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SOVIETAI ESĄ APSUPTI 
PRIEŠŲ IŠ VISŲ PUSIŲ

TODĖL JIE NENORI SU 
NIEKU DĖTIS.

Musų tikslas yra sumušti vi
so pasaulio buržuaziją, sa

ko “Krasnaja Zviezda.”
Senai jau eina paskalai, 

kad Anglija stengiasi išpro
vokuoti karą tarp Sovietų 
Rusijos ir Vokiejįįjos. Tuo 
tikslu Chamberlainas atida-1 
vęs Hitleriui ir Čekoslovaki
ją, ir tuo tikslu jis padėjęs 
fašistams sunaikinti Ispani
jos demokratinę respubliką. 
Jis daręs tai tuo išskaitliavi- 
mu, kad fašistai butų stip
resni Rusijai atakuoti. Jis 
atsisukęs prieš fašistus tik 
dabar, kai pamatė, kad jų 
įsigalėjimas gali but pavo
jingesnis Anglijai, negu So
vietams. Dabar jis jau kvie
čia ir Sovietus į talką prieš 
“agresorius,” bet Sovietai 
nesiskubina dėtis į pono 
Chamberlaino kompaniją.

Įdomių dalykų iš Mask
vos šią sąvaitę pranešė As
sociated Press. Ji paduoda 
ištraukų iš raudonosios ar
mijos organo, kuris pasako 
kiškiai, kad Sovietai negali 
a buržuazinėmis valstybė- 

__ ;s dėtis į kok; nors bloką, 
nes tos valstybės turi Sovie
tų Sąjungą apsupusios iš vi
sų pusių ir stengiasi ją su
naikinti. Taigi Sovietų tiks
las esąs ne į talką buržuazi
jai eiti, bet sumušti ją—su
mušti 'visus savo priešus.

štai ką sako raudonosios 
armijos organas “Krasnaja 
Zviezda,” kaip jį cituoja 
Associated Press:

“Pakol mes busime iš vi
sų pusių kapitalistų apsupti, 
tai musų ramus gyvenimas 
bus tiktai pertrauka tarp 
ginkluotų susirėmimų su pa
saulio buržuazija.

“Pasaulio buržuazija bu
vo užpuolus Sovietų Sąjun
gą 1920 metais. Ginkluoti 
Sovietų žmonės savo priešus 
atrėmė visuose frontuose. 
Tačiau buržuazija savo gin
klo da nėra padėjus.

“Nepaliaujamai ruošda
mosi naujai intervencijai, 
ji vis darė ir tebedaro viską, 
kad susilpninti musų jėgas 
ir sutrukdyt musų militarinį 
pasiruošimą.

“Supdami mus iš visų pu
sių, kapitalistai svajoja nu
versti Sovietų galybę, pa
skandinti darbininkų krau
juose socializmą ir atsteigti 
inusų šaly baudžiavą.

“Pūvančio kapitalizmo 
akyse Sovietų Sąjunga yra 
druska. Visokio plauko im
perialistai žiuri į Sovietų 
valstybę kaip į aršiausį savo 
priešą. Todėl karas neišven-
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LEBRUN VĖL PRANCŪ
ZUOS PREZIDENTAS.
Pereitą sąvaitę Francuzi- 

jos parlamentas išrinko Al
bertą Lebruną antrai prezi
dento tarnybai. Francuzijos 
respublikos prezidentas ren
kamas septyneriems me
tams. Lebrun 7 metus jau 
buvo ištarnavęs. Iš visų 910 
parlamento ir senato balsų 
jisai gavo 506. Vadinas, 404 
atsisakė už jį balsuoti. Fran- 
euzijoj yra įsigyvenusi tra
dicija, kad tas pats asmuo 
du kartu į prezidentus nėra 
renkamas, bę šį sykį prem
jeras Daladier užsispyrė ši
tą tradiciją sulaužyt, kad 
parodžius Francuzijos prie
šams “tautos vienybę.” Bet 
nekaip šita “vienybė” pasi
rodė, kuomet beveik pusė 
tautos atstovybės už Lebru
ną nebalsavo.

Vokiečiai Nusigandę Rusai Vis Nepasitiki 
Karo. I Anglija ir Fran- 

euzija.
Kaip praneša iš Maskvos 

“New York Times” kores
pondentas Duranty, rusų 
spauda vis dar nenori tikėti, 
kad Anglija ir Francuzija 
ištikrujų yra pasiryžusios ei
ti į karą fašistinių valstybių 
smurtui sulaikyt. “Izviesti- 
jose” esą nurodoma, kas at
sitiko po Miuncheno konfe
rencijos. Hitleris tenai pasi- 
lašė ir prisiekė Chamberlai- 
nui, kad atgavęs Čekoslova
kijos Ziudetus, daugiau že
mių Europoj jis nereikalau
siąs. Bet po to jis užgrobė 
visą Čekoslovakiją, Klaipė
dos kraštą, ir nei anglai, nei 
franeuzai karo jam nepa
skelbė. Tai kaip galima ti
kėti, klausia Sovietų orga
nas, kad jie priešinsis, jeigu 
fašistai pavartos tokį pat 
smurtą prieš Rumuniją, 
Lenkiją ar kitą kurią valsty
bę? tokių pat abejonių 
reiškia n č i o s “Krasnaja 
Zviezda” ir “Pravda.”

Amerikon atvyko iš Vo
kietijos pabėgęs nuo Hitle
rio kirvio Max Kahen, kuris 
buvo tenai nuteistas mirti, 

kad milionai vo- 
> prieš 

Hitlerį ir norėtų jį nuversti, 
bet nėra kas pradeda. Milio
nai vokiečių, kurių viešos 
organizacijos buvo uždary
tos, dabar priklausą prie 
slaptų organizacijų. Žmo
nės Vokietijoje esą labai 
nusigandę karo, prie kurio 
nacių politika neišvengia
mai veda. Visi žino, kad Ve

jos užsienio ministeris Ga- kietija karo negali laimėti, 
fencu buvo nuvykęs Istam- nes ji neturi nei maisto, nei 
bulan pasitarti su Turkijos pinigų, tačiau apsvaigęs lig- 
užsienio ministeriu Sukru • ' • - TT-1
Sarakoglu. Kaip žinia, Ang
lija kviečia Turkiją, Rumu- 
muniją ir Graikiją į “bend
rą frontą” prieš fašistų 
smurtą. Jos norėtų į tą fron
tą dėtis, bet iš kitos pusės ir 
bijosi, kad fašistai jų neuž
pultų. Rumunija guli prie 
Juodos Juros, taigi ją galėtų 
užpulti italai nuo vandens, 
jeigu Turkija praleistų juos- 
per Dardanelius. Todėl ru
munų ministeris dabar ir bu
vo nuvykęs Turkijon pasi
teirauti, ar ji uždarytų Dar
danelius kilus kaiui. Turki
jos ministeris jį užtikrinęs, 
kad uždarytų. Turkija ei
nanti su demokratinėmis 
valstybėmis. Bet Graikija 
bijosi; jos armija per silp
na.

žuazinių valstybių rietenas Jis sako, 
ir nenori eit su Anglija Hit- kiečių yra nusistatę 
lerio “stabdyt.” yui„..: —=4...

Turkija Su Demo
kratinėmis Valsty

bėmis.
Bet Graikija bijosi, nes jos 

armija esanti silpna.
Pereitą sąvaitę Rumuni-

šioliniais pasisekimais Hit
leris to pavojaus nemato.

OLANDAI RUOŠIASI PA- 
TVIND1NT SAVO ŠALĮ.
Olandijos sausžemis vie

tomis stovi žemiau juros pa
viršiaus ir jis apsaugotas 
nuo juros tik storais pyli
mais. Tuos pylimus praka
sus ar išsprogdinus, jura 
tuojaus sausžemį užlietų. 
Taigi olandai dabar taip ir 
sako: jeigu tik Vokietijos 
armija pradėtų Olandijon 
veržtis, tai šalis bus patvin- 
dinta ir įsiveržęs priešas tu
rės žūti.

AR IMS ANGLAI GRAI
KIJOS UOSTUS?

Graikija dabar bijosi, 
kad italai gali patraukti per 
Albaniją į pietus ir įsiveržti 
Graikijon, tačiau prie Ang
lijos planuojamos sąjungos 
graikai irgi bijosi dėtis, kad 
nesuantagonizuoti fašistų. 
Graikai sako tai]): Jeigu 
Anglijai reikalingas kuris 
Graikijos uostas, tai tegul 
Anglija jį pasiima sau; grai
kai jai nesipriešins. Bet iš
rodo, kad pakol Anglija 
jiešmą nudroš, tai fašistiški

Fašistai Griebsią 
Visus Balkanus.

Prie Balkanų pusiasalio 
priklauso Albanija, Jugo
slavija, Graikija, Bulgarija 
ir dalis Rumunijos. Anglija 
ir Francuzija stengiasi į- 
traukti tas valstybes į “ben
drą frontą” prieš Vokietiją 
ir Italiją. Taigi Rumunija 
bijosi, kad Vokietija su Ita- šunys jos kepsnį nuneš. Jau 
lija gali pagrobti jas pinna, eina gandai, kad Italijos lai- 
negu jos bus suorganizuo- vynas griebsiąs Koriu salą 
tos. Albaniją italai jau pa
grobė. Fašistų tikslas yra 
per Balkanus pasiekti Juo
dąją Jurą, prie kurios iki 
šiol jie neturėjo priėjimo.

RUSU-JAPONŲ GINČAS 
DĖL ŽVEJYBOS UŽ

BAIGTAS’.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Litvinovas su Japonijos 
ambasadorium Šigenori to
go pasirašęs sutartį žvejybai 
reguliuoti Tolimųjų Rytų 
vandenyse. Ginčas dėl tos 
žvejybos buvo labai paašt
rinęs rusų-japonų santikius, 
nes užgrobdavo vieni kitų 
laivus, kartais net apsišau- 
dydavo. Bet sutartis pada
lyta neilgam laikui, tik ligi 
šių metų pabaigos.

PROTESTONAI ŽMONIŠ
KESNI UŽ KATALIKUS.

Daugiau kaip 400 Ameri
kos protestonų kunigų ir 
šiaip veikėjų nusiuntė po
piežiui telegramą, prašyda
mi jį pavartoti savo įtaką į 
generolą Franką, kad jis ne
vartotų kruvino keršto prieš 
buvusius Ispanijos respubli-

Graikijos pašonėj.

ITALAI UŽGROBĖ AL
BANIJĄ.

ISPA-

prižadė- 
ištraukti

MUSSOLINIS IŠTRAUK
SIĄS ITALUS IŠ

NIJOS.
Mussolinis buvo 

jęs Chamberlainui
visus italus kareivius iš Is-

Pereitą sąvaitę ties Alba
nija pasirodė Italijos karo 
laivynas. Neužilgo iš jo pra
dėjo lipti į krantą ginkluoti 
Italijos kareiviai. Nors Al
banija mažiukė šalis ir ne
didelė jos armija, tačiau 
pradėjo priešintis. Įvyko su
sišaudymas. Smarkiai nuo 
kranto apšaudomi italai pa
sitraukė atgal. Bet nuo Itali
jos laivų tada pakilo orlai
viai ir pradėjo bombarduoti 
Albanijos miestus iš oro. 
Matydami, kad neatsilai
kys, albanai pasidavė. Jų 

giamas — karas tarp sočia- karalius Zogas, kurį Musso- 
lizmo ir tarptautinio kapita- linis buvo prižadėjęs “glo- 

lizmo. i boti,” _ ______  ,____ _____
“Bet mes esam pasiruošę Italai tuojaus užėmė visus tą bombardavo Hengijano 

stot į mūšį su bet kokiu už- svarsbesnius Albanijos mie- miestą Hunano provincijos 
puoliku. Ir toj neišvengia- stus ir paskelbė, kad jie at- pietuose ir sugriovė tenai 
moj kovoj raudonoji armija “tik tvarką padaryt.’ Amerikos presbiterijonų mi-

panijos , karui pasibaigus. 
Karas jau pasibaigė, bet ita
lai pasilieka Ispanijoj kaip 
buvę. Todėl Anglijos val
džia nusiuntė Italijos val
džiai paklausimą, kada ita
lų kariuomenė bus ištrauk
ta. Mussolinis atsakė, kad 
jis ištrauksiąs ją kaip buvo 
žadėjęs, bet kada jis ketina 
ją ištraukti, jis nepaaiškino. 
Chamberlainas jaučiasi to
kiu atsakymu nepatenkin
tas.

JAPONAI SUGRIOVĖ 
AMERIKIEČIŲ MISIJĄ.
Šanchajaus žiniomis, ja-.*? , zaniuimo, jet-

pabėgo Graikijon. |ponų lėktuvai pereitą suba-

Lietuvos Generolų Vy
riausybe Jau Pasikeitė

Valdžia Susirūpino 
Angliakasių Streiku

Washingtono valdžia ruo
šiasi suvesti kasyklų savi- į 
ninkus su mainerių unija į 
krūvą ir priversti juos susi
taikyt, nes kasyklų uždary
mas paraližiuoja ir kitas 
pramonės šakas. Pavyz
džiui, geležinkeliai jau at
leidžia savo darbininkus ka
syklų distriktuose. Be to, 
338,000 angliakasių negau
na algų ir neturi už ką pirk
tis reikalingų daiktų. Tas 
atsiliepia į biznierius. Vie
nu žodžiu, tolis didelis strei
kas kenkia visos šalies biz
niui. Todėl valdžia ir nori 
priversti kasyklų kompani
jas taikytis su savo darbi
ninkais.

IŠ JOS IŠKRITO NET DU 
GENEROLAI.

turės sunaikinti kapitaliz
mą, tą pagrindinę priežastį, 
iš kurios visuomet kila So
vietų Sąjungai ginkluoto 
užpuolimo pavojus. Mes tu
rim but pasiruošę tam karui 
kas diena, kas valanda.”

Iš šito pareiškimo gali but 
aišku kiekvienam, kodėl So- 
i lietu Sąjunga nesikiša į bur-

! ir sugriovė tenai 
Amerikos presbiterijonų mi
sijos centrą.

JAPONIJOJ IŠSPROG
DINTA AMUNICIJOS 

’ MAGAZINAS.
Japonijoj, netoli nuo Hi-Į ________________

rakatos miesto, nežinia kas ingtone mirė staigia mirtimi 
išsprogdė didelį amunicijos I Illinojaus senatorius James 
sandėlį. Po to kilo gaisras,' Hamilton Lewis. Jis buvo

MIRĖ SENATORIUS 
LEWIS.

Pereitą nedėldienį Wash-

ANGLIJA MOBILIZUOJA 
KARO LAIVYNĄ.

Šią sąvaitę Anglijos karo 
laivynui įsakyta susirinkti 

___ _________. dviejose strateginėse vieto- 
kos gynėjus. O ką tuo tarpu se: Maltoj ir prie Gibralta- 
daro Romos katalikų kuni
gai? Jie džiūgauja, kad tas 
galvažudys šaudo demokra
tijos gynėjus.

AMERIKIEČIAI SUDĖJO 
ISPANIJAI $3.000,000.
Valstybės Departamentas 

Washingtone apskaičiavo, 
kad Jungtinių Valstijų gy
ventojai sudėjo abiem ka- 
riaujančiom Ispanijos pu
sėm apie $3,000,000. Visi 
pažangieji žmonės rėmė lo- 
jalistus, o Romos katalikų 
kunigai ir kiti reakcininkai 
rinko pinigus kruvinajam 
generolui Frankui.

FRANCUZA1 ATIDAVĖ 
LOJALISTŲ LAIVYNĄ.
Ispanijos respublikos lai

vynas, susidedantis iš 17 lai
vų, buvo pasišalinęs į Bizer- 
tą, franeuzų uostą Afrikos 
pakrašty. Dabar gi, kai res
publikos gynėjai pasidavė, 
franeuzai tą laivyną atidavė 
Ispanijos fašistams.

KINIEČIAI MĖGINA AT
SIIMA KANTONĄ.

Pereitą sąvaitę kiniečiai 
čiai pradėjo iš dviejų pusių 
ofensyvą prieš japonus 
Kvantuno provincijoj, norė
dami atsiimti buvusią savo 
sostinę Kantoną, kurį japo
nai užėmė pereitų metų spa
lių mėnesy.
PASKYRĖ D/C ŠIMTĄ MI- 

LIONŲ BEDARBIAMS.
Prezidentui Rooseveltui 

reikalaujant, Kongresas pa
skyrė dar- $100,000,000 
WPA darbams. Rooseveltas 
reikalavo 150 milionų. Kon
gresas 50 milionų nudžiovė.
JUGOSLAVIJA UŽDARĖ 

SIENĄ.
Įsiveržus italams į Alba

niją, Jugoslavija tuojaus už-

MEKSIKA IŠVIJO 3 
FRANKO AGENTUS.

Meksikoj atsirado fašistų, 
kurie pradėjo reikšti Ispani
jos galvažudžiui Frankui 
simpatijų. Jie pradėjo steig
ti tenai net fašistiškas orga
nizacijas. Ir pasirodė, kad 
šitam judėjimui vadovauja 
Franko prisiųsti agentai. 
Taigi pereitą sąvaitę Meksi
kos valdžia paėmė tris tokių 
gaivalų ir išvijo. Jie vadi
nasi: Alejandro Villanueva, 
Jose Ortega ir Riestra.

Jie žadėjo eiti “tautos va
do” nustatytaja diktatūros 

linkme.
Pereitam “Keleivy” ra

šėm, kad Lietuvoje susidarė 
generolų valdžia. Išrodė, 
kad ji galės but tvirta, nes 
karininkų vadovaujama val
džia beveik visuomet tokia 
buna. Bet šiuo atveju buvo 
kitaip. Iš Kauno atėjo žinių, 
kad generolų vyriausybė te
nai pradėjo griūti neišbuvus 
nei poros savaičių. Iš jos .iš
virto du tvirčiausi šuldi, tai 
ministeris pirmininkas gen. 
Černius ir vidaus reikalų 
ministeris gen. Skučas. Kas 
jų vietą užims ar jau užėmė, 
rašant mums šiuos žodžius, 
da nėra žinoma.

Kokios gi buvo šitos val
džios krizio priežastys?

Trumpa telegrama iš Kau
no sako, buk tiedu generolai 
pasitraukę iš ministeriu ka
bineto dėl to, kad naujoji 
vyriausybė neišrodytų mili
tarinio pobūdžio.

Bet ar gi tie generolai to 
nežinojo apsiimdami minis- 
teriais? Rodos, reikėjo apie 
tai pagalvoti pirma, nes da
lyti permainas vyriausybėj 
po sąvaitės-kitos prastai iš
rodo.

Da pereitą sąvaitę gen. 
Černius aiškino, kad jis ve
siąs savo kabinetą Šmeto- 
nos nustatytu diktatūros ke
liu. Štai jo žodžiai: “Mano 
vyriausybės pareiga yra lai
kytis Tautos Vado nustaty
tos valstybės valdymo link
mės, bendradarbiauti sei
mui, suburti visas organi
zuotas tautos pajėgas vie
ningam, darniam valstybės 
kuriamajam darbui.”

Iš tų žodžių matyt, kad 
gen. Černius da pereitą są
vaitę įuošėsi Lietuvą val
dyt, o šią sąvaitę jo jau ne
bėra.

Taip pat ir viso kabineto 
pareiškimas, kuris buvo pa
skelbtas pereitą sąvaitę, liu
dijo vyriausybės pasiryži
mą laikytis vieningai. Tarp 
kitko tenai skaitėm:

“Siekiant visuomenės vie
nybės ir koordinuojant kū
rybines jėgas, vyriausybė 
nebus atskilų srovių įtakoje, 
bet daugiausia dėmesio 
kreips į krašto saugumą.”

“Krašto saugumas,” tai 
valstijos militarinė politika. Taigi iš 
1 Kon-1 visko matom, kad generolai 

gresan bilių, kuriuo siekia- ruošėsi valdyti Lietuvą pa- 
ma deportuoti net ir tuos at- gal karišką discipliną. O 
eivius, kurie jau yra tapę šiandien jie jau traukiasi iš 
šios šalies piliečiais, jeigu tos vyriausybės, kad ji neiš- 
jie bus nužiūrėti dirbant rodytų 
“ardomąjį” darbą prieš džio.
Jung. Valstijų “labą.” Bilius nusigando patys savęs, 
reikalauja tokiems atimti 
pilietybę ir deportuoti tenai, 
iš kur tokie ateiviai yra at
vykę. Bet mes netikini, kad 
jis praeitų.

ro. Gibraltaras yra Anglijos 
tvirtovė Ispanijos pakrašty 
ir kontroliuoja laivų kelią 
tarp Atlanto Vandenyno ir 
Viduržemio Juros. Be to ke
lio Italijos laivai negali susi
siekti su Vokietija, neigi 
Vokietija su Italija. Ir tuo 
pačiu laiku Anglija įspėjo 
Italiją, kad ji nedrįstų kė
sintis į Graikiją ar Turkiją.

Gibraltaro garnizonas pa
siruošęs karui. Kareiviams 
išdalytos dujakaukės ir plie
no kepurės. Visur sustaty
tos kanuolės orlaiviams šau
dyt.

IŠ AMERIKOS FAŠISTAI 
UŽPUOLA MEKSIKĄ.
Meksikos apsaugos mini

steris pradėjo tyrinėti, kas 
finansuoja tas “aukšamarš- 
kinių” fašistų gaujas, kurios 
paskutiniais laikais pradėjo 

Albanijos0karaliukas Žogas daiyti iš Jungtinių Valstijų 
pereitą nedėldienį atvykęs užpuolimus ant Meksikos 
su savo šeimyna tenai, Šalo- miestelių Amerikos pasieny, 
nikom 
priklauso Graikijai.

ALBANIJOS KARALIAUS 
ŠEIMYNA SALONIKOJ.

Iš Salonikos pranešama, 
kad pabėgęs iš savo šalies

Salonikos miestas Užpuolikų gaujos atvažiuo
ja iš Jungtinių Valstijų tra
kais, o kartais ir orlaiviais, 
apšaudo miestelius, pasklei
džia fašistiškų lapelių ir pa
bėga. Nėra abejonės, kad 
tai yra kunigų finansuoja
ma avantiūra.

SUGRĄŽINO MEDALĮ.
Buvusio pasaulinio karo 

veteranas T. Neibauer, ku
ris už savo narsumą buvo 
apdovanotas Kongreso me- 
dalium, pereitą sąvaitę su
grąžino tą medalį Karo De
partamentui, paaiškindamas 
kad jis dabar dirbąs prie 
WPA ir jam tas medalis 
nieko nepadeda.

CHICAGOS DEMOKRA
TAI SUMUŠĖ REPUB- 

LIKONUS.
Chicagos majoro rinki

mus laimėjo demokratai, 
pravesdami savo kandidatą 
Kelly į miesto majorus. Bet 
republikonai tikisi atsigauti 
ir ateinančiuose rinkimuose 
sumušti demokratus.
HAVERHILLY NUSIŽU

DĖ ČEVERYKŲ FAB
RIKANTAS.

Haverhill, Mass.—Aną
dien čia buvo rastas nusižu
dęs automobilio smalkėmis 
Albert K. Brenner, 36 metų 
amžiaus čeverykų fabrikan- 

i finansiniai
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kuno gesinti buvo sušaukta karstas Ropsevelto politikos darė savo siena nuo Albani- tas. Esą kalti 
5,000 kareivių. šalininkas. j0St ‘ 'sunkumai.

BILIUS ATIMA ATEI
VIAMS PILIETYBĘ.
Massachusetts 

kongresmanas įnešė

militarinio pobu-
Vadinasi, generolai

Reikia tačiau manyti, kad 
šitą permainą padiktavo 
daug svarbesnės priežastys, 
kurių mes Amerikoje kol' 
kas da nežinom.
ITALIJA TURI PO GINK

LU 950,000 KAREIVIŲ.
I Italijos fašistų spauda gi
riasi, kad Mussolinis turįs 
jau 950,000 kareiviu, kurie 

mokinti 100,000 jaunų mer- galį tuojaus stoti įĮ karo ug- 
ginų traktorius operuot, kad nb Iš to skaičiaus 40,000 ka- 
butų galima paliuosuoti tiek reivijĮ esąs jau iškelta Alba- 
vyru armijos tanku tamyr rdjoj pries anglus, p 150,000 

| Afrikoj prieš franęųzus.

100,000 MERGINŲ RUSI
JOJ MOKINSIS TRAK

TORIUS OPERUOT.
Komunistų jaunimo są

jungą Sovietuose nutarė iš-
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Lenkai ir Rumunai Tariasi Kaip Gintis.

3 APŽVALGA I
“SANDAROS” REDAKCI

JA ĮSIKLAMPOJO.
“Keleivy” anądien buvo 

nurodyta, kaip Lietuvos res
publikos kūrimosi metu tau
tininkai su klerikalais bijo
jo, kad tenai neįsigalėtų 
kairiųjų inteligentų ir dar
bininkų valdžia. Mes nuro- 
dėm, jog pačių tautininkų 
laikraščiai tuomet rašė, kad 
“tautiškai-katalikiška” val
džia pasikvietė į Vilnių len
kų kariuomenę, kad “apgin
tų ją nuo bolševikų.”

Šitas istorijos faktas iš
mušė “Sandaros” redakciją 
iš lygsvaros ir ji pradėjo tuoj 
koliotis, sakydama kad mes 
“nežiną istorijos,” kad mes 
“tyčia meluoją,” kad musų 
tvirtinimas “skamba kvai
lai” ir tt.

Bet šitie epitetai geriausia 
tiktų pačiai “Sandaros” re
dakcijai, nes ji netik istori
jos nežino, bet nežino nei 
to, ką ji pati nesenai da ra
šė. Pavyzdžiui, ji sako:

“Da kvailiau skamba ‘Ke
leivio’ tvirtinimas, buk tauti
ninkai su kunigėliais pasikvie
tė lenkus į Vilnių.”

Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, kad šitaip tvirtino ne 
“Keleivis,” o pati “Sanda
ra.” Kai 1919 metų pavasa
rį lenkų kariuomenė užėmė 
Vilnių ir nuvertė Lietuvos 
Darbininkų ir Valstiečių Ta
rybą, tai “Sandara” tuomet 
15-tame numery džiaugėsi, 
kad—

“Lietuvos respublikos val
džia, neturėdama kitokios išei
ties. kreipėsi prie lenkų, pra
šydama apginti Lietuvą nuo 
bolševiku.’’

Matyt, ponui Vaidylai 
galvelė visai susimaišė, jei
gu jis jau nebegali pažinti 
nei savo laikraščio paskelb
tų žinių ir nori jas primesti 
“Keleiviui,” kaip “melą” ir 
“kvailai skambanti tvirtini
mą.”

Jeigu “Sandaros” redak
cija nenori tikėti, kad tauti
ninkai su kunigais tuomet 
jieškojo užsieny pagalbos 
prieš Lietuvos darbininkus, 
tai ji parodo, kad Lietuvos 
valstybės kūrimosi istorija 
jai ištikrujų nežinoma sritis.

(Lietuvos tautininkai su 
kunigais tuomet maldavo 
sau pagalbos netiktai pas 
kaizerio generolus, netiktai 
lenkų šaukėsi, bet buvo nu
važiavę ir Švedijon “ratun- 
ko” jieškoti. South Bostono 
klerikalų “Darbininkas”, 
tuomet rašė:

“Žinoma, Švedija sutiks pa-' 
siųsti savo armiją tik tada,1 
kada Lietuva galės tą armiją 
užlaikyti ir apmokėti.”

Bet klerikalai su tautinin
kais apsiriko. Švedija nesu- j 
tiko siųsti savo armiją Lie-, 
tuvon kunigų ir dvarponių 
dvarų ginti, nes Švedijos 
parlamente socialistai tuo- 
jaus pakėlė prieš tai protes
tą. Bet musų “patriotams” 
pavyko gauti iš švedų vy
riausybės leidimas verbuoti 
Švedijoj liuosnorius i Lietu
vos armiją, nes Lietuvoje iš 
pradžių niekas į jų armiją 
nenorėjo rašytis. Ir liuosno
rių armija Švedijoj buvo 
jau pradėjus organizuotis. 
Jon rašėsi visokie avantiū
ristai ir visuomenės išmatos.'

Tačiau organizuoti Šve-1 
dijos darbininkai ir čia su
gadino mūsiškiems “patrio
tams” planus. “New York 
Call” korespondentas iš 
Stokholmo tuomet rašė: 12 
sausio (1919) Stokholme 
buvo sušauktas milžiniškas 
Darbininkų ir Kareivių Są
jungos mitingas, kuris išne
šė didelį protestą dėl orga
nizuojamos “liuosnorių ar
mijos” Lietuvos atžagarei- 
yių reikalams ginti.

Toliau tas koresponden
tas sako:

“Sausio 14 d. Švedų Sociali
stų Partijos centro komitetas 
kreipėsi j liuosnoriams organi
zuoti komiteto pirmininką 
Edeną ir pareikalavo, kad nau
jokų ėmimas butų tuojau su
stabdytas. Socialistai pasakė, 
kad šito darbo nesustabdžius, 
jie tuojau pradėsią organizuo
ti tuos kareivius ir darbinin
kus, kurie yra pasiryžę va
žiuot Lietuvon revoliucinę val
džią ginti.”

Tasai Edenas nenorėjo 
pradėto savo darbo nutrau
kti, nes Lietuvos kunigai su 
tautininkais pinigų jam ne
sigailėjo. Tuomet Švedijos 
socialistai sušaukė konfe
renciją ir išrinko “Akcijos 
Komitetą,” kuriam buvo i- 
sakyta tuojau organizuoti 
po visą Švediją protesto mi
tingus ir demonstracijas. 
Stokholme tokia demonst
racija įvyko 18 sausio die
ną. Susidarė milžiniška ei
sena.

Po šitos ir visos eilės kitų 
panašių protesto demonstra
cijų, Švedijos vyriausybė 
uždarė visus punktus, kur 
buvo rekrutuojami naujo
kai “liuosnorių armijai.”

Ir kai nepavyko Lietuvos 
reakcininkams nei Vokieti
joj, nei Švedijoj, tai vėliau 
“Sandara” pranešė, kad jie 
jau pasikvietė lenkus Lietu
vą “ginti.” Lenkų kariuo
menė užėmė Vilnių 1919 
metų 22 balandžio dieną ir 
išvaikė Lietuvos darbinin
kų valdžią. Magaryčioms 
lenkai da įtaisė Vilniuje žy
dų pogromą, o paskui pra
dėjo smaugti ir pačius lietu
vius.

Taigi, ažuot “mokinti” is
torijos kitus, butų daug gė
liau, kad jos pasimokintų 
pati “Sandaros” redakcija. 
Jai vertėtų žinoti bent tiek, 
kas jos pačios laikrašty tuo
met buvo rašoma.

Wake up, Mr. Vaidyla !

TAUTININKAI APSKUN
DĖ SLA.

Brooklyno “Vienybė” 
džiaugiasi, kad 'jos plauko 
žmonės įskundė SLA. Cent
ro Valdybą valdžiai. Šitą 
nešvarų darbą atliko SLA 
7-tojo apskričio valdyba, 
kuri susideda iš tautininkų 
ir fašistų. Skundikai patys 
apie tai pasigyrė to apskri
čio suvažiavime Wilkes- 
Barriuose.

“Vienybės” koresponden
tas sako:

“Suvažiavime apskr. valdy
ba raportavo, kad imtasi žygių 
sustabdyti bereikalingą SLA 
pinigų mėtymą per Pildomąją 
Tarybą SLA Centro raštinės 
kėlimui į Pittsburghą.”

Kelti Centrą į Pittsbur
ghą nutarė ne Pildomoji Ta- 
lyba, bet patys nariai visuo
tinu balsavimu. Taigi tauti
ninkai apskundė SLA val
dybą užtai, kad ji ryžosi pil
dyt organizacijos nutarimą. 
Jie priešingi tam nutarimui 
dėl to, kad iškėlus “Tėvy
nę” i Pittsburghą, jų “Vie
nybė” netektų gerai apmo
kamo “džiabo.” Ir tie žmo
nės da nesigėdi pasakot, 
buk jiems rupis SLA labas!

čia parodyta lenkų-rumunų konferencija, kuri buvo susirinkusi pasitarti, kaip reikėtų gin
tis. jeigu juos užpultų vokiečiai fašistai. Iš kairės sėdi lenkų armijos vadas gen. Smigly- 
Rydz, viduje—Rumunijos užsienio ministeris Gafenka (Gafencu), o iš dešinės—Lenkijos 
užsienio ministeris Bėk.

nė. Bet 
sako:

“Oi, ne

“Laisvoji Mintis” 

pirmoji tokia byla
Atydžiai pasklaidy-

'RYTOJAUS KARAS IR JO PAINIOS 
PROBLEMOS.

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. —

Teko pastebėti “Naujo
joje Gadynėje” raštelį apie 
d. R. Mizaros “atsivertimą” 
prie lietuvybės. Aš manau, 
kad d. R. Mizara nekuomet 
neprigulėjo internacionalis
tams; jis visuomet buvo ir 
tebėra šimtaprocentinis Lie
tuvos patriotas. Jeigu “Nau
joji Gadynė” abejotų apie 
d. R. Mizaros komunizmą, 
aš sakyčiau, gal ji ir turi pa
mato; bet kada ji abejoja 
apie jo lietuvybę, tai ji turi 
didelę klaidą. Kiek man ži
noma, d. Mizara visuomet 
gerbė M. Petrauską, Vyt. 
Širvyduką ir kitus patrio
tus.

Vatikane.
kite istorijos puslapius, suras
kite enciklopedijoj popiežiaus 
Bordžia pavardę, tai pamaty
site, kad per širptmečius Vati
kane
“bylų,” 
gui plaukai šiaušiasi ir 
jas stingsta iš baimės.”

“Laisvoji Mintis” 
tiesą.

bių vyksta savotiškos karo 
laivyno statybos lenktynės. 
Visų pirma sulaužė turėtus 
susitarimus toje srityje Ja
ponija, kuri pastatė porą 
karo laivų po 35,000 tonų, 

tnrėin 22 bilinnn aukso mar (TuoJ p0 tO 8'riebėsi Anglija, 
Jn i • v V 7” f 1 Vokietija, Italija, Francuzi- tay. Dabargi Votaebja tetų-,} g

n aiae 10 nuos tų piniginių C >R* y T JO ,ai
išteklių, kiek kaizerine Vo- L ^lt J lenkė Bnus
kietija turėjo 1914 m. Eko- L ė kreiserius po 45,- 
nomistai apskaičiuoja, kad 00į v kj - ; Ju į
remiantis praeito pasaulinio gami*asi 3 šarvuotlaivius 
karo patyrimu, dabartine I nnft . „
Vokietija tep-di kariauti ne 1 P° 35’0U0 tonų talpoS’ 0 pU Vokietija tegali kariauti ne “Bismark” jau nuleis- 
daugiau, kaip 6 menesius, Į. ;

Vokietija iš kario atsidur į^as vandenį. Fian_uzija Vokietija is Karto atsiaui statosi 4 tokio pat dydžio 
tų labai blogose sąlygose,; k,.eisel.ius. VieAa "Riche- 
jei stotų , karau su kitomis u „ . nuleistas‘ j vanfle. 
Europos salinus. Mat, jiems inj 0J ..Gascoge» „rtl-uklj3 
tektų is karto, nepaprastai b nuleistas. Jtalai jau turi 
išpiešti savo importą ir tą- - - - - - -
syk jie tegautų importuoti 
už grynus pinigus auksu ir 
tai taip pat žymiai padidin
tomis kainomis.

Vokiečiams teks nepa- 
■ prastai išplėsti naftos, gele
žies ir mangano įvežimą. 
Ligi 1936 m, Vokietijai tiek
davo manganą Sovietų Ru- 

Tačiau tada Sovietai 
Chicago j yra “Melagių Įllovesi tiekti Vokietijai 
Kliubas.” Esą: manganą ir Vokietija pn-

ą ... 'versta gabentis manganą is 
"šis kliubas dar visai jau-1 tolimos jnetinės Afrikos, 

nas, tik šeši mėnesiai, kaip su- Tačiau, kai kiltų karas, tai ir 
sityėrė, o jau turi šimtą narių. gįs šaltinis liktų uždarytas. 

’ ......“ mokate i<as iįečia geležį, vokiečiai,

buvo tūkstančiai tokių 
kurias skaitant žmo- 

krau-

sako

DIDELIS KŪNAS, BET 
NEDIDELĖ GALVA.

Musų kunigėliai dažnai 
mėgsta pasigirti, kad su jais 
eina tūkstančiai žmonių, va
dinasi, jie yra didžiausia jė
ga, jie tikras milžinas.

Bet “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad Dr. Eretas apie 
Lietuvos kunigų ‘‘galybę” 
pasakęs taip > “Lietuvos ka
talikybė, tai didelis kūnas 
maža galvute, proto pajėgų 
visai nematyt.”

Vadinasi, taip kaip nupe-‘ 
nėta višta.

ŽMONĖS MĖGSTA 
NIEKUS.

Vokietijos piniginiai iš
tekliai.

Piniginiai Vokietijos iš
tekliai šiandien yra labai 
menki. Pradedant pasauli
nį karą kaizerinė Vokietija

Naujienos” praneša, kad .
“Melagių I10vesi

1 m a n on

Taipgi, kurie vyrai i 
meluoti, tai galite įstoti į šį 
kliubą. o jeigu nemokat, tai 
kai įsirašysit ir atsilankysit 
mitinguose, išmoksit meluoti. 
Išmoksit meluoti kaip iš pyp
kės.”.

Yra žmonių, kuriems ge
riau patinka niekai, negu 
rimti dalykai.

tiesa, jau dabar daro dide- 
liausias pastangas išsiversti 
patys. Tačiau, karo metu to 
nepakanka. Vokiečiai žūt 
but turį importuoti geležies 
rudą arba iš Švedijos, arba 
iš Ispanijos. Tačiau ir čia 
yra daug pavojų. Karo eks
pertai mano, kad busimame 
kare naftos suvartojimas 
butų daug sykių didesnis, 
negu kad 1918 m. 
budu vokiečiams 
net apie 20 milionų tonų 
naftos per metus. 10 milio
nų tonų vokiečiai patys sau 
pasigamina iš savo šaltinių.

Tačiau dar sunkesnis yra 
Vokieti jai mitimo klausi
mas. Juk pasaulinis karas 
parodė, kad žemės ūkio na
šumas karo metu dėl su
prantamų darbo rankų ne
tekimo krito 20 nuoš., o tuo 
tarpu žemės ūkio gaminių 
suvartojimas padidėjo 20 
nuošimčių. Tiesa, jau pora 
metų, kai Vokietijoje tarp 

CIT r AI VII a j Hamburgo ir Diuseldorfo
su UALVUA13... kraunami maisto produktai 

“Draugas” 24 kovo laidoj Į net 18 milžiniškų sandėlių, 
rašo: (Tačiau ar to pakaktų, jei

“Galvijams Dievo apveizda kiltų karas?
nesuprantamą.”

AKTYVISTAI SUSKILO?
Iš Lietuvos atėjo priva

čiais keliais žinių, kad toji 
grupė, kuri buvo pasivadi
nusi “aktyvistais” ir buvo 
pradėjusi leisti Klaipėdoj 

. “Bendrą Žygį,” jau suskilu
si. Nuo jos atsimetę liaudi- 
1 ninkai ir krikščionys demo
kratai.

Ir tai labai panašu Į teisy
bę, nes dabar liaudininkai 
ir klerikalai įnėjo į valdžią, 
taigi palaikyti “Bendrą Žy
gį,” kuris nori Smetonos re
žimą nuversti, butų labai ne- 
nuosaku.

PLAUKAI ŠIAUŠIASI 
SKAITANT POPIEŽIŲ 

ISTORIJĄ.
“Lietuvos Aidas" įdėjo; 

žinią iš Romos, kad popie
žiaus teisme anądien buvo 
teisiamas popiežiaus dvaro | 
vedėjas Giacomo Politis, 
kuris prašvilpęs naktinėse 
Romos linksmybių Įstaigose 
600,000 popiežiaus dvaro 
pinigų. “L. Aidas” pažymi, 
kad šitokia byla popiežiaus 
karalystėje esanti pirmuti-

ip tokiu 
prireiktų

Pažiūrėkime dabar į nau
jausią moderniojo karo gin-

mes žinom, kad ji nesu-,j.Įa gamybą ir jos išsivysty- 
prantama ir Draugo r?' mą. Pasirodo, kad pasaulio 
daktoi įams. Taigi ne kokia (valstybės stato 28 didelius 
jų kompanija...___________ | kreiserius, t. v. jurų milži-

Jeigu žmogaus ranka yra ne- nūs, o 55 tokių milžinų krei-

tokio dydžio 2 kreiserius ir 
dar 2 tebestato. Anglija turi 
net 15 šarvuotlaivių 473,000 
tonų bendros talpos, o 7 
kreiseriai po 35,000 talpos 
dar statomi dabar. Jungti
nės Valstijos turi 15 stam
bių kreiserių, kurių talpa 
siekia 463,000 tonų ir turi 
40,6 cm. kalibro patrankas. 
Japonija turi 9 šarvuotlai
vius 272,000 tonų bendros 
talpos ir dar statosi naujus 2 
kreiserius po 35,000 tonų 
talpos, o Sovietų Rusija turi 
dar caro laikų 3 stambius 
kreiserius ir dabar stato du 
naujus kreiserius po 35,000 
tonų talpos.

Tačiau be karo laivyno 
nepaprasto galingumo išau
gimo, taip pat pažymėtinas 
nepaprastas artilerijos išto- 
bulėjimas. Teigiama, kad 
jau pačioje karo pradžioje 
vokiečiai turi siurprizą: pa
būklai—milžinai, kurie šau
do 150 kilometrų nuotolyje. 
Vamzdžių skersmuo per >/2 
metro. Esą, tie pabūklai yra 
labai tobuli ir visai ne tokie, 
kaip jų t. v. “storoji Berta,” 
kuria vokiečiai apšaudė Pa- 
ryžių. Anglija, sakoma, tu
rinti taip pat 203 milimetrų 
patrankas, šaudančias 120 
kilometrų nuotolyje. Tokias 
pat patrankas jau pasigami
no franeuzai. Aišku, kad to
kiomis patrankomis bus ap
šaudytos ne tik priešo pozi- 
jos, bet gana tolimas užnu
garis, k. a.: karo sandėliai, 
geležinkelių mazgai ir pa
našiai. Teigiama, kad vokie
čiai dabar gamina patran
kų sviedinius po 1,800 kilo
gramu svorio.

Kalbama taip pat apie 
naujausį kovos ginklą—che
minį ir bacilinį. Tačiau a- 
biejų tų priemonių pritaiky
mas, nors gali būti teoretiš
kai pritaikintas, ligšiol ne
labai vyksta be galimų rim
tų pavojų. “V. Ž.”

Per šias porą-trejatą sa
vaičių visus sudomino Eu
ropos situaciją. Mussolinis 
pasakė spyčių, kad jis be 
Tunisijos, Džibuti gelžkelio 
ir Suezo perkasos nenurims. 
Francuzijos ministerių pir
mininkas Daladier atšovė, 
kad pasitarimas su italais 
galimas, bet nei colio fran- 
euziškų žemių niekas ne
gaus! Vokiečiai pasiėmę 
Klaipėdą pareiškė, kad jie 
dabar atsiskaitys su lenkais 
dėl Danzigo. Anglija su 
Francuzija pasiūlė Lenkijai 
pagalbą prieš Vokiečius, ir 
Hitlerio apetitas tuoj “at
slūgo.” Jis keikia Angliją, 
bet į Dancigą bijo lysti. At
rodo, kad fašistiniams dik
tatoriams reikia pasirinkti 
vieną iš dviejų — karą arba 
taiką. Bet vokiečių finansai 
susmukę, o italų finansai 
ir ekonominis stovis irgi šlu
buoja, tai kažin ar dabar 
tiedu “nesuvaldomi” dikta
toriai išdrįs rizikuoti ir eiti 
prieš demokratines šalis j 
karą.

Anglijos biznio komisija 
lankėsi Maskvoje. Laikraš
čiai puse lupų pažymėjo, 
kad anglų prekybos misija 
netik prekyba domisi, bet ir 
daugiau kuo. Chamberlai- 
nas balandžio 3 d. Anglijos 
parlamente pasakė, kad jau 
jis kviečia visas šalis, kurios 
tik nenori karo, į talką pa
žaboti Hitlerį. “New York 
Times” koresponde n t a s 
Walter Duranty iš Maskvos 
rašo, kad tas Chainberlaino 
pareiškimas esąs netiesiogi
nis kvietimas Sovietų Są
jungos į bloką prieš Hitlerį 
ir jo frentus. Bet Sovietai 
nelabai tiki Chamberlainu; 
jie nori taiką mylinčių vals
tybių konfere n c i j o s, o 

(Chamberlainas tai konfe
rencijai nelabai pritaria, 
nors aiškiai to ir nepasako. 
Bet sekant Europinę padėtį 
akyviau, atrodo, kad Hitle
ris, Mussolinis ir Japonija 
savo akiplėšiškumu privers 
taiką mylinčias valstybes 
susiburti į krūvą ir išvanoti

NEVIENODA DALIA.
(Iš “Jaunimo.”)

i tiems plėšikams kailį. Nors 
aš karui priešingas, bet to
kiems nenuoramoms suval
dyti kito budo nėra.

1864 metais Londone įsi
kūrė I Internacionalas, ar
ba, kaip jis tuomet pasivadi
no, Tarptautinė Darbininkų 
Associacija. Pirmasis Inter
nacionalas pergyveno aštrių 
vidujinių kovų, kurias kėlė 
Bakunino vadovaujami 
anarchistai. Persikėlęs į A- 
meriką I. Internacionalas 
užbaigė savo dienas. II. In
ternacionalas įsikūrė Paiy- 
žiuje 1889 m. Jis priėmė sa
vo platformoje 8 valandų 
darbo dieną ir paskelbė pir
mąją dieną gegužės kaip 
darbininkų solid a r u m o 
šventę. Per 50 metų viso pa
saulio darbininkai išreikš
davo Pirmos Gegužės šven
tėje savo solidarumą de
monstracijoms ir ūbaisiais 
už aštuonias darbo valan
das, už didesnę darbo mo
kestį. Šįmet sukanka lygiai 
50 metų ųuo to laiko kaip 
buvo įsteigta Pirmos Gegu
žės šventė. Per tą 50 metų 
daug ko darbininkai atsie
kė, daug ko klasių kovoje 
išmoku. Tik, deja, jie vieno 
dalyko da neišmoko, tai 
vienybės. Šiandien vietoj 
vieno Internacionalo, gy
vuoja du Internacionalai. 
Vietoj vieno socialistinio ir 
marksistinio mokslo, šian
dien gyvuoja du trys moks
lai: Marksizmo, Leninizmo 
ir Stalinizmo. Tas pasidali
nimas, tas dviejų trijų mok
slų nešimas į plačiąsias dar
bininkų mases, nevienija 
darbininkus, bet skaldo 
juos, o tuo naudojasi išnau
dotojų klasė. Taip neturėtų 
būti, bet taip yra ir atrodo, 
kad ilgai dar bus.

PASAKA APIE RUSŲ 
AUKSĄ PORT-ARTURE.

Laikraščiai praneša, kad 
Gardine atsiradęs tūlas Po- 
stamakoyas, kuris sakosi ži
nąs tą vietą Port-Arture, kur 
caro generolas Stesselis už
kasęs 25,000,000 dolerių 
vertės aukso, kuomet pasi
rodė, kad Port-Arturo tvir
tovę japonai paims. Tai bu
vo, žinoma, rusų-japonų ka
ro metu. Šitas Pastamako- 
vas sakosi buvęs tuomet 
Port-Arturo garnizono kari
ninkas ir atsimenąs, kur tie 
turtai buvę užkasti. Japonų 
valdžia dabar- davusi jam 
leidimą tų turtų jieškoti it 
apmokėsianti visas išlaidas.

Panašių pasakų apie “už
kastus” ar “nuskandintus” 
turtus yra buvę ir tebėra 
daug, bet iki šiol da niekam 
nepavyko šitokių “lobių” 
atrasti, nors jau ne sykis jie- 
škota.

Mes netikim ir šitai paša* 
kai. Jeigu rusai ir butų ką 
nuo japonų paslėpę, tai argi 
iki šiol jie nebūtų galėję 
paslėptas gėrybes išgabent?
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Kelias i gerą ir išmintį nieka
sužeista, ji gali paliesti nuodus: tų jau . gatavų ii, Vei- c]os nejna per žaliuojančias lan- 
nuodai nepavojingi sveikai ran- 
kai. Bet tik tam nekenksmingi 
blogi darbai, kas pats jų nedaro.

Budda

žmogus be knygų, lyg karei
vis be ginklo, lyg vežimas be ra
tų. D. Reskinas.

kiančių. Pąsiiodo, kad išdabintas lelijų žiedais:
vyno specialistai, kurie savo žmogui visuQmet tenka žengti 
laiku aukščiau veltino smul- 1SUnkįaį akmenuotu taku, 
kesmo tipo kovos laivus da- j D Reskinas.
bar labiau vertina vėl di-; 
džiausiąs 
tvirtoves, 
keli metai,

plaukiojančias Nuotaika gyvenime yra vis- 
Tokiu budu, jau kas. Ji padaro iš akmenų auksą 

kai tarp valsty- ir iš aukso akmeni. H. Lauke.

Pridainavau jau daug dainų, 
Daug prirašiau eilučių, 
Ir vis dar, rodos, maža jų 
Išreikšt vargdienio bučiai.

Kai tik žvalgaisi po gatves, 
Po fabrikų kvartalus, 
Ir vėl tas pilkas eilutes 
Imi rašyt be galo.

Vėl gimsta žodžiai, sakiniai, ;
Pilni kančios ir vargo;
Rašai širdim ir kruvinai
Apie pasaulį margą:

Vieni kavinėse, baruos, 
Smagiai gurkšnoja alų. 
Kiti pajuodę fabrikuos 
Sunkiausiais kūjais kala...

Todėl ir gimsta sakiniai 
Pilni kančios ir vargo;
Ir vėl krauju, širdim rašai, 
Kad skurdas — musų sargas.

Panašus lyg ir į margą ožį, 
bet ne ožys. Tai yra vienas žy
mesniųjų lenkų armijos vadų, 
Jasnie Oswiecony Pan Gieneral 
Malinowski.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras: (2) Žy
dinti Giria; (3),Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmones pai
kai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ....................... 15c.
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LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYN© LIETUVIU NAUJIENOS! Tunisija, Kurios Reikalauja Mussolinis.

daugiau niekas. Reklamom I 
gyvenimo nepagerins. Dide-I 
lių pažadų visuomet žada 
komunistai, o tie pažadai 
vis lieka tik pažadais. O to 
Human Welfare komiteto 
priešakys tik ir mirga eks-. 
bemistais. Dieve padėk, kad 
iš tų šiaudų butų nors pelų, 
bet aš pesimistiškai žiuriu...

Am. Darbo Partijos Lietu
vių Brooklyno Skyriaus 

darbuotė.

Kriaučių susirinkimas.
Kovo 29 buvo lietuvių 

kriaučių 54 skyriaus mėne
sinis susirinkimas Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
me. Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas nariais. Valdy
bos pranešimai išklausyti ii 
priimti vienbalsiai. Iš pra
nešimų pasirodė, kad vistu 
New Yorke ir Brooklyne pa
vasariniai kriaučių dalbai 
baigiami.

Delegatas V. Michelso- 
nas darydamas iš lietuvių 
distrikto pranešimą, pažy
mėjo, kad ir lietuviai darbus 
jau baigia. Atrodo, kad 
kliaučiai nespėjo pradėti 
savo sezoną, ir jau užbaigė.

Komisija Pirmai Gegužės 
iškilmėms rengti raportavo, 
kąd ji AJ.P Kliubo svetainę 
jau paėmė 30 balandžio die
nai; tai bus nedėldienis, ir 
kaip pusė po trijų po pietų 
prasidės pirmos dienos ge
gužės minėjimas. Visi Broo
klyno lietuviai raginami 
kriaučių rengiamojoje pir
mos gegužės paminėti iš
kilmėse dalyvauti, nes apart 
kalbėtojų bus ir puiki dailės 
ž v i Igs n i u p rogr a m a.

A. Linkus padarė prane
šimą iš Human Welfare 
konferencijos, pažymėda-, 
mas, kad tos konferencijos' 
šaukimo nesiklausęs musų 
lokalo, ar mes sutinkam su' 
tokia konferencija, jau prieš 
jos šaukimą Įdėjo A. Lin- j 
kaus vaidą, kad jis at-1 
stovaująs kriaučių 54 sky
rių. Jį išrinko lokalo Pildo
moji Taryba tik pasižiūrėti, I 
kas ten do konferencija ir 
painformuoti konferencijos 1 
komitetą, kad daugiau sau- 
vališkai, be lokalo sutikimo,' 
savo cirkuhoriuose neskelb
tų, kad ir musų lokalas pri
sidėjo, kuomet jis nebuvo 
nei pakviestas prie tos kon-! 
ferencijos prisidėti. A. Lin
kus netik painformavo kon-1 
ferencijos šaukėjus, kad jie 
ateityje to nedalytų, bet ir , 
pats apsiėmė net penktuoju 
vice-pirmininku. Lokalo su-1 
sirinkime, dar jis pareiškė, 
kad jeigu jo lokalas ir atei
tyje neįgalios tame Human 
Welfare komitete dalyvau-, 
ti, tai jis vistiek dalyvaus ir 
tada dalyvaus “nuo visų”; 
Brooklyno lietuvių. Tiesa, 
lokalas paliko A. Lankausi 
dalyvavimą lokalo pildomą
ją! taiybai; jeigu ji matys, 
reikalą, tegul jį palaiko, o I 
jeigu ne, tai jis galės tada 
dalyvauti “nuo visų” Brook- j 
lyno lietuvių.

Keistas šaukimas tos kon
ferencijos, o dar keistesnis 
musų atstovo pranešimas. 
Iš A. Lįnkaus pranešimo at
rodo, kad jis žinojo apie 
konferencijos šaukimą ir 
per “neapsižiūrėjimą,” be 
lokalo žinios, užregistravo 
musų lokalą ir pats save, 
kad jis atstovauja kriau- 
čius. Nors A. Linkus unijos 
veikime yra jaunas vaiki
nas, bet vistiek turėtįų žinoti, 
kad nei lokalo nei Brookly
no visų lietuvių negalima 
atstovauti, jeigu jie tokio 
sutikimo niekam neduoda. 
Sauvaliaut musų organiza
cijose nepriimta ir nevalia 
netik A. Linkui, bet ir nie
kam kitam.

Tiesa, A. Linkus savo ra
porte apie tą konferenciją 
labai gražiai atsiliepė. Bet 
kila abejonių, ar tos organi
zacijos, kurios tenai dalyva
vo, nėra tenai patekusios 
tokiu pat budu, kaip ir musų 
lokalas, kurio nesiklausus 
buvo pavartotas vardas ir 
pasakyta, kad “mes” daly
vaujame? Jeigu taip yra su 
visom minimom cirkuliare 
organizacijoms, tai toji kon
ferencija yra tik reklama,

Ateinantį rudenį bus New 
Yorko miesto valdininkų 
rinkimai. Musų skyrius jais 
domisi ir rengiasi sudrutint 
savo iždą, kad kampanijos 
metu turėtų pinigų, o ne 
taip kaip pereitais metais, 
buvo. Kad iždą padidinti, 
reikia ką nors daryti. Sky
rius leidžia šimto dolerių 
vertės radio ant išlaimėji- 
mo. Laimėjimas bus 15 ba
landžio, 7 vai. vakar.) Ame
rikos Lietuviu Piliečių Kliu
bo name. Kurie platinote 
radio laimėjimo bilietus, su
neškite virš minimam vaka
re į Kliubą. Apart laimėji
mų, bus ir vakaruškos, km 
grieš Retikevičiaus muzika. 
Jauni ir seni, ateikite į lai
mėjimus ir j A. D. P. Lietu
vių Brooklyno skyriaus pa
rengimą. Vyrams įžanga 25 
centai, o moterims 15 centų. 
Rodos, tai menkas pinigu
tis, bet sudėtas brooklynie- 
čių simpatikų ir pačių dar- 
biečių, padidins musų iždą 
ir rinkimų metu nereikės 
eiti kaulyti po organizaci
jas, kad jos aukotų.

Brooklyno lietuviai socialis
tai planuoja smarkiau 

veikti.
Teko kalbėtis su keliais 

LSS 19 kuopos veikėjais. Jie 
mano, kad chorą reikia 
smarkiau “pušinti” pirmyn, 
nes be choro yra sunku 
veikti. Rudeniop manoma 
sukurti lavybos vakarus— 
panašius į mokyklėlę. So
cializmo idėją yra noro pas 
kuopiečius nešti toliau į 
tuos, kurie dar mano, kad 
socializmas yra “blogas,” o 
komunizmas dar “bloges
nis.” Reikia aiškinti, reikia 
studijuoti socializmo klau
simus. Socializmo klausimai 
yra plačiųjų masių klausi
mai. Užtad ir yra noro, kad 
siauru ratelių neapsiriboti 
lavybos reikale, bet pasta
tyti darbą plačiai, kaip buvo 
1917, 1918 ir net 1919 me
tais. Jeigu mes ką turime 
šiandien Brooklyne iš pra- 
lavintų socialistų, ar komu
nistų, tai dėka gyvavusiai 
LSS 19 kuopos mokyklėlei, 
kuri pramynė takus į plates
nį pasaulį.

Trečiuoju punktu yra ap- 
švieta. Laikraščių platini
mu apart F. Lavinsko, neuž
siima, o tas klausimas yra 
gana svarbus. Kiti mano, 
kad LSS 19 kuopa turėtų 
pradėti leisti mažas brošiu- 
raites, kurios daugiau ne
kainuotų kaip 10 centų, o 
jose butų aiškinama dienos 
klausimai surišti su socialis
tiniu judėjimu. Visi planai 
yra geri ir remtini. Tik at
sargiau, kad jie nepasiliktų 
ant popieros, kad jie butų 
nors iš dalies gyveniman 
pravesti. Tada butų geras 
dalykas.

Vytautas Katilius.

Matavušiukas, Brooklyn, 
N. Y. — Mes gavome nuo 
Tamstų $2.00, bet draugas 
nepridavėt savo adreso, tad 
atsakymo prisiųst mes jums 
negalime. Jeigu patėmysite 
šį pranešimą, prisiųskite sa
vo pilną adresą.

Keleivio Adm.

čia yra parodyta pora vaizdu iš francuzų Tunisijos, kurią Mussolinis nori iš Prancūzi
jos atimti. Viršuje matosi francuzų kareiviai Tunisijoj manievrų metu, o apačioje—čia
buvių Tunisijos gyventojų demonstracija prieš italus.

PATERSON, N. J.
Draugo Buivydo prakalba 

labai patiko.
Nelabai senai čia kalbėjo 

brooklynietis draugas J. 
Buivydas. Prakalbas rengė 
opozicionieriai arba, kaip 
juos vadina, “sklokininkai.” 
Oras buvo blogas, lietus py
lė kaip iš viedro, tečiaus 
žmonių atsilankė nemažai.

Kalba buvo rūpestingai 
prirengta ir labai nuosekliai 
pasakyta. Kalbėtojas perbė
go visą socialistinį judėji
mą nuo pirmojo Internacio
nalo įsikūrimo iki siu dienų. 
Žinoma, smulkmeniškiau 
apibudinti tą visą laikotarpį 
į porą valandų negalima, ra
čiaus kalbėtojas atžymėjo 
visus svarbiausius įvykius.

Užbaigus kalbą, pirmi
ninkas pasiūlė publikai sta
tyti klausimus. Klausimų 
pasipylė daugybė. Kalbėto
jas atsakė į juos taip rimtai 
ir logiškai, kad tiesiog nu
stebimo klausytojus. Vienas 
(R. A.) davė net įnešimą, 
kad rengėjai pasistengtų ki
tą susirinkimą sušaukti ir 
pakviesti tą patį kalbėtoją. 
Publika tą įnešimą užgyrė 
gausiu delnų plojimu.

Baigiant drg. Buivydas 
kvietė susirinkusius užsira
šyti “Keleivį” ir sutverti so
cialistų kuopą. Keliūtas 
žmonių užsirašė “Keleivį” 
ir apie 20 žmonių pasirašė 
įstosią į socialistų kuopą. 
Reikia pažymėti faktą, kad 
daugelis buvusių komunistų 
pritarėjų taipgi pasižadėjo 
įstoti į kuopą bei ją remti.

Uncle Ed.
Nuo Redakcijos. — So

cialistų kuopa Patersone jau 
įsikūrė. Ši korespondencija 
truputį suvėluota — negalė
jom anksčiau ją įdėti.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

Smagiausias pasizmonėįimas
PER ŠVENTES

GERIAUSI IŠSIGĖR1MAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS.

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

WORCESTER, MASS.

KLAIPĖDIŠKĖ IR JOS LITAI.
Prieš Kalėdas atvyko į 

Easton, Pa., tūla lietuvė ir 
apsistojo pas savo pusbrolį. 

'Apie tai buvo rašyta vieti- 
i niam dienrašty “Easton 
Express,” kur viešnia gavo 
nuo reporterio gausių komp
limentų.

Kiek vėliau ji atvyko į 
New Yorką ir beklaidžioda
ma po miestą užėjo pas Lie
tuvos generalinį konsulą, p. 
Joną Budrį. Konsulas prisi
pažino, kad apie ją jau se
niau buvo girdėjęs. Paban
dė ir jos pavardę atminti. 
Taip, ta pati. Konsulas prieš 
jos atvykimą į Ameriką ga- 

ivęs iš jos pusbrolio du jos 
ranka rašytu laišku, kuriuo
se jos buvo rašyta, kad ji 
jau rengiasi į Ameriką ir 
kad su savim vežasi savo 
pinigus.

Išgirdus apie tuos laiškus, 
Klaipėdiškė dasiprotėjo, 
kodėl ją ant rubežiaus mui
tinės valdininkai net kelis 
kartus krėtė ir vis klausinė
jo, kur jinai paslėpė savo 
pinigus. Valdininkai pinigų 
nerado.

Konsului, matyt buvo į- 
domu sužinoti, kiek ji tų pi
nigų atsivežė ir kur juos lai
ko, bet nedrįso jos apie tai 
klausinėti. Todėl jisai su
manė kitokį tai paslapčiai 
sužinoti būdą: pasiūlė jai 
Philadelphijoj pirkti turtą, 
kurį ji galėtų labai pigiai įsi
gyti. Ir ji tuo reikalu susira
šinėjo su nekuriuo p. Chela- 
dine. Kadangi jai tas turtas 
neišrodė taip labai pigus, tai 
ji derybas su konsulo drau
gu nutraukė. Ir ponas kon
sulas nesužinojo, kiek ji ne
legaliai išvežė su savim litu.

*■ 4

Bet “Vienybės” redakci
joj šita moteris susipažino 
su A. B. Strimaičiu, kuris 
tuoj pasisiūlė patarnauti. 
Jisai pasikvietė viešnią pas 
save į ofisą ir pasisiūlė jos 
litus iškeisti. Strimaitis sa
kėsi galįs jai per konsulą iš
keisti ir siūlė jai pilną val
džios nustatytą kainą — be
ne po $16.00 už šimtą litų. 
Gi Amerikoj niekur niekas 
daugiau kaip $8.00, o dau
giausia $8.50 už 100 litų ne
moka ; ir tai jų niekas ne
perka. Tai kodėl Strimaitis 
turėjo jai siūlyti tiek, kiek 
niekas čia už litus nemoka? 

1 Kiek vėliau paaiškėjo, 

kad tuos litus neva norėjęs 
pirkti Strimaičio draugas 
Trečiokas. Žinoma, tokia 
nepaprasta kaina už litus 
klaipėdiškę suviliojo. Jinai 
atnešė savo pinigus pas Stri
maitį — keliolika tūkstan
čių litų — ir čia juos parodė 
p. Trečiokui. Trečiokas pa
vartė, pavartė pinigus, išsi
ėmė iš kišeniaus knygutę ir 
užsirašė pinigų numerius. 
Dabai- klausimas: kodėl 
Trečiokui . buvo reikalingi 
klaipėdiškės pinigų nume
riai; ir kodėl jisai siūlė jai 
tokia kaina, kurios niekas 
čia Amerikoj nemoka?

Žinoma, p. Trečiokas tuos 
litus keisti nei neketino.

Jis užsirašė banknotų nu
merius ir taipgi sužinojo, 
kiek klaipėdiškė turi pinigu, 
bet juos iškeisti jam nerū
pėjo. Kuomet klaipėdiškė 
jam pinigus parodė, tai jisai 
jai žadėjo juos Lietuvon iš
vežti ir tenai pabandyti juos 
iškeisti. Bet toks planas jai 
nepatiko ir derybos tuo pa
sibaigė. Kuomet Strimaitis 
ja kalbino, tai jis žadėjo pi
nigus geriausia kaina per 
Lietuvos konsulą iškeisti, o 
išėjo visai kas kita. Įdomu 
butų žinoti, ar tai padaryta 
su p. konsulo žinia, ar Stri
maitis su Trečioku apėjo 
konsulą ir be jo sulošė “de- 
tektivų” rolę.

Antanas Kleckas.

NEŽINOJO KAS JOS 
VYRAS.

ši moteris buvo ištekėjusi už 
Geo. Dietricho per 17 metų ir 
nežinojo, kad jos vyro pavardė 
buvo Musica.

WORCESTER1EC1AI NUTARĖ REMTI 
RIMŠOS “ARTOJO" REIKALĄ.

BE TO, NUSIUNTĖ ROOSEVELTUI PROTESTĄ 
PRIEŠ H’TLERĮ.

Worcester, Mass.

Kovo 21 Piliečių Kliubo 
svetainėje susirinko astuo
nių draugijų atstovai pada
lyti planą apmokėjimui 
skulptoriui P. Rimšai už jo 
“Artoją,” kuris yra pastaty
tas Bostono Dailės Muzieju
je. Worcesterio draugijos 
ligšiol pasižadėjo tam reika
lui $125. Piliečių Kliubas 
vienas pasižadėjo duot $50. 
Buvo išrinktas komitetas iš 
draugijų atstovų.

Užbaigus Rimšos reika
lus, buvo pakeltas Lietuvos 
padėties klausimas. Nutarta 
pasiųsti rezoliuciją šios ša
lies prezidentui ii šąli s sek
retoriui, prašant nutraukti 
prekybinius ir diplomati
nius ryšius su Vokietija. Iš
rinkta ir rezoliucijos komi
sija.

I Kovo 28 dieną įvyko ant
ras susirinkimas toj pat vie
toj. Čia jau buvo pakviesti 
ir atsilankė iš Bostono Rim
šės komiteto nariai, p. Min
kąs ir d-ras Pašakarnis. Jie
du suteikė platesnių infor
macijų draugijų atstovams 
ir susitarta veikti tuo tikslu 
bendrai.

Rezoliucijų komisija pri
davė pagamintą rezoliuciją, 
kuri buvo vienbalsiai priim
ta. Čia ji telpa: 
Franklin D. Roosevelt, 
President of the United States, 
White House, Washington. D.C.

Dear Mr. President:
We, your memorialists, being 

citizens of the United States and 
representatives of the following 
Lithuanian organizations: Lith
uanian Naturalization and So
cial Club. Womens’ St, George’s 
Society, Lithuanian Sons and 
Daughters Society, Lithuanian 
Alliance of America Chapters 
57 and 318, Birutes Society and 
St. Casimir’s Society, which are 
all situated in the City of Wor
cester and State of Massachu
setts, ask for your assistance to 
preserve the liberty of that 
small Republic of Lithuania in 
Europe and respectfully repre
sent as follows:

WHEREAS, the Republic of 
Lithuania was established with 
the assitance of the United Sta
tes, both moral and financial, 
and

WHEREAS, this Republic 
patterned its form of Govern
ment after that of the United 
States of America,' and

POLEMIKA IR KRITIKA.
Dėl Jurgio Slabuškos nuo

monės apie “Lietuvį 
Daktarą.”

Chicagietis p. Jurgis Sla- 
buška 22 vasario “Keleivy” 
visai nerimtai kritikuoja 
dramą “Lietuvis Daktaras.” 
Todėl aš čia padarysiu p. 
Slabuškai keliatą pastabų, 
kurias jis gal priims neigno
ruodamas.

I Visų pirma, realus gyve
nimo vaizdas neturėtų but 
iškraipomas, o tamsta, p. 
Slabuška, gal ir nesąmonin
gai, mokini autorių, kad jis 
turėjo sukurti ne realų vei
kalą, bet sintetišką. Aš pa
klausiu, kuris skonis tams
tai geriau patiktų, jei para
gautum tikrą kumpį ir iš 
vaško nulipdytą?

“Lietuvis Daktaras” irgi 
butų tik kumpis iš vaško, 
jeigu jis butų parašytas pa
gal tamstos receptą.

i Tamsta sakai:
“Autorius turėjo užbaigti 

jį antruoju veiksmu, tuomet 
butų išėjusi trumpa, įspū
dinga drama. Bet trečias ir 
ketvirtas aktai išsivysto į 
komediją ir sugadina pir
mąją veikalo dalį, kurtoje 

I WHEREAS, the territorial 
: integrity of this small Republic 
;of Lithuania is being violated 
j by the Third Reich through 
j force and intimidation, and 
į WHEREAS, the Third Reich 
has been consistent in its viola

tions of international treaties 
contrary to the pledges solemn
ly given by the German Govern
ment to the World; now there
fore be it

RESOLVED, that the United 
(States Government through its 
representatives in Congress 
assembled, the President of the 
United States and the State 
Department, condemn the ac
tion of the Third Reich in vio
lating the territorial integrity 
of the Republic of Lithuania; 
and be it further

RESOLVED, that the Presi
dent of the United States 
through the State Department 
denounce any treaties for trade 
that we may have so that no fi
nancial benefit shall accrue to 
the Third Reich for further op
pression of the free peoples.

Respectfully submitted by 
the Resolution Committee of 
the above stated organizations.

John .1. Green, Nellie Vaisa, 
John Dvareckas, J. Burokas.

WORCESTER, MASS.
Trys sroves minėjo Lietuvos 

nepriklausomybę atskirai.

Lietuvos nepriklausomy
bę čia minėjo net tris lietu
vių grupės. Visur žmonių 
buvo daug prisirinkę. Tik 
ketvirtoji grupė nuo Endi
cott st. šįmet nerengė minė
jimo.

SLA. vajus tarp worces- 
teriečių neina taip gerai, 
kaip turėtų eiti. O Worces- 
tery plati dirva, yra apie 10 
tūkstančių lietuvių, todėl tu
rėtų sektis geriau.

Šios žiemos sezoną čia 
daug veikė Aušrelės Cho
ras; jis turėjo keliatą pa
rengimų ir visi buvo pasek
mingi, mat, Worcesterio lie
tuviai gerai atsimoka auš- 
riečiams už jų netingėjimą 
veltui pasirodyti ir sudai
nuoti po keliatą dainų įvai
riuose parengimuose, o jii 
nenuilstantis mokytojas Jo
nas Dirvelis visada gerai 
ehorą sumokina dainuoti 
liaudžiai mylimas daineles.

Vargo Sūnūs.

reiškiasi drama. Komedija 
su drama nesiriša.”

Visų pirma reikėtų išaiš
kinti, kas yra pati drama. 
Senovės graikai “drama” 
vadindavo tautiškos veiklos 
dailę, susidedančią iš links
mų ir liūdnų judėsiu bei ge
stų. O kad butų galima at
skirti liūdnuosius sąjūdžius 
nuo linksmųjų, tai vieni pa
vadina tragedija, kiti — ko
medija. Vadinasi, komedija 
ir tragedija yra kilusios, ar
ba, geriau pasakius, pri
klauso dramai. Todėl tams
ta klysti sakydamas, kad 
komedija su drama nesiri
ša.

Taip pat klaidingas yra 
tamstos pasakymas, kad an
trame akte numiręs vyras 
prisikėlė iš numirusių, nes 
visi kiti matė ir suprato, 
kad tas vyras nebuvo numi
ręs. tik apalpęs. Tvirtinti, 
kad daktaras tame veikale 
išsineša negyvą vaiką, taip
gi netikslu, nes ištiktųjų 
vaikas nemiršta, tik jo mo
tinai mirus daktaras pasi
ima jį auginti, ir vėliau tam 
pačiam veikale tas vaikas 
pasirodo jau užaugęs.

Ona Davgin.
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Žmonijos Likimas. MAKSIMO GORKIO ERŠKETKEL1S

—Labas vakaras, tėve 1 
Kur taip maršuoji?

—Einu velnio advokato 
jieškot, Maike.

—Velnio advokato?
—Jessa!
—O ką toks advokatas 

reiškia?
—Matai, vaike, ir tu ne 

viską žinai. Velnio advoka
tas reikalingas, tam, kad 
Lietuva gautų nors vieną sa
vo šventąjį.

—Ištikiu, tėve, aš nelabai 
tą suprantu. Man rodos, kad 
norint ką nors pakelt į šven
tuosius, turėtų but to šven
tojo advokatas, o ne velnio.

—Prie šito biznio, Maike, 
advokatų reikia visokių. Vi
sų pirma reikia surasti dva
sišką asabą, kuri tiktų į 
šventųjų stoną. Lietuvoj jau 
yra surastos dvi tokios asa- 
bos. Tai jo celencija vysku
pas Giedraitis ir vyskupas 
Matulevičius, ar kaip ji ten 
vadina.

—Tai kam da reikia vel
nio advokato?

—Veidiminut, Mail>e, aš 
da nepabaigiau. Vyskupą 
Giedraitį anas šventas tėvas 
buvo jau pabagaslovinęs 
kaip nešlektą žmogų, o kas 
tokią bagaslavenstvą gauna, 
Maike, tai jau su viena koja 
jis stovi dangaus karalystėj. 
Taigi ir Giedraičio celenci
ja jau buvo bežergianti per 
švento Petro slenkstį, ale 
pasidarė kažin koks mistei- 
kas ir jis buvo nustumtas at
gal. Taigi dabar reikia iš 
naujo baderiuotis ir daryti 
naujus ekšpensus.

—O kam tie ekspensai?
—Ogi velnio advokatui 

apmokėti. Tu žinai, kad 
koks advokatas nebūtų, o 
pinigų jam vis reikia. O čia, 
Maike, vieno advokato da 
neužtenka. Reikia ir kito
kių. Iš viso reikalingos net 
trys komisijos. Vieną iš jų 
paskiria šventas tėvas, kad 
apsvarstytų, ar musų vysku
pas tinka į šventųjų kompa
niją. O kitą komisiją turi 
paskirt Lietuvos kunigai; 
jos biznis yra išparodyt vi-, 
sus gerus vyskupo darbus. O Į 
trečią kumisiją turi sudaryt 
velnio advokatas, Maike. 
Lotiniškai jis kitaip vadina-, 
si, ale jis vistiek velnias. Jo

rus sumanymus. Juk rojuje 
buvo labai gerai žmonėms 
gyventi, ale įlindo velnias ir 
viską suspoilino. Todėl ir į 
šventųjų stoną žengiant rei
kia su piktąją dvasia rokun- 
dą turėti.

—Tai vis, tėve, prietarai, 
daugiau niekas. Dėl to apsi
švietę žmonės ir šalinasi nuo 
bažnyčios, kad ji laikosi vi
sokių prietarų.

—Na, tai ir gudbai, Mai
ke, ba aš neturiu čėso.

SOVIETAI NIEKO NE
PAISO.

“New York Times” ko
respondentas Duranty šią 
sąvaitę telegrafuoja iš Mas
kvos:

Nedaug rusai paiso apie 
tai, kas dedasi Europoj. Jie 
nesėdi naktimis be miego ir 
nelaiko kabineto posėdžių. 
Ju premjeras Viačeslavas 
Molotovas ramiai sau žu
vauja. Kas darosi su Graiki
ja, Rumunija, Bulgarija ar 
Danijos Šlezvigu, rusams 
nelabai rupi.

VOKIETIJOJ BUS FAŠIS- 
TINAMI VISI VAIKAI.
Pereitą sąvaitę Hitleris 

paskelbė patvarkymą, kad 
visi Vokietijos vaikai, ber
niukai ir mergaitės, nuo 10 
iki 18 metų amžiaus turi bū
tinai prigulėti pri? “Hitlerio 
Jaunimo” organizacijos, 
kur jaunuoliams skiepija
mas fašizmo “mokslas.” Po 
to berniukai turės išbūti po 
6 mėnesius darbo brigadose 
ir po du metu armijoj.

Ateities įvykius dengia 
1 nežinia. Toji nežinios tamsa 
lyra storesnė ir neperma- 
tomesnė už visas paslaptin
gas uždangas, kurios dengia 
žmogaus darbus ir įvykius 
praeityje.

Filosofai ir mokslininkai 
daug kaitų yra bandę bent 
tiuputį pakelti šią neperma
tomą uždangą ir įžvelgti į 
ateities miglotus įvykius. 
Vieni žmonijos ateitį mato 
tamsią, o kitiems ta ateitis 
atrodo šviesi, kaip diena, 
kur žmogaus dvasia laimi 
vieną pergalę po kitos.

Amerik iečių geologas 
Brad Įėjus savo pranašavi
muose apie žmonijos ateitį 
remiasi gamtos ritmika—vi- 

!sų įvykių perijodiniu pasi
kartojimu.

Su praeitimi, sako Brad
ley, nebėra ko kita veikti, 
kaip tiktai ją tirti, kad butų 
galima dalyti išvadas atei
čiai. O toji praeitis rodo, 
kad kiekviena būtybė žemės 
paviršiuje nueina tam tikrą 
raidos ciklą—iš pradžių yra 
jauna, paskiau paauga, pa
sensta ir pagaliau grįžta at
gal į žemę. Ištisos giminės ir 
kiltys eina tuo pačiu keliu. 

I Žemės suakmenėjusiuose 
'sluoksniuose kiekvienas ga
li išskaityti, kad jau daug 
kartų sužydusios ir vėl žu
vusios įvairių augalų ir gy
vių dinastijos. Giminės ir 
veislės, kurios jau kartą že
mės paviršiuje buvo negin
čijamomis valdovėmis, vie
na po kitos išmiiusios. Nes 
viskas, kas yra kilęs iš dul
kių, į dulkes turi ir pavirsti.

Visti kitų būtybių tarpe 
žmogus yra gražiau s i a s 
žiedas, bet jo giminė jau 
pradeda rodyti atoslūgį. 
Daugelis primityviškesnių 
žmonių giminių mums be
žiūrint greitu tempu išmirš
ta, arba jau yra išmiiusios, 
kaip ",av., Vidurinėje Ame- 
riko: majų giminė ir Aust
ralijoje — tasman iečiai, 

i Žmogus palengva netenka 
vieno po kito savo galių. Jo 
akys nebemato tai]) gerai, 
kaip senovėje. Jo klausa ne
bėra tokia aštri, kaip se
niau. Žmogaus nosį galima 
vadinti beveik nebereikalin
gu gumbu veido viduiyje, 
kuri nebevaidina jokio di
desnio vaidmens žmogaus 
gyvenime. Ir jo rankos kas 
kart darosi silpnesnės, o 
dantys darosi tikru nemalo
numų šaltiniu ir apsunkini
mu, nes jie nuolat serga.

Savo dvasine jėga žmo-

greitai dingtų iš šio pasau
lio. Jei šis instinktas staiga 
pražūtų — žmoni ia neišgy
ventų net iki šio šimtmečio 
galo. Tautoms, kurioms šis 
dauginimosi ir veisimosi in
stinktas pradeda mažėti, jau 
laikas tai sustabdyti, kad 
neprarastų vietos kitų tautų 
tarpe. Motinos instinktas, 
kuris nervų raidos istorijoje 
gyvoms būtybėms pasirodė 
labai vėlai, žmoguje igijc 
savo skaisčiausią išvaizdą. 
Visuomeninis instinktas, pa
skutinis iš visų žmogaus įsi
gytų instinktų, yra pagrin
das, kuriuo remiasi visa 
žmogaus kultūra.

Žmogaus giminė, tęsia 
Bradlejus. nugrims nežino- 
mybėn, bet žymiai kitaip, 
negu kitos žemės paviršiuje 
gyvenusios giminės. Žmo
gus yra apdovanotas suge
bėjimu suprasti tas jėgas, 
kurios raidos eigoje veda jį 
prieš išsigimimą. Kaip tik 
tat įgalins žmogų kurį laiką 
susitarti su tomis naikinan
čiomis jėgomis, bet nugalėti 
jų jis vis dėlto neįstengs.

Milžiniškieji ropliai dino
zaurai ir panašus į vėžius 
trilobitai žemėje gyveno ne
palyginamai ilgesnį laiką, 
negu žmogus. Savo gyveni-1 
mo metu jie pasiekė aukš
čiausio išsivystymo laipsnį, 
lyginant juos su kitomis gy
vomis būtybėmis tuo metu, 
ir buvo užėmę žemės valdo
vų padėtį. Bet, kokie jie bu
vo galingi savo žydėjimo 
metu, tokie pat silpni jie pa
sitraukė iš gyvenimo scenos, 
kai išmušė likimo knygoje 
parašytoji valanda. Likimo 
vėjas žemėje vis tebepučia ' 
ta pačia kiyptimi, bet žmo
gus yra pirmasis jurininkas 
likimo juroje, kuriam leista 
pačiam Valdyti vairą ir 
plaukti jo norima kryptimi. 
Ir vis dėlto jis, pagaliau, tu
rės sustoti prie to paties 
kranto, kur sustojo nesu
skaitomos giminės, gyvenu
sios prieš i jį.

Bet Bradley Ii u d naši 
pranašavimus kiti moksli
ninkai nuginčyja. Jie sako 
nesą pagrindo žmogų laiky
ti tokiu padaru, kuris eina į 
degeneraciją ir išnykimą. 
Visi pojūčiai nėra vienodai 
gerai išvystyti nei vienam 
gyviui. Jei šuo visų labiau
sia naudojasi uosle, kuri yra 
labiausia išsivysčiusi, katė 
—savo nepaprastomis aki
mis, tai žmogui visų stip
riausias yra jo protas, kuris 
kiekvienu momentu jam pa-

vaizdas: pusiau apskritime, tarp sidabriš
kai apšviestų medžių jaudinasi liesas, ne
didelis šventikas, o prieš jį stovi ilga val
katos figūra kareivio rudine, su nešvaria 
kuprine ir su plačiu “brylių"—ukrainietiš- 
ka skiybėle iš kviečių šiaudų—rankoje.”

GROVŲ TOLSTOJŲ VIRTUVĖJE.
Maksimas Gorkis labai norėjo pamatyti 

“gyvenimo mokytoją”—Levą Tolstojų.
Tarnaudamas svėrėju vienoje Žemuti

nio Naugardo geležinkelio stotyje, M. Gor
kis kartu su keliais savo draugais sumanė 
įsteigti anuo laiku buvusią madoje žemės 
ūkio koloniją.

“Kolonistai” nutarė prašyti Tolstojų že
mės ir “moralinės paramos” — patarimo, 
nurodymų.

Maksimas Gorkis pėsčias nuėjo į Mask
vą. kur tuomet gyveno Tolstojų šeima.

Vėliau M. Gorkis, atsimindamas savo 
kelionę pas Tolstojų, pasakojo:

“Sofija Andrejevna pasakė man, kad 
Levas Nikolajevičius išėjo į TroickoSergi- 
jevo vienuolyną. Aš susitikau su ja kieme, 
prie pilnos knygų dėžių daržinės. Ji nuve
dė mane į virtuvę, maloniai pavaišino ka
va su bulka, ir, be kita ko, pranešė, kad 
pas Leva Tolstojų valkiojasi daug “tamsfti 
dykūnų.”

M. Gorkis paliko laišką Levui Tolstojui. 
Šitas laiškas, kurį “visų vardu pasirašė 
miesčionis Aleksiejus Pieškovas,” pateko į 
Levo Tolstojaus rankas ir liko jo archyve.

“Kolonistai” atsakymo negavo, gal but, 
dėl to, kad jie nenurodė savo adreso.

M. Gorkis dar kartą buvo atėjęs į Tols
tojų namus, bet vėl jo nerado. Levas Tols
tojus buvo išvažiavęs iš Maskvos.

M. Gorkis susitiko su L. Tolstojum vė
liau, kai “dykūnas” jau buvo išgarsėjęs 
kaip talentingas ir originalus rašytojas.

“TAI NE RUSIJA, O KIAULYSTĖ.” '
Jieškodamas atsakymo į “prakeiktus 

,” M. Gorkis daug keliavo po 
Rusiją, matė daug įvairiausių žmonių: 

“principinių valkatų.” Jam

(Pabaiga iš pereito num.)
Štai kaip jis aprašo savo susitikimą su 

“šventuoliu.”
“Ateinu tankaus, kvapaus sodo takeliu, 

skaidriai šviečia mėnulis. Takelio gilumo
je — nedidelė pusiau apskrita aikštelė, ir 
ten ant suolo sėdi tamsi figūra.

—Kas čia vėl?
Įtikinamai, kiek tik galėjau, pasakiau, 

kad turiu nenugalimą norą pasikalbėti su 
juo ir tuo tikslu perlipau per sodo tvorą.

—Na, sakyk...
Aš paklausiau jį apie piktybės atsiradi

mą. Šitas senovinis klausimas man tuo me
tu buvo naujas ir kankino mane.

—Ką?—nustebęs pratarė Joanas, taip 
kilstelėjęs galvą, kad net skrybėlė nusmu
ko, ant pakaušio, atidengus sausą pilką, 
man labai gerai pažįstamą kaimo šventi- 
kėlio veidą. Man atrodė, kad aštriame jo 
piktu dkių žvilgsnyje virpa išgąstis.

—Tu kas esi, kareivis?
—Ar tamstai ne vis tiek kas.
Pataisęs skrybėlę, jis ėmė kalbėti pus

balsiu. griežtai, beveik piktai:
—Kas tave šito išmokė? Tave pasiuntė 

pas mane—manęs gundyti. Tu—persiren
gęs studentas. Atsiklaupk, melskis. Atgai
lauk, pasakyk man, kur tu tai girdėjai.

•Iš ko?
Aš užpykau. Mane traukė prie jo nepa

prastas smalsumas ir ne noras rungtis su 
juo proto jėga. Mane po žemę suko abejo
jimų viesulas. Abejojimai plėšė širdį į ga
balus; nuo jų ledėjo mano protas.

Aš vaikščiojau tarp žmonių pusiau ak
las, nesuprasdamas jų gyvenimo prasmės, 
jų kančių. Aš, beveik kaip beprotis, stebė
jaus jų bukaprotiškumu, žiauiumu.

Nerasdamas niekur atsakymų ir aštrius 
klausimus, aš buvau savo bejėgumo pri
slėgtas. O tie klausimai piaustė mano 
sielą.

Visa tai pasakęs jam, aš paklausiau:
—Kokią tamsta turi teisę žiūrėti į mane klausimus,” 

su panieka ir taip grubiai elgtis? P
—Sėskis, avele paklydėle,—tyliai tarė “šventuolių, 

jis, nusiėmęs skrybėlę, suglostęs plaukus teko susidurti ir su vadinamaisiais “nihi- 
ir brūžinėdamas kojomis žemę. listais,” kurie dėl tam tikrų idėjų buvo is-j

Tai, ką aš pasakiau, tur but, kiek palen- įsižadėję turtų ir luominių privilegijų.
kė jį mano pusėn. Maikope policija sulaikė M. Gorkį kaip

Sodo gilumoje, ten, iš kur aš atėjau, ju- /‘perėjūną.” Ji-.
dėjo juoda figūra. Joanas ilgai žiurėjo 
ten, pridėjęs ranką prie akių. Paskiau, pa
dėjęs savo lengvą ranką man ant peties, 
ėmė piktai kalbėti:

—Šituos klausimus sprendžia bažnyčia 
ir ji išsprendė juos. Ne tavo reikalas tokius 
klausimus liesti. Ne tavo... Kas tu esi? Vis 
tiek kas tu bebūtum, tu esi Viešpaties ver
gas, bet jokiu budu lie klausinėtojas... Tu 
Jo vergas! . , „

Mėnulis kilo vis aukščiau. Sode darėsi 
vis šviesiau, ir aš mačiau, kaip šventiko 
netankios barzdelės plaukai juda ant žan
dikaulių ir kad jo lupos dreba.

Iš šalies žiūrint, tur but, buvo keistaš

Jį kvotė žandarų karininkas.
—Kodėl vaikščioji?
—Noriu pažinti Rusiją,—atsakė Mak

sim Gorkis.
Žandarų karininkas, pažiūrėjęs j Gorkį 

tarė: , "
—Tai ne Rusija, o kiaulystė!
M. Gorkio “erškėčių kelias” pasibaigė 

Kaukaze, Tifliso mieste.
Čia 1892 m. rugsėjo 12 d. “Kaukazo”, 

dienraštyje pasirodė jo pirmas apsakymė
lis “Makaras čiudra.”

Kepyklos darbininkas Aleksiejus Pieš
kovas tapo rašytoju Maksimu Gorkiu. ■ < 

“L. Ž.” S.

UŽMUŠĖ 8 POLICI
NINKUS.

Pereitą subatą nedide
liame Ramdurgo miestely 
(Indijoj) apie 1,000 žmonių 
užpuolė kalėjimą, užmušė 8 
policininkus bei kalėjimo 
sargus ir paleido kalinius.

gus dar ilgai kovos su tomis 
galiomis, kurios jį silpnina 

i ir veda į išsigimimą. Nors 
karai ir ligos naikina žmoni
ją, bet žmogus dabar daugi
nasi daug greičiau, negu bet 
kuris kitas žinduolis gyvis. 
Žmogaus vaikai yra visų 

[silpniausi iš visų naujagi
mių žemėje, bet labai rūpes
tinga ir išmintinga priežiū
ra, lygiai kaip ir didelė mei-

deda. Protas kai]) tik labai 
gausiai atsveria akių, uoslės, 
ausų ir kitu pojūčių aštrumo 
trukumą. Kaip tik dėl' nepa
prastai išlavėjusio proto 
žmogus yra užėmęs valdovo 
padėtį žemėje.

Nėra pagrįstas taip pat 
manymas, kad žmogus ne
tenka fizinės jėgos. Sporti
ninkai gerai žino, kad musų 
laikais yra sumušti visi se-

biznis yra surinkti visus blo
gus vyskupo darbus ir paro
dyt šventam tėvui, kad mu
sų vyskupo į šventuosius ne
priimtų.

—Tai kam tu tokio advo
kato jieškai, tėve? Juk jis 
gali sugadini visą reikalą.

.—šiur, Maike, kad gali. 
Ale nieko nepadarysi, nes 
pats Dievas tokį parėtką ant 
svieto užvedė, kad visur turi 
hm zlydukas ir gadinti ge-

TROKU STREIKIERIAMS 
MOKĖS PO $10.

Trokų vežikų unija Rhode 
Island valstijoj nutarė mo
kėti streikuojantiems trok- 
manams po $10 pašalpos į 
sąvaitę.

KONFISKAVO AUSTRI
JOS KATALIKŲ TURTUS

Naciška valdžia Autrijoj 
konfiskavo Romos katalikų 
bažnyčių turtus, kurių vertė 
apskaitoma į $100,000,000.
KUNIGU CELIBATAS.

i —Išaiškinta kunigų bepalystčs is- 
puolimas. Šių knygų turėtu ‘perukui- 
torija, pasekmės ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterjs, 
dukterjs ir mylimosios nepapultų j 
tokių kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. . 25c.

lė, kurią žmogus savo kūdi
kiui rodo, padeda šiems silp- 
niems sutvėrimėliams išaug
ti ir įgyti jėgą. Žmogaus su
gebėjimas prisitaikinti prie 
naujų aplinkybių, jo iki šiol 

. nepralenktas dvasios aštru
mas ir išradėjo talentas dar 
ilgai užtęs žmonių giminės 
mirtį.

Ir vis dėlto, sako Brad
ley žmoguje jau matyti iri
mo žymės. Mums nėra nei 
menkiausio pagrindo galvo
ti, kad žmogaus kūnas galė
tų toliau vystytis teigiama 
kryptimi. To mes galime 
laukti tik iš jo dvasios, iš jo

nujų kultūrų pasiekti rekor
dai. Stipresnis traukimas 
grįžti atgal prie gamtos vis 
labiau padidina žmogaus 
jėgą ir pakeičia jo gyveni
mo būda, o taip pat ir mais- 

i tą. Prisiminkime tik sodų 
miestus, sportą, turizmą ir 
naujuiu laikų maisto refor
mas. Visa tai į tautų kultū
ras įnešė naują gyvenimo 
džiaugsmą ii" pagyvėjimą. 
Likimo keliai gali pasikeisti 
tautose, kurios eina žmoni
jos- priešakyj?, Juet pačios 
žmonijos, bent numatomoje 
ateityje, dar niekas ne
įstengs sunaikinti.

smegenų. Šitai]) šviesiai apie žino-’
Žmonių giminę palaiko ir,nių ateitį pasisako anglų 

saugo sveiki instinktai, ku-Į astronomas Džemsas. Jo ap- 
Iriuos žmogus paveldėjo iš,skaičiavimu, gyvybė žemės 
savo senųjų protėvių. Visų paviršiuje dar galės išbūti 
instinktų priešakyje yra sa- ištisą bilioną metų. Kadangi 
visaugos ii- dauginimosi in-j ligšiolinės gyvybės amžius 
stinktai. Jei dauginimosi in- yra maždaug tūkstantis mi- 
stinktas pradėtų dingti žino- lionų metų, tai gyvybei lie- 
nių giminėje, aišku, žmogus ka dar tūkstantį kartu dau-

giau laiko. Jeigu žmonijos 
amžių sako turint vieną mi- 
lioną metų, tai žmonija at
eityje dar galės gyventi mi- 
lioną kartų ilgiau.

Džemsas sako, kad prieš 
mus atsiveria beveik begali
nės galimybės ir viltys. Mes 
gyvename dar tik pačioje 
žmogaus gyvenimo pradžio
je. Mes esame įėję į gyveni
mą tik vos vos gyvenimo 
aušrelei auštant, o 'prieš 
mus dar tebėra ilga ir graži 
diena. Musų tolimieji įpėdi
niai, jei jie iš savo ilgo am
žiaus antrojo galo pažvelgs 
atgal, musų dabartinį laik
metį laikys pasaulio istori
jos miglotuoju rytu. Dabar
ties žmonės jiems atrodys 
lyg šešėliai, kurie supa did
vyrių pavidalus, kurie ver
žiasi pirmyn pro nežinios, 
klaidų ir įtarinėjimų prieta
rų tamsumas, kad surastų 
tiesą, suvaldytų gamtos jė
gas ir tobulintų gyvenimą, 
kuris yra žmogaus vertas. 
Mus dar perdaug supa ryto 
miglos, kad mes galėtume 
suprasti, kokį gyvenimą ma
tys musų palikuonys, kaip 
bus jau išaušusi diena. Vis 
dėlto mes nujaučiame, kad 
tada žmogaus žinojimas bus 
daug didesnis, negu dabar. 
Bus nugalėtos ligos, o gal 
but ir mirtis, o žmagaus gy
venimas bus nepalyginamai 
geriau įrengtas.

Bet Džemsas sako, kad 
kiekvienas iš musų yra atsa
kingas dėl žmonijos toli
mesnio likimo, nes mes esa-

ir dedam pagrindus tai ne
išsivaizduojamai ilgai žmo
nijos ateičiai.

“L. U.”

Žemajčiun Dejvė
More ir Kiti Cuda.

Metai po metų vis labiau 
nyksta liaudies senieji pa
pročiai. Jau dabar retai kur 
pastebimi Užgavėnių karna
valai, kurie senesniais lai
kais su dideliu atsidėjimu 
būdavo rengiami.

Tos senovės Užgavėnių 
karnavalų “More” prisimi
nimas vienas beliko. Šiaulių 
“Aušros” muziejuj, parašy
tas žemaitiška rašyba. “Mo
lės” testamente, tarp kitko, 
sakoma :

“Aš, esmi Morė, Dejvė 
linksmijbjun, Dejvė kai ne
vali. Žiloje senovėje pradė
jus pavasarj metuj reijkštijs 
vijraj iš medjokljun ir ka- 
rjun skubej grinždavo nu- 
min, kad apsunkintji viso- 
kju, grobju, pavasaj patvi- 
nej nesutrukdijtum jun 
keljonės.

“Vijrams grinžus numin, 
numiškjuse kildavo didelis 
džjavgsmas ir prasidėdavo 
linksmijbjun lajks, km's 
tensdavosi kėlės sanvajtes, 
kol majsta išteklis neišsek- 
dava. Tad linksmijbjun laj- 
kan sekė badavima lajks. 
Abu šiudu lajku turėja savas 
dejnas. Pirmasis bova skir
tas linksmijbjun dejvej, va
dinamai Morė, antrasis —

mė tie, kurie projektuojam dejvej, badavima, Gavėna. gas.

Gavėna bova ne vijn alkį, 
badavima, bet ir atgijimą ir 
atsinavjinima dejvė.

“Morės vardas inra pada- 
rijtas iš mirų, mirti, ka j p ir 
jam giminingi; miltingas, 
maius, mare, moraj, morijo- 
nas. ’ 1 t

“Gavėnininkams ir Mūri
ninkams susitekus invijkda- 
vo muštijnės, kur joūse mū
rininkai tapdavo nugalėtų, 
dejvės Morės munkąs iš jun 
atimamas ir vežamas- ant 
kalną sudeginti.”

Morė Žemaitijoj Užgavė
nių dieną baltu arkliu vežio
jama po miestą. Morės pa
lydovai jieško ir medžiagi
nės naudos.

Jie turi prisitaisę tam tik
rą dėžutę, į kurią stengiasi 
pasirinkti .pinigų iš mieste
lėnų. Baigę karnivalą, daly
viai už surinktus pinigus 
perka gėrimus, užkandžius 
ir linksminasi.

Tokie karnavalai kaip 
kasmet, taip ir šįmet buvo 
Palangoje, Kretingoje, Dar
bėnuose, Salantuose, Plun
gėje ir kitose vietose. t

Suvalkijoj Morės karna
valai beveik visai nežinomi. 
Užgavėnės “atšvęnčiamos” 
blynais. Tik pasakose užsili
ko atsiminimai apie “Kana- 
pinską” ir “Lašinską.”
RADO PAPIAUTĄ NUO

GĄ VYRĄ.
New Yorke, prie Fifth 

avė., užpereitą nedėldienį 
buvo rastas savo aparta
mente paplautas William 
Suthpin. Lavonas buvo nuė
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Naujienos iš Kanados
I (3) Reikalaujame, kad 
Lietuvos vyriausybė greitai 
prisidėtų prie didžiųjų de- 

imokratinių valstybių ir

WINNIPEG, MAN., 
CANADA.

Protesto rezoliucijos.
Balandžio 2 d. Winnipe- stengtųsi sudaryti bendrą 

go ir apylinkės lietuviai bu- demokratinių valstybių blo- 
vo susinnkę į masinį nutiri- kg prješ nacių grobimo poli-vo susirinkę į masinį mitin- ] 
gą Lietuvių kliube, to kliubo tfka. 
reikalų aptarti. Susirinkime 
dalyvavo visos vietinės or
ganizacijos. Bendro fronto 
komitetas buvo pranešęs 
Winnipego ir apylinkės H - 
tuviams, kad mitinge bus 
svarstoma ir Lietuvos nepri
klausomybės gynimo reika
lai, ir kad bus siunčiamas 
Lietuvos valdžiai protestas 
dėl nusileidimo Hitleriui.

Susirinkimą atidarius, 
drg. K. Beniušis buvo pa
kviestas pakalbėti. Jis trum
pai apibudino dabartinę 
Lietuvos padėtį, nušviesda
mas kaip Smetonos tauti
ninkų valdžia atsižadėjo 
Vilniaus, ir kaip dabar be 
jokio pasipriešinimo, nesi- 
šaukdama pagelbos iš di
džiųjų demokratinių valsty
bių, atidavė Klaipėdą Vo
kietijai. Klaipėdos atidavi
mas gręsia net ir visai Lietu-

(4) Atsisteigns koalicinei 
Lietuvos vyriausybei, mes 
Winnipego ir apylinkės lie
tuviai pasižadam remti ją 
visais galimais budais, kaip 
moraliai tai]) ir materialiai.

Tad šalin fašizmas! Lai 
gyvuoja demokratija!

Komitetas: K. Beniu šis, 
J. Martinonis, A. Petronis.

yra nedidelis

Detroito Saliuninin- 
kai Nusigando.

Valstija nori uždaryti čia

kė M ak-Į

Į Gorki

įasibaigė Į 

vaukazo" 
psakymė-

i jus PieŠ- 
irkiu. ■

KOKIA ŠALIS 
YRA ALBANIJA
Albanija

kraštas ir turi tik apie 1 mi-
lioną gyventojų. Iš vienos 
pusės guli Jugoslavija ir 
Graikija, b iš kitos—Adri
jos jura. Už tos juros, už ko
kių 50 mylių, guli Italija. 
Taigi, italai per])laukė per 
jurą ir užėmė vyriausius Al- 

___ _______ banijos miestus.
vos nepriklausomybei pavo-l Seniau Albanija prigulė- 

Kalbėtojas pareiškė j jo Turkijai ir todėl jos gy- 
ucu vokia nuomonę, kad ventojai išpažįsta Mahome- 
Smetona su savo tautiniu- to tikybą. Jie kalba skipeta- 
kais ir nauju karininkų blo- i’U kalba ir patys save vadi- 
ku susitarę gali net ir visą na skipetarais, tai]) kaip 
Lietuvą prijungti prie Vo- ’nes vadinam save liet’u- 
kietijos ar Lenkijos, kad tik viais. Tačiau jų kalba pri
gavę ir savo šalininkus ap- klauso indo-europiečių kal- 
saugojus nuo praradimo vai- bų šeimynai. Jų šalis labai 
džios vietų. Lietuvos nepri- kalnuota ir žemė dirbama 
klausomybė tegali būti iš-, tik tarpkalnėse. Pramonė ir 
gelbėta ‘tik koalicinės vai- ūkis atsilikę; žemėje yra 
džios sudarymu. Todėl buvo aliejaus ir kitokių turtų, bet 
įneštos dvi rezoliucijos. Vie- jie mažai^ naudojami, neiš- 
na rezoliucija buvp patiek- vystyti. Kraštas buvo ltali- 
ta anglų kalboj dfg. P. Gu
tausko ir vienbalsiai buvo 
priimta pasiųsti Kanados 
valdžiai, prašant daryti in
takes kaip Lietuvos taip ir 
kitų mažų v tautų nepriklau
somybės apsaugojimui ir 
neparduoti kariškos me- ...
džiagos agresingoms šalims. JU dienų su savo naujaginiu 
Antrą rezoliuciją, Lietuvos turėjo Degti Graikijon. 
prezidentui A. Smetonai ir . 
jo valdžiai, patiekė drg. J. juros, 
Martinonis. Ji i 
vienbalsiai priimta.

Pasiuntimui rezoliucijų ir liuoti.

jum.
net tokią nuomonę

jos įtakoj, nes karaliukas 
Zogu buvo prisiskolinęs Ita
lijoj pinigu ir vis prašė dau
giau paskolų. Jis turėjo ve
dęs jauną Geraldiną Apolo- 
nytę. vengru kilmės grafai
tę. Dabar ji susilaukė pir
mutinio kūdikio, ir už dvie-

vijn alkį, 
tgijima ir 
ė. .
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i, kajp iv 
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valą, daly-1 
is pinigus 
jžkandžius

valai kaip 
šįmet buvo 
ngoje, Dar- [ 
tose, Plun-1 
tose, i i I 
arės kaina- f 
.i nežinomi. Į 
vengiamos“ Į 
tkose užsili-1 
įpie “’Kana- 
nską.”JTĄ NUO- RĄ.
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nedėldieni 

,vo aparta-1 
is William r 
iŠ buvo nuo-

Nors Albanija guli prie 
, tačiau laivyno netu- 

irgi buvo ’"ėjo; buvo tik 4 motorinės 
valtys pakraščiams patru- 

". Armija turėjo tik 5 
jų paskelbimui spaudoje iš- orlaivius prieš Italijos 5,000 
rinkti šie draugai: K. Be- orlaivių, 
niušis, J. Martinonis, A. Pet
ronis.

Protesto rezoliucija 
Smetonai.

Mes, Winnipego ir apy
linkės lietuviai darbininkai, 
susirinkę į masinį mitingą, 
balandžio 2 d.. 1939 m.. Lie
tuvių Kliube, 240 Manitoba 
avė., ir apsvarstę Lietuvos 
nepriklausomybė! dabarti
nę padėtį, konstatuojam, 
kad mes jau nekartą reika
lavome iš prezidento A. 
Smetonos sudalyti koalicinę 
vyriausybe iš visų demokra
tinių partijų, bet Smetonos 
valdžia musų ir viso pasau
lio lietuvių reikalavimu iki 
Šiol da neišpildė. Ji ir lo
baus veda Lietuvos nepri
klausomybę į pražūtį. Jau 
sukako metai laiko, kai]) 
musų Lietuvos sostinės Vil
niaus atsižadėjo ir visai ati
davė lenkams, o,dabar suti
ko atiduoti Vokietijai Klai
pėdos kraštą. O tas Klaipė
dos Vokietijai atidavimas 
pastatė į rimtą pavojų visos 
Lietuvos nepriklausomybę.

Tad mes nutarėm pareik
šti griežtą protestą ir reika
lauti :

(1) Kad dabartinė Lietu
vos vyriausybė ir A. Smeto
na kaipo, prezidentas tuo- 
jaus pasitrauktų ir užleistų 
vieta koalicinei vyriausybei, 
susidedančiai iš visų demo
kratiniu partijų.

(2) Taipgi reikalaujame 
ginti Lietuvos nepriklauso
mybę ir žemę visa turima 
jėga, jei Vokietijos arba 
Lenkijos armija kėsinsis ją 
visai užgrobti.

Detroite tarp svaigalų 
biznierių kilo tikra panika, 
nes valstijos legislaturon 
Lansinge tapo įneštas bilius, 
kad Wayne kauntėj, kurioj 
randasi Detroito miesta.s 
butų užtaryta 2,500 saliunų.

Šita įstatymą įnešė valsti
jos senatan republikonas 
senatorius Carl F. Delano ir 
naujas gubernatorius Dick
inson jam pritaria. Šį bilių 
remia da ir svaigalų kon
trolės komisija. Šitas kilius 
reikalauja, kad ant 2,000 
gyventojų butų nedaugiau 
kai]) vienas saliunas. Dau-i 
giau laisnių neduot. Dabar 
vienas Jaisnis duodamas ant 
kožnų 650 žmonių.

Tirščiausia saliunų dabar 
yra Detroito priemiesty 
Mamtramcke, kur gyvena 
daugiausia lietuvių ir lenkų. 
Prie lietuvių bažnyčios yra 
net trįs lietuviškos karče
mos. Iš bažnyčios žmones’ 
tiesiai ir neria į karčemas. O j 
karčemninkai geri parapijų-; 
nys, su kunigu gerai sugyve
na, per šventą Juozapą jie 1 
nupirko jam radiją dovanų 
kaip Juozapui, tai biznis sa- 
liunuoSė eina kaip iš pyp
kės. Dabar gi, jeigu minėtas 
bilius virs įstatymu, tai visi į 
šiue šakumu gaies buv uždą- , Renny Dickson-ą) kufis b"uvo

’ I didelis Hitlerio garbintojas
Reikia pasakyti teisybę, ir jo “Mokslo” sekėjas. Jis 

kad girtuokliavimo įstaigų tikėjo, kad žmogus turi teisę 
yra jau perdaug ir jos yra t,. b.,o tu.- 
perdaug laisvos. Atsidaro iš 
lyto kaip 7 ir stovi atdaros 
iki 2:30 ryto. Žmonės tenai 
netik gėrė, bet ir šoko, ro- 
mansavo ir ant galo kažin 
kuo baigdavo.

Todėl svaigalų kontrolės 
komisija reikalauja, kad 
naujas įstatymas butų “su 
dantimis:” jeigu saliunus 
uždarius atsiras “spykyzes,” 
tai šitokių vietų lankytojai 
turėtų but baudžiami pini
gais ir kalėjimu. Kas tik bus 
sugautas geriant svaigina
mus gėrimus aptiekoj, resto
rane, šokių salėj ar kitokioj 
vietoj, kur neturės svaiga
lams laisnio, tas turės but 
tuoj areštuojamas ir bau
džiamas.

Detroito Lietuvis.

Kur Žmogaus Gyvybė Reiškia Tiek, Kiek Musės

Šis vaizdelis parodo Brooklyno gatvę. Didelės kompanijos trokas su gazolinu pervažiavo 
vaiką ir važiuoja sau tolyn, tartum nieko nebūtų atsitikę. Vaizdelio apačioje, iš kairės, ma
tosi vaiko lavonas gatvėj.

Dicksoną.
Jis buvo Hitlerio garbinto-. 
jas ir nešiojosi jo atvaizdą.

Pereitą sąvaitę St. Louiso 
; mieste federaliniai agentai 
nušovė banditą ir kidnaperi šitie sahunai gales but uzda- > R i ‘ ,

Slovaku Sostinės Vaizdai.

>•*>»

State Theater square, heart of Bratislava

Slovakija -pirma buvo Čekoslovakijos respublikos dalis. Bet 
naciški kunigai (kun. Illinka ir kiti) pradėjo reikalauti 
"nepriklausomybės. Kai respublikos valdžia vieną kunigą 
norėjo užtai areštuoti, tai tas išdavikas pabėgo pas Hitlerį 
ir pradėjo "visos tautos vardu” prašyti "pagalbos” slova
kams. Hitleriui to tik ir reikėjo. Jis tuoj atpiškėjo su “pa
galba” ir paėmė Slovakiją savo “globon.” šis vaizdelis pa
rodo Slovakijos sostinę Blatislavą. Viršuje matosi Teatro 
Aikštė, o apačioje gatvė, vadinama Židovska ulica.

I BOVELNC3 AGEIiT'JI 
KIRVIU Į KAKTĄ.

i Tauragės apskr., Lauku
vos vrls., Aukso’iškių kaimo 1 
pAvento as V. Tekorius nu
važiavo i Tverų valsčių pas 
E Ratkiėnę siūlydamas jai 
riikti bovclno" drobei austi. 
Prs Ratkiėnę Tekorius rado 
jos kaimyną J. Klonovškį su 
l uriuo Tekorius tuojau pra
dėm baltis, o vė’iau ėmė ir 
muštis. Pradeię muštis kam- 
baiy, išsirito lauk ir mušty
nes tęsė kieme. Kažkur Klo- 
novskis sugriebė kirvi ir jį 
sviedė i Tekorių. Kirvis Te
koriui pataikė į kaktą ir jį 
sunkiai sužeidė.

Apygardos teismas Klo- 
rovski nubaudė ketvertais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

K'onovskis padavė skun
dą Rūmams, bet Rūmai jo 
skundą atmetė.

Nušovė Kidnaperi\SUTEIKIME PAGALBĄ KOVOTOJAMS 
Dicksoną. i UŽ DEMOKRATIJĄ ISPANIJOJ.

Didvyriškai kovojo Ispa-lietų.
nijos žmonės prieš fašizmą.; Šiuo tarpu lietuvių komi- 
Jiė kovojo už laisvę, už de-. tetas lupinasi užlaikymu 
mokratiją. Bet jų spėkos bu-'Juozo Sakalausko, kuris bu
vo persilpnos atsilaikyti vo sužeistas Ispanijoj, o da- 
prieš fašistiškus užpuolikus bar gydosi New Yorke.
ir jų talkininkus. Fašizmas P 
laikinai laimėjo 
Ispaniją.

Mes, lietuviai, irgi buvom 
labai artimai susirišę su ta 
Ispanijos žmonių kova prieš i-]?1?3’

RADVILIŠKIO DURPYNE 
PRASIDĖS DARBAI.

Radviliškio durpyne kovo 
mėnesy jau pradėjo statyt 
mašinas durpėms kasti. 

(Orui atšilus pradės dirbti 
pilnu tempu. Kalbama, kad

šią.
Tuo tarpu apie Radviliškį 

siaučia influenca.
APSIVEDIMAI.

; Reikalinga pagelba ir ki- 
ir užvaldė tiems lietuviams, kurie grį

žo iš Ispanijos sužeisti. Rei- 
' ‘ _ i pagelba tūkstan

čiams kitų tautų kovoto
ji , kurie dabar sugrįžo 

fašizmą. Mes teikėm jiems Ispanijos.
i pagalbą. ' . Todėl mes atsišaukiame į
Į Ta didvyriška

daryti ir imti kas tik jam pa
tinka, nepaisant kitų skriau
dos nei gyvybės. Jis nešiojo
si su savim Hitlerio atvaiz
dą h- turėjo dą pasirašęs ši- į 
tokią maldą‘Žmonių aky-į Ta didvyriška Ispanijos 
se aš neteisingas ir neturė- i žmonių kova ir ta musų gau
čiau gyventi, bet tavo akyse, i sį pagelba amžinai pasiliks 
O Gyvenime, aš esu teisus. I žmonijos istorijoj.
Tu parodei man kelią, ku-j 
riuo eidamas aš galiu gy
venti.” oj1“ ■

Bet neilgaūjis gyveno. Jis 
buvo vos tiki 27 metų am
žiaus. kaip valdžios agentų 
šūviai užbaigė jo gyvenimą. 
Dabar jie .įieško jo 17 metų 
amžiaus žmonos, kuri visuo- į
met dalyvaudavo su juo pik- ’ kog jr 
tadarybės-e. Valdžios agen-1 ,
tai jo jieškojo jau senai, bet 
vis nesurasdavo. Pagaliau 
buvo pavartota kažin kokia 
moteris, kuri atsivedė jį Į 
restoraną, kur jo laukė gin
kluoti valdžios ’ agentai. 
Kai]) tik jis inėjo,' jie tuoj 
apsupo jį ir išsitraukę pišta- 
lietus sukomandavo: “Ran
kas aukštyn! Mes federali- 
niai agentai!” Dicksonas 
griebėsi už savo revolverio, 
bet nespėjo jį išsitraukti. Su
traškėjo šūviai ir jis sudri
bo. Prie jo rasta 2 užtaisyti 
revolveriai ir didelis peilis 
makštyse.

Bet dabar prieš mus stovi 
kita svarbi pareiga: tai su
teikimas paramos tiems, ku
rie sugryžo iš tos kovos lau
ko sužeisti ir dabar turi gy
dytis.

Keli desėtkai lietuvių, ku
rie buvo nuvykę Ispanijon 

i iš Lietuvos, iš Pietų Ameri- 
• iš kitų kraštų, dabar 

i randasi baisioj padėty Fran- 
įcuzijoj koncentracijos sto
vyklose. Jie prašo, kad mes, 
Lietuvių Komitetas Ispani
jos Demokratijai Gelbėti, 
pasiųstume jiems kiek nors 
pinigų, kad jie galėtų nusi
pirkti maisto, tabako, ciga-

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METU JAUNESN

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda* apie Kristų 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime! 
žinoti kaip raytai apie Kristų susida- • 
t" t" .
vino nuo pagonų paraku apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar ■ 
krikščionys vadina pagonis bedie- |. 
viais. Atrasite kad net Biblija neši- 1 |;a arba 

t no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
j jisai buvo nukryžiavotas.

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

T. J. KUČINSKAS,
3310 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

Pajieškau rimto vaikino arba naš
lio be vaikų, tarp 35 iki 50 metų. Aš 
esu II metų. Su pirmu laišku pagei
daučiau kad prisiųstų savo paveiks
lų. Paveikslų pareikalavus jrrųžinsiu. 
Arčiau susipažinsime laiškais. (5),

S. J. 2269 Finley st., 
(Laiptai iš yardo), Detroit, Mich.

visus Amerikos lietuvius, 
prašydami ištiesti pagalbos 
ranką kovojusiems už de
mokratiją Ispanijoj.

Paaukaukime kiek kas iš
galime.

Parodykime, kad mes ne
užmirštame tų, kurie statė 
pavojun savo gyvastį vyk
dami į tolimą Ispaniją kovo
ti už žmonių laisvę.

Aukas siųsdami išrašyki
te čekius arba “money orde
rius” komiteto iždininkės 
vardu, Helen Kaunas, ir pa
siuskit komiteto sekretorei 
sekamu antrašu: O. Vazny- 
tė, 419 Lorimer st., Brook
lyn, N. Y.

Lietuvių Komitetas Ispa- 
nojos Demokratijai Gelbėt.

REIKALINGA MOTERIS
Prie mažos šeimynos, tarp 35—50 

metų, mokestis nedidelė, bet užlaiky
mas butų tikrai motiniškas. Švariai 
progresyviškai moteriai darbas ant 
visados. Vietinės arba iš toliau pra
šau kreiptis. N. A. (G
581V6 Millbury st., Worcester, Mass

E

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud 
galviai, 
galviai 
galviai.
čiu i visas dalif 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanada

GEO.
BENDOKAITl-

gelton- 
r bait 
Prisiun

520 Wilson St.. 
iVaterbury. Conn.

REIKALINGI AGENTAI
PARDAVINĖT PLAUKAM TO- 

NIKUS ir SHAMPOO. Mokame gerą 
nuošimtį. Rašykit arba ateikite ypa- 
tiškai dėl platesnių informacijų. (6)

ALEXANDER’S (’O. i 
412—11 t \V. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Dėl Nesveikatos
Parduodu 163 akrų farmų, 80 diir 

bailios, kita miškas, ganyklos, 
dalis inventoriaus ir triobesiai, ciekt- 
rikos linija. SI,600 sanlyginiai. (5)

W. KLIUNKA,
R. 1, Williamstown, N. Y.

Y ra

Puiki 40 Akrų Farma
3V4 mylios nuo Hart, puikaus Ocea

na ęounty miestelio; molio ir žvyrei 
derlinga žeme, gera visokiam pasė
liui. 7 kambarių stuba, vanduo ir vė
jo malūnas: barnė ir kiti budinkai, 8 
akrai ganyklų; vaisių namų reikalui. 
Vežimas, 5 puikios karvės, veisline 
kiaule ir visi reikalingi formos įran
kiai — viskas už $3,300 ant sulygtų 
išmokėjimų.

No. 2.—74 akrai, 4 mylios nuo mie
stuko, per ganyklų teka upelis. Stu
ba ir barnė gerai pataisytos. Kaina 
numažinta nuo $2.500 iki $J,000, nes 
savininkas mirė. Klauskit, ar puma- 
tykit: HANSON-OSBORN

HART, MICH.

160 AKRŲ FARMA
90 lygios dirbamos, 70 ganyklą, 

parsiduoda už $10,000 cash. Galima, 
ir randavot $240 už metus. 11 triobe- 
sių. Farma tuščia, galima kraustytis 
bile dieną. Gera prorga. Pamatykite 
arba klauskite platesnių nurodymų.-

JOHN SCHULTZ (8)
R. 1, Box 46, Irons, Mich.

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo? 
Prisiųskit varda ir adresą, mes 

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

112 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS,

pri-

rę. Žinosite kaip krikščionys pasisa- Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
. .......... ‘ ■■■■*"> naikina Zilinių, Plaukų slinkimų ir

° ,<Ja',’.ar ] Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų
I turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- 
.._ _.„a pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu

i co, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome dideli $2.00 1

, pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
.sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
, patenkintas, jums pinigai bus sugrų- 
ižinti. Reikalaujame agentų.
i VALORTONE HERB CO.,
1 Dept 4,
P. O. Box 54, Danville. III.

‘ V IKLJ A «
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 S 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- g 
šis, kiek kitri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- 
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų S 
balansuotą vitaminų kokybę.

sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D.
rius. Kaina $1.00. S

Knygą sutt 
§ Moterų Skyri

TUOJ SUKAKS
25-ki METAI

KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUV. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
iškalno užsimoka už metus. Ra
šykit ir savo čekį ar money or- 

 derį siųskit.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
No. 15. Balandžio 12 d., 1939 m.

i Pašalinti blogus, sugedu
sius dantis.
I Kuo mažiau vartoti ta
bako.

Švariai užlaikyti dantis ir civili t-l J Y 0 7
npnap.jbui™i-..................

vėžio ih™ 1 Jei užkimęs balsas tęsiasi 
i šiuos klausi- |api® ]'J. di«n& ^ikalinga 

iai^i pasiduot! daktaro egzami- 
žinių apie‘tą i navimui gerklės.
ir sn„, antai I Apsaugojimui odos HUO 

i vėžio reikia:
Švariai užlaikyti kūną, 

.kad odos skylelės visuomet 
'butų atidaros.

Jeigu atsiranda tam tik- 
rese vietose žaizdų, karpų, 
ypač jeigu jos didėja, ple
čiasi, tuojau reikia kreiptis 
prie chirurgo.

Kad negavus gerklės vė
žio, reikia:

Neryti karšto, nesugro- 
n.uliuoto maisto.

užlaikyti burną ii

štai, žmogų gali nuvalyti į | 
kapus tarpe vienų ir trijų 
metų, nuo ligos apsireiški
mo. Mirties greitumas pri
klauso nuo to. kokioj vietoj 
vėžys randasi. Pavyzdžiui, 
odos vėžys laikosi gana il
gai, tuo tarpu iščių vėžys 
plečiasi labai smarkiai ir li- 

į gonė greit miršta.

Rikšininkų “Karalaitė,Moterims Pasiskaityt
X ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

^====== M. MICHET>SONIENĖ.

KAS REIKIA ŽINOTI 
APIE VĖŽIO LIGĄ.

Žemiau telpa 20 klausi
mų, kurių dažniausia klau- j 
šia suinteresuoti <------- y"
Valstijos Sveikatos Depar-1 
tamentą, apie vėžio ligas I

Atsakymai į 
mus nėra išsemiami: 
norima duoti f 
ligą paprastoj ir supranta-I 
moj kalboj.

1. Kas yra vėžys?
Vėžys yra parazitiškas ce-' 

lių augmuo, kurioj nors kū
no daly. Pirmiausia, tai yra 
lokalė liga ir prasideda tuo
met, kuomet celės tam tik
roj kūno daly ima daugintis. 
Jei šitas celes visiškai praša
lintum (tą vietą išplauda
mi), tai vėžys išnyktų, nepa
sikartotų. Bet jei laiku tų ce
lių neprašalinsim, tai atski
ros celės gali persimesti į ki
tas kūno dalis, ten daugintis 
ir pagimdyti naujo vėžio 
opas. Kad to neatsitiktų, 
pirmoj eilėj reikalinga ta 
vieta prašalinti. Kaip greitai 
šitos opos, skauduliai ple
čiasi, tai priklauso nuo to, 
kokioj kūno daly vėžys atsi
rado ir kokios jis rūšies. 
Mat, vienas vėžys yra pavo
jingesnis už kitą.

2. Kas pagimdo vėžį?
Iki šių dienų dar nežino

ma yra, kaip vėžys žmogaus 
kūne atsiranda. Daug tyri
nėtojų dirba, kad suradus 
vėžio priežastį. Ir tie tyrinė
jimai suteikė jau daug žinių 
apie vėžį.

3. Ar vėžys neišgydoma
liga?
Vėžys išgydomas, jei jis , 

pasireiškia tokioj vietoj, kur 
galima jį lengvai pažinti vos 
tik jam prasidėjus. Massa
chusetts valstijoj kasmet iš
gydoma jau suvirs 1,000 vė
žio ligų. Ši skaitlinė galima 
butų lengvai padvigubinti.

KAS DARYTI PAVASARĮ, KAD SODE 
MAŽIAU KUTŲ GADINTOJŲ.

San Franciscos kiniečiai, kurie vežioja savo rikšomis Pa
saulinės Parodos svečius, apsirinko šitą merginą savo “ka
ralaite.” Ji vadinasi Zoe Dell Lantis. Iš kairės stovi tipin
gas kinietis rikšinfrikas, kuris dviratėj kėdėj vežioja žmo
nes. Tokios kėdės vadinasi “rikšomis.” Kinijoj ir Japonijoj 
visi vežikai tokiomis rikšomis žmones vežioja.

mėlį, o paskui įmaišykit kal- 
Ikes. Pridėkit vandens, kad 
I pasidarytų 5 galionai skie
dinio. Nupurškit medžius da 
lapams neišsprogus. Purš
kinti patartina purkštuvais 
taip, kad visos šakutės ir vi
ri numpurai butų aptėkšti 
kalkėmis.

Taip apkalkintų vaisme
džių nemėgsta žiedgraužis 
obelinis, o nuo mėlynojo ak
menėlio žūsta blakučių obe
linių kiaušinėliai ir paraziti
nių grybelių sporas. Be to, 
nuo akmenėlio apmiršta sa
manos ir kerpės, ir kitais* 
metais lengvai nuo šakų nu- 
giamdomos.

Gerai žinome, kad daug 
žalos musų sodams padaro 
įvairus kenkėjai. Dėl to ir 
tenka rūpintis, kad sode jų 
mažiau butų.

Su vaismedžių ii vaiskrū
mių ligomis bei kenkėjais 
kovoti reikia nuolatos, per 
apskritus metus. Tačiau tin
kamiausias tam laikas yra 
pavasaris. Turint prieš akis 
didelė kenkėjų žalą pada
romą musų sodams, manau 
bus pravartu pakalbėti apie 
kovą su jais.

Žicdgraužis obelinis. Tai 
mažas vabaliukas — ilga
snapis. Da neišsprogus vais
medžiams, pasirodo vaba
liukai ir pradeda naikinti 
obelių pumpurus. Jie ilgu ir 

, kietu snapuku praduria 
pumpurą ir graužia jį. Kiek 
vėliau, kai žiediniai pumpu
rai tiuDUtį prasiskečia, va
balai deda ten kiaušinėlius, 
iš kurių išsirita gelsvos kir
mėlaitės (lervos). Kirmėlai
tės išėda žiedo užuomazgas. 
Kada sveikos užuomazgos 

I pražįsta, užkrėstosios užuo
mazgos (su kirmėlaitėmis) 
buna rudos, gumbų pavida
lo ir nudžiusta. Neužilgo 
kirmėlaitės virsta lėliukė
mis, iš kurių išsivysto vaba
liukai — žiedgraužiai. Ru
denį vabaliukai pasislepia 
žievės atplaušose ir ten žie
moja iki pavasario.

Apkalkintų (aptaškytų 
kalkėmis) pumpurų žied- 
graužis nemėgsta ii- tuomet 

! obelims nekenkia.
1 Blakute obelinė. Žieną ir 
anksti pavasarį, kiek aty- 
džiau apžiūrėdami obelių 
šakutes pastebėsime geltonų 
(pailgų) kiaušinėlių. Pum
purams sprogstant, iš tų 
kiaušinėliu išsirita jaunos 

i blakutės, kurios lenda tarp 
' sprogstančių jaunų lapelių 
ir ten siurbia syvus. Po mė
nesio laiko blakutėms pra
deda augti sparnai, o dar po 
dviejų sąvaičių sparnai bu
na jau pilnai išaugę ir jos 

įgali jau skraidyti. Blakutės 
gyvena iki rudens ii- deda 
geltonus kiaušinėlius plono
se obelių šakutėse. Kiauši
nėliai žiemoja, o pavasarį 
iš jų vėl išsirita blakutės ir 
vėl obelims kenkia.

Blakutės reikia naikinti 
Bordo skiediniu (Bordeaux 
Mixture), kurio galima nu
sipirkti gatavo, bet namie 
galima pasidaryt jo daug 
pigiau. Nusipirkit pusę sva
ro mėlynojo akmenėlio 
(blue stone) ir 1 svarą ge
sintų kalkių (hydrated li
me). Pirma ištirpykit akme-

14. Kaip ilgai ligonis gali 
atidėlioti vėžio gydymą?
Mažiausis atidėliojimas y- 

ra pavojingas. Per savo ap
sileidimą ar nežinojimą 
žmonės, paprastai, ligą ati
dėlioja ir kreipiasi pas dak
tarą tik po 6 mėnesių. Ir tas 
apsileidimas nuvaro juos į 
kapus, ko galima butų iš
vengti.

15. Kokie yra ankstybi- 
niai vėžio apsireiškimai?
Žemiau aprašyti ženklai 

gali būti vėžio simptomai, 
bet gali ir nebūti. Tačiau as
muo su panašiais ženklais, 
privalo tuč tuojau kreiptis į 
daktarą.

Netikėtas guzas kur nors, 
ant kiūtinės.

Patynimas lupos arba lie
žuvio.

Žaizda, kuri ilgai negyja.
■ Karpos ar spuogai, kurie 

negyja, bet smarkiai ple
čiasi.

Nepaprastas syvų bėgi
mas iš moters lyties organų.

Kraujo pasirodymas šla
pume.

Neišaiškinamas vidurių 
užkietėjimas, netekimas a- 
petito, ypač mėsai.

Jausmas, kad negalima 
vidurių paliuosuoti.

Krūčių puliavimas.
Susitraukusios, suvytusios 

krūtys.
Nepaliaujamas nosies pu

liavimas.
16. Ar vėžys skausmingas 
savo pradžioje?
Labai retai kada vėžys 

apsireikštų su skausmu. Gal 
dėl to daugelis susirgusių 
nekreipia į tai dėmesio ii 
nesiskubina prie gydytojo j 
kreiptis.

17. Kaip galima vėžį iš
gydyti?
Visiškas vėžio išėmimas 

įmanomas tik išplaunant 
parazitiškas vėžio celes. 
Tam reikalui vartojama 
elektrinis peilis, X-ray, ra
ibumas.

18. Kas tai yra taip vadi
nami “stebuklingi” vėžio 
gydymai?

□ i- | Laiks nuo laiko buna gar-!gydytojas gali pažinti, ar sinami «stebuklingi" v|žio 
zaizda yra vėžys, ar ne. Bile d budai antai: 
asmuo, sulaukęs 40 metų most ’ elek‘t čie.
amžiaus, privalo tuojaus pai 5r vaistai/ Vienusgydy- 
kreiptis prie gydytojo, jeigTi fmo budus rekomenduoja 
kokioj nors kūno daly apsi- !gydytojai> kitusšiaipneži- 
reiskia karpos, negyjamos ^jA įm’onės Tiesį yra 
žaizdos ai guzai. žinoma keliatas atsitikimų,;

9. Kokiose kūno dalyse kad tokiu “gydymu” ligonis 
apsireiškia vėžys? pasveiko. Bet didžiuma tų

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir in
formacijų visiems: amat- 
ninkams, ūkininkams, šei
mininkėms ir tt.
Yra dalykų, kurių da nieks 

lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru
sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Arba, kaip be 
žemes auginamos gėlės, dar
žovės ir kiti augaląi.

Visi šitie dalykai išaiškin
ti labai lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba.

Daržovių auginimas be 
žemės yra visai naujas mok
slas, tik šiomis dienomis ati
dengta gamtos paslaptis, 
plačiai visuomenei da neži
nomas dalykas. Mes tačiau 
pasistengėm savo skaityto
jus su tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėifci 
“Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

Kalendoriaus kaina tokia 
pat, kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
o ne skaitytojams—50 cen
tų. Kurie siunčia užsakymą 
atskirai, gali siųst 25c. susu
kus į popierą arba štampom 
po 3c. Reikia saugot štam
pas nesušlapint.

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.
Lengvas Budas

Išmokt Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95................. 35c.

ŽODYNĖLIS
LIETUV1ŠKALANGL1ŠKAS IR 

ANGL1ŠKA1-LIETUV1ŠKAS, telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėta. Gauna
mas "Keleivy.”

TIKĖJIMU ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago. 1014. Kaina ............... $7.00

Gulivero Kelionės j Nežino
mas Šalis.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka:-“ .................................... 50c.

Švariai 
į .irklę.

Skilvio 
reikia:

Valgyti _ . 
be jokių erzinančių, 
priclėčkų.

Nepersivalgyti ir neap- 
sunkinti skilvio.

Kuo mažiausia vartoti al
koholio.

Kad išvengti mėšlatakio 
vėžio, reikia:

Saugotis dažno vidurių 
užkietėjimo.

Tinkamai prižiūrėti ir gy
dyti kraujagyslių išsitempi- 
mą.

Kad išvengti krūties vė
žio, reikia:

Nevartoti kietų ir spau
džiančių krutinę prietaisų.

Prisiclaboti, kad laike kū
dikio žindymo, krūties pie
ninės trubelės normaliai 
veiktų.

Kad išvengti iščių, gim
dos vėžio, reikia:

Pataisyti sužeistas vietas 
po kūdikio gimdymo.

Bent sykį į metus pasi- 
‘ apžiūrėji

mui.
Reikia prisilaikyti higie

nos taisyklių, sulyg daktaro 
nurodymų.

8. Kas tai yra nenumato
mi vėžio apsireiškimai?
Tai yra žaizdos, kurios,

vėžiui išvengti

paprastą maistą, 
karčių

MUVŲ lengvai ĮjaUYlgUUlllU, 156111 SyKJ } 1 

jei vėžys butų gydomas vos|f]uot gydytojo
tik jam apsireiškus. Massa
chusetts Generalinė Ligoni
nė ištyrė daugiau kaip 1,000 
ligonių ir atrado, kad apie 
600 jų galima buvo išgydyt, 
jei butų kreiptasi ligoninėn.

4. Ar vėžys limpama liga? i 
Iki šiol medicinos moks

las nerado ;
kad vėžio liga butų limpa
ma.

5. Ar vėžys paveldimas 
nuo tėvų?
Pats vėžys nėra paveldi

mas, noi'š tam tikrais atsiti
kimais daugųrhas turi palin
kimą į vėžį. Bet tai nereiš
kia, jeigu tėvai, ar vienas 
iš jų, turėjo vėžį—tai ir vai
dai turės. Jeigu šeimynos 
praeity kas nors turėjo vėžį, 
tokia šeimyna turi stengtis 
ko daugiausia gauti žinių a- 
pie vėžį, privalo saugotis 
kroniškų įdegimų ir tt. Rei
kalingas atsargumas.

6. Ką turi bendro kroniš- 
kas Įdegimas su vėžiu?
Pastebėta, kad vėžys daž- < 

niausią išsivysto toj vietoj, 
kur randasi nuolatinis įdegi
mas, erzinimas ar žaizda. 
Todėl kiekvienas privalo 
saugotis žaizdų, įdegimų ir 
įbrėžimų. Pavyzdžiui, liežu- j 
vio ir burnos viduj vėžys L____
dažnai išsivysto nuo suge- išimčių, 
dusio danties. Dažnas pyp
kės rūkymas, jos karštas 
kandikas (cibukas) gamina! 
lupos vėžį. Moterų lyties or
ganų vėžys dažnai apsireiš
kia nuo užsisenėjusio įdegi
mo.

7. Kaip apsisaugoti vėžio 
ligų?
Saugokis žaizdų ir kro

niškų įdegimų, o jiems pasi
rodžiusius, kuogreičiausia 
gydykis. Ewingas paskelbė 
sekančias taisykles, kurių 
prisilaikant mažėja susirgi
mai bei mirtys nuo vėžio li
gų-

Kad negauti lupos, liežu
vio, burnos, bei gerklės vė
žio, reikia:

jokių įrodymu, >anksčiau ar vėliau, gali pa
ša butu limna- 811’0^1. kaiP vėžys. Tiktai,

OI, ILGU!...

Oi, ilgu, man ilgu 
Be žydro dangaus, 
Be aukso saulutės 
Ir ryto tylaus...

Be tų debesėlių, 
Lengvųjų, baltų, 
Lyg mano svajonės, 
Lyg miglos rytų.

Be aukso žvaigždelių 
Ilgu vakare...
Jos burtais viliojo 
Į tolį mane.

Be žaliojo sodo, 
Kur džiaugės širdis;
Raiba kur gegutė 
Išbūrė: “sugrįš!’’

Be margo darželio, 
Kur krito rasa;
Be mielo bernelio 
Oi ilgis daina!

Ona Miciutė.

pirma sausą cocoa sumaišo 
su cukrum, įpila truputi 
vandens ir gerai ištrina. Ta
da šitą k,ošelę supila į ver
dantį vandenį ir paverčia 20 
minučių. Tuomet įpila pain- 
tę pieno ir. pavirina da 5 mi
nutes, nuolatos maišant. Ta
da supilama į puodukus ir 
duodama stalan.

Vilnius.

KLAIDOS ATITAISYMAS 
i
I Pereitą savaitę -šiame pus 
lapy tilpo straipsnys “Kelia
tas Patarimų Farmeriams,” 
kur pasiliko nepastebėta 
klaida. Pirmoj to straipsnio 
skilty pasakyta:

“Akras žemės be kalkių 
atnešė 34' ■_> bušelių kornų; 
davus tam akrui 1,400 svarų 
degintų kalkių, gauta 32 bu
šeliu kornų” ir tt.

Išėjo, vadinasi, kad kal
kės sumažino derlių. Bet tai 
buvo technikos klaida. Iš-

PAJUS IŠ VERŠIENOS. tikrųjų turėjo but pasakyta,
2 puodukai išvirtos ir kad ak‘?s žemės

smulkiai supiaustytos ver- dave 24 bušelių kor- 
šienos nu; ° davus tam akrui 1,400

3 šaukštai sviesto. ,svaių degintų kalkių, iš jo3 šaukštai sviesto. |svai^1 galvukė smulkiai suka- ĮS'auta °2 bušeliai, n tt. Red.
poto česnako.

3 šaukštai miltų. 
iy> puoduko pieno.
Po’šaukštuka druskos, pi- ninkiškos,” revoliucionięriškos, tautiš-

- - i ■--------- - — — ---- - ----------------- --si. . .. *■ x kns hnmnristiskns ir laisvamaniškos
Vėžys gali apsireikšti bile j “ligonių” visai vėžio ir netu- puti ir paprikos.

kurioj kūno daly, bet dau- įėjo. Daleiskim., kad.vienas- 1 puodukas virtų supiaus- 
giausiai jis įsimeta šiose ku- kitas šitokiu gydymu ir pa- Į lytų morkvų.
no dalyse: skilvy, krūtyse, sveiko, bet tai dar nereiškia, 1 puodukas virtų svo- 
iščiuose, odoj, žarnose, mėš-! kad šitas gydymo būdas bu- 
lataky, burnoj, lyties orga- tų geriausias. Statistikos da- ™ 
nuošė, kepenyse. Mirtys nuo viniai ir garsių medicinos 
vėžio šiuose organuose su- žinovų atradimai 
daro tris ketvirtadalius visų kad chirurgija, i 
vėžio mirčių.

10. Pas ką daugiau vėžys monė vėžio gydymui.
apsireiškia, pas vyrus ar Igokitės paslaptingų ir ‘ste- 
moterys? buklingų” gydymo būdų.
Massachusetts valstijoje | Tik,apgavikai skelbia ste- 

nuo vėžio miršta moterų 60 
nuošimčių, o vyrų 40 nuo-

MONOLOGAl IR DEKLAMACIJOS, 
šioje knygoj telpa daugybė naujų, 

labai gražių ir juokingų monoligų ir 
i deklamacijų. Visokios temos; darbi- 

kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 

Ivisokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, ...................   25c.

Tešla pajui.
Ištirpintam svieste pa-

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 nusl...............25c.

11. Kokiame amžiuj dau-' 
giausia vėžys apsireiškia? 
Vėžys gali pasireikšti bile

kokiame amžiuje, bet labai 
retai prieš 30 metų. Apie 
šešta dalis susirgimų apsirei
škia apie 50 metų amžiaus. 
Apie 75 nuošimčiai susirgi
mų pasireiškia tarpe 50 ir i 
80 metų.

12. Ar visose tautose vė
žys apsireiškia?
Bostone surasta, kad bur

nos ir skilvio vėžiu didesnis 
nuošimtis suserga ateivių, 
negu čia gimusių.

13. Kaip ilgai žmogus gy
vena, jei vėžio negydo? 
Negydomas vėžys, papra-

i parodo, spirginkit sukapotą česna- 
&1J„, radium ir ką, sumaišyki! su miltais ir 

X-ray yra vienintelė prie- Į supilkit pieną. Gerai ištrin- 
Sau-|kit. Virinkit kol sutirštės. 

Paskui sudekit mėsą, daržo
ves, druską, pipirus ir papri
ką, sumaišykit ir supilkit į 
pajaus blėtą, išklotą su teš
la. Uždekit iškočiota tešla, 
kraštus užspauskit. Padary
kit keliatą skylučių viršuje 
garams išeit. Kepkit karš
tam pečiuje 45 minutes. Val
gykit karštą. Vienas pajus 
padarys 6 porcijas.

buklus."
19. Kas yra šundaktariai 
ir kodėl jie pavojingi vė
žiu sergantiems?
Šundaktariai “gydo” žmo

nes išnaudojimo tikslais. To
kių apgavikų reikia vengti. 
Šeimos gydytojas ir specia
listai turi būti jūsų patarė
jais.

20. Kas atkreipė visuome
nės akį į vėžio ligą?
Vėžio liga miršta daugiau 

žmonių, negu kita kuria li
ga, išskyrus širdies ligas, 

i Massachusetts valstijoj iš 
8-nių mirčių, 
nuo vėžio. Ir mirtys nuo vė
žio vis dažnėja. Iš visų vals
tijų daugiausia nuo vėžio 
miršta Massachusetts valsti
joje.

The Boston Health League.

COCOA.
Ant 1 paintės vandens 

ima 6 šaukštus cocoa. Visų

širdies ligas.

vienas miršta

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa 14 geriausių 

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admln Istracijon nevėliau PANEDĖ- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
savaitės numcr| nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestĮ.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitok| parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes
nė™ raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai- 
na 1c. už žodį. Mažiausio lajicško- 
Jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS,” 253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

$!06 Prescott St. Waukejan, III.
F. Sedoravičia — pirm.-paRelbinin., 

733 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister ave., Waukegan. Til. 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Place, Waukegan, Ill.
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St.. Waukegan, Ill.
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas, 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinj nedel- 

dienj kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8tį> ir 
Adams Sts., Waukegan, III.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
SU PAAIŠKINIMAIS ANGLIŠKAI, SUTAISĖ DR. D. PILKA 
Iš LIEITUVIŲ KALBOS KURSŲ, kurie dėstomi globojant 
Massachusetts Department of Education Division of University 

Extension.
TURINYS:

Pilnai Išdėstyta Gramatika. Įžanga į Rašybų—Sintaksė. 
Skyriamųjų Ženklų Nurodymas.
Apie 1,000 Veiksmažodžių įskaityta ir Išaiškinta Angliškai. 
Pagrindinių žodžių Terminologija Paaiškinta Angliškai.

Vadovėlio turinys lengvai suprantamas ir taikbmas dauginusia 
Amerikos lietuviams. Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Reikalaukit prisiunčiant pinigus.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.
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' KAS GIRDE’O LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir H Lietuvos Laikraščių.)

Čeku Lakūnai Nepasidavė.

DIDELĖS MUŠTYNĖS, 
KURIOMS VADOVA

VO MOTERIS.
Kovo 14 d. Kauno apy

gardos teismas sprendė di
delių muštynių bylą, ku
rioms vadovavo sanitarė 
moteris, Teklė Raudienė.

Tai buvo praėjusių metų 
lapkričio 14 d.

Žaliojo kalno gyventojai 
broliai Kazys ir Augustas 
Raudžiai, Teklė Raudienė 
ir Jonas Digrys, pasisamdė 
taksi ir už miesto pavažiavę 
j Grinčiupio kaimą pradėjo 
vaišintis pas savo pažįsta
mą.

Taksi savininkas K. Na
vickas su savo keleiviais 
taip pat valgė ir gėrė.

Kai jau visi išsigėrė, pasi
rodė šoferio Navicko žmo
na, kuri prašė savo vyrą pa
likti vaišes ir grįžti namo.

Į Navickienės prašymą 
reagavo Raudienė. Sako, 
tai ką—tu nori iš musų at
imti šoferį, kad mes namo 
turėtume pėsti grįžti?! 
Lauk, neprašytoji viešnia! 
ir puolė Navickienę mušti. 
Navickas užsistojo savo 
žmoną ir Raudienė buvo at
mušta. Tada Raudys užsi
stojo savo žmoną, brolis 
brolį ir muštynės labai išsi
plėtė. Mušėsi įvairiais įna
giais po ranka pakliuvu
siais, plytomis, pagaliais, o 
muštynėms vadovavo Teklė 
Raudienė, rankoje turėda
ma šluotos kotą.

Šoferis Navickas taip bu
vo primuštas, kad po kelio
likos dienų ligoninėje mirė.

Tieson
Raudienė, broliai Raudžiai 
ir Digrys.

Broliai Raudžiai ligi teis
mo buvo laikomi kalėjime, 
o Raudienė su Digriu laisvi.

Teisine Raudienė prisi
ėmė ant savęs kaltę, pasidi
džiuodama tvirtino, kad 
nuo jos smūgio Navickas 
mirė.

Teismas ištardė 15 liudy
tojų ir išklausęs šalių pareiš
kimų, Raudienę nubaudė 
šešeriais metais, o brolius 
Raudžius ir Digrį po ketve
rius metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Raudienė 
mo posėdy suimti ir paso
dinti į kalėjimą besąlygi
niai.

buvo patraukti

VESTUVĖMS VIRĖ DEG
TINĘ, O POLICIJOS UŽ

KLUPTI KOVOJO.
Kretingos apskr., Mosė

džio vai., Laumaičių kaime ‘ 
vienas ūkininkaitis rengėsi į 
vestuvėms. Kad nereiktų j 
valstybinės pirkti, sumanė i 
vestuvėms išsivirti naminės. 
Bet apie tai sužinojo polici
ja. E. Karpavičius su polici-' 
ninku Talandžiu nuvyko į 
Laumaičius pas Sakutį na
minės degtinės jieškoti.

Degtindariai užklupti po
licijai nenorėjo atiduoti sa
vo “fabriko,” viena, dėl to, 
kad vestuvėms degtinės ne- i 
bus, antra, kad už slaptą ’ 
degtinės varymą bus proto-' 
kolai ir byla. Tai jie puolė 
policiją mušti ir abu polici-' 
jos pareigūnus lengvai su
žeidė. Tada buvo iškelta 
byla ne tik už degtinės vary
mą, bet ir už pasipriešinimą 
policijai, einančiai daryti 
kratas.

Apygardos teismas Leoną 
Žvinklį nubaudė dvejais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo, Juozą Žvinklį ir V. 
Jazdauską ir A. Daukšą po 
vienerius metus paprasto 
kalėjimo, VI. ir B. Tamaše- 
vičius, ir O. Sakutienę po 3 
mėnesius kalėjimo.

Nubaustieji padavė skun
dą Rūmams, kurie L. Žvink- 
liui bausmę sumažino ligi 
pusantrų metų s. d. kalėji
mo, A. Daukšai, VI. Jazdau- 
skui ir J. Žvinkliui ligi 6 
mėn. papr. kalėjimo, VI. 
Tamaševičių, O. Sakutienę, 
B. Tamaševičių nuo baus
mės lygtinai atleido.

ir Digrys teis-

Kai Vokietijos militaristai nutarė užimti visų Čekoslovakiją, tai apie 
1,000 armijos lakūnų susėdo j savo orlaivius ir išskrido į kaimynes 
šalis—Lenkija, Rumunija ir Sovietų Rusiją, čia yra pnrorlj tas vie
nas tokių pabėgusių oriai) ių ir būrys čekų lakūnų.

MIRĖ PASIŽYMĖJĘS KNYGNEŠYS 
JONAS PAUTIENIUS.

VOKIETĖ JAU NENORI 
LIETUVIO.

Šiomis dienomis Pilviš
kiuose posėdžiavo teismas. 
Pirmąją dieną publiką su
traukė vienos šeimos pikan
tiška byla. Žmona ir uošvė 
skundžia vyrą, jog jis jom 
grąsina, jas muša ir nepado
riais žodžiais kolioja. Tei
sėjas kreipiasi į kaltinamą
jį, o šis sako: “Pone tei- „„„. 
sėjau, ką gi jus padarytu- Pkrįty. Tais pat metais J. 
mėt, jei rastumėt savo zmo-. Pautienius su vokiečiu žinia 
na su svetimu vyru?.. As jos norėta atiduoti Kybartų 

žandarams. Tačiau jis laiku 
apsižiūrėjo ir paspruko į 
Francuziją. Ten jis rado žy
mesniuosius 1863—1864 m. 
sukilėlių vadus. Jam teko 
gyventi su Mikalojum Ake
laičiu — 1863 žymiu Suval
kų krašto sukilėliu. Akelai
tis smulkiau papasakojo 
kaip 1863—1864 Suvalkų 
krašte buvo kariauta prieš 
caro valdžią. Be Akelaičio 
šis knygnešys palaikė ryšius 
ir su kitais 1863—1864 m.

KALĖJIMO PRIŽIŪRĖ
TOJAS PAVOGĖ KALI

NIU PINIGUS.
Vaclovas Grybauskas Kau

no kalėjime tarnavo prižiu-i 
rėtoju. Čia betarnaudamas 

i jis pavogė 48 litus kalinių 
[pinigų ir kalėjimo administ
racijos revolverį.

Padarius tardymą Gry-, 
bauskas patrauktas tieson. į

Kadangi jis if pinigus ir j 
revolverį grąžino, tai apy
gardos teismas jį nubaudė 
vieneriais metais paprasto 
kalėjimo, bet nuo baus- [ 
mes lygtinai atleido, pasky
ręs trejus metus bandomojo 
laiko.

Į L I E T U V Ą per 7 DIENAS 
pasaulio greičiausiu laivu

QUEEN MARY Balandžio 21, Gegužes 10 
per Cherbourgą ii- Paryžių

Geriausi patarnavimai palaikomi šiame populiariame 
ekspresiniame laive

AQUITANIA Balandžio 15, 29
Neperviršijamas gerumas patogumų, valgio ir patarnavimo

SPECIALUS LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS

AQUITANIA — Birželio 14

kur taip pat dirbo ir Adomo 
Mickevičiaus sūnūs Vladis
lovas. Pastarasis šiam knyg
nešiui daug pasakojo apie 
savo tėvo gyvenimą Kaune 
ir kitur.

Didžiojo karo metu Vla
dislovas Mickevičius ir J. 
Pautienius kartu su kitais, 
kilusiais iš Lietuvos žymes
niais žmonėmis, buvo nuvy
kę pas Francuzų vyriausybę 
ir prašė paimtus į nelaisvę 
lenkus ir lietuvius iš vokie-

Kauno miesto ligoninėje 
anądien mirė knygnešys 
Jonas Pautienius.

J. Pautienius turėjo apie 
80 metų amžiaus. Kilęs iš 
Vilkaviškio apskr., Lanke
liškių vai., Skerpėjų kaimo. 
Pradžios mokslą gavo iš 
slaptų to laiko mokytojų. 
Turėdamas apie 17 m. am
žiaus su kitais knygnešiais 
vykdavo į Prusus, iš kur ga
bendavo uždraustas lietu
viškas knygas. Kai caro žan
darai susekė jo darbą, ture- čių išskirti ir sudaryti atski- 
jo bėgti į Prusus.

Kai pasirodė pirmutinis 
“Aušros” numeris, Pautie
nius gyveno Ragainėje. Čia 
gavęs keliolika šio leidinio 
numerių, juos atgabeno į 
Eitkūnus. Tame miestelyje 
knygnešio laukė keli iš Lie
tuvos atvykę “škaplernin- 
kai.” Jie tada gavo kelioliką 
“Aušros” numerių ir juos 
nusigabeno į Vilkaviškio ap-

PER METUS PADARĖ 40 
VAGYSČIŲ.

j Praėjusių metų laikotar- į 
py Kauno mieste ir jo apy-' 
linkėse buvo padaryta per ' 
40 vagysčių ir visas vagys-' 
tęs padarė vienas žmogus— 
Kazys Raguckas.

Jis lįsdavo į sandėlius, 
butus, tvartus ir vogdavo 

.vištas, kalakutus, mėsą, dra
bužius ir kiekvieną po ran- 

. ka pasitaikiusį vertingesnį 
j daiktą.

Su Ragucku buvo apkal
tintas ir tieson patrauktas 
Kazys Krupavičius, kaip 
bendrininkas.

Apygardos teismas abu V, 
pripažino kaltais ir Raguc- į' 
ką nubaudė šešeriais metais

1 s. d. kalėjimo, o Krupavičių 
penkeriais metais.

Nubaustieji padavė ape
liacinius skundus Rūmams.

Šiomis dienomis Rūmai 
juodviejų skundus žiurėjo 
ir Ragucko skundą atmetė, 
o Krupavičių išteisino.

Atsitraukit savo gimines! Klauskit Cunard White Star veltui 
knygučių: "Kaip atitraukti gimines iš Europos.”

Norint pilnų informacijų kreipkitės pas agentus:
A. K. Neviackas, 112 Washington St., Norwood, Mass 
Darbininkas, 366 West Broadway, South Boston, Mass.

UlSji utM? Iia®’.Sb"ST12^^.

2 Asmeniškai Lydimos

nemušiau, nors ji to ir verta. 
Uošvė su savo vyru irgi ne
gyvena, tai ir duktė eina 
motinos keliu. Aš lietuvis, o 
ji vokietė... Pirmiau buvo 
geriau, o dabar ji visai ma
nęs nepaiso, tik su vokietu
kais...” Teisėjas “nelaimin
gą vyrą” paliko nenubaustą.

IŠKELIAVO “APLINK
PASAULĮ” IR NUŽUDĖ

SAVO DRAUGĄ.
Šiomis dienomis Kauno 

apygardos teisme buvo 
sprendžiama Vaclovo Kaz
lausko baudžiamoji byla.

Bylos pradžia siekia 1935 
metus. Tais metais kaltina
masis Kavaliauskas su savo'sai plento pedrėtas didelis 
draugu Feleksu Korėla neva rąstas. Rąstą pastebėjo pa
lšėje aplink pasaulį. skutiniojo iš Kauno į Uk-

Juodu abu buvo po 15— mergę einančio r.u.tr.bu.c; 
16 metu amžiaus i ’

PIKTADARIAI KĖSINOSI 
SUDAUŽYT AUTOBUSĄ 

SU ŽMONĖMIS.
Kauno-Zarasų plento ruo

že, netoli nuo Jonavos, vie- sukilimo vadais. Sekmadie- 
noje pakalnėje rastas sker-

' .-C 1 .. 4- z-1 zl i zl z-» 1 i r*

_ j einančio autobuso 
16 metų amžiaus ir daug šoferis, kuris nepergreit va- 
kas juodviejų artimųjų pa- žinodamas sulaikė laiku au- 
manė, kad juodu ir iškelia- tobusą ir išvengė pavojin- 
vo kur nors. gos katastrofos.

Kavaliauskas po dviejų < 
metų Kaunan tesugrįžo, o ! 
Korėlos nebuvo. Kavaliaus-1 
kas sakė, kad pakelėj su 
Korėla persiskyrė ir dau
giau nesimatę.

1937 metais Kavaliauskas 
girtuokliaudamas viename 
Kauno restorane su savo pa- ( 
žįstamu pasigyręs, kad jis 
Korelą Jesės pakrantėje po 
žabų krūva pakišęs.

Tas Kavaliausko draugas 
apie tai pranešė Korėlos gi
minėms, tie kriminalinei po-, 
licijai, ir viskas buvo išaiš- ’ 
kinta. Kadangi Kavaliaus
kas nusikaltimo metu buvo 
tik 15 ar 16 metų amžiaus, 
tai apygardos teismas jį nu
baudė 5 metais paprasto ka
lėjimo.

Kavaliauskas Korėlą nu
žudė apiplėšimo tikslu, nes 
Korėla turėjęs keliolika litų.

niais jie rinkdavosi vienoje 
Paryžiaus koplytėlėje, kur 
kabojo sukilėlių vėliavos.

Nemaža įdomių žinių ve
lionis turėjo iš poeto Adomo 
Mickevičiaus sunaus. Gy
vendamas Paryžiuje, jis ga
vo darbo garsioj kunigaikš
čių Čartorisikų bibliotekoje,

ras dalis.
Pasiskelbus Lietuvai ne

priklausoma valstybe, sene
lis atėjo j Paryžiaus polici
jos prefektūrą įr paprašė jį 
laikyti Lietuvos piliečiu.

Daugiau kaip 53 metus J. 
Pautienius Paiyžiuje turėjo 
knygų aptaisymų dirbtuvė
lę. Buvo susitaupęs nemaža 
pinigų, tačiau keičįąntis pi
nigų kursui, jie žuvo. Vis 
dėlto šis karštas lietuvis ne
atsisakė paremti atvykusios 
į Paryžių Lietuvos pirmuti
nės delegacijos. Gana žy
mią dalį savo sutaupų įtei
kė tada atvykusiam prof. 
Voldemarui. Beveik visi 
Francuzijos lietuviai pažino 
šį žilagalvį knygnešį. Nepri
klausomybės šventės ir kitos 
iškilmės neapsieidavo be šio 
seniausio Francuzijos lietu
vio.

Gyvendamas Kaune, do
mėjosi politiniu gyvenimu ir 
beveik iki pat savo mirties 
neatsisakė savo seno amato.

Šis pasižymėjęs knygne- 
' šys buvo palaidotas Kauno 

kapuose.

MEW YORK-KLAI PĖDA
PER 6OTHEN3URGĄ,5VEDUĄ

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
(nepersėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučlns- 
kas, švedu Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM" į 
Klaipėdą

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai nuteikiamą mųsų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj Id

ilini “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Jus keliausit greitai ir patogiai musų 
ponuliariais laivais:

BREMEN • EUROPA
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBURG
HANSA • DEUTSCHLAND

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Bremen ar Hamburgo.

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš 
Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir 
nuo birželio 26 iki liepos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba 

252 BOYLSTON ST., BOSTON. MASS.
^[HAMBURG-AMERICAN LINKIS 
pgjNOBTH GERMAN LL©YDl$

UŽ ŽMONOS GYNIMĄ 
GAVO 2 METU KALĖ

JIMO.
Prieš kurį laiką Petrašiū

nuose pas K. Navicką buvo 
I susirinkę jo pažįstami ir 
draugai. Jų tarpe buvo ir 
Jonas Vidauskas su žmona. 
Kaip paprastai, įsigėrę pra
dėjo vaidytis, bartis, o pas
kui muštis. Muštyniii metu parėjusi namo atrado savo 

i nukentėjus ir Vidauskienė. 
I Vidauskas keršydamas už 
žmoną, iš lauko pusės svie
dęs akmeniu pro langą į vi
dų.

Smūgis buvo 
lango stiklai atsidūrė 
stalo, 
savininką Navicką, 
sužalojimo 
akimi dabar visai nemato. ' nebuvo sunaus Stasio. Vy-

Kadangi sunkus kūno su- resnysis vaikas Juozas sako, 
žalojimas, tai Vidauską tei- kad bėgę laukan atsigauti, 
sė apygardos teismas ir jį tai Staselis ten parvirtęs, 
nubaudė dvejais metais sun- Motina išbėgo į kiemą ir ra- 
kiujų darbų kalėjimo. i do Staselį nebegyvą. Apie 

---- tai buvo pranešta kaimy
nams. Kaimynai apžiūrėję 
rado vyresniojo sunaus Juo
zo abiejų rankų nutrauktus 
po du pirštus, dukters Anės 
veidą sužalotą, o sūnų Stasį, 
ketvertų metų amžiaus, ne
begyvą. Jo krūtinėj buvo 
trys mažutės žaizdos, o ant 
veido taip pat trys mažutės 
žaizdos. Buvo aišku, kad 
žaizdos nėra nuo šūvių. Pa
grasinti vaikai pasakė teisy
bę. Vyresnysis sūnūs pasa
kojo, kad buvęs nuėjęs pas

1 akmenskaldį Leknių ir kai 
tas kažkur pasišalino, tai jis 
pavogęs iš dėžutės vieną 
kapsulį. Parsinešus namo su 
juo žaidę. Jis turėjęs ranko
se, o sesuo prikišusi lempą. 
Ir kapsulis sprogęs.

ŠIURPUS ATSITIKIMAS 
KRETINGOS APSKRITY.

Panotenų kaime, Kretin
gos apskrity, neturtingo 
žmogaus Stasio Surkio šei
moj įvyko nelaimingas atsi
tikimas. Stasys Surkis buvo 
išvykęs į Platelius, o žmona 
buvo išėjusi pas kaimyną. 
Vakare apie 5—6 valandą

vaikus beverkiančius ir vi
sus kruvinus. Motinai klau
siant vaikų, kas pasidarė, 
tie sušuko: “Mamulė, buvo 
įėję trys vyrai ir klausė ar 

stiprus ir yra mama namie; mes pasa- 
ant kėm, kad nėra namie, tai tie 

Stiklai sužalojo buto vyrai į mus šovė.” Motina 
Nuo to labai persigando pamačiusi 

Navickas viena kruvinus vaikus. Bet tarp jų

40 METŲ NUO PIRMOJO 
VIEŠOJO VAIDINIMO 

LIETUVOJE.
Šią vasarą, rugpiučio 8 d. 

^sukanka lygiai 40 metų nuo 
Ipirmojo viešojo vaidinimo 
Lietuvoje. Tai įvyko 1899 
metų rugpiučio 8 d. Palan
goje. Buvo suvaidinta Ke- 
turakio “Amerika Pirtyje.”

Daug vaidinimo dalyvių, 
kaip a. a. P. Višinskio, dr. 
Liudo Vaineikio, dr. Janu
žio ir kitų jau nebėra gyvų
jų tarpe.

Gautas iš vaidinimo pel
nas buvo pasiųstas tuomet 
sunkiai sergančiam varpi
ninkui dr. Vincui Kudirkai.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
žievėmis. Žiedais. Sėk- '

KUNGSHOLM birž. 3, rugp. 19 
DROTTNINGHOLM Gg. 13 Birž 12
GRIPSHOLM Geg. 1, Gegužės 31

Kreipkitės į savo vietinį agentų, ar 
SWEDISH AMERICAN LINE 
151 Boylston Street, Boston, Mass.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE Jį PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų. iG u

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

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

PAŽANGUS SĄVAITRASTIS
Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk- ARGENTINOS LIETUVIU 
.......------------ r... balsas

J U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
•žL.I.Lj Pietų Amerikos lietuvių 

išsirašydami “Argentinos 
[etuvių Balsų." Adresas: 

“A. L. BALSAS”
I Casilla do Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardu 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 1 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias I , „
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Pažinkite 
Kaina su prisiu'ntimu $1.00. Pinigus gyvenimą, 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba Lietuvių į 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
218 W. Fourth St . So. Boston, Mass.

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 15. Balandžio 12 d., 1939 m.

Vietines Žinios
ŠAUKIAMAS MITINGAS 

LIETUVAI GINTI.
18 balandžio įvyks didelės 
prakalbos South Bostone.

Ateinančio utarninko va
karą, 18 balandžio, South 
Bostone Įvyks didelės pra
kalbos Lietuvos klausimu. 
Kalbės “Keleivio” redakto
rius Michelsonas ir brookly- 
nietis Siurba. Prakalbas ren
gia Amerikos Lietuvių Kon- 
gusso vietinis skyrius. Radi
jo pusvalandžio vedėjas Ig. 
Kubiliūnas dainuos. Prakal
bos prasidės 8 valandą va
karo, South Bostono lietu
vių salėj.

Paskutinėmis dienomis 
Lietuvoje įvyko didelių per
mainų. Tautininkų vyriau
sybė, kuri prakišo Vilnių ir 
Klaipėdą, tapo jau nuvers
ta. Jos vieton susidarė neva 
koalicinė valdžia, kurion 
įnėjo 4 armijos generolai. 
Šios sąvaitės žinios sako,kad 
2 generolai jau pasitraukė. 
Mums, Amerikos lietu
viams, svarbu išsiaiškinti, 
kaip mes turime į tą valdžią 
žiūrėti—ar mes ją remsime, 
ar reikalausime, kad butų 
atstatyta pilna demokratija.

Yra ir kitas svarbus klau
simas — tai Vilniaus klausi
mas. Lietuvoje apie Vil
niaus vadavimą jau nevalia 
kalbėti. Tautininkų valdžia 
uždarė ir Vilniui Vaduoti 
Sąjungą. Tačiau buvę tos 
sąjungos lyderiai, kaip “Ge
ležinio Fondo” meistras 
kun. Kemėšis ir kiti, siunti
nėja Amerikon atsišauki
mus ir prašo daugiau aukų 
Vilniui “vaduoti.” Šituo 
klausimu mes taip pat turi
me užimti aiškią poziciją ir 
viešai ją paskelbti, kad 
“tautos reikalais” prisiden-I

SOCIALISTAI PRADĖS 
DAUGIAU VEIKTI.

Ruošia prakalbas Pirmajai 
Gegužės paminėti.

Pereitą šeštadienį “Ke- 
1 leivio” name įvyko vietos 
■ lietuvių socialistų susirinki

mas, kuris nutarė stiprinti 
savo organizacijas. Visų 
pirma nutarė suruošti pra
kalbas Pirmajai Gegužės 
paminėti.

Kadangi Pirmoji Gegu
žės šįmet pripuola panedėlį, 
tai lietuviai socialistai nuta
rė tą tarptautinę darbinin
kų šventę apvaikščioti 30 
balandžio, nedėlioj popiet. 
Tuo tikslu yra rengiamos 
prakalbos South Bostono 
lietuvių salėj, 
pakviesti J. 
Brooklyno ir 
nas, vietinis.

Pirmoji Gegužės yra tarp
tautinė darbininkų vienybės 
šventė, todėl tokioj dvasioj 
ji ir turėtų but švenčiama. 
Kitaip pasakius, jos švęsti 
turėtų but pakviestos ir ki
tos darbininkų grupės. Ir 
šitas klausimas socialistri 
susirinkime buvo labai rim
tai svarstomas. Iš principo 
pripažinta, kad reikėtų pa
kviesti ir komunistus. Bet 
praktiškais sumetimais nu
tarta jokių kitų organizaci
jų nekviesti. Tie “praktiški 
sumetimai” yra tokie: ko
munistai rengia savo prakal
bas dažnai ir agituoja jose 
už savo partiją. Socialistai 
gi tokių prakalbų senai jau 

[nėra rengę, todėl Pirmoji 
Gegužės bus jiems pirmuti
nė proga paagituoti už savo 
idėją. Jeigu butų pakviesti 
komunistai ir kitos organi
zacijos, tai jau socialistams 

, . ... , - agituoti už save butu nepa-
gę biznieriai negalėtų musų to Bendrose prakalbose 

galima kalbėti tiktai bend- 
’ ' . Dėl to ir nu

tarta kitų organizacijų ne
kviesti.

Toliau nutarta šaukti 
Massachusetts rajono socia
listų konferenciją. Jeigu at
važiuos' iš Brooklyno Stilso
nas, tai tokią konferenciją 
nutaria laikyti 30 balandžio 
iš ryto. Bet jeigu 30 balan
džio iš Brooklyno niekas ne
galėtų atvykti, tai rajono 
konferencija galės but ir vė
liau. Į konferenciją nutaria 
kviesti draugus iš Cam- 
bridge’aus, Norwoodo, Lyn- 
no, Lawrence’o, Haverhillio, 
Worcesterio, Montellos ir 
kitų kolonijų.

Kalbėt yra 
Stilsonas iš 
S. Michelso-

KĄ SAKO BOSTONO 
ALBANAI.

Jų čia yra 6,000.
Kai pereitą savaitę italai 

užgiobė Albaniją, tai mums 
buvo įdomu patirti, kaip į 
tai žiuri Bostono a'banai, 
kurių čia yra apie 6,000, o 
visoj Massachusetts valsti
joj apie 10,000. Bostone jie 
riiri ir savo bažnyčią. Jie čia 
daugiausia “pravoslavai,” 
tai yra, graikų tikybos išpa
žintojai, nors pačioj Alba
nijoj daugumą sudaro mu- 
zulmanai, Mahometo gar
bintojai.

o gyventomis karo Sto-Į Žmonės subruzdo prieš
V1 Valdžia, kuri neturi savo 
žmonių paramos, nekuomet 
negali savo šalies apginti.

Šiurpi katastrofa karo laivą 
krikštijant.

Fore River laivų dirbtu
vėse, Quincy mieste, netoli 
nuo Bostono, pereitą savai
tę buvo naujo karo laivo 
“krikštynos.” Tai buvo nau
jas jūrių milžinas karo lėk
tuvams vežiot. Jo pastaty
mas kainavo $30,000,000. 
Nuleidžiant tą laivą į van- 

Išsikalbėjus su jų vadais [^eni> buvo didelės iškilmės.

visuomenės išnaudoti.
Europa sparčiais f 

niais eina Į karą ir Lietuva 
gali visai netekti savo nepri
klausomybės. Kiekvieną 

šiandien intriguoja klausi
mas, kur Lietuvai butų blo
giau ir kur geriau: po Vo
kietija, po Lenkija, ar po 
Sovietų Rusija?

Šitą klausimą irgi apkal
bėsime.

Taigi ateinanti utarninką, 
18 balandžio, visi susirin- 
kim Į South Bostono lietuvių 
salę.

21 balandžio vakarą tie 
patys kalbėtojai kalbės 
Worcesterio lietuvių mitin
ge, kuris Įvyks Endicott st. 
salėj, 7:30 valandą.

žings- rais reikalais.

Apiplėšė fotografą.
Back Bay mergų distrikte 

šio panedėlio naktį buvo už
pultas ir pagrobtas fotogra
fas, kuris buvo atvykęs čio
nai iš Louisianos valstijos. 
Banditai atėmė iš jo $24 pi
nigų, $1,000 vertės fotogra
finį aparatą, paskui nusive
žė savo auką j Roxbury ir 
tenai išmetė jį iš automobi- 
liaus.

Plėšia automobilius.
Cambridge’uje paskuti

niais laikais vagys pradėjo 
labai plėšti automobilius, iš
daužo stiklus ir išvagia su
dėtus daiktus. Pereitą suba- 
tą policijai buvo raportuoti 
4 tokie atsitikimai. Iš auto
mobiliu išvogta daiktu už 
$470.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUO.IA
Paveikslai Aukštos Rūšies

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS. . 

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

jauAutomobiliai užmušė 
112 žmonių.

Nuo Naujų Metų iki 1 ba
landžio automobiliai Massa
chusetts valstijoj užmušė 
jau 112 žmonių. Pernai tuo 
pačiu laikotarpiu buvo už
mušta 105. Vien pereitą ne- 
dėldienį žuvo 10 asmenų.

Aukštesnėse Bostono mo
kyklose pusgalviai studen
tai buvo pradėję ryti gyvas 
auksines žuvytes. Katras 
daugiau nurydavo, tas dau
giau didžiuodavosi. Kai ku
rie nurydavo arti 100 žuvy
čių. Bet kaip greit šita kvai
la mada atsirado, taip greit 
ji ir išnyko.

Piktadariai pradėjo dau
žyti didelių krautuvių lan
gus Bostone. Tarp pereitos 
subatos ir šio panedėlio bu
vo išmušti 5 dideli langai.

Brunswicko viešbuty bu
vo kilęs gaisras nakties lai
ku. Apie 50 svečių turėjo 
bėgti iš lovų.

Cambridge’uje, prie La-, 
fayette gatvės, 
aukštų namas.

j siekia $50,000.

sudegė 5
Nuostoliai

paaiškėjo, kad jie čia suski
lę į dvi politines grupes, ta
čiau visi jie klerikalai. Skir
tumas tarp jų tas, kad viena 
grupė, kuri seka paskui vys
kupą Fan S. Noli, stojo už 
karaliuką Zogą, o kita gru
pė, kuriai vadovauja kun. 
Dhosi Katundi, vadinasi de
mokratais ir priešinga tam 
“tautos vadui.”

Pirma visi jie prigulėjo 
prie vienos organizacijos, 
bet kaip vyskupas Noli liepė 
visiems melstis už karalių 
Zogą, tai demokratinio nu
sistatymo albanai pasiprie
šino tam ir atskilo nuo kara
liaus šalininkų. Tuomet tarp 
šitų dviejų grupių prasidėjo 
kova. Demokratai išvystė 
didelę akciją prieš karaliaus 
Zogo diktatūrą, taip kaip 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas kovoja prieš Smetonos 
diktatūrą.

Kad nuraminti šitą opo
ziciją, karaliukas Zogas ne
senai da buvo atsiuntęs A- 
merikon tris savo seseris. 
Gatvinė Amerikos spauda 
tuomet rašė, kad jos atvyku
sios čionai vyrų sau jieškoti, 
bet tai buvo tik paprastas 
amerikoniškų laikraščių ple
palas. Kaip albanai dabar 
aiškina, tų trijų princesų 
misija buvo nuraminti kara
liaus Zogo opoziciją. Bet tas 
joms nepavyko. Jos čia su
kėlė da didesnę kovą alba
nų tarpe. Opozicija karaliui 
pasidarė da aštresnė.

Albanai demokratai čia 
sako, kad dėl italų įsiverži
mo Albanijon esąs kaltas 
karalius Zogas, kuris dabar 
iau pabėgo iš Albanijos. 
Kaip diktatorius, Zogas bu
vo užsidaręs savo rūmuose 
ir su šalies gyventojais ne
turėjo jokio kontakto. Ištik
iu jų jis skaitęs juos savo 
priešais ir bijojo, kad jie jo 
nenuverstų. Todėl jis jieš- 
kojo sau apsaugos pas sveti
mus diktatorius. Mussolinis 
buvęs tikras jo globėjas. To
dėl Albanija senai jau bu
vusi Italijos fašistų rankose. 
Pereitos sąvaitės įvykis, tai 
buvęs tik paskelbimas to 
fakto plakatuose.

Taigi Albanijos likimas 
yra labai panašus Lietuvos 
likimui. Lietuva taip pat vir
to bejėgė auka visokiems 
grobikams, kai tautininkai 
pasiėmė valdžią j savo ran
kas ir paskelbė prieš savo

Ore nardė ir vartėsi karo 
laivyno lėktuvai. Ir čia įvy
ko nelaimė. Du lėktuvai už
kliudė viens kitą sparnais, ir 
vienas jų tuoj nukrito ant 
namo stogo Quincy mieste; 
nuo stogo jis peršoko per 
gatvę ir atsimušė į kitą na
mą, kuri sugriovė iki pusės. 
Tuo pačiu laiku orlaivy įvy
ko sprogimas, nuo kurio na
mas užsidegė. Buvę orlaivy 
du karininkai užsimušė ant 
vietos. Antras orlaivis pra
dėjo kristi lėčiau. Jo lakū
nas iššoko su parašiutu, bet 
parašiutas nespėjo atsidary
ti, ir lakūnas užsimušė. Bu
vęs tame orlaivy kitas kari
ninkas nukrito kartu su visa 
mašina ir taip pat žuvo. Tai
gi sudužo du orlaiviai ir už
simušė 4 laivyno aviatoriai.

ŠVENČIŲ PROGA
Visiems mano draugams 

kostumeriams linkiu geriausios 
kloties. Julius Mikalonis,

Insurance agentas, 
414 Broadway, So. Boston. Mass

ir

Pajieškau Darbo
Ant farmos, moku visokį darbą, 

galiu pamuryt, pentyt ir pataisyt. 
Noriu darbo apskritą metą. Nevedęs.

i. Pet.. Zeringis,
101 Bennington st., E. Boston, Mass.

mokesčių naštą.
Massachusetts valstijoj 

prasidėjo smarkus bruzdėji
mas dėl nuolatos keliamų 
mokesčių. Pereitą savaitę 
Mechanics Buildinge įvyko 
didelis protesto mitingas. 
Kalbėtojai reikalavo ir susi
rinkusi publika karštai tam 
pritarė, kad legislatura ma
žintų valstijos išlaidas., Tai 
buvo pirmas toks mitingas 
Massachusetts valstijos isto
rijoj, kad legislatures komi
sija eitų už State House sie
nų klausytis publikos reika
lavimų. Nujausdamas žmo
nių pasipiktinimą dėl mo
kesčių kėlimo, gubernato
rius Saltonstall pasiskubino 
išleisti pranešimą, kad jis 
mėginsiąs nukirsti nuo šių 
metų biudžeto apie $3,500,- 
000. Bet Mechanics Buildin- 
go mitingas pareikalavo, 
kad nuo šių metų biudžetas 
butu nukirsta ne mažiau 
kaip $24,000,000.

Bet politikieriai visuome
nės protestų nelabai paiso. 
Štai, šerifas Dowd, kuris 
gauna per metus $4,000 al
gos, nemokamą automobilį, 
butą, kurą, maistą ir turi da 
pašalinių pajamų, šiomis 
dienomis pareikalavo, kad 
jo alga butų pakelta da 
$2,000. O ištikro jam reikė
tų $2,000 nukirsti ir taip da 
jis gautų perdaug. Nežiū
rint to, majoras Tobinas ža
da jo reikalavimą išpildyti.

Tai yra parazitizmas ar
šiausios rūšies!

Kambariai, mažai šeimynai 
arba dviem pavieniam

Štymu apšildomi, visi nau 
jausi Įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti ■ galima bile laiku.

“Keleivio” name. 253 
Broadway, So. Bostone.

NAMŲ SAVININKAMS 
SVARBI ŽINIA.

Narni/ savininkai, kurių na
mai yra perdaug aptaksuoti, ir 
kurie norite protestuoti prieš į 
taksų padidinimą, prigulėkite' 
prie Small Home Owners’ Ass. 
Ateikite 2 Atlantic st., So. Bos- j 
ton, Mass, šios draugijos yra 
tikslas gelbėti namų savininkus, 
kurie yra skriaudžiami visais 
budais. Kitų miestų namų savi
ninkai irgi gali prigulėti prie 
jos. Ofiso valandos: Panedėliais,| 
Seredomis ir Subatomis iki 5 :00 
po pietų.

B. F. KUBILIUS, Vedėjas.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėles Visokiam Reikale
Mes specializuojam Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatoni iki 20 mylių.

Savininka. A. ZARDESKAS.
323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

4. .1. ,\AMAKSY
Real Estate & Insurance

114 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE, 

Jamaica Plain, Mass.
Res. Tel. Jamaica I028-M.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) * 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman »t. arti Central «kv.

CAMBRIDGE. MASS.

Telefoną! 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1TIS
Valandoi: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
I»7 SUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2Hki 4, nuo 7 iki 8 vakari 
180 HUNTINGTON AVE., 

BOSTON, MASS.
Tel. Colnmonwealth 4670.

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Ru- | 
sies PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ. 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
POPIERŲ. -Visokių reikmenų 
Eleklros. Visokių reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, JHASS.
Tel. SOU 4148

Kubiliuno radio programa.
Nedėlioję, balandžio 16, 

per stoti WMEX, 1500 k. 
Pradžia kaip 10:45 ryto. 
Programą pildys daininin
kas Albertas Juodaitis, pia
nu akompanuos Elena Žu
kauskaitė, Ig. Kubiliūnas ir 
Havajiečių orkestrą.

Ferai ir Penny Sale Įvyks 
Lietuvių Žinyčioj, 4-th ir 
Atlantic sts., So. Bostone, 
April 13, 14 ir 15 vakarais. 
Ateikite ir galėsite už vieną 
centą gauti brangių daiktų.

Lietuvių Žinyčios K-tas.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4615

Dovanos Visokiom
Sukaktuvėm

Jus norit palinksmint savo draugus sukaktuvėmis, 
užeikit pas mus bile sukaktuvių proga pasirinkti 
dovanų.

Vienų metų susaktuvčs—Vatinės 
Dviejų metų—Popierines
Trijų metų—Skurinės 
Penkių metų—Medinės 
Septynių metų—Vilnonės 
Dešimts metų—Blekinčs 
Dvylikos metų—šilkines, Lininės

LAIKRODŽIUS parduodam tik geriausių kompa
nijų Waltham, Elgin, Hamilton ir etc; ___
TAISOME, perdirbame iš senų laikrodžių, žiedų ir 

akinių į vėliausios mados.
Duodam ir ant išmokėjimo.

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

____  Tel. SOUth Boston 4649

Penkiolikos metų—Krištolinės 
Dvidešimts metų—Porcelaninės 
Dvidešimts penkių m.—Sidabrinės 
Trisdešimts metų—Perlinės 
Keturiasdešimts melų—Rubininės 
Penkiasdešimts metų—Auksinės 
,75-kių metų—Deimantinės.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

^OSįUgįg--^ Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
jr susitarui.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
6.
9.
12

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

371 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

DR. G. L. K1LLORY
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. kaidien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

PASKUTINIAI PAVEIKSLAI
Broliai Motuzai paskutinį kartą Naujoj Anglijoj 
rodo savo judamus paveikslus šiose vietose:

Gardner, Mass, (antra dal.) Balandžio 14 d., 7:30 vak.
Lenkų Piliečių Kliube, 294 Pleasant Street.

Hudson, Mass, (pirma dalis) Balandžio 15 d., 7:30 vak.
Liet. Piliečių Kliube, 17 School Street.

Nashua, N. H. (pirma dalis)Balandžio 16 d., 7:30 vak.
O’Donell Hali., 20 High Street.

Norwood, Mass, (antra dal.) Balandž. 17 d., 7:30 vak.
Lietuvių Svetainėje, 13 §t. George Avė.

W. Lynn, Mass, (pirma d.) Balandžio 18 d., 7:30 vak.
Lith. Nat. Club Salėj, 25 Camden Street.

Bridgewater, Mass, (pirma d.) Balandžio 19 d., 7:30 v. j
Piliečiu Kliube, 60 Hale Street.- . ..iiHartford, Conn, (pirma d.) Balandžio 21 d., 7:30 vak.
Parapijos Mokyklos Salėj, Capitol Ave.

Thompsonville, Conn. Balandžio 22 d., 7:30 vakare,
Enfield High School Enfield Street.

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

447 Broadway, So. Boston. Masi.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.
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BUS SPECIALE VELYKŲ PROGRAMA

BLINSTRUB'S
Village & Grill

Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.
Kas mylit gardžiai pavalgyti. tai užeikit pas Blinstrubą.

VAI DOVI LIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKĄ PRASIDE
DA NUO I PO PIETŲ IR ’TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
CIUOT I BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ. ,

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm. 
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TUOK V AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBYSCIŲ.
l’ęter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth SL,


