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Chamberlainas Tebevengia 
Sąjungos su Sovietų Rusija

bijosi užrūstint po-į 
PIEŽIŲ IR GEN. FRANKĄ!
Maskva reikalauja apsau
gos ir Lietuvai nuo nacių 

užpuolimo.
Anglijos reakcininkų val

džia vis dar nedrįsta pasira
šyti su Sovietų Rusija tikrą 
karo sutarti prieš fašistų 
smurtą. “New York Times” 
korespondentas F. Kuhn te
legrafuoja iš Londono, kad 
Lenkija, kuri pirma buvo 
priešinga tokiai sąjungai su 
Sovietais, dabar jau nebe- 
kliudanti tam reikalui, nes 
kai Hitleris atšaukė Vokie- 
tijos-Lenkijos nepuolimo su
tarti, tai lenkai pajuto, kad 
Sovietų Rusija yra vieninte
lė jiems apsauga prieš vo
kiečius. Patys Anglijos re
akcininkai irgi jau prariję 
savo neapykantą bolševi
kams. Bet Chamberlainas 
vis dar nesiskubina dėtis su 
Sovietais i vieną karo sąjun
gą, nes bijosi užrųstinti Ro
mos popiežių ir jo palaimin
tąjį generolą Franką Ispa
nijoj. Į| r-- ■ H

.Chamberlainas -nesibijo 
sėbrauti su juodžiausiais 
juodašimčiais ir’šlykščiau- 
siais galvažudžiais, kaip 
gen. Frankas, kurį jis pats 
nesenai da vadino “bandi
tu” (piratu), bet su Sovietų 
Rusija jis bijosi susiartinti, 
nors jis pirmutinis ją pa
kvietė prižadėt Rumunijai 
ir Lenkijai pagalbą.

Sovietų Rusija tuo veid
mainiu nepasitikėjo ir pasi
šaukė iš Londono savo pa
siuntinį Maiskį, kad išgirsti 
jo nuomonę, ar Chamberlai
nas kartais nesuloš antro 
Miuncheno (Miunchene jis 
pardavė Hitleriui Čekoslo
vakiją). Maiskis užtikrinęs 
Sovietų vyriausybę, kad ši
tokios išdavystės Chamber
lainas daugiau negalėsiąs 
padaryti, nes jeigu jis mė
gintų kitą tokią šunybę su
lošti, tai jo ministerių kabi
netas subirėtų kaip narnąs iš 
kortų.

Taigi po šitokio užtikrini
mo Maskva ir pasiūlė Cham- 
berlainui sudalyti Rusijos- 
Anglijos-Francuzijos karo 
sąjungą prieš fašistų smur
tą. Rusija prižadėjo duoti 
pagalbą netiktai Lenkijai ir 
Rumunijai, bet taip pat pri
žadėjo ginti Olandiją, Bel
giją ir Šveicariją, jeigu An
glija ir Francuzija prižadės 
ginti Lietuvą, Latviją ir Es- 
toniją.

Šitas Maskvos pasiūlymas 
yra svarstomas Londone jau 
antrą sąvaitę, bet kol kas da 
jokio nutarimo nepadarė, 
nes, kaip aukščiau pasaky
ta, Chamberlainas bijosi ši
tą pasiūlymą priimti, kad 
nesupyktų popiežius ir gen. 
Frankas. Tai ve, kieno pri
tarimo jis nori!

Tačiau dalykų žinovai 
Londone yra linkę manyti, 
kad Chamberlainas turės 
nusileisti, nes Anglijai kito
kios išeities nėra, kaip tik 
karo sutartis su Sovietų Ru
sija. Šito reikalauja ir Tur
kija, kurios strateginė pozi
cija Anglijai labai svarbi. 
Turkija jau pasirašė sutiki
mą dėtis prie Anglijos blo-

I ko, bet pasakė priduosianti 
! tą parašą tik tada, kai prie 
to bloko prisidės Sovietų 
Rusija.

JAPONIJOJ SMARKIAI 
DREBĖJO ŽEMĖ.

Vienas kaimas su 70 namų 
Įkrito j žemės vidurius.
Ši panedėlį šiaurės Japo

nijoj buvo smarkus žemės 
drebėjimas. Akitos mieste 
sugriuvo apie 400 namų, o 
200 kitų labai apiro. Apie 
60,000 miesto gyventojų di
džiausioj panikoj paliko sa
vo namus ir bėgo Į užmiestį. 
Pirmutinis drebėjimas tęsė
si 27 minutes; paskui drebė
jimai kartojosi per ištisą 
naktį. Akitos miesto apylin
kė nukrito žemiau juros pa
viršiaus. Aikavos kaimas ši
toj apylinkėj buvo visai že
mės pralytas su 70 namų. 
Nuostoliai da nežinomi.

Kominteterno Įsaky
mas Komunistams.

Turi remti Amerikos, Angli
jos ir Francuzijos valdžias.

..i ■ ; „ Ii v L :Pirmos Gegužes proga 
Komunistu Internacionalo 
centras Maskvoje išleido 
manifestą, kuriame viso pa
saulio komunistams įsako
ma remti Jungtinių Valsti
jų, Anglijos ir Francuzijos 
valdžių vedamą kovą prieš 
“totalitarišką smurtą.”

Chamberlainas Bijo
si Rinkimų.

Darbiečiai pereitą sąvaitę 
aštriai kritikavo Chamber- 
laino politiką. Visų pirma, 
jie priešingi jo sumanytai 
privalomai armijos tarny
bai. Jie sako, kad jis yra me
lagis ir apgavikas, nes su
laužė savo prižadą, kad tai
kos metu konskripcijos ne
bus. Toliau jie jį plakė, kad 
imdamas prievarta žmones, 
jisai neima kapitalo. Jie 
tvirtino, kad Anglija galėtų 
gauti savo armijai kiek tik 
reikia savanorių kareivių, 
todėl konskripcija nereika
linga.

Chamberlainas šitų užme
timų neatrėmė, tik graudi
no darbiečius, kad šitokio
mis kritikomis jie gali pri
versti 'jį skelbti naujus par
lamento rinkimus, ko jis da
bartiniu laiku labai bijąs.

VOKIEČIAI SAVINASI 
PIETINĮ ŽEMĖS AŠIGALĮ.

Šiomis dienomis Vokieti
jon sugryžo laivas “Schwa- 
benland,” kuriuo vokiečiai 
mokslininkai tyrė pietinio 
žemės ašigalio plotus. Jie 
sakosi ištyrę ir “prijungę” 
prie Vokietijos 231,660 ke
turkampių mylių teritorijos, 
kurioj vokiečiai turėsią ap
saugotą teisę medžioti ban
ginius (veliorybus).
bulgarljoTIjždary- 
TA FAŠISTŲ ORGANI

ZACIJA.
Šiomis dienomis Bulgari

joj buvo uždaryta vokiečių 
fašistų organizacija, kurios 
tikslas buvo pakeisti Bulga
rijos valdžios formą. Šita 
organizacija Bulgarijoj tu
rėjusi 100,000 narių.

Naujas Nacių Ulti
matumas Lietuvai.

Reikalauja pakeisti preky
bos sutartis su kitomis 

valstybėmis.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad pereitą sąvaitę naciai 
pastatę Lietuvai naują ulti
matumą, susidedantį iš tri- 
ų reikalavimų, kurie esą 

'okie:
1. Prekybos apyvarta su 

Vokietija turi but padidinta 
25 nuošimčius.

2. Savo prekybos sutartis 
su kitomis valstybėmis, jų 
tarpe ir su Anglija, Lietuva 
privalo pakeisti taip, kad 
Vokietija turėtų daugiau 
privilegijų.

3. Kaune turi but įsteigta 
Vokietijos agentūra, kuri 
pirks maisto produktus atvi
roj Lietuvos rinkoj, tiesiai 
iš ūkininkų rankų, o ne iš 
valdžios kontroliuojamu 
bendrovių, kaip “Maistas,” 
“Pienocentras” ir kitos.

Taigi vokiečiai jau siekia 
sunaikinti jau įsigalėjusias 
Lietuvoje ekonomines orga
nizacijas.

Lietuvoj Uždaryta 
Smetonos Partija.
Iš Kauno atėjo Įdomi ži

nia. Ji ,sako, kad naujoji vy
riausybė uždariusi Lietuvo
je tautininkų sąjungą, tai 
yra, Smetonos partiją, kuri 
beveik per 13 metų smurtu 
valdė kraštą. Žinoma, parti
jos uždarymas nėra demo
kratiškas mostas. Bet tauti
ninkų sąjunga neturėjo jo
kio pateisinimo savo gyva
vimui, kuomet visų kitų sro
vių partijos buvo uždarytos. 
Tautininkai uždarė visas ki
tas, todėl gerai naujoji vy
riausybė padarė, kad ir jų 
uždarė.

SIŪLO STEIGTI “VAR
NIUS” AMERIKOJE.

Alabamos kongresmanas 
Hobbs (dem.) įnešė Kon
gresai! bilių, kad Jungtinė
se Valstijose butų įsteigta 
koncentracijos stovykla, to
kia kaip fašistiškose valsty
bėse steigiamos “negeisti
niems” elementams laikyti. 
Amerikoje šitokie “Var-. 
niai” siūloma steigti atei
viams, kurie yra nuteisti de
portuoti, bet nėra kur juos 
deportuoti, nes kitos valsty
bės jų neįsileidžia. Šitokių 
svetimšalių dabartiniu lai
ku Jungtinėse Valstijose 
esą 460.

Hitleris Atmetė Roo
sevelto Pasiūlymą. 

Be to, jis atšaukė nepuolimo 
sutartį su Lenkija ir laivyno 

sutartį su Anglija.
Pereitame “Keleivy” ra

šėm, kad Rooseveltas pasiū
lė Europos diktatoriams ma
žiausia per dešimtį metų ne
daryti užpuolimų ant kitų 
valstybių. Ir jis įvardijo vi
sas valstybes, kurioms da
bar gręsia fašistų užpuoli
mas. Tarp tokių šalių Roo
seveltas nurodė ir Lietuvą. 
Šitą savo pasiūlymą Ameri
kos prezidentas nusiuntė 
tiesiai Hitleriui ir Mussoli- 
niui.

Taigi pereitą pėtnyčia 
Hitleris davė Rooseveltui 
atsakymą per radiją. Jis 
kalbėjo apie dvi valandas, 
bet nieko aiškiai nepasakė, 
kaip ir visuomet jo kalbos 
buna labai supainiotos ir 
neaiškios. Vieną tik buvo 
galima suprasti, kad Roose- 
yelto pasiūlymą jis atmeta. 
Tokios garantijos Roosevel
to išvardytoms valstybėms 
esančios visai nereikalingos, 
nes Vokietija visai nema
nanti jų pulti. Svetimos že
mės jai nereikalingos, sako 
Hitleris. Matyt, jis užmiršo, 
kad Čekoslovakija irgi sve
tima jam žemė, o tačiau jis 
ją užpuolė, išplėšė jos ban
ką (14 trokų aukso išvežė 
Vokietijon) fr pavergė visą 
kraštą.

Toliau savo kalboj Hitle
ris atšaukė nepuolimo su
tartį, kurią Vokietija buvo 
pasirašius su Lenkija dešim
čiai metų. Laivyno sutartį 
su Anglija Hitleris taip pat 
atšaukė. Einant šita sutarti
mi. Vokietijos laivynas ne
galėjo but didesnis, kaip 35 
tonai prieš kiekvieną 100 
tonų Anglijos laivyno. Taigi 
dabar Vokietija galės staty
ti sau laivyną koks jai pa
tinka. Ir dabar jau nėra už
tikrinimo, kad Vokietija ne
užpuls Lenkijos, nes nepuo
limo sutartis atšaukta.

Šį panedėlį Hitleris pasa
kė kitą prakalbą “pasauliui 
pasiklausyti.” Šį sykį jisai 
gyrėsi, kad jokia kita vals
tybė pasauly šiandien nėra 
taip gerai apginkluota, kaip 
Vokietija. Ji dabar nesibi
janti jokių priešų. “Ir visa 
tai padariau aš,” sako jisai.

JAPONAI NUMETĖ 
1,500 BOMBŲ.

Žinios iš Šanchajaus sa
ko, kad centralinėj Kinijoj, 
į vakarus nuo Hankau, per 
tris dienas 200 japonu orlai
vių numetė 1,500 bombų 
Hano upės pakraščiais, kur 
buvo įsitvirtinę Kinijos ka
reiviai. Apie 10,000 jų buvę 
užmušta bei sužeista.

$1,500,000,000 PAŠALPAI 
ATEINANČIAIS METAIS.

Washingtone kalbama, 
kad bedarbiams šelpti atei
nančiais metais, kurie prasi
dės nuo 1 liepos, Roosevelto 
valdžia reikalausianti pus
antro biliono dolerių. Šiais 
apyvartos metais, kurie 
baigsis 30 birželio, Kongre
sas yra paskyręs WPA dar
bams 2 bilionu ir 163 milio- 
nus dolerių.

PER MĖNESI KINIEČIAI 
UŽMUŠĖ 31,665 JA

PONUS.
Kinų karo vadovybė pra

neša, kad per balandžio mė
nesį kiniečiai nudėjo 31,665 
japonus ir 513 jų paėmė ne
laisvėn. Be to, japonai per 
tą patį laiką neteko 96 šar
vuotų automobilių, 3 karo 
laivų ir 21 lauko kanuoles.

IŠDEGĖ 3 KAIMAI. ŽU
VO 21 ŽMOGUS.

Kairo žiniomis, žemuti
niame Egipte ugnis sunaiki
no 3 kaimus, kuriuose 21 
žmogus sudegė, o 63 visaip 
apdegė. Gaisro laiku buvęs 
labai didelis vėjas ir užkrė
tęs žarijomis vieną kaimą 
nuo kito.

Springfield; Mass. — Čia 
susikūlė trokas su gatvėka- 

Iriu ir troko vežikas buvo 
taip prispaustas savo sėdy
nėj, kad negalėjo pasiliuo- 
suoti. Tuo tarpu trokas už
sidegė ir vežikas sudegė 
mirtinai.

Maskvos Lakūnai 
New Yorke.

Pereitą ketvirtadienį iš 
Maskvos išskrido į New 
Yorką du Sovietų armijos 
lakūnai, brigados gen. Kok- 
kinaki ir majoras Gordien- 
ko. Jų tikslas buvo pasiekti 
New Yorką sekmadienį, ati
darant tenai pasaulinę paro
dą. Bet netoli Kanados pa
kraščio užšalo ir sustojo vei
kę kai kurie instrumentai. 
Nors kuro lakūnai turėjo pa
kankamai ir motorai veikė 
gerai, tačiau gen. Kokkina- 
ki nenorėjo rizikuoti ir nu
tarė nusileisti. Nusileido ru
sai ant mažai apgyventos sa
los ties Kanados pakraščiu. 
Žemė tenai pasirodė minkš
ta, mašinos ratai įklimpo ir 
vienas jų nulužo. Vienas 
propeleras taipgi nulužo ir 
toliau skristi jau nebuvo ga
lima. Bet rusai gavo kitą or
laivį ir pusė po dešimtos ne- 
dėldienio vakarą jau pasie
kė New Yorką. Savo orlaivį 
jie paliko ant salos Miscou 
policijos globoj. Instrumen
tus išėmė ir užantspaudavo, 
kad niekas jų paslapties ne
sužinotų. Viršum Bostono 
irisai perskrido 9:30 valan
dą vakaro. New Yorke juos 
pasitiko 500 žmonių minia, 
tarp kurių buvo apie 300 ru
sų. Pribuvo ir Sovietų amba
sadorius Umanskis iš Wash- 
ingtono. Stalinas su Moloto
vu prisiuntė telegrafu karš
tą pasveikinimą lakūnams.

Vokietijos Orlaiviai 
Geresni Kaip Ame

rikos.
Taip tvirtino technologų 

susirinkime T. P. Wright, 
Curtiss Wright Aircraft kor
poracijos viršininkas. Vo
kiečiai pralenkė Ameriką 
aviacijos gamybos žvilgsniu 
dėl to, sako šitas autorite
tas, kad jie 4 metais anks
čiau pradėjo orlaivių staty
bą ir įsigijo daug daugiau 
patyrimo, turi geriau išla
vintų mechanikų, ir turi jų 
kur kas daugiau, negu Ame
rika. Jų orlaiviai esą daug 
geresni ir jie padaro jų 4 
kartus daugiau, negu Ame
rika gali padaryti. Visa tai 
esą dėl to, kad Vokietija yra 
geriau šitai industrijai pasi
ruošus.

GEN. RAŠTIKIS VYKS 
PAS GEN. RYDZĄ.

GREENAS ATAKUOJA 
WAGNERIO ĮSTATYMĄ.

Dabartiniu laiku Kongre
se yra svarstomas Wagne- 
rio įstatymo pakeitimas. Ka
pitalistai tam įstatymui la
bai priešingi, nes jis drau
džia jiems persekioti unijis- 
tus. Todėl jie reikalauja, 
kad tas įstatymas butų pa
keistas. Jiems į talką atėjo 
ir Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green. Šį 
panedėlį Senato komisijoj 
jis piktai tą įstatymą ataka
vo, kaip CIO “įrankį.” Gir
di, Darbo Santikių Taryba 
vartoja tą įstatymą CIO 
naudai prieš Amerikos Dar
bo Federaciją.

LA GUARDIA PASI
TRAUKSIĄS IŠ POLI

TIKOS.
New Yorko majoras La 

Guardia pareiškė, kad pasi
baigus dabartinei jo tarny
bai jis jau pasitrauksiąs iš 
politikos ii- 1941 metais ne- 
bekandidatuosias.

Lenkai Tarsis su Lietuva 
Del Bendro Apsigynimo

visokiose karo formacijose 
karo orlaiviai. Jų buvo tenai 

Iš viso Lenkija turinti 
» orlaivių sienai 

augoti. Visus lėktuvus ji 
I gamina savo dirbtuvėse. Ši
ta oro jėgų demonstracija 

atsakymas į

„ , . .. -----r . 200. L ...Vokietijos naciai tuo tarpu o Q00 karo 
daro jūrių manievrus Klai- lg 

pėdos pakrašty.
Šios savaitės žinios iš Eu

ropos sako, kad tarp Lenki- buvo kaip ir 
jos ir Lietuvos gali įvykti Hitlerio kalbą, kuria jis at- 
“bendras frontas” ar kokia šaukė nepuolimo sutartį su 
apsigynimo sutartis prieš Lenkija.
bendrąjį pavojų iš Vokieti- Iš Kauno tuo tarpu prane- 
jos fašistų pusės. Lenkija šama, kad šį antradieni, 2 
jau gavo iš Berlyno raštą, gegužės, Klaipėdos pakraš- 
kuriuo esą reikalaujama ty vokiečių karo laivynas 
Dancigo grąžinimo ir laisvo daro manievrus. Tų maniev- 
kelio iš Vokietijos į Rytpru- rų tikslas esąs išbandvt 
sius per Lenkijos “korido- Klaipėdos pakraščio fortifi- 
rių.” Todėl Lenkija ir pati kacijas, kurias vokiečiai da- 
ginkluojasi kiek tik gali, ir 

1 jieško susitarimo su savo 
kaimynėmis. Nors tarp Lie
tuvos ir Lenkijos santikiai 
iki šiol buvo labai nedrau
giški ir aštrus, tačiau kai 
abiem valstybėm gręsia ben
dras pavojus, tai seni savi
tarpiai ginčai norima už
miršti ir jieškot priemonių 
apsigynimui.

Ilgas pranešimas iš Var
šuvos šią sąvaitę sako, kad 
tenai laukiama jau atvyks- 
tant Lietuvos armijos virši- 

■ ninko gen. Raštikio. Jį pasi
kvietęs į Varšuvą lenkų ar
mijos maršalas Smigly- 
Rydz.

Tuo pačiu laiku Lenkija 
veda slaptus pasitarimus su 
Sovietais. Nors rusai jau yra 
prižadėję Lenkijai pagalbą, 
tačiau lenkų aristokratai iki 

j šiol vis bijosi viešai kokią 
nors karinę sutartį su rusais 
daryti. Tai baimei yra dvi 

Ipriežastys: viena, lenkai ne
nori perdaug suerzinti Hit
lerį ; antra, jie bijosi, kad 
pas juos nesustiprėtų komu
nistų agitacija susiartinus 
su Sovietų Rusija. Tačiau 
vėliausios žinios sako, kad 
nežiūrint tos baimės, Lenki
ja galinti susitarti dėl ben
dro apsigynimo netik su Lie
tuva, bet ir su Sovietų Rusi
ja-

Pavojus iš nacių pusės ve
da į vienybę netik atskiras 
valstybes, bet vienija ir prie
šingus gyventojų sluogsnius 
tų valstybių viduje. Iš Lietu
vos ateina žinių, kad tenai 
visi išvien pasiryžę gintis 
nuo hitlerininkų. Lenkijoje 
taip pat išnyko ginčai tarp 
priešingų partijų. Opozici
jos lyderiai, kurie iki šiol 
j buvo ištremti iš Lenkijos, 
jau sugiyžo namo beveik vi

kri. Socialistai ir unijos šįmet 
nutarė net Pirmą Gegužės 
Dieną nestabdyt amunicijos 
fabrikuose darbo, nors kitų 

i pramonių darbininkai šven
tę tarptautinę savo šventę. 
Socialistai Varšuvoj norėjo 
vakare įtaisyti demonstraci
ją. Ministeris pirmininkas 
pranešė socialistų partijos 
vadams, kad socialistų de
monstracijai, kaipo tokiai, 

! vyriausybė visai nepriešin- 
Iga, tačiau atsižvelgiant į la
bai įtemptą politinę padėtį, 
butų geriau tokios demonst
racijos neturėti. Ir socialistų 
vadovybė nutarė jos ne
rengti.

Praėjusį nedėldienį Var-'armija užsakė pastatyti 570 
šuvoje buvo demonstruoja-1 naujų karo lėktuvu, kū
mos Lenkijos aviacijos pa- riems Kongresas paskyrė 
jėgos. Miesto viršum zujo pinigų.

bar tenai įtaisė ir privežė 
sunkiųjų kanuolių iš Vokie
tijos. Podraug vokiečiai ši
tais manievrais nori įvaryti 
Lietuvai baimės, kad ji ne
drįstų dėtis prie Lenkijos ar 
Sovietų Rusijos.

General Motors Sam
dys Tik Piliečius.
General Motors yra di

džiausia automobilių garny-, 
bos korporacija netik Ame
rikoje, bet ir visame pasau
ly. -Kai darbai eina gerai, ji 
samdo kelis šimtus tūkstan
čių darbininkų. Iki šiol ji 
samdydavo lygiai piliečius 
kaip ir nepiliečius, bet pe
reitą sąvaitę jis paskelbė, 
kad nuo dabar samdysianti 
tiktai piliečius. Jos klerkai 
jau pradėjo tikrinti darbi
ninkų sąrašus, kad sužinoti, 
kurie yra piliečiai, kurie ne. 
Nepiliečiams General Mo
tors korporacija padėsianti 
tapti piliečiais; o jeigu ku
rie nuo to atsisakys, tie bus 
paleisti iš darbo.

ANGLŲ PARLAMENTAS 
UŽGYRĖ KONSKR1P- 

CIJĄ.
Anglijos parlamentas už- 

gyrė Chamberlaino planą 
privalomai armijos tarnybai 
376 balsais prieš 145. Dar
biečiai buvo padarę įnešimą 
nupeikti Chamberlaino po
litiką, bet įnešimas buvo at
mestas. Tuojaus busią pa
šaukta apie 300,000 vyrų po 
20 metų amžiaus šešių mė
nesių tarnybai armijoj.

LENKIJOJ UŽDRAUS
TOS BALTOS PANČE- 
KOS IR RUDI MARŠ

KINIAI.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Lodzės mieste, kur iš 
653,400 gyventojų yra 90,- 
000 vokiečių, vietos valdžia 
uždraudė dėvėti baltas koji
nes ir rudus marškinius, nes 
tokią “uniformą” mėgsta 
AMERIKoFaRMUA TU

RI 5,300 DENTISTŲ.
Amerikos valdžia netik 

gerai savo armiją maitina, 
bet žiuri da, kad kareiviai 
turėtų ir gerus dantis. Todėl 
ji turi pasisamdžius dau
giau kaip 5,300 dentistų ka
reivių dantinis taisyti.
UŽSAKYTA 570 LĖKTU

VŲ AMERIKOS ARMIJAI.
Pereitą sąvaitę Amerikos I___.i-a rnn
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Albanai Bėga Iš Savo Sostinės Tiranos

' APŽVALGA J Ne Tragizmas, O 
Logiška Raida.

NACIŲ ŽIAURUMAS SU
JUNGĖ LIETUVOS

ŽMONES.
“Naujienų'’ koresponden

tas praneša baisių dalykų 
apie vokiškų fašistų elgėsi 
Klaipėdos krašte. Sako:

jie vargiai sutiks tautininkų 
partijos organą šerti valsty
bės iždo pinigais. Liaudinin
kai, matyt, yra nusistatę pa
daryti tam galą, nes jų lei
džiamos “Lietuvos Žinios” 
rašo, kad—

“Dabar jau oficiozo klausi
mas kitaip galės būti pastaty
tas. Kaip ir kitose valstybėse, 
dabar oficiozas negali būti ku
rios nors vienos srovės laikraš
tis. Tuo atveju, kai vyriausybę 
sudaro kelių srovių žmonės, 
oficiozu gali būti tiktai visiš
kai neutralus, jokiai politinei 
bei ideologinei srovei nepri
klausąs laikraštis.”

Ir liaudininkų dienraštis 
teisingai pastebi, kad val
džios pranešimams skelbti 
užtenka “Vyriausybės Ži
nių.” Vadinasi, tautininkų 
“L. Aidas” valdžiai nerei-

Bet tuo da neturėtų šitas 
skandalas pasibaigti. Sme
tonos .partija turėtų but da 
priversta sugrąžinti valsty- 

pinigus, ku
riuos ji sauvališkai eikvoję 

'savo laikraščiui leisti nuo 
1926 metų pabaigos iki da- 

tbar. Jeigu ji pinigų neturi, 
tai tuojaus turėtų but uždė
tas areštas tautininkų dva
rams ir Smetonos algai.

“$tai netoli Martyno Jan
kaus ūkio Klaipėdos krašte vo
kiečiai iškabino Lietuvos sie
nos sargybinio iškamšą ir 
diena iš dienos tyčiojasi ir nie
kam neleidžia tos iškamšos 
panaikinti!

“Jau daugiau kaip dešimts 
tukstančių turime iš Klaipė
dos krašto pabėgėlių! Bėga 
kas tik gali ir kam pabėgti pa- ■ 
vyksta. O kas nepabėga, tą' 
kiša į kalėjimą. Jau keliatas 
tukstančių žmonių yra areš
tuota ir keliatas dešimčių jų 
yra be žinios dingusių.

“Kai kuriems buvusiems
šauliams sulaužomos rankos, dalingas, 
kad jie ateityje netiktų rikiuo
tėm

“Štai, netoli Pagėgių vietos
ūkininkas Kundrotas nežmo
niškai sumuštas ir vos gyvas

KLERIKALAI JAU AT- MANO PASTABOS. V . nes jie turi labai išty-
META KRISTAUS žusį linksni. Pavyzdžiui: že-

bes iždui visus
kalėjiman padėtas. Jo ūkis su
naikintas. šeima liko be duo
nos kąsnio ir kaimynams už
drausta juos šelpti, teikti bet 
kokią pagalbą!

“Morta Jankiutė liko savo 
ūkyje, iš jos dieną naktį vo
kiečiai tyčiojasi ir jai yra už
drausta bet kur iš savo namų 
išeiti!

“Vietos lietuvių tarpe atsi
rado nemaža išdavikų, kurie 
kai kuriais atsitikimais vokie
čiams padeda mušti savo kai
mynus brolius lietuvius!”

Matydami šitokius nacių 
žvėriškumus, Lietuvos žmo
nės dabar jau esą pasiryžę 
gintis, jeigu tie barbarai 
mėgintų veržtis į Lietuvą 
toliau.

Korespondentas sako:
“Jei dar kada Lietuvoje bu

vo Vokietijos šalininkų, kurie 
buvo linkę patikėti Vokietijos 
pažadais, dabar jau tokių ne
bėra. Net buvusieji voldema- 
rininkai, kurie daug tikėjosi 
anuomet iš Vokietijos, dabar 
stoja j bendrą patriotinį fron
tą ir ryžtasi bendrai nuo vo
kiečių gintis!...

“Lietuvos vokiečiai gyven
tojai jau buvo bemėginą aukš
tyn nosį kelti, bet dabar aki
vaizdoje to didelio patriotinio 
dvasios pakįliiho'jie. staiga ap
tilo, 'kažkur dingoF '

“Visai galindas daiktas, kkd 
Berlynui įsakius ir vėl jie mė
gins save parodyti ir visokio
mis provokacijomis užsiimti. 
Bet reikia tikėti ir manyti, 
kad šitoms provokacijoms'nie- 
kas nepasiduos ir niekas neiš
drįs lietuvių vieningą tautą 
provokuoti!

“Taip Lietuva atgijo, taip 
Lietuva atbudo, taip Lietuva 
pasiryžo savo nepriklausomy
bę ginti!

“Ir gins ją visi, vyrai ir mo
ters, suaugę ir jauni!”

Tai geras upas. Jeigu prie 
šitokio ūpo butų pakanka
mai spėkų, Lietuvai pavo
jaus nebūtų. Bet, deja, jos 
spėkos nedidelės...

KAIP DABAR BUS SU 
TAUTININKŲ ‘L. AIDU?’

Iki šiol Lietuvos tautinin
kai, būdami vileni patys val
džioje, net ir savo partijos 
organą leido valstybės pini
gais. Kad šitą šmugeli patei
sinti, jie pavadino savo lapą 
“oficiozu,” tai yra, valdžios 
reikalams tarnaujančiu laik
raščiu.

Bet tai buvo mulkinimas 
žmonėms akių, nes valdžios 
reikalams buvo ir tebėra 
leidžiamas visai atskiras 
laikraštis, “Vyriausybės Ži
nios.”

Taigi dabar, kai valdžion 
jnėjo kitų partijų žmonės,

LIETUVOS KARININKAS 
APIE AMERIKOS LIETU
VIŲ LAIKRAŠTININKUS.

Nesenai Amerikoje lan
kėsi iš Lietuvos atvykęs ka
rininkas Narušis, kuris da- 

i bar parvažiavęs Lietuvon 
rašo “Kaiy” apie Amerikos 

' lietuvių laikraštininkus. Jis 
atranda, kad Amerikoje—

“Vieną didžiausios tautinės 
veiklos darbų atlieka musų lie
tuviai, plunksnos darbininkai, 
laikraštininkai. Tai nepavydė
tinai sunkus spaudos darbinin
kų darbas. Dirbdami vien tik 
spaudos darbą, n,ei vienas nėra 
susikrovęs didesnio kapitalo ir 
nėra susidaręs ne tik senatvei 
garantuoto pragyvenimo, bet 
dar gerai, kad tik dabar prasi
maitina. Jei dar kas ir turėjo 
kokių pašalinių darbų ir paja
mų, tai tas pajamas sudėdavo 
ir sudeda į leidžiamą laikraštį 
ir į kitą spausdintą literatūrą.

“Pasikalbėjus su lietuviškos 
spaudos redaktoriais, teko pa
tirti jų neapsakomai sunkų 
darbą, nes trūksta rašančiųjų 
bendradarbių. Jei ir atsiranda 
rašančiųjų, tai kol jų raštus 
tinkamai parengia spaudai, 
reikia daug darbo įdėti, kad ir 
raštas atitiktų laikraščio dva-Į 
šiai, ir kad autorius butą pa
tenkintas. Be to, redaktoriui 
neužtenka tik kabinetinio dar
bo. Jis turi važinėti po lietuvių 
kolonijas su prakalbomis; jis 
turi įsigyti populiarumo ir 
žmonių pasitikėjimo. Tik tada 
jis gali išplėsti skaitytojų tin
klą ir padidinti prenumerato
rių skaičių bei skaitytojų gerą 
pasitikėjimą. Šis nedidelis 
žmonių būrelis, buvusių ir esa
mų lietuviškos spaudos redak
torių, kurie dirbo ir dirba mu
sų tautiečių dvasinei ir mate
rialinei gerovei kelti, o taip 
pat ir lietuvių labui, neturėtų 
būti užmirštas senatvėje, ypa
čiai tie, kuriems yra būtinai 
reikalinga materiatinė para
ma.”

Čia lyg ir norima pasaky
ti, kad Lietuva turėtų neuž
miršti Amerikos lietuvių 
laikraštininkų, kuomet se
natvėje jiems bus reikalinga 
pagalba.

Už Lietuvą daugiausia 
kovojo socialistai ir jų spau
da. Po 1905 metų jie Ame
rikoje rengė prakalbas ir 
rinko aukas caro valdžiai 
nuversti, kai tuo tarpu kleri
kalai ir tautininkai giedojo 
himnus caro valdžiai.

Ši nuotrauka buvo padaryta Albanijos sostinėj Tiranoj keliatas dienų atgal, kuomet 
į tą miestą pradėjo veržtis italų armija. Albanai bėga dideliam sumišime.

MOKSLĄ. Ne patriotai, bet kiaulės. , mieji zemasiais, zemuosiuo-
_ . I ... . ., 'seirtt. Tie snypsciantieji
Šventrašty yra parašyta, i Lietuvos Žinios savo “siais-siuose” yra viena blo- 

kad Kristus pasakęs, jog, “redakcijos krepšy” rašo: I giausiu musu kalbos ydų, ir 
žmonių išnaudotojams ir i “ Šiomis dienomis Kauno jos reikėtų vengti visais i- 
pelnagrobiams danguje vie- turguose buvo labai didelis manomais budais, 
tos nebus. Lengviau busią judėjimas. Kiekvienas di- **
kupranugariui išlysti per 
adatos skylutę negu pini
guočiui ineiti dangaus kara
lystėn.

Pakol krikščionys buvo 
vieni vargo žmonės ir jokio 
turto neturėjo, šitas Kris
taus posakis jiems buvo la

ibai geras argumentas prieš 
i išnaudotojus ir skriaudikus.

Bet kai dabar “Romos 
trustas” užsiaugino didelius 
pilvus ir susikrovė milžiniš
kus lobius, tai jau tie Kris
taus žodžiai jiems nebetin
ka. Todėl, kas prieš turčius 
Kristaus yra pasakyta, tas 
jau atmetama, kaip “nesą
monė.” Štai, Lietuvos pran
ciškonų leidžiamas laikraš
tukas “Sursum Corda” ra
šo:

“Kristaus žodžių daug kur 
nereikia suprasti raidiškai, nes 
tuomet išeitų nesąmonė. Iš
Kristaus posakio ‘Lengviau 
kupranugariui išlysti pro ada
tos asą, ne kaip turtuoliui įeiti 
j dangaus karalystę,’ butų ga
lima padaryti išvadą, jog nei 
vienas turtuolis nebus išgany
tas. Tačiau tai priešinga bend
rai Išganytojo doktrinai ir jo 
įsteigtosios Bažnyčios istori
jai, nes daugelis yra šventais 
likę, nors buvo labai turtingi.”

Tai ve, kaip tie veidmai
niai aiškina Kristaus moks
lą! Kas pasakyta pavergtų
jų žmonių nenaudai, pavyz
džiui, “dirbk ir melskis,” ar
ba “palaiminti ubagai dva
sioje,” tai yra šventa ir ne
pakeičiama. Bet kas tik pa
sakyta prieš dykaduonius, 
tai tas jau “nesąmonė” ir to 
nereikia suprasti taip kaip 
pasakyta.

Šitą jėzuitų veidmainybę 
pastebi ir “Laisvoji Mintis,” 
kuri sako:

“Jei kunigai ir vienuoliai tu
ri dvarus, rimus, fabrikus, ki
no teatrus ir milijonus kapita
lo, tai Kristaus posakis neturi 
reikšmės. Tuo atveju pro ada
tos ąsą gali išlysti ne tik kup
ranugaris, bet ir visas klebono 
dvaras, Palemono plytų fabri
kas. čia ir ‘Dievo apšviestų’ 
biblijos rašytojų ‘įkvėpimas’ 
niekam nevertas... Bet juk dar 
nesenai tie patys teologai aiš
kino, kad biblijos yra šventas 
kiekvienas žodis ir kiekviena 
raidė. Norėdami sugraudinti 
tikinčiuosius, išgauti iš jų dau
giau naudos, jie ir tą patį 
‘kupranugarį’ dažnai minėda
vo sakyklose. O dabar, kai 
jiems patiems prikišamas ne
ribotas turtų pamėgimas, ‘kup
ranugaris’ jau nebetinka.” 

dėsnis patriotas, jo žmona, 
tarnaitė ir giminės, kaip mu
lai, iš rinkų ir krautuvių 
tempė į namus visokį mais
tą, kuri įmanoma suvalgyt 
tik per kelis mėnesius.”

Kauno dienraštis iš man
dagumo vadina tuos ponus 
“patriotais,” bet ištikrujų gi 
jis parodo, kad jie yra tikri 
kiaulės.

Kalba pastatyta aukštyn 
kojom.

Lietuvos tautininkų “Ai
das” giria Vokietijos fašis
tus, kad jie pasiėmė Klaipė
dą, bet paliko Lietuviai kokį 
ten šunkelį prie juros priei
ti. Sako: “Lietuva egzistuo
ja ir toliau ir kaip lygus su 
lygiu sudarė nepuolimo su
tartį su Vokietija. Tai yra 
geresnė Lietuvai apsauga, 
negu galėtų būti kokia ko
lektyve garantija su kito-
mis valstybėmis. Kad Vo
kietija tikrai Lietuvą myli, 
tai ji parodė pripažindama 
jai teisę prie uosto... Ir ma
žas kraštas reikalingas prie 
juros priėjimo...”

Paskutinis sakinys tikrai 
pastatytas aukštyn kojom: 
“kraštas reikalingas prie ju
ros priėjimo.” Musų liaudis 
šitaip nekalba. Ūkininkas 
nesako: “Aš reikalingas 
arklio.” Jis sako: “Man rei
kalingas arklys.” Taigi ir 
uostas turėtų but reikalin
gas kraštui, o ne “kraštas 
reikalingas uosto.”

Kun tas Kada pripakina...
Lietuvoje leidžiamas “Že

maitis,” rašydamas apie bu
vusį Čekoslovakijos prezi
dentą Hachą, sako: “Kun 
tas Kaka prikakina, tun 
nujau rėks visems išsliorbt.”

Prof. Gnaiba.

KALBOS DALYKAI
House of Commons—Liau

dies Rūmai.
Antrąjį Anglijos parla

mento butą, House of Com
mons, Lietuvos laikraščiai 
vadina “Žemasiais Rū
mais.” Bet tai yra netikslus 
vertimas, nes “Commons” 
šiuo atveju reiškia ne “že
muosius,” o “paprastuosius” 
—paprastus žmones, liaudį. 
Taigi, kalbant apie Anglijos 
parlamentą, reikėtų sakyt ir 
rašyt ne “Žemieji Rūmai,” 
bet “Liaudies Rūmai.” Tai 
bus ir vertimas teisingas, ir 
forma gera.

Man labai nepatinka ta 
reiškiamoji būdvardžių for
ma, kaip žemasis, žemieji 

Baltušis ar Baltūsis?
Baltušis iki šiol buvo la

bai populiari pavardė tarp 
lietuvių. Bet prasidėjus Lie
tuvoje pavardžių “atlietuvi- 
nimo” vajui, musų kalbos 
“žinovai” pataria “atlietu
vinti” ir Baltušį. Jie siūlo iš 
Baltušio padalyti Baltušį. 
Tai reikštų žmogų su baltais 
ūsais. Tuomet, girdi, butų 
suprantama pavardės kilmė, 
nes Baltušis nesuprantamas.

Bet tai nevykęs dalyko 
aiškinimas. Juk panašių pa
vardžių yra ir daugiau pas 
mus. Pavyzdžiui, Andriušis, 
Bartašius, Janušis ir tt. Ne
jaugi ir šitie pavadinimai 
yra išvesti iš keno nors ūsų? 
Nesąmonė butų šitaip tvir
tinti. Jų ne “atlietuvinsi.”

Todėl ir Baltušis turėtų 
pasilikti kaip yra. Jeigu jau 
tiems kalbos “žinovams”
taip rupi pavardžių “atlietu- 
vinimas,” tai visų pirma jie 
turėtų “atlietuvinti” Smeto
nos pavardę. Jeigu jau pie
ninėms uždrausta vartot 
“smetoną,” kaip nelietuviš
ką žodį, tai kaip gi lietuvių 
“tautos ■ vadas” gali tokiu 
vardu vadintis?

Raudonas Pipiras.

NUŠOVĖ BURDINGIERJ.

Čia matome Mrs. Mabel Mc
Arthur, 38 metų amžiaus gyva
našlę iš Laconia, N. H., kuri nu
šovė Benjaminą Dow, 51 metų 
amžiaus burdingierį. Policija 
jos nekaltina, nes tas burdingie- 
ris buvo pradėjęs laužyt jos ra
kandus.

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

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
ėių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago, 1914. Kaina ............... S7.00

Moteris ir Socializmas. Parašė August
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429. 1915 m....................  52.00

Kunigo Jako knygutė — 
“Krikščionybės tragizmas” 
—sukėlė visuomenės susi
domėjimą. Mat, joje drąsiai 
parašyta apie didelį reiški
nį, vienų paneigtą, kitų auk
štinamą, tretiems nusibodu
sį, bet daugelio nužemintai 
ir veidmainingai garbina
mą, būtent — apie katalikų 
bažnyčią.

Katalikų bažnyčia savo 
ilgų amžių praktiškoje veik
loje nukrypusi nuo Kristaus 
mokslo ir nuo savo dogmų. 
Tokia ir yra kun. P. Jako 
knygutės vedamoji mintis. 
Kristus kun. P. jakui yra 
pavyzdingiausias gyvenimo 
mokytojas; bažnyčios dog
mos jam šventos ir neliečia
mos, o pirmųjų amžių krikš
čionybė, kol dar ji nebuvo 
pinigui ir valdžiai pai-sida- 
vusi, jam yra pats žavin
giausias ir kilniausias daly
kas. Tokia krikščionybė ir 
dabartiniais laikais esanti 
žmonijos vienintelė laime ir 
išeitis. Tik popiežiai, vysku
pai ir žemesnio rango dva
siškiai beapaštalaudami nu
krypę nuo šito kilnaus idea
lo. jie virtę valdžia, pinigus 
ir tuščią žemišką garbę gau
dančiais garbėtroškomis. 
Jie palaiminę priespaudą, 
bažnyčias pavertę šventeny
bių prekybos biržomis, net 
dangų ir pomirtinį gyveni
mą parduoda už pinigus. To
dėl reikią atgimimo, sako 
kun. Jakas, reikia grįžti prie 
tikrojo Kristaus mokslo, 
prie pirmųjų amžių krikš
čionybės pavyzdžio, o tada 
vėl viskas bus gerai ir gyve
nimas žemėje virsiąs roju
mi. Tai tokia kun. Jako baž
nyčios kritika ir tokios jo iš
vados.

Kaip matome, kun. Jakas 
nepaneigia ir neatmeta krik
ščionių tikybos. Priešingai, 
jis krikščionybę išaukština. 
Nieko gražesnio jis neranda 
už krikščionybę. Dievas yra 
visų tėvas, žmonės jo vaikai, 
tikrieji broliai viens kitam. 
Žemėje butų taika ir gerbū
vis, jeigu žmonės gyventų 
pagal krikščionių mokslą, 
mano kunigas Jakas.

Tikrais faktais, o ne fan
tastiškais pasakojimais pa
remta žmonijos istorija ro
do visai ką kitą. Kariavo 
tarp savęs pirmykštės žmo
nių bendruomenės, senovės 
tautos naikino viena kitą, 
tas naikinimas tebesitęsia ir 
dabar. Nuo seno bendruo
menės ir tautos skaldėsi luo
mais, klasėmis. Vienas žmo
gus, galingesniu tapęs, pa
glemžė kito turtą, laisvą ir 
už save silpnesnį žmogų la
biau negu gyvulį pavergė. 
Pavergtasis daug kartų kilo 
prieš pavergėją, išsilaisvinti 
stengdamasis. O krikščiony
bė visada, išskyrus pirmuo
sius šimtmečius po savo at
siradimo, buvo galingųjų ir 
turtingųjų pusėje. Ji nely
gybės ir priespaudps nepa
smerkė, o pašventino šitas 
dvi blogybes. Kun. Jakas ir 
visi dori žmonės teisingai 
tuo piktinasi. Jako aštri 
krikščionybės kritika turi 
progresyvinės reikšmės: ji 
parodo kiek veidmainystės 
ir savanaudiškumo yra pa
slėpta po auksu blizgančia 
tariamųjų švente n y b i ų 
skraiste. Bet Jako išvados, 
kur jis siūlo žmonėms taria
mai tikrąjį Kristaus mokslą, 
neišlaiko kritikos.

Niekad gyvenimas nevy
ko pagal šventraščio pasa
kojimus, Kristaus ir apašta
lų pamokymus, tai kodėl gi 
dabar tie pamokymai galėtų 
išganyti pasaulį? Dar ma
žiau vertės turi tos “priemo
nės,” kai šių laikų visuome
nės mokslas surado daug 
realesnių priemonių žmo
nėms iš priespaudos ir skur

do išsivaduoti. Antra vertus, 
nėra tobulos, visuotinės idė
jos, kuri visur ir visuomet 
butų visuomeninės santvar
kos pavyzdys. Kodėl tad 
prieš du tūkstančiu metų 
Kristaus ar kieno kito pa
reikštos mintys turi tapti gy
venimo taisyklėmis šių die
nų žmonėms? Kiekviena ga
dynė turi skirtingas ir vien 
tik sau charakteringas idė
jas. Jeigu krikščionybė da
bar netokia, kokios kun. Ja
kas norėtų, tai todėl, kad ji 
kiekvienoje gadynėje gud
riai ir sąmoningai prisitai
kydavo prie viešpataujan
čių ir turtingų sluoksnių. 
Dabar kunigas Jakas para
šė ištisą knygutę, ryškiai jo
je papasakodamas, kad 
krikščionybė tapo ne tik 
prispaudėjų talkininkė, bet 
ir pati ėmė engti vargo žmo
nes. Bet kodėl taip atsitiko? 
Ar ją kas privertė prie to? 
Ne! Šitokį kelią ji pati pasi
rinko, todėl jo negalima va
dinti tragizmu; čia ne tra
gizmas, o logiška raida. Juk 
ir šventrašty pasakyta: kas 
vėją sėja, tas audrą piauna. 
Katalikų bažnyčia tvirtai 
nusistačiusi eiti senuoju ke
liu. Nieko čia atskirų žmo
nių pastangos nepadės, nors 
jie butų pavyzdingiausi. Da 
Lietuvos visuomenė neuž
miršo daktaro Maceinos kal
bų apie krikščionybės refor
mavimą. Kur dabar jis? Pa
kėlė balsą ir kun. Jakas 
prieš oficialiąją bažnyčią. 
O kas atsitiko? Jam buvo 
pasiūlyta tuojaus išvažiuoti 
į provinciją. Ir dabar jis jau 
nebeturi parapijos. Bažny
čia galinga: ji turi savo Si
birą—kurčiają provinciją, ji 
turi savo kalėjimus — vie
nuolynus, tenai ir izoliuoja 
sau pavojingus žmones. 
Bažnyčia tvirtai laikosi se
nojo savo nusistatymo. Kun. 
Jakas parašė, kad bažnyčios 
palaimintieji kryžiuočiai 
puldavo ir žudydavo seno
vės lietuvius, o nesenai visas 
pasaulis girdėjo, kaip popie
žius laimino gen. Franką, 
baigiantį griauti gal visų ka
talikiškiausi miestą — Mad
ridą...

Ne, katalikų bažnyčia ne
siduos reformuojama.

“Laisvoji Mintis.”

Suniekšėję inteligentai gali 
dirbti “kultūros darbą!', caro yą- 
terklozete. Aš gi tą vaterktyįi- 
tą griausiu, nepaisydamas bai
liu murmėjimo.

J. Pilsudskis (1908 rd.)
Niekados nebuvo ir niekados 

nebus tokios partijos, kurios 
programa galėtų patikti abso
liučiai visiems jos nariams.

W. O’Connell.

ALBANIJOS PASIUNTINYS;

čia yra parodytas Faik Ko- 
nitza. buvęs Albanijos pasiunti
nys Washingtone. Jis žadėjo čia 
sudeginti visą savo pasiuntiny
bės archyvą, kai italai užėmė 
Albaniją.
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KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS: Viesulo Sugriauta Mokykla Oklahoma j

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

iCLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS
)

mokyklą Caprono miestely, Okla.
Oldahcmos valstijoj viesulas užmušė daugiau kaip 40 žmonių ir apie 125 sužeidė, šis 
vaizdelis parodo sugriautą

kai kiti vaikščioja be darbo.' 
Tokia padėtis yra žalinga ' 

musų unijai. Generalės Pil
domosios Tarybos pareiga 
yra prižiūrėti, kad valandų 
principas niekur nebūtų lau
žomas, nes tai demoralizuo
ja unijistus. Jie pradeda ne
pasitikėti pačia musų unijos 
vadovybe. G. P. T. turėtų 
imti kietai kiekvieną unijos 
pareigūną ir žiūrėti, kad to
kie dalykai nebūtų prakti
kuojami.

Be to, musų unijos G. P. 
T. turėtų pasirūpinti, kad 
nuo 36 valandų darbo savai- _ . *• _ F

Iš kriaučių gyvenimo.
New Yorko kriaučiai per

gyvena gana sunkų ekono
minį krizį. Visi jų lokalai su
sirūpino, kaip paveikti A- 
malgameitų Unijos Genera
lę Tarybą, kuri 18 balan
džio susirinko į Atlantic 
City svarstyti unijos reika
lų, kad ji atsižvelgtų į New 
Yorko siuvėjų padėtį. Visi 
lokalai priėmė rezoliucijas 
o musų 54 skyriaus lokalas 
pateikė memorandumą, 
ris skamba:

“Brangus Broliai!
IF 1 . W 1UXCU1UU UU1UU OCIVCU'

New 5 orko siuvėjų pa- butų einama prie 30 va
dėtis yra jau tiek rusti, ka- Įan(jų savaitės nacionale 

prašome Geneialę < p]otme, 0 ne vienoje kurioje

ku-

me mes j 
Pildomąją Amalgameitų 
Unijos Tarybą susidomėti 
tuo, ką mes savo memoran
dume išdėstysime ir ką, mu
sų manymu, Generalė Pil
domoji Taryba turėtų dary
ti.

I. New Yorko siuvėjų fir
mos aprūpina darbu New V 
Jersey, Pennsylvaniją, Mas-1 
sachusetts, Marylando, Rho-' 
de Island ir net West Virgi
niją. Tose valstijose kriau
čiai dirba už žymiai žemes
nį atlyginimą negu New 
Yorko kriaučiai gauna, to
dėl tarpe New Yorko ir anų 
valstijų kriaučių kompetici- 
ja neturi jokių ribų.

II. Tos kompeticijos dė
lei New Yorkas kenčia di
džiausią skriauda. Pačiam 
New ” ’ Z” ’ ‘j. 
dėlei) irgi ne viskas gerai | u .. Z 
(nereikia suprasti, kad mu- ’ Su broliškais linkėjimais, 
su vadovybė negera), nes skyriaus valdyba, prez.
slapta yra numušamas atly- Zaveckas, sekr. Ch. Na-
ginimas ir yra kitokių nelei- ciunskas.
stinų unijoje padarytų ar Bę šitokių memorandu- 
daromų žingsnių. O taip yra niU i*’ rezoliucijų, į G. A. P. 
tik todėl, kad išvardytose Tarybos posėdį nuvyko is 
valstijose dirba New Yorko' New Yorko ir stambi dele- 
darba žemesnėmis kaino- gacija. Kiek teko iš tos de- 
mis. ‘ ' įlegacijos patirti, tai G. P. T.

III. Kadk tūkstančiai New nutarusi sutvarkyti siuvėjų 
Yorko siuvėjų kenčia nuo reikalus Rytuose kaip gali- 
tos betvarkės Unijoje, tai >na geriausia. Jeigai taip pa
jų upas pradeda pulti, nes darytų, tai siuvėjų būklė 
mato, kad vieni unijos na- New Yorke pagerėtų.
riai už vergišką atlyginimą, Vytautas Katilius,
atima iš kitų tos unijos na- ---------------
rių darbą ir dil ba, o šie Į RūS Mums Rašoma 
vaikščioja mėnesių mene- ------
sius be darbo, be duonos, Detroit, Mich. — Aš jau 
arba maldauja iš valdžios kelis metus atgal buvau pa- 
pašalpų. Ir visa tai dėlto, kėlęs klausimą apie buvusio 
kad musų unija, ypatingai karo lietuvių veteranų or- 
šiuo momentu, kuomet nėra ganizavimąsi Detroite į at- 
jokių frakcijinių kovų, nė- skirą postą, nes prigulėdami 
įstengia ar nenori pastatyti1 tiesiai prie Amerikos Legi- 
New Yorką ir jo apylinkes jono jie nieko nereiškia, 
ant vienos skalės. Mes esą-j Chicaogje, ”

apylinkėje. i
Mes ne tik manome, bei 

giliai esam įsitikinę, kad 
įvedus nors rytuose klasifi- 

I kacijos ir specifikacijos sis- 
t.-mą, pakėlus Pennsylvani-, 
jos, Massachusetts, Mary-, »T , . . rTv
lando ir New Jersey valsti- Neteisingas Užme

timas.jose kriaučių algas ir su- 
i t varkius darbo valandas, 
pagerėtų siuvėjų būklė ii 
pačiam New Yorke. Todėl 
mes ir raginame G. P. T.. 
kad ji neatidėliodama imtų
si už darbo ir pravestų tuos 
taip reikalingus žingsnius. 
Kol tas nebus padaryta, tol 
New Yorko siuvėjai kentės 
didelę nuoskaudą, didelę 
neteisybę dėl unijos vado
vybės nekreipimo dėmesio į 
tuos musu memorandumei /i . •• tuos musu neiniYorke (kompeticyų sd datykus. iron n p vick’nc owai i J J

me giliai įsitikinę, kad jei 
bent vakarinėse valstijose, 
kur dirbamas New Yorko 
firmų darbas, butų įvesta 
klasifikacijos ir specifikaci
jos sistema, tai tokios kon- 
peticijos, tokios betvarkės 
nebūtų, kokia yfa dabar.

IV. Visa to akyvadzdoje 
mes siūlome, mes raginame 
Generalę Pildomąją Tary
bą, kad ji susidomėtų ir kla
sifikacijos ir specifikacijos 
sistemos įvedimu nors šiuo
se miestuose ir miesteliuo
se : Passaic, N. J.; Allen
town, Pa.; Philadelphia, 
Pa.; Baltimore, Md.; Fall 
River, Mass.; . Newburgh, 
N. Y., ir kituose lytinių val
stijų miestuose ir mieste
liuose, kur tik siuvami vyriš
ki drabužiai.

V. Algų ir valandų klau
simas taip pat turi but ima
mas domėn, nes dėl tos be
tvarkės, darbininkų algos 
nupuolė, o ypatingai pami
nėtuose miestuose ir mieste
liuose. Nuo to neliuosas yra 
ir New Yorkas. Bet jei algos 
butų keliamos kitur, tai sa- 
vaimi suprantama, kad tada 
ir New Yorko kriaučių algos 
pakiltų, ar bent nekristų že
myn.

Nors unijos yra iškovota 
36 valandų darbo sąvaitė, 
vienok tie, kurie turi darbo, 
dirba daug ilgiau, tuo tarpu

15Tilpusioj “Keleivio' 
num. korespondencijoj apie 
kriaučių 54 lokalo susirinki
mą kovo 29, 1939, padaryta 
man neteisingų užmetimų, 
su kuriais aš, A. Linkus, Jr., 
nesutinku. (1) Paduotas 
mano neteisingas vardas. 
Vietoj A. Linkus Jr., padėta 
A. Linkus. Yra A. Linkus 
tai yra mano tėvas, kurie 
kriaučiai gerai pažįsta, to
kiu budu skaitytojai nežino 
apie katrą Linkų Vytautas 
Katilius rašo. (Musų kores
pondentas buvo tą “Jr.” prie 
tamstos pavardės prikergęs, 
bet redakcija išbraukė, nes 
lietuvių kalboj tokios “de
koracijos” nevartojamos. 
Vaiko pavardei mes turim 
kitokią formą, tai ne “Lin
kus, Jr., bet stačiai Linkutis. 
—Red.) (2) V. Katilius to
liau sako: A. Linkus netik 
painformavo konferencijos 
šaukėjus kad ateityje neda
lytų, bet patsai apsiėmė 5 
tam vice-pirmininko vieta. 
l(Ką tas reiškia?—Red.)
Tas tiesa, kad aš apsiėmiau 
vice-pirmininko, bet 4 tu ne 
5 tu. O kas link mano vice
pirmininko apsiėmimo, tai 
aš apsiėmiau ne vardu 
kriaučių lokalo ir ant susi
rinkimo aš klausiau, ar su
tinka kriaučiai mane palikti 
tenai, bet susirinkimas pali
ko tą dalyką lokalo Pildo- 

Brooklyne ir mai [ Tarybai. Aš manau, 
Bostone lietuviai jau turi ^ad Vytautas Katilius turė- 
savo postus, bet Detroite vis J° girdėti kai as raportavau 
da snaudžia!. Ar ne laikas kad jie (Human Welfare 
butų pabusti ir nors dabar Konferencijos Šaukėjai) tuo 
pagalvoti apie savo skyriaus 
įsteigimą? John T. Kibart.

Montreal, Kanada. —Per 
velykinę išpažintį musų ku
nigėlis čia klausinėjo savo 
parapijonų, ar neskaito jie 
“Keleivio.” Jei kuris pasisa
kė skaitąs, tai ’
tas negavo. IZ___
turėtų atvažiuoti čionai ir 
pareikšti tam jegamasčiui 
protestą.

“Kel.” skaitytojas.

daugiau nedarytų ir jie suti
ko. Kas link mano pareiški
mo, jeigu kriaučiai nepa
liks, tai aš aiškiai LIETU
VIŠKAI pasakiau, kad at
stovausiu aš “PRIVATIŠ- 
KAI” ne kriaučius, ne visus 
Brooklyno lietuvius. (O ką?

“išrišimo” Red.) . (3) Toliau Vytau- 
Maikio tėvas tas Katilius atžymi A. Lin- 

jr kaus pranešimą, kad A.
Linkus žinojo apie tos kon
ferencijos šaukimą ir per 
neapsižiūrėjimą be lokalo 
žinios užregistravo musų lo
kalų ir pats save, kad jis at- 

Aš pro-
Worcester, Mass. — Ba - .- 

landžio 21 vakarą čia buvo stovauja kriaučius. _ 
surengtos Endicott st. salėj testuoju, Lad aš nežinojau 
prakalbos. Kalbėtojai buvo to ^šaukimo ir ry,'~1 
geri, bet publikos atėjo ne- r T r “
daug. Reikia pasakyti, kad 
Worcesterio lietuviai ne-

• reikalauju, 
V. Katilius prirodytų, kad 
aš su žinia tą dariau. (Ką?

__ ___ ____ _ —Red.) Aš savo raporte 
mėgsta lankytis į Endicott aiškiai raportavau kokiu 
salę. Jeigu tokios įdomios tikslu jie užregistravo, 
prakalbos butų surengtos (Kg?—Red.)
PiiiaAii, Tfi;,,k^ oois; id ooJ Kiek man žinoma, Vy

tautas Katilius visur ragina 
jaunuolius, kad jie mestus į 
veikimą. O kai tik pradeda 
veikti iš jaunuolių bile kas, 
tai vietoje draugiškų pata
rimų, visokiais budais kabi
nėjasi tiksliai bet neteisin
gai. Iš kuri gali būti jaunuo
lių noras bent ką veikti?

A. Linkus, Jr.

Piliečių Kliubo salėj, tai sa
lė but lūžūs nuo žmonių. 
Tie, kurie pritaria socialis
tams, čia turėtų pasistengti 
atgaivinti socialistų kuopą, 
tai gal atgytų pažangiųjų 
judėjimas. Pradžiai aš ski
riu dešimtinę. Vargo Sūnūs 
turėtų pasimatyt su manim. 
—A. Gulben, 58Į/5 Millbury 
street, Worcester, Mass.

KAS GIRDĖT TARP BALTI MORES 
LIETUVIŲ SIUVĖJŲ.

reikalais. 
Montvila

panijos grįžta žmonės suža
loti, Kinijoj eina skerdynės, 
o čia mus kviečia gert ir šok
ti! Nekuiie pasiūlė, kad lie
tuviai turėtų 1 gegužės eiti 
su demonstracija į City Pla
za ir dalyvautų kartu su ki
tais darbininkais Gegužės 
Šventėj; Vienas ant to pa
stebėjo, kad jau esą per vė
lu. Dabar per vėlu, o kitais 
metais bus per anksti, ir vėl 
nedalyvausime su kitais. Bet 
gert ir šokt niekados nebū
na per vėlai nei per anksti.

Musų lokale yra daug kas 
taisytina. Visų pirma, nariai 
turėtų skaitlingiau lankyti 
susirinkimus. Antra, susine- 
šimų komisija turėtų žinoti 
apie kitų lokalų veiklą ir ra
portuoti musų susirinki-j 
mams. Trečia, reikalingas 
korespondentas, kuris spau
doje praneštų apie lokalo 
nutarimus. Ketvirta, reikėtų 
panaikinti tą nutarimą, kurį 
padarėm keli metai atgal, 
agituojant fašistiniams gai
valams, kad neprileisti poli
tikos ir kitų organizacijų 
delegatų į susirinkimus. Lai
kyti susirinkimus prie uždą-Į 
rų durų yra vienas iš blo-

Artistės Katkauskaitės 
koncertas,

P-lės Onos Kaskas-Kat- 
kauskaitės koncertas pui
kiai pavyko. Kaip jau esu 
rašęs, Liet. Kultūrinio Dar
želio Sąjunga dar turi sko
los. Taigi p-lė Kaskas, suži
nojusi kad dar yra skolų, su
manė prisidėti prie jų suma
žinimo ir sutiko duoti vieną 
koncertą tam tikslui, nieke 
neimdama už savo darbą.

Balandžio 21 dieną ir įvy
ko tas šaunus koncertas mie
sto auditorijoj, mažame te
atre. Publikos prisirinko 
keli šimtai. Kurie pavėlavo, 
tai nei bilietu nebegalėjo 
nusipirkti ir koncerto ne
girdėjo. O koncertas buvo 
puikus. Visi žino, kad p-lė 
Kaskas yra garsi artistė ir 
publiką ji žavėto, žavėjo.

Koncertu daugiausia rū
pinosi Universiteto Kliubas 
ir Moterų Piliečių Kliubas. 
Taigi tiems kliubams irgi 
reikia tarti ačiū už toki gra
žų pasidarbavimą. Kliubie- 
čiai išpardavė daug bilietų 
iš kalno ir surinko daug 
skelbimų pramogoms. Be 
to, atsiiado daug asmenų, 
kurie sudėjo tam tikrą sumą 
išlaidoms padengti, 
nuomą už salę ir tt. 
koncerto prisidėjo ir jauna
sis Vincas Greičius, smuiki
ninkas. kuris taipgi puikiai 
pasirodė.

Viską į daiktą suglaudus, 
darželiui pelno liks keliatas 
šimtų dolerių. Clevelandie- 
čiai labai dėkingi p-lei Kas
kas už jos tokį pasiaukavi- 
mą. Kad vargiai kas butų 
galėjęs sutraukti tiek publi
kos, kiek jos vienos vardas. 
Ėjo klausytis ne tik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai.

i ‘‘Dirvos” Čalis savo ga- 
i zietoj sako, kad amerikie
čiai, kurie buvo nuvažiavę 
Ispanijon kariauti, jau su- 
giyžo namo ir nežinia, ar jie 
gavo nors po “bulvinį meda
lį.” Sako, reikėjo jų smege
nis išegzaminuoti prieš išva
žiavimą, kad sužinoti, ar jie 
žino ką jie daro. Tai taip 
i as vyrukas kalba apie kar
žygius, kurie už kitų laisvę 
savo gyvybę aukojo. Jc 
smegenų nereikia nei egza
minuoti, nes jis pats parodo, 
kad jis nesupranta ką jis 
pliauškia.

‘‘Dirvos’’ čalis džiūgauja, 
kad i Lietuvos vyriausybę 
neinėjo nei vienas socialis
tas. Vietoj džiaugtis, jis tu
rėtu žėlabą užsidėti, nes so
cialistai šitoj vyriausybėj 
nieko nepralaimėjo, tuo tar
pu kai Smetonos partija be
veik visiškai buvo iššluota 
laukan. Jei Čalis da tikėjosi 
gauti vieną medali, tai da
bar jau vargiai begaus.

kaip 
Prie

Dainininke p. R. Lukoše- 
vičiutė išvažiuoja keliom 
dienom į Washingtona ii 
sykiu apsilankys Baltimo- 
rėj. P-lė Lukoševičiutė yra 
buvusi youngstonietė, bet 
dabar apsigyveno Clevelan- 
de. Jonas Jarus.

Baltimore, Md.
Balandžio 19 d. įvyko 

Baltimoiės lietuvių siuvėjų 
218 lokalo susirinkimas, 
bet labai neskaitlingas. Iš 
vienuolikos ar dvylikos šim
tų narių į susirinkimus atei
na tik apie 10 nuošimčių. 
Na, tai ką galima nuveikti, 
kuomet nariai taip apsilei
dę? Joint Boardo delegatai 
pranešė, kad pereitais me
tais įvyko tiktai vienas ar 
du jų susirinkimai, o šiais 
metais da nebuvo nei vieno, 
nes menedžeris Ulises už
imtas pašaliniais 
Pirmininkas V.
paragino Joint Boardo na
rius laikyti susirinkimus ne
paisant menedžerio. Sako, 
juk jis gali ir numirti, ar tai 
jau tuomet turėtų viskas su
stoti?

Vice-pirmininkas Pečiulis 
paaiškino apie CIO ir nuro
dė, kad kapitalistiškų kor
poracijų viršininkai ima po 
$100,00*0 ir daugiau algos 
per metus. Į susirinkusius 
tas padarė didelio įspūdžio. 
Dėl ko gi tokia baisi nelygy
bė? Vieni gauna po šimtą 
ar keliasdešimts tūkstančių, 
o kiti vos tik kelis šimtus 
arba ir nieko, o pavalgyt ir 
apsirėdyt juk reikia visiems. 
Iš publikos vienas paklausė, 
kaip butų galima iš dyka
duonių-tokias dideles algas 
atimti? Biznio agentas pa- 
aiškino, kad turim tbuti visi 
piliečiai, tai taip nebusią. 
Tai yra klaidingas aiškini
mas.

Pirmos Gegužės prakal
bų rengimo komisija prane
šė, kad prakalbų negalima 
esą surengti, nes Stilsonas 
negalįs atvažiuoti kalbėti, o 
jaunasis Keistutis Michelso- 
nas iš Brooklyno čia da nie
kados nekalbėjęs, todėl ko
misija nežinanti, koks jis 
kalbėtojas. Tai irgi keistas 
aiškinimas. Juk tokį kalbė
toją, kuris da nebuvo čia 
kalbėjęs, kaip tik ir reikėtų 
kviesti. Kad jis neblogas 
kalbėtojas, tai jau visi yra 
girdėję iš laikraščių.

Prie pabaigos biznio a- 
gentas davė raportą iš dar
baviečių, paaiškindamas, 
kurios jų dirba daugiau, o 
kurios mažiau arba visai ne
dirba. Bet tokios meliodijos 
visai nereikalingos, nes to
kius pranešimus turėtų da
ryti “čėrmonai.” Baigdamas 
savo raportą jis da įspėjo' 
siuvėjus, kad 1 gegužės va
karą visi ateitų į surengtą 
balių, kur busią galima išsi
gert, pašokt ir pasilinksmint. 
Bet ar pritinka darbinin
kams gert ii- linksmintis, 
kuomet visame pasauly liepė prisaikintujų suolui 
žvanga ginklai ir liejasi ne- lenką išteisinti, ............   ’
kaltų žmonių kraujas? Iš Is- sintas.

Ohio valstijos kalėjimo 
direkcija nutarė paleisti 
ti virš 120 Įvairių prasikal
tėlių. Nekurie iš jų turėjo 
sėdėti da ilgoką laiką. Visi 
paleisti bus po policijos 
priežiūra nekurį laiką. Ne
žinia, kiek jie pasitaisė bū
dami kalėjime. Daugelis pa- 
liuosuotų kalinių grįžta prie 
savo seno amato.

. . Balandžio 22 vakarą bu-
giausių dalykų; pirmininkas y0 surengta 
tuo pasinaudodamas drįsda- pp. p’' ’ 
vo išeiti su kujaliu ir nuvyti kur dalyvavo 
nuo durų atėjusius iš kitų nių.
organizacijų atstovus. Pen
kta, turim reikalauti demo
kratinės tvarkos savo susi
rinkimuose ; svarbesni klau
simai turi but leidžiami vi
siems nariams balsuoti; vir
šininkai taipgi turi but na
rių renkami, o ne centro ski
riami, kaip buvo iki šiol. Da
bar centras paskiria, o na
riai turi šerti, lyg kokį vana
go vaiką.

Turime pasistengti, kad 
toliau mus už nosių neve
džiotų. K. M.

i “card party” 
Baltrukonių namuose, 

> virš 50 žmo- 
Šita pramogėlė buvo 

surengta ryšium su artistės 
Katkauskaitės atsilankymu. 
Vakarėlį surengė moterų 
ratelis.

Balandžio 23 d. vietos 
skautų būrelis turėjo suren
gęs vakarėlį Lietuvių salėj. 
Publikos atsilankė ned’au- 
giausia. Jaunuoliai turi ge
rų norų veikti, tik gaila, kad 
senesnieji jų neremia. Butų 
gerai, kad musų jaunimas 
dėtųsi prie lietuviškų orga
nizacijų.

CHICAGO, ILL.
Kun. Mockus dėkoja už 

aukas.
“Noi’s pats jau senai ra

šyt negaliu dėl savo sunkios 
ir ilgokos ligos, vienok jau
čiu pareigą padėkot visiems 
savo rėmėjams, kurie manės 
neapleidžia ir vieni su di
desne, kiti su mažesne auka 
vis prisideda prie mano šel
pimo fondo. Todėl prašau 
šelpimo fondo sekretorių iš
tart visiems aukavusiems 
mano vardu širdingiausi 
ačiū.” Tai senelio Mockaus 
žodžiai.

Paskutiniais laikais gauta 
jo fondui stambi auka nuo 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Bendrovės iš Noi'wood, 
Mass., būtent $10, kuriuos 
prisiuntė tos bendrovės sek- 
i eterius drg. P. Kručas. Ser
gančio senelio Mockaus var
du tariu viršminėtai bendro
vei širdingiausį ačiū. Tuos 
pinigus priėmiau ir perda
viau fondo iždininkui, Ste
ponui Dambrauskui, 
101 st., Chicago, Ill.

Mockaus Šelpimo 
sekretorius Ant.

56 E.

Fondo
Jocius.

BRA.VARNINKAI PERSPĖJA 
VISUOMENĘ UŽVADAVIME.

SCRANTON, PA. '

Lenkas, kuris nušovė rusiną, 
išteisintas.

Apie 4 mylios nuo Scran- 
tono yra lenkų ir rusinu ap
gyventas miestelis Oly
phant, kur lenkas Kwiatek 
turi saliuną. Nelabai senai 
■atėjo pas jį rusinąs Šandoi 
ir už tūlą moterį jiedu susi
mušė. Lenkas pagrobė re
volverį ir trim šūviais rusi
ną nudėjo. Šiomis dienomis 
buvo byla. Lenkas pasisam
dė keliatą advokatų ir pa
statė liudininkus, kurie liu
dijo, kad rusinąs buvo už
puolęs tą moterį ir grąsinęs 
bonka pačiam . saliuninin- 
kui. Taigi saliunininkas šo
vęs gindamas savo ir tos 
moteriškės gyvybę. Teisėjas

Gavėnios metu Clevelap- 
de kasdien buvo paduoda
ma po apie 30 aplikacijų 

i apsivedimui, o po Veiykų 
pašoko iki šimto kas diena. 
Matyt, žmonės vis dar tebe- 

pragy- 
kiek ir

, ir jis ištei-
A. M. Mack.

mano, kad du gali 
venti už tiek pat, 
vienam reikia.

Vietos katalikų _.o___
“L. Ž.” pradėjo lipti ant 
kulnų musų “Dirvos” kava
lieriui. Čalis atakavo juos 
įvairiais budais per ilgą lai
ką, o dabar jau atsisuko 
antras lazdos galas. Nei me
dalis nieko negelbsti.

Federalės valdžios darbų 
biuras praneša, kad pavasa
riui atėjus darbai pradeda 
kiek gerėti. Daug darbinin
kų ęsą pašaukta prie staty
bos darbų. Nekurios dirbtu
vės irgi pašaukė darbinin
kus atgal.

organas

Haffenreffer & Co., Inc., bra- 
varninkai Pickwick Ėliaus, ap
garsinimu per musu laikrašti 
perspėja kad jie gavo keliolika 
pasiskundimų kur bandoma už
vaduot pigesniais ėliais. Visuo
menės apsaugai, ši kompanija 
vadovavo įvedime suženklintų 
kranų. Dabar Massachusetts 
valstijoj pardavėjai verčiami i- 
vesti tuos kranus. Nežiūrint to, 
keli pardavėjai prasižengė su jų 
prideryste publikai, nelegališkai 
užvaduodami pigesniu produk
tu. Haffenreffer & Co., Inc., sa
ko, kad užvadavimas jų kostu- 
meriams greitai pastebimas pa
gal ypatingo skonio.

Didelė dauguma pardavėjų, 
kurie moka aukštesnę kainą už 
Pickwick filių dėlto, kad jį pa- 
gamint yra didesni darbo ir me
džiagos iškaščiai, bendrai dirba 
su mumis kad panaikint tą ne- 
švarią praktiką. Alcoholic Beve
rages Control Commissiono na
riai ir jų agentai nuolatos pri
žiūri, ir tikrina, kad ta mažuma 

kurie praktikuoja 
savo darbo

Ad.

pardavėjų, 
užvadą nuo tokio 
bus sulaikyti.



KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirtas Puslapio '

KLAIPEDA BAIGĖ SAVO ŽYDĖJI
MO METUS!

eksportuoti savas prekes ne 
per vokiečių, bet per lietu
viškąjį uostą. Kaune ir Klai
pėdoje esą jau kalbama, 
kad Sovietai nuo balandžio 
1 dienos visai nesinaudosią 
Klaipėdos uostu. Taip pdt 
nežinia, kas bus ir su iš Vil
nijos eksportuojamu mišku.

Esama nuomonės, kad | 
Klaipėda tuo budu nusto
sianti mažiausiai 50 nuoš.

■ — Dziendobry, Maike! | —Tai tu rokuoji, Maike,
—Ar jau lenkiškai moki- kad kunigai išmislino biesą 

niesi, tėve?
—Jau i

vaike, ba išrodo, kad musų 
Lietuva vėl 
Polščiaus Karalyste. I ■ *

—Kodėl tau taip išrodo, vaike, kad tu man čia gra- 
tėve?

—Gazietos rašo,

dėl biznio? 
reikia mokintis, —Taip, tėve.

bud mnsąl —Bet rojuje kunigų da
usivienys su nebuvo, o velnias jau išvedė 

pievą iš kelio. Taigi išrodo, 

ižiai pamelavai.
Maike, I —Bet , ar tu žinai, tėve, 

kad Smetona jau siunčia sa- kad toji pasaka apie rojų ir 
vo pasius, į Varšuvą ugadų Jievą yra taip pat kunigų 
su paliokais daryt. Mat, kįj1 prasimanyta istorija? Tik- 
tdįp yokietys gaji, Kauną ųz- royėj .niekados nebuvo nei 
init. Nors pąliokųlĮš hėl'ab^ii tokid’bojaus, nei Adomo,1 nei 
įnylių,. • ale yWi ! gėtiilupM. Jįfeyps.su -velniu. ‘ 
jaiį.negušuPidlSęįkaiš. Mfti’aike, .taip tik šliuptar- 
liokai yra katalikai,-taigi ^j>i| Į4ai)bą 1 
mes‘palim su jais poteriaut, __lr jjc’ l<a|ba teisybe, 
vienoj bažnyčioj ir galim iš- 
vien savo petragiašius šven- ' *
tam tėvui siųsti. O prie to 
mes da ir giminingi su jais, 
ba musų didis kunigaikštis 
Jageliunas sumaišė lietuviš
ką kraują su polcku. Tai 
vot, Maike, valuk to aš ir pa- 
stanavijau mokintis šlėkec- 
kai kalbėt.

—O kaip kiti reikalai pas 
tave, tėve? Viskas tvarkoj?

—Viskas butų okei, Mai
ke, tik vienas daiktas no gut.

—O kas? ' ,

taip vokietys gaji, Kauną ų#- royėj .niekados 
init. Nors paliokų|Įš nėlalĮjali tokid’bojaus, ne 
myliu{’;. ąl 
jais*, negu

—Na, užteks, Maike, Aš 
turiu eit kokią burna išgert, 
ba nuo šitų tavo kalbų man 
pradėjo galva suktis.

Lenkų dienraštis “Nasz 
Przegląd” rašo, jog Klaipė
da jau nuo neatmenamų lai
kų buvusi miško medžiagų 
uostas. Prieškariniais lai
kais Klaipėda buvusi visai 
menkas uostas. Nebuvęs jis 
reikšmingas ir Prūsijai; jam 
tekę aptarnauti tik rusų miš
kų eksportą.

Lietuviai, atgavę Klaipė
dą, kiek tik galėdami sten- 
gęsi pakelti uostą. Negailėta savo apyvartos. Taigi, šį 
pinigų įvairiems darbams. krašta Jlaukianti nelabai 
Nežiūrint vokiečių pretenzi-j šviesi‘ekonominė ateitis. Ta. 
jų j Klaipėdos kraštą, ketu-i^au esantj dar ir kita šios 
viai, pasitikėdami tarptauti-. problemos pusg. jau įpras- 
nemis garantijomis ir šutai- dalykas pasidarė, kad 
turus, kuo uoliausiai seimi-1 in. 
ninkavę šiame krašte. J 
Klaipėdą > plaukę milijonai 
litų, plačiausiu mastu ėję 
uosto gerinimo ir įvairus sta
tybos bei pramonės ir pre
kybos kėlimo darbai.

Ir gražiausiu uosto kles
tėjimo metu įvyko aneksija. 
Dabar, ‘zurueck zum Reich’ 
(atgal prie Vokietijos), 

i karščiui atslūgus, ne vienas 
aktyvesnis šio Šukio entu
ziastas su nerimu pasikrapš- 
tąs galvą ir pradedąs revi
duoti “anšliuso” pažiūras. 
Iš viso matyti, kad nuosta
baus Klaipėdos klestėjimo 
laikai palieką jau praeityje. I

Klaipėdos progresu buvę 
I suinteresuoti ir užangažuoti 
ne tik lietuvių, bet taip pat 
anglų, amerikiečių ir danų 
kapitalai. Šitie kapitalai jau 
senai pabėgę į Lietuvą. Ką 
gi darysianti Klaipėda be 
kapitalų? Ar jai gresiąs ma
žų vokiečių Baltijos juros 
uostų likimas?

Reichas (Vokietija) tikį
sis, kad jam pavyksią šulai-' 
kyli visą Lietuvos'eksportą, 
kuris susidėjęs iš Lietuvoje 
apdirbamos Sovietų miško 
medžiagos, bekonų ir lietu
viškų žemės ūkio produktų. 
Kaip ten bebūtų, rašoma to
liau straipsnyje, tačiau lie
tuviai stengsis pakreipti sa
vo eksportą per šventosios 
uostą. Sovietai ir taip jau 
sumažinę savo i ’ 
Angliją.

kai tik vokiečiai užbaigią 
revendikacinį aktą, tai tuo
jau pat visi pranašaują Rei
chui naujų'deficitų (nuosto
lių). Anksčiau atrodė, kad 
tai buvę tik pikti liežuviai, 
kol%pagaliau prisipažinęs 
pats Hitleris.

Visa tai pasitvirtinę ir 
užimant'Klaipėdą. Vokie
čiai iš tiesų esą išalkę ir me- 
tąsį^ ant kiekvieno duonos 
kąsnio kaip išbadėję vilkai. 
Tas pats buvę Austrijoje, 
Ziudetuose, Bratislavoje ir 
Prahoje. Tačiau Klaipėda 
niekada nębuvusi derlinga 
šalis. Visa Klaipėdos maisto 
atšarga Prūsijos vokiečių 
buvusi suiyta per keliolika 
valandų. O po to prasidėjęs 
formalus badas. Tuo tarpu 
per uždarytą Lietu vos-Vo
kietijos siena nebuvęs pra
leidžiamas lietuviškas mais
tas.' Tada vokiečiai turėję 
veikti prieš jų pačių išleis
tus įsakymus. Į Klaipėdą 
buvę atsiųsta apie 56 tūks
tančių vokiečių kareivių. 
Kad galima butu juos išmai
tinti, reikėję juos leisti į Lie
tuvos pasienį. .Tai buvęs tik- 
ras'‘marša$ alkanų žmonių,! 
kurie metėsi ant maisto, di
džiausiais duonos ir lašinių I 
kąsniais užsikimšdami bur
nas.

Klaipėda baigusi savo žy
dėjimo metus. Dabar ji pra- 
dėsianti nykti. Tai ir esąs 

eksportą į j triumfališkas Trečiojo Rci- 
Be to, jie stengsis cho žygis.

NEW YORKE ATSIDARĖ 
PASAULINĖ PARODA.

Pereitą nedėkiienį New 
Yorke buvo atidalyta pa
saulinė paroda, kuriai buvo 
ruoštasi per keliata metų. 
Atidarymo iškilmėse daly

davo apie 600,000 žmonių.
—Negerai, Maike, kad Štai keliatas įdomių faktų 

Dievas velnią sutvėrė ir pa- apie tą parodą: 
leido be apynasrio. | Jos plotas užima 1,216'A

—O kur tu jį matei, tėve? akrų žemės.
—Gal tu nenorėsi vieiyt,1 To ploto paruošimas ir 

Maike, ale musų blaivinin- triobėsių pastatymas kaina- 
kų susaidės maršalka išgė- vo j°s rengėjams $160,000,- 
rė visą mano snapsą, ką bu- 660. 
vo ant gyvatės užpiltas. 1 n

—Bet ką tas turi bendra 
su velniu?

—O kaip tu rokuoji, vai
ke, ar tai ne velnias jį prie £ruPlll . 
to prigundė? Juk geras ka- tas savo eksponatams rodyt, 
talikas snapso nevogs, jeigu' Auksčiąusis pastatas va 
pikta dvasia prie to liepa- Bilijonas, kuris turi 700 pė- laiko uždarę bunus žmonų, 
kusys/ ,<ly aukščio. Bet gal but rekordą žmo-

—Tai yra nesąmonė, tė- Jnėjimui i parodą yra 11 1U1 skaičiumi sumuša Fran- 
ve. Netikėk tam. vartų, kuriais nor valandą r—zijos va’d°mo" Kambo

—Kaip tai, Maike, kaip. &a,i pereiti 160.000 žmon ų, džės'vaktyhė’ės karaliukas 
tas išeina? i p ___ .

—Tai išeina taip, tėve, ° J-ral ’’’ sekančią vasarą bus moke-čiua 
kad velnio pasauly nėra. atidaryta. |<a j’1----

—Ar tu nori bečyt, Mai
ke?

—Tai kas bus?
—Aš, Maike, galiu tau' 

prirodyt iš knygų, kad vel
nias yra. Zakristijonas rado 
ant viškų tokią knygą, kur 
visų velnių pikčeriąi sudėti. 
Tai kaip tu rokuoji, vaike, 
kaip kunigai galėtų tuos 
pikčerius numalevot, jeigu 
velnių nebūtų?

—Tai yra apgavystė, tė
ve. Kunigai prasimanė vel
nią tik tam, kad turėtų kuo 
tamsius žmones gąsdinti.

—Tai kam jie gąsdina?
—Gąsdina, kad tamsuo

liai daugiau bijotų pragaro

| Parodoje dalyvauja 60 
svetimų valstybių, 35 Ame
rikos valstijos, yra 747 kon- 

'cesininkų ir 1,500 įvairių 
pasisamdžiusių vie-

Karalius, Kuris Turėjo 320 Žmonų.
Atrodo, kad turėti daug 

žmonų yra jau visiškos pra-
Ivanų. Už tai tėvai net trokš- 

____ ,_______  I..„ Idavo savo dukteris atiduoti 
eities dalykas, kad musų lai-' i Sirovathos Manisongps 
k’uiQ tnlaii________ nnhofrali hm’ClllU.

Kad sumažinti per dide- 
’ les išlaidas, franeuzai pasiū

lė karaliukui sumažint žmo
nų skaičių. Toks pasiūlymas 
karaliukui buvo didelis smil
us. Tačiau ką padalysi— 
klausuti ręikėio. Jis ėmė de- 
ičtis ir jam pavyko išsidere- 

i sau dar 170 žmonų, o 150 
určjo būti “atleista,”

P-s mus vyrai dažnai de- 
Toja vieną žmoną turėda
mi. o čia turėjo net 320, ir 
ai džiaugėsi.

kais tokių išdaigų nebegali; 
pasitaikyti. Tačiau jei kas i 
taip galvotų, stipriai apsi-' 
riktu: dar ir musų Laikais 
esama kraštų, kuriuose vy
rai turi po keliata. kelio’ika 
ir kartais net keliata šimtu 
žmonų. Mahometas savo ti 
kintiesiems paprastai lei 1 
r žia turėti keturias žmonas 
Tačiau turtingesnio ii araba 
žmonų turėdavo tiek, kiek 
kam patikdavo ir kiek kas 
įstengdavo išlaikyti. Ir mu 
rų dienomis ne vienas ara- i 
has klajoklis ir net sėslys te-1 
beturi haremus, kuriuose

Bet gal but rekordą žmo-

Paroda tęsis isti ą vasarą, Sirova'ha Manisonga. Visus 
5 iš gvv.ntoj’i ren

ka Frnncuzijos pasJalvti 
valdininkei, o km aliukui 
Fianzrciia moka tam tikrą 
a gą. iš kurio'1 is ir išlaiko 
?yo ''varą i žnioiT’s. Algą 

karuli1 k’i Fra neimi m turė
jo mokėti gana nemažą, nes, 
mat, karaliukas ‘u ė’o net... 
‘'20 žmonų. O v’sos žmonos 
eyveno gana nrabang'ngai. 
karaliukas nirko joms bran- 

stiebąjgių dovanų ir tt. 
semi- Pasirodo, k;

I LOWELLYJE IŠKELTA 
I ' HITLERIO VĖLIAVA.

Lowell, Masc—Šį u ,1"- 
ninka čia buvo iškelta f-'5’s- 
tu vėliava su kabliakryžium. 
Tokių vėliavų per du paju
timu mėnesiu čia buvo iš'- ■- 
bintą jau ne viena. Šį syki 
Hitlerio emblema buvo j- 
traukta į vėliavos 

Į prie steito mokytojų 
narijos.

NACIU KARVEDYS IŠ
VYKO ROMON.

Šį utarninką Vokietijos 
armijos vadas Branchitsch 
išvyko Komori pasitarti su 

ir daugiau pinigu kunigams.italų armijos vadovybe. Gal 
sudėtų, ~' Ijau ruošiasi karą pradėt?.

kad jaunos 
merginos ne tik nesibijoda1 

.vo ta’>ti ka-aliuko žmono
mis. bet ne viena to tik ir 
trokšdavo, nes čia, karai ti
ko rūmuose, buvo puikiau
sias gyvenimas. Savo žmonų 
tėvus karaliukas taip pat ne
pamiršdavo — jiems taip 
pat paskirdavo brangių d<>

?»’VEe ROOSEVELTUKAS.

savo lėktuve 
Danielius S. Roosevelcukas, ku
ris anądien skraidydamas Mek
sikoj užsimušė. Jiį buvo prez. 
Roosevelto giminaitis.
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V? ii’-. CSS®

< No. 18.-. Gegužės 3 d,, 1939 m.,
. „ .... ■ . ~ -- 1

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

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

(Tąsa)
Nenuostabu, kad vartojant tokių dievo

baimingų priemonių marui stabdyti žmo
nių mirtingumas buvo labai didelis: kai 
kuriose vietose marui plečiantis iš dešim
ties žmonių liko tiktai vienas, o kai kur ir 
visi išmirę. Katalikų bažnyčia dar ir šian
dien siūlo tas pačias “dangiškos pagalbos” 
priemones kovoti su ligomis ir nelaimėmis. 
Iškilmingas tokių šventų priemonių šauki
mas visuose krikščionių krąštuose iki šiol 
užsiliko. Antai, Neapoly pasidarąs skystu 
šv. Januarijaus kraujas čia vis dar laiko
mas svarbia gydymo priemone, šios kny
gutės autorius pats stebėjo šitą stebuklą 
puošnioje Neapolio katedros švento Ja
nuarijaus koplyčioje. Koplyčia buvo prisi
kimšusi įvairių luomų maldininkų, nuo 
atstovavusių apsitaisiusių iškilmingais 
drabužiais karalių valdininkų iki papras
čiausių pavargėlių. Iš pradžių ant alto
riaus buvo padėta žmogaus galvos formos 
dėžė su relikvijomis, kurioje esanti šven
tojo kaukolė. Paskui iš sienoje esančios 
spintelės buvo išimti du apvalus indai, ku
rių juosvas turinys turėjęs būti šv. Janua
rijaus kraujas. Jie buvo padėti greta relik
vijų. Per mišias kunigai protarpiais vartė 
tuos indus. Bet kraujas neskystėjo, ir dide
lė besimeldančių žmonių minia kaskart 
vis labiau nerimavo. Palei patį altorių bu
vo pavargėliai, kilę iš šventojo giminės^ 
jie darėsi labai neramus. Jie meldėsi, plū
do, net grasino ir keikė šventąjį sakydami, 
kad jei jis ' neparodys miestui savo ma
lonės, padalydamas savo kraują skystu, 
tai šventieji Kozmą ir Damijonas neblo- 
gesni už jį ir, žinoma, labai bus patenkinti, 
jei miestas pradės juos garbinti. Galų gale 
kunigas smarkiai pasuko indus ir paskel-’ 
bė, kad šventasis padarė stebuklą. Tuojau 
kunigai, minia, choras ir vargonai užtrau
kė Te Deum laudamus; skambino varpais, 
šaudė iš patrankų. Gatvėmis ėjo procesija, 
nešdama dėžę su relikvijomis. Pakeliui 
žmonės klaupė ( ir. bėrė daugybą racjast^ 
lapelių ant pačios 'dėžės ir priešaiš .ant 
gatvės, l^as, kaš tuosb Indtibse bandasi,'yba 
tikrai įdomi relikvija; :ir ji mUrriš parodo,; 
kad katalikų Bažnyčia dar šiandien laiko 
leistinu gelbėti savo pasekėjų sielas dievo
baimingu melu ir maldinga apgaule. Mok
sliškai šitas stebuklas išaiškinamas labai 
paprastai: induose, be abejojimo, yra che
minių medžiagų mišinys, kuris žemesnėje 
temperatutore sustingsta. Būdamas muri
nėję sienoje jis lieka tirštas, bet atneštas Į 
šiltą, prisikimšusią žmonių koplyčią ir var
tomas šiltomis kunigų rankomis, palengva 
atsileidžia ir pasidaro skystas. Reikia pa
žymėti, kad net atstovaujantieji karalių 
aukšti valdininkai su pagarba žiurėjo į ste
buklą. Jie, matyti, jautė “tikėjimo džiaug
smą” ir vienas iš jų įtikinėjo autorių, kad 
stebuklas galįs įvykti tiktai antgamtiniu 
budu.

Jei dabar kas aplankytų šitą gražų mie
stą, tai gali būti ramus; nors ir dabar tenai 
vyksta stebuklai, bet viešoji sveikata ne 
vien nuo jų priklauso. Netikinčioji karta, 
vpač pamokyta pasikartojusiomis choleros 
baisenybėmis, nutarė šv. Januarijaus galy- 
1 ę papildyti sanitarinėmis priemonėmis, 
kurios buvo pradėtos 1885 m. ir tęsiamos 
ir dabar. Miesto nusausinimas žymiai pa
gerintas, seni šuliniai užversti ir iš kalnų 
pravestas geras vanduo.

Pasaulietiškai valdžiai griebiantis svei
katingumo priemonių ir kitose Italijos vie
tose pastebima tokia pat pažanga. Veneci- 
in. Genuia. Livorno ir ypač Roma, kuri po
piežių valdvmd laikais buvo baisiai nešva
ri, pasidarė švaresni miestai. Ko per išti
sus amžius visoie Italijoje negalėjo pada
lyti šv. Januarijaus, šv. Antano relikvijos 
ir daugybė kitų vietos šventenybių, tas bu
vo pasiekta paprasčiausiomis .sanitarinė
mis priemonėmis.

Ispanija yra kraštas, kuriame ištisais 
amžiais viešpatavo teologinis fanatizmas. 
Iki Napoleono įsikišimo į Ispanijos reika
lus visokios sanitarinės priemonės buvo 

čia laikomos beprasmėmis ir nuodėmin
gomis. Bešališki ispanų karalystės lanky
tojų aprašymai net ir musų laikais labai 
komiškai apibudina nešvariu įpročių pa
mėgimą, kuris daugeliu , atžvilgių primena 
visai laukinių Amerikos gyventojų stovyk
las. Ir čia visuomet buvo stengiamasi išva
ryti marą varpų skambinimu, procesijomis 
arba naujų drabužių įtaisymu stebuklin
goms vietos Madonų (Dievo Marijos) sto- 
vylbms. Bet išganingas abęjęjimas - jau 
pradeda reikštis ir dar palyginti nesenai 
įvykusios choleios epidemijos paskatino 
griebtis tikrų sanitarinių priemonių.

2. TEOLOGIJOS PAŽIŪRŲ Į SVEIKA
TOS GANYMĄ SUSMUKIMAS.

Jau buvo rašyta apie tai, kaip smarkiai 
buvo priešintasi higienos taisyklėms įvesti 
tose šalyse, kur bažnytinė pasaulėžiūra 
buvo labai įsigalėjusi; nors ir ne taip 
smarkiai, bet taip pat nebuvo vietos higie
nai ir ten, kur teologinė įtaka buvo silp
nesnė. Viduramžiais Anglijoje žydai bu
vo tiktai atsitiktinai persekiojami; kai kur 
buvo keliamos ir raganoms bylos. Kadan
gi Anglijoje kankinimai retai buvo varto
jami, tai buvo ir mažai kankinimais išgau
tų maro platinime prisipažinimų, kurie ki
tose šalyse buvo pateisinimas žiaurumui. 
Iki XVI ir XVII amžiaus Anglijos gyven
tojai taip nešvariai užlaikė savo patalpas,, 
kad dabar net sunku tai ir įsivaizduoti.' 
Kaimo gyvenamose trobose prisirinkdavo 
^k pūvančių atmatų, kad jos sudarydavo 

grindų dalį. Be abejojimo, nuo to kildavo 
įvairios ligos. Savo garsiajame laiške kar
dinolo Wolseley’o gydytojui Erazmas ap
rašo taip įprastą anglų namuose glindų* 
nešvarumą^ ir pareiškia nuomonę, kad ta
me ir gludi įvairių ligų priežastis. Jis ra
šo: “Kai aš įėjau į nuo kelių mėnesių ne
gyvenamą kambarį, mane tuojau apėmė 
drugys.” Jo manymu, baisios drugio epi-1 
demijos kyla dėl šitos priežasties. Garsu
sis gydytojas Gajus jau pataria sanitarines 
priemones apsisaugoti nuo drugio, kurias 
vėliau taip pat siuilė ir Mead, Pringle ir 
kiti. Bet įsivyravęs paprotys laikėsi tvirtai 
ir šioje srityje buvo nedaug nuveikta. Vie-' 
nas metraščių rašytojas pastebėjo, kad 
Grinvičo nimuose karalienės Elzbietos- 
svečių, kambaryje papai anglų paprotį ant 
grindų buvo pakloti šiaudai.

XVII amžiuje buvo įprasta nuo dides
nių nelaimių gelbėtis ypatingomis pamal
domis. -Žymiausieji tų laikų angių dvasi
ninkai uoliai Studijavo senovės bažnyčios 
tėvų raštus; jų teologinės pažiūros Į ligas' 
nepasikeitė ii: tuomet, kai j.665 m. Lpn'dp-j 
na ištiko baisiis'ųlarąs. Mieste išmirė per 
lDbjOOO Žm^įiių. ’ tjjanitarihės priemonės' 
buvo nepakankamos ir jų taikymas dar 
daug priklausė • rilio vidUrąmžių prietarų 
įtakos. Buvo manoma, kad mara leidžia 
Dievas, užsirūstinęs už rieprisilaikymą 
švenčių. Iš sakyklų, buvo skelbiami įvairus 
šventraščio tekstai, turėjusieji tikslo įti
kinti žmones, kad maras atsiradęs kaip 
bausmė už nuodėmes. Iš baisių tų laikų 
apsireiškimų, kuriuos parašo Foe, gal ne
jaukiausią Įspūdį darė vaikščiojantieji 
gatvėmis nuogi fanatikai, kurie užsidėję 
ant galvų keptuvus su degančiomis angli
mis skelbė, kad veikiai miestas žusiąs. Nė
ra abejojimo, kad nuodėmės sukėlė tą ma
ra, bet tai buvo sanitarinės nuodėmės. Tiek
XVII amžiuje, tiek ir vėliau Londone kil
davo epidemijos ir jos išnyko tiktai XVI11 
amžiaus pradžioje, kada Londoną ištiko 
didelis gaisras, išnaikinęs svarbiausią epi
demijos atsiradimo šaltinį. Buvo padaly
tos platesnės gatvės, geresnis grindinys ir 
įtaisyti vandentiekiai. Išnykus marui, re
čiau išsiplėsdavo ir kitos ligos, ypač dizen
terija, anksčiau taip pat labai dažnai siaur 
tusi.

Šitoms epidemijoms Londone išnykus, 
vis dėlto dėl sanitarinių priemonių stokos 
atsirado naujos, kurios smarkiai siautė 
ypač kalėjilnuose. Tų laikų kalėjimai buvo 
labai blogi. Žmones sugrūsdavo i požemi
nius urvus, kuriuos, jei ir dezinfektuodavo, 
tai tik buvusiam urvo gyventojui ■ mirus. 
Koridoriai buvo sujungti; su dvokiančiais 
kanalais ir buvo be tinkamos dezinfekci
jos ir be gryno oro. Todėl beveik visuose 
dideliuose nusikaltėlių ir skolininku kalė
jimuose siautė drugys, kuris dažnai persi
mesdavo į artimiausius.miestus. Nemaža 
tokių atsitikimų buvo XVI ir XVII am
žiuose. 1577 m. Oksforde “tamsiajame 
valstiečių teisme” (Black Assize) per ke- 
turiasdešimts valandų mirė vyriausias tei
sėjas, jo padėjėjas ir anie 366 kalinių. Ka
lėjimų drugį lordas Baconas vadina “be 
maro, pavojingiausia užkrečiama liga.” 
1736 m. Dorsetchiro teisme drugiu mirė 
vyriausias teisėjas ir daug advokatų. Tik 
viename škotų pulke, Į kurį antkrytis per
simetė nuo kalinių, mirė 206 kareivių. 
1750 m. ši liga siautė pačiame Londono 
centre; tuomet mirė taip pat keli valdinin
kai, teisėjai ir šiaip daug žmonių.

Marui stabdyti jokių sanitarinių prie
monių nebuvo taikoma, bet užtat teologai 
sugalvojo sergantiems naujas maldas, ku
rias išspausdino airių maldaknygėse.
XVIII amžiaus pirmoje pusėje tos maldos 
buvo svarbiausioji priemonė gintis nuo li
gų. Tik 1750 m. John Howard pradėjo 
lankyti kalėjimus, supažindino pasaulį su 
jų būkle ii tol nenurimo, kol tie kalėjimai 
buvo žyini'ai pagerinti.

(Bus daugiau).

J%25c4%25affeyps.su
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Eina Juozas jieškoti vieš
bučio ir susitinka nepažįsta
mų žmogų. Išsikalba. Nepa
žįstamasis paklausia Juozo, 
ar jis nenorėtų išsigerti. 
Juozas pristojo. Nepažįsta
masis atsinešė į hotelį bon-

A. Stanislovaitis gavo nuo
12 iki 20 mstų kalėjimo.
Branch, Mich. — “Kelei

vio” 14-tame numery buvau 
rašęs, kad oras čia jau atšilo 
ir prasidėjo pavasaris. Bet 
yg tvę,a paskui ėmę , aha- h. , t kri L
o Velykos išrodė kaip Ka- j<u b į «
iedos. žeme susalo sniegas ,1 viGnam ka„ b.lrv j, 
viską apdengė ir falinei im K . j 
piadejo nerimauti del tokio d„_ ..draug0J.. jau nėl.į Pll. 
salto pat asai i . žiūrės jis, ar piniginė yi^ su

Dabar žodis apie tą lietu- $30. Nėra ir tos. Dėžės su 
vj ūkininką, kuris buvo su-j valgiais irgi nėra. Tik marš- 
imtas dėl to, kad gulėdavo kinių kišenėj tikėtas tebėra, 
vienoj lovoj su savo duktė-Į tai reikia skubėti į buso sto
riniu Tai yra Alekas Stanis-|ti. O valgyt nori! Pasiekė 
lovaitis. Jo duktė yra tik 16 i Grand Rapids, Mich., ir vėl 
metų amžiaus mergaitė. Ji i jau vakaras, reikia laukti 
išsipasakojo vienam gyvulių i 12 valandų kito buso. Nei 
pirkliui, kad jai esanti gėda, hotelio, , nei vakarienės, 
prieš visus ir akis pakelti, j Gauna busą ir pasiekia pas- 
nes jau greitai tapsianti mo-, kutinę stotį. Jau Velykų die- 
lina, o su kuom? — Su savo] na, 12 valandą, 
tikiu tėvu, su jo prievarta.
Bet kas davė apie tai žinią' fannų, o jau trečią dieną 
valdžiai, tai rašėjas šios ži- j kai nevalgęs.
nios tikrai nežino. Bet buvo | ■ į£0] atklampojo j tą far- 
tai|), kad netrukus valstijos! ITta>,kur seniau pas Zudienę 
policija atvyko su varentu ir|tarnavo buvę jau po 10 vai. 
juos abudu, tėvą ir dukterį, j va]-aro t ■ .
nuvežė į kauntės kalėjimą.' , „ i i -Ten juo'du ištardė šerifas st' “ t Sari
kauntės advokatu, ir sako- “ ,Tįt d h r
ma, kad tėvas prisipažinęs ,a1t
p, ii kaltės. Bet kada stojo' Pegi!h T **'?a
lirieš teisei,, tai ėmė gintis.

. S' i® SriX iš^umS į," 
prieš šerifą ir kauntės advo; q:k2lei kad tain suvaLPS 
katą prisipažinai, o prieš atrAdai?” Jis ėmė pasakot 
mane giniesi? Tėvas atsakė; ,1/5 n ’
kad jis bijojęs, kad jo dūk- įaileTlr aSriVė žmogus’ 
relės jie nekamuotu, tai už- . -1 Re zmOgu%

reikia pės
čiam eiti da 33 mylias iki

relės jie nekainuotų, tai.už 
tat jis taip sakęs. į ) j 

ILTĮ’ ..
atgal į šąltiją‘: tęgiil iiiįibu^ kui ■iat6iį'k^t įpe^šiaė Y^Ly-j 
na, iki atšidarys ' antfą 'teis: Ikaš.- , J;
mo’sešija, nbs'flabarit^Jsmaėr ;T] ' 1 bt 1»; j’’
užsidaro. Tedsimįs cifL dtsi- Į Nu^iriupdijo 4 farmerio 
daro tik 3 sykius per metus. ' karves.
J T' • šiomis dienomis čia pa-
i i<iL\ink-n 'stipt) vieno farmėrio 4 kar-
? - I . j į ss’®u 1 ’S vės. Jis išleido savo galvijus. H n tT ie ^al pasivaikščioti, o tos kairės 
nrii ri.Hin? n k . nuėjo Į kito fannerio darži-

u vi X 1 a V -a* »ę i’’ rado tenai supilta į ko- 
a'T r 1< indą nuodu vabalams 

vienam tuS cia Į naikinti? Taigi jos tuos nuo-
1 ' ; dus išlaižė ir nusinuodijo.

Tuoj buvo pašauktas tei- Viena nudvėsė ant vietos, o 
sėjas ir paskyrė nelaiminga- kitos da parėjo namo, bet ir 
jam tėvui nuo 12 iki 20 metų tos-gr-eitai pastipo, 
kalėjimo. O kadangi jis-turi | —į——
jau 49 metus, tai mažai ir Susituokė 4 poros.
matys laisvės atlikęs baus-Į Pas nws nesenai susituo- 
in?- įs yra išvežtas į valsti- kė 4 naujos ]ietuviu; 
jos kalėjimą. O duktė nu- Motiejus Mažeika su p-le 
vežta, j ligoninę Ji ėjo jau . Vel.onika Kevute; Stisys 
11 greido mokyklą šią zie- Brazas su le Stela Burk 
n a tuibut neteks' baigti Jonas s .^is su le M 1 
mokytis. Tai tiek apie Sta- - - -- ■ - - b
nislovaitj. P. S.

Teisėjas liepė jįl nuvesti

bepasak-odamaJ savo nuo- 
tikL •' H I ’ r i \ ' ■

Tai taiil Juozui Jąnkaus-

Vorošilovas Apie 
Ginkluotas Spėkas.

Sovietų artilerija ir aviacija 
esanti stipresnė kaip Vo

kietijos..
Vorošilovas savo praneši

me bolševikų suvažiavime 
pasakė, kad vokiečiai taikos 
metu .turi 1,000,000 karei
vių, karo metu 5—G kartus 
daugiau;- Japonija 1,500,- 
000 kareivių; Italija 2,000,- 
000, o karo metu ligi 10 mi
lijonu (taip kalbąs Musoli
nis),’ bet Sovietai neturi Liek, 
;kiek nurodo vokiečiai, neš 
nesą 1,800,000 taikos metu 
ir 11 milionų karo metu. 
Lėktuvų Sovietų Rusija tu
rinti — 9,000, Vokietija — 
4,020, Japonija — 3,000, 
Per paskutinįjį penkmeti ių- 
<ų kariuomenė padidėjusi 
du kartu. Tautinės teritori- 
ialinės kariuomenės sujung- 

i tos su visa armija. Sustiprė- 
i jusi specialinė kariuomenė 
. sustiprintuose rajonuose.

Šauliu divizijų esą 10 kar- 
Į tų daugiau, kaip pirmiaus. 
I Šauliu divizija, turinti 18,- 

000 kareiviu, o korpusas 
■ 60,000.

Sovietų kornuso artilerija 
, vienu kartu iššaunanti 14,- 

270 svarų šovinių, o vokie
čių korpuso artilerija tik 
12,350 svarų šovinių. Kul- 
kašvaidžiais, minosvai
džiais ir granatosvaidžiais 
rusai geriau aprūpinti, kaip 
vokiečiai. Sovietų kariuome
nė perorganizuota franeuzų 
ir iš dalies vokiečių pavyz
džiu. Labai padidėjusi tan
kų ir prieštankinė artilerija, 
zenitinė artilerija, sunkioji 
artilerija, gaubicų artilerija, 
arkliais vežama artilerija, 
lengva ir.yidutinė artilerija, 
Bombanešią'i lėktuvai krifehd 
kartu galį pakelti 6,000 tonų 
bombų. ELI..............—1
ATuLtenĮcą' 13. methą..' 
arklio jėgų. Esą 63 karo m6-

Kiekvienam karei- 
,( . i", hąnizuotų! 

arklio jėgų. Esą 63 karo mo
kyklos pėstininkų karinin- 
kafns ir 32 karo aviacijos 
mokyklos, Karo taiybą su
daro 11 žmonių.

RUSAI SVEIKINA KON- 
SKRIPCIJĄ ANGLIJOJ.
Telegramos iš Maskvos 

sako, kad tenai padarė la
bai gerą įspūdį Anglijos 
valdžios nusistatymas Įvesti 
privalomąjį kareiviavimą. 
Sovietai ima tai kaip tikrą 
įrodymą, kad Anglija jau 
ne juokais ruošiasi Hitlerį 
ir Mušsolinį stabdyti.

"25 Ką Padarė Viesulas Pietinėse Valstijose

štai kas liko iš žmonių namų po viesulo Texas valstijoj, kur 27 žmones buvo užmuš
ti ir keli šimtai sužeisti. _________

EMILUA TATARONYTĖ LIETUVOS KVOTA Į 
DAINAVO TARPTAUTI
NIO INSTITUTO KON

CERTE.

I SUNAIKINTA GAUJA . 
VAGIŲ. : ;

Iki šiolei Daugų miestely: 
je ir apylinkėje įvykdavo į- 
vairaus pobūdžio vagysčių 
—yra didėlis skaičius nu
kentėjusių. Plėšikai buvę la
bai įsidrąsinę, kad net iš
laukdavo prekių sandėlius.': 
Bet vis dėlto pavyko plėši
kus išaiškinti ir vasario,pa
baigoj apylinkės teismas 
vagilius nuteisė po 9 ir 3 me
tus kalėjimo. Rasti daiktai 
grąžinti nukentėjusioms. 
Dabar miestelis ir apylinkė 
labai džiaugiasi, kad įtiek 
laiko siautusius vagis paga
liau pavyko išaiškinti.

i PAJIEŠKOJIMA1
vyro brolio MIKOLO SIMANAVI
ČIAUS. žinau kad pirm 13,metų jis' 
gyveno Chicagoj. Paeina iš Anykščių 
parapijos, Svilalių kaimo. Prašau jį 
patį atsišaukti, arba kas apie jį žino, 
malonėkit man pranešti jo adresų. (8 

Mrs. Elena Simanavičienc
55 Gates st., So. Boston, Mass.

DOMININKAS PRALEIKA jis gy., 
veliantis šiuo laiku Amerikoje, pra
šau atsišaukti, arba Įsurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešt .įo ad
resą. šįmet mirė mano 'motinėlė, aš 
likau vienas. ' Teodorąk PraleiKa;-(1 

Staiderų kaimas, Laidijų valsčius, 
Lithuania.-- :—:--- :--- T-- 4--Izidorius Janusas, palieskau pusse

serės PETRONĖS ir ELZBIETOS 
JONALTUKES - NORVAIŠIENĖS, 
Užlaukių kaimo, Kuršėnų parapijos. 
Prašau ju pačių atsišaukti, arįia kas 
apie jas žino malonėkit man prijnešti. 
21) metu atgal jos gyveno Bostone.

I J. JANUSAS (!))
Į G731 — 2 Ave., Rosemont,

Montreal, Canada

Londone išnyks 
ų. priemonių štoke 
ds smarkiai šiai 
aikų kalėjimaibr 
[grusdavo į požer 
ir dezinfektuodav L 

i gyventojui min 
igti su dvokianti! 
inkamos dezinfeit 
’odei beveik visur 
i ir skolininku kai 
, kuris dažnai pers 
s.miestus. Neriui' 
zo XVI ir XVII ar 
įforde “tamsiai®. 
ack Assize) perk 
mirė vyriausias te ■ 

įpie 300 kaliniu fe į 
Baconas vadina "c 
i užkrečiama ligi 
teisme drugiu ni į 
daug advokatų. T 
Į kurį antkrytis]* 
mirė 200 kareivi 

j pačiame Londor 
aip pat keli valdini 
aug žmonių. 
»kių sanitarinių pri. 
ia, bet užtat teok* 
s naujas maldas, t 
drių maldaknygė* 
>je pusėje tos mali j; 
•iemonė gintis nuo 
hn Howard prade’ 
ipažindino pasaulį’ 
imo, kol tie kalėji® 
ti.

ČIA KITA NAUJIENA IŠ 
BRANCH, MICH.

Kaip Juozas Jankauskas dėl 
“draugo” išbuvo 3 dienas 

nevalgęs ir 40 mylių pėsčias 
turėjo eiti.

Jis kelis metus yra buvęs, 
pas našlę M. Zurbienę už' 
daibininką. Bet jam nubo
do būti ant farmų, tai suma
nė važiuoti i miestą darbų 
jieškoti. Bet mieste negavo 
darbo, tai leidosi į Pennsyl- 
vanijos anglių kasyklas ir 
ten gavo dirbti. Bet darbas 
sunkus ir pavojingas, tai da
bar kaip kasyklos sustojo, 
Juozas nutarė grįžti atgal į 
lai mas. Bet kelio gerai neži
nodamas, jis ėjo iki buso 
stoties visokiais vingiais ir 
todėl padarė 40 mylių kelio
nės.

Išeinant jam iš namų 7 
balandžio rytą valgyt nesi
norėjo, tai gaspadinė pada
vė jam indėlį. Bet busu va
žiuojant valgyt nepatogu, 
todėl Juozas išbuvo neval
gęs visą dieną, nors buvo 
perėjęs pėsčias 40 mylių.

Busas atėjo i Toledo, 
Otų o, jau vakare 
kia jau nakvoti, 
busas išeis tik iš ryto

dalena Kabušyte ir Reimo- 
nas Stakėnas su p-le Pauli
na Žukaite. Visi jaunuoliai 
ir visi geri lietuviai.

Apie lubinus ir kt.
Teko skaityti, kad tūli 

farmeriai. teiraujasi apie lu
binus. kurie sėjami trąšoms. 
Amerikoj lubinas neauga. 
Lubinas yra panašus į lietu
viškas pupąs. Lubinas auga 
iki šešių colių. Pradeda gel
sti nuo viršūnės ir sudžiuva. 
Taip pat ir seredukė. Aš tu
riu lietuviškų lubinu ir sere- 
dukių sėklų da iš Lietuvos. 
Jau bus kokia 18 metų senu
mo. Grudai dabar gal jau 
nedygtų. Peter Spurgis.

TRAGEDIJA POLICMA- 
NO NAMUOSE.

Worcester, Mass. — Pe
reitą sąvaitę čia buvo atras
tas savo namuose negyvas 
policmanas Brothroyd. jo 
žmona ir 10 metų amžiaus' 
duktė., Visi buvo nušauti.1 
Policija spėja, kad vienas iš • 
jų nušovė du kitu, o pats ar 
pati nusižudė. Tėvai abudu 
buvo apsirengę, bet mergaū 
tė naktiniuose, marškinu
kuose. Išrodo,,ka'dji niegi-

n 'Čia rei- n u begu, kaip bu’,o nusau- 
nes kitas ta. Tragedija įvyko nakties 

l v laiku.

Vladas Grubliauskas, pjaieskau sa- 
. vo draugo PRANO BAGINSKO, jis 
atvažiavęs j Ameriką 1913 metais iš 

! Paliepių kaimo, Luokės valsčiaus, 
Telšių apskričio; paskutiniu laiku 
girdėjau gyveno Chicagoje^ Jei kas 
žino kur jis yra prašau man pranešti 
jo adresą arba pats lai atsišaukia.

Walter Grubliauskas (9
•3 Main st., Branford, Conn. •.

— ATSIVEDIMAI?”

ROKIŠKIO LAISVAMA 
NIAI STEIGIA KAPINES.

Rokiškis. Kovo 26 d. Įvy
ko L. E. K. Draugijos Ro
kiškio skyriaus narių viešas 
susirinkimas. Susirinkimas 1 , „
buvo sušauktas Aukštasijos. g'.jieškaų vaikino ąjisivcdimui* u'e-Į 
v Pnkialrin vi kr P - I Iškrf- ’-mu'neshio 35 Jr nešehgąųk 4(1 mg|ų.Į V., IVOKISKIO valSC. r . U.Ku Fįtgąidaujama kart nevartotų svaiga- 
rėlio bute. Susivinkirrię ącla-i ij|,jiiikit« efoš išvaizdos ii-| 
lyvavo nemaži , skaičių.,-
Žmonių, tarp kuriu buvo ir jifcvdizdos- Mergina ir pasiturinti. Ar-' 
nlotera'. Furrinkp* spjaus ROSS!

[Valdyba. Isrinktaš htstovaš prisiųstų paleikslį; pirdikalJvuš SU-I
gražinsiu. Bereikalingai prašau ne-l 
rašinėti, taipgi iš užsieniu prašau nę--1

. . A. B.. OO ,
21 Raven st., Dorchester, Mass.

AMERIKĄ IŠSEMTA 
PENKERIEMS METAMS. 

Amerikos pasiuntinybė
Pereitą nedėldienį Tarp- Lietuvoje paskelbė, kad da- 

tautiniame Institute, 190 bar jau yra pakankamai ąs- 
Beacon st., buvo lietuviu ir menų, gimusių Lietuvoje, 
estų koncertas su arbatėlė ir, užsiregistravusių gauti i Su-, 
užkandžiais. 'Lietuvių ‘taleri-1 vienytas Valstijas imigraci- 
ta reprezentavo p-le Emilija Įjos vizas, užpildyti Lietuvos 
Tataronytė, kuri mokyto-‘kVotį daugiau negu sekan- 
iauja muzikos jiiokykloje. tiems pehkeriejus . metams.-; 
Mums Emilija buvo žinoma Todėl nuo šių mėtų kovę 311 valdyba. ----------- _. .
da iš Radcliffe kolegijos lai- dienos naujų registracijų ne- } suvažiavimą. Ypatingai rn.inėt 
ku kaip labai gabi pianistė, I bepriimama. gyvai buvo svarstomas ne- rašyu.

.bet šį kartą ji parodė, kad j Tie asmenys, kurie jau konfesinių kapų steigimas.. 
iš jos ir dainininke nepras-iyra užsiregistravę gauti imi- Nutarta, susijungus su Pa-1 

|tesnė. Ji turi*labai tyrą ir la- 'gracijos vizas, gaus praneši- 
bai malonų balsą, kuris yra'nią laišku, kai ateis jų eile 
puikiai išlavintas ir lengvai laukiančiųjų kvotos sąraše, 
valdomas. Ji taipgi moka Dėl to asmenys, atėję Į pa- 
labai kultūringai užsilaikyti .siuntinybę teirautis apie imi- 
scenoje—- >»estrakčioja. ne- gracijos vizas, išskiriant 

jiejįeStikūliuūja > tuos, kurie tuiėo laišką is 
Išvaizda švari,Ipasiuntinybės, nebus pri-, 

’. Prašymai gauti lai- 
nematytJkinas turistines vizas ir to-.

sikraipo ir''negestikuliuoja (tuos, 
be reikalo. .......
plaukai sušukuoti švelniai, I imami, 
dažų ant veido i_____ „ ... ...
Vienu žodžiu, malonu buvo.linu bus priimami. 
Į musų Emiliją žiūrėt. • darbinin 

Estus koncerte atstovavo ant vištų ukė 
smuikininkas Norinan So- 
dersjerna ir čelistas Kari 
Lamp, taipgi puikiai išsila
vinę artistai.

Įžanga į koncertą buvo 
nemokama. Publika buvo 
rinktinė, su privatiniais pa
kvietimais. Iš viso buvo apie, 
175 žmonės. Lietuvių gru-1 
pės komitetas susidėjo iš ad-1 
vokato A. Šalnos, p. Birutės 
Bagočienės, p. Onos Ka- 
počienės, p. E. Chaplikie- 
nės. A. Chapliko, p. W. Du- 
serikienės. p-lės P. Grande- 
lytės, D-lės G. Norkunaitės 
ir M. Michelsonienės. Lietu
vių grupei pirmininkavo 
p. O. Kapočienė.

Šitas moterų komitetas 
pagamino užkandžių, kurie 
buvo labai geri ir kurių bu
vo visiems i valias. Arbatą 
pilstė M. Michelsonienė.

175 Akerių Farma
JO akeliu suaugusio miško, 125 

dirbamos, visa lygi žeme ir auga vi
sokie pasėliai ir daržovės. Stuba. bar- 
nė ir kiti budinkai, taipgi mulai, kar
vės, avys, vištos.ir farmos įrankiai, 
{mokėt $1,200. Kaina $2,200. Klaus
kite arba pa m a tyki t. (0)

Z. Adams, BERLIN, MIL

steigti 
Žemės 

yra nu- 
vietoje. 

Kapams žemei Įsigyti lėšas 
sudeda nariai.

nemunio skyrium, 
bendras kapines.
sklypas tam reikalui
matytas gražioje

Parsiduoda Bekerne
16 metų biznyje, savininkas per 

senas ir neišgali tvarkyt. Biznis ge
ras, mokančiam ' vesti reikalą puikus 
gyvenimas. Klauskit laišku ar y pa- ’ 
tiška i. J. S. (9) |

253 Broadway, So. Boston, Mass.

ČIA ŽUVO 6 ŽMONĖS.
susitaikysim. Rašykit

M. Valentinę (8)
c 156-A Danielson, Conn.

šis vaizdelis parodo Jegsntį 
natri* Cnicagoj, ‘kurį dž. mo, 1 
Padegė ts Kclolū. Ug-.y tUv( 

^asmenys, ketini iš jų vaikai

j Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 

buvo (dievintas, ir kaip

TIKIME | KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 

į ir Velykų šventes, o dabar 
s 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 III puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba

Pajieškau merginos arba našlės, 
apsivertimui, nuo 30 iki 40 metų; esu 
vaikinas 35 metų, turiu gerą darba: 
Su pirmu laišku prašau prisiųsti ir 
savo paveikslą, kurį pareikalavus su
grąžinsiu. Atsakymą duosiu kiek
vienai ant rimtų laiškų. (8)

A. S. 213!) Frontenac st., 
Montreal, Canada.

Pajieškau gyvenimui draugo, kuris 
turi fariną arba kad ir neturi, liet ne- 
senesnis kaip 60 metų. Aš turiu far 
mą. Su- pirmu laišku prašau' prisiųsti! 
savo paveikslą. ■

Mrs. Rimkus, Boon, Mich. 
------------------------------------------------------- ■

Pajieškau upsivcdiniui niergiuo.-: 
ar našlės kuri mylėtų gyventi ant ta
bako farmos; aš esu 38 metų. Su pir-' 
mu laišku prašau prisiusi paveikslų,; 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu. Atsa
kymą duosiu į visus rimtus laiškus.

B. J. S., Delhi, Ont., Canada. (!);,

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

I) budinkai, parduodu labai pigiai ir 
lengvais fšinokčjiniais. Mainyčiau i 
ant namo. Informacijų duosiu laišku. ' kaip jisai .

W. Meškauskas, (8) i taP° P'evo sūnumi.
R. F. D. 1, Corry. Pa.

160 AKRŲ FARMA
90 lygios dirbamos, 70 ganyklų į Kalėdų 

parsiduoda už $10,000 cash. Galima krikščionys 
ir randavot $240 už metus. II liuobė
siu, Farma tuščia, galima kraustytis 
bile dieną. Gera prorga. Pamatykite 
arba klauskite platesnių nurodymų.

JOHN SCHŲLTZ 18)
R. 1, Box 16, Irons, Mich.

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki- | 
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (5) [

PET. LAMSARGIF.NĖ
1814 S. Water St., Philadelphia. Pa.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis. ; 
Augmenimis, žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardu 
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 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

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

Pajieškau moterį apsivertimui. Ertu 
našlys apie 50 metų amžiaus. Pagei
daujama. kart moteris- atsilieptų tarp 
•10 ar 50 metų amžiaus. Esu farme- 
ris. Kuri mylėtų sveikame ore gy
veni prašau rašyt: (9)

D. Mikulskas, CUSTER, MICH.

pas
T. J. KUČINSKAS, 

3310 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

GELBĖK
SAVO

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

siusime daugiau informacijų. \
ALEXANDER’S CO. 

112 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

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

Kiikaiaukitc: ‘'KELEIVI 3;;,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

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,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.



BeStns Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 1B. . Gegužes 3 n., 1939 m.

DIDIS KOVOTOJAS VLADIS-1 
LOVAS DEMBSKIS.

Kur Ji Dės Tokį Vyrą.

Už jo galvą Muravjovas bu
vo paskyręs 5,000 rublių.
Pernai lapkričio 12 suka

ko 25 metai kai mirė kun. 
VI. Dembskis, 1863 m. suki
limo aktyvus dalyvis ir par
tizanų vadas. Amerikos lie
tuvių laisvamanių veikėjas 
ir rašytojas. Tad šia proga 
nors trumpai peržvelgsime 
jo audringą gyvenimą ir nu
veiktus darbus.

VI. Dembskis gimė 1831 
m. Šiaulių apskr., Pašaušio 
vai., Lepšių vienkiemy, siau
čiant Lietuvoje pirmam 
lenkmečiui. Jo tėvas Jurgis 
ir motina Ona buvo bajorai. 
Tėvas buvo beraštis, o moti
na mokėjo maldaknygę pa
skaityti. Paūgėjęs, nuvyko 
pas savo dėdę kun. Lyman- 
tą, Ariogalos vikarą, kur 
mokėsi lotyniškai, lenkiškai 
ir rusiškai. 1850—1853 m. 
Vladas jau Raseinių pro
gimnazijoj. šios progimna
zijos mokytojas savo žiau
rumu ir netaktais padarė 
Vladui labai blogą įspūdi. 
1853 m. persikėlė i Šiaulių 
gimnaziją. Atostogų metu 
tekdavo prisižiūrėti, kaip 
Beržėnų dvaro (Šaukėnų 
valse.) savininkas grovas 
Čapskis nemielaširdingai 
plakdavo lietuvius valstie
čius. Jo gimtosios apylinkės 
vienas dvarininkas užpuo
lęs lietuvę merginą. Mergi
na priešinosi, už tai sugyvu- 
lėjęs dvarininkas išlaužė jai 
koją ir savo pasiekė. Šis 
nuotikis ir nuolatiniai vals
tiečių plakimai jaunam Via
dukui padarė be galo biau- 
rų įspūdį: iki mirties jis ne
galėjo to užmiršti.

Baigęs gimnaziją, 1857 
metais įstojo į Varnių kuni
gų seminariją, kurią baigęs 
Dembskis buvo paskirtas į 
Varnių bažnyčios komenda- 
toriaus vietą. Bet greit susi
kivirčijo su klebonu kun. 
Grinevičium ir 1861 m. bu
vo perkeltas i Plungę. 1863 
sumišimo metais buvo nu
keltas į Kražius. Kražiuose 
3 mėnesius pakunigavęs ir 
iš sakyklos sukilėlių mani
festą perskaitęs, Dembskis 
išvyko į miškus ir prisidėjo 
prie Banevičiaus ir Šimke- 
vičiaus suorganizuoto suki
lėlių būrio. Kun. Gargo vie
ton būrio kapelionu sukilė
liai pasirinko kun. Dembskį. 
Dalyvaudamas sukilime 
Dembskis vadinosi slapy
vardžiu — “kum.Robakas.”

Iš Banevičiaus būrio D. 
greit perėjo į Telšių apskri-* 
čio viršininko Piekarskid 
abazą ir čia drauge su suki- 
kilėlių vadu Neczuj — Bag- 
danavičium buvo pasiųstas 
Į Varnius išvyti iš ten dra
gūnus. Dragūnus jie išvijo, 
bet ir patys vos kulnus išne
šė. Svarbesnis jų žygis buvo 
vo atliktas VU. 28 prie šuš- 
vos upės, ties Širvučiais. Čia 
jie surengė’ rusų kazokams 
spąstus ir daug jų išžudė. 
Dembskio ir Bagdanavi- 
čiaus vadovaujamas, būrys, 
lapkričio pradžioje atsidan-' 
gino į Tryškių miškus ir čia 
buvo rusų kariuomenės už
kluptas ir išblaškytas. Kun. 
Dembskis buvo sužeistas į 
šoną ir vos spėjo pabėgti.

Pabėgęs 8 dienas gydėsi. 
Pagijęs vėl prisidėjo prie 
Bagdanavičiaus grupės, bet 
neilgam. Artėjo žiema, ma
žėjo viltis nugalėti rusus. 
Dembskis atsiskyrė nuo su
kilėlių. kurį laiką slapstėsi 
pas savo tėvą ir pas Telšių 
maršalką SokelĮ Plungės 
parapijoje. Rusai energiškai 
ėmė jo jieškoti. Muravjovas 
paskyrė už jo galvą 5,000 
rublių. Dembskis buvo pri
verstas bėgti užsienin. Pasi
vadinęs Krušausku, pabėgo 
i Klaipėdą, iš čia atkako į 
Paryžių kur ir pradėjo var
gingą emigranto gyvenimą. 
Pradžioj Dembskis niekur

negalėjo gauti vietos, nes tu ir tikybos reikalingumą I 
buvo nuo kunigo pareigu su- galutinai atmetė; viešai pa--! 
spenduotas, kaipo kariavęs siskelbė bedieviu ir ėmė ra
sų ginklu. Tik po 3 mėnesių šinėti 
sulaukė iš Romos dispensi- straipsnius, nukreiptus prieš 
jos ir gavo prie vienos Pary-.............
žiaus bažnyčios vietą. Būda
mas gyvo ir neramaus budo 
ir dabar nenusiramino: pri
sidėjo prie lenkų kunigų 
grupės, pasistačiusios užda
vinį — nugalėti jėzuitus. Be 
to, nuliekamu laiku jis lan
kė College de France ir Sor- 
boną, klausė garsaus Rena
to ir lenkų istoriko Duchin- 
skio paskaitų, lankė fizikos 
ir medicinos paskaitas ir 
daug skaitė.

Čia būdamas Dembskis iš- 
v -rtė į lietuvių kalbą kun. 
I a Mennais “Kningas Tej- 
s biun” ir 1870 m. Drezdene 
1 raševskio spaustuvėje sa
vo lėšomis išleido. Ta proga 
susipažino ir susirašinėjo su 
rašytoju Kraševskiu. Nuo 
1869 m. tikėjimo dogmų 
Dembskis ' nebepripažino. 
Taip pat nepripažino popie
žiaus neklaidingumo. Dėl 
susidūrimų su franeuzų po
licija, jis 1870 m. turėjo per
sikelti į Šveicariją, bet ir čia 
dėl antibažnytinės veiklos 
turėjo daug nemalonumų. 
1880. V. 9. Dembskis išvyko 
į Ameriką. Tačiau ir Ameri
koj niekur negalėjo gauti 
vietos, 
kavęs katalikų 
dogmų ir už tai Amerikos 
vyskupų buvo suspenduotas 
nuo mišių laikymo. 1883 m. 
atkeliavo į Haggarty ir apsi
gyveno prie lenkų koplytė
lės, nors vyskupo leidimo 
neturėjo. Lenkai jį gerai 
priėmė ir jis tuoj jnyko į 
darbą: pradėjo kleboniją 
statyti, savo rankomis ap
mūrijo šventorių, gavęs že
mės įtaisė daržą ir sodą, mo
kė žmones rašyti, trobesius 
statyti ir tt. Atgailos už nuo
dėmes užduodavo keliatą 
žodžių išmokti rašyti. Žmo
nėms liepdavo spaviedotis 
ne kunigui, nuskriaustiems. 
Prisidėjo prie lenkų organi
zacijos “Związek narodu 
polskiego” ir daugelį metų 
tą organizaciją ir jos orga
ną “Zgoda” rėmė pinigais ir 
raštais, kuriuose kritikuoda
vo jėzuitų darbus. Už tokią 
savo veiklą Dembskis para- 
pijonų buvo apskųstas vys
kupui ir 1892 m. jis turėjo iš 
Haggarty išvažiuoti.

Kingstone, Pa. Dembskis 
susitiko, su J. Šliupu ir vėt 
bau abu labai susidraugavo. 
Prisiskaitęs socialistiškų ra
štų, Dembskis tapo socialis-

nes nenustojo kriti- 
bažnyčios

R1BBOX M

visada.

ir nnudin-

BLUE
MALT

vienodą aukštą ypatybę

gas—pilni 3 svarai—ir kiekvie
nas ancas tikrai geriausias.

Copyright 1939.I’.,K! S.,les Company. Chicago
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lenkų laikraščiams

kunigiją. Gyvendamas j)as 
J. Šliupą, jis ir lietuviškai 
pradėjo rašyti. Sekdamas 
“Kapitalo religiją, jis para
šė veikalėlį, pavadintą 
“Naujas ir dar senas Di?- 
vas,” kuri išspausdino 1894 
m. “Naujosios Gadynės” 2 
--10 numeriuose. Dembskis 
ir Šliupas kas sąvailė skai
tydavo viešas paskaitas, ku
rias spausdindavo “Saulėj,” 
“Garse” ir “Lietuvoje.” 
Dogma apie trejybę nesanti 
krikščionių išradimas, o 
Dievo skelbėjai nuviję lietu
viams ilgą bizūną. Biblija 
ei anti apysakų ir žydų hie
rarchijos politikavimo užra
šų knyga.

Dembskis ir Šliupas kvies
davo lietuvius kunigus viešų 
disputų dėl biblijos klaidų, 
Kristaus žmogiškumo ir tt. 
Kun. Al. Burba, žinomas A- 
merikos lietuvių veikėjas ir 
patriotas savo knygoje— 
“Tiumpa peržvalga lietuvy
stės darbų Amerikoje 1892 
metais apie kun. Dembskio 
veiklą šiaip atsiliepia: “Re
negatas D. nuo dvasiškos 
valdžios pavarytas už piktus 
darbus, o pasiųstas nuo šliu- 
pinių tėvo, mokino, kad Kri
stus nebuvo Dievo, vadino 
Šventą tėvą antru caru. Be
dievis Dembskis, kaipo ka- 
dais buvęs kunigas, pradeda 
laikyti neva dievomeldystę 
Green Montain’e laikęs mi- 
šiąs ir spaviedojęs žmones 
kokiame privatiškame na
me, neturėdamas tiesos tai 
daryti, kaipo iškeiktas nuo 
bažnyčios.” Ši kun. Burbos 
citata vaizdžiai nušviečia 
kun. Dembskio santykius su 
kitais kunigais. Nuo 1896 m. 
iki mirties Dembskis gyveno 
Šliupų šeimoje. Nuo 1900 m. 
buvo nuolatinis Lietuvių lai
svamanių susivienijimo A- 
merikoje sekretorius. Šliupų 
šeimoje gyvendamas ir raš
tus savo išleido. Paskuti
niais savo gyvenimo metais 
Dembskis buvo išvykęs į 
Chicagą. Ten bebūdamas 
susirgo ir sugrįžęs į Scranto- 
ną, Pa. 1913 metais lapkri
čio 12 d. pasimirė. Mirė 
kaip laisvamanis. Kūnas bu
vo atvežtas į Brooklyną ir 
ten krematoriume sudegin
tas. “Keleivio” redakcija 
uždėjo vainiką, o jo vien
minčiai J. Šliupas, Račkaus
kas (Vairas) ir Augunas iš-' 
kėlė pagrabą Draugelio sve-;

mą atpasakojo Karaliūtė, na^suprantama kalba. 
Sirvydas, Račkauskas, Liut- 
kauskas ir kiti.

Dembskio 1 
redaktorius šiaip jį apibudi-1 
na:

Štai Clifford Thompson, beveik 9 pėdų milžinas, ir p-lė 
Mary Bars, jauna mergaitė, kuriedu šiomis dienomis susi
tuokė Rockforde, III. Jis beveik galėtų įsidėt ją j savo 
švarko kišenių.

Moterims Pasiskaityt
T šj SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ. ====

PIRMO LAIPSNIO AT- 
ŽAGAREIVĖ.

Turbūt niekas taip nebijo 
“raudono baubo,” kaip pe
reitais metais buvusi Massa
chusetts valstijos republiko- 
nė senatorė Sybil Holmes. 
Jai “raudonieji” stačiai vai
dinasi. Visų universitetų 
profesoriai, visų kolegijų 
viršininkai ir mokytojai, ir 
visi protestonų kunigai, tai 
vis “Maskvos agentai,” o vi
si ateiviai, tai pavojingi 
“raudonieji,” kuriuos, jei 
tik ta jankė turėtų galę, tuoj 
visus deportuotų arba kalė- 
jiman suvarytų.

Nors ji sakosi kovojanti 
prieš visus “izmus,” kad 
“apsaugojus šios šalies de
mokratiją,” tačiau niekas 
da nėra girdėjęs, kad ji ka
da nors butų prasitarus prieš 
tikraji demokratijos priešą 
—fašizmą. Ištikrujų ji visur 
ir visuomet atakuoja tikruo
sius demokratijos gynėjus. 
Ji visa gerkle šaukia prieš 
socialistus, kurie daugiausia 
demokratiją gina. O jau 
apie komunistus tai nėra 
kas ir kalbėti — ,fie jai ar
šiausi priešai. Ji yra įnešus 
net kelis bilius “raudonųjų” 
tyrinėjimui. Pernai ji pati 
buvo “raudonųjų” tyrinėji
mo ir žvejojimo komisijos 
pirmininkė, o šįmet ji yra 
žymiausia atžagareivių ly- 
derka kovoje prieš “raudo
nąjį pavojų.”

Pereitą rudenį ši senmer-
x . tz 1 • gė vėl “runijo” ant senato-

hngiu lietuvystei, Kankin- į REDAKCIJOS , rėš, ir tikrai manė kad bus 
ATSAKYMAI

 rai išgarsinus savo “patrio- 
F. D. Stakvelui. — Tams- tizmą;” vienok ji apsivylė, 

ta norėtum, kad sezoniniai Balsuotojai neišrinko jos. 
patarimai farmeriams tilptų Pažangus piliečiai neprita- 
“Keleivyje” 
vyzdžiui, 
darbus sode turėtų but rašo
ma ne kovo mėnesy, bet tuoj 
po Naujų Metų. Bet tamsta 
gyvendamas Floridoj turė
tum neužmiršti, kad šiauri
nėse valstijose pavasaris 
prasideda tik balandžio mė-.
nesy, o kadangi šiaurėj yra I džiai tėmyti už ką atiduoda- 
daugiau lietuvių farmerių, me savo balsą!
negu pietuose, tai ir patari- ---------------

riai gyvenimas yra daug pa
lankesnis. Netik saviškiai ją 
daugiau myli už jos švelnu
mą, bet kaimynai, draugai 
ir visi kiti, su kuriais ji turi 
reikalų, ją gerbia ir pagei
dauja jos draugijos. Tokiai 
moteriai draugų netrūksta.

Kitaip yra su šiurkščiu ir 
garsiai klykiančiu balsu. 
Toks balsas suaugusiems la
bai gadina nervus, o vaikus 
tiesiog gąsdina. Maži kūdi
kiai jo bijosi ir verkia ji iš
girdę. Vietoj patraukti, jis 
visus stumia tolyn. Net ir šu
nelis išgirdęs tokį balsą nu
leidžia uodegą ir lenda kur 
nors į kampą. Meiliausi žo
džiai nėra malonus, kuomet 
juos ištari šiurkščiu, girgž
dančiu balsu. Geriausi norai 
ir pasiryžimai nueina nie
kais, kuomet mes nemokam 
juos tinkamu' tonu išreikšti.

Musų balsas visuomet pa-
i rodo musų kulturingumo 
laipsnį. Visur ir visuomet to
dėl stengkimės kalbėti ra
miai, švelniai ir maloniai.

migiu Mui/uvjūvvi, 
tojai ir kankihiai už moks
lą ; Iš ko kyla melai ir 
skriaudos žmonijoje; Dvy
niai vagių; Inkvizicija arba 
atpirkimas žmonių nuo šėto
no ir daug kitų. Kun. Demb
skio pelenai palaidoti Šiau
lių laisvamaniu kapuose.

Iš “L. Ž.”

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puiku Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų mai turi but taikomi dau. 
patarimų, nurodymų irin-! giau šiauriečiams. Gi kas ; 
foimacijų visiems, amat- iįe^įa skiepymo mostį, tai ji 
ninkams, ūkininkams, sei-1 daroma visaip. Ji kitokios 
mininkerns ir tt. ‘..reikšmės skiepui neturi,
r\ia dalykų, kuuų da nieks kajp dk apSaUgOt nupiautą 
lietuvių kalboje nebūvo gn- j vieta nuo ^džiuvimo. Ačiū ' 
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru-1 - - ........ ■ ■ - ■
sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaską. Arba, kaip be 
žemės auginamos gėlės, dar
žovės ir kiti augalai.

šitie dalykai išaiškin- 
tainėje, kur velionio gyveni- \ “i labai lengva ir kiekvie-

Daržovių auginimas be 
žemės yra visai naujas mok- 

... slas, tik šiomis dienomis ati- 
monografijc^; dengta gamtos paslaptis, 
.7 -• ’ ‘plačiai visuomenei da neži-j

.. . Senatvės sulaukęs, nomas dalykas. Mes tačiau 
dikciai gyvenimo privargm-j pagistengėm savo skaityto- 
tas ir paalsintas vis dar tru-, jus su įuo moksiu supažin- 
sėsi savo brolių lietuvių ap- dinti. Taigi, kas da nėra 
švietimui, trokšdamas jiems “Keleivio” Kalendoriaus 
syiesos, žinijos ir dvasinio 1939 metams užsisakęs, pra- 
issilavinimo is po daugelio gome pasiskubinti, nes vė- 
prietarų, kurie nuo amžių I yau galėsite jau nebegauti, 
slegia musų tautos dvasią. Kalendoriaus kaina tokia 
Gal but, kad jo triūsas buvo ! pat> kaip visuomet: “Kelei-
vienoje linkmėje, gal, kaip J 
kitų sakoma, buvo siaurutis, 
bet jis pirmoje vietoje turė
jo žmonių gerovę, giliai ti
kėdamas, kad žmonės turės 
būti laimingi, kai tik apsi- 
švies, kai tik jie išsilaisvins 
nuo viso to, kas varžo indi
viduali žmogaus lavinimąsi 
ir per tai visos tautos kultū
rinį gyvenimą.” Kun. Demb-

vio” skaitytojams 25 centai, 
o ne skaitytojams—50 cen
tų. Kurie siunčia užsakymą 
atskirai, gali siųst 25c. susu
kus į popierą arba štampom 
po 3c. Reikia saugot štam
pas nesušlapint.

Adresuoti reikia taip: 
‘•Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.

skio raštai prieš Didijį karą celibatas
_ . . f* . c — Isniskint.'i kimiem l

KEPTA ŽUVIS SU MUŠTAR- 
DOS SOSU.

2 svarai žuvies
3 šaukštai ištirpyto sviesto 

laukėtai miltų
1 $£• puodukai verdančio vandens
1 šaukštas citrinos sunkos
1 kupinas šaukštas pai uostos 

inuštardos
1 nevisai pilnas puodukas duonos 

trupinių
Druska ir pipirai.

Nuvalius žuvį supir.ustyk ne
dideliais gabalais, apibarstyk 
druska ir pipirais, ir sudėk į 
taukais išteptą skauradą. At
skirai ištirpink sviestą ir įmai
šyk miltus, supilk verdantį van
denį, lemono sunką, ir įdėk muš- 
tardą. Viską gerai išmaišyk ir 
supilk ant žuvies. Ant pat galo 

J apibarstyk duonos trupiniais.

2

anksčiau, pa- ria tokiam atžagareivišku-(uždenk ir kepk karštam pečiuje 
apie pavasario mui. Jie atsisakė senatan apie 25 miliutas. Išėmus iš pe- 

i...x sugrąžinti “patriotizmu ’ čiaus sudėk j karštą torielką ir 
prisidengusią fašistę. Šį kar-1 apdėk lemono riekutėmis. Gali- 
tą ji buvo skaudžiai sumuš- ma da supiaustyti kietai virintų 
ta demokrato, nors visus ki- (kiaušinių ir apdėti aplinkui. Ant

už paaiškinimą apie tą žolę, | 
kuri pietuose yra sėjama 
kaip žalioji trąša, bet ekspe
rimentų stotys šiaurinėse 
valstijose nepataria ją, var
toti.

J. Savinskiui. — Negalė
jome vardų tamstos rašte iš-

tus valstijos urėdus laimėjo 
republikonai.

Ateity reikia labai aty-

MOTERS BALSAS.
Moters balsas, jei ji moka 

juom tinkamai naudotis, 
yra brangus jai turtas. Švel
nus, lėtai ir maloniai skam
bantis balsas yra be galo ža- 
vėjantis.. Jis visus traukia 
prie savęs. Laiminga yra ta 
moteris, kuri turi savo balsą 
taip išlavinus. Tokiai mote-
ŽODYNĖLIS

LIETUVIšKAI-ANGLlšKAS IR 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18.000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 100 puslapių. Kaina §1.00. Pa

nelio lietuvių kalboje nėra. Gauna
mas “Keleivy.”

i .. . i-i . i • sKura, iou puslapiu. Kaina įti.uv. ra-Skaityti, todėl netalpinomę Tankesnio ir geresnio kišeninio žody- 
jo visai. ----

Petrui Gadeikai. —» Pri- Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

_________Rankius reikalingiausių žodžių ir 
J_____________________________________ pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip
LjttžlUL'l lį UU. lengvai ir suprantamai, kad kiekvie-
. . . nas gali greitai išmokt kalbėt anglis-

Lietuviu kalba yra Viena IŠ kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
seniausiu ir gražiausiu kalbu, bet čieli.sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
T ‘ bo jieskant, važiuojant kur nors, nu
jos pradžios niekas nepamena. 1 ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar- 
žodžiai, kaip Nemunėlis, moti- ' 
nėle, berniukas, mergytė yra ti
kri perlai, 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 I 
kalbos mokytojas prie Massa
chusetts švietimo Departamen- 

įto. Vadovėlis su gramatika, pa
aiškinimais angliškai ir žodynė
liu yra lengvai suprantamas ir 
tinka seniems ir jauniems Ame
rikos lietuviams mokytis savo

j siųstą iškarpą sunaudojom. 
Ačiū.

zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95. ...... 35c.

emu x i/i ivo xyiuiH naią T, ... ... , , . unun uulu \ mino invnv no
r • , • i i c c —Išaiškinta kunigu bepatystes is-......................... . , , .Lietuvoje buvo gerokai pa- puolimas. šių knygą turėtų perskai- 1 kalbą. Kaina, vienas doleris. Ga- 
plitę. Kur tik buvo susikūrę toiiją,. pasekmės ir jų doriškas nu-!]i j gauti pas Dr D pilka 
tuo metu vadinamųjų pinų* knitis, kurie geidžia, kad (jų moterjs. į 528 Columbus Ave., Boston,
eivių kuopelės, ten buvo ga
lima rasti ir kun. Dembskio 
raštų. Labiau paplitę buvo 
jo šios knygos ir brošiūros: 
Ar vyskupas Valančius 
(Volončauskas); nebuvo vi-

dukterįs i . . , .
tokių kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia................. 25c.

ir mylimosios nepapultų į yjass Kurie dar neturite patar
šų globa. Paraše kun. Geo. i . . .

tina tuoj aus užsisakyti. (Adv.)

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

viršaus galima pabarstyti smul
kiai sukapotų žalių petruškos 
lapelių. Tada galima duot sta
lam

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.
yALDYBA 1933 METAMS.

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

F. Sedoravičia — pirm.-paRelbipin., 
733 Lincoln st., Waukegan, Ill.

Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAlister ave., WaukeRa-n, Ill. 

Emilija Kernagis—turtų rast.
720 Vine Place, Waukegan, HI.

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — 8th St., Waukegan, Ill.

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas, 

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. RukštaKs, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, Ill.

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius, 

ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nuroaytnni kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.
Kaina ................................................... $2.50

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa 14 geriausių 

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

SVEIKATA
TAI 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.

Inkvizicija. Paraše N. Gusev. Puiki 
naudinga knygų, aprašyta katalikų

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos Su daugeliu puikiu paveikslu.
?15 nusl. Popieros apdaruose. .. $1.oo WBiiB™i8iiniiiiu||i|'|iiBnniiiii|::inuiu!!!Uin!iim’HHiiimmnin!iiiiwimi!iJuiiMwniimnmimiriiBinūnBB«mRiiCTmiiii««nainiMiwnoii™Biimiiuwimmiiminnu£iEBn»
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Moteriška Širdis Vi
suomet Už Vyrą.

Suareštavo bomą, o paskui 
pati ji teisino.

Kauno teisme anądien 
buvo juokinga byla. Pas 
vieną ponią norėjo j butą 
įsilaužti girtas bomas. Ji pa
šaukė policiją ir liepė jį are
štuoti, bet teisme jo pasigai
lėjo ir liudijo, kad jis ne
kaltas.

Šito Įvykio smulkmenos 
tokios:

Nelabai senai kažin kokia 
moteris paskambino telefo
nu i policiją pranešdama, 
kad i jos butą braunasi gir
tas pilietis, kuris jau buvo 
išdaužęs durų stiklus. Nuvy
kęs policininkas trečiame 
aukšte ant laiptų vingio ra- 

*do gulinti girtą žmogų ir iš
daužytus durų stiklus. Poli
cininkas priėjo gulinčio pa
kelti. Bet vos tik prisilenkė 
prie jo, kai pastarasis šoko 
nuo žemės ir kibo grumtis 
su policininku.

Triukšmadario, pasirodė, 
butą gana stipraus vyro, ir 
policininkui reikėjo Įtempti 
visas jėgas, kad nebūtų nu
galėtas. Pagaliau jie abu 
parkrito ant laiptų ir nusiri
to net Į antrą aukštą...

Tuomet policininkui į pa
galbą atbėgo ten gyvenęs 
šaulys ir triukšmadarį su
tvarkė. Kai policininkas nu
ėjo paskambinti Į nuovadą, 
karingasis pilietis iš šaulio 
nagų vėl paspruko ir pasi
leido bėgti. Deja, per susi
jaudinimą nesiorientavo ir 
nepataikė išbėgti Į gatvę, 
bet pakliuvo tiesiog i namo 
rūsį. Rūsyje pilietis buvo 
vėl pačiuptas ir atgabentas 
į nuovadą. Nesenai ši byla 
buvo sprendžiama apylin
kės teisme.

Teisman buvo pakviesta 
ir ta moteris, kurios bute 
durys buvo sudaužytos.

—Kėlei triukšmą nuėjęs 
pas šitą ponią? — klausia 
kaltinamąjį teisėjas.

—Ne, aš jokio triukšmo l 
nekėliau. Buvau nuėjęs tik 
atsiimti pinigų už remontą...

—O kas išdaužė durų 
stiklus ir grūmėsi su polici
ninku? — vėl teiraujasi tei
sėjas.

—Paslydau ir griūdamas 
netyčia išdaužiau... — aiški
nasi kaltinamasis. — Jokio 
skandalo nekėliau, sėdėjau 
ant laiptų, ir gana.

—Tikrai jokio triukšmo 
nebuvo, žmogus netyčia lan
gą išmušė,—įsikiša moteris 
skundėja.

—Ar tamsta neskambinai 
policijjai?—klausia ją tei
sėjas,

—Gal ir skambinau, neat
simenu...

Kaltintoju liko tik vienas 
policininkas, kuriam teko su 
piliečiu grumtis.

Vis dėl to teisėjas “nekal-. 
tąjį” vyrą nuobaudė 75 Ii-1 
tais arba 5 paras arešto.

KAREIVIS SMURTU REI
KALAVO MEILĖS.I

Kovo 24 d. Kauno apy
gardos teismas sprendė ka
reivio Stasio Rimo krimina- 
lišką bylą. Rimas yra kilęs 
iš Aukštosios Panemunės 
valsčiaus, šitos bylos apy- 
stovos tokios:

Rimas įsimylėjo kaimyno 
dukterį, Kostę Žemaitytę. 
Dėl to nieko bloga, bet Ri
mo elgesys nepateisinamas 
buvo dėl jo nesveiko pavy
duliavimo. Jeigu tik jis pa
matydavo, kad Žemaitytė 
u kitu vaikinu kalbasi, tai 

Rimas ir keršija jai, grasina. 
°avydulingas Rimas iš Že
maitytės reikalavo, kad ji su 
kitais vaikinais nešoktų, ne
draugautų, nesikalbėtų, ne
vaikščiotų, o butų visą laiką 
jo kalinę.

Kai vieną syk Rimas ant 
Žemaitytės užpyko, tai jis 
naktį nuėjo pas Žemaičius 
r išdaužė visus jų gyvena

mo namo langus.
Praėjusį pavasarį Šliena

vos pradžios mokykloje bu
vo surengtas vakarėlis.' Į va
karėlį prisirinko daug jau
nuomenės, visi šoko, links
minosi.

Vakarėlyje buvo ir Rimas 
su Žemaityte. Bet Žemaity
tė tą vakarą Rimo šalinos, 
nors ji nekuomet nerodžius 
jam palankumo, o apie mei
lę negalėję but nei kalbos; 
su juo ji kalbėdavos ar šok
ti eidavo tik iš baimės. Iš va
karėlio Žemaitytė išėjo na
mo su savo geru pažįstamu 
Stasiu Bartlingu. Už tai Ri
mas įniršo ir pasiryžo “pa
mokyti.”

Jis pirma nubėgo į krū
mus ir prie kelio pasislėpė, 
laukdamas kada Žemaitytė 
ateis. Kai Žemaitytė su Bart
lingu prisiartino prie tos 
vietos, kur Rimas jų laukė, 
jis iššoko iš krūmo ir gelžga
liu pradėjo mušti Bartlingą.

Bartlingas pasielgė nerite- 
riškai — merginą palikęs 
pabėgo. Tuo geležgaliu Ri
mas pradėjo mušti ir Žemai
tytę. Sudaužė galvą, nuo 
smūgių kairės rankos lūžo 
du plaštakos kaulai. Medi
cinos ekspertas konstatavo 
sunkų kūno sužalojimą.

Apygardos teismas Rimą 
pripažino kaltu ir nubaudė 
trejais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Paskelbus rezoliuciją, Ri
mas areštuotas ir pasiųstas 
kalėjimam
PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS.

Vieno veiksmo Komedija. Parašė' 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika-; 
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILĖ, Vieno veiksmo Ko. 
mediją. Parašė Bėn. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys: Abu Veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ....................... 25c.

Vagis, Kuris Kalbė
josi Su Dievu.

Bet tas nieko negelbėjo ir 
teismas pasodino ji už 

g/otų.
Dalykas dedasi Kauno 

teisme.
Prieš “teisybės stalą” at

sistojo Mečius Zinkevičius, 
jau kelintą Kartą teisiamas 
už vagiliavimą. Anąsyk 
sprendžiant teismui jo bylą 
jis teisindamasis sakė, jog 
vagiąs dėl to, kad esąs kan
kinamas nuomario; kai iš 
nuomario atsigaunąs, tai ne
valdąs savo jausmų, neturįs 
valios ir vagiąs.

Bet, girdi, dabar užėjęs 
gerų vaistų nuo nuomario li
gos, o kai pasveiksiąs, tai 
nevogsiąs. Tada apygardos 
teismas jį nubaudė 9 mėn. 
paprasto kalėjimo.

Dabar, 23 kovo dieną, 
Zinkevičius vėl buvo kalti
namas laikrodį pavogęs. Bet 
teisme jis ir vėl pradėjo kal
bėti apie priepuolį, laikyda
mas jį didžiausiu savo nusi
kaltimų kaltininku.

Pirmininkas kaltinama
jam sako, kad tie jo prie
puoliai periodiškai pasikar
toja, o su priepuoliais kar-:
tojasi ir vagystės. Sako, nuo 
abiejų “ligų” nepasveiksi.

Teisiamasis Zinkevičius, 
šoko aiškintis: “Šviesiausias 
teisme! Per sapną aš kalbė
jau su pačiu ponu Dievu. Jis 
mane užtikrino, kad dau
giau priepuolių nebus, kad 
aš pasveiksiu ir galėsiu ge
rai gyvent...”

Apygardos tesimas Zin
kevičių pripažino kaltu ir 
nubaudė pusantrų metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Suėmė Vienakojį Kid nuperi.

Du policininkai laiko suimtą Texas valstijoj Leonardą 
Stocktoną, kuris turi tik vieną koją, tačiau apiplėšė vieną 
banką, “kidnapino” tris žmones ir vieną nužudė.

KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAI KAUNE.

TIESINA KREIVĄ NEVĖ
ŽIO UPĖS VAGĄ.

Tikėsit ar ne, Lietuvos 
bedarbiai daro stebuklus. Iš 
kreivos Nevėžio vagos jie 
daro tiesią upę. Kad kreivą 
vinį galima išlygint, tai žino 
kiekvienas, bet kad ištiesint 
vingiuotą upę, tai lyg ir ne
patikimas daiktas. O betgi 
taip yra. štai, ką rašo “L. 
Žinios:”

Bedarbiai tiesina Nevėžio 
upę pro Panevėžį. Didieji pažįstamus, 
darbai davesti jau iki elekt- ....... .
ros stoties, kur ir bus įjung
tas Nevėžis į naują vagą. 
Visą laiką prie minėtų dar
bų dirbo bedarbiai.

Nevėžio naujoji vaga bu
vo kasama dalimis, nes ki
toks darbas nebuvo įmano
mas dėl naujoj vagoj esan
čių vandens versmių. Dabar 
iš paskutiniosios dalies nuo
lat dieną ir naktį pumpuoja
mas vanduo ir tuo budu lei
džiamas atlikti minėtus dar
bus.

Nevėžio

Atvažiuojantieji trauki- (nusiminę, apsiašaroję vel
niai į Kauną iš Klaipėdos dai. 
perpildyti pabėgėliais. T’ 
kas suspėjo susikrauti daik
tus ir su visa manta pabėg
ti, bet daugeliui teko bėgti 
viską palikus, tik atvyksta 
kaip stovi, neturi jokių lėšų 
čia Įsikurti ir net neturi ko 
valgyti.

Čia skautų sąjunga ėmėsi 
iniciatyvos organizuoti pa
bėgėliams pagelbą. Tuoj su
ėjo į kontaktą su Šaulių są
junga, kuri apsiėmė parū
pinti neturintiems kur prisi
glausti pabėgėliams pasto
gę-

Skautai budi geležinkelio 
stotyse ir sutinka Klaipėdos 
traukinius. Atvykstantiems 
jie padeda susirasti susisie
kimo priemonių, padeda su
krauti daiktus, nuveda pas 

į viešbučius, 
kur pasidėti

Kai j Nykus vaizdas geležinke
lio stoty. Visur išdėlioti mai
šai su daiktais, kai kur pa
likti be jokios apsaugos, nes 
savininkai išėję jieškoti bu
tų, maisto.

Atvykstantieji labai nu
stemba, kai prie jų prieina 
koks skautas ir pasiūlo pa- 
gelbą, nudžiunga, kad nors 
savieji jų neužmiršo.

Tačiau ši parama yra vis 
tik per maža. Rūpinasi skau
tai, šauliai, Raud. kryžius, 
Mergaičių bičiulių globos 
draugija, bet reikėtų ir vi
suomenei pasirūpinti betur
čiais ir juos priglausti.

Žydai savo pabėgėlius pa
tys aprūpina.

ŠVENTIEJI NIEKO NEPAGELREJO.
Moteris aukojo jiems pas- j Pecklis vistiek nudžiugo,
butinius litus, bet nekaltas 
jos vyras vistiek nuteistas 

kalėjimam
“Lietuvos žinių” reporte

ris aprašo šitokį nuotikį 
Kaune:

Susitikau Kaune vieną 
pažįstamą bedarbį ir prade
dame kalbėtis apie naują 
valdžią.

Prie musų priėjo viena 
pilietė apsiašarojusi. Paži
nau jos veidą—tai Pecku- 
Vienė, to paties Peckaus 
žmona, kuris prieš porą me
tų tarnavo Valstybės banke 
ir šiomis dienomis drauge 
su Didžpetriu nuteistas ka
lėti už 58,000 litų. Ji, žino
ma, nekalba nei apie val
džią ir nesupranta jokio en
tuziazmo, ji tik verkia savo 
Juozo. Keistas dalykas. 
Prieš šešerius metus aš pas 
Peckus nuomavau butą. Tai
buvo gana plepus dzūkelis, 
mėgstąs ir net sugebąs iš- 

1 drožinėti gražias lazdeles, 
net šventųjų paveikslėlius, 

I labai taupus, ir, jau gir\k 
Dieve, nekenčiąs vagių. Gy- 

i venau, rodos, pas jį* apie 
pusmetį ir išsikraustydamas 
palikau kelis litus skolingas. 

| Praėjo daug laiko.’Aš gy- 
■ venų kaime ir skaitau laik- 
Irašty, kad tas pats Juozas

LIŪDNAS PAVASARIS 
PAUKŠTELIAMS.

Kamajai. Musų apylinkė
je kovo mėnesio antroje pu
sėje pasirodė pirmieji pava
sario svečiai: varnėnai, vy
turiai, pempės ir kiti. Tik 
gaila žiūrėti, kad dėl daug 
esančio sniego ir šalto oro 
paukšteliai negauna maisto 
ir visi pašiurę gretinasi prie 
ūkininkų sodybų.

BRANGUS PARŠAI.
Rokiškis. Šį pavasarį Ro

kiškio miesto turguje ypa
tingai yra brangus paršai, 
už kurių štuką moka 18—25 
litus.

Kas turi parduoti, gauna 
neblogas pajamas, bet kam 
reikia pirkti, tai jau visai 
“riesta,” nes norint nupirkti 
5—6 paršus, pirmiau reikia 
parduoti 2 bekonus.

DEIMANTŲ “MEISTRAS."

Ralph Graham, 40 metų am
žiaus vyras, buvo suimtas San 
Franciscoj kaip deimantų “mei
stras.” Policija sako, kad jis pa
vogęs iš aktorių napm deimantų 
už $1,000,000.

TIK PER MOTINOS KA
LĖJIMĄ VAIKAS GALI 

PATEKT Į PRIEGLAUDĄ.
Kauno Miesto Socialės 

Apsaugos skyriun atėjusi 
A. šapkauskaitė prašė pri
imti jos 5 metų vaiką prie
glaudom Gavusi atsakymą, 
kad vaiką negalėsią prie- 
glaudon priimti, ji vaiką pa
liko skyriuje, o pati pabėgo. 
Vaiką teko grąžinti motinai 
per policiją, o Šapkauskai- 
tei buvo iškelta byla. Teis
mas ją nubaudė 30 Litų bau
da arba 4 parom arešto.

Na, dabar, šapkauskaitei 
sėdint kalėjime, tai tikrai 
teks vaiką priimti prieglau- 
don, nes vargu kad jis turės

Neturinčius 
siunčia Šaulių sąjungon, ku
li juos apgyvendina ekskur
sijų namuose.

Raudonasis kryžius taip 
pat rūpinasi pabėgėliais, 
Kauno stoty budi gailestin
goji sesutė, taip pat gailes
tingos seserys išsiųstos į 
Kretingą ir Tauragę; be to, 
organizuojamas neturtin
gųjų pabėgėlių maitinimas 
ir rūpinamasi papigintais 
autobusų bilietais vykstan
tiems į provinciją.

Daugiausia pabėgėlių ap
sistoja Kaune, bet daug kas 
važiuoja ir toliau, į Mariam- 
polę, Vilkaviškį ir kitur.

Atvykstančiųjų nuotaika 
prislėgta, daug kur matyti

DAUGŲ VALSČIAUS 
BURTININKAS.

Užukalniai, Daugų valse. 
Čia vienas ūkininkas pagar
sėjęs kaip senas burtinin
kas, kuris buria 
sveikatą, kitiems laimę ir 
šiaip yra pagarsėjęs viso
kiais prietarais. Pereitą va
sarą išėjęs ant kiemo su liže 
mosikavo sakydamas, kad 
kylantį debesį perskirs per 
pusę. Nors didelė kaimo da
lis piktinasi tokiais tamsuo
lių įsitikinimais, bet yra ir 
pritariančių. Šiomis dieno
mis keliatas apylinkės gy
ventojų atvažiavo pas jį 
dantų užkalbėti. Jis tai da
ryti mielai sutinka net pasi
didžiuodamas.

Daugų valsčius randasi 
Dzūkijoj.

vieniems

(Peckus apvogė banką. Jau 
tuomet jokiu budu neįsten- 

! giau patikėti. Pagaliau grįž
tu Kaunan, ateina pas mane 
Peckus jau iš kalėjimo už 
užstatą paleistas.

Geras žmogus uždėjo už 
j jį užstatą, nes gerai žinojo, 
. kad jis nekaltai suimtas.

Bet išėjęs iš kalėjimo Pec
kus neturėjo iš ko gyventi su 
savo šeimyna, kas irgi liudi
jo, kad banko jis neapvogė. 
Grąžinau jam skolą, dargi 
su kaupu. Tai Peckus, tarp 
kitko, būdamas iki fanatiz
mo religingas, už pusę tų pi
nigų užpirko mišias prie šv. 
Antano, kad jis padėtų su
rasti vagį. Jieškojo šv. Anta
nas drauge su Peckum va
gies, ’ bet nesurado. Paga
liau, jis nupirko apie 40 žva
kių vienam Kauno rabinui, 
kad šis sinagogoje degintų 
ir šauktųsi Dievo pagalbos, 
jog tikrasis vagis atsirastų.

Tiesa, vagis buvo sugau
tas. Tai buvo taip pat labai 
dievobaimingas, Didžpetris, 
kuris dagi šveicorium baž
nyčioj tarnaudavo. Bet su
gavo jį ne rabinas, ir nė'šv.t 
Antanas, o kriminalinė pąli- 
cija.

PAŽANGUS SĄVAITRASTIS 
ARGENTINOS LIETUVIŲ

BALSAS
I U. S. A. metams kainuoja 51.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.” Adresas:

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

Buenos Aires, Argentina.

kur kitur prisiglausti...

DAUG PABĖGĖLIŲ IR 
KRETINGOJE.

Pirmiausia iš Klaipėdos 
pradėjo persikraustyti žy
dai. Paskui lietuviai, lietu
viškų įstaigų tarnautojai, į- 
monių darbininkai ir kiti. 
Kretinga šiuo metu perpil
dyta. Taip pat perpildyta 
pabėgėliais Palanga ir kiti 
apylinkės miesteliai. Įvairus 
daiktai ir baldai, nesant lai
svų butų, sukrauti kai kur 
pašiūrėse ir ant kiemų.

PAŽANGIEJI AMERIKOSLIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES- 
TIS. JUS GALITE JIEMS JAME DAUG PADĖTI.

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

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

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

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

“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.
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I kad tikras vagis sugautas, ir 
j atbėgęs pas mane pusdienį 
i verkė iš džiaugsmo ir dar 
'išprašė penkis litus ir juos 
nežinia kuriam šventajam 

I vėl paaukojo.
i Taigi išrodė, kad Peckus, 
kaip nekaltas žmogus, da
bar bus jau išteisintas, ypač 

-kad paskutiniai litai buvo iš- 
■ aukoti visokiems šventiems 
į ir net žydų rabinui.

Bet štai ką dabar apsiver
kusi Peckaus žmona pasa- 

jkoja:
I —Advokatui neturėjom 
iš ko sumokei, bet jis matyt 
labai geras žmogus, ir be di
delio atlyginimo sutiko ma
no vyrą ginti ir išteisinti. O 
štai kas pasidarė: nuteisė jį 
lygiom su Didžpetriu,—vei- 

il:ė nelaiminga moteris.
Gaila buvo žiūrėti i tą ne

laimingą moterį, kuri taip
laukė šventųjų pagalbos, vi
sai nežinodama, kad medi
niai ir moliniai stabai nie
kam jokios pagalbos suteik
ti negali, vistiek kad ir 
.“šventais” jie vadinami.

ŪKININKAI DOMISI PO
LITIKA.

Esant neramiai Europos 
padangei ir pasikeitus vy
riausybei kaimuose sklinda
visokių gandų. Patekę į Aly
tų ūkininkai skuba į kioskus 
laikraščių, bet laikraščiai 
dažniausiai iš vakaro būva 
išgraibstyti, tai teiraujas 
vienas pas kitą, o ypač pas 
miesčionis. Turgų dienomis 
“Lietuvos Žinių” atstovybę 
aplanko keliasdešimts, o 
kartais ir apie 100 ūkininkų 
pasiskaityti laikraščių.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintiš 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.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptij 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
a dmln istracl jon nevėliau PANEDE- 
LIO VAKARO. Siunčiant per pa§- 
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numer| nespėjama patal
pinu

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

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

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
šlmir^Ą'.kąina 2c. už žodi. Stambes- 
nėm rakftjn inhtgal vis—15c. extra.

i .*«’ V 1 j
“Keleivio” prępumeratorlams už 

pajleškojimus glmlnlil Icjfraugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajitSko- 
Jlmo kaina 50c. ' a

Norint pajieškot sų ( paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Jr klaust 
kainos.

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

i
S

K a a

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 rusiu eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
- t Audimo apdarais $1.25.

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

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

I

E



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, 50. BOSTON No. 18. . Gegužės 3 d., 1939 m.

Vietines Žinios
SOCIALISTAI GRAŽIAI 

PAMINĖJO PIRMĄ
)■ GEGUŽĖS.

SLA 176 kuopos bankietas.

Lietuviai stato “Fausto” 
operą.

Šios pėtnyčios vakarą, 5 j 
gegužės, South Bostono 
High School auditorijoj, kur! 
yra 1,200 sėdynių, bus sta
toma “Fausto” opera. Dai
nininkus ir artistus pristato 
WPA. Tūli jų yra garsus ar-i 
tįstai, dainavę net Paryžiaus 
operoj. “Faustas” bus stato
mas anglų kalboj iriameri- 
konai artistai jį vaidins, bet 
jo pastatymu South Bosto
ne lupinasi Lietuvių Moterų 
Ratelis, federalinės valdžios 
operos kompanijai pade- ’ 
dant. Prasidės 8 valanda1

Bostone namai moka aukš
čiausius mokesčius.

Boston Municipal Re
search Bureau surinko ži
nias iš visų Jungtinių Valsti
jų miestų ir parodė, kad nie
kur kitur šioje šalyje namų 
savininkai nemoka tokių di
delių mokesčių, kaip Bosto
ne, kurį valdo airių politi
kieriai.

Cirko akrobatė nukrito nuo 
40 pėdų aukštumos.

Boston Garden patalpoj 
šį panedėlį cirko vaidinimo 
metu įvyko šiurpi nelaime. 
Akrobatė Fritzi Bartoni, 
lėkdama oru atbula iš vie
nos trapecijos į kitą, nepa
taikė kojomis už tos trape- 

tcijos užsikabinti ir nukrito 
gas pakėlė užtvarą ir davė nuo 40 pėdų aukštumos į

Traukinys sudaužė mokyk
los busą su vaikais.

Netoli nuo Bostono, West 
Concorde, pereitą ketvergą 
buvo baisus atsitikimas. Mo
kyklos busas vakare vežė 
namo vaikus. Reikėjo va
žiuot skersai geležinkelį,OC41 Cį U 1 U Zj 11 1IVC 1 I ,

Sandanecių patalpoj pe- kuriuo tuo tarpu bėgo trau- 
reito nedėldienio vakarą bu- kįnys> jam prabėgus, šar
vo suruoštas SLA 176 kuo- nr'--,= ----- -- J -1

A. J. N AM AUSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Jamaica Plain, Mau.
Rrs. Tel. Jamaica 1028-M.

Klaipėdos pabėgėliams 
sudėjo $20.45. > '

Pereitą nedėldienį South 
Bostono lietuvių salėj so
cialistai minėjo Pirmą Ge
gužės, tarptautinę darbinin
kų šventę. Salė prisirinko 
pilna publikos. Pirmininka
vo dig. V. Aniesta. Progra
ma prasidėjo dainomis ir 
muzika. D-ro Basanavičiaus 
Kliubo vyrų grupė padaina-

■ vo, o Longino Buinio orkest
rą pagrkžė. Apie Pii mos 
Gegužės reikšmę ir darbi
ninkų judėjimą kalbėj'o 
“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas ir adv. Bago
čius. Kalbėtojai užsiminė ir 
apie Lietuvą, apie Klaipė
dos praradimą. Nurodė, ko-

• kįoj padėty dabar atsidūrė 
Klaipėdos pabėgėliai. Pa
dalyta rinkliava tų pabė- 
fiel|iŲ a'1; p“bl*ka^u'!naitiš, a.' Cižauskas,’A.‘Na-' 
v..—- h------ -------- - -v- inaKSy b. jaKuoausKas ir ~~jr r.- - -—r-—--r
gocius pranešę savo kalboj, gtrur^gkis. po '5qc _  A šitokiu policijos ir skebu'
lead jo paragintas SLA cent- r<ijnpa p.V. Skepenienė, p.’! žvėriškumu, darbininkai' 
ras paskyręs Klaipėdos pa- M KirWauskiene S. Naį. PUoĮeautomobiliusir akme- 
Wehams net $300.00 ir jis dži j. Vaitkus, p. A "imls 2sdau?e ,^nfus- 
pats nuo savęs aukavęs $25, Sarafinienė> jaunasis S. Sa- Tuomet .policija pradėjo Įaz- 
t&m pačiam tikslui. rafinas ir J Martin domis mušti streikierius.

j Susirinkimas užsjbaigė ‘ ‘ ' A 1_ 17 ~A-—- ------
dainomis. Nuotaika buvo ki
biai gera. Po prakalbų žmo
nes kalbėjosi: “Tai matai, i 
kjaip neteisingai tautininkai 
šineižia socialistus, buk šie 
naekd Lietuvai neduoda. So
cialistai net ir‘savo šventę 
švęsdami Lietuvos

pos bankietas,- Pr\si" busui ženklą, kad važiuotų J cirko vidurį, apie kurį sėdė-
nnko gana gražių žmonių. Bet kaip tik busas pradėjo ‘
Adv. Bagočius pasakė pra
kalbą ir paragino ----- per geležinkelį važiuot, iš

_ . svečius kjtos pusės pasirodė antras 
sumesti aukų Klaipėdos pa- į traukinys. Jis smogė į busą 
bėgėliams. Sumesta apie jr nunešė visą jo priešakį. 
$18. Bet kalbėtojas paste- Bušo motormanas tapo už- 
bejo, kad reikėtų dadgiau. muštas ir 16 vaikų buvo su
sako, socialistai niekados žeista, nes busas apsivertė 
„ ratais aukštyn ir atsimušė įsavo patriotizmu nesigiria, ra[aiS 

jo šiandien popiet sumetė i stulpą.
■ Klaipėdos pabėgėliams dau-| " __________
giau kaip $20, taigi čią susi- Streikierių muštynės su po- 
rinkę patriotai turėtų sume- ..... - - 
sti daugiau. Padaryta antrai 
rinkliava, ir suma naano-nd 
Po $2 aukavo šie svečiai.
K. Vileišis ir M. Kemzūra; 
po $1.50—V. Jankus, C. Va- 
langevičius, G. Stukas, T 
Grevis, F. Bagočius ir C. 
Mockus; po $1—A. Ašmen- 

jskas, J. Remutis, p. M. Jakš- 
itiehė, J. Jakštas, V. Lauri- i A Z N ■ . * v ! 1 — . 4-^ A l

licija ir skebais.
Everette streikuoja vie-

jo 16,000 žiūrovų. P-le Bar
toni sunkiai susižeidė ir tuo- 
jaus buvo nugabenta ligo
ninėn. Ji yra kilusi iš Vienos 
ir Europoje labai plačiai pa
garsėjusi kaip puikiausia 
akrobatė. Amerikoj ji pasi
rodė dabar pirmu kartu ir iš 
karto įvyko nelaimė. Pa
prastai, oro akrobatai ištem
pia tinklus apačioje, kad ap
sisaugojus nuo nelaimingų 
atsitikimų; bet Fritzi Barto
ni buvo taip įpratus prie ši-

Radio Programa.
Šeštadieny, Gegužės 

radio programa per 
W0RL nuo 
dainininkė

6 d. 
stotį 
(1)8:00 ryte: 

ir smuikininkė
Ona Baltrus iš So. Bostono; j vakaro. 
(2) žinios; (3) radio kon-1

‘ ėin IvoAiui • nos aliejaus įmonės darbi-, to darbo, kad tinklų nevar- 
1 Trinkai. Šį panedėlį policija į toda-yo, todėl ji nukrito tie- 
atlydėjo kelis automobilius šiai žemėn.

iskebų streikui laužyt. Pikie- 
g’j tai užstojo jiems kelią. Ske-____ ___ ____ Walthamo apylinkėj šį pa

lių automobiliai su policija liedėlį užsidegė sausa pievų 
leidosi tiesiai per streikuo- žo'ė. Ugniagesiai buvo su- 
jančius darbininkus ir ke- šaukti iš 4 aplinkinių mies- 
liatą jų parmušė žemėn, kailelių.

Ant Revere Beach penk
tadienį susikūlė ir nusirito 
nuo kelio du automobiliai. 

; Buvo sužeisti 6 žmonės.

° mA Ir a i naius, a. cizausKas, a. i\a- , s . imete $20.45. AdvoKa as Bą- mak s jakubauskas ir Jkuiiuos suzeide. Pasipiktinę 
(rnpnm .nrnnftco ctiva L-u hm ~\ . cirnkin nomine ir ckahn’

Iš viso musų draugai su- 
aukavo $27.10.

J. V. Martin, rašt.

Kubiliuno Radio Programa.
Gegužės 7-tą, nedėlioj iš 

stoties WMEX, 1500 k.,'pra-
Pro-švęsdami Lietuvos neuž- ridės kaip 10:45 ryto. . 

miršta. Pamatysim, kiek da- gramoj dalyvaus d-ras Ro- 
bjar dups tautininkai Klai- bertas Audickas, .Eleną Žu- 
pedds pabėgėliais.” kauskaitė, IghUs Kubilįųnas

į Po $1.00 aukavo: Z. Bal- ir Al Stevens orkestrą. ■ .. 
nas, F. Zarveckaš, j. Jan- -------------- ’
li'jauskaŠ.-^Jpaura, N> Januš- PABRANGS, 8 GEGUŽĖS.
ka, S. Berželis ir Anelė Luc- 
kuvienė; do 50 centų auka
vo: V. Gedvilas. J. Aidukas; 
V., Aniesta, P. Brazaitis, F. 
Ramanauskienė, P. Čiapai, 
V. Gegužis, A. Jurčius ir J. 
Mickevičia; po 25 centus— 
O. Gegužienė, E. Ketvirtie- 
nė ir V. Januša. Kartu su 
smulkesniais—$20.45.

Politikieriai nori sau po 
$2,00U už vakacijas.

į Massachusetts legislatura 
nutarė turėti tik vieną sesiją 
per du metu. Dabar legisla- 
turiai nariai gauna po 
$2,000 algos už sesiją, ir 
priedo kelionės lėšoms. Ka-, 
daugi antrais metais sesijos! 
nebus, tai tie ponai sumanė 
pakelti sau algą iki $4,000 
už vieną sesiją. Kitaip sa
kant, jie nori pasiimti iš val
stijos iždo po $2,000 vaka- 
cijonis. Piliečiai pakėlė di-1 
delį protestą prieš šilą be
gėdišką iždo plėšimą. Šią 
sąvaitę legislature j žada bū
ti daug triukšmo, kuomet 
politikieriai mėgins šitą su
manymą pravesti.

Frigidare šaldytuvai, pa
brangs 8 gegužės. Visi žino, kad 
jie vieni iš geriausių, mažiausia 
elektros vartoja, turi įrengimus 
kad maistas nesuvysta, visad 
laikos šviežiu. Galit gaut net 30 
mėnesių išmokėjimui. Tik šią 
sąvaitę. Kitą sąvaitę jau bus 
brangesni. Taigi paskubėkit įsi
gyt kol da nepabrango.

Roland Ketvirtis & Co. 
322 Broadway. SOU 4649.

Komunistai turėjo bankietą. R
Pereito nedėldienio vaka- S 

rą Piliečių Kliubo salėj, prie S 
376 Broadway, buvo su-į S 
rengtas komunistų bankie- į S 4-— c.vtas. Susirinko dailus būrelis 
žmonių ir vakaras buvo ga
na jaukus.

Sudege 300 vištų.k . vWatertowne pereitą ne- 
ęlėldienį sudegė vieno pilie- R 
čio vištininkas su 300 vištų. R 
Atvykę ugniagesiai 1,500 R 
vištų ir vieną karvę išgel- R
Atvykę ugniagesiai

bėjo.
Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

: RROADWAY
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes spccializuojam Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui pristetom ii.i 20 mylių. 

Savininkai A. LALDEmKAS.

Su. Ljcoic.il,

Ant gąlo 5 jų areštavo ir nu
sivežė. •

I 'Simanavičių sidabrinis
■ jubilėjus.

Pereitą subatvakarį Lietu
vių Žinyčios salėj buvo su
ruoštas pokilis Dominiko ir 
Marcelės Simanavičių vedy- ' 
bu 25 metų sukakčiai pami- ! 
nėti. Simahavičitis-.yra išbu- I 
vęs daugiaū’ kaip 15 metų ! 
Žinyčios iždininku ir per jo J 
ran’kds perėjo tūkstančiai: Į 
dolerių pinigų. : • Abudu Si- ! 
manavičiai yra pažangus 
žmonės, remia progresyvią I 
spaudą ir kiekvieną naudin- ♦ 
gą visuomeninį darbą. Jiedu j 
turi gražiai išauklėtą porą j 
sūnų ir vieną dukrelę, ku- j 
riems pasirūpino duoti ir j 
aukštesnio mokslo. Susirin- j 
kę svečiai smagiai su jubi- !_ 
liatais,pasilinksmino ir su
dėjo jiems gražių linkėjimų.

Rep.

DORCHESTERY
Geras kampinis lotas, 11,500 ketur

kampių pėdų prie Adams ir King st. 
Bušai sustoja. Stuba 15 ruimų, gali
ma pėrtaisyt į 2 ar 3 šeimynas. Par
siduoda pigiau už apiprekiuotą mo
kestį. Kreipkitės: MR. OLIVER, 

3S Arlington št, Cambridge
Tel. TRO 3'581

TAUPYKI! LAIKĄ IR PINIGUS
STABI LITY^

Depozitus sudekit Paštu
Depozitai apdrausti Massachusetts Valsti
jos įstatais, Skyrius 43, 1931 m. Įstatymu 
ir jų pataisymai.

Taupykite Paštu Dabar. Patogu. 
Slapta. Parašykit Norint Smulkmenų.

BOSTON ~T£D

SAVINGS BANK
1365-1375 Washington Street, Boston, Mass.

SAVINGS BANKO GYVASTIES APDRAUDA

Pas mus tikrai |
v

Gausite!
Mes vieninteliai lietuviai Bostone, kurie turini Hamilton, 
Bulovą ir Gruen Laikroddžius didžiausiame pasirinkime. 
Tuojaus papirkit ir kol jūsų sūnūs ar dukrelė užbaigs 
mokslą, jus galėsit
ZENITH RADIOS,
WR1TERIAI vieni
lengvom išlygom.

Duodam ir ant išmokėjimo. Š
Taisome, mainom ir perdirbant laikrodžius* žiedus ir aki- R 
nius iš senų į vėliausią madą pigiai ir gerai. R

lengvai išmokėt.
UNDERWOOD IR CORONA TYPE- 
iš geriausių, ir pas mus jus gausįte

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

Tel SOUth Boston 4649 S
Q 8

(2) žinios; 
testas.

Gegužės 7, sekmadieny, 
radio programa per tų pačią 
stotį nuo 9:30 ryto bus se
kanti: (1) Liet. Radio Korp. 
smuikų kvartetas; (2) dai
nininkai Sabaliauskas ir VI. 
Tumanis iš Worcesterio.

St. Minkus.

, Cigarų dirbtuvėj prie At
lantic avė. šį panedėlį pasi
korė darbininkas Carroll, 
kuiis buvo išdirbęs tenai 
jau 30 metų.

NAMU SAVININKAMS 
SVARBI ŽINIA.

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

B. F. KUBILIUS, Vedėjas.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ A L 
(Injured 
Movers)

Perkrausiu in 
čia pat ir į to
limas vietas.

saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY, ’

' SO. BOSTON, M .ASS.
Tel. SOUth Boston 4618

DIDŽIULĖ OPERA

' M I
AM. Dambrauskas

Karpenteris, Pentorius
Ablenai taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.'
Turint bile darbą prie Namo 

pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

371 SILVER STREET, 
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Telefoną* 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
Velandoa- nuo 2 iki 4 po pietą, 

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

LAWRENCE. MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
G lod ienes-Curry

LIETUVE DENTIST*
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdol.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4S7O.

5 GEGUŽESMAY, 
Petnyčioje. prasidės lygiai nuo 8 vakarei 
SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL 1 f j 

AUDITORIJOJ
THOMAS PARK SOUTH BOSTONE

Vadovaujamų rolių aktoriai bus kostiumuose - 
ir gražios scenerijos.

Isp‘»nieleionalvn!?s -apio 200 profesionališkų artistų. Choras iš 
P , 7 ypatų ,r 75 simfonijos orkestrą.

iikietai- SI i n --. .. , ■ •i’1-1". < >C, .>.>c. Vaikams 25c.
‘ ‘lOO Dorclmstcr^^t^h ^is e 'sI \ 322 Uroadway’

n .. 1 .. 11 lb st., South Bostone.
e ),ia a eclerale Operos Grupė ir Moterų Ratelis.

12
5,
9.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr. Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 12 
ir susitariu.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžiau šviesą; Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu 'Akiniua.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

Gaukit Pilną Jūsų Pinigų Vertę

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 23 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Prašykit

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

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

447 Broadway, So. Boston. Maas.

SAUGOKITĖS
UŽVADAVUS)
YPATINGAS PICKWICK 

ėliaus SKONIS TAI 
JŪSŲ APSAUGA-

JEIGU 1-lUl.ElSTAS JUJIS 
ĖLIUS NETURI 'IO SKO 
NIO—-TAI NE PICKW1C K.

REIKALAUKIT kad -lys 
pardavėjas duoių 

JUMS PICKWICK’.

ir patikrinkit kad
PICKWICK ELIŲ

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

jums duoda!

Iš KRANO
PARODYK J KRANĄ

BONKOMIS
12 ancų ir pilnom kvortom

Brewed by hafeenrepfpp 7—— - - •——------—-------- -J
* <o, Inc, Boston Mass., Brewers Since 1870,

Telephone 

south 
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai PiRios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic BreKais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TRUKUS VISOKIU 

IšDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

Ljcoic.il

