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Klaipėdos Krašto Vo-
kiečiai Laukia Hitlerio

REIKALAUJA PANAI
KINTI KARO STOVĮ.

Be to, nori kad butų paša
linta visa lietuviška žval- 

■ gyba.
.' Associated Press prane

ša iš Klaipėdos, kad vokie
tininkai tenai labai laukia, 
kada ateis Hitleris ir išva
duos juos iš “lietuviškos ne
laisvės.” Žiūrint jų tautiš
komis akimis, jie dabar tik
rai gyvena “nelaisvėje.”

Reikia pripažinti, kad vo
kiškas elementas Klaipėdos 
krašte yra labai stiprus. Tą 
geriausia parodo Klaipėdos 
krašto seimelis, kur iš viso 
yra tik 29 atstovai, ir 24 iš 
jų vokiečiai. Tačiau visus 
seimelio nutarimus tvirtina 
arba atmeta Kauno skiria
mas gubernatorius, todėl 
vokiečiai negali patinkamų 
sau įstatymų pravesti, nes 
gubernatorius jų nepralei
džia. Lietuviai irgi negali 
savo sumanymų pravesti, 
nes Žeimely juos atmeta vo
kiečiai. Dėl to Klaipėdos 
Krašto seimelis (vokiečiai 
jį vadina Landtagu) negali 
beveik nieko nutarti.

“Mes turim surištas ran
kas ir kojas,” Skundėsi As
sociated Press atstovui vie
nas seimelio atstovas, vo
kiečių lyderis. “Mes turim 
Landtage aiškią didžiumą, 
tačiau negalime pravesti jo
kio įstatymo klaipėdiečių 
naudai, nes kaip tik mes ko
kį sumanymą užgiriam, lie
tuviškas gubernatorius tuo- 
jaus jį atmeta.”

Todėl vokiečiai ir laukia, 
kad ateitų Hitleris ir pri
jungtų Klaipėdą prie Vo
kietijos, kaip jis padarė 
anądien su Austrija.

Ir reikia pasakyti, kad 
Hitleris šitokį žygį planuo
ja, tik laukia patogios va
landos. Kai lenkai anądien 
pastatė Lietuvai pažemi
nantį ultimatumą ir pradėjo 
koncentruoti savo kariuo
menę Kauno puolimui, tai 
Klaipėdos Krąšto pasieny 
tuojaus buvo sutraukta mo
torizuota nacių armija. Jei 
tik lenkai butų žengę į Kau
ną, naciai tuojaus butų 
griebę Klaipėdą.

Bet kai 19 kovo Lietuvos 
tautininkai Lenkijos tauti
ninkams negarbingai nusi
leido, tai vokiški tautinin
kai (naciai) jau nenorėjo 
kelti skandaįą ir atitraukė 
savo armiją atgal.

Bet kas gali užtikrinti, 
kad vokiečiai nesuras nau
jos priekabės prie Lietu
vos? Štai, pereitą sąvaitę 
Klaipėdos seimelis pareika
lavo, kad Kaunas panaikin
tų Klaipėdoj karo stovį, ku
ris vargina kraštą, ir paša
lintų iš tenai lietuvišką 
žvalgybą. Kaunas šitą rei
kalavimą atmetė. Kas gali 
žinot, kuo tas užsibaigs?

POPIEŽIUS PASIKVIETĖ 
HITLERĮ Į SVEČIUS.
Kaip žinia, gegužės mė

nesį Hitleris ruošiasi va
žiuoti Romon pas Mussolinį 
į, svečius; taigi popiežius 
nusiuntė nacių erštui pa
kvietimą, kad būdamas Ro
moje jis užeitų ir pas jį pa
sisvečiuoti, Sėbrai,

Popiežius Palaimino 
Is pan i jos Ž m ogžud į.

Vatikano organas “L’- 
Osservatore Romano” pa
skelbė turinį tos telegramos, 
kurią Romos katalikų baž
nyčios galva per Velykas 
nusiuntė generolui Frankui. 
Popiežius vadina tą kruvi
ną Ispanijos darbininkų 
skerdiką “krikščioniškosios 
doros didvyriu” ir sako: 
“nuo savo širdžių mes siun
čiame tau apaštališką palai
minimą, kaipo Dievo malo
nę.”

Vadinasi, sprogdinti savo 
šalį, deginti ir griauti mies
tus, žudyti niekuo nekaltus 
tėvus ir vaikus, kad užtikri
nus dykaduoniams ir lat
rams viešpatavimą, — tai 
“krikščioniška dora.” Į pra
garą su tokia “dora” ir jos 
skelbėjais!

Apgaudinėja Lie
tuvos Žmones.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad visoj Lietuvoj 
tautininkai skleidžia paska
lą, buk Smetonos valdžia 
buvo pasikvietusi visų bu
vusių didžiųjų Lietuvos par
tijų veikėjus—M. Šleževi 
čių, St. Kairį ir Bistrą—ir 
klausiusi jų patarimo, ką 
dalyti su Lenkijos nota. Vi
si trys jie pareiškę, kad Len
kijai reikia nusileisti ir jos 
notą išpildyti.

“Lietuvos Žinių” .redak
cija teiravosi pas tuos tris 
veikėjus, ar ištikrujų jie 
tokį patarimą davę. Visi 
tiys atsakę, kad tai melas. 
Jų niekas į tokį pasitarimą 
nekvietęs ir jie niekam to
kių patarimų nėra davę.

Taigi tautininkų valdžia 
apgaudinėja Lietuvos žmo
nes. 

•---- -
Italai Sunaikino 5'38 
Ispanijos Orlaivius.

Romos fašistų laikraštis 
“H Tevere” 16 balandžio 
išspausdino oficialų italų ar
mijos raportą, kuris sako, 
kad nuo to laiko, kaip Ispa
nijoj kilo vidaus karas, iki 
šiol Italijos lakūnai tenai 
sunaikino 538 Ispanijos vy
riausybės orlaivius.

Toliau tas laikraštis aiš
kiai parodo, kad ir dabarti
nis generolo Franco ofensy- 
vas prieš lojalistus yra da
romas Italijos spėkomis, nes 
jis sako, kad nuo šių metų 
10 kovo dienos, kai gen. 
Franco pradėjo laužtis prie 
pajūrio, italų orlaiviai tenai 
padarė 5,246 skridimus ir 
numetė 173,000 svaini bom
bų.
KĄ VEIKĖ PRIE FILIPI

NŲ JAPONIJOS LAI
VYNAS?

Amerikos karo laivynas 
dabar daro didelius jūrių 
manievrus Filipinų apylin
kėse. Ties viena Filipinų sa
la, kuri yra apgyventa japo
nų, pereitą sąvaitę pasiro
dė japonų laivynas iš 23 
naikintuvų. Amerikiečiai 
tuoj pasiuntė keliatą laivų 
ir orlaivių patirti, ką tenai 
japonai daro, bet šie tuoj 
paspruko.

Lietuvos Politinių 
Kalinių Balsas.
Amerikos lietuvių laik

raščiams tapo prisiųstas po
litinių kalinių atsišaukimas
iš Šiaulių kalėjimo. Jis, ma
tyt, buvo parašytas tuo mo
mentu, kuomet Lietuva da 
nežinojo, kas išeis iš Lenki
jos ultimatumo, nes kaliniai 
reiškia noro eiti Lietuvos 
nepriklausomybės ginti. Jie 
sako: “Imperialistinės Len
kijos užpuolimo valandoje, 
mes, Šiaulių kalėjimo polit- 
kaliniai-antifašistai, visuo

met kovoję už Lietuvos lais
vę ir jos nepriklausomybę... 
kaip vienas esame pasiryžę 
kartu su visa Lietuvos liau
dimi stoti su ginklu rankose 
ginti musų krašto neprigul- 
mybę...” Pasirašo 90 kalinių 
kolektyvas.

Bet ar ne liūdna, kad tie, 
kurie siūlo savo galvas pa
dėti už Lietuvos laisvę, sėdi 
uždaiyti kalėjiman, tuo tar
pu kaip Hitlerio šnipai, ku
rie norėjo Klaipėdą nuo 
Lietuvos atplėšti, malonin
gu Smetonos aktu paleisti iš 
kalėjimo ir varo savo pra
gaištingą darbą Klaipėdos 
krašte toliau!

Apiplėšė Lietuvių 
Bravorą Worcester y 
Penki ginkluoti banditai šį 
panedelį išlupo $3,000.
Šį panedėlį Worcestery 

buvo užpultas ir apiplėštas 
lietusių alaus bravoras, ži
nomas kaip Brockert Brew
ing Co. Užpuolimas įvyko 
vakare, jau uždarant bravo
ro ofisą. Seifas buvo atda
ras, nes klerkai dėjo į jį ofi
so knygas. Priešakiniam 
ofise buvo 3 klerkai, o ant
ram kambary buvo kiti 3 
tarnautojai. Staiga ofiso 
durys atsidarė ir įnėjo 5 vy
rai. Vienas jų turėjo veidą 
užsidengęs kauke. Policija 
spėja, kad jis turėjo but ofi
so darbininkams gerai žino
mas ir todėl užsidėjo kaukę, 
kad nepažintų jo.

Suėję į vidų banditai tuoj 
atkišo revolverius ir liepė 
visiem trim darbininkam 
sugulti ant grindų, veidais 
žemyn. Kiti nuėjo į užpaka
linį kambarį ir paguldė te
nai buvusius tarnautojus. 
Tuomet plėšikai pagrobė iš 
seifo $3,000 pinigų ir pa
bėgo.

RAZBAININKAI MEKSI
KOJ UŽPUOLĖ DVARĄ.

Žinios iš Queretaro sako, 
kad pereitą nedėldienį ne
toli nuo lėnai gauja razbai- 
ninkų užpuolė generolo 
Emilo Acostos gyvulininky
stės ūkį ir įvyko mirtina ko
va tarp darbininkų ir už
puolikų. Devyni ūkio dar
bininkai buvo banditų nu
šauti, bet pats gen. Acosta, 
kuris yra kongreso naiys, 
išliko, gyvas. Jisai užsibari
kadavo triobbj ir atsišaudė. 
Ar razbaininkai ką išplėšė, 
žinios nesako.

MEKSIKA ATMETĖ ANG
LIJOS REIKALAVIMĄ.
Anglijos valdžia buvo nu

siuntusi Meksikai reikala
vimą, kad ši tuojaus sugrą
žintų Anglijos kapitalis
tams aliejaus šaltinius, ku
rie nesenai buvo nusavinti, 
šitą reikalavimą Meksika 
atmetė. Taip ir reikia.

CIO Nutraukė Ryšius su ADF. Japonų Militarizing Kinijoje
Bus steigiama nauja Ame
rikos darbininkų organi

zacija.
CIO vadai nutarė galų 

gale nutraukti su Amerikos 
Darbo Federacija visus ry
šius ir steigti visai atskirą 
Amerikos darbininkų orga
nizaciją. Šitokį nutarimą 
John Lewis paskelbė perei
tą sąvaitę po dviejų dienų 
konferencijos su įvairių 
unijų vadais Washingtone.

Kapitalistų spauda pra
našauja, kad tarp šitų dvie
jų centralinių organizacijų 
dabar prasidės didelė kova.

Nors tarp visuomenės bu
vo įsitikinimas, kad CIO ir 
dabar yra atskira nuo Fede
racijos organizacija, ištik
rujų bet gi taip nėra. Iki šiol 
CIO buvo niekas daugiau, 
kaip tik susidaręs iš Ameri
kos Darbo Federacijos va
dų komitetas organizuoti 
darbininkus industrinio uni- 
jizmo pagrindais; jis netu
rėjo nei atskiro čarterio, nei 
konstitucijos, nei jokių kitų 
formalių taisyklių. Jis tikė
josi, kad pamažu bus gali
ma pakreipti industrinio 
unijizmo pusėn visą Fede-' 
raciją. Bet Federacijos cen
tro tarybos didžiuma su at
žagareiviu Greenu priešaky 
pasirodė tiek atkakli, kad 
visas unijas, kurios tik pasi
sakė už CIO programą, pra
dėjo braukti iš Federacijos 
laukan. Taigi CIO žmonėms 
neliko niekas daugiau, kaip 
tik nutraukti su Federacijos 
atžagareiviais visus lyšius 
ir steigti visai atskirą unijų 
federaciją. Ateinantį rude
nį nutarta šaukti steigiamą
ją konvenciją, kuri priims 
naujai organizacijai kon
stituciją, vardą ir tt. Šitai 
konvencijai sušaukti pa
skirtas Sidney Hilman ir 
Philip Murray.

LOJALISTAMS PADEDA 
SVETIMŠALIAI.

United Press žinių agen
tūra sako, kad San Mateo 
mieste prieš Ispanijos fašis
tus narsiai kovojo svetim
šalių batalijonas, susidedąs 
daugiausia iš vokiečių, žy
dų, austrų ir lenkų. Kova 
siautusi 20 valandų be per
traukos ir iš abiejų pusių 
buvę labai daug užmuštų.

BUTŲ KILUSI REVO
LIUCIJA.

Pennsylvanijos guberna
torius Earle sako, kad jeigu 
prie dabartinių sąlygų A- 
merikoje butų republikonas 
prezidentas ir republikonų 
valdomas Kongresas, tai 
alkani žmonės butų jau su
kėlę revoliuciją. Mat, re- 
publikonai priešingi bedar
bių šelpimui.

BEDARBIS PASIKORĖ.
Edgartowno miestely, ne

toli nuo Bostono, pereitą 
sąvaitę pasikorė John 
Stuhler, 50 metų amžiaus 
bedarbis. Jis užbaigė savo 
gyvenimą dėl to, kad nie
kur negalėjo gauti darbo.

FARMERYS ŽUVO PO 
SMĖLIU.

Waterville, Me. — Ka-1 
sant smėlį pereitą sąvaitę' 
netoli nuo čia buvo užber
tas ir užtroško 65 metų am
žiaus farmerys, William 
Trafton.

Rumunijoj Areštuo
ta 300 Nacių.

“Geležine Gvardija” ruošė 
perversmą.

Rumunijoj dabar beveik 
tokia pat situacija, kaip pir
ma buvo Austrijoj. Valdžia 
yra klerikališkų fašistų ran
kose ir smaugia tautiškus 
fašistus (nacius), kurie 
stengiasi ją nuversti. Perei
tos sąvaitės pabaigoje Ru
munijos policija padarė ei
lę kratų po visą kraštą ir 
suėmė apie 300 tautiškųjų 
fašistų, kurie yra susiorga
nizavę į “Geležinę Gvardi
ją.” Nors oficialiai ji už
drausta, tačiau slapta ji vei
kia kaip veikus. Jai vado
vauja tūlas Codreanu, ku
ris dabar irgi suimtas.

Kad užkirtus tolimesnį 
nacių veikimą, valdžia iš
leido patvarkymą, kuriuo 
draudžiama agituoti už esa
mos tvarkos pakeitimą, už 
mokesčių sumažinimą arba 
kurstyti vieną žmonių klasę 
prieš kitą. Taip pat drau
džiama daryt susirinkimus, 
eisenas, dainuoti politines 
dainas, platinti politinę li
teratūrą arba organizuoti 
privatines armijas.

Per kratas buvo rasta pas 
nacius daug ginklų ir amu
nicijos. Suimtųjų tarpe esą 
ir Romos katalikų kunigų. 
^Rumunijos valdžios prieša
ky dabar stovi patriarchas 
Mironas Christea, stačiati
kių bažnyčios popas, todėl 
popiežiaus agentai eina 
prieš jį kartu su naciškais 
fašistais.

RUSAI NUMUŠĖ JAPO
NŲ LĖKTUVĄ.

Iš Tokijos pranešama, 
kad į šiaurę nuo Vladivos
toko rusai numušė japonų 
karo orlaivį ir suėmė lakū
ną. Iš viso devyni japonų 
orlaiviai buvo nulėkę už 
Vladivostoko šnipinėjimo 
tikslais, bet tik 8 jų sugryžo. 
Japonų valdžia pareikala
vusi, kad rusai sugrąžintų 
jai suimtą orlaivį ir lakūną. 
Atsakydami į tą reikalavi
mą, rusai nusiuntę Japoni
jai aštrų protestą dėl skrai
dymo viršum Sovietų teri
torijos.

Šis įvykis da labiau pa
aštrino rusų-japonų santy
kius, kurie ir be to jau buvo 
labai įtempti.

FAŠISTAI PAVOGĖ IS
PANIJOS SUBMARINĄ. 
Pereitą subatą Baskų pa

krašty fašistai sugavo ir pa
vogė Ispanijos respublikos 
submariną “C-4,” kuris grį
žo iš Francuzijos laivų dirb
tuvės Bondeaux uoste, kur 
jis buvo taisomas. Spėjama, 
kad submarine kapitonas 
buvo išdavikas ir tyčia val
džios laivą atidavė prie
šams.

ALIEJAUS SPROGIMAS 
PHILADELPHIJOJ 

SUŽEIDĖ 8 ŽMONES. 
Pereitą nedėldienį Phila- 

delphijos priemiesty Frank- 
forde sprogo 75,000 galio
nų tankas su kreozotu. Pas
kui sprogo da du tankai 
aliejaus po 48,000 galionų. 
Pavojingai apdegė 2 darbi
ninkai ir lengviau buvo su
žeisti 6 ugniagesiai

Ištiko Tikra Katastrofa
KINIEČIAI SUNAIKINO paveikė japonu armijos ne- 
62,000 KAREIVIŲ AR- laime.

MIJĄ. Iš Kinijos tuo tarpu atei-
Japonijoj kįla didelis neri

mas; žmonės reikalauja 
greitai baigti karą.

Kinijoj įvyko netikėti da
lykai. Japonų armiją, ku
riai iki šiol taip sekėsi lauž
tis krašto gilumon, staiga iš
tiko katastrofa. Kiniečiai 
sunaikino 62,000 japonų ar
miją ir suardė visus priešo 
planus.

Tas nustebino visą pasau
lį. Visi buvo jau įsitikinę, 
kad kiniečių kariuomenė 
sudemoralizuota, kad ji ga
li tiktai trauktis, ir štai, vi
sai netikėtai, kiniečiai paro
dė stebuklą!

Apie 4 mėnesiai atgal ja
ponai paėmė buvusią Kini
jos valdžios sostinę Nanki- 
ną ir pasipylė Geltonosios 
paupiu aukštyn lyg kokie 
skieriai. Jie užplūdo Šantu- 
no provinciją ir priėjo netoli 
Lung-Hai geležinkelio li
nijos.

Bet palei tą geležinkelį 
kiniečiai jau nuo 1933 me
tų statė fortifikacijas ir 
stiprino apsigynimo liniją. 
Japonų bang'a čia tapo su
laikyta. Jų čia buvo 62,000 
vyrų armija ir jie pradėjo 
smarkiai atakuoti kiniečių 
pozicijas palei minėtąjį ge
ležinkelį. Kiniečiai (Iručiai 
laikėsi ir mušis tęsėsi gana 
ilgai.

Japonams pritruko mais
to, pritruko amunicijos ir 
gazolino motorams varyti. 
Jų artilerija jau nebeturėjo 
kuo šaudyt, jų trokai ir or
laiviai negalėjo pasijudint iš 
vietos, o pagalbos iš užpa
kalio jie, kažin kodėl, nega
lėjo susilaukti. Jiems teko 
trauktis atgal. Bet pasirodė, 
kad jų užnugary išardyti 
keliai. Pasirodė, kad jiems 
atakuojant geležinkelio li
niją, kiniečių partizanai, 
apsirengę ūkininkų drapa
nomis, užėjo iš užpakalio ir 
sunaikino susisiekimo lini
jas.

Tuomet kiniečiu armija 
išėjo iš savo fortifikacijų ir 
puolė japonus visu frontu. 
Įvyko baisi skerdynė. Iš 
62,000 japonų neliko nei 
20,000 gyvų. Šie leidosi bėg
ti, palikdami visas savo ka- 
nuoles, trokus, sužeistuo
sius ir lavonus, ko iki šiol 
japonai nekuomet nedary
davo.

Likusieji gyvi japonai 
traukėsi atgal 25 mylias, iki 
pat Yihsieno, kur jie mėgi
no atsispirti ir pasilsėti. Bet 
čia kiniečiai juos apsupo ir 
beveik pabaigė naikinti.

Kada žinia apie šitą ka
tastrofą pasiekė Japoniją, 
ji sukrėtė visus jos gyvento
jų sluogsnius. Opozicija 
pradėjo reikalauti tuojaus 
karą baigti, o patriotai rei- 
kalauj'a organizuoti visas 
valstybės jėgas ir atkeršyti 
kiniečiams už šitą smūgį. 
To paties reikalauja ir mili- 
taristai. Šito dėlei ministe- 
rių kabinete kilo nesutiki
mų ir galimas esąs daiktas, 
kad dabartinė vyriausybė 
rezignuos. Premjeras Ko- 
nove net apsirgo—taip jį 

na žinių apie naujus kinie
čių laimėjimus. Šį panedėlį 
jie atsiėmė iš japonų 20 my
lių Didžiojo Kanalo ir Han- 
chwano miestą. Yihsieno ir 
Tsaochwano miestuose ki
niečiai apsupo japonų gar
nizonus ir žada tenai priešą 
visai sunaikinti.

------------- J
Numatoma Geras 
Derlius ir Žemos 

Kainos. .
Standard Statistics Co. sa

vo sąvaitinėj apžvalgoj sa
ko, kad šiomis dienomis per 
Ameriką perėjusi sniego ir 
šalto oro banga kviečiams 
ir kitiems javams daug ne
pakenkė, nors po šiltos ban
gos jie buvo jau gerokai su
žėlę. Šalnos pakenkė tik kai 
kuriems Sodams ir dar
žams, betjdaug blėdies ir 
čia nepądarė. B e nid r a i 
imant, farmerių ląukai da
bar išrodą gerai iy galima 
esą tikėtis gero derliaus. 
Geras derlius paprastai reiš
kia gerovę visam kraštui, 
bet šįmet gal taip gerai ne
busią, nes magazinai esą 
pilni da pareitų metų javų, 
todėl farrtieriai neturėsią kur 
savo derliaus dėti ir javų 
kainos busiančios žemos. O 
kai javai bus pigus, tai turės 
but pigus, ir gyvuliai, pigus 
bus pragyvenimas ir todėl 
kapitalistai pradėsią kapoti 
darbininkams algas.

KAIP EINA GELEŽIES IR 
PLIENO DARBAI.

Kovo mėnesį darbai gele
žinėse truputį lyg ir page
rėjo, bet toliau nekįla, sako 
plieno pramonės organas 
“Steel.” Šios sąvaitės pra
džioje geležies ir plieno fa
brikai dirbo tik 32 nuošim
čiu pilno laiko, kuris skai
tosi 100 nuošimčių. Pras
čiausia plieno fabrikai dir
ba Pittsburgho ir Cincinna
ti miesto uoste, o geriausia 
—Birminghame, būtent:

Birminghame 66 nuoš. 
Cincinnati—18.
Pittsburghe—30.
Chicago j—30.
Y oungsto wne—31. 
Clevelande------23.
Detroite—18.

MEKSIKA PRADEDA 
EKSPORTUOTI ALIEJŲ.
Meksikos vyriausybė pra

neša, kad šiomis dienontis 
ji pradės jau eksportuoti 
aliejų, kuris buvo nusavin
tas nuo Anglijos ir Ameri
kos kapitalistų. Kam tą 
aliejų Meksika parduoda, ji 
neskelbia.

DRAUDIMO TARNAU
TOJAI PASIRINKO C1O.

Metropolitan Life Insu
rance Co. tarnautojai New 
Yorke nubalsavo;, kad jų 
reikalus prieš kompaniją 
atstovautų CIO.

CALIFORMJOJ VĖL 
DREBĖJO ŽEMĖ.

Pereitą sąvaitę Calii'orni- 
joj vėl buvo jaučiamas že
mės drebėjimas Buvo 10 
trenksmu
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LIETUVOS ŽMONĖS 
VERKĖ, O POLICIJA 

MĖTĖ Į JUOS BOMBAS.
Rašydamos apie Lenki 

jos tautininkų užsimojimą 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę, “Lietuvos Žinios” 
sako:

“Paskutinėmis dienomis vi
si gyventojai buvo labai suju 
dę. Daugelis žmonių negalėje 
tiesiog nurimti ir naktimis 
užmigti. Taip juos paveikė pa
skutiniai įvykiai. Keli žmonės 
buvo užėję į redakciją ir tie
siog verkė dėl nepaprasto lie
tuvių tautos garbės pažeidi
mo.”

Prie karo muziejaus Kau
ne įvyko vėliavos nuleidimo 
apeigos. Susirinko daug 
žmonių, kuriems gen. Na
gevičius pasakęs prakalbą, 
pažymėdamas, kad praeity 
Lietuvos nepriklausomybę 
pražudė niekas kitas, kaip 
tik “tautos vadai,” kurie su
sibičiuliavo su Lenkijos po
nija ir išsižadėjo net savo 
kalbos. Jeigu lietuvių kal
ba iki šiai dienai išliko da 
gyva, tai ačiū tik musų liau
džiai, o ne “vadams.” T/.. 
liaudis išlaikė savo kalbą 
samanotose pirkelėse. Iš sa- 
matotų pirkelių kilo tikrieji 
liaudies veikėjai ir vėl at
statė nepriklausomą Lie
tuvą.

Gen. Nagevičius kvietė 
liaudį ir dabar budėti savo 
laisvės sargyboje.

Bet kai į vakarą žmonės 
pradėjo rodyt daugiau pasi
ryžimo ginti savo šalies ne
priklausomybę, tai “vadai” 
užsiundė ant jų savo polici
ją su gazinėmis bombomis. 
Šį įvykį “Lietuvos Žinios” 
pamini tik keliais žodžiais. 
Sako:

“Toliau generolas paragino 
visus būti pasirengusiems gin
ti savo laisvę. Laisvės varpui 
skambinant tūkstančiai žmo
nių, iškėlę rankas, pasižadėjo 
stovėti Lietuvos garbės .sar
gyboje.

“Bet netrukus minios, ku
rios sudarė daugumą studen
tai, susibūrė gatvėse ir pradė
jo dainuoti patriotines dainas. 
Būriai policininkų pradėjo 
juos sklaidyti. Didžiausias ma
nifestantų susibūrimas, buvo 
Gedimino ir Duo.ųelaičio gat
vių kampe, prie1 didžiųjų uni
versiteto rūmų ir Laisvės Alė
joj. čia policija pradėjo mėty
ti ašarines bombas ir, nors vi
si .manifestantai verkė, bet 
nesiskirstė.”

DĖL MEDALIŲ GALI SU
GRIŪTI VISAS “SAR
GYBOS BOKŠTAS.”

Einant SLA. viršininkų 
rinkimams, Smetona pri
siuntė daug medalių savo 
ištikimiems. Matyt, jis tikė
josi, kad už medaliuotus 
“kavalierius” SLA. nariai i 
geriau balsuos.

Bet išėjo kitaip. Fašistai 1 
buvo sumušti net tose SLA. | 
kuopose, kuriose seniau jie 
visuomet laimėdavo. Pasku
tiniame seime jie spyrėsi,' 
kad sekantis seimas butų 
Scrantone, nes čia jie jautėsi 
dručiausi. Bet štai, Scranto
ne įvyko “stebuklas: 
delegatai į 
čia išrinkti 
Tautininkai 
vieno savo žrhogaus.

Dėl to “Naujienos” ir juo
kiasi dabar, kad—

“...Scrantono 
ninkai gaus tokią 
jie dar niekuomet

Ir tautininkai istikrujxj 
nusigandę. “Vienybės” Tys- 
liava mano, kad jie net ir 
lazdų galės gauti nuvažia- 

Tik ■* Scrantoną. Girdi:

visi 
j sekantį seimą 

iš pažangiųjų, 
i nepravedė nei

seime 
pylą, 
nėra

tauti- 
kokios 
gavę.”

KELEIVIS, SO. BOSTON

žaizdai Iš Nelaimingos Ispanijos.

Mn.es

Map^showlng rebel advance

lės parodo, kuriomis kriptimis fašistai veržiasi prie pajūrio, 
na nuo Valencijos.

Zv 1

ia parodyti du Ispanijos miestai, Lerida ir Belchite (ištark: Beikite), kuriuos paskuti- 
hv.n^S„dljen°iin^--SU®ri,0V^ Ita!ijos ir Vokietijos orlaiviai. Pridėtame žemėlapy trys rodyk- 

norėdami atskirti Barcelo-
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occupied ve 
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- -.į V lew of Lerida

Ruins of Belchite . 
after air raids
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Lietuva Buvo Serbijos Padėty
Lenku ultimatumas buvo išvara buvo Lenkijos pusėje.

SURHOUNDtOANO 
entered by 

INSURGENTS,-,
» BORJAS ELONA

insurgents - ARRA60NA

TĘSUSI

coescA

VALENCIA^ ISLANM
-------R

LAIŠKAS IS NUSIGANDUSIU
Vidujinė Lietuvos padėtis

“Socialistai su komunistais
rengiasi j SLA. seimą Scranto- 
ne su lazdomis... mušti tauti-' 
ninku delegatus.”
L. Pruseika mano, kad 

Smetonos gvardijai Scran- 
toniĮS b^s kapas. Jis sako

| sukilimo. Opozicija reika-
“Susivienijimo Lietuvių A- lauja koalicijos. Gausios 

menkoje seimas Scranton,1 amerikiečių telegramos. 
Pa., bus tautininkų srovei
kaip kokis ‘Waterloo’—vieta, -
kur nusileido Napoleono saulė. ^a.Y,° IŠ^Kauno labai įdomų

“Ar jie pajėgs suprasti, ko
dėl lietuvių visuomenė juos 
stumia užpečkin? Ar jie pa
jėgs suprasti, kad smetoniniai 
medaliai juos labiausia su
kompromitavo ?”
Taip, dėl tų medalių gali 

sukliurti visas fašistų “Sar
gybos Bokštas.”

Verkdami žmonės šuka
vo prieš Lenkijos imperia
listus ir prieš suvuosius tau
tininkus. Demonstracija tę
sėsi beveik iki vidurnakčio.

Taip buvo ne vien tik 
Kaune. Štai, kaip praneša 
tas pats laikraštis, 20 kovo 
dieną didelė demonstracija 
įvyko Utenoj. Tenai tauti
ninkų policija 
žmones, kurie 
prieš lenkus. Esą—

‘‘Demonstrantai susirinkę, ,. ■ « -
prie komendantūros norėjo pokrito veidas! 
pareikšti protesto rezoliuciją, 
o vėliau pradėjo 1 
Utenos apskr. tautininkų p-ko 
Svilo namų, 
lenkiška, bet policijai pasise
kė išsklaidyti. Gimnazijos val
dybai panorus pašalinti iš 
gimnazijos vieną ar du de- 
monstracijcoj dalyvavusius 

moksleivius, pasipriešino jų 
klasės draugai.”

Utenoj tautininkų polici
ja areštavusi 13 žmonių, ku
rie protestavo prieis lenkus. 
Iš visko matyt, kad smeto- 
nininkai iškalno buvo su 
lenkų tautininkais susitarę.

irgi užpuolė 
protestavo ;

Viena musų skaitytoja

Laišką, štai jis:
Ruošiausi rašyti tau laiš

ką jau prieš kelias dienas, 
bet dabartinei padėčiai e- 
sant, vis kiekvieną dieną ir 
net kiekvieną valandą vis 
naujos žinios, nauji gandai. 
Laukiau, kad butų kas nors 
pastovesnio, aiškesnio, bet 
jau praėjo 6 dienos nuo to 

-r-.. didelio tautos sukrėtimo ir“MY—TAUTINIKI.” nieko dar aiškaus.
Niekas taip gerai Lietu-, Koks mus ištiko sukrėti- 

vos tautininkų nenušviečia, mas, tai tu gerai žinai ir to 
kaip frazė “my—tautiniki.” jau man aiškint nėra ko. Aš 
Ji parodo, iš kokių priepla- tik parašysiu šiek tiek savo 
kų pono Smetonos kompa- įspūdžius ir nuotaiką visuo- 
nija susideda. Tie dykaduo- menės, taip kaip aš ją ma
niai dažnai ir lietuviškai ne- tau ir suprantu.
moka, tačiau dedasi Lietu-1 j- ■ • 
vos “patriotais” if „vadina 
save my—tautiniki.

Štai, ką apie tuos veidmai-' 
nius praneša musų kores
pondentas J. J., 1 
tas tilpo pereitame “Kelei
vio” numery:

• “Faktas įdomus, kad kaip 
tik buvo, sužinota apie ultima
tumą, Kaune ir provincijoj 
‘my tautininki’ būriais buvo 
betraukia rašytis į lenkiškas 
organizacijas. Visi nususę ba
jorėliai, kurie po Chodokaus- 
kų globa dedasi Lietuvos ‘eli
tu,’ staiga atgijo, pajutę pa
sieny lenkiškus legijonus. To
kį ‘moralinį veidą’ teikė sme
toninė valdžia pavojingiausią 
Lietuvai valandą.”
Taip, tai yra tipiškas hy-

KAUNO.
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cHįteiktas Lietuvos atstovui 
Estijoje kovo mėnesio 17 
dieną. Per pusvalandį tele
fonu buvo perduotas užsie
nių reikalų ministerijai 
Kaune. Lietuvos vyriausybė 
dar tą patį vakarą ir naktį 
ultimatumą pranešė užsie
nių valstybių atstovams 
Kaune ir Lietuvos pasiunti
niams užsieniuose. Lietuvos 
vyriausybė prašė draugin- 
gų valstybių paramos, kad 
jos paveiktų lenkų vyriau
sybę ultimatumą atsiimti. 
Tiesa, kai kurios valstybės 
(Francuzija, Anglija, So
vietų Rusija, Latvija, Esti
ja) darė žygių Varšuvoje, 
tačiau lenkai nesutiko ulti
matumą atsiimti. O tada... 
Tada draugingos valstybės 
nieko geresnio nerado, kaip 
patarti Lietuvai priimti len
kų ultimatumą. Vadinas, 
kad silpnesnis nusileistų 
stipresniam, kad teisė nusi
lenktų jėgai. O aišku, jėgos 
persvara buvo lenkų pusė
je...

Atgarsiai iš užsienių sos
tinių ir įvairių vyriausybių 
pasiekė Lietuvos vyriausy
bę daugiausia kovo 18 d.

Pirmiausia buvo sužinota, 
kad Vokietijos vyriausybė 
pataria užmegsti diplomati
nius santykius su Lenkija.

Iš Paryžiaus buvo praneš
ta, kad Francuzijos vyriau
sybė, atsižvelgdama į nepa- 
lankes dabartines aplinky
bes, pataria Lietuvai rodyti 
nuolaidumo ir vengti gink
luoto konflikto.

Didžiosios Britanijos vy
riausybė taip pat patarė pri
imti lenkų ultimatumą ir 
pažymėjo, kad ji negalė
sianti imtis atsakomybės 
jeigu ultimatumas butų at
mestas..

Sovietų Rusijos vyriausy
bės buvo panaši pažiūra: 
kadangi Lietuva negali len
kų puolimą atremti, tai rei
kią ultimatumą priimti...

Latviai ir estai taipgi pa
tarė lenkij ultimatumą pri-1 
imti ir užmegsti Lietuvos- 
Lenkijos diplomatinius san
tykius.

Taigi visi patarė priimti' 
, ultimatumą. Tiesa, Francu
zijos ir Didžiosios Britani
jos vyriausybės labai akty
viai veikė ir Varšuvoje, 
spausdamos lenkų vyriau-' 
sybę prie nuosaikumo. Esą 
franeuzams ir anglams pa
vykę lenkų ultimatumą tiek 
sušvelninti, kad jis butų pri
imtinas Lietuvai. *Nes len
kai jau buvę paruošę ulti
matumą, kurio reikalavimai 
buvę daug didesni, kad 
Smetonos valdžia pasi
trauktų. Atmetimas šito rei
kalavimo butų pasireiškęs 
pirmiausia Lietuvos-Lenki
jos, o vėliau gal ir Europos 
karu.

Taigi Lietuva buvo atsi
dūrusi panašioj padėty, 
kaip 1914 metais Serbija. Šį 
kartą, tačiau, buvo tas skir
tumas, kad visos valstybės 
stengėsi sušvelninti kon
fliktą, o anuo metu jį aštri
no. Todėl dabar, Lietuvos 
nusileidimu, išvengta gink
luoto susirėmimo, o 1914 
metais kilo didysis karas.

Dabar, vienos valstybės 
paveikė Lenkiją, kad ji tiek 
sumažintų savo reikalavi
mus, kad jie butų priimtini 
Lietuvos valdžiai. Iš kitos 
pusės tos pačios ir kitos val
stybės ragino ir spaudė Lie
tuvą ultimatumą priimti. 
Kaip pamename, su Serbija 
buvo kitaip. Tada Vokietija 
gundė Austro-Vengriją pa
tiekti Serbijai kuogi-iežčiau- 

Isią ir įžeidžiantį ultimatu
mą, o Rusija drąsino Serbi
ją tą ultimatumą atmesti. 
Anuo metu jėgų persvara 
buvo Austro-Vengrijos pu- 

isėje maždaug tokiam pat 
[santyky, kaip dabar ta per-

Tada mažutė Serbija, turė
dama užtikrintą rusų pa
ramą, atmetė austrų-vengrų 
ultimatumą, kilo pasaulinis 
karas; šiandien Austrija net 
iš Europos žemėlapio iš
braukta, o Serbija sujungė 
savo žemes ir tapo gana di
delė valstybė.

Jeigu Lietuva dabar butų 
atmetusi lenkų ultimatumą, 
'—kas gali žinoti, gal butų 
pasikartojusi istorija...

Nors Lenkijos pusėje yra 
aiški ir didelė jėgos persva
ra, palyginus su Lietuva, ta
čiau po ultimatumo įteiki
mo lenkai, rodo, daugiau 
jaudinosi negu lietuviai. 
Prieš ultimatumo įteikimą 
ir jį įteikus, visoje Lenkijo
je buvo suruošta daugybė 
mitingų, kuriuose visuome
nė buvo kaitinama prieš 

1 Lietuvą. Tuose mitinguose 
buvo daug prikalbėta, gra
sinta Lietuvai, šūkauta— 
užimti Lietuvą, ištrinti ją iš 
Europos žemėlapio ir pana
šiai. O tuo tarpu lenkų ka
riuomenės pulkai buvo 
traukiami į administracijos 
palinijį; kalbama, kad kovo 
mėn. 19 dieną ties adminis
tracijos linija jau buvę per 
50,000 lenkų kariuomenės. 
Taigi buvo pasiruošta karui.

Lenkijoje tačiau buvo pa
stebimas didelis nervingu
mas ir susijaudinimas. Ties 
bankais stovėjo ilgiausiose 
eilėse indėlininkai, atsiim
dami indėlius. Kai kur buvo 
kilę riaušių ir muštynių.

Kovo mėn 19 dieną, apie 
pietus, buvo paskelbta ži
nia, kad “Lietuva priėmė 
Lenkijos ultimatumą.” Tuo
jau per lenkų radio pasigir
do lenkų himnas. Vėliau net 
ir Lietuvos himnas. Visur 
prasidėjo džiūgavimas. Pa
vakare Varšuvoje buvo su
ruoštas didžiulis mitingas, 
kuriame dalyvavę per 100,- 
000 žmonių. Jame dalyvavo 
daug organizacijų su vėlia
vomis ir plakatais. Bet jau 
plakatuose buvo užrašai: 
“Lenkai ir lietuviai yra bro
liai,” “Kaunas ir Varšuva 
turi eiti bendru keliu,” ir 
pan. Mitinge buvo pasaky
ta, kad Lenkija tiesianti 
Lietuvai stiprią ir draugiš
ką ranką. . .

Užsienio reikalų minife 
teris Bekas vakaie priėnre 
vietos užsienio spaudos 
atstovus, . kuriems suteikė 
paaiškinimų apie įvykius. 
Jis pareiškė, kadi ’Lenkija 
nenorinti padaryti Lietuvai 
jokios skriaudos.

Užsienio korespondentai 
Varšuvoje savo laikraš; 
čiams pranešė, kad Lenkija 
stengaisi įsigyti Lietuvo pa
sitikėjimą, kad galėtų priei
ti prie glaudesnio ir plates
nio su ja bendradarbiavi
mo. žodžiu,J'lenkai * džiū
gauja šiuo savo diplomate 
niu laimėjimu, pasiektu toli 
gražu ne diplomatinėrrii? 
priemonėmis.

Lenkų ultimatumo atme
timas reiškė tikrą karą, ku
ris Lietuvai butų buvęs gal 
būti pragaištingas, tačiau 
Lietuvos visuomenė ultima
tumo priėmimą sunkiai per
gyvena. Tuo tarpu, kai len
kai džiūgauja, Lietuvoje.vi
sur su susikaupimu aptaria
ma nauja būklė Lenkijos- 
Lietuvos santykiuose ir 
svarstomos priemonės, kaip 
apsisaugoti ateity nuo pa
našių smūgių. Tsp.

Gfvom du n 
lier

Balandžio 3 
vių salėj buve 
nauji Gederc 
run.” Dabar b 

' musų kolonijo
vo tik vienas 
tonos medaliu

Buto plačia 
kad tose “išk 
rausiąs Lieti 
p. Daužvardis 
dar porą “kav 
ir man buvo ž 
į tą “garbingi 
ir pamatyti vii 
jas. Buvo sai 
kas prasidės p 
taigi, nenore 
praleisti, hue 
laiku, bet da 
vieno žmoga 
liau susirinko 
kai tų ceremo

Programą v 
čių ir “Dirvos 

l ■ p. Praškevičių 
tiek džentelnn 
ir ne vietoj n 
nes terlioti t 
įvardyti. Ko 
perstatydama: 
apie savo pri, 
arba pajuokti 
ka. 0 publik 

i' bai prastą sk 
ji patį laiko t

Buvo visa 
kurie padar 
juoko apie tu 
vyzdžiui, adv 
troito pasakė 
lįs suprasti, t 
ordiną. Sako 
gera padaręs 
čiau vieną di 
mo radau pri 
tapau eiliniu 
Nors iš tiį oi 

juoke, bet šit 
blogą kalbą a 
nimo klausim: 
jaunimą dirbt 
sais lietuviais.

Konsulas j 
taipgi prajuc 
kalbėdamas a 
nūs ir kavaliei 
kad tie med 
nieko ir jie n 
tik geniausiem 
jis pridūrė, k
daug daugiau t 
dalinta. , ,
* Konsulas pas 
įima butų a
maišą tų medal 
po vieną padai 
padalius tie m 
retų reikšmės, 
jeigu duodi tik 
du vienu sykiu, 
tam tikras cere; 
tada jau tie ore 
nr refkšminges: 
skatina ir ki 
markiau veikti 
toną—Red.) ir 
pat ceremonijų 
ordino. Tai ma 
juokus ir tie pat 
kai daro iš tų or 
kavalierių!

Ant galo kalb 
ordinų gavėjai, 
ris ir p. A. Banys 
sakė, kad jis nej 
žodžio liteuvių 
dėkojimui Smetr 
liną. Gal p. B; 
lenkų kalba pa< 
taurių kalboje . 
trūksta?

Kalbėjo ir sei 
ralierius,” Čalis, 
'Minuotas per j 
fe savo kalboje 
išbarė visus lietu 
tik nepritaria Sn 
klauso partijų 
Ka, tai jau papn 
malda. Jis ją visi 
loja, nes naujos 
tą. Jis da grauc 
niekas neduotų 
kam kitam, kaip ti 
mko, kad kitų pa 
■fe norį pasipinig

neapykantą, jie nesirodė, 
bet dabar jie pradės reikš
tis. Jau ir dabar girdima 
gatvėse daugiau lenkiškai 
kalbant, negu prieš šj Įvyki; 
o dar palaukus keliatą mė
nesių, kai viskas nusiramins, 
tai gal ir iš musų didžiųjų 
ponų daug kas nesidrovės 
pasisakyti lenkas esąs.

Dar čia turiu pažymėti ir 
musų vidaus padėtį.* Reikia 
pasakyti, kad šiuo momen
tu musų vidaus padėtis yra 
nemažiau opi, kaip su už-' 
sieniu. Ištikus tam dideliam 
sukrėtimui buvo sujaudinta 
visa tauta ir rado progos 
pareikšti vyriausybei nepa
sitenkinimą dabartine poli
tika. Opozicija griežtai rei
kalauja sudaryti koalicinę 
vyriausybę. Prie tokio rei
kalavimo taip pat priside
da amerikiečių gausios tele
gramos. Bet, matai, kasgi 
nori savo “šiltą vietą” už
leisti kitam? Musų valdžios 
atstovai aiškinasi taip, kad 
šiuo momentu sudaryti koa
licinės vyriausybės jokiu 
budu negalima, nes tada 
reikėtų rinkti ir seimas. O 
būnant koalicinei vyriausy
bei galėtų kilti vėl visokie 
nesutarimai, kaip . tai jau 
buvę Lietuvai susikūrus ligi 
1927 metų. Tokiai rimtai 
padėčiai esant, kaip dabar 
yra, esant vyriausybėje ne
sutarimų, gali lengvai Įvyk
ti taip, kaip su Austrija įvy
ko. Todėl ir yra nutarta 
priešintis opozicijai. Pasi
priešinti prieš opozicijos 
šulus netaip jau labai sun
ku, bet visa baimė dabar, 
kad nesukiltų visa tauta, nes 
reikia pasakyti, kad dabar
tine vyriausybe labai ir la
bai daug kas yra nepaten
kinti.

Tad turint galvoj dabar
tinę užsienio ir vidaus pa
dėtį, mes dabar gyvename 
visiškai viendieniškai. Šian
dien diena praslinko ra
miai, ir ačiū Dievui; kaip 
bus lytoj—niekas nežino.

t. y. prie lenkų, rusų ar vo
kiečių. Musų liaudžiai, man 
rodos, artimiausi yra rusai, 
bet dabartinė vyriausybė su 
rusais negali tartis dėl savo 
visai priešingos politikos. 
Tad lieka lenkai ir vokie
čiai. Kaip yra žinoma, vo
kiečiai patys lenkus pakurs- 
tę patiekti Lietuvai griežtą 
notą, nes jie tikrai manę, 
kad lietuviai pradės su jais 
kariauti, tuomet vokiečiai 
butų pasiėmę ir Lenkijos 

'koridorių ir visą Klaipėdos 
1 kraštą. Bet tam planui ne
pasisekus, dabar vokiečiai 
buk siūlą mums savo “glo
bą.’’ Bet reikia manyti, kad 
tiek lenkų, tiek vokiečių 
“globa” mus ves prie nu
tautinimo ir prie jų pri
klausomybės.

Aš iš savo pusės norėčiau, 
kad musų vyriausybė geriau 
priimtų vokiečių globą, ne
gu lenkų. Visų pirma, susi
dėję su vokiečiais, mes at
imtume iš lenkų Vilnių ir 
tuo butų atstatyta musų am
bicija ; o antra, jeigu jau 
reikia turėti globėją, tai jau 
pasirinkti tą, kuris kultu- 
ringesnis. Be to, su lenkais 
kartą uniją mes jau turėjo
me ir istorija rodo, kad nie
ko gero iš to nebuvo. Taigi, 
dabar butu gerai pamėginti 
su kitu kaimynu, gal butų 
geriau.

Tai •
mano 
rašyk man, kaip vietos lie
tuviai pas jus tą musų tau
tos nelaimę pergyvens ir ką 
rašo laikraščiai. Gal kokių 
laikraščių arba iškarpų at
siųsk.

(Autoriaus parašą išlei- 
džiam.—Red.)

Kada buvo gautas lenkų 
, tai visi buvo 

labai sukrėsti ir, reikia pri
pažinti, nusigandę dėl gali
mo kaįro. Žmonės jautėsi la- 

. „ . Man rodėsi
taip, lyg kad plėšikas įrė
męs peilį reikalautų arba 
atiduoti', pinigus, arba tą 
peilį tuojau įmeigs į širdį. 
19 kovo, kai visuomenė su
žinojo vyriausybės Lenkijai 
nusileidimą, tai visi lyg at
gijo ir pradėjo šaukti ir kal
tinti vyriausybę už nusilei
dimą, kad esą, reikėjo ge
riau žūti, bet taip nepasiže
minti lenkams. Nežinau ar 
opozicijos šulai taip galvo
jo, bet visuomenė labai pa- 

isipiktinusi šaukė, kad rei- 
| kėjo geriau pasirįžti mirti, 
tai bent žinotume, kad gar
bingai mirėme.

Kalbant šiaip ar taip, bet 
dabar padėtis Lietuvoje yra 
biauri. Per 20 metų auklė
jama prieš lenkus neapy
kanta už jų pagrobtą Vil
nių, ugdoma Vilniaus mei
lė, dabar turi pranykti. Esa
me priversti su lenkais ben
dradarbiauti, su jais skaity
tis, o tas mus šiuo tarpu la
bai erzina, kad musų prie
šai varu lieka musų drau
gais.

Mano manymu, lenkams 
to dar neužteks. Jie stengsis 
visą musų kraštą vėl sulen
kinti, o tas jiems, man ro
dos, seksis, nes musų visuo
menėje yra labai daug len
kų. Nors ligi šiol, kai len
kams mes reiškėme viešą

. ~ .----- z mo Karo. z.m
kuil° bai prislėgti, n u k n m . . * . .

mat, koks šį kartą 
politinis laiškas. Pa-

ŽUDOSI AR ŽUDOMI?
Užėmus naciams Austri

ją, po kiekvienos nakties te
nai buvo randama po kelio
lika buvusių veikėjų lavo
nų. Iš pradžių buvo skel
biama, kad ,priešingi na
ciams austrai patys žudosi. 
Bet dabar Francuzijos so-

> “Populai- 
re” praneša, jog Vienoje

burtis nrie KAIP ATSIRANDA NE
TIKSLIOS ŽINIOS.

“Naujienos” andai para
šė, kad “Laisvės” redakto
rius Bimba gal turėsiąs iš
stoti iš komunistų partijos, 
nes jis prisirašęs prie Darbo 
Partijos, o prie abiejų tas 
pats asmuo negali prigulėti.

Pasiremdamos šita pa
staba, “Lietuvos Žinios” 
dabar praneša, kad Bimba 
tikrai jau pasitraukęs iš ko
munistų partijos, ir pasi
traukęs ne dėl įstojimo j 
Darbo Partiją, bet dėl pa 
skutinės komunistų vadų 
bylos Maskvoje.

Štai, kaip lengvai pakįla 
oran laikraštinė antis!

kurio šeima yra

Aš esu gana pasimiste 11 cialistu organas 
tunu pasakyti, jog man ro- re» pj.aneša, ____
dos, kad mtisų tokios “lais- esa plačiai kalbama, kad 
vės dienos, ’’kokios ligi šiol; nacjų priešai ne patys žuclo-
buvo, eina j pabaigą. Mano 
manymu, esant dabartinei 
Europos politinei padėčiai,

si, bet naciai juos naktimis 
žudo.

Be to, naciai esą jau 20,-
mes visiškai vieni savo ne- qqq austrų suėmę ir išgabe-

“Keleivio” Draugai! Pakal- 
binkit savo draugus užsi- 
grenymeruot “Keleivį.’’__ -

priklausomybės išlaikyti ne
galėsime. Mums būtinai rei-' 
kia prisisheti prie kurios kariuomenės esą pašalinta 
vienos didžiųjų valstybių/ apie 950 karininkų.

nę j Vokietijos koncentraci- 
cijos stovyklas. Iš austrų

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
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO * AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS
CLEVELAND!) ir APIELINKES ŽINIOS

Gavom du nauju “kava
lierių.”

Balandžio 3 dieną Lietu
vių salėj buvo padaryti du 
nauji Gedemino “kavalie
riai.” Dabar bus visa traicė 
musų kolonijoj. Iki šiol bu 
vo tik vienas čalis su Sme
tonos medalium.

Buvo plačiai skelbiama, 
kad tose “iškilmėse” daly
vausiąs Lietuvos konsulas 
]). Daužvardis ir padarysiąs 
dar porą “kavalierių,” taigi 
ir man buvo žingeidu nueiti 
į tą “garbingą” parengimą 
ir pamatyti visas ceremoni
jas. Buvo sakyta, kad vis
kas prasidės pusė po dviejų, 
taigi, nenorėdamas nieke 
praleisti, nuėjau paskirtu 
laiku, bet dar nebuvo nei 
vieno žmogaus salėj. Vė
liau susirinko tik keli desėt- 
kai tų ceremonijų pažiūrėti.

Programą vedė sandarie- 
čių ir “Dirvos” darbuotojas 
p. Praškevičius, kuris turi 
tiek džentelmeniškumo, kad 
ir ne vietoj myli kitus žmo
nes terlioti arba kaip nors
įvardyti. Kožną kalbėtoją 15 gegužės bus koncertas, 
perstatydamas, jis myli ii I TZ . ,
apie savo priešus pakalbėti, I . Koncertas, kuris yra ren- 
arba pajuokti, nors ir nemo- jgiaJPas Lietuvių salėj lo ge- 
ka. O publikoj tas daro la- 'f^s. PaJ?erblmy1 P°,ni°s 
bai prastą skoni, ir žmones 
jį patį laiko tik ant juoko.

Buvo visa eilė kalbėtojų, 
kurie padarė publikai ii

tai pasiusiąs tiesiai Smeto
nai. Turbut, kad nulietų 
daugiau medalių. Bet ar 
verta tokiems kavalieriams 
aukoti? Juk jie rinko aukas 
Vilniui vaduoti per daugeli 
metų, o dabar Vilniaus išsi
žadėjo. Dievai žino kiek tų 
pinigų yra surinkta Vilniui 
vaduoti, o atskaitų niekas 
niekur neduoda. Tai taip 
gali atsitikti ir su jų renka
mais pinigais pačiai Lietu
vai vaduoti arba ginklams 
pirkti.

Trys SLA. kuopos veiks 
išvien.

Clevelande gyvuojančios 
trys SLA. kuopos nutarė 
bendrai šią vasarą surengti 
vieną didelį pikniką. Tai 
bus pirmas bendras darbas 
tarpe tų trijų kuopų. Pikni
kas įvyks liepos 31 dieną, 
p. Machutos darže, ant 
Green Road. Vieta arti mie
sto ir visiems gerai žinoma. 
Taigi, kitos draugijos, pra
šomos tą dieną nieko ne
rengti.

Wilkelienes, žada didelio 
pasisekimo. Darbas eina vi
su smarkumu. Veikėjai dir-' 
ba, kad kuo daugiausia ti-

Lake freight

New

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Atgyja Didžiųjų Ežerų Judėjimas.
Į Taking on coai~|

“Vienybė” ir Amerikos Lietuviai.
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čia parodytos įvairios susisiekimo priemonės, kurios, pavasariui atėjus, pradeda veikti 
ant didžiųjų ežerų, kurie guli tarp Jungtinių Valstijų ir -Kanados.

I Šiandien mes jau daug 
žinome apie tai, kas liečia 
Lietuvos Lenkijos santi- 
kius. Visų lietuvių upas yra 
priešingas tam, kas šian
dien yra su Lietuva atsitikę. 
Skaitant “Vienybę,” reikia 
su didžiausiu rimtumu jos 
direktorius ir redaktorius 
paklausti: dėl ko jie taip 
žaidžia Amerikos lietuvių 
jausmais? Ji vieną dieną 
rašo prieš lenkus, rašo kaip 
Lietuvos žmonės nusistatę, 
kaip nepatenkinti, kaip ne
ramus, kaip juos bando su
drausti Lietuvos spauda, 
kad nedarytų jokių demon
stracijų; rašo kaip studen
tai paskelbė gėdulos laiko
tarpi ir tt. Iš kitos gi pusės 
ji rašo, kai]) Lenkijos pa
siuntinys Chorvat “su ma
lonumu buvo priimtas Lie
tuvos piliečių,” rašo prieš 
demonstracijas New Yorke, 
teisina Lietuvos dabartinę 
valdžia ir drauge agituoja 
aukoti Lietuvos ginklų fon- ( kį Siandien Lietuvaito- 
din. Sinku įsivaizduoti, ki , „ereikaiingos. 
kaip tie Vienybes skaity- Tp:p... -■ -
tojai jaučiasi. Juk tai didės-,”’J j 
nio absurdo negali būti. Juk.JvkinQ 
tai nėra niekas 
kaip tik publikos 
nėjimas. Tai laikraštis, ku
ris atlieka mazgotės rolę.

I Dabar kyla klausimas, kalingos gal palaikyti tokiai 
kodėl gi kiti laikraščiai, ku- spaudai, kaip “Vienybė.” 
rie daro apžvalgas, apie tai kuri vestų lietuvius į ineiliš- 
tyli? Kodėl apie tai netarti kus ryšius su Lenkija, kuri 

’j ’ ‘ ‘ i visuo- prievarta yra liepus Lietu-
menė su tokia spauda drau- vai atsižadėti jos. sostinės 
gaus? Vilniaus. Taip tiktai, o ne

i • --------- kitaip tuos klausimus gali
F. J. Živatas.

Nuo Redakcijos: Mums 
teko girdėti, kad tas aukas, 
kurias tautininkai renka ne
va “ginklų fondui,” jie nau
doja fašistinei progandai 
SLA. rinkimuose. Juk slap
tam savo mitinge “sargybi- 
ninkai” andai yra nutarę su
rinkti tam tikslui $700. Tai
gi tas jų “ginklų fondas” 
esąs tik kamufliažas.

esi Lietuvoje, tylime, tai čia 
bandyk truputį surimtėti ir 
skaitykis su spaudos etika. 
Blefuoti skaitytojus ilgai 
negalėsi. Reikalai, apie ku
riuos savo laikraštyje rašai, 
kurie liečia Lietuvos santy
kius su Lenkija, mums yra 
geriau žinomi, negu tavo 
laikraštis gali aprašyti. Gin
ti dabartinę valdžią niekas 
Tamstai nedraudžia. Bet 
mes šiandien visi šventai 
tikime, kuriems apeina Lie- 
tuvos-likiinas, kad jeigu dar 
neišsijudino reikalavimas, 
kad dabartinė valdžia pasi
trauktų, tai jis gims ne už 
ilgo. Ir mes visi tol dirbsi
me, iki tas bus atsiekta. Mes 
esame įsitikinę, kad tik koa- 
licinė-demokratinė Lietuvos 
valdžia gali tokius klausi
mus rišti, bet ne valdžia, ku
ri tik savo asmenis atsto
vauja.

Kas link aukų ginklų fon
dui, tai mano nuomonė yra

Lietuvos valdžia jas 
“ tai ji savo san- 

, .. | tykius gadintu su Lenkija,
augiau, q jeigu ji priima, tai mus 

apgaut i- j didesnėn abejonėn istu- 
mia, kad jai tos aukos nerei
kalingos ginklams, bet rei-

rimtai ir viską užgyrė karš- Scrantono Tautinin- 
tai suplodami delnais.

i Aukų surinkta 
!Aukavo šie asmenys: M. 
Franskaitė $1.00; po 50 
centų davė: P. Franskienė, 
L. Balakonienė, J. Stukienė, 
K. Breitmozeris, J. Paušas, 
E. Žilinskis, A. Baltrušaitis, 
V. Lapukienė, S. Eisman-

LEWISTON, ME. 
Kalbėjo “Keleivio” redak

torius.
Lewistono lietuvių, drau- 

mųs dainininkai ir daininin gijų bendras komitetas bu- 
kės. • vo surengęs bal. 9, prakal

bas Lietuvos padėčiai nu
šviesti ir kalbėti pasikvietė 

I “Keleivio” redaktorių S. ,. u„.Jumtire, 
MichelSoną iš Bostono. Ko-'ta’S) j. žarskus, A. Laucius, 
mitetas atstovauja šias or- j. Viskontas ir M. Viskon- 
ganizacijas:

Šv. Baltramiejaus Drau
gijų,

D. K. G. Draugiją, , r-- ■ . ------------
nu u m v a m, n. uuu uicuciueiis Neperstojančius Pagalbos K. Steponaitis, A. Kaulakis, 
r negalįs pribūti. Pasirodo, Panelės Švenčiausios Mote-[V. Ykalson ir J. Vaišvila.

I Smulkios aukos neužraši- 
Drau-'nėta.

j Apmokėjus prakalbų lė-

juoko apie tuos irdinus. Pa- į’etų Is .ięa.11n,° Padavus, 
vyzdžiui, adv. Uvikas iš De- Koncertą išpildys musų zy- v . 7 _ . .. 11 c n q i n m i n ko i i »• ri □ i n i n i n

$21.50. kai Jaučiasi Kaip Po . .I11 m u žodį-kitą. Ai ilgai 171 LUvįiHLU. mene su tokia snaudŽemės
troito pasakė, kad jis nega
lįs suprasti, už ką jam davė 
ordiną. Sako, aš nesu nieko 
gera padaręs lietuvybei, ta
čiau vieną dieną parėjęs na
mo radau prisiųstą ordiną ir 
tapau eiliniu kavalierium. 
Nors iš tų ordinų jis pasi
juokė, bet šiaip pasakė ne
blogą kalbą apie musų jau- 

Jis ragino 
sykiu su vi-

nimo klausimą, 
jaunimą dirbti 
sais lietuviais.

Konsulas p. 
taipgi prajuokino žmones 
kalbėdamas apie tuos ordi
nus ir kavalierius. Jis sako, 
kad tie medaliai neverti 
nieko ir jie nėra duodami 
tik goriausiem lietuviam. Ir 
jis pridūrė, kad toliau bus 
daug daugiau tų medalių iš
balinta. . ./I

Konsulas pasakė, kad ga
lima butų atsivežti visą 
maišą tų medalių ir visiems 
po vieną padalinti. Bet taip 
padarius tie medaliai netu
rėtų reikšmės. Bet, sako, 
jeigu duodi tik po vieną ar 
du vienu sykiu, tai sudarai 
tam tikras ceremonijas. Na, 
tada jau tie ordinai pasida
ro reikšmingesni. Tas pa
skatina ir kitus žmones 
smarkiau veikti (girti Sme
toną.—Red.) ir laukti tokių 
pat ceremonijų ir tokio pat 
ordino. Tai matote, kokius 
juokus ir tie patys valdinin
kai daro iš tų ordinų ir iš tų 
kavalierių!

Ant galo kalbėjo ir patys 
ordinų gavėjai, p. P. J. Žu- 
ris ir p. A. Banys. Banys pa
sakė, kad jis negalįs surasti 
žodžio liteuvių kalboje pa
dėkojimui Smetonai už or
diną. Gal p. Banys galėtų 
lenkų kalba padėkuoti, jei 
lietuvių kalboje jam žodžių 
trūksta?

Kalbėjo ir senesnis “ka
valierius,” čalis, kuris jau 
ordinuotas per porą metų. 
Jis savo kalboje smarkiai 
išbarė visus lietuvius, kurie 
tik nepritaria Smetonai ir 
klauso partijų kalbėtojų. 
Na, tai jau paprasta Čalio 
malda. Jis ją visuomet kar
toja, nes naujos neišmoks
ta. Jis. da graudeno, kad 
niekas neduotų aukų nie
kam kitam, kaip tik jam. Jis 
sako, kad kitų partijų žmo
nės norį pasipinigauti, o jis

Daužvardis

Lietuvos konsulas Dauž
vardis nedalyvavo.

Kongreso komitetas kvie
tė p. Daužvardj, kad atva
žiuotų ir praneštų vėliau
sius įvykius. Lietuvoje. Bet 
p. Daužvardis atsakė, kad 
tą dieną jis turįs porą žmo
nių apvainikuoti medaliaisĮr 
kad 
medalių dalinimas yra svar
besnis daiktas, negu Lietu
vos nepriklausomybės gyni
mas.

Smetonos . žmonėms i’ų Draugiją, 
Lietuvos Dukterų 

gija, 
SLA. 31 kuopą, 
SLD. kuopą, 
SLRK. kuopą, 
M. Sąjungos 6 kuopą, 
ALDLD. kuopą ir 
L. P. Kliubą.
Iš šitų organizacijų pir

mininkų buvo išrinktas pra
kalboms vesti pirmininkas 
drg. Jonas Vaišvila, o sek
retorius drg. Stasys Eis- 
montas.

Turiu pažymėti, kad Be
darbiams šelpti. Taigi, iš wistono lietuvių istorijoj da 

mat2si įr.did^ nė!‘Lbuvę2°.!d" Ting?:į’i SusYrinko netoli šimtaTžmo- 
nių. Pirma ši kuopa turėjo 
virš 200 narių. Nejaugi ji 
taip greit susmuko?

Atlikus paprastus reika
lus, prieita prie delegatų 
rinkimų. Brazauskas ir Pol- 
teris tuoj pradėjo dalinti 
plakatus su fašistų “fei- 
sais.” Padalino ir balotus, 
kuriuose pažymėta, už ku
riuos kandidatus į centro 
tarybą reikia balsuoti. Da- 

I e, lindami šitą fašistinę pro- 
H1VO i pagandą, vis šnabžda kažin 

ką į ausį susirinkusiems. 
Ką šnabždėjo, man neteko 
nugirsti, bet kiti sakė, kad 
žadėjo bačką alaus, jei bal
suos už “tautininkus.” Da
vė ir man tų lapelių, bet į 
ausį man nieko nesakė. Sa
lėj ‘prasidėjo lemiąs, kurį 
pirmininkas vos nuramino. - ----- • Sei.

. .
Darbai eina silpnyn.

'Darbai musų kolonijoj 
eina vis silpnyn, vietoj eiti 
geryn. Daugelis mažųjų 
dirbtuvėlių pradėjo atleisti 
darbininkus, kurie iki šiol 
dirbo nors po dvi ar tris die
nas jį sąvaitę. Miesto valdy
ba tuo tarpu praneša, kad 
jai vėl trūksta pinigų be

Scranton, Pa.
Balandžio mėnesio 5 die

ną musų kolonijos SLA. 
kuopa rinko į ateinantį sei
mą delegatus ir balsavo už 
Pildomos Tarybos narius. 
Reikia pasakyti, kad čia at
sitiko šioks toks stebuklas. 
Ši kuopa visada buvo kon 
traliuojama tautininkų. Vie
nas šios kuopos klerikališ- 
kas tautininkas kandida
tuoja ir į Pildomą Tarybą— 
tai V. Kerševičius. Ir jo ne
išrinko net į seimą.

- Delegatais liko išrinkti 
i šas, likusius pinigus nutarta šie nariai: Barney Mikulis, 
• a t petfas Pėstininkas, kuni

gas M. Valadka, Alekas 
Aukščiunas ir Antanas Ku
bilius. Visi pažangus žmo
nės. Kerševičius nors ir no
rėjo patekti į delegatus, bet 
negavo reikiamo skaičiaus 
balsų. Na ir tokį asmenį, ku
riuo net sava kuopa nepasi
tiki, tautininkai stato į SLA. 
centro viršininkus!

Gali but, kad tautinin
kams čia daug pakenkė ir 
ta akyplėšiška fašistų “Sar
gybos” propaganda, nes vir
šininkų nominacijose jie 
buvo daugiau balsų gavę, 
negu dabar. Pavyzdžiui, 
prezidento urėdui Bago
čius nėr nominacijas gavo 
23 balsus, o Laukaitis 46. 
Bet galutinuose rinkimuose 
Laukaitis gavo jau tik 40 
balsų, o Bagočius net 45!.

Tai]) pat ir su Miliausku. 
Per nominacijas jis buvo 
gavęs tik 4 balsus, o dabar 
jau 20. Taigi pažangiųjų 
balsai dabar žymiai pakilo, 
o tautininkų susmuko. Ir tai 
atsitiko po to, kai “Sargy
bos Bokštas” užpylė musų 
miestą visokiais lapeliais, 
raginančiais balsuoti už 
tautininkus. Žmonės pasi
piktino tokia fašistine pro
paganda. Susivienijimo na
riai pamatė, kad fašistai 
perdaug jau veržiasi prie 
SLA. vairo. Gi žmonės faši
stų nekenčia. Musų žmonės 
stoja už demokratiją ir no
ri, kad Susivienijime vieš
patautų demokratijos dva
sia, o* ne smetoniška dikta
tūra.

Po šitų balsavimų musų 
tautininkus prislėgė toks 
nusiminimas, koks pasitai- sunkias pareigas eini. Jeigu III. Buvęs sekretorius Prano
ko tik po žemės drebėjimo. įmes visi, žinodami tavo kus rezignavo jau apie 3

Scrantonietis. | silpnumą, kuriuos padaręs mėnesiai atgal.

Prisiminkime spaudą se- j ina išrišti, 
niau. Imkime, pavyzdžiui, 
antrąjį skridimą. Kiek ten 
buvo visokiu nesąmonių 
prirašyta! Buvo cituojami 
laiškai tiesiog pavogti per 
meiliškus ryšius. Bet tas bu
vo nutylėta. Visur yra šio
kia tokia etika. Grigaitis 
buvo kaltinamas tiesiogi
niai, lyg jis butų buvęs pats 
lakūnas. Kiek tik abejonių 
buvo pareikšta, tai visos bu
vo sumestos ant vieno žmo
gaus. O tikrenybėje tai bu
vo taip, kad sekretorius iš
duodavo ar nuo jo pavogda
vo tuos visus laiškus ir vė
liau jais žmones visaip er
zindavo.

CLEVELAND, OHIO.
SLA. rinkimai, “trepnas su- 

džia” ir bačka alaus su 
senvičiais.

Balandžio 6 d. įvyko SLA. 
14-tos kuopos susirinkimas, 
kuris buvo sušauktas atvi
rutėmis, nes buvo rinkimai.

nis krizis, negu buvo iki gražaus darbo, kaip šios 
šiol. Gi šalies politikieriai prakalbos. Visos draugijos 
visaip trukdo prezidentą, ir kuopos dirbo išvien ir vi- 
kuris nori ką geresnio pra- sos nutarė prisidėti prie iš-, 
vesti. Matyti, kad kapitalas laidų padengimo, jeigu au- 
nepasiduos, jei nebus prie- kų nebus pakankamai su

rinkta.
Nors oras prakalbų dieną 

pasitaikė labai biaurus, visą 
dieną snigo, o paskui pra
dėjo smarkiai lyt, tačiau 
žmonių prisirinko pilna šv. 
Baltramiejaus D-jos 
kas musų kolonijoj 
nepaprasta.

Atidaręs vakarą, 
ninkas pakvietė vietos cho
rą, kuris sudainavo Lietu
vos himną, o paskui trumpą 
kalbą pasakė vietinis Liau- 
danskas.

Po to pirmininkas Vaišvi
la perstatė publikai “Kelei- ,___ ______ ___ ____
vio” redaktorių, kuris kai- Prasidėjo balsavimai. __
bėjo dviem atvejais: pirma man išrinko 7 delegatus. Į 
apie tai, kaip fašistinės centro tarybą laimėjo “tra- 
Lenkijos imperialistai buvo fiko teisėjas,” kiti sako: 
užsimoję kirsti smūgį fašis-. “trepnas sudžia.” 
tinei Lietuvos valdžiai, nuo 
kurio daugiausia butų nu
kentėję niekuo nekalti Lie
tuvos žmonės, o paskui apie nirmininka- 
tai ką Lietuvai yra davusi ^afika nl“1Q 
fašistine tautininkų dikta-

I turą.
Žmonės

varta pavartota. Bet pakol 
politikieriai riesis, biednuo- 
menė turės kentėti.

Nori bendro komiteto.
Mitinge anądien buvo išsi

reikšta, kad turėtų būti su
darytas vienas bendras ko
mitetas, kuris rūpintųsi vien 
tik tautos likimu, kad parti
jos nebūtų traukiamos j to
kį veikimą. Šis komitetas 
turėtų rūpintis vien tik to
kiais įvykiais, kaip dabar 
atsitiko Lietuvoje. Vėliau 
paaiškės, ar galima su vi
sais taip susitarti, nes tie, 
kurie bijosi partijų, papras
tai yra aršiausi partijų fa
natikai.

Akrono lietuvių protestas.
Akrono lietuviai buvo su

rengę bendrą masinį pro
testo mitingą prieš lenkus 
grobikus. Tai yra pagirti
nas darbas. Nežiūrint parti
nių skirtumų, visi stojo iš
vien ir išnešė protestą.

Jonas Jarus.

pirmi-

Balsavimams pasibaigus. 
Brazauskas pakvietė visus į 
bar-ruimj. Sako, eikit visi, 

j davė didelę 
bačką alaus ir senvičių.

Tai taip pas mus daroma 
klausėsi labai‘“tautiška politika.” N. A.

ROCHESTER. N. Y.
Šaukiamas protesto susirin

kimas.
Rochesterio Lietuvių Ge

dimino D-ja sumanė sušau
kti vietos lietuvių protesto 
mitingą prieš gremėzdišką 
lenkų ultimatumą Lietuvai. 
Tuo tikslu 6 balandžio įvy
ko draugijų bendro, fronto 
komiteto posėdis, kuris pri
pažino, kad tokį mitingą 
reikia sušaukti ir reikia už
protestuoti prieš Lenkijos 
imperialistus, kurie grąsin- 
dami ginklu reikalauja sau 
plėšikišku teisių Lietuvoj. 
(Kelti tokius protestus da- 

Laukaičiui reikėjo tą laišką bar jau nėra prasmės, nes 
išduoti spaudai? Mes tuo at- Lietuvos valdžia visus len-_ 
žvilgiu žinome Bagočių. Tai kų reikalavimus išpildė ir* 
-- ’ ■’ '■’ " " ’’ ginčas jau užbaigtas. —

Red.)
Visuotinas protesto mitin

gas nutarta šaukti pėtny- 
čioj, 22 balandžio, 8 valan
dą vakaro, Gedimino sve
tainėj. Dirbkime visi, kad

kitus 
pavyz

džiui, SLA. rinkimus. Lau
kaitis yra profesionalas. 
Kiekviena profesija turi eti
ką. Jeigu žmogus savo pro
fesijos etikos nesilaiko, tai 
toks žmogus yra visai ma
žos vertės. Jeigu Bagočius 
ir rašė jam laišką tam tik
rais reikalais, tai kam gi

Imkime šiandien 
reikalus. Imkime,

yra jo silpnybė. Bet silpny
bė ir etikos suderinimas yra 
du skirtingi dalykai. Ir jais 
matuojant žmogaus verte, 
randame, kad žmogus yra 
be etikos, jeigu jis privati
nius laiškus skelbia, kad tik 
žmonės balsuotų už Laukai- mitingas butų skaitlingas, 
ti į SLA. prezidentus. Man, 
kad ir visi nariai jį vienbal
siai išrinktų, jis paliks tręf- 
nas, kaip žydui . kiauliena. 
Ir kaip Tamsta pats, 
kaiti, manai apie tai? 
tai, ką aš čia rašau, 
Tamstos žeminimas? 
Tamsta pats save nepažeT 
minai? Kaip supranti Tam
sta savo profesija? Jos eti
ką?

Baigiant turiu dar pridur
ti keliata žodžių Tysliavai. 
Nemanyk, Juozai, kad Lie
tuvoje pūdymuose su purvi- kalais laiškus prašoma ad- 
nom kojom kiaules ganai, resuoti ne Pranckaus vardu, 
Jeigu Tamsta esi šiokiu to- bet dabartiniam sekreto- 
kiu atsakomingu redakto- riui: J. Misevičius, 10413 
riumi, tai nepamiršk, kad So. Michigan avė., Chicago,

Reporteris M. Duseika.

Lau- 
Ar 

vra 
‘Ar

KAS VEIKIAMA KOLO
NIJOSE.

Wilkes-Barre, Pa.— Lie
tuviu Progresyvia Kliubas 
čia čia rengia bankietą Ho
tel Redingtone. (Diena ne
pažymėta.—Red.) Busianti 

gera vakarienė, kalbos ir 
dainos. Įžanga $1.50 asme
niui. Praneša Mary D. Sta- 
nislovaitienė.
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Kas Buvo Sušaudytasai 
Bucharinas. n

Jo vaidmuo Rusijos komu
nistų revoliucijoj.

“Lietuvos Žinios” patie
kė plačią ir bešališką sušau- 
dytujų Sovietų Rusijos va
dų apžvalgą. Istorija labai 
įdomi, ypač apie Buchąri- 
ną, todėl perspausdinsime 
ją “Keleivy.”

Taigi klausykit: 
žymiausioji ir centrinė Mas

kvos bylos figūra, sako Kauno 
dienraštis, buvo M. Buchari
nas, kurį dar prieš 1917 m. re
voliuciją vadindavo “Mažuoju 
Leninu.”

Pats Leninas, atsakydamas j 
žinomos vokiečių komunistės 
Rožes Liuksemburg klausimą, 
kas, reikalui esant, galėtų pa
vaduoti jį, kaip partijos ideolo
gą ir teorėti ką, nesvyruodamas 
pareiškė:

—Bucharinas! <
Ir juokaudamas Leninas pri

dūrė :
—Jis yra musų “tahnudas.” 

Fanatiškai atsidavęs bolševiz- 
mo-komunizmo idėjai. Deja, 
kartais labai karščiuojasi. Tai 
yra jo didelis minusas.

Didžioji Sovietų enciklopedi
ja panašiai atsiliepia apie Bu- 
chariną: _ . .

’^“Mikalojus Buharinas yra 
vienas iš'VKP (Visos Rusi
jos koLnunišių |iartijos) ir 

xKominterno vadų... vienas iš 
vyriausių spalių revoliucijos 
dalyvių, žymus komunizmo 
teoretikas ir sociologas.” 

i 1 ''
Net Sovietų prokuroras Vi

šinskis. kaltindamas Bųchari- 
ną! turėjo pavadinti 
teofėtiku.”

Bucharinas buvo 
masto mokslininkas,
neslėpdavo, kad filosofijos, is
torijos ir net ekonominių moks
lų srityje jam tekdavo “naudo
tis Bucharinu, nes jis—vaikš
čiojanti; enciklopedija.”

Be didelės savo erudicijos, 
Bucharinas turėjo da ir talen
tingą žurnalisto plunksną. Po
lemika ideologiniais ir teoreti
niais klausimais buvo Buchari- 
no “specialybė.”

Leninas aukštai vertino Bu- 
charino gabumus, o ypač jo fa
natišką bolševikišką nuotaiką. 
Jis atleisdavo savo mokiniui 
dažnus “opozicinius išsišoki
mus,” noriai polemizuodavo su 
juo ir tardavosi su juo svar
biausiais klausimais.

Pasitikėjimas Bucharino or- 
todoksalumu buvo toks didelis, 
kad komunistų partijos centro 
komitetas pavedė jam parašyti 
"Komunistinį Katekizmą.”

Bucharinas parašė brošiūrą 
“Komunizmo ABC/’ kuri vė
liau buvo išversta beveik į vi
sas pasaulio kalbas. Visi komu
nistai mokinosi iš jos komuniz
mo.

Bucharinas gimė 1888 m. Da 
gimnazistas tebebūdamas jis
pradėjo dalyvauti revoliucinia- j 
mc judėjime. Nuo 1906 m. jis 
jau veiklus socialdemokratas ir 
Maskvos darbininkų organiza
torius. Studentaudamas jis kc- 
liatą kartų buvo suimtas ir, pa
galiau, paspruko užsienin. Už
sienyje Bucharinas studijavo 
ekonominius mokslus ir parašė’ 
daug straipsnių ekonominiais | 
ir sociologiniais klausimais. Jo! 
straipsniai pasirodydavo 
nelegaliuose, tiek legaliuose ru
sų marksininkų žurnaluose.

Pažymėtini yra jo rimti mok
sliniai veikalai: “Pasaulio ūkis 
ir imperializmas,” “Istorinio 
materializmo teorija,” “Rantje 
politinė ekonomija” ir daug ki
tų.

Dar pries didijį karą Bucha
rinas kartu su Leninu aršiai ko
vojo su socialdemokratais men
ševikais.

Didžiojo karo išvakarėse au
strų policija suėmė Buchariną, 
kaip "rusų šnipą." ir jis buvo 
ištremtas į Šveicariją.

Karo metu Bucharinas gy
nė Lenino poziciją, kad “dar
bininkai neprivalo ginti bur
žuazinės tėvynės,” o turi “kel-

jį “šnipų

stambaus
Leninas

ti revoliuciją savo krašte” 
ir tt.

1915 m. Bucharinas nelega
liai per Francuziją ir Angliją 
nuvyko švedijon. Pagal Lenino 
direktyvą, jis stengėsi suskal
dyti švedų socialdemokratus ir 
sukurti naują bolševikų tipo 
partiją.

“Mažasis Leninas” turėjo ir 
šalininkų. Bolševikų partijoje 
buvo susiorganizavusi net visa 
“bucharincų” grupė, bet Leni
nui pavyko likviduoti ją “diplo
matinėmis priemonėmis.” Jis 
sutiko priimti kaikurias Bucha
rino tezes ir tuo nuramino opo
ziciją.

Iš Švedijos Bucharinas nuke
liavo j Ameriką ir ten redaga
vo bolševikų organą “Novyj 
Mir” (“Naujasis Pasaulis”), 
palaikydamas ryšius su Leni
nu.

1917 m. po kovo mėnesio re 
voliucijos Bucharinas grįžo Ru
sijon ir ėmė skleisti Lenino 
obalsius, kad “buržuazinę revo
liuciją reikia paversti socialis- 
tine” ir kad “darbininkai turi 
nuversti dvarininkus, kapita
listus ir buržuazinę demokrati
ją ir, paėmę valdžią į savo ran 
kas, įkurti socialistinę vals
tybę.”

Bucharinas drauge su Leni
nu ir Trockiu ruošė spalių mė
nesio perversmą. Jis skelbė, 
kad Rusijos “socialistinė revo
liucija” busianti “pasaulinės 
revoliucijos pradžia.”

Lenino vyriausybė tuojau iš
leido “Atsišaukimą į visų ka
riaujančių šalių tautas ir vy-; 
riausybes,” kuriuo pasiūlė nu-' 
traukti karą ir pradėti derybas 1 
dėl “teisingos ir demokratinės 
taikos, be aneksijų ir kontribu
cijų, leidžiant pavergtosioms 
tautoms pačioms spręsti savo 
likimo klausimą.”

Užsienių reikalų komisą- j 
ras Trockis pasiūlė Santarvės 
vyriausybėms visuose frontuo
se padaryti paliaubas ir pradė
ti su vokiečiais ir jų sąjungi
ninkais taikos derybas. Jis įspė
jo Santarvės atstovus, kad ne
gavus iš jų teigiamo atsakymo, l 5 
Lenino vyriausybė pradėsianti 
separatines taikos derybas.

Teigiamo atsakymo Santar-1 
vė nedavė.

Tada Lenino vyriausybė 
pasiūlė vokiečiams ir aust
rams atskirai tartis dėl tai
kos.

Vokiečiai ir austrai sutiko. 
Lietuvių Brasta buvo paskirta 
taikos derybų vieta..

Pradžioje vokiečiai ir austrai 
lyg ir sutiko priimti “teisingos” 
laikos sąlygas, bet paskiau pa
reiškė negalį sutikti su princi
pu "be aneksijų.” Soviėtų dele
gacija su Kamenęvu, Sokolni- 
kovu ir Karachanu pryšakyje, 
nežinodama kas daryti, pasi
šaukė pagalbon Trockį. Atvy
kęs Trockis kategoriškai pa
reiškė vokiečiams, kad “plėši
kiškos taikos" Sovietai nepasi
rašysią, bet ir nekariausią. So
vietų delegacija grįžo namo.

Taikos deryboms suirus, vo
kiečių kariuomenė pradėjo žy
giuoti toliau į Rusijos teritori
ją. Petrapily, kur tada buvo So
vietų valdžios centras, kilo su 

| sirupinimas. Komunistų centro 
. , I komitete prasidėjo audringi I 

t}ek L;,' [Sovietų politiką
- j Greit ir jis buvo

ginčai.
Leninas ir centro komiteto 

dauguma reikalavo pasirašyti 
taiką bet kokiomis sąlygomis, 
kad tik vokiečiai sustotų žy
giavę į priekį,

nes jie pasmaugsią revoliuciją 
ir atstatysią buržuazinę san
tvarką. Trockis, Bucharinas, 
Radekas ir kiti komunistai įro
dinėjo, kad Sovietų valdžia, pri
ėmus vokiečių imperialistų są
lygas, pražudysianti revoliuci
ją, sukompromituosianti jos o- 
balsius ir pati tapsianti kaize
rio Vilhelmo vyriausybės valios 
vykdytoja. Rusijos revoliucija 
neturinti moralinės teisės taip 
pasielgti.

Sovietų vyriausybė, “gelbė-

danui savo kailį.” negalinti par
duoti vokiečiu imperialistams 
ju okupuotu Lenkijos, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos.

Be to, ir Rusija busianti poli
tiškai ir ekonomiškai pavergta. 
Pagaliau vokiečiai nuversią So
vietų vyriaurybę ir atstatysią 
rusų monarchiją.

Komunistų sąjungininkai kai
rieji socialistai revoliucionie
riai pradėjo pašėlusią agitaciją 
prieš tokią taiką. Bet Leninas 
laimėjo. Trockis, Bucharinas ir 
ju šalininkai liko mažumoje.

Leninas pasiuntė vokiečiams 
telegramą, kad Sovietų vyriau
sybė priima jų sąlygas ir prašo 
sustabdyti karo veiksmus. Į 
Lietuvių Brastą nuvažiavo nau
jo sąstato Sovietų delegacija ir 
pasirašė vokiečių paruoštą tai
kos sutarties tekstą.

—Tai nesvarbu, — ramino 
savo draugus Leninas, — mes 
vis tiek tos sutarties nevykdy
sime, o jei ir vykdysim, tai ne
ilgai. Greit kils revoliucija Vo
kietijoje. ir Brastos taikos su
tartis sudegs jos ugnyje.

Bet Brastos taikos priešai ne- 
i nurimo.

Bucharinas pradėjo leisti sa
vo organą “Komunistas,” ku
riame smarkiai puolė Leniną 

■ “už nusileidimą vokiečių impe
rialistams” ir kvietė darbo ma- 

I sės “nutraukti gėdingą taiką.” 
Trockis, būdamas drausmin 

gas partijos narys, netiktai ne
agitavo prieš “Brastos vyriau
sybę,” bet energingai kovoje 

! su Bucharinu ir kairiaisiais 
j eserais.

Kairieji eserai, Bucharinas 
ir kiti "Brastos priešai,” tikė 

I josi laimėsią artimiausius rin
kimus į sovietų suvažiavimą 
Turėdami daugumą suvažiavi
me, jie galėtų, taip sakant, par 
lamentariniu keliu pasiekti sa-

I vb tikslų: Iorganizuoti liaują 
vyriausybę, kuri “nutrauktų 
Brastos taiką ir išgelbėtų revo
liuciją.”

1918 m. kairieji eserai vis 
dėlto padarė “pučą” prieš Bra 
stos taiką. Jie užmušė Vokieti
jos atstovą grovą Mirbachą ir 
bandė “priversti Leniną nu

braukti savo sąjungą su kaize
riu.” Bet Leninas ir Trockis 
numalšino “pučininkus” ir “lik- 
vidavo kairiųjų eserų partiją.

Po to Bucharinas visiškai ■!UOS^ 
nurimo, susitaikė su Leninu ir 
vėl užkopė į partijos viršūnę, 
buvo išrinktas į partijos Centro 
komitetą, į Veiką, į Kominter- 
no vykdomąjį komitetą ir tt.

Leninui mirus, buvo sudary
tas “kolektyvus Leninas”—po
litinis biuras (“Politbiuro”) iš 
Rykovo, Kamenevo, Trockio, 
Zinovje'vo ir Stalino. Rykovui, 
Zinovjėvui, Kamenevui ir Sta
linui pradėjus kovą su Trockiu, 
mokslininkas Bucharinas buvo 
pakviestas pagalbon, nes reikė
jo kritikuoti Trockio “tezes dėl 
socializmo raidos.”

Bucharinas padėjo Stalinui 
“likviduoti” ir kitus “Politbiu- 
ro” narius. Tai buvo jo "trium
fo” dienos. Jis visur pasirody
davo drauge su Stalinu. Į jį žiu
rėjo, kaip į busimo “duumvira
te” narį.

Bet Bucharinas apsiriko, ma
nydamas, kad ir toliau galės 
turėti savarankiškas pažiūras j 

ir jas skeĮbti. 
“pažabotas” 

už “laisvamanybę.” Tada Bu
charinas susitaikė su Trockiu, 
norėdamas organizuoti bendrą 
akciją “partinei demokratijai ir 
nuomonių laisvei ginti.” Nepa
sisekė, Bucharinui teko “atgai
lauti” ir nutilti. Jis neteko visų 
savo “titulų.”

Vertindami jo erudiciją ir 
žurnalistinius gabumus, komu
nistų centro komitetas paskyrė 
jį savo organo “Pravdos” re
daktorium. Vėliau Bucharinas 
buvo paskirtas oficiozo “Izvies- 
tijų” redaktorium ir laimingai 
redagavo jas iki 1936 m.

Jis drauge su Maksimu Gur
kiu, Vciko pavestas, vadovavo 
pirmajam Sovietų rašytojų šil

važiavimui ir perskaitė refera- POPIEŽIUS PASKYRĖ 
tą ideologiniais klausimais.

Įdomiausias faktas yra tas, 
kad Bucharinas buvo vienas iš 
dabartinės Sovietų konstituci
jos redaktorių.

Ryšium su Kamehevo, Zinov- 
jevo ir kitų byla, Bucharinas 
staiga “gavo atostogų.” Pra
slinko keli mėnesiai, ir jis pate
ko į “dešihiujų trockininkų blo
ko” bylą.

Dabar “Mažasis Leninas,” 
t. y. Bucharinas, jau sušaudy
tas1.

Valgomieji Daiktai 
Atpigo.

Kaip Dun. & Bradstreet 
statistikų firma skelbia, pe
reitos savaitės pabaigoje 
valgomųjų daiktų urminės, 
(wholesale) kainos buvo 
tokios:

Sviestas, 27 centai sva
rui; sąvaitę prieš tai buvo 
29c., o metai atgal, 32c.

Amėrikonjškas suris, 19c. 
svarui.; metai atgal buvo 
23 centai.

Kava, 5 ir 7 centai svarui; 
metai atgal buvo 9 ir 11 cen- ‘ 
tų. 1

Artimų višfidžių kiauši
niai, 24 centai tuzinui; per
nai šiuom laiku buvo 26c.

196 svarų bačka miltų, 
$5.65; pernai buvo $7.Į56.

180 svarų maišas bulvių, 
$2.68; pernai buvo $3.38.

100 svarų cukraus, $4.50; 
pernai buvo $4.80.
- 100 svarų gyvo svorio 

galvijo (Chicagoj) $9.63; 
pernai buvo $14.50.

• LENKĄ LIETUVOS 
ŠVENTUOJU.

Andrius Bebola, kuriam ka
zokai nulupo odą, bus nau
jas Lietuvos “pairoms.”
Per Velykas. . popiežius 

padarė trejatą naujų “šven
tųjų.” Vienas jų yra skiria
mas Ispanijos fašistams glo
boti. ant. as Mussoliniui 
garbinti, o trečias Lietuvos 
davatkų patiekai.

Bjt keista, kad Lietuvos 
“šventuoju” pasirinko ne 
pialotą Olšauską ar kitą ko
kį mūsiškį mučelninką, bet 
lenkų jėzuitą Andrių Bobo- 
lą, kuriam kitąsyk kazokai 
kailį nulupo, “šventasis” 
Kazimieras, kurį iki šiol 
musų kunigai laikė Lietuvos 
“patronu,” irgi nebuvo lie
tuvis, bet lenkų karaliukš- 
tis, ir prie to da ne visai 
sveiko proto.

Visam “šventųjų” kata-. 
linge, visoj jų litanijoj, nė-j 
ra nei vieno lietuvio. Tai, 
kaii) popiežius “myli” lietu
vius katalikus!

Sprogimas Suardė Magaziną

Dulkių sprogimas suardė didelį javų magaziną Minneapo- 
lyje ir užmušė 2 darbininku, čia matome ugniagesius ge
sinant degantį magaziną.

^okslūs k 
Kariuomen

franeuzų spaudi 
jįjį kad šiomis t 
įpoiu karo vado; 
tari p'ačiai išsi 

savo kari 
iife Prasidėjo nui 
įji kurios japotių 
•rakė vykti į froi 
į|vs tuoj buvo su] 
ijinchajų ir ten 
htū. Rezultate s 
pie 500 kareivių ir 
g-fiasdešimt karini 
narna, kad šis japi 
įjbotažas yra ne 
o japtos politinės 
įiponą eilėse pad; 
' Japonus tas reii 
tai Įbauginęs. Mar 
uis sumetimais i 
testeigta.

Kitomis žiniemi 
iškilių kariuom 
dienomis įvairio 
M spaudžia ja 
rie be to dar geri 
bojami kinų par 
ponų kariška bi 
nepavydėtina ir 
loji jų būklė vis 

Pagal kinų ša 
ligšiol japonams 
nijoįe kaštavęs1 
000 jenų ir da 
200,000 žmonių

ANGLIJA SUSITAIKĖ 
SU ITALIJA.

Mussolinis prižada ištrauk-, 
ti savo armiją iš Ispanijos, ] 
kai ji sugriaus respubliką.

Tarp Anglijos ir Italijos! 
valdžių pereitą sąvaitę buvo — 
pasirašyta “taikos” sutartis,’ 
nors jodvi 
nekariavo, 
pirmenybę 
roj.

Anglijos 
pripažinti Italijai 
pavergimą, g . . . -
prižadėjo ištraukti iš Ispa- Ja Plonasis, yia 1 . • ... . , n m vz l.'v/Anm m >1

tarp savęs visai 
tik ginčijosi už 
Viduržemio Ju-

valdžia sutiko ■ 
Etiopijosį 

pavergimą, o Italija užtai'JUODAŠIMČIAI NUPLA
KĖ STREIKO VADĄ. 
Tupelo mieste, Mississip

pi valstijoj, keli mėnesiai 
atgal buvo paskelbtas med
vilnės audėjų sit-down strei
kas. Streiką vedė CIO orga- diktatūra įsteigta, 
nizatorius Charles Cox. Pe
reitą seredą 11 juodašimčių, 
matyt, kompanijos pasam
dytų, pagrobė jį iš buto ir 
išvežę 20 jnylių už miesto 
žvėriškai ji sumušė.

nijos'savo armiją ir visą ka
ro medžiagą, kuomet Ispa
nijos respublika bus jau ga
lutinai suardyta ir fašizmo 1

Toliau, Italija sutinka įsi
leisti Etiopijon Anglijos ka
pitalistus išnaudoti to kraš
to žmones ir gamtos turtus, 
o Anglija pasižada užtai ne
kurstyti etiopų prieš italų 

Iš pradžih jie buvo užnė- diktatūrą.
rę jam virvę ant kaklo ir Ir bendrai, kur tik judvie- 
ruošėsi vilkti jį pririšę prie iii reikalai susiduria, viena 
automobiliaus, bet jis atsi- kitai pasižada nekenkti, 
prašė, kad taip baisiai jo 
nekankintų. Tuomet tie ka
pitalo samdiniai nuplėšė 
nuo jo marškinius ir kitas 
drapanas, ištempė nuogą jo 

■kūną skersai rąstą ir, atsi- 
;—šikšninius savo dir
žus, pradėjo jį kapoti gele- 

ižinėmis sagtimis. Mušamas 
jis apalpo. Kai atsipeikėjo, 
tų piktadarių jau nebuvo. 
Jo kūnas dabar pilnas žaiz
dų ir jis guli slaptoj vietoj, 
nes bijomasi, kad kapitalo 
šunys jo nepribaigtų.

Amerikos kapita 1 i s t ų 
spauda labai mažai apie tai 
rašo. O koks butų jos stau
gimas, jeigu darbininkai ši
taip nuplaktų fabrikantą!

ROOSEVELTAS REIKA
LAUJA 7 BILIŪNŲ PRA

MONEI PAKELTI.
Rooseveltas pasakė Kon

gresui, kad pramonei pa
kelti ir duoti bedarbiams 
darbo reikia išleisti da aųie 
7 bilionus dolerių. Ar Kon
gresas sutiks tokią sumą 
skirti, kol kas da sunku pa-_ 
sakyti.

Lietuvių laisvamanių žur
nalas jau išėjęs iš spaudos 
ir tuoj busiąs išsiuntinėtas 
tiems, kurie jį turi užsisakę. 
Apie tai praneša sekreto
rius J. Misevičius iš Chi- 
cagos.

Audros Sugriauta Mokykla.

- Llnterior_of school at Columbus, Kas. ►
Čia vaizdelis iš Columbus, Kansas, kur viesulas anądien 
sugriovė apie 50 namų. Čia matome mokyklos griuvė
sius. šiame miestely buvo užmušti 9 žmonės.

SVEIKATOS KAMPELIS
SAUSOSIOS PLEIS

KANOS.
Sausosios pleiskanos, ar- 

chroniška, 
pasikarto- 
kuri daž
ant alku- 

kartais ii

neužkrečiama, 
jauti odos liga, 
niausiai pasirodo 
nių ir kelių, bet 
ant viso kūno, žvyneliai pa
prastai buna balti, kartais 
rausvi, ryškiai aprėžti, viso
kio pavidalo ir dydžio. Jie 
blizga, tarsi perlamutras, o 
po jais oda paprastai buna 
žymiai paraudus.

Kodėl šita liga žmogų už
puola, niekas pakol kas tik
rai nežino. Spėliojama, bu
sią paveldėjimas čia kaltas, 
nes labai dažnai net keli 
šeimos nariai ją turi. Bet 
kartu ir abejojama apie pa
veldėjimą, kaipo priežastį, 
nes daug yra šeimų, kurių, 
žiūrėk, vienas ar du nariu 
šitą ligą turi, o kiti ne. Ma
noma, kad podagra, reuma
tizmas, dirksnių sutrikimas 
ir aplamai viso kūno sune- 

; galėjimas padeda šitai ligai 
-žmoguje atsirasti, plėstis ii 
pasilaikyti.

Įdomi šitos ligos išsiritu- 
lojimo eiga. Iš pat pradžių 
pasirodo mažos, kaip špil
kos galvutė, arba didelės, 
kaip doleris, dėmelės, ku
rios iš karto buna paraudę, 

(truputėlį papurtę, su ryškiai 
aprėžtais pakraščiais; ne
trukus apsidengia baltais 

i arba palšais žvilgančiais 
žvyneliais. Oda, ant kurios 

įjie guli, paprastai buna pa
raudus. Nulupus žvynelį, 
tuoj išsisunkia mtiželyčiai 
kraujo lašeliai.

Ligonis beveik nieko ne
jaučia, tik nesmagu pašilo 

‘dyti su plikomis rankomis 
bei kojomis maudyklose ar
ba šiaip jau bile kur. Bet

sirupinti ir kiek reikiant iš
simiegoti. Turint drauge po
dagrą arba reumatizmą, 
patartina eiti pas gydytoją 
ir gydytis. Atėjus pavasa
riui, būti ant saulės tiek, 
kiek tik galima. Saulės spin
duliai, šiaip ar taip, yra ge
riausias vaistas šitai įkiriai 
ligai gydyti. Pietinėse vals
tybėse, kur saulės spindu
lių žmonės daugiau g'auna, 
šita liga taip smarkiai nevy
rauja, kaip tose, kur rriaJ 
žiau ir netokia karšta. Vita
minas D, kuris panašiai yeU 
kia, kaip ir saulė, yra labai 
geras daiktas šitai ligai gy
dyti. Šito vitamino maiste 
ne per daugiausia buna, tai 
reikia imti cod liver oil, ar
ba, kas yra daug parankiau 
ir priimniau, haliver oil 
with viosterol, po 10 lašu 
tris kartus per dieną, arba 
po vieną kapsulę tris kartus 
per dieną. Tepalą ir kitus 
vaistus, kurie kartais irgi 
labai daug gero ligoniui 
padaro, prirašys gydytojas. 
Pagaliau, reikia vengti tą 
“specialistų,” kurie skel
biasi laikraščiuose, išeina
mose vietose, ant sienų, tvo
rų ir stulpų. Jie yra žulikų 
Židikai! Dr. Š. Margeris.

POPIEŽIUI Al 
NEKALTAS 1 
DARBININKŲ 
i Londono “D 
praneša, kad ’ 
no viltys susita 
nu dingo. Taip 
tikano organas 
re Romano,” ■ 
didelį susirupi 
stvijqs- katalil 
Zalcburgo ari 
ėmimo.
. Taigi, daba, 

jau bukštauja; 
ketverius me’ 
Dollfussas ske 
mokratus ir s 
c'ioniškojo faš 
rą, tai tada p 
gavo. Pasirodi 
tojo tėvo” aky 
mato.

A merika Mokinasi 
iš Rusijos.

Visi pripažįsta, kad Rusi
joj labai toli yra pažengusi 
karo aviacija. Sovietuose 
kareiviai nusileidžia para- 

iš orlaivių su visais 
Nesenai Maskva 

kad jeigu Hitleris 
Čekoslovakiją, tai 
armija oru nulėkto

čiutai

ko iš proto neišvaro. Atsi
tinka’, nors ir retokai, kad 
visą kūną žvyneliai užpona- 
voia. ir jų buna tiek daug, 
kad žmogus atrodo, kaip 
palii uotas. Tada jau niežti, 
skauda ir atsisėsti 
lankstytis sunku.

Labai retai tepasitaiko ši
tą odos ligą išgydyti. Ji pra
eina ir kartai- kelis mėne
sius arba net ir metus nebe
pasirodo: bet paskui, žiū
rėk, ir vėl jau svečiuojasi 
nas seną se zo draugą. Taip 
ir buna per visą žmogaus 
gyvenimą. Patartina šitą 
ligą turintiems bendros sa
vo sveikatos žiūrėti; o tai 
tad : įiuoaAS įuSuįvį-iba; ‘e.iA’ 
daug nevalgyti, negerti, ne-

arba

užpultų 
Sovietų 
čekoslovakų ginti. Taigi A- 
merika irgi pradėjo sekti 
Rusijos aviacijos pavyz
džiu. Pereitą sąvaitę į Texas 
valstijos tyrus buvo nusiųs
ta 30 raitelių, kuriems mais
tą ir arkliu pašarą per 4 pa
ras metė iš oro lėtuvai. Ry
šuliai no 1.00(1 svarų buyo 
nuleidžiami iš didelės aukš
tumos 
mi.

parašiutais palaiko^

ANT LAIVO SUŽEISTA 
20 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Angliją 
pasiekė Amerikos garlaivis 
“Washington,” kuris buvo 
išplaukęs su keleiviais iš 
New Yorko. Pasirodo, kad 
kelionėje tą laivą buvo išti
kusi baisi audra, kuri blaš
kė jį per 3 dienas kaip skieJ 
drą. Laive buvo sužeista 20 
keleivių. j

$2,100,000 F 
PASIT

Londono dai 
Iv Herald” p 
Italijos diktato 
nis yra paskyrą 
iškilmėms, kuri 
Hitleriui pasiti 
ruošiasi važiuot 
linj i svečius gt 
ry. Daugumas š 
siį išleista nai 
vėliavoms, kuri 
dekoruotos Floi 
mos ir Neap< 
.Tuose miestui 
lankysis. Vienai 
lis planuojąs 
1600.000, kad j 
000 vėliavų g 
puošti, nors Hit 
ly išbus tik vien

Tai ve. kok 
bėms diktatui 
valstybių pinigu

HITLERININ1
ČIUMPA A U 

KLERHC
Hitlerio štur 

i lias- praneša. I 
Į saugumo polici 

hi jsakvta tu( 
hu klerika linii 

1 .farin', kurie f!
jankius gandi

■ .■ .

CH1CAG0J IŠ 
Įmanių l/ 
Hums praneš 

fyie pasirodę 
4'lietuvių laisi 
fliijs. Jis esąs 
ir "atsiduoda i 
Turinys esąs įi 
muius da netek 
Pranešimas ne

į tas.
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Įvairios Žinios.
i Naują Istorijos La

pą Pradedant.
Lietuvos Pasiuntinybės

Sąmokslas Japonu 
Kariuomenėj.

Francuzų spauda gavo 
žinių, kad šiomis dienom s 
japonų karo vadovvbė ati
dengė p’ačiai išsisako im i 
maištą savo kariuomenės 
eilėse. Prasidėjo nuo to, kad 
kai kurios japohų dalys at 
giraitė vykti Į frontą. Tos 
dalys tuoj buvo sugrąžintos 
i Šanchajų ir ten pradėta 
kvota. Rezultate suimta a- 
pie 500 kareivių ir taip pat

IPEL1S
kiek veikianti 
urint drauge p 
>a reumatinį 
ti pas gydytoj

Atėjus patas 
ant saulės te 
ima. Saulėssp?
> ar taip, yrag- 
istas šitai įkk 
i. Pietinėse^ 
r saulės spini-
daugiau gac. 

ip smarkiairtr 
p tose, kur i 
jkia karšti B 
oris panas ip- 
r saulė, yniti 
tas šitai ligų Į 
vitamino net 

jg i ausi a 
L cod liver oilf 
a daug paras, 
liau, haliver i 
įerol, po 10 S 
5 per dieną, u 
Kapsulę tris kr. 
. Tepalą ir te 
kurie kartais: 
ug gero ligos
> r įrašys gydytu ;

reikia vengti' 
;tų,” kurie te 
naščiuose, išė 
.ose, ant sienų,? 
pu. Jie yra žiii

Dr. Š. Marge

keliasdešimt karininkų. Tei
giama, kad šis japonų karių 
sabotažas yra ne kas kita 
o slaptos politinės veiklos 
japonų eilėse padarinys.

Japonus tas reiškinys la
bai įbauginęs. Manoma, kad 
lais sumetimais dar nevis
kas baigta.

lyitomis žiniomis iš Kini
jos, kinų kariuomenė šiomis 
dienomis įvairiose vietose 
labai spaudžia japonus, ku
rie be to dar gerokai perse
kiojami kinų partizanų. Ja
ponų kariška būklė labai; 
nepavydėtina ir juo toliau.1 
toji jų būklė vis blogėjanti.

Pagal kinų šaltinius, jau 
ligšiol japonams karas Ki
nijoje kaštavęs 2,500,000,- 
000 jenų ir daugiau negu 
200,000 žmonių.

POPIEŽIUI ATSIRŪGSTA 
NEKALTAS AUSTRIJOS 
DARBININKŲ KRAUJAS. 
į Londono “Daily Herald” 
praneša, kad visos Vatika
no viltys susitarti su Hitle
riu dingo. Taip pasisako Va
tikano organas “Osservato- 
re Romano,” kuris reiškia 
didelį susirūpinimą dėl Au- 
strijosy katalikų, ypač dėl 
Zalcburgo arkivyskupo su
ėmimo.

Taigi, dabar Vatikanas 
jau bukštauja; o kai prieš 
ketverius metus Vienoj 
Dollfussas skerdė socialde
mokratus ir steigė “krikš
čioniškojo fašizmo diktatū
rą, tai tada popiežius džiū
gavo. Pasirodo, kad “šven
tojo tėvo” akys visai netoli 
mato.

La Guardia Taiko į 
Prezidentus?

New Yoiko majoras I a 
Gua'dia ana dieną paenkė 
per radio didelę n;al-:?'bą, 
nt rodydamas, ka p ši sal’s 
galėtu pakelti pramonę ‘š- 
plėsdama savo prekybą 
Pietų Ameiikoj, kur da ma
žai yra fabrikų. Jisai pažy
mėjo faktą, jos Japonija ir 
tuloy Europos valstybės įsi
veržė Pietų Amerikon ir pa
veržė tenai rinkas, kurioje
piima buvo pa;duodamos 
Jungtinių Va’rtiįų prekės. 
Jungtinės Va’stiios turi pa
sistengti tas rinkas atsiimti. 
Tuo’tiks’u nrekvbai turėtų 
padėti valdžia, jis sako.

Iš šitos La Guardijos kal
bos politikieriai tuoj pada
lė išvadą, kad jis ketina 
statyt savo kandidatūrą at
einantiems prezidento rin
kimams. Ir mes manom, kad 
jis praeitų švilpdamas.'

ripažįsta, kad Rn
i 'toli yra pažen? 
viacija. Sovietu 
i nusileidžia [i 
iš orlaivių suvis 

Nesenai Mai 
kad jeigu Hite 

Čekoslovakiją 
armija oru nulf> 

/akų ginti. Taigi 
irgi pradėjo» 

aviacijos pa1? 
ireitą sąvaitęįl® 
s tyrus buvo nik 
litelių, kuriems t 
kliu pašarą perti 
ė iš oro lėtuvai. 
po 1.00(1 svarą i* 
i am i iš didelės 
parašiutais pair,

$2,100,000 HITLERIUI 
PASITIKTI.

Londono darbiečių “Dai
ly Herald” praneša, kad 
Italijos diktatorius Mussoli- 
nis yra paskyręs $2,100,000 
iškilmėms, kurias jis ruošia 
Hitleriui pasitikti. Hitleris 
ruošiasi važiuot pas Musso- 
linį į svečius gegužės mėne
sy. Daugumas šių pinigų bu
sią išleista nacių ir fašistų 
vėliavoms, kuriomis bus iš- 
dekoruotoš Florencijos. Ro
mos ir Neapolio gatvės. 
Tuose miestuose Hitleris 
lankysis. Vienas tik Neapo
lis planuojąs išleisti anie 
$600.000, kad įtaisytų 100,- 
000 vėliavų gatvėms pa
puošti, nors Hitleris Neapo
ly išbus tik vieną diena.

Tai ve. kokioms tušty
bėms diktatoriai eikvoja 
valstybių pinigus.

HITLERININKAI JAU 
ČIUMPA AUSTRUOS 

KLERIKALUS.
Hitlerio šturmininku va

das’ praneša, kad Vienos 
saugumo policijos viršinin
kui įsakvta tuoj su'mti to
kius klerikaliniu s’uoksnių 
narius, kurie skleidžia ne- 
pa'ankius gandus apie na
cius. ' •

LAIVO SUŽEIST 
20 ŽMONIŲ, 

itą cąvaitę Alt 
ė Amerikos gark 
lingion,” kuris M 
<ęs su keleiviai 
,'orko. Pasirodo,1' 
ėję tą laivą buvo 
aisi audra, kuri i 
>er 3 dienas kaip-41 
.aive buvo sužeist

žodis.
Velykų šventės proga, i) 

kovo Įvyko aidams dar ne- 
aprimus, Lietuvos Pasiun
tinybė skaito savo malonią 
pareigą pasveikinti vigus; ii 
kiekvieną ju kilnia prisikė
limo ir atgimimo idėja, su 
galingu lietuvių tautinės 
vienybės jausmu, kuri, aky 
vaizdoje įimto išorinio pa
vojaus Lietuvai, visi, nors i- 
vairiai galvodami, vienodai 
pergvvenome praeito kovo 
mėnero neužmirštinomis 
dienomis, kada Lietuvai vėl
teko išspręsti taikos ar ka
ro nuožmią dilemą: Lietu
va, apgynusi savo teisę ii 
garbę aukščiausiame tarp
tautinio teisingumo tribu
nole, nelygios kaimyno jė
gos puolimo akyvaizdoje, 
pasiryžo verčiau ulCmatu- 
mo sąlygas priimti, negu 
karo dievaičiui pasiaukau
ti; Lietuva pasirinko taiką, 
nes ji, ištikima Suvalkų su
tarties rlvasiai ir neveid
mainingai pasisakiusi siekti 
taikos keliais savo amžinosCLEVELANDE ATSIDA

RO UNION TRUST 
BANKAS.

Musų korespondentas 
drg. Jarus praneša iš Cleve- 
lando, kad tenai atsidaro 
perorganiz u o t a s Union 
Trust Company bankas. 
Naujoji banko valdyba pa
skelbusi; kad 45,000 depo- 
zitorių, kurie turėjo tame 
banke nedaugiau kaip po 
$50, gaus atgal visus savo 
pinigus; bet 78,000 kitų de- 
pozitorių, kurie turėjo dau
giau kaip po $50, gaus lik 
35 centus nuo dolerio. Iš 
viso busią išmokėta apie 
$38,000,000. Ne "vienas ir 
lietuvis turėjo tame banke 
savo pinigus pasidėjęs.

OLANDAI KRATĖ SO
VIETŲ ATSTOVYBĘ.
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad šiomis dienomis te
nai olandų policija padarė 
nuodugnią kratą Sovietų 
prekybinėje atstovybėje" 
“Eksportchlieb.” Olandų 
policija jieškojo ginklų, 
bet nieko nerado ir pareiš
kė, kad ji buvus suvedžiota 
jai pateiktų klaidinančių 
skundų. “Eksportchlieb”" 
vedėjas tuoj po to pareiškė 
olandų valdžios organams 
griežtą protestą. Buvo gau
tas atsakymas, kuriame pa
reiškiamas apgailestavimas 
dėl įvykio, kuris buvo su
provokuotas netei s i n g o 
skundo.

sostinės Vilniaus, kitaip ir 
negalėjo pasielgti.

Nėra mažiausios abejonės, 
’kad taip darydama Lietuvos 
(vyriausybe neklydo—ji gi
liai įvertino krašto padėtį, 
žinojo lietuvių tautos užda
vinius ir tiksliai susivokė 
momento tarptautinėje pa
dėtyje;- dėl to tai Lietuvos 
vyriausybės pasiryžimui 
taip ryškiai ir {solidžiai pri
tarė visa Lietuva, net ir už
jūrio lietuviai; už taikos pa- 
jsirinkimą yra dėkingos Eu
ropos valstybės ir net Ame
rikos visuomenė; belieka 
daboti ar tą Lietuvos pasi
ryžimą įvertins ir Lenkija 
ne žodžiais, bet darbais, nes 
Lenkija iki šiol su mumis 
dar gerojo kaimyno kalba 
nekalbėjo, bevelijo ginklo 
jėga imponuoti.

Lietuya karo pavojaus 
1 akyvaizdoje nesudrebėjo: 
šaltai galvodama ir vengda
ma provokacijos, — padarė 
reikiamą išvadą ir tuom pa
rodė pasauliui savo politinį 
svorį, savo taktikos tolre- 
gystę. Lietuvos jaunos jėgos 
liko nepažeistos tolimes
nėms tautos ' pastangoms 
remti.

Kas Mums Rašoma
BALTIMORE, MD.

Didelė auka Ispanijos 
demokratijai.

Balandžio 10 d. atvyko iš 
Ispanijos delegacija asme
niškai nušviesti dalykus iš 

: :u kovos lauko su razbai- 
n’nl r generolų gaujomis. 
Viso ;ų čia buvo net 6 at
stovai. Vienas, kaip jį čia 
perstatė, buvo Ispanijos uni- 
hi atstovas; jis kalbėjo ang-, 
liškai labai gerai, o kiti tai 
kalbėio ispaniškai. Jų kal
bas tuoj verię.jąs publikai 
angliškai atpasakojo. I Ly
ric teatrą susirinko apie 15 

išimtų smpatizuotoju Ispa
nijos demokratijai. Įžangos 
ir aukų viso sulinkta $1.034. 
Turtingesni aukojo net šim
tines; Amalgameitų Jung
tinės Taiybos menedžeris 
unijos vardu aukojo šimtą 
dolerių.

Susirinkimo pirmininkas 
perskaitė telegramą, kurią 
pasiuntė Ispanijos premje- 
ui. Telegramoj pareiškia: 

“Laikykitės prieš fašistų ge
nerolus o mes šiandien su
sirinkę gausiai suaukojome 
jusu paramai. Mes jums pa
dėsime ir toliau4.”

Italų grupė aukavo $10.00 
ir pasakė: “Duodame de
šimtinę prieš fašizmą ir 
prieš Mussolini.”

Tai tiek apie tą entuzias
tišką susirinkimą.

Rūbų siuvėjai labai trum
pai dirbo pavasarinį sezo
ną; vieni da šiek tiek siuva, 
o kiti jau pabaigė ir lauks 
pakol prasidės žieminis se- 

I zonas.
Balandžio 6 d. Lietuvių 

218 siuvėjų skyrius išrinko 
du delegatus į siuvėjų kon
venciją, kuri įvyks Atlantic 

i City. Delegatais išrinkti V. 
Pečiulis ir I. Liutkauskas, 
abu geri unijos nariai ir ge
ri darbuotojai.

Kitokie darbai lig biskį 
,pagerėio, bet da, prie valsti
jos bedarbių biuro didelės 
eilės žmonių stovi ir laukia, 
kad išrašytų nedarbo pašal
pos čekius, kiek kuriam yra 
paskirta mokėti. Z. G.

SENIUI AUGA TRETI 
DANTYS.

Palestine, Ill. — Čia gy
vena James Richards, 92 
metų amžiaus senis, kuriam 
dabar pradėjo kaltis jau 
treti dantys.

Fašistiškas “Menas.”

Meksikiečių Taryba Aliejaus Pramonei Vesti.

Board conference on policija «------

“Keleivy" buvo jau rašyta, kad Meksikos valdžia atsiėmė aliejaus šulinius, kuriuos buvo 
pasiglemžę Amerikos ir Anglijos kapitalistai, čia parodyta pačių meksikiečių taryba, 
kuri dabar ves aliejaus prapionę Meksikos naudai.

KAUTSKIS APSIGYVE
NO OLANDIJOJ.

Garsusis vokiečių social
demokratų teoretikas, Ka
rolis Kautskis, iki šiol gyve
no Vienoje. Bet užėmus na
ciams Austriją jis turėjo 
bėgti į Čekoslovakiją, o iš 
čia persikėlė į Olandiją, kui 
jį pakvietė Olandijos socia
listų organizacija. Ji užtik
rino jam ir jo žmonai pasto
gę ir pragyvenimą iki jie 
bus gyvi.

Kautskis turi jau 84 me
tus amžiaus.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTOMOBILĮ.

Netoli nuo Lowellio, Masą., 
anksti šio panedėlio rytą 
traukinys sudaužė automo
bilį ir sunkiai 3 žmones su
žeidė. Vieną merginą loko- 
motivas nuvilko net 200 pė
dų muo nelaimės vietos.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau sesers URŠULĖS VAI- 

CIUNAITĖS-Sabaliauskienės, ’ 1928 
metais gyveno South Bostone. Kas 
apie ją žinote arba ji pati, praneškit, 
už ką busiu dėkinga.

Jieva Vaičiūnaitė
Calle Berną 2333, Villa del Cerio, 

Montevideo, URUGUAY.BRANGI MARYTE, 
GRĮŽK NAMO

Brangi Maryte: Aš dar tikiu, 
susitaikysim, aš dar supratau 
reiškia reumatiški skausmai ir dieg
liai, kurie žmogų vargina, kada žmo
gus nesijauti gerai, esi piktas, ner-|tyt skurlio ir nei cento 
vuotas ir nepamatai, kaip koki nerei- štampą. Ji yra Mass, valstijoj 
kalingą žodį plepterėji, ir prasideda ] Layvrence’ą turi giminaičių, t

ką

CHICAGOJ IŠĖJO LAIS
VAMANIŲ LAIKRAŠTIS.

Mums praneša, kad C’d- 
cžgojė pasirodęs vienkarti
nis lietuvių laisvamaniu lei
dinys. Jis esąs 32 puslapių 
ir narsiduoda po 15 centū. 
Turinys esąs įdomus, bet 
mums da neteko jį matyt. 
Pranešimas net nepasako, 
kaip tas leidinys užvardin
tas., / -t

štai kaip Hitlerio agentai dabar dailina. Vienos miesto lan
gus. Raudonu tepalu ant lango užrašyta -JUDE, kas vokie
čių kalboj reiškia žydas, o apačioj—Hitlerio svastika.

Svarbi Naujiena 
DĖL TU. KURIE SERGA 

IR NORI PASVEIKTI. 
Jeigu diegliai kankina pu krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazeliio SPECIAL 
HERBS K. A. Tik ką naujai iš
rastos. Toji gyduole gerai vei
kia. Suvalnina kad ir kiečiausitis vi
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, 
išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po 
krutinę ir šonuosė, valo kraują,' stab
do galvos skaudėjimą ir galvos svai
gimą. Reguliuoja šlapumą, gelbsti 
gerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir, žolių, i 
neprilyginamai geresnė už ’.’isas ki
tas arbatas. Ji padarys tokį darbą, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi-, 
me, jeigu jums nepagelbės. Bo .to, ji; 

į labai pigiai kainuoja, tiktai 25Č. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 doleri, ar- 
ba 12 pakelių už du doleriu. Pageliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa-t 
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor-

rų vaistų nuo Rcjmatiznio, Nctiral-’ 
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiamo/ 
per paštą visur. Į Kanadą pasiunčia-' 
me 5 pakelius už $1.25. Pinigus •įiia- 
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adrėšuo- 
kite taip: ' . ;. ■

KAZELL’S BOTANICAL Č0C 
Botanic Druggists 

26 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Pajieškau mano moters BRONĖS olutll v
RINKUS. Kovo 5 d. išėjau j anglių tas jr daugiau,' Taipgi turiu labili ge- 
L.-!ikvL'I:i< kfiin tri-iynii tin mcLiii kuilį ' __ i] kasyklas, kaip grįžau tai radau kaip 

j vėsulos viską išdraskytą. Pasiėmė 
viską, nepaliko nei burnai nusišluos- 
tyt skurlio ir nei cento nusipirkt 

i, ,iv|,či<iiul<ii, s<u(> kokį livrui- ištampą. Ji yra Mass, valstijoj, apie 
kalingą žodį plepterėji, ir prasideda | Lawrence’ą turi giminaičių. Viduti 
barniai, nesutikimai, aš dar išsikal- nio ūgio, apie 5 pėdų, 5 colių, apie 
bėjau su vietiniu aptiekorium ir jis j 175 svarus, plaukai nelabai tamsus, 
man patarė Deksnio Galingą Mostj, biskį yra žilų. Vadinasi Bronė Ba- 
kuri yra daugeliui pagclbėjusi. Aš leckienė, bet jos tikra pravardė Bro- 
tikiu. kad ir tau pagelbės. Grįžk na-' nė Rinkus. Kurie žinot kur. ji randa
mo tuojaus. Jūsų mylintis vyras 
kubas. O negrįši, tai klausk
aptiekose DEKEN’S OINT
MENT.

Jo- si, prašau pranešt jus adresą, busiu 
dėkingas kurie praneš. (G)

\Vm. Rinkus
820 So. 17-th street, Herrin, 111.

HAVERHILL, MASS.
Lietuvių organizacijų bend

ras komitetas ir jo vei
kimas.

Kovo 9 d. įvyko lietuvių 
organizacijų bendro komi
teto atstovų susirinkimas. 
Perskaičius ir priėmus pe
reito susirinkimo protokolą, 
sekė valdybos 'ir komisijų 
pranešimai. “Penny sale” 
komisijos pranešimas buvo 
geriausis. Komisija prane
šė, kad “Penny sale”, kuri 
buvo rengta 6 vasario Ispa
nijos kovotojams- už demo
kratiją paremti, davė virš- 
$58.00 pelno. Tam pačiam 
tikslui išleista ant išlaimėji- 
mo elektrikinė lempa, kurią 
laimėjo J. Šaltienas, davė 
$15.50 pelno. Be to, komisi
ja pranešė surinkusi Ispani-. 
jos kovotojams daug dra
panų ir apavalo, ir jau 2 
didelius baksus drapanų ir 
avalinės ir $55.00 jau pa
siuntė Ispanijos Demokrati
jos Gelbėjimo Komitetui. 
Komisijos pranešimas pri-l 
imtas su pagyrimu, ir komi
sija pasiliko veikti toliaus.1 
ji komisiją įeina šie dr-gai:
S. Benkus, A. Večkys, P. 
Pečiukonis, V. Kancevičius 
ir J. Masevičius.

Padaryta keliatas naujų 
nutarimų, būtent: (1) Nu
tarta surengti prakalbas. 

, (2) Nutarta parodyt kruta- 
mus paveikslus “Heart of 
Spain,” kuriuose yra paro
doma Ispanijos darbininkų 
kova prieš žiaurųjį fašizmą.

Prakalbos įvyko 3 balan
džio; kalbėjo drg. S. Mi- 
chelsonas, “Keleivio” re
daktorius iš Bostono.

Krutanti paveiksią buvo 
rodomi 9 balandžio. L. U. 
G. Kliubo svetainėje:

Viskas pavyko gerai.
Darbininkų Draugas.

GYDUOLES.
NŪO ULCERIO. • :į 

Kurie sbrga Ulceriu, tigĮns labu] 
gera pagalba. Nėra skirtumo,.ar li
ga viduriuose ar iš viršaus. KRANK 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodymų, 
SUSTABDO SKAUSMUS, SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ, SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa
taiso apetitą, teiki > ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit F. RĮGICKO gyduolių ir 
vartokit jas taip kaip yra nurodytą 
Kaina $3.00 bonkutė ar dėžute.

MOSTIS. Kurie kenčiate nuo ne
gyjančių žaizdų, užsisenčjusių ir 
naujų, kurios danginusiai pasirodo 
ant kojų ir kitų kūno dalių, kuriols 
kartais užgydomos bet ir vėl atsi
naujina. Žaizdų išvaizdą: prakiura 
oda, parausta, pamėlynuoja, t,eKa 
vanduo ir niežti. Kuriem tas pasi
reiškia. vartokit F. Ricickio Mbstį iY 
jo patarimus, su kurios pagalba išsi- 
gyoysit. Mosties kaina $1.00 ir $2.00.

KURIE TURI "PILES” ir HaTie- 
turėjot operacijos, musų gyduolės 
duos geriausią patenkinimą. Kairia 
tų gyduolių $1.50. Užsisakydami gy
duoles, pinigus siųskite pašto M<i- 
ney Orderį. Už U. S. rubežių, 256. 
brangiau. Adresas:

FRANK RICICKAS
298 Hillside Ave.. , 

HARTFORD, CONN. .

HARTFORD. CONN.

kur

(6)

APSIVEDIMAI

atsaky

3 POUNDS

ORPO^

BROCKERT BREWING CO., Inc

Davatką Gadzinkoa. — Ir kitos links
mos dainos Apart juokingą ‘‘Da

vatkų Gadzinkų” telpa 30 Įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms šešta pagerinta 
laida 48 pusi..........................................10e.

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

JAU GAUNAMAS IR BON KŪTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

Pajieškau merginos apsivedinio tik
slu, nuo 20—30 metų senumo. Su pir
mu laišku prašau prisiųsti ir paveik
slą, kurį pareikalavus sugrąžinsiu, 
^š gyvenu Kanadoje. P. J. N. (6 

Broadway, So. Boston, Mass.’

Pajieškau gyvenimui draugo lais
vų pažiūrų, be skirtumo tikėjimo; 
gali atsišaukti ir ūkininkai, 
nes žinias suteiksiu laišku, 
mą duosiu kiekvienam. 

Miss Yonikaitis
227 — 8th avė., 1 Hossom,

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviaf, rud 
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanada 

GED.
BENDORAIT1S

520 Wilson St., 
Aaterbury, Conn.

Pajieškomė tėvo brolio JONO 
DARACUNO, iš amato kriaučius, gy
veno Chicago, Ill. Kovo 13 mirė jo 
brolis M. Daraehunas ir norėčiau su
žinot Jono adresą. Kurie žinot 
jis randasi, malonėkit pranešt jo ad
resą, arba pats lai atsišaukia.

Miss Josephine Daraehunas
R. 4, Box 358, Olympia, Wash.

Tikėjimų istorija. Parašė P D. Chat, 81 LAFAYETTE ST.,
' topic de la Sausaye, Teologijos pro 

fesoHus. Vertė lietuvių kalbon J. Lao 
kis. Knyea didelio formato, 1086 pusi 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimu 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventihyčiu ir tt. Gražiais tvirtais ąp 
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina . $7.00

^Totract

FULL 3 LBS 
OF QUALITY

BLUE RIBBON
MALT

t WORCESTER, MASS

i CHESNEY’S
| CANTEEN
j GERIAUSI IŠSIGĖRLMA1 

IR VALGIAI.
I Visokia Degtinė, Likeriai, Vyni
Į ir visokių išdirbysčių ALŪS.
Į VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS5: 

RŪŠIES.
j PATARNAVIMAS GERAS!
I Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS 
j pavieniais numeriais.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

telef<5nXs
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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Šiaurės AšigalioUžkariavimas
Rašo Sovietų Sąjungos 
herojus M. S. Babuškin.
Apie ekspediciją i šiauri

ni ašigali Sovietų mokslo 
svajota jau senai. Pasiruoši
mas vyko palaipsniui. Pui
kiai diibančios salose mete 
orologinės stotys, aprūpin
tos radio stiebais, išbandyti 
iki Pranciškaus Juozapo že
mės oro keliai—visa tai bu
bo geri pasirengimai i Ark
tikos širdį — šiaurinį aši
galį.

Rengdamiesi į ekspedici
ją mes žinojome, kad skri
dimui geriausis laikas yra 
pavasaris — kovo, balan
džio, gegužės mėnesiai. Žie
mą Arktikoje viešpatauja 
kelių mėnesių naktis. Tam
sumoje skristi be gerai į- 
rengtų aerodromų ir tarpi
nių nutūpimų stočių negali
ma. O Arktikoje šitų pato
gumų dar nėra.

Arktikos vasara, miglų 
užgulta, yra pavojinga lėk
tuvams, kurie miglose aple
dėja ir žūna. Vasarinės mig
los pastoviai laikosi ir ap
ima labai didelius šiaurės 
plotus, dažnai susilieja su 
debesimis ir pakyla ligi 
5,000 metrų aukščio.

Ekspedicijos uždavinys 
buvo ne tiktai pasiekti “že
mės viršugalvį,” kuris trau
kia paslaptingumu ir nepri
einamumu. Ekspedicija tu
rėjo šiauriniame ašigalyje 
apgyvendinti grupę moksli
ninkų, su patyrusiu šiauri- 
ninku I. D. Papaninu prie
šaky. Drąsus mokslininkai 
turėjo išbūt ant plaukiojan
čios lyties ne mažiau kaip 
metus laiko. Per visą tą lai
ką jie turėjo stebėti žemės 
magnetizmą, proposferos ii 
stratosferos stovį, ledinių 
plotų kelius, jurų ir oro sro
ves.

13 metų praėjus po to, kai 
Peary atidengė šiaurės aši
galį, buvo surengta nauja 

Skridimui į šiaurė- ašiga-; ekspedicija laivu “Mod.’ 
ii pradėjome rengtis 19361 Jai vadovavo Amundsenas.

I Ekspedicija nepasisekė. Lai- 
| va srovės nunešė paliai aši
galio plotus ir išnešė į Nau-

metų vasarą. Pasiruošimo 
metu ekspedicijos dalyviai 
išklausė apie daugelį gali
mų pavojų, kuriuos galima 
ten sutikti. Buvo kalbama, 
kad šiaurės ašigalyje lėktu
vams nutūpti nebus kur. Le
diniai kalnai ir nelygumai 
—lėktuvų priešai. Tvirtino, 
kad radijas ašigaly norma- 
liškai negalės veikti. Įspėjo, 
kad prietaisai negalės tar
nauti ir kad jais negalima 
pasitikėti, esą tokiu bildu 
galima nuskrjgti ne ten, kur 
nori. O Arktikoje visa viltis 
gali būti tiktai aparatais, 
įrie.s miglos ir visuotinis de
besuotumas verčia pilotus 
skristi aklu skridimu.

Šiaurinį ašigalį atrado 
amerikietis Peary.

Ašigalį perskrido Amund- 
senas, Byrdas, tačiau di
džiųjų tyrinėtojų paliktoji 
medžiaga nedavė galimu
mų spręsti apie tai, kas iš
tiktųjų šiauriniame ašiga
lyje yra. Daugelis manė, 
kad ten, pačiame ašigalyje, 
Jedo nėra, kad ašigalyje 
randasi jura, apsupta ledi
nių plotų. Buvo taipgi spė
jama, kad šiauriniam ašiga
lyje yra sausžemis.

Žmonija paskutinių 60 
metų laikotarpyje prisispy- 
rusi stengiasi ašigalį pasiek
ti. Fridjofas Nansenas, drą
siai bandęs šiaurinį ašigalį 
pasiekti pėsčias, tikslo ne
pasiekė. Praėjusio šimtme
čio pabaigoje trys švedai — 
inž. Augustas Solomonas 
Andre, fizikas Nils. Strind
bergas ir inž. Jalmaras 
Frankelis oro balionu “Are
liu” išskrido į šiaurinį aši
galį. Skridimas tęsėsi tiktai 
3 dienas. Balionas nusileido 
ant ledų, o tyrinėtojai dide
liu vargu pasiekė Baltąją 
salą, kuri randasi tarp Špic
bergeno ir Prano Juozą po 
žemės. Čia jie išbuvo apie 3 
mėnesius ir visi žuvo nuo 
badė ir šalčio.

Italų ekspedicijos dalyvis 

kapitonas Kanjis iš Rudol
fo salos į ašigalį leidosi va
žiu, pakinkytu šimtu dviem 
šunimis. 3 mėnesius jis žiau
riai kovojo su susigrūdu
siais ledais, kurie kiekvie
nam beveik žingsny jam pa
stojo kelią, ir jis pasiekė 
tiktai 86 laipsnius 39 minti
es šiaurinio platumo ir toj 

kelionėj neteko beveik visų 
šunų.

Amerikiečiai su meteoro- 
ogu E. Baldwinu priešaky- 
:e nuvežė į Rudolfo salą 420 
šunų ir 15 arklių, tačiau šios 
priemonės pasiekti užbur- 
ajį šiaurės ašigalio tašką 
tegalėjo būti išnaudotos. 
Ekspedicija pabūgo kelio- 
tės sunkumų ir sugrįžo į A- 
neriką net neišbandžius) 
aim ės.

Rusų tyrinėtojas Įeit. Se 
'ovas, sunkiai sirgdamas 
korbutu, į šiaurės ašigalį 
švyko su ištikimais jam ju
rininkais Liniku ir Pustoši- 
au ir 24 šunimis. Mirtis, ku
ri jį sutiko- Pranciškaus Juo
zapo žemėje, sutrukdė jam 
kelionę.

Robertas Peary visą savo 
gyvenimą paaukojo ašiga
liui pasiekti. 1909 matais 
jis, padaręs nepaprastai 
sunkią kelionę, šiaurės aši
galį pasiekė ir išbuvo jame 
visą parą. Jis negalėjo ten 
padalyti mokslinių stebėji 
mų, nes maisto trukumas 
privertė jį taupyti laiką ii 
jis leidosi į kelionę atgal. 
Be to, jeigu spręsti pagal 
kai kuriuos duomenis, tai 
yra pamato manyti, kad 
Peary pačio ašigalio taško 
nebuvo pasiekęs, o buvo tik 
už kelių dešimčių kilometrų 
nuo jo.

jojo Sibiro salas.
Rengdamasi vykti į šiau

rės ašigalį, Sovietų ekspedi
cija prisiminė visus nepasi
sekimus, tragiškus bandy
mus ir pasiruošė visiems ga
limiems sunkumams Arkti
koje. Tačiau slapta, kuri 
dengė šiaurės ašigalį, mus 
jaudino, bet nebaugino. 
Ekspedicijon pasiryžo be 
visų beveik dalyvavusių Če 
liuskino epopėjoj, geriau
sios ir drąsiausios Sovietų: 
aviacijos jėgos. Paskirtosios1 
išskristi dienos laikotarpy
je oras vis niaukstėsi ir ke
lias dienas ekspedicijos iš 
Maskvos neišleido. Pavasa- 

: rinės saulės spinduliai sun
kiai beprasiverždavo pro 
tirštus debesis. Dulkė smul
kus šaltas lietus.

Pagaliau atėjo starto die- 
j na. Vykstame į aerodromą. 
Pirmuoju išskrenda žvalgo
masis lėktuvas gabaus la

ikinio P. Golovino vedamas. 
'Jo uždavinys ekspedicijoje 
labai rimtas. Golovinas tu
rėjo skristi priešakyje eks- 

| pedicijos ir radijaus pagal
ba tiekti jai žinias apie oro 
stovį ir nutūpimų galimu
mus. Golovinas išskrido.

Kelionė į šiaurės ašigalį 
prasidėjo.

Po 3 valandų pasikėlė į 
orą ir visa musų ekspedici
ja. Pirmuoju pasikėlė veda
masis laivas, kuriame ant
ruoju pilotu buvau aš. Lėk
tuvą vedė Mykolas Vodop- 
janovas, kuris buvo ir visos 
ekspedicijos vadas. Antruo
ju, paskui mus, skrido V. 
Molokovas su keleiviais. 
Molokovo lėktuve skrido 
ekspedicijos vadas profeso
rius Šmidtas. Tretį lėktuvą 
valdė Aleksejevas ir ketvir
tą Mažurukas, jaunas lakū
nas, pasižymėjęs Tolimuo
siuose Rytuose, nustatęs oro 

kelius per taigą, jurą, van
denyną ir miglas.

Musų lėktuvai buvo pati
krinti ir išbandyti, su mu
mis skrido geriausi mecha
nikai, mylį savo darbą. Dau
gelis jų nepaprastai sąži- 
lingi darbininkai, bei savo 
iarbo menininkai. Jie ne 
tiktai sekė motorų darbą, 
let ir juos patobulino.

Musų kelias ėjo per Ar
changelską, Cholmogorus, 
Ardermą, Matučkin, šar, 
Noro iškyšulį, Barentovo 
urą, į Rudolfo salą, kuri y- 
a paskutinis sausumos taš
ius į Arktiką ir tramlinas 
šokti į ašigalį.

Pavasaris ėjo sparčiais 
žingsniais. Archangelskas, 
name mes buvome nutarę 
nusileisti, negalėjo priimti 
musų lėktuvų, buvo atolai-, 
lis. Musų laukė Cholmo- 
goruose. Užliejamuose lau-Į 
įuose buvo paruoštas lau
pąs mums nusileisti. Iš Mas
kvos mes išskridome ant ra- į 
ų. Sunku buvo nusileisti 
int sniego. Kai leidomės, 
niegas kilo debesimis. Mu

sų lėktuvų atsarginėse da- 
yse buvo sukrauti sunku- 
nai — pradedant biskvitais 
r baigiant bombomis, ku
dos buvo paimtos bandyti 
edo atsparumui. Lėktuvai 
buvo perpildyti, ir ilgos 
penkiametrinės pašliūžos, 
kurios turėjo pakeisti lėktu
vų ratus, teko išsiųsti gele
žinkeliu. Jų laukėme dvi; 
dienas. Tačiau kai gavome 
pašliūžas, sugedo oras, snie
gas ištižo, atsirado valkų, ir 
buvo labai sunku pasikelti 
nuo žemės.

Didelis snigimas ir tiršti 
rukai buvo visą musų kelią. 
Beveik kiekviename aero
drome sąvaitėmis mums te- j 
ko laukti geresnio oro. Pūga 
dažnai pereidavo į audrą. 
Vėjas blaškė lėktuvus, Ver- 
!ė mus nuo kojų. Sniegas 
skverbėsi į kišenes, ranko
ves ir kailinius batus, ran
kos grubo. Tiktai ties Nau
jąja Žeme debesys pradėjo 
skysti ir mes apačioje’ po 
savimi pamatėme jurą, vie
tomis apdengtą ižu. Rudol
fo saloje mes pabaigėme 
pirmą ekspedicijos kelio 
etapą. Praskridome 3347 
kilometrų sunkiausio kelio, 
pryšakyje liko dar 900 sun
kaus ir nežinomo kelio. Ru
dolfo sala atidengta praėju
sio šimtmečio pabaigoje, 
tačiau mokslinis darbas jo
je prasidėjo tiktai 1929 me
tais. Žiemotojams čia buvo 
pastatytas namas, radio sto
tis ir meteorologijos stotis.

Rudolfo saloje originalus 
klimatas. Sausio mėnesį čia 
šilčiau, negu vasario, kovo, 
balandžio. Vasarą tempe
ratūra prisiartina prie nulio. 
Didesnė salos dalis apdeng
ta ledynais, daug olų. Va
sara čia be žiedų, be kva
pų. Iš po sniego išlenda 
nuogos uolos, skurdžiai ap
augusios šlapiomis samano
mis. Saloje daug paukščių. 
Maža čia jurų liūtų, kad iš 
ju butu galima daryti ūkį. 
Čia dažnai pasirodo baltieji 
lokiai, kurie nubrenda net 
iki 84 laipsnių platumos. 
Rudolfo saloje aerodromu 
mes padarėme viršūnę gle- 
čero, apdengto pusės metro 
gilumo sniegu. Nuo viršū
nės šito aerodromo ėjo apie 
pusantro kilometro ilgumo 
nuožulnumas, kuris staigiai 
krito į jurą. Šis nuožulnu
mas mums patarnavo leng
viau pakilti į orą, su pri
krautais lėktuvais.

Pirmuoju į šiaurės ašiga
lį išskrido musų žvalgai Go
lovinas ir Kruze. Jie mums 
pranešinėjo apie ledų pobū
dį ir debesuotumą. Paga
liau atėjo ir musų eilė. Ge
gužės 21 d. sinopsinė san
trauka mums buvo palanki 
ir mes nutarėme skristi. Ve-

Moterims Pasiskaityt
§Į SKYRIŲ tvarko

====== M. MICHELSONIENĖ. 

NEREIKALAUKIT IŠ SA
VO VYRU PERDAUG 

MEILĖS.
Daugelis moterų nusi

skundžia savo vyrais, kad 
jie jų “nemyli,” “atšalę” ir .. . - ,
taip toliau. Ypač dažnai to- Japonijon ir , parašė knygą, 
kių nusiskundimų girdėt iš k"" • ■ '
pagyvenusių leidžiu. Girdi. ^a
kai jaunas buvo, tai ant vie
nos kojos šokinėjo, o dabai 
ir pasijudini nenori. Apie 
meilę neužsimink jam. Tuoj 
traukiasi šalin.

Užmiršta tokios moterys, 
kad vyras be meilės kartais 
gali but geresnis, negu per
daug meilus.

Štai, pasiklausykit, ką 
apie tai sako daktaro James 
T. Padgett’o žmona Ida. Ji 

i gyveno su savo daktaru vy
lu New Yorke per 30 metų 
ir buvo laiminga. Bet pas
kutiniais laikais ji užsima
nė daugiau meilės. Ar ji pa
sidarė karštesnė, ar jis šal
tesnis, tai tikrai nežinoma 
ir nesvarbu; svarbu tik tas, 
kad paskutiniais laikais ji 
buvo juo nepatenkinta. Ji 
nuolatos jam išmetinėjo, 
kad, susilaukęs 54 metų am
žiaus, jis visiškai “sulepšė- 
jo.”

Norėdamas savo žmonai 
įtikti, daktaras nusprendė 
“atsijauninti,” kad nebūtų 
“sulepšėjęs.” Ir jis paaiški
no jai savo sumanymą. Ji 
pilnai tam pritarė. Daktaras 
susirado tokį specialistą, 
kuris įskiepijo jam jaunos 
“monkės” liauką. Na, ii 
kad pavyko, tai jau pavy
ko! Daktaras tiek pajaunė
jo, kad pasidarė beveik ne- 

keli0. ' besuvaldomas. Iš ramaus,
Šiaurės ašigalyje netruk- 54 metų amžiaus gydytojo, 

sta gyvybės. Be paukščių, pasidarė toks donžuanas, 
kurie lengvai pasiekia šiau- kad dabar netik jo moteris 
rėš ašigali, yra ir kitu gyviu, neturi ramybės, bet ir kitos 
ir net labai mažų. Saulė čia moterys turi nuo jo gintis.

Sovietų Mokslininkai Ant Ledo.

Evacuating camp
Sovietu ašigalio mokslininkai evakuoja savo stovyklą ant 
ledo lyties. Vandens tėkmė atnešė jų ledo lytį nuo šiau
rės ašigalio iki Islandijos pakraščių, kur juos išgelbėjo 
Sovietų ledlaužiai, šiomis dienomis jie pasiekė jau Le
ningradą, kur jiems pasitikti buvo suruoštos didžiausios 
iškilmės.

damasis laivas N170 su eks-[girsta vieningas ura, ir mes
pedicijos viršininku akade
miku Šmidtu pryšakyje, su 
žiemotojais — Papaninu, 
biologu širšovu, astronomu 
Fiodorovu, radistu Frenke
liu, kino operatorium Tro- 
jenovskiti pakilome, lengvai 
praėjome debesis ir pa
ėmėm kursą į šiaurės aši
galį. ;

Mes skridome 2,600 met
rų aukštumoje virš debesų. 
Debesys pamažu darėsi plo
nesni ir vietomis mes matė
me ištisus ledų plotus, kurie 
buvo vietomis suaižėję ir 
suskilę. Ledai atrodė gana 
lygus. Atrodė, kad šiaurės 
ašigalyje mes rasime pato
gią nutūpti vietą. Tačiau de
besis pradėjo tirštėti, ir mes 
vėl turėjome kurį laiką skri
sti aklai.

88 laipsnių platumoje Įa^a^ pasiilgome.. Saulė visą 
lėktuvas vėl išnėrė iš debe- laiką skverbiasi į akis. Mie- 
sų. Vėl pamatėme neaprė
piamus ledų plotus, taip pat 
suaižėjusius, tačiau čia le
dai kiek kitaip atrodė, susi
grūdę ir galingi.

Ties pat ašigaliu radome 
didelius debesis, kurie sie
kė beveik ledo. Mes skrido
me toliau ir jieškojome vie-' 
tos be debesų, kur mes ga- ’ 
lėtume nusileisti. Tuo metu 
musų šturmanas Spirinas 
pranešė, kad ašigalis po 
mumis. Romantiškai nusi
teikę žmonės, kai sužinojo 
iš musų pranešimų, kad 
“žemės viršugalvis” yra 
toks pat, kaip ir kitos Ledi
nuotojo vandenyno vietos, 
nusivylė. Tačiau buvo ir ne
paprastumas: vietoj 4 pa
saulio krypčių, mums heli- o___
ko tiktai viena—pietus, nanti jau 12-tus metus, bet
Raudonas plokščias saulės 
ratas kabėjo visą laiką toje 
pat aukštumoje.

Šiaurės ašigalis — tai yra 
milžiniškas ledinis plotas, 
suaižėjęs ir sutrukęs. Mes 
paskraidėme virš ašigalio 
10 minučių ir nutarėme nu
tūpti. Lėktuve buvo 13 
žmonių. Visi turėjo vieną 
mintį: koks ledo paviršius! 
Ar ten lygu, ar nėra ledinių 
viršukalnių. Mes nežinojo
me, kas musų nusileidžiant 
laukia.

Vodopjanovas man pave
dė sekti kas apačioje deda
si. Jis lėktuvą vedė žemyn. 
600 metrų aukštumoje lėk
tuvas išėjo iš debesų ir mes 
pamatėme ' beribius ledo 
plotus, apdengtus raukšlė
mis, išraižytus plyšiais ir 
sutrukimais. Mes pasirinko
me lygesnę vietą ir Vodop-! 
janovas lėktuvą tupdo. Dari 
minutė ir girdime pašliūžų I 
čirškimą per sniegą. Pasi-

stovime ant ledo. Taip pra
sidėjo šiaurės ašigalyje gy
venimas.

Artimiausiomis dienomis 
atskrido ir kiti lėktuvai. 
Mes pataikėme nutūpti ant 
stipriausios lyties ir įkūrė
me naują Sovietų Rusijos 
stotį — pirmųjų žiemotųjų, 
4 tyrinėtojų — Papanino. 
širšovo, Fiodorovo ir Fren
kelio.

tiekia apsčiai ultravioleti
nių spindulių, ir fries čia 
smarkiai apdegėme. Saulė 
čia budi nuo balandžio 14 
dienos iki rugpiučio 29 die
nos be pertraukos. Nakties 

gojome čia ne kailiniuose, 
kaip spėja kas. bet nusivilk- 
davome, kaip Maskvoje, tik 
vietoj lovų lįsdavome į kai
linius maišus. Čia labai di
delė tyla, todėl darbui labai 
stipriai galima susikaupti.

11 METŲ AMŽIAUS 
MOTINA.

Brownsville, Pa.—Balan
džio 4 dieną šio miestelio li
goninėj gimė kūdikis, kurio 
motina yra 11 metų am
žiaus Catherine Nowden. Ir 
ji turi vyrą, 27 metų am
žiaus mainerį. Leidimą su
tuoktuvėms ji gavusi apga- 
vingu budu, pameluodama, 
buk jai esą 16 metų. Jos 
motina ligoninei pasakiusi, 
kad jos mergaitė dabar ei-
•**-'***'* J*-*“
kai ji susidėjusi su tuo mai- 
neriu, ji buvo vos tik' pra
dėjusi 11-tus metus. Ir štai, 
jau ji motinai

Pttre, delicious, 
assorted fillings.

Fruit flavored centers, honey nougatines, 
nut clusters, fudges, cream caramels, 
peppermints and other popular fillings.

_ homestead
Hand fashioned Chocolates

AT ALL RETAIL DRUG AND CANDY STORES

29c
A Pound

Old

Kai tik pamato merginą, tai 
negali nurimti, lyg musų 
patriotai be Vilniaus.

Na, o kaip su jo žmona 
dabar? Ar manot, kad da
bar ji laimingesnė?

“Aš atiduočiau viską, kad 
tą ‘monkey gland’ galima 
butų iš jo išimti,” skundžia
si dabar Mrs. Padgett. Ji 
norėtų, kad jis vėl butų toks, 
koks buvo prieš operaciją.

“Jis neduoda nei man ra
mybės, nei kitoms mote
rims,” tęsia ji toliau. “Tar
naitei bučiuoja rankas, mei
linasi prie mano draugių, 
baugu net į žmones išeiti, 
nes tuoj prasideda ‘monki- 
biznis’.”

Ir ta jo meilė jai tiek įgri
so, kad 
teismą 
vorso.

Taigi

dabar ji kreipėsi į 
reikalaudama di-

moterys, kurios 
skundžiasi dėl savo vyrų 
“sulepšėjimo,” turėtų but 
atsargesnės ir perdaug “ne- 
kikyt,” kad ir joms neatsi
tiktų taij), kaip to daktaro 
žmonai.-
K»in Tn|>t> Suvienytų Valuti)! t*lU« 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietvaO 
įstatymai su reikalingais klausimai! ij 
atsakymais lietuvių ir anglu U»lhoH» 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ..'.........................  ISe

AMERIKA — “MOTERŲ 
ROJUS.”

Tokios nuomonės yra ja
ponų rašytoja Haruko Iči- 
kava. Pabuvusi nekurį laiką 
Amerikoje, ji parvažiavo 

kurioj sako, kad “Jungtinės 
i moteries ro

jus.” Bet užtai esą bloga A- 
merikoje būti vyru. Ameri
kos moterys esančios drą
sios, pasipūtusios ir daug 
apie save manančios, tuo 
tarpu kai vyrai prieš jas tik 
lenkiasi ir pildo jų paliepi
mus.

Žiūrint japoniškomis aki
mis, tai yra labai keistas 
reiškinys. Japonijoj, mat, 
yra visai priešingai. Tenai 
vyras yra ponas, o moteris 
tik pastumdėlė.

MASS. MOTERYS DA 
NEGALĖS DALYVAU

TI “DŽIURĖJ.”
Massachusetts valstijos 

moterys reikalavo sau teisės 
dalyvauti posėdininkėmis 
prisaikintujų teisėjų suo
luose (“džiurėse”), tačiau 
legislatura šitokį įstatymo 
sumanymą atmetė. Mat, 
permažai moterų tuo rūpi
nosi.

NUPIRKO KAMADĄ UŽ 
$2.50, RADO $180.

Moterys turėtų atsiminti, 
kad nekuomet nereikia slėp
ti pinigų tokiose vietose, 
kur juos galima užmiršti. 
Štai, Indianos valstijoj tūla 
Mrs. Waymire nusipirko iš 
varžytinių palaikę kamadą 
už $2.50. Ištraukus vieną jo 
sukliurusių stalčių, po jo 
dugnu buvo paslėpta $180.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Amen.—Kad tautininkų 
kandidatas Laukaitis, skelb
damas fašistų spaudoj griež
tai privatinį ir konfidencia
lų Bagočiaus laišką, pasiel
gė nedžentelmoniškai, ne
garbingai, tai “Keleivy” 
buvo jau pasakyta. Kartoti 
tą patį nebūtų prasmės, to
dėl tamstos straipsnio ne
dėsime. Vistiek ačiū, kad 
parašė t.

F. Milžinskui. — Pluoštą 
anekdotų gavome, ačiū. 
Kas tiks, sunaudosime..

M
J. Pakarkliui. —- Polėmfc 

ką ir kritiką įdėsime.
Vilijos Choro dalyviui.—1 

Mes manome, kad tie daly
kai, apie kuriuos tamsta ra
šai, yra vidujiniai choro rei
kalai ir skelbti juos spaudo
je nėra reikalo.

Paparčio Žiedui. — Mes- 
pilnai sutinkame-su tamstos 
nuomone, bet kalbėti apie 
tokius reikalus per laikraštį 
nelabai patogu.

Stasiui Aleksai. — To- 
kius lapelius ir išbraukytas 
balsavimo blankas fašistų 
“Sargyba” išsiuntinėjo “Tė
vynės” adresais visiems S- 
LA. nariams. Apie tai buvo 
jau rašyta musų ir kitų laik
raščiuose. Už prisiuntimą 
vistiek ačiū.

M. B., Deerfield, Ohio.—
Gyvulių utelėms naikinti 

yra visokių būdų. Lengviau- 
sis ir pigiausis būdas, tai pa
barstyti gyvulį smulkiais 
medžio pelenais. Antras bū
das, tai sumaišyti kerosino 
su vandeniu ir ištrinti tas 
vietas, kuriose parazitai lai
kosi. O kad arklių nugaros 
neprasitrintų, tai reikia žiū
rėt, kad pakinktai butų ge
rai pritaikyti ir minkšti.. Be 
to, arkliai turi but gerai še
riami, kad kaulai per odą 
nelystų laukan.
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jol 
tinka deklamacijoms <r dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose.
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TYT
y.OTERl av

>XčTjėS 
są o zjęa A-

Ameri- 
;sldc? drą- 
■os ir dzje 
as-čkis, tai 
prieš jas at 

■ ją pafiepi-

iškoniis aki- 
įbai kasta 
inijoj, ex. 
Lgat Tenai 
s, o moteris

ERYS DA 
ALYVAU- 
;rej.” 
s valstijos 
ivo sau teisė 
sodininkėmis 
teisėją šuo- 
šse”| , tačiau 
;okį Įstatymo 
metė. Mat, 
rų tuo rupi-

AMADĄ UŽ 
)O $180. 
etų atsiminti, ; 
nereikia slėp
tose vietose. ■ 
ma užmiršti, 
valstijoj tūla 

• nusipirko iš 
aikę kamadą 
ukus vieną jo 
talėių, po jo 
aslėpta S180.

JOS 
AKYMA1
id tautiriniu 
ukaitis, skelto- 
spaudoj griež- 
r konfidencia- 
laišką, pasiel- 
noniškai, ne 
ai “Keleivy” 
akyta. Kartoti 
ų prasmės, to- 
straipsnio ne

tiek ačiū, kad

tui. — Pluoštą 
;ayojne, ačiū. į 
laudosime,
iui. — Pol'emi 
įdėsime.
oro dalyviui.-' 
, kad tie daly
tuos tamsta re
liniai choro rei- 
>ti juos spaudo- 
lo.
Žiedui. — Mes 
ame- su tamstos 
>et kalbėti- apie 
us per laikraštį 
gu-
Jeksai. — TV 
i ir išbraukytas 
blankas fašisto 
^siuntinėjo “Ti
sais visiems S- 
■>. Apie tai buvo 
iusų ir kitų laik- 
Už prisiuntimą

įerfield, Ohio.- 
itelėms naikinti 
būdų. Lengviau- 
sis būdas, tai pa- 
yvulį smulkiais 
nais. Antras bu- 
naišyti kerosino 
i ir ištrinti tą 
>se parazitai lai- 
l arklių nugaros 
ų, tai reikia žiu- 
kinktai butų gf- 
a ir minkšti. Be 
uri but gerai

kaulai per odl 
can.______________  
i.— Šioj knyprtij 
šių Jovaro dainų. P 
rijome <r dainivi^ 
i ir susirinkimuose.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraiČių.)

čia Buvo Nušautas Lenkų Kareivis.

KAIP VALDŽIOS ATSTOVAI KAN
KINO NEKALTĄ MERGINĄ.

Pasvalio policininkas su se
niūnu tiek mušė Stankevi

čiūtę, kad ši du kartu 
apalpo.

Stačiūnų kaime, Pasvalic 
valsčiuje, gyveno pasiturin
ti ūkininkė Morta Raudu
vienė.

Kartą Rauduvienei iš 
spintos dingo 100 litų. Mo
teriškė įtarė, kad tą šimtą 
litų bus pavogusi tarnaitė 
Ona Stankevičiūtė. Raudu
vienė mergaitę įkalbinėjo 
prisipažinti ir pinigus grą
žinti, bet pastaroji tik teisi
nosi. Rauduvienė, matyda
ma, kad pati viena pinigų 
nesuras, pranešė Pasvalio 
policijai. Atvažiavo Pasva
lio policininkas Povilas La
pienis su seniūnu Bieliaus
ku. Rauduvienė svečius pir
miausia gerai pavaišino, o 
šie, prisisotinę, pradėjo 
“kvotą:” į kambarį atvedė 
įtariamąją Stankevičiūtę 
kuriai tuojaus pasiūlė ge
ruoju prisipažinti. Šiai kal
tumą paneigus, Lapienis, 
Stankevičiūtę čiupo už plau
kų, galvą palenkė ir su
spaudė tarp kojų ir, išsijuo
sęs platų šikšninį diržą, pra
dėjo skaityti smūgius. Bie
liauskas iš lauko atsinešė 
storą pantį, kurį ' suvilgęs, 
stojo Lapieniui i talką. Mu
šamoji tik klykė ir šaukėsi 
šventųjų pagalbos. Kai mu
šimas nedavė jų norimų re
zultatų, Bieliauskas surado 
kietas vadeles, 
gė vandenyje 
pradėjo mušti 
tę. Mušė abu 
Mergaitė nuo smūgių pra
dėjo alpti ir “prisipažino.” 
Vos paeidama, mušeikas 
nusivedė Į tvartą ir sakėsi, 
kad'čia 100 litų paslėpusi, 
dabar negalinti rasti. Mu
šeikos paknaisė mėšlą, bet 
100 litų nerado. Grįžo Į vi
dų ir vėl pradėjo mergaitę 
mušti kol pastaroji visai 
apalpo.

Mergaitės riksmą girdė
jęs ir jos kančių sujaudin
tas tarnas Kraujelis apie į- 
vykį pranešė kaimynui pra
šydamas, kad pastarasis a- 
pie |ai praneštų mušamo
sios'tėvams. Mušeikos po 
savo to šlykštaus darbo vėl 
vaišinosi ir po to Lapienisi 
nuėjo gultį ' į Rauduvienės 
lovą, p Bieliauskas sukrito 
užstaįęj-ant suolo. Abu ge- 
pąį rhimiegoję, grįžo Į na
mus.

Sekantį rytą į Stačiūnų 
kaimą pas Rauduvienę at
vyko sumuštosios mergai
tės,. tęvąs Stankevičius, kuris 
atrado čia vėl grįžusius La- 
pieni ir Bieliauską. Stanke
vičius savo nukankintą duk
terį norėjo vežtis namo, bet 
Lapienis net nedavė su duk
terimi pasimatyti, — esą, 
ji pavogė šeimininkės 100 
litų, o už tai jis ją areštuo
jąs. Stankevičius kelias va
landas palaukęs, pamatė, 
kad Lapienis su Bieliausku 
išvažiavo, pasiėmė savo 
dukterį ir nuvežė pas Pas
valio gydytoją Baumšlaką. 
Gydytojas sumuštąją apžiū
rėjęs konstatavo, kad su
mušimas yra didelis, mėly
nės apima visą sėdimąją 
vietą ir tęsiasi iki kelių. 
Toks sumušimas suardęs 
nukentėjusios nervus, bent 
trims sąvaitėms ji negalinti 
atsisėsti nei gulėti. Teismo 
medicinos apžiūrėjimas bu
vo padarytas tik po trijų 
sąvaičių, kuris rado tas pa
čias sumušimo žymės, tik 
jau pakitėjusios spalvos.

Byla atsidūrė pas teismo 
tardytoją ir prasidėjo nuo
dugnus tardymas.

Panevėžio apygardos tei- Į 
smas išvažiuojamoj sesijoj į

kurias suvil- 
ir jomis vėl 
Stankevičiu- 
pakaitomis.

Pasvaly šiomis dienomis 
žiurėjo šią bylą. Kaltinama
sis Lapienis kaltu neprisi
pažino, o pasiteisinimui da
žė tokių parodymų:

—Ponai teisėjai, Stanke-l 
zičiutės aš nemušiau, o tik į 
ipklausiau. Kalta ji prisipa
žino. Surašiau protokolą. 
Rytojaus dieną į Stačiūnų 1 
įaimą atvažiavau kitais rei
kalais. Tada Rauduvienė 
nane pakvietė nušauti jos 
pasenusi šunį. Į šunį palei- 
lau net kelis šūvius, bet jie 
lebuvo mirtini. Šuo pabėgo 
laukus ir man teko laukti 

visą valandą kol jis grįžo. 
Kai grįžo—pribaigiau. Tuo 
laiku atvažiavo Stankevi
čiūtės tėvas, kuriam pasa
kiau apie dukteries apsivo- 
pmą. Tėvas išsijuosę diržą 
r dukteriai gerai įkirto. Tai 
va, kas Stankevičiūtę pri
mušė. Aš nekaltas. (Supran- 
ama, melavo policininkas.)

Šį Lapienio parodymą 
pakartojo ir seniūnas Bie
liauskas. Visi liudininkai 
reikalą pakreipė tikrojor. 
pusėn. Rezultate teismas pa
skelbė sprendimą, kuriuo 
Povilas Lapienis ir Jonas 
Bieliauskas nubaudžiami 
po pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Teismo iš
laidos uždėtos abiems nu
teistiesiems.

Teisybė yra tokia, kad 
sumuštoji Stankevičiūtė dėi 
tų pinigų prapuolimo buve 
visai nekalta. Ji “prisipaži
no” tik dėlto, kad tie bude
liai jos nekankintų.

KIEK PER METUS APSI
VAGIA VALDININKŲ.

Oficialėmis žiniomis, kaip 
skelbia “L. Žin.,” kas metai 
Lietuvos valstybės įstaigo
se valdininkai papildo va
gysčių šiaip:

1935 metais 84 valdinin
kai apsivogė.

1936 metais—56.

TELŠIUOSE NUTEISĖ 
KELIATĄ PLĖŠIKŲ.
Šiomis dienomis teismas 

Telšiuose nuteisė kalėjimai! 
už vagiliavimą ir plėšikavi
mą šiuos asmenis:

Stasį Šiugždą, Jankelį 
Ilinskį, Juozą Šukauskį ir 
Plungės miestelio gyvento
ją Uršulę Daržinskaitę.

APVOGĖ.
Kupiškis. Kovo 18 naktį 

Čiovydžių kaimo Juozo Jur- 
gelionies iš seklyčios per 
langą išvogė įvairių drabu
žių, vertės už 300 litų. Ma
noma, kad tai vietinis va
gis; tuo tarpu jis dar neiš
aiškintas.

APVOGĖ KANAUNIN KĄ 
KAROSĄ.

Šeduvoj iš kanauninko 
Karoso klebonijos pavogta 
5,600 litų, kuomet jo nebu
vo namie. Kunigo naudą 
velniai gaudo.

štai kaip išrodo ta vieta prie Lietuvos-Lenkijos sienos, kur Ii kovo buvo nušautas lenk- 
kų pasienio sargybinis. Dėl šito įvykio, kaip jau žinom, Lenkijos milit-aristai buvo už
simoję ant Lietuvos nepriklausomybės, ši vieta randasi tieš Trasnykų kaimu Aly
taus apskrityje.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVIŲ L AI VO kORČI U AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija i LIETUVĄ ' A 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS ’GRIPSHOLM 
Išplauks iš Ne v Va r ko GEGUŽĖS 28 d. 
perGOTHENBUR.GĄ,neper$ėdant [KLAIPĖDĄ ykr

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm”
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VI.A- MM 
DAS MUCINSKAS, švedų Amerikos Linijos lietuvių

skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko Liepos 1 d. 
Kelionė: GOTH ENBUKG-STOCKHOLM-KLAIPĖDA Z

Iš Stockholnio laivu S. S. MARIEHOLM”
Kiti išplaukimai iš New Yorko: | r feig

Gcguž. 3, Geguž. 12. Birž. 3, Birž. 9, Liep. 11
Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba 'n(j Į®.

SWEDISH AMERICAN LINE I l|’|®
151 Bovlston Si.. B-uton. Mass.

LENKIJOS LIAUDININKŲ KONGRE
SAS PASMERKĖ DIKTATŪRĄ.

Valstiečiai gali savo gyve- kalauja demokratinių savi- 
nimą pataisyti tik demo- valdybių, demokratinių sei- 

kratijoj. mo rinkimu ir valstiečių
Lenkų valstiečių liaudi- viešajam valstybes gyveni■ Lenkų valstiečių liaudi-' viešajam yalsty 

ninku kongresas Krokuvoje man įleidifrio.
šiais metais buvo visų lauk
tas ir sektas. Mat, nuo per
nykščio ligi šįmečio liaudi
ninkų kongreso Lenkijos vi
daus politikoje ir valstiečių 
gyvenime buvo didelių įvy
kiu. <

Visos rezoliucijos ir visi 
nutarimai vienbalsiai priim
ti. Visur skambėjo politiniai 
reikalavimai, demokratiniai 
Šukiai. Ekonominiais reika
lais priimtoje rezoliucijoje 

___ Jau tepakanka priši- pabrėžiama, kad žemės re
mind, kad 1937 metais rug forma butų įvykdyta be at- 

... . piučio 15—25 d. buvo dide- lyginimo, kad krašte butų 
__ ______  ___  __ jgardos teismas J. Matulevi- jjs valstiečių politinis strei- keliama pramonė ir dirba- 

kiauti. Kadangi ir Lenkija'čiaus bylą sprendė, jį pripa-^as, kurio metu daug buvo mi viešieji darbai, prie ku- 
daug žemės ūkio gaminių žino kaltu ir nubaudė de- sužeistų ir 42 užmušti vals-, rių gautų darbo ir pragyve- 
eksportuoja, tai gerų per-Įšimčia metų sunkiųjų dar- tiečiai, t '
spektyvų Lietuvos ekspor-'bų kalėjimo. ]
tui Lenkijos rinkoje nenu-' Matulevičiui Gatavecką menės : 
matoma. Bet vis dėl to iš įmušti padėjęs Pr. Vitkaus- liaudininkų kongresu. 
Lietuvos į Lenkiją busią ga I kas. Vitkauskas nubaustas 

į.S Nedaug reikėjo, kad i Įima eksportuoti daug žalių šešeriais metais 
■ ■ ‘ lodų ir skudurų. Lietuva iš'darbų kalėjimo.

VOS NESUDEGĖ VISAS Lipfuva Su I KERŠTO SUMETIMAIS
KAIMAS. \jP j .- n , UŽMUŠĖ KAIMYNĄ.

Širvintai. Matukiu kaimo! Lenkija 1 rekiailS Kruonio vuL> Sevelionių 
gyventojo Leono Lipeikos . . . . . kaimo gyventojas J. Matu-
žmona kovo 13 d., sekma-,. Kadangi be diplomatinių |evičiusT turėdamas kerštą 
dieny, nuėjo į Žibalu baz-1 ir konsulannių santykių bus an(. kaimyno j Gatavecko, 
nyčią pasimelsti, o namie uzmegsti ir prekybiniai Lie- branktu jį užmušė, 
paliko savo vyra ir 2 maža-' tuvos Lenkijos santykiai, 1
mečius vaikus. Vaikų tėvas, 1 tai jau dabar apsižiūrima, j 
tur but, irgi pasiėmė rožan- ku° tuodu kraštai gales pre-!
čių kalbėti. Vaikai tuo tar
pu su degtukais ėmė žaisti 
apie tvartus ir uždegė prie 
tvarto šiaudus. Laimei, kai
mynas eidamas pro šalį, pa
matė ugnį ir pradėjo šaukti. 
Subėgo žmonės ir užgesino 
ugnį.
visas kaimas butų nuėjęslo(lŲ V. skudurų.
durnais, nes Matukių kaime | Lenkijos galėtų pirktis ak-Į 
trobesiai sustatyti ’ ’ ‘ x.......... ..
tankiai.

BIRŽŲ APSKRITY 
GA PAŠARO.

Praėjusią vasarą 
apskrity užaugo labai men
ki dobilai ir šienas. Todėl 
daugiau laikantiems gyvu
lių ūkininkams jau dabai 
pradeda stigti pašarų. Kar
vės jau daugelyje vietų še
riamos vien ruginiais šiau
dais ir tų kai kuriems trūk
sta.

per-Įšimčia metų sunkiųjų dar- tiečiai, tai jau ir bus su- nimo kaimo varguomenė ir 
prantamas tas lenkų visuo- bedarbiai.

susiinteresavimas j Kongresas pasiūlė pepe- 
, 1------------ _ 1 sams (socialistams) dirbti

uoaustasi - su liaudininkais bendrą dar-
sunkiuju » Kongreso salėj plevėsavo bą kovojant dėl demokrati- 

zaliosios liaudininkų velia- jos NUpeįkė endekus iš de- 
i ?.3 .13L?aAni?.S' šinės ir komunistus iš kai

rės.
Ne visos rezoliucijos spau

doje galima buvo paskelbti.

IR BUROKŲ RAŠALO
. , _ ~ ; NEVALIA GAMINTI.

nių bego į bankus, 1 taupo-, daugiausia, sermėgių vals- j Telšių apylinkės teismas 
mus kasos skyrius sa\ o1 m- tiečiu. Susirinkusius valstie-1 nubaudė 6 mėn. kalėti ir da 
delni atsiimti, bet dabar, I „..„.-i.:__ ___________________________ 1.........m_i
įtempimui praėjus, (' 
kas vėl indėlius grąžina.

labai'mens'anglių, sviestui pa- ŽMONĖS BĖGO PINIGUS \as. Vi-°T P0,1^ i1, Se‘ 
laoai ovicolui BANKU dulos šydu užtiestos zuvu-

šiųjų per streiką liaudinin-
— . Pasklydus Lietuvoje gan-! kų pavardės.

Kaip žinoma, ' Lenkijoje dui, kad Lenkija ruošiasi j Kongrese dalyvavo iš vi- 
imt Kauną, daugelis žmo- sos Lenkįjos 580 delegatų,!

i sermėgių vals-1

jkuoti statinaičių, nes Lenki-, 
I ja turi daug gero skroblo.

STIN-

Biržų

SMARKI PIRMOJI PER
KŪNIJA.

Nedzingė. Po keliatos 
karštų ankstyvo pavasario 
dienų atsilankė dar pirmo
ji, bet smarki, perkūnija. 
Per Nedzingės apylinkę ko
vo 23 dieną perėjo nepa
prastai smarki audra su le
dais. ir perkūnija. Buvo gir
dima keliataą gana smarkių 
trenkimų.

PER METUS LIETUVOJ 
NUSIŽUDO APIE 500 

ŽMONIŲ.
Kaip praneša “Lietuvos 

Žinios/’ per metus Lietuvo
je apie 500 žmonių pasida
ro sau galą.

žmogžudysčių buvę:
1934
1935
1936
1937

metais 
m.........
m. ... 
m.........

.. 472

.. 453

.. 549

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 
I LIETUVĄ!

"GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?"

Plauk tiesiog i

• KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York'o gegužės 21 d.

• Štai yra Jumi gera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog j Klai- 
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogiu kelione, kuriai asmeniš
kai vadovaują PIJUS BUKŠNAFHS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

Patogųi kambariai, 
bariai, plaukiojimo 
pramogoa, mandagu! . _____ _
vaizdai plaukiant per pagaraėjuij Kiel Ka
nalų. Smulkesnių informacijų kreipkitės paa

Kražųs mielieji kam- 
baseinai. Heras valgia, 
patarnavimas ir grižui

333 BOYLSTON ST., BOSTON. MASS.

yra išsiplėtus ir mapufaktu- 
ros pramonė, bet Lietuva 
šioj srityje turi atitinkamas 
sutartis su Anglija.

žodžiu, kaip santykiai 
nesiplėstų, bet dėl to, kad ir 
Lietuva ir Lenkija daugu
moj yra žemės ūkio kraštai, 
nesitikima didelės užsienio 
prekybos apyvartos.

LENKAI SKELBIA TRIS 
AUTOBUSŲ LINIJAS SU
SISIEKTI SU LIETUVA.

Lenkai skelbia, kad už
mezgus Lietuvos Lenkijos 
santikius, busiąs gyvai iš
plėstas susisiekimas. Be ge
ležinkelio, kuri galima bu
sią tik vėliau sutvarkyti, 
veiksiančios trys autobusų 
linijos: viena nuo Vilniaus, 
antra nuo Druskininkų, tre
čia nuo Švenčionių.

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 f 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. J. KUČINSKAS, 
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO, ILL.

. čius raštu sveikino jų vadas, didele pinigine bauda Tel 
claug dabar ištrėmime gyvenąs, šių miesto gyventoją, namų 

Jo sveikinimas buvo nepa savininką Jakavičiu Vladą 
prastai entuziastiškai pri- už tai, kad jis prieš kurį lai- 
imtas. Šalia jo sveikino pe-įką gamino naminį, iš cukri- 
pesai, Darbo Partija ir daug nių burokų “vyną,” ir jį 
kitų. pardavinėjo vietos gyvento-

Apie Lenkijos vidaus po- jams.
litiką ir valstiečiu gyvenimą 1 Koks iš buroku rašalo ga- 
pranešė jų pirmininkas Ra- Ii but “vynas,” tai nesunku 
taj, kuris stipriais žodžiais suprasti.
pažymėjo, kad valstiečiai; ------------------
tik demokratinėj tvarkoj, MIŠKE RASTAS MO- 
gali savo gyvenimą patai-, -T'r'r‘f' < » * r-
syti, pagerinti ir priklauso- Į 
mų teisių turėti. Dėl to kai-1 
bėtojas, o vėliau ir visi yals- 'valsčiaus, rastas moteriškas 
tiečiai per priimtas rezoliu- lavonas, gerokai apipuvęs, 
cijas, pasisakė už demokra- Galvos ir galūnių jau mato- 
tybę ir tuo pačiu atmesdami si kaulai. Veido pažinti ne- 
diktaturinę tvarką. Jie rei- begalima. • .

TERŠ LAVONAS.
Kovo 20 d. Matkaičių 

dvaro miške, Radviliškio

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai! 

»

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

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

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litu, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas: “
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

DIDELE
Del informacijų kreipkitės į:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZTEIUS 
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

JOHN SEKYS 
433 Park St., Hartford. Conn.

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

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

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St., Monlollo. Mass.

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

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsled St.. Chicago. Ill.

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING 
CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave., 

Cleveland. Ohio

A. VARASIUS 
206 All Nationa Bank Building 
1200 Caroon St., Pittsburgh, Pa.

EKSKURSIJA
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Rengia ir prižiūri 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
o « AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPI!
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 3čia 1938

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

ir Klaipėdą

W HAMBURG-AMERICAN LINE IE 
rpcIN0RTH GERMAN LLOYD NORTH 

GERMAN 
LLOYD
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Vietinės Žinios
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Radio Programos Lietuvai Dalyviai. • Tel. TRObridge 6330

OPOZICIJA PRIEŠ D-RĄ Kalbėjo Sovietu Rusijos 
JAKMAUH. j konsulas Borovoj.

Kaip tik gubernatorius' 
paskelbė d-rą Jakmauh (Ja
kimavičių) kandidatu į 
sveikatos komisionierius, 
tuojaus jo oponentai su bu
vusiu komisionierium pakė
lė triukšmą. Jie šaukia, kad 
lietuvis gydytojas neturi pa
kankamo mokslo ir patyri
mo tokiai atsakomingai vie
tai. Bet įstatymas reikalau
ja tik, kad kandidatas butų 
baigęs medicinos mokslą, 
turėtų nemažiau trijų metų 
bendros praktikos ir supra
timą apie sanitariją. Gi 
d-ras Jakmauh turi 25 me
tus bendros praktikos ir yra 
tarnavęs sanitariniame kor
puse.

O kokiom jau kvalifika
cijom, gali pasigirti iki šiol 
tjuvęs komisionierius Chad- 
vyick? Politiniai jo rėmėjai 
kelia jo prestyžį tuo. kad 
jis kilęs iš žymios Chad- 
vvickų šeimynos. Girdi, 
Chadwickai da prieš 100 
metų pradėję Anglijoj kelti 
viešojo sveikatingumo rei
kalą, taigi jis esąs kaip ir 
kokia sveikatingumo uola. 
Bagaliau, jis “mėlynojo 
kraujo” škotų kilmės.

Na, -kuomet daktaro 
lifikacijos remiamos 
kiaiš argumentais, . tai 
do gana juokinga.

I Kitas argumentas yra tas, 
kad d-ras Chadwick yra 
baigęs Harvardo universi
tetą, taigi pašalinimas jo iš, 
vietos esąs įžeidimas Har 
Vardo prestižui. Iki šiol, 
m Alį Harvardo žmonės Bos
tone visuomet turėdavo pir
menybę: šį sykį gubernato
rius pasirinko savo pažįsta
mą d-rą Jakmauh, kuris y- 
ra baigęs kitokią mokyklą, 
todėl harvardiečiai ir pakė
lė triukšmą.

Pagaliau, reikia žinot, ir 
tą, kad Sveikatos Departa
mentas samdo apie 50 gy
dytojų iš Harvardo. Depar
tamento komisionierius ga
li pasamdyti kitus, ne Har
vardo daktarus. Taigi ir dėl 
to nenorima d-ro Jakimavi
čiaus įsileisti. Dr. D. Pilka.

kva- 
šito- 
išro-

Pereitą nedėldienį Ford 
Hali audijencijoj kalbėjo! 
generalinis Sovietų Sąjun- 
qos konsulas P. J. Borovoj. 
Jį buvo pakvietu-ios čionai j 
žydų organizacijos, kurios 
minėjo Biro-Bidžano 10 
metų sukaktį. Biro-Bidža-1 
nas yra autonominė respub- 
'ika, kurią Sovietu valdžia j 
įsteigė žydams Tolimuose ! 
Rytuose, prie Amūro upės, I 
10 metų atgal.

Biro-Bidžanas parodo, 
koks skirtumas yra tarp So- i 
zietu Sąjungos ir fašistinių j 
valstybių, aiškino kalbėto-, 
ias. Kuomet fašistinėse val- 
tybėse žydai yra persekio- i 

•iami ir skriaudžiami viso- j 
kiomis priemonėmis, tai So
vietų Sąjunga turi įsteigus j 
jiems net 
publiką.

Fašistai 
tautybių žmones 
pas save namie, bet veržia-j 
si į svetimas valstybes. Jie j 
ruošiasi ir prieš Sovietų Ru-1 
siją. Bet fašistų šėlimas tę-' 
sis neilgai, sako Borovoj. 
Kas eina prieš visą pasaulį, 
tas negali ilgai tęstis. So
vietai fašistų nebijo. Jeigu 
iie kėsinsis į Sovietus, tai 
Raudonoji Armija sumuš 
juos jų pačių teritorijoj.

Prieš pat prakalbas re
porteriai teiravosi pas Boru- 
voją apie politines bylas 
Maskvoje. Jie norėjo žinoti, 
ar tokių stambių vadų šau
dymas nesusiFpnins Sovietų 
valstybės. Borovoj atsakė 
maždaug taip: sušaudytieji 
buvo valstybės priešai ir;. iš
davikai. Juos sunaikinus, 
Sovietų valstybė pasidAre 
stipresnė, negu pirma buvo. 
Kitaip su juis pasielgti ne
buvo galima.

turi jsteigus Į 
autonominę res- j

persekioja kitų į
------- . netiktai i

Pakelė taksus namų savi
ninkams.

1 užmuštas, 4 sužeisti tu
nelio nelaimėj.

Pereitos subatos vakarą 
Bostono tunely, tarp Ken
more ir Massachusetts sto
čių, įvyko nelaimė. Ant vie
no gatvėkario atsikabino 
elektrinis stiebas ir atsimu
šė į tunelio sieną, o paskui 
nuo. jos atšokdamas pataikė 
į traukinio langą ir sulindo 
per jį į vidų. Pasekmė buvo 
fa, kad traukiny vienas ke
leivis buvo užmuštas, o 4 
sužeisti. Tarp keleivių kilo 
didelė panika.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikilu.’.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON. MASS.,

NORWOODE STUD1A
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

Vasario 22 d. pirmą kartą iš Bostono į Lietuvą buvo transliuojama lietuviška programa, kurią surengė p-nai Minkai. 
Iš kairės Į dešinę, pirmoje eilėje matosi jaunuolis Buinis, smuikininkas; 3 Birutės, p-nai Minkai, adv. šalna, p-lė Mitri- 
kaitė, 3 Birutės ir p-nas Adolfas Krušas, Franklino Vyrų Choro dirigentas iš Brocktono. Antroje eilėje, tai choristai.

Pirmos Gegužės prakalbos.Mirė D-ras Cotton.
Pereito ketverge vakarą South Bostono ir Cam- 

Bostone mirė d-ras Frede- bridge’aus lietuvių socialis
tic J. Cotton, pagarsėjęs vi- į tų kuopos nutarė surengti
soj Amerikoj kaulų chirur
gas. Jis ištarnavo 29 metus 

i prie Bostono miesto ligoni
nės. Per tą laiką jis ne vie
nam ir lietuvių sutaisė kau
lus vieniems tai žinant, 
kitiems nežinant.

Nesenai netekome ir d-ro 
Greenough, žymaus vėžio 
ligų specialisto, dabar—or- 
thopedinės chirurgijos tė
vą. Tokis tai yra gamtos į- 
statymas: kas gimė, tas turi 
ir mirti. Dr. D. Pilka, i

Buvo Lietuvių Ūkininkų 
Sąjungos susirinkimas. 
Pereitą savaitę Stough- 

lietuvių salėj įvyko.... Stono lietuvių salėj įvyko 
Majoras Tobin paskelbė, Lietuvių Ūkininku Sąjun- 

kad nanlų savininkams Bos-|gOS susirinkimas. Iš pradžių 
tone reikia pakelti taksus. pirrnjnin)<ui Talačkai buvo 
iki $41.70 _ nuo tūkstančio padaryta šiokių tokių už- 
namų vertės. Tai yra $3.00 ^gtįmų, bet paskui viskas 
daugiau, negu pernai buvo. Išsiaiškino ir mitingas ėjo 
Miestas šįmet turėsiąs $42,-;luo gražiausioj tvarkoj.

Nutarta ir piknikas pareng
ti. Seniau farmerių piknikai 
budayo rengiami vėlai ru
denį, kuomet jau yra viso
kių daržovių. Bet rudenį 
dienos dažnai pasitaiko šal
tos ir tas kenkdavo pikni
kams. Taigi šįmet piknikas 
5 birželio. Romuvos parkas 
Montelloj jau pasamdytas.' 
Užsakyta ir orkestrą. Taigi 
šįmet ūkininkai turi pasi
stengti anksčiau užauginti 
agurkų ir kitokių gerybių. 
Užsimausim visi “overau- 
zes” ir stosim į darbą. Aš ir
gi padėsiu. O miesčionyš- 
turi neužmiršti musų pikni
ką gausiai aplankyti. Bus 
visko į valias.

Maža Ukininke-

bendras prakalbas Cam
bridge 1 d. gegužės, 2 vai. 
po pietų.

Laivas atvežė $4,500,000 
vertės Kinijos sidabro.
Aną sąvaitę East Bos

tono prieplaukoj sustojo 
garlaivis '“American Trad
er,” kuris atvežė iš Londono 
2,646 dėžės sidabro. Šį me
talą atsiuntė čionai Kinijos 
valstybės ‘■banko skyrius iš 
Londono kaip užmokestį už 
karo medžiagą, kurią Kini
jos valdžią dabar perka A- 
merikoje. f’

Sidabras sveria 300 tonų 
ir vertas 4,500,000 dolerių 
Amerikos pinigais. Tai jau 
devintas šitoks sidabro 
siuntinys nuo to laiko, kai 
Kinija pradėjo gintis nuo

Vajus prieš komunistus.
Šiomis dienomis Harvar

do universitetas pasikvietė į 
profesorius komunistą Hick- 
są. Reakcininkai pakėlė di- 
džiausj triukšmą. Rėkia po
piežiaus agentai ir atakuo
ja komunistus gubernato
rius Hurley, kuris šiaip dau
giau nieko negali pasakyti. 
Bet Harvardo universitetas 
pareiškė, kad patarimų jam 
nereikia.

I padaryta šiokių tokių už- japonų užpuolimo. Per de-

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį, ba

landžio 24 d. Bostono lietu
viu radio programa per sto
tį VVORL (920 kil.) kaip 
9:30 ryto bus sekanti: (1) 
Jaunuolio Longino Buinio 
orkestrą iš Bostono; (2) 
Adelė Mickevičiūtė, daini
ninkė iš Providence; (3) 
Artistas dainininkas Kazi
mieras Hoffmanas iš Broo- 
klyno.

Curley turi grąžinti mies- 
’ tui $63,000.

Buvęs Bostono majoras, 
o paskui gubernatorius, 
Džim Curley, buvo nuteis
tas sugrąžinti miestui apie 
$63,000, kuriuos jis su savo 
sėbrais buvo pasiglemžęs iš 
miesto iždo kaip graftą. 
Curley padavė teismui pra
šymą, kad peržiūrėtų jo by
lą iš naujo, bet šį panedėlį 
teismas tą jo prašymą atme
tė ir įsakė tuojaus grąžinti 
miesto iždui minėtąją su
mą. Curley nenori grąžinti 
it sakosi apeliuosiąs į vy
riaus} teismą.

Dr. John Repshis
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedčliomit ir šventadienitb 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman >t. arti Central ikr.

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr. Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2. iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

12 
5,' 
9.
12

AKIŲ DAKTARAS ’ ! > 
Ištaiso defektuotas akis ir linki
mu laiku sugrąžinu šviesą. Iš(į- 
zaminuoju ir priskiriu akinio^.

114 Summer Street,' 
LAWRENCE, MASS.

Tel. SOUth Boston 2660
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Subatom iki 6 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
SEREDOMIS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name.
251 Broadway, 

tarp C ir D street 
SO? BOSTON, MASS.

P

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 ryŲ iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

743,073 išlaidų. Net vaikų 
dviračius politikieriai nori 
apdėti 25 centų mokesniu. 
Mieste esą apie 5,000 dvi
račių.

Atmete d-rą Jakimavičių.
Kaip buvom rašę, guber

natorius Hurley paskyrė 
South Bostono lietuvį gydy
toją Jakimavičių (Jak- 
mauh) valstijos sveikatos 
departamento viršininku, 
kuris gauna per metus 
$7,500. Bet šitą paskyrimą 
turėjo užgirti d a valstijos 
Pildomoji Taryba, o ji 6 
balsais prieš 3 jį atmetė.

Gubernatorius Hurley 
siūlysiąs d-rą Jakmauh dar 
sykį.

vynius siuntinius iš viso bu
vo atsiųsta 90,000,000 unci
jų sidabro, kurio piniginė 
vertė siekianti $40,500,000.

Tai ve, kiek Kinijai rei
kia išmesti pinigo dėl japo
nų užpuolimo! Ir čia da ne 
visos karo išlaidos. Kinija 
taij) pat daug ginklų perka
si Anglijoj, Rusijoj ir kitose 
šalyse. ' ■'

GAUKITE
Permanent Wave

su

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

KĖS. 251 CHESTNUT AVE., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

NAUJAS GERŲ ČEVE- 
RYKŲ STORAS.

Juozapas G. Pečiulis, gerai 
žinomas So. Bostono lietuviams, 
atidarė Naują čeverykų Storą, 
po num. 447 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. 
viai užeikit pas J. PEČIULĮ, 
447 Broadway, So. Bostone.

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitieainil 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.
447 Broadway, So. Boston, Maaa

T TTi'TTTVVC!

OPTOMETRISTAS

LABDARYBĖS ŠOKIAI
Rengia Stepono Dariaus Moterų Auxiliary 

Postas Nr. 317, Nuo 7:30 vakare,

vaikinams. Mote- 
čeverykai vėliausių 
madų ir didelis pa- 

Taipgi ir vaiku- 
Visi lietu-

moderniškomis mašinom i 
Gražiausias 

Sugarbaniavimas 
CASPERS BEAUTY

SALON

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. yOU 1645

:: X x xjx :::: x x.XX x x K x X X X X x X X X g :: ■: :: į :: :: x X K X

X

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTO J AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to 

Urnas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY, . 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618
:< k; rf šj kJ KTalaMarč
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Prtnc 
Amerikoje . 
Pietą Ameril 

Kenadoje ii 
Prenum 

Amerikoje . 
Kanadoje ir I 

Valstiją .. 
Apskelbimą 
Kreipiantis s 
adresuokite:

Kl

253 Broadw
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! Namų Savininkaii
• NELAUKIT! kad kainos pa t, I . . Ij kiltų. Dabar geras laikas tai-j
Į syt plumbingą ir šilimą. Pa-j 
j šaukit, jūsų Lietuvį plumberį j
• tuojaus pasitarimui ir apro-j 
| kavimui jūsų PLUMB1NGO,' 
j HOT WATER HEAT—j 
Į.STEAM HEAT—GAS WORK' 
' ir Oil Burneriu darbams.I ‘ I
j Nieko nekainuos. Pasiųs-j I 
j kit atvirutę.
! CHARLES J. KUČINSKAS !

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON. MASS.

i Tel. SOU 0346 !

MUNICIPAL SALĖJ, Municipal Buildinge, 
Broadway, South Bostone.

Al Stevens Orkestrą grieš Lietuviškus ir Angliš
kus Šokius. Naujas Radio bus prizas prie durų.

Kviečiame visus — jaunus ir senus — atsilankyt 
ir praleist linksmai vakarą.
Įžanga tik 35c. ypatai. Kviečia RENGĖJAI.

ELECRICAL INSTALLATIONS
HOUSE WIRING—FIXTURES—APPLIANCES

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

EDMUND KETVIRTIS—ELECTRICIAN.
Tel. SOU 4649.
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Baigiant 
Mokslą!

I Jums Reikalingas •
! Automobilis!
į Bet jus pirmiausiai
• Apžiurėkit

FORD Ą.
j šįmet Fordas žymiai pagerintas: { 
! platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 | 
t mylių ant 1 galiono gazolino. Su- i 
j taupysi daug pinigų. Jei turi se- j 
J ną karą, mes duosim gerą kainą, t
• Atvažiuok pas mus" ir klausk J. Į 
j PETERSONO. Aš lietuvis. Galiu 
Isuseivipt jums nemažą nuošimti. J
• Parduodam FORDUS ir LIN-
j COLN-ZEPHYRUS — naujus ir J 
I pavartotus. i

Hayward
MOTORS,Ine.!

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST® 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

CAMBRIDGE, MASS.

■
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j 1019 Commonwealth Av. j
S ' BOSTON.

APT1EKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelią 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie* 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkits 
musų adresą.
H. Cabit (Reg. Aptiek.) 

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2791

NEUŽILGO JŪSŲ SŪNŪS AR DUKRELĖ PA
BAIGS MOKSLĄ.
Kad padarius juos linksmais ir kad paliktų at

minty ant ilgų metų, nupirkite jiems LAIKRODĮ 
Waltham, Elgin arba Hamilton, tai geriausia do
vana, nes geriausi laikrodžiai, naujausios mados.

Parduodam geriausius ŠALDYTUVUS “Gene,- 
ral Motors,” Skalbiamas mašinas, Vacuum Clean
ers, Radios.
TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Perdir

bant iš senų į naujausią madą, pigiai ir gerai.
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Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktą vertėt.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

j NORINT PIRKT AR PARDUOT j 
j NAMUS ARBA 1NŠIURINT j 

GERIAUSIA PAS t

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephony 
So. Boston 

1058 
automobilių 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

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

Tel. SOUth Boston 4649

| :Edw. L. Hopkins! 
į,; 362 W. BROADWAY j 
I1! SOUTH BOSTONESOUTH BOSTONE
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Taipgi taisome Automobiliui Ir 
Trokus visokiu išdii'uyičią.

Peter Trečiokas Lr
Joe Kapočiunaa — savininkai

Taisymo ir dc;.,on<travimo vista:
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St
- GO. BOSTON, MASS

REIKALAIS KYT FI!
Be to, Londr 

Sovietų Rt 
Pan

Šią sąvait 
ųks konferei 
turėti sprem 
mės Europoi 
Fi'ancuzijos 1 
vai vyksta a 
tartis apie į 
dradarbiavin 
politikoj.

Didesnis 
tarp Francui 
jos pasidaręs 
kad paskutii 
nepaprastai 
jo augti ir s' 
jos militai 
Francuzija, 
mato Vokiei 
pavojų. Tod, 
sitarti, kaip 
priešo gėriai 
Jei 1914 m 

armija nebu 
gijon, tai A 
tų, taip gn 
Vokietijai ki 
sąi nebūtų jį 
šiandien jau 

tia. Jei. dabar 
sikibty su fr 
Anglija tuojai 
Francuzijos, i 
Belgija butų 
ar ne.

Todėl šios 
ferencijoj Lon 
premjeras C 

pastatysiąs fr 
tokią sąlygą: 
pasižadam ste 
petis petin ka 
užtai reikalauji 
rantijų, kad n 
darbiavimas b 
gesnis, kad nes 
mes ir jus. Tu 
turit sutikti su 
musų patarimai 
mais. Visų pir 
tvarkyti savo 
nansus. Paskui 
kainuoti Sovii 
kaipo sąjungini 
vertę.

Reikia pasaky 
rijos prestyža: 
akyse paskuti n 
žymiai sumažėji 
[iie Rusiją buv 
kaip apie labai 
galybę, bet da 
pradėjo manyti, 
donoji Armija r 
gurno pradėti 
Raudonosios Ar 
tyžą anglų akys 
netiktai tas fakt 
liausi jos genei 
djti, bet ir tas, 1 
lapo įstatyti kom 
tijos politiniai 
birie nėra jokie 
kd kontroliuoti 
ta Tai parode 
džiasavo karin 
tepasitiki. $ 
nuomonę patvirti 
toji aplinkybė, k; 
^ija negalėjo 
fc nei Kinija 
tonus, nei Lietu 
l(nta Todėl ang 
'raocuzams: ne 
tofdaug rusų pa j 
toėl® nereikėtų 

sąjungą g 
palaikyti sa 

daugiau pasi 
” jėgomis. ?e|


