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Maskva Patupdė Chamber- 
lainą į Spirginančią Skauradą
PASIŪLĖ SUDARYT TIK

RĄ KARO SĄJUNGĄ.
Rumunija jau sutinka įsilei
sti rusų armiją, bet Lenkija 

bijosi “revoliucijos.”
Pereitą sąvaitę Maskva 

nuplėšė nuo Chamberlaino 
veido kaukę ir pareikalavo, 
kad tas veidmainys pasaky
tų aiškiai: ar jis ištikrujų 
nori fašistiškų valstybių 
smit’tui priešintis, ar dumia 
pasauliui akis.

Jeigu ponas Chamberlai- 
nas neblofuoja, bet ištikru- 
jų nori Hitlerį “sustabdyti,” 
sako rusai, tai padarykim 
tikrą sąjungą prieš užpuoli
kus ir neduokim jiems dau
giau žengti nei žingsnio pir
myn.

Sovietų Sąjunga pasižada 
duoti pagalbą netiktai Len
kijai, Rumunijai ir Turki
jai, bet yra pasiryžusi mesti 
visą savo pajėgų svorį bet 
kurion vieton, kur tik pasi
rodytų fašistiško užpuolimo 
pavojus. Bet Maskva reika
lauja, kad tokį pat pasiža
dėjimą duotų ir Anglija ir 
Francuzija.

Vienu žodžiu, Maskva pa
siūlė sudaryti prieš smurti
ninkus tikrą karo sąjungą, 
o ne tuščią “taikos bloką,” 
kuris tiktai plepa, bet nieko 
neveikia.

Rusų siūloma sąjunga tu
rėtų but atspara ne vien tik 
prieš Vokietiją ir Italiją, bet 
taip pat ir prieš Japoniją.

Amerikos laikraščių ko
respondentai Europoj sako, 
kad šitas Maskvos pasiūly
mas buvęs toks netikėtas, 
kad Londono ir Paryžiaus 
diplomatus jis tiesiog išme
tė iš kelio. Dabar franeuzai 
su anglais nebežiną ką da
ryt. Pakol rusai buvo Cham
berlaino overtiuroms nepa
lankus, tai ir Londonas ir 
Paiyžius stengėsi juos pa
traukti prie savo “taikos 
bloko;” bet kai.dabar rusai 
pasiūlė daug tikresnį planą, 
tai Londonas su Paryžium 
lyg ir nusigando.

Lenkai, kuriems Cham- 
berlainas yra prižadėjęs sa
vo “bloko” pagalbą, aiškiai 
pasakė, kad rusų jie bijosi 
ir nekuomet nesutiksią jų 
armiją savo žemėn įsileisti. 
Kas iš to, girdi, kad raudo
noji armija apgintų mus nuo 
užpuolikų? Paskui ji sukel
tų pas mus revoliuciją!

Pirma ir Rumunija taip 
kalbėjo, bet dabar jau ji sa
kosi sutiktų Sovietų armiją 
savo žemėn įsilesiti, jeigu 
reikėtų išvien vokiečius 
mušti.

SOVIETAI JSPĖJO NA
CIUS NELYSTI I BAL

TIJOS VALSTYBES.
Paryžiaus žiniomis, Sovie

tų valdžia įspėjusi Vokieti
jos nacius, kad jie nedrįstų 
lysti į Suomiją, Estiją, Lat
viją ar Lietuvą.

$277,000,000 PANAMOS 
KANALUI PADIDINTI.
Kongreso komisija jūri

ninkystės reikalams užgyrė 
bilių, kuriuo reikalaujama 
padidinti Panamos Kanalą. 
Tas darbas kainuosiąs apie 
$277,000,000.

SUŠAUDĖ LOJALISTŲ 
GENEROLĄ.

Pereitą subatą Ispanijos 
fašistai Barcelonoj sušaudė 
generolą Arangureną, užtai 
kad prasidėjus fašistų maiš
tui jisai pasiliko ištikimas 
teisėtai respublikos vyriau
sybei ir prikalbino Barcelo- 

Įnos garnizoną pasilikti vy
riausybės pusėj. Vadinasi, 
mirtis už ištikimybę savo 
valstybei.

ISPANIJOS KARLISTAI 
PRIEŠ ITALUS.

Paryžiaus žiniomis, Ispa
nijos karlistai labai pasipik
tinę, kad italai parodavo po 
Madridą kaip karo laimėto
jai. Karlistai dabar reika
laują, kad italai ir kiti sve
timšaliai tuojaus butų iš
kraustyti iš Ispanijos, kitaip 
jie pradėsią kitą karą prieš 
atėjūnus. Gen. Frankas esąs 
labai tuo susirūpinęs.

BELGIJOS SOCIALISTAI 
IŠĖJO IŠ VALDŽIOS.
Belgijoje buvo susidariu

si nauja vyriausybė iš trijų 
partijų: socialistų, liberalų 
ir katalikų. Bet darbininkų 
kongresas nutarė dabarti
nės vyriausybės neremti ir 
pareiškė pageidavimą, kad 
socialistai joje nedalyvautų. 
Į ministerių kabinetą buvo 
įnėję 3 socialistai. Dabar vi
si trys išstojo.

ANGLIJA IR VOKIETIJA 
ATSTEIGIA SANTIKIUS.
.Šią sąvaitę Anglija sugrą

žino savo pasiuntinį Vokie
tijon, kuris tūlas laikas at
gal buvo atšauktas. Vokieti
jos ambasadorius irgi grįžta 
į senąją savo vietą Londo
ne. Vadinasi, Chamberlai- 
nas atsteigia draugiškus 
santikius su Hitleriu.

BOLIVIJOS PREZIDEN
TAS APSISKELBĖ DIK

TATORIUM.
Gen. Busch, Bolivijos ar

mijos vadas, kuris 1937 me
tais buvo paskirtas laikinuo
ju prezidentu senajam pre
zidentui mirus, šią sąvaitę 
apsiskelbė Bolivijos dikta
torium.

PYKSTA, KAD ROOSE- 
VELTAS NEPASVEIKI

NO HITLERIO.
Republikonų kongresma- 

nas Fish išplūdo Rooseveltą, 
kad šis nenusiuntė Hitleriui 
pasveikinimo jo 50 metų su
kakties proga. Fish jau ne- 
pirmu kartu pasižymi fašis
tiškais išsišokimais.

LENKAI AUKOJA GINK
LAMS ŽIEDUS IR LAIK

RODĖLIUS.
Varšuvos žiniomis, Len

kijos žmonės pradėjo aukoti 
ginklams savo žiedus, laik
rodėlius ir kitokius auksi
nius bei sidabrinius daiktus, 
nes Lenkija yra pasiryžusi 
kariauti su Vokietija.

NUSIŠOVĖ FITCHBUR- 
GO FABRIKANTAS.

Fitchburg, Mass' — Pe
reitą sąvaitę čia nusišovė 
Steam Engine Co. viršinin
kas Robert Sherman, 58 me
tų amžiaus žmogus.

Kodėl Meksika Par
duoda Fašistams

Aliejų?
Amerikos plutokratų spau

da dažnai parašo stambio
mis raidėmis, kad Meksika 
parduoda savo aliejų fašis
tinėms valstybėms, Vokieti
jai ir Italijai. Bet plutokratų 
spauda užtyli priežastį, ko
dėl Meksika taip daro. Šitą 
išaiškino nesenai atvykęs iš 
Meksikos universiteto pro
fesorius, Frederco Bach. Jis 
sako, kad Meksiką privertu- 
sios prie to taip vadinamos 
demokratinės valstybės, An- 

Iglija, Amerika ir Francuzi- 
' ja, kurios susitarė ir paskel
bė Meksikai boikotą. “Mes 
buvom prie to priversti tų 
pačių valstybių, kurios da- 

;bar daro mums priekaištų. 
■Ir mes parduodam savo alie
jų Vokietijai ir Italijai. Bet 
mes neparduodam Japoni
jai, nes Japoniją aprūpina 

i aliejum Anglijos ir Ameri
kos kapitalistai. Vokietija 
užmoka mums 40 nuošimčių 
pinigais, o kitką—produk
tais.”

SOVIETAI NEKIŠ SAVO 
NAGŲ Į UGNĮ.

Šios sąvaites žinios iš 
' Maskvos sako, jog iš Sovie- 
į tų spaudos kol kas da visai 
nesimato, kad Rusija butų 

.pasiruošus dėtis į vadįna- 
'majį “taikos bloką,” kurį 
Anglija buvo sugalvojusi. 
Spauda kreipianti daugiau 
dėmesio į savo šalies apsau
gos stiprinimą, negu j tarp
tautinę padėtį. Maskvoje 
leidžiamas anglų kalba 
“Moscow News” cituoja 

'Stalino pasakytus žodžius, 
' kad svetimos valstybės sten
giasi Sovietų nagais prisi- 

I žarstyti sau bulvių iš žarijų, 
bet Sovietai savo pirštų į ug
nį nekiš.

POPIEŽIAUS AGENTAS 
PRIEŠ SOVIETUS.

Buffalos vyskupas Duffy 
pasakė: “Aš pareiškiu vie
šai, kad jei Amerika įsiveltų 
į karą prieš tokią valstybę, 
prieš kurią kariautų ir So
vietų Rusija, tai aš kiekvie
nam katalikui patarčiau neit 
į Amerikos armiją.” Vadi
nasi, jeigu Japonija ap
skelbtų karą Amerikai ir 
Rusijai, tai šitas popiežiaus 
bernas agituotų prieš Ame
rikos armiją.

SVASTIKA SENOVĖJ BU
VO ŽYDŲ ŽENKLAS.
Belgų mokslininkai beka- 

sinėdami Palestinoj senus 
I griuvėsius atkasė senovės 
'žydų bažnyčią, kurios alto
rius esąs papuoštas svasti
komis, tai yra tokiais pat 
kabliakryžiais, kokius da
bar naudoja kaip savo ženk
lą Vokietijos naciai. Toji 
žydų bažnyčia stovėjusi ne
toli Hamos apie 1,500 metų 
atgal.

ANGLIJA UŽDRAUDĖ 
RUSŲ FILMĄ. •

Pereitą sąvaitę Anglijos 
cenzoriai uždraudė Angli
joj rodyt Sovietų Rusijoj 
pagamintą judomujų pa
veikslų filmą “Profesorius 
Mamlokas,” kurioj yra vaiz
duojamas nacių žiaurumas. 
Anglijos reakcininkai neno
ri, kad žmonės turėtų apie 
fašistus blogą nuomonę.

Šią Sąvaitę Hitleris 
Atsakys Rooseveltui

Amerikos prezidentas 
Rooseveltas anądien parei
kalavo, kad Hitleris ir Mus- 
solinis pasižadėtų bent per 
10 metų nedaryt užpuolimų 
ant kitų valstybių. Jis įvar
dijo ir valstybes, kurioms 
turėtų but užtikrinta taika; 
tarp jų buvo įvardyta ir Lie
tuva.

Mussolinis atsakymą Roo
seveltui jau davė. Jis nemik
čiodamas pareiškė, kad Ita
lija niekados neplanavusi ir 
neplanuojanti ką nors už
pulti. Apie Etiopiją, Ispani
ją ir Albaniją tas begėdis, 
matyt, visai užmiršo.

Hitleris atsakys Roosevel
tui šį penktadienį. Tam tiks
lui jis šaukia savo nacišką 
Reichstagą, kad butų kas 
sušunka “Heil Hitler.” Besi
ruošdamas prie to atsaky
mo, Hitleris kreipėsi per sa
vo pasiuntinius į visas Roo- 
sevelto įvardytas mažasias 
valstybėlės su paklausimu, 
ar jos ištikrujų bijosi Vokie
tijos užpuolimo. Sakoma, 
kad septynios jau atsakiu
sios “nebijančios.” Lietuva 
irgi pasisakiusi “nebijanti.’ 
Taigi manoma, kad šitais at
sakymais Hitleris mėgins 
atremti Roosevelto planą, 
kaip “nepamatuotą.”

TURKŲ IR GRAIKŲ KA
RINĖS SPĖKOS.

Paryžiaus pranešimu, Tur
kija turinti 200,000 vyrų ar
miją ir 370 karo lėktuvų; 
ant jūrių ji turi du kovos 
kreiseriu, du greituoju krei
seriu, 9 naikintuvus ir 5 po
vandeninius laivus.

Graikija turinti 50,000 
kareivių, 120 lėktuvų, 2 krei
seriu, 21 naikintuvą ir 6 sub- 
marinas. '

AMERIKOS VOKIEČIAI 
PRIEŠ NACIZMĄ.

Amerikos Vokiečių Kul
tūros Sąjunga New Jersey 
valstijoj nusiuntė preziden
tui Rooseveltui prašymą, 
kad jis nutrauktų visus san
timus su naciška Vokietija 
ir neatnaujintų jų tol, kol 
nebus pašalinta nacių dikta
tūra. Po tuo prašyrųu pasi
rašė sąjungos vadas Kalr 
Meyer. Bet Amerikoj yra ir 
kita vokiečių sąjunga 
(Bund), kuri agituoja už 
Hitlerį.

MALTOS GYVENTOJAM 
DALINAMOS DUJA- 

KAUKĖS.
Maltos mieste anglai pra

dėjo dalinti gyventojams 
dujakaukes. Amerikiečiams 
ir kitiems svetimšaliams pa
siūlyta išvažiuoti. Anglų ka
rininkų šeimynos visos išvy
ko Anglijon. Mieste jaučia
mas didelis nervingumas. 
Malta yra militarinė papė
dė prie Viduržemio juros ir 
arčiausia prie Italijos.

SUDEGĖ BAŽNYČIA.
Lawrence, Mass.—Ugnis 

čia sunaikino kongregacio- 
nalistų bažnyčią, pridary
dama $60,000 nuostolių. 
Manoma, kad bažnyčia bu
vo padegta.

LAIVAS PRAPUOLĖ.
Iš Gloucesterio andai iš

ėjo jūron žvejų laivas “Ray- 
monde” ir nebesugryžo. 
Manoma, kad jį ištiko nelai
mė.

Katalikų Bažnyčia 
Už Fašistus.

Kadą tik Rooseveltas pa
smerkia fašistiškų valstybių 
smurtą, Romos katalikų
bažnyčios bosai tuojaus pra
deda stenėti, kad Amerika 
“neturėtų kištis į Europos, 
reikalus.” Taip dabai- nu
stenėjo kardinolas O’Con
nell, kai Rooseveltas parei
kalavo, kad mažiausia per 
10 metų Hitleris su Mussoli- 
niu neužpultų nei vienos 
valstybės. Bet niekas tiek 
nesikiša į svetimų valstybių 
reikalus, kiek katalikų baž
nyčia. Nelabai senai da ji 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos apskelbtų Meksi
kai karą ir grąžintų tenai 
kunigams dvarus; ji palaikė 
ir laimino brolžudingą fa
šistų karą Ispanijoj ir ji ne
siliauja kurščius neapykan
tą prieš Sovietų Rusiją. Bet 
kuomet Rooseveltas pa
smerkia fašistus, tai kardi
nolai tuojaus protestuoja: 
“Nesikiškim į kitų valstybių 
reikalus!”

NEW YORKO PARODAI 
REIKĖSIĄ 50,000 DAR

BININKŲ.
New Yorko paroda atsi

darys 1 gegužės. Jos įrengi
mas kaštuos $155,000,000. 
Prie statybos ir kitokių dar
bų dabartiniu laiku dirba 
16,000 darbininkų, kuriems 
per sąvaitę išmokama apie 
$900,000. Parodos vedėjai 
sako, kad šią sąvaitę jie tu
rėsią priimti da apie 25,000 
darbininkų, o vėliau, kai 
paroda įpusės, reikėsią iš vi
so apie 50,000 žmonių.

AVIAČIJAI REIKIA 3,000 
KARININKŲ.

Amerikos armijos vado
vybė pareikalavo 3,000 nau
jų karininkų aviacijai, nes 
Kongresas, nutarė pastatyt 
3,000 naujų lėktuvų.

Žinios iš Lietuvos.
Parengtas įstatymo projek
tas valstybės sienoms saugot

Kaunas, balandžio 21 d. 
—Šiomis dienomis pareng
tas valstybės sienai apsau
goti įstatymo projektas.

Tvarkomi dideli žemės 
plotai.

—Šių metų žemės tvarkymo 
komisijos darbų planan į- 
traukta 141,572 hektarų 
tvarkytino ploto. Šis plotas 
bus išskirstytas vienkiemiais 
ir pritaikintas našesnio ūki
ninkavimo sąlygoms.

Pasmerkė 6 Mergi
nos Užpuolikus.

Prisaikintujų suolas New 
Yorke nuteisė kalėjiman 6 
italus, kurie užpuolė ir išgė
dino p-lę Eileeną Sutton, 25 
metų amžiaus anglę studen
tę, kuri lankė mokyklą šioje 
šalyje. Teisme ji liudijo, kad 
Jamaicos stoty ant Long 
Island geležinkelio ji lauku
si traukinio vieną naktį. 
Vienas jaunų vyrų ją tenai 
užkalbinęs ir nusivedęs res- 
toranan kavos išsigerti. Te
nai prisidėjo daugiau jaunų 
vyrų, kurie pasisiūlė nuvež
ti juos- atgal į stotį. Bet kai 
ji atsisėdo jų automobiliun, 
tai jie nuvežė ją kažin į ko
kią šantę ir tenai prievarta 
išgėdino ją.

60 Bilių Prieš Atei
vius.

Da niekados Amerikos 
Kongrese nebuvo tokios 
piktos reakcijos prieš atei
vius, kaip dabar. Šioje va
landoje esą įnešta jau apie 
60 visokių bilių ateiviams 
varžyti. Kadangi Vyriausis 
Teismas anądien uždraudė 
deportuoti buvusį komunis
tą Streckerį, motivuodamas 
kad dabartiniai įstatymai 
neduoda pagrindo jį depor
tuoti, tai iš visų pusių juoda
šimčiai pradėjo daryti i 
Kongresą spaudimą, kad 
prieš radikalus butų išleista 
aštresnių įstatymų, kuriais 
pasiremiant butų galima at
eivius radikalus deportuoti. 
Daugiausia šito reikalauja 
Romos katalikų klerikalai.

ROOSEVELTAS PASIŪ
LĖ PRIEŠAMS PASI

TRAUKT IŠ PARTIJOS.
Pereitą sąvaitę preziden

tas Rooseveltas pasiūlė re
akcininkams, kurie skaito 
save demokratais, bet sabo- 
tažuoja jo programą, taip: 
“Arba suvaldykit savo ne
apykantą ir bukit partijai 
ištikimi, arba eikit iš jos ša
lin ir netrukdykit musų dar
bo.” Tai buvo taikoma vice
prezidentui Garneriui, kuris 
paskutiniais laikais susidėjo 
su reakcininkais ir priešina
si kiekvienam Roosevelto 
administracijos svarbes
niam sumanymui.

Aprūpinami 1700 Kaune už
siregistravusių klaipėdiečių. 
—Iki šiol aprūpinami mais
tu ir pastoge 1700 užregist
ruotų pabėgusių klaipėdiš
kių.

Švietimo ministro pareiš
kimas.

—Švietimo ministras Bist
ras spaudai pareiškė, kad 

i bus tobulinama mokyklų 
programa ir veikimas. Ypa
tingai bus globojami gabie
ji mokiniai ir rūpinamasi 
mokytojų pažangumu.I ______

Priimtas nepaprasto meto 
įstatymas.

—Vyriausybė priėmė Nepa
prastojo Meto Įstatymą. Nę- 
paprastajį metą paskelbus 
politinių organizacijų veiki- 

1 mas sustabdomas.

RADO MIŠKE PASIKO
RUSĮ ŽMOGŲ.

Hyde Park, Mass.—Neto
li nuo Calvary kapinių, vai
kai rado miške pasikorusį 
ant medžio nežinomą žmo
gų, kuris galėjo but apie 50 
metų amžiaus. Prie jo ne
rasta jokių popierių, iš kurių 
butų galima jiustaryti jo as
menybę. Tik jo žiedas turė
jo raidę “K.” Vyras buvo 
apsivilkęs pilku siutu, svėrė 
185 svarus, žilų plaukų, 5 
pėdų ir 8 colių ūgio. --
IŠARĖ PUODĄ SU AUK

SINIAIS PINIGAIS.
Kentucky valstijoj, netoli 

nuo Bentono miestelio, far- 
merys Seaffordas nugriovė 
seną avidę ir nutarė įtaisyti 
toj vietoj daržą. Beariant tą 
žemę plūgas išvertė puodą, 
kuriame buvo užkasta $690 
auksinių pinigų.

Anglijoj Nutarta įvesti 
Privalomą Kareiviavimą 

»— ■ ■ >

ŠITO PAREIKALAVO 
PRANCŪZAI.

Jie sutinka paruošti Angli
jai 7,000 karininkų nau

jokams lavint.
Franeuzai pradėjo spirti 

Angliją, kad ji įvestų priva
lomą kareiviavimą ir turėtų 
paruoštą armiją karui kilus. 
Mes nenorim, sako franeu
zai, kad ponas Chamberlai- 
nas ruoštųsi vesti karą prieš 
Vokietiją Francuzijos ka
reiviais. Jeigu jis ištikrujų 
mano duoti Francuzijai pa
galbą, tai jis turi tai įrodyti 
jau dabar paruošdamas tam 
tikslui tinkamą armiją. Bet 
iki šiol šitas veidmainys vis 
išsisukinėja, aiškindamas, 
kad įvesti privalomąją ar
mijos tarnybą Anglijoj da 
negalima, nes ji neturi pa
ruoštų karininkų, vadinasi, 
nebūtų kam naujokus mo
kinti. Ant to franeuzai šią 
sąvaitę atsakė: mes sutin
kam paruošti Anglijai 7,000. 
karininkų. Duokit mums tin
kamų kandidatų, mes išmo
kinsime juos Francuzijoj ir 
nusiųsime Anglijon gatavus 
karininkus.

Franeuzai bijosi, kad 
Chamberlainas neparduotų 
jų Vokietijai, kaip jis par
davė Miunchene čekoslova- 
kus. Jie bijosi antro “Miun
cheno,” tai yra tokios kon
ferencijos, kur Chamberlai
nas gali pareikalauti, kad 
Francuzija atiduotų sąyo 
kolonijas Italijai ir Vokieti
jai.

Ir šį panedėlį Anglijos 
ministerių kabinetas vien
balsiai užgyrė privalomos 
karo tarnybos principą. Lie
ka tik klausimas, kada tai 
bus įvykinta gyveniman. 
Manoma, kad Darbo Partija 
bus tam griežtai priešinga ir 
kad gali kilti prieš tai dideli 
streikai. Žinoma, visų pirma 
tokį įstatymą turės da par
lamentas užgirti; bet ka
dangi Anglijos parlamentą 
kontroliuoja konservatoriai, 
tai yra valdžios partijos 
žmonės, tai darbiečių opo
zicija neįstengs jo atmesti. 
Taigi nėra abejonės, kad 
priverstinas kareiviavimas 
Anglijoj bus įvestas. Iki šiol 
Anglijos armijon kareiviai 
buvo samdomi, taip kaip 
Amerikoj yra taigos metu.

VALDŽIA ĮSIKIŠO Į MAI- 
NERIŲ STREIKĄ.

Šį panedėlį į angliakasių 
ir kasyklų ginčą įsikišo jau 
federate valdžia. Darbo De
partamentas atsiuntė iš Wa- 
shingtono tarpininką į uni
jos ir kompanijų derybas, 
kurios yra vedamos New 
Yorke. Nuo 1 balandžio 
streikuoja apie 350,OOO rhai- 
nėrių, nes kasyklų kompani
jos nesutinka daryti naują 
sutartį pagal unijos reikala
vimą.

BIBLIJĄ SULYGINO 
SU NUODAIS. ' ‘

Iš Berlyno pranešama, 
i kad naujųjų “pagonų” žur
nalas paskelbė trejatą nuo
dų, kurie nuodija žmogaus 
protą, tai tabakas, alkoholis 
ir Biblija. Vokiečių tautai 
žurnalas pataria vengti visų 
trijų.
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ANTAUSĮ.
Kun. Mirono kabineto nu

vertimas ir koalicinės vy
riausybės susidarymas, ma-, 
tyt, Lietuvos tautininkams I 
buvo labai skaudus smūgis.' 
Jie buvo pasiryžę valdyti 
Lietuvą vieni patys kol gyvi 
bus, o čia pakilęs žmonių 
protestas viesulu juos išbla
škė. Naujoj vyriausybėj 
jiems duotos jau tik dvi ne
žymios vietelės.

Kad žmonės iš jų nesi
juoktų, tautininkai dabar 
stengiasi šitos permainos 
reikšmę kiek galėdami ma
žinti. Jų “L. Aidas’’ aiškina, 
kad naujoji vyriausybė ne
santi jokia koalicija ir kad 
su opozicijos partijomis šis 
kabinetas visai nesiskaity- 
siąs. štai jo pasaka:

“Nors )■ naują vyriausybę y- 
ra kviečiami įvairių srovių 
žmonės, tačiau ji bus nekoali- 
cine, bet vieningo darbo vy
riausybė. Naujasis Ministrų 
Tarybos pirmininkas gen. J. 
Černius į savo sudaromąją vy
riausybę kviečia įvairių sro
vių žmones ne kaip partijų de
leguojamus atstovus, susietus 
tam tikrais mandatais, bet 
kaip atskirus asmenis. Tuo bu
dri sudarant naują vyriausybę 
tariamasi ne su partijomis, bet 
su atskirais žmonėmis.”

Supraskit, vadinasi, kad 
tautininkų įvesta totalitari- 
ška valdžios sistema pasilie
ka kaip bus.

Bet tai yra melas. Štai ką 
mums praneša iš Kauno vie
nas opozicijos lyderių:

“...Vyriausybė yra KOALI
CINĖ ir ne atsitiktinai susida
riusi. BET 1’0 TAM TIKRŲ 
DERYBŲ, kuriose prižadėta 
išpildyt tam tikri reikalavi
mai, kurie leidžia laukti gerų 
vaisių iš bendros darbuotės.”

Taigi matome, kad da
bartinė vyriausybė yra su
daryta koalicijos pagrin
dais, kad ją sudarant buvo 
vedamos su opozicijos par
tijomis derybos, ir kad tose 
derybose buvo duotas parti
joms pasižadėjimas, kad bus 
pildomi tūli jų reikalavimai.

Reiškia, totalitarinė (fa
šistinė) valdžios forma, ku
rią. buvo Įvedę tautininkai, 
jau atmesta.

Kad ši vyriausybė suda
ryta naujais pagrindais, tįsti 
šita faktą ir ji pati-skelbia. 
Štai, vidaus reikalų ministe- 
ris, gen. Skučas, savo pa
reiškime pasakė:

“Naujai susidariusios aplin
kybės privertė musų kraštą 
pakeisti vidaus politiką ir su
daryti stiprios valdžios vyriau
sybę, siekiančią vieningo dar
bo. Visuomenė paskutiniųjų į- 
vykių šiam žygiui jau buvo 
priruošta ir naujoji vyriausy
bė naujais pagrindais nebuvo 
jai netikėtas dalykas.”

Vyriausybė naujais pa
grindais! Taigi jau ne pa
gal Smetonos kurpalį.

Ir, kaip galima spręsti iš 
“Lietuvos Žinių,” Lietuvos 
žmonės pasitiko šitą per
mainą didžiausiu entuziaz
mu. Liaudininkų dienraštis 
sako, kad dabar Lietuvo
je —

“...visi tik kalba apie naują 
vyriausybę, apie pasiryžimą 
kovoti, koks priešas Lietuvą 
bepultų. Ir taip džiugu. Ot, ro
dos, bent kartą po tiek metų 
lietuviai vėl kaip vienas, vėl jie 
gyvi, viens kitam atviri. Jie 
nebesišnabžda bailiai, bet jau 
drąsiai atvirai kalbasi net su 
svetimaisiais, nes juk jų šir
dyje, tų tikrųjų lietuvių patri- 
jotų širdyje, nieko nėra blogo 
ir klastingo paslėpta.”

Kitoj vietoj to paties laik
raščio reporteris pasakoja 
gavo įspūdžius iš Kauno

KĄ GĖRĖ “VIENYBĖS” 
REDAKTORIUS?

Brooklyniškės “Vienybės” I 
redaktorius 18 balandžio 
editoriale rašo:

“Bostono socialistų laikraš- ! 
tis stačiai išniekina Lietuvos 
kariuomenės vadus—genero
lus vien už tai, kad jų keturi 
įėjo į vyriausybę. Jokis Lietu- i 
vos išlaukinis priešas nedrįstų 
taip atsiliepti apie Lietuvos 
kariuomenės vadus, kaip kad 
juos terlioja Bostono sąvait- 
raštis. Tai/grynai išsigimėlių 
darbas.

“Reikia stebėtis, kad patrio- 
tingi Amerikos lietuviai nema
to taip žalingų Lietuvai parti
nių fanatikų darbų. Kiekvie
nas doras lietuvis turėtų bjau
rėtis tokiu laikraščiu, kuris 
taip rimto Lietuvai pavojaus i 
momentu didžiausiu jos priešu j 
pasirodo.”
Šita “trevoga” yra kelia

ma prieš “Keleivį,” nes kito 
lietuviu socialistų laikraščio 
Bostone nėra.

Bet “Keleivy” šitokių da
lykų, apie kokius pasakoja

gatvių:
“Išjungiau radio, numetu 

laikraštį ir išeinu į laikinąją 
musų sostinę atsikvėpti, atsi
gaivinti naujuoju lietuvių en
tuziazmu, kurį sužadino naujo
ji vyriausybė, studentija. Ro
dos, tiek skaudžių dalykų per
gyvenome, tiek daug neteko
me, o ką tik sutinki, visi lyg 
naujai užgimę: šviesiais vei
dais, ryžtingi, pasiryžę nebe
atiduoti daugiau nei pėdos že
mės.”

Tai ve ko reikėjo Lietu
vos gyventojams suvienyti. 
Dabar tik reikėtų, kad nau
joji vyriausybė sušauktų 
naują Steigiamąjį Seimą ir 
kad demokratiniu budu bu
tų išrinktas naujas preziden
tas.

“PATRIOTINIO FRON
TO” LIETUVOJE NE

STEIGS. .
Lietuvos propagandos biu

ras, žinomas kaip “Visuo
meninio Darbo Vadyba,” 
savo 28-tame biuletiny pra
neša, kad “Patriotinis Fron
tas” jau nebus Lietuvoje 
steigiamas. Girdi:

“Persitvarkius vyriausybei, 
į kurią įnėjo visų stambiųjų 
srovių atstovai, krašte buvo 
kilęs stipresnis tautinės vieny
bės sąjūdis. Buvo iškeltas su
manymas įkurti vieną politinę 
bei kultūrinę organizaciją, ku
ri jungtų įvairių srovių lietu
vius. Tokiai organizacijai buvo 
parinktas Patriotinio Fronto 
pavadinimas. Tačiau paaiškė
jo, kad tokios organizacijos į- 
kurimas tautinei vienybei ne
būtų naudingas, nes neįmano
ma paleisti jau pasireiškusiai 
savo darbais organizacijai, o 
šalia jų kurti naują organiza
ciją nebūtų jėgų sutelkimas, 
bet jų tolimesnis skaldymas. 
Patriotinio Fronto kūrimo 
sumanymas nerado ir naujo
sios vyriausybės pritarimo, to
dėl jis ir nebus steigiamas.

“Ministrų Taryba svarstė 
Patriotinio Fronto kūrimo rei
kalą. Susipažinusi su manomo 
kurti Patriotinio Fronto tiks
lais, rado, kad tie tikslai yra 
identiški (panašus) Šaulių 
Sąjungos tikslams. Dėl to, įkū
rus Patriotinį Frontą, susida
rytų paralelizmas tarp Patrio
tinio Fronto ir Šaulių Sąjun- 

. goą, Vyriausybė laikydama, 
jkad šiuo momentu visos lietu
vių jėgos turi susijungti į vie
ną darnų junginį, kad bet ku
ris skaidymasis tas jėgas silp
nintų, nusistatė, kariuomenės 
vadovybę) -pritariant, reko
menduoti nę Patriotinį Frontą 
kurti, bet visiems, kas gali, 
dėtis rikiu ar rėmėju prie šau
lių Sąjungos.”

“Vienybės” redaktorius, 
niekados nebuvo. Rašydami 
14-tame “Keleivio” numery 
apie naują Lietuvos vyriau
sybę mes aiškiai pažymė- 
jom, kad, kol neateis iš Lie
tuvos aiškesnių žinių, mes 
jokių išvadų nedarysim.

Štai kas buvo musų pasa
kyta, žodis-žodin:

“Dabar klausimas, kaip mes, 
pažangieji Amerikos lietuviai, 
turim žiūrėti į naują Lietuvos 
vyriausybę ?

“Mums rodos, kad mes turim 
palaukti, kol ateis iš Lietuvos 
aiškesnių žinių. Mes turėsim 
vaduotis tuo, kokią poziciją 
užims Lietuvos socialdemokra
tai. Mes da nežinom tikrai ir 
liaudininkų vadovybės nusista
tymo. Krikščiūnas ir Tamošai
tis, kurie ineina į generolų ka
binetą kaip liudininkai, mažai 
mums žinomi. Ar jie atstovau
ja tenai visus liaudininkus, ar 
tik patys save, kol kas da nėra 
žinių. Taigi, kol situacija ne
paaiškės, geriau bus išvadų ne
daryti.”
Ir, štai, iš tų ramių ir nei- 

tralių musų žodžių “Vieny
bės” redaktorius padarė 
baisų “isigimėlių darbą,” 
baisų “Lietuvos kariuome
nės vadų terliojimą,” ir jis 
reikalauja, kad “kiekvienas 
doras lietuvis” užtai “biau-i 
rėtųsi” musų laikraščiu.

Sakoma, kad kai airiai 
prisigeria džinės, tai jiems' 
vaidinasi žalčiai, kurių Airi
joj visai nėra. Įdomu butų 
žinoti, kokį “štofą” gėrė 
“Vienybės” redaktorius, jei
gu jis išskaitė iš “Keleivio” 
tokius dalykus, kurių tenai 
visai nebuvo.

GENEROLAI IŠ VAL
DŽIOS NEPASITRAUKĖ.

Amerikos spaudoje buvo 
pasirodę žinių, kurias pami- 
nėjom ir mes, kad iš nau
jo Lietuvos kabineto pasi
traukę du generolai, Čer
nius ir Skučas. Kaunas šitą 
gandą užginčijo.

Aktivistai su 
didelį darbą.

Vienas žymus asmuo, ku
ris veikia Lietuvoje opozici
jos priešaky, šią sąvaitę pri
siuntė adv. Bagočiaus adre
su laišką, kur tarp kitko sa
koma s

“Lietuva, tai didelė mįslė. 
Nežinau, ar iki galo pavyks 
viską pravesti, kaip tikimės, 
bet yra davinių labai rimtų, 
kad musų Bastilija grius, o 
jeigu nepasiseks, tai ir taip 
reikės keliatos metų, kad 
atsigautų.”

(Reikia suprasti, kad toji 
“Bastilija,” tai taurininkų 
partijos diktatūra. Vadina
si, laiško autorius pranašau
ja griuvimą tautininkų vieš
patavimui. O jeigu ir nepa
sisektų jis visiškai išgriauti, 
tai vistiek jam bus užduotas 
toks smūgis, kad jis greitai 
negalės atsigauti.—Red.)

“Pas mus vyksta ne revo
liucija, bet evoliucijos pro
cesas,” sako toliau laiško 
autorius. “Todėl daug kas iš 
paviršiaus atrodys be per
mainų, bet viduje pakitėji
mas eina gana smarkiu tem
pu.

“Kai • šį laišką skaitysit, 
jau iš laikraščių žinosit, kad 
vyriausybė yra koalicinė ir 
ne atsitiktinai susidariusi, 
bet po tam tikrų derybų, ku
riose prižadėta išpildyt tam 
tikri reikalavimai, kurie lei
džia laukti gerų vaisių iš 
bendros darbuotės.

“Tikimės, kad visi laiky
sis vyriškai ir kad rezultatai 
bus geri. Dėl tam tikrų prie
žasčių smulkmeniškai nega
liu rašyti, gal kiek vėliau.

“Vyriausybės pagrindinė 
permaina iššaukė visuotiną 
entuziazmą ir pasiryžimą 
gintis prieš vokiečių okupa
ciją, ypač tai pasireiškė pir
momis dienomis. Dabar 
žmonės jaučiasi kaip apglu- 
šyti, nes nemato tuoj radi
kalių reformų. Bet kadangi 
tai evoliucija, o ne revoliu
cija, tai yra daromos pa
stangos sutvirtinti aplinku
mą, pasikasti po pamatais, 
o paskui jau savaimi grius, 
kas bereikalingai buvo pri
statyta prie Lietuvos Rūmų.

“Žinoma, nereikia tikėtis, 
kad anie žmonės išsižadės 
savo idėjų, pripažins jų klai
dingumą — toli ne. Buvo 
bandyta iššaukti ir pučą, bet 
niekas neišėjo. Gali but, kad 
bus ir daugiau panašių pa
stangų. Todėl...” (Čia kelia- 
tą dalykų išleidžiam, kad 
negalėtų pasinaudoti demo
kratijos priešai.—Red.)

“Ir vienas dalykas yra 
tikras,” sako toliau laiško 
lašytojas. “Pas mus nebus 
nei Hachų, nei Tisų.”

(Hacha, tai paskutinis 
Čekijos prezidentas, kuris 
pardavė savo šalį Hitleriui; 
o Tisą, tai slovakų kunigas, 
kuris būdamas premjeru su

MIRĘS SENATORILS.

čia parodytas Illinojaus vals
tijos senatorius J. Hamilton 
Lewis, kuris anądien mirė Wa
shingtone. Jis buvo karštas 
Roosevelto politikos rėmėjas.
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Žygiu” atliko lošė tokio pat išdaviko rolę. 
Taigi laiško autorius tvirti
na, 'kad Lietuvoje šitokių 
niekšų nebus.—Red.)

“Net pats Voldemaras at
siuntė laišką, kad jis neno
rįs but marjonete vokiečių 
rankose. Ir tai jau bus ant
ras mėnuo. ‘Žygininkai’ tai

Prezidento Roosevelto kova 
su juodašimčiu Cham- 

berlainu.
Ar žinot, kad reakcinė 

anglų buržuazija finansavo 
Ispanijos fašistų generolą 
Franką ii- padėjo jam sunai
kinti demokratinę respubli
ką?

Ar žinot, kad veidmainys 
Chamberlainas slapta rėmė 
Hitlerio, grobimo politiką ir 
padėjo apginkluoti nacių 
armiją?

Ar žinot, kad Anglijos 
kapitalistai darė su Hitleriu 
sąmokslą prieš Jungtines 
Valstijas, ir kad dėl to Roo- 
seveltas pasiuntė Chamber- 
lainui ultimatumą, liepė di
dinti Amerikos oro laivyną 
ii- pradėjo smerkti fašistiškų 
valstybių smurtą?

Iki šiol plaęioji visuome
nė šitų dalykų visai nežino
jo. Tik dabai- juos iškėlė vie
šumon du Washingtono žur
nalistai, Drew Pearson ir 
Robert S. Allen, kurių 
straipsnis (copyrighted) til
po dienrašty “Daily Mir
ror.” Štai ką jiedu tvirtina:

“Valstybės Departamen
tas Washingtone atsikvėpė 
jau truputį lengviau. Jis per
gyveno rusčiausį laikotarpį 
tarptautinės politikos sūku
ry. Rooseveltas turėjo dirb
ti sušilęs iki įtikino Britų 
Imperiją, kad demokratijai 
Europoje gręsia didelis pa
vojus.

“Visa tai' atsitiko diplo
matiškos klastos metu, kuo
met Anglijos bankai skolino 
pinigus Vokietijai ginkluo
tis, o Anglijos Pramoninin
kų Sąjunga (Federation of 
British Industries) vedė su 
Vokietija slaptas derybas, 

. laužydama Anglijos-Ame- 
! rikos prekybos sutartį.

“Anglijos klasta galų ga
le pasirodė tokia biauri, kad 
Rooseveltas nusiuntė Cham- 
berlainui tikrą ultimatu
mą... ,

“Anglijos-Amerikos santi- 
kių įtempimas pasiekė aukš
čiausio laipsnio šių metų 16 
kovo, būtent diena po to, 
kai Hitleris prarijo Čekoslo
vakijos likučius.

“Norint pilnai pamatyti 
klastingos Anglijos veidą ir 
suprasti, kodėl jos santikiai 

j su Amerika pasidarė taip į- 
tempti, reikia peržiūrėti įvy
kius po Miuncheno kryzės 
pereitą spalių mėnesį.

“Po Miuncheno konfe- 
Į rencijos Rooseveltas įsakė 
1 savo ambasadoriui Kenne- 
dy’jui, kad jis išaiškintų 
Chamberlainui, kad vienin
telis argumentas, kurį Hitle
ris galės gerai suprasti, tai 
tiesi ranka ir gerai sugniauž
ta kumštis, ir kad todėl 
Chamberlainas turėtų nu
traukti savo ‘tildymo’ politi
ką, o pavartoti kumštį.

“Kaip rodos, Chamberlai
nas sutiko, nes tuojaus po to 
Rooseveltas su savo State 
Departmentu ryžosi parodyt 
Hitleriui, kad daugiau jis 
savo blofais demokratijų 
šokdyti negalės.

“Tuo tikslu Rooseveltas 
atšaukė Jungtinių Valstijų 
ambasadorių iš Vokietijos, 
o sekretorius Ickes tuojaus 
aštriai pasmerkė nacius, kas 
taip pat buvo tiksliai supla
nuota. O kai Vokietijos am
basadorius Washintone pa
kėlė protestą dėl Ickes’o 
kalbos, tai laikinas Valsty
bės Departmento viršinin
kas Welles davė diplomatiš
ką antausį Hitlerio ambasa
doriui. Rooseveltas pasakė 
Kongrese didelę prakalbą ir 
da skaudžiau diktatorius iš
vanojo, ir toj pačioj kalboj 
pareikalavo, kad Kongre
sas užgirtų didelį oro laivy
ną.

“Visos šitos kalbos iš 
Washingtono. nuaidėjo per

slėpė, nes Voldemaro var
das buvo baubas tautinin
kams.

“Su ‘žygininkais’ daug 
kame buvo galima nesutikti, 
bet jie padarė milžinišką 
perversmą žmonių protuo
se. Dabar jau jie dirvos ne
teko, nes, kaip sakiau, vis
kas eina kitu keliu. •

“Rašant šį laišką atėjo ži
nių, kad italai bombarduo
ja Albaniją... Aišku, kad po 
Albanijos eis Lenkija. O jei
gu vokiečiai ims Lenkiją, 
tai pirmiausia puls mus, kad 
galėtų geriau replėmis su
spausti lenkų kraštą.

“Taigi, šis pavasaris bus 
lemiamas, turbut, ne tik 
mums, bet ir visai Europai. 
Tikėkim, kad Lietuva ne
žus!”

MANO PASTABOS.
Laimėjo, bet ar gaus?
“Naujienos” praneša, kad 

Antanas Valaitis Chicagoje 
laimėjo .$15,000 iš geležin
kelio kompanijos, kurios 
traukinys sunkiai jį sužeidė.

Penkiolika tūkstančių, tai 
graži krūva pinigų darbinin
kui, tik kažin ar jis . juos 
gaus, kai čekis pereis per 
advokatų rankas? Kad tik 
nereikėti] jiems da primokėt 
už tokį didelį laimėjimą...

Truputis davatkizmo.
L. Pruseika 83-čiam “Vil

nies” numery sako apie vie
ną “Keleivio” koresponden
tą : “tam asmeniui neišpuola 
rašyt apie kultūrą ir kny
gas, nes jis nėra nariu (na
rys) net Lietuvių Literatū
ros Draugijos...”

Tai skamba lyg ir tos mo
terėlės pasakymas: “Kas 
prie musų vieros nepriklau
so, tas į dangaus karalystę 
neįneis.”

Proporcija nedidelė.
A. Bimba sako, kad nie

kur knyga taip netarpsta, 
kaip Sovietų Rusijoj. Pa
vyzdžiui, dabar leidžiamus 
tenai Puškino raštus užsisa
kę apie milionas žmonių. 
Bet milionas ne visuomet 
didelė proporcija. Sovietuo
se jis reiškia vos tik 1 žmo
gų iš 170 gyventojų.

Prof. Gnaiba.

Kuomet narnas užsidega, tai 
žmogus užmiršta ir pietus ant 
stalo. Taip, bet paskui jis išsi
kasa juos iš pelenų. Taip veikia 
instinktas. Nietzsche. 

|visą Europą ir padarė tenai 
i neapsakomai didelės inta
kes. Demokratinės spėkos 
tenai pakėlė galvas, o Hitle
ris su Mussoliniu susirietė.”

Bet Washingtone gauta 
žinių, kad tuo pačiu laiku 
Anglijos bankai varžosi už 
biznį Ziudetų krašte. Angli
jos kapitalistai pradėjo de
rėtis Čekoslovakijos kailį 
iš vokiečių da anksčiau, ne
gu Čekoslovakijos likimas 
išspręstas Miuncheno kon
ferencijoj. Tai parodo, kad 
visų pirma Čekoslovakijos 
pardavimas Vokietijai buvo 
nutartas Londone, o Miun
chene deiybos buvo suruoš
tos tik svieto akių apdumi- 
mui.

Toliau minėtieji Wash
ingtono žurnalistai sako: , 

“Vėliau pasirodė, kad ka
da tik Valstybės Departa
mentas užima prieš Hitlerį 
griežtesnę poziciją, Sir 
John Simon ir kiti Anglijos 
kabineto reakcininkai tuo
jaus pradeda tūpčioti aj^ink 
nacių atstovybę Londone ir 
sakyti, kad Anglija su Roo
sevelto valdžios pareiški
mais nesutinkanti.

“Valstybės Departamen
tas jau seniau žinojo, kad 
Sir Auckland Geddes, bu
vęs Anglijos ambasadorius 
Washingtone ir Rio Tinto 
kasyklų Ispanijoj galva, rė
mė pinigais generolą Fran
ką. Gi Frankas atiduodavo 
tuos pinigus Hitleriui už 
ginklus ir orlaivius. Tuo bu
du anglai rėmė savo pini
gais patį Hitlerį.

“Sužinota da įdomesnių 
dalykų. Paaiškėjo, kad kur 
naciai negali reikalingų 
daiktų nusipirkti už savo 
produktus, kaip Švedijoj, 
kuri reikalauja aukso, tenai ' 
Anglijos bankai jiems skoli
na pinigų.

“Bet daugiausia Wash- 
ingtonas nustebo tuo faktu, 
kad pats Anglijos vyriausy
bės galva Chamberlainas 
priguli prie Vokietijos gink
lavimosi pramonės. Pono 
Chamberlaino valdoma Im
perial Chemical Industries 
firma yra įdėjus didelę su
mą pinigų į Vokietijos nacių 
Dynamit Actien Gesellschaft 
ir Farben - Industrie Ac
tien Gesellschaft firmas, ku
rios gamina sprogstamąją 
medžiagą, . nuodingas du
jas ir kitokias karo reikme
nis Vokietijoj armijai.

“Pagaliau Valstybės De- 
partmentas Washingtone 
sužinojo, kad Anglijos Pra-! 
monės Sąjunga, kuliai pri
klauso ir Chamberlaino ka
bineto ministerial, nesenai 
da padarė su Vokietijos na
ciais slaptą sutartį kenkti 
Amerikos prekybai,, kuomet 
viešai Chamberlaino kabi
netas turi pasirašęs preky
bos sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis ir pasižadėjęs 
Amerikos biznį remti.

“Šitie faktai Roosevelto 
valdžią tiek įkaitino prieš 
Angliją, kad nuo to kaiščio 
butų sudegęs šis -laikraštis. 
Washingtone susidarė .neiš
vengiama išvada, kad loji 
oligarchija, kuri dabar vai; 
do Angliją, yra pasiryžuši 
visa širdimi palaikyti dikta
torius ir slapta daro viską, 
kad nesustiprėtų demokrati
nės šalys.”

Žinoma, Anglijos visuo; 
menė yra nusistačiusi visai 
priešingai. Bet kol kas ji ne
daug turi balso.

PRANCŪZAI SUŠAUDĖ 
ŠNIPĄ.

Nancy mieste, Francuzi- 
joj, pereitą sąvaitę buvo su
šaudytas Francois Helmuth 
Gruneberg, 26 metų am
žiaus šnipas. Jis išvogęs ir 
perdavęs vokiečiams slap
tus Francuzijos apsigynimo 
linijos planus.



No. 17. Balandžio 26 d., 1939 m. KELEIVIS, 50. BOSTON Trečias Puslapis

KAS SKAITO. RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

BR00KLYN0 LIETUVIŲ NAUJIENOS] Kaip Anglija Ruošiasi Gintis.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

liepos 17, 1933 metais, žuvo 
ties Soldinu, Vokietijoje., 
ALP Kliubas padarė pra
džią, išgaudamas iš miesto 
leidimą pavadinti tą aikštę;

i Lituanica Square vardu.
I Taip pat dabar išgautas tos 
j aikštės padailinimas. Be 
I abejonės, ALP KĮiubas pa
sidarbuos ir paminklą tiems 
karžygiams pastatys.

Kriaučiai rengia vakarą 
Pirmai Gegužės paminėti.
Jau buvo “Keleivio” skai

tytojams pranešta, kad
kriaučių 54 skyrius rengiasi 
paminėti Pinną Gegužės
viena diena anksčiau, bū
tent 30 balandžio, nedėldie- 
nyje. Prakalbos ir koncer
tinė programa prasidės ly
giai 6 valandą vakaro, Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliu- Darbo Partijos Liet. 14 Dist- 
bo name. Todėl visi Brook- rikto skyriaus vakarėlis, 
lyno lietuviai prašomi įsitė-, 
myt laiką ir vietą. Šįmet Pir
mos Gegužės apvaikščioji- 
mas skusis i 
kriaučių rengtų gegužinių. 
Skirtumas bus tas, kad čia 
kalbės trijų sriovių kalbėto
jai. Nuo katalikų “Ameri
kos” redakcijos kalbės y 
Laučku, nuo “Naujos Gady-

• nės” kalbės Stilsonas, o nuo , 
“Laisvės” redakcijos kalbės 
A Bimba.

Dailės programą pildys. 
, Retikevičius _  '____ ,

Vasiliauskas duos keliatą 
solo dainelių, 
niutė pašoks kelis klasiškus 
šokius, jaunas Tamašausku- 
tis pagrieš akordionu keliuc 
numerius, Lyraitės ir Lyrai- 
čiai pašoks, A. Velička su knygutėje. 
P. Grabausku sudainuos ke- | . 
lias dainas. Kadangi visi so- i'Š WAUKEGANO LIETUVIŲ !)KAU- 
listai, šokėjai ir muzikantai f'] ITT TT'IKT
patarnaus -mums veltui, tai tr/Ję V rJ/tLl/o.
ir įžangos nebus jokios, rin
kliavų irgi nebus. Tad visi, ] 
kas tik galite, atsilankykit j ganė gyvuoja 
kriaučių rengiamą 
Gegužės vakarą.

Balandžio 15 buvo ADP| 
lietuvių 14 distrikto sky-;

- . I1’i liaus vakarėlis Amerikos
Lietuvių Piliečių Kliubo na-Į 

n ononznnn Pramogėlė buvo skysta 
ir, turbut, rengėjai turės: 

i nuostolių, nes pats vakarėlis 
i neapsimokės tų išlaidų, ko-] 

,^(]v i kiu pasidalė ji rengiant. Net , 
paties radijo išlaimėjimas 
paliktas darbiečių susirinki
mui, kur, tikimasi, susirinki-' 
mas bus skaitlingesnis, negu 
buvo šis parengimas.

Vytautas Katilius.su orkestrą.

Darata Bub- piršlys suvadžiotojas.
Vieno veiksmo Komedija. Parašėj 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika- ' 
las. Dalyvauja 2 moterys ir ■<> vyrai. į 

j KUNIGO MEILE. Vieno veiksmo Ko- I 
i mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- j 
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir Į 

j 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
1 knygutėje. Kaina ....................... 25c.

Čia yra parodytas vienas orlaiviu fabrikų Anglijoj. Darbai eina šitose dirbtuvėse dieną 
ir naktį. Net moterys dirba prie mašinų.

CLEVELANDO ir AP1EL1NKES ŽINIOS
Norima steigti socialistų 

kuopa.
SLA 136 kuopa buvo su

rengusi šaunias vakaruškas 
15 balandžio Liet. Darbi
ninkų salėj. Publikos buvo 
nemaža ir visi gražiai links
minosi, šoko prie geros mu
zikos. Namo nesiskirstė iki 
ketvirtos valandos ryto.

Šis parengimėlis buvo su
rengtas tuo tikslu, kad ar
čiau susipažinti su naujai 
prisirašiusiais nariais da
bartiniu vajaus laiku. Kuo
pa žada ir daugiau tokių 
parengimų turėti ateityje.

lietuvių, kurie padeda para
piją užlaikyti.’

Jungtinių Valstijų karo 
laivyno rekrutų ėmimo sto
tis Clevelande paskelbė, 
kad per šį mėnesį jauni vy
rai bus priimami karo tarny
bon. Aplikantai turi būti ne 
jaunesni, kaip 17 metų, ir 
ne senesni kaip 24 metų am
žiaus.

Dabartiniu laiku Wauke-|
_. -------ji trys laisvos:

Pirmos'įdraugijos, kurios dar gerai'i-—-......
[laikosi. Seniausia ir skaitliu- ateinanti

čiau linksta prie ameriko
niškų organizacijų, todėl ir 
pasitraukia. Išrodo, kad per 

jciiiMiai. ocilietukui u >i\icimn-dešimtmeti bus 
giausia buvo ir tebėra Lie- jau sunku draugystei išsilai- 
tuvių Laisvės „
Draugystė. Ji buvo įsteigta i žius aplamai yra apie 50 me- 
1906 metais. Priklausė tik tų; naujų narių jau per ke- 
vyrai, mokėdami po 25c. į Katą metų negavom nei vie- 
mėnesį. I dešimtį metu išau- no, o visi einam senyn. Tu- 
go į 300“ narių ir apie $10,- [ rėtumėm apsižiūrėti, kol dar 
bOO pinigų buvo kasoj. Li- ™'~1' *”'1' ""
goję mokėjo pašalpos po $5 
j savaitę per šešis mėnesius 
ir po $2.50 per kitus 6 mė
nesius, o mirus nariui duo
davo $50 ant grabo ir nariai 
po dolerį sumokėdavo, tai 
būdavo, kad nariui mirus 
šeimyna gaudavo iki $350. 
O kas sirgdavo netoli metų, 
tai gaudavo apie $200 ir 
ligos pašalpos. Ir visa tai tik 
už 25c. duoklę. Tokie daly
kai dabar butų neįmanomi, 
arba stebuklingi. Bet tuo
met buvom visi jauni, tvirti 
ir ligos musų nekankino. 
Kėlėm balius, piknikus ir ki-

Reikia priminti, kad de- jokias pramogas, kad tik pa- 
-■ - 1 •. daryt draugijai pelno ir

gaut naujų najių. Visi nariai 
stengėsi dirbti ir viskas ėjo 
kaip ant mielių. Tai buvo 
pirma dešimtis metų draugi- 
;j6s'gyvenime. Per paskutinį 
dešimtį metų jau reikėjo 
keist įstatus net keliatą kar
tų, ir vistiek neinasi taip, 
kaip turėtų. Dabar jau mo
kame po 50c. į mėnesį, o li
goje nariams temokama tik 
po dolerį į dieną per 13 są- 
vaičių, o po tam ligonis ne
gali nieko gaut. Ant grabo 
mokame $100 ir nariai su
moka po dolerį. Bet nariui 
mirus jo šeimyna jau negau
na tiek, kaip pinna gauda
vo, nes draugystė sumažėjo

A. L. Piliečių Kliubo iškil
mes atidarymui Lituanikos 

Aikštes.
Balandžio 15, trečią va

landą po pietų, nuo A. L. P. 
Kliubo buvainės virš pora 
tūkstančių lietuvių minia 
pradėjo eiseną per Union 
avė. iki Schole st., o paskui 
šita gatve iki Leonard st., to
liau Grand streetu iki Roebl
ing streeto ir atgal So. 4th ir 
So. 3rd streetais į Lituani
kos Aikštę. Nors žmonių bu
vo gana daug, bet pati de
monstracija nebuvo tinka
mai priruošta, neturėjo iš
kabų, tai daugelis nuo šali
gatvių teiravosi par mai sup
lojus: “Kas čia demonstruo-1 
ja?” Jeigu butų demonst
rantai turėję iškabas, tai de- 
monštracija butų buvus ge- 
rar

Mylėtoju įvyti; nes dabar narių am-

Įteikia priminti, kad 
monstracijcje atsirado 
keliatas “šmųrtihinkų,” ku
rie nesidrovėjo eidami pro 
žydų .apgyventas vietas iš
tiesti hitlerišką saliutą. Tie- 
jsa, vis tai jauni vyrukai if 
jienffe atrodė, kad jie lošia 
“juoką,” bet rimtesni žmo
nės į tuos hitleriškus mostus 
žiurėjo kaipo į nesubrendu
sių ir nerimtų pusgalvių el
gesį. Jie nežino, kad tokie 
hitleriški gestai prarijo ir 
musų Klaipėdą. Jeigu jie y- 
ra lietuviai ir myli lietuvius, 
tai ateityje tokiais pavyz
džiais neturėtų teršti lietu
vių gražų vardą svetimtau
čių akyse.

Lituanikos Skvero aikštė- narįais. Dabar narių yra tik 
•le .^U,YO_ P^kaĮbos. Pnrnuo- igO, o seniaus buvo virš 300. 
ju kalbetojum n; pirmininku Draugija kas susirinkimas 
buvo advokatas Briedis, ejna mažyn po 4 ar 5 na-

turim šiek tiek turto, ar ne
galėtume < prisidėt prie ko
kios didelės organizacijos, 
kaip SLA. Tai turbut vie
nintelė organizacija, kurio
je mes dar rastumėm 
užtikrintą pomirtinę.

Taigi apsižiūrėk irn, 
nereikėtų susidraskyt 
padarė 
D-ja < 
bas. Tie, kurie sugriovė anas 
draugijas, be abejonės ban
dys ir mūsiškę ardyt. Tie 
nariai nėra draugijų augin
tojai, bet jų ardytojai. Kaip 
tik kokį geresnį sumanymą 
kas įneša, tai tie žmonės 
tuojaus pradeda rėkt, kad 
nereikia nieko mainyt, nes 
ši draugija jau gyvuoja 30 
metu. Bet mes gerai žinom, 
kas buvo 30 metų atgal ge
ra, tas dabar netinka. Šita 
draugija turėtų rengtis prie 
geresnės ateities, o nelaukti 
kol nariai visai susens ir su
mažės jos turtas. D. p.

sau

kad 
kaip 

i Sūnų ir Dukterų 
arba Pašalpinis Kliu-

paskum kalbėjo councilma-1 
nas,jio juo A. Kundrotą, V. 
Buksnaitis, S. Vitaitis ir J. 
Stilsonas. Pirmininkas ad
vokatas Briedis kvietė ir R. 
Mizarą kalbėti, bet kažin 
kodėl Mizara nėjo. Vieni 
sako, kad rengėjai pirma jo 
nekvietė; kiti gi sako, kad > 
komitetas prasęs, bet kaip laukia, kada jie galės 
istikrujų buvo, tai neteko ,gaut ligos pašalpą arba po- 
patirti, tik tiek žinoma, kad, mirtinę " ’ - - --
Mizara nėjo kalbėti.

Kurie kalbėjo, tai visi 
reiškė Dariui ir Girėnui 

' komplimentus, kurie per
skridę Atlanto vandenyną

rius į metus miršta ir po 5 ar 
6 išsibraukia. Vieni negali 
duoklių užsimokėti, o kiti 
persikelia į kitas organizaci
jas, kaip S.L.A. Dabar 
draugijoj paliko tik senes
nieji nariai, o jaunesniųjų 
yra tik apie 12. Parengimų 

I jokių nerengia, nes seniai

imirtinę. Buvo ir L. L. M. 
I draugijoj daug jaunų, bet 
jie pasišalino, nes kaip tik
senas narys miršta, reikia 
mokėt po dolerį pomirtinės, 
o Amerikos jaunimas grei-

CHICAGO, ILL.
“Vilniui Vaduoti Sąjunga 

bijo savo vardo.
Kaip tik “Vilniui Vaduoti 

Sąjunga” tapo uždaiyta Lie
tuvoje, tuojaus Lietuvos val
džia per savo agentus Chi- 
cagoje pareikalavo, kad 
toks vardas ir Amerikoje 
butų kuogreičiausia likvi
duotas. Pasidarė sujudimas 
ir nusigandimas. . Šių metų 
8 vasario dieną P. Aleliunie- 
nės namuose prie 3251 So. 
Union avė. buvo paskubom 
sudaryta iš keturių narių 
komisija, kad surastų naują 
vardą ir praneštų sąjungos 
susirinkimui. Kovo 15 d. 
Sandaros svetainėje į susi
rinkimą atsilankė ir p. Sme
tonos agentėlis, koks tai ne
žinomas Uždavinis iš Lietu
vos, ir sako, susimildami 
keiskite sąjungos vardą, ne
vartokite senojo, nes iš len
kų pusės gręsia didelis pa
vojus Lietuvai.

Iš susirinkusiųjų buvo 
jam aštriai pastebėta, kad

mes čia gyvename Ameriko
je, demokratiškoje šalyje, 
nieko nebijom ir nebijosime’ 
nei lenkų, nei Lietuvos val
džios, kuri tikrenybėj nėra 
teisėta, nes ne Lietuvos pi
liečių išrinkta. Vaikėzas pa
balo ir nutilo. Pamatė, kad 
čia jau ne Smetonos dikta
tūra. !

Balandžio 13 d. susirinki
mas buvo sušauktas atviru
tėmis į 814 West 33rd st. sa
lę. Pasirodė, kad per tą di
delį strioką komisija da ne
surado naujo vArdo Vilniui 
Vaduoti Sąjungai. Sekreto- 
iė nebežino net kas tokie 
įnėjo į tą komisiją. P. Jakai- . 
t is jai pasakė, kas buvo ko- 
misijon išrinkti, bet ir jis bi
josi to vardo.

Kažin iš kur tai atsirado 
tokis keistas ir suvargęs 
žmogelis: rankas susiėmęs, 
senu pilku švarku apsivil
kęs, apykaklę pasistatęs, 
prie kairiojo šono prisisegęs 
blėtinį kryžių, ant nosies už
sikabinęs dideliais storais 
stiklais akinius, tartum nuo 
kryžiaus butų nukritęs, ir 
vis rankas susiėmęs sako: 
“Mes turime klausyti musų 
pranašo. Tik Federacija ga
li išgelbėti Vilnių ir visą 
Lietuvą.”

P. Jakaitis jam sako: su
simildamas, nemaišyk Fe
deracijos su Vilniaus sąjun
ga. O jis vėl: “Mes turime 
klausyti ir ištikimais būti 
savo pranašui!” Nekurie 
pradeda karščiuotis. Kila 
juokingos diskusijos. Viena 
moteris prašo: “Užbaikite 
ir leiskite tas diskusijas ant 
balsavimo.” ,

Ad. Markūnas klausia, 
kaip ir ką ji yra nuveikus 
per tuos du metu? Sekreto- 
lė atsako, kad nieko gero. 
Pasirodo, kad ji buvo vien 
tik Rymo Katalikų Federa
cijos atžala. Už tokį neveik
lumą P. Jakaitis siūlo papei
kimą. Pirmininkas papeiki
mo neprisiima ir sako: “Mes 
esame jau nusiuntę į Lietu
vą apie 200 dolerių.” Papei
kimas atpuola. P. Jakaitis 
tuomet siūlo šį darbą pra
plėsti ir per laikraščius pa
valyti didelę agitaciją, kad 
sutraukus visas sroves į vie
ną didelę sąjungą, o ypač , 
vilniečius; gi jeigu jie bus 
priešingi musų planui ir dar
bui, tai galės eiti sau kur tik 
jie nori vieni patys.

A d. Markūnas stato klau
simą: “Vilniui Vaduoti Są
junga buvo gana plati ir vi
siem žinoma kaip visuome-, 
nės įstaiga, tai dėl kokių

priežasčių negali toliau gy- 
vuoti? Ir ką-gi reikštų šis 
balsavimas? Ar naujo var
do jieškojimas? Kam to rei
kia? Juk mes visi žinome, 
kad tam tikslui yra susitve
ręs Amerikos Lietuvių Kon
gresas, prie kurio vien tik 
Chicagoje priklauso apie 
20,000 gerai organizuotų 
lietuvių. Tai yra didžiausia 
ir stipriausia organizacija 
Lietuvai remti. Taigi prie 
jos ir reikėtų visiems prigu
lėti.” Bet tas keistas žmoge
lis ir vėl rankas susiėmęs sa
ko: “Mes visi turim klausy
ti savo pranašo. Jis tikrai iš
gelbės Vilnių ir visą Lietuvą 
nuo pavojaus.”

Jurgis Slabuška.

Clevelandiečiai pradeda 
domėtis politika.

» CIevelandiečių tarpe pra
dėjo kilti didesnis susido
mėjimas politika Daugelis 
pradėjo kreipti dėmėsi į pa
saulinę padėti ir kritišką 
darbininkų likimą. Darbo 
žmonės pradėjo numatyti, 
kas jų ateityje laukia, jeigu 
jie veiks neorganizuotai. 
Atžagareiviai kėsinasi pa
sauli užkariauti ir pavergti 
darbo žmones. Pradžią jie 
jau padarė, keli jų užsimo
jimai jiems nusisekė, tai jie 
ir toliau grasina silpnes
niems. Per pereitus kelis dė- 
sėtkus metu buvo privisę 
visokių partijų ir partijėlių; 
daugelis iš jų visai reikšmės 
neturėjo, tačiaus jos žadėjo 
pagerinti pasaulį. Dabar ne
kurtos tų partijų pradėjo vi
sai smukti, ir jų sekėjai lie
ka išsiblaškę be organizuoto 
kūno. Kodėl taip atsitiko? 
Todėl, kad tų partijų pa
grindas nebuvo stiprus/kad TAPT1 SUv1ENYTi, 
neturėjo aiškios programos valstijų piliečiu? 
veikimui. Daug žadėjo, nie-i Aiškiai išguldyti pilietybė 
ko neišpildė. ■ m9i su "‘Ikal,nga,s

Socialistai 
laiku, kur dirbti nereikės ir 
visi bus pinigais perpildyti. 
Jie reikalauja tik teisingo 
atlyginimo už atliktą darbą, 
kuris darbininkui priklauso. 
Be to, jie reikalauja aprū
pinti darbininkus senatvėje. 
Dėlto socialistu judėjimas ir 
eina stipryn. Taigi dėl to ir 
daugelis clevelandiečių jau 
pradėjo galvoti tverti socia
listu kuopą šioj kolonijoj. Ir 
galimas daiktas, kad greitu 
laiku tas bus padaryta. Aš 
prašau draugių, kad šiuo rei
kalu susižinotumėt su ma
nim kaip galima greičiau, 
kad butų galima susirinki
mas sušaukti. Mano antra
šas: 8813 Empire avė. Mu- 

daug

Vienas vietos italas buvo 
valdžiai prasikaltęs ir nutei
gtas kalėjimam tačiau pa- 
spiuko Italijon bausmės ne
atlikę: 
sugrįžo ir 
riau būti 
me, negu 
vėje.”

Šiomis dienomis jis 
pasakė, kad ge- 
Ameiikos kalėji- 
Mussolinio "lais-

P-lės Onos Kaskas kon
certas Įvyko 21 balandžio 
mažame miesto teatre. Vi
sas pelnas buvo skiriamas 
Liet. Kul. Darželio skolų ap
mokėjimui. Tų skolų yra da 
apie $2,500.

Mirė Kazimieras Viknis, 
susilaukęs tik 21 metų am
žiaus. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis. Liko nu
liūdę tėveliai ir viena sesuo.

“Dirvos” Čalis nebeatsi
mena ką pirmiau kalbėjo. 
Pirmiau jis sakė, kad Lietu
va be Klaipėdos vargiai ga
lėtų gyvuoti, o dabar jau 
plepa, kad Klaipėda Lietu
vai buvusi tik tiek reikalin
ga, kiek žydui sermėga. 
Daug geriau esą be Klaipė
dos. Jonas Jarus,

BROLIAI MOTU
ZAI KANADOJE.

...... .. __<j. , . _ ><>s Įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglu kalbose, 

nežada tokiu Antra peržiūrėta ir pagerinta
* laida. Kaina ....................................  25c.

Kanados lietuviai nepra
leiskite nepamatę brolių 
Motuzų gražių judamų pa
veikslų. Nepraleiskite šios 
progos, nes broliai Motuzai 
paskutinį kartą rodo paveik
slus ir negreitai kas nprs ki
tas atvažiuos su panašiais 
paveiksįąįs. Rengia Montre- 
alio ir Toronto Sūnų ir. Duk
terų draugija, sekančiose 
vietose: • 
MONTREAL (pirma dalis)

D. L. K. Vytauto Nepr. 
Kliubo Salėje, 2161 St. 
Catherine st.: 
Balandžio 28, nuo 8 vak., 
Balandžio 29 d., nuo 3 vai. 
po pietų ir 7 vakare.
Balandžio 30 d., 3 vai. po 
pietų ir 7 vai. vak.

Antra dalis bus rodoma 
ten pat Gegužės 5 d. nuo 8 
vak. Gegužės 6 d. 2 vai. po Federalė valdžia taipgi sku- 
piet ir 6 vakare.
TORONTE (pirma dalis)

Lietuvių Svetainėj, 6 De
nison st.:
Gegužės 8 ir 9 d. nuo 7 :30 v. UJJV, .

Antra dalis bus rodoma Rooseveįtas visus darželius 
ten pat Gegužės 11 ir 12 d. apžiūrėti ir formaliai juos 
nuo 7:30 vak. atidaryti, nors tie darželiai reikalaukite tik

Prašome visus atsilankyt, jau buvo miesto majoro ati- „... .. .. .Rengėjai, daryti. Blue Ribbon Malto n- jus Uk-

sų mieste randasi 
draugų, kurie seniau pri
klausė prie socialistų kuo
pos, ir jie pasilieka ištikimi 
partijos veikėjai, tik iš or
ganizuoto kūno yra pasi-. 
traukę. Taigi, dabar vėl visi 
esate kviečiami prie savo1 
užduoties.

Clevelando ateiviai suju
do baigti darbus savo kultu-1 
riniuose darželiuose, kurių 
yra visa eilė miesto parke. I

bina, kad jos darbininkai 
kuo greičiau galėtų visus; 
darbus užbaigti. Mat, atei
nančią* vasarą, liepos mėne
syje, atvažiuos prezidentas]

F®B«1
MMLNI

SVARAI

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

SmagiRusias pasižmonėjimas
PER ŠVENTES

GERIAUSI IšSIGERIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Destine, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS.

Taipgi gaunamas ir “KELETVIS” 
pavieniais numeriais,
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

Kulturirtius darže
lius ištaisė WPA darbinin
kai, tai dėlto Rooseveįtas ir 
nori jų atliktą darbą apžiū
rėti. Lietuvių darželis atro
do gražiausis. Jis buvo gerai 
išplanuotas ir, be to, lietu- j 
viams pasitaikė gražiausi 
vieta parke. Dabar kitos | 
tautos net užvydi.

Kiek tenka girdėti iš pa- 
rapijonų, tai naujoji parapi
ja vargiai išsilaikys lietuviš
ka. Jie mano, kad bažnyčia 
galinti pereiti į svetimtau
čių rankas, nes mažai esą

rai gausite pilnus 3 svarus ge
riausios rūšies malto. Todėl 
milionai malto vartotoju sako 
__“Duok man gero seno Blue 
Ribhon Malto.”

BLUE RIBBON 
MALT

Americas Biggest Seller
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—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—Labas vakaras, tėve!
—Ar žinai, Maike, kad 

šįvakar aš imsiu tave ant ek- 
zeminų. Kitaip sakant, turė
si man parodyt, ar daug tu 
išmokai taip ilgai į visokias 
klesas vaikščiodamas.

—Gerai, tėve, aš pasi
stengsiu kvotimus išlaikyt. 
Kaip manai juos pradėt?

—Zakristijonas man skai
tė iš gazietų, Maike, kad 
dienas labai mokytas angli
jąs išfigeriavo, kiek visoj 
Ajnglijoj užauga plaukų vi
sų vyrų barzdose. Jis sura
do,*'kad iš viso Anglijoj yra 
15 milįonų vyrų, katrie kas 
diena skutasi barzdas, o jei
gu nuo visų tų barzdų nubie- 
lytum skūrą, tai su ja butų 
galima uždengti 125 akerius 
žemės. Tai butų didelė far
ina, ant kurios augtų vienos 
tik anglikų barzdos.

—Bet tu iškrypai iš te
mos, tėve. Tu žadėjai mane 
kvosti, kiek aš esu išmokęs.

—Veidiminut, Maike, mes 
tuoj prie to prieisim. Tas 
mokytas anglikas išrokavo, 
vaike, kad visas barzdas 
nubielijus ir sudėjus jas ant 
žemės, ant to lauko per vie
ną sutką išaugtų 50 milionų 
mylių plaukų. Taigi dabar 
tu man pasakyk, Maike, ai
tu galėtum tokias dideles 
ličbas suvesti, ar ne?

—Tas labai lengva, tėve.
■—Olrait, Maike, jeigu tu 

toks mokytas, tai paimk 
alupką ir išfigeriuok, kiek 
ant tokio plaukų lauko galė
tų but glindų.

—Palauk, tėve, pirma aš 
užduosiu tau pačiam klausi
mą, ir jeigu tu galėsi jį atsa
kyti, tai aš atsakysiu į tavo 
klausimą.

—Okei, Maike. Koks ta
vo klausimas?

—Netoli nuo mus, tėve, 
yra 50 akrų miškas. Ar gali 
pasakyti, kiek tame miške 
galėtų but grybų šią vasarą?

—Grybai, Maike, ne kož- 
nam miške auga. Jeigu že
mė netikusi ir lietaus nebus, 
tai grybai nedygs.

—Dabar, tėve, aš atsaky
siu ir tavo klausimą.

—Koman.
—Kaip ne kiekvienam 

miške dygsta grybai, tėve, 
taip ne kiekvienoj barzdoj 
veisiasi glindos. Kur žmo
nės gyvena švariai, tenai to
kio brudo nėra.

—Neteisybė, Maike: Tos 
Dievo dovanos tropijas vi
sur. Ve, mano gaspadinė 
Zacirkienė, kur aš bunu ant 
burdo, pereitą rudenį par- 

• ežė iš Lietuvos švento Cip- 
rijono Kreivakojo brostvos 
škaplerius Rodos, šventas

daiktas ir su zupelnais atlai
dais, ale kaip apžiūrėjom, 
tai kokią penkiolika glindų 
radom.

—Aš jau iš pat pradžių 
pastebėjau, tėve, kad tu iš
krypai iš temos. Kam kalbė
ti apie tokius niekus?

—Maike, jeigu ponas 
Dievas glindą sutvėrė ir da
vė jai vietą ant žemės gy
venti, tai tu negali sakyt, 
kad tai niekai.

—O ką tu žinai, tėve, kas 
ją sutvėrė?

—Na, tai kaip ji galėtų 
ant svieto atsirasti?

—Glindos, tėve, atsiran
da iš utėlių. Tai yra jų kiau
šiniai. Bet aš, tėve, nemėgs
tu apie tokius dalykus kal
bėti.

—Tai apie ką tu mėgsti, 
Maike? Apie mergas?

—Ne, tėve, man daugiau 
lupi pasaulio problemos.

—Nesiklapatyk, Maike, 
apie svetimas bėdas, ba nie
kas ačiū už tai nepasakys. 
Jeigu perdaug lysi į kitų 
biznį, tai galėsi da ir per no
sį gaut. Žiūrėk tik savęs, ir 
dae oi. Taip ir šventas Ma- 
teušas sykį pamokslą saky
damas ant Rarotų kalno pa
sakė: “Kožnas šiaučius te
gul vačina savo kurpalį, tai 
šiušiai niekam kojų nespaus 
ir liekarstvų nuo kornų ne
reikės pirkti.” Tai yra ge
riausia rodą. Maike, kožnai 
griešnai dūšiai.

—-Nekalbėk nesąmonių, 
tėve.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
nenori geros rodos klausy
tis, tai aš galiu tau pasakyti 
gud-bai.

—Tai bus geriausia, tėve.

BALUŠAITUKAS IR KLY
NAS PATEKO Į BĖDĄ.
Juozas Balušaitukas buvo 

policijos sugautas važiuo
jant automdbilium neblai
vam stovy. Teisme jis pasi
statė Algį Klyną savo liudi
ninku, kuris prisiekęs tvirti
no, kad Balušaitukas nebu
vo gėręs. Bet kitą dieną Kly
nas pakeįįė savo liudymą 
South Bostono teisme ir pa
reiškė, kad pirma jis buvęs 
Įprašytas meluoti ir mela
vęs. Teisėjas Luganas įžiū
rėjo tame “teismo Įžeidimą” 
ir nubaudė užtai Klyną 
$200, o Balušaituką $300 
pabauda. Be to, vienam už
rašė 3 mėnesius suspenduo
to kalėjimo, o antram 6 mė
nesius.

Gazolino ir anglių išve
žiotojo streikas Massachu
setts valstijoj da tęsiasi, bet 
Bostone gazolino jau gali
ma gauti kiek kas nori

Apie Buvusį Popie
žių Pijų XI-jį

Nuo Maldų prie Higienos
PARAŠĖ DR. PHIL. A. D. WHITE (Gomelio Universiteto Profesorius)

Popiežiaus Pijaus XI-tojo 
mirtis padarė didelio atbal
sio visam civilizuotam pa
sauly, o tai dėl to, kad jis 
buvo didelės unijos virši
ninkas. Po jo mirties pareiš
kė liūdesį ne tik katalikų 
bažnyčios šalininkai, bet ir 
įvairios protestonų sektos, o 
labiausia žydai.

Dabar reikia išsireikšti ir 
mums, kurie netikime į po
piežių, kaipo neklaidingą 
asmenį. Mums svarbu pana
grinėti tik jo vaidmuo jo va- 
dovaujamoj unijoj—R. k. 
bažnyčioj. Mes nejieškosi- 
me smulkmenų, bet prisi
minsime tik pačius svar
biausius faktus, kurie vieša
me gyvenime visiems gerai 
žinomi. Jie mums nurodys, 
ar jo darbas ir pastangos 
buvo naudingos bažnyčiai, 
ar ne.

Kaip asmuo, Pius XI bu
vo linksmo ir draugiško bu
do. Tas jo ypatybes galėjo 
patėmyti kiekvienas, kuris 
tik buvo jį sutikęs Lenkijoj, 
kada po karo jis buvo tenai 
nuncijum. Tą patį pasako ir 
tie, kurie turėjo pas jį au
dienciją Romoj. Vienok tas 
jam nepadėjo jo bažnyčios 
valdymo reikaluose.

Kaipo R. katalikų bažny
čios galva Pius XI neturėjo 
laimės nei pasisekimo sa
vam darbe, o prie to dar pri
darė didžiausių klaidų, už 
kurias, žinoma, ne jis vienas 
yra atsakomingas, bet ir jo 
“kabineto” nariai, kurie, bū
dami toj ar kitoj valstybėje 
nuncijais, davė jam savo pa
tarimus. Kada Pius XI po 
Benedikto XV tapo R. kata
likų bažnyčios bosu, tai jis 
turėjo daug keblumų, tarp 
kul ių jam reikėjo sutvarky
ti bažnyčios reikalai poka
riniame chaose, kaip tai Vo
kieti.!' i. Austrijoj, Meksi
koj. J lijoj.

Vokietijoj Pius XI pralai
mėjo kovą su Hitleriu. Vo
kietijos katalikai visuomet 
buvo geri popiežiaus talki
ninkai ir rėmėjai. Po karo 
Vokietijon sugrįžo visi be
veik vienuolynai, kuriuos 
kancleris Bismarkas po 
1874 metų buvo išvijęs. Jų 
tarpe buvo: benediktinai, 
jėzuitai, dominikonai, pran
ciškonai ir visi kiti. Sugryžę 
po karo visi jie pradėjo vei
kti dideliu užsimojimu, kad 
sutvirtinti romiškąjį katali- 
kizmą Vokietijoj. Bandė 
savo įtakon paimti vokiečių 
jaunuomenės auklėjimą, 
bandė skverbtis visur, kur 
tik galėjo, ir tuo tikslu 
spausdino įvairias knygas, 
brošiūrėles ir net slaptus 
raštus. Toks jų veiklumas 
nepatiko pažangiosioms vo
kiečių partijoms, o kada 
Hitleris 1933 m. Įgijo Vo
kietijoj valdžią, kurio naciš: 
ką partiją Vokietijos katali
kų vyskupai jau 1923 metais 
buvo iškeikę, tai dabar ka
talikai susilaukė tokios na
ciu ąpmaudos, kad jų įtek
mė 80 milionu tautoje liko 
visiškai sunaikinta, bažnyti
niai turtai atimami, mokyk
los uždaromos ir tt. < ,

Austrijoj, kuri prieš karą 
;buvo stipriausia popiežiaus 
tvirtovė. Pius XI irgi pralai
mėjo. Žinome, kad tuojaus 
po karo jo prelatas Seipelis 
įsigavo į valdžią kaipo pre- 
mieras, o sekantįs kancle
riai, Dollfucs ir Sįchusch- 
nigg. popiežiaus Leono XIII 
encikliką “Reruin Nova- 
rum” ir Romos kataliku 
bažnyčios moralus padarė 
valstybės moralais. Prieš to- 

i kius patvarkymus Austrijoj 
kilo opozicija, kurios prie
šakyje atsistojo Hitlerio ša
lininkai. Jų įtaka valdžioje 
laipsniškai augo, o jau 1938 
metais (praeitais) jie pri
jungė Austriją prie Vokieti
jos ir Pumos kataliku kuni

gijos viešpatavimui Austri
joj pastatė juodą kryžių ant 
visados.

Ir Meksikoj Pijui- XI- 
tajam nenusisekė. Ten įvy
ko bažnyčios nuo valstybės 
atskirimas. Socialistinė Me
ksikos valdžia konfiskavo 
bažnyčios turtus, ištrėmė 
daugumą popiežiaus kunigų 
iš šalies ir pritaikė jo bažny
čiai sunkesnius įstatymus, 
negu 1907 metais Francu- 
zija. Reiškia, ir čia popie
žius Pius XI pralošė.

Net ir pačioj Italijoj Pijui 
XI nenusisekė. Ginče su 
Mussoliniu, kas turi auklėti 
jaunuomenę, popiežius pra
laimėjo. Mussolinis pasakė, 
kad auklėjimas jaunuome
nės priklauso valstybei. Val
stybė ir auklėja. O jaunuo
menės auklėjimas yra svar
bus vaidmuo bažnyčios gy
venime. Už algą, katrą Mus
solinis išmokėjo romiškos 
bažnyčios kunigams, jie nu
stojo laisvės mokinti ir prie 
to jie tapo Mussolinio kuni
gais, kuris gauna nuo jų vi
sa ko pašventinimą, ką tik 
jo valdžia šventinti nori.

Nieko Pijus XI nelaimėjo 
ir generolo Franko kara Is
panijoj laimindamas. Nors 
gen. Frankas ir laimėjo ka
rą, bet tas laimėjimas suriš
tas su mahometonų spėko
mis, kurie į popiežių netiki. 
O Ispanijos liaudis, kuri 
nuolat būdavo popiežiaus 
tarnaitė per šitą karą buvo 
labai sužeista. Ar joje užgis 
kada nors žaizda, padaryta 
su popiežiaus palaiminimu, 
tai didelis klausimas. Gal 
tas kartus atsiminimas pasi
liks per gentkarčių gentkar- 
tes, nes šimtai tūkstančių 
ispanų turėjo palikti savo 
biednas sodybas ir eiti sveti- 
man kraštarj, jieškoti pasto
gės. Ispanų tauta neužmirš, 
kad Romos katalikų bažny
čios galva laimino jų sker
dikus. Tai liūdnas faktas!

Nustoti simpatijos kurioj 
nors afrikiečių giminėje dėl 
savos bažnyčios, maža butų 
reikšmės; bet nustoti simpa
tijos ir įtakos civilizuotose 
tautose,' kaip Vokietijoj, 
Austrijoj, Meksikoj ir Ispa
nijoj, tai nėra menkniekis. 
Ar jo vietininkas turės ge
resnį pasisekimą bažnytinių 
reikalų tvarkyme, parodys 
ateitis. Kun. M. Valadka.

VOKIEČIŲ RYTŲ AR
MIJA.

Vokiečių karo žurnalas 
“Militerwochenblatt” deda 
kap. Šoneieho straipsnį apie 
vokiečių rytų armiją. Auto
rius nurodo, kad vakarų ir 
rytų frontų sąlygos griežtai 
skirtingos, o kariuomenės 
mokymas, aprūpinimas ii 
apginklavimas visiškai vie
nodi, kas esą neteisinga. Ry
tuose motorizuota kariuo
menė, atsižvelgiant į blogus 
kelius, butų be reikšmės, to
dėl ją reikia aprūpinti ark
liais. Kareiviai turį but pri
pratinti prie žiemos karo ir 
atitinkamai aprengti. Vo
kietijoje turinčios but dvi 
autonominės armijos: vaka
rų ir lytų. Savo teigimams 
paremti jis duoda pavyz
džius iš didžiojo karo 1916 
metų operacijos.

Charakteringas susidomė
jimas žiemos kampanija.

KALĖJIME IŠKEPĖ 3 
KALINIUS.

Worcesterio kalėjime pe
reitą sąvaitę kilo gaisras ir 3 
kaliniai užrakintose celėse 
sudegė visai, o keliasdešimts 
liko tik pusgyviai. f

$508,000,000 GINKLAMS.
Žymesnysis Kongreso bu

tas šį panedėlį užgyrė $508,- 
000,000 ginklavimosi reika
lams.

Autoriaus mintis keitė ir papildė Dr. J. Kairiūkštis.
(Išleista Lietuvos Etinės Kultūros Draugijos, bet Lietuvoje uždrausta-skaityt.)

(Tąsa)
Tokios teologinės pažiūros padėjo įsi

galėti keistam įsivaizdavimui, esą, marui 
sukelti šėtonas panaudoja ir savo padėjė
jus—žydus ir raganas. Ši pažiūra buvo re
miama tuo, kad per maro epidemijas žydų 
išmirdavo mažiau, negu krikščionių. Tas, 
be abejo, dalinai priklausė nuo jų papro
čio rūpintis sveikata, papročio, kuris, ma
tyti, buvo kilęs dar prieš tūkstančius metų 
Egipte, o vėliau buvo palaikomas ir to 
krašto valdovų, ir šiaip įstatymais. Žydai 
atidžiau laikėsi sveikatos taisyklių ir dau
giau vengė kenksmingo valgio, negu tų 
laikų krikščionys. Bet teologai negalėjo 
suprasti tokios paprastos priežasties ir pri
ėjo išvadą, kad žydai yra globojami šėto
no ir už tai jie sukelią marą ir išnaikiną 
daugybę krikščionių. Dėl šios priežasties 
visoje Europoje buvo pradėta mėginti per
maldauti Visagalį, kankinant ir žudant 
žydus, kad tuo budu butų užkirstas kelias 
velnio “žabangoms” ir sustabdytas maras. 
Siaučiant marui visur sudegindavo daugy
bę šitų nelaimingų žmonių. Vien Bavari
joje per maro epidemiją buvo sudeginta 
12,000 žydų, o mažame Erfurto mieste 
3,000; Strasburge dar ir dabar Rue Brulee 
gatvės pavadinimas primena 2,000 žydų 
sudeginimą; esą, jie 1348 m. užnuodiję 
šulinius ir sukėlę marą. Prie kunigaikščio 
rūmų Chinon, palei Tourą, dideliame, 
malkų prikrautame griovyje viena diena 
buvo sudeginta 160 žydų. Visoje Europo
je plito siaubingas žydų persekiojimas, kol 
pagaliau net pats popiežius Klemensas 
VH-tasis pradėjo priešintis šitam masi
niam padūkimui ir, paveikdamas sufana
tizuotas minias, stengėsi palengvinti taria
mųjų Visagalio priešų likimą.

Dar 1527 m., kai gręsė maras, Pavijos 
gyventojai meldėsi šv. Bernardui iš Felt- 
ros, kuris, būdamas gyvas, baisiausiai ne
kentė žydų, ir nutarė išvaryti iš-miešto vi
sus žydus, jei šventasis apsaugos juos nuo 
maro, pavojui praėjus visi žydai buvo tik
rai ištremti iš miesto.

Mintis, esą, raganos gali sukelti marą,, 
paeina iš tolimų rytų kraštų legendų. Iš ten 
šis tikėjimas pateko į šventraštį, o iš čia jį 
perėmė pirmieji krikščiony^. Bažnyčios 
vyresnybė, teologai, tėvai ir šventieji dar 
labiau išplėtė šį tikėjimą. Ypač daug prie 
to prisidėjo popiežius Inocentas VIII savo 
išgarsėjusia 1484 m. bule Summis deside- 
rantes. Toks apaštališkojo sosto pareiški
mas įtikino krikščionis, kad raganos gali 
sukelti ligas, vėtras ir kitokias nelaimes. 
Šitoje bulėje ir šiaip jau -daugelyje tų lai
kų pamokslų ir raštų buvo remtasi šv. Raš
to žodžiais: “Nepaliksi raganą gyvą.” Ši
tas Bažnyčios nusistatymas ilgiems am
žiams užvaldė krikščionių protą .ir jo pa
sekmės buvo baisiausios visoje žmonijos 
istorijoje. Ypač žiauriai buvo elgiamasi su 
raganomis Vokietijoje. Nuo XVI amžiaus 
iki XVII amžiaus pusės katalikų ir protes
tantų teologai lenktyniavo kaltindami ra
ganas, esą jos keliančios ligas ir audras. 
Tūkstančius moterų kankino ir žudė, o 
drauge su jomis retkarčiais vyrus ir net 
mažus vaikus. Aukščiau minėtoje bulėje 
katalikams buvo autoritetingai nurodyta, 
kaip jie turi su raganomis elgtis. Vokieti
jos pietuose vyskupų rezidencijos pasida
rė žmonių žudymo centrai ' ir Zalcburgo, 
Vircburgo ir Bambergo vyskupai- vadova
vo šitoms žudynėms.

Vokietijos šiaurėje taip pat žiauriai el
gėsi ir protestantai. Savo pažiūras ir prak
tiką jie derino su pačiu šventraščiu, ypa’Č 
su ta jo vieta, kuri šimtams tūkstančių ne-* 
kaltu žmonių, moterims ir vaikams, atėmė, 
gyvybę: “Nepaliksi raganą gyvą.” Protes
tantų vadovybė stengėsi įrodyti,'kad jų ti
kėjimas nesilpriesnis, negu katalikų, ir to
kie teologai-teisėjai, kaip Carpzow, 
Dammhuder ir Calow, buvo labai žiaurų's. 
Vienas žinovas apskaičiuoja, kad per tą 
šimtą metų vien tik Vokietijoje dėl tos 
priežasties buvo nužudyta daugiau už 
100.000 žmonių.

Pagal tų laikų tikėjimą svarbiausia ra
ganavimo rūšis' buvo tai miesto sienų ir 
grindinio tepimas velnišku, sukeliančiu 
marą tepalu. 1530 m. Ženevoje po baisių 
kankinimų buvo' nužudytas Michael Cad
do už tai. kad ištenęs grindinį. Dar baises
nis buvo XVI amžiuje Milane kankinimas 
daugelio žmonių; kurie, esą, ištepę sienas 
ir tuo budu norėję sukelti marą. Netrukus 
po to Toluzoje ir kituose miestuose taip 
pat buvo kankinti žmonės už toki pat nu
sikaltimą. Milano įvykis labai budingai 
parodo tų laikų supratimą apie higieną 
tiek aukštesniuose, tiek žemesniuose vi
suomenės sluoksniuose. Tuomet Milaną 
valdė ispanai. Miesto vyresnybė gavo iš is
panų valdžios žinią, kad keli raganavime 
įtarti asmenys nesenai išvažiavę iš Madri

do gali atvažiuoti į Milaną ir tenai ištepti 
sienas. Apie tąi buvo skelbta iš sakyklų, 
kaip apie naujas velnio “žabangas,” ku
rioms vien tik bažnyčia galinti priešintis. 
Tuo budu žmonės buvo sujaudinti ir kaž
ko laukė. 1630 m. vieną rytą sena moteris 
pro savo langą pamatė gatvėje žmogų, 
brūžinantį savo pirštais sieną. Tuojaus ji 
pasišaukė kitą seną moterį ir juodvi nuta- 

| rė, kad tas žmogus tepa sieną velnio tepa- 
' lu. Kiekvienam protingam žmogui butų 
buvę aišku, kad-nelaimingasis nešė rašalą 
ir suteptus rašalu pirštus norėjo nuvalyti į 
sieną. Bet toks aiškinimas buvo per daug 
prastas tiek toms, kurios jį pinuos pamatė, 
tiek ir tiems, kurie jį kaltino. Susirinkusi 
minia nutempė tą žmogų į kalėjimą. Kan
kinamas iš pradžių jis visiškai nežinojo, 
kame privalo prisipažinti. Tik iš budelio 
ir kitų žmonių klausimų jis suprato, kuo 
jis kaltinamas. Nebegalėdamas iškęsti 
smarkių kankinimų, nelaimingas pagaliau 
prisipažino visame, ko tik iš jo reikalavo. 
Kankinant buvo reikalauta išduoti nusi
kaltimo dalyvius. Jis nurodė kelis asme
nis, kuriuos atsitiktinai prisiminė. Tuos 
suėmė ir taip pat baisiai kankino, kol jie 
neįskundė dar kitų, kai kurių jiems pažįs
tamų net iš kilnios giminės.' Ir tuos visus 
žvėriškai kankino. F

Stabmeldžių valdymo laikais buvo už
drausta kaltinamuosius ilgai ir žiauriai 
kankinti. Ciceronas pajuokia kankinimus, 
kaip priemonę išgauti teisybę, nes tvirtas' 
nusikaltėlis iškęs ir liks laisvas, o silpnas,; 
nors ir nekaltas, gali būti priverstas prisi
pažinti. Todėl stabmeldžiai kankinimams 
nustatė ribas. Bet kai Europa pasidarė 
krikščioniška, tai prasidėjo tokie kankini-' 
mai, kokių anksčiau nekuomet nebuvo. Be 
to, dar buvo įsigalėjusi ypatinga teorija 
apie “išimtinius atsitikimus,” kuri buvo 
taikoma atskalai ir raganayimui. Buvo 
tvirtinama,. Kad šėtonas savo šalininkams 
suteikia ypatingą ištvermę, todėl kanki
nant atskalūnus arba raganas nėra reikalo 
prisilaikyti nustatytų kankinimams ribų. 
To pasekmėje tiek Milano byloje, tiek kitų 
bylų tūkstančiuose kaltinamieji prisipa
žindavo visame, ko tik jų reikalavo ir daž
nai baimėj, ir skausmo apimti pripasako
davo dar daugiau, negu jų budeliai galėjo 
laukti. Daugybę žyrriip' ^šrtiėhų nukankin
davo žiauriausiu budu; tų kankinimų ap- 
rašyinai yra tikrai šiurpus.. Dar tik paly
ginti nesenai buvo sutvarkyti tokių bylų 
aktai ir galima buvo jais naudotis; prie jų 
pridėti kankinimo įrankių aprašymai ir 
nuotraukos. Visa tai sudaro' baisų teologų 
paikumo- ir žmonių padūkimo paminklą. 
Nuo tų laikų kartais likdavo ir kitų keiste
snių paminklų: vieną nelaimingą kirpėją 
kankinimais privertė prisipažinti, kad jis 
gaminęs velnišką tepalą. Jį nukankino 
žiauriausiu budu. Jo šeimą privertė pri
imti kitą pavardę ir išvarė iš miesto. Jo na
mą nugriovė ir toje vietoje pastatė “gėdos 
stulpą.’ Tas stulpas stovėjo iki XVIII am
žiaus pabaigos. Vieną naktį jaunų laisva
manių būrelis, matyti, Beccario aprašymų 
paskatintas, nuvertė tą praeities paikumo 
paminklą.

Istorijos įvykiuose galima matyti pa
laipsnį bulės “Sumini desiderarites” įta
kos augimą ir silpnėjimą. Ją paskelbė tas, 
kuris krikščionių daugumos yra laikomas 
neklaidingu tikėjimo ir moralės klausi-. 
muoše., Šioje bulėje tikėjimo ir moralės 
klausimų srity buvo paskelbtas sprendi
mas, kurio visišką absurdiškumą šiandien 
gerai supranta net kiekvienas vaikas. Tei
sybė nugalėjo šitą neklaidingojo Innocen- 
to VIII sprendimą, nors Bažnyčia visaip 
tam priešinosi ir net įtraukė į pasmerktųjų 
knygų Sąrašą Boccario knygą apie nusi
kaltimus ir bausmes, kur buvo pasisakyta 
prieš kankinimus Bažnyčios teismuose.

Tikrai įstabus praeities tamsumo pamin
klas yra karališkame pavęįkšlų rinkinyje 
Neapolyje. Ten daugelyje paveikslų at
vaizduotos priemonės miestui apginti nuo 
maro, ypač prieš 1656 metų marą. Milži
niškas paveikslas smulkiai atvaizduoja te
ologijos mokymą apie tarpininkus taip 
žmogaus ir jo kūrėjo. . Paveikslo tolumoje 
matyti maro užkrėstas miestas; arčiau nu
piešta: žmonės maldaują vyresnybę ap
saugoti nuo maro: vyresnybė Įnašo karte- 
zionus, o vėnuoliai—tris šventuosius —1 
Martiną, Bruno ir Januarijų; tie savo 
ruožtu kreipiasi'į Mergelę Mariją; ji—į 
Kristų, ir galų gale Kristus prašo Dievą 
Tėvą. Kitas paveikslas atvaizduoja, kaip 
dvasininkų vadovaujami įniršę žmonės 
kankina žydus, atskalūnus ir raganas už 
tai, kad jie 1656 m. sukėlę marą, kaip 
danguie Mergelė Marija ir šv. Januarijus 
prašo Kristų įdėti kardą į makštis ir su
stabdyti marą. '

(.Bus daugiau)
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Philadelphijos Ita- Kun. Owens Nuteis
iu Gauja Nužudė 

70 Žmonių;
Žmogžudžiai sukolektavo iš 

apdraudos kompanijų 
apie $100.000. ,

Philadelphijoj iškeltas 
aikštėn baisus žmogžudžių 
raketas. Gauja italų ap- 
drausdavo ■ pažįstamų žmo
nių gyvybę savo naudai, 
paskui apdraustuosius nu
nuodydavo ir. išsikolektuo- 
davo pinigus. Viena apdrau
dos kompanija sako, kad 
per 10 metų ji išmokėjusi 
tai gaujai apie $100,000 už 
nužudytų žmonių gyvybę. 
Pagaliau kompanija įtarė 
šitą gaują ir atsisakė jai pi
nigus mokėti. Dalykas atsi
dūrė į teismą, ir tuoj buvo 
suimtas italas Herman Pet
rillo, kurį prisaikintujų sie
las anądien jau nuteisė mir
ti elektros kėdėj.

Dabar yra suimtas jo pus
brolis Paul Petrillo ir tūla 
Susie di Martino, kurios Ny
rąs nesenai buvo nunuody- , .... . - _. 
tas. Suimtos da ir kitos dvi ^al,^1Iln.1hai..VraclėJ°/kųsti.s, 
našlė: 
rina

Ohio

tas 15 Metų Kalėjimo
Jis turėjo nemoralių senti

kių su 20 moterų ir mer
gaičių.

Tiffino miestely,
valstijoj, pereitą, sąvaitę vie
tinis'“dūšių ganytojas” kun, 
C. Owens buvo nuteistas ka- 
lėjiman nuo -1 iki 15 metų už 
viliojimą moteiu ir jaunų 
mergaičių nemoraliems tiks
lams..

Prispirtas teisme prie sie
nos, šitas “doros mokyto
jas” turėjo, prisipažinti, kad 
jis turėjęs nemoralių senti
kių su 20 savo parapijonkų. 
Vienus .jų 'esančius jau ište
kėjusios' moterys ir vaikų 
motinos, o kitos da jaunos 
mergaitės. Viena jų buvusi 
vos tik 14 metų amžiaus, 
kaip šitas “Dievo tarnas” 
pasigavo ją nedoram tiks
lui.

t *-' . i

šitie jegamasčio Owenso1 
darbeliai išėjo'aikštėn visai 
netikėtai. Visų pirma WPA

" Stella Alfonsi ir Čo- kad'-už iškeitimą jų čekių ji- 
...... Favata, kurių vyrai rai nutraukia po 50 centų 
taip pat buvo apdrausti ii11 Uieyp garbei, Valdžios 
paskui nunuodyti.

Detektivų biuro viršinin- tylėta, 
kas Philadelphijoj .-A...,, , .- - ... ■■ , -.
kad jo biuras jau. sužinojęs, ^.yniKa?_.1^,lau^°^a. •’uos ne* 
kad per 10 paskutinių metų *........ . ...........
šita žmogžudžių gauja nu
žudžiusi 70 žmonių, norėda
ma pasinaudoti jų pomiili- 
nėmis. Dabai- visi tie žipo- 
nės esą iškasami iš kapų ir

r garbei.
agentai pradėjo šitą dalyka 

Apklausinėjami 
sako, Parapijomis jie patyrė," kad

tik pinigiškai, bet ir jų mo
teris bei’dukteris vilioja pas 
save j kleboniją.

Kai parapijonys 
šitokius dalykus 
agentams pasakot,

bet įsigalėjusi ji dažnai tuos 
tikslus užmiršta. Istorijoj 
buvo daug gražių idėjų, už 
kurias žmonės kovojo, bet 
vėliau reikėjo prieš jas ko
voti. Paimkim, pavyzdžiui,

New York “World Tele
gram” korespondentas, p. 
Roy W. Howard, davė kelis 
straipsnius apie Europos si
tuaciją. Tuose straipsniuose 
galima įžiūrėti simpatijų ............. .
Hitleriui ir Mussoliniui. Jo jpiimutinius krikščionius. Už 
nuomone, šiandien Vokieti-j savo įsitikinimus jie mirda- 
ja militariškai yra daug stip- vo ir ant kartuvių. Bet įsiga- 
resnė negu ji buvo 1914 me- Įėję jie tuoj pradėjo kitus 
tais. Vokietijos tauta esanti j persekioti ir žudyti.
daug palankesnė Hitleriui j Iš dalies taip išėjo ir su 
negu ji buvusi ’l'aize| iu1 į komunistais. Pirmiau jie 
pnes pasaulinį karą. Bet be-j karįU ?u buvusiais savo 

draugais social demokratais 
kentėjo už savo idėją caro 
kalėjimuose, kankindavosi 
Sibyre ir net mirdavo ant 
kartuvių. O paėmę Rusijos 
valdžią į savo rankas, jie 
šiandie jau kitus grūda j 
koncentracijos stovyklas ir 
baudžia mirtimi. Ir da šmei
žia juos savo spaudoj.

Na, ar galima gi su tuo su
tikti ir nekritikuoti šitokių 
darbų?

komplimentuodamas Hitle
rį, p. Howardas ima ir pabe
ria žirnius. Girdi, Hitleris 
neturi pasitikėjimo senos 
armijos karininkuose, kaip 
neturėjo Stalinas. Stalinas 
apsidirbo su priešingais jam 
generolais, o Hitleris kad ii 
buvo pradėjęs anuomet juos 
pyškinti, tačiau neišpyškino 
iki to. kad šiandien galėtų 
liuosai be baimės kariauti.

Bet jeigu jau Hitleris ne
pasitiki senais karininkais, 
-tai jis daugiau nepasitiki 
-Vokietijos liaudimi. Jeigu 
tiesą kalba p. Howardas 
apie karininkus, tai galima 
drąsiai spėti, kilus karui 
Hitleriui butų nusuktas 
sprandas, o tuomet ir Mus- 

' solinis veikiausia nusmuktų 
nuo Roinos-Berlyno “ašies.”

pradėjo 
valdžios 
kunigas-----——■  X- -c-1 tAV/p, įtuiugau 

jų kūnai busią analizuoja- Owens buvo pašauktas i tei- 
mi. Jei pasirodys, kad jie smą pasiteisinti, kur prieš jį 
ištikrujų buvo nunuodyti ar 
kitokiu budu nužudyti, bus 
areštuojamos jų moterys.

stojo liudininkais mergaičių 
motinos ir moterų vyrai. 
Užsiginti jis jau negalėjo ir 
turėjo prisipažinti, kad kal
tas.

Musų broliai komunistai 
labai- pyksta ant tų, kurie 
pakritikuoja USSR komu
nistų partijos vadovybę. Jie 
sako, kad tai esąs Sovietų 
šmeižtas. Taip galvoja mū
siškiai tautininkai bei fašis
tai. Jei tik pakritikuosi Sme
tonos režimą, tai jie tuoj rė
kia, kad tu “šmeiži” Lietu
vą. Bet taip nėra. Juk Sme
tonos kompanija, tai ne Lie
tuva. Taip pat ir komunistu į 
partija nėra Rusija. Valdžią 
kritikuoti netik galima, bet įauja kafj Trokis, už komu- 
ir reikia, lai via svarbiausis šiandie tų pačių ko.

munistų yra riiekinarns. Tro- 
1 ckis buvo raudonosios armi-

New Yorko “Timese” 15 
balandžio tilpo Meksikos 
garsaus piešėjo Riveros pa
reiškimas apie L. Trockį ir 
jį patį, kuris su Trockiu jau 
susipyko. Iš to pareiškimo 
matosi, kad jis vistiek dar 
gerbia Trockį kaip svarbų 
Ketvirto Internacionalo 
žmogų. Atrodo, kad Rivera 
globėjo Trockį tik žmoniš
kumo delei, nes Stalino šni
pai jį baisiai persekiojo ir jo 
du sūnūs ir dukterį nugalbi- 
no. Atrodo netikėtini daly
kai, bet Rivera taip rašo ir 
sako, kad jam pagailo žy
maus žmogaus, ir jis gailisi 
jo net dabar. Komunistų 
spauda nudžiugo: “Žiurėki- 

Į te, Rivera su Trockiu susi- 
niovė!” Taip, siusiniovė. 
Bet “pasiutusiu šunim” vis- 

, o apgailės-
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| PABĖGĖLIAI IŠ HLAI- ’ 
PĖDOS.

Užėmus Klaipėdą vokie
čiams, į Šiaulius atbėgo 183 
šeimos, iš 326 asmenų. Lai-, 
kinai juos globoja ir šaipia 
Žiemos pagalbos komitetas, 
kiniam vėliau bus grąžintos 
tos lėšos, kurias jis jšleis pa-i' 
bėgėliams. Kiekvienai šei
mai į dieną duodama po 3 
litus iki surandama jai dar
bo minimaliam pragyveni
mui. Didelė dauguma šel
piamųjų yra lietuviai, tik 
vienas-kiths žydas. Mat, žy
dai vengia kreiptis į oficia- 
les įstaigas ir nesiregistruo- 
ja; jie glaudžiasi prie savo, 
organizacijų ar pažįstamų ir. 
todėl jų skaičius tiksliai nė- 
la žinomas. Visi įsiregistra
vę pabėgėliai apgyvendina
mi Kudirkos pradžios mo
kykloje.

ČILĖJ VĖL DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Čilės respublikoj, 
Amerikoj, pereitą 
vėl buvo smarkus
drebėjimas. Nuostoliai esą' 
labai dideli.

Pietų 
savaitę 
žemės

Šis žemėlapis parodo Albaniją, kurią šiomis dienomis 
užpuolė ir užėmė italai.

JONIŠKY PILNA KLAI- , TĖVAS IR SŪNŪS NUŽU- 
PĖDOS PABĖGĖLIŲ. DYT1 ELEKTROS KĖDĖJ. 
Joniškio miestely yra jau Columbus, Ohio. — Perėi- 

arti TOO Klaipėdiečių, kurių tą sąvaitę čia buvo nužudyti 
dauguma sudaro žydai. Visi, elektros kėdėj HarryChap-

PAJIEŠKOJIMAI

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
ŽODIS KLAIPĖDOS 

KLAUSIMŲ, b;
•i •; ’

Žemiau išvardintų Ar
gentinos lietuvių organiza-1 
cijų ir spaudos atstovu susi
rinkimas šių metų kovo mė
nesio 24 d., apsvarstęs skau
dų Klaipėdos krašto likimą, 
priėmė štai kokį nutarimą:

“Visu griežtumu . protes
tuojame prieš Vokietijos 
imperialistinį smurtą,1 .pa
vartotą užgrobiant Klaipė
dos kraštą ir reikalaujame, 
kad įžūlūs smurtininkai išsi-« 
kraustytų iš Lietuvos žemės,’ 
kuri jei priklausė nuo seno
vės laikų. f* I-.- - |

Sykiu protestuo jei prieš rugsėjo 2 i dienos yra pykti ir kolioti tuos, k u-
visus kurie nritaria Klainė- priesaiką, kurią šimtas tuk-J ie pakritikuoja komunistų 
dos krašto užgrobimui, o 
ypatingai prieš .Versalio 
Taikos signatorius, kurie 
neišlaikė savo pažadų ir kir
tingame momente Lietuvos 
neužtarė. .,>{

O Klaipėdos krašto bro
liams lietuviams, prievarta 
atskirtiems nuo JJetuvos, 
kurią jie giliai mylėjo, reiš
kiame girią užuojautą, ypa
tingai dėl to, kad jie dabar 
nebeteko lietuviško žodžio, 
papročių, dainų, lietųyiškos 
dvasios ir bendrai višęg lie- 
tuviškos kultūros. ’ 1

Mes pasižadame visoke
riopai remti brolius klaipė
diečius kovoje prješ'hitleri
nę vergovę.

Pasižadėdami visokėriti- 
pai remti brolius klaipėdie
čius. mes iš.VDos širdies 
trokštame, kad jie pradėtų 
daryti žygius sugrąžinti Lie
tuvai ios išėrimą j jurą — 
Klaipėdos kraštą ir uostą.

Tiesiame Jums savo bro
lišką ranką:

Spaudos organai: “Arg. 
Lietuvių Balsas,” “Išvien,” 
“Momentas” ir 8 Buenos 
Aires lietuvių organizacijos.

kritikuoti netik galima, bet 
ir reikia. Tai yra svarbiausis 
demokratijos reikalavimas 

įspaudus ir žodžio laisvė.
kad butų galima kritikuoti vadis, irSuv^kTmuništų 

J valdžios darbus. Tik rasistai ’ -
100,000 KAUTŲSI UŽ

FRANCUZIJĄ.
Šiomis dienomis Verduheįtos teisės žmonėms nepripa- 

įvyko Francuzų-Italų Drau-įžįsta. Hitleris su Mussoliniu 
gystės komiteto suorgani- tariasi esą “neklaidingi” va- 
zuotos manifestacijos. Jose dai ir todėl kritikuoti neva- 
flalyvavo tūkstančiai italų lia. Bet su tuo juk ir patys 
emigrantų, prie kurių prisi-, komunistai nesutinka. Jie 
dėjo Argono garibaldinin- sako, kad ir Hitleris ir Mus- 
kai ir įvairių franeuzų buv. solinis yra tik laikini dikta- 
fronto kovotojų sąjungų at-, toriai, pasigrobę galią pato- 
stovai. Manifestantai buvoĮpiu momentu, ir kad anks- 
nuvykę ir į Duomontą, kur čiau ar vėliau liaudis juos I ink-izu-ii 
ital,ų liaudies sąjungos sek- nuvers. Jeigu taip, tai gali- —- ,:~ 
retorius Balestris savo drau- ma sakyti, kad ir Stalinas ne 
gų vardu atnaujino praėju- amžinas. Todėl nenuosaku

tituluojamas “Raudonuoju 
Napoleonu!” Jo raštus, 
“Rusijos Revoliucijos Isto
riją,” net ir lietuviai komu
nistai išsivertė ir išleido. 
Jeigu yra kur pagiežos kerš
to, tai komunistų tarpe jo 
yra daugiausia! (bet ir ko
munistai ne visi vienodi. — 
Red.)

mos Su rfaiHr**liu ouikiu paveikslu.
215 nusl. Popieros apdaruose tl Oi'

stančių italų pasisakė esą valdžią ar jos vadą. Partija 
p pasirengę, stoti tarnauti po i yra tik partija, bet ne vais- 
iė franeuzų vėliava, jeigu Ita- tybė. Pakol partiia kovoja 

lija ar Vokietija užpultų | už teisę sau gyventi, jos tik- 
Frąncuziją. šiai gali but labai gražus,

160 AKRŲ FARMA
90 lygios dirbamos, 70 ganyklų, 

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

JOHN SCHULTZ <«)
R. 1, Box 4G, Irons, jVlich.

Gen. Franko Agentas Amerikoj.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYHUOI ES nuo visokiu ligrų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, -kreipki
te^ va mane: duosiu geiu putar»mą 
Ii busit patenkinti. (5)

PET. LAMSARGIENe
181 i S. Waler St., Philadelphia, Pa.

Iš kairės čia yra parodytas Juan de Cardenas, generolo 
Franko agentas Jungtinėse (Valstijose laike Ispanijos vi
daus karo. Dabar jis busiąs čia paskirtas fašistiškos Ispa
nijos ambasadorium. Jis čia sveikinasi su Valstybės De
partamento vaidininku Sum merlinu.

Farma Parsiduoda
Netoli nuo Irons, Mich, miestelio, 

40 akelių, yra dirbamos- ir miško, 
Kerų medžių, ir budinkai yra. Par
duodu labai pigiai. Daugiau informa
cijų klauskit laišku. Wm. Vidraitis (7 

9G42 Russell st.. Detroit, Mich .

nusiminę, nes daugiausia 
grįžo tuščiomis rankomis. 
Ypač labai sunkioje padėty
je klaipėdiečiai darbininkai. 
Grįžę prisiglaudžia pas pa
žįstamus.

Viena moteris aimanuoja 
del vyro, kurį paliko Klaipė
doje parsivežti baldus, 
jo ir iki šiol nesulaukia, 
rašė laišką vokiečiui, su 
riu kaimynystėje gerai 
gyveno, bet šis parašė tokį 
atsakymą:

“Apie jūsų vyrą nežinau

Puiki Farma.
50 akelių, žeme gera, auga viskas, 

9 budinkai, parduodu labai pigiai ir 
lengvais išmokėjimais. Mlainyčiau 
ant namo. Informacijų, duosiu laišku.

W. Meškauskas, ’ (8)
R. F. 1). 1,. Corry. Pa.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

i uodgalviat, rud
galviai, gelton- 
galviai ir ba't- 
RUlviai Prisiun- 
čįu | visas dalu 
Suvienytų Valati 
jų ir j Kanadą 

G EO.
BEN POKAITI S

520 Wilson St., 
'' Waterbury. Conn.

bet 
Pa- 
ku- 
su-

nieko ir ką nors sužinoti la- 
bai sunku dabar. ’

ATVAŽIAVO HITLERIO 
GIMINĖS.

šiomis dienomis Amerikon 
atvyko paviešėti Aloise Ilitle- 
ridnė su savo sunum Wilhelmu 
Hitleriu, kuriedu yra parodyti 
šiame vaizdelyje. Ji buvo ište
kėjusi už Hitlerio pusbrolio, bet 
dabar yra pasimetusi su juo, va
dinasi, “gyvanašlė..”

S I D I A

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

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

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Pajieškau Ambraziejaus .MILES . 
KOS, Naikių kaimo, Viekšnių para-! 
pijos. 3 verstai nuo Mažeikių, .1903’ 
m. išvažiavo j Ameriką, gyveno 27 
Hudson avė., Brooklyn, N. Y. Prašau 
jį patį atsisaukt. Kurie žinote kur jis 
randasi malonėkit pranešti jo adresą. 
Už nurodymą tikro adreso duosiu 
$5.00; turiu svarbų reikalą. (7)j 

Frank Smilges
720 W. 21 place, - Chicago, III.

man, Harry Dingledine ir jo 
sūnūs, Henry Dingledine.- 
Jie buvo nuteisti mirti užtai, 
kad apiplėšė restoraną ir 
paskui nušovė du policma- 
nu, kurie norėjo juos suimti.

Parduodu Farma.
35 mylios nuo Bostono, prie dide

lio ežero. Farma 35 akelių, dirba
mos 30 akelių. Stuba 13 kambarių 
su miesto vandeniu, elektra, ir gazu. 
Visi įrankiai farma apdirbti. Didele 
barnė su elektra ir cementiniu flioru- 
ru. 14 karvių, J3 melžiamų, viena 
jauna; melžiamos su elektrikinia ma
šina. 1 bulius 5 metų. Vištininkas su 
100 vištų. Garadžius. \ erta $12,000. apsivedimui, nuv oo m, ihvlu, vau 
Parduodame už 0(5,000..$4,000 jnėšt, vaikinas 35 metų, turiu ferą darbą. 
---*••) ant mortgičio. Jeigu įneštų 
daugiau cash, parduočiau da pigiau.

I Vyras mirė, viena negaliu išlaikyt.
Mrs. Josephina Vainorios

16t> Washington street,

Puiki 40 Akrų Farma.
' 3 Va mylios nuo Hart, puikaus Ocea
na County miestelio; molio ir žvyro 
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, veislinė 
kiaulė ir visi reikalingi farmos įran
kiai — viskas už $3,300 ant sulygtų 
išmokėjimų.

No. 2.—74 akrai. 4 mylios nuo mie
stuko, per ganyklą teka upelis. Stu
ba ir barnė gerai pataisytos. Kaina 
numažinta nuo $2,500 iki $1,000, nes 
savininkas mirė. Klauskit, ar pama- 
tykit: HANSON-OSBORN

HART. MICH.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

Elena Sinianavičienč, pajieškau 
vyro brolio M1K01.0 SIMANAVI
ČIAUS. žinau kad pirm 13 metų jis; 
gyveno Chicagoj. Paaula iš Anykščių’ 
parapijos, Svilalių kaimo. Prašau jį 
patį atsišaukti, arba kas apie jį žinol 
malonėkit man-pranešti jo adresą. (8j 

Mrs. Elena Simanavičienė
55 Gates st., So. Boston, Milss. i

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos arba našles 

nuo 30 iki 40 metų; esu;

Su pirmu laišku prašap: prisiųsti iii 
savo! paveikslą, kurį paYeikalavuą su J 
grąžinsiu. Atsakymą duosiu kiek 
vienai ant rimtų laiškų. (8)

A. S. 2139 Frontenac st., 
Montreal, Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 28 iki 47 
metų. Pageidaujama, kad turėtų kiėr 
turto. Aš esu 47 metų, turiu darbą iii 
turto. Platesnias aplinkybes susiži
nosime per laiškus ar ypatiškai. Kurį 
myli draugišką gyvenimą prašau at į 
sišaukti. J.1 M.

253 Broadway, So.1 Boston, Mass

Pajieškau moterį apsivedimui. Esu 
našlys apie 50 metų amžiaus. Pagei
daujama. kad moteris atsilieptų tarp 
40 ar 50 metų amžiaus. Esu iarrhe- 
ris. Kuri mylėtų sveikame ore gy
vent prašau rašyt; (9)

D. Mikulskas, CUSTER, MICH. 
----------------------------------------- —----------- ,

DARBININKAS, kuris nori dirbt) 
ant vištų ukes, atsišauk. Darbas len
gvas, su alga susitaikysim. Rašykit 

M. Valentinė ■ (81
Box 156-A Danielson, £<?•>"• !

Parsiduoda Bekernė i
1G metų biznyje, savininkas į peu 

senas ir neišgali tvarkyt. Biznis gc • 
ras, mokančiam vesti reikalą puikuš 
gyvenimas. Klauskit laišku ar ypa- 
tiškai. , J. S. (9>

253 Broadway, So. Boston, Mass.

GELBĖK
SAVO

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

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

112 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

p n

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

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

“N AU J IENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Moterims Pasiskaityt
A ŠI SKYRIŲ TVARKO

. M. MICHET^ONIENĖ.

KAS JĄ IŠAUKLĖJO 
IR KUR?

Aną dieną j Memphis 
miestą, Tennessee valstijoj, 
atvyko Alma Mardis, 16 me
tų vargšė mergina, kuri ne
turėjo nei cento pinigų prie 
savęs. Suradę ją klaidžio
jant gatvėj, policininkai at
vedė Į nepilnamečių teismą, 
kad laikinai ją priglaudus ir 
apsaugojus. Klausinėjama 
ji policijai pasakė, kad ji 
gyveno ant farmos kaž kur 
Mississippi valstijoj. Per vi
są žiemą ji.skaldė malkas ir 
gavus užtai aštuonis dole
rius ji nusipirko tikietą ir at
važiavo į Memphis “geres
nės laimės“ jieškoti. Mer
gaite viskuom Įdomavo ir 
stebėjosi. Ji čia pirmą kar
tą pamatė .elektros šviesą ii 
telefoną. Ji nekuomet ne
girdėjo radio ir nematė kru- 
tamujų paveikslų. Nematė 
aukštesnio namo kaip 2 
aukštų ir nežino kas yra ele
vatorius. Ji taipgi nėra ra
gavus aiskrymo, nemačius 
Kalėdų eglaitės ii nežino ką 
reiškia Velykos, nes jos na
muose niekas jų niekad ne
minėjo ir nešventė. Ji dar 
nėra dėvėjusi šilkinės šle- 
bės nei kojinių. Ji nežinojo 
net kad Rooseveltas yra 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas.

Užklausta, kas yra Hitle
ris su Mussoliniu, ji spėjo, 
kad tai gali būti kokių nors 
miestų vardai, o jei ne, tai 
gal kokie nors jai nežinomi 
laukiniai žvėrys. Paaiškinus, 
jog tai yra garsus ir galingi 
diktatoriai, ji atsakė, kad 
iki šiol ji apie juos nebuvo 
dar girdėjusi.

Rodos, nesinori ir tikėti, 
kad Jungtinėse Valstijose 
galėtų imti tokių tamsių gy
ventojų.

WORCESTER, MASS.
Iš moterų veiklos.

ALDLD moterų 155 kuo
pa čia buvo surengus pra
kalbas 26 kovo. Kalbėjo 
draugė A. Jonikienė. Publi
kai jos prakalba labai pati
ko. Dabar musų moterų 
kuopa yra užsibrėžusi dau
giau naudingų darbų nu
veikti. Rengiasi Į seimą 
Brooklyne. O gegužės 8 die
ną Įvyks susirinkimas po 
numeriu 29 Endicott, st. Vi
sos narės prašomos daly
vauti ir naujų atsivesti.

Rep. A. W.

JAI SIŪLOSI 100 VYRŲ.

šita mergina yra kilusi iš žy
dų tėvų, bet dėl tūlų sumetimų 
pametė žydų tikybą ir perėjo 
krikščionybėn. Dabar mirė jos 
tėvas Harris Goldman ir paliko 
jai $70,000 pasogos, bet su ta 
išlyga, kad ji turi išsižadėti 
krikščionybės ir ištekėti nevė
liau kaip vienų metų laikotarpy. 
Pasirodžius laikraščiuose šitai, 
žiniai, mergina gavo jau 1Q0 pa 
sisiliulymų nuo įvairių žydų 
vyrų. Jj gyvena Elgin, Ill., ir va
dinasi “sukrikščionintu” vardu 
—'Adele Gay.

LIGUISTAS PAVYDAS 
ARDO ŠEIMYNAS.

Šitame skyriuje jau buvo 
rašyta, kad pavydulingas 
vyras ar moteris yra tikra 
nelaimė šeimynai. Liguistas 
vienos pusės pavydas netik
rai erzina ir antagonizuoja 
antrąją pusę, bet dažnai bai
giasi baisiomis tragedijo
mis.

Štai, kas nesenai atsitiko 
Lietuvoje. Kovo 30 dieną 
Mariampolės apygardos tei
smas sprendė tūlo P. Kras- 
nicko bylą, kurioje jis buvo 
kaltinamas žmonos ir žmo
nos draugės sužalojimu pe
le itą rudenį.

Pereitų metų rudeni Kal
orijos policijai buvo pra
nešta, kad Sodo gatvėj kaž
koks piktadaris, sutikęs iš 
1; idotuvių grįžtančias mote
ris M. Krasnickienę ir M. 
S kinkienę, žiauriai jas su
pjaustė peiliu. Viena iš mo
terų pasišalino iš Įvykio vie
tos, o kita gulinti gatvėje su
žeista ir jos gyvybei gresia 
pavojus. Kadangi M. Skin- 
kienė buvo mažiau sužeista, 
policijai nebuvo sunku nu
statyti, kad tą nusikaltimą 
atlikęs M. Krasnickienės 
vyras P. Krasnickas, kuris 
pasišalino iš nusikaltimo 
vietos per tvoras ir daržus. 
M. Skinkienei, gavusiai pei
lio smūgį Į veidą, pagalbą 
suteikė vietos gydytojas, o 
M. Krasnickienė, kuri buvo 
labai sunkiai sužeista, sku
biai teko išvežti j Mariam
polės apskr. ligoninę.

P. Krasnickas beprotiškai 
mylėjo savo žmoną, ir ta jo 
medlė iššaukė tiesiog liguis
tą pavyduliavimą. Užtekda
vo, kad, einant pro šalį, koks 
nors vyriškis pasisveikins su 
jo žmona, einančia šalia jo, 
ar į ją pažiūrės, ir jau pa
kankama priežastis išsiverž
ti tam jo pavydui. Iš syk jis 
tik žodžiais išmėtinėdavo ir 
grasindavo žmonai, bet juo 
toliau, juo jo pavydas darė
si baisesnis. Atsitikdavo, 
kad jis pasistatydavo žmo
ną prie sienos ir jai peiliu ar 
revolveriu grąsindavo, jei ji 
nesiliaus viliojusi vyrus. M. 
Krasnickienė prisiekinėjo 
vyrui esanti ištikima, bet tas 
neilgai tikėdavo jos žo
džiais. Norėdama kaip nors 
sumažinti priežastis jo ligui
stam pavydui, Krasnickienė 
net jo motiną parsivežė į na
mus ir be tos senutės nei 
žingsnio nežengdavo iš na
mų. Vis tik ir šito nepakako 
pavydžiam vyrui, kuris juo 
toliau, juo dažniau grąsin
davo jai ginklu.

Pagaliau Krasnickienė ne
iškentė ir pametė jį. Jis po 
kurio laiko susirado ją pas j 
brolį, atsiprašė ir vėl susi-' 
grąžino į namus, žadėda
mas nekartoti buvusiu sce
nų, 
liko, 
metė

P. 
ko j o 
nai susitiko su ja Kalvarijo
je. Jis prašė ją grįžti, ir ji 
sutiko vėl gyventi su juo, 
bet šį kartą ir ji pažado ne
tesėjo. Ji ėmė jo bijoti, ka
dangi jau grasinimai buvo 
pakirtę jos pasitikėjimą.

J Kalvariją atvyko pas 
gydytoją ir su kitokiais rei
kalais. Apsistojo pas gera 
pažįstamą M. Skinkienę. 
Vėlai vakare, kada abi mo
ters grižo iš laidotuvių, jas 
pasitiko P. Krasnickas, ku
ris elektros lempute švyste
lėjo joms į veidus ir įsitiki
nęs, kad susidūrė su žmona, 
nieko nesakydamas priėjo 
prie jos, nutvėrė ją už ran
kos ir pradėjo badyti peiliu. 
Du smugiu jis kirto į spran
dą, dar du į galvą, į nugarą, 
perpjovė žandą ir porą kar
tų smogė į vidurius. Palei-

Bet pažadas pažadu ir 
ko pasėkoje ji vėl pa- 
ji-
Krasnickas visur jieš- 
žmonos, kol atsitikti-

! dęs savo žmoną, kuri sudri- 
Į bo gatvėje, jis prišoko prie 
Skinkienės ir jai smogė mei
liu į veidą, po ko pasišdlino 
iš įvykio vietos.

Apskr. ligoninėj konsta- 
j tuota sunkus kūno sužaloji
mas peilio smugiu į vidu
rius, perplovusiu pilvo plėvę 
ir paleidusiu žarnas. Po sun
kaus gydymo Krasnickienė 
pasveiko, bet randai liko vi
sur.

Teisme Krasnickas prisi
pažino kaltu. Jis kaltina M. 
Skinkienę, prikalbėjusią jo 
žmoną pamesti jį ir tuo su- 
ardžiusią jo gyvenimą. Mo
teris jis užpuolęs būdamas 
labai susijaudinęs.

Teismas rado P. Krasnic- 
ką kaltu ir nubaudė jį, ketu
riais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Štai, prie ko privedė li
guistas pavydas!

458 MOTERYS NUTEIS
TOS UŽ VIENO VYRO 

UŽMUŠIMĄ.
Pietų Afrikoje, Cape 

Town’o mieste buvo areš
tuotos ir teisiamos 489 mo
terys už užmušimą tūlo 
NkbindO, kuris dėl pinigų 
susiginčijo su tų moterų ti
kybinės sektos vadu. Mote
rys Įniršusios užklupo tą vy
rą ir užmušė. Iš 489 kaltina
mų moterų, 42 liko išteisin
tos ir paleistos, o 447 nuteis
tos kalėjiman ant trijų mė
nesių, o 11 likusių moterų, 
kurias kaltino vadovavus 
užpuolimui, nuteisė kalėti 
po šešis mėnesius.

ar

OBUOLIAIS KIMŠTAS 
ŠVIEŽIAS KUMPIS.

1 šviežias kumpis.
2 puodukai duonos trupi

nių.
3 puodukai supiaustytų 

obuolių.
1 šaukštukas labai smul

kiai sukapoto svogūno.
3 šaukštai smulkiai suka

poto saliero.
3 šaukštai ištirpyto svie

sto.
šaukštas muštardos.
Druskos ir pipirų.
Puodukas buljono, 

karšto vandens.
Kaulas iš kumpio turi but 

išimtas, o tuštuma prikimšta 
koše, padaryta iš duonos 
trupinių, labai smulkiai su
piaustytų obuolių, svogūno, 
saliero, sviesto, druskos, pi
pirų ir buljono, arba karšto 
vandens. Prikimšus kumpį, 
jo galus reikia užginti. Nu
šluostyti gerai ištrinti muš- 
tarda, druska ir pipirais; 
tuomet Įdėt Į lėtą pečių ir 
kept 30 minutų kiekvienam 
svarui.

Duodant į stalą, reikia iš
traukti siulus, kuriais kum
pis buvo užsiūtas.

DULKĖS.
Dulkės yra labai pavojin

gos musų sveikatai, nes jose 1 
yra daugybė gyvų mikrobų. 
Mikrobai yra mažių-mažiau- 
sia gyvybė. Nekurie iš jų yra 
tokie maži, kad ir per pen
kiasdešimts kartų padidi
nantį mikroskopą vos gali
ma juos įžiūrėti. .Kvėpuo
jant dulkėse, mes tūkstan
čius tokių perų įtraukiam į 
plaučius, nuo ko kartais pa
vojingai susergame. Kad 
bent kiek apsisaugojus nuo 
tų visokių bakterijų, mes tu-1 
rime žiūrėti, kad musų kam-i 
bariuose butų kuomažiausia 
dulkių. Dulkinant kamba
rius irgi reikia žiūrėti, kad 
be reikalo nepakėlus dulkių. 
Geriausia vaitoti drėgną 
skepetą. Ji sutrauks dulkes 
į save, bet ne pakels iš vie
nos vietos į kitą. Dulkinant 
kambarius visuomet atida- 
lykit langus.
ŽODYNĖLIS

LIETUVlšKAI-ANGLlšKAS IR 
ANGLIŠKAI-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 nėia. Gauna
mas “Keleivy.“

Skrybėlės Madoje Su Šydrais.

.c—

Šį pavasarį, kaip matome iš paduotų čia atvaizdų, skrybėlės yra siūlomos moterims su šydrais. šydrai 
buna ilgi, kartais siekia iki kelių.

DARBININKAI PRIVALO VIENYTIS 
IR GINTIS NUO REAKCIJOS.

Darbininkas darbininką 
smaugia, ir negali suprasti 
kas užtai kaltas. O kapitalas 
iš to naudojasi ir juokiasi. 
Darbo žmonės bando vienas 
kitą pavergti ir taip eina į 
pražūtį viso pasaulio demo
kratija. Amerikoje, toj lais
vės šalyje, irgi yra žmonių 
pasiryžusių pavergti ir pra
žudyti laisvę, kuria naudo
jasi apie 130,000,000 gyven
tojų. Tai stambus kapitalis
tai, kurie norėtų šautuvais 
ir nuodingomis dujomis su
naikinti darbininkų organi
zacijas ir diktuoti visam 
kraštui. Atsiranda ir iš dar
bininkų tarpo pardavikų, 
kurie prisideda prie kapita
lo ir parduoda demokratiją. 
Jie įlenda į kokią vadovybę 
darbininkų tarpe, o paskiau 
už numestą kaip šuniui kau
lą suklupdo masinį veikimą. 
Jeigu darbo žmonės nepa
bus ir neapsigins, tai praras 
ir tą laisvę, kuria dar nau
dojasi. Didysis kapitalas tu
ri pasiglemžęs spaudą, radi
ją ir visus kitus budus, ku
riais tik galima darbo žmo
nes pasiekti. Amerikos gat
vinė spauda visa kapitalo 
rankose. Milžiniškos radio 
stotys taip pat kapitalo ran
kose. Ir.kąs tik kapitalui ne- 
palanįkus, tas ir nepasiekia 
plačiųjų masių. Paimkime 
bet kokį gatvinį laikraštį, ir 
tuoj suprasime, kas jį kon- 
ti oliuoja. Apie darbo žmo
nių judėjimą ir jų reikalus

arba tinkleliai

atskiri miestai! n-ie lamdai Lietuvių Kalba.
turime priskaityti ir privati- “
niu žmonių skolas užtrauk-' Lietuvil.‘ kalba yra viena iš 
tas ant namu. Bus šimtai bi- seniausil-‘ gražiausių kalbų, 
lionu doleriu. Visi prasisko-! Jos Pradžios niekas nepamena, 
linę kapitalistams. Ir už tuos!žodžiai’ kaiP Nemunėlis, moti- 
bilijonus reikia mokėti nuo-inė!e’ berniukas, mergytė yra ti- 

- ‘ kurie puošia musų
kalbą. Kitos kalbos tokių puikių 
žodžių neturi.

Lietuvių kalbai mokintis nau
ją ir labai tinkamą vadovėlį su
taisė d-ras D. Pilka, lietuvių 
kalbos mokytojas prie Massa
chusetts švietimo Departamen
to. Vadovėlis su gramatika, pa- 

kešnio pragy7eni'm<>”"o“kiti Mškinimais angliškai ir žodynė- 
eina ju vietas užimti. Streik-1,111 yra ,en£vai suprantamas ir 
laužiai dažnai gauna kelis t,nka se«*eTns ir jauniems Ame- 
centus daugiau streiko lai- rik?s ^tuviams mokytis savo 
ku, bet paskiau ir jie patįs L 
buna iš darbo išmesti. * Į

Darbo žmonėms yra tik 528 Columbus 
viena išeitis: tai vienytis, Masa- Kurie dar neturite patar- 
kovoti už savo teises ir ginti tina tu°iaus užsisakyti. (Adv.) 
pasaulio demokratiją nuo į- amžinos dainos. 
vairių užpuolikų, kurie yra 
kapitalistams parsidavę.

Jonas Jarus.

tenai nieko nerasime. Bet 
užtai tie laikraščiai pilni 
thščių sensacijų ir purvinų 
politikierių ;
kurių darbo žmogui nėra'pagalvokime, ką mes turime I 
jokios naudos. 'ant savo ir savo priaugan-

Kapitalas^ šiandien turi.čios kartos pečių.
Kapitalas kursto didžiau

sią neapykantą darbininkų 
tarpe. Jis samdo vienus 
prieš kitus. Vieni eina strei- 
kuot ir reikalauti žmoniš-

argumentų, iš'šimčius finansieriams. Taigi kri per,a'’

viską užgrobęs; mažai ra
sime tokių, kurie nebūtų 
jam prasiskolinę. Darbo 
žmogus nori Įsigyti koki na
meli, ir tuoj jam ant spran
do atsisėda bankierius. Nori 
darbo žmogus įsitaisyti 
žmoniškesnę transportaciją, 
nusiperka automobilių, ir 
kitą jungą sau ant sprando 
užsideda. Statistika parodo, 
kad didelis Amerikos gy
ventojų nuošimtis yra skolo
se paskendęs, iš kurių jie sa
vo gyvenimo dienose nega
lės išbristi.

Darbo žmonės uždirba 
mažai. Jie neuždirba tiek, 
kiek reikalinga žmoniškam 
pragyvenimui. Todėl jie 
daug ką perka pasitikėdami 
ant ateities uždarbio, perka 
ant išmokėjimo, 
kapitalas juos 
savo jungą.

Didžiuma
turtų ir kitų brangenybių 
priklauso stambiam kapita
lui ir jo pelnąi vis auga, o 
darbo žmogus pasilieka 
kaip ir buvęs be nieko. Tik 
liūdesys pas jį atlieka.

Perkratykime visą padėtį 
ir pažiūrėkime, kiek skolų 
turi federalė valdžia, kiek 
jų turi kožna valstija ir kiek

ir čia vėl 
pasikinko Į

nekilnojamų

MOTINOS TRAGEDIJA.
(Iš “Musų Jaunimo.’*)

Kada naktis per uolienas atbrido 
Tyliai, tyliai lyg niekšas prie spynos, 
Mano mintis sustingo prie Madrido, 
Prie Karabančelio gatvės kruvinos.

Atsimenu tą vakarą siaubingą,
Kai laižė liepsnos miesto kvartalus, 
Kai močios rankoj kūdikis sustingo, 
O kraujas tiško, lyg smuklėje alus.

Bučiavo ji sukepusias jo lupas 
Ir glostė drebančia ranka jo veidą. 
Paskui kančios agonijoj suklupus, 
O kūdikio iš rankų nepaleido.

Mačiau, kai gatvėmis paskui klajojo. 
Aplink ją skraidė šrapnelių spiečius. 
Ji eidama, tai verkė, tai kvatojo 
Ir dangstė skepeta vaiko pečius.

Tiktai kai priešo ją kulka nuskynė, 
Klajojant kartą miesto pakrašty,— 
Krauju pažlugo jos liesa krūtinė, 
Sustingo veidas šventoje rimty...

Ach, motina, tu motina ispanų! 
Tavo tragedijos man nepamiršti. 
Tavo tragedija—kartu ir mano, 
Nes kaip karžygė tu už laisvę miršti.

VI. Audronaša.

kalbą. Kama, vienas doleris. Ga
lima jį gauti pas Dr. D. Pilką, 
"“° 1 ! Avė., Boston,

šioje knygutėje telpa 11 geriausių 
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL 
VALDYBA 193i> SIETAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas, 
906 Prescott St. Waukegan. III.

F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., Waukegan, III.

Suzana Gabris—nutarimų rast.'
730 McAlister ave., Waukegan, Ill. 

Emilija Kernagis—turtų rašt.
720 Vine Place, Waukegan, Ill. 

K Vaitiekūnas — kasierius, .
726 — Sth St., Waukegan, U). 

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrožunas,

• KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- ' 
dienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, j 
Liuosybčs Svetainėje, kamp. 8th ir [ 
Adams Sts., Waukegan. III.

Lengvas Budas 
^Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausi į žodžių ii 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar-, 
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir lt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95 ......... 35c

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilintų. Plaukų slinkimų ir 
l’laiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskaiiuoja plaukai. Jos 

taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., 

Dept 4.
P. O. Box 54. Danville. III.

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALTAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
j (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikralčių.)

I KLAIPĖDĄ VOKIEČIAI GABENA 
KANUOLES IR KAREIVIUS.

Visas kraštas norima paver
sti tvirtove prieš Sovietų 

Rusiją.
Lietuviškasis pajurys šian

dien nors jau ir nebe lietu
vių valdomas, bet lietuvių 
čia dar netrūksta. Klaipė
diečiai lietuviai kuo ne visi 
turėjo likti, tačiau ne maža 
liko ir iš Didž. Lietuvos atsi
kėlusių. Matyti darbininkų 
ir tarnautojų, vyrų ir mote
rų. Jų ištisomis dienomis 
stovi eilės prie direktorijos 
durų laukdami leidimų grįž
ti į tėviškės. Bet direktorija 
leidimus duoti labai šykšti. 
Inteligentams dar šiaip taip 
pavyksta išgauti, bet darbi
ninkams paskutiniu metu į 
Lietuvą vykti visai nebeiš- 
duoda leidimų. Direktorija 
nurodo kreiptis Į miesto ma
gistrato daibo skyrių. Ten 
darbininkams paaiškinama, 
kad jiems darbo bus parū
pinta ir pakišama pasirašyti 
vokiškas tekstas — rotato
rium spausdinta sutartis, 
kad darbininkas besąlygi
niai sutinka dirbti vokiška
me Reiche. Darbininkas, 
nieko nemanydamas, vargo 
ir alkio spiriamas, pasirašo. 
Teko patirti, kad tokie pasi
rašiusieji darbininkai bus 
išgabenti dirbti įvairius dar
bus į vakarų ir vidurio Vo
kietiją.

Kovo 30 d. iš Klaipėdos 
kalėjimo, kuris paskutinė
mis dienomis yra perpildy
tas, išgabenti visi politiniai 
kaliniai — vyrai ir moterys 
į Vokietijos gilumą. Su jais 
išgabentas ir buvęs Lietuvos 
pasienio policininkas Lėlys, 
nušovęs vokiečių kontra
bandininką. Lėlys paskuti
niu laiku rodė kiek pamiši
mo žymių. Jis Klaipėdos tei
smo buvo nubaustas 8 metus 
kalėti.

Šiuo metu Klaipėdos uos
tas pusiau apmiręs. Judėji
mas smarkiai sumažėjęs. 
Tuo tarpu judėjimą kiek pa
gyvina kariuomenės ir karo 
medžiagos bei ginklų nuo
latiniai transportai. Štai, ko
vo 29 d. atplaukė iš Ham
burgo didelis transatlantinis 
pusiau keleivinis laivas 
“Tanganjika.’/ Jis ir į Klai
pėdą 'atvežė 4,000 kareivių. 
Antras .laivas atplaukęs iš 
Hąmburgo, yra “Tilsit.” Šis 
laivas atvežė didelius kie
kius karo medžiagos, prieš
lėktuvinių ir lauko patran
kų, radijo stotelių ir kulka- 
švaidžių, taip pat daug ste
bimųjų, žvalgybos įrankių. 
Visame Klaipėdos krdšte 
daromi įvairiausi kariški su
tvirtinimai. Žvyras gabena
mas traukiniais ir arkliais. 
Daromi iš konkretu patran
kų ir kulkasvaidžių įtvirtini
mo lizdai.
Visą kraštą norima paversti 
lyg ir tvirtove prieš Sovietus.

Kopgaly ir visoje Nerin
goje statomos jurų- pakraš
čių baterijos. Visa Neringa, 
nuo Kopgalio iki Nidos vyk
sta didžiausias karinių tro- 
kų judėjitnas, kurie gabena 
karo pabūklų įtvirtinimui ir 
kitokią karo medžiagą.

Šiuo metu iš Vokietijos į 
Klaipėdos kraštą yra per
mesta apie 16,000 kareivių.

Klaipėdos ir Klaipėdos 
krašto lietuvių nuotaiką sle
gia ir stoka laikraščių. Nie
kur jokių lietuviškų laikraš
čių ir su žiburiu negausi. 
Anksčiau prenumeratoriai 
dar paštu gaudavo kauniš
kius laikraščius, bet pasku
tines dienas ir paštu nebe- 
gaunama lietuviškų laikraš
čių. Jei kas iš Kauno atva
žiuodamas kišenėje atveža 
porą laikraščių, tai klaipė

diečiams lietuviams didelė 
naujiena. Tie laikraščiai ei
na iš rankų į rankas, kol 
veik visai sudyla.
Lietuviškos valgomų daiktų 

krautuves pagal policinį 
įsakymą turi veikti.

Bet maisto produktai smar
kiai mažėja. Ir kai baigs iš
parduoti visas prekes, šios 
parduotuvės, negaudamos 
iš Lietuvos prekių, žinoma, 
turės likviduotis, bet labai 
neaišku, kaip bus su valiu
tos išvežimu, kurią krautu
vės surinks pardavusios pre
kes.

Kainos smarkiai pakilę, 
nors komisaras dr. Neuma
nns su tuo pakilimu ir sten
giasi kovoti. Litai pamažu 
išeina iš apyvartos, o jų vie
tą užima markės ir pfenin- 
gai. Visos krautuvės, kurios 
pačios nesusiprato savo 
prekes perkainuoti markė
mis, gavo policinius grasi
nančius įsakymus tai pada
lyti.

Markėms pasirodžius a- 
pyvartoje, greta tikrųjų 
markių, apgavikai paleido 

' apyvarton ir prieškarinių 
laikų bei pokarinių laikų 
markių, kurios jau senai iš 
apyvartos išįmtos. Dėl tokių 
markių ne vienas klaipėdie
tis nukentėjo.

Prekyba apmirusi.
Drobės krautuvės išmuš

tasis langas su lenta užkal
tas, o vitrinos šoninės vienas 
stiklas išmuštas ir j jį įstaty
ta vėliava su svastika. Pra
dedama į Klaipėdą vis dau
giau atgabenti prekių iš Vo
kietijos. Ypač gabenamos 
pirmoje eilėje tos prekės, 
kurios anksčiau Klaipėdos 
krašte buvo žymiai branges
nės, kaip Vokietijoje. Atve
žama ne maža šilko ir ga
lanterijos. Kovo 30 d. po 
pietų į vieną krautuvę Bir
žos gatvėj atvežta net ketu
ri trokai įvairiausių svaigi
nančių gėrimų, kaip šnapso, 
konjakų, vynų ir kt. Daug 
kas noriai juos perka.

Gatvių lietuviškieji var
dai policijos pareigūnų vi
sur kruopščiai nulupinėti. 
Prez. Smetonos alėja pakei
sta į Adolfo Hitlerio alėją, o 
Duonelaičio gatvė numatyta 
perkrikštyti Neumano vardo 
gatve. Ant Vytauto gimna
zijos sienos, kuri dabar pil
na kariuomenės, dar tebe
stovi nenulupti musų himno 
žodžiai: “Ir šviesa ir tiesa 
rųųs žingsnius telydi.” Ta
čiau ir šis įrašas nulupti Hit- 
lerjugentų buvo bandomas, 
bet dėl to, kad labai sunku 
prie jo prilipti ir dėl labai 
gero įtvirtinimo, kol kas dar 
laikosi.

Į L I E T U V Ą per 7 DIENAS 
pasaulio greičiausiu laivu '

QUEEN MARY Gegužės 10, 24
per Cherbourgų ir Paryžių

Geriausi patarnavimai palai komi šiame populiariame 
ekspresiniame laive

AQUITANlA Balandžio 29, Gegužes 17
Neperviršijamas gerumas patogumų, valgio ir patarnavimo

SPECIALUS LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS
AQUITANIA — Birželio 14

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

Norint pilnų informacijų kreipkitės pas agentus:
G. Kybą, 14 Vernon St., Worcester, Mass.
Anthony F. Sweetra, 135 Newbury St., Lawrence, Mass.

Gunaro

ŠVEDŲ KARALIUS.

Demokratines Švedijos kara
lius Gustavas lošia sau nekaltą 
tenisą, tuo tarpu kai fašistiškų 
valstybių vadai kardus galanda 
ir bombas lieja.

PRIEVARTA VERČIA 
AUKOTI “GINKLU 

FONDUI.”
Pienocentro vadovybė pa

reikalavo visų pieninių per
dirbimo bendrovių tarnau
tojus ir darbininkus aukoti 
Ginklų fondui nemažiau vie
nos dienos uždarbio.

Kovo 28 d. Mariampolėje 
valdžios berniukų gimnazi
joje įvyko gausus organiza
cijų atstovų ir įstaigų virši
ninkų susirinkimas pasitarti 
ginklų vajaus reikalu. Susi
rinkime nutarta imtis inicia
tyvos organizuoti vietos ko
mitetus įvairiose apskričio 
vietose ir propagandą per 
tuos komitetus, plačiai išplė
sti visoje apskrityje, išleisti 
atsišaukimus į visuomenę, 
kad gausiau aukotų šaulių 
apginklavimo reikalui.

Bet paklauskit tų ponų, 
kam tie ginklai reikalingi? 
Ar jie eis prieš Hitlerį, prieš 
lenkus ar rusus? Juk ne. Tai 
kokiems galams žmones ap
gaudinėti ir pinigus iš ju 
rinkti?

PASIKORĖ VIKTORAS 
ŠARKA.

Šiaulių mieste, Vyšnių 
gatvėj, 25 kovo pasikorė 
Viktoras Šarka, jau 75 metų 
amžiaus senukas. Jis netu
rėjo iš ko gyventi. ”

PAŽANGUS SĄVAlTRAsTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
I U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsn.” Adresas:

"A. L. BALSAS” 
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires. Argentina.

KLAIPĖDOS PABĖGĖ
LIAI NETEKO 4,500,000 
LITU VERTĖS TURTO.
“Lietuvos Žinios” rašo:
Klaipėdos krašto pabėgė

liams šelpti komiteto posė
dyje buvo aptarti klausimai, 
kaip geriau Klaipėdos kraš
to pabėgėliams ateiti į pa
galbą. Komiteto posėdyje 
buvo pranešta, kad Taura
gėje yra apie 1,000 pabėgė
lių, Raseiniuose-—apie 300, 
Mažeikiuose — apie 800 ir 
kituose provincijos miestuo
se ir kaimuose apie kelis 
tūkstančius. Visiškai tikras 
pabėgėlių skaičius provinci
joje dar nežinomas. Apytik
riai skaičiuojama, kad vien 
pro Kretingą, Palangą ir 
Gargždus praėjo apie 7,000 
pabėgusių iš Klaipėdos kra
što. Kaune jau yra užregist
ruota daugiau kaip 700 pa
bėgėlių.

Užsiregistravusieji pabė
gėliai jau yra pareiškę, kad 
jie Klaipėdos krašte paliko 
kilnojamojo turto už apie 
4,500,000 litų. Šį savo turtą 
pabėgėliai rūpinasi išgauti. 
Tuo reikalu yra daromi žy
giai per atitinkamas įstai
gas.

DŽIOVA ŽUDO MOKS
LEIVIUS.

Į Alytaus šilus atvažiuoja 
daug vasarotojų taisyti 
sveikatos, gydytis džiovos. 
Atrodo, kad patys alytiečiai 
turėtų būti sveiki. Tačiau 
gimnazijoje kasmet atsiran
da tam tikras skaičius džio
vininkų moksleivių. Kovoti 
yra gana sunku, nes gimna
zijos patalpos ir higienos ir 
darbo atžvilgiu yra visai ne
tinkamos. Be to, daugelis 
moksleivių yra mažaturčiai 
ir, apsigyvendami piges
niuose butuose, žymiai pa
gerina dirvą džiovai.

Šiemet gimnazijos vado
vybė dėjo pastangas netur
tingųjų buviui pagerinti. 
Norėjo gimnazijos patalpo
se įrengti skaityklą — bib
lioteką, kur geresnėse sąly
gose galėtų ruošti pamokas 
ir naudotis mokslo prie me
nėmis. Del patalpų ankštu
mo ši gera mintis liko neįgy
vendinta.

LIETUVOS VALDŽIA TU
RI 132,200,000 LITŲ 

SKOLŲ.
Kaip praneša “L. Žinios,” 

šių metų pradžioje Lietuvos, 
valdžios skolos siekė 132,- 
200,000 litų, prieš 118,600,- 
000 litų pereitų metų pra
džioje. Vadinas, per metus 
skolos padidėjo apie 18,- 
000,000 litų.

ŠIAULIUOSE NUSIŽUDĖ 
K. PLUTAITĖ.

Pas tūlą B-čių Šiauliuose 
tarnavo K. Plutaitė, 18 me
tų mergaitė. Kovo 28 d. ji 
atsigėrė acto esencijos ir nu
vežta ligoninėn mirė. Matyt, 
gyvenimas buvo baisesnis 
už mirtį.

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 JI 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.

“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.

NEŽMONIŠKAI PASIEL
GĖ SU VOKIETIJOS 

BĖGLIU.
Ne per senai Šiauliuose 

buvo sulaikytas Vokistijos 
pilietis Gerhardt Parplies 
(Parplys), 20 metų amžiaus 
jaunuolis, atbėgęs iš Kara
liaučiaus. Klausiamas jis pa
sisakė, kad gavęs šaukimą 
atvykti atlikti priverstino 
darbo prievolę, kokia yra 
įvesta dabar Vokietijos pi
liečiams. Nenorėdamas tar
nauti vokiečiams, jis pali
kęs tėvus ir dviračiu atva
žiavęs iki Eitkūnų, kur per
sikėlęs slapta per upę į Lie
tuvą, atvykęs į Kauna, par
davęs čia savo dviratį ir pa
siryžęs vykti i Latviją, kur 
reikalingi žemės ūkio darbi
ninkai. Šiauliuose jis užėjęs 
į vieną žydų krautuvę tei
raudamasis, kaip jam ar
čiausia pasiekti Latvijos sie
ną, tačiau buvo įduotas poli
cijai, kuri tuoj ir išdavė jį 
Hitlerio budeliams. Jis darė 
įspūdį inteligentiško vaiki
no, gražiai pasakojo ką 
klausiamas ir jaudinosi, kad 
grąžintam jam teks skau
džiai nukentėti. Iš tikrųjų, 
gaila žmogaus.

ĮTARTINI PADEGIMAI 
‘ SUV. KALVARIJOS 

APYLINKĖSE.
Paskutiniuoju metu Suv. 

Kalvarijoj įvyko eilė gaisrų, 
kurių priežasčių nesiseka iš
aiškinti. Iš pradžios sudegė 
keli žydų tautybės ūkininkų 
trobesiai, tai pasklido kal
bos, kad antisemitų darbas. 
Praėjo dar kiek laiko ir pra
dėjo degti nežydų ūkininkų 
trobesiai. Visi gaisrai kyla 
vidurnaktį ir prasideda vie
nodu budu.

Tyrinėjant atrodo, kad 
padegimai neturi nei tikslo, 
nei priežasties, todėl spėja
ma, kad yra kokio nors pa
kvaišėlio darbas.

Policija labai stengiasi tą 
paslaptingą padegėją išaiš
kinti.

NUSIŽUDĖ DŽIOVI
NINKAS.

Pažaislio valse. Naujaso
džiu kaimo gyventojas Juo
zas Tamošiūnas sirgo džio
va ir jau antri metai kai ne
sikelia iš lovos.

Aną dieną Tamošiūnas* 
skustuvu pasidarė sau galą.

GIRTAS PRIGĖRĖ 
GRIOVY.

Gataučių kaime, Linku
vos valse., Keršnių kanale 
paskendo grįždamas iš tur
gaus neblaivus pil. Adomas 
Tuomas, 70 metų amžiaus. 
Paskendusį jį rado giminai
čiai ir parsigabeno namo 
palaidoti.

ALYTUJE BRANGIOS 
MALKOS.

Nors ir pavasarį į Alytų 
priveža malkų, bet, palygi
nus su pereitų metų kaino
mis, jos brangios. Vežimas 
kaštuoja apie 15 litų.

NEPRIEINAMOSE PEL
KĖSE BUVO ĮRENGTAS 
DEGTINĖS BRAVORAS.

Nežiūrint saugumo de
partamento varytos propa
gandos už valstybinę degti
nę, naminės varymas nei 
kiek nemažėjus. Suvalkie
čiai irgi neatsilieka. Antai, 
Mąriampolės apskr., Liud
vinavo valse, garsiose Palių 
pelkėse, kurios užima kelis 
tūkstančius hektarų ploto ir 
jungia Mariampolės, Seinų 
ir Alytaus apskritis, vietos 
gyventojai įrengė moderniš
ką spirito varyklą su alko- 
holmetrais ir kitais patobu- 
lininiais.

Palių pelkėse buvę numa-4 
tyta ypač daug pagamintos 
degtinės Velykų šventėms, ’ 
bet policija tą varyklą užėjo 
ir likvidavo.

Degtindariai dabar taip
išgudrėję, kad kai kurie įtai
sę kelių šimtų metrų vamz
džius: bravoras veikia sau 
vienas, o pilietis už kelių 
šimtų metrų pasislėpę nuo 
policijos varvina spiritą iš 
vamzdžio į bonką.

ATSISĖDO KALĖJ1MAN 
UŽ MELAGINGĄ LIU- 

DYMĄ.
Kaunietis Mauša Levinas, 

būdamas liudytoju vienoje 
civilinėje byloje, prisiekęs 
melagingai liudijo. Už tai 
jis patrauktas tieson, suim
tas ir uždarytas į kalėjimą. 
Tardymą daro Kauno IV 
apylinkės tardytojas p. Ta
lala.

ANGLIJOS LAIVYNO 
GALVA.

Anglijos laivyno ministerijos 
pirmasis lordas Stanhope, ku
rio atvaizdą čia matome, padavė 
Chamberlainui savo rezignaciją. 
Nesantaika kilusi dėl karo ruo
šos.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ......................  15c.

i

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių 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 kalboj*.

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.

2 Asmeniškai Lydimos

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

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

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

Gauk nemokamai suteikiamų musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios".
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

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

Kreipkitės j savo vietinį agentą, ar 
SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Boylston Street, Boston, Muss.

I--------------------------------------------------------------------------

APVOGĖ LIUBAVO BAŽ
NYČIĄ.

Kovo 30 d. Mariampolės 
apygardos teismas nagrinė
jo J. Žukausko, pereitą ru
denį apvogusio Liubavo 
bažnyčią, bylą. J. Žukaus
kas iš bažnyčios pavogęs 
kryžių ir 2 užtiesalus, bet 

|visa tai jam buvo sunku par
duoti. Įsidrąsinęs J. Žukau
skas šituos daiktus pasiūlė 
I Kalvarijos klebonui, kuris 
Ijį įtarė tuos daiktus pavogus 
1 ir pranešė policijai. Apygar
dos teismas J. Žukauską pri
pažino kaltu ir nubaudė 3 
metais sunkiųjų darbų kalė- 

Ijimo. Įdomu kad jisai neįe
idamas apvogti Kalvarijos 
i bažnyčią, nešėsi iš Liubavo 
jį Kalvariją kopėčias.

LIETUVOJ UŽDRAUSTI 
SUSIRINKIMAI.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad visuose mieste
liuose uždrausti draugijų 
susirinkimai. Visi leidimai, 
kurie buvo jau draugijoms 
duoti susirinkimus laikyti, 
dabar esą atšaukti.
Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. K»:-» ........ !'.•.................... 50c.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia ^vartoti. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierini dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St. So. Boston, Mas?.'
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Aštuntas Puslapis

Vietines Žinios
KĄ AŠ MAČIAU IR GIR

DĖJAU “GABIJOS”
VAKARE,____

Kuris įvyko lietuvių salėj 
16 balandžio.

Užpereitą nedėldienį, 16 
balandžio, “Gabija” minėjo 
savo 25 metų jubilėjų. Tuo 
tikslu buvo surengtas kon
certas ir bankietas South 
Bostono lietuvių salėj. Pra
dėjom 4 valandą po pietų 
dainomis, o pabaigėm 12 
valandą naktį šokiais.

Visų pirma sudainavo 
“Gabijos” choras p. Paurai 
vadovaujant. Tenka pažy
mėti, kad dabartinis choro 
dirigentas turi daug pana
šumo į velionį Miką Petrau
ską—aukštas, šviesaus budo 
ir turi gerą balsą. Jo ir kalba 
panaši į velionės kompozi
toriaus kalbą. Jo sumokytas 
choras jau gerai padainuoja.

,■ Chorui padainavus, išėjo 
scenon Nancy ir Dolores Na- 
maksytės. Tai dvi jaunos ir 
gražios šokėjos, ponų Na- 
maksių dukrelės. Namaksis 
yra plačiai žinomas nekilno
jamų nuosavybių pardavė
jas ir inšiurans agentas, o 
p. Namaksienė, būdama 
mergina, visuomet laimėda
vo gražuolių kontestus. Gra
žus tėvai, gražiai ir savo 
dukreles auklėja. Jos labai 
gražiai pašoko ir aš norė
čiau da nesykį jas pamatyti 
ant estrados, i

Po to sekė Kermelevičiaus 
ir jaunojo Kontauto duetas. 
Sakau jaunojo,; nes tėvas 
Kontautas dainuoja “Gabi
joj” su dviem savo- sunais. Ir
kai jie dainuoja, tai jo žmo
na ir, rodos, da tiys vaiku
čiai publikoj sėdėdami žiuri 
akutes įsmeigę Į sceną ir se
ka programą su didžiausiu 
Įtempimu. Aš neabejoju, 
kad už metų kitų ir jie bus 
gabijiečiąi. Dainavo “Ei,
Žirgeli.”

’ Paskui sekė dorchesterie- 
tės A. Siaurytės solo. Ji dai
navo “Geismai Ir Svanonės” 
(Petrausko) ir “Guodelės” 
(Vanagaičio). Sudainavo 
žavingai ir publika kėlė jai 
ovacijas. Graži mergina, 
puikiai dainuoja, malonu 
žiūrėti ir klausytis.

Išeina vyrų grupė ir už
traukia “Gaudžia Trimitai 
Mano” ir “Mes Razbainin- 
kėliai.” Publika jiems ploja 
kiek tik gali ir nepaleidžia 
nuo estrados.

Po jų pasirodo merginų 
choras ir dainuoja “Jai Ne
rūpėjo” ir “Nemunėlis.”

Kalba p-lė A. Kalinaus
kaitė.

Vyrų grupė dainuoja “Do
bilai” ir “Vasaros Vaka
ras.”
■ Po to seka akrobatiškas 
Franės Gailytės šokis. Šita 
šokėja buvo iš Chelsea ir to
kio miklumo aš da nebuvau

Dovanos Visokiom 
Sukaktuvėm

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

Vienų metų susaktuvės—Vatinės 
Dviejų metų—Popierinės 
Trijų metų—Skurinės 
Penkių metų—Medinės 
Septynių metų—Vilnonės 
Dešimti metų—Blekinės 
Dvylikos metų—Silkinės, Lininės

matęs. Lankstosi, tartum ji 
butų be kaulų. Mergaitė 
aukšta,-.turi gražų liemenį ir 
šoka stebėtinai gražiai.

Jos jaunesnioji sesutė 
Elena šoka ant pirštų, taipgi 
puikiai.

Po. koncerto turėjau lai
mės sb.sitikti su judviejų mo
tinėlė. Tai rimta, nuoširdi, 
maloni moteris. Jie gyvena 
Chelsea’je ir turi tenai ta
verną. Stebėtis reikia, kad 
lietuviai sugeba taip gražiai 
išlavinti savo vaikus. Gailiai 
turi ir sūnų 21 metų am
žiaus. i

Negalima nepasakyti ke- 
’ių žodžių ir apie jaunąjį 
musų smuikininką L. Buinį. 
Tai talentingas griežikas. 
Smuikas jo rankose ir ver
kia ir juokiasi. Tokiais ta? 
lentais lietuviai gali di
džiuotis.

M. Budvitienė (buvusi 
Seniukevičiutė) gerai sudai
navo “Siuntė mane motinė
lė” ir “Kur tas šaltinėlis,” 
abi Miko Petrausko kompo
zicijos.

V. Balkuvienė iš Nantas- 
ket taipgi gražiai dainavo, 
bet jos dainū vardų nesu
gavau. ' •

“Gabijos” Choras užbai
gė koncertą sudainuodamas 
Petrausko “Arą,” Šimkaus 
“Ant tėvelio .dvaro” ir Po
ciaus “Palankėj.”

Akompanavo p-lė Jan
kauskaitė, p. V. Minkienė ir 
p-lė Keslerytė.

Koncertui pasibaigus, a- 
patinėj salėj . buvo bankie
tas, tai yra, vakarienė, kal
bos ir dainos. Pirmas, kalbė
jo pats pirmutinis . “Gabi
jos” pirmininkas p.* Prata
pas. Po jo sekė K. Jdrgeliu- 
nas ir Massachusetts sveika
tos departamento komisijo- 
nierius Dr. Jakmauh (Jaki
mavičius). Kai pastarasis 
atsistojo kalbėt, tai publika
jam plojo sustojus ant kojų. 
Po jo kalbėjo pp. Minkienė, 
Tumavičienė, adv. Šalna, V. 
Jankauskas,. Dr. Kapočius, 
Janeliunąs, Rymkus, Grevis 
ir kiti. Viši linkėjo “Gabi
jai” geros kloties darbuotis 
toliau.

“Gabijos” vedėjas Stasys 
į Paura gavo gražų gyvų gė- 
jlių bukietą, kurį jam įteikė 
į p-lė Kesleriutė; be to da 
ijam bankiete buvo įteikta ir 
•sidabrinė dovana—25 si
dabriniai doleriai.

Bankiete matėsi daug in
teligentijos, profesionalų ir 
biznierių.

Bankiete gauta daug svei
kinimų ir telegramų. Iš Chi- 
cagos telegramą su pasvei
kinimu atsiuntė dainininkė 
p. Nora Gugis; kitą telegra
mą iš Chicagos prisiuntė M. 
Biekša. Iš Baltimorės gauta 
telegrama nuo adv. N. Ras- 
tenio su žmona. SLA. prezi
dentas adv. Bagočius irgi

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

J pasveikino.
KELEIVIS, SO. BOSTON

kai! apgriovė vienam pi-| Kalbės adv. Bagočius ir 
' “ ’ S. Michelsonas.

nasis Kontautas su p-le Ona 
Kavaliauskiute sudainavo 
gražų duetą; antrą duetą 
davė S. Paura su Veronika 
Balkuviene (Putvinskaite).

Po vakarienės publika vėl 
suėjo į viršutinę salę, kur 
šoko ir linksminosi iki 12 
valandos vidurnakčio.

Kadangi rašau iš atmin
ties, tai galėjau kai kurių 
dalyvių ir nepaminėti. Pra
šau užtai atleisti.

Stasys Narkunas.

Suėmė piktadarį, kuris su
važinėjo 3 lietuves.

Pereitos sąvaitės “Kelei
vy” buvo plačiai rašyta apie 
tai,, kaip automobilių vagis 
South Bostone suvažinėjo 
tris lietuves moteris, Oną 
Rakutienę iš Brocktono vi
sai užmušdamas, o Emiliją 
Tamošiūnienę ir Pauliną Ši- 
lingienę sunkiai sužeisda
mas.

Dabar tas piktadaris jau 
suimtas. Jis vadinasi George 
Flaherty, 19 metų amžiaus 
airišiukas, gyvenąs South 
Bostone ant Fifth st. Jis 
slapstėsi 3 paras. Policija 
sako, kad jis jai prisipaži
nęs prie visko. Tą nedėldie
nį (16 balandžio) jis buvęs 
girtas, pavogęs svetimą au
tomobilį ir nemokėdamas 
gerai važiuoti leidosi pęr 
South Bostoną dideliu grei
tumu. Užvažiavęs ant šali
gatvio, nutrenkęšfstulpą, pa
skui parmušęs šaligatviu 
ėjusias 3 lietuves, pagaliau 
išvertęs tvorą ir atsimušęs į 
namo sieną, o kai vienas 
menkos sveikatos vyrukas 
norėjo jį sulaikyt, jis, Fla
herty, smogęs jam per galvą 
ir pabėgęs iš įvykio vietos.

Tai yra baisus prasižengi
mas. Tačiau gatvinė spauda 
vadina jį “švariu ir pavyz
dingu jaunuoliu,” kuris tik 
vienas iš visos šeimos turė
jęs darbą ir beveik vienas 
pats užlaikydavęs 10 žmo
nių. Pagal gatvinę .spaudą, 
jis net to automobiliaus ne
pavogęs; jis “pavartojęs jį 
be leidimo,” Ot, rodos, rei
kėtų jį tik paglostyti ir duoti 
medalį už pavyzdingumą.

O kad tas bomas užmušė 
vaikų motiną, kad kitom 
dviem moterim sulaužė kau-

PERSTATOMS NAUJĄ

SDTINXIT, SPIRGINKI! ir KEPK1T 
su ELEKTRIKĄ

Mažoms išlaidoms jums proga pasidžiaugt 
patogumu ir švarumu kept, spirgint ir šu- 
tint su elektra. The Universal Elektrikinis 
Keptuvas duos jums visą amžių patenkinan
tį patarnavimą. __________
• Geriausi pietai su mažu darbu.
• Keptuvas išbandytas ir užgirtas. Edisono Drau

giškoj Virtuvėj.
• Lengvas operuot.
• Panešama kaip maža tarba. Pastafjkit bile kur 

jūsų virtuvėj... arba pasiimkit su savim į vasar
namį ar kempę.

• Specialiai vartojamas pagelbon dabartinio jus 
pečiaus.

• įsigykite jį dabar specialei žema supažindinimo 
kaina.

AT YOUR

Edison Shop

TIK $2-95 JMOKET
$29.90 pilnai su pastatu ir keptuvu įrengtas 

(Tikroji kaina $34.90)
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Edisono Kostumečiams.

AND ELECTRICAL DEALERS

Universal Elektrikinj Keptuvą

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IšDIRBYSčIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St,

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atidėliau 
ir abblyopiškose (aklose) sky- 
Be sugrąžinu šviesa tinkamu 
laiktf.
J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.

447 Broadway, So. Boston. MiM.

BAY VIEW

Telephone 

south 
Boston

1058

SERVICEMOTOR

BOSTON EDISON COMPANY

.U7, 1 _
liečiui namą, kitam sudau-i 
žė automobilį, ir kad tų 
nuostolių nebus kas žmo
nėms atlygintų—į tai gatvi
nė spauda visai neatsižiuri. 
Ji tik pataikauja bomijai. O 
bomams to'tik ir reikia.
Lietuvių Radijo Korporaci
jos sukaktuvių koncertas.
Sukako jau penkeri me

tai, kaip pp. Minkai pradėjo 
duoti lietuvišką pusvalandį 
per radiją Bostono apylin
kės lietuviams. Šitai sukak
čiai pažymėti jų korporacija 
pereitą nedėldienį suruošė 
koncertą South Bostono lie
tuvių salėj. Žmonių prisirin
ko pilna salė ir, reikia pasa
kyti, koncertas buvo visai 
ęeras. Įžangą padarė adv. 
Z. Šalnienė. Koncerto pro
grama prasidėjo 
kvartetu. Paskui dainavo į 
“šešios Birutės, 
monikų kvartetas, skambi-

smuikų

grojo ar-

no pianu p. V. Minkienė, rac^.° programa per tą pačią
dainavo Aleksandras Vasi
liauskas iš New Yorko, grie
žė smuiku solo jaunasis Lon
ginas Buinis.

Visi artistai atliko savo i 
roles gerai, o kai kurie net ir 
labai gerai.

Tel. ŠOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojani Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių. 

Savininke. A. ZARDESkAS.
323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

DIDŽIULĖ OPERA

5 GEGUŽESMAY,' 1939 
Petnyčioje, prasidės lygiai nuo 8 vakare. 
SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL 

AUDITORIJOJ
THOMAS PARK SOUTH BOSTONE

Vadovaujamų rolių aktoriai bus kostiumuose 
ir, gražios scenerijos.

Išpildyme dalyvaus apie 200 profesionališkų artistų. Choras iš 
apie 100 ypatų ir 75 simfonijos orkestrą.

Tikietai: $1.10, 75c., 55c. Vaikams 25c.
Tikietus iš anksto galima gaut pas A. J. Kupsti. 322 Broadway, 

100 Dorchester st. ir 315 E st., South Bostone.
Rengia Valstijos Federate Operos Grupė ir Moterų Ratelis.

Ateinantį nedėldienį, 30 Per stotį WMEX lt>00 k. 
balandžio, LSS ir LDD or
ganizacijos rengia prakal
bas Tarptautinei Darbinin-CAO 1 A C4 4 J 7 L Cl L. 4 tlllVl X-X Ck L v ****** 1 • X ’ T Ill . A *V

kų Šventei paminėti. Kalbės Elena Žukauskaite, Ignas ną valandą pirmyn ir zmo- 
adv. F. J Bagočius ir “Ke- Kubiliūnas ir Al Stevens or- nės pradeda visa valanda 
leivio”’ redaktorius S. Mi- kestra. anksčiau iš ryto keltis. Taileivio” _________
chelsonas. Prakalbos įvyks 
South Bostono Lietuvių Sa
lėje, E ir Silver gatvių ker
tėj. Prasidės 3 valandą po 
pietų. Bus ir muzikos. Ren
gėjai prašo visus atsilankyti 
ir kartu paminėti Pirmos 
Gegužės Šventę, kurią ap- 
vaikščioja viso pasaulio su
sipratę darbininkai. Įžanga 
nemokama.

Balandžio 29, radio pro
grama per stotį W0RL nuo 
8:00 ryte: (1) muzika; (2) 
dainos; (3) žinios; (4) ra
dio kontestas., ’

Balandžio 30, nedėlioję, 

stotį nuo 9:30 (nauju Day
light Saving laiku). (1) Jo
no Tamulionio orkestrą iš 

I Nashua. (2) D-kė J. Mitri- 
! kaitė iš Worcesterio. (3) J.
Tamulionis iš Nashua.

GEO. C. STUKAS 
FOTOGRAFAS ' ' 

DARO Portretų, Vestuvių, ĮGrupi 
Paveikalua.

PADIDINA IR INFREMUOJA< 
Paveikslai Aukštos Rūšies. " 

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREĘT 

NORWOOD, MASS.

Kubiliuno Radio Programa
Balandžio 30, nedėlioję.

'Pradžia kaip 10:45 ryto. 
; Programą'pildys dainininkė 
Emilija Rudokiutė, pianistė

METINIS BALIUS.
Balandžio 30,. ny? P° landžio nedėldienis prtpuo- 

pietų, Brightono Lietuvių Įa 30 dieną, taigi su ta diena 
Piliečnį Khubas rengia me- ir bus laikrodžiai pavaryti.

. u„i.... šviesos taupymas yra
praktikuojamas beveik vi-

tinį balių. Bus keliatas kal
bėtojų, muzika ir tt. Prašo-, ...... ....
me šiame puikiame sose Jungtinėse Valstijose, 

..... .  ypatingai miestuose; tik far- 
meriai jo nepaiso, nes jie

parengime dalyvaut.
Balius įvyks Kliubo salė-. 

je, 24 Lincoln st Brightone. keTiaši su”saule~ 
tai, kaip automobilių vagis

• Pajieškau Darbo
Ant farmos, moku visokį darbų, 

galiu pamuryt, pentyt ir pataisyt. 
Noriu darbo apskritų metų. Nevedęs.

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

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

A.ML Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

No. 17. Balandžio 26 d.. 1939 m.

L’ą pavalyki’. Lik-į
rodžius.

Kas metai balandžio mė
nesio paskutinį nedėldienį 
Massachusetts valstijoj laik
rodžiai buna pavaromi vie

vadinasi dienos šviesos tau
pymas. Šįmet paskutinis ba-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moterišką
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoi.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON AVE,,1 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4370.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos! 9:iki 12 
nuo i jki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom, 9 iki 12 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. K1LLORV
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaidien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

I

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


