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Prancūzai Siunčia Paramą 
Ispanijos Lojalistams.

NEDARBAS KAŠ
TAVO AMERIKAI 

$200,000,000,000. 
WPA administratorius

Hopkins pereitą nedėldienį 
pasakė per radio kalbą iš 
Washingtono, kurioj pažy
mėjo, kad dėl kapitalistinio 
biznio susmukimo Jungti
nių Valstijų gyventojai nuo didelės unijos. Viena jų yra 
1929 metų turėjo jau 200 vyriškų darbų unija, Amal- 
bilionų dolerių nuostolių, gamated Clothing Workers, 
Tai yra milžiniška suma pi- kuriai vadovauja Sydney 
nigų. Visi šalies turtai 1932 Hillman, o kita yra moteriš- 
metais buvo verti nedau- kų siuvėjų unija, Interna- 
giau kaip šita suma. tional Ladies’ Garment . _ .... . .

Bendrai imant, sako Hop- Workers, kuriai vadovauja mėnesy apskaičiavęs, ^aa 
kins, pradedant 1929 me- Dubinsky, 
tais, visos šalies nuostoliai Abidvi unijos dabar pri- 
kas metai yra lygus visų A- klauso prie CIO, bet Du- 
merikos lobių trečdaliui, binskis yra susipykęs su 
Jeigu daleisime, kad bedar
bių skaičius per apskritus

Gegužės 1 Kėsintųsi Amerikos Fašistai 
Nušaut Stalinas.

45 sąmokslininkai sušaudy- $4,000,000 esą prisiųsta jų 
ti, sako slaptoji radio ■

stotis.
Sovietų Rusijoj veikia 

slaptoji radio stotis, 1 
praneša gyventojams tokius 
dalykus, kurių valdžios ra
dio ir spauda neskelbia. 
Dabar šita slapta radio sto- 

į tis padariusi pranešimą, 
[kad 1 gegužės dieną Mask- 

Japonai Užmušė 100>v°ie..bmt kįsintaą nušaut 
„ f _ __ - - .1 Stalinas, tačiau nepavykę,

nes sąmokslas buvęs išduo
tas valdžiai. Šito pasekmėje 
45 sąmokslininkai buvę are
štuoti ir 3 gegužės dieną 
sušaudyti.

Kiek frakcijų kova Rusi
joj yra pikta ir žiauri, tai 
galima spręsti iš tos neapy
kantos, su kokia toji stotis 
kalba apie Staliną. Štai jos 
žodžiai, kaip juos paduoda 
Londono “Sunday Express” 
8 gegužės laidoj:

“Musų draugus, kurie 
1 gegužės dieną mėgino nu
dėti gruzinišką šunį Stali
ną, pardavė išdavikai. Ge
gužės 3 dieną juos sušaudė. 
Bet mes už juos atkeršy
siu!.”

Radio stotis, kuri skelbia 
Rusijoj šitokius dalykus, 
esanti įtaisyta vežime ir kas 
diena transliuojanti vis iš 
kitos vietos, todėl policija 
negalinti jos sugauti.

valandas fašistai butų su
triuškinti.

Taigi išrodo, kad Ispani
jos karas dabar prigulės 
nuo to, kaip Washingtonas 
nusistatys ginklų pardavi
mo klausimu.

WASHINGTONAS IRGI 
NUIMSIĄS EMBARGO.
Šimtas Amerikos orlaivių 

sunaikintų fašistus į 24 
valandas.

Bostono “Evening Trans
cript” pereitą subatą gavo 
per radio įdomią žinią iš 
Paryžiaus, žinia sako, kad 
Francuzijos valdžia staiga 
pradėjo remti Ispanijos lo- 
jalistus ginklais, 
lojalistų 
daugiau karo medžiagos, 
negu kada nors per du pas
kutiniu metu,” sako šitas 
pranešimas. Siuntiniai eina 
visais keliais ir visokiais bu
dais: traukiniais, trokais ir 
laivais. Ginklus ir amunici
ją siunčia Francuzijos val
džia, o maistą ir drapanas 
aukoja franeuzų visuomenė. ,

• Francuzijos ministeris 
pirmininkas Daladier pa
keitęs savo politiką Ispani- i 
jos atžvilgiu savo darbinin
kų spaudžiamas. Francuzi- ’ 
jos profesinių sąjungų (uni
jų) vadovybė turėjo su juo 
pasikalbėjimą ir pareiškė, 
kad jis valdžioj ilgai nebus, 
jeigu jis Anglijai pataikau
damas sabotažuos.I3>tnij.os ____---------------------
darbininkus. Jis prižadėjo Dievas jiems padėtų, 
duoti lojalistams paramą, 
bet pirma norėjo gauti Ang
lijos pritarimą franko nu
vertinimui. Taigi jis nuvyko 
Londonan ir tokį pritarimą 
gavo, o dabar pradėjo rem
ti Ispanijos respubliką. Jį 
paskatino prie to da ir tas 
faktas, kad paskutiniais lai
kais Vokietija siunčia labai 
daug savo kareivių Ispani
jon. Per vieną tik sąvaitę 
San Sebastijane išlipę 25,- 
000 vokiečių, kurie dabar 
stato tvirtoves Francuzijos 
pasieny.

Tuo pačiu laiku pradėta 
daryt ir Washingtone spau
dimas, kad Ispanijos loja
listams butų leista čia pirk
tis orlaivių ir kitokių karo 
reikmenų. Senatorius Nye 
jau įnešė Kongresan rezo
liuciją, kad uždėtas Ispani
jos ginklams embargo butų 
nuimtas. Anglijos diploma
tija Washingtone labai tam 
priešinasi, tačiau yra vilties, 
kad rezoliucija praeis ir lo
jalistai galės ginklų Ameri
koj nusipirkti. (Rezoliucijos 
šalininkai nurodo, kad tas 
embargo kenkia tiktai Ispa
nijos demokratijai, nes fa
šistai gauna Amerikos gin
klų ir orlaivių per Vokieti
ją ir Italiją. Taigi neteisin
ga esą, kad demokratinė 
Amerika remtų fašistus, o 
kenktų demokratijai.

Dabar visos Europos akys 
yra atkreiptos į Washing- 
toną, nes nuo to, kaip čia 
bus išspręstas ginklų klau
simas, prigulės Ispanijos li
kimas. Ispanijos lojalistai 
paskutiniais laikais turėjo 
trauktis, nes priešas geriau 
aprūpintas moderniškomis 
karo mašinomis. Ačiū Fran- 
euzijai, lojalistai šiomis die
nomis -gavo irgi nemaža 
ginklų, tačiau jiems trūksta 
orlaivių, nes Europoje nusi
pirkti jų sunku. Francuzi
jos karo žinovai esą tos nuo
monės, kad jeigu lojalistai 
dabar galėtų gauti iš Ame
rikos 100 orlaivių, tai į 24

“Dabar
Ispanija gauna

Žmonių Italų Misijoj
Tarptautinio Raudonojo 

Kryžiaus direktorius Dr. 
McClure praneša iš Kinijos, 
kad Suhsieno miestely ja
ponų orlaiviai užpuolė Ita
lijos jėzuitų misijos įstaigą, 
kuri susidėjo iš apie 20 trio- 
bėsių, ir visiškai ją subom
bardavo, užmušdami 100 
žmonių. Užpuolimas buvęs 
žvėriškai žiaurus. Visų pir
ma japonai metė ardomą
sias bombas, o kai namai 
buvo jau sugriauti, tai tada 
pradėjo mėtyt uždegamą
sias bombas, nuo kurių griu
vėsiai užsidegė.

Šitas užpuolimas įvykęs 
5 gegužės, bet popiežiaus 
agentai tyli užsičiaupę. 
Mat, nėra kaip smerkti japo
nus, nes popiežius juos pa
laimino ir dabar visos jo 
bažnyčios meldžiasi, kad

Kas Daryt Su-Etio
pijos Karalium?
Etiopijos karalius Haile 

Sellasie iki šiol gyveno Lon
done. Anglija skaitė jį tik
ruoju Etiopijos valdonu ir 
vartojo kaip “trupą” prieš 
Italiją, kad daugiau iš jos 
galėtų išsiderėti. Sellasie 
nesenai dagi užmokėjo Tau
tų Lygai metinę mokestį, 
kaip oficialus Etiopijos val
donas. Jis darė viską, kad 
jo šalis nebūtų pripažinta 
Italijai.

Bet Anglija šiomis dieno
mis padarė su Italija susi
artinimo sutartį ir prižadė
jo pasirūpinti, kad Tautų 
Lyga pripažintų jai Etiopi
ją. Šią sąvaitę Ženevoj susi
rinko Tautų Lygos taiyba. 
Nuvažiavo tenai ir Haile 
Sellasie. Anglijos diploma
tai susidūrė su labai opiu 
klausimu: ką daryti su Etio
pijos karalium? Pakol jis 
sėdės lygoj, Etiopija negali 
but pripažinta Mussoliniui. 
Todėl anglai ruošiasi išmes
ti Etiopijos karalių iš Tautų 
Lygos už durų. Sakoma, jog 
ir franeuzai su tuo sutinka, 
norėdami įtikti Italijai. Bet 
manoma, kad už Etiopiją 
stos Sovietų Rusija, Kinija 
ir Australija. Taigi Etiopi
jos klausimo išsprendimas 
kol kas da neaiškus.
“MES NORIM VALGYT,” 
ŠAUKIA VAIKAI CLE- 

VELANDE.
Clevelando miestas išbai

gė pinigus, kuriais buvo šel
piama 300,000 bedarbių, to
dėl minios bedarbių su vai
kais pradėjo burtis apie šel
pimo punktus. Kai kuriose 
stotyse bedarbiai susėdo ir 
nenori trauktis. Jų vaikai 
rėkia: “Mes norim valgyt.” 
Gubernatorius Davey šau
kia nepaprastą legislatures 
konferenciją 16 gegužės 
svarstyti bedarbių maitini
mo klausimą.

Ugny iš Trijų Pusių.
tautiškai propagandai ir 

šnipinėjimui.
Paskutiniais laikais Ame- 

kuri rikoje1 pradėjo stiprėti kova 
1 prieš fašistinį siaubą. Perei

tą sąvaitę ataka prieš juos 
prasidėjo iš karto trim fron
tais, būtent:

1. New Yorko kongresma- 
nas, Samuel Kirstein, pra
dėjo organizuoti Washing
tone kitus kongresmanus ir 
kartu su jais reikalaus, kad 
Kongresas paskirtų komisi
ją ištirti visą fašistinių or
ganizacijų ir grupių veiklą 
Jungtinėse Valstijose. Jis 
sakosi turįs jau daugiau 
kaip 100 kongresmanų pa
rašus, kad jie rems jo vajų 
prieš fašizmą. Ir jis žada iš
kelti sensacingų dalykų iš 
slaptos fašistų veiklos Ame
rikoje. Jisai turįs savo ran
kose faktus, kad paskuti
niais laikais iš Europos bu
vo prisiųsta Amerikon $4,- 
000,000 įvairioms fašisti
nėms grupėms, kurios čia 
skleidžia savo tautišką pro
pagandą ir užsiima šnipinė
jimu. Gali but, kad į šitą 
tinklą pateks ir lietuviškojo 
fašizmo lydekos, ypač tos, 
ką su medaliais. Jungtinių 
Valstijų konstitucija, mat, 
draudžia šios, šalies pilie
čiams svetimų valdžių me
delius priiminėti.

2. Amerikos Pilietinių 
Laisvių Sąjunga per New 
Yorko kongresmaną Hamil-

Iš Francuzijos miesto toną Fishą įnešė Kongresan 
Hendaye (Ispanijos pasie- bilių, kuriuo draudžiama 
ny) pranešama, kad Ispani- organizuoti 
jos šiaurėj, Pirenėjų kai- mijas” 
nuošė, lojalistai išvystė 
smarkų ofensyvą, pralaužė 
kairiajį fašistų frontą ir už
ėmė 3 miestelius. Tas atsvė
rė keliatą apkasų, kuriuos 
lojalistai turėjo užleisti fa
šistams pietuose. Bendrai, 
paskutinėmis dienomis lo
jalistai pradėjo rodyt dau
giau atsparumo ir dažniau 
eina kontratakomis. Ameri
kos korespondentai iš Bar- 
celonos praneša, kad Ispa
nijos vidaus karui galo da 
nesimato, ir kuo jis pasi
baigs, da negalima esą pa
sakyti.

Hopkins Reikalauja Trijų 
Bilijonų Bedarbiam Selpt
Ar Atsimes Siuvėjai 

Nuo CIO?
Siuvėjų pramonėj yra dvi

susipykęs su 
CIO vadu Lewisu ir kartais 
aštriai vienas kitą atakuoja, 

metus yra 10,000,000, ir kad Todėl kapitalistų spauda 
„j bedarbis dirb- jau pranašauja, kad Du- 

7'. . r binskio vadovaujamoji mo
tai butų $10,000,- teriškų siuvėjų unija atsi- 

Kitaip pasakius, mesianti nuo CIO ir prisi- 
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kiekvienas bedarbis dirb
damas gautų tik $1,000 per 
metus, 1 
000,000. 1 
vieni tik bedarbiai turi 10 dėsianti 
bilionų dolerių nuostolių Greeno A. F. of L. Ir reikia 
per metus. pasakyti, kad Greenas labai 

tai unijai pataikauja, norė- 
New Y orkas Atrėmė Prie sav?s Pa-j • • j traukti.Bombininkus. Bet Ladies’

Šią sąvaitę Jungtinių Vai- Workers unijos 
stijų armija daro karo pra-

Lojalistai Pralaužė 
Fašistų Frontą. 9

Francuzijos

Meksika Už Etiopiją
Išrodo, kad Anglijos ir 

Francuzijos planas pripa
žinti Italijai Etiopijos už
kariavimą gali but suardy
tas. Pasisakius prieš tą pla 
na Sovietų Rusijai, Kinijai 
ir Naujajai Zelandijai, Pie
tų Amerika irgi jam pasi
priešino. Meksika, Čili ir 
Columbija, kurios priklau
so prie Tautų Lygos, parei
kalavo, kad tuojaus butų 
sušauktas visuotinis Lygos 
posėdis ir Etiopijos parda
vimas fašistiniam despotiz
mui sustabdytas.

JAPONAI ĮSPĖJAMI, 
KAD REIKĖS DAUG .

KRAUJO.
Japonijos užsienio reika

lų ministeris Koki Hirota iš
leido savo tautai įspėjimą, 
kad ji butų pasiruošusi sun
kioms aukoms, kurių reikė
sią karui laimėti Kinijoj. Jis 
pridūrė, kad “linksmai į at
eitį japonai negali žiūrėti.” 
Ateitis reikalausianti iš jų 
daug kraujo ir di/lelių pasi
aukojimų.

JIS NUMATO DIDELĮ 
KRIZĮ PRIEŠAKY.

Ateinančią žiemą WPA tu
rėsianti maitinti 3,100,000 

žmonių.
WPA administratorius 

Harry Hopkins pareikala
vo, kad Kongresas paskirtų 
$3,000,000 bedarbiams šel
pti. Biudžeto biuras sausio 

1 
I šelpimo reikalams šįmet už- 

į_ Įteksią 1 biliono dolerių, sa
ko Hopkins, bet dabariįjau 
matosi, kad reikės triskart 
tiek, nes pramonė visai ne- 
kįla. O jeigu ji nekįla da
bar, pavasarį, tai mėtų pa
baigoje busią daugi blogiau. 
Jis numato didelį nedarbą 
priešaky ir mano, kad atei
nančią žiemą valdžia turės 
maitinti 

žmonių. __ ________ .
WPA užlaikė .Įtik 1,450,000 
bedarbių.

Žinoma, tai ne visi Ame
rikos bedarbiai, nes WPA 
visų nešelpia. Daugelis be- 
barbių gyvena iš kitų šalti
nių. Dabartiniu laiku Jung
tinėse Valstijose esą 5,000,- 
000 šeimynų, kurios gyvena 
iš šiokios ar tokios pašal
pos. Skaitant moteris ir vai
kus, tie penki milionai šei
mynų sudaro 20,000,000 
žmonių, kurie šiandien gy
vena ir pašalpos, sako Hop
kins.

apie/ 3,100,000
Pereitą rudenį

Garment 
„v.......... .- nariai yra

stijų^a^ija^daro^karo pi“a- griežtai priešingi reakcinei 
timus New Yorko apylin- Greeno taktikai ir vargiai 
kėj. Mat, norima išbandyti, sutiks prieš “fedęreisių dė- 
kaip veikia New Yorko ,tįs; Todėl, jeigu jau Dubin- 
miesto apsaugos įrengimai, skiui pavyktų tą uniją nuo 
Jau 7 gegužės teoretinis CIO atskirti, ji veikiausia 
priešo, .oro laivynas mėgino pasiliks visai nepriklauso- 
netikėtai užklupti miestą ir ma- ’

Apie Ką Hitleris Ta-
čiau mechaniškos “ausys”1 j__ ____

, “skraido- .. ... .------------- ----------- J 
žvakių pajėgos prožekto- ^-au- a^sve^’no ?u
riai tuojaus apšvietė pa- Mussoliniu n išvyko namo.

- ■ “ Jis išbuvo Italijoj apie są-
. Mussolinis su

ruošė jam Italijos laivyno 
parodą, oro spėkų demon
straciją ir armijos iškilmes. 
Sakoma, kad visa tai kašta
vę Italijai $60,000,000. Po
litinis pasaulis dabar spė
lioja, apie ką tiedu diktato
riai tarėsi. Manoma, kad 
Hitleris važiavo patirti, ką 
Mussolinis mano 
kietijos žygį prieš čekoslo- ro.

, zz • j • ūmu iii c unani0i\

i privatines ar- pajut0 atlekiant omamu-- .. . ....
Jungtinėse Valsti- maja tvirtovę” ir 8,000,000 TT.s,10S. sąvaites pradžioje
-.ir, L , 4- v I m - . . C J - T-J lt I 1 . of 01 0X7A1 L'l n/A 011jose. Šitas bilius yra taiko

mas prieš uniformuotus na-
cius. Privatinės armijos są- dangę, atskleisdami priešo -
vokon bilius įtraukia kiek- lėktuvus. Tuoj pradėjo vai^§ laiko, 
vieną penkių ar daugiau Spjaudyt ugnimi į padanges ......
žmonių grupę, susiorgamza- zenitinė artilerija ir ėmė 
vusią į kempę, khubą, kom- tarškėti kulkasvaidžiai. 
paniją, draugiją ar kitokią Teoretiškai, užpuolikai

vokon bilius įtraukia kiek- lėktuvus. Tuoj

paniją, draugiją ar kitokią Teoretiškai, užpuolikai 
organizacijos formą, kurios į>uvo “sunaikinti” arba “at
tiksiąs yra mokintis karinės remti” jr New Yorko mies- 
mankstos arba ruošti para- įas “apgintas.”

tvmu?eSi! Hitlerio Agentai 
Gavo į Kailį. 

Troy, N. Y. — Pereitą są
vaitę čionai atvyko Ameri- 

, - kos nacių “Bundo” organi- 
zatorius Wilhelm Kunze su 
vienu ] 
bų sakyti ir nacių organi

zuoti. Netoli nuo vokiečių __________  _______
salės juos pasitiko minia SUVAŽIAVIME, 
žmonių, kurių tarpe buvo; Pereita nedėldienį New 
daug karo veteranų, ir-be Yorke, atsidarė paketbukų 
.............pradėjo sįuvėjų unijos konvencija. 
.... T Hitlerio agentams Sakoma, kad Chicagos ir 
^ali ,_,,SlrPaP;?,I. kitų vakarinių miestų dele-

gatai norėjo paimti suva-

dus ir nešioti tikrus ar ne
tikrus ginklus.” T 
mas šitam įstatymui turi 
but baudžiamas $500 pa
bauda arba šešiais mėne-i 
siais kalėjimo.

3. Huntingtono, L. I., pro
kuroras Munder į 
kad 16 gegužės jisai paduo-| 
siųs grand džiurei bylą 
prieš nacių stovyklą (kem
pę) ties Yaphanku.

Taigi amerikiečiai pradė
jo reaguoti prieš fašizmo 
epidemiją ne juokais. Taip 
ir reikia.

Ardys Mainerių 
Uniją.

Iš Chicagos- pranešama, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija davusi “Progresyvių 
Mainerių Unijai” čarterį ir 
žadanti steigti 30 tos unijos 
distriktų tose vietose, ku
riose gyvuoja John Lewiso 
vadovaujamos United Mine 
Workers of America unijos 
skyriai. Jungtinėse Valsti
jose busią 28 distriktai, o 
Kanadoje 2—vienas Alber
tos provincijoj, antras Nova 
Scotijoj.

Ar šitą angliakasių uni
jos ardymą sugąlvojo pati 
Amerikos Darbo Federaci
ja, ar ją pakurstė prie to 
kasyklų baronai, kol kas da 
nežinia.

r ėsi Su Mussoliniu. Algų-Valandų Bilius . 
Gal Praeis.

Vėliausios žinios iš Wash
ingtono rodo, kad algų-va- 
landų bilius gali praeiti, nes 
kongresmanai ir senatoriai 
nori kuogreičiausia baigti 
sesiją ir važiuoti namo. 
Kongreso reakcininkai dėjo 
visas savo pastangas, kad 
visai neleidus to biliaus 
svarstyti, tačiau klastingas 
jų darbas nepavyko. Bilius 
buvo atimtas iš komisijų 

apie Vo- rankų ir paduotas “ant flio- 
.” Dabar jis svarstomas 

jvakiją. Politikai mano, kad žemesniuose Kongreso ru- 
Mussolinis tą žygį palaimi- muose, o iš čia eis į senatą, 
nęs, tačiau pagalbos Hitle- Pietinių valstijų senatoriai 
riui neprižadėjęs, jeigu iš to sakosi reikalausią, kad bi- 

liun butų įdėta algų ir va
landų “diferencija” pieti
nėms valstijoms. Jie aiški
na, kad pragyvenimas pie
tuose yra daug pigesnis, to
dėl negalima esą reikalauti, 
kad darbdaviai tenai mokė
tų tokias pat algas ir pripa
žintų tokias pat darbo va
landas, kaip šiaurinėse val
stijose. Algos ir valandos 
pietuose turi skirtis tiek, 
kiek pragyvenimas tenai pi
gesnis. Tas ir vadinasi “di
ferencija.”

Bet valdžios šalininkai 
jau agituoja senatą, kad jis 
užgiriu tą bilių taip, kaip jis 
išeis iš žemesniųjų rūmų . 
su “diferencija” ar be di- 
ferencijos” — nes kitaip 
Kongreso posėdis galėtų už
sitęsti iki rugpiučio mėne
sio. Taigi yra vilties, kad 
algų-valandų įstatymas bus 
priimtas dar ši t sąvaitę.

pagelbininku prakal- kiltų karas prieš Vo-

jokių ceremonijų pradėjo 
karšti

musamus nacius
Paskui policija

kietiją.
MUŠTYNĖS UNIJISTŲ 

SUVAŽIAVIME.

siuvėjų unijos konvencija.

išgelbėjo.
susodino 

juos vežiman ir išsivežė už 
miesto. Sako, eikit iš kur 
atėjot, nes kitaip žmonės 
nulinčiuos jus.

FORDAS KOVOS PRIEŠ 
WAGNERIO ĮSTATYMĄ.

Fordas įsakė savo advo- viesuuų uuvu pitouuni<t 
katams kovoti Plies a£_ policija ir kelis smarkesnius 
nerio įstatymą ir Nacionalę 5elegatus areštavo. 
Darbo Santykių Tarybą vi-  
sais galimais budais. For- GELEŽIES FABRIKUOSE 
das stengiasi išgauti pašto-1 haddai wreroriA 
vų indžionkšiną, kuris drau
stų Taiybai kištis į jo san
tykius su darbininkais.

Los Angeles mieste 9 ge
gužės dieną susikūlė 2 gat- 
vėkariai. Nelaimėj sužeista 
30 žmonių.

žiavimą į savo rankas. New 
Yorkiečiai šitoms svečių pa
stangoms pasipriešino ir į- 
vyko muštynės, kuriose bu
vo sužeista keliolika žmo
nių. xKai kuriuos reikėjo net 
ligoninėn vežti. Muštynėse 
dalyvavo apie 200 žmonių. 
Į viešbutį buvo pašaukta

DARBAI NEGERĖJA.
Darbai geležies fabrikuo

se kas sykis eina vis silpnyn. 
Mėnuo atgal buvo dirbama 
32 nuošimčiu, o šį panedėlį 
jau tik 30 nuošimčių. Pernai 
šiuom laiku geležies ir plie
no pramonė dirbo 91 nuo
šimti.

MIŠKAI dega.
Daugely vietų pradėjo 

degti miškai. Dėl co New 
Hampshire valstijos miškai 
tapo uždaryti'
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APŽVALGA l
REIKIA NE GINKLŲ IR 
MEDALIŲ, BET KUL

TŪROS.
“Lietuvos Žiniose’’ dabar 

eina plačios diskusijos Kul
tūros Fondo klausimu—rei 
kalingas, ar nereikalingas 
toks fondas? Yra labai įdo
mių nuomonių šituo klausi
mu. Konservatorijos direk
torius Banaitis mano, kad 
toks fondas reikalingas, 
nes—

gu iš Kultūros fondo kas iš
eitų.”
Taigi šitose diskusijose 

daug antausiu tenka fašisti
nei tautininkų biurokrati
jai. Beveik visi pripažįsta, 
kad Lietuvai reikia ne gink
lų ir medalių, bet kultūros; 
tačiau visi beveik pabrėžia, 
kad prie dabartinio režimo 
Kultūros Fondas vargiai 
galėtų tinkamai veikti.

Nors aiškiai nepasakyta, 
bet tarp eilučių galima iš
skaityti, kad tautininkų dik
tatūra yra didžiausia musų 
'.autos nelaimė. Šita dikta
tūra smaugia netik politinį 
krašto gyvenimą, bet ir kul
tūrinį darbą slopina.

Mes domimės. Tiesiog ryte “The Voice” mus apvylė — I 
ryjame įvairias mokslo, švie- apvylė gerąją to žodžio 
sos žinias. Duokit mums moks- prasme. Mes tikėjomės, kad 
lo ir šviesos. O nuo propagan- pažangus musų jaunuoliai 
dos apsaugok mus, Viešpatie ! j galės pagaminti

“Jei tap keltų kultūrą ii žurnalą; bet jie 
Kultūros fondas, tada geriau daug geresnį, 
butų, kad jis visai neišvystų buvo tikėtasi. Jo turinys yra 
dienos šviesos.” kur kas įdomesnis ir giles-

rr . ,, , nes, negu amerikiečiu jau-Taip rašo nuo Ramygalos | nim’Q legjdžiami magazinai, 
ūkininkas Jonas Glekas. pigių «džiokų- j, "kitokių 

. TaĮ yia labai dziuginan- nesamonju -a ngra straip- 
tis i eiskinys. Jis paiodo, žnįaį rimti, filosofinio po- 
kad Lietuvos kaimiečiai jau į>ucižio, o eilėraščiai kupini 
pradeda protauti ir nesi-' -- ’ - -■ 1
duoda fašistinei propagan
dai apgaudinėti.

gerąją to žodžio

neprastą 
paruošė j 

negu musų

Švenčia Pirmutines Kolonijos Įsikūrimą Ohio j

“Vien materialinėmis prie
monėmis (Suprask, ginklais. 
—Red.) išlaikyti savo egzis
tenciją gali tik didelės, skait
lingos tautas. Mažųjų gi tautų 
atsparumas gludi daugiau jų 
kultūroje. Istorijoje matome 
daug pavyzdžių, kai mažos 
tautos, turinčios savitą dvasi
nę kultūrą, ištisus šimtmečius 
gali spirtis net pačių didžiau 
šių imperialistinių valstybių 
nutautinimo bei 
užmačioms.

“Tik, žinoma, Kultūros fon 
dą reiktų organizuoti planin-' 
gai, rimtai, kad jis netaptų at- Į 
skirų asmenų bei grupių ‘kro- 
meliu’.”

Knygų leidimo bendro
vės “Sakalo” direktorius A. niekais. Pavyzdžiui, kaci

ja 19. Gegužės 

"kaTskaito 
TAS DUONO!

torce

I Tableau in historical pageant

V4ewof sesoulc^^^nnlal parade

Ohio valstijoj, kur dabar stovi Mariettas miesčiukas, 150 metų atgal įsikūrė pirmutinė 
baltveidžių kolonija, šitam istoriniam įvykiui paminėti, to miesčiuko gyventojai šiomis 
dienomis buvo suruošę šventę. Šis vaizdelis parodo jų iškilmes.

Pirmoji Geg 
ntks

Balandžio 1 
švenčiama (lai 
teriškumo šv 
Gegužės. Ne 
priežastis, 'bet 
tai buvo alžym 
storotužės pi 
dalyvavo anie 
bet vakare £' 
tik apie 50 žn 
skaityti Aido 
niau, kuomet ■ 
rengdavo Pii 
žev, tai sutrau! 
lis šimtus žmo 
stesnė darbin 
darosi, tuo m; 
deda rūpintis 
but laukia d 
ganymo.”

Koncertu ", 
$300

“Aido” chi 
gana gerai. S 
certą užsidirb 
lerių, tai neuž 
nijos demol 
džios, kuri ki 
tais — paauk 
gaila, kad p 
narius truks 
mo. Turėtui 
pasiputimą : 
“aš.”

Pirmutinis 
piknikas įvyl 
Olympia Par

W. LYb
Darbai, su< 

m

Kas link d 
na šilimai i 
daug įmonių 
bininkus ir t 
tarp lietuviu 
šią da nešim, 
nieriai ir pn 

vuoja da nebh
Balandžio 2 

statomas seen 
“Atsiminimai 
Karo." Vaidin 
rai irpubliko 
salė. Pelnas bi 
parodai.

Balandžio 2: 
tarptautines p 
Hallėj. Buvo v 
tojų. Paskui 
Mass, valstijo 
organizacijos 
Hood. Buvo: 
rezoliucijų. Vi 
Jauja, kad būti 
bargo nito gin 
lojiįlistaifis, o 
ja,'kad ginklai 
nebūtų pardu 
riui, kuris apsi 
juos Ispanija 
prieš darbini) 
kad tokiose pi 
tūriai mažai la

Dabar Lynnc 
šiasi prie didi 
21 birželio. Tą 
ka 150 metų k 
imta Lynno kc 
tas sukaktuves 
čia visų tauty 
Gavo pakvieti 
viai. Gegužės i 
sy Kliubo Sal 
reikalu susirin 
susirinkti visi 
terys ir prisiri 
formas toms i 
mėrns.

Gegužės 29 
amatorių pasirt 
landą popiet, b 
nėj. Kviečiami

Birželio 12 d 
nikas Brad for 
skiriamas pai 
Jams.

Beje, 14 geg 
landą vakare, 1 
25 Camden st., 
tints (lietuvių i 
eertas. Pelnas i 
panijos lojalist: 
jos našlaičiams 
ją programos c 
Kubiliūnas su

gražios fantazijos. Iliustra
cijos padarytos tikrai me
niškai.

Tiesa, yra keli puslapiai 
pašvęsti sportui, bet, kaip 

į, jaunimo magazinui, tas ga- 
' lima pateisinti.

Bendrai, magazinas įdo- 
. mus. Butų labai gerai, kad
įvykdžius, i vjsj tgVaj kurie turi paau

I gūsių vaikų, užsirašytų jį į 
savo namus. Kaina: $1.50 
metams. Adresas: Lithua
nian American Publishers, 

i Box 38. Station W, Broo
klyn, N. Y.

NEATSARGUMAS.
Brooklyno “Vienybė” 

gegužės laidoj rašo:
“Lietuvai su Lenkija diplo

matinius
spauda sako, kad Kaune skai- ! 
čius lenkiškai kalbančių žmo
nių tuojau padaugėjo.

“Tai musų nestebina, nes ii 
buvo laukta, kad lietuvybės 
išgamos greitai alkius. Dabar 
lietuviams tenka labai rimtai 
susidomėti tuo, kaip ilgai mu
sų Tėvynė savo antyje augins 
tą angį, kuri Lietuvą iš vidaus 
graužia ?!

“Tautinės sąmonės lietuviai 
turi neužmiršti to. Jei nori 
sėkmingai pašalinti ligą, tai 
visų pirma reikia pašalinti li
gos priežastį. Tad žinodami šį 
faktą, lietuviai visomis savo 
jėgomis turi stengtis pašalint 
tą išsigimimo ligą — tą angį, 
kuri musų dvasią ir kitokias 
gerybes graužia jau per dau
gelį šimtmečių. Tai lenkišku
mas.”

Bet šita “išsigimimo liga” 
prasideda Smetonos ir Tū
belio namuose. Abudu turi 
vedę lenkes moteris. Taigi 

maždaug išeina, kad “tautinės sąmo- 
t........... ...............  i nės lietuviai” turėtų visų
' '“Šuthikame"šuV tuo, kad vi- Pirma pašalinti iš Lietuvos 
su išleidžiamų knygų Lietuvo-1 Smetoną it Tubelį...
je nenupirksi ir nepasiųsi kny-1 Mes, socialistai, pilnai SU 
gynams, bet premijuotus ir Į tuo sutiksime. Bet kaip tuo- 
šiaip žymesnius veikalus butų 1 mot bus su Vienybes ra- 
galima parūpinti. O jei nei to i rytojais! Kur jie gaus tau- 
nėra, lai nekaltina mus, kad tiškų seilvičių, kai Smeto- 
mes nenorime skaityti, švies
tis !

“Arba vėl: Pas mus kai kur 
yra įsteigti liaudies universi
tetai, kurie jokiu budu negali 
surasti sau klausytojų. Ir vėl 
mus kaltina, kad nesidomime.

“Bet ką mes ten įdomaus 
galime išgirsti ? Paskaitys ofi-

LIETUVOS ŪKININKAI 
NORI APŠVIETOS, O NE 

PROPAGANDOS.
Apie svarstomą Lietu\ oje 

Kultūros Fondą atsiliepia ii 
Vienas jų rašoišnaikinimo lukininkai.

“Lietuvos Žinioms:”
“Džiaugsmingai sveikinčiau 

Kultūros fondo įsteigimą, tik 
aš abejoju, ar to fondo paskir
tis pateisins jo buvimą, 
pas mus jau ne vienas 
žiausias sumanymas

Juodasai Muziejus.

Kniukšta sako, kad Kultū
ros Fondas yra daug reika
lingesnis, negu ginklų fon
das, nes metalinį ginklą 
stipresnis priešas gali iš ran
kų išmušti, bet aukštos tau
tos kultūros neįstengs su
naikinti.

Rašytojas Liudas Gira 
taipgi sako, kad paskutiniai 
įvykiai (lenkų ultimatu
mas) aiškiai parodė, jog 
ginklo pagalba lietuvių tau
ta negali kaimynų spaudi
mui atsilaikyti, todėl ne gin
klams reikia 
bet kultūrai.

Rašytojas 
Binkis sako, 
Fondas gali but naudingas 
tik tokiam atsitikime, jeigu 
jis kulturins darbo žmogų 
ir kaimietį; bet jeigu jis rū
pinsis tik buržuazijos kultū
ros kėlimu, tai geriau kad jo 
visai nebūtų. Jis argumen
tuoja taip:

“Pačiose viršūnėse kultūra 
gali labai aukštai pakilti, o 
tautos masės gali snausti 
Šimtmečius tamsybėje. Toks 
kultūros ugdymas tautos ne
pakels. kaip tiepakęlę, jos kul
tūringasis- Lietuvos bajorų 
luomas. Sako, tai dėl to, kad I 
bajorai svetimą kalbą pasisa
vinę : bet Lenkijos bajorai kal
bėjo ta pačia kalba, kaip ir 
lenkų liaudis — o lenkų chlo- 
paš dar tamsesnis pasiliko už 
musų sodietį.

“Tad vien ‘tautos elito’ ug
dymas ir iš jo atskiros apsvie- 
sturių kastos darymas yra tau
tai ne tik nenaudingas, bet ir 
žalingas.

“Tik visos tautos, — ūkinin
kų, darbininkų, amatninkų— 
apšvietimą ir bendrą jų kultu- Į 
vinį lygį keldami padarysime 
tautą tikrai galingą, visokiems i 
išorio pavojams atsparią ir vi
duje sąmoningą ir susiklau
sančią.”

Jeigu jau toks fondas įsi
kurtų, tai Binkis pataria:

“...saugoti šis tautos gyvy
bės židinys ir nuo biurokrati
jos nagų, kuri čia pritapusi, 
nežiopsos: pristeigs etatų ir 
pusę fondo lėšų išleis... ‘tar
nautojų’ algoms ir trime
čiams.”

Panašios nuomonės yra ir 
žymus socialdemokratų va
das, Lietuvos universiteto, 
profesorius inž. St. Kaitys,' 
kuris sako:

“Atrodo, kad Kultūros fon
do steigimas yra biurokratinis 
sumanymas, tačiau, jei Kultū
ros fondą steigtų ir jam vado
vautų geros rankos, tai šio to 
galima tikėlis, o kitaip — yar-

pinigus dėti,

ir poetas K. 
kad Kultūros

Nes 
gra- | 

nuėjo ; 
ir su 

bib-viešosiomis valstybėmis 
liotekomis. Buvo praplėstas j u 
tinklas, prisamdyta tarnauto 
jų joms vesti, nustatytas atly 
ginimas už skaitymą knygų, 
ir pradėta laukti kada pasi
pils skaitytojų kaip iš 
bes rago...

“Bet pažiūrėkime, 
ten kas nors skaityti? 
knygos išleistos i 
prieš dešimt metų.

gausy-

ar yra
Visos

Ant Thames upės kranto, 
Londone, Anglijos žvalgy
boj, kuri oficialiai 
“Scotland Yard” 
riogso nuo svieto 
slėptas triobesys, 
randasi begalo 
nors ir nuožmios 
Tai yra Juodasai i 
Plaukai šiaušiasi 
gįslose šąla pažiurėjus į su
dėtus tenai dalykus.

Policijos viršininkai ir 
detektivų ekspertai atva
žiuoja tenai iš visų šalių pa
sižiūrėti dabarties ir pra
eities piktadarių darbų, kad 
paskui galėtų lengviau 
orientuotis savo reikaluose. 
Nes kova tarp plėšriųjų jė
gų ir tų, ką tvarką daboja, 
nekuomet nesiliauja.

“Scotland Yardo” depar
tamentas piktadarystėms 
tyrinėti turi treniruotų eks
pertų kiekvienai šakai: ir 
plėšimams, ir klastuotiems 
dokumentams, ir juodaran- 
kiškiems laiškams, ir kito
kiems darbams.

Tie ekspertai taip išla- 
___ I vinti, taip pažįsta žulikus ir 

“THE VOICE”—ĮDOMUS papročius, jog dažnai už-
MAGAZINAS. tik pasakyt kokia

piktadaryste buvo papildy- 
Pereitam “Keleivio” nu- ta, kad “Scotland Yardo” 

" *:1* * ekspertas pareikštų: “Tai
yra Slidaus Džimo darbas. 
O mes manėm, kad tas šel
mis da nesugrįžo iš New 
Yorko!” O kitas ekspertas, 
apžiūrėjęs ištirpintą asete- 
lynu geležinį seifą, gali tuo- 
jaus pasakyt, kad tenai Mė
lynakio Džėrės butą.

Nors Juodasai Muziejus 
daro šiurkštaus įspūdžio, jis 
yra tačiau įdomi mokykla. 
Tenai galima pamatyti įvai
riausių ginklų, įrankių, do
kumentų, modelių, planų, 
raštų, pinigams daryt maši
nų, netikrų pinigų ir tt. Visi 
tie daiktai surinkti iš garsių 
kriminalių bylu ir turi bega
lo įdomių istorijų.

Yra daug neišrištų miste
rijų, kur net ir labai išlavin

tas policijos aparatas nega
lėjo piktadarystės mazgo 
‘1 11*1 1

(“Kansas City Štai1”)

kai Smeto
nos ir Tūbelio nebus?

Išrodo, kad jie čia kirto j 
tą šaką, ant kurios ir jie pa
tys tupi...

Boys, be careful!

cijalę kalbą iš kokio nors laik-jmery pažymėjom tik trum
pio, ir klausykis valandą, o pai, kad “The Voice,” senai 
gal net dvi ir džiaukis tuo, ką 1 laukiamas pažangaus musų 
ir pats pasiskaitai iš to ar kito jaunimo žurnalas, jau pasi- 
laikraščio. O išėję vėl girdi- rodė. Šį kartą norim truputį 
me: maža klausytojų, mes ne- plačiau apie jį pakalbėti.

Turime pasakyti, kad

laikraščio.

sidomį...

Socialistų Vadas Skundžia Policiją.

Norman Thomas, at right above,' 
in police car; Hague, left,

Viršuje parodytas automo
bilius, kuriuo Jersej City mie
sto policija 1 gegužės dieną 
išgabeno iš miesto socialistų 

, u-'-Hi min m kalbėtoja Normana Thoma- 
«.» (jis čia galima matyt au- 

»■ tomobiliaus užpakalin i a m
K llSSiS lanl?e)- Už šitą smurtą Nor- 

1,1:111 Thomas dabar apskun- 
Ha.' dė policiją ir miesto majųją

- " Hague federalinei valdžiai.
Jis kaltina juos kriminaliniu nusikaltimu pagal Lindber- 
gho įstatymą. Majoras Hague parodytas apačioj.

vadinasi 
vardu, 

akių pa
kurtame , Užmušęs kojotą, 
įdomios, 

paslaptįs. 
Muziejus, 
ir kraujas

mai, kad šūvis beveik ne- 
kuomet nenueina pro šalį.

Stevens 
numeta ton vieton mažutį 
baltą parašiutą, o pasamdy
tas jo žmogus važiuoja su 
vežimu ir renka negyvus 
vilkus. Jie suvežami į vieną
vietą ir tenai jiems nulupa- J 
mi kailiai, už kuriuos Ste-' 
vens gauna po $5.00. Ir jis1 
neblogai uždirbąs. Vieną 
popietį jis užmušęs 14 kojo
tų, kas reiškia $70 už kai
lius.

Esą tenai ir daugiau la
kūnų, kurie, orlaiviais me
džioja kojotus, bet jieskrai- 
do dviese: vienas orlaivį 
valdo, o kitas šaudo. Ste
vens esąs vienintelis me
džiotojas, kuris pats skrai
do ir pats šaudo. r . •,

Pilnas SLA. Rinki
mų Raportas.

Išrinkta visa senoji Pildo
moji Taryba.

Jau paaiškėjo pilni SLA 
viršininkų rinkimų daviniai. Į 
Štai jie:

F. J. Bagočius ........ 3772
W. F. Laukaitis .... 2589
Kl. Jurgelionis....... 162

Į vice-prezidentus
J. K. Mažukna ....... 3896
V. Bukšnaitis ...... 2582

Į sekretorius:
M. J. Vinikas ....... 3667
J. Miliauskas ....... 2482
J. Andziulaitis ....... 334

I iždininkus: (
K. R'Gugis ....... 3694
A. S. Trečiokas....... 2509
B. Simokaitis '....... 296

Į iždo globėjus:
S. Mockus ............ 3624

E. Mikužiutė .......  3558
V. A. Kerševičius .... 2388
J. Marcinkevičius 2138 
J. K. Urbonas ....... 582
M. P. Soponis ......  331

Į daktarus kvotėjus;
Dr. J. S. Staneslow 3534 
Dr. S. Biežis ........... 2212
Dr. S. W. Stanulionis 674 
Taigi išrinkta visa senoji 

SLA. valdyba: Bagočius, 
Mažukna, Vinikas, Gugris, 
Mockus, Mikužiutė ir Stani- 
slovaitis.

Nežiūrint aršiausios fašis
tų “Sargybos” propagan
dos, kuri buvo siuntinėja
ma nariams oficialiais “Tė
vynės” adresais, nariai bal
savo beveik taip pat, kaip 
ir 1936 metais. Tuomet į 
prezidentus gavo:

F. J. Bagočius .......  3669
N. Rastenis .......... 2227
J. A. Čeponis ....... 251

Į vice-prezidentus 1936 m.
J. K. Mažukna......
A. O. Šalna ..........

Į sekretorius 1936 m.
M. J. Vinikas ......
P. Jurgeliutė ......
W. J. Morris..........

Į iždininkus 1936 m.
K. P. Gugis ..........
Lopatto ...............

AR ŽINOTE, KAD-
1900 metais Jungtinių 

Valstijų high schoolėse bu
vo 70,000 mokinių. Dvide
šimts metų vėliau tas skai
čius pasiekė jau 2,500,000 ir 
kas metai vis auga.

Oru pripučiamas ratų pa
dangas išrado Airijoj tūlas 
Dunlop. Visų pirma jis pri
taikė jas savo vaiko dvira
čiui, kad mažiau kratytų. 
Vėliau jos buvo panaudotos 
ir automobiliams.

Važiuojant automobilium 
Amerikoje išeina apie 6 cen
tai už mylią, o traukiniu tik 
apie centas-ir pusė. Auto
mobilium užsimoka važiuot 
tik tada, kada važiuoja ne
mažiau kaip 5 žmonės.

3432
2659

3394
2466

237

3374
2717

Orlaiviais Medžioja 
Vilkus.

Idaho valstijos dykumo
se yra daug vilkų, kuriuos 
tenai vadina kojotais. Ko
jotai yra mažesni negu pa
prasti vilkai, tačiau nema
žiau žalingi. Jie išplauna la
bai daug avių, kurias ūki
ninkai tenai augina. Taigi 
lakūnas Stevens pradėjo 
tuos kenkėjus šaudyt iš or
laivio. Jisai lekia apie 500 
pėdų nuo žemės ir, kai tik 
pamato kojotą arba jų būrį, 
'tuoj neria žemyn ir šaudo. 
Jis savo medžioklinį šautu- 
vą laiko dešinėj rankoj, o 

| lėktuvą valdo kairiaja ran
ka, ir nusiU’džia taip že-

Sakoma,' kad 1929 me
tais Fordas pardavė Ameri
koje 1,350,000 savo išdir- 
bystės automobilių; nuo to 
laiko jo gamyba pradėjo 
smukti, o iškilo General 
Motors.

Taigi pasirodo, kad veltai' 
leidžiami rinkimų kampa'-, 
nijai pinigai, veltui daromi 
slapti suvažiavimai ir veltui 
šmeižiami žmonės, kaip tai 
darė “sargybininkai.” Žmo
nės turi savo nusistatymą ir 
pagal tą nusistatymą bal-1 
suoja. Agitacija jų nepa-: 
veikia.

Berlyne yra vietų, kur, 
užėjus lietui, galima įmesti 
pinigą ir gauti popierinį 
lietsargi ant medinės, lazde
lės. ‘

(?&ūd.oĮnįeji žvėrys, kaip 
zuikiai,-; akis turi iš šonų; 
tuo tarpu • gi gaudytojai, 
kaip lapės, akis^ūrį iš prie
šakio. V J .

Gyventojų visame žeįnės 
paviršy dabar priskaitoma 
į 1 bilioną ir 900 milionų.

Vyrų- viršutinės drapanos --------- , •
visuomet užsisega iš deši- Vidutinis anglo ūgis yra 5 
niojo šono—kairysis skver-t pėdos 9 coliai; belgo, 5 pe
nas ant viršaus, o moterų vi- dos 6 coliai, o francuzo, 6 
sados antraip. pėdos 4 coliai.

LIETUVIU DARBININKU
SUSIVIENIJIMAS

Dabar Priima Naujus Narius Maža Įstojimo Mokestim.
Galite Sutaupinti tarp $2 ir $5 Įsirašant Dabar Laike Vajaus.

i nuo $150.00 iki $1,000.00 ApdraudosLDS Duoda} nuo $6.00 iki $15.00 per Savaitę Pašalpos 
) Už Mažą Mokestį.

LDS. JAU IŠMOKĖJO DAUGIAU KAIP $250,000.00 VIRŠ TRIMS , 
TŪKSTANČIAMS LIETUVIŲ PAŠALPOMIS IR APDRAUDA.

Arti 1,000 Lietuvių Jau Įsirašė į LDS. Per Šį Vajų. 
Buk Nariu Smarkiai Augančios ir Tvirčiausios 
Lietuvių Apdraudos Organizacijos Amerikoj.

UŽTIKRINK SAU IR SAVO ŠEIMAI GERĄ PAŠALPĄ ir APDRAUDĄ.

Dėl Platesnių Informacijų Kreipkitės į LDS. Kuopą Savo Mieste arba šiuo Adresu:

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.



Įsikūrė pirmutinė 
gyventojai šiomis

No. 19. Gegužės 11 d., 1938 m. KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
WORCESTER1O LIETUVIŲ ŽINIOS Lietuvis Aria Amerikos Žemį.

Trečias Puslapis

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Pirmoji Gegužės išėjo 
nekaip.

Balandžio 30 d. buvo Čia 
švenčiama darbininkų soli vienas 

šventė, 1-moji gresyvių 
Nežinia kanu

dariškumo 
Gegužės, 
priežastis, -bet ii visai pras 
tai buvo atžymėta, prie mie 
sto rotužės prakalbose dar 
dalyvavo apie 300 žmonių, 
bet vakare svetainėj buvo 
tik apie 50 žmonių, jei ne
skaityti Aido choristų. Se
niau, kuomet vieni lietuviai 
rengdavo Piijnają Gegu
žes, tai sutraukdavo po ke
lis šimtus žmonių. Kuo pra
stesnė darbininkų padėtis 
darosi, tuo mažiau jie pra
deda rūpintis rytojumi. Tur 
but Jaukia diktatūros “iš
ganymo.”

Mirė prof. Jono Jablonskic 
brolis.

mirė 19 balandžio 
iš pirmutiniujų pro- 

lietuvių, Juozas 
Jablonski?, lietuvių kalbos 
žinovo prof. Jono Jablons
kio brolis. Jis išgyveno Wor- 
cestery virš 50 metų ir su
laukė lygiai 80 metų am
žiaus. jis daug yra pasidar
bavęs kuriant pirmutines 
Wcrcesterio lietuvių drau
gijas ir neatsiliko nuo pro
greso — mirė kaip tikras 
laisvamanis ir laisvai palai
dotas Vilties kapinėse. Ly
dėjo didelis būrys žmonių. 
Velionis, paliko nubudusius 
3 dukteris, savo gyvenimo 
diaugę ir keliatą anūkų.

TOTE, KAD- 
netais Jungti® 
ligh schoolėse te 
i mokinių. Dvidt- 
ų vėliau tas site 
kė jau 2,500,0001 
. vis auga. 
. ----------
įpučiamas ratų pi 
>rado Airijoj tūli 
/isų pirma jis pri 

savo vaiko dvir< 
i mažiau kratyti 
s buvo panaudoto 
ibiliams.

Liūdna žinia.
Pasiekė Worcester} kita 

'liūdna žinia iš Ispanijos, 
“Aido” choras gyvuoja ^afl Jau antras Worcesterio 

gana gerai, štai, per kon- lietuvis yra užmušta?, tai 
certą užsidirbo virš 300 do- Antanas Mozurka. Gaila 
leriu, tai neužmiršo ir Ispa- jaunuolio, gaila ir jo tėvo
nijos demokratinės vai-- H.U, ypatingai motinėlės, lai
džios, kuri kovoja su fašis-’ ri net susirgo išgirdus apie 
tais — paaukavo $100. Tik 
gaila, kad pas kaikuriuos 
narius trūksta draugišku- 

Turėtumėm prašalinti

Koncerte c “Aidui’’ davė 
$300 pelno.

sunaus žuvimą.

Apsirgo J. J. Bakšys.
Darbštus draugijų veikė- 

pasiputimą ir nekelti savo'jas J. J. Bakšys sunkiai su- 
“aš.” (sirgo, turėjo operaciją. Da-

Pirmutinis “Aido” choro ' bar pradėjo taisytis. Linkė- 
piknikas įvyks 15 gegužės, tina greit pasveikti. 
Olympia Parke. i 

mo.

židžiuno mandolinų orkes
trą.

Geistina, kad lietuviai šį 
vakarą paremtų.

Lynno Senelis.
jant automobiliir 
ie išeina apie 6® 
dią, o traukiniui 
.as-ir pusė. Auto 

užsimoka važine:
kada važiuoji/sc
alp 5 žmonė.

a,' kad 1929nt 
,as pardavė Amer. ■ 
50,000 savo išdk 
įtomobilių; nuo t:

gamyba pradėj 
o iškilo Genai

e yra vietų, to 
etui, galima įmes 
ir gauti popieiž 
ant medinės W

' *į •

►ynieji žvėrys, kai 
akis turi iš šonu

ou-gu gaudytoji 
ės, akisj&irj iš prie

tojų visame žepiė 
dabar priskaito® 
lą ir 900 mijionų.

“--------
nis anglo ugisyra; 
coliai; belgo, 5pė 
iliai, o francuzoj 
coliai.

W. LYNN, MASS.
Darbai, suėjimai ir pra

mogos.
Kas link darbų, tai jie ei

na silpnai musų kolonijoj; 
daug įmonių atleidžia dar
bininkus ir tarnautojus. Bet 
tarp lietuvių labai suvargu 
šių da nesimato. Musų biz 
nieriai ir profesionalai gy 
vuuja da neblogai.

Balandžio 24 d. čia buvo 
statomas scenoj veikalėlis 
“Atsiminimai iš Pasaulinio 
Karo.” Vaidinimas išėjo ge
rai ir publikos buvo pilna 
salė. Pelnas buvo 'skiriamas 
parodai.

Balandžio 28 d. turėjom , .. .
tarptautines prakalbas Lee cia ^ra ^S’. . 3et JlsJau 
Hallej. Buvo visokių kalbė
tojų. Paskutinis kalbėjo 
Mass, valstijos komunistu 
organizacijos pirmininkas 
Hood. Buvo, priimta pora 
rezoliucijų. Vięfia jų reika 
Jauja, kad būtų nuimtas em 
bargo nuo ginklų Ispanijos 
lojąlistarfis, o kita reikalam 
ja,"kad ginklai ir amunicija 
nebūtų parduodami Hitle
riui, kuris apsisukęs siunčia 
juos Ispanijos fašistais 
prieš darbininkus. Gaila, 
kad tokiose prakalbose lie 
tuviai mažai lankosi.

Dabar Lynno miestas ruo
šiasi prie didelių iškilmių 
21 birželio. Tą dieną sukan 
ka 150 metų kaip buvo pri
imta Lynno konstitucija. I 
tas sukaktuves miestas kvie 
čia visų tautybių žmones. ](as — valdybos nariai. Su

sirinkimus kliubas laiko 
prie 80 River st.

K. Babrauskas.

HAVERHILL, MASS.
Įsikūrė lietuvių jaunimo 

kliubas.
Šiomis dienomis čia įsikū

rė “Naujas Nemuno Kliu
bas,” kurio tikslas yra la
vinti jaunimą. Vietos anglų 
dienraštis pažymi, kad tai 
esanti lietuvių katalikų or
ganizacija, kuri susidarė iš 
“persiorganizavusio Nemu
no Kliubo.” Tai nevisai tie
sa. Nors Nemuno Kliubas

itim.
rike Vajaus.

mdos
Pašalpos

Iš TRIMS , 
AUDA.

ajų.

r APDRAUDĘ

u-ba šiuo Adresu:

S
Brooklyn, N. Y.

- Typical rural scene
Pavasariui atgijus, ūkininkai išėjo lauko dirbti, čia parodytas lietuvis ūkininkas 
ariant savo lauką netoli nuo Bostono.

Šaukiama A. L. K. Skyrių ir Visų Demo- Skaitytojų Balsai, 
kruti ją Mylinčių Draugijų Konferencija.1 Windsor,~Com. aš ma- 

--------------------------------------------  nau, kad Maikio tėvui tar- 
žmona. Miręs Jonas Price- nybai jau suėjo metai, taigi, 
vičius buvo tikras jos na- 
bašninko tėvelio brolis.

Taigi pirmoji Pricevičių 
karta jau baigia nykti. Jo
nas paliko da savo žmona 
Marijoną, bet ir ji jau nebe 
jauna moteris. Liko taipgi 
Elena.

tai mes,’ Connecti-1 ..Likus’ai . 
gilios užuojautos.

Kaimynas.

Gerbiamieji:
Kadangi Lietuvos nepri

klausomybei vis gresia pa
vargo Sūnūs, vojus; kadangi reikalavi

mas steigti koalicinę val
džią Lietuvoj darosi vis stip
resnis ir kadangi visuotinas 
tarpsriovinis Amerikos lie
tuvių suvažiavimas bus šių 
metų 25 birželio, Scrantono 
mieste, l 
cut valstijoj gyveną lietu- ( 
viai, turėtume tinkamai prie 
minėto suvažiavimo prisi 
rengti.

Todėl Amerikos Lietuvių 
Kongreso Connecticut vals
tijos apskričio komitetas 
šaukia 
renciją 29 gegužės dieną, 
11 vai. 
tainėj, 
Britain, Conn.

Konferencijoj bus svars
toma :

1. Lietuvos nepriklauso
mybės gynimas.

sakau, tarnavai gerai pei 
tiek metų, tai samdysiu tave 
ir šiais metais. ■ Man, kaip 
farmeriui, pagelbininkas 

reikalingas. Jei ne Maikis 
su tėvu, tai aš nežinočiau 
kada sustoti dirbęs; kaip jis 
mane aplanko tai atneša 

. --.į.- . svarbių ir juokingi] dalykų

CHICAGO, ILL.
Kaip šventoj įstaigoj ap-

nepaprastą konfe- Čia bus pastaba Maikio 
tėvui, kuris sako, kad vie
nas turtingas jo frentas Chi-ryte, Lietuviu Sve- „ • K .354 Park st., ‘ New b“v0 Pravijęs atl- 

’ (duoti Dievui ant garbes |

miręs ir dabar įsikūręs Nau
jas Nemuno Kliubas nieko 
bendra su anuo kliubu netu-' 3. Lietuvoj demokratijos 
ri. Tai yra visai nauja orga- atsteigimas ir kiti svarbus 

klausimai.
Tad Am. Lietuvių Kon

grese! skyriai kviečiami rin
kti pb 3 atstovus, o draugi
jos, ' kurios prie skyrių ne- 
prigiili, prašomos išrinkti 
po 2 atstovu ir prisiųsti į mi
nėtą, konferenciją. Atstovai 
prašomi pribūti laiku.

Amerikos Lietuvių Kon
greso, Conn, apskričio 
miteto valdyba:

Pirm. M. Arison, 
Iždin. A. Jocis, 
Rašt. J. J. Mockaitis.

P. S. Išrinkę atstovus, 
nois atvirute praneškite raš
tininkui šiuomi antrašu: 
1367 Pembroke st., Bridge
port, Conn.

nizacija.

Naujo kliubo veikimo sri
tis bus sportas, muzika, 
draugiški pasilinksminimai 
ir kitokie kultūriniai užsi
ėmimai.

Kliubo pirmininku yra iš
rinktas Juozas Belskis; p-lė 
Genovaitė Vencis yra jo pa
dėjėja; p-lė Anita Uždavi
nys bus finansų raštininkė; 
Jonas Marcilionis, kasie- 
rius; p-lė Aldona Jankaus
kaitė, protokolų raštininkė; 
Kazys Babrauskas, kores
pondentas; p-lė Marė Aidu- 
konis, p-lė Elena Gudins- 
kaitė ir Danielius Paulaus-

ir nors valandą kitą turiu 
surast liuoso laiko pasiskai
tymui. Taigi, siunčiu Mai
klui ant batų du dolerius, o 
tėvui ant raginės 25 centus. 
Prašau, Maike, lankyk ma
ne ir toliau.

. Adam Shaltman.
Gerbiama Redakcija:
Prisiunčiu $2 Maikiui ant 

mokslo, nes mokslas šiame 
gyvenime labai reikalingas.

Smetoniniai į SLA. Seimą Nepraėjo
. WILKES-BARRE, PA.

Gegužės 1 dieną pas mus 
įvyko SLA. 115 kuopos su 
sirinkimas, kuris rinko de 
legatus į 40-tą SLA. seimą. 
Manau, kad verta šitus rin 

| kimus aprašyti, nes jie įdo 
mus. Iki šiol nuo šios kuo 
pos j SLA. seimus vis va 
žinodavo “tautiškai nu?itei 
kę” vyrai, kuopos pirminin 
kas J. Adomaitis ir 7-toj<- 

1 Apskričio pirmininkas M. 
j Kuprys. Jie būdavo kaip ii 
(“amžini delegatai.” Jie ti 
kėjosi ir dabar būti delega 

į tais, nes moka daug šnekėt. 
iiš mažiausio dalykėlio pa 
’daro didžiausią pasaką, ii 
‘manė, kad tos jų pasakos 
nariams labai patinka. Be 
to, jiedu dabar smetoniško 
nusistatymo, tai kaip čia 
žmonės jų nerinks?

Bet išėjo visai kitaip. I 
delegatus nominuota 5 kan 
didatai: Jurgis Kiguolis, 
Jurgis Skučas, Jurgis Kry- 
žanauskas, J. Adomaitis ir 
M. Kuprys. Prieš balsavimą 
atsistojo smetenininkas A- 
domaitis ir, taikydamas į 
Jurgį Kiguolj, sako: niekas 
neprivalo balsuoti už tokį, 
kuris buvo Najurke ir nieko 
neparvežė (jis gal norėjo, 
kad Kiguolis parvežtų tau
tišką baranką iš New Yor- 
ko). Tuomet atsistojo Ki
guolis ir sako, kad niekas 
nebalsuotų ir už tokius, ku
rie buvo pereitam SLA. sei
me ir nebalsavo už demo
kratijos rezoliuciją (tas tai
koma Adomaičiui ir Kup
riui ).
* Šitos pastabos užteko.

Prasidėjo delegatų rinki
mai. Iš 43 balsavusių narių, 
M. Kuprys gavo tik 14 bal- 

jsų, o Adomaitis—18. Vadi- 
n nil i n L n ri 1 m O Iru i mnaši, abudu Smetonos kava
lieriai sumušti. Delegatais 
išrinkti trys aukščiau minė
ti Jurgiai; visi trys jauni ir 
energingi vyrai, o seniai te
gul pasėdi namie, prie savo 
pačių ir vaikų.

Tie seniai tikrai tikėjosi 
važiuosią seiman Bagočių 
“pamokyti,” bet 115 kuopa 
nusprendė kitaip. Ir už tai 
reikia ją pagirti. Ji pasielgė 
tikrai vyriškai!

Bet musų seniai nepaten
kinti. Po mitingo Kuprys 
pasigavo vieną narį ir sako, 
jeigu tu toks, tai tau bus 
snukis išmazgotas. Bet tas 
atsiraitojo rankoves ir sa
ko: eik šen, pradėsim maz
goti viens kitam. Kuprys su
sikūprino ir pabėgo.

Adomaitis vieną narį su
sitikęs taipgi pradėjo kabi
nėtis; sako, tu smarkuolis, 
baltas kelines ir šiušius ne
šioji ! O tas sako; nejaugi tu 
norėtum, kad basas vaikš
čiočiau. Taip tik Smetonos 
karalystėj žmonės vaikščio
ja. Čia Amerika,

Tai šitaip dabar elgiasi 
smetoniniai. Jie net grūmo
ja SLA. kuopos nariams, 
kad šie busią iš darbų iš
mesti, kam nebalsavo už 
Smetonos kavalierius. Žino
ma, jei Kuprys galėtų, tai 
gal ir išmestų lietuvius iš 
darbų. Bet musų laimė, kad 
smetoniniai tiek galios A- 
merikoj neturi.

Viską žinąs.

t$lo,000. Tai nętiesa.. Tas rpegUi Maikis ragina visus 
žmogus yra atsargus ir sa- lietuvius mokintis. Tegul 
ko, kad popiežiaus monel- žmonės daugiau skaito “Ke- 

ybės gynimas. minkai jo taip neapmaus, ]eivj” jr
2. Vilniaus išlaisvinimas. !kaip nes.enai Jle ,CIa aPmove laikraščius,

ko

Gavo pakvietimą ir lietu 
viai. Gegužės 15 dieną mu 
sų Kliubo Salėj įvyks tuo 
reikalu susirinkimas. Tur 
susirinkti visi vyrai ir mo 
terys ir prisimieruoti 
formas toms miesto iškil 
mėms.

Gegužės 29 dieną bus 
amatorių pasirodymas 2 va
landą popiet, Kliubo svetai
nėj. Kviečiami visi lietuviai.

Birželio 12 dieną bus pik
nikas Bradforde. 
skiriamas 
Jams.

Beje, 14 gegužės, 
landą vakare, Kliubo Salėj, 
25 Camden st., bus tarptau- suruošti “hot dog roast” va- sė tų pačių Pricevičių šel
finis (lietuvių ir rusų) kon- karą su šokiais lojalistų mynai, iš kurios yra kilusi 
certas. Pelnas skiriamas Is- naudai. Lietuvių Ko-opera-j plačiai 
panijos lojalistams ir Kini-jtyvo Bendrovė davė tam (visliom 
jos našlaičiams. Lietuviška-, tikslui salę nemokamai. Va
ją programos dalį išpildys karas įvyko 19 vasario. 
Kubiliūnas su Audicku ir Komisijos narys.

rini

Pelnas 
parodos reika-

7 va-

WATERBURY, CONN.
Mirė Jonys Pricevičius, iš

gyvenęs čia 50 metų.
Pereitos sąvaitės panedė- 

lį, 2 gegužės dieną, atsisky
rė su šiuo pasauliu Jonas 
Pricevičius, vienas iš se 
niausiu šios kolonijos lietu
vių. Kaip rodos, jis čia išgy
veno apie 50 metų, o gal ir

MANCHESTER, CONN.
Iš lietuvių darbuotės.

Nors iš musų kolonijos ži
nių laikraščiuose nesimato, 
bet visgi mes po truputį dar
buojamės. Apie 6 metai at
gal pasistatėm savo svetai
nę ir dabar tenai rengiame daugiau, 
visokias pramogas. Lietu- Velionis buvo inteligen- 
vos Sūnų ir Dukterų Drau- tiškas žmogus, socialistinių 
gija nesenai paaukojo $5 pažiūrų, tvirtas laisvamanis 
Ispanijos demokratijos gy- ir labai mėgdavo pažangios 
nėjams ir, be to da, nutarė dvasios spaudą. Jis priklau-

ir kitus pažangiuosius 
, bet tegul nie

kas neskaito klerikališkų 
Tas laisvamanis išgyveno raštų, kurie temdo protą ir 

Chicagoj 30 metų ir jam ne- klaidina žmogų. “Keleivy” 
reikėjo nei bažnyčios, nei telpa daug naudingai pata- 
kunigo. Bet sykį jis sush’go rimų ir teisingų žinių ; be to, 
ir nuėjo pas lietuvi daktarą. “Keleivis” nepiudo .--vieno 
O to daktaro butą klerika- žmogaus prieš kitą, bet vi
lo. Išegzaminavęs ligoni ir suomet ragina darbo žmo- 
patyręs, kad jis turi nemaža nes laikytis vienybėj. O vie- 
pinigų, daktaras tuojaus ji nybė mums labai reikalin- 
automobiliun ir i šv. K. Ii- ga, nes tuščių ginčų ir ne- 
goninę. Tenai padarė jam apykantos pas lietuvius yra 
operaciją ir ligonis pradėjo perdaug—jei įmanytų, tai 
mirt. Tada daktaras pasi
šaukė kunigą, kuris pareiš
kė ligoniui, kad katalikiš
koj įstaigoj jis negalįs mirti 
be išpažinties. Mirštantis 
žmogus atsakė: darykit ką 
norit, man jau vistiek pat.

Kunigas atliko savo bur
tus ir pareikalavo, kad ligo
nis užrašytų $1,000 švento 
K. ligoninėj. Nepamiršo Iri 
šv. Kazimiero “seserų” — 
joms iškaulijo iš mirštančio 
laisvamanio $3,000. 
ženotiems “tėvams’

vieną laisvamanį.

vienas kitą paskandintų.
Skaitytojas G. A.

BALTIMORE, MD.
Velionies Juozo Garbaus 

testamentas.
Amžiną atilsį Juozui Gar- 

bui, kuris mirė 12 balandžio 
dieną. Kūnas sudegintas 
krematorijoj, pagal jo pa
liktą testamentą, kurį čia 
paduosiu, kaip jis buvo pa
rašytas: “Kaip aš numirsiu, 
mano kūną į žemę nekaskit 
ale duokit sudegint, o } 
nūs išbarstykit kur gražioj 
pievoj. Grabo brangaus ne
pirkite. Jokiais brangiais 
rūbais nerengkite. Vainikų 
jokių nepirkite. Pasakykite 

‘ir kitiems, kad nepirktų. 
Laidokite kuoprasčiausiai.”

Juozas Garbus gyveno 
pas dukterį Oną ir žentą E’. 
Dutkevičių. Gyvenimu jis 
džiaugėsi; nors ir nedirbo 
jau septyni metai, bet, vai
kai užlaikė kaip tėvą. Mirė 
susilaukęs 78 metų ir buvo 
laisvų pažiūrų; nors prie 
progresyviu draugijų nepri
gulėjo, bet užjausdavo dar-

- no šioj šaly virš 40 metų. 
Lietuvoj buvo kilęs iš Dauk
šių parapijos, Amalviškių 
kaimo. Paliko moterį, dvi 
dukteris ir du sūnūs. Visi 
gailisi netekę senuko, nes 
buvo nuoširdus, taikus ir 
rimtas žmogus, nelankė nei 
bažnyčių, nei karčemų.

Juozas Garbus gal pirmas 
iš Amerikos lietuvių, kuris

ElSKll, Ti 1. I • 4. 4- “ 4.
uele- Pa^^° testamentą gy- 
nžini viems. Numirė daug musų 

daktarų ir mokytų žmonių, 
net ir laisvamanių, bet nei 
vienas nepaliko tokio pa
vyzdingo testamento, kaip 
Juozas Garbus. Tokis testa
mentas yra didelis paleng
vinimas gyviems, nes nerei
kia rūpintis ir ginčytis dėl 
laidotuvių.
'būdamas

u apie jo mirtį į “Keleivį,” 
nes buvo jo skaitytojas. Ge
resnio paminklo nereikia, 

jp kaip aprašymas “Keleivy” 
Į jo gyvenimo biografijos ir 
mirties. Keliaudamas po 

bininku judėjimui. Išgyve- Plač’? Ameriką gal nors 
_________ __ slapta pasieks ir Lietuvą ir 

į praneš šią žinią velionies 
I giminėms ir draugams, kad 
!J. Garbus išsiskyrė iš gyvu- 
Įjų tarpo ant visados. Paliko 
'netik mylimus savuosius, 
'bet ir saulutę, kuri jam 
švietė per 78 metus. Lai gy
vena jo dvasia su mumis.

K. Mykolaitis.

Velionis gyvas 
prašė parašyti

Height 3 POUND-

Gi ne- 
mari- 

jonams bei “Draugo” štabo 
$500

I plačiai Amerikos lietuvių 
visuomenei žinoma buvusi 

!p-lė Nora Pricevičiutė, da- 
(bar p. Nora Gugienė, SLA. 
iždininko adv. K. Gugio

Žalnieriams, rodos, 
buvo užrašyta.

Įdomus tačiau dalykas, 
kad laisvamaniui pavyko 
$1,000 palikti Kauno “Kul
tūros” namui ir $1,000 savo 
brolio sunui. Bet kitiems gi
minėms nepaliko nei cento 
—viską pasiglemžė “dūšių 
ganytojai.”

Tai ve, kaip klerikalai 
moka pasinaudoti laisvama
nio pinigais! Chicagietis.
Kaip Tapti Suvienyta Valadtw

čiu? Aiškiai išguldyti pilietratS. 
įstatymai su reikalingais klausimąjį <■, 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
\ntra peržiūrėta ir psgerinta 
laida ................................................

BLUE RIBBON 
MALTAS supakuo
tas pilnai 3 svarai 
ir kožnas atskiras 
ancas yra vienodos 
aukštos rūšies. Per
kant maltą, protin
ga ekonomija visad 
prašyt gero Blue 
Ribbon Malto. .__ tHESAMEI

© int. p-p Oorp.

DETROIT, MICH.
Nepamirškit šio nedėl- 

dienio!
Gegužės-May 15, nedė

lioję, LSS. 116 kuopa ren
gia puikų išvažiavimą 
Beechnut Grove Darže, prie 
Middle Belt Road. Įžanga 
tik 15c. Šiuomi kviečiame 
visus atsilankyti ir linksmai 
praleist laiką, ir pakvėpuot 
tyru oru. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Grieš gera orkes
trą šokiams. Dalyvaukite vi
si su mumis šį nedėldienį.

Komitetas.

Gulivero Kelionės j Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Kaina ................................... 50c.
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Pasikalbėjimas
> Maikio su Tėvu

Alou, Maike! Iš kur taip 
bėgi?

—Buvau socialistų pra
kalbose, tėve. Gaila, kad tu 
tenai nenuėjai. Butum išgir
dęs daug Įdomių dalykų, tai 
nors ant senatvės daugiau 
žinotum.

—Kad aš, Maike, ir be 
prakalbų viską žinau.

—Apie socializmą tu la-' 
bai mažai žinai, tėve.

i ■—Na, tik jau nesikvolyk,1 
Maike, su savo tuo ciciliz- 
mu. Dabar jis jau nereika-j 
lingas.

—Kodėl nereikalingas?
—Na, tai tu man pasa

kyk, kam jis reikalingas.
—Jis reikalingas, -kad su

tvarkytų žmonijos gyveni
mą teisingesniais pamatais, 
kad pašalintų darbininkų 
išnaudojimą ir apsaugotų 
jų senatvę.

—Tai tu, Maike, turbut 
neskaitei musų katalikiškos 
gazietos, ką vadinasi “Dar
bininkas.” Jos mokyti da
raktoriai surado, vaike, kad 
geriausis darbininkų apie- 
kunas yra šventas Juoza
pas. Sako, visos parakvijos, 
škulės ir špitolės apsirenka 
šventą Juozapą savo užta
rėju, ba jis pats yra karpen- 
teris ir gerai supranta dar
bininkų reikalus. Sako, kaip 
tas senovės Juozapas be 
sapnininko išvirozijo Fara
ono sapną ir visą Egipto 
žemę aprūpino su duona, 
taip ir dabartinis šventas 
Juozapas apsaugos , darbi
ninkus nuo visokio pikto.

—O kur jis gyvena, tėve?
—Ar tai tu, Maike, neži

nai? O aš mislinau, kad tu 
galėsi man jo adresą duot, 
ba ir man butų neprošalį jo 
almužnos paprašyt.

—Bet jis pašalpos turbut 
nedalija, tėve.

—Jes, Maike, turi dalyt, 
ba “Darbininkas” rašo, kad 
“dvasinio ir net kūniško iš- 
badėjimo momentu bažny
čia pataria kreiptis pasilko 
Į šventą Juozapą.” O aš, vai
ke, irgi išbadėjęs. Kūnas 
gal ir galėtų da pakentėti, 
ale dėl dvasios sustiprinimo 
kąneč reikėtų gauti kokią 
paintę.

—Ar nori žinot teisybę, 
tėve?

—Šiur!
—Tavo “Darbininkas” ra

šo nesąmones. •
—Ar galimas daiktas?
— Netik galimas, bet taip 

ir yra.. Kur gi tu girdėjai, 
tėve, kad “šventieji” galėtų 
duoti kam nors kokią pagal
bą?

—O kodėl negalėtų?
— Pagalbą gali duoti tik

tai gyvas žmogus. O “šven
tieji” juk senai jau mirę ir

senai jau užkasti Į žemę. Tu 
nei kaulų jų nesurastum, 
tėve. Tai kaipgi galima ir 
manyt, kad jie gali pagel
bėti darbininkams!

—Veidiminut, Maike. Ma
no galva jau nebeišneša, 
kaip tas gali but. Ar tai tu 
nori pasakyt, kad musų ga- 
zieta meluoja?

—Taip, tėve. Meluoja per 
akis.

—Ale ar tu žinai, Maike, 
kad ją rašo kunigai?

—Bet paklausk jų, tėve, 
kodėl jie patys niekados 
neprašo pagalbos iš švento 
Juozapo? Ar tu matei kada

[nors, kad kunigas pakištų 
jkrekšį medinei stovylai? Ne, 
, tėve; krepšį jis kiša tau po 
nosimi. Tu duok kunigui, o 
tau tegul duoda šventas 
Juozapas. Tai yra netik me
las, tėve, bet stačiai apga
vystė.

—Ale tu perdaug bedie
viškai nešnekėk, Maike.

—Tu, tėve, norėjai išgirs
ti teisybę, taigi aš tau ir pa
sakiau ją. Bet tai da nevis
kas. Aš da tik pradėjau.

—Dac inaf, Maike. Man 
jau šiurpuliai eina per skū
rą, kaip tu šitaip kalbi. Tai
gi užbaikim ir tu eik savo 
keliais, o aš savo.

—Lik sveikas, tėve.

SVEIKATOS KAMPELIS
“SILPNA ŠIRDIS.”

Dažnai pasitaiko susidur
ti su žmonėmis, kurie sako- 
si turį “silpną širdį.” O jau 
kai pradeda jie pasakoti sa
vo širdies bėdas, tai, rodos, 
ir galo nebus. Ir išrodo, kad 
jų širdis jau niekam nebe
verta. Tik pradėjęs ją gerai 
egzaminuoti, pamatai, jog 
ta “prasta” širdis yra visai 
gera. Ligonis tačiau nenori 
tam tikėti ir kiek begalėda
mas spiriasi, buk jis turįs 
širdies ligą.

Kodėl taip yra? Juk ne
galima prileisti, kad protiš-' 
kai sveikas žmogus, jokių 
trukumų savo kime nejaus
damas, vis dėl to sakytų, 
kad jaučia. Ir iš tiesų jis 
jaučia. Jis jaučia širdies 
mušimą (plakimą) ir tada, 
kai to visai nereikia jausti; 
jis jaučia širdies drebėji
mą ; pagaliau jis jaučia ir 
kitokias širdies bėdas. O 
tuo tarpu jo širdis yra svei
ka sveikutėlė, jokios ligos 
tenai nėra.

Taigi ir reikia čia paste
bėti, kad gali žmogus šir
dies ligos neturėti, o vis dėl 
to jausti ir tikėti, kad turi. 
Tai yra netikroji širdies Ji- 
ga. Apie tokias širdies ligas 
čia ir noriu kalbėti. Vadina
si, tikrųjų širdies ligų čia 
nelieski.

Geros sveikatos žmogus 
savo širdies veikimo nejau
čia. Tik kai tenka jam per
sidirbti, pernelyg daug ner
vų jėgų nustoti, tada jis jau
čia ir širdies mušimą. Kar
tais, žinoma, ir maža kiek 
dirbantieji, ypač kurie turi 
silpną kraują arba maža
kraujystę (nemiją), jaučia 
savo širdies darbą. Kartais 
ir paties gydytojo neapdai
rumas paakstina žmogų sa
vo širdimi susirūpinti ir pa
skui jausti tai, ko visai nė
ra. Neapdairus gydytojas,

MASKVA PASKYRĖ 
NAUJĄ AMBASADO

RIŲ BERLYNUI.
Žinios sako, kad pereitą 

savaitę Maskva paskyrusi 
A. T. Merekalovą savo am
basadorium į Berlyną. Pir
ma buvęs tenai ambasado
rius Jurenevas buvo at
šauktas, nes paskutinėj 
“valymo” byloj jis buvo i- 
vardintas kaip “išdavikas,” 
turintis slaptų santikių su 
Japonijos agentais.

RUSIJOJ SUŠAUDYTAS 
STOROŽEVAS.

Maskvos žiniomis, šiomis 
dienomis Rusijoj buvo su
gautas ir sušaudytas P. I. 
Storoževas, kuris 1920-1921 
metais Tambovo guberni
joj vadovavo ūkininkų su
kilimui prieš Sovietų val
džią. Kai tas sukilimas bu
vo nuslopintas, Storoževas 
pabėgo ir iki šiol slapstėsi.

KINIJOJ KRITO 1,000,000 
KAREIVIŲ.

Japonų karas Kinijoj ei
na jau vienuoliktas mėnuo. 
Šanchajaus žiniomis, per tą 
laiką krito jau 1,000,000 ka
reivių iš abiejų pusių. Da
bartiniu laiku didelis mušis 
siaučia dėl Lunghai geležin
kelio, kuris eina į Kinijos 
vidurį.

CHAMBERLAINAS PRA
LAIMĖJO DVEJUŠ RIN

KIMUS.
Nuo to laiko, kaip iš Ang

lijos vyriausybės buvo pa
šalintas užsienių reikalų mi- 
nisteris Edenas, Anglijoj 
Įvyko dveji papildomieji 
rinkimai i parlamenta, ir 
abejuose reakcininko Cham- 
berlaino partija buvo su
mušta (Chamberlainas yra 
Anglijos premjeras, val
džios galva). Pereitą sąvai- 
tę buvo renkamas atstovas 
į parlamentą iš Birmingha- 
mo. Išrinktas darbietis C. C. 
Poole. Valdžios šalininkas 
buvo sumuštas. Tai parodo, 
kad Anglijos visuomenė yra 
priešinga Chamberlaino val
džiai, kuri susisėbravo su 
fašistinėmis valstybėmis.

Toks pat antausis Cham- 
1 berlaino valdžiai buvo su
šluotas ir 6 balandžio, kuo
met naujas parlamento at

stovas buvo renkamas iš 
West Fulhamo. Tenai irgi 
laimėjo darbietis.

NAŠLĖ. KURI NUNUODI
JO 11 ŽMONIŲ.

Lježo mieste, Belgijoj, šį 
Ipanedėlį prasidėjo sensa
cinga byla. Našlė vardu 
Marija Petižan, 57 metų 
amžiaus, kaltinama nunuo
dijus 11 žmonių, kad galėtų 
pasinaudoti jų palikimais. 
Savo vyrą ji taipgi nugala
bijo.

Telegramos sako, kad by
la gali užsitęsti 3 sąvaites, 
nes valdžia šaukia 600 liu
dininkų. Kaltinamasai ak
tas užimąs 1,800 puslapių.

ROOSEVELTAS PA
SMERKĖ ŽYDŲ PRIEŠUS.

Šį panedėlį Washingtone 
atsidarė žydų susivienijimo 
seimas. Prezidentas Roose- 
veltas nusiuntė jiems pa
sveikinimą ir pasmerkė vi
sokio plauko tautininkus 
(nacionalistus), kurie norė
tų žydus išnaikinti.

mat, pasiklausęs žmogų šir
dies bėdomis . besiskun
džiant, užuot nuodugniai jo 
širdį išegzaminavęs, tuoj 
ima ir pripažįsta širdies li
gą. Pacijentas, žinoma, nu
sigąsta, labai savo širdimi 
susirūpina, ir tada jau gir
di kiekvieną jos dunkstelė
jimą. Ir juo toliau, tuo dau
giau jis apie savo širdį gal
voja, rūpinasi, sielojasi ir 
baiminasi.

Šitokius “ligonius” gy
dant, visų pirmiausia reikia 
žiūrėti, kad pašalinus tas 
priežastis, kurios verčia 
juos manyti, jog jie širdies 
ligą turį. Kaip jau sakiau, 
širdies plakimo jautimas 
dažniausiai pareina nuo 
silpnų nervų, kraujo ir įsi
kalbėjimo, kad, va, turiu 
širdies ligą, ir gana. Todėl 
ir reikia pirmiausia ligonio 
nervai (dirksniai) ir krau
jas sustiprinti, o podraug ir 
Įtikinti jį, kad jis jokios šir
dies ligos neturi, kad bijotis 
visai nėra ko. Tokiems ligo
niams ramus poilsis, geras 
maistas, tam tikri vaistai ir 
įtikinimas, kad jų sveikata 
nėra taip jau bloga, kaip jie 
įsivaizduoja, dažniausiai 
labai gerų pasekmių duoda.

Kai kurie tokių ligonių ir 
skausmais širdies plotmėje 
skundžiasi. Kai kurie sako, 
kad jiems tik truputėlį te- 
skaudą, o kiti ir visai aštriais 
skausmais guodžiasi. Kai 
kuriems skausmai ir toliau 
nueina, būtent, į kairiąją 
kaklo pusę ir ranką. Tokie 
žmonės dažniausiai buna 
labai nervuoti, niekuo nepa
sitenkinę. Jiems gyvenimas 
atrodo dar juodesnis, negu 
iš tikrųjų jis yra. Ypač mo
terys, susilaukusios gyveni
mo permainos, dažnai ai
manuoja skausmais širdies 
plotmėje. Pagaliau, skaus
mų čia gali būti ir dėl tam 
tikrų širdies ligų, bet, kaip 
iau esu sakęs, apie tikras 
širdies ligas čia nešnekėsiu.

Tokius “ligonius” gydy
damas, suprantama, turi 
tiek jau dėmesio kreipti į jų 
dvasią, kiek ir į kūną. Daž
niausiai, mat, jų vaizduotė 
yra pakrikusi, per didelius 
sparnus išskėtusi, per aukš
tai skraidanti. Jie lupinasi, 
sielojasi net ir tada, kada 
tokiam rūpesčiui nėra tikro 
pagrindo. Reikia tokius rū
pesčius, tarytumei piktžo
les, iš jų galvos išrauti, jų 
vaizduotės sparnus apkar
pyti ir jų dvasią Įstatyti j ra
mesnes, lengvesnes gyveni
mo vėžes.

Kartais pasitaiko ligonių, 
kurie nusiskundžia, kad ne
galį sunkiai dirbti, bėgti, 
laiptais aukštai lipti, nes 
tuoj “dvasios” pritrūkstą. 
Žinoma, jie čia kaltina 
“silpną širdį.” Bet rūpestin
gai išegzaminavęs jų širdį, 
iokios ligos nesurandi. Ii 
kaip surasi, kada jos nėra? 
Tik ėmęs visą jų organizmą 
egzaminuoti, surandi, kad 
ių nervai patrikę, kad jie 
kur nors savo kūno sistemoj 
‘uri kokį norint sugedimą 
pavyzdžiui, pūvančius dan
tis, tonsilus, chronišką apen
diksą, reumatizmą, o kar
tais ir arterijų sukietėjimą 
su aukštu kraujo slėgimu. 
Šitokie sutrikimai šiaip ar 
taip erzina jų širdį, na, ir 
verčia juos inanvti, kad jau 
ir širdis yra sutrikus.

Gydymas, žinoma, turi but 
toks, kad pašalinti tas prie
žastis, kurios sveiką širdį 
erzina, ramybės jai neduo
da, tarsi plakte plaka, paga- 
'iau, ir gundo žmogų many
ti, kad jo širdis vra “silp
na.” Čia reikia žiūrėti, kad 
sugedusios kūno vietos bu
tų pataisytos, tai viena: o 
antra, tai įtikinti ligonį, kad 
jis jokios širdies ligos netu
ri. Stipri sugestija šitiems 
ligoniams, rodos, daugiau
sia naudos duoda.

Dr. Margeris.

Kas Bus, Kai Pasibaigs
V , . > . ■ » - I.

Zemej Anglys ir Aliejus?
Prieš 77 metus pulk. E. L. Į tokio akmens ir kitur yra. nevalgę >bus, nuplyšę šals, 
•aVo nmmnčfi ITaigi, iš jo aliejaus bus ga- bile tik fliveriu važiuos!

i.-„_ u.- x.-_i. i:_i. < Yes, pasivažinėti žmonės
mėgsta, be galo mėgsta.

Bet reikia pasakyti, kad 
ir vertingiems dalykams lar 
bai daug aliejaus suvarto
jama, nes daugelį mašinų, 
kurias pirmiau varydavo 
vėjas, arba anglis, šiandien' 
varo aliejus. Bet jei .kada 
nors aliejaus versmė užsiJ 

tai tas pačias maši
nas galės vaiyti elektra. 0! 
elektros šaltiniai yra neiš! 
semiami. Pavyzdžiui, tik 
Jungtinėse Valstijose upių 
krokliai gali pagaminti per 
metus elektros 127 trilijo
nus arklių jėgos, o šiandien 
tesuvartojama tik 42 trili-i 
jonai, vadinasi, rezerve 
riogso gana daug. Paskui gi 
nereikia užmiršti vėjo, ku
ris jau buvo kone pamirštas. 
Bet dabar jau ir jis pasijuk
ta elektrai gaminti. Taigi, 
noriu čia lengvai, taip, kaip 
vėjas, pašnekėti apie vėją.

. Taigi, mieli skaitytojai- 
kai aš Lietuvoje buvau, tai 
beprotiškai mėgau malūną1 
(sakydavom, melnyčią). 

Būdavo, tik sukasi, tik švil
pia sparnai nuo vėjo, o vi
duje tarška ratai, ūžia gir
nos, iš kurių bėga baltai1 
pienas, o man taip smagu, 
taip smagu žiūrėti. A, tai 
buvo dienos! Bet čia farme- 
riai, rodos, neturi tokių ma; 
lunų. Čia jei turi, tai ant 
gairių pritaisytus sparnus, 
vandeniui iš šulinio ptnh-i 
puoti. Tai ir viskas.

Dabar vėl apie vėj<, kaip 
jėgą elektrai gamiųti. Taigi, 
visų pirmiausia, rodos, vo
kiečiai pradėjo statyt milži
niškus bokštus, ir tam tik-> 
rus, labai stambius, prietai
sus, kuriais pasijungiami 
vėjas elektrai gaminti. SaJ 
ko, kad tokis įtaisymas kaš
tuojąs apie vieną milioną 
dolerių, tačiau galįs apru-i 
pinti elektra šimto tukstan-' 
čių gyventojų miestą. Bei 
mokslininkai sako, kad 
praktiškas ir našus būdas 
pasijungti vėją elektrai ga
minti dar nėra žinomas. 
Well, reikia palaukti jnetą- 
kitą.
, Pagaliau, nereikia užmir
šti jūrių pakilimo ir nuslū
gimo. Juk ten gludi aruodai 
jėgos, tik reikia išmokti ją 
sunaudoti. Paskui, juk žeJ 
mės viduriuose yra baisus 
karštis, kuris gali duoti ga* 
lybes jėgos žmonių reika
lams. Tiesa, jis dar labai 
mažai teišnaudojamas. Ro
dos, tik Italijoje ir Califor- 
nijoje šiek tiek naudojamas 
vulkanų garas.

Paskui, saulė — tas gyvy
bės, poezijos ir meilės šalti
nis! Kiek ten jėgos! Oj-jo- 
ioj! Sakoma, kad vien tik 
Jungtinėms A. Valstijoms 
cau!ės spinduliai duoda sep
tynis tūkstančius trilijonų 
arklių jėgos, ko užtenka vi
so pasaulio mašinoms vary
ti! O kiek tokios jėgos gali 
saulė duoti visam žemės pa- 
viršv? Jau čia, sakysiu, 
skaitlinėms ir galo nebūtų.

Taįgi, mieli skaitytojai. 
11'"’ ------- U2S1-

rauks, kai maineriai visas

Drake pramušė pirmutinį 
aliejaus šulinį netoli Titus
ville, Pennsylvanijoj. Grei
tai pralobti trokštą žmonės 
šoko pinigus, dėti į naują 
biznį, tikėdamiesi labai gra
žiu pinigėlių. Jie dėjo ir gy
vai jautė, kaip “juodasai že
mės kraujas” teka jų gyslo
mis ir verčia juos milijonie
riais. Tai buvo didelio 
džiaugsmo dienos. Bet kaip 
ir visais džiaugsmais seka 
verksmai, taip ir šičia. Kaž
koks nedarugęs mokslinin
kas ėmė ir paskelbė, kad ši
ta aliejaus bala greitai išsi- 
semsianti, o versmė užsi
rauksianti. Vaje tu mano, 
kad šoko žmonelės savo Še
rus pusdykiai pardavinėti! 
O kiek buvo baimės, rūpes
čio ir nagų kramtymo?!

Yęs, tai buvo pirmoji alie
jaus versmės užsiraukime 
baimė—didi baimė.

Daug nuo to laiko praėjo 
ir šiokių ir tokių metelių, 
daug skylių išgręžta, daug 
aliejaus šulinių pramušta, 
na, ir daug kartų nuogas- 
tauta, kad aliejaus klanai 
žemėje išsisemsią, išdžiu- 
sią, o išgręžtos skylės pasi
liksią žiurkėms landyti, nuo 
piktos katės pasislėpti.

Bet ramus mokslininkai 
sako, kad musų žemelės 
gelmėse aliejaus esą daug, 
labai daug. Per šimtą bilio
nų statinių jo esą vien tik 
Jungtinių Valstijų plotuose, 
o kiek dar kitur? Tiesa, ne 
visos aliejaus balos lengvai 
pasiduoda semiamos; dau
gelį jų reikės tuštinti ypa
tingu metodu, išrastu prieš 
40 metų amerikiečio J. A. 
Dubbs’o ir jau vartojamu 
Prancūzijoj ir Rusijoj. Dr. 
Egloff sako, jog žemėj alio 
jaus esą tiek, kad jo užtek
sią mažiausiai šimtmečiui.

Sakoma, kad nuo pra
džios aliejaus atradimo, jo 
iš žemės išimta 26 bilionai 
statinių. Ir tai sakoma, kad 
nesą labai daug, nes, girdi, 
ieigu visą supilti į vieną šu
linį, tai reikėtų šulinio vie
nos mylios gilumo, vienos 
mylios platumo ir tiek pat 
ilgumo. Rodos, neperdi- 
džiausias šulinys.

Žinoma, dabar pasaulis 
daug daugiau aliejaus su
vartoja, negu pirmiau. Vien 
tik Amerika suvartoja per 
metus beveik bilioną stati
nių. o kur kiti kraštai?

Taigi, šiaip ar taip, alie
jaus badas turės kada nors 
ateiti. Bet tai nereiškia, kad 
žmoniją ištiks kokia baisi 
katastrofa. Ne. Žmonių, 
tiksliau sakant, mokslinin
ku galvos suras įkaitų (sub
stitutų). Jau ir dabar jų yra 
surasta, štai, Anglijoj varo-pnuoy naiiujnu *. 
ma gazolinas iš anglies, iiyrėjo tik treiatą 
išvaroma kasdien po. 123 
tūkstančius galionų. Sako, 
kad i šita industriją Įdėta buvo taip reikalinga, kaip 
apie 30 milionu dolerių. Tai ir saulės šviesa. Vis dėlto jis 
stambi industrija, reikia sa
kyti, 
voje, 
spausti iš tam tikro kalkak
menio, vadinamo dolomitiš- 
ku (nuo vardo franeuzu ge
ologo Dolomieu) kalkak
meniu. Šitas akmuo, sako-

Įima privaryti tiek ir tiek. |
Jau šnekėjau biskį apie 

anglis, iš kurių aliejus gana 
lengvai varosi. Dar pridė
siu, kad tos anglies žemėje 
yra apie aštuoni tūkstančiai 
bilionų tonų. Tai, vyruti, 
nemenka kiuva. O kadangi 
pasaulis suvartoja apie pus-> 
antro biliono tonų per me
tus, tai, manoma, kad ang- rauks, 
lies užteksią dar 6,000 arba 
10,000 metų. Musų amže
liui, sakysiu, plenty.

Bet galų gale kas gi tikrai 
žino, kad tik tiek aliejaus 
arba to aliejinio akmens ii 
anglies žemėje tėra? Gal 
yra daug daugiau. Tūkstan
čius skylių žemėje išgręžis 
kas metas bejieškodami 
aliejaus ir anglies. O kai su
grąžys visą žemelės plutą 
taip, kad ji bus skylėta, 
kaip šveicarų suris, tai ta
da, gal i>ut, ir aliejaus ii 
anglies daugiau nesuras. I 
Kas gi dabar tegali tikrai 
pasakyti? Niekas.

Pagaliau, laikykime gal
voje faktą, kad aliejaus ga
lima išsunkti iš medžio, 
durpių ir aliejinės skalos 
(oil-shale). Durpių žemėje 
yra labai daug. Kurie jas 
Lietuvoje kasėme ir degino
me, tai jas gerai pažįstame, 
nors aliejaus iš jų išspausti 
tada nemokėjome ir dabai 
nemokėtume. Bet čia jau 
sintetinės chemijos ir tų. 
kurie ją moka, reikalas. O 
aliejinės skalos, sako, yra 
labai daug žemėje, ir alie
jaus, sako galima išvaryt iš 
jos galybių galybės.

Iš žalio aliejaus, kurį že
mė pakol kas dykai duoda, 
padaromas yra ne tiktai te
palas mašinoms tepti, bet ii 
nafta, ir gazolinas. Gazoli
no daugiausia šiandien su
vartojama važinėjimui ii 
pasivažinėjimui. Juk visi 
žinome, kad šiandien labai 
daug visko yra ant ratų. O 
kas gi tuos ratus suka? Ga
zolinas. Bet šiandien jau ir 
be sparnų žmogus nebeap- 
sieina, sakau, be orlaivių. 
O kas tuos sparnus varo? 
Ir vėl gazolinas. Paskui Die- 
selio inžinus, kurie varo lai
vus, traukia traukinius, su
ka visokias mašinas, irgi 
aliejus varo. Bet Įdomu, 
kad labai daug aliejaus su
vartojama pasivažinėjimui, 
sportui. Apie tai aš čia no
riu keliatą žodžių tarti. .

Tur but civilizacija ir 
kultūra įgyvendino žmo
gaus kūne ir sieloje labai 
stiprų norą kur nors va
žiuoti arba tik taip sau pasi
važinėti, sakysiu, dėl sma
gumo. Atsimenu, vienas 
musų kaimynų Lietuvoje tu-

_i margų že
mės, o vaikų visą šešetą. 
Karvė, šiaip ar taip, jam

visados laikė arklį. Ne dėl- 
Pa^kui. turėkime gal- to, kad jis arklį mylėtų. Ne! 
kad aliejų galima iš- Jis buvo arkliui baisiai 

žiaurus žmogus, ir jį taip 
dažnai ir skaudžiai mušda
vo. kad tas vargšas žingine 
eiti užmiršdavo, nes visada j kai aliejaus versmės 
turėdavo arba risčia, arba'

ma, gana daug aliejaus sa
vyje turįs.; sako, kad iš ku
binės mylios šito akmens 

, galima pagaminti 7 milio- 
nus ir 500 tūkstančių stati
nių alieiaus. Graži bala alie
jaus, sakysiu. Ir ar žinote, 
kad jo dar daugiau yra po 
Chicagos miestu? Bečiu, 
kad nežinote. Tai aš jums 
pasakysiu. Chicagos mies
tas riogso ant 22 ketvirtai
nių mylių žemės ploto. Po 
visu miestu guli storas alie
jinio akmens klodas. Moks
lininkai apskaitliuoja, kad 
šitas milžiniškas akmens 
klodas galėtų duoti apie du 
hilionu statinių aliejaus, ši-

zovada lėkti. Vieną kartą 
biednas kuinas netie-iai va
gą išvarė. Kai parėjo pietų, 
tai žiaurusis žmogus, išsi
traukęs rungą iš vežimo, tol 
mušė, kol užmušė. Paskui 
odą nulupo, nunešė į mies
teli ir pragėrė, biauiybė! 
Kažkaip sus;kalėdojęs pini
gų, nusipirko kitą kuiną. 
Būdavo, visi kaimynai turi 
ir saldaus ir rūgštaus pieno,, 
ir grietinės ir sviesto, o iis 
valgo su vaikais viską neda
ryta, bile tik išlaikyti kui
ną ir gauti važiuoti.

Ar ne taip yra ir šičia? 
Šiur, Juk daug, labai daug 
yra žmonių, kurie geriau

anglis iš žemės iškas, kai 
chemikai sunaudos aliejinį 
akmenį, aliejinę skalą, dur
pes ir medžius aliejui ga-f 
minti, tai dar pasiliks vėias, 
vanduo ir saulės spinduliai 
gaminti elektrai, kuri, šiaip 
ar taip, yra parankiausia ii! 
švariausia jėga žmogaus 
reikalams. Dr. Š. Margeris. 
JAPONAI SUŠAUDĖ "KA

TALIKŲ KUNIGĄ.
Šanchajaus žiniomis, PeD 

pine pereitą sąvaitę japonai 
sušaudė franeuzu misijo- 
nierių kun. Fourre’ą, kuria 
nenorėjęs klausyti japonu 
sargybinių.
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Įvairios Žinios
Vokietija Nedai y 
vaus New Yorko 

Parodoj.

KAIP DĖL “ŠVENTOS” 
KARVĖS INDIJOJ PA
SKENDO 50 VESTUV- 

NINKŲ.
Pagal indų tikybos moks

lą, žmogaus siela, mirus kū
nui, eina į nirvaną (amžiną 

i ramybę), b arba turi grįžti 
vėl į kito žmogaus kūną, ar- 

nė spauda, Amerikos komu- ba, pagaliau, atsigimsta ko- 
nistu dienraštis New Yorke,'kiame nors gyvulyje. Dėl to 
“Daily Worker,” pereitą są- gyvuliai Indijoje yra nepa- 
vaitę buvo nuteistas užmo- prastai goibiami, nes ką ga- 

1 keti Brooklyno gyventojai Ji žinoti, sako indas, gal ta- 
Edithai Liggett’ienei $25,- 
000 už jos vardo apšmeiži
mą.

Toki sprendimą padaręs 
Vyriausiojo Teismo teisėjas 
Maier Steinbrink.

Liggett’ienė yra 
Jos vyras, Walter Liggett, 
leido ir redagavo Minnea-p^- 
poly laikraštį “Midwest A-Į Bet vpatingai Indijoje y- 
----- i„;i......................................x«... ra gerbiamos karvės. Tai 

lyg šventajai indu-ų gyvu
lys. Kai Vės ramiausiai vaik 
ščioja po miesto gatves ir ne 
tik niekad jų neužkabina, 
bet visi duoda joms kelią, tik 7 išsigelbėjo. 
Karvės gali ramiausiai eiti h- -------- --

sa- net Į šventyklas. Riesta bu
tų tam žmogui, kuris ban
dytų nuskliausti karvę.

Jei karvė ateina išsimau
dyti ton pačion vieton, kur pasibaigus, Indijoj kilo cho

leros epidemija. Kas diena 
krinta po 100 ir daugiau 
žmonių. Dieną ir naktį dega 
laužai, ant kurių yra degi
nami lavonai.

' KOMUNISTU DIENRAŠ
TIS NUBAUSTAS 

$25,000.
Kaip praneša kapitalisti-

Buvo pasisamdžius 100 000 Įį 
pėdų vietos 1939 metams.

Ateinančiais metais New 
Yorke bus pasaulinė paro
da, kurioj dalyvauti yra pa
kviestos visos pasaulio va's- 
tybėu Net mažiukė Lietuva 
pasižadėjo 
statyti, 
sakiusi 
kampių pėdų vietos paro
doj, jos agentai Ųpvo pasi
rašę net kontraktą su paro
dos komisija. Bet pereitą 
savaitę Vokietiios va'džia 
pranešė, kad ji pasitrau
kianti iš tos parodos.

Nedidelė tai bėda, 
parodos rengėjai. Tą 
užims kiti.

čia ką nors iš- 
Vokietija buvo už- 
net 100,000 ketur- našlė.

me gyvulyje yia atsigimusi 
Ikckio nors žmogaus siela.
Indusa dežnia s’ni mė o; 
visiškai nevalgo ir gyvulių 
mais'ui neaugina 'r nežudo 
Sakysim, Įvairius kenksmm- 
gus vabzdžius indusas nuo 
savęs numes, bet jų nežu-i

turės didžiausius atlaidus.
Dėl karvės garbinimo In

dijoj dažnai pasitaiko ir Į- 
vairių nelaimių. Štai, viena 
indusų pora iš Fizerpuro 
miesto šventė vestuvių šven
tę. Jie, pagal senovės pa
pročius, išsinuomavo laive
lį ir juo plaukė Sutlcjo upe. 
Laiveliu susėdo net 57 žino
jęs upės srovė tuomet na- 
;tj, i ė gana st pri. Vestuv’ų 

'rižmrėH cnt vie- 
irko pąna. Ųa ’g 

'‘no jau- 
praplau- 
Pet tuo

vieta

BRAZILIJQI SUVARŽY
TA IR LIETUVIŲ KALBA

Brazilijoj išleistas naujas 
įstatymas, kuris labai su
varžė > svetimšaliu mokyklas 
ir laikraščius, todėl ir lietu
vių kultūrinėms Įstaigoms 
labai apsunkintas darbas. 
Visos svetimšalių mokyklos 
tapo nacionalizuotos ir da
bar jose yra privaloma por
tugalu kalba, kaip Oficialė 
BraziJiios kalba. Taip pat 
draudžiami bet. kokie para
šai ne portugalu kalba. Sve
timšalių mokvk'oms drau
džiama rengti bet kokius 
paminėjimus ir pagerbti 
svetimų valstvbjo valdžios 
žmones. Nauiuoiu dekretu 
svetimšalių mokykloms vi
sai susiaurinamo® tautinė? 
teisės ir jos paverčiamos be
veik lygiomis su vietos bra
zilų valdinėmis mokyklo
mis. Tas dekretas motyvuo
jamas tuo, kad Brazilijoj gi
mę vaikai, kurie vrit laiko
mi teisėtais brazilais, sve
timšalių mokykloje moko
mi ir auklėjami svetima 
dvasia. Be to. esą, kai ku
riose svetimšaliu mokyklose 
skiepijamos svetimos ir 
Brazilijai pavojingos idė
jos.

me.ican. ’ Tame laikrašty 
i jis smarkiai atakuodavo po
litikierių šunybes. Ir štai, 
vieną vakarą 1935 metų 
baigoj jis krito prie savo 
mų durų nežinia kieno 
šautas. 

I “The

VOKIETIJO.I PALEISTA 
1,500 KUNIGŲ.

Pirmos gegužės proga, 
nacių valdžia Vokietijoj 
paleido iš kalėjimu 1.50Q 
kunigų. Bet darbininkų ne
paleido.

pa-
na- 
nu-

Daily Worker” 
šitą Įvyki nušvietė 
nušautojo Liggett’o 
Ji atvažiavo New

ir įtarė 
žmoną. 
Yorkan, pasisamdė advoka
tą ir iškėlė “D. Workeriui” 
kriminalinę bylą už jos var
do apšmeižimą. “D. Work- 
ęrio” leidėjai teisme nega
lėjo savo žodžių faktais pa
remti ir užtai dabar turi už
mokėti $25,ooo. Rumunijos Karalius ir Fašistų Vadas

maudosi žmonės, tai indu- 
sams didesnio džiaugsmo ir 
nebereikia, nes jie šventai 
tiki, kad maudydamasis 
vienoj vietoje su karve ap-

'O 1 
žmo-i’-. Jie rveil 
nuoriu" ir jiems 
ki?nt r*"■'a "e es. 
’pil u ’ r'ėn alėn maudytis
karvė. Ka' vė, tai šventas in
du ų g? vnlyr. Jei iaunų ių 

1 pora pamato b°s:maudan- 
■ čią karve, tai industi many- 
; mu atneša beirs nepaoras- 
Itai didelę ’aimę. Todėl visi 
ves uvninkai metėsi i tą lai
velio pusę, kurioj maudėsi 
l aivė. Laivelis smarkiai pa- 
kiypo ir apsivertė. Upės 
srovė buvo stipri, todėl 50 
vstuv’ninkų paskendo, o 

. Paskendo 
jaunųjų pora.

INDIJOJ KILO CHO
LERA.

Kumbamelos atlaidams

Penktas Puslapis '

Vaizdai iš Paskutinių Austrijos KIU

Į Crowds cheering Hitler Į

čia matome du incidentu iš paskutinių Austrijos įvykių. Viršuje naciai griaują sienos 
užtvarą, kuri iki šiol skyrė Austriją nuo Vokietijos, o apačioje Vienos naciai sveikina 
Hitlerį. j

PAJIEŠKOJ1MA1

KANADA STATYS ANG
LIJAI ORLAIVIUS.

Užpereitą savaitę Į Jung
tims Valstijas atvyko Ang
lijos valdžios komisija neva 

.karo orlaivių pirkti. Ištikru- 
1 jų gi jos tikslas esąs apžiu-1 
rėti, kaip čia yra įrengtos 

.orlaivių dirbtuvės, nes Ang
lija kartu su Francūzija e- 
ančios nutariusios statyti 

tokias dirbtuves Kanadoj.

LENKIJOJ YRA 34,500.000 
GYVENTOJŲ.

“Eltos” pranešimu, 19 ba
landžio Lenkijoj buvo pa
skelbtos statistikos žinios, 
kurios parodančios, kad šių 
metų pradžioje Lenkijoj 
buvo jau 34,500,000 gyven
tojų.

UŽ MOTINOS NUŽUDY
MĄ VAIKAS GAVO 14 

METŲ KALĖJIMO.
Chicagoje užpereitą sa

vaitę buvo nuteistas 14 me
tu kalėjimo Teddy Daniel
son, 16 metų amžiaus vai
kėzas, kuris peiliu nudurė 
savo pabėgėlę motiną.

Kairėje čia parodytas Rumunijos karalius Karolis, o de
šinėj — Corneliu Codreanu, fašistinės "Geležinės Gvar
dijos” lyderis, šiomis dienomis buvo susekta, kad šita “Ge
ležinė Gvardija” ruošiasi karalių .jiuverętį jr paskelbti 
Rumunijoj fašistinę diktatūrą. Dėl’tb 1^^^ are
štuoti Codreanu ir kelis šimtus ;}b, </g'§Į^iųj^į.^yar^iįčių'.!’ 
Dabar Codreanu sėdi kalėjiihe.'-‘'Y'’

EXTRA! PARSIDUODA FARMA.
NO. WILMINGTON, ant Salem 

Road apie 10 akerių arba 57 parcels; 
labai peroje vietoje, prie Silver Lake 
Visokios daržoves parsiduoda prie 

Amerikon, įdurų žiemų ir va arą. Visi budinkai 
apie jį negir- nauji, tik 4 metai pastatyti. G dideli 

Jis kilęs^iš Valatkiškių kaimo, ]budinkai, elektros šviesa visur. Par 
siduoda labai pigiai. (1)

ANTANAS MICKEVIČIUS, Sav.

Pajieškau PETRO KARČAUSKO, 
1913 metais iųvažiavo /----- -’—
nuo 1933 metų nieko 
dŽlU. uis, r. io v aiaLr.i.,niŲ Kauliu, . 
Šilavo pašto, Raseinių apskričio. Kas 
žinot kur jis randasi, prašau pranešt 
jo adresą, busiu dideliai dėkingas. 

Petras Kučinskas
Šilavo paštas, Raseinių apskr., 

Lithuania.

Pajieškau JONO ŽVIRBLIO, paei
na iš Vilniau gubernijos, Trakų ap
skričio, Žąslių parapijos, Rudžių kai 
mo. 7 metai atgal gyveno Hartford. 
Conn. Kurie žinot kur jis randasi 
malonėkite pranešti arba pats lai at- 
išaukia. Tūrių svarbų reikalą. (0)

August Naidz.inavičius,
155 Newbury st., Lawrence, Mass.

ANTANAS Š1URKUS iš Lietuvoj, 
pajieško Onos Norkaitės-Grevelienes, 
ji Kalvių kaimo, Akmenės valsčiaus, 
1910 m. gyveno Detroite, paskiau 
persikėlė į New Yorką. Ji pati lai

adresą,

gyveno Detroite, 
New Yorką. Ji 
kurie žinot jos 

prašau pranešti; nes jai yra 
turtas Lietuvoje.

John Paulauskas 
43 Vine si.,

(Č)

Middleboro, Ma

KAUSKO, paeinančio iš Lietuvos, 
Sobuvos kaimo, Alytaus apskr., da
bar gyvena Kanadoj; keli , metai gy
veno Edmolitone, Aibertoš provinci
joj, bet per keliatą melų nesusira
šiau su juo. Prašau jį atsišaukti, ar
ba jo draugų prašau duoti jo adresą 
už ką busiu labai dėkinęa. Turiu 
svarbių reikalų su juo susirašyti. Jo 

| sesuo Jieva Vandcrienė (9)
: 315 So. 4th st., Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI.

Trečiosios Partijos Krikštynos

flov. Phil La Follette, speaking, abote; Mrs. La Follette and children

Vaizdelio viršuje parodytas Wisconsin© valstijos guber
' natorius La Follett as “trečiosios partijos” gimimą skel

biant. Apačioje matosi jo šeimyna. Apie tą partiją buvo 
platokai rašyta pereitame “Keleivio” numery.

PAŠTU PRISIŲSTA BOM
BA UŽMUŠĖ MIESTO 

MAJORĄ.
Nelabai senai Meksikos 

mieste Jauraz’e buvo šiur
pus įvykis. To miesto majo
rui Boiundai į raštinę paš
tas pristatė siuntini. Kaip 

įtik majorai tą siuntinį ati
darė. sprogo pragaro maši
na. Majais buvo užmuštas 
vietoj k'itas valdininkas 

! sunkiai -sužeistas.

Vištų Farrna
Par įduoda, 24 akeriai, gera vieta, 

prie Steito kelio, 3 mylios nuo mies
to, gera žemė, už $1 200 — jnvWet 
$500. Neženotą priimčiau j pusinin
kus. Daugiau, klauskite laišku.

J. Dermeit's,
R. 3, Box 208, Caro, Mieli.

UŽKIETĖJIMAS VIDU 
RIŲ IR RAMATA.;

VENTROLA GYDUOLĖ 
kietėjimo viduriy, )

J mo maisto ir tt.l
Į IOIIN 

r’im.itiniii 
, sąnariuose ir tt.

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Katrie 
turite kokius nesveikumus, kreipki-, 
tęs pas Thane;' duosiu gerą iTitari- 
mą ir busit patenkinti. (1)

PET. LAMSARGIENe,
181-1 S. Water St., Philadelphia, Pa.

120 Akerių—$4,900.
Žemė žvyruota su molio požeme-, 

upelis, farina aptverta, 9 kambarių 
stuba su akmeniniu porčiu, I 1 pėdų 
pločio ir (»0 pėdų ilgio 1 arnė; 5 ake
liai kertamo mišku, dalis žemės ap
sėta; yra ir vaisių. Gražioj vietoj ir 
vaisingiausia farma šioj countėj.

HANSON-OSBORN, (2)
HART, MICHIGAN.

-„„-.J nuo už-' 
gnzų, nevįržkini- ]

Ri-MEDY OINTMENT 
nuo r’im.itinių ir kitoniškų pylimų I 
kūne, sąnariuose ir tt. Už abi gy-1 
duoles $2.00. Viena gyduolė, bot ku-l 
ri, $1.00. Money orderį paštotį pri-1 
siunčiant, greit gausite. Jeįgjįjkasj 
nori platesnių žinių, 1 
darni, 
siunčiame gyduoles 
aiškinimais, 
pirmiaus buvo 

ir turime Į 
Įeinu ia; U>dč) dubdamė ( 'žihol 
gdlinia' gauti. '

WESTERN - CTIE-MK'AL C 
P. O. BęX . 117, . PJųinąyill^Pa

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga, 

MYTAI APIE KRISTŲ 
Knygoje rasite legendas apie Kristų,j 
kaip jisai buvo (dievintas, iy kaip 
tapo Dievo sūnumi.

TIKIME Į KRISTŲ, todėl turimo 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai bu.-o nur.rj žiavotas.

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

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

CHICAGO, ILL.

Monėy orderį 
greit gausite. - .---- -

rašykite lįlaus-I 
gausite. Bet mes visifaipct] 

>u plačlaią Įia-i
Ventrolė yra ' Aistis,] 

, _____  ____i žinoma daugelįui ir!
visi, kurie naudoje .buvo užganėdinti; 

padėkiįvonių. Daigelis; 
’ ' ’’ *:->t3įkur.

Pajieškau rimto vaikino apsivedi- 
mui, aš esu rimta mergina, 21 metų 
amžiaus, kaimietė, moku siūti; gali 
atsišaukti ūkininkai arba mieste gy
venanti. Su pirmu laišku prašau pri- 

i siųsti paveikslą, kurį pareikalavus 
(grąžinsiu. Ant juoko prašau nerašyt. 
Platesnių žinių suteiksiu per laišką.

V. Latvėnaitė, (2)
i Kęstučio gatvė 11, BIRŽAI, 

Lithuania.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS. * 

GYDANČIU ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
1ŠD1RBYSTĖ lietuviškų, vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, i
Skilvio Nemalimo. Nenoro Valgyti,) 
Strėnų ir Pečių Skaudėjimo, Patrū
kimo, Dusulio (Asthma), Peršalimo,] 
Skausmo po I"; "------ -------
Plaukų Slinkimo, 
mo Lovoje, 
Priemėčio, 
Skausmo ir Galvos Svaigimo. Nuo 
Baltųjų ir kitų ligų. 4 baksus prisiu
sime už $1.00. Pinigus malonėkite 
prisiųst iš anksto.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žoles 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežio- ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietu
vis žolių specialistas Amerikoje. Esu 
suteikęs daugeliui sveikata. Klauski
te laiškais arba ypatiškai. Pasiun- 
čiam per paštą visur.

i WORCESTER, MASS.

i CHESNEY’S
CANTEEN

} GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

I Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai
I ir visokių išdirby’sčių ALUS.
I VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
j PATARNAVIMAS GERAS!
I Taipgi gaunamas ir "KELEIVIS” 
j pavieniais numeriais.
•90 MILLBURY STREET
j WORCESTER, MASS.

Krutino, Reumatizmo, 
Pleiskanų,' Šlapini- 

Nuo Nervų—Išgąsčio, 
Nemiegojimo, Galvos

%500^000^LiTŲ KALĖ- 
i JIMAMS.’ Ė ’ J

d'^Lietųvos Žinioj įdėjo Į _ 
tėjsingumo ministėrijds pra- ’ 
nešimą, kuris parodo,, kad 
kalėjimų išlaikymas mažiu
kei Lietuvos valstybei kaš
tuoja 4,500,000 litų. Ir kalė
jimai kas metai vis didina-] 
mi. Ir šįmet jų praplėtimui i 
esą paskirta 700,000 litų._

Reikalingas Darbininkas
Ant farmos, turi mokėt karves 

melžti ii- ^abelnąi farmos darbus. 
Darbas ant visados, dabar mokestis ,,. . (9) 
269. Wešt st., Box 24,

Uochesėtif.Mass.

KINlEČI.Ąl'/ATSIĖMĖ PU ■ I $20.00 j '.ničncjų. Ant. Turskis
SĘ TERITORIJOS! ŠAN- 

TUNE.
Kiniečiai praneša, kad 

pietų Šantune jie atsiėmę 
jau pusę teritorijos, kurią 
japonai per 3 mėnesius bu
vo užėmę. Tancheno mies
tas yra apsuptas. Japonai 
tenai da nepasiduoda. bet 
jiems nėra jokios vilties.

. SUDEGĖ DU VAIKAI.
1 Temple, N. H. Pereitą 
savaitę čia sud.egė ^tussellių 
npmcLr. ir liensnp'-ųi žuvo 2 
maži vaikai. Gaisras kilo iš-IliclZU VCtnVcU. UdlčIdO 1O“

ėjus motinai patr'aikščioti. Į»

Atvažiuokit j Hart
Į va' arų Michigan, kur geros 

nios. Jus galit užsidirbti $700 
vi-no mažo sklypo pupų. $1,000 
sklypo bulvių, i 
kaut, vaisiu? 
meriaut.

, $1,000 ir daugiau.
■ kyklos ir bažnyčios visur.
1 tės į mus ir klauskite kokios farmos 
I norite HANSON-OSBORN, • (0 
| Hart, Oceana County, Michigan.

fur- 
nuo 

. , . . nuo
, arba galit pieninin- ’ 
augint ar abe nai far- 

Vaisingos fanuos kainuoja 
Geri keliai, mo- 

Kreipki-

Pajieškau Gaspadines
Ant ūkės. Mažų vaikų nėra, 

mylėtų ant ūkės gaspadinauti 
šau atsišaukti šiuo adresu:

Pranas Zaica,
R. F. D. 2, Box 86,

Kuri

(0)

Bethany, Conn.

Reikalinga Gaspadinė
Teisinga ir dora moteris ar mergi

na reikalinga už ga-padinę. Mano 
moteris mirė, būtinai reikalinga gas
padinė. " n-n ....
o jeigu 
galėsim apsivesti, 
turiu savo namą, 
nančių gėrimų, nei tabako. - Plačiau 
pasiaiškini galim per laišką.

A. Mociejunas
726 Prospect st.

Su atlyginimu susitaikysim, 
vienas kitam paliksim, tai 

Aš esu 48 metų, 
nevartoju svaigi-

Wholesale Botanic Druggists 
?r. w. BROADWAY.

SOUTH BOSTON, MASS.

(0)

Poj tage, Pa.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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 tikthi $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

“NA U J IENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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



Beštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. 19. Gegužės 11 d., 1938 m.Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ. 

JULIAUS JANONIO ATMINČIAI.
Šių metų 17 gegužės sukanka 21 metai, kaip tragingai 

žuvo lietuvių liaudies poetas ir revoliucionierius Julius 
Janonis. Ta proga jo motina, M. Janonienė, kuri dabar 
gyvena Maiylando valstijoj, prisiuntė jo atminčiai pa
švęstą šį eilėraštį:

Jie Norėjo...
Norėjo jis būti ant svieto laimingas,
Norėjo tos laimės jis ir vargdieniams;
Norėjo pratarti j;s žodžiais širdingais, 
Bet daug kas suprasti jo negalėjo.
Supratu didžiūnai, žiaurus galiūnai, 
Kurie neleidžia žm.cneliams pakilti. 
Neliūskit, vargdieniai, -ienų įiminkit, 
Nes dienos rytojaus ne a jums viltį.
Nebūsit visuomet paskendę varguose—
Atris tasai laikas, kad ] asiliuosuosit,
Nes ■. aule šviesesnė tur užtekėti
Ir keliu liuoaybės liaudį lydėti.
Liuosybės keliu ir Juiii keliavo;
Kvietė draug eiti ir dra ugus jis savo, 
Ir galvą parėjo kaip ti ras karžygiu... 
Kurie da kovojat, buki, jam lygus!

Motina.

AR NUOGĄ KŪNĄ RO
DYT GĖDA, AR NE?
Gėdos jausmą kiekviena 

tauta supranta kitaip. Euro
piečiai visi dėvi drabužius 
ir aiškina, kad gėda but) 
nuogam. Gėdos jausmas čia 
rišamas su dorove, o dorovė 
jau betarpiai su nuodėme. 
Jei žrhogus vaikšto nuogas, 
jis, vadinasi, papildo nuo
dėmę.

Bet ne visur taip yra. Ke-. 
liauninkai ir svetimų tautų 
papročių 
na, kad daugelio tautų su
pratimas 
mą yra labai Įvairus.

Rytu kraštu žmonės, ku-1 nią.
‘ ____ Į IV

tyrinėtojai tvirti-

apie gėdos jaus-

medžioja po tyrlaukius, ar 
kajakais (laiveliais) važi
nėdami gaudo ruonius, nuo 
galvos iki kojų apsivilkę 
kailiniais rubais. Bet kai tik 
grįžta namo, Įlenda i savo 
žemą ir tamsią stobelę ir čia 
visi šeimos nariai nusivilkę 
buna visai nuogi.

Anksčiau japonai vyrai ii 
moterys maudydavosi ben 
drose-pirtyse ar maudyklė 
se ir nejausdavo jokios gė
dos. Paskutiniais laikais ja
ponai smalkiai vejasi Euro- 

j pą, stengiasi pamėgdžioti 
I jos papročius. Vyriausybės 
Įsakymu bendros nuogų vy- 

' rų ii' moiera pirtys ir mau- 
!dykkn uždiaustos ii-, aišku, 
po kiek laiko japonai lai
kys sau už gedą vyrams su 
moterimis kartu maudytis.

| Taigi,, matome, kad pa 
pinčiai ne Įgimti, bet pačiu 
žmonių kuriami.

Jie ir toje pačioj? tautoje 
kaltais greit, kartais laba: 
š lėto kinta.

Kartais kuris nors papro- 
ys tautoje tūkstančiais me 
ų saugojamas, o kartais tė
jai nebesupranta vaikų pa-1 
durą ir papročių.

“Mirų Jaunimas.’'••įtenkina tik kokiu didesniu 
lapu, nuo medžio nuskintu.

Keliautojas Speke aprašo 
apie Mtesos Ugandos negrų 
karaliaus papročius. Čia vy
rai turi nešioti ilgus plačius 
apsiaustus, kaip arabai. Jei 
nors per pora centimetrų 
pasirodydavo nuoga koja, 
karalius įsakydavo tokį vy
rą nubausti mirtimi.

Tuo .tarpu tam pačiam 
karaliui turėdavo patarnau
ti visai nuogos moterys.

Malaju rasės žmonės, gy
venantieji Azijoj, turi, mu- ulKiai ne^V1' . 
su akimis žiūrint, juokingai Įdomu, kad tokie gausus 

I supratimą apie gėdos jaus-Į gimdymai pasitaiko vis var- !  < ri n ri'/AC’d f o ii-ioivJiii L'Aii'fivnn

KUBOJ MOTERIS PA
GIMDĖ 7 KŪDIKIUS.
Iš Havanos pranešama, 

kad varginga ūkininkė, Ra- 
faela Casanova de Corrias, 
kuri gyvena 11 mylių nuo 
Byamo, Oriento provinci
joj, 2 gegužės dieną pagim
dė 7 kūdikius — šešias mer
gaites ir vieną berniuką. 
Bet gimdymas buvęs per- 
ankstyvas ir visi septyni kū
dikiai esą negyvi.

ĮVAIRUS PATARIMAI. ’
Širšių, vapsvų ir bičių Į- 

kendimai gydomi taip: šva
ria adata ar kitokių įrankiu 
pašalinamas gylys, ta vieta 1 
iščiulpiama aiba gerai iš
spaudžiama ir uždedama 
mestis iš sutrintos kreidos ir 
alyvos.

Nusideginus ar nusišuti- 
ius odą, kuo greičiausia rei
kia apsaugot ją nuo oro. Jei 
ai bus ranka, tai greitai į- 

.cišt ją į šaltą vandenį. Na
me patartina visuomet tu- 
ėti tam tikios mesties nuo 
msideginimo. Jeigu jos nė 
a, ant nukentėjusios vietos 
galima uždėti valgomo; 
lyvos; o jeigu ii' tos nėra, 
ai paskęsti bulvės ir uždė- 
i. Aprišt.

Įsidrėskus ar jsipiovus. j 
zisų pirma žaizdą reikia ge-' 
ai nuplauti stipriu, skalbia

mi muilu, Žaizdos nešluos-i 
yt, nes šluostomam audek- 
e gali but pavojingų bakte- 
ijų; galima apšluostyt tik 
plinkui, žaizdos neliečiant, 
knt žaizdos užpilt iodo (io- 
inę), uždėti šmočiuką sva

jos gazos ir aprišti.
Tarakonams išnaikint ge- 

iausis vaistas yra žali mil
teliai, angliškai: Paris 
jreen. Nupirk jo už 25 cen
tus aptiekoj, sumaišyk su 
oat meal, įdėk cukraus, ii 
pabarstyk, kur tarakonai 
laikosi. Už poros savaičių 
jie išnyks. Bet tie milteliai 
yra nuodingi, todėl reikia į 
žiūrėti, kad jie nepatektų į 
maistą ir kad kūdikiai ne
prieitų.

Moterų Avalinės Mada Šiai Vasarai.

štai, kokiom šliurėm šią vasarą dėvės Ameriko; miestu moterys. Net kulnys yra ati
dengiamos, kad vyrai galėtu matyt daugiau kojos.

Pamazgos yra labai geras 
maistas gėlėms, medžiams 
ir kitokiems augalams. Tai
gi, kas turi kokių augalų, te
gul nepila pamazgų į sinką, 
bet renka į kibirą ir pila 
apie medžius.

Nepirkit daug sūrio iš 
karto, ypač vasaros metu, 
nes jis greitai pelyja.

Apdžiuvusios duonos ne
reikia mesti laukan, bet 
rinkti pudingams. Gerai ją

sudžiovinkit, o ji galės sto
vėti ilgai ir nesupelys.
Rašto Istorija. Pagai A B. Schnitzerį 

sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 
žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta ......................................... $2.50

rie išpažįsta Magometo ti-! Malajui nėra didesnės 
kybą, negali be pasipiktini- gėdos, kaip atidengti ir pa- 
mo žiūrėt, kaip musų mote- rodyti savo bambą, 
rys vaikšto atidengtais vei-1 
dais.- Jų moterys nuo 9 me
tų amžiaus uždengia savo 
veidą žemiau akių, o tuo 
tarpu dėvi visai persišvie
čiančius ir visas kūno for
mas pabrėžiančius muslini- 
nius rubus.

Carsten Niebulr’as apra
šo, kad apie Basrą prie Eu
frato upės ir Konstantino
poly vyrai užtikę besimau- 
dančias nuogas moteris.1 
Šios nusigandusios ir, žino
ma, i' ’

' Kinijoje, kol dar buvo 
paprotys mergaitėms iš ma
žų dienų laikyti suspaustas 
kojas, kad jos išaugtų visai 
mažytės,' moteriai būdavo 
didžiausia gėda, jei vyras 
pamatydavo jos nuogą ko
ją. Todėl tais laikais kinų 
paveiksluose matomos mo
terys, apsivilkusios tokiais 
ilgais rubais, kad nei pirštų 
galų nematyti.

Amerikos indėnai ir ki- 
nuo.gcmuuoiuo n, tos tamsiaodžių tautos, vie- 
skubėjusios prisidengti toj rūbų, išpaišydavo ir iš- 

ne savo kūną, o savo veidą, dažydavo savo kūną įvai-

gingose tamsuolių šeimyno
se. Pagarsėję Kanados pen
ketukai (5 mergaitės) irgi 
gimė labai suvargusioj ir 
tamsioj ūkininko Dionne’o 
šeimynoj.

riai? dažais. Jiems būdavo 
didžiausia gėda, jei viens 

’ kitą nenusidažiusį pamaty-
Dabartiniame Egipte fe 
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Bet yra daug tautų, kurios 

kūno nuogumo visai neriša 
su jokiu gėdos jausmu.

Pavyzdžiui, Naujosios Ze- 
lan.dijos ir gretimų salynų 
gyventojai maorai nešioja 
iš kailių margus rubus tik

nusivilkti, bet apdangalo 
nuo veido jokiu būdų nenu- 
ims.

Ebęrs’as rašo: “Arabė be 
jokio-' sumišimo parodys 
nuogą koją, šlaunį, ar kru
tinę, bet jokiu budu nenu- 
ims apdangalo nuo galvos, - .. .. o — —— —•
ar nuo veido, kuriuos ji.taip tada, kai jiems šalta ir pa- 
irupestingai visada slepia.’’ 
i Yra šiltų kraštų, kaip Au
stralija, pietų Afrika, Su
danas, pietų Amerika, kur, 
kol dar europiečiai nebuvo 
atvažiavę, žmonės vaikščio
jo visai nuogi.

Juk Kolumbas aprašo, 
kad privažiavęs Amerikos 
pakraščiu;, dabartinėse Ba- 
hamo ii- Antilų salose rado 
visai nuogus žmones be- 
vaikščiojančius ir besiste
binčius j apžėlusius ir apsi
vilkusius -Kolumbo jūrei
vius.

Kiti tvirtina, kad moterys 
pirmiau supratusios gėdos 
jausmą, negu vyrai. Bet, 
greičiausia, tam nėra jokio 
pagrindo. Keliautojas ir ty
rinėtojas Humboldt’as tvir
tina, kad yra nemaža tautų, 
kur vyrai apsivilkę, o mote
rys vaikšto beveik visai 
nuogos.

Pietų Amerikoje, Orino- 
ko upes pakraščiais, o taip 
pat ir Afrikoje prie Nylo 
vyrai prisidengia iš žvėrių 
kailių padarytomis kailinė
mis prijuostėmis, iš medžių 
plaušų padarytais apsiaus-' 
tais, o moterys tuo tarpu pa- j

minga.
Šiaurės kraštų eskimosai

MOTERIS NUŠOVUSI 
1,000 MEŠKŲ.

Tolimame Sibire gyvena 
viena moteris, kurią apylin
kės gyventojai vadina “di
džiąją medžiotoja.“ Šiuo 
laiku ji jau turi per 80 me
tų. Šios senutės gyvenimas 
tikrai nuostabus: ji yra nu
šovusi net 1,000 meškų. Bet 
nuostabiausia tai, kad “di
džiąją medžiotoja“ ji pasi
darė tik paskutiniais savo 
gyvenimo metais: 70 metų 
Elzbieta Butina (taip ji va
dinosi) nebuvo i rankas nei 
ginklo paėmusi. Po 70 savo 
gyvenimo metų ji užsimanė 
siti medžioti. Ir jai nepa
prastai sekėsi: kiekvieną 
$ąvaitę ji nudėdavo po ke- 
liatą meškų. Vyrai negalėjo, 
tuo nei atsistebėti. Ji pati 
meškoms ir kailius nulupa. 
Meški] kailiai gana bran
dus, ii- ši senė yra pasida
rius iš to nemaža pinigo.

TEŠLOJE KEPTOS 
BANANOS.

Proporcija: 6 bananos, 
pusė puoduko cukraus, 1 
šaukštukas trinto cinamo
no, vienas lemonas ir pus
trečio puoduko miltų.

Bananas nulupt, supiaus- 
tyt skersai, pamirkyt leme
no sunkoj ir pavolioti cuk
ruje su cinamonu. Iš miltų 
padaryti tešlą kaip pajams, 
iškočiot ją ir suvyniot jon 
bananas. Sudėt blėton ir 
kept karštam pečiuje apie 

30 minučių. Stalan duoti 
karštas, su suplakta grieti
ne.

Skaitykite Knygas!
Kainos Nupigintos Tris-Keturis Kartus. 

Išpardavimas Tik Trumpam Laikui.
PIRKITE, SKAITYKITE, NES KNYGOS GERIAUSIA APŠVIETA!

Negali Nusikratyt Žiovulio.

>It3. Dorothy Agan 4

Čia matome Mrs. Dorothy Agan, kurią apsėdo žiovulys.-Ji 
žiovauja po 50 iki 60 kartų per minutę ir negali to priepuo
lio nusikratyti. Ji yra 25 metų amžiaus moteris ir gyvena 
Dąnvillėj, III.

ŠEIMYNIŠKOS SVEI
KATOS REIKALU.

Vėdink visus gyvenamus 
kambarius.

Dėvėk liuosus, minkštus 
rubus, atatinkamus laikui, 
orui ir darbo permainoms.

Jei viduje dirbi, neuž
miršk prasimankštinti atvi
rame ore.

Visuomet miegok tyrame 
ore, jei galima lauke.

Kuomet kosi ar čiaudi 
prisidėk nosinukę prie no
sies ir burnos ir patark, 
kad ir kiti tą patį dalytų.

Prieš valgant nusiplauk 
rankas.

Nevalgyk perdaug. Y pa
tingai saugokis persivalgyt 
mėsos ir kiaušinių.

Neužmiršk valgyti ir ru
paus maisto bei vaisių.

Valgyk išlengvo, gerai 
Eukramtyk.

Gerk kasdieną užtektinai 
vandens.

Eik reguliariškai laukan.
i Stovėk, sėdėk ir vaikščiok 
išsitiesęs. ,

Neleisk nuodams ir li
goms Įneiti Į kūną.

Laikyk dantis, smegenis 
ir liežuvį Švariai.

Dirbk, žaisk, ilsėkis ii 
miegok su saiku.

Buk blaivus. Rupesnis yra | 
priešą- sveikatos. Stengkie! 
susieiti Į draugiškumą su ki
tais žmonėmią,'; .

Ne’sigydyk 'pats savęs. 
Saugokis prigavikų su pa- 
tentuotais vaistais.

Eik pas daktarą. Pasitark 
sveikatos reikalu mažiausia 
kartą į metus. Taip pat kar
tas nuo karto pasiklausk 
dantisto patarimų.

Žinok, kad visai tai yra 
tavo ir tavo šeimynos gero
vei.

ISTORIJA IR MOKSLAS 1
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo. Žinoti praeitį, kad suprasti ateitį! 
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VAL

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

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. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 132 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—Parašė l)r. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny- 

l gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.01), 
' dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE — parašė Vincas Kap
sukas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią knygą 

i išleido rusų, ukrainu ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

PILIEČIU KARAS FRANCIJOJ — Parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

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

ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa
rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 
puslapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

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

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJA LIETU; 
VOJ—parašė Vincą; Kapsuku;. Knvga turi 
210 pus'apių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

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

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ — parašė A. 
Bimba. Tai naujausia ir reikalingiausia 
knyga. Turi 2C3 puslapius. Gražiais virše
liais Paveiksluota. Kiekvienam reikalinga 
nerskaitvti. Kaina $1.25. Dabar nupiginta 
iki $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei- 

džiautin 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.

POVU AS JURKA — parašė Rasoda-Mizara. 
Viena geriausiu 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 221 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 40 centų.

UGNYJE—parašė II. Barbusse. 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 poslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik ,70-.centų;

S V EIK ATOS R El K A L A 1
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena iš 
geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsifaUgbti. Sveikata kiekvie
nam yra brangiausia daiktas. Knygos' kainai 
buvo $3.00, dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Raškiau-' 
čius. Knyga turi 128 puslapius. Ji aprašo! 
apie 100 ligų. Y'ra paduota receptai kaip' 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 

• dabai- 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

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

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

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

loniskas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga 
kiekvienam. Kaina 20 centų.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

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

VIRĖJA. Knyga apie valgių gaminimą. Joje 
yri 340 receptų, 224 puslapių. Moksliškai 
aiškinama maisto rūšis. Sutaisė K. Petri- 
kienė. Kaina $1.00.

MES TURIME vaikams vadovėli "Jaunimo Švy
turėlis,” eiliu—“Janonio Raštai,” , “švyturys,” 
brošiūrų — "Lietuvos Poniutės ir Darbininkės,” 
“Moters Kovotojos Dėl Komunizmo,” “Kaltinimo 
l’allii”—prieš teroristus Sovietu Sąjungoj, 
“Darbininkė ir Bedarbė," “Lenino Raštai."

FLIS.

ALDLD Nariams Knygų Kainos ant Puses Pigiau.
Kiekvienas lietuvis gali prigulėti prie ALDLD. Metine duokle tik $1.50. Už duoklę gauna 

t’l 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 pigiausią knygų pasirinki
mas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite ir pinigus! Persiuntimą mes apmokame! Visais 
reikalais kreipkitės pas:

A. L. I). L. D.
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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(Nuo miuų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Pasibaigė Pabiržės 
Policijos Kyla Su 
Gulbinų Kaimiečiais

Biržų apskrity, Pabiržės 
valsčiuje, policija sykį nu
vyko į Gulbinų kaimą suim
ti Juozą Povilonį, kuris bu 
vo įtariamas vagiliavimu.

Jieškomojo namuose po 
licininkai tarpdury susitikt 
Pavilonio tėvą, bet jis atsa
kė, kad sunaus namuose da- 
nėra—išėjęs. Policininką
tuo netikėdami sugužėjo 
vidų ir jieškomajį J. Pavi 
lonį atrado besėdintį tari 
daugelio to kaimo sukvies 
tų svečių. Jį bereikėjo suim 
ti ir pristatyti i nuovadą, be
si funkcija pasirodė netaip 
lengva: Povilonis sėdi tai] 
draugų užstalės gilumoje, ii 
prieik, kad nori!... Kad; 
pirmąjį iš svečių, Ant. Ma 
čiuką, policininkai mėgint 
nuo suolo pašalinti, visi ki
ti, kaip guma, susitraukė 
krūvą, nes buvo įsitikinę 
kad čia 
žmogų, 
pradėjo grasinti ginklu, Ma
čiukas ir Jankauskas išbėgo 
kieman, prisirinko akmenų 
jais apginklavo ir kelis save 
draugus, žodžiu, pasiruošė 

atakai. Policininkai, maty
dami, kad nieko nepadarys, 
nieko nepešę grįžo į namus.

Kitą dieną į Gulbinų kai
mą su tais pačiais policinin
kais ir šešiais ginkluotais 
šauliais atvyko pats nuova
dos viršininkas. Namą ap
supo šauliai, policininkai 
atsistojo prie durų, o nuova
dos viršininkas įžengė į 
kambarius jieškoti Povilo- 
nio. Grįčioje buvo prisirin
kę dar daugiau, negu praė
jusią dieną, kaimo jaunuo
lių.

šį kartą tarp susirinkusių
jų nuovados viršininkas Po- 
vilonio nerado, — apžiurė
jo visus kampus, jieškomaj 
atrado gulintį po lova. Ka
da jį norėjo suimti ir vestis 
į policijos buveinę, į nuova
dos viršininką iš susirinku
siųjų buvo pradėta bombar
duoti įvairiausiais daiktais: 
indais,, šakutėmis, drabu
žiais, — vienas paleido net 
grūdams saikuoti statinę, 
bet pastaroji niekam nepa
taikius vietoje subyrėjo. 
Nuovados viršininkas tada; 

;:išėjo. Povilonis buvo suim-i 
ths'tik trečią dieną.

Dabar visi jie buvo kalti
nami už pasipriešinimą po
licijai. .

Panevėžio apygardos tei-i 
šmas Biržuose žiurėjo šią i 
bylą ir Juozą Povilonį, jo 
tėvą, motiną, dvi seseris, II- 
gutą, Rožėną, Miliūną, du 
Mačiukus, Jankauską. Mor-; 
kvėną, Povilonį, Budriuną, 
Balčiūną ir Mačiukienę nu
baudė po 1 mėnesį paprasto 
kalėjimo. Nepilnamečius 
nuo bausmės atleido.

areštuoja nekalta 
Kada policininkai

Keliaujantis Knygynas Tarnauja Partneriams.

KAIP PER ŠVENTAS VE
LYKAS BUVO PAPJAU
TAS ŪKININKAS LAU- j 

RINAITIS.
Montvilių kaime, Jurbar

ko valsčiuje, per 1937 m. 
Velykas begirtuokliaujant 
kilo muštynės ir Jonas Kriš- 
•iukaitis peiliu nudurė uki- 
jinką Laurinaitį.

Kriščiukaitis buvo suim- 
as, lig šiol laikomas kalėji
me, o dabar teisiamas. Apy
gardos teismas Kriščiukaitį 
pripažino kaltu ir nubaudė 
ištucneriais metais sunkiu- 
ų darbų kalėjimo.

KAPUCINAS LIEPĖ IŠ- , 
MESTI IŠ SALĖS LIE

TUVOS VYTĮ.
Kapucinas Eimanas (vo-| 

(ietys) turėjo Plungėj misi
ąs. Sakydamas salėj pa

mokslą jis pamatė, kad ant 
•ienos kabo Lietuvos vals
tybės ženklas, Vytis. Kapu
cinas tuo pasipiktino. Sako, 
artai jus tokie katalikai! 
Vietoj šventojo tėvo, ant 
sienos laikot kuiną pakabi
nę ! Tuojau išmeskit jį lau
kan, o pakabinkit kokį šven
tą abrozdą.

ŪKININKO RATAI SU
ARDĖ AUTOBUSĄ.

“Liet. Žinios” rašo:
Balandžio 9 vakare Aukš

tosios Panemunės miestely 
važiavo porinių arklių veži
mu smarkiai įsigėręs ūki
ninkas P. S. Negalėdamas 
suvaldyti arklių, užvažiavo 
iš pryšakio atvažiuojan
čiam autobusui ir dyseliu 
apgadino autobusą. P. norė
damas išvengti atsakomy
bės mėgino su arkliais pa
bėgti, tačiau policijos buvo 
sulaikytas.
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rttwitv-wr—r”— -•• . - .jk .. < ■__ sj

| Advising youngsters |

čia parodytas knygynas ant ratų, kuris tarnauja ūkininkams Ohio valstijoj. Iš kairės 
viršuje parodytas knygyno trokas. o apačioje matosi jo vidaus įrengimas.

Nuėjo Melstis Ir Iš Sapno Kilo Didelė 
Apsivogė. Byla.

Zapyškio parapijoj, Vir- 
i bališkių kaime, gyvena la
bai dievobaiminga moteris 
A. P. Grįždama iš Zapyškio 
bažnyčios namo ir eidama 
pro kupinės, anądien ji už

ruko da i tas kapines pasi 
[melsti už dūšias ir nusiprau
sti “šventu” vandeniu, nes 

I per tas kapines čiurlena 
I upeliukas, kuriame tamsus 
[katalikai plauna 
skaudamas vietas.

[ Pasimeldusi už dūšias ir
■ nusipraususi “šventu” van-
■ deniu, šita moteris pastebė
jo, kad ant kailinių yra daug 
j kaž kieno vištų, iš kurių tris 
[nasigavo ir parsinešė namo.
Kadangi kapinėse buvo ii 

[daugiau žmonių, kurie visa 
jai matė, apie tai pranešė 
, vištų savininkei, kuri nuvy
ko pas tą dievuotą katalikę 
ir savo vištas atėmė.

Balandžio 22 d. Mariam- 
polės apygardos teisme bu
vo sprendžiama nepapras
ta vieno Vilkaviškio gydy
tojo byla.

Tai buvo prieš 6—7 me
tus. Viena 
gyventoja 
viskį nėštumo pašalinti, nes 
buvo netekėjus ir dar visai 
jauna. Vilkaviškyje vienas 

įvairias gydytojas jai padarė opera
ciją ir mergina po operaci
jos mirė. Ten pat ir palaido
ta. Praėjus kelioms die
noms merginos motina sap
navo, kad duktė jai skun
džiantis, iog ją papjovęs gy
dytojas. Kadangi motina a- 
pie dukters “ligą” ir opera
ciją nežinojus, tai, sapno 
paskatinta, ji pradėjo tirti 
dukters mirties priežastį, 
padarė prokurorui skundą. 
Mergaitė-' lavonas buvo iš-

Šiaulių miesto 
atvyko i Vilka-

Dvi Žmogžudystes I Varnių valsčiuj pa- mynų teigimu, tai esą šykš- 
y, j * i SIKORĖ 2 BROLIAI itumo ir susijaudinimo pa- 
Bylos. -----------Tai ve, kaip popiežiaus] 

agentai gerbia Lietuvos val-
Betygalos miestelio vie- i , - - Tf i 

nam restorane sykį girtuok- j ^sciaus, Upetų kaime pa- 
, v J• £ t- ■ - sjkoi'p nasiturintis 2<S mptn ! havo keli vyrai. Issigerę.

I pradėjo muštis. Bagdonas ' a}nziaus UK1 
iii,—,d., : kis Antanas.

Pasikorimo
kaip vietiniai kaimynai aiš-1

stybę!

SUIMTAS VILKAVIŠKIO 
ŽYDU BANKELIO 

VEDĖJAS.
Nesenai Vilkavišky ban

krutavo viena savitarpio 
kredito draugija. Prokura
tūros įsakymu suimtas bu
vęs to bankelio darbuoto
jas Mozė Gensas.

12 VAIKU MOTINA IŠ
ĖJO IŠ PROTO.

Sniegių kaime, Rokiškio 
apskrity, gyvena Skvarnavi- 
čių šeimyna, kuri turi tik 4 
hektarus žemės, o 12 vaikų, 
kurių vyriausis yra vos 14 
metų. Aišku, kad išmaitinti 
šitokį būrį vaikų iš mažyčio 
sklypelio žemės turi but ne 
tik baisus vargas, bet ir ba
das. Nebeišmanydama, kaip 
savo šeimyną išmaitinti ii 
aprengti, motina tiek rūpi
nosi, kad šiomis dienomis 
išėjo iš proto.

Padavusios šitą žinią, 
“Lietuvos Žinios” priduria:

Ta proga, reikia pastebė
ti, kad kunigai iš ambonų 
nuolat ragina motinas gim
dyti vaikus, o ne kokiomis 
nors priemonėmis jų saugo
tis. Tačiau niekur neteko 
girdėti, kad kunigai, patys 
neturėdami šeimų, o turė
dami dideles pajamas, butų 
sušelpę jų propaguojamas 
dideles šeimas.

mas. Konstatuota, kad ji 
mirė nuo nevykusios opera
cijos. Taigi gydytojui ir iš
kelta byla. Ekspertai buvo 
šaukiami kai kurie kauniš
kiai medicinos profesoriai.

Kokios buvo bylos pa
sekmės, da nežinoma.

NUSIŠOVĖ MENO MO
KYKLOS KNYGVEDYS.
Aukštojoj Panemunėj, Bi

rutės gatvės 3-čiam nume
ry, 9 balandžio buvo rastas 
vienu revolverio šuviu Į gal
vą nusišovęs Meno mokyk
los raštvedys — buhalteris 
Baniukaitis Petras, 26 metų 
amžiaus. Iš paliktų nusižu
džiusiu laiškų šovimosi prie
žastis esanti daroma Meno 
mokykloje revizija. ,

Išrodo, kad jo bus čiup- 
telta truputis litų iš mokyk
los fondų.

' dariniai. Platakiai gyveno 
' pasiturinčiai, bet dėvėjo ir 
i valgė labai blogai.

Dabar toje šeimoje liko 
, nes tėvas 

| prieš 6 metus jau miręs, abu 
priežastis, Į sūnus pasikorė, liko tik 3 

......L [dukterys ir 60 metų suvar- 
jkina, esąs šykštumas, nes j motina.
Platakiai buvę labai šykš- , Apylinkes gyventojai tiek 

bet kokį nepasiseki- dabar įsibauginę,

Dabar esą iš žiemos jų nepasikartotų ar kokios

PLATAKIAI.
Telšių apskr., Varnių 

įsikorė pasiturintis 28 metų' 
I amžiaus ūkininkas,

ŽMONOS GIMINĖS SU
MUŠĖ JOS VYRĄ.

Rokišky buvo šitoks atsi-' akmeniu smogė Smitriui j, 
tikimas: Į galvą ir sutrupino galvos

Balandžio 5 naktį darbi- kaušą. Po muštynių susitai-i 
ninkas Jagorovas su draugu kė: Bagdonas pažadėjo! 
iš fabriko ėjo namo. Priėjus Smitriui sumokėti už tai 20; ... 
butą, juos užpuolė keli ru-1 litu, bet sutarta diena neat-i - . -
sai, ir Jagorovui basliu smo- siskaitė, tai Smitrius pada-[m^ labą1 jautriai reaguoda- 
gė į galvą. Jam parkritus,' vė skundą, o po mėnesio I VA- 
užpuolikai dar mušė bas- Raseinių ligoninėj dėl to su- 
liais. Jagorovo draugui pa- žalojimo mirė, 
sisekė pabėgti, pakėlus jam ] 
triukšmą, mušeikos pabėgo 
Jagorovui sutriuškinta gal 
vos kiaušas, išmušti šonkau
liai, rankos ir kojos. Jis be . - 
sąmonės nugabentas j ligo- Į Kitas panašus atsitikimas 
ninę. Jogorovas buvo persi- buvo Raseiniuose: netoli 
skyręs su žmona, o kadangi Raseinių miesto, A. Grybo 
jis su ja nesitaikė, tai jos ūkyje, girtuokliavo keli vy- 
giminės jam atkeršijo. Poli-’rai, o prisigėrę ėmė muštis.

Kauno apygardos teismas 
Bagdoną už tai nubaudė ke
turiais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

cija mušeikas suėmė.

PAKROJAUS VALSČIU
JE UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Balandžio 3 d. prie vieš

kelio Pakruojus — Lygumai 
miške viename griovy ras
tas užmuštas Vilunaičių 
kaimo, Lygumų valse., gyv. 
Petras Motiejūnas. Tą va
karą jis kur tai išvažiavo iš 
namų. Po kiek laiko arklys 
parėjo vienas namo, o šei
mininkas rastas nušautas su 
sudaužyta galva negyvas 
griovy.

Grybo svečias H. Šturbokas, 
išsitraukęs iš kišenės peilį, 
dūrė juo Giybui į krutinę ir 
Grybas vietoje mirė.

Apygardos teismas H. 
Šturboką už tai nubaudė še- 
šeriais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Plata- tįk 4 motery s,

, jog eina 
saugoti jų namų, kad vėl

aps. 
kai-

PAVOGĖ TREČIĄ 
ARKLĮ.

Šimonys, Panevėžio 
Kovo 30 d. Miškinėlių 
me pavogė iš tvarto Kazio
Manelio neblogą arklį. Ne
senai čia kito kaimyno pa
vogė dar geresnį arklį ir vė
liau Bugailiškių kaime se
niūno A.' Sakalo kumelę.

ŽUDĖSI MARIAMPOLĖS 
ZABLACKAS.

Mariampolėje 6 balan
džio rytą buvo rastas savo 
bute sunkiai susižeidęs pil. 
J. Zablackas, kuris greit 
pristatytas ligoninėn. Jo 
gyvybei gręsia rimtas pavo
jus. Nustatyta, kad tai ban
dymas nusižudyti, skustuvu 
perplaunant dešinės rankos 
arterijas.

J. Zablackas jau senai y- 
ra fiziškai ir psichiškai ne
normalus,serga nusižudymo 
manija ir tuo gąsdino kitus. 
Dabar jo gyvybė pavojuje.

rugiai pašutę, kažkoks kai 
mynas iškirtęs iš jų miško 
medį ir, be to, arkliai susir
gę pažandėmis. To esą ii 
užteko, kad jis pasikartų.

Savižudybė . įvykusi taip: 
velionis nuėjęs apie 12 va
landą į miškelį beržo genėti 
ir ilgai negrįžęs. Po kurio 
laiko brolis Petras (kuris 
dabar ir pats pasikorė) nu
ėjęs jieškoti ir pamatęs, kad 
po ąžuolo nudžiuvusia šaka, 
kabąs brolis. Tuoj stvėręs 
jo paties kirvį, nukirtęs vir
vę ir brolis nukritęs susmu
ko. Dar norėjęs atgaivinti, 
tačiau jau buvęs negyvas.

Dar nespėjus apylinkės 
gyventojams vienų laidotu
vių užmiršti, balandžio 10 
sužinota, kad ant tvarto po 
balkiu pasikoręs ir antras 
brolis, Platakis Petras, 25 
metų amžiaus.

Kas juos privedė prie žu- 
dymosi, sunku pasakyti, ta
čiau, kaip jau minėta, kai

kitos nelaimės neįvyktų, 
nes esą moterys taip susi
jaudinusios, kad su jomis ir 
susikalbėti sunku.

LAIMĖJO 50,000 LITŲ.
Keli karininkai 

kantai Klaipėdoje susidėję 
nupirko valdžios loterijos 
bilietą ir laimėjo 50,000 li
tų. Tuos bilietus perka susi
dėję ir vargingi žmoneliai, 
bet pinigus laimi tik ponija.

ir fabri-

BRANG! MARYTE,
GRĮŽK NAMO

Brangi Maryte: Aš dar tikiu, kad 
susitaikysim, aš dar supratau ką 
reiškia reumatiški skausmai ir dieg
liai, kurie žmogų vargina, kada žmo
gus nesijauti gerai, esi piktas, ner- 
vuotas ir nepamatai, kaip kokį nerei
kalingą žodį plepterčji, ir prasideda 
barniai, nesutikimai, aš dar išsikal
bėjau su vietiniu aptiekorium ir jis 
man patarė Deksnio Galingą Mostį, 
kuri yra daugeliui pagelbčiusi. Aš 
tikiu, kad ir tau pagelbės. Grįžk na
mo tuojaus. Jūsų mylintis vytas Jo
kūbas. O jeigu negrįši, tai 'klausk 
aptiekose taip: DEKENIS 'OINT
MENT. !

DEKEN’S OINTMENT Ct>., 
HARTFORD, CONN:

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

BAŽNYČIOJE SUSIMU
ŠĖ MALDININKAI.

Balandžio 11 d. Lapių 
bažnyčioje maldininkai pra
dėjo muštis. Vieni vienaip 
pradėjo giedoti, kiti kitaip, 
o kai nesusigiedoję, tai kum- 
ščiomis ir įvairiais įnagiais 
pradėję muštis. Muštynių 
metu nukentėję ir kai kurie 
bažnyčios daiktai.

KUNIGAS MUŠA VAI
KUS PER ŽANDĄ.

Vienoje Šiaulių m. pra
džios mokykloje kunigas 
už pamokų neparuošimą ar
ba neklusnumą tampo vai
kus už ausų arba muša del
nu per žandą. Balandžio 5 
vienam vaikui N. taip ati- 
tampė ausį, kad tas parėjo 
namo verkdamas ir malda
vo tėvus nueiti būtinai pa
kalbėti su tokiu “ 1 
ju.” Kadangi tokiu “auklė
jimu” nusiskundžia ne vie- upelį. Vieno' “priešo” pa
nas vaikas, tai tėvai nusista- stumtas, nuo liepto nUpuo- 
tė kolektyviu skundu kreip- lė upelin ir prigėrė 6 metų 
tis į mokyklų inspektorių. berniukas.

PER VAIKU “VAINĄ” 
UTENOJ PRIGĖRĖ BER

NIUKAS.
Utenos miestely 3 balan- 

“auklėtb-. džio vaikai žaidė “vainą” ir 
atakavo” vieni kitus per

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

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

J LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekipresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa, 
liremerhavene užtikrinu patogią kelionę j Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA > DEUTSCHLAND
HAMBURG - NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir inimigracijos vizas del jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

252 BOYLSTON ST.. BOSTON, MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

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 Mokslų, 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 sava 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.

Senovės Lietuvių tinyčia

Ypatingai dabartines krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba "Money Oraerį”. Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
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SUGRiŽO IŠ ISPANIJOS 
IR BUVO AREŠTUOTI.

Kviečia “politinius New 
Jersey pabėgėlius” kalbėt.

Pėreita nedėldieni East! Jersey City (New Jersey 
Bostone ‘ buvo areštuoti du valstijoj) užvaldė juoda- 
jauni vyrai, Karl Reed 22 Rimčiai sujnajoru Hague 
metų ir Gustave Klieger 21 
metų, pirmas iš New Jersey, 
o antras iš New Yorko. Jie
du buvo nuvykę Ispanijon 
ir tarnavo Lincolno-Wash- 
ingtono bataljone kaip kul- 
kasvaidininkai. Prie Terue-

i su majoru Hague 
priešaky. Organizuoti chu
liganai išvijo iš tenai netik 
CIO organizatorius, bet ir 
kitų kalbėtojų neįsileidžia. 
Piimą gegužės tenai buvo 
pagrobtas ir smurtu išga
bentas socialistų vadas Nor-

lio jie turėjo atlaikyti karš
čiausią fašistų ugnį ir abu
du buvo sužeisti bombomis 
iš itališkų ir vokiškų orlai
vių. Kiek pasveikę, jiedu 
nutarė grįžti atgal Ameri
kon. Barcelonoi stovėjo an
glų prekybos laivas. Nie
kam nematant jiedu įlindo 
į tą laivą ir slapta išplaukė. 
Kai ta- laivas pereitą nedėl- 
dienį atėjo East Bostono 
uostan, jiedu nušoko į van
deni ir išplaukė į krantą, 
bet laivo kapitonas davė ži
nią policijai, kuri abudu 
jaunuoliu tuoj suėmė ir už
darė kalėjiman kaip nele
galiai įvažiavusius.

Apie Ispanijos karą Reed 
^ako,. taip: "Kareivių lojali- 
stai < turi užtektinai, nes 
žmonės karštai remia res-

man Thomas, o pereitą su- 
batą neleista kalbėti kon
gresmenams O’Connell’ui ir 
Bernardui. Jiedu buvo pasi
ruošę kalbėti be leidimo, 
taip kaip ir socialistas Tho
mas, tačiau Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 
komitetas patarė jiems ne
kalbėti, nes juodašimčiai 
buvo paruošti mitingui ar
dyti ii- buvo pavojus, kad 
gali įvykti kraujo pralieji
mas. Ir jiedu nevažiavo. Po
licijos viršininkas po to pa
sakė: “Ir gerai kad jiedu 
neatvyko, nes jeigu butų 
atvykę, tai dabar butų jau 
lavonai.”

Taigi Jersey City dabar 
“pagarsėjo” Amerikoj kaip 
koks fašistų lizdas, iš kur 
demokratijos šalininkams

Maynardo parkas jau pa
imtas bendram Mass, lie

tuvių piknikui.
Drg. J. Jaskevičius iš 

Hudsono, Mars., buvo įga
liotas paimti Maynardo par
ką bendram Massachusetts 
lietuvių draugijų piknikui 5 
rugsėjo, jei tas daržas tai 
dienai da nėra užimtas. Da
bar drg. Jaskevičius prane
ša, kad jis buvo nuvykęs į 
Maynardą ir parką pasam
dęs. /

Vadinasi, bendras Massa
chusetts lietuvių piknikas 
šią vasarą įvyks 5 rugsėjo, 
per Labor Day, tai kaip ir 
pereitais metais, kuomet 
piknike dalyvavo apie 10,- 
000 lietuvių.

Pernai tą pačią dieną į- 
vyko ir Piliečių Kliubo pik
nikas, kurio rengėjai pas
kui labai skundėsi, kad 
“bendro fronto” piknikas 
Maynarde jiems labai pa
kenkęs, nes sutraukęs visą 
publiką.

Taigi šįmet skelbiame 
bendrąjį Massachusetts Lie
tuvių Draugijų Komiteto 
pikniką iš kalno ir prašome 
nepriklausomųjų organiza
cijų gerai tatai įsitėmyt ir 
tą dieną jokių pramogų ne
rengti, kad neturėtumėt 
nuostolių.

M. L. D. Komitetas.

Gatvėkaris suvažinėjo vai
ką ant Broadway.

Pereito nedėldienio vaka
rą ant Broadway, South Bo
stone, gatvėkaris suvažinė

ti jo Paulą Jocabsoniuką, 5 
metų amžiaus vaiką, kurio 
tėvai gyvena ant Fourth 
streeto. Vaikas pabėgo tie
siai po gatvėkariu. Motor- 
manas užveržė stabdžius 
taip greitai, kad pasažie- 
riai iškrito iš sėdynių, bet 
vaikas vistiek pateko po 
gatvėkariu ir buvo taip ap
lamdytas, kad nežinia, 
pasveiks.

ar

Smarkus sprogimas 
Brightone.

Brightone, prie 1950 
Commonwealth avė., šį pa- 
nedėlį įvyko stiprus sprogi
mas šešių aukštų apartmen- 
tiniame bildinge. D-ro Leg- 
go apartmente buvo šildo
mas gazu vanduo. Liepsna 
užgeso ir į kambarius priėjo 
gazo. Daktaro žmona įbrėžė 
degtuką, norėdama iš naujo 
gazą uždegti, ir įvyko eks- 
pliozija, kuri išnešė langus 
ir išvertė sieną. Nuo eksplio- 
zijos užsidegė moteriškės 
drapanos ir ji buvo rasta 
sunkiai apdegusi.

Puikus Bankietas. 
Gegužės 15 Bus
Nedėlioję, nuo ,6 vakare, 

bus puikus Bankietas, Eme- 
i.y Salėie, 1436 Dorchester 
avė., Fields Corner, Dor- 
chestery. Skani vakarienė, 
gera muzika ir kitokių įvai
renybių bus. Rengia bend
rai LSS. 60 kp. ir LDD. 21 
kuopa. Visi musų draugai 
ir pritarėjai kviečiami daly
vauti. Tikietus iš anksto ga
lima įsigyti pas narius, ar
ba “Keleivio” ofise. 50 cen
tų ypatai. Kviečia Rengėjai.

Pašovė farmos darbi
ninką.

Raynhame, netoli nuo 
Tauntono, pereitą «ubatą 
farmerys Walter Cunnin
gham susipyko su samdytu 
darbininku ir paėmęs šau
tuvą šovė jį, sunkiai sužeis
damas šluotais. Sužeistasis 
vadinasi Harry Arsenault, 
27 metų amžiaus. Jis dabar 
guli Tauntono ligoninėj. Gi 
farmerys pabėgo į mišką ir 
policija per dvi dienas 
galėjo jo surasti.

I Ispanijos karas paveiks
luose.

Ateinantį nedėldienį, 15 
gegužės, South Bostono lie
tuvių salėj judomais pa
veikslais bus rodomas Ispa
nijos karas. Sakoma, kad 
paveikslai buvo padaryti 
netoli Madrido ir parodo 
tikras lojalistų kovas su 
žmonijos priešais fašistais. 
Filmą užvardinta “Ispani
jos Širdis.” Vakarą ruošia 
ALDLD. 2 kuopa. Prasidės 
8 valandą. Kalbės sugrįžęs 
iš Ispanijos sužeistas ameri
kietis. Bus ir dainų.

Sustabdė 4,000 automobilių.
Pereitos subatos vakarą 

Cambridge’aus policija su
stabdė 4,000 automobilių ir 
žiurėjo, ar važiuotojai nėra 
girti. Ir rado girtų net 500!

ne-

I KELI
PARBO tMONl

Pretmen 
priloję ...... 
Pilti Araenkoi 1 

Kinadoje ir kitu 
PnuumertU 

Amerikoje ....... 
jgadoje ir kitur 

l'ilstiji) .......
Apfkelbimų kaim 
kreipiantis su kol 
nišuokite:

KELI 

SJ Brasdray, I

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

. Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu 11114

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

publikos valdžią. Fašistai 
turi daugiau karo mašinų ir 
ginklų. Lojalistų ginklai 
d augiausia senoviški, gi fa
šistams Italija ir Vokietija 
pristato vėliausio tipo orlai
vius', tankus, liepsnasvai- 
džius ir kitokius. Jeigu lo- 
jalistai turėtų tokiu ginklų, 
priešas senai jau butų su
muštas.”
j. • • _ e
Girdėjome Markvos kon

certą.

reikia bėgti.
Todėl Ford Hali Forum 

Bostone dabar rengia “Po
litinių Pabėgėlių Bankietą” 
19 gegužės ir kviečia kalbė
ti visus tris Jersey City “po
litinius pabėgėlius,” būtent, 
Normaną Thomasa, kon- 
gresmaną O’Connellį ir 
kongresmaną Bernardą. 
Pirmasis yra socialistas, an
trasis — demokratas, o tre
tysis — farmerys-darbietis.

NAUJAS GERU ČEVE- 
RYKŲ STORAS.

Juozapas G. Pečiulis, gerai 
' žinomas So. Bostono lietuviams, 
atidarė Naują čeverykų štorą, 

■ po num. 447 Broadway, South
Cambridge’aus majoras nu

baustas už šmeižimą.
Buvęs Cambridge’aus ma-, Bostone. Pas jį galėsite gauti 

joras Lynch apskundė da- -r •
bartinį majorą Lyonsą ir re- 
prezentantą Mahoney, rei
kalaudamas iš 1 --- 
$10,000 už apšmeižimą jo, 
Lyncho, garbės 1935 Tinki- pavasarinių madų ir didelis pa
inu metu.' Prisaikintuju ŠUO- ’ sinnkimas. Taipgi ir vaiku- 
las pripažino abudu kaltais ciams čeverykučių. Visi lietu- 
ir teismas nusprendė, kad viai užeikit pas J. PEČIULĮ, 
majoras Lyons turi užmokė-! 4,7 Broadway, So. Bostone, 
ti apšmeižtajam $9,500, o .T_______________

i savo šeimynai. 
OVER GLOBE čeverykus ir ki
tų žymių išdirbysčių vyrams ir 

kožno po augantiems vaikinams. Mote
rims Arch čeverykai vėliausių

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį, 

gūžės 15 d., Bostono lietu
viu radio programa per sto
tį W0RL (920 kil.) kaip 
9:30 ryto bus sekanti: (1) 
gros Terry Kinnals orkest
rą iš Billericos; (2) smui
kuos Veronika Salukas iš 
Manchester, N. H.; (3) dai
nuos šešios Birutės iš Bos
tono.

ge-

{Tel. 28624 Gyv. 31132

\DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 

, nuo 7 iki 
Seredom 9 iki 

ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS)

12 
5, 
9.
12

I Ištaiso defektuotas akis in (tinka- 
{ mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- ! r. i »» ■ •/% !l 1 i „rinl-irin o L-i n i 11 Ozaminuoju ir priskiriu akinius,

114 Summer Street, [i‘

■

447 Broadway, So. Bostone

CASPER’S BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4645

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

JO. 20

leksika
Šu Di

HE.4KC1NIAI G 
TRIUKŠMAI

Socialistinis Jaut 
užėmęs Meksike 

universite

Vieną pereitos savaitės 
vakarą per radio pasigirdo 
iš Maskvos gražia anglų 
kalba pasveikinimas Ame- 
likai. Toliau kalbėtojas pa
aiškino. kad Maskvos Mu
zikos Centras duoda Ame
rikai koncertą, kuriame da
lyvausiančios įvairios tauti
nės grupės. Visų pirma su
skambėjo rusu balalaikų 
orkestrą. Stačiai žavintis 
buvo tos jų muzikos malo
numas ir stebėtinas jų išsi
lavinimas! Girdėjome nela
bai senai koncertą iš Kau
no. Jis buvo toks nevykęs, 
kad turėjo but nutrauktas. 
Girdėjome keliatą kalbų ir 
iš kitų Europos centru — 
Londono, Romos, Berlyno 
—bet nei viena jų taip aiš
kiai neišėjo, kaip Maskvos 
koncertas. O Maskvos radio 
stotis yra daug toliau nuo 
Amerikos, negu kitos. Iš to 
matyt, kad Maskva turi la
bai stiprią ir gerai įtaisytą 
radio stotį. Dainavo ukrai
niečiai, dainavo žydai, gru
zinai ir kiti. Dikcija buvo, 
tokia aiški, tartum daini-Į 
ninkai dainuotų čia pat.

Muzikos srity rusai tikrai 
gali didžiuotis.

Policija apšaudė pavogtą 
automobilį.

Pereitą subatą Bostono 
uolicijos automobilis paste
bėjo privatinį automobilį, 
kuris buvo anksčiau pavog
tas, ir liepė jam sustoti. 
Vogtas automobilis pradė
jo bėgti. Policijos mašina 
’eidosi vytis. Vėliau prie jos 
prisidėjo ir kitas policijos 
automobilis. Vydamiesi po- 
Hėmanai pradėjo šaudyt. 
Bet apie Eglestono skverą 
vagys dingo.____________

GEO. C. STUKAŠ
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu: 

Norwood 0212

Sako, lietuviai katalikai pa
kenkė d-rui Jakimavičiui.
“Keleivy”' buvo jau rašy

ta, kad gubernatorius Hur
ley paskyrė lietuvį daktarą 
Jakimavičių • (Jakmauh) 
valstijos sveikatos departa
mento viršininku, tačiau to 
departamento daktarai už
protestavo, aiškindami, kad 
d-ras Jakimavičius neturįs 
reikalingų kvalifikacijų ši
tokiai atsakomingai vietai.

Kadangi jis priklauso ka
talikų srovei, tai lietuviai 
katalikai pradėjo daryti 
spaudimą, kad jis butų už
tvirtintas. Girdi, kas jam 
priešinasi, tai priešinasi tik 
dėl to, kad jis ne airys.

Medicinos departamentas 
šituo spaudimu labai pasi
piktino ir pareiškė, kad ši
tokie lietuvių reikalavimai 
padarę d-rui Jakmauh dau
giau blėdies, negu gera. 
Medicinos profesijoj tauty
bė neturinti jokios reikš^ 
mės ir jos niekas tenai ne
žiūrįs. Šitokie lietuvių išsi
šokimai įžeidę visą medici
nos departamentą.

Lietuvių legijonierių 
koncertas.

Gegužės 20 vakarą South 
Bostono high schoolės audi
torijoj (prie G streeto) bus 
lietuvių legijonierių (Da
riaus Posto) koncertas. Pra
džia 7:30 p. m. Pelnas ski
riamas beno reikalams.

~bayview~'
MOTOR SERVICE

-------------------------- , 
T«l**oi******--------- 1

So. Boston '
105R

I
STUDEBAKER AUTOMOBILE I

IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli dr gerinimai Ir 
Hydraulic Rreknin

Taipgi taisome Automobiliui Ir 
Trokus visokiu iadirby«čiM

Peter Trečiokai ir
Jo« Kapočiunai — navininkai

Taiavmo ir demonrtravimo vieta*
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St.
SO. BOSTON, MASS.

reprezentantas Mahoney— 
$6,500. Vadinasi, iš viso ap- Į 
šmeižtasis Lynch gauna 
$16,000.

Astuoni bepročiai mirė nuo 
nuodingos degtinės.
J Tewksbury beprotna-! 

mį kažin kas atgabeno de- 
naturuoto alkoholio ir par-l 
davė bepročiams. Pasekmė , 
buvo ta, kad daug bepročių 
susirgo ir 8 jų jau mirė. Ei
na tardymas, kas tenai tokį i 
biznį varo. i _

NORINT PIRKT AR PARDUOT 
NAMUŠ ARBA INŠIUR1NT 

GERIAUSIA PAS

ŽINYČ1OS PATARNA
VIMO OFISAS.

Vedėjas: B. F. Kubilius,
2 ATLANTIC STREET, 

So. Boston, Mass.
Valandos: nuo 8:30 iki ?>:20 rytais, 

I’ėtnyčioms. vakarais; Utarnin- 
kais. vakarais; Subatoms, rytais.

Bile atsitikime ateikite į ofisą, pa- 
gelbą greitai gausit. Pagelbime tap
ti Amerikos piliečiais ir duodame pa
tarimus visuose reikaluose, žinyčios 
Patarnavimo Ofisas visuomet pagel
bėjo lietuviams jų bėdose ir reika
luose.

MODERNIŠKAS
GELEŽIES

REIKMENŲ STORAS
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina- 
■ miausia kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išeg-zaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškpse (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PĄŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boiton, Mass.

Edw. L. Hopkins:
i 362 W. BROADWAY •

SOUTH BOSTONE

Važiuokit
ELEVAITERIU” i

SUFFOLK DOWNS 
Nėra Trafiko.

A. M. DAMBRAUCKAS 
JOHN BURBA & CO. 

PENTORI AI, KAR- 
PENTER1AI, TAISY
TOJAI, 
kas tik 
namo, 
baltina. 
Reikale
•ų kainų.

266 GOLD STREET, 
Ofisas: 315 E STDEET, So. Bostone.

Sutaiso viską 
reikalinga prie 
Popieriuoja ir

klauskite niu-

i Namų Savininkai
I NELAUKIT! kad kainos pa- 
{kiltų. Dabar geras laikas tai- 
j syt plumbingą ir šilimą. Pa- 
{šaukit jūsų Lietuvį plumberį 
{tuojaus pasitarimui ir apro-

“ISPANIJOS ŠIRDIS”
GARSINIAI JUDOMIEJI PAVEIKSLAI

Rengia A. L. D. L. D. 2-ra Kuopa, 
Gegužės-May 15, Nedėlios Vakare, 

Pradžia 8 vai. vakare.
LIETUVIŲ SALĖJ, E ir Silver St., SO. BOSTONE
Filmą “Ispanijos Širdis” nutraukta Ispanijos mūšio 
laukuose, prie Madrido.
Kalbės vienas sužeistas amerikietis, kovojęs už Is
panijos demokratiją.
Dainuos Laisvės Choras ir Laisvės Choro Vyrų 
Gi upė ir Ignas Kubiliūnas. Taipgi bus daugiau pa-' 
marginimų. Įžanga tik 25c. ypatai.
Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir pamatyti 
kaip Ispanijos liaudis kovoja su savo priešais faši
stais. Kviečia RENGĖJAI.

vienur skaito 
brangiau, o kitur pigiau.

TODĖL, kad nekurie storai turi mokėt bran- 
gesųias randas už kitus.

KUOMET jus perkat SOUTH BOSTON HARD
WARE, visados tą patį tavorą gaunat daug 
giau, negu kitur.

TĖMYK1T

pi-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

i j kavimui jūsų PLUMBINGO, 
l j HOT WATER HEAT — 
| {STEAM HEAT—GAS WORK

I :i? 11 11 rlarhamuj ir Oil Burnerių darbams.
j Nieko nekainuos. I’asiųs- 
jkit atvirutę:
I CHARLES J. KUČINSKAS

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS.

I Tel. SOU 0346
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Paint, gal.

MUSŲ KAINAS:
Pure linseed oil Paint, gal.
White Enamel, gal.
1 coat Enamel, colors 

and white, 
Varnish, 
Spar Varnish, 
Sub. Shellac 5 lb.
5 lb cut pure Shellac gal.
Wall-paper, 5c. up single

Gegužės mėnesį.)

gal.
gal.
gal. 

cut gal.

K

1.50

$1.00

2.25 
98c.
1.75
95c.
1.10 
roll

© _
Ready mixed

(Tos Kainos tik per
Ir kitus tavoius pas mus pirksite pigiau. Ateikite 
persitikrinti.

SOUTH BOSTON HARDWARE CO.
290 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.

(Prie D street kampo) Tel. SOU 1756

Tel. University 9466 1

Dr. Susan ' 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertes.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

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- 

bam iš senų į naujausią madą, pigiai ir gerai.

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

Tel. SOUth Boston 4649
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ELECTRICAL INSTALLATIONS

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al.
(Insured

' Movers)
Perkraustom 

čia pat ir i to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

j Šįmet Fordas žymiai pagerinta*: 
{platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
i mylių ant 1 galiono gazolino. Su- 
{taupysi daug pinigų. Jei turi se- 
Į ną karą, mes duosim gerą kainų. 
I Atvažiuok pas mus ir klausk J. 
j PETERSONO. Aš lietuvis. Galiu 
| suseivint jums nemažą nuošimtį. 
I Parduodam FORDUS ir LIN- 

COLN-ZEPHYRUS — naujus ir
I pavartotus.

Hayward
MOTORS, Ine

{1019 Commonwealth Av 
{ BOSTON.

HOUSE WIRING—FIXTURES—APPLIANCES
ROLAND KETVIRTIS & CO.

322 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. &_______________________

EDMUND KETVIRTIS—ELECTRICIAN. § “Keleivio” Draugai! Paka
Tel. SOU 4649. Q binkit savo draugus užd-

______________ ___________-_________________________ S ___ ____ .

Sautikiai tarp 
liįglijos jau m 
hto įtempti nu 
įjos, kuomet 
jUžia- suvalstyl 

1 g pramonę, ki 
' iatroliavo An 

kglijos kapital 
pnijos. Amerik 
įko iš to nedar 
Ėgtonas tuoj p: 
Meksika tini piln 
m šalies gamtos 
conalizuoti; bet 
tai Italijos ir 
fašistams nusilei 
uis prieš sociali 

i šią šoko kaip bu 
dėjo griežtai 
bd aliejaus šu 
jaus butų sugrąži 
jialistams. Mek 
ua, tuos reikalą 
sete, ir Meksiko 
iii karstai tai 
tamet Anglija 
ikad Meksika 
teitų jai už se: 

pasidariusiu! 
'lias reyoMucųas 

Meksika tuo' 
'atlygino (jų bu 
ir kartu pareit 
kianti diplomat 
su Anglijos valt 
kos pasiuntinys 
šauktas iš Londt 
lija atšaukė savi 
Meksikos.

Šituose kivirč 
tinių Valstijų v 
Idai palaiko Mek 
Senatorius Bora 
“Anglija davė i 
pavyzdį: ji nusiu 
lai aštrią notą, i 
ma senų skolų už 
Taigi mes dabar 
nusiųsti tokią n 
ją ir pareikalau 
užmokėtų savo sk 
inėms Valstijoms 

Bet prieš Meks 
fią šiaušiasi vis* 
cininkai namie. Pi 
ijos valdonas, gi 
lino Cedillo, a 
fe tūkstančius 
j grūmoja prezide 
į-Jiasui sukilimu. ! 
Įsas daiktas, kai 
^lą kursto Angli

Bet respubliko 
braukė karinome 
’^miestą, sustatė 
Jį kulkasvaidžius, 
’*karo padėtį ir 
^maištas prasi 
■‘reakcininkai ds 
žinion išeiti, 
leksikos sostinėj 

bącialistinis jaun 
pi universiteto ti 
Reikalavo, kad 

butų pastatu 
Ulinės saldžio 

ir kad jame bi 
hwialistinis šv 
< šita mokslo 
^ojasi autonomij 
^teto reikalus m 
, ^akcininkai sti 

socialistus sti 
į®P°ti, bet buvo 
^tąj susirėmim 

buvo sužeisti.
'.'.^iagesiais tai; 

, «einta. Pagaliai 
sutiko iš i


