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Anglija Nori Kontroliuot Tarptautinė Darbi-

Prancūzijos Politiką
REIKALAUJA SUTVAR

KYT FINANSUS.

Be to, Londonui nepatinka 
Sovietų Rusijos intaka 

Paryžiuje.
' i.šią sąvaitę Londone į- 
vyks konferencija, kuri gali 
turėti sprendžiamos reikš
mės Europos ateičiai. Du 
Francuzijos valdžios atsto
vai vyksta anglų sostinėn anglai jiems diktuos, 
tartis apie glaudesnį ben- ---------------
dradarbiavimą tarptautinėj Turkijoj Baisus 
politikoj. J J

Didesnis susiartinimas 
tarp Francuzijos ir Angli
jos pasidaręs būtinas dėl to, 
kad paskutinėmis dienomis 
nepaprastai sparčiai pradė
jo augti ir stiprėti Vokieti
jos militarizmas. Kaip 
Francuzija, taip ir Anglija 
mato Vokietijoj didelį sau 
pavojų. Todėl ir norima su
sitarti, kaip nuo bendro 
priešo geriau butų gintis.
Jei 1914 metais Vokietijos 

armija nebūtų įsilaužus Bel- 
gijon, tai Anglija gal nebū
tų > taip greitai paskelbus 
Vokietijai karo, o gal ir vi
sai rlebutu jį pradėjus. Bet 
šiandien jau padėtis kito giu vandeniu, 
kia. Jei dabar Vokietija su- ----- 1
sikibtų su Francuzija, 'f 
Anglija tuojau stotų šąlia 
Francuzijos, r nežiūrint ar 
Belgija butų užkliudyta, 
ar ne.

Todėl šios sąvaitės kon- 
ierencijoj Londone anglų puolimo> bet ir apsigynimo 
piemjeias Chambei lamas tįks]ams. Šiuo reikalu dabar 

pastatysiąs francuzams ši
tokią sąlygą: Mes, anglai, 
pasižadam stoti su jumis 
petis petin karui kilus, bet 
užtai reikalaujame tūlų ga
rantijų, kad musų bendra
darbiavimas butų sėkmin
gesnis, kad nesukluptume ir 
mes ir jus. Tuo tikslu jus 
turit sutikti su kai kuriais 
musų patarimais ir nurody
mais. Visų pirma, turit su
tvarkyti _savo valstybės fi
nansus, 
kainuoti 
kaipo sąjungininkės karinę 
vertę. i ’

Reikia pasakyti, kad Ru
sijos prestyžas Anglijos 
akyse paskutiniais laikais 
žymiai sumažėjo. Pirma a-, 
pie Rusiją buvo manoma 
kaip apie labai rimtą karo 
galybę, bet dabar anglai 
pradėjo manyti, kad Rau
donoji Armija neteko pajė
gumo pradėti ofensyvą. 
Raudonosios Armijos pres- 
tyžą anglų akyse sumažino 
netiktai tas faktas, kad ge
riausi jos generolai, sušau
dyti, bet ir tas, kad armijoj 
tapo įstatyti komunistų par
tijos politiniai komisarai, 
kurie nėra jokie karininkai, 
kad kontroliuotų karinin
kus. Tai parodo, kad val
džia savo karininkais jau 
nebepasitiki. Šitą anglų 
nuomonę patvirtina da ir 
toji aplinkybė, kad Sovietų 
armija negalėjo duoti pa
galbos nei Kinijai prieš ja
ponus, nei Lietuvai prieš 
lenkus. Todėl anglai ir sako 
francuzams: nepasitikėkit 
perdaug rusų pagalba, kad 
paskui nereikėtų gailėtis. 
Karinę sąjungą galit su ru
sais palaikyti, sako anglai, 
bet daugiau pasitikėkit sa
vo jėgomis. Tegul rusai

Paskui, turit per-
Sovietų Rusijos
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Naujas Algų ir Va- Kaip Eina SLA. Vir
šininkų Rinkimai.
Iki šiol teko gauti žinių iš 

93 balsavusių kuopų. Davi
niai štai kokie: ;

Prezidento urėdui:

Reakcininkai Ruošia Nau- 
ją Vajų Prieš Rooseveltą

landų Bilius. 
Jis nustato algoms “grin
dis” ir valandoms “lubas.”

Atstovų Buto darbo ko
misija ginčijosi keliatą mė
nesių, pakol iš daugelio su
manymų, kaip sureguliuoti 
pramonės darbininkų algas 
ir darbo valandas, galų gale 
padarė vieną bilių ir pataria 
jį priimti.

Šio biliaus tikslas yra ap
saugoti pramonės darbinin
kus, kad fabrikantai, besi
varžydami vieni su kitais, 
negalėtų kapoti algų ir kel- 

demonstruoja savo solida-jti darbo valandų. Todėl bi- 
lumą ir tariasi, kaip nusi-' liūs nustato 25 centus į vą- 
kratyti savo išnaudotojais, landą darbininkui atlygini-: 

Pirmos Gegužės idėja yra mo- Tai yra algos “grin- 
gimusi Amerikoje. Ją čia iš- dys>” žemiau kurių alga ne
kėlė Amerikos Darbo Fede- J?al} kristi, bet aukštyn kilti 
racija, kuomet ji nutarė T°s ‘‘gfindys ’ turi but 
ruošti tą dieną mitingus ir laipsniškai , keliamos per 
pirmu kartu reikalauti 8 va- trejis metus, iki pasieks 40 1 
landų darbo dienos. Paskui centu minimumo per valan- 
tarptautinis darbininkų dą. Taip pat ir su darbo va- 

kongresas Paryžiuje nuta- j landomis: išpradžių nusta- 
rė, kad Pirmoji Gegužės bu- tomą 44 valandų darbo są- 
tu pastovi darbininku šven- vaitė. Tai “lubos, aukščiau 
tė visame pasauly. " 1 kuriu valandos negali kilti.

Nuo to laiko susipratusių Let kas metai jos turi but 
darbininku organizacijos ir įleidžiamos žemyn, taip kad viun<u yi« pusnan-yu uai- 
švenčia Pirmąją Gegužės Po trijų metų visi dirbs jau sai ir grynai fašistiškų kuo- 
visame; žemės paviršy. lfib ri^i^a^

Tos dienos obalsiai: 
Šalin karas!
Šalin darbininkų išnau-' 

dojimas!
Šalin kapitalo diktatūra! 
Lai gyvuoja darbininkų 

vienybė! (
Lai gyvuoja socializmas!

ninku Švente.
Ateinantį sekmadienį pri

puola Pirmoji Gegužės. Tai 
yra tarptautinė darbininkų 
šventė. Susipratę darbinin-

klauso jūsų, o ne atbulai.
Vienu žodžiu, Anglija 

jau pradeda Francuzijai kai apvaikščioja ją visur, 
diktuoti, nes žino, kad jos kur tik galima. Bet ne visur 
pagalba francuzams būtinai galima, nes dykaduonių 
reikalinga. Be Anglijos, | klasė, kuri minta darbinin- 
Francuzija butų tik keps- j kų prakaitu, tos šventės bai-
nys Vokietijos militaris- 
tams. Todėl nėra mažiau
sios abejonės, kad francu
zai turės daryti taip, kaip

siai nekenčia ir stengiasi vi
saip ją trukdyti. Dykaduo
niai, mat, žino, kad per 
Pirmąją Gegužės darbinin
kai ne poterius kalba, bet

Žemės Drebėjimas
Turkijos Anatolijoj visą 

21 balandžio naktį drebėjo 
žemė. Pasekmės buvo bai
sios: 18 kaimų ir miestelių 
sunaikinta, 800 žmonių už
mušta ir 50,000 liko be pa
stogės. Skaudžiausia palies
tos Kiršero, Jozgado ir Co- 
rumo apylinkės, žemėje at
sivėrė dideli plyšiai, iš ku
rių vertėsi verdantis van
duo. Slinkdama ir griūda
ma nuo kalnų žemė užbėrė 
daug kaimų su miegančiais 
žmonėmis. Kiti bėgdami is 
namų sukrito į atsivėrusias 
žemėj prarajas su verdari-
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Didelė Nelaimė Ang
lių Kasykloj.

Grundy, Va. — Pereito 
penktadienio vakarą netoli 
nuo čia įvyko baisus sprogi
mas Red Jacket Coal kom
panijos kasykloje. Kaip tik 
kasyklon nusileido nakti
niai darbininkai, tuoj iš ka
syklos šovė 200 pėdų aukš-

PROTESTUOJA VAIKŲ 
IR ŠUNIUKŲ VARDAIS.

Propagandos centras yra di
delėj korporacijoj Detroite.

Šį panedėlį Kongrese bu
vo paskelbtas laiškas, ku
riuo atskleidžiami reakci
ninkų propagandos prieš 
Rooseveltą planai. Tas laiš
kas buvo parašytas pačiam

tyn liepsnos ir pasigirdo prezidentui ir jis kalba pats 
trenksmas. Vėliau iš kasyk-1 už save. Štai jo turinys: j1 
los buvo išimti 45 lavonai, I “Gerbiamas p. Preziden- 
bet gali but, kad bus žuvę te: ” .
visi 50, kurie buvo nusileidę j Ąs manau, jog tamstai 
žemyn Sprogimas buvo Lūs įdomu žinoti, kad prieš 
toks stiprus, kad už mylios tamstą yra ruošiamas nau- 
nuo kasyklos žeme sudrėbė- Jas propagandos vajus. Kon- 
jo ir nuo lentynų krautuvėse greso nariam tuojaus bus 
prekės nukrito.

Anglija Pajuto
1 Orlaivių Stoką.

Anglija staiga atsikvošė
jo, kad ji neturi pakanka
mai karo orlaivių netik už

begalo susirūpinęs parla
mentas ir ministerių kabi
netas. Valdžia atakuojama 
iš visų pusių, kad ji žiopso
jo, kai kitos valstybės stato 
orlaivius, o pati nesistengė 
apsaugoti Angliją nuo pa
vojaus iš oro. Keliais pa
skutiniais metais Anglijos 
orlaivių fabrikai beveik ne
statė orlaivių bomboms mė
tyt. Dabar visa Anglija su
bruzdo didinti savo oro lai
vyną, nes ji įsitikino, kad 
sekantis karas bus karas ne 
žemėje, bet padangėse.
ISPANIJOJ ESĄ UŽMUŠ

TA 1,379 KUNIGAI.
Popiežius skelbia, kad Is

panijos valdžios kareiviai 
užmušę 1,379 jo kunigus. 
Bet bergždžių kunigų gy
vastis menkas daiktas, pa
lyginus su vaikų tėvais, ku
riuos žudo popiežiaus pa
laiminti fašistai. Barcelo
nos mieste jie į vieną dieną 
užmušė bombomis daugiau 
kaip 1,000 nekaltų žmonių. 
Kodėl tas begėdis apie tai 
tyli?
, ROOSEVELTAS NORI 
APDĖTI MOKESČIAIS 
VALDININKŲ ALGAS.

Šį panedėlį Rooseveltas 
pareikalavo, kad Kongre
sas tuojaus apdėtų mokes
čiais visas valdininkų algas. 
Be to, mokesčiais turi but 
apdėtos visos palūkanos, 
gaunamos už valdžios bo
nus. Iki šiol politikieriai ne
mokėdavo taksų netik už 
savo algas, bet ir valdžios 
bonus leisdavo netaksuoja- 
mus. Kapitalistai sudėdavo 
savo pinigus į tokius bonus, 
imdavo milionus palūkanų 
ir nemokėdavo už tai jokių 
taksų.

išsiuntinėti propagandos 
lakštai prieš tamštos krašto 

Išplatino Už Milionų^^n~ W 
’stengia išsukti tai propa-

"Šitą propagandą organi
zuoja didelė korporacija 
Detroite. Tai yra tas pats 
aparatas, kuris anądien or
ganizavo telegramų 'antplū
dį prieš tamstos reorganiza
cijos bilių. Tas telegramas 
siuntinėjo Kongreso na
riams tos pačibš korporaci
jos pakalikai1 iš visų valsti
jų. Daugelis tų telegramų 
buvo pasirašyta mažamečių 
vaikų ir šuniukų vardais, ir 
Kongresas griuvo prieš jas 
tartum tonas plytų. Kon
greso nariai nežinojo, kad 
po tais protestais pasirašo 
maži vaikai ir šuniukai, ku
rie negali balsuoti.

“Jūsų rėmėjas 100 nuo
šimčių.”

“(Aš savo vardo ir pa
vardės nepasirašau, nes ki
taip galėčiau netekti savo 
darbo).”

Prie šito laiško buvo pri
dėta ir planuojamos propa
gandos kopija. Ji žada būti 
“peticijos” fonnoj ir bu
sianti siuntinėjama iš visų 
valstijų, neva piliečių Var
dais, taip kaip ir anos kun. 
Coughlino “protesto tele
gramos,” po kuriomis figū
ravo vaikų ir šuniukų var
dai.

Tose “peticijose” busiąs 
keliamas didžiausis lermas 
prieš Roose velto naują pro
gramą, kuri reikalauja ke
lių bilionų dolerių bedar
biams šelpti ir krašto pra
monei kelti.

Kaip žinia, už anas šuniu
kų vardais telegramas agi
tavo per savo “radio' pa
mokslus” žinomas demago
gas, Romos katalikų bažny
čios kunigas. Aukščiau pa
duoto laiško autorius sako, 
kad “tas pats aparatas” or
ganizuoja ir šitą naują pro
pagandos vajų. Už jo nu
garos stovinti didelė Det-

Netikrų Čekių.
Pereitą sąvaitę federates gandai dantis į kalno, 

valdžios agentai areštavo 
chicagiečių apgavikų gau
ją, kuri užsiimdavo čekių 
klastavimu. Sakoma, kad 
tie sukčiai padirbę ir išpla-įtik 40 valandų į sąvaitę. pų, kaip 14 Clevelando,

[Tai bus “40-40” mastas. , 318 Worcesterio, 64 Balti-: tinę~už $1,000J)00 American
Toks mastas, esąs būtinai morės, 34 New Britaino, 43 Express kompanijos kelei- 

-/"* /■— ; ”• i vių čekių. Tai. gaujai vado-
tai kapitąlistįp- npduody, — — Jvavęs George Moran, prohi-
darbininkams užlaikymo ir GĄSDINA FRANCUZIJĄ bicijos laikų butlegeris. Jis 
tuomet valdžia turi juos FAŠISTŲ DIKTATŪRA, ir penki jo sėbrai dabar yra 
šelpti. O valdžia juk negali ™ ------_ l..—

amžinai šelpti milionus 
žmonių. Tai yra pramonės 
pareiga.

toks mastas, esąs būtinai mores, <54 ixew prn 
1 reikalingas, nes kai jo nėra, 1 So. Bostonb ir kitų, 

tai kapitaliste npduodąl sš-------- :----

Francuzijos ministeris areštuoti..Chicagoje, o trys 
J pirmininkas Daladier pasa-.^^i suimti Pittsburghe.
kė, kad jeigu francuzai ne
norės sunkiau dirbti ir kelti 
gamybos, tai Francuzija pri-

Hull Pasmerkė Ispa-
• • pr v , . ... garny uos, uai r rancuzija pn-

nijos tasistų Zve- Anglija Pirks Ame- eisianti prie fašistinės dik-
riškumą.

Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Hull pa
skelbė visų Amerikos žmo
nių vardu pasibjaurėjimą 
Ispanijos fašistų žvėrišku
mais, kuriais taip gėrisi po
piežiaus kunigai. Hull dau
giausia smerkia bombarda
vimą Barcelonos miesto, 
kur per dieną fašistų orlai
viai užmušė apie 1,000 ne
kaltų žmonių, kurių tarpe 
buvo daug mažų vaikų ir 
moterų. Šitokio pasibaisė
tino žvėriškumo pasaulio 
istorija iki šiol da nežinojo, 
sako Hull.

SOVIETUOSE SUČIUP
TA EILĖ DVASIŠKIŲ

ŠNIPŲ.
Maskvos “Trud,” profe

sinių sąjungų organas, šį 
panedėlį paskelbė, kad 
slaptoji Sovietų policija su
sekusi didelį šnipų tinklą 
po bažnyčios priedanga. 
Esą suimta daugybė dvasiš
kių, jų tarpe ir vienas arki
vyskupas. Prisidengę religi
jos skraiste, šitie klerikalai 
dirbę fašistinių valstybių 
naudai ir kasę Sovietų Są
jungai duobę. Kaip valsty
bės išdavikai ir judošiai, jie 
bus atatinkamai ir nubaus
ti, sako “Trud.”

limo taturos, kuri bizunu priversH Ko j Ui laivių. juos dirbti Jis taik£ savo
Amerikos fabrikantai slap-* kalbą daugiausia į darbi- 

ta ginkluoja Vokietiją. 
Iš Washingtono prane

šama, kad Anglijos valdžia 
nutariusi užsakyti Ameri
koje 1,000 karo orlaivių sa
vo armijai, nes Vokietija 
taip sparčiai ginkluojasi, 
kad Anglijos fabrikai nepa
jėgia išlaikyti 
Amerikoje ; 
daugiausia greituosius bom- .... ....
banešius. Reikalauja nutraukti rysius

Sakoma, kad Vokietijos 
naciai irgi perkasi karo or
laivių Amerikoje. Tas pa
aiškėjo per paskutinį karo 
aviacijos paradą Vokietijoj. 
Amerikos valdžios atstovai 
buvo nustebinti, pamatę, 
kad daugybė Vokietijos or
laivių yra pastatyti Ameri
kos fabrikuose, nors Wash
ingtono valdžia nėra davusi 
leidimo nei vienam orlaivių 
fabrikui eksportuoti orlai
vius Vokietijon. Matyt, kad 
Amerikos ginklų fabrikan
tai slapta šmugeliuoja karo 
mašinas Vokietijos fašis
tams.

ninkus, kurie kelia streikus. 
Girdi, kiekviena Prancūzi
jos vyriausybė turi grumtis 
su streikų banga. Bet jis ne
mato, kad tuos streikus 
gimdo nesveika kapitalisti
nė sistema.

SOCIALISTAI UŽ DAR
BO PARTIJĄ.

Įvykęs Kenoshoj socialis
tų partijos suvažiavimas pa
sisakė už didelę Darbo Par
tiją. Vedamąją kalbą tuo 
klausimu pasakė Norman 
Thomas. Bendras frontas 
su demokratų partija nega
limas, pareiškė jisai. Darbo 
Partija turi susidėti iš dar
bininkų. Jon galės prigulėti 
ir socialistai.

aUTktAųa Vokiečiu Ultimatumas Čekoslovakijai
su Rusija ir Francuzija.
Čekoslovakijoj gyvena a- 

pie 3,000,000 vokiečių, ku
riems vadovauja fašistiškas 
akyplėša Henlein. Iki šiol 
jis gynėsi esąs fašistas, bet 
vistiek reikalavo vokie-1?^“” 
čiams autonomijos Čekoslo- ly n?Sj 
vakijoj. Pereitą nedėldienį I ?

kė be tos žemės “nenu- 
rimtį.”

Dėl šitų fašistų atakų 
prieš Čekoslovakiją anglai 
Londone labai piktinasi, 
tačiau Anglijos valdžia 
esanti tokios nuomonės, kad 
Čekoslovakija turėtų fašis-

> nusileisti ir atiduoti 
Vokietijai tą savo teritori- 

jją, kur gyvena vokiečiai,jis nusimetė kaukę ir atvi- v™cį“'’
rai pasisakė stojęs už Hitle- Cek’ d ‘ „akija ’tuo tarnu 
rio "idealism,.” Kalbėda- .,,.?L°±,a?s <
mas savo partijos suvažia
vime Karlsbade jis apkalti
no Čekoslovakiją, kad ji ne
pildanti taikos sutarties 
(mat, Hitleris tai “pildo!”) 
ir pastatė Čekoslovakijos 
valdžiai ultimatumą, kuris 
susideda iš 8 reikalavimų. 
[Tarp kitko jis drįsta reika
lauti net nutraukti ryšius su 

Pereitą sąvaitę Clevelan- Vokietijos priešais, suprask 
de 43 metų amžiaus juod- su Rusija ir Francuzija. Ir 
ir/Mzlici viii lie cil-nci pnil/Jilniimc nr. '

CLEVELANDE JUOD- 
VEID1S UŽMUŠĖ 3 

ŽMONES.

lyra nusistačiusi laukti ir 
j žiūrėti, kaip dalykai vysty
sis toliau. Berlyno fašistų 
laikraščiai gi skelbia, kad iš 
Sovietų Rusijos nuskridę 
jau 300 karo orlaivių Ceko- 
slovakijon.
PASKALAI APIE MAIŠ

TĄ BARCELONOJ.
Reakcinė Amerikos span- roito korporacija. Tai ve, is 

da pereitą sąvaitę paskelbė kur plusta per kapitalistų 
____ ŽL spaudą visi šmeižtai priešdidelėmis raidėmis neva ži-

SOVIETAI UŽDARĖ SA
VO KONSULATĄ JA

PONIJOJ.
Žinios sako, kad šiomis 

dienomis Sovietų valdžia 
uždariusi savo konsulatą 
Kobės mieste, Japonijoj. 
Tuo pačiu laiku Sovietų val
džia pasiūliusi Japonijai už
daryti 3 jos konsulatus Ru
sijoj.

veidis, William Peters, nu- jis sakosi reikalaująs to ne'nią, kad 800 lojalistų karei- Rooseveltą! Iš stambių kor- 
šovė viešbuty du vyiu ir sa- vien tik savo partijos var-Įvių Barcelonoj pakėlę mai- poraciju ir Romos katalikų 
vo žmoną, kuri dirbo tenai du, bet visos vokiečių tautos štą ir “socialistai visus juos bažnyčios. Tai ve, kur Ame- 
kaip elevatoriaus opeiuoto-1 vardu — vardu 75,000,000 sušaudė.“ 
ja. Pirma ir jis pats tenai vokiečių.
kaip elevatoriaus operuoto- vardu — vardu 75,000,000 sušaudė.” Dabar gi lojalis- 
ja. Pirma ir jis pats tenai vokiečių. į tų valdžia iš Barcelonos pra
dirbo, bet kelios dienos at-| Išgirdę apie šitą ultima- neša, 1 1 1 '
gal buvo atleistas. Policija tumą, Vengrijos fašistai irgi melas. Barcelonoj “ jokių 
mano, kad dėl to jis ir nete- iškėlė reikalavimą, kad Ce- maištų nebuvo. Tenai buvo 
ko lygsvaros. * ..........................
dymą, jis leidosi automobi- apie trečdalį savo ieritori- kuriuos karo teismas buvo 
lium bėgti. Policiją vijosi jos, kuri prieš karą prigulė-, pasmerkęs mirti kaip vals- 
jį 80 mylių, kol sugavo. jusi Vengrijai. Ir jie prisie- tybės išdavikus ir šnipus.

rikos fašizmo lizdai!

kad tai yra grynas JAPONU ORLAIVIAI UŽ- 
..... MUŠĖ 250 CIVILIŲ.

Japonų orlaiviai biu g nu

bardavo Kantor, u miestą, 
užmušdami tenai 250 be
ginkliu žrrionių. _

Atlikęs sau- koslovakija atiduotų'jiems'sušaudyta tiktai 39 fašistai, lėkė Pietų Kinijon .1 bom- 
ei ontnrrmlDi onin tmAcl o 1 1 onirn X *________  1_______ _ - v__
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TEATRE ŽURNALISTAS 
PALECKIS.

Kovo 20 dieną, kai dėl 
Smetonos valdžios nusilei
dimo Lenkijos fašistams 
buvo sujudusi visa Lietuva. 
Kauno tea<e visai netikė
tai pašoko ant estrados žur
nalistas Paleckis ir sujau
dintu balsu pradėjo sakyti 
susirinkusiai publikai pra
kalbą. Smetonos policija 
tuo jaus jį areštavo, bet jis 
vistiek spėjo pasakyti kelia- 
tą nemalonių dalykų tauti
ninkų valdžiai.

Pašokęs ant estrados jis 
kalbėjo:

“...Tegu atleidžia man te 
atras, kad čia noriu kalbėti 
visos tautos reikalu. Visi esam 
pilni verdančių jausmų ir tie 
jausmai neleidžia tylėti.

“Vakar ir šiandien Varšu
va džiūgauja, kad lenkų Sam
sonas nugalėjo lietuvių Dovy
dą, ir ne tik džiūgauja, bet jau 
ruošia lenkų visuomenę nau
jai akcijai.-Apie tai liudija Šu
kiai ir plakatai, kad lenkai jau 
reikalauja su Lietuva unijos.”
Pažymėjęs, kad prieš len

kų pinkles galėtų atsilaikyti 
tiktai visos tautos pasitikė
jimą turinti valdžia, ir kad 
dabartinė vienų tautininkų 
vyriausybė turi pasitraukti, 
Paleckis tęsė:

“Todėl ir reiškiu vieningą į 
vairiausių nuomonių žmonių 
nusistatymą, kuris susilieja į 
vieną: busimoji vyriausybė 
turi būti tautos vienybės vy
riausybė. Nei tautininkų, nei 
liaudininkų, nei kitų, bet tikra 
visos Lietuvos, visos lietuvių 
tautos vyriausybė, kuri galė
tų būti tikra Lietuvos vieny
bės vėliava. Mums nereikia 
specų, savo reikalo žinovų. 
Specais būti yra generalinių 
sekretorių ir direktorių užda
vinys. O vyriausybės uždavi
nys šiuo momentu yra pirmoj 
eilėj atstovauti visą tautą, vi
sas kryptis, visus sluoksnius, 
nuo profesoriaus iki darbinin
ko. Mes pamatėm, kad nepa
kanka turėti ginklus... Prieš 
naujas kaimynų pastangas, 
prieš unijos norus atsispir- 
sim tiktai tada, jei pasieksim 
tokios tikros vienybės, kurios 
ilgai išsiilgusi musų tauta. 
Tautos priešaky pąstatytį po
puliariausius ir", tautos pasiti
kėjimą turinčius asmenis be 
pažiūrų' skirturrio, sušaukti

' 'Lietuvos Tarybą, kuri kūrė ne- 
•priklausomą Lietuvą, ir pa
pildyti ją visuomenės atsto
vais,. kad tai butų laikinoji 
tautos atstovybė ir .sušaukti 
laisvais pagrindais tautos at
stovybę — štai tautos atspa
rumo kėlimo artimiausioji 
programa. Visuomenė parodė 
budinti, nujaučianti ir numa? 
tanti, bet vyriausybė negirdė
jo visuomenės įspėjimo — štai 
kodėl sulaukėm gėdos ir ka^ 
tastrofos. Daugiau to neturi 1 
būti...”
Paleckis savo kalbos ne

pabaigė, nes policija nu
traukė jį nuo estrados ir nu
sivedė. Areštavo jį užtai, 
kad jis kvietė visuomenę 
vienybėn ir pageidavo to
kios valdžios, kuri turėtų 
tautos pasitikėjimą.

“Lietuvos Žinios,” tai Len
kijos socialistai tuojaus už
sistojo už Lietuvą. Šitą fak
tą pripažįsta net ir Lietu
vos tautininkų “L. Aidas,” 
kuris pabrėžia, kad—

“Lenkijos socialistai griež-' 
tai pasmerkė Lenkijos pavar- į 
totą spaudimą prieš Lietuvą.”

O ką tuo tarpu darė Len
kijos patriotai, tautininkai? 
Jie ruošė demonstracijas 
prieš Lietuvą ir vaikščioda
mi gatvėmis nešiojo di
džiausius plakatus su užra
šais: “Marszalku-Wodzu, 
Prowadz nas na Kowno!” 
Jie tuojaus norėjo eiti ir im
ti Kauną!

Vokietijos tautininkai 
(naciai) taip, pat laižėsi iš 
džiaugsmo, kad Lenkijos, 
militarizmo smakas išsižio
jo praryti mažiukę Lietuvą.

• Lenkijos militaristams 
plojo ir Francuzijos, ir Ita
lijos fašistai.

Kaip “Lietuvos Žinios” 
dabar parodo, tai šitas są
mokslas prieš Lietuvą ištie- 
sų ir buvo padarytas su Ita
lijos ir Vokietijos fašistų 
pritarimu. Visi žino, kad 
Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Bekas prieš tai 
buvo nuvažiavęs Romon pa
sitarti su Mussoliniu, o grįž
damas iš Romos buvo susto
jęs ir Berlyne pas Hitlerį 
pasitarti. Ir kaip tik jis su- 
gryžo Varšuvon, tuoj Lietu
vos-Lenkijos pasieny buvo 
išprovokuotas incidentas, ir 
Bekas tuojaus parašė ulti
matumą Lietuvai.

Taigi matome, kad prieš 
Lietuvą buvo susitarę visi 
Europos fašistai, kurie mėg
sta save vadinti tautinin
kais ir patriotais. Bet so
cialistai pasirodė tikrieji 
Lietuvos draugai.

NELAIMINGI SMETO
NOS MEDALIAI.

“Laisvės” krislų rašyto
jas A. B. sako:

“SLA. Pild. Tarybos ir šei
minių delegatų rinkimuose ne
paprastai gerai pasirodo pa
žangiųjų surašąs. Tos kuopos, 
kuriose ‘per amžius’ viešpata
vo tautininkai, balsuoja už 
Miliauską į sekretorius ir vi
sus kitus pažangiųjų kandida
tus.

“Tai geras apsireiškimas. 
SLA. nariai pradeda nebepa- 
sitikėti Smetonos kavalie
riams.

“Tai tikra ironija. Smetona 
apdovanojo medaliais savo 
agentus, manydamas, jog jis 
tuomi pakels jų vardą Ameri
kos lietuviuose, bet išeina vi
sai atbulai.

“Į Smetonos valdžios meda
lius amerikiečiai žiuri kaipo į 
gėdos ir pikto ženklus.”

Iš tiesų taip išrodo, kad 
Smetonos medaliai užbaigs 
musų tautininkus.

KAPUCINAS APJAKO.
South Bostono “Darbi

ninkas” 22 balandžio laidoj 
rašo, kad kapucinas “tėvas” 
Kazimieras, kuris kitąsyk 
važinėjosi po Ameriką ir 
savo išvaizda juokino žmo
nes, dabar jau apjakęs ir vi
sai mažai tematąs. Dabarti
niu laiku jisai esąs Lietu
voje.

“TĖVYNĖ” NESUPRAN
TA JUOKŲ.

“Naujienos” juokais pa
sakė, kad SLA. seime tauti
ninkai gaus “pylos.” Šito 
žodžio nusigando netiktai 
“keturių vėjų” poetas Tys- 
liava, bet ir labai prozaiš- 
kas “Tėvynės” redaktorius 
Vitaitis, kuris paskutiniame 
“Tėvynės” numery net pro
testą kelia:

“Prieš tokį ‘Naujienų’ grū
mojimą SLA. Seimo atstovams 
griežtai protestuojame ir 

, smerkiame tokį žygį.”
Na, jeigu žmonės taip 

griežtai protestuoja ir smer
kia geros nuotaikos humo
rą, tai jau aiškus ženklas, 
kad jiems reikalingos atos
togos.

JIE BĖGO I “POCHOD- 
NIĄ.”

Pasirodo, jog musų ko
respondentas rašė tikrą tei
sybę, kad Lietuvos smetoni- 
ninkai bėgo rašytis į lenkų 
organizacijas, kuomet pa
juto, kad lenkai gali užimti 
Kauną, šitą dabar patvirti
na ir paties Smetonos orga
nas, “L. Aidas,” kuris rašo:

“Lenkų ultimatumo Lietu
vai sudaryto sąjūdžio metu, 
DAUG ŽYMIŲ VALDININ
KŲ, lietuviškų įmonių ir lie
tuviškiausių bankų tarnauto
jų. NUBĖGO UŽSIRAŠYTI

LENKŲ ORGANIZACIJOS 
‘POCIIODNIOS’ NARTAIS.”
Tai ve jums tikras “pat

riotų” veidas! Kuomet Lie
tuvos liaudis verkė nuo gė
dos, tai Smetonos kompani
ja, nusimetus “patriotizmo” 
kaukes, bėgo lenkų organi- 
zacijon paraikšti: “my— 
polacy 1” ’ ,

Bet, jų nelaimei, lenkai 
Kaunan neatėjo. Taigi da
bar jie ir vėl turės save va
dinti: “my—tautiniki.”

IR ANGARIETIS ESĄS 
“TROCKININKAS.”

“Paskutinės Žinios,” iš- 
' leistas Vilniuje 25 kovo 
vienkartinis leidinys, pra
neša, kad Minske netrukus 

( husią teisiama apie 20 lie- 
i tuvių komunistų, jų tarpe 
i Aleksa-Angarietis ir d-ras 
S. Matulaitis. Jie esą jau ap
skelbti “trockininkais.” Gi 
“trockininkais” apskelbtus 

į žmones Rusijoj dabar šau
do. Taigi ir Aleksai su d-ru 

i Matulaičiu gręsia pavojus.
Kaip žinia, Angarietis ir 

d-ras S. Matulaitis buvo at
sidavę komunizmui visa šir- 

1 dimi. Matulaitis net slapta 
bėgo iš Lietuvos į Sovietų 
Rusiją, kad galėtų laisvai 
dirbti komunizmo labui. Ir 
štai, jis dabar suimtas kaip 
Rusijos “priešas.”

Kas tenai darosi, visai ne
galima suprasti.

Skaitykite Knygas!
Kainos Nupigintos Tris-Keturis Kartus. 
Išpardavimas Tik Trumpam Laikui.

PIRKITE, SKAITYKITE, NES KNYGOS GERIAUSIA APŠVIETA!

Grumiasi Del Kar
dinolo Skrybėlės.

Pereitų metų pabaigoje 
paaiškėjo, kad Vatikanas 
turi vieną atliekamą kardi
nolo skrybėlę, kurią gali pa
skirti kuriai nors Baltijos 
valstybei. Lietuvos vysku
pai ir kunigai tuojau su
bruzdo klabinti Vatikane 
duris, kad kardinolas butų 
paskirtas Lietuvai. Ilgai
lankstęsi ir keliaklupsčiavę, 
musų klerikalai jau buve 
įsitikinę, kad kardinolo 
skrybėlė tikrai papuoš vie
no Lietuvos vyskupo galvą. 
Bet staiga visa Europos 
spauda paskelbė sensaciją 
—kardinolas bus paskirtas 
Latvijai, kur daugumas gy
ventojų liuterionys, o kata
liku tik nedidelė dalis. Tuos 
gandus patvirtino ir popie
žiaus oficiozas “L’Osserva- 
tore Romano,” įdėjęs savo 
skiltyse Latvijos preziden
to, ministerių ir bažnyčios 
šulų atvaizdus, nepaprastai 
išgyręs Latviją ir tt. Tai bu
vo tikras antausis musų ku
nigijai, kuri visada ligi že
mės lenkėsi Vatikano rū
mams. (

Tuojau paaiškėjo, kad ir 
čia lenkai prikišo pirštus. 
Mat, jiems jau iš seno po
piežius labai simpatizuoja, 
todėl ir paklausė lenkų dva
sininkų patarimo — neskir
ti kardinolo Lietuvai. Musų 
kleras baisiai pasipiktino, 
kad Vatikanas parodė jiems 
tokią špygą už ilgametį 
nuolankumą. Žinoma, atvi
rai protestuoti prieš “šven
tą tėvą” jie nedrįso, bet 
siuntė maldavimus, kad ne
darytų gėdos Lietuvos kle- 
rui. Kai kurie kunigai ir pa
sauliečiai bažnytininkai pa
reiškė, kad tokiu atveju rei
kėtų nutraukti konkordatą

KAS SE

TAS DE

žygio 1925 m. kovo 8 d. pro
testavo visa Lietuva... Bet 
musų kunigai greitai tą ant
ausį pamiršo, nes Vatikanas 
jiems padovanojo penkias 
vyskupų lazdas ir vieną ar- 
kivyskupo-metropolito mit
rą. Už tas dovanas musų 
kunigija pamiršo ir Lietu
vai padarytą skriaudą.

Ir dabar musų klerikalai 
stengiasi nuslėpti iš Vatika
no gautą smūgį, tačiau pa
tys rodo Vatikanui kumštį 
kišenėje. Vasario 16 d. kas
met buvo iškilmingai mini
mas popiežiaus Pijaus XI 
popiežiavimo sukaktis. Šį
met tuo tikslu jokių iškil
mių nedaroma. Tik pralotas 
Januševičius, kuris paskuti
niu laiku Kaune pagarsėjo 
pataikavimu lenkams ir len
kiškomis pamaldomis, pa
minėjo popiežiaus sukaktį 
su būreliu savo ištikimųjų. 
Kavucikas sukaktį minėjo 
ne viešai, kunigų seminari
joj, labai kukliai, lyg neno
romis. Ir jėzuitas Andrius- 
ka paskaitė paskaitą “Ke- 
liatas bruožų iš popiežiaus 
fiziognomijos.” Tai ir vis
kas. Tuo Lietuvos kleras no
ri parodyti savo nepasiten
kinimą popiežiaus politika. 
O Vatikano politikai labai 
gudrus. Jie moka nuraminti 
pasišiaušusius savo klapčiu
kus. Todėl kardinolo skyri
mą atidėjo neribotam lai
kui, kol Lietuvos kunigija 
pamirš gautąjį antausį. 0 
juk ji pamiršo ir ankstybes- 
nius smūgius. Taigi kardi
nolo skrybėlė pakibo ore. 0 
musų kleras vėl audžia sva
jones ir keliaklupščiauja 
prieš Vatikano sostą. E.

“Laisvoji Mintis.”

TIKTAI NELAIMĖJ PA
ŽINSI SAVO DRAUGUS.

Šitokia tema “Lietuvos 
Žinios” davė įdomų straips
nį. Tas straipsnis kaip tik 
patvirtina tai, ką mes vi
suomet skelbiame, būtent, 
kad socialistai visuomet yra 
silpnų ir skriaudžiamų tau
tų užtarėjai, tuo tarpu kai 
visokio plauko patriotai, 
tautininkai, fašistai, yra ar
šiausi jų priešai.

Kai Lenkijos, militaristai 
užsimojo dabar ant Lietu- 
yos nepriklausomybės, sako

KLERIKALŲ SPAUDA 
APIE BUVUSI “VIL

NIAUS VADUOTOJĄ.”
Apie pora metų atgal pc 

Ameriką važinėjosi tūlas 
Uždavinis. Tuomet jis sa
kėsi esąs Vilniui Vaduoti 
Sąjungos atstovas ir veikė 
čionai daugiausia su kuni
gais. Šiomis dienomis jis. 
vėl pasirodė Amerikoje. 
Mes apie jį nedaug teži
nom, bet jį gerai pažįsta 
klerikalai. Taigi- pasiklaus 
sykit, ką apie šitą ponaitį 
rašo kunigų “Draugas,”, ku
ris dabar jį vadina tiktai 
raide X:

“štai prieš keliatą dienų at
važiavo ponas X, sakosi, kai
po laikraštininkas. Kiek anks
čiau jis Amerikoje lankėsį vie
nos patriotinės (Vilniui"‘va 
duoti’) sąjungos įgaliotas. Ta
da jis patyręs daugiausia pa 
ramos katalikiškoje lietuvių 
kolonijų visuomenėje. ‘

“Antrą kart atvažiavęs p. 
X. pasiskelbė jau nesąs nei tos 
sąjungos įgaliotinis, nei ■ neat
stovaująs jokiai kitai organi
zacijai. Apie Lietuvos padėtį 
kalbėsiąs visiems (visų srovių 
lietuviams), kas tik pakvie- 
siąs.

“įdomu, kad p. X. tautinin
kų politikų pralaimėjime nie
ko ypatingo nematąs. Tai 
esąs paprastas su Lenkija su
sitarimas ir ’ tiek. Tačiau atsi
mename, tas pats X. prieš ke
liatą metų, kai Lietuvos vete
ranai buvo iškėlę santykių su 
Lenkija klausimą, kalbėjo vi
sai kitaip. Tada jis važinėda
mas po Lietuvą tuos žmones 
vadino išdavikais, išgamomis 
ir panašiai.”

Šitą “Draugo” repliką 
perspausdino ir “Darbinin
kas.”

Ištikro, amerikiečiams bu
bu įdomu žinoti, kas finan
suoja to ponaičio keliones 
Amerikon ir kokiais tiks
lais jis čionai žvalgosi.

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai. kas yra, bet ir tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateiti! 
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VAL

STIJOSE—parašė M. Hilquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50e.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė A. Bimba. Knygoj rasit Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mų nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkų gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 50 centų.

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. JaroslavJti. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50e.

PASAULIO STEBUKLAI—Parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Vieąa iš geriausių mokslo kny- 

’ S ill KO- Ji turi 4161 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
. ( dabar 50 centų.

C'ARO KALĖJIMUOSE — parašė Vincas Kap
sukas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
.rėVbliuęijos ir kalėjimų-padėties. ,šią knygą 
iŠ leido rusų, Ukrainą ir ■ kitosė~lū»n>ose. Ji 

* Buri 320 puslapių. Karna puvo $-1.75, dabar 
!• 50 centų. ' ,

s. PlIdEčIŲ KARAS FRĄNCIJOJ — Parašė K. 
Markias. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA — 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 puslapių. 
Kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

ARGENTINA IR TEN- GYV. LIETUVI AI—pa
rašė .M. Rasoda-Mizara. Knyga turi ip2 
puslapių^'Jos kaina buvo 75 centai, o dabair 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGĄ—parašė R. Mizara. Kny
ga turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU; 
VOJ—parašė Vincai Kapsukai. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS — parašė M. lljin. Ji turi 
314 puslapių. Viena iš geriausių ir žingei- 
džiausių mokslo knygų. Kas gi nežino, kaip 
svarbu žinoti apie gamtą? Jos kaina yra 
$1.50, bet šio išpardavimo metu tik 75c.

KELIAS J NAUJĄ GYVENIMĄ — parašė A. 
Bimba. Tai naujausia ir reikalingiausia 
knyga. Turi 268 puslapius. Gražiais virše
liais. Paveiksluotu. Kiekvienam reikalinga 
lierskaitvti. Kaina $1.25. Dabar, nupiginta 
iki $1.00.

APYSAKOS
Turime žiugeidžių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei- 
• džiausiu apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 

kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda-Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenmo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 50 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 40 centų.

UGNYJE—parašė II. Barbuise. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francuzijos 1914 metais. Baisus ka
ro lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVEIKATOS REIKALAI
•ė . ■„

-DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 
Karkiančius. Knyga turi 628 pusi. Viena iš 
geriausių knygų kaip užlaikyti,'; sveikatą, 
kaip nuo ligi, apsisaugoti. Sveikata .‘kiekvie
nam yra brangiausis daiktas. Knygos kaina 
buvo $3.00, dabar $1.00. '

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Knyga turi 128 puslapius. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
sateikti pirmą pagelbą.. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų. V

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
RELIGIJA—parašė S. Matulaiti*. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija kgitęsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ — parašė 
vyskupas Brown, Skaitykite ką jis rašo apie 
religiją. Knyga turi 224- puslapius. Jos kai
na buvo $1.25, dabar 25 centai.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJO KARO GAISRAS—parašė n. M. šo- 

loniska*. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga 
kiekvienam. Kaina 20 centų.

{VAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilioni*. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio musų poeto Bolio Sunaus-Jasilionio. 
Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50c.

VIRĖJA.—Knyga apie valgių gaminimą. Joje 
yra 340 receptu, 224 puslapių. Moksliškai 
aiškinama mausto rūšis., Sutaisė K. I’etri- 
kienė. Kaina $1.00.

MES TURIME vaikams vadovėli “Jaunimo švy
turėlis," eilių—“Janonio Raštai," “švyturys." 
hiošiurii — “Lietuvos Poniutės ir Darbininkės,” 
“Moters Kovotojos Dėl Komunizmo.” “Kaltinimo 
Kalkn”—prieš teroristus Sovieto Saiungoj, 
“Darbininkė ir Bedarbė," “Lenino Raštai."

ALDLD Nariams Knygų Kainos ant Pusės Pigiau.
Kiekvienas lietuvis gali prigulėti prie ALDLD. Metinė duoklė tik $1.50. Už duoklę gauna 

tų metų išleista knygą apie $1.50 vertės ir per visus metus žurnalą “šviesą," kurio prenumera
ta metams $1.00. Platesnių informacijų gausite iš ALDLD. centro.

Musų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! -Didžiausis ir pigiausia knygų pasirinki
mas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite ir pinigus! Persiuntimą mes apmokame! Visais 
reikalais kreipkitės pas:

A. L. D. L. D.
46 TEN EYCK STREET , BROOKLYN, N. Y.

su Vatikanu, nebeduoti jam 
šv. Petro “skatiko” ir tt. Kad 
perdaug neerzinti mūsiškių 
Romos tarnų, Vatikanas ar
kivyskupui Skvireckui at
siuntė padėkos laišką už 
šventraščio vertimą, o už 
popiežiui pasiųstus 5,365 li
tus atsiuntė palaiminimą. 
Bet ir tas nenuramino Lie- 
vos kunigijos. Kad užmas
kuoti tą paniekinimą, kurį 
Vatikanas parodė Lietuvos 
klerui, kuniginė spauda ne
drąsiai pradėjo,. popiežių 
teisinti. Popiežius,,f|są^^Ųie- 
tuvą “labai mylįs^TSrAiigi- 
nąs,” bet del kąrdiųal<į>’,nę- 
paskyrimo e’šą “kalti patys 
lietuviai.” Mat, jie kadaise 
įžeidę Vatikano atstovą, su
varžę katalikų veikimą, nu
skriaudę teologijos fakulte
tą ir tt. Bet vistiek popie
žius.. Lietuvai esąs “geriau
sias tėVas...,”.

Žinoma, ’ meš kardinolo 
skrybėlės nesigviešiamę, ir 
dėl jos nedavimo nesijau
diname, bet dėl Vatikano 
“teisingumo” ir popiežiaus 
“meilės” Lietuvai turime 
pasakyti štai ką: Vatikanas 
nuoširdaus palankumo Lie
tuvai niekados nerodė. Iš jo 
su dideliu vargu buvo išr 
gautas Lietuvos pripažini
mas de jure. Vokietija, Ru
sija, Danija, Švedija, Nor
vegija ir kitos Europos vals
tybės, taip pat Amerika, net 
Čili, Bolivija ir Venezuela 
buvo pripažinusios Lietuvą 
de jure, o Vatikanas vis dai 
žvairavo į musų tėvynę. Ir 
tik 1922 m. gruodžio 10 čį. 
ją pripažino. 1925 m. sau
sio 30 d. Vatikano atstovas 
Cechinis pradėjo derybas 
su krikdemų vyriausybe dėl 
konkordato ir ragino jį grei
čiau sudalyti. O tuo tarpu 
popiežius vedė slaptas de
rybas su Lenkija. Ir tų pa
čiu metų kovo mėnesy pasi
rašė su lenkais konkordatą, 
pripažinda m a s Vilniaus 
kraštą Lenkijos bažnytinės 
provincijos dalimi, vadina
si, palaimino Vilniaus už
grobimą. Dėl to popiežiaus

Vydunas Tebesėdi 
Nežinomam Kalė

jime.
Senam lietuvių rašytojui 

ir kultūros darbininkui Vy
dūnui nesenai suėjo 70 me
tų amžiaus. Vydūnas beveik 
visą amžių išgyveno Mažo
joj Lietuvoj, Tilžės mieste. 
Anksčiau jis mokytojavo, 
todėl dabar jam buvo mo
kama pensija, , iš kurios jis 
ir gyveno. Į pblitjkos daly
kus nesikišdavo. .

Vydūnas- visą savo an'ižm 
prępagandavo kilnų žmbj 
niškUnją, žmonių tarpusavį 
mėilę.:' Todėl atrodo lyg 
koks pasityčiojimas, kai vo
kiečiai tat eeriėlį, prieš pat jo 
70 metų jubiliejui įdėjo į 
kalėjimą, visai net nepa
skelbę, kuo jis kaltinam^) 
Palaikę jį trumpą laiką Til
žės kalėjime, perkėlė į kitą 
kalėjimą. Ir iki šiol nežino
ma, nei kur, nei už ką Vy
dūnas kalinamas.

Lietuvos kai kurios iprga; 
nizacijos rengėsi iškihnin- 
gai minėti Vydūno 70 mėtų 
amžiaus jubiliejų. Kadangi 
pats jubiliatas sėdi kalėji
me, tai minėjimą teko ati
dėti. Lietuvos rašytojų są
junga, norėdama prisidėti 
prie greitesnio Vydūno, iš
laisvinimo, išsiuntinėjo ątį- 
tinkamus raštus užsienių 
rašytojų draugijoms ir kul
tūros įstaigoms. Tsb.

LIETUVOS VALDŽIOS 
SKOLOS KITOMS VAL

STYBĖMS.
Dabartiniu laiku Lietuvos 

valdžios skolos kitoms vals
tybėms yra tokios (skaitant 
litais):

Amerikai .... 47,898,000
Belgijai ....... 135,500
Danijai ....... 239,100
Anglijai ....... 3,328,900
Francuzijai.... 1,198,600
Švedijai ....... 25,738,900
Šitas skaitlines paduoda 

“Lietuvos Žinios.”

Ordinai g 
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Ordinai 
gerus kali 
lietuvių č 
girdę kalb 
Seniau jo ] 
neblogos, . 
giau energ 
upu buvo f 
p. Žuris ga 
kavalerską 
gelis paste 
boms truks 
gijos, o si 
apsilenkia, 
nai padaro 
gų, tarytur 
vatką. Žn 
blyną, prac 
jis yra kie 
nai, na, ir j 
prasitarti, 1 
mis prieš 
Daugelis ta 
p. Žuris g 
savo įsitik 
galima mat 
ki tam, api 
ba. Jis visu 
mokratiško 
stodavo už

Kokios veil

Musų “E 
nai atakuo, 
S. Michelsc 
prakalbas i 
stų vadais 
dos. Paga 
tai tie sočia 
susibičiulia 
tais. Bet k; 
pačiu? A! 
mitingą Č 
sykiu su v 
socialistais 
partyviąis. 
paties logii 
jau susibič. 
su komimist 

tom- • partija 
pačiam Gali 
kokios veisl 
dabar yra.

Pigios rusė

Vienam ! 
Čalis išdrožė 
Bagočiui ir ] 
seime rezign 
tų savo vie 
Visa tai išėje 
kuri p. Bago 
Laukaičiui, 
firi kitiems a 
kukaitis paa 
gios' rūšies po 
griežtai priva 
davė fašistų 
damas pakeni 
toriui. 0 Bag 
ku norėjo Lai 
ti. Sako, tu aj 
mažai žinai, 
prezidentu; ta 
turn kartais, 
žinok, kokių s 
mų prezidenti 
sti. Buk pasini 
kad nesuklupt

Na, o ką pad 
kaitis? Paskell 
je” melą, buk 
leidžiąs savo 
Laukaičiui. Re 
?očių nebalsuo

Ar tai ne pig 
litika? Šitokia 
politika pasipil 
nas doras SLA

SLA. 14 kuopi 
nešvari p

SLA. 14 kuop 
Tai džiaugiasi, 
Pavyko išrinkti 
jeimą savo plat 
\iskas butų tvai 
virinkime nebūt; 
naudota labai ] 
orišką triksų. 
balsavimui, už] 
laukė bačka aiat 
'■o laiko apie kar

Tokion 
?®is jie rinko 
Penis buvo pasit
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS Nauji Gaminiai Turi But Gerai Išbandyti. PAGERBKIME MIKĄ PETRAUSKĄ.

. kovo 8 d. pro- 
Lietuva... Bet 

i greitai tą ant- 
, nes Vatikanas 
anojo penkias ■ 
ias ir vieną ar 
letropolito mit- ' 
dovanas musų 
niršo ir Lietu- 
į skriaudą.
musų klerikalai 
slėpti iš Vatika- 
iugį, tačiau pa
ari kanui kumšt] 
įsario 16 d. kas- 
škilmingai mini- 
siaus Pijaus XI 
to sukaktis. ši
lsiu jokių iškil
nia. Tik pralotas 
s, kuris paskuti- 
laime pagarsėjo 
j lenkams ir len- 
amaldomis, pa- 
įiežiaus sukakti 
savo ištikimųjų 
sukaktį minėjo' 

kunigų seminari 
tukliai, lyg neno- 
jėzuitas Andriui 
ė paskaitą “Ke- 
ižų iš popiežiaus 
jos.” Tai ir vis 
ietuvos kleras no 
i savo nepasiteo 
piežiaus politika. 
6 politikai labai 
3 moka nuramint 
sius savo klapčiu- 
1 kardinolo skyri 
j neribotam lai- 
Lietuvos kunigija 
Lutąjį antausį, i 
liršo ir ankstybos 
aus. Taigi kardi 
lėlė pakibo ore. 0 
as vėl audžia sva- 

keliaklupsčiauji 
kano sostą. Ė 
“Laisvoji Mintu

as Tebesi 
omam Kalė
jime.

Ordinai gadino tautininkų 
kalbėtojus.

Ordinai pagadina kad ii 
gerus kalbėtojus. Daugelis 
lietuvių čia nusistebėjo iš
girdę kalbant p. P. J. Žurį. 
Seniau jo prakalbos būdavo 
neblogos., jose būdavo dau
giau energijos ir geresniu 
upu buvo sakomos. Bet kai 
p. Žuris gavo nuo Smetonos 
kavalerską ordiną, tai dau
gelis pastebėjo, kad jo kal
boms trūksta ir ūpo, ir ener
gijos, o su faktais jos visai 
apsilenkia. Matai, ką ordi
nai padaro: pakeičia žmo
gų, tarytum rožančius da
vatką. Žmogus gavės tokį 
blyną, pradeda jaustis, kad 
jis yra kiek kalta? Smeto
nai, na, ir jau bijosi ką nors 
prasitarti, kad ne prasižen
gus prieš “tautos vadą.” 
Daugeli*5 tačiau abejoja, ai 
p. Žuris galės ilgai prieš 
savo Įsitikinimus eiti, nes 
galima matyti, kad jis neti
ki tam, apie ką kitiems kal
ba. Jis visuomet būdavo de- 
mokratiškon pusėn linkęs ir 
stodavo už visų laisvę.

Kokios veislės tas paukštis?
Musų “Dirvos” Čalis daž

nai atakuoja P. Grigaitį ir 
S. Michelsoną, kam jie sako 
prakalbas sykiu su komuni
stų vadais nuo vienos estra
dos. Pagal Čalio razumą 
tai tie socialistų veikėjai jau 
susibičiuliavę su komunis
tais. Bet kas atsitiko su juo 
pačiu? Akrone per masinį 
mitingą Čalis drožė spyčių 
sykiu su visais komunistais, 
socialistais, katalikais ir be- 
partyviąis. Taigi, einant jo 
paties logika, jis turėtų būti 
jau susibičiuliavęs ne vien 
su komunistais, bet ir su ki
tom partijom, 
pačiam Čaliui 
kokios veislės 
dabar yra.

Aš palieku 
išsiaiškinti, 
paukštis jis

Na, matysime, ką jau tie 
prie alaus bačkos išrinkti 
tautininkų delegatai seime 
nuveiks.

Naujas būdas pinigams 
rinkti.

L. K. Darželio sąjunga iš
leido vadinamą “chain let
ter,” kuriuo manoma pada
ryti kiek pinigų darželio rei
kalams, jeigu tik visi steng
sis tą “chain” tęsti, kaip yra 
nustatyta, iš to bus naudos 
ir tų laiškų skleidėjams ir 
darželiui. Tokie laiškai jau 
gerokas laikas kaip yra 
praktikuojami tūlose para
pijose, ir jais yra padaryta 
pelno net po keliatą tūks
tančių dolerių. Taigi ir dar
želiui tą planą pasiūlė pir
mininkas adv. Chesnulis. 
Atrodo, kad bus pasekmin- 
gas.

Ruošiasi koncertui.
Balandžio 12 dieną pas p 

Krasnicką buvo susirinkę 
vietos veikėjai ir draugiją 
atstovai pasitarti ponios ( 
Wilkelienes koncerto rei- j 
kalais. Tas koncertas įvyks 
15 gegužės, Lietuvių salėj. 
Jis yra rengiamas pagerbi
mui Aldonos Wilkelis už ‘ 
jos darbavimąsi tarpe vie-' 
tos lietuvių. Kaip gera pia
nistė, ji visuomet patarnau- i 
ja lietuvių pramogose. Kon
certas žada būti labai geras. 
Taigi nepamirškite 15 gegu
žės atsilankyti lietuvių sa
lėm

Giving air-tight window tryout

Čia parodyta, kaip stropiai yra egzamihuojami ir bandomi nauji gaminiai. Šiais konku
rencijos laikais viskas turi but išbandyta pirma, negus bus pasiūlyta rinkai.

Į Examining -Ilk liosc Į

tai turėjom kompanijai mo
kėti po $2 už kiekvieną st-

lietuvių rašytoji 
is darbininkui Vj- 
senai suėjo 70 mt 
as. Vydūnas bevei 
ių išgyveno Maa 
ivoj, Tilžės miesk’ 
i jis mokytojai 
bar jam buvo ta
msi ja,, iš kurios ji 
o. Į politjkos daly 
kišdavo.
ias- visą savo aitra 
ndavo kilnų 
, žmonių tarpusaų 
Todėl atrodo lyt- 
sį-tyęiojimas, kai w 
Į seniėlį, prieš patį 
j jubiliejų! įdėjo 
i, visai net ' nepi 
kuo jis kaltinant# 
jį trumpą laiką Iii 
ijime, perkėlė į fe 
ą. Ir iki šiol nežili- 
kur, nei už ką V) 

lalinamas.
f > '

vos kai kurios W 
>s rengėsi iškilni® 
lėti Vydūno 70 
s jubiliejų. Kadanj 
biiiatas sėdi kalėj 
i minėjimą teko at 
ietuvos rašytojų $ 

norėda'ma prisidž 
•eitesnio Vydūno 1 
imo, išsiuntinėjo ę 
us raštus užsieiš 
ų draugijoms ir fe 
staigoms. 7^

Pigios rūšies politikieriai
Vienam savo editoriale 

Čalis išdrožė pamokslą adv. 
Bagočiui ir prašo, kad šis 
seime rezignuotų ir perves
tų savo vietą Laukaičiui. 
Visa tai išėjo iš to laiško, 
kurį Į). Bagočius parašė p. 
Laukaičiui. Man ir dauge
liui kitiems atrodo, kad p. 
Laukaitis pasirodė esąs pi- 
gips Pušies politikierius, kad 
griežtai privatinį laišką pa
davė fašistų spaudai, norė
damas pakenkti laiško au
toriui. O Bagočius tuo laiš
ku norėjo Laukaičiui padė
ti. Sako, tu apie SLA. labai 
mažai žinai, bet nori but 
prezidentu; taigi, jei tu bū
tum kartais, išrinktas, tai 
žinok, kokių sunkių proble- 

‘ mų prezidentui tenka sprę
sti. Buk pasiruošęs iš kalno, 
kad nesukluptum.

Na, o ką padarė iš to Lau
kaitis? Paskelbė “Vienybė
je” melą, buk Bagočius už
leidžiąs savo vietą' jam, 
Laukaičiui. Reiškia, už Ba- 
gočių nebalsuokit.

Ar tai ne pigios rūšies po
litika? šitokia p. Laukaičio 
politika pasipiktino ne vie
nas doras SLA. naiys.

Kas ducda fašistų “Sargy
bos” propagandai pinigų?

Atėjus SLA. viršininkų 
rinkimams, musų kolonijoj 
paplito fašistinė “Sargybos 
Bokšto’’ propaganda.
siems SLA. nariams buvo 
prisiųsta “Tėvynės”
sais į namus pu pluoštą fa
šistinių lapelių ir gatavos 
balsavimo blankos, su iš
braukytais pažangiųjų kan
didatų vardais. To fašisti
nio šlamšto buvo prisėtos 
visos lietuvių salės ir net vi
sas Millbury streetas primė
tytas lapelių su “trafiko tei
sėjo” ir kitų fašistų veidais. 
Žmonės juos mindžiojo, 
spiaudė ant jų ir juokėsi.

------------------ i—Klausimas kįla, kas visą 
giujų, būtent, p. Vaišnorie- šitą propagandą apmoka? 
nę. Taigi musų kolonija bus Juk visa tai turėjo kainuoti 
gausiai seime atstovauja-, didelius pinigus! Išsiunti
mą, nes 14 kuopa irgi išrin- nėti visiems SLA. nariams 
ko keliatą atstovų, tik jie iš tik po vieną laišką reikia 
maišytų srovių. apie $450.00 pašto ženkle

liams. O kur klišės, popiera, 
spauda, ekspedicija, brau
kymas pažangiųjų kandi
datų pavardžių iš balsavi
mo bląųkų? Žinoma, adre
sus ‘T’ėVynės” ponai pada
vė fašistams už dyką, nors 
konstitucija šitokį šmugelį 
aiškiai draudžia. Bet dar
bas, pašto lėšos ir medžiaga 
turėjo kainuoti milžinišką 

;_____ sumą pinigų. Kas tuos pini-
panelė ^Kaskas (Kat. Rus jiems sudėjo? Ir kokiais 

kauskaitė) čia dainavo, per tikslais tokios išlaidos yra 
-----  ----- daromos? Nejaugi “Vieny

bė” su Deveniais ruošiasi 
'naujų paskolų iš SLA. iždo 
■ prašyti, jeigu fašistai taip 
stengiasi tą iždą paimti i sa- 

?aJ.au vo rankas? |

Vi-

adre-

kuopos nariai gavo slaptų reiko dieną, nes dėl streiko 
nurodymų, kokius delega- .0 turėjusi tiek nuostolių, 
tus siųsti i SLA.'seimą. Jie Bet niekas nepaiso musų

SLA. 136 kuopa išrinko pa
žangiuosius delegatus.
SLA. 136 kuopa turėjo 

savo mėnesinį susirinkimą 
13 balandžio ir svarstė daug 
svarbių dalykų. Tarp kitko 
ir delegatai buvo renkami 
į seimą. Išrinkta du, ir abu
du pažangiųjų pusės, bū
tent, p. Dorothy Jarus ir 
Jurgis Žebrys.

SLA. 362 kuopa taipgi 
išrinko delegatą iš pažan-

Operoj dainavo Katkau- 
skaitė.

Nors žinia jau suvėluota, 
tačiau norisi paminėti, kad 
čia lankėsi Metropolitan 
Operos artistė Katkauskai- 
tė. Clevelajido Liėt. Moterų 
Kliubas buvo surengęs jai 
gražų priėmimą Park Lane 
Villa viešbuty. Dalyvavo a- 
pie 40 svečių. Operą, su ku
ria i z" -

pora vakarų aplankė 
63,000 žmonių.

UVOS VALDŽIOS 
.OS KITOMS VAI

STYBĖMS.
artiniu laiku Lietu” 
os skolos kitoms vii 
s yra tokios (skaito 

srikai .... 47,898$ 
gijai ......... 135$
rijai ......... 2393’
klijai ......... 3,328#
ncuzijai  1,198, S 
dijai ;....... 25,738#
s skaitlines padu^ 
ivos Žinios.”

SLA. 14 kuopoj taip pat 
nešvari poltika.

SLA. 14 kuopos politikie
riai džiaugiasi, kad jiems j 
pavyko išrinkti delegatais į 
seimą savo plauko žmones. 
Viskas butų tvarkoje, jei su
sirinkime nebūtų buvę pa
naudota labai pigių pohti- 
kieriškų triksų. Prasidėjus 
balsavimui, užpakaly jau 
laukė bačka alaus, tai nebu
vo laiko apie kandidatus nei 
svarstyt. Tokiomis aplinky- 
bėfnis jie rinko tuos, kurie 
jiems buvo pasiūlyti rinkti.

Komaras rašo.
Šiomis dienomis r------

laišką nuo žinomo ristiko , 
Juozo Komaro. Jis apvažia-' Žinoma, susipratusių SLA 
vo kone visą pasaulį per pe
reitą keliatą metų. Dabai 
randasi Šveicarijoj. Juozas 
siunčia gerų linkėjimų vi
siems savo draugams ir pa- 
žįstamiėms Amerikos lietu
viams. Apie grįžimą į Jung
tines Valstijas nieko nesa
ko. Po tas pačias šalis važi
nėja ir kitas daugeliui ame- , 
rikiečių žinomas ristikas, 
Karolis Požėla.

Po Velykų Lietuvių salėj 
vėl prasidės vakaruškos kas 
penktadienį. Kas mėgsta 
pasišokti ir linksmai vaka
rą praleisti, galės atsilanky
ti penktadieniais.

Jonas Jarus.

Rašto Istorija. Pagal A B Schnitzerj 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu bildu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštų kiekviena žmonių tau- j 
ta ir tt. Chicago. 1905, pusi. 304. I 
Apdaryta '.

tus siųsti į SLA.’ seimą. Jie Bet niekas nepaiso musų 
aiškina, kad reikia . siųsti 'nuostolių, kuomet kompam- 
kuodaugiausia “savų” dele-!ia neduoda dirbti arba ne- 
gatų. Bet rimtesni nariai damoka už darbą. I astrei- 
tam pasipriešino. Sako, kayę kelias dienas, turėjom
daugiau delegatų, tai busje’B ir prašyti, kad priimtų p 
tik daugiau triukšmo seime!j d-arbą. lai tnkia čia s;un 
ir kuopai kaštuos daugiau padėtis. J. Cums. kiečių dolerių,
pinigų, o naudos iš to vis- 
tiek nebus. Taigi didžiuma!
ir atmetė valdybos pasiuly- SLA. 102 kuopa pasisakė , von savo dolerių įvairiems 
mą siųsti 5 delegatus, o iš-į pažangiuosius. fondams, bendrovėms ir ko-
rinko tik du, kaip jie sako, — ----- ” 1...... 1;-A—
“gerus vyrus,Smetonos 1 
garbintojus.

Gaila, kad Susivienijime 
vėl atgijo politikavimo dva
sia, kuri tiek daug žalos yra 
pridariusi praeity. Politikie
riai dabai- kuopų susirinki
muose nesirūpina organiza- j 
cijos gerove, o tik žiuri, j 
kaip pravesti savo “sky-1 
mus” ir kaip išniekinti ki-1 
taip galvojančius organiza- i 
cijos narius. SLA. narys.

HAVERH1LL, MASS.

Atsišaukimas į lietuvių vi- I organizacijose bei laikraš- 
suomenę. ’

Mes, Detroito lietuvių or
ganizacijų 'išrinkti atstovai, 
laikytoje šių metų 25 vasa
rio konferencijoj, svarstė
me Miko Petrausko fondo 
klausimą. Konferencijoj 
buvo raportuota, kad yra 
gautas iš Lietuvos nuo Pet
rausko fondo komiteto at
šaukimas, kuriuo amerikie
čiai yra kviečiami prisidėt 
prie Lietuvoje Įsteigto Pet
rausko fondo aukomis. (J 
tasai Kaune esantis komi
tetas žada išleist “žymes 
nius M. Petrausko kurinius, 
pastatyt jam paminklą 
(biustą) prie Valstybės Te
atro rūmų Kaune, Įsteigti 
■ tįpendijas gabiems muzi
kai lietuviams” ir tt.

I Mes, vienuolikos organi
zacijų atstovai, visapusiškai 

’ apsvarstę tuos klausimus, 
į nutarėme:

1. Dėl daugelio svarbių 
priežasčių, kurių čia neaiš
kiname, mes nesutinkame, 
nesidėsinie ir neremsime to 
Kaune Įsisteigusio Miko Pe
trausko vardu Fondo Komi
teto.

2. Kaune susidaręs Miko 
Petrausko vardu Fondo Ko
mitetas turi teisę ir gali vei
kti savistoviai, visai atskirai 
nuo Amerikos lietuvių. Su 
Lietuvos valdžios pagelba 
(jie toji valdžia sutinka su 
M. Petrausko gyvenimo 
darbais ir visais jo kuri
niais) tasai komitetas gali 
pastatyt Lietuvoje puikiau
sius paminklus ir be ameri-

’ , nes Ameri- 
ikos lietuviai ir taip jau yra 
labai daug nusiuntę Lietu-

įčių redakcijose.
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų Laikinas komite
tas:
Pirm. Marija J. Kemešienė, 
Seki’. Kazys Būtis, 
Sekr.-Ižd. M. J. Masys.

balsavo už 
kandidatus į SLA. centro 
viršininkus. Daviniai tokie:

Bagočius—24 balsai. 
Laukaitis—1.
Mažukna—23. 
Bukšnaitis—2.
Miliauskas—21. 
Vinikas—4.
G ugi s—20. 
Trečiokas—1. 
Simokaitis—1.
Mikužiutė—22. 
Marcinkevičius—19. 
Mockus-—7. 
Kerševičius—2.
Urbonas—1. i
Dr. Stanislovaitis—-22. 
Dr. Biežis—3.
Susirinkime iš viso buvo 

ja, bet kas iš to, kad negali- 25 nariai. Delegatų į seimą 
ma streikuoti, o be streiko kuopa da nerinko, bet rinks 
negalima nieko išreikalau \ 4 gegužės susirinkime.
ti. Sykį buvom sustreikavę,1 S. Uždavinis.

MINDEN, W. VA.
Iš angliakasių gyvenimo.
Pas mus čia kitokios pra

monės nėra, kad tik anglies' 
kasyklos. Anglikasiai dirba 
tik po 3 ar 4 dienas į dvi1 
savaites, todėl gyvenimas! 
labai sunkus. Nors yra uni-

narių šita propaganda ne
paveikė, bet neišmanėlius 
ji apgavo. Daugelis tokių 
atsinešė į mitingą jau gata
vai fašistu išpildytas baisa-' 
vimo blankas. Todėl 318 
kuopoj fašistai rinkimus 
laimėjo didede balsų dau
guma. ,/

Fašistai agitavo už saviš
kius ir žodžiu. Aiškino, kad , 
reikia balsuoti už visus nau
jus kandidatus (jie visi fa-' 
šistai), tik Mockus ir Vini-Į 
kas turi pasilikti tie patys,1 
nes jie tai jau nepamaino- į 
mi.

Man rodos, kad šitokie ’ 
balsavimai nėra legalus ir 
turėtų but atmesti. Juos rei- j 
kia apskųsti, kaip neteisė-] 
tus balsavimus.

j Fašistai ruošiasi ir SLA. j 
$2.50 seimą užkariauti. Musų |

,, „y a mn i mitetams, iš kurių lietuviuMusų SLA. 102 kuopa visuomen’ė( o ypač ameri: 
pažangiuosius ^ie^įai neturėjo jokios nau-

©19J8, P-P Corp.
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GERAS senas Blue 
Ribbon maltas per 
ilgus metus nustato 
pirmenybę visados 
duodamas pilnus 3 
svarus tyro maistin
go, gero Blue Ribbon 

užtikrina au
kštą kokybę 
visados.

v t

weight

^ALT EXT

BLUE RIBBON MALT

OAK FOREST, ILL.
Kaip gyvena prieglaudoj 

lietuviai.
Oak Forest yra vieta, kur 

randasi Chicagos miesto 
prieglauda visokiems pa
vargėliams. Čia yra ligoni
nė, beprotnamis ir kalėji
mas. Kaip čia žmonės gyve
na, turbut nedaug kas žino. 
Čia baigiasi gyvenimo ke
lias visiems musų broliams 
ir seserims, kurias likimas 
čia atveda. O musų lietuvių 
čia yra gerokas skaičius. Ir 
visi mes čia Įdomaujame 
lietuvių visuomenės veiki
mu, gaudome iš laikraščių 
žinias didžiausiu smalsumu. 
“Keleivis” ir čia yra Įdo
miausia žinių šaltinis. Visi 
čia jo laikia. Taigi aš svei
kinu “Keleivio” redakciją 
ir administraciją, linkėda
mas joms tarnauti musų 
bendriems reikalams ir to- 
liaus.

Čia yra tokių senukų, ku
rie vaikščioja dviem laz
dom pasiremdami, bet ir į- 
domauja, ką rašo lietuvių 
laikraščiai, 
ma musų žmonių 
prieglaudos sienų, 
nukai turėtų but 
musų jaunuoliams.

Čia yra lieutvių, kurie ne
gali ir paeiti. Jie buvo su
žeisti ir atvežti čionai už
baigti savo gyvenimą. Jų li
kimas apgailėtinas. Laisvėj 
būdami jie turėjo pažįsta
mų ir draugų, bet kaip teko 
čionai, visi juos užmiršo. 
Jie gauna’pakinką tabakos 
į sąvaitę,- tai ir visas jų su
raminimas.

Gyvendamas prieglaudoj 
negali perdaug skųstis, nes 
tuoj užtai baudžia ir pasa
ko : jei nenori čia būti ir 
dirbti, tai mes surasime tau 
vietą kur pipirai auga.

Kas mano, kad gyveni
mas čia rojus, tas klysta. 
Rojus gal tik valdininkams 
arba viršininkams, bet ne 
pavargėliams. Visas musų 
džiaugsmas buna tada, kai 
pamatom atvažiavusių iš ' 
Chicagos geraširdžių mo
terų, kurios atveža kartais 
ir šiokių tokių dovanų. Tai
gi mes, žilagalviai seneliai, 
tariam nuoširdi! ačiū toms 
gerbiamoms Chicagos lietu
vių moterims ir vyrams, ku
rie nors retkarčiais mus 
aplanko ir suramina.

Ignas Rainis.

kas yra veikia- 
už šios 
Šitie šė

pa vyzd is

dos.
3. Amerikos lietuvių pa

žangioji visuomenė, kuriai 
Mikas Petrauskas labai 
daug dirbo, didžiai Įvertina 
jo nuopelnus, ir todėl mes, 
detroitiečiai, nutarėme da
ryti žygius išleisti Miko Pet
rausko kurinius, išleisti tei
singą jo biografiją ir pasta
tyti jo paminklą (biustą) 
Amerikoj, Clevelando mie
ste, lietuviu kultūros darže
lyje, prie Dr. Basanavičiaus 
paminklo.

Tačiaus mes, detroitiečiai, 
darome tik sumanymą, bet 
anaiptol mes vieni nesiim-. 
sime to darbo, nes tai dar
bas labai didelis.

Dėl to mes atsišaukiam į 
plačią lietuvių visuomenę 
Amerikoje ir kviečiame ap
svarstyti ši musų sumany
mą ir pasisakyti šiuo klau
simu laikraščiuose.

Taip pat kviečiame 
laikraščių redakcijas 
reikšti savo nuomones 
reikalu per savo redaguoja
mus laikraščius. Mes mano
me, kad laikraščių redakci
jos pritars šitam sumany
mui. Tu organizacijų valdy
bas, 

I prie užmanyto darbo, pra- .. .....  ___ __
ŠOme pranešti apie tai laiš- kis. Knym didelio formato, 1ORC nusl 
ku musu laikinam Komite- dau^be paveiksiu visokių tikėjimų 

. , v v. , tt- dievu, dievaičiu, relikvijų, bažnyčių,tui sekančiu adresu: K. Bu- sventinyč ių ir tt. Gražiais tvirtais ap- 
tis, 3048 Roosevelt .avė., Chicago, 1914, pusi. iorb. 
n \ -L w i Kaina.................................................$7 00Detroit, Mich.

Detroitiečių laikinas ko
mitetas, turėdamas žinių. 

I kurios kolonijos bei organi
zacijos. prisideda prie už
manyto darbo, paskelbs vis
ką laikraščiuose, ir tada ga
lėsime steigti pastovų Na-' 

]cionali Komitetą. Bet tasai 
'Miko Petrausko Fondo Ko
mitetas turės but išrinktas' 

; tokis, kuriuomi galėtų pasi
tikėt visa pažangioji lietu- 

iviu visuomenė Amerikoje. 
| Mes pasitikime, kad šitas 
musų atsišaukimas ras pri
tarimo kitų miestų lietuvių

ir
pa-
tuo

Spring Valley, HL—Ka- 
daisia čia buvo labai gyvas 
darbininkų judėjimas ir 
puikiai gyvavo skaitlinga 
lietuvių socialistų kuopa. 
Dabar gi miestelis apmiręs, 
kaip negyvas.

Andrius Gustaitis.

kurios nutars prisidėt Tikėjimu Istorija. Parašė P D. Chan- 
tepie de )a Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau-

avė.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGfiRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirby'sčlų ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17. Balandžio 27 d., 1938.

' " “■J|Xrrnr*gT? t

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu Į

Austrijos Darbininkai Kalbėjo 
Ir... Paskutini Kartą

Keliatas Patarimu Farmeriam Na 17. Balan

Inioš
KUN. JAN1L

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!...

—Sveikas-sveikas, tėve! 
Pasakyk, kur buvai po Ve
lykų prapuolęs?

. —Sirgau, vaike.
—Turbut perdaug gyva

tinės patraukei?
—Jes, Maike, nuėjau pas 

zakristijoną, tai ant zgryza- 
tos truputį užpylėm.

—O ka reiškia “zgryza- 
ta?!’

—Tai didelis smutkas, 
vaike. .

—Bet per Velykas geri 
katalikai džiaugiasi, tėve, 
kad Kristus iš numirusių 
prisikėlė. Koks gi tau nusi
minimas?

—Mane prispaudė dide
lė tužba, vaike, kad per Ve
lykas šventas tėvas paskyrė 
palioką Lietuvos šventuoju.

—Gal jis to užsitarnavo.
—Jes, sako, kad caro ka

zokai jam gyvam skūrą nu- 
bielijo; ale valuk to juk ir 
skauda širdį, kad Lietuvos 
patronas bus netik palio
kas, bet da ir nubielytas! į 
ką gi tai padabna, Maike? 
Juk visas svietas iš to juok
sis... Tegul tokį skirtų pa
tiems paliokams šventuoju; 
kam mes turim pliką mozū
rą šlovint?

—Bet danguje tautų nė
ra, tėve; juk ir kiti šventieji 
ne iš lietuvių, o bet gi lietu
viai katalikai juos garbina 
kaip saviškius.

—Seniau, Maike, musų 
tauta nebuvo apkrikštyta, 
tai ir šventųjų negalėjom 
turėti. Ale dabar juk turim 
ir mes pasižymėjusių vyrų. 
Ve, kodėl nepakelti į Lietu
vos patronus pralotą Ol
šauską, kuris dėl niekam ne
vertos bobos tiek daug nu
kentėjo? Juk tai regli mu- 
čelninkas, Maike! Geresnių 
ir Biblijoj nerasi. O jeigu 
jau reikia kaneč tokio, ką 
nuo caro kazokų nukentėjo, 
tai juk ir lietuvių ne vieną 
jie užkatavojo. Per Kražių 
skerdynę musų žmonių 
kraujas upeliais bėgo. O ar 
yra nors vienas kražietis į 
Visų Šventų litaniją įrašy
tas? Nausa! Tai vot, Maike, 
valuk ko zgryzata man šir
dį ėda!

—Tėve, tu perdaug rūpi
niesi menkniekiais.

—Čia, Maike, ne baikos.
—Vištiek, tėve, dangus 

dėl to šventojo nesugrjus. 
Pasauly yra daug svarbes
nių įvykių, ir tai tu jų ne
matai.

—Tu, Maike, nežinai, 
kiek tas padaro musų tautai 
iškados. Ve, Čikagoj gyve
na mano senas frentas, ku
ris turi 15,000 dolerių susi-

čėdijęs. Nesenai gavau gro- 
matą, kad jis pastanavijęs 
šitą skarbą atiduot Dievui 
ant apieros. Ale kai]) dabar 
išgirdo, kad musų tautos 
paslas dangaus karalystėj 
bus paliokas Babola, tai tik 
špygą parodė, ir dac oi.

—Ir gerai padarė, tėve. 
Kol žmogus gyvas, pinigai 
jam pačiam reikalingi. Jei
gu jis $15,000 susidėjo, tai 
gero gyvenimo negalėjo tu
rėt. Taigi nors dabar tegul 
gerai pavalgo.

—Tfu, Maike! Ant tokios 
šnektos, tai tik nusispiaut!

Jau 58,000,000 Metų, 
Kaip Žmogus Gy

vena.
Pasiremdami žemės iška

senomis, senovės tyrinėto
jai iki šiol buvo nuomonės, 
kad žmogus atsirado žemės 
paviršy ne 6,000 metų at
gal, kaip bažnyčia aiškina, 
bet apie 2,000,000 metų at
gal. Dabar tačiau rasta įro
dymų, kad jis yra da senes
nis. Pittsburghe buvo aną
dien Amerikos Antropolo
gų Draugijos suvažiavimas, 
kuriam Peipino Medicinos 
Kolegijos profesorius Franz 
Weidenreich patiekė moks
linį ranortą, kad netoli Pei
pino (Kinijoj) nesenai iš
kasti suakmenėję žmogaus 
kaulai liudiją žmogų gyve
nus žemės paviršy 58,000,- 
000 metų atgal. Tai yra, jau 
tada musų botis buvo atsi
skyręs nuo beždžionės.

VALENCIJOJ FAŠISTAI 
UŽMUŠĖ 50 ŽMONIŲ.
Madrido žiniomis, fašis

tiški žmogžudžiai pereit? 
nedėldienį užpuolė orlai
viais Ispanijos lojalistų mie
stą Valenciją ir pradėjo mė
tyt bombas. 50 žmonių bu
vę užmušta ir apie 200 su
žeista.

JAPONAI UŽMOKĖJO 
AMERIKAI $2214,007.
Pereitą savaitę Japonijos 

valdžia užmokėjo Amerikai 
$2 214.007 kaip atlyginimą 
už paskandintą šios šalies 
karo laivą “Panay” ir ap
šaudymą trijų kitų laivų. 
Japonijoj šita žinia slepia
ma nuo visuomenės.

CODREANU GAVO 6 MĖ
NESIUS KALĖJIMO.
Cornelius Codreanu, Ru

munijos tautiškųjų fašistų 
vadas, gavo 6 mėnesius ka
lėjimo užtai, kad ruošė są
mokslą prieš klerikališkujų 
fašistų diktatūrą. Fašistai 
fašistus smaugia.

Rašo Madeleine Jacob. j
Buvo ketvirtadienis. Gelž- ] 

keliečių būstinėje, Eisen- 
bahnerheime, Margareten- 
guertelio distrikte, didžiojo 
pučo išvakarėse kavinės sa
lėje susirinko trys šimtai 
Vienos metalo darbininkų 
įgaliotinių.

Gatvėje, tą valandą, kai 
baigiasi darbo diena, vyra
vo džiugesys, kaip sapne— 
tiek jis buvo tapęs neįpras
tas, atėjęs nelauktai.

Ar nepaskelbė vakai 
šušnigas, kad sekantį sek
madienį bus plebiscitas? 
Dėl jo rezultatų abejonės 
nebuvo: jis reikš nacional- 
socializmo sutriuškinimą. 
Darbo klasė eis išvien su 
“Patriotiniu frontu” prieš 
nacius.

Kuomet teko pergyventi, 
kaip buvo parblokšta so
cialdemokratija ir staiga 
matai vėl atgimstančią viltį, 
jauti tokį susijaudinimą, to
kį džiaugsmą, kad sunku 
jis kaip reikiant išreikšti.

Prieš atidarant tą nepa
prastą mitingą, padaroma 
keliatos sekundžių tyla, pa
gerbti atminčiai Vienos 
draugų, žuvusių už laisvę 
1934 metais ir Ispanijoje.

Kai kurie kalbėtojai ša
lia socialdemokratų parti
jos ženkliuko prisisegę rau
doną—baltą—raudoną “Pa
triotinio fronto” kaspiną.

Jie atprato nuo tribūnos. 
Jie jaučiasi nerangus, ne
randa žodžių. Jie norėtų 
greičiau viską pasakyti ir— 
nežino ką. Per keturis me
tus, kai Dollfussas privertė 
juos nutilti, kai ir šušnigas 
toliau laikė jiems užčiaupęs 
burną, jie tylėjo. Šiandien, 
turėdami žodžio teisę, jie 
nebemoka ja naudotis.

—Draugai, tarė vienas 
jų, užteks žodžių, reikia 
darbų, šušnigas kreipiasi 
šiandien į mus todėl, kad jis 
žino, jog patrankos, kurios 
sudraskė musų draugų kū
nus, musų dvasios neišnai
kino. Ne. Socialdemokrati
ja nemirė. Pavojaus valan
dą šušnigas atsimena, kad 
mes esam respublikonai pa
triotai. Draugai, naciai yra 
apsiginklavę. Jus žinote, kai 
tam tikri dideli ginklų fab
rikai jiems padeda...

Iš tikrųjų, dieną prieš tai 
viename darbininkų vago
ne aš sužinojau, kad Man- 
delio fabrikas, Austrijos 
Krupas, kurio savininke, 
beje, yra žydė, nepasvyra
vo išlipinti ant išorinio fab
riko muro skelbimo: “No
rintieji įsirašyti į nacional
socialistu partiją turi kreip
tis čia.” Darbininkai nuplė
šė skelbimą. Direkcija užli
pino kitą.

—Draugai, sako toliau 
kalbėtojas, mums gintis rei
kia gauti ginklų.

—Ar žinot, į ką mes da
bar panašus? Mes panašus 
j Vilhe’mą Telį, kuris pada
rė tai, ką jis tik vienas tega
lėjo padaryti: šuolį j laisvę.

Mes dabar irgi turime pa
daryti tą šuolį. Pirmyn! 
Sekmadienį mes balsuosime 
už šušnigą, tai reiškia — 
prieš nacius. Reikia išgel
bėti kraštą. Musų valanda 
pagaliau atėjo.

Šalia manęs, prie tribū
nos, jau beveik visą valan
dą stovi simpatingo veido, 
kokių penkių dešimtų metų 
vyras, prašydamas žodžio. 
Jis drovisi ir baisiai susijau
dinęs, kuomet jį pagaliau 
gauna. Jo rankos dreba.

—Brangus draugai, aš ir
gi noriu tarti savo žodį. Aš 
ilgai neužti-uksiu. Štai: aš 
taip džiaugiaus, kad mes čia 
visi susirinksime, kad norė
damas jus pagerbti ir at
švęsti tą dieną, aš eidamas 
čia apsivilkau savo išeiginį 
drabužį...

Jis negalėjo baigti. Ova-I 
ei jos užslopino balsą. Jis' 
nužengia į salę ir skuba iš
eiti, kad paslėptų ašaras, 
susijaudinęs, jaudindamas 
kitus.

Miesto centre naciai de
monstruoja ir šaukia, paty
čioms: “Heil Schuschnigg! 
Hoch Moskau!” Tuo tarpu 
kitame šaligatvy “Patrioti
nio fronto” šalininkai šau
kia “Rot-Weiss-Rot bis an 
den Tod!” Praeina darbi
ninkai ir susitikdami vienas 
kitą sveikinasi: “Freund- 
schaft!”
Po keliatos valandų viskas 

baigėsi...
Baigėsi viltys. Baigėsi 

Austrija. Po keliatos valan
dų prasidėjo kratos, areštai. 
Plebiscito nebuvo. Krašte 
buvo vokiečių kariuomenė 
ir vokiečių policija.

Aš užėjau pas vieną man 
pažįstamą moterį, karštą 
“Patriotinio fronto” narę, 
be to ir legitimistę. Su ja 
buvo jos sūnūs. Jie buvo 
parblokšti.

Aš pažinojau jį anksčiau, 
būnant jam Heimwehre. 
Šiandien, susiėmęs ranko
mis galvą, jis sakosi nusi- 
žudysiąs. Jis nesutiksiąs bū
ti antrosios rūšies pilietis.

—Pirmiau, atsimenat, sa
kau aš jam, kai jus perse- 
kiojot socialdemokratus, 
kai darėte iš jų antrosios 
rūšies piliečius? Atsime
nat? Jie nesiduoda šiandien 
parbloškiami. Aš žinau to
kius, kurie jau reaguoja ir 
pasirengę veikti.

Bet jis:
-—Taip, ,bet aš turėjau fa

šistinį idealą.’ O dabar fa
šizmas atsigrįžta prieš ma
ne. Ar jus suprantate dra
mą?

_ -d
Su bėgančiaisiais.

Francuzijos konsulate į- 
vykę, sako, širdį draskan
čių scenų. Vokiečių emi
grantai, gyvenantieji Vie
noje, atėjo prašyti vizos, 
kad galėtų pervažiuoti pro 
Šveicariją, nes Šveicarija 
nepraleidžia pro sienas, jei 
neturi sau vizos į Francuzi- 
ją. Teko, deja, atsisakyti ją 
išduoti ir nelaimingieji grą- 
siiio nusižudysią konsulo 
akyse.

Mažne visi Hotel Impe; 
rial klijentai apleidžia jį, 
nes pradeda plaukti vyriau
sybės svečiai. Aštuntą va
landą vakaro prasidės 
triumfalinė manifestacija. 
Nuo penktos valandos ren
kasi grupėmis jaunimas, 
vaikinai ir mergaitės.

Vokiško organizuotumo 
stebuklai: per keliatą va
landų visas šis jaunimas jau 
apmundiruotas. Kiekviena 
mergaitė, kiekvienas vaiki
nas gavo uniformą. Sunk
vežimiai lėktuvai, trauki
niai atvežė apdarus, nakties 
metu. Kai kurie Vienos siu
vėjai sutiko net dirbti br 
poilsio ištisą narą, kad pa
gamintų uniformas tiems, 
kuriem-: gatavų neužteko 
Taigi, penktą valandą vi
sas jaunifn'as, mergaitės — 
mėlynu šyarku, baltom ko
jinėm, juodais batukais: 
vyrai—juotĮpm arba pilkom 
kelnėm, bežiniu trumpu 
švarku, buvo jau pasirengę 
žygiuoti į Vieną. Vokiečia1’ 
numatė v;ską. net tą smulk
meną. apie kurią jie vieni ii 
tegalėjo pagalvoti.

Prie Vakarų stoties, var
tų j Francuziją. žmonių su
sikimšimas ypatingai dide
lis ir kiekvienas automobi
lis. atgabenąs bagažą arba 
keleivius, yra objektas kri
tikos, kuri reiškiama arba 
šūkaujant arba dainuojant 
patriotines vokiečių dainas.

Prie bufeto, kur užkan
džiauja emigruojantieji — 
tyla, nors salėje pilna žmo

nių. Kalbamasi patylomis. 
Apsimeta vienas kito nepa
žįstą, o kuomet tenka vis 
dėlto būti pažįstamiems, sa
koma: “Aš vykstu truputį 
atostogų,” tiktai nenurodo
ma kur.

Mąn pavydi, kad aš fran- 
euzė, tie, kurie bėga abejo
dami, ar jų dar neareštuos 
pakelyje.

Po to prasideda begalinė 
kelionė. Traukinys kimšti- 
nai prikimštas. Yra bent 
šimtas—politiniai emigran
tai. Aš matau, kad keliatas 
man pažįstamų, bet jie daro 
ženklus, kad verčiau jų ne
pažinčiau. Siena, Feld- 
kirche prasideda patikrini
mas, kuris tęsiasi keturias 
valandas. Keturios valandos 
kratymo, griežčiausios kon
trolės, apklausinėjimo, tar
dymo. Keturios valandos, 
per kurias mes uždaryti va
gonuose ir saugojami. Mo
terys išrėdomos muitinėje. 
Man kaip franeuzei, žino
ma, jokių kliūčių nedaro. 
Francuzijos pasas — iš visų 
gerbiam'iausiaš.

Mes tik ką pravažiavome 
Trolį, kur svastikų ant sto
gų arba languose buvo reta. 
Bet visą kelią, iki pat Švei
carijos, net kaimų vaikai 
buvo sumobilizuoti, kad 
pravažiuojant traukiniui 
šauktų, ranką iškėlę: “Hei. 
Hitler.”

Darbas atliekamas ge» 
ra i.

Vienas mano kelionės pa 
žįstamas, vienietis, užmer
kė akis, paskui man staiga 
sako:

—Aš nepajėgiu net izo
liuotis, užmerkdamas akis. 
Visą laiką tebematau Vieną 
ir svastikas ir iš proto ei
nančią minią. Kaip jus ma
note, ar pabusiu aš kada?

Tai štai kaip aš mačiau 
mirštančią Austriją. Štpi 
kaip aš mačiau mirštančią 
Vieną.

Viena, raudonoji Viena, 
mirė.

Dabar ten reakcijos re
porterių eilė. Rudoji Viena 
ju laukia. Verte V. K. 
2(“L. Ž”)

AMERIKIEČIŲ LIETU
VIŲ DAINELĖ.

Puški, švelnus vėjali, 
Neški musų balselį 
Ten, už vandenų, toli, 
I musų tėvų šalį.
Kur nuskriausti žmoneliai, 
Musų mylimi broliai, 
Kenčia nelaisvę ligšioliai, 
Kaip pagauti paukšteliai. 
Dykaduoniai nesnaudžia, 
Visokias pinkles audžia, 
Prakilnius darbus draudžia, 
Savo prievartą skleidžia.
Ką tik gali sau traukia, 
Ir valstybinę maukia, 
O prislėgti ten šaukia, 
Musų pagelbos laukia.
Mes privalom jiems padėt, 
Reikia tik norėt, norėt, 
žodžiu-darbu prisidėt 
Ir pagelbą siuntinėt.

Prisiuntė J. P. Dadėlis.
NAUJA LIETUVIŲ 

DAINA.
Stokim už tėvynę, 
Gelbėkim savus;
Hydra hitlerinė
Taikos pulti mus.

Lenkai Vilnių engia, 
Brolius mus kankina;
Hitleris spąstus rengia— 
Tatai visi žino.

Lietuvos žandarai, 
Liaukit brolius šaudę, 
Pikčiau negu carai 
Pilką liaudį skriaudę.

Reikia jau suprasti 
Tiesą, žmoniškumą, 
Ir kartu atprasti 
Savarankiškumo.

Oi, laikas pabusti, 
Visiems atsiminti, 
Kad reikia subrusti 
Ir tėvynę ginti.

Prisiuntė J. P. Dadėlis.

Viščiukų šiurplige.
Keli metai atgal pasiro

dė nauja viščiukų liga, ku- i 
rią Harvardo medicinos mo-1 
kykla pavadino šiurpulio 
epidemija. Iš pradžių ji bu-| 
vo labai reta, bet kas metai 
reiškėsi vis daugiau, b šį pa
vasarį žada virsti tikra epi
demija.

šiurpligė pasirodo dau
giausia >, pas mažus viščių-' 
kus, huo 3 dienų iki 6 są- 
vaičių amžiaus. Daugiausia 
viščiukų apserga iki 3 sa
vaičių. Visų pirma viščiukai 
išrodo pavargę ir nenori
bėgioti. Daugiausia tupi 
vietoj. Vėliau jie jau nebe
gali prieiti prie lesalo ii 
vandens. Galų gale jie visai 
netenka kojų ir pradeda 
stipti badu arba buna kitų 
viščiukų užmindžioti. Nu
gaišta apie 50 nuošimčių.

Kitas šiurpligės ženklas 
yra tas, kad viščiukas išro
do šiurpulio purtomas. Dre
ba jo galvukė ir kaklas. Y- 
pač tas drebėjimas pasireiš
kia išgąsdinus viščiukus ai 
kitaip jų ramybę suardžius.

Ekspertai pataria susir
gusius ta liga viščiukus su
naikinti ir sudeginti, nes ki
taip liga gali labai išsiplėto
ti ir pasiekti da sveikus viš
čiukus.

Jeigu susirgę viščiukai 
pasveiksta, tai jie gali iš
augti kaip ir kiti, bet laikyt 
juos esą nepatartina, nes jie 
nebusią labai naudingi.

Kadangi šita liga yra 
nauja, tai kol kas da moks
las nėra patyręs nei kokiu 
budu ji atsiranda, nei kaip 
ją gydyt. Todėl jei kas siū
lytų vaistų ar kokio nors 
specialaus lesalo, ūkinin
kams patartina tokių “dak
tarų” neklausyti ir nieko iš 
jų nepirkti.

Harvardo universiteto 
mokslininkai sako, kad tuo 
tarpu geriausia būdas yra 
toks: susirgusius viščiukus 
tuojau sunaikinti.

nūs, - tai dabar jau laikas'. 
Juos reikia sodinti saulėtoj 
vietoj ir apačion įmaišyti 
medžio pelenų.

Patarimai Mecha
nikams,

Klijai metalams ir stiklui 
klijuot.

Geriausi klijai geležiniams, 
stikliniams, akmeniniams ar 
porcelianai klijuot yra daromi 
iš šelako ir terpentino. Jų gali
ma nupirkti gatavų (angliškai 
vadinasi: Shellac Cement), bet 
galima pasidaryki ir namie.

Dabar geras laikas sodin
ti rožes, kurios parduoda
mos da neišsprogusios. Ža
liuojančias vazonuose ro
žes sodinti lauke da per 
anksti, geriau bus apie ge
gužės mėnesio pabaigą.

Bijūnai, irisai ir kitokie 
žieminiai žolynai dabar ga
lima padalyti į kelias dalis 
ir iš vieno kelmo padaryti 
keliatą.

Žirniai mėgsta vėsų orą. 
todėl juos galima sėti dar
žuose jau dabar.

Balandžio pabaigoje ga
lima jau sėti burokus, salo
tus ir ridikučius.

Dabar geriausias laikas 
sodinti evergrynus.

Kas mano sodinti jurgi-

Nupirk sauso šelako ir ant Ifen- 
gvos ugnelės .ištirpink jį. TUo- 
met įpilk tiek teipentino, kad 
gauti pageidaujamas tirštu
mas, ir gerai išmaišęs supilk į 
tinkamą dėžutę. Paprastai pi
lama apie penkta dalis terpen
tino į keturias dalis šelako. Bet ’ 
ši proporcija nebūtina. Jeigu 
norima lankstesnių klijų, ter
pentino galima daugiau įpilti, o 
jei įpilsim mažiau, klijai bus 
tirštesni. Klijams supilti labai 
gerai tinka tos plokščios Plėši
nės, kuriose parsiduoda . taba
kas. Supilti į tokią blėšinę klijai 
gali stovėt ilgą laiką. q kada 
prireikia, galima pasišildyt ir 
vartoti.

Šitie klijai visuomet vartoja
mi karšti, ir klijuojami daik
tai turi but taip pat įkaifiįti. 
Užtepus klijų ir sudėjus daiktą 
krūvon, reikia gerai suspausti 
ir patrinti. Tik šildant-šeleką 
nereikia jį perdegint, nes tuo
met jis pages ir, neteks stipru
mo. / /r1

Nekuomet nereikia tepti šitų 
klijų ant šaltų daiktų,. )jį?s tuo
met niekados nestigiklijuos. 
Daiktai turi but įkaitinti iki 
150 laipsnių Celzijaus. Milelis 
šitaip suklijuotas galima laikyt 
ir vandeny-—jis neatsileis. Bet 
medį klijuojant reikią gerai su
veržti. Kai įkaitintas daiktas 
atvės, klijai bus .jau sausi.

- .Kaip pasidaryti lankstomųjų 
klijų.

Kuomet reikia suklijuoti 
lankstomas daiktas arba lanks
tomoji vieta, tai turi but ir kli
jai lankstomieji, nes kitaip jie 
sutruks.

Paimk tiršto šelako ir pridek1 
20-tą dalį ricinos (castor oil). 
Gerai išmaišyk ir klijai bus ga
tavi. Tokie klijai nebijo ir vairi 
dens. ' , , j

Kaip išimti rašalo dėmes iš į 
medžio.

Nusipirk oksalinės druskos 
(angliškai: oxalin acid) ir iš
tirpink jos vandeny tiek, kiek 
galės ištirpti. Sušlapink gerai 
tuo skiediniu rašalo dėmes ir 
tegul pastovi iki išdžius. Jei iš 
karto rašalas neišnyks, pakar
tok. Jei po kelių bandymų ra
šalas dar neišnyktų, uždėk 50 
nuošimčių stiprumo fosforinės 
rūgšties. Paskui gerai vande
niu nuplauk ir išdžiovink.

Didžiausia TV A Užtvanka.

Raides 1VA reiškia Tennessee Valley Authority. Šita vyriausybė stato 
lennessee klony užtvankas elektrai gaminti. Čia parodyta Norris var
do užtvanka yra pati didžiausia. Ji turi 265 pėdas aukščio, 210 jWdų 
storio ir jos pastatymas kainavo $36,000,000. čia gaminama eliktra 
bus vartojama ir sprogstamai medžiagai semti iš oro.

TUOTAS IR 
TAS KAI

Jii apgaudin 
su "iv. Ka: 

tei 
' “Argentinos 

sas’’ 31 kovo 
“Pagaliau, 

lionis jau ka 
"Argentine 

įstaigos, išty 
Juozo Janilio 
su “šventąjį 
loterija, per 
areštavo ir p; 
man už žmoi 
jimą.”

Kaip žinoti 
pranešimų, 1 
buvo atsiųsta: 
džios, kad p 
Argentinos Ii 
ir "lietuvyb 
valdžia prisii 
pinigų nemaž 
neužteko. Su 
ją “šv. Kaz 
ir išgavo iš i 
džios leidimą 
1,000,000 pe: 
ketų. Pagal 
džia, dalis s 
turėjo but p; 
jimui tiems, 
lietus,' o lik 
but sunaud- 
miero” mok 
mui.

Kunigas J 
samdė agent 
su tais biliet 
kų. Lengv: 
patikėjo “šv 
ir pirko bili 
nius savo pe

Kai pasi 
terminai1 ] 
skandalas - 

< duoti, o pin 
tanciai- katą 

Užtai Arj 
ir paėmė jei 
lionį už apy.

Dabar Ai 
raidai dideli, 

deda straipsni: 
. vių kunigas a] 

kus. Daro sai 
lietuviams.

ARGENT1NC 
LIETU

Šiomis dien 
Aires mieste, 
mirė 4 iietuvia 
kimayičius, Ji 
vičius, Petras 
Antanas Šakai; 
, Šakalys buv 
elektros. Jis A 
vyko ,9 metai ; 
labai varginga 
metai kaip ser, 
Dabar ligonė 
pati..

Meškinis bi 
Argentinon d; 
karą, bet visti< 
veno argyven 
Palaidotas ge 
komis. Liko žn 
tu sūnelis.

Trakimavičii 
operacijos. Sir 
viršum ir šeim 
bai suvargus, 
fabrikas, kur j 
aukavo $100 ii 
sudėjo $119. L 
3 metų vaikui 
buvo kilęs iš P 
fkričio, Ram; 
čiaus, Šukelių 
da jaunas vyra1 
tu amžiaus.

Laucevičius I 
kęs jau 48 me 
kilęs iš Kelmė 
Mirė širdies lij 
Liko žmona ir 
relė.

BRAZILIJOJ 
PASIPIAUT 

vau
Sao Paulo m 

lijoj, vienoj prit 
tavo Emilija 
28 metų amžiai 
20 kovo nedėld 
darė savo kam b 
nusižudyti. Pa 
vės peilį, mėgin 
perpjaudama sa
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jau laikas, 

linti saulėtoj 
i on įmaišyti
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i Mecha
ms,
ms ir stiklui 
jot. ■
i geležiniams, 
meniniams ar 
lot yra daromi 
entino. Jų gali- 
tavų (angliškai 
c Cement), bei 
•yti Jr namie . 
Jako ir ant len- 
tirpink jį. Tuo 
terpentino, kad 

lyjamas tirštu 
šmaišęs supilk. į 
. Paprastai 'p. 
xta dalis terpes 
dalis šelako. Bet 
nebūtina. Jeip 
:snių klijų, , ter 
daugiau įpilti, c 

tžiau, klijai bu; 
ims supilti labai 
s plokščios blėši- 
larsiduoda taba- 
jkią blėšinę klijai 
ęą laiką, o kaca 
ima pasišildyta 

visuomet vartoji 
klijuojami daii 

taip -pat įkaiįik i 
ir sudėjus dailu

i gerai suspaus 
Tik šildant-seki; 
erdegint, nes tu- 
; ir. neteks stipt 

nereikia tepti šik 
ų daiktų,, lie's to
rs nesUąillijcr 

but Įkaitinti it 
Celzijaus. M 

iotas galima laiky. 
-jis neatsileis. fe 
int reikią gerai sr. 
įkaitintas daiktas 

bus jau sausi.
-------— .< 
aryti lankstomu 
klijų.
reikia sukiiįM 
daiktas arba lauks; 
, tai turi but ir ki
lieji, nes kitaip ?

što šelako ir prife 
icinos (castor (ū 
šyk ir klijai busp 
klijai nebijo iru

KUN. JANILIONIS AREŠ
TUOTAS IR UŽDARY

TAS KALĖJIMAN.
Jis apgaudinėjo katalikus 

su “šv. Kazimiero” lo
terija.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas’’ 31 kovo laidoj rašo:

“Pagaliau, kun. J. Jani- 
lionis jau kalėjime.

“Argentinos teisingumo 
Įstaigos, ištyrusios kunigo 
Juozo Janilionio žulikystes 
su “šventąją Kazimiero” 
loterija, pereitą savaitę ji 
areštavo ir pasodino kalėji
mai! už žmonių apgaudinė
jimą.”

Kaip žinoma iš pirmesnių 
pranešimų, kun. Janilionis 
buvo atsiųstas Lietuvos val
džios, kad palaikytų tarp 
Argentinos lietuvių “dorą” 
ir “lietuvybę.” Smetonos 
valdžia prisiųsdavo jam ir 
pinigų nemaža. Bet jam to 
neužteko. Sugalvojo loteri
ją “šv. Kazimiero” vardu 
ir išgavo iš Argentinos vai 
džios leidimą parduoti už 
1,000,000 pezų loterijos ti
kėtų. Pagal sutartį su val
džia, dalis surinktų pinigu 
turėjo but paleista išlaimė- 
jimui tiems, kurie pirko bi
lietus, ' o likusi dalis turėjo 
but sunaudota “šv. Kazi
miero” mokyklos pastaty
mui.

Kunigas Janilionis prisi- 
samdė agentų ir paleido juos 
su tais bilietais tarp katali
kų. Lengvatikiai žmonės 
patikėjo “šventam” bizniui 
ir pirko bilietus už paskuti
nius savo pezus.

Kai pasibaigė loterijos 
terminai' pasirodė tikras 
skandalas — bilietai išpar
duoti, o pinigų nėra. Tuks
iančiai'katalikų apgauta.

Užtai Argentinos valdžia 
ir paėmė jegamastį J. Jani- 
lionį už apykaklės. •

Dabar Argentinos laik
raščiai didėliais antgalviais 
deda.straipsnius, kaip lietu
vių kunigas apmovė katali
kus. Daro sarmatą visiems 
lietuviams.

nas ir gerklę. Emilija, paju
tusi skausmą, pradėjo šauk
ti. Subėgo kiti prieglaudos 
tarnautojai, rado ją gulin
čią kraujuose su perplauta 
gerkle. Nelaimingoji grei
tai buvo nugabenta Santa' 
Casa ligoninėn, kuriai pa
sveikti nėra vilties. Kodėl 
ji žudėsi, neaišku.

KINIEČIŲ RESTORANE 
JUODVEIDIS UŽMUŠĖ 

LIETUVĮ.
Sao Paulo mieste, kinie

čių restorane andai buvo 
nakties laiku nužudyti 4 
žmonės, jų tarpe ir Juozas 
Kulikevičius, lietuvis tar
nas, Dabar policija sugavo 
ir žmogžudį. Jis yra juod- 
veidis, Arias de Oliveira 
vardu. Jis buvo kadaise ta
me restorane dirbęs ir da
bar buvo atėjęs prašyti, kad 
priimtų vėl dirbti. Šeiminin
kas kinas Ho Fung jį pri
ėmė ir leido pernakvoti res
torane su kitais dviem tar
nais. Kuomet visi sumigo, 
Arias de Oliveira atsikėlė, 
su dideliu kbčėlu piiTniau- 
sia užmušė Juozą Kulikevi- 
čių, paskui jo draugą brazi
lą, patį šeimininką ir šeimi
ninko žmoną. Padaręs šį 
baisų darbą, žmogžudys pa
sitaisė sau ankstyvus pusry
čius, pavalgė ir išėjo. Polici
jos tardomas, jis prisipaži
no ir, puolęs ant kelių prieš 
delegatą su ašaromis viską 
išpasakojo. Policijos už
klaustas, kodėl jis padarė 
tokį baisų darbą? — Arias 
atsakė, kad norėjęs valgyti, 
buvęs labai alkanas, bet ka
dangi jam šeimininkas ii 
tarnai nedavė vakarienės, 
jis juos nužudęs. Tačiau iš 
policijos tyrinėjimų paaiš
kėjo, kad žmogžudystė pa; 
daryta apiplėšimo tikslu.

Kaip nukritę kitų valstybių 
paskolų bonai.

Daugelis kitų valstybių turi 
prisiskolinusios Amerikoje pi
nigų ir tų paskolų bonai yra re
gistruoti New Yorko biržose, 
taigi kas diena galima matyti 
jų kursus, štai po kiek parsi
duoda $100 bonai:

Australijos, 5%, po $104. 
Austrijos, 7%, po $35. 
Belgijos, 7%, po $111. 
Berlyno miesto, GVs7c, 
Brazilijos, 8%, po $15. 
Bulgarijos, 7 % %, po $32. 
Kanados, 5%, po $111. 
čili respub., 7‘/>, po $17. 
Colombijos, 6'-, po $13. 
Kubos, 41'2%, po $101. 
Čekoslovakijos, 8%, po $78. 
Danijos, 6G, 
Suomijos, G‘/>
Franęuzijos, 7 
Vokietijos, 7*4, pb $30. 
Italijos. 7%, po $80. 
Japonijos, po $58. 
Peruvijos, G7<, po $8. 
Lenkijos, 87c, po $51. 
Lenkijos, 7*'<, po $69.
Caro Rųsijds, 5'A7ė, po 75c.
Lietuvos paskolos bonai bu

vo išparduoti Amerikoje priva
čiai, tarp pačių lietuvių, biržose 
jie -nėra registruoti' ir tbdčl 
rinkos \aina nežinoma.

kad jis pakiltų, valdžia turi iš
leisti apie $5,000,000,000. Jo 
priešininkai sutinka, kad palei
dus apyvarton tiek pinigų, biz
nis turės pakilti, bet jie sako, 
kad tai nebusiąs natūralūs biz
nio kilimas. Jis bus dirbtinis. 
Kaip tik paskirtą sumą valdžia 
išleisianti, 
smuksiąs. 
pitalistai 
biznis jau
mis pastovėti. Bet jei Kongre
sas sutiks 5 bilionus dolerių 
duoti, tai per kokius metus- 
kitus darbai turės eiti geriau.

biznis ir vėl su- 
Vadinasi, patys ka- 
pripažjsta, kad jų 
nebegali savo kojo?

iti rašalo dėmes iš 
medžio.
oksalinės draski 
oxalin acid) iri 
vandeny tiek, te 

>ti. Sušlapink get
liu rašalo dėmes.’
vi iki išdžius. Jai 
las neišnyks, pala- 
o kelių bandymų n 
neišnyktų, uždėk i 
stiprumo fosforu 

Paskui gerai viM- 
ik ir išdžiovink, f

tvanka.

srity. šita vyriausybė fįj 
i. Čia parodyta Norns" 
' pėda, aukščio, 210 
>0. čia gaminam* Ąn 
?mti iš oro.

ARGENTINOJ MIRĖ 4 
LIETUVIAI.

Šiomis dienomis Buenos 
Aires mieste, Argentinoj, 
mirė 4 lietuviai: Petras Tra
kimavičius, Juozas Lauce
vičius, Petras Meškinis ir 
Antanas Šakalys.
, -Šakalys buvo nutrenktas 
elektros. Jis Argentinon at
vyko 9 metai atgal, gyveno 
labai vargingai, nes jau du 
metai kaip serga jo žmona. 
Dabar ligonė liko viena 
pati.. .

Meškinis buvo atvykęs 
Argentinon da prieš dklijį 
karą, bet vistiek neprasigy
veno ar gyveno vargingai. 
Palaidotas geraširdžių au
komis. Liko žmona ir 3 
tų sūnelis.

Trakimavičius mirė 
operacijos. Sirgo metus su 
viršum ir šeimyna* buvo la
bai suvargus. Jam mirus, 
fabrikas, kur jis dirbo, pa
aukavo $100 ir darbininkai 
sudėjo $119. Liko žmona ir 
3 metų vaikutis. Velionis 
buvo kilęs iš Panevėžio ap
skričio, Ramygalos vals
čiaus, Šukelių kaimo. Buvo 
da jaunas vyras, vos 31 me
tu amžiaus.

Laucevičius buvo susilau
kęs jau 48 metų amžiaus, 
kilęs iš Kelmės miestelio. 
Mirė širdies liga, staigiai. 
Liko žmona ir 9 metų duk
relė.

me-

po

BRAZILIJOJ KĖSINOSI 
PASIPJAUTI LIETU-

i VAITE.i
,Sao Paulo mieste, Brazi

lijoj, vienoj prieglaudoj tar
navo Emilija Tatarunaitė. 
28 metų amžiaus lietuvaitė. 
20 kovo nedėldienį ji užsi
darė savo kambary ir bandė 
nusižudyti. Paėmusi virtu
vės peilį, mėgino pasipiauti, 
perplaudama sau kaklo ve

FORDAS PATARIA EITI/ 
Į FARMAS.

Netoli Bostono Fordas 
turi nusipirkęs istorinę vie
tą, su senoviška karčiama 
(Wayside Inn) malunu ir 
kitokiais trobesiais. Vykda
mas pereitą savaitę Į Wash- 
ingtoną, jis sustojo čia pasi
žiūrėti savo žemės ir pareiš
kė, kad šią vasarą jis čia 
kiekvieną akrą sunaudosiąs 
daržovėms. Jis patarė ir vi
siems kitiems imtis žemės 
ūkio. Paklaustas reporterių, 
ką jis mano apie Amerikos 
ateitį, jis atsakė,' kžid ateitis 
priklausys nuo to, kaip A- 
mei ikos žmonės tvarkys sa
vo gyvenimą. Žmonės, ku
rie neturi miestuose darbo, 
turėtų imtis žemės ūkio ir 
gaminti sau maistą. Tai yra 
vienintelis būdas pastatyti 
Ameriką ant1 kojų, sako 
Fordas. Jeigu žmonės neno
rės eiti į farmas, bet sėdės 
miestuose’ ir lauks iš val
džios pašalpos, tai jie susi
lauks 
privers 
ūkio ir 
nimą.

BANDITAI APIPLĖŠĖ 
i BRIGHTONO LIETUVI, 

ATIMDAMI $1,100.
........ ...... . Pereitos subatos vakarą 

kolegijos prezidentas, savo pa-1 Brighton e buvo užpultas ir hais, vienoj bačkoj skutu- 
apiplėštas Julius-Jakas, 42 Hai turi 3 colių skersmenį 

..................kaip 76 melų amžiaus lietuvis mė- (diametrą), o kitoj tik aš- 
u Amerikos turtu sininkas. Jakafe*'gvvena Rox-: tuntdalį colio. Abidvi bač-

ir uždaręs vakare kos vienodo didumo. Pasa- 
tie lo- savo biznį važiavo aųtomo- kykit, ar abiejų bačkų syo- 

bilium namo. Staiga ant jo r*s Y1 a tas pats^ ar ne ? Jeigu 
automobiliaus palaiptės įšo- Pe> taj kui'i bačka sunkesne^ 
ko du banditai ir įrėmę re
volverius pareikalavo pini
gų. ‘ ‘ .
pluoštą iš užnakalinio keli- kartus?
nių kišeniaus ir padavė plė- ■ 5. Jeigu jus nueisite nuo 
šikams. Tie da iškratė jo ki-'savo durų 100 žingsnių, Į- 
šenius, ar neliko daugiau, kalsite tenai ’ Į žemę kuolą, 
paskui sustabdė jo automo
biliaus motorą, pasiėmė 
su savim raktus ir pėsti pa
bėgo.

LIGONIS IŠŠOKO PER 
LANGĄ.

Iš Kings County ligoni
nės Brooklyne iššoko per

po $102.
, po $105.

po $106.

jų

Galvijų ir kiaulių kainos 
nukrito.

Chicagos rinkoj gyvuliai pe 
r ei tą savaitę buvo jau -pigesni, 
negu suvartė prieš tai. Už 100 
svarų gyvo svorio kiąulės buvo 
mokama jau tik $8.65, prieš 
$8.80 savaitė atgal.

Penėti vienmečiai" 
galvijai buvo po $9.-50 
50 už 100 svarų. Tai 
25 centai mažiau, negu savaitė 
prieš tai:

Už veršius buvo mokama po 
$7.50 nuo 100 svarų:-

mėsiniai 
iki $10.- 
yra apie diktatoriaus, kuris 

juos . imtis žemės 
darytis sau pragyve-

[Moslem church mosque

čia parodyti keli Egipto vaizdai ir dabartinis to krašto valdonas, karalius FaroPlįįĮ, 
kuris stengiasi atstatyti senovės Egipto galybę ir garbę.

GALVOSŪKIAI

GYDUOLES
NUO ULCERIO. ,

ICui’ie serga Ulceriu. tigiuj 
gera pagalba. Nėra skirtumo, ar li
ga viduriuose ar iš viršaus. FRANK 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodvmq, 
SUSTABDO SKAUSMUS, SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ, SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa
taiso apetitu, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit F. RICICKO gyduolių ir 
vartokit jas taip kaip yra nurodyta 
Kaina $3.00 bonkutė ar dėžute.

MOSTIS. Kurie kenčiate nuo ne
gyjančių žaizdų, užsisenėju<ių ir 
naujų, kurios daugiausiai pasirodo 
ant kojų ir kitų kimo dalių, kurios 
kartais užgydomos bet ir vėl atsi
naujina. žaizdų išvaizda: prakiura 
oda, parausta. pamėlynuoja, teka 
vanduo ir niežti. Kuriem tas pasi
reiškia, vartokit F. Ricickio 'Most) ir , 
jo natarimus, su kurios pagalba išsi- ; 
gydysit. Mosties kaina $1.00 ir $2.00.

KURIE TURI “PILES" 
turėjot operacijo:. . ,
duos geriausią patenkinimą, 
tų gyduolių $1.50. Užsisakydami 
duoles, pinigus siųskite pašto 
ney Orderį. Už U. S. rubežių, 
brangiau. Adresas:

FRANK RICICKAS 
298 Hillside Ave.. 

HARTFORD, CONN.

Amerikos turtai priklauso 
moterims.

Dr. William E. Weld, Wells

1. Pamėginkit parašyt 
skaitlinėmis vienuolika tūk
stančių vienuolika šimtų ir 
vienuolika.

2. Atraskit netikslumą ši
tame sakiny: “Kai tik pir
mieji baltveidžiai išlipo ant 
Amerikos sausžemio, juos 
tuojau puolė raudonodžiai 
indijonų raiteliai.”

3. Mums duotos dvi bač
kos su plieniniais skritu-

labai
skaitoj alum nu asociacijai pa
reiškė, . kąd daugiau 1 
nuošimčiu visų _
priklauso šios šalies moterims, i būryje ir uždaręs vakare 
arba jų vardu oficialiai 1 _ 
biai yra užrekorduoti. Joms pri
klauso 50 nuošimčių visų Ame
rikos korporacijų šėrų 
nuošimčių visų gyvybės

'< draudų.

ir 80 
ap-

ir kodėl? ’
4. Kiek bus svarų, jei 16 

Jakas išsitraukė visa uncijų padauginsim 129 .... .._ i._i:

ir da ne- 
musų gyduoles 

Kaina 
gy- 
Mo- 
25c.

Pinigų kursas.
Anglijos svaras—$4.99. 
Kanados doleris—99 centai. 
Franc. 100 frankų—$3.15. 
Italijos 100 lirų—$5.26. 
Šveic. 100 frankų—$23.04. 
Belgijos 100 fr.—$16.86.
Oland. 100 guldenų—$40.30. 
Lietuvos litai apie 6 už $1.00.

Ar pakels Rooseveltas biznį?
Rooseveltas pasakė anądien 

kad biznį galima pakelti, 1
lU'Il, ------- -------- ------------------------------------------- i
ljcti langą ligonis vardu Charles 
__  Boehucke. Iššoko todėl, kad

Jos Balsas Kainavo IIlinojui $50.

šis vaizdelis paimtas iš paskutinių Chicagos rinkimų. Ka
dangi ši moteris, Irena Poliaček, yra vienintelė balsuoto
ja savo precinkte, tai ji turėjo balsuoti savo kambaryje. 
Prie to turėjo stovėti 5 valdininkai, kuriems valstija už
mokėjo po $8, ir prie to $10 u ž m o k ė j o tai moteriškei 
“rendos” už jos kambarį. Tai ve, kaip eikvojami visuome
nės pinigai.

bijojo operacijos. Krisda
mas nuo 9-to aukšto, jis už
simušė hnt vietos.

ateisit nuo to kuolo ketvir
tadali kelio atgal, o nuo čia 
vėl sugryšit prie kuolo, iš
trauksit ji iš žemės ir atsi
neši! ji atgal prie savo durų, 
tai kiek žingsnių jus busit 
iš viso suvaikščioję?

Pamėginkit šiuos galvosū
kius išrišti ir surašyki! savo 
atsakymus ant popieros; 
tuomet palyginkit juos su 
musų paaiškinimais, kurie 
telpa 6-tam puslapy, šiame 
“Keleivio” numery.

PARSIDUODA
, Melrose, Mass., s ruimų stuba su 

2 kambariais pastogėje, šilto vandens 
šilima, 2 bath ruimiai. Vieta apribuo- 1 
tam distrikte, virš 8,000 pėdų žemės, 
obeliu, grušių ir slyvų medžiai, ge- darže pereita nedėldienį čia 
riaucias šmotas*žemes tame distrikte. - -• * i i •

. Žemė priauginta daržovių kiek tik rasti Zemej ZmOgaUS kaulai 
šeimyna reikalaus. Ateikit pažiūrėt,

I BAKER
j 380 Grove street, Melrose, Mass.

RADO ŽMOGAUS KAU
LUS IR REVOLVERĮ.
Franklin, N. H.—Kasant

ir revolveris. Eina tardy
mas.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

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

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

“NERINGOS” KAPITO- ' APSIVEDIMAI. :
NUI METAI KALĖJIMO. Pajieškau rimtos draugiškos mer•. 

i ginos vedybų tikslu; aš esu vaikinas
Ties Juodkrante ant sek- S""“':

luinos užšokusio ir ten ŽU- 81 Ferry st. Box 54, , / ,
vusio Lietuvos jurų preky-Newark, į,- ., 
bos laivo “Neringos“ kapi
toną, Latvijos pilietį Berti- 
nį, Klaipėdos jurų teismas 
rado esant kaltą nepakan
kamu rūpestingumu. Per 
laivo nelaimę žuvo trys jū
reiviai, kurių žuvime buvęs 
kaltas kapitonas, nes aud
ros metu išvarė juos laive
liu į krantą j ieškoti laivui 
pagelbos, nors pats žinojo, 
kai)) toli' ‘nuo kranto yra 
“Neringa.”

Po jurų teismo posėdžio 
kapitonas Bertinis buvo su
imtas. Buvo pravesti papil
domi tyrinėjimai, sudaryta 
nauja byla, kurią svarstė 
Klaipėdos teismas. Kapito
nas Bertinis buvo kaltina
mas žmonių gyvybės nepai
symu, dėl kurio ir nuskendo 
trys jūreiviai. Teismas iš
klausęs liudininkų, nuteisė 
kapitoną Bertini vieneriais i 
metais kalėjimo.

“Neringa” 
žuvo. Ilgai trukusi 
laivą sulaužė ir sunešė 
jį daug smėlio.

Pajieškau gyvenimui draugo ^dis- 
vų pažiūrų, be skirtumo ti'-x!:—■ ■ 
gali atsišaukti ir ūkininkai, 
nes žinias suteiksiu laišku, 
m? duosiu kiekvienam. 

Miss Yonikaitis
227 — 8th avė., Hossom, 

New York, Nį W

igčj lino 
Plates 

atstyky-

PARSIDUODA GREIT —RAŠY
KIT TUOJAUS. Geras- biznis, Na
mas, Gazolino steišinas, storas, saliu- 
nas, nakvy’hės kambariai-naimukai, 
nėra mortgičiaus; 65 mylios nuo Los 
Angeles Alpi rikos . Rojais. Dėl pla-: 
tesnių infotmacijų kreipkitės: 

John J. Kulis
2921 W 67th st., Chicago, 1111.

Atvažiuokit į Hart
Į vakarų Michigan, kur geros far 

mos. Jus galit užsidirbti $700 nuo 
vieno mažo sklypo pupų, $1,000 nuo 
sklypo bulvių, arba galit pieninin- 
kaut. vaisius augint ar abelrtai far- 
mcriaut. Vaisingos farinos kainuoja 
$1,000 ir daugiau. Geri keliai, mo
kyklos ir baži.yčio \i.-ur. Kreipki
tės į mus ir klauskite kokios farmos 
norite H ANSON-UfeBORN, (0

Hart, Oceana County, Michigan.

jau galutinai 
audra 
i apie 
Tsb.

SU-KIAULĖS BEVEIK
ĖDĖ ŽMOGŲ.

Žaslių vai., Navosėdų 
kaime, 'senu rusų karišku 
šautuvu nusišovė kiaulidė
je ūkininkas St. Kasperavi
čius, apie 55 metų amžiaus. 
Kol*savižudis buvo paste
bėtas, kiaulės ji smarkiai 
apgriaužė.

Parsiduoda 1936 Chevrolet
Dviejų durų Sedan geram“ sto“vy, 

mažai važinėta-, turi but parduotas 
greitai. Priežastį patirsite ant vie-, 
tos. Savininką galit matyt nuo 5 va
kare. JOĖ BUTKUS (8)

12 Waverly st., Brighton, Mass.

BRANGI MARYTE, 
grįžk namo

Brangi Maryte: Aš dar tikiu, kad 
susitaikysim, aš dar supratau ką 
reiškia rcumatiški skausmai ir dieg
liai, kurie žmogų vargina, kada žmo
gus nesijauti gerai, esi piktas, ner- 
vuotaš ir nepamatai, kaip kokį nerei
kalingą žodį plepterčji, ir prasideda 
barniai, nesutikimai, aš dar išsikali 
bėjau su vietiniu aptiekorium ir jis 
man patarė Deksnio Galingą Mostą 
kuri yra daugeliui pagclbėjusi. Aš 
tikiu, kad ir tau pagelbės. Grįžk na
mo tuojaus. Jūsų mylintis vyras Jo
kūbas. O jeigu negrįši, tai klausk 
aptiekose taip: DEKEN’S OINT
MENT. i

DEKEN’S OINTMENT CO., 
HARTFORD. CONN-

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MAS3.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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KAIP GYVENA KAUNIŠKE PONIJA 
LIAUDŽIAI NEMATANT.

Naujos Operos žvaigždės Ir... Mėnuliai.

Tautiški pilvai nesutelpa 
senuose frakuose.

J. Ripka rašo “Lietuvos

duris, supažindina su šiokiu 
ir tokiu... Et, ką čia viską 
išpasakosi!

—Patys kalti. Nesitikit 
kreditan.

—Jei nesiųsi, tai ką, -ar 
idatos atsikąsi? Vis nors per 
oenkis, dešimt'metų hipote- 
kuodamas atsiimi. Nemaža 
lėdos ir su dručkiais. Prieš 
lešimtį maždaug metų dau
gelis musų ponų buvo laibi, 
maikštųs ponaičiai. Dabar 
ie jau, atvirai kalbant, per- 
laug įsisenėjo ir visiems 
eikia naujų frakų. Naujas 
rakas siuvėjui, šiaip ar 
aip, biznis, ypač kai klijen- 

turi gerą tarnybą. Tik 
;udna, kad tie visi sočią 
■ uoną valgą klijentai, atne- 
a mums išaugtus frakus 
mokingus ir su naujaisiais 
'aro mainus. Vadinasi, seną 
'arduok už tiek ir tiek, ta: 
įaskui ir už naują pinigus 
’ausi. Siuvėjas virsta ban
deliu ir vis tiek striuka, nes 

. dabar visi su gerais pilve- 
čystos dvasios, įbaugindami ■ (jais...

-laikinosios sostinės gyven-j —Tai tuos senus išnuo- 
tojus. O kai kartą šokių j mojat? 
meisteris Valentinovas fra
kuotas nuvyko į Ukmergę, 
tai teko šauktis policijos, 
nes ukmergiečiai butu jį 
nulinčiavę. Dabar visi kau
niečiai tik su frakais ir su 
frakais... Vienas dailinin
kas Konrado kavinėje rim
tai įrodinėjo, kad ir šventą
jį Jurgį teksią piešti moder
niškai, su fraku ir cilinde- 
riu.

Trys šimtai frakų per 
sezoną.

Spaudos baliuje Eugeni-, Giros 
jus Škliaras 
kalbėjo: 

—Matai, 
pažanga.

Margumynų specialistai 
jau aiškina esą Edenas atsi
statydino tik dėl to, kad 
Mussoliniui 
elegantiškas 
nušokęs nuo 
ne dėl kitų 
dėl to, kad nemokėjęs gra
žiai pašokti anglų valso ka
raliaus rūmuose. Vadinas 
frakas ir moderniškieji šo
kiai stipriai laiko net poli
tiškojo gyvenimo vairą. O 
ką jau bekalbėti apie kito 
kius gyvenimo užkampius.

Štai, kad ir Kaunas. Kiek 
frakuotų piliečių jame buve 
prieš penkiolika metų? Šo
kių meistras Valentinovas 
garsusis inžinierius Iljinas 
Martynas Yčas, na ir dar 
vienas kitas pilietis. Fra
kuotieji ponai švystelėdavo, 
Kauno gatvėmis, kaip ne- į

nepatikęs jojo 
frakas; Gogą 
valdžios soste 
priežasčių, bet

Amrl Galll-Campl|j

i Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

_====== M. MICHELSONIENĖ. 
I LIŪDNAS TAMSUMO

VAIZDELIS.
Arba kaip mergina jieškojo j 

sau vyro pas čigones.
Šis atsitikimas buvo šio- i atvyksta 

mis dienomis Lietuvoje ir tė.” 
apie jį rašo “L. Žinios."

Buvo štai kdip:
Raginėnų kaime, 1___ _  . . ...

vos vai. gyveno pas gimines Jam būrimui pareikalavo 
45 m. amžiaus A. Š-tė. Prieš j šilkinės skarelės ir auksinio 
keliata mėnesiu ji susimanė I žiedo, tik ne vestuvinio, bet 
ištekėti. Vienatvė jai įkyrė- i^g5-- 
jo taip, kad sutiko tekėti už mergina 
to, kas pirmasis išties, jai čigonė 
ra n ka

Kartą Anelė nusižiūrėjo dvieju dienų mergina atėjo 
gerokai už save jaunesni' Pas čigonę, pastaroji iš mer- 

I kaimyną ir prie jo prilipo,1 ginęs pareikalavo 60 aršinų

vaičių ji taip pat kaž kur 
dingo. Mergina jau kiek pa
sigedusi vaikšto pas čigo 
nūs ir čigones, kurie ją guo
džia ir ramina, kol burti 

trečia “specialis-

Trečioji būrėja buvo 
mandriausia: iš nuotakos 

Šedu- išviliojo visą kraitį. Pirma-

ištekėti. Vienatvė jai įkyrė- išeiginio, su akele. Visa tai 
čigonei pristatė, 

daiktus pasiliko 
kaip ir kitos. Kada po dvie-

bet ne ka- 
nes su iš- 
paprastai 

nemalonu-

—Nuomojam, 
'in kaip sekasi, 
nuomotu fraku 
pilietis truputį 
nu turi. Baliuose į jį krei- 

’, lyg į nupeštąvokai žiuri, 
zištą. 

Gal kiek 
T turi, nes 
as draugas, laimėjęs lite- 
•aturos premiją ir prieš če
kį atsistojęs su išnuomotu

1 fraku, kad ir nedidelių, bet 
nemalonumų turėjo. Liudo 

__ o ; “Literatūros Naujie- 
man svajingai1 nos ’ kronikoj visus laurea- 

I tus paminėjęs mano drau- 
... ., kokia nuostabi ?o pavardę išbraukė tik dėl 

pažanga. Moterys su puoš- kad ję frakas neprilipo 
niausiom, gražiausiom suk- aip glotniai prie pilvo, kaip 
niom, jauni vyrukai — fra-1 Mykolaičio-Putino ar Cin
kuoti. Ir kaip jie visi gražiai | SO^frakai... Vadinas, moralė 
šoka! Šituo aš nuoširdžiai aiški: be frako, ypač nuo- 
džiaugiuosiu. Jei šiandien savo, nedrįsk niekur pasi- 
daugiau čia užsieniečių bu- j rodyti.
tą, jie pamatytų, kad Lietu- Kaunas šoka, bet nemoka, 
vos gerbūvis vis kyla!

‘ . . . ... I Prieš karą, sako, kiekvie-
—Aišku, kyla į paviršių, nas rT]Sy valdininkas, ištar- 

—-sutikau su poeto gerbūvio navęS dešimtį metų ir va- 
diagnoze ir patenkintas gystėje nesusektas, gauda- 
žvalgaus po salę.^ vo ordeną “za userdnuju

Ir kaip tyčia užgrojo suk-1 službu.” Ir šitokių laimingų

siuvėjas racijos 
mano labai ge-

ir va-

tini. Mano pažįstami ir ne
pažįstami Jurgiai, Vincen
tai, Kaziukai ir ponai Apo
linarai čiuptelėjo už rankų 
Myliutes, Barbutes, 'Prakse- 
das ir ponias Gigas ir pa
gerbė lietuvišką tautišką i ninkai, I.„d jl„ 
šokį, plasnodami frakų uo- j daiktus mėgsta... Vadinasi 
degom, kaip sparnais. Ir aš jei rusų valdininkas bojo 
pats buvau su smokingu, savo geros šlovės, turėjo 
kad ir skolintu, ir man pa- gauti ordeną. O Kaune jau
čiam atrodė, kad gyveni- nuolis ar jaunuolė, jei nori 
Mas toks puikus, toks svie- į turėti gerą šlovę, turi moke
stis, 1 
krūtinė 
liemenė.

Bet gi Kauno siuvėjai dėl 
šito . “gerbūvio” kitokios 
nuomonės, raukosi.

—Žinau,—pasakojo man 
vienas žymiųjų Kauno siu
vėjų, — kad mano kolega 
per šį sezoną pasiuvo apie 
75 frakus. Vadinasi, jei kiti 
Kauno siuvėjai siuva tik de
šimtą dalį, tai ir trys šimtai 
naujų frakuotų Kauno pi
liečių išėjo į ponišką gyve
nimą.

—Jei frakas vidutiniškai 
kaštuoja apie 450 litu, tai 
už tris šimtus frakų išeina 
apie šimtą trisdešimt penkis 
tūkstančius litų. Graži su
melė.

—Graži tai graži, bet kas 
ją matė. Manot, kad fra
kuoti vyrai toki jau kvaili. 
Penkiasdešimt — šimtą litų 
įmoka, o paskui prasideda 
istoriia. Pasiuvęs kokiam 
piliečiui fraką, siuvėjas jau 
pats sau užs.ineria kilpa anti 
kaklo. Kodėl? Nagi labai 
paprastai. Frakuotą taip1 
smarkiai nebepaspausi, kaip 
šiai)) jau paprastą pilietį. 
Su juo reikia skaitytis, — 
karčiai šypteli siuvėjas.— 
Juk frakas atidaro visas

būdavę labai mažai. Jeigu 
valdininkas per dešimtį me
tų nebuvo patekęs kalėji- 
man, bet šito ordeno netu
rėjo, visi aiškiai numanė, 
ypač jo tiesioginiai virši- 

kad jis saldžius

kaip mano kieta, balta ti puikiai šokti moderniškus 
ar Vosyliaus frako | šokius. Šitai dabar pripažįs

ta nusiskutę ir barzdas ap- 
siželdine vyrai. Na, užtat ir 
šoka, i šoka “Metropoly,” 
“Versaly,” “Monikoj,”, šo
ka Slabadoj, Šančiuose ir 
“Lozanos” restorane. Ir, ro
dos, puikiausiai. Bet Kaune 
šokių meisteriai — mokyto-

i kaip musė prie medaus. Jau
nikaitis. laikėsi pasyviai, o 
ji visaip ruošėsi amžinai 
draugystei: nusipirko su
tuoktuvių žiedus, pasisiuvo 

' baltą suknią, rodos, eik prie 
altoriaus ir viskas. Vieną 
dieną jai atėjo mintis pati
krinti, ar ją myli jos suža
dėtinis. Šiame reikale nuo
taka geriausi patarėją pasi
rinko burti mokančią čigo- 

—Šoka gerai tik tie, kurie (4) Kalmukai ir totoriai Į ta Šeduvos buvo apsisto- 
ianke mokyklas,-išdidžiai .yra mongolų rases žmones, Orlausko vilks-
atrezia sokm profesorius, taip kaip ir kazokai, tik , įinė A su viena či. 
-O jei tik koks naujas so- daugiau laukimai. Tarp kai- one buri sul už 30 ct 
kis, tai nei be, nei me. Ka- mukų ir totorių skirtumas hnJn'mn ct-ivi.
vmese gerai šokti neišmok- j daugiausia, tikėjime: kai-, niais čigonė nustatė, kad 

" Anelės kelią į vedybas yra 
pastojęs sunkus kryžius. 
Sužinoti, kaip tą kryžių pa
šalinti, čigonė iš Anelės pa
reikalavo 10 Lt. Mergina 
šią sumą čigonei atnešė. Či
gonė monetą visaip vartė, 
su ja darė visokius eksperi
mentus ir .. . moneta “su- 

.” Šį reiškinį čigonė

Laurltz Melchior

Į Among the stars with the Metropolitan "on the road'

čia parodyti penki nauji talentai, kurie dabar dalyvauja Metropolitan Operoj. Jan 
Kiepura. sprendžiant iš jo pavardės, turėtų būti musų tautietis.

jai, kaip Valentinovas su 
žmona, Mintaučkiai, Šalte- 
nienė ir ištisa eilė kitų šokių 
.“profesorių” beveik kate
goriškai tvittina: Kaunas 
šokti dar nemoka.

—Dėl ko?
—Nemoka ir gana! Apsi- 

lankykit pas mus, į šokių 
mokyklas, pažiūrėkit, pa
aiškinsim.

Kaune šokių kursų ne
maža, daugumoj nežinomų 
šokėjų ir “profesorių,” ku
rių patalpėlėse susieina ne 
tik šokių mokintis, bet ir 
lošti kortom iš pinigų, dar
gi prie žvakelės, kad tam
siau butų; sueina paflirtuo
ti, vienas 
tingas panas...
našių šokių studijoj dar ir Įėjo į mane kaire akim... 
dabar, sako, subėga pakor- 
tuoti valdininkai ir visuo- j 
met ten palieka savo algas. ja |jet jį

—Kiek per sezoną iš šo- tango ir jų vargai jau pilna- 
kių uždirbai?—klausiu vie- teisiai I ’ 
no šokių profesoriaus. Lcu auncmuviją oavu imi. i

—Visaip, bet vis tiek per Kadangi prieš frakų konsti-1 Savybės 
žiemą po porą šimtų porų 
pereina...

—Kiek, pavyzdžiui, imat 
už anglų valsą?

—Jei moteris jauna ir 
graži — tai mokinam ne
mokamai, nes ji pritraukia 
klijentų. Daugiausiai imam 
iš tų, kurie atvyksta iš pro
vincijos. PaV., vienas agro
nomas už tango 300 litų su
mokėjo. Bet tegul jį velniai, 
atsiprašant! Visą žiemą čia 
moterys su juo kankinosi...

—Dažniausiai, tur but, at- ^.rta’ 
eina mokintis jaunimas? 7 ’

—Apsirįnkat. Kaip tik aP'?. metų; 
seniai. Senstelėjusias žmo
nas pameta, susibičiuliuoja 
su jaunom, ir reikia mokėti 
šokti. Toki nepasigaili, su
krapšto paskutinius.

—Vadinasi. Kaunas pui
kiausiai šoka?

si.
—Nebeturėdami pelno, 

jus, tur but, patys sugalvo- 
jate kokį nors “moderniš
ką” šokį?

—Tamsta, atsiprašau, 
per daug gudrus. Štai ir kli- 
jentai ateina.

Ir tikrai į “profesoriaus” 
įstaigą įėjo visiems žinomas 
Kaune prekybininkas ir 
ryškiai nusidažiusi mergi
na. Mane pamatęs, prekybi- 

kitam piršti tur- -įlinkas skubiai užsivertė 
Vienoj pa- apikaklę, o mergina mirkte-

Grakščios Plaukikės.

Elena Orienkevičiutė (viršuje) ir Patsy Robinson’aitė 
(apačioje) demonstruoja gracingą šokimą iš aukštumos’} 
vandeni. Jos ruošiasi San Franciscos parodai.

mukai garbina Buddą, o to
toriai — Mahometą. ("' 
Anglijoj veikia nedarbo ap- 
d raudos įstatymas. Į ap- 
draudos fondą tenai moka 
darbininkas, darbdavis ir 
valstybė. Iš pradžių ap- 
drauda buvo mokama be
darbiams tik per 26 sąvai- 
tes; 1
kryzė ir po 26 savaičių be
darbiai negalėjo gauti dar-

bet kai užėjo didele j a
Of-t nnvninni lio. . ** - - . •• ę".

. . - •. konstatavo kaip kryžiaus
, x . r j j •' sunkumo nykimą. Su de- 
bo, tai apdiaudos. fondas į- šimtinės dingimu mergina 
vedė tokiems tiesioginę pa- pa]jk0 l<jek laimingesnė ir

unkumo nykimą. Su de-

Pavadino <-1 °-1 tolimesniam būrimui, čigo 
k. Tam tikslui apdraudos ngS reikalavimu, atnešė dar

Ši karta tik tiek. Mat, kad f_on^as iau skolinasi pinigus Dingo ir šie pinigai 
— i.^i..-„ a:„ is valstybės iždo. Panaši si- beį čigonė ------:: """;s

sterna veikia ir Škotijoj, j kin0 ‘ka(| 
Kanados įstatymo tikrai ne- ’ ■ -■

ir ne kažin kokia čia istori- 
be galo. Frakas,

merginai paaiš- 
pinigai sugrįš, o 

su jų laikinu dingimu visjia JC4U v. z \ X r ’ 1 1 1 ’ *• J Kiminu unijiniu v

Lietuvos piliečiai, (®) y/py .ų klausinis lengvėjąs kryžius, kuris už-
Net konstituciją savo turi. rels jia_ Pasikėlimą. Šitą SĮOįas vedvbu kelia. F

tuciją Kaune negalima nei • 
sukilti, nei pasišiaušti, tai 
teks visiems siūdintis fra
kus ir būtinai kas sekma
dieni šokti.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

“Keleivio” skaitytojui.— 
(1) Kuri tauta pirmutinė 
pradėjo vartoti metalus, tik- 

irų žinių nėra. Kiek yra pa- 
, bronzas Egipte buvo 

žinomas da prieš Kristų 
; bet Švei

carijoj ežerų gyventojai ii 
apie 2,0Q0 metų vėliau įran
kius darydavosi da iš ak
mens, kaulo ir rago. Akmens 
Gadynė pasibaigė tik Žal
vario Gadynei prasidėjus, 
o po žalvario Gadynės sekė 
Geležies Gadynė. Apie auk
są taipgi nėra aiškių žinių; 
žinoma tik tiek, kad egip- 

; tenai vartojo jį už kelių 
tūkstančių metų prieš Kris
tų. (2) Raštas nebuvo išras
tas staiga, bet vystėsi pei 
tukfctančiuri metų; kas jį pir
mutinis pavartojo, žinių nė
ra. (3) Rusijos kazokai yra 
mongolų kilmės žmonės. 
Jie pirmu kartu pasirodė 
Europoje. 10-tame šimtme
ty. Iš pradžių jie vedė kla
joklių gyvenimą, kilnoda- 
miesi su gyvulių ir arklių 
bandomis 
kita. Jie 
dialektu, 
šimtmety

• stiprią karinę sąjungą ii 
dažnai kariaudavo su toto
riais ir turkais. Dabar jie 
gyvena trijose atskirose vie
tose: Ukrainoj apie Dniep
ro upę, Astrachanės guber
nijoj apie Volgą ir Sibyre.

iš vienos vietos Į 
kalba turkišku

Penkiolik tame 
jie buvo sudarę

L . . . ^itų stojąs vedybų kelią. L^-
’ atgimimo simbolį ma čigonė tęsė toliau. Šiuo 

knkscionys pasiskolino is tarpu čigOnė pl..l&v ...b.
7IS11?1-!0-! B’g’ reikalavo, o tik pasiteiravo: v-vA . Iri n 11 m vm n i n n 17 n ' x

Buri-

stabmeldžių. J 
vartojami kiaušiniai pava
sario šventėj, kaip gamtos 
atgimimo ženklas.

Tapati. — State unem
ployment ofisas randasi 
valstijos viešųjų darbų bil- 
dinge, 100 Nashua st., neto
li nuo North Stationo. Kiti 
tamstos klausimai mums 
neaiškus.

Tikram Demokratui. — 
Maikio tėvas sako ačiū už 
dvirublę ir už gerus patari
mus.

J. K. Šimoniui.—Draugo 
prisiųstojo galvosūkio ne
galėjom sunaudot.

NUŽUDĖ SENĄ TĖVĄ.
Southwicko miestelyje, 

Mass, valstijoj, tula Mrs. 
Ottenheimer nužudė savo 
85 metų tęvą. Ji sako pada
riusi tai iš gailesčio, nes jam 
buvę sunku gyventi.

GALVOSŪKIŲ PAAIŠ
KINIMAS.

Čia paaiškinami galvosū
kiai, kurie telpa 5-tam pus
lapy:

1. Atsakymas: 12,111.
2. Indijonų raiteliai nega

lėjo pirmutinių baltveidžių 
pulti, nes indi jonai neturė
jo arklių. Arklius Ameri
kon atsivežė europiečiai. 
Firma jų Amerikoj nebuvo.

3. Bačka su mažesniais 
skrituliais yra sunkesnė, nes 
tarp mažų skrituliukų ma
žiau yra tuščios vietos.

4. Į svarą eina 16 uncijų; 
vadinas, 129 kartus dau
giau bus 129 svarai.

5. Jus busit suvaikščioję 
iš viso 250 žingsnių.

pinigų nebe-

—Mergele, ar neturi ką 
nors iš rūbų?

—Turiu didelį rietimą 
drobės, staltiesių, skarų ir 
kt.—atsakė Anelė.

Skaros ir kitkas, tai tik 
priedai; prie viso šito at
nešk savo apatinius balti
nius, tada pasakysiu visą 

j teisybę,—pasakė čigonė.
Mergina čigonei atnešė 

60 aršinų drobės, kelias stal
tieses, šilkinę skarą, marš
kinius ir šilkinį apatinį, či
gonė su visokiomis ceremo
nijomis visus daiktus pri
glaudė savo palapinėje, 
merginai liepė ateiti po 
dviejų sąvaičių.

Dvi sąvaites Anelė Š-tė 
vaikščiojo kaip nesava. Jai 
sapnuodavęsis naujas po
vestuvinis gyvenimas, šei
ma ir tt.

Po dviejų sąvaičių mergi
na nuėjo pas čigonę; deja, 
jos jau neberado. Nusimi
nusią merginą savo globon 
greit paėmė kita čigonė, sa
kydama, kad pirmoji svar
biais reikalais yra išvykusi, 
o būrimas pavestas jai. Pa
sisakė, kad merginos įduoti 
pinigai ir rubai perduoti jos 
žinion.

Antroji čigonė būrime 
buvo įmantresnė: pareika- 
kavo aukso. Mergina čigone 
pilnai pasitikėjo, —- atnešė 
35 rusų rublius aukso ir 30 
rublių sidabro. Iš šių pinigų 
čigonei “teisybė” sunkiai 
buvo įmatona. čigonė pa
reikalavo sutuoktuvinių žie
dų. Toki du naujutėliai žie
dai čigonei buvo pristatyti, 
o su šiuo ir baigėsi čigonės 
reikalavimai. Po dviejų są-

rietimo drobės. Esą, tai bu
siąs kelias, kuriuo nuotaka 
eisianti prie altoriaus. Toks 
kiekis drobės čigonei buvo 
pristatytas. Vestuvių sta
lams apdengti antrą kartą 
čigonė pareikalavo staltie
sių. Nuotaka pristatė visą 
rietimą. Galutinam jauna
vedžio pažinimui ir jo api
budinimui čigonė iš mergi
nos pareikalavo atnešti bent 
dalį kraičio pinigais. Mer
gina pirmą kartą atnešė 
100 lt. Tiek buvo maža, tai 
antrą kaitą atnešė čigonei 
300 lt. Iš šių pinigų čigonė 
vis dar negalėjusį nustatyti, 
kokia merginos mylimojo 
meilė ir prisirišimas prie 
jos. Galitinai nuspręsti či
gonė iš merginos pareikala
vo, kad atsineštų visą paso- 
gą, kurį ji pinigais gaunan
ti. , ■

šį kartą mergina čigone 
kiek paabejojo, bet nus
prendė, kad “pradėjus rei
kia baigt.” Nuėjo pas brolį, 
pasiėmė jos daliai skirtus 
5,000 lt. ir juos drebančiose 
rankose laikydama pasku
tinį kartą atėjo pas čigonę. 
Čigonė šiam būrimui buvo, 
iškilmingai pasiruošisi: gal
vą apsikarsčiusi visokiais 
karoliais, veidą visaip misi- 
tepusi, plaukus pašiaušusi, 
rankas pasiraičiusi iki pačių 
ančių. Merginai toks čigo
nės pasiruošimas atrodė ne
paprastu. Tatai aukštai į- 
vertindama, ji atidavė visus 
5,000 lt. Čigonė į šiuos pini
gus žiūrėdama, ilgai kažką 
murinėjusi, o paskui mergi
nai ant kaklo užkabino tuš
čią tarbelę, užsisukusi pini
gus glamžė ir juos vis mur
mėjo. Kiek pabuvus; pini
gus susuko į tūtelę ir Mergi
nos akivaizdoje sukišo į tar- 
bel'ę, kuri dar tebekabojo 
jos pakaklėje. Po ilgokų ce
remonijų čigonė tarbelę ak
linai užsiuvo ir liepė ją ne
atidarius išlaikyti lygiai dvi 
savaites.

Mergina tarbelę ant kak
lo laikė dieną ir naktį, su ja 
ėjo gulti, su ja kėlėsi. Ne
kantriai laukiant prabėgo 
14 dienų. Mergina, pasislė
pusi nuo visų akių, atidarė 
čigonės užsiūtą tarbelę, bet 
vietoj 5,000 lt., atrado 500 
lt. Dabar jai jau perdaug 
aiškus liko čigonių būrimo 
menas, bet per vėlai ir per
daug kainavęs. Su 500 lt. 
kraičiu prie 45 m. amžiaus 
maža viltis prisikalbinti su
žieduotinį, kuris vistik apie 
kraitį pirma čigonių buvo 
galvojęs.

Ši pamoka nesusipratu- 
sioms merginoms yra nebe- 
pirma, bet būrimas yra liau
dyje įleidęs perdideles šak
nis ir jokios pamokos jo ne
gali išnaikinti.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieno.

3325 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

IM 

, (f(M Duq korei

į Smiliui

Kovo 23 d. buvt 
jctoias. Vilniau 
Įpvribi proto iį 
^Dainas susikii 
grpomaite ir grit 
Hipti. Tarnaitė 
įaibėgo į Deninier 
Uty žmona, su; 
įįj proto ligonis 
primauti, ir bijoda 
jį ^padaryty narni 

į liepė tarnaitei gn 
pašaukti artimuosius 
nibrė krautuvę ir 
Irtą Tuo tarpu pat 
g nuėjo i sinagogą 

Bei vargas, kad; 
niojo prie įvykio bol 
Įjį-jrė tuoj savą ; 
ūdzmas norėjęs 
niciTiS vaiką, tat n, 
įtojs, kilusios mi 
tuiij paslėpdami 
iiiĮ krautuvę, paė 

| ifioraiko kraujo i 
įisitDO krauju r 
Šgty Pasirodo, 
fote fe puikiai 
iė sro^ĮSČiui, ki 
padidino vienos mot 
šerife, kad parėjus: 
įjs namuose savo 

į foj prie Deninienėt 
I tarės sisrinko dide 
' iii žmonių, daugiais 
1 tetjs ir vaikėzai, ir ėn 

j i lį šaukti, laužtis : 
: Teko šauktis policijos 

‘ Į vykę trys policininką 
i I sraišusios minios bu 

I likti grūmojimais ir 
' itĮStengė padaryti 1 

svietus pagalbon dar 
i takus, pavyko t 

niaujančią minią išski
Vakare atėjo Į p 

moteris kuri dieną
Į pasigedusi ralio, ir'| 

šė, tai raikąs ats 
į nuėjęs pas 

bK&toĮrdykloj 
B SBiriora liukšn 
raIjJsiaije vien;

R pratakojus

ghvomse Nėr
iwxy.

, Cehrapipjiinkėj, i 
i į.^ Ukm 

‘f®?, žmonės r
I P® Kalk?. Nors ši a] 
■ raiškinga, bet 
W tiesiog neįr

' Jį .^utiniu 
į ąiMSų-1 

kuriuos a 
kelis šimtus 

tnfeje ‘‘par 
miško.medž 

^ bodavo ivarž 
į^Koš. ’

| $ Antininkai išp; 
mišką į i

Įbrolį. ~ 
J" J i vakare T 
£ k;kio valse., 

^’ent°j.a 
j Atimąs, susip 
tį'i'^roliu Nairi 
^Įto pat ka

Žilionis Nairi 
t; i galvą ai 
įK^ibai suža 
j^rankeviėius i 
gttrė.
» Žilionis 

frfdama kvoi

»aperd ^Gardos ta 
D^OJU|.

p°liciJa 
Janonis, k 

b siautė I 
<C?.ir.Keda

SmmU: Va
> Žaslių),

Panoter 
^tįj. Sab°ius ir

sandi 
i m3 Narnami 
W^uota apyi ^Cigleriuk



lži® 27 d., 193$, į
==========as^

No. 17. Balandžio 27 d., 1938. ~~ KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapis

AITYT
3 pat kaž kur i 
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vestuvinio, bet , 

akele. Visa tai . 
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ktus pasiliko 
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į mergina atėję 
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;alavo 60 aršinų 
>ės. Esą, tai bu- i 
kuriuo nuotaka 
altoriaus. Toks 

is čigonei buvo 
Vestuvių sti

gti antrą kartą 
•eikalavo staltie- 
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čigonė iš mergi- 

Javo atnešti bent 
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ik buvo maža, tai 
į atnešė čigonei 
šių pinigu čigonė 
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i-ginos mylimojo 
prisirišimas prie 
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sineštų visą paso. 
pinigais gaunan-

I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Ii (Nuo musų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Tarptautinis San Francisco Parodos Pavyzdi s
.   — —— ■ ——3 ’ " ■   ,

PAKIŠO RAUDONĄ VĖLIAVĄ, KAD 
ATKERŠIJUS Už MERGINĄ.
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Tatai aukštai į- 
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<aklo užkabino tuš 
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dieną ir naktį, su ji 
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o visų akių, atidarė 
. užsiųtą tarbelę, bet 
),000 lt., atrado 500. 
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liko čigonių burin® 
bet per vėlai ir per
kainavęs. Su 500 lt 

prie 45 m. amžiau 
viltis prisikalbinti su 
tinį, kuris vistik ap« 
pirma čigonių buv 

ęs.
jamoka nesusiprato 
merginoms yra nebe 
bet būrimas yra liatr 

leidęs perdideles šak- 
jokios pamokos jo ne 
inaikinti.

Kaip Šiauliuose Žy-1 
(lai Vaiką “Piovė.
Kovo 23 d. buvo toks at

sitikimas. Vilniaus gatvė; 
nesveiko proto žydas Hir- 
sas Deninas susikivirčijo si 
savo tarnaite ir griebė lentą 
ją mušti. Tarnaitė šaukda 
ma įbėgo į Deninienės krau
tuvę; žmona, sužinojusi, 
kad proto ligonis pradėje 
nerimauti, ir bijodama, kad 
jis nepadarytų namie žalos 
liepė tarnaitei greit bėgt 
pašaukti artimuosius, o pati 
uždarė krautuvę ir nuėjo i 
butą. Tuo tarpu pats Deni 
nas nuėjo Į sinagogą.

Bet vargas, kad pasipai
niojo prie Įvykio bobos. Jos 
sukorė tuoj savą istoriją 
kad žydas norėjęs piaut 
mačiams vaiką, tarnaitė už
sistojusi, kilusios muštynės 
kurias paslėpdami , žydai 
uždarę krautuvę, paėmę ka
taliko vaiko kraujo ir... De 
ninas su tuo krauju nuėjęs į 
sinagogą. Pasirodo, aplin
kybes bobos puikiai pritai
kė savo išgąsčiui, kurį dai 
padidino vienos moteriškės 
isteriką,' kad parėjusi nera
dusi namuose savo vaiko. 
Tuoj prie Deninienės krau
tuvės susirinko didelė mi
nia žmonių, daugiausia mo
terys ir vaikėzai, ir ėmė grū
moti, šaukti, laužtis į vidų. 
Teko šauktis policijos. At
vykę trys policininkai ap- 
kvaišusios minios buvo su
tikti grūmojimais ir nieko 
neįstengė padaryti. Tik iš
kvietus pagalbon dar 4 po
licininkus, pavyko triukš
maujančią minią išsklaidyt.

DĖL BUČKIO GAVO PO 
PUSANTRŲ METU KA

LĖJIMO.
Kovo 29 d. Kauno apy

gardos teismas sprendė 
dviejų vendžiogališkių se
nų žmonių bylą.

Praėjusių metų pavasarį 
Nartavos kaime, Vendžio- 
galos vals., pas Kostkevičių 
buvo susirinkę kaimynai ii 
gėrė degtinę, linksminos. 
Kadangi Kostkevičiaus ne
buvo namie, tai Kostkevi- 
čienė pradėjus su svečiu 
Pranu Šatu bučiuotis. Prie 
stalo sėdėjusi Kostkevičie- 
nės sesuo Grajauskienė, 
pradėjo Kostkevičienę gė
dinti. kad bučiuojasi su sve
timais vyrais...

Šatas ant Grajauskienės 
labai perpyko ir pradėjo ją 
mušti. Grajauskienė muša
ma išbėgo lauk, o Šatas su 
Kostkevičiene ją vijosi 
šaukdami. Bėgančią Gra
jauskienę susitiko Kostke- 
vičius ir Stašauskas, kurie 
gyvai reagavo į Šato šauks
mą ir puolė Grajauskienę 
mušti. Grajauskienė buvo 
smarkiai sumušta, batais 
suspardyta ligi sąmonės ne
tekimo.

Medicinos gydytojas kon
statavo Grajauskienės sun
kų kūno sužalojimą —sme
genų sukrėtimą.

Šatas su Stašausku buvo 
patraukti tieson už sunkų 
kūno sužalojimą.

Apygardos teismas abu 
teisiamuosius pripažino kal
tais ir Stašauską nubaudė 
pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o Šatą de
vyniais mėnesiais paprasto 
kalėjimo.

Kaimo jaunimo tarpe mei
lė karšta, nuoširdi ir atvira. 
Paliepių kaime, Vabalnin
ko valsčiuje gyveno du jau
ni kaimynai: Vidugiris Al
fonsas ir Grubinskas Jonas. 
Abu pasiturinti ūkininkai
čiai; gražiai sugyveno: gro
davo viena armonika, drau
ge eidavo į vakaruškas. Ši 
ju draugystė nutruko: Vi
dugiris pirmasis įsimylėjo 
to pat kaimo gražiausią pa
nelę Zofiją Kučinskaitę, 
kuri nemažiau į akį krito ii 
Grubinskui. Kučinskaitė 
prie Vidugirio daugiau lin
ko, o tas labai erzino Gru 
binską. Grubinskas neri- 
mąstavo ir jieškojo budi; 
atsikratyti savo konkuren
tų.

lienė buvo pirmąja liudi
ninke.

Panevėžio apygardos tei 
sm?' kovo 3 dieną nagrinė
jo šią bylą. Liudyti buvo iš
kviesta ir buvusi Grubinsko 
rimpatija Kučinskaitė, da
bar jau Vidugirienė, kurios 
teigimu Grubinskas jau se
nai jos vyrui Vidugiriui ka
sęs duobę. Nekartą jai sa
kęs, kad Vidugiris vargu ar 
išeis kada iš kalėjimo.

Kaltinamasis teisme kal
tu neprisipažino. Identifika
cijos skyriui pripažinus jo 
braižą, visi išsisukinėjimai 
nuėjo niekais. Teismas, iš- 

' žiūrėjęs bylą, Joną Grubin- 
Įską pripažino kaltu ir nu
baudė pusantrų metų kator
gos.

Model of San Francisco’s Golden Gate cxpositioi

šitoks miestas buvo tyčia pastatytas ant salos San Franciscos įlankoj tarptautinei paro
dai, kuri atsidarys tenai ateinančią vasarą. Bet čia parodytas ne pats miestas, tik jo pa- 
vyzdis, kurį padaryti kainavo $10,000. Jis dabar yra išstatytas Los Angeles mieste, 
kaip parodos skelbimas.

Vakare atėjo į policiją 
moteris, kuri dieną buvo 
pasigedusi vaiko, ir prane
šė, kad... vaikas atsirado. 
Mat, buvo nuėjęs pas tėvą, 
kuris dirbo skerdykloj. Ke
li smarkiausi triukšmada
riai (jų skaičiuje viena mo
teris) gavo protokolus.

GELVONYSE NĖRA 
MALKŲ.

Gelvonių apylinkėj, Gruz
džių valsčiuje, Ukmergės 
apskrity, žmonės negali 
gauti malkų. Nors ši apylin
kė gana miškinga, bet mal
kų įpirkti tiesiog neįmano
ma. Pav., paskutinių fnetu 
buvo kelintas yifešų miško 
pardavimų, Į kuriuos atvyk
davo po kelis šimtus žmo
nių ir , takiuose “pardavi
muose”1- miško f medžiagos 
vienetas! bpdavo įvaržomas 
net iki 4Q0 nuoš.
Iv Mat, tautininkai išparda
vė Lietuvos mišką į užsie-

NELAIMINGAS ĮVYKIS 
GAUDANT NEMUNE 

ŽUVIS.
Kovo 18 d. visoje Zapyš

kio apylinkėje siautė nepa
prastai didelis vėjas. Ties 
Kačerginės kaimu T. Jake- 
laitis ir K. Kubilius Nemu
ne gaudė žuvis. Jie plaukio
jo laiveliu su burėmis. Paki
lęs vėjas laivelį apvertė pa
čiam Nemuno vidury. Abu 
vyrai ėmė šauktis pagalbos. 
Gelbėti pirmas atvažiavo S. 
Poderis, kuris ištraukė iš 
vandens vargšus žvejus. T. 
Jakelaitis po keliate minu
čių atsigavo, o jo pagelbi- 
ninkas buvo negyvas. Paga
liau po didelių pastangų pa
vyko ir jį atgaivinti. Tinklą 
taip pat pavyko surasti, o 
kiti daiktai nuskendo. Taip 
pat į laisvę paspruko kelio
lika svarų žuvų, kurias bu
vo jie sugavę.

t. MARGER1S 
dytojas ir Chirurgai 
ndos: nuo 10 ryto iki 2 p. p

ir nuo 6 iki 8:30 vakiro. 
tadieniais: 10 iki 12 dietų.

15 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

’el. Boulevard 8483

< AKMENIU UŽMUŠĖ 
PUSBROLI.

Kovo 19 d. vakare Trakų 
apskr., Onuškio valse., Bi
čiūnų kaimo gyventojas Ži
lionis Adomas, susipykęs 
su savo pusbroliu Narinke- 
ViČiu Jonu, iš to pat kaimo, 
susimušė. Žilionis Narinke- 
vičiui trenkė į galvą akme
niu ir smarkiai sužalojo, 
nuo to Narinkevičius kovo 
23 dieną mirė.

Kaltininkas Žilionis su
laikytas ir vedama kvota.

VAGIU GAUJA PERDUO
TA APYGARDOS TAR

DYTOJUI.
Kriminalinė policija su

ėmė penkis asmenis, kurie 
sudarė gaują ir siautė Kau
no, Kaišiadorių ir Kėdainių 
apskrityse. Suimti: Vaice
kauskas (nuo Žaslių), Bi- 
linskas (nuo Panoterių), 
Čapkauskas, Sabonis ir Sa- 
bonienė. Jie vogdavo iš 
svirnų, kamarų, sandėlių, 
kurortuose iš vasarnamių.

Jų byla perduota apygar
dos tardytojui Cigleriui.

VAIKŲ “KARE” VIENAS 
NETEKO AKIES.

Alytaus miestely du mo
kyklinio amžiaus vaikų bū
reliai, pradėjo tarp savęs 
“kariauti.” Vienas apie 10 
metų berniukas per “mū
šį” kitam tokio pat amžiaus 
'“priešui” medine strėle sun
kiai sužeidė akį. Strėlė tie
siai pataikė į akies obuolį ir 
su smailuma pradūrė raginę 
plėvelę. Vaiką teko nuga
benti į ligoninę, kur rado di
delį akies sužalojimą. Ta 
akis gali visai apakti.

DĖL NEATSARGUMO 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Kovo 24 d. Kauno prie
miesty, Šančiuose, važiavo 
trekas prikrautas langų rė
mų. Ant viršaus sėdėjo dar
bininkas Bronius Stasiuke- 
vičius. Važiuojant apačia 
Žaliojo tilto, Stasiukevičius 
užkliuvo už tilto ir tapo nu
trenktas ant grindinio. Sta
siukevičius nuo smarkaus 
susitrenkimo tuoj mirė.

Atšilus pavasario orui, 
smėlėtose Alytaus apylin
kės žemėse laukai visiškai 
išdžiuvo ir ūkininkai ėmė 
sėti laukus.

GAISRAI TAURAGĖS I 
APYLINKĖJE.

Kovo 15 d. Tauragėje 
užsidegė Kotkio tvartas ir 
daržinė. Atvykusioms gais
rininkams gaisro užgesinti 
jau nepavyko. Buvo pavo
jus kitiems namams užsi
degti, nes buvo didelis vė
jas. Gaisro priežastis tikrai 
nežinoma. Sudegė 3 karvės, 
arklys ir daug naminių 
paukščių.

Kovo 11 d. Kulvertiškės 
dvare, Eržvilko vai., užside
gė Gedgaudo malūnas ir 
lentoiuvė. Sudegė mašinos, 
trobesiai ir kiti priklausą 
daiktai. Nuostoliai padaly
ti dideli. Savininkas sielvar
tavo ir sirgo, kad turėjo lik
ti vargšas.

AŠ BAJORAS, O JUS 
MUŽIKAI.

Kaune anądien buvo jau 
šitoks įvykis:

Tūlas pilietis, bene kaž
koks autobusų savininkas. 
“Trijų milžinų” restorane 
užsakė mozūrą, kurį orkest
rą sugrojo. Tačiau tūli as
mens dėl to pasakė savo 
nuomonę į ką mozūro už
sakytojas atkirtęs:

—Aš bajoras, augęs dva
re, o jus buvote ir busite 
mužikai...

Įvyko muštynės, kurias 
tik policija sustabdė.

DIDELĖ VAGIŲ GAUJA 
PATEKO TEISMAN.
Kauno apygardos teisme 

1 balandžio prasidėjo 18 
vagių gaujos byla. Tie va
gys siautė, daugiausiai; Kau
no mieste, vogdavo iš par
duotuvių ir butų kas pakliū
davo kiekvieną vertingesnį 
daiktą. Vieni vogdavo, o ki
ti vogtus daiktus pardavi
nėdavo, slėpdavo, žinoda
mi, kad daiktai vogti, juos 
už niekus pirkdavo.

VISŲ ŽINIAI^
Už visokios rųšies smulkius pa- 

nigarsinitnuH, kaip tai: pajieško- 
(imus apsivedimy, įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint ta nntj apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
ir už pirmo sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paieškojimus 
apsivedimy, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
stų skaitome tik po 1c už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimes greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

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

I’atieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišes. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

PASKIRTA NAGRINĖTI 
ŽIAURAUS ŽMOGŽU

DŽIO BYLA.
Praėjusių metų gruodžio 

21 dieną anksti rytą Rokiš
kyje, netoli geležinkelio 
stoties, savo bute buvo ras
tas žiauriai kirviu nužudy
ta gyvulių supirkėjo God- 
liausko žmona, Genovaitė 
Godliauskienė, apie 27 me
tų amžiaus. Piktadario po 
žmogžudystės buvo apiplėš
tas Godliauskų butas, išne
šant apie 1,000 litų vertės 
įvairių daiktų. Policija tą 
pat dieną išaiškino, kad šią 
žmogžudystę yra padaręs 
“Maisto” darbininkas Vy
tautas Mikuckis. Jis buvo 
sulaikytas ir patalpintas ka
lėjimai!. Panevėžio apygar
dos teismas šią bylą pasky
rė nagrinėti šiomis dieno
mis.

LIETUVOJE TRŪKSTA 
MOKSLINGŲ MIŠKI

NINKŲ.
Didžiausias Lietuvoj miš

kininkas yra valstybė, kuri 
valdo visus stambiuosius 
miškus. Privatus asmens te
turi nedidelius miškelius sa
vo ūkių reikalams. Miškai 
yra didelis turtas ir reikia 
labai rūpintis jų apsauga. 
Stengiamasi, kad miškų 
plotai nemažėtų. Todėl miš
kų kirtimuose užsėjamas 
naujas miškas. Tačiau pa
stebimas mokslingų miški
ninkystės žinovų truku
mas. Per mažai yra žmonių, 
baigusių aukštuosius miški
ninkystės mokslus, nes Lie
tuvoje nėra aukštosios miš
kininkystės mokyklos. Iki 
šiol aukštuosius miškų mok
slus baigti siunčiami stu
dentai į užsienius. Dabar 
pripažinta, kad mokslin
guosius miškininkus geriau 
butų mokslinti savo krašte. 
Kadangi atskiros aukšto
sios miškininkystės mokyk
los brangiai kaštuotų, tai 
nusistatyta rūpintis, kad bu
tų įsteigtas miškų skyrius 
Kauno universitete. Tsb.

Kaip Batsiuvis Iš
plovė Staliui Akį.

Kupiškio vai., Plačenių 
kaime gyveno neblogas sta
lius ir kiek pasiturintis ūki
ninkas Ribokas Grigalius. 
Jis neblogai sugyveno su 
gretimo Rudilių kaimo bat
siuviu Juodišium Petru. 
Versdamiesi savo amatais, 
dažnai pas vieną tą patį ūki
ninką darydavo darbo baig
tuves, o šventadieniais drau
ge nueidavo ir į vakaruškas.

Praėjusį rudenį, po ilgo
ko nesimatymo, Juodišius 
su Riboku susitiko Kupiškio 
jomarke. šiuo tuo apsipir- 
kę, abu užėjo į restoraną 
pasivaišinti. Po stiklelio— 
kito, Ribokas ruošėsi va
žiuoti namo. Juodišius į jo- 
marką buvo atėjęs pėsčias, 
todėl Ribokas pasisiūlė jį 
pavėžėti. Atsilyginti Juodi
šius paėmė dar dvi “pusi
kes” ir vyno bonką. Šią do
žą priėmę abudu draugai 
gerokai įšilo ir nieko ne
laukdami išvažiavo namo. 
Kiek pavažiavus, prie Smil
gių kaimo aukštas kalnas. 
Kad arklio neapsunkinus, 
abu iš ratų išlipo. Pėsčiomis 
beeidami, pradėjo ginčytis 
dėl anksčiau tarp abiejų įvy
kusių muštynių. Šis prisimi
nimas užgavo batsiuvio Juo- 
dišiaus ambiciją ir jis nieko 
nelaukdamas iš kišenės išsi
ėmė aštrų peilį, kuriuo smū
giu staliui Ribokui išdūrė 
akį. Juodišius, kaip nieko 
dėtas, pėsčias parėjo namo, 
o Ribokas grįžo j Kupiškį 
pas gydytoją. Išdurtąją akį 
ilgai gydė, bet regėjimo ne
atgavo.

Panevėžio apygardos tei
smas Petrą Juodišių pripa
žino kaltu ir nubaudė pus
antrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Be to, iš jo Ribo
kui priteisė 440 litų gydy
mosi išlaidų ir po 130 litų 
kas mėnuo iki gyvos galvos 
nuolatinio atlyginimo.

1936 m. Vabalninko poli
cija gavo anoniminį laišką 
kuriuo buvo pranešama, 
kad Vidugiris laikąs savo 
namuose nelegalę — prieš
valstybinę literatūrą, pa
slėpęs ją klėties pastogėje. 
Po šio laiško trims dienoms 
praslinkus, pas nuovados 
viršininką atėjo J. Grubins
kas su pranešimu, kad Vi
dugiris turi ginklą be leidi
mo. Po šių nusiskundimų 
policininkai padarė pas Al. 
Vidugirį kratą, ir tikrai nu
rodytoj vietoj rado popie
tyje suvyniotą raudoną vė
liavą su tokiu įrašu: “Šalin 
fašistų valdžia... Tad į ko
vą... pakol subyrės vergijos 
pančiai!” Vidugiris šios vė
liavos sau neprisipažino ir 
policijai nurodė, kad ją ga
lėjo pagaminti ir tyčia čia 
padėti J. Grubinskas. Kol iš 
šios bėdos išsisuko, Vidugi
ris turėjo nemažai vargo.

Dalinai ir policija nepati
kėjo, kad Vidugiris galėtų 
pagaminti ir pas save laiky
ti tokią vėliavą.

Vėliava buvo nusiųsta 
identifikacijos skyriui, kuri 
ištyrus, kieno ranka pada
ryti joje įrašai, nustatė, kad 
Šukiai įrašyti J. Grubinsko 
ranka. Grubinskas tuojau 
buvo sulaikytas ir patalpin
tas kalėjimam Kol jis buvo 
dar laisvas, Grubinskas bu
vo užėjęs pas burtininkę 
Marcijoną Kubilienę ir jai 
pasipasakojo, kad jis trau
kiamas teismo atsakomy
bėn už komunistiškos vėlia
vos pagaminimą. Prašė, 
kad burtininkė išvaražytų, 
ar jam teks kalėjime sėdėti, 
ar jį išteisins? Tardytojui 
Grubinskas kaltu neprisipa
žino. Burtininkė Kubilienė 
paslaptį išlaikyti nesugebė
jo: pasipasakojo apie savo 
klijentą kaimynėms, o šios 
savo vyrams, galop kalbos 
pasiekė savo tikslą, ir Kubi-

DIDELIS GAISRAS JAU- 
NEIKIŲ KAIME.

Šiaulių apskrity, Joniškio 
valsčiuje, Jauneikių kaime, 
13 kovo užsidegė Petro Ma- 
rijausko kūtė, kurioje sude
gė 2 arkliai, 2 karvės, 6 
kiaulės, 3 avys, 20 vištų ir 
visas kitas inventorius. Ma
noma, kad gaisras kilo dėl 
neatsargumo su ugnimi.

Tą pačią dieną Petriko- 
nių kaime, Pašvitinio vai. 
sudegė Stasiukaičio tvartas 
ir daržinė. Čia taip pat ug
nyje žuvo gyvi gyvuliai: 2 
arkliai, 2 karvės, 13 avių. 
Gaisras kilo iš palikto kibi
ro su degančiom anglim, 
kurios buvo padėtos esą ge
ležine liga sergantiems ark
liams.

SMARKUS VĖJAI PRI
DARĖ DAUG NUOS

TOLIŲ.
Nors visoj pietų Lietuvoj 

kovo 5—8 dienomis siautė 
smarkus vėjai, tačiau Ne
dzingėje jie padarė dau
giausia nuostoliu. Nuo kelių 
trobesių visai nuvertė sto
gus ir daugelio smarkiai ap
draskė. Miškuose daug me
džių audra išvertė ir išlau
žė.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų. pasakų apie Kristų, 
Kalėdų n-...Vętyi<ų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis . bedie
viais. Atrasite kad net Biblijį nęžiį- 
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

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

CHICAGO, ILL.

TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

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

Brenierhavene užtikrina patogių kelionę į Kauna.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagclbesime jums išgauti svečių 
ir imtnigracijos Vizas dųl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba
252 EOY.LSTON ST., . ' BOSTON, MASS.

Į LIETUVĄ

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Pažangiepe Amerikos 
Lietuviai!

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir 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 Jį PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.



AStunta-a Pushpin KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17. Balandžio 27 d, 1938.',
__

Vietinės Žinios
SOCIALISTAI MINĖS 

PIRMĄ GEGUŽĖS.

Apvaikščiojimas bus Stasių 
salėj, Cambridge’uje.

Šįmet South Bostono ir- 
Cambridge’aus lietuvių so-

I Watertowno Arsenalui rei
kalingi welderiai.

Mus prašo pranešti “Ke
leivio” skaitytojams, 
Watertowno Arsenalui (ne
toli nuo Bostono) reikalin
gi elektriniai virintojai, ku
rie moka vadinamąjį “are 
welding.” Reikalingas dvie
jų metų patylamas. Apli-

kad

gijų Bendro Komiteto 
susirinkimas.

Pereitą nedėldienį “Ke- kantai turi but piliečiai, 
leivio” name įvyko Massa- Darbas valdžios ginklų dir- 
chusetts Lietuvių Draugijų btuvėj, mokestis $6.88 Į die- 

; .° . -• Bendro Komiteto suvažia- na. Aplikacijos turi but nu-
cia.į1!tH ku°l)OS ™taie aI)_ivimas, kuris svarstė ir nuta siųstos nevėliau kaip 5 ge- 
vaikscioti taiptautinę dai-įrė daug svarbių dalykų, gūžės, šiuo adresu: Secre- 
bininkų šventę bendrai Sta- butent. * Board of Civil Sendee
siu salei i h n mm tt* . • .a * ‘f . __

Cambridge’uje.
Tarptautinė darbininkų 

šventė pripuola 1 gegužės, 
ateinantį nedėldienį. “Ke
leivio” redaktorius S. Mi- 
chelsonas pasakys prakalbą 
apie tos šventės reikšmę ir 
prie ko veda dabartinis fa
šizmo siaubas. Bus ir muzi
kos programa.

Prakalbos prasidės 2 va
landą popiet. Rengėjai kvie
čia atsilankyti visus. Įžan
ga nemokama. Rengėjai.

inn TT J i. | idl y JDUdl U Ui V/1V11 OCI V136 Harvaid st.,- Užgirta Amerikos Lietu- Examiners, Watertown Ar
senal, Watertown, Mass.

Blankų aplikacijoms ga
lima gauti Bostono pašte, 
Room'1040.

Kas bus Norwoodo 
tuvių Salėj.

30 balandžio bus koncer- 
. Dainuos rusų-ukrainų 

už demokratiją kariaujam choras iš Bostono, dainuos 
tiems lietuviams.' (duetai, solistai ir šoks bale-

Nutarta nusiųsti $500 to šokikai. Be to, bus suloš- 
Centrui, Amerikos Lietuvių ta juokinga komedija “Vy- 
Kongreso reikalams. Iras po Girtumo.” Po to sfeks 

Nutarta patarti Gentimi, šokiai. Pradžia 6 vai., įžan- 
kad užmegstų santikius su ga 35c. 
Lietuvos Demokratiniu Ben-| 
dru Frontu.

Nutaria paraginti Ameri- rį rengia bendrai kom'unis- 
kos Lietuvių Kongreso sky- tai su socialistais. Kalbėto- 
rius kolonijose, kad atsily- jai bus nuo abiejų partijų 
gintu už atvirutes, o jeigu ir nuo CIO. Programa pra-. 
jos da neišparduotos, kad sidės 7:30 vai. vakaro, 1 ge- 
pasistengtų jas išplatinti ir gūžės, Norwoodo Lietuvių 
pinigus prisiųsti. | Salėj. Kviečiami dalyvauti

Bendrą Massachusetts visi. Reporteris.

ivių Kongreso Centro Komi
teto sumanynas šaukti šią 
vasarą kolonijų atstovų 
konferenciją Scrantone, vie
na ar dviem dienom prieš 
SLA. seimą.

Nutarta tuojaus nusiųsti 
Lietuvon $200 politiniams 
kaliniams ir $25 Ispanijoj tas.

•* j i ■ • • i • • ii

Lie-

Pavasarinis Bankietas.
Nedėlioję, Gegužės 15, 

nuo 6 vakare, bus puikus 
Bankietas, Emery Salėje, 
1436 Dorchester avė., Fields 
Corner, Dorchestery. Bus 
gera vakarienė, graži muzi
ka ir kitdkių įvairenybių. 
Rengia LSS. 60 kp. bendrai 
su LDD. 21 kuopa. Visi mu
sų draugai ir pritarėjai kvie
čiami dalyvauti.

Tikietus iš anksto galima 
įsigyti pas narius, arba “Ke
leivio” ofise. 50 cetitų ypa- 
tai. Kviečia Rengėjai.

Nelaimė ant South Stationo
Apie 3 valandą po pietų 

šį panedėlį ant South Sta
tiono iššoko iš bėgių vieno 
traukinio lokomotivas ir iš
ardė apie 30 jardų gelžke- 
lio. Su keleiviais nelaimių 
nebuvo, tik pečkurys ir ma
šinistas turėjo iššokti iš gar
vežio. Apie 25,000 žmonių, 
kurie buvo susirinkę į stoti 
važiuoti iš darbo namo, tu
rėjo laukti ilgą laiką, iki 
buvo pašalinta painiava.

Art. Onos Kubilienės kon-

Buvo “Šešių Biručių” kon- i Vieno Cento Išpardavimas., 
certas. Į. ĮVyks ketverge, pėtnyčioj1

South Bostono Lietuvių ir subatoj, April (Bal.) 28, 
Salėj pereito nedėldienio 29, ir 30 d., Lietuvių M. Ži- 
vakarą įvyko gražus “šešių nyčioj, bus puikus vieno 
Biručių” koncertas. Pro- cento žaislai. Visi, kurie at- 
grama prasidėjo Miko Pet- eisite, galėsite pirkti geriau- 
rausko kompozicija “Ty- sius daiktus už vieną centą, 
kiai, tykiai Nemunėlis plau-1 Ateikite ir pamatykite tuos 
kia,” kurią solo sudainavo' genis daiktus. Lietuvių M. 
Kazimieras Hoffmanas. Pa- Žinyčios Komitetas.

GAUKITE
Permanent Wave

su moderniškomis mašinomis.
Gražiausias 

Sugarbaniavimas
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 4-th Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4645

skui sekė “šešios Birutės,”; 
vyrų oktetas, Longinas Bui- į 
nis, p-lė A. Mickevičiūtė iri 
V. Minkienė.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Te). So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE., 

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir šventadieniaii 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman it. arti Central ikr.

CAMBRIDGE, MASS.

Valdžiai reikalaingi laivų 
pentoriai.

Valdžia prašo mus prane
šti “Keleivio” skaitytojams, 
kad jos laivų dirbtuvėse 
Bostone reikalingi laivų da
žytojai (pentoriai). Apy
kantai turi turėt 4 metų pa
tyrimą, turi but piliečiai ir 
nesenesni kaip 48 metų. 
Darbas: dažyti visas laivo 
dalis dažais, enameliais ir 
specialiais preparatais, kaip 
bitumastika ir tt., vartojant 
makplus arba purkštuvus. 
Mokestis: lįub 9d ;cęptų iki 
$1.0$ per valandą; dirba
ma 40 valandų į sąvaitę.

Užsiregistruoti- reikia ne
vėliau kaip 2 gegužės pas 
Rekorderį, Labor Board, U. 
S', NaVy Yard, Boston.

Registracijai reikalingi 
šie formalumai:

1. Išpildyta aplicijos for
ma Nr; 6.

2. Jei aplikantas yra karo 
veteranas, tai jis gali išpil
dyt ir priduoti da ir pirme
nybės aplikaciją, vadinamą 
Preference Form 14 (mėly
nos spalvos).*

3. Jei aplikantas ne Ame
rikoj gimęs, tai turi prista
tyti ir savo pilietybės įrody
mą.

Blankų aplikacijoms ga
lima gauti Bostono pašte, 
Room 1040,

1 gegužės bus Pirmos Ge-
1 gūžės apvaikščiojimas, ku-

Lietuvių Draugijų pikniką 
nutarta ir šįmet ruošti May- 
narde per Labor Day, taip 
kaip ir pernai.

Prie Bostono sudužo anglų 
laivas.

Pereitą penktadienį ties 
Bostonu užbėgo ant uolos 
anglų prekybps laivas “Ųity 
of Salisbury.” Jurai nuslū
gus, laivas pakybo ant uo
los ir perlūžo pusiau. Dabar 
iš jo iškraunamos prekės;, 
kurių esą apie $1,000,(100; 
vertės. Tarp kita ko jame 
buvo daugybė laukinių žvė
rių, kurie buvo vežami į žvė
rynus. Žvėrys visi išgelbėti, 
tik gyvatės kažin kur pra
puolė.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveiksiu.’.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Watertowno ginklų arse
nale dabar labai daug dar
bo. Iš Washington© esą pa
skirta $4,000,000. Dirba 
1,000 žmonių.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

mu kJIlVb IxUUlllcIlco ram- . | f U O j 

certas įvyks ateinantį nedėl- j j kavi 
dienį, 1 gegužės, kaip 8 va- j---_ 
kare, Suffolk- Universiteto ; į 
salėj, 20 Derne st., Bostone,! 
prie pat State House. Be I 
amerikiečių, koncertą remia i 
da ir šios lietuvių inteligen
tės: p. Birutė Bagočienė, p. 
Barbora Pašakarnienė, p. 
Ona Kapočienė, p-lė Rožė 
Morris ir p-lė Ester White.

i Namų Savininkai
Į NELAUKIT! kad kainos pa- 
j kiltų. Dabar geras laikas tai- 
j syt plumbingą ir šilimą. Pa- 
| šaukit jūsų Lietuvį plumberį 

jaus pasitarimui ir apro- 
kavimui jūsų PLUMBINGO, 

j HOT WATER HEAT — 
I | STEAM HEAT—GAS WORK 

ir Oil Burnerių darbams.
Nieko nekainuos. Pasiųs-j 

kit atvirutę: j
CHARLES J. KUČINSKAS I 

3*22 Dorchester St.,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOU 0346

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gautis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo i iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

5,
9.
12

NORINT PIRKT AR PARDUOT 
NAMUS ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PAS

Edw. L. Hopkins
362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

PICKWICK ALE
KOSTUMERIAMS

<'•<>’ ; > /t , . *

PAAIŠKINIMAS DEL UŽVADAVIMŲ
F’ , . ' i ■ --

Išdirbėjai žymių produktų, vienokiu ar kitokiu budu, turėjo varžytis
i

su užvadų nedorybėm. Paskutiniu laiku mes gavome kelioliką pasiskun

dimų, kad nesąžiningi ir trumparegiai pardavėjai užvaduoja pigesnį Ėlių

vietoj PICKWICK ALE. Didelė dauguma pardavėjų, kurie moka aukš-

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ

IR NERVŲ LIGŲ. |į 
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedaliom, nuo 10 ryto iki L

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Bo»ton, Masi. |Į

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

I '' 
Pigiau negu ! pirktumėt mieste.

Priimam prižiurai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktu vertė*.

1854 DORCHESTER AVE, 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER, MASS. 
Tel,! ŽALbot 5208.

! Jums Reikalingai
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiūrėki!

KEI
DABBO 2M0

Prenonu 
Amerikoje .... 
Pietą Amerikos 

Kinidoje Ir k

Prenumen 
Amerikoje .... 
Kanadoje ir kit 

Valstijų .... 
Apskelbimų k: 
Kreipiantis su

I adresuokite:

KEI
I 253 Broadway,

NO. 18

Japona

800,000 KINU 
JA PRADĖT

OFENS
Jai vadovauja 
tios Vokieti jo
Einant “Kel 

don, telegrama 
jaus sako, kad 
jaigręsia kita 
Šaituno provh 
skiečiai p 
ną I mylių fre 
linijos tuojaus 
Šitam ofensy 
tini sutraukę 1 
viu.
' Japonai no 
d” savo gedi 
buvo padaryt 
chwangu, ku 
naikino jų 6! 
armiją. Tuo I 
nėmis dienom 
traukė čia di 
nimų ir pra 
pozicijas pult 
rėmė 10 laba 
Tuo tarpu j 
daugiau pajėf 
sigynimo pert 
mą. Japonai į 
tis vėu frontu 

užpakalio kir 
stengiasi aijč 
lią. Tancheng 
riai esą jau a 
pusių ir iš čia 
galėsią.

Paskutinė 
kiniečiams ja 
rai sektis. " 
mes" korespc 
neša, kad jiei 
nosios Vokiet 
pagarsėję Lu 
Kyklos militar 
šio tipo profi 
džiai, kurine 
gen. Cian K; 
parsikvietęs I 
instruktorius 
Jy tarpe yra ii 
dlerijos, aviaci 
ekspertų. Vyri 
armijos vadai 
laiku esąs g 
Aleksandras 1 
hausen, geriau 
kokį Vokietiji 
mas yra kada i 

Iš pradžių 1 
jos vadas Čii 
nenorėjo jų kla 
kė, jus geri m 
kaip vesti karą 
lai aš geriau ži 
jis įsitikino, k; 
nežino, (ai pav 
bf vokiečiams, 
ponai pradėjo i 
Gali but, kad 
bus Kinijoj sum

j šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
j platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
į mylių ant 1 galiono gazolino. Su- 
j taupysi daug pinigų. Jei turi se- 
Į ną karą, mes duosim gerą kainą. 
I Atvažiuok pas mus ir klausk J.
PETERSONO. Aš lietuvis. Galiu 

Į suseivint jums nemažą nuošimtį. 
Į Parduodam FORDUS ir LIN- 
COLN-ZEPHYRUS — naujus i( 

į pavartotus.

Hayward
MOTORS, Ine.

• 1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

lesnę kainą už PICKWICK ALE dėlto, kad didesni darbo ir medžiagos iš- 

kaščiai, bendrai su mumis dirba su didžiausiais pasistengimais kad panai-
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Baigiant 
Mokslą!

kint tą nešvarią praktiką.

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

bau! iš senų į naujausią madą, pigiai ir gerai. >
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ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4649
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Įvedus suženklintus kranus, kas Massachusetts valstijoj dabar versti

na, ši Kompanija buvo vadove suteikimui, kas buvo manoma, geriausios r
I 1 • 1 \ . I •

apsaugos netik visuomenei, bet taipgi bravorui ir teisingam pardavėjui.

Nežiūrint to, keli pardavėjai (nors mažas skaičius, bet gana rūpestingai)

prasižengė su jų prideryste publikai, nelegališkai užvaduodami pigesniu 
•*' - i ?' • w ■

produktu. Musų kostumeriams, kaip ten nebūtų, ypatingas geras skonis

PICKWICK ELIAUS greitai pastebiamas kad yra skirtumo.

Mes labai įvertiname Alcoholic Beverages Control Commission© narių

nuolatinį prižiūrėjimą ir jų agentus už dedamas pastangas išnaikint šią pa

i ELECTRICAL INSTALLATIONSI
j HOUSE WIRING—FIXTURES—APPLIANCES

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

EDMUND KETVIRTIS—ELECTRICIAN.
| Tel. SOU 4649. 8

HAFFENREFFER & CO., INC
BOSTON, MASSACHUSETTS 

BREWERS SINCE 1870

PICKW1C
ALE

dėtį, ir šitas viešas jums pranešimas dalykų stovio

priežastimi, kad prašalinus visiškai šią nepatogią

neteisingą praktiką.

yra

ir

REIKALAUKIT, KAD JŪSŲ KLIUS BUT ĮLEIDŽIAMAS 
IŠ OFFIC1ALIO PICKWICK ALE KRANO

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

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2791

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

So. Boston 
1058

AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brokais.

Taipgi taisome Automobilini ir 
Trokus visokiu išdirbyičig.

Peter Trečiokas ir
Jo* Kapočiumi — lavininkal

Taisymo ir demomtravimo vilti:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
tea. BOSTON, MASS.

DARBININKĄ 
Nes prie cp

FABRI
Jlunice, Ind. - 

'ka kapitalistų 
šitą sąvaitę čia 
'tinku riaušės 
pit automobili 
Sakoma, kad pi 
Bėjo pikietuoti s 
priklausomos m 
Juos puolė pe 
CIO unijistų ir i 
mieji piidetinink 
dirbtuvę. Taigi : 
tie “nepriklauso 
kietininkai būvi 
jos žmonės ir 
Prieš CIO.

■ i >i


