopinti pažan
giųjų žmonių mintis, norus, 
dealus ir galės jodinėti ant 
Amerikoje gyvenančių lie- 
uvių taip, kaip jie jodinėja 

Lietuvoje.
Tiktai šitaip, o ne kitaip 

mes galime suprasti tų ordi
nų dalinimą. Kas tada 
mums, pažangios idėjos 
žmonėms, lieka daryti? Ar 
sudėjus lankas žiūrėti į tuos 
veidmainių planus?

Ne! Mums lieka didesnė 
užduotis ir darbas. TAI 
VĖL ŠAUKTI KONGRE
SĄ, KURIS NUSTATYTŲ 
IR' UŽDĖTŲ MUMS DI
DESNES PAREIGAS NEŠ
TI LIETUVOS ŽMONĖMS 
PAGALBĄ. Mes nuo to at
sisakyti negalime. Mes nie
kad daugiau jau nesutiksi
me grįžti prie tų papročių 
ir tos tvarkos, kurią mes že
miname, nuo kurios mes bė- 
gome. Mes čia gyvendami 
privalome reikalauti ir Lie
tuvos žmonėms to paties.

Kas sakė, kad mes turi
me pamiršti ir nesikišti į tai, 
kaip Lietuva valdosi ir ko
kia ten valdžios forma yra? 
O kodėl šiandien pati Lie
tuvos valdžia kiša nosį į iš
eivių gyvenimą ir juos or
ganizuoja? Matyt, kad Lie
tuvai išeiviai reikalingi. To
dėl išeiviai turi teisės rūpin
tis ir Lietuvos tvarka, ir tais 
žmonėmis, kurie tenai gyve
na. Ši musų pareiga šaukia 
mus pj-įe vienybės ir prie tu 
šventų darbų, kurie jau yra 
pradėti Clev.elando Kong
rese susipratusių lietuvių 
tarpe.

Mes žinome, kokie ele
mentai gauna tuos ordinus, 
ir žinome, kokiais tikslais 
jie juos gauna. Toms in
trigoms mes turim užkirsti 
kelią. Todėl musų pareiga 
yra spaudoje gerai tuo klau
simu išsikalbėti ir susitarti, 
kad KONGRESAS DEMO
KRATINEI LIETU VOS 
VALDŽIAI ATSTEIGTI, 
SCRANTONE BUTŲ, DI
DŽIAUSIAS, kad jame'bųs 
tų tas pats upas ir pasiryži
mas,- kaip kad buvo jiešį- 
kant Lietuvai Nepriklauso
mybės. Patricijų#.

Visi jau matėme spaudo- pati Lietuva yra 
je paskelbtus žmonių var- f 
dus, kurie tapo Smetonos nų, 
valdžios ordinais apdova- savo 
noti. Skaitant tu veikėjų 
pavardes, koktu darosi, dėl 
ko ir kam tas yra daroma. 
Mes, kurie gyvename čia A- 
merikoje, žinome, kad tas 
ordinų dalinimas mažai rei
kalingą asmenį pasiekia. 
Gauna tik tie, kurie to nėra 
užsipelnę.

Kada pažiūriu į senes- 
' nius lietuvių veikimo rekor- 
dus, tai randu, kad tie, ku- 

. rie ištiktųjų lietuvybei yra 
' dirbę, yra pamiršti. O tie 
' kurie tiktai intrigomis ver- 
i tesi, kurie lietuviškame gy- 
| venime ir veikime matė tik 
į dolerį, visokie akyplėšos, 
pusiau bemoksliai, fanati
kai, šnipai — tie daugumo
je ordinus gauna.

Iš to reiktų daryti išvadą, 
kad tie, kurie tuos ordinus 
duoda, yra tokie patys, kaip 
ir jų parinkti asmens, ant 
kurių tie ordinai yra kabi- 

___ _____ __  įnami. Taip manydami, mes 
bės atžvilgiu palaiko palam- daug su tiesa neapsilenksi- 
kų neitralumą. Tokioms są- me- PU".'”. Ų L < 
lygoms esant, visai aišku, ' ' '
kad demokratinė koalicija 
Suomijoje laikosi labai 
tvirtai.

Darbininkijos ir valstie
čių atstovų bendrasis dar
bas eina labai sklandžiai ir 
sėkmingai. Koalicija tokiu 
budu dirba ramų kūrybinį 
darbą jau 10 mėnesių. Lig 
šiol nebuvo jokių rimtesnių 
koalicijos tarpe nesusipra
timų. Yra pagrindo teigti, 
kad ir ateityje nesusiprati
mų ir nesutarimų nebus. 
Galima spėti, kad Suomija, 
Skandinavijos valsty b i ų 
pavyzdžiu tvarkysis darbi
ninkų ir valstiečių bloko 
pagrindu ir vykdys aiškiai 
demokratinę politiką, at
remdama bet kuriuos dikta- 
torinius siekimus savųjų 
fašistu ir germanofiliškų 
reakcionierių. “L. Ž.”

nės mažumos atstovė, nega
li sutapti su kraštutiniais 
nacionalistais iš dešiniųjų 
liogerio ir todėl vyriausy-

kainai yra 
•‘Keleivio”

1900 METŲ LAIKRAŠ
ČIAI.

Drg. K. Latvėnas iš Eliza- 
betho prisiuntė mums pora nepriklausomybės 

tų bent vieniems metams iš- senų, Filipinų salose ėjusių sėkmingai, ir kad demokra- 
teklį. laikraščių. “The American” ’ “*

išleistas 1900 metų 21 ba
landžio dieną, o “The Ma
nila Freedom” datuotas 

• 1900, 3 rugsėjo dieną.
1 Tuomet anglai vedė Afri
koj karą prieš burns. Viena 
telegrama iš Cape Town’o .. „
sako: “Būrų komanda, ap- demokratinių pamatų.

Dabartinė kairųjų koali
cija seime turi tvirtą daugu
mą. Ją sudaro 83 socialde
mokratai, 7 pregresistai ii 
53 valstiečiu partijos nariai. 
Bendra “darbininkiš k a i 
valstietišką koalicija” Suo
mijoje turi 143 balsus. Aiš
kioje jai opozicijoje tebėra 
tiktai viena suomišku fašis
tų frakcija, kurią sudaro 14 
atstovų, ir reakcinė “susi
vienijimo partija,” kuri sei
me turi 20 žmonių. Tokiu 
budu dešinioji 
seime tesudaro tiktai 34 
balsus, 
prantama, negali būti rimta I 
jėga. Yra dar vadinama 

leidėjų tuomet švedų liaudies partija (21 
. žmogus), kuri, kaip tauti-

NUTEISTAS SUŠAUDYT.

Aleksiejus Rykovas, buvęs 
Sovietu Rusijos susisiekimo ko
misaras, pereitą savaitę Mask
voje buvo nuteistas kartu su 
kitais sušaudyt. Jis buvo vienas 
artimiausių Lenino draugų.

tinio parlamento darbai ne
paprastai sustiprino kraštą.

Seimo pirmininkas socia
listas Hakila savo kalboje 
nurodė, kad svarbiausiu 
Suomijos respublikos atsie- 
kimu yra nusistovėjimas 
valstybės santvarkos ant

“Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams.
1938 metų Kalendoriuje 

yra labai daug naudingi) 
patarimų, nurodymų ir vi
sokių “sekretų.”

Kalendoriaus 
50 centų, bet
skaitytojams tik 25 centai.

Kurie “Keleivio” Kalen
doriaus neturite, užsisaky
kite jį dabar, nes greitai iš
sibaigs.

Užmokestį galima prisių
sti money orderiu, arba į- 
dedant į konventą sidabrinį 
kvoterį. Bet dedant pinigą, 
jį reikia suvyniot į popierė- 
lę, kad nepraplėštų konver- 
to.

Galima prisiųsti užmo
kestį ir pašto ženkleliais po 
3 centus. Tik iš Kanados 
prašome štampų nesiųsti 
nes Jungtinėse Valstijose jų 
negalima vartoti.

Adresuokit: “Keleivis,” 
253 Broadway, South Bos
ton. Mass.

. (Nereikia nei manyti; 
mes visa tai žinom!—Red.)

Bet kad ordiną duoti ir 
tuo butų viskas užbaigta, 
tai taip manyti negalima. 
Amerikos lietuvių didžiuma 
paskutiniu laiku parodė 
tam tikro veiklumo. Tai de
mokratinės idėjos žmonės. 
Tai pažangus elementas. 
Įvertindami ir suprasdami 
musų žmonių kančias sie
kiant, Nepriklausomos Lie
tuvos, ir matydami dabar 
Lietuvoje priespaudą ir per
sekiojimus, jie negali nuty
lėti. Suvažiavimas Cleve- 
lande kelių šimtų delegatų 
1936 metais pasakė mums 
labai daug. Labai daug dėl 
to, kad tie delegatai savo 
lėšom ten suvažiavo, lejdo 
brangų laiką, aukojo tam 
reikalui dolerį ir visi vien
balsiai nutarė veikti bend
rai toliaus ir reikalauti, kad 
Lietuva, kartą jau caro ne
laisvės retežius sutraukius, 
nebūtų jais iš naujo pančio- 
jama — pančiojama pačios 
Lietuvos valdžios. Prie tos 
sveikos minties dedasi kiek
vienas apsišvietęs lietuvis. 
Kitaip ir būti negali! Reiš
kia, pažangiųjų dvasia išei
vijos tarpe, trokštanti lais
vės ir kultūros gyvenimo, o 
ne priespaudos ir baudžia
vos, yra stipri. Lietuvos po
nai ir jų atstovai čia mato, 
kad gali būti velnias. Juk 
amerikiečiai sudėjo daug 
savo turto į Lietuvą, už kurį 
nereikėjo bekonų svietan 
vežti, tai jie gali tą savo 
duosnumą ir sulaikyti. O 
negaunant veltui svetimos 
valiutos, gali susmukti ir li
tas. Todėl Kauno ponai ir 
sugalvojo organizuoti akci
ja prieš demokratinį Ame
rikos lietuvių judėjimą, ku
ris reikalauja laisvės Lietu
vos žmonėms. Ir štai, men
kos sielos vyrukai verbuo
jami ton akcijon visokiais 
ordinais. Tveriasi visa “Ge
dimino kavalierių” gvardi
ja Smetonai ginti. Ir kaip

AR ŽINOTE. KAD—
1934 metais Jungtinėse 

Valstijose buvo priskaitytą 
150,000 daktarų.
Korėjoj etiketą draudžia 
pavadinti savo tėvą arba 
dėdę vardu. , ■'?

Rudens metu buna daug 
daugiau automobilių nelai
mių, negu kitais sezonais.

Šaudymas iš didžiųjų ka- 
nuolių dažnai girdėt per 
200 mylių.

skaičiuojama į 15,000 vyrų, 
pasiskirstė fortifikuotose 
kalnų viršūnėse ir, sudariu
si ilgą fortifikuotą liniją 
nuo Sunday’s upės iki Dun
dee. Natalo, veltui laukia 
anglų puolimo.”

i Kita žinia sako, kad 
nay salą (Filipinuose) 
puolė skieriai ir suėdė

i ką. ką tik suėsti galima.
| Tai svarbiausios tų laikų 
i žinios.

Abiejų laikraščiu popie- 
ra jau parudusi ir sutrupė
jusi. Matyt, draugo Latve
lio tuomet tarnauta Jungti
nių Valstijų kariuomenėj 
Filipinų salose. Dabartinių 
“Keleivio” 1 
da nebuvo Amerikoje.

Šarvuotis

Pa- 
už- 
vis-

opozicija

kas, savaime su-

Nuskandintas Ispanijos

The jr__Spanish Insurgent ship „
Štai kaip išrodė vyriausis Ispanijos fašistų karo laivas'“Baleares,” kurį lojalistai palei
do jūrių dugnan. Kartu su juo nugarmėjo 600 fašistų ir viso jų laivyno admirolas.

ragiamas Kongrese 
as, kiuris buvo tų 
įrengėjas, nes vist 
m norėta'pavesti vi 
bopos kontrolei a 
Mei. Ar tai but 
ifliką?

Dabar apie tu pi 
tiekimą. Nois jc 
boikotuojamos ir pri 
lęiB buvo skelbiam 
sas, bet tai nieke 
siė. žmonių bu 
W šimtų,” 
^joji Gadynė” sal 
^penkių šimtų.
4 Gasiunas nėr 

Riejas, io kalba 
jWi ir iškrikus,” 

■’■tidynė.” 0 aš tui 
'M kad J. Gasiunj 
c?i geresnis kai b 
“kStrazdą, ir Lit 

jif pasakė 
“K. Michel 

^Msakoio visus 
' apie demoki 
J^us bendrus 
5. ^0 toliau “N. C 
.„‘Ųia faktu iškr 

lentas K. M i 
^Ąažsiminė apū 
tW>tėzius; jo 

buvo: “1 
^.lašizmas.” Jis 
i ištisų pinna I 
Ų‘fJ Mussolini's, o 
k'fetijoi Riti 
Ųjkalbėtojas pažy 
klotis, kaip Mu 
(Į^tleris organiz 
(^partijas graž 
S? a°gaulingu

Baigdamas 
pabrėžė, 1 

demokii 
W^iusiu žmoi 

' ,Ta> prieš tolim
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS JLIETUVIŲ GYVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

DAR APIE 18 VASARIO PRAKALBAS.} ' Vaizdas U Californijos Potvinio.
ni fašizmo plėtimąsi, o ypa
tingai tose šalyse, kur jis 
dar nėra Įsigalėjęs.

Kad to jauno vaikino 
kalba buvo įdomi ir pamo
kinanti, tai liudijo atydus 
publikos klausimasis ir, 
užbaigus, palydėjimas jo 

, griausmingais aplodismen- 
ais.

“Naujienos” tačiau pati- 
“Naujai Gadynei” ir 

pridūrė, kad 
nenusivokia, 

Strazdas “N. 
labai nusivo-

Juliui Mickevičiui
MIRUS

Amerikos Lietuvių Kongreso Centralinis Kcmite- 
pareiškia didelio liūdesio netekus musų gerbia- 
pirmininko ir nenuilstančio veikėjo už atsteigi- 
demekratinės santvarkos Lietuvoj ir praplėti

mo kultūros amerikiečių lietuvių tarpe.
Šioje liūdesio valandoje išreiškiame 

užuojautą velionio Mickevičiaus žmonai 
šunui Algirdui ir kitiem jo giminėm ir 
draugam.

Amerikos Lietuvių Kongreso
Centralinis Komitetas.

tas 
mo 
irą

BROOKLYN, N. Y.
Kurie teisingiau nusivokia?

Apia buvusias 18 d. vasa
rio Amerikos Lietuvių Kon
greso Brooklyno skyriaus 
prakalbas Brooklyne jau 
gana daug laikraščiuose 
prirašyta. Iš visų gal but il
giausi straipsnį davė “Nau
joji Gadynė,” kuri perėjo
visas laikraštinio padorumo kėjo 
ribas, taip negražiai iškrai- da nuo savęs 
pydama faktus. Žinodamas , as jaunuolis 
kokie žmonės “Naująją Ga- ką darąs. Bet 
dynę” redaguoja, aš nei ne- Gadynėj” tai 
sistebėjau kaip ji rašo; bet kia. 
vėliau žirniu, kad ir “Nau- Draugai, 
jienos” 2 kovo laidoje tą į orieš ką 
straipsnį cituoja, 
patikėjo, kad tai tiesa.

Man, buvusiam viršminė 1 
tose prakalbose, mačiusiam I 
kiek buvo susirinkę publi-j 
kos, girdėjusiam abiejų kal
bėtojų kalbas, ir mačiusiam 
visą to susirinkimo nuotai- 
tą, nesinori praleisti nieko 
nepasakius. Todėl nutariau 
nors titimpai tą reikalą nu
šviesti teisingai, ką gali pa
liudyt ir šimtai tose prakal
bose buvusių žmonių.

Dėl nedavimo LSS. 19 kp. 
siūlomam kalbėtojui (J. 
Stilsonui) kalbėti tose pra
kalbose, A. L. K. Brooklyno 
skyriaus komiteto nariai aiš
kina sekančiai:

LSS. 19-tos kuopos vado
vaujamieji draugai susitarė 
su sklokininkais gal savais 
sumetimais ir atsiuntė A. L. 
K. Brooklyno skyriaus sek
retoriui laišką, statydami 
griežtą “ultimatumą,” kad 
J. Stilsonas tose prakalbose 
turįs but paskutinis kalbė- ' 
tojas, gi prakalbų pirminin-1' 
ku turįs būti J. Glaveckas,; 
kuris dagi nėra kongreso) 
skyriaus 1

pagalvokime, 
mes kovojame; 

Matyt, urieš fašizmą, ar patys prieš 
’avė? Prakalbote Buvęs.

|| Long Beach bridge washed out In flood |KONCERTAS M. PET
RAUSKUI PAMINĖTI.

Baltimore, Md.

L. Bakerckienės vado
vaujamas Dainos choras 6 
kovo čia buvo 
koncertą Miko Petrausko 
atminčiai 
certas išėjo labai puikiai. 
Scenoje buvo išstatytas ir' 
elekros šviesa apšviestas i 

, 121___
vaizdas. į sceną atmaršavo ko j„rkA.
jauni Choro draugijos vyrai nuo miestų. Mūsiškėj - x.; .__ ’ , ■ a-
ir moterys ir atnešė grąžuiSLA. 31 kuopa taip pat su-1 
gyvų gėlių vainiką, kuriuo ru°šč Lietuvos nepriklauso- ‘ 
papuošė Miko Petrausko mybės sukakčiai paminėti 
paveiksią. Adv. Nadas Ras- iškilmes. Ir suruošė anks- 
tenis pasakė trumpą pra- čiau, negu kitur.^Kalbėt bu- 
PelXko"š;venimį'h' pį denįąš'Balčius?’ Buvįjva 

statė Dainos Chorą, kuris 
uuikiai sudainavo porą dai
nų. Po to p. Rastenis aiški
no nabašninko Miko Pet
rausko gyvenimą toliau. 
Man įdomiausis buvo tas jo 
kalbos momentas, kuomet 

skyriaus komiteto narys.' musų neužmirštamas kom- 
Vėliau buvęs ir asmeniškas! pozitorius Peterburge^ 
pasitarimas, kur 19 kuopos 
draugai tokiu pat užsispyri
mu laikęsi savo pirmesnio 
nusistatymo, ir dėlto nebu
vę galima susitarti. Jei butų

čia parodytas potvinio sunaikintas Long Beach tiltas Californijoj. Ant tilto buvo susi
rinkę apie 15 žmonių, ir vanduo taip staigiai nuvertė, kad tie žmonės nespėjo pabėgti

surengęs

pagerbti. Kon-
LEWISTON, MAINE.

Kaip mes minėjom Lietu
vos nepriklausomybės 

sukaktį.
Nors jau pavėluotai, bet

iWorcesterio Žinios.
| Apverktina bedarbių būklė.

Worcestery darbininkų 
darosi begalo

didžiausią
Stefanijai, 

artimiem

KAS IŠDUODA FAŠISTAMS SUSIVIE
NIJIMO LIET. AMERIKOJE ADRESUS?

Kovo 10 d. gaunu laišką 
nuo fašistų “Sargybos ko
miteto.”

Tas “Sargybos komite
tas,” su p. Strimaičiu prie
šaky, puikiausiai žino ma
ne ir mano nusistatymą 

| vakarėlį. Pasirodė Įvairių SLA. reikalais. Jis žino, kad 
*............... a- “sargų” nepripa

žįstu ir skaitau juos šunvo
tėmis ant SLA. kūno.

Vienok jie man rašo ir

_ ■ ap
gavo caro žandarus. Būda
mas tuomet da studentas. 
Mikas Petrauskas pastatė 
scenoje “Birutę.” Peterbur
go žandarai atėjo su įsaky
mu Petrauską areštuoti, ta- 

___ i neareštavo, bet 
sinama,. bet kokiais tikslais leido pabaigti pradėtą dar- 
taip griežtai reikalauta ir 
savo pirmininko? šitokiu 
reikalavimu buvo visai pa
neigiamas Kongreso Komi
tetas, kuris buvo tų prakal
bų rengėjas, nes visas vaka
ras norėta'pavesti vienos 19 
kuopos kontrolei arba va
dovybei. Ar tai butų buvę 
logiška ? -

Dabar apie tų prakalbų 
pasisekimą. Nors jos buvo 
boikotuojamos ir prieš ren- ų0‘. 
gėjus buvo skelbiamas pro- man ?avo viršutinę unifor- 
testas, bet tai nieko nepa- salės išeiti.” 
kenke.. Žmonių „buvo ne įosj. negaliu, papulsiu

siūlomas vien tik kalbėto-pnu Petrą 
jas, tai tas gal butų ir patei-, čiau tuoj

“trejatas šimtų,” kaip 
“Naujoji Gadynė” sako, bet 
virš penkių šimtų.

...“J. Gasiunas nėra joks 
kalbėtojas, io kalba buvo 
nuobcrtli ir iškrikus,” sako 
“N. Gadynė.” O aš turiu pa-i 
sakyti, kad J. Gasiunas vis-Į 
gi yra geresnis kalbėtojas Į 
už p. Strazdą, ir Lietuvos 
klausimu jis pasakė gerą 
prakalbą. “K. Michclsonu- 
kas atpasakojo visus Stali
no tėzius, apie demokratiją 
ir visokius bendrus fron
tus,” rašo toliau “N. Gady
nė.” 
mas.
sonas neužsiminė 
kius Stalino tėzius; 
kalbos tema buvo 
atsirado fašizmas.” 
kino, kaip visų pinna Itali
joj iškilo Mussolinis. o vė-J 
liau Vokietijoj Hitleris.'

nabašninko musu Miko at-1 vistiek reikia pranešti, kad dQ.-hininir musų kolonija neatsiliko sunkus. Trečdalis da binin-

i ba tik po vieną ar dvi die
nas į savaitę. Bedarbių pa
dėtis stačiai apverktina, 
ypatingai tų, kurie likos be 

i darbo po Naujų Metų. Mie
sto šalpos skyrius neduoda 
' bedarbiams šalpos — sako, 
'gausite iš Unemployment 
j Compansation pašalpą; tu- 
! Ii jau išlaukė po 7 savaites 
ir vis nieko negauna. Tų 
Unemployment Compansa
tion bitini viršininkai labai 
biurokratiški aristokratai, 

su vargšu bedarbiu nenori 
nei kalbėti. Nekurie 
kreipėsi prie advokatų, 
tie už dyką netarnauja, 
organizuoto bedarbio 
kalus visi buvo pamiršę, 
tik šiomis dienomis pradė
jo rūpintis Textile Workers 
Organizing Committee. Be
darbiai gali kreiptis Į jos 
biurą nuo 10 iki 12 išryto ir 
nuo 2 iki 4 vai. 
554 Main st.
Bus Aido Choro

Pereitą seredą 
gėti drg. J. Karsokienės su- 
sumokytą didžiulį Aido 
Chorą dainuojant. Tiesiog 
žavėja lietuviškus jausmus 
dainų gražumas ir melodi
jos. Mat, Choras prisiren
gęs prie 20 d. kovo koncer
to, kur dalyvaus dar ir so
listai, Lietuvos operos dai
nininkė p-lė Mickunaitė, 
p-lė Latviutė, J. Sabaliaus
kas ir V. Tumams. Geistina, 
kad visi lietuviai dalyvauti] 
šiame koncerte., Pradžia 3 
vai. po pietų, Lietuvių sa
lėj, 29 Endicott st.'

Vargo Sūnūs.

paaiškindamas M. vo pakviestas SLA. prezi- 
—±-- ™ ~------ --1-

karienė, dainos ir prakal- 
| bos.

Po vakarienės, pirminin- 
, kas S. Eismontas pakvietė 
jaunimo choro vedėją Igną 
Čiužą, kuris pradėjo kon
certinę vakaro dalį. Jam 
akomponuojant, dainavo 
solo, duetais ir kvartetais šie 
asmenys: Lidija Sabaliaus
kaitė, A. Banaitis, A. Vaito
nis ir pats akompanistas.

Po to pirmininkas pa
kvietė kalbėtoją. Gerb. Ba
gočius pasakė labai gražią 
prakalbą. Jis aiškino, kodėl 
yra toks didelis skirtumas 
tarp čia augusio musų jau
nimo ir tėvų, kurie yra augę 
Lietuvoje. Tai dėl to, kad 
čia augdami jaunuoliai ne
turi progos pažinti Lietuvos 
istoriją ir musų tautos pa
pročių. Todėl jis ragino tė
vus, kurie išgali, kad nusių
stų savo vaikus nors vie
niems metams pastudijuoti 
Lietuvos mokyklose. Kalbė
jo ir apie musų organizaci
jas Amerikoje. Sako, daug 
geriau yra rašytis prie tokių 
centrahnių organizacijų, 
kaip SLA., nes jos gali il
giau gyventi, negu vietinis 
draugijos. Susivienijimas

bą, tik užstojo duris, kad jis 
iš salės nepaspruktų.

Apie tai buvo pranešta 
Petrauskui, kuris pradėjo 
ealvoti, kaip čia iš tų slastų 
ištrukus. Publikoje Mikas 
pastebėjo unifoimuotą vy
rą ir pasiuntė vieną saviš
kių, kad pakviestų jj už sce
nos. Uniformuotas vyras 
atėjo ir pasirodė esąs lietu
vis. Tada Mikas iam ir są-

: “Aš bėdoj. Paskolink

Tas pur-

į bėdą.” Petrauskas pak
rapštė sau galvą ir sako: įau tui’i visokiu skyrių. Ga- 
“Na, jeigu tu papulsi į bė- jjma įsirašyti į tokį skyrių, j 
dą. tai sakyk, kad iš tavo kurio po 20 metų gausi 
uniforma pavogiau. Tau gražia sumą pinigų.
bėdos nebus.” Prakalbai pasibaigus, pu-

Tas vyras sutiko ir pada- blika gausiai kalbėtojui plo- 
j vė Petrauskui savo viršuti- jo._Žmonių buvo apie 200.
nes drapanas. Apsigaubęs 
uniformuotu plbščium ir ke
pure, Petrauskas išėjo lai
mingai pro žandams, kuTie 
dagi atidavė jam “pod ko- 
zyriok,” kaip viršininkui.

jau 
bet 
Ne- 
rei-

po pietų,

koncertas.
teko gir-

Bet šituo kvailu burbulu 
fašistai rimtų SLA. narių 
neišgąsdins. Sulyginkim 
F. J. Bagočiaus lietuvišku
mą su Laukaičio “lietuviš
kumu.” Juk “trafiko teisė
jas” turėtų lietuviškumo pas 
Bagočių gerokai da pasimo
kinti.

Visa plačioji Amerikos 
lietuvių visuomenė žino, 
kaip senai ir nenuilstamai 
lietuvybės labui dirba F. J. 
Bagočius. O kur p. Laukai
tis buvo visą laiką? Kiek jis 
prakalbu 
kė? Kur 
straipsnis 
čiuose ?

Baigiu...
SLA. narius. Susivienijimo 
ir savo gerovei, balsuokite 
už: F. J. Bagočių, J. K. Ma- 
žukną, K. P. Gugį, E. Miku- 
žiutę, J. Marcinkevičių ir 
dr. J. S. Stanislovaitj.

J. Krukonis, SLA. nar.

talentuotų iš moterų ir jų 
vaikučių, buvo dainininkų, 
pianistų ir šokikių.

Šįmet jos įsteigė lietuviš-' 
ką mokyklėlę vaikams, pri- šaukia: “Remk savo reika- 
imdamos visus lietuvių vai- lūs.” “Atlik savo pareigas.” 
kus. Anelė Markevičiūtė, Reiškia: balsuok už fašistų 
protokolų raštininkė, moko kandidatus į SLA. tarybą. ‘ 
juos rašyti ir skaityti lietu-1 Kodėl sargybiniai siuntė 
viškai taipgi ir lietuviškai man ši šlamštą? Ant voko 
dainuoti. Kliubas visus kaš- .adresas rašytas neišlavinta 
tus padengia ir veda šį pui- ranka. Matosi, kad tas as- 
kų darbą. j muo labai prastai plunksną

La‘wrence’o moterys pasi-1 vartoja. Matyt, čia butą p. 
ryžusios veikti naudingus Strimaičio ___ 1 L
darbus ir plačiau. Paskuti- Samdininkui pakišta SLA. 
niam susirinkime nutarė narių adresai ir jis adresa- 
paaukauti, $5.00 Ispanijos | vo laiškus visiems, nežiurė- 

____ j (nežinodamas), ar 
tas narys pritaria nešvariai 
fašistų politikai Susivieni I 
jime, ar ne.

Bet kaip sargybininkai 
gavo SLA. narių adresus? 
Lai pabando juos gauti de
mokratinis (Rytų ar Vaka
rų) komitetas. Aišku, ne
gaus.

Sargybininkai gavo adre
sus tiesiog iš SLA. Centro; 
reiškia, arba nuo p. Vitai- 
čio, arba nuo p. Viniko. Bet 
ar tai leistinas dalykas? Ne! 
Tai labai nešvari politika! 
Tokių politikierių ateity 
SLA. Centre mes negalim 
toleruoti, jų laikyti. . ...

Dar vienas klausimas: Iš ™ lva,llM P™kaistu. 
kur “sargyba” gauna pini
gų popierai, stampoms, lai
škų spausdinimui

____ Matosi, kad tas as- 
jmuo labai prastai plunksną

samdin i n k o.

lietuviams pasa- 
jo nors vienas 
lietuvių laikraš-

liaudies kovotojams. Jos Į damas 
taip pat prisidėjo dalyvauti 
Naujosios Anglijos moterį) 
suvažiavime ir išrinko dvi 
delegates: Anelę Markevi
čiūtę ir Oną Večkienę.

Pastaraisiais laikais visos 
organizacijos siuntė protes
tą i Washingtoną prieš nu
žeminimą tarifo ant audi
nių iš Anglijos. Moterų 
Kliubas taipgi pasiuntė nuo 
savęs protestą net šešis kar
tus. Korespondente.

KAM REIKALINGI SENŲ 
LAIKRAŠČIŲ KOMP- 

LETAI?
Galit įsigyt pigiai.

“Kovos” visi numeriai atski
ruose. sąsiuviniuose 1913, 1914, 
1915, 1916 ir 1917 metų 
terų Balsas” 1916, 1917, 1918, 
1919 ir 1920 metų, audeklo ap
daruose. “Tėvynė” 1930 m.; 
“Tiesa” nuo pirmųjų žinių, visi
1931 ir 1932; “Laisvės” 1928, 
1930 ir pusė 1931 m. “Naujoji 
Gadynė” 1931. 1932. 1933, 1934 
1935 ir 1936 m. “Keleivis” 1937 
metų. Iš Europos “Lietuvos ži
nios" 1914 ir 1915'm. veik visi 
numeriai iki vokiečiai užėmė 
Vilnių. Nevisi numeriai žurna
lo “Komunisto” 1923. “Muzika 
ir Menas” 1924 m. “Kibirkštis” 
1925 ir 1926 m. “Balsas" 1929 
m. “Priekalo” 1932, 1936 ir 1937 
metų. “Naujas žodis” 1930,
1932 ir 1933 m. Metraščiai nuo 
1912 m., ALDLD. visi pirmieji 
leidiniai. Tuos kelius šimtus 
svarų literatūros parduosiu už 
nedidelį atlyginimą. Kreipkitės 
pas:

Mo-

LAWRENCE, MASS.
Keliatas metų atgal čia 

susiorganizavo Prieglaudos 
Namas, teisingiau pasakius, 
ūkė. Bet ta ūkė subankruta
vo pereitais metais, ją at
pirko iš varžytinių dvi ypa- 
tos iš tų pačių šėrininkų. 
Dedama pastangos, kad su
kėlus reikalingą sumą pini
gų, kad visai neprapultų 
pirmiau sudėti pirkimui far- 
mos pinigai. Nežinau ar tas 
darbas sekasi, ar ne, bet 
dauguma šaltai žiuri ir da-

Pas mus buvo įėję madon
- ■_ --• • ; ‘/5;<į’ia;s. privatiški bankietai pager-

k'INLI Į J čt 111111111141 I Slb* IčllS • • 1 1 x * * xx
kas hektografuotas, o kalba b,mA ?.ukkakfuVV ir lt., bet

■ ■■ 6 ’ sunkioji bedarbe tą madątokia “nęgramotna,” 
šlykštu ir skaityti), laiko 
gaišavimui ir tt. ? , . , .

Pinigus jiems kas nors;bankietains, 
duoda. Bet nedovanoja. Jei ar į‘.^'a'at'; ?rba 
i SLA. Pildomąją Tarybą j. numest centą-kltą darbmin- 
įitų tie žmonės, kurie dabai k» reikalams, ta! skupau-

išvaikė. Kas keisčiausia, tie 
žmonės nesigailėjo dolerių 

bet apšvietai,

davo.agitacijai pinigus kloja'— 
atsiimtų juos iš SLA. iždo 
su riebiais procentais. Ta
tai lai atsimena kiekvienas 
SLA. narys, kuris dar manė 
balsuoti už “sargybos” siu-> 
lomus fašistus kandidatus, i

Fašistų “Sargybos” laiš-

Bedarbė sulaikė parengi
mus ir darbininkiškom or
ganizacijom. Beveik jokių 
nėra. O gal tam yra ir kitų 
priežasčių. Gal tas sustingi
mas tik dėlto, kad pažan-LAWRENCE, MASS.

Iš Moterų Piliečių Kliubo 
Veiklos.

Jau penki metai čia gy
vuoja Lietuvių Moterų Pi
liečių Kliubas. Iš pradžių 
organizacijos veikimas bu
vo vien tik socialinis, bet 
dabar 
skaičiui 
kultūriniais 
darbais.

Pereitą indenį moters žy
mėjosi savo talentais suren
gusios nepaprastą muzikos

Reikia da pažymėti, kadi 
stalai buvo paruošti tauti
nėmis spalvomis ir gėlėmis, i 
Ant stalų degė žvakės. Virš 
estrados, buvo uždėtas dide
lis užrašas: “SLA. 31 kuo- 

Po to Petrauskas išvyko j pa.”
Šveicariją. i Rengimo Komitetan inė-

Publika atydžiai šito) į° šieT asmenvs: S. Eismon-
- - - - - | tas, Juzefą Baltruviene, A.

Kaulakis, Elena Mikulio- ( 
.nienė. Veronika Lapukienė, 
Marijona Meškienė, P. Nor- ] 
butas, J. Mikailoms, B. Meš- 
kys ir Marijona Dailydaitė. 
Be to, daug prie vakaro su- į 
ruošimo prisidėjo: Arlena į 
Witonis, Zofija Baniulis, i 
Bronislava Čerkaitė, Stasė j 
Eismantaitė, Elena Derin- 1 
gaitė, Eugenija Norbutaitė, ; 
Amelija Baniulytė, Petro- i 
nelė Žarskienė, Jonas Zars-J 
kas ir Jonas Lapukas. j 

SLA. 31 kuopa visiems i 
taria nuoširdų ačiū.

Lewistono Koresp. i

ke įdėtas ir pavyzdinis ba- '^i Perdau^ Pasiskirstę
i.,__ nuomonėmis.

Tai yra faktu iškraipv-
Studentas K. Michel-

apie jo- klausėsi. Bendrai, žmonėms 
jo pra-|“-in 1
“Kaip

Jis aiš- i

patiko visas, koncertas.
A. M. Karalienė.

“Keleivio” redaktorius 
kalbės Nashvėj, N. H.

Nashvės lietuvių organi- 
Jaunas kalbėtoias pažymė- zacijos ruošia prakalbas 
io net datomis, kaip Musso- ateinantį nedėldieni, 20 ke
linis ir Hitleris organizavo vo, 2 valandą po piet. Kal- 
fašistines partijas gražiais bės “Keleivio” redaktorius 

S. Michelsonas. Prakalbų 
vieta: O’Donnell Hall, 20 
High st., Nashua, N. H. Visi 
vietos ir apylinkės lietuviai 
prašomi susirinkti, išgirsti 
įdomių dalykų. Rengėjai.

ūbaisiais ir augaulingu bu- 
du įsigalėjo. Baigdamas K. 
Michelsonas pabrėžė, kad 
reikalinga visų demokrati
niai nusistačiusiu žmonių 
vienybė kovai prieš tolimes-

padaugėjus narių 
pradeda žymėtis 

ir politiniais

J. K. KARAZIA, 
7!) Seymour Street.

WORCESTER, MASS.

Jungtinių Valstijų karo 
laivyno 14 colių kanuolės 
pataiko į taikinį per 17 my
lių; toliau taiklumas jau 
nebetikras.

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

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

Reikalaukite: VIRĖJA
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

lotas. Jame išbraukytos pa
vardės: F. J. Bagočiaus, 
J. K. Mažuknos. J. Miliaus
ko, K. P. Gugio. E. Miku- ' 
žiutės, J. Marcinkevičiaus ; 
ir Dr. J. S. Stanislovaičio. 
Bet ties fašistų kandidatais 
sustatyti kryžiukai, kas rei
škia: balsuok už juos.

Jei tie fašistiniai kandi
datai, neduok die. butu iš
rinkti i SLA. viršininkus, 
jie tuojau ji palaidotu, kaip 
palaidojo Tėvynės Mylėto
jų Draugiją, 
Bendrovę ir kitas.

Savo laiške fašistai-sargy- kaitis 1. Mockus 15, Miku- 
bininkai nieko negali priki- žiutė 17, Martin 1, Urbonas 
šti pažangiųjų kandida-jl. Staneslow 16, Staniulio- 
tams. Jie vartoja tik dema-jnis 1.
gogiją, buk jie, fašistai, esą žurnalo “Voice

“Kel.” num. 10 aprašyme 
apie perstatymą veikalo “Iš 
Meilės” padalyta klaida, 
vietoje O. Večkienė, turėjo 
but O. Veličkienė.

Vietinis.

Lewieton, Me. — Kovo 6 
dieną buvo SLA. 31 kuonas 
susirinkimas ir Pildomos 
Tarybos rinkimai. Adv. Ba- 
gočius gavo 17 balsų, Ma- 

Atstatymo žukna 17, Vinikas 14, Mi- 
|liauskas 3, Gugis 16, Simo-

Gauta nuo jaunimo 
laiškas su 

“tikri lietuviai.” Suprask,1 padėka už $25 auką ir iš- 
vadinasi, kad Bagočius, Ma- klausyta kitus pranešimus, 
žukna, Miliauskas, Gugis ir Delegatas j seimą nutarta 
kiti, tai “svetimtaučiai,” ne rinkti gegužės mėnesy, 
lietuviai. Kuopos koresp.
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KAS YRA DAINAVIMO MOKSLAS.
(šį raštą "skriu dainavimo 

studentams.)

Šiandien musų laikraščiai 
pilni visokio turinio raštų:' 
politikos, smulkių žinių,' 
dramos, medicinos ir viso
kių pasakų. Bet apie daina
vimą ir muziką visai nieko 
nerašoma. Rodos, kad tie 
dalykai mums nepriklauso. 
Be abejonės, mes visi “mo
kame gerai” dainuoti, tai 
kam čia berašyti? Aš pats 
nuvažiavęs į pikniką kad 
užtraukiu, tai net lapai nuo 
medžių krinta. O jeigu atsi
randa “turovotojų,” pagel- 
bininkų, tai tuoj sudarom ii 
“chorą.”

Daugumas lietuvių mėgs
ta savo, dainavimu pasigirti, 
tai toksai “choras” ir trau
kia. Bet tai nelavintų daini
ninkų dainavimas.

Kiti sako, kad. lietuvių 
“dainuškos” visame pasau
ly yra mylimos. Gal tik taip 
atrodo. Bet ištikrujų visai 
kitaip randa tie, kurie pra
deda studijuoti dainavimą.

Daug kas įdeda po pen
kis, šešis metus į dainavi
mą ir nedaug sužinoję už
baigia. Kiti į tą laiką jau su
gadina — nualina savo ge
tus, balsus ir toliau nenori 
kankytis... Kai kurie daina- 

moksliškų vimo mėgėjai nesupranta 
ge r ų p a ta r i m ų - n u rod y m ų. 
Jie sako: “patarėjas man 
pavydi...” Bet po ilgiau pa
studijavę patys pamato sa
vo klaidas.

Matote, gerbiamieji, bile 
kaip negalima rėkauti ir tą 
rėkavimą vadinti “solo” ai 
kitokiu dainavimu. Kiti vi
sai netiki į dainavimo mok
slą. Bet jie jaučiasi esą geri 
dainininkai, turį “gerą bal
są.” Treti baigia dideles 
mokyklas ir gauna “diplo- 

—Todėl, kad ji miega vi- mą” kaip priedą prie suga- 
• suomet stovėdama. Be to, ji dinto savo balso. Bepiga, 
, turri ilgiausi liežuvi, bet ne- jei gamta apdovanojo žmo- Gilei. UUVdU .. . *■ ‘ * ’ • ’ ’ ’

spencelistus, haL^et1,

lių. Verčiau tu man išviro- 
zyk ką nors 
knygai, ba girioj pagyvenęs 
aš fylinu lig ir atsilikęs nuo 
cibulizacijos.

miš-| —Turbut norėjjai pasa
kyti nuo civilizacijos, tėve?

I —Jes, Maike.
. ■ —O iš kokios mokslo ša-

į,—Tegali bus pagarbintas, 
Maike!...

—Sveikas, tėve, sveikas! 
Aš jau dvi savaites 
jieškau.

x —O kodėl neatėjai 
ką manęs pajieškot?

-*-Į kokį mišką?
—Miškas kaip miškas,' 

vaike. Medžiai auga ir gy- kos norėtum žinių? 
vątės veisiasi.

•—O ką tu tenai darei, tė
ve?

—Buvau įsejęs per sven-(* 
to Kazjmiero atlaidus gyva
čių gaudyt. Mat, man vieną 
koją vis traukia. Toks mar-1 
mutizmas, Maike. Per tur
kų vainą kaip įsimetė, tai 
iki šiol vis mučija. Buvau 
pas visokius i_r_______ ,
ale nieko nemačija. Yra tik 
viena liekarstva, tai pagau- i 
ti gyvatę ir užpilti šnapso. i 7TAP‘ 
Ale gyvatė turi but sugauta 
per švento Kazimiero atpus- .luos“; 
kus, kitokia negiliuoja. Tai-' 
gi 4 morčiaus aš pasiėmiau 
krepšį ir išėjau žalčiauti., 
Rodos, ėjau tiesiai, ale kai 
reikėjo sugrįžt atgal, nepa- 
tropijau.

—Reiškia, paklydai?
—Šiur, Maike. Keturias 

dienas klampojau po raistą/ 
pakol išėjau ant kelio.

—O kaip su gyvatėm?
—Parsinešiau keturias, 

Maike. Vieną zakristijonas 
išprašė, o tris da turiu. Pa
kabinau už lango, kad iš
džiūtų prieš saulę. Bus dau
giau vitaminų, ar kaip ten 
juos vadina... Bet pasakyk, 
kam tu manęs jieškojai?

—Kaip gi nejieškoti, tė
ve: pasauly vyksta tokie 
svarbus įvykiai, o tavęs nė
ra.

—O kas atsitiko?
—Smetona prisiuntė visą 

laivą medalių, tėve. Neži
nojo net kam juos sagstyti. 
Jeigu nebūtum prapuolęs, 
gal ir tau butų keliatą blėtų 
užkabinę.

—Na, ką padarysi, Mai
ke, kad taip pasitaikė. Ži
noma, iškada medalių; ale 
užtai dabar galėsiu pasida
ryti gyvatinės. Liekarstvos, 
Maike, kartais reikalinges
nės, negu medaliai. Seniau 
da medalis ženklindavo 
unarą; o dabar, kai visi 
dženitoriai pradėjo vaikš
čiot su medaliais, tai jau 
man lyg ir perprasta butų 
bet kukį blyną nešioti.

. -Bet vieną ir tu turi, 
ve. Ar tai ne medalis?

—Šiur, medalis, ale 
toks, šitokį, kaip mano, 
už krabrastį gali gauti. Rus- 
kis caras man davė jį užtai, 
kad nuo turko pabėgau. 
Jes. aš galėjau biskį bėgti, 
kai jaunesnis buvau. Na, ale 
tuščia jų, Maike, tų meda-

tavęs

—Gali pasakyt, Maike, 
koks yra navatniausis gyvū
nas ant svieto.

’ —Man keisčiausia išrodo 
žirafa, tėve.

—O kodėl?

gų gražiu, švelniu balsu, bet 
ir to neužtenka. Jeigu ne
gausi tinkamo pradžios 
mokslo apie dainavimą, tai 
neilgai tas švelnus balsas 
skambės. Mat, bile kaip bal- 

—Na, tai matai, Maike, įsą leisdamas negalėsi jo 
ar čia ne Dievo mandrybė? tinkamai nustatyti. Būti dai- 
Kam davė ilgą liežuvį, tam nininku neužtenka vien gra- 

I nedavė kalbos. Na, o kas žų balsą turėti, bet reikia 
|butų, jeigu toki liežuvį ture- balso vartojimo techniką 
į tų bobos? Juk nuo pletkų pažinti. Čia prieiname prie 
i tada svietas ratunko netu- išvados, kad balsas reikia 
retų! mokėti tinkamai valdyti.

—Na, užteks šiam kartui, Jei to nemokėsi, balsą suga- 
tėve. Aš turiu eiti lekcijų 

į daryt.
—Okei, Maike, pasima

tysim kitą sykį.

| —O kaip ilgas jos liežu- 
Ivis gali būti?

—Apie 20 colių, tėve. Tu 
o_____i juo beveik apsi-

.11 NORI DEPORTUOT.

Čia parodytas Harry Bridges, 
CIO jurininkų unijos organiza
torius, kurį Amerikos reakci
ninkai nori depoituot. Bridges 
sako, kad ji Įskundęs Joseph P. 
Ryan, Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkas, buk jis, 
Bridges nelegaliai Amerikon į- 
važiavęs iš Australijos.

gražų, švelnų sidabrinį 
skambėjimą.. Taip sakant, 
reikia surinkti visą žalią 

I medžiagą ir iš tos medžia
gos padalyti gražiai skam- 

į bantį instrumentą.
Kaip gi tą reikia dabar 

padalyti? Kiekvienas nori, 
kad jo balsas butų didelis, 
kad jis gražiai skambėtų ir 
virpėdamas toli plauktų. Čia 
ir prasideda visų dainavimo 
studentų nesmagumai, ne
supratimai ir dideli nuken- 
tėjimai! Vieni drebina save 
balsą iš krutinės, kiti gerk
lės gomury, treti prie dan
tų, o da kiti stengiasi save 
balso toną išvesti per nosį. 
Laimingi tie, kurie pataiko 
tikrąją, tinkamą angą. Bet 
dauguma nepataiko.

Dainavimo mokytojai var
toja, bando daugybę meto
dų, nes tikrosios nežino. 
Bet tos teorinės metodos 
dažnai pasirodo klaidingos 
ir kenksmingos balsui. Šio 
mokslo dėstymą galima 
remti išimtinai tik patyrimo 
pamatu.

Dainavimo metodą yra 
tik viena gera.. Ji tokia:

Pradėk mokytis labai lė
tu “tempu” — atsargiai. 
Tark žodžius naturališkai ir 
alsuok liuesai. Niekados ne
praktikuok vien tik alsavi
mu. Gilus alsavimas ir kru
tinės kėlimas apsunkina dik
ciją — žodžių išt arimą. 
Taipgi neatidarinėk gerklę 
ir burną — lupas kol nepri
ves! savo balsą prie dantų. 
Nemanyk, kad balsas skam
ba iš gerklės. Dėk visas pa
stangas privesti balsą prie 
aukštutinės dalies dantų ir 
per dantų kaulą sujungti 
skambėjimą su galvos-kak- 
tos kiaušu. Privedimas bal
so prie dantų ir įvedimas 
balso skambėjimo į galvos 
kiaušą, padarys balso vir
pėjimą naturališku. Saugo
kis, kad balsą nesuvarytum 
į gerklės gomurį.

šie mano patarimai yra 
naudingi pradedantiems 
dainininkams. Bet be gero 
mokytojaus ir didelės prak
tikos jus negalėsit tų pata
rimų naudingumą suprasti. 
Kol savo balsą pats nesu
prasi, tai buk labai atsar
gus ir visokiom teorijom ne
tikėk. Sužinok, ar tavo mo
kytojas yra kompetentiškas.

Nesimokyk dainuoti iš 
vadovėlių ir nemanyk tapti 
geru dainininku į du ar tris 
mėnesius. (Jei pradžią gau
si klaidingą, tai nebusi žy
mus dainininkas j 
dešimts metų). Jeigu turi 
geros medžiagos, tai mokėk 
ją prižiūrėti ir atsargiai su
naudoti. Žinoma, be gero 
balso negalėsi būti geras 
dainininkas. Pianistai, var- 

smuikininkai, 
, kaip ir pa

teikia mokintis, kol Pra^-i žmonės, negali balso 
baisa nustatysi, technikos žinoti, jeigu jie

Naujų Augalų ir Gyvulių Kūrimas
M. ILJINAS. (Iš ‘-Kultūros”)

dinsi.
Mes gerai žinome, kad kai 

kurie musų dainininkai dau
giau rėkauja, negu dainuo
ja. Taip rėkaudami, jie nu
alina—-pražudo savo balsą. 
Bet vis tiek mes juos vadi 
name dainininkais.

Jeigu rengiesi būti daini-(---- —-■
ninku, tai pirmiausia išmok ( gonininkai, 
savo balsą nustatyti. Daug chorų vedėjai 
laiko . Y........-'./..J., — .
tinkamai balsą nustatysi, technikos žinoti, _ 
Jeigu nekreipsi į tai didelio nėra tų dalykų studijavę, 
dėmesio, tai niekados balso' Yra sakoma: “kad labai 
neišlavinsi, nenusįatysi ir retai tenka rasti tinkamą 
niekados nebusi geras dai- balso mokytoją.” Nors jų 

'yra labai daug, pilnos stu
dijos ir mokyklos. Bet ma
žai yra tinkamų. Be abejo
nės, jie tave išmokys vieną 
kitą “dainušką” ir tu galėsi 
dainuoti piknike aiba “kon- 

pri- certe.” Mokėti dainą dai
nuoti ir žinoti balso nusta- 
tymą-techniką yra du daly
kai ir labai skirtingi. Kad 
ir geriausi balsą turėsi, be 
gero balso nustatymo, nie- 

negausi darbo kaipo

nei j dvi-

nininkas.
Iš prigimties balsas ma

žai tetinka dainavimui, to
dėl balso vystymas priklau
so nuo dainininko sugabu- 
mo ir jo mokytojaus patyri
mo. Balso vystymas i 
klauso nuo pat pirmos bal
so pamokos. Jeigu pradėsi 
tinkamai ir atsargiai, tai ir 
baigsi gerai. Prieinant prie 
balso technikos., reikia pa
žymėti jo savybę. Dainavi-jkur 
mo mokslą yra labai sunku dainininkas. Visi operų dai

te-

ii e 
tik

Javos saloje skaitoma la
bai didelė malonė, kuomet 
vyresnis paduoda jaunes
niajam sukrimstą riešutą.

ir keblu suprasti! Dainavi
me yra tiek daug neaišku
mų, kad juos sunku yra iš
aiškinti. Nes, iš tikro, kas 
yra balsas? Tai dalykas, 
kurio negalima nei matyti, 
nei apčiuopti, nei ranka pa
ėmus pataisyti — pasukti 
kur nori. Taigi dabar ir ten
ka dainavimo mokslui tą 
balsą tinkamai nustatyti, iš
vesti iš gomurio ir padaryti

nininkai turi gerai savo 
balsus nustatę. Pasitaiko 
vienam kitam dasigauti i 
operą ir su prastu dainavi
mu, bet jis ten ilgai nebūna. 
Per vienas duris įeina, o per 
kitas išvaro. Man gaila, kad 
musų daugumas lietuvių da 
vis mėgsta daugiau papras
tą — žalią dainavimą, negu 
kultūrišką.

Juozas Žuronas.

Kelintas žodžių apie išsigimėlius.
Aštuonioliktame amžiuje buvo toks at

sitikimas. Vieno Amerikos farmerio gal
vijų kaimenėj staiga atsirado ėriukas su 
ti timpomis kojomis. Tokių trumpų "kojų 
neturėjo nei jo tėvas, nei jo motina, nei 
niekas iš jo artimų ar tolimų giminaičių.

Ėriukas negalėjo peršokti net per že
miausią tvorą. Avinišku požiūriu tatai, 
greičiausia, buvo didelė yda ir net išsigi
mimas. Bet taimeriai tuo išsigimimu apsi
džiaugė. Juk toks ėriukas toli nuo kaime
nės nenubėgs. Iš “išsigimėlio” avino išve
dė avių-trumpakojų veislę, ankonišką 
veislę.

Kas gi čia atsitiko?
Gamta sukūrė išimtį, žmonės pasinau

dojo tąja išimtimi savo naudai.
Tokie atsitikimai lig šiol pasitaikydavo 

nedažnai. Bst kai pradėjo stebėti muselę- 
drozofilę, tai pasirodė, jog muselių šeimoj 
dažnai atsiranda išsigimėlių, nepanašių 
nei į ką iš savo pirmtakų. Atsiranda vis 
naujų ir naujų požymių, ir tie požymiai 
persiduodami kai kada toliau paveldėji
mo keliu.

Pavyzdžiui, musei su tamsiai raudono
mis akimis staiga atsirado vaikai išsigi
mėliai — su baltomis akimis. Iš tų išsigi
mėlių išsivysto nauja rasė — baltaakių 
musių.

Nėra šeimos be išsigimėlių,—sako rusų 
priežodis. Bet nei .vienoj šeimoj išsigimė
liai neatsiranda taip dažnai, kaip musės- 
drozofilos šeimoj.

Bet tai ir suprantama: juk kokia di
džiulė ta jos šeimynėlė! Kai tūkstančiai 
vaikų ir milijonai anūkų atsiranda ant šio 
balto svieto kas ketvirtą penktadienį, ar gi 
nuostabu, kad jų tarpe buna kai kada ir 
keliatas išsigimėlių.

Labai dažnai atsitinka, kad musė išsigi
mėlė yra silpnutė, negyvybinga ir nunyks
ta. Bet esti ir kitaip : išsigimėlis išlieka gy
vas ir tampa ištisos išsigimėlių genties se
nelis.

Taip gamta daugina savo formų ir po
žymių išteklius.

Kartas nuo karto atsiranda gyvuliai iš
sigimėliai, augalai išsigimėliai. Jeigu išsi 
gimimas išsigimėliams naudingas, — pa
vyzdžiui, ilgos iltys, arba apsaugojanti 
odos spalva, arba aštrus daigiai ant stie
bo,—tai išsigimėliams lengviau išgyventi.

O kas žino, gal but, kiekviena veislė, 
kiekviena rūšis kyla iš kokio nors išsigi
mėlio.

Bet dažniausiai išsigimimas pasirodo 
esąs žalingas, ir išsigimėliai žūsta.

Taip jau ir vyksta gamtoj: tai veikia 
taisyklė, tai išimtis iš taisyklės. Paveldė
jimas ir pakaitomumas veikia ranka ran
kon.

O ar negalima ir mums kaip nors įsi- 
maišyt į šį dalyką, priversti gamtą daž
niau gaminti naujus paveldėjamuosius 
požymius?

Naujų požymių tarpe gali būti ir nau
dingų mums.

Staiga, sakysim, atsiras milžinas arklys, 
dukart tvirtesnis už paprastą arklį. Arba 
milžinas karvė, kuri duos po tris kibinąs 
pieno per parą.

Gyvo narvelio perstatymas.
Amerikietis mokslininkas Miller, pa

mėgino švitinti muselę-drozofilę rentgeno 
spinduliais. Pasirodė, jog rentgeno spin
duliai ko ne šimtą kartų padidino naujų 
požymių atsiradimo dažnumą.

Mokslininkai ėmėsi iš naujų ir senų po
žymių sudarinėti įvairių įvairiausius su
jungimus, veisti vis naujas ir naujas musių 
veisles.

Išmoko visokiais budais kaitalioti akių 
spalvą, kūno formą, sparnų ilgumą, net ir 
musės amžiaus ilgumą.

Išvedė veislę, kuri gyvena trisdešimts 
dienų vietoj šešių dešimtų. Išvedė milži
nišką musę, kuri dukart didesnė už pa
prastąją.

Išmoko reguliuoti sūnų ir dukterų skai
čių kiekvienoj musių šeimoj. Gaudavo, ta
rytum pagal užsakymą, tokias šeimas, ku- 

Į riose buvo po tris šimtus sūnų ir nei vienos 
dukters, arba atvirkščiai, tokias šeimas, 

'kuriose buvo visos dukterys ir nei vieno 
isunaus. Išvedė musę, kuri skrenda į švie
są, ir musę, kuri į šviesą neskrenda.

Vienu žodžiu, išmoko reguliuoti požy
mių atsiradimą ir perdavimą; išmoko lip
dyti vis naujas ir naujas foimas ne iš mo
lio, o iš gyvos medžiagos.

Bet visų svarbiausia buvo tai, kad tie ir 
dar daugybė kitų tyrimų bei bandymų į- 
galino lengviau susivokti paveldėjimo ir 
atmainingumo dėsniuose.

Mokslininkams pasisekė sužinoti, kaip 
j sudaryta gyva celė, gyvas narvelis,—ir pa

sisekė suvokti kur tvyro paveldėjimo po
žymiai.

Kiekviename narvely yra keliatas ma
žulyčių dūdelių—chrųmozomų. Chromo- 
zomos viduje guli retežėlis grūdelių—“ge
nų.” Nuo tų genų ir priklauso požymiai, 
kurie perduodami paveldėjimo keliu.

Muselė-drozofilė, sakysim, turi astuo
nias chromozomas. Manoma, kad tose 
chiomozomose yra apie 4,000 genų. Žiū
rint to, kokie muselės genai, ji yra tos ar 
kitos veislės. Yra raudonų akių genų ir 
baltų akių genų, juodo kūno genų ir gel
tono kūno genų, riestų sparnų genų, plau
kuotumo genų. ,i

Mokslininkams net pasisekė atvaizduo
ti piešiniuose kur būtent yra chromozom'o- 
se tas ar kitas genas.

Jeigu muselė turi trumpasparnotumo 
geną, tai ji bus su trumpais sparnais. Jei
gu ji turi pilko kūno geną, tai jos kūnas 
bus pilkas. Kiekviena muselė gauna pusę 
savo genų iš motinos ir pusę iš tėvo.

Jeigu ir iš tėvo ir iš motinos muselė ga
vo po ilgasparnotumo geną, tai ji būtinai 
turės ilgais sparnus.

O kas bus, jeigu iš tėvo muselė gaus il
gų sparnų geną, o iš motinos trumpų spar
nų geną?

Tada visas dalykas priklausys nuo to, 
katras genas perviršys.

Nugalės ilgų sparnų genas, — muselė 
gims su ilgais sparnais, — bus panaši ne Į 
motiną, bet į tėvą.

Štai kaip vyksta požymių perdavimas iš 
vienos gentkartės kitai.

O kaip atsiranda nauji požymiai?
Jie atsiranda tada, kai genuose ir chro-( 

mozomose įvyksta koks nors pasikeiti
mas.

Visokiais budais bando mokslininkai 
veikti chromozomas ir genus, kad. juos pa
keistų, kad gautų naujas formas.

Veikia ir rentgeno spinduliais, ir radi; 
jum, ir chemikalais, ir elektros srove, 0 
kai kada net ir tiesiog peiliu.

Sovietų mokslininkai Karpečenko ir 
Ščavinskaja paėmė jauną kopūstą ir pa, 
darė jam chirurginę operaciją : nupiovė 
stiebo viršūnę. Nupiovimo vietoj išaugo 
atžalos. Kai kurios tų atžalų davė naują 
kopūsto atmainą — milžinišką kopūstą, 
du ar tris kaltus didesnį už paprastą ko- 

. pustą.
Kai ištyrė su mikroskopu milžiniško kq; 

pusto narvelius, tai pasirodė, kad juose 
pasidvigubino chromozomų skaičius. To
kiu pat budu jau išaugintos milžiniškos1 
avižos, milžiniški vikiai (pelėdžirniai).

i-
Jeigu taip eis ir toliau, žmonės ims da

ryti stebuklus. Laukuose augs milžiniški 
javai su milžiniškai grūdais. Soduose me
džių šakos kiš nuo didelių vaisių, arkliai 
milžinai vežios sunkius daiktus, milžinai 
karvės duos mums pieno. Gal but, net ir 
patys žmonės pasidarys milžinai, jei nu
tars, kad tai jiems gali būti naudinga.

Taip, galimas dalykas, bus prieita iki to, 
kad iš musės darys dramblį.

Bet kol kas daromi tik pirmieji bandy
mai pertaisyti chromozomas ir genus.

Daug daugiau žmonės pasiekė kitame 
('aibe: naudodamiesi tais požymiais, ku- 
i ie jau yra gamtoje, jie kuria iš jų vis nau
jas ir naujas atmainas, — sukryžiavimų ir 
atrankos keliu išveda vis naujas ir naujas 
augalų bei gyvulių veisles.

Augalų dirbtuves. v J
Jau yra tikros augalų dirbtuvės, auga

lams lemontuoti fabrikai, naujų augalų 
projektams gaminti kabinetai. Jei prirėį-’ 
kia “pataisyti” kuri nors augalo rūšis, tai 
;,ą nugabena į bandomąją stotį—į remon
tą vimo dirbtuves. Tenai ją sukryžiuoja su 
lūšimi pagerintoja iš to rinkinio, iš tos ko
lekcijos, kurią surinko ekspedicijos visa
me pasauly, ir paskui tokią, atremontuotą 
rūšį siunčia atgal į laukus.

Iš pasaulinės kolekcijos sudaryti tokių 
lūšių pagerintojų rinkiniai.

Kiekvienas inžinierius, dirbąs augalų 
diibtuvėj, gali sau užsakyti reikiamų ru
nų rinkini, požymių rinkinį, taip pat, kaip 
fabriko inžinierius kad užsako fabrikui 
įeikalingas detales.

Sudarytas tikslus sąrašas visų vertingų 
požymių, visų vertingų genų. Kaip miesto 
adie u biure sužinomas žmogaus adresas, 
taip atitinkamame seleksiniame institute 
galima sužinoti bet kokio augalinio požy
mio adresą.

Kviečiai su apskritais, kaip stiklas, per
matomais grūdais. Adresas—Indija.

Kviečiai ankstyvi, gerai atsilaiką prieš 
sausrą. Adresas — Afganistanas.

Pagal adresą galima surast bet koks po
žymis, bet kokia rūšis pagerintoja.

(Bus daugiau) a
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Įvairios Žinios
Reikalauja 3 Bilionų 
Viešiems Darbams.

Farmcrių ir darbininkų at
stovai sako, kapitalistai ty

čia suruošė depresiją.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tonan buvo atvykę miestų 
bedarbių ir farmerin beže
miu atstovai 
kad Kongresas 
$3,000,000,000 
darbams organizuoti 
negalim alkani 
laukt, kol pasibaigs dabarti
nė depresija,” pasakė jie 
senato komisijai.

Kalbėdamas bedarbių or
ganizacijos “Workers Alli
ance of Arriel’ica” vardu, 
jos prezidentas David Las- 
ser nurodė, kad dabar pa
skirtų pinigų bedarbių šel
pimui toli gražu neužteks. 
WPA privalanti parųpinti 
darbo trim milionam bedar
bių per apskritus metus.

Bežemių farmerių vardu 
kalbėjo protestonų dvasiš
kis Howard Kester. Jisai 
nurodė, kad jo atstovauja
mų žmonių būklė yra da 
baisesnė, negu miestų be-1 
darbių. kalėjimo

Lasseris aštriai kritikavo J aiškintis

ir reikalavo, 
paskirtų 
viešiems 

. “Mes 
sėdėt ir

PRIEŠINASI KALĖJIMUI

čia parodytas pagarsėjęs Dr. 
Townsend, kuris gavo 30 dienų 

užtai, kad atsisakė 
Kongreso komisijai, 

reakcinę stambaus biznio Jis apeliavo į Vyriausį Teismą, 
politiką. Stambus pelną- kad tą bausmę nuo .io nuimtų, 
grobiai, jis sako, traukia — 
kraštą ■ tiesiai Į anarchijos 
bedugnę. Jie tyčia suruošę 
dabartinę depresiją, • kad 
galėtų kaltinti ir atakuoti 
Roosevelto administraciją.

Taigi, jeigu kapitalistai 
griebiasi tokių niekšiškų' 
priemonių ir išmeta iš dar- i 
bo milionus darbininkų, tai 
Kongreso pareiga turėtų 
būti apdėti tuos kraugerius 
didesniais mokesčiais ir tais 
pinigais- organizuoti bedar
biams viešuosius darbus. ■ 1 ' * - * ■ .
' GORKIS BUVĘS STALI

NO PRIEŠAS.
Buvęs Sovietų karo pra

monės Instituto galva Mask
voje, V. V. Krivickij, kuris 
dabar rąndasi Paryžiuje, 
pereitą subatą pasakė: 
“Jeigu Gorkis ištiesų buvo 
nunuodytas, tai jį greičiau 
.galėjo nunuodvt Stalino ša
lininkai, negu kas kitas, nes 
Gorkis buvo didelis Stalino 
politikos priešas.”

Paskutiniais metais prieš 
savo mirti Gorkį nuolatos 
sekdavę Stalino agentai. Jo 
laiškai būdavę cenzūros ati
daromi jr uoliai skaitomi. 
Santikiai tarp Gorkio ir Sta
lino paaštrėjo labiausia dėl 

Stalinas nedavė 
leidimo vykti į 

i rašytoių j 
, sako

to, kad 
Gorkiui 
pi’iėš-fašistinių i 
kongresą Paryžiuje, 
Krivickis.

Anglijai Gręsia Fa
šizmas.

ROOSEVELTAS LIEPĖ
UŽIMTI DVI SALAS.
Šiomis dienomis Roose

veltas įsakė Jungtinių Vak 
tijų karo laivams užimti ir su plakatai 
kolonizuoti dvi salas Paci-

; ! filčo vandenyne, netoli -nuo
Japonijos. Iš Havajų salų 
tenai busią nuvežta kiek 
žmonių ir toji teritorija ap
gyvendinta, kad jos nega
lėtų pasisavinti kas kitas.

Murcclims ir Hitleris reika- 
Iruįa suvaržyti tenai 

spaudos laisvę.
Kni reakcinė Anglijos 

vh’dž'a pradėjo ' atvirai pa
taikauti fašistinėm? vrrsjv 
bėm$ .tai diktatoriam- tuo
jau išaugo didesni ragai. Vi
su puma Mussolin's pasa
kė, jog Anglijos valdžia tu 
linti nažaboti sav^ snnudą 
kad ji nedarytų 
iroku ir ne kr't’kuotu 
Mus.'ol>n;o. ka’bu. 
Anglijos spaudai 
uždėtas apynasris, 
Mu-solin’s, negalėsiąs vesti 
su Anglijos atstovais dery
bų.

Dabar gi panašu reikala
vimą Anglijos valdžiai me
tė ir Hitleris. Jis akiplėšiš
kai puolė anglų spaudą, 
kam ji kritikuoja nacių val
džią. •

Ir štai, premjeras Cham- 
berlainas jau metė Anglijos 
spaudai minti, kad ji priva
lo susivaldyti ir jo bj’oliškų 
derybų su fašistais nekriti
kuoti. Girdi, spauda priva
lo remti valdžios politiką. 
Tai tikrai hitleriškas reika
lavimas.

Pažangesnioji anglų vi
suomenės dalis-labai tuo 
pasipiktino. Ir pereitą są
vaitę, kai Vokietijos amba
sadorius Ribbentropas, iš
važiuodamas pas Hitlerį 
pasitarti, nuėjo pas Angli
jos premjerą Chamberlainą 
atsisveikinti, tai ties Cham- 
berlaino rūmais tuojaus pa
sirodė keli šimtai žmonių 

ant kurių buvo 
parašyta:

“Keep out, Herr Ribben
trop!”

“Get out, Herr Chamber- 
lain!”

Policija tuoj puolė tuos 
žmonės ir plakatus su tais 
užrašais greitai sunaikino.

'š fašizme 
io

Jeigu 
nebucią 
tai jis

CIO STATO KENNEDY I 
PENNSYLVANIJOS GU

BERNATORIUS.
Dabartinis Pennsylvani- 

jos leitenantas gubernato 1 
rius, Thomas Kennedy, yra ra pereitais metais 
CIO narys.

, INDŽ1ONKŠ1NAS PRIEŠ
44 VALANDŲ SĄVAITĘ.

1 Pennsylvanijoš legislatu- 
išleido

Japonai Žygiuoja Per Kinijos Miestelį.

Išvažiuojant japonų kareiviams iš namų, jiems groja muzika, plevėsuoja vėliavos ir pa
triotiškos gerklės šaukia “banzai!” (valio). Kitaip buna nuvykus jiems Kinijon. Čia pa
rodyta, kaip jie žygiuoja per Kinijos miestelį į frontą. Čia tik sniegas, purvynas ir ki
niečių neapykanta. O toliau, pasiekus frontą — mirtis.

MIRĖ CHICAGOS LIETU
VIS, KURIS RADO 
AUKSO KASYKLĄ.

Chicago, III, — “Chicago 
Daily News” Įdėjo žinią, 
kad šiomis dienomis Flori
doje mirė Tony Oklend, 
chicagietis lietuvis, kuris 
Kanadoje buvo radęs auk
so kasyklą ir tapęs milionie- 
rium.

Oklendo karijera panaši 
knygų pasakai, sako Chica
gos anglų dienraštis. Iki de
presijos Oklendas gyvenęs 
Chicagoj ir dirbęs kaip pa
prastas darbininkas. Užė
jus depresijai, Oklendas 
pasiliko be darbo ir 1929 
metais išvykęs Kanadon. 
Po dviejų metų jis užėjo 
Ontario provincijos dyku
mose aukso. Dabar ši vieta 
esanti žinoma kaip Little 
Long Lac aukso kasykla, 
kuri per metus duodanti 
$1,500,000 aukso.

Gimęs Lietuvoje apie 54 
metai atgal ir atvykęs Ame
rikon nemokėdamas nei ra
šyt, 
dabar 
Netoli nuo Toronto 
gyjęs didelį dvar 
esąs žinomas jo 
Oakville.

Pora metų atgal 
vykęs Chicagon

nei Skaityt, Oklendas 
r virto 'milionierium. 

jisai įsi- 
ą, kuris 
vardu—

jisai at- 
_ ir vedęs 

Ateinantiems įstatymą, įvesdama 44 va- p-lę Sylviją Carneckaitę, 
rinkimams CIO nutarė rem- landų darbo sąvaitę. Kapi- žinomą Chicagos manikiu- 
u i—— 1 talistai dabar susitarė ir iš- ristę, kurią išsivežė atgal į

ėmė indžionkšiną, kuriuo Kanadą ir iki šiol gyveno 
i tas įstatymas i savo Oakvillės dvare. Ma

tyt, dabar jiedu buvo išva-

ti jo kandidatūrą ir į gu
bernatorius. Dabar CIO uni-|V...^ 
jos veikėjai Luzernės ap-1 draudžiama t 
skrity renka parašus jo no-įvykinti. Valstija 
minacijos peticijai.

apeliuoja 
i Vyriausį Teismą.

Iš Ohio Grafterių Bylos

PAJ1EŠK0JIMAI
NUŠO, Pikelių parap., Kuodžių kai-’ 
mo; prašau a’sišaukti. Kurie žinoto, 
kur jis randasi malonėkit pranešti 
jo adresą, busiu labai dėkingai.

’ .Adam Bružas į
., Philadelphia, Pa.

STANISLOVO
1 gjlvehd Wa- 
žinot'kur jis 
iti jo adresą, 

John Katinus (2). 
Holden, Mass.

Pajiešknu bro'io 
KATINO, 15 metų atgal 
t'ilrirv, Conn, 
randami, prašau 
busiu dėkingas.

l'ajiešlau apsivedimui merginos 
arba i našlės be vaikų, nuo 10 iki 15 
metų amžiaus, kuri nevartoja svaigi: 
minčių gėrimų ir mylėtų ramų gyve
nimą. Aš esu našlys 'Iii metų. Pagei
dauju kad mergina ari a moteris bu
tų hATyu įsitikinimų. Su laišku ma-į 
lonėkftę prisiusi ir paveiksią. Atsa-’ 
kymįU’J'ūb .iu tiktai toms, kurio- pri
sius paveikslą. A. W—is (1)

87 Chestnut st., Kearny, N. J.

žiavę praleisti žiemą saulė-1 Motinos Akis Bus 
toj Floridoj, ir tenai jis 
mirė.

Iš paduotų čia faktų ma-
įdėta Kūdikiui.

Lansdale, Pa. — Čia gy-
tyt, kad Oklendas ištiktųjų vena 30 metu amžiaus La- 
buvo lietuvis, tik jo pavar- ,Verty’ienė, " 
dė iškraipyta. I — --------’■

Mrs. M. J. Vaisin.

DA 5,000 ITALU IŠLIPO 
ISPANIJOJ.

Tuo tarpu Mussolinis taria
si su Anglija apie “liuos- 

norių ištraukimą.”
Šiomis dienomis Angli

jos buržuazijos atstovas 
Perth išvažiavo Italijon tar
tis su Mussoliniu apie “iš
traukimą liuosnorių” iš Is
panijos ir sustiprinimą “tai
kos” Europoje. Spaudoje 
buvo paskęlbta, kad Musso
linis sutinkąs savo “liuos- 
norjus” is Ispanijos atšauk
ti.

Bet
“Daily 
dentas. _ 
kad besiruošiant 
“taikos deryboms,” Musso
linis nusiuntė Ispanijon da 
5,000 savo juodmarškinių 
fašistų, kurie buvo iškelti 
Cadizo uoste ir'tuoj nusiųs
ti į gen. (Franco frontą.

, kurios 2 metų 
I amžiaus sūnelis neteko re
gėjimo. Viena jo akis visai 
nemato. Taigi motina nuta
rė paaukoti jam vieną savo 
akį. Ji jau padarė sutartį su 
New Yorko daktarais, kurie 
apsiėmė išimti jos akį ir įdė
ti kūdikiui. Operacijai die 
na paskirta 28 kovo.

Reikalinga Gaspadine.
Patyrus. Darba vien s tu bos ruo

ša, drabužių skalbt nereikės, darbas 
nuolatinis. Taip pat reikalingas dar
bininkas prie farmos darbų. Gali at
sišaukti ir vedusi pora. Apie užmo
kė-tj, ar daugiau ko, klauskite seka
mu adresu. Pakulis Bros. (2

R. F. D. 47, Brooklyn, Conn.

Lietuvoj Parsiduoda Ūkis 
60 hektarų žemės su triobesiais, 

gyvuliais ir padargais. Kaina: 50,000 
litų. Vieta: Šiaulių apskrity, 5 kilo- ■ 
metrai nuo Papilės miestelio, prie . 
vieškelio, ant Ventos kranto, žeme 
pirmos rūšies, vi.-a dirbama. 7 ark
liai, 18 karvių, plūgai, akėčios, dra
panai ir kitos mašinos. Gera,proga 
amerikiečiui, norinčiam įsikurti Lie
tuvoje. Reikalaujantiems nusiųsiu 
ūkės nuotrauką. (2) '

ANTANAS LECHAVIčIUS, 
Papilės vai., Šiaulių apsk., Lithuania.

Londono darbiečių 
Heraldo” korespon 
praneša iš Ispanijos, 

šitoms

ISPANIJOS FAŠISTAI 
GINKLUOJA ŽVEJŲ 

LAIVUS.
Lojalistams paskandinus 

svarbiausi fašistų blokados 
laivą, generolas Franco nu
tarė apginkluoti visus jo 
kontrolėj esamus žvejų lai 
vus ir panaudoti juos bloka
dai. Be to, busią rekvizuoti 
visi privatiniai prekybos 
laivai tam pačiam tikslui.

Skraiduolio “Baleares” 
paskandinimas labai susilp
nino fašistų blokados laivy
ną, o Ispanijos respublikos 
laivynas tuo pačiu laiku su
stiprėjo. Fašistai dėl to la- 

l bai susirūpinę ir griebiasi 
I desperatiškų žingsnių savo

nnn i • >7 V nuostoli atstatyti prekybos
JUM VISOKIU Žolių j laivais, sustatydami ant jų 

Ramunių, Liepžiedžių, čiobnalių, | nedideles aiTTlOtaS.
i Kaštavolo, Debesylo, Sai uočio, Truk- 
žolių, Valerijonu, Našlelių, Katmėčių 
ii- daugybė kitokių, 25c. už pakelį, i 
Geriausios Trejos-devynwios GOc. I 
3 pakai už $1.20.

Gaukit žplių surašą, atsiunčiant , 
10 centų. ‘ M. ŽUKAIT1S.

I SPENCERPORT, N. Y. 1

TĖMYTINA.
KACHAN’S SALVE (Mostlš) nau

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie kančia nuo 
ECZEMA (nupuškimo), Poison Ivy,' 
Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MOSTIES 70c. prisiun- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
Tą Stebėtiną Mostį galima gaut pa-: 
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS. i

KINIEČIŲ PARTIZANAI 
ATSIĖMĖ 12 MIESTELIŲ.

Šanchajaus žiniomis, pe-1 
įeitą savaitę kiniečių parti
zanų būriai atsiėmė 12 mie
stelių japonų užkariautoj' 
teritorijoj. Kuomet japonų 
armija veržiasi pirmyn ir 
bombarduoja strategines 

kinų pozicijas, tai jos užnu- 
gaiy susidaro ginkluoti ki-1 
niečių būriai ir puola užim
tus miestus. Kaip ilgai tokie 
partizanai gali atsiimtuose 
miesteliuose laikytis, tai ki
tas klausimas.

RUSU-JAPONŲ KIVIR
ČAI AŠTRĖJA.

Santikiai tarp Sovietų ir 
Japonijos kas diena dąrosi 
vis aštresni. Dabar japonai 
turi užgrobę savo uostuose 
du Sovietų garlaiviu, o Man- 
džuke — sovietų orlaivį. 
Rusų ambasadorius Japoni
joj protestuoja prieš tai. Ja
ponai gi atsako, kaŲ Sacha
lino saloje Sovietai turi 
“neteisėtai” suėmę 50 japo-, 
nų ir 9 japonų žvejų laivus.

NASHUA LIETUVIAI TĖMYKITJL!

PIET.

N. H.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

Šis politikierius, Lee Bradley, prisiekė teisme, kad jis su
tvarkęs Ohio gubernatoriui Davey’ui sutartį, kuriuo elek
tros gazo kompanijos Ohio valstijoj pasižadėjo duoti pini
gu Davey’o rinkimu kampanijai, o Davey “pasižadėjęs už 
tai nepraleisti žalingu toms kompanijoms įstatymų.” Gu
bernatorius Davey 
saiką ir šmeižtą.” 
čiusio galvočiaus”

areštavo šitą Bradley už “kreivą prie- 
Bradley čia parodytas teisme “užsimąs- 
pozoj.

Rengia Suvienytos Lietuvių Ųr-jos: šv. Petro ir l’ovylo, 
ALDLD. 42 kp., LDS. 128 kp., Lietuvių Kapinių Ko
operacija, NEDĖLIOJĘ.
KOVO-MARCH, 20D„ 1938, NUO 2 PO

O’DONNELL SVETAINĖJE,
20 High Street, Nashua,

Kalbės “Keleivio” redaktorius St. MichelSonas
E. Mikužiui ė iš Chicagos.

Senai mus aplankė tokie garsus kalbėtojai, dabar vėl 
turėsime progą išgirsti nuo jų naujausius įvykius Lietu
voje ir kitus svarbius pasauly.

Visi kviečiami šiose prakalbose dalyvauti, prašome 
ateiti laiku.' DRAUGIJŲ KOMITETAS.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠD1RBYSTES

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

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

DVI DIDELĖS EKS
KURSIJOS.

Cunard White Star Liniją.
Kovo 26 d. išplaukia laivas 

I Aquitania, jūrių milžinas virš 
Į 45 tūkstančių tonų ; Balandžio 
6, Queen Mary, naujausias 

Į trans-atlantiko milžinas, vė- 
, liausiąs pasaulio modernišku- 
mu. Abu laivai puikiausiai įren
gti, yra net trečioje klasėj kel
tuvai, taip kad keleiviams 
reikia lipt nei laiptais.

Išvažiuodami minėtais 
vais ant Velykų švenčių jus 
sieksite Lietuvą ir turėsite pui- 

i kiausią kelionę.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLES. ’

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVU Iki 
IšDIRBYSTfi lietuviškų, vokiškų gy
duolių nuo * Vidurių Užkietėjimo, 
Skilvio Nemhlimo. Nenoro Valgyti, 
Strėnų ir Pečių Skaudėjimo, Patrū
kimo, Dusulio (Asthma), Peršalimo, 
Skausmo po Krutinę, Reumatizmo, 
Plaukų Slinkimo, Pleiskanų, Šlapini-;

Nuo Nervų—-Išgąsčio, i 
Nemiegojimo, Galvos ‘

„ Nuo 
Jtu ligų. I baksuR f>risių-> 
.00. Pinigus m&lonūkito

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės, 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietu
vis žolių specialistas Amerikoje. Esu 
suteik.es daugeliui sveikatą. Klauski
te laiškais arba ypatiškai. Pasiun- 
čiam per paštą visu*.

KAZELL’S BOTANICAL CO.
Wholesale Botanic Druggists

26 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSrON. MASS.

NAUJA VAISTŲ KNYGA 
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis, Žiedais, Sėk-

Skausmo po 
Plaukų Slinlįi 
mo Lovoje, 
Priemėčio, 
Skausmo ir Galvos Svaigimo. 
Baltųjų ir k’ 
sime už $1. 
pri.-iųst iš anksto.

^Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai

ne-

pa

Gulivero Keliones į Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesingą apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Kaina ..................................... 50c.
Kaip Tapti Suvienytą Valatlia P* lt.

čiu? Aiškia’ iše-uldvti pilietyati 
įstatymai su reikalingais klausimais i 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir natrerir.u 
laida .................................................

ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pietinį dolerį laiške. Adresas:

PAUL MIKALAUSKAS
218 W. l-'ourth St., So. Boston, Mass. '

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS”
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausj dienraštį “NAUJIENAS?’
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos, “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., ' CHICAGO, ILL. ’

suteik.es


Šeštas Puslapis ' ~KELEIVIS, SO. BOSTON No. 11. — Kovo 16 d., 1938

Jie Gyveno 50,000,000 Metų Atgal.

Padėties Reikalu
BINGHAMTON, N. Y.
Mes, 'Binghamtono lietu

viai, susirinkę į 20-ties me
tų Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą, surengtą A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Binghamtono skyriaus, va
sario 12 d. 1938 m., Lietu
vių Svetainėje, 315 Clinton 
st., didžiai džiaugiamės Lie
tuvos 20-ties metų nepri
klausomybės. gyvavimu.

Bet esame didžiai nusi
minę dėl dabartinės Lietu
vos tautininkų diktatoriškos 
tvarkos ir dėl jų nesilaiky
mo Lietuvos nepriklauso
mybės deklaracijoj pareikš
tų demokratinių principų.

Todėl reiškiame pageida
vimą, kad kaip greičiausia 
Lietuvoje butų atsteigta de
mokratinė santvarka, su
teikta amnestija politiniams 
kaliniams ir grąžinta spau
dos ir susirinkimų laisvė.
Rezoliucija Vilniaus klau

simu.
Mes, Binghamtono lietu

viai, minėdami Lietuvos 20 
metų nepriklausomybės su
kaktį, Amerikos Lietuvių 
Kongreso Binghamtono sky
riaus sušauktame 12 vasa
rio d. mintinge, reiškiame 
savo nepasitenkinimą, kad 
šiandien Lietuvos tikroji 
sostinė Vilnius yra po Len
kijos kontrole, ir musų bro
liai lietuviai Vilniuje negali 
sykiu su mumis džiaugtis 
Lietuvos 20-ties metų ne
priklausomybe.

Todėl mes reikalaujame, 
kad Vilnius butų sugrąžin
tas Lietuvai, ir kad Vilniaus 
lietuviai, sykiu su visos Lie
tuvos žmonėmis, galėtų 
greičiau atsteigti demokra
tinę santvarką Lietuvoje.

Vakaro vedėjas,
P. B. Balčikonis, 

Sekretorius,
J. A. Kaminskas.

daugiau žmonėms meluoti. į 
Ateitis tų vyrų apgailėtina.

Lowellietis.

Kanados Lietuvių Komi
tetas Lietuvos Liaudžiai >. 
Ginti praneša gavęs iš Win- 
nipego bendro fronto $22.- ’ 
04 aukų; iš Timmins, Onta- 
i io, Šunų, ir Dukterų pašal- 
pinės draugijos $15.36, iri 
$1.00 nuo drg. A. Makštelės 
;š Timenskaming. Que.

J. Lasevičius.

Lietuva girdėję Bostono 
’ietuvių radio. Vasario 22d. 
pp. Minkai davė iš Bostono 
radio stoties specialę pro
gramą Lietuvai. Dabar gau- 
’a iš Kauno žinių, kad Lie
tuvos stotis LYLJ aiškiai tą 
programą girdėjo ir klausė
si su dideliu malonumu. 
Programoj dalyvavo: brok- 
toniečių “Franklin Glee 
Club,” Bostono “šešios Bi
rutės, 
tė Julė Metrikaitė, 
ninkas 
pianistė V. Minkienė ir adv, 
A.O. Šalna kaip kalbėtojas.

A. J. Siaurinto.

“Franklin
Bostono

worcesteriete solis- 
smuiki-

Longinas Buinis,

Į (Hants of 50,000,000 yrars

Federalinė valdžia steigia išnykusių gyvūnų parką Vakaruose turistams pasižiūrėti, šis 
vaizdelis parodo, kaip išrodys tenai sustatyti milžinai, kurie gyveno musų žemės paviršy 
apie 50,000,000 metų. Jeigu tikėti Biblijai, tai tuomet da ir pasaulis nebuvo sutvertas.

Nakties laiku nušovė žmo
gų. Tai įvyko East Syracuse 
mieste, N. Y. Tenai Andrew ski 
Babczewski, smuikų dirbę- darau," atsakęs Derazonas 
jas, vieną nedėldienio nak- ir pradėjęs prie Babczews- 
tį pajuto kokį žmogų vaikš- kio artintis. Pastarasis pa- 
čiojant savo kieme. Pasi- leido šūvį ir užmušė Dera- 
ėmęs šautuvą jis išėjo kie-jzoną vietoj. Dabar Bab- 
man ir pamatė prie savo czewski areštuotas ir kalti- 

. lango pažįstamą sau rusą, namas pirmo laipsnio žmog- 
Fomą Derazoną. “Ką tu čia žudyste. M. Čyronis.

darai?” paklausė Babczew- 
‘Aš tau parodysiu, ką aš 

atsakęs Derazonas

DALYKAI, KUKIUOS VERTA ŽINOTI.
Naujoji Anglija susideda joj. Mėnulis tenai iškelia 

iš šešių šiaurės rytų valstijų, vandenį iki 25 pėdų, 
kurios vadinas: Maine, Ver-1 ---------
mont, New Hampshire,' Maine’o valstijos 
Massachusetts, Rhode Is-Jstook’o apskritys 
land ir Connecticut. Di-;’ 
džiausią iš jų yra Maine. Ji , mis.

Kas Mums Rašoma

Aroo- 
yra pla

čiai pagarsėjęs vaso bulvė- 
Beveik dešimta dalis 

viena užima beveik toki pat visų Amerikos bulvių užau- 
žemės plotą, kaip kitos pen-jga Aroostook’o apskrity, 
kios sudėtos krūvon. ■ . ., . „  | Amerikos generolas rre- 

. , , ... . . mont, kuris 1843 metais ėjoMaine o valstijoj yra mie;limti jš Meksikos Californi- 
stehų pavadintų beveik is . .
viso pasaulio surinktais var- jį bet užmiršo |)asiimti 
f ?!s‘ Čia yia.giaikų Athens, amunicijos. Apsižiūrėjęs, 
airių Belfast angly Bath, kad net< ku0'šaudyt, jiį 
franeuzų Calais žydų Ca- t kam|o| k |ėj 
naan, kiniečiu Canton, Chi-p. r - A ..

HARTFORD, CONN.
Tabako sortavimo darbai 

“vėrauzėse” pasibaigė, apie 
18,000 darbininkų liko be 
darbo. Prie skirstymo taba
ko daugiausiai dirbo mote- naan. Kiniečių v-anion, viii-, p t 
rys, kurių vyrai taipgi senai na ir Corea, dam, Denmark, I a ?V/Ji’ P? . Be o ™ f 
bedarbių eilėse. Darbas ne- —u-------- —1 niv<) uzinjta n be anuotos,
pakenčiamai skubinamas ir 
'mokestis labai maža, apie 
$12 i savaitę. Darbas tęsėsi 
,apie 3 mėnesius ir tos šei
mynos šiaip taip skurdo. 
•.Kuomet prasidėjo tabako 
skirstymas tai vietos laik
raščiai šukavo, kad 20,000 
darbiniinkų priimta dar
ban, bet kuomet ir tas ver
giškas darbas pasibaigė tai 
vietos spauda nei per pusę 
lupų neprasitarė. Vergas.

i • v* -Tv . I L< V U MZjlflJLCl 11 Lrv clIllll/LUJo.vokiečiu Hanover, portuga- Y______
lu Lisbon, meksikiečių Me-J Iki 1929 metų, kuomet 
xico, italų Naples ir Paler-i darbai Amerikoje ėjo ge- 
mo, skandinavų Norway, rai, žmonės išleisdavo dak- 
sirijonų Palmyra, franeuzų tarams dvygubai daugiau 
Paris, lenkų Poland, austrų pinigų kaip dabar.1 Dabar 
Vienna ir daug kitokių. žmonės kad ir gydosi, tai 

nevisuomet užmokai'* Sako- 
Jungtiniu Valstijų rytuose ma, įkad per metus tokiu 

jura aukščiausia pakįla ties skolų gydytojams' susidaro' 
Eastportu, Maine’o valsti- iki $350,000,000.

Ją Kaltina Nušovus Savo Vyrą.

Moterims Pasiskaityt
X A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHEIJSONIENĖ.

Apie 15 metų atgal New, “sulūžusio suolo” savinin- 
Yorko uostui saugot buvo kas negalėdavo atsilyginti 
pastatytos milžiniškos ka-isavo skolininkams, tai su 
nuolės, kurių sviediniai sve- |iaįku tas žodis pradėta tai- 
na po 2,340 svarų ir kai- , T , .
nuojapo $1.00 už kiekvie- 1 ,‘alP’ ban’
na švara. Bet pirmu kartu ;ca rotta arba bankrotas 
pamėginta iš tų kanuolių Išiandien reiškia bet kokio 
šaudyt tik 1935 metais. Pa
sirodė, kad jų sviediniai le
kia į Atlantą per 28 mylias.

verslo susmukimą.

Amerkieėių garbinamas 
Jurgis Washingtonas yra 
parašęs šitokias “mandagu
mo” taisykles: Negražu yra 
prie svetimų žmonių mušti 
uteles ir, bendrai, negražu 
yra būti purvinam; o jeigu 
draugas nuims nuo tavo 
drapanų utelę, tai pasakyk 
jam “ačiū.”

Jauni gatvių padaužos 
Indianapoly buvo suorga
nizavę “Skaudžiai Kandan
čiųjų Kliubą” (Bite Hard 
Club). Norėdamas į tą 
“kliubą” įsirašyti, kandida
tas turėjo pavogti nors vie
ną automobili. Teismas tą 
“kliubą” uždarė. Dabar pa
naši gauja yra susidariusi 
South Bostone. Ji vadina 
save: “Dripping Daggers 
Club.”

Patyrimas yra parodęs, 
kad žmonės, pradėję va
žiuot automobiliais, pirmais 
metais buna labai atsargus; 
bet antrais metais jie pasi
daro pavojingiausi “drai- 
veriai,” nes įgija perdaug 
pasitjnkėjimo savo “mokė
jimu.” Jie pridaro daugiau
sia nelaimių ant kelio.

LOWELL. MASS.
Lietuvių Piliečiu Kliubas 

Užgavėnių dienoj surengė 
pasi Ii nksm i n imą, susirinko 
geras skaičius lietuvių ir 
gražiai praleido laika. Yia 
kelintas lietuvių, kurie myli 
per daug saliunus lankyti, 
girti trankosi, žiūrėk ir pa
reina apdaužytom akim, ar
ba nugabena Į šaltąją atsi- 
vėdint. Pereita subatą vio-
nas iš jų W. C. tiek prisi
traukė, kad einant namon 
nunėrė jam kautą. Parėjęs 
narni n moteliai pamelavo, 

'•iliunckad m 
pavogė.
pėkščia, 
stikliniu

Jo moteris 
išsitraukė 

•nt t:r;>‘-- r ir
porą

Aiė u*:

ir trir I šmaut'. B°t po’icma- 
nas tuojau ■ auridirbo ir nu- 
mufino namon.

tuvi senbernį išvarė iš bur-! 
do, o jo vieton pasiėmė gre-1 
ką. Dabar jis iš nubudimo ! 
pradėjo da daugiau gerti ir'

Mrs. Patricia Ryan iisteriškai verkia New Yorko teisrrie, 
kur ją kaltina nušovus savo policmaną vyrą. Jis buvo nu
šautas ginčo metu.

Kava buvo atrasta Arabi
joj dar keturioliktame šimt
mety. Sakoma, jog vienas 
arabąs pastebėjęs, kad jo 
ganomos’, ožkos su dideliu 
pamet^ibiu kramto kažin 
kokius krūmokšlius, ant ku- 
riti augo pupelės. Sukramtė 

.tų pupelių ir jis patSr—su
kramtė ir tuoj pasijuto gy
vesnis. Ir taip neužilgo visa 
Arabija pradėjo virti gėri
mą iš spirgintų kavos pupe

lių. ■

Žodis “bankiTitas” yra 
kilęs iš italų kalbos “banea 
rotta,” kas reiškia sulužusj 
■-uolą (banca—suolą?, ban
kas; rotta—sulūžęs), šituo 
terminu senovės Italijoj 
a p i bu d i n da vo nusigyvenusį 
nirkliautoją, kuris rinkoje 
išstatvdavo savo prekes ant 
tam tikro suolo. Kadangi

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

t, T. J. KUČINSKAS,
3501 So. Union Avė.

CHICAGO, ILL.

WORCESTER, MASS. ICHESNEY’S iCANTEEN į
GERI KUSI ĮSIGĖRIMAI į 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė. Likeriai. Vynai Į 

ir v'«<>k>i.i išdirbysčių ALUS. Į 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS I

[ RUBIES.
| PATARNAVIMAS GERAS! j 
I’I a!•»!*•» L'.'iumiihm» ir “KELEIVIS” I

I 90 MILLBURY STREET į
I WORCESI’ER. MASS 1

: : ' : k- g n : .. :• g ~ g

LIETUVIŲ ŪKININKŲ ŽINIAI.
Kurie pirk ’it pas mus viščiukus, me.; garuntunjam. 

kad busit užganėdinti, kaip ir šimtai svetimtaučių, ku
rie l ;s metai perka pas mus viščiukus. Musų vištų vei
slė yra rinktinė. Vištos deda daug ir didelius kiaušinius. 
Rhode Island, Reds, valdžios ištirtos, kad neturi “pallo- 
ium” ligos. Prirstatom viščiukus i šias valstijas: Ma;nc, 
Nc\y Hampshire, Vermont. Rhode Island. Ohio. Virgi-

West Virginia, Maryland, Pertnsylvnnia, New Jer- 
New York, Connecticut, Massachusetts. Parašykit 
s lietuviškai, o mes nusiųsim jums savo kataliogą.

RED FEATHER POULTRY FARM.
J. Stevenson,

RANDOLPH, MASS.

scy, . 
m u mi-

PERMAINA MOTERIES 
GYVENIME.

Kiekviena moteris, nežiu- 
i int ar ji yra vaikų motina 
ar visai netekėjusi mergina, 
sulaukusi maždaug 45—50 
metų amžiaus, turi pereiti 
tam tikrą gyvenimo per
mainą, kai apsireiškia su 
pasibaigimu “mėnesinių.” 
Pasibaigus. “mėnesinėms,” 

moteris yra jau išgyvenus 
tą gyvenimo laikotarpi, ka
da gamta iš jos, reikalavo 
vaikų. Reiškia, vaikų gim
dymo laikas pas ją jau pasi
baigė ir ji ui daugiau turėti 
negali.

Yra tačiau retų atsitiki
mų, kuomet moterys dar ne
susilaukusios 35 metų jau 
pradeda jausti tą permainą. 
Taipgi yra ir tokių atsitiki- 
kų, kur permainos laikas 
neateina net iki 60—65 me
tų. Viena smarki senė, tu
rėdama jau 80 metų, pernai 
pagimdė sūnų. Bet tai buvo 
nepaprasta retenybė, kuri 
nustebino visus daktarus ir 
specialistus. Visi stebėjosi 
tokiu gamtos “šposu.”

“Kadangi šios permainos 
yra surištos su tūlų liaukų 
veikimu, tai perdaug anks
tyvas,' arba nepaprastai vė
lyvas permainos apsireiški
mas pareina iš nenormalaus 
tų liaukų veikimo,” sako 
plačiai žinomas daktaras 
Morris Fishbein.

Tolimus šis daktaras aiški
na, kad permainos metu tie 
organai, kurie yra surišti su 
kūdikių gimdymu, turi pa
kelti didelių permainų. Tą
syk jų normalus veikimas 
sustoja, gimda pradeda 
trauktis, sutrumpėja ir žy
miai sumažėja. “Mėnesi
nės” po kiek laiko irgi iš
nyksta.

Nekuriose moteryse tos ■ 
permainos įvyksta staiga, 
greitu laiku, ir jos nei nepa
junta, kaip viskas persikei
tė ir perėjo. Tokios moterys 
yra laimingos! Didesnė mo
terų dalis tačiau permainos 
metu pergyvena daug kan
čių ir nemalonumo, kuris 
kartais tęsiasi mėnesiais, o 
kartais ir kelis metus kan 
kiną.

Daktaras Fishbein taipgi 
sako, jog didžiuma rimtų 
apsireiškimų permainos lai
ku paliečia nervų ir kraujo 
sistemą, todėl nestebėtina, 
jog daugelis moterų tuom 
laiku buna nusiminusios, ne
ramios, nervingos ir labai 
jautrios; dažnai jaučiasi 
nuvargusios ir negali ra
miai miegoti. Staiga jas api
ma karštis, arba krečia šiur
puliai. Nuo menkiausio su
sijaudinimo moteris visa 
parausta ir karštis apima vi

są jos kūną. Galvos spaudė- 
jimas, svaigulys, smarkus 
alsavimas ir širdies plaki
mas taipgi kartais apsireiš
kia.

Buna atsitikimų, kad 
kraujo plūdimas žymiai pa
didėja. Tąsyk patariama 
kreiptis pas gydytoją.

D-ras Fishbein sako, kad 
tokios moteries vyras, vai
kai ir kiti namiškiai turėtų 
suprasti ii’ atjausti jos padė
ti. Reikia visame jai prigel- 
bėti, paguosti ir simpati
zuoti. Toks namiškių rūpes
tingumas daugiau moteriai 
tuom laiku pagelbės, negu 
visi daktarai.

Pati gi moteris turi steng
tis pakankamai pasilsėti, 
gana išsimiegoti, Imti rami 
ir vengti visokių rūpesčių ir 
susikrimtimų.
ŠEIMININKĖS TURĖTŲ 

GAUTI ALGĄ.
Vyrai turėtų skirti savo 

žmonoms dalį savo pajamų. 
Moteris šiandien gali leng
vai gauti sau darbo ir ne
blogai užsidirbti. Bet ište
kėjusi už vyro ji tokio už
darbio nustoja. Jai tenka 
pašvęsti visą savo laiką na
mų darbui ir šeimynos ap
žiūrėjimui. Ir už tą darbą ji 
dažnai nieko daugiau ne
gauna, kaip tik maistą. Tai 
yra skriauda moteriškei. Ji 
turėtų gauti algą iš to už
darbio, kuri jos vyras pada
ro.

Taip pasakė prezidento 
Roosevelto žmona savo kal
boje Nashvillėj.

Mergina, Mary Talbot 
vardu, ištarnavo Anglijos 
karo laivyne 10 metų kaip 
vyras, John Taylor vardu. 
Ir niekas nežinojo, kad ji 
buvo mergina, iki ji nebuvo 
sužeista.

GYDUOLĖS.
NUO ULCERIO.

Kurie serga Ulceriu. tiems kibai 
1 gera pagalba. Nėra skirtumo, ar li
ga viduriuose ar iš viršaus. FRANK 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodymą, 
SUSTABDO SKAUSMUS, SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ, SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa
taiso apetitą, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit F. RICICKO gyduolių ir 
vartokit jas taip kaip yra nurodyta 
Kaina $3.00 bonkutč ar dėžutė.

MOSTIS. Kurie kenčiate nuo ne
gyjančių žaizdų, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios danginusiai pasirodo 
ant kojų ir kitų kūno dalių, kurios 
kartais užgydomos bet ir vėl atsi
naujina. Žaizdų išvaizda: prakiura 
oda, |xirausta, pamėlynuoja, teka 
vanduo ir niežti. Kuriem tas pasi
reiškia, vartokit F. Riciekio Mostį ir 
jo patarimus, su kurios pagalba išsi- 
gydysit. Mosties kaina $1.00 ir $2.00.

KURIE TURI “PILES" ir da ne
turėjot operacijos, musų gyduolės 
duos geriausią patenkinimą. Kaina 
tų gyduolių $1.50. Užsisakydami gy
duoles, pinigus siųskite pašto Mo
ney Orderį. Už U. S. rubežių, 25c. 
brangiau. Adresas:

FRANK RICICKAS 
298 Hillside Ave..

HARTFORD, CONN.

(^aciiĮbrttponden

ifįjjiip sunėrtje kari 
dnskė “Dzienniki 

^'įtaiko" spaustuvę.

,į^" jau buw rasi 
u juodašimčiai' kar

Vilniuje LMrask 
j:,, jjtrašcio redakcij; 
jįgšf redaktorių Zwiei 
pjįj ir umveišteto profe 
jaiCprinskį.

Dabar “Uetuvos Žinios 
Įcaneša apie ta nyki 
įaiu žinių. Bute taip:

Tula? leckij raifd]®Ii 
parašęs kokią M bįfpn 
laikę ir padtaięs bž-ku 
Pilsudskio pasagų sinti 
“Pofeka jak obnmek- 
towita, compo se 
gach.” (Lenkija bip ba 
ranka-ji verta od,kįel 
verti jos pabaiui i

Tihiaus univeratea pro 
fesorius Cyffiusli tt'aši 
irs knygpalaikės faną ii 
pasakė: "A jednak 
tie jea obianauka 2 
pusėn miejscu tA 
jak 10 megdys joraiaal 
pewien kabotyn." f vie
nok Lenkija uėnlnnka 
su tuščiu vita b? ją
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Atvažiavo Amerikon Vyru Jieškot.

čia yra parodytos Albanijos karalpalaikio Zogo 3 sese
rys: Makshildė, Ruhijė ir Mizejana, kurios šiomis die

nomis atvyko Į Jungtines Valstijas. Kai kas sako, kad jos 
nori čia susirasti sau po turtingą vyrą.

Aišku, kad prie ■izmo” 
profesorius Cnsėia 
prilygino Pilta Nors 
cenzūra šitą taš pralei
do, bet kai ta paša apie 
"klauną" (juokta buvo 
parodyta kartas, jie 
pasiuto.

Vasario 11 m! valan
dą vakaro. # rankai 
ir L pulkita įvyko i 
Tilto gatvę i ^esan
čią tau/ "/teš Wi- 
leta'/rtoį Radę 

seržė 
puiri mo- 

]\į’ re. 
' ^u. 

v? taj« seimo vice 
■skijenatorius, ap 

H s tyras, endeki 
I ^Nrovičius, por 
tas ir dar pora t< 
e,y lėnas įsiveisus 
ytao priėjo pr 
tefo ir paklausė 
jėątčdaktorius Zvie 

įtvirtinus, kai 
ūnjavisu smarkuir 
Jį ii krutinę. Tuom 

griebėsi revo 
įli! pripuolę karinii 
•Vi.ffvolverį ištrauki 
^VZvieržinskį prs 
i®Tu šautuvų buc 

•ijtm vieną aki, ku 
-ll?jies, kad pagyti 
.*jui sužalojo kit; 
bJirip pat vargu ai 

lykiZvieržinskis su 
j* krito ant žemės, 
^tuacka pripuolus: 
Pfeti, kad nusto
ja bet karininkai 
^'pradėjo ji*spar- 
M Tuomet apal- 
Autinacka. Po te 

puolė prie kitų 
Jyl asnenu ir juos 
ų’® smarkiai pri-| 
Jjtaisi gulėjo bei 
į55<ui jie vUdau- 

daiktus. 
k-Uosius jie be 
V^kė iki 11 vai. 
H:®iis karininkui 
t^Ciyinskio bu- 

ir dukrelės
V bbai nrimišė 
HA tflaužydami.
V

"herojišką 
•pinkai nuėjo 
\ Koraną ir te-i 
,^vo. ' o. 
.' h^dja ir erei : 

sužeis-! 
ij^io r nu ve ;

gėlimą. h?t 
AvS, kad te- 
7'‘’■ėjimo ligo-: 
k
JvM Damb- i
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UHT
Tėvas Džiaugiasi, Kad Sunu? Pripažintas

i (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

aivos cpaudė- 
lys, smarkus 
širdies plaki
kais apsireiš-

NEPAPRASTI ĮVYKIAI VILNIUJE

:ikimų, kad 
.as žymiai pa- 
'k patariama 
ydytoją.
įein sako, kad 
js vyras, vai- 
imiškiai turėtų 
austi jos padė- 
imc jai prigel- 
ti ir simpati- 
amiškių rupes- 
įgiau moteriai 
pagelbės, negu

įeris turi speng
imai pasilsėti, 
goti, būti rami 
)kių rūpesčių ir
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T ALGĄ.
ėtų skirti savo 
lį savo pajamų, 
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au darbo ir ne- 
irbti. Bet ište
ko ji tokio už- 
oja. Jai tenka 
ą savo laiką na- 
ir šeimynos ap-

Ir už tą darbą ji 
;o daugiau ne- 
i tik maistą. Tai 
a moteriškei. Ji 
ti algą iš to už- 
į jos vyras pada

rkė prezidento 
žmona savo kal- 
dllėj.

Mary Talbot 
arnavo Anglijos 
le 10 metų kaip 
m Taylor vardu, 
ležinojo, kad ji 
ina, iki ji nebuvo

JŪOLŠŠT
IO ULCER1O.
i Ulceriu, tiems labai 
. Nėra skirtumo, ar Ii- i 

ar iš viršaus. FRANK 
yduolės, vienos gert, o 
viršaus pagal nurodymą, 
SKAUSMUS, SUSTAB- 
I BĖGIMĄ, SUTINIMĄ, 
OJA VIDURIUS, pa

teikia ramumą. Ser- 
ligom nieko nelaukdami 

. RICICKO gyduolių ir 
taip kaip yra nurodyta 
bonkutė ar dėžutė.
Kurie kenčiate nuo ne- 

aizdų, užsisenėjusių ir 
ios dangiausiai pasirodo 
kitų kūno dalių, kurios 
ydomos bet ir vėl atsi- 
izdų išvaizda: prakiura 
ta, pamėlynuoja, teka 
niežti. Kuriem tas pasi- 
:okit F. Ricickio Mostj ir 
s, su kurios pagalba išsi- 
sties kaina $1.00 ir $2.00. 
'URI “PILES" ir da it
eracijos, musų gyduolės 
įsią patenkinimą. Kaina

$1.50. Užsisakydami gy- 
ligus siųskite pašto Mo-

Už U. S. rūbelių, 25c. 
Ądresas:
;ANK RICICKAS 
18 Hillside Ave.. 
RTFORD, CONN.

Arba kaip sužvėrėję kari
ninkai draskė “Dzienniko 

Wilensko” spaustuvę.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad juodašimčiai kari
ninkai Vilniuje išdraskė 
vieno laikraščio redakciją 
primušė redaktorių Zwier- 
zynskį ir universiteto profe
sorių Cyvvinskį.

Dabar “Lietuvos Žinios’ 
praneša apie tą Įvyki smul
kesnių žinių. Buvę taip:

Tūlas lenkų rašytojėli: 
parašęs kokią ten knygpa
laikę ir pacitavęs kaž-kui 
Pilsudskio pasakytą minti: 
“Polska jak obwarzanek— 
to warta, co ma po brze- 
gach.” ^Lenkija kaip ba- 
ranka — ji verta tiek, kiek 
verti jos pakraščiai.)

Vilniaus universiteto pro
fesorius Cywinskis parašė 
tos knygpalaikės kritiką ii 
pasakė: “A jednak Polska 
nie jest obwarzankiem z 
pustem miejscu w srodku. 
jak to niegdys powiedzial 
pewien kabotyn.” (O vie
nok Lenkija nėra baranka 
su tuščiu viduriu, kaip ją 
pavadino vienas klaunas.)

Aišku, kad prie “klauno” 
profesorius Cywinskis čia 
prilygino Pilsudski. Nors 
cenzūra šitą kritiką pralei
do, bet kai ta pastaba apie 
"klauną” (juokdarį) buvo 
parodyta karininkams, jie 
pasiuto.

Vasario 14, apie 9 valan
dą vakaro, 36 karininkai 
ir 4 pulkininkai nuvyko Į 
Tilto gatvę ir apsupo esan
čią tenai “Dzienniko Wi- 
lenskio” redakciją. Radę 
duris užrakintas, Įsiveržė 
per langą. Redakcijoj tuo
met dirbo “Dz. Wil.” re
daktorius Zwierzynskis, bu
vęs Lenkijos seimo vice- 
maršalas ir senatorius, apie 
60 metų vyras, endekas, 
prof. Fiodorovičius, ponia 
Kaunacka ir dar pora tar
nautojų. Vienas Įsiveržusių 
pulkininkų priėjo prie 
Zvieržinskio ir paklausė ar 
jis esąs redaktorius Zvier- 
žinskis, patvirtinus, kari
ninkas jam visu smarkumu 
smogė Į krutinę. Tuomet 
Zvieržinskis griebėsi revol
verio, bet pripuolę karinin
kai iš jo revolverį ištraukė. 
Tuomet jie Zvieržinskį pra
dėjo daužyti šautuvų buo
žėm,

Išmušė jam vieną akį, ku
ri nėra vilties, kad pagytų 
Įr smarkiai sužalojo kitą 
akį, kuri taip pat vargu ai

vą pranešdamas, kad jau su 
“Dziennik Wilenski” , ir 
prof. Civinskiu “susitvar
kyta” ir karininkai laukia 
tolimesnių išvadų.

iMieste kalba, kad visą tą 
reikalą pravesti ir buvo Į- 
sakęs pats Rydz-Smiglas.

Vasario 19 d. Vilniuje 
prieš tą hunišką karininkų 
žygi prasidėjo bruzdėjimas. 
Birmieji subruzdo studen
tai. Susirinkę universitete, 
jie nutarė paskelbti dviejų 
dienų protesto streiką. Pas
kui jie pradėjo rinktis gat
vėse ir aplink Lukiškių ka 
Įėjimą, kur policija jėga 
pradėjo juos sklaidyti. Kai 
studentams nebeleido rink
tis universitete, jie suėjo į 
studentų namus ir padarė 
mitingą. Policija ir ten juos 
apsupo ir daugelį smarkiai 
primušė guminėm lazdom 
ir šautuvų buožėm. Vienas 
studentas buvo net perkirs
tas kardu. Daug studentų 
areštuota.

Vasario 16 d. Vilniuje vėl 
buvo neramu. Studentų bū
riai susirinko Lukiškių ka
lėjimo aikštėj ir pradėjo 
šaukti:

—Lai gyvuoja Zvieržins
kis, Fiodoravičius ir Civins- 
kis; Šalin tokius kariuome
nės vadus!

Po to vėl susirinkę į stu
dentų namus jie demonstra
tyviai suplėšė savo atsargos 
kareivių knygutes ir parei
škė, kad nei vienas jų, mo
bilizaciją paskelbus, neis į 
kariuomenę, jeigu jai vado
vauja tokie vadai.

Policija visą laiką tebe
buvo ant kojų. Padaryta 
daug areštų.

Vasario 17 d. dideli poli
cijos rezervai vis dar tebe- 
važinėjo po miestą. .Tuoj 
tarpu Vilniaus universiteto 
rektorius iš profesorių tar
po pašalino prof. Civinski. 
o senatas tam pritarė. Tie
sa, senate buvo kilę pasiūly
mų pasmerkti karininkų el
gesį, bet daugumas profeso
rių tą dalyką atmetė. Be to, 
dabar Zvieržynskis ir Ci- 
vinskis dar traukiami teis
mo atsakomybėn už “tautos 
ir valstybės niekinimą.” Už 
tai jiems gresia kalėjimas 
iki 3 metų.

Visi tie Įvykiai Vilniaus 
gyventojų tarpe sukėlė 
daifg nerimo ir pasipiktini-, 
mo: Endekai tiesiog siuste 
siunta. Piktinasi tokiais ka
rininkų žygiais ir padoresni, 
pilsudskininkai.

Daugybė laikraščių kon-

Bepročiu.

sis vaizdas iš Los Angeles te’smo. Dr. Wright džiaugiasi apsikabinęs advokatą ir savo 
šilini Paula Wrighta (kairėj), kad teismas pripažino ji bepročiu. Jaunasis Wright anuo
met užtiko savo žmoną Evelyną krūvoj su meilužiu Kaminėliu ir abudu nušovė. Užtai jis 
buvo suimtas ir atiduotas teismui kaip žmogžudys. Kad išgelbėjus ji nuo bausmės, jis bu
vo teisme pripažintas “bepročiu,” o bepročių nebaudžia, tik uždaro j pamišėlių namus. 
Vėliau daktarai pripažins ji “jau pasveikusiu" ir jis bus paleistas laisvas. Tai taip Ame
rikoje apeinami įstatymai.
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iru J ieškot.

palaikio Zogo 8 sese- 
na, kurios šiomis die- 
. Kai kas sako, kad jos
yrą.

pagys. Kai Zvieržinskis su
kruvintas krito ant žemės, 
ponia Kaunacka pripuolusi 
pradėjo prašyti, kad nusto
tų jį muš£, bet karininkai 
neklausė ir pradėjo jį*spar
dyti kojomis. Tuomet apal
po ir pati Kaunacka. Po te 
pulkininkai puolė prie kitų 
ten buvusių asmenų ir juos 
visus tain pat smarkiai pri
kūlė, kad tie visi gulėjo be 

.sąmonės. Paskui jie sudau
žė kėdes ir kitus daiktus. 
Taip sužeistuosius jie be 
pagalbos išlaikė iki 11 vai. 
Tuo tarpu dalis karininkų 
nuvyko i prof. Civinskio bu
tą. kur. žmonos ir dukrelės 
akivaizdoje, labai nrimvšė 
profesorių, sulaužydami, 
jam Šonkaulį.

Atlikę visą lą “herojišką 
darba,” karininkai nuėjo [ 
į “Bristolio” re'toraną ir te
nai iki ryto girtavo.

Atvykus' policija ir grei 
toji pagalba, visus sužeis- [ 
tuosius surank’oio ’r nuve : 
žė i Lukiškio kalėjimą. .b-T 
iie buvo toki silpni, kad te-! 
ko paguldyti kalėjimo ligo- i 
ninėn.

Tuo metu gen. Damb- 
Biernarskis telefonavo mar
šalui Rydz-Smiglui į Varšu-

NEGIRDĖTAS MALKU BADAS 
LIETUVOJE.

fiskuota. Konfiskuoti ke
lias dienas “Dziennik Wi- 
lenski,” “Slowo,” “Kurjer 
Powszechny” ir kiti.

Tai ve, kaip elgiasi tie 
šunsnukiai, kurie vadina 
sąve “patriotais” ir “tėvy
nės gynėjais!”

Zapyškio Apylinkėj 
Naikinami Miškai.
Einanti nuo Zapyškio 

link Kauno vingiuotą kelią 
puošė gražus Dievogalos ii

Ar pinigai rasti, ar ne, žy- DEGE PUŠALOTO S.AVI- 
mių nebuvo. Dabar šis pu VALDYBES NAMAI, 
šynas kertamas, statomi' Vasario 7 d. apie 10 vai. 
grintelninkai ir kai kas pa-'Pušaloto valse, savivaldybės 
juokdamas sako: “Nauja ' name bankelio kambary dėl 
Palestina.” j nežinomos priežasties kilo

Niekeno nerinkti ir ne-[gaisras. Ugnis buvo laiku 
prašyti nauji šeimininkai te-' pastebėta, todėl nuo dides- 
rioja musų Lietuvą ir jos I nių nuostolių turtas liko ap-

• 'saugotas. Apdegė ten buvęs 
----------------  ■ šautuvas, rinkimams urna,

groži visomis pusėmis.
---- j šautuvas, mintinėmis urna, 

APKRĖTĖ BJAURIA LI- | šaulių ir jaunųjų ūkininkų 
GA 5 METŲ MERGAITĘ. Į ratelio vėliavos. Spėjama, 

1935 m. žiemos metu Kel
mėj pas tūlą' ūkininką bu-

kad gaisras kilo nuo Įkaitu
sios krosnies.

puošė gražus Dievogalos n niej pas Lina uKinuiKą du- Valsčiaus namai dega jau 
Gaižėnų kaimų pušynai, ku- yo: priimtas nakvynėn Povi- trečią kart£ų bet gaisras vis 
rie dengė kadaise vėjo ne- laitis Z., kuris kitos dienos ]airnjngai ‘ likviduojamas, 
šamą smėh, sudarydami pa- jytą, kai seimininkai išėjo } | A ie paskutin; gaisra poli- 
nemunėmis lyg pajūrio ko- turgų, gašlavo su mažamete - a vecĮa kvota.
pas ir nuteikė kiekvieną JŲ dukterimi ir apkrėtė ją--------------------- ---------------—
praeivį. Dabar tie miške-1 venerine liga. Parėjus lė
liai kertami, naikinami, ver- vams, mergaite pasakojosi, 

21.'____  2___ , vėjo kas įvyko, tačiau tėvai ne-
nešami smėlynai neapso- 'kreipė dėmesio, manydami, 

.....L. J ' J - “ i. 
pasako, i Tik dabar, praėjus" dve-l 

r................. __ ::—3 metams,. Ppastebėta, j
buvusiu pušynu galėjo būti kad mergaitė serga ir pra-!

v • • V • z v T-z-v L >. a 1 v a . 1 . . , ,1

čiami dirbama žeme, vėjo ^as. tačiau tėvai ne- 

dinami. Ne vienas protingai i kad vaikas šiaip sau plepa, 
galvojąs žmogus pasako, i Tik 
kad ši Nemuno pakrantė su Jie^s

gražiausi kurortai. įdėta kvotą. Paaiškėjo, kad
Dabar atėjo naikinimo, Povilaitis jau sėdi kalėjime, 

eilė ir garsiajam Gaižėnų nubaustas 4 nu, už gašlayi- 
kaimo Poškaičių pušynui su su kita mažamete, kurią 
garsiaja Napoleono laikų i taip pat apkrėtė.
pušimi, po kuria, pagal; 
žmonių padavimą, esą pa
kasti bėgančios francuzų 
kariuomenės pinigai. Nėra 1 
žmonių, kurie atmintų, ka-1 
da i šią pusi įkeltas kryžius. | 
Tai tradicinė žmonių susi-1 
rinkimo vieta. 1863 m. suki-!...................................................
lėliai iš Zapyškio bažnyčios njnį pį]na ligoniu. Šalia Ii 
su vėliavomis’ eidavo prie goninės, L
šio kryžiaus’giedodami. : 

Nelabai- senai šalia tos 
“Napoleono pušies” nak
ties metu nežinomi žmonės 
iškasė' ’ didžiausią duobę, 
jieškodami pakastų pinigų.

Buvę3 Anglijos užsienių reikalų ministeris Edenas aplei
džia ministerių kabinetą. Jis eina skrybėlę pakėlęs, kuo
met minia jį karštai sveikina už jo prieš-fašistinj nusista
tymą.

SIAUČIA VIDURIU ŠIL
TINĖS EPIDEMIJA.
Paskutinėmis dienomis 

Šakių-Galgaudiškio vi. apy
linkėse pasirodė gana daugi 
susirgimų vidurių šiltine 

■ir dabar Šakių apskr. ligo-1
L„_„L J-Į

Šakių <1 v. rengia- Į 
!mos patalpos, kur bus gul-1 
domi naujai susirgusieji Ii-' 
goniai, nes ligoninėj jau nė- j 
ra laisvų vietų. I ligoninę 
kasdien atveža po kelis nau- J 
jai susirgusius ligonius.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios 

sigarsinimus, 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus.
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio”, prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po R- už žodį.
Mažiausio apgarsinime, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba paj ieškoji m as greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį, 

l’ajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS ‘ 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

rųšies smulkius pa
kai p tai: pajieško-

pirkimus,

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

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

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenes Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROEESORIUS 
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 IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir zkmerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS" žurnalas I!)il7 rn. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą. įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SI1AW Romaną “InoJa Mergaitė .įieško Dievo.”
“KULTŪROS" metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui S litai. Amerikoje 
metams S4; pusei metų $2. 1

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

Dėl kure žmonės turi rašyt 
prašymus ministerijai.
Šimonių parapijos salėj 

(Panevėžio apskr.) aną 
dien buvo varžytinės. Buvo 
parduodama pagaminta mi
ško medžiaga vietos gyven
tojų reikalams. Pirmą var
žytinių dieną pirkėjų buvo 
400, g parduodama 250 vie
netų. Žmonės matydami, 
kad pirkėjų daug, o par
duodama maža, labai smar
kiai varžėsi: geresniems 
vienetams į varžydami 100 
ir daugiau nuošimčių. To
kiu budu tie, kurie turi daug 
pinigų, pirko po kelius vie
netus, o kitiems visai nebe
liko.

Vasario 10 d. varžytoju 
I buvo apie 200, parduoda
ma 31 vienetas, tad 170 vėl 
liko be malkų, miško me
džiagos ir vilties jos šįmet 
gauti, nes girininkas prane
šė, kad visa šįmet parduoti 
skirta medžiaga yra jau 

’parduota.
Negavusieji miško ūki

ninkai padavė prašymą že
mės ūkio ministerial, prašy
dami ūkininkų reikalams 
skirti daugiau miško, kad 
jo galėtų nusipirkti visi.

Šitokių dalykų Lietuvos 
istorijoj da nėra buvę, kad 
dėl vežimo malkų reikėti: 
kreiptis į ministeriją. Nuo 
amžių pagarsėjusi savo gi
riomis, prie tautininkų val
džios Lietuva pasiliko be 
malkų. Diktatoriai, išparda
vė miškus užsieniams.

Ir taip yra po visą Lietu
vą, ne kurioj vienoj vietoj. 
Štai, ką 24 vasario laidos! 
“Lietuvos Ūkininkas” pra-! 
neša iš Skaistgirio, Šiaulių! 
apskričio:

Vasario 9 d. Skaistgiryje 
įvyko paskutinis Skaistgirio 
girininkijos miško pardavi
mas buvo parduodama liku
sios sker-inės, gaminta me
džiaga ir žabai. Į varžytines 
žmonių prisirinko tiek, kad 
visiems miško užtekti nega
lėjo, nes tiek miško per šias 
varžytines nebebuvo, kad 
visi butų galėję nusipirkti. 
Pav., žabų keli vežimai, ku
rie taksos kaina buvo įkai- 

ąiuoti 9 litus, o žmonės su- 
I varžė iki 40 litų. Tai ką be
kalbėti apie likusias skersi
nes ir gamintą medžiagą, 
'ai tiesiog plaukai šiaušiasi, 

! kad reikia užvaržyti antrą 
kainą ir net daugiau, o miš
ko vis trūksta. Apie netur
tinguosius nebetenka ką ir 
bekalbėti — jiems miško 
pirkimas vis.ai nebeprieina
mas. Varžytinėse daug žmo
nių buvo, kurie dar miško 
visai nebuvo nusipirkę, žo
džiu, nenusipirko, nes nebu- 

ivo ko pirkti. Žmonės pra- 
! dėjo girininko prašyti dau
giau miško, bet girininkas į 

'tai atsakė, kad dabar nebė
ra daugiau paskirta. Tuo 
varžytinės buvo nutrauktos, 
žmonių skambinta Joniškė
lio urėdijon ir pasiųstas mi
škų departamentui prašy
mas, kad butų suteikta miš
ko.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbčsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

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

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN ° EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa.

Kremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS 
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG “ NEW YORK

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyči*

1 |i»<inaai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekviei.a. turčių 
IM-rukailyt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popierus apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresnokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 11. — Kovo 1G d., 1938 m.

Vietines Žinios
HERMAN AVIČIAUS 

LAIDOTUVĖS.

Negražus biznis musų 
bažnyčioje.

Pereitą nedėldienį iš mu
sų bažnyčios South Bostone 
buvo laidojamas Antanas 
Heimanavičius. Nors velio
nis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus ir bažnyčią laikė 
tik kunigų biznio įmone, ta
čiau giminės atvežė ji musų 
bažnyčion ant Fifth st. Ži
noma, miręs žmogus nepa
sipriešins, bet giminėms 
visgi reikėtų visuomet atsi
žiūrėti Į nabašninko gyveni
mą ir palaidoti ji pagal jo 
Įsitikinimus.

• Kad bažnyčia ištikrujų 
yra kunigų biznio įmonė, 
kaip velionis visuomet sa
kydavo, tai aiškiai buvo įro
dyta ir per jo laidotuves. 
Nabašninkas guli grabe, gi
minės verkia, artimieji 
draugai budi susikaupę, o 
mūsiškiai biznieriai švaisto
si po bažnyčią biznį dary
dami. Beveik kiekvienam 
buvo įkištas į rankas kon- 
vei tas SU užrašu : “ ‘Darbi
ninko’ Intertypo Fondui.” 
Konvertan įdėtas laiškas, 
po kuriuo pasirašo: kun. 
Švagždys, kun. Juras, kun. 
Juškaitis ir kiti. Per žmo
gaus laidotuves, didžiausio 
prislėgimo momentu, jie 
reikalauja aukų “Darbinin
ko” mašinai. Ir da kaip de
magogiškai! Girdi, (luotas 
pinigas busiąs “labai Die
vai malonus ir pačiam žmo
gui išganingas!”

Ar girdėjote šitokį bliuz- 
nymą bažnyčioje! Dievui 
esąs malonus pinigas!

Ant pat galo tie biznieriai 
savo laiške sako, kad kas 
duos jiems pinigų, tuos “au
kotojus laikysime katalikiš
kos spaudos apaštalais.”

Tai ve, kaip lengva tapti 
“apaštalu!” Duok kunigui 
dolerį, ir busi lygus šven
tam Povylui ar Petrui.

Argi tai ne išniekinimas 
musų katalikiškų jausmų? 
Ar tai ne pažeminimas pa
ties tikėjimo? Juk Kristus 
šitokius biznierius botagu 
išvijo iš bažnyčios. Ir jis pa
sakė, kad lengviau bus kup
ranugariui išlįsti per adatos 
skylutę, negu piniguočiui 
įneiti dangaus karalystėn! 
O mūsiškiai “dūšių ganyto
jai” vėl pavertė jo bažnyčią 
į pinigu rinką. Ir tai laido
tuvių valandoje!

Žiūrint į šitokį bažnyčios 
ir šermenų išniekinimą, tik
ram katalikui širdį skauda. 
Išrodo, kad musu kunigėliai 
norėjo tuo budu įrodyti, 
iog velionis Hermanavičius 
ištikrujų teisybę .sakydavo, 
kad neverta tokion bažny
čion vaikščiot? Katalikas.

Operetė “Už Vilnių.”
Kovo 13, Aušrelės choras 

vaidino operetę “Už Vil
nių,” Lietuvių svetainėje. 
Pats veikalas nulipytas iš 
tuščiu frazių, kuris vaizduo
ja “dzimdžių” patriotišku
mą. Režisieriaus butą silp
no, apie sceną mažai nusi
manančio, tai ir veikė
juose jokio jausmo ne
pasireiškė. Pats vaidy- 
la, kuris reiškė nuskriaustų
jų lietuvių padėtį Vilnijoje, 
atpasakojo tuos skausmus 
lyg davatka “saldžiausios 
širdies rožančių.” įeina
muose veiksmuose veikėjai 
gūžinėjo scenoje nežinoda
mi nei už ko tvertis, nei kur 
dėtis, nei ko jie susilauks. 
Choras operetėje geras, bet 
neganėtinai susidainavęs.

Kur kas buvo geresnė 
koncertinė dalis. “Aušre
lės” choras sudainavo visą 
eilę dainų. Dvi klasiškas 
sudainavo gana patenki
nančiai, pora “džiazų” ir vi
są eile patrijotiškų. “Aušre
lės” chore yra didelių spė
kų, moterų chore matėsi net 
profesionalių dainininkių, 
todėl koncerto dalis publi
kos ūpą pakėlė aukštai.

Jei galima butų pasakyt 
ką nors apie patį chorą, tai 
tiek, kad tokioje mažoje 
salėje jis buvo per garsus ir 
kai-kuriuose balsuose reiš
kėsi nuovargio. Rep.

, J •

Scenoje statoma “Pussese
rė Salomėja.”

South Bostono Laisves 
Choras, kuris dažnai pa
tarnauja savb' dainomis pa
žangiųjų organizacijų va
karams, 20 kovo rengia .sa
vo vardu vakarą Lietūkiu 
Salėje, 7:30 vai. vakare. Tai 
bus koncertas su vaidinimu. 
Scenoje bus statoma kome
dija “Pusseserė Salomėja.” 
Veikalas esąs visai naujas i 
ir labai juokingas. Be to, 
dainuos Laisvės Choras ir 
jo grupės. Mišriam chorui 
vadovaus Izabelė Jarmala
vičių tė, o vyrų grupei—M. 
K. Bolys.

Šiame koncerte busian
ti ir da viena sensacija—tai 
R. židžiuno vadovaujamas 
stygų orkestras “Vyturė
lis,” susidedąs iš 12 įvairių 
instrumentų. Jonas.

Ko nori Worcesterio poli
tikieriai?

Pereitą nedėldienį SLA. 
2-ras apskritys, So. Bosto
nui surengė perstatyt ope
retę “Už Vilnių.” Apie pa
čią operetę nekalbėsiu, nes 
vėliau ar anksčiau susilauk- 

I sime rimtos kritikos, vien 
dėl to, kad Vilniaus klausi
mas skaudina kiekvieno lie
tuvio jausmus, o pati opere
tė nuoširdžius jausmus pa-; 
juokia.

Bet publika, kuri atėjo 
pamatyt operetės, pamatė 
tikrą komediją. Atvažiavęs 
iš Worcesterio p. Kriaučia- 
lis pradėjo mus barti. Išba
rė visus So. Bostono lietu
vius, kodėl jie į tokį meniš
ką vakarą neatsilankė. Bet 
daugiausia barė SLA. na
rius. Girdi, “čia yra tiek 
daug SLA. kuopų su apie 
1,800 narių, čia pats prezi
dentas gyvena, kuris turėtų 
but pirmutinėse eilėse šį va
karą, o čia jo nei kvapo. Da
bar eina rinkimai, žinokite 
už ką turite balsuoti.”

Visako neatpasakosiu, 
nes nesąmonių pripasakojo 
labai daug. Jeigu tas Wor
cesterio Kriaučialis butų 
paklausęs southbostoniečių, 
kodėl mažai publikos atsi
lankė, tai mes jam butume 
išaiškinę draugiškai pačių 
rengėjų klaidas. Bet kada iš 
jo burnos išlindo fašistų 
obalsiai, tai aišku, kad jis 
Susivienijimą nori paversti 
fašistiniu kromeliu. Aš iš 
savo puses pasakysiu: lauk 
iš Susivienijimo tokia dvo
kianti politika; mes balsuo
sime už pažangiųjų kandi
datus, o ne už fašistus.

Gerai, kad So. Bostono 
publika buvo labai rimta, ji 
atėjo pasiklausyt operetės ir 
užsimokėjo už tai įžangą. Ji 
pilną teisę turėjo pareikšti: 
“Šalin politikieriai su savo 
demagogijomis!” Kaip tuo
met butų pasijutęs p. Kriau
čialis? SLA. narys A.

Cambridge’aus organizaci
jos rimtai veikia.

Aitinanties pavasariui, 
Cambridge’us subruzdo. A- 
merikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas mėnesiniam susi
rinkime svarstė kaip pri- 
traukt daugiau jaunimo prie 
Kliubo. J. Turauskas pata
rė suorganizuot iš jaunuolių 

1 chorą ir orkestrą, ir sporto 
gi-upę. Ona Turauskienė pa
sižadėjo but organizato
rium. Reikia pastebėti kad 
ji tam reikalui tinkanti, nes 
ji tankiai savo maloniu bal
su palinksmino mus per 
radio “šešių Biručių” var
du. Kita narė p. S. Dudek, 
prisižadėjo jai padėti. Reiš
kia, Cambridge’aus jauni
mas pradės naują gyveni
mą.

Cambridge’us laimėtoju.
Kovo 4, Stoughtonas už

kvietė Am. Lietuvių Pilie
čių Kliubą surengt “basket 
ball” rungtynes. Cambridge 
narsuoliai lyg ir nusigando, 
bet pasitarę Kliubo didvy
riai pareiškė: “žūt but, bet 
Stoughtonui pigiai nepasi
duosime.” Iš Cambridge’
aus lošė: N.Plansky, M. Ki- 
shky, S. Szabo, R. Valas, [ 
C. Marimu, J. Kliavas, W. 
Plansky; Cambridge’us ga
vo — goals 29, points 58. 
Stoughtono pusėje lošė: D. 
Stripinis, J. Waresko, B. 
Novick, A. Novick, C. Kli
mas, N. Karvis, N. Shippa; 
jie turėjo—goals 24, points, 
48. Reiškia sukirto.

Vasario 21, trįs draugijos, 
bendrai buvo surengusios) 
šokius, oasekmės neblogos. 
Liko pelno pusėtinai. Patar
tina bendrai dirbt ir toliau.

Užgavėnių vakare darbi
ninkiškos'kuopos: LSS. 71 
kuopa ir ALDLD. 8 kp. bu

vo bendrai surengusios pa
silinksminimo vakarą, pa
sekmės buvo geros.

Ex-Reporteris.

Kalbėjo Ispanijos miesto 
majoras.

Šiomis dienomis Bostone 
kalbėjo Avelino G. Malla- 
da, buvęs G i jono miesto 
majoras. Kai fašistai perei
tą rudenį šį miestą paėmė, 
Mallada išvyko francuzų 
laivu Francuzijon, o dabar 
atvyko Amerikon. Jis tvir
tina, kad maištininkai ne
galės. išsilaikyti iki ateinan
čio rudens, nes žmonės 
jiems labai priešingi. Pini
gų jie neturi, o už ginklus ir 
amuniciją turi dalinai vo
kiečiams ir italams mokėti. 
Todėl jie plėšia Ispanijos 
ūkininkus: atima jų pro
duktus, galvijus ir viską, ką 
tik gali paimti. Jeigu italai 
ir vokiečiai daugiau para
mos jiems neduotų, jie tuo- 
jaus susmuktų.

LUNCH ROOM Parsiduoda.
247A BROADWAY. So. Bostone. 

Gera vieta atsakančiam žmogui, y- 
patingai vyrai su motcria. Pigi ran
da, lietuvių apielinkčj.

GERA PROGA.
Kurie norėtų mainyt namą iš Cam- 

bridge’aus, Medfordo, arba Somer
villes, ant So. Bostone namo, yra 
puiki proga. Kurie norėtu pirkti, la
bai prieinamos išlygos. Kreipkite-, 

350 W. Broadwaj. So. Bostone.
R. Wise (3)

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIE
TUVIŲ MOTERŲ SUVA

ŽIAVIMAS.
Kovo 20 d., ateinančioj nedė- 

lioj nuo 11 vai. ryto įvyks Lie
tuvių moterų suvažiavimas, 376 
Broadway, So. Bostone. Visos 
delegatės prašomos pribut lai-' 
ku. Organizacijos visų srovių,1 

| kuriose randasi ir moterų, jei- 
į gu kurios nebuvo ypatiškai pa- 
| kviestos šiame suvažiavime da
lyvauti, prašomos atsiust savo 
atstoves. Taipgi visos Bostono' 
ir apielinkės moterys, be skir
tumo pažvalgų ir religijinių įsi
tikinimų, šiuomi kviečiamos at
silankyti kovo 20 d.

Suvažiavimo dienotvarka: Už 
Taiką ir Demokratiją. Nepa
mirškite, 11 vai. ryto, 376 W. 
Broadway, So. Bostone.

ALDLD. 2 kp. Moterų Pri
sirengimo KOMISIJA.

8.

ŽINYČIOS PATARNA
VIMO OFISAS.

2 ATLANTIC ST., SO. BOSTONE. 
Ateikite šiose valandose: 
Rytais nuo 8:30 iki 9:15. 
Penktadienio vakarais nuo 6 iki 
šeštadienio rytais nuo 9:30 iki
Bile atsitikime ar bėdoj ateikite į 

musų ofisą. Turime tinkamo patyri
mo žmonėms padėti ir patarti.

Daug pinigų sutaupysite ir ruper- 
čių neturėsite. Visiems durys yra at
daros.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu 21124
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MI KO L AIT IS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
1»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

12
6,
9.
12

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir ^sitarus.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Iže®- 
zaminuoju ir priskiriu akinius. <

114 Summer Street, į 
LAWRENCE, MASS.

Amerikoje
Pietų Amei

Ksnsdoje
Premi

Amerikoje
Kinsdoje ii

Valstijų
I Apskelbimų 

Kreipiantis 
adresuokite:

K
253 Broad1

GEO. C. STU KAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
1’aveikilui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

NAUJAS GERŲ ČEVE- 
RYKŲ STORAS.

Juozapas G. Pečiulis, gerai 
žinomas So. Bostono lietuviams, 
atidaro Naują čeverykų Storą, 
po num. 417 Broadway, South 
Bostone. Pas jį galėsite gauti, 
čeverykų visai savo šeimynai. 
OVER GLOBE čeverykus ir ki
tų žymių išdirbysčių vyrams ir 
augantiems 
rims Arch 
pavasarinių 
sirinkimas.
čiams čeverykučių.
vasario 19. Visi lietuviai užeikit 
pas J. Pečiulį. 447 Broadway.

vaikinams. Mote- 
čeverykai vėliausių 
madų ir didelis pa- 

Taipgi ir vaiku- 
Alidarys

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name. 
251 Broadway, 

tarp C ir D street J 
SO. BOSTON, MAŠS.

Nusižudė Petras Wagneris.
Jis buvo našlys, žmona 

mirusi keliolika metų; po 
kiek metų mirė ir senesnioji 
jo duktė ir tas matonai la
bai paveikė ant Wagnerio 
jausmų. Pats velionis sirgo 
cukrine liga ir paskutiniu 
laiku liga jį labai kankino. 
Užpereitos subatos vakarą 
lis savo krautuvėlėje pasi
korė. Kovo 9 palaidotas Mt. 
Hope kapuose.
KAM REIKALINGA GASPADI.NĖ ' 
prižiūrėt namus ant farmos ir mies
te, prašau kreiptis laišku. O. Z., 
253 Broadway, So. Boston, Mass. '

Kaliniai bus paleidžiami 
šermenims namo.

Massachusetts gubernato
rius pasirašė naują įstaty
mą, kuriuo einant valstijos 
kalėjimų kaliniams bus lei
džiama parvykti namo, jei
gu numirtų jų tėvas, motina 
ar kitas artimas giminė. Iki 
šiol kaliniai galėjo važiuoti 
tiktai šermenyse, bet savo 
šeimynos namų lankyti ne
galėjo.

DĖMESIO!!! DĖMESIO!!!

KONCERTAS IR
PERSTATYMAS

/so. Bostono "Laisvės Choras šį Sekmadienį.

KOVOM ARCH 20, Nuo 7:30 Vakare
DUOS PUIKŲ KONCERTĄ

LIETUVIŲ SALĖJE,
E ir Silver Sts., South Bostone,

Apart mišraus ir vyrų chorų, dainuos 
MOTERŲ KVARTETAS, DUETAI IR SOLO.

Visi žino M. K. BOLĮ. Jis režisuoja ir vaidina SA
LOMĖJĄ. Visi artistai parinkti, kaip antai: J. Matulevi
čius, J. Rainardienė, S. Zaviš, Krukonis, N. Kirkliaus- 
kiutė ir kiti.

Sensacija šiame koncerte bus STYGŲ ORKESTRĄ— 
vadovaujant R. ŽIDZIU NUI. Apie tuzinas muzikantų 
gražiai sugros. Įžanga labai pigi—tik 40c.

KVIEČIA RENGĖJAI.

GAUKITE 
Permanent Wave 
su moderniškomis mašinomis.

Gražiausias 
Sugarbaniavimas 

CASPERS BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Strei 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4645

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertė..

1854 DORCHESTER AVE., 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208. 1

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS >

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

Saugok savo 
Sveikata!

(

Mažai žmonių permato, kad žiemą taip kaip in va
sarą maistas genda, bet tikrenybėje taip yra. Tem
peratūra turi but tarp 32 ir 50 laipsnių, kitai]) mai
stas genda ir atsiranda bakterijų. Pavalgius tokio 
maisto, žmonės apserga visokiom ligom. Išsigydyt 
nuo tokių ligų daug kainuoja pinigų.
Kad apsaugojus maistą nuo sugedimo, nelaukiant 
užsisakyk geriausios išdirbystės “FRIGIDA1RE,” 
General Motors ŠALDYTUVĄ. Visi žino, kad su
taupysit daug pinigų ir sveikatą. Mes tik vieni lie
tuviai Bostone parduodam “Frigidaire” šaldytuvus, 
užeikit pamatyti.

DUODAM IR ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

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

Tel. SOUth Boston 4649

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948.

RES. 251 CHESTNUT AVE., 
Jamaica Plain, Mais.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to 

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

249 BROADWAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PAS1VAIŠ1NT
Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių. 
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie-; 
sėti.

Frank Zarveckas
Vincas Balukonis

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Vf 
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Tnip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiant ir per paštą. Atminkit* 
musų adresą.
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 27SJ

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone
So. Boiton 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius lf 
Trukus visokių išdi.bysčią.

Peter Trečiokac Ir
Joa Kapočiunru — savininkai.

Taisymo ir <2_..iomtravimo riet*:
1 HAI.iLIN STREET

SO. BOSTON, MASS.

NO. 12

Lenki 
Valdž

Apie 1 
Fašist

SMETONA 
SAVO K(

' Pereitą i 
kąd musų 1 
galas. Lėni 
visą eilę re 
vė 48 vala 
išpildyt. J t 
dvi paras b 
butų išpild 
subatą kai} 
armija jai 
puolimą. Iš 
vo sutrauki 
sieny apie 1 
reivių, 20 t 
lių bomban 
tilerija ir k 
lys. Nuo ru 
no yra tik; 
lenkai sakė 
pasieksią į 
j u armija m 
dideliais s 
mobiliais.
ties Klaipei 
sutraukė api 
laivu.
Visa tai pr, 

kati fiietuv^ 
nušautas Leri 
kareivis. Lei 
prisiuntė Ųiet 
[Įmatomą :

1. Atsteigti i 
Jomatinius ir 
santikius su L

2. Atidaryti 
bežius lenkų 
steigiant norm 
mą geležinkeli 
telegrafu ir pa

3. Pakeisti 1 
stituciją, išbrai 
tuos paragrafu 
kyta, kad Vilni 
vos sostinė, i .

4. Padalyti 
rantuojant Lie 
nantiems lėni 
teises ir apsaug

5. Padalyti 
muitų sutartį.

6. Pilnai atly 
šautą Lenkijos .

Pastačiusi šit 
rimus, 1 Varšur 
Lenkija nenori 1 
Teigimo; bet jei 
landas dabartį 
raidžia šitų reik 
išpildys, tai Lei 
ja tuojaus užimi 
fe patiems Lie 
nėms išsirinkti 
džią, kuri sutiks 
brimus išpildyti 

Lietuva pasiūk 
Pavesti šitą klau: 
Lygai išspręsti, l 
štį pasiūlymą at 
Pė savo armijai 
Wi į Lietuvą, 
hiku pasklydo 
rad vokiečiai pas 
pobti Klaipėdos 

Taigi Lietuvos 
Pasidarė labai tai 
.torio valdžia, 
£ žmonės. Lietuvi 
“ePh pasitraukti 
n^per 25 kilome 
Pratintis lenkų k 

žinoma, butų 1
L'v i ? Priėji) 

'.aidžia sušauk 
ir pranešė,

ardoje didelės p: 
J Patvaros, vald 
* Slenku, reik


