
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur..................  $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................. $1.25
Kanadoje ii- kitur už Suvienytų

Valstijų .................................. $1.50
Apskelbimų kainų kluaskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and about 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 19 Keleivio Telefonas 
SOUth Boaton 3071

THE TRAVELER—-------------------------- —LITHUANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, MAY-GEGUŽĖS 10 D., 1939 M.

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3. 1879

Vokiečiai Bando Ištraukt 
Rusiją iš Anglijos Bloko
HITLERIS SIŪLO STALL tiją jau neitų. Tuo bildu 

Lenkija netektų paramos, 
butų izoliuota ir turėtu pa
siduoti nacių reikalavi
mams be mūšio.

Ar visa tai išsipildys, da 
peranksti spėti, bet tokie 
planai Berlyne jau esą da
romi.

NUI SUTARTĮ.
Lenkija tuomet busianti 
izoliuota ir turėsianti pasi
duoti naciams be mūšio.
Dalykai Europoje keičia

si taip greitai, kaip vaizdai 
kaleidoskope. Štai, peieitą 
sąvaitę Londonas paskelbė, 
kad Anglijos valdžia jau 
sutikusi priimti Sovietų pla
ną steigti Francuzijos-Rusi- 
jos karo sąjungą taikai Eu
ropoje saugot. Vyriausis tos 
sąjungos tikslas buvo ap
saugoti Lenkiją ir Rumuni
ją nuo galimo Vokietijos 
užpuolimo, šituo pasirem
damas, Lenkijos užsienio 
ministeris Bekas atmetė 
Vokietijos reikalavimus 
grąžinti jai Dancigą.

Bet šią sąvaitę jau skel
biami visai kitokie dalykai. 
Chamberlainas Anglijos 
parlamente šį panedėlį jau 
padarė Lenkijai pasiūlymą, 
kad ji mėgintų su Hitleriu 
susitarti geruoju, o jeigu 
norėtų tarpininkų, tai jis 
galėsiąs ir patarpininkauti. 
Kai kas tuojaus padarė iš to

Italija Ruošiasi
“Sparčiam Karui/’
Italijos karo ministeris 

padavė fašistų seimui rei
kalavimą, kad šis paskirtų 
ginklams 3,427,541,000 li
rų, kas Amerikos pinigais 
reiškia $171,000,000. Tai’ 
yra apie 85 milionai dolerių 
daugiau, negu pereitais me
tais buvo paskirta Italijos 
ginklams. Karo ministeris 
aiškino fašistų seimui, kad 
Italija turi but pasiruošus 
“sparčiam karui.” Ji turi 
but taip apsiginklavusi, kad 
galėtų greitai savo priešą 
sumušti ir “laimėti perga
lę.” Prie orlaivių statybos 
Italijoj dabar dirbą 60,000 
žmonių ir per metus Italija 
galinti pastatyti kelis tuks-

; orlaivių. Ispanija
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išvadų, kad Chamberlainas j tančius 
taikos! parduoti Hitleriui buvusi geras bandymo lau- 
Lėnkiją, kaip jis pardavė 
Čekoslovakiją.

Kai darbiečių lyderis 
Attlee paklausė Chamber- 
lainą, ką jis daro su Sovie
tų Rusija, tai Chamberlai
nas atsakė: “Mes darom 
pastangų gauti Rusijos pa
ramą musų vedamai politi
kai.” Taigi pasirodo, kad 
Rusijos plano steigti karo 
sąjungą prieš fašistus 
Chamberlainas nėra priė
męs. Jis nori, kad Rusija 
pritartų jo politikai, o ne at
bulai.

Tuo pačiu laiku “New 
York Times” koresponden
tas Tolischus praneša iš 
Berlyno, kad Vokietijos 
diplomatai nutarė šitokia 
padėtimi pasinaudoti ir iš
traukti Sovietų Rusiją iš 
Anglijos planuojamo blo
ko. Hitjeris esąs jau nusi
statęs siūlyti Stalinui ne
puolimo sutartį. Beirlyne 
esą manoma, kad jeigu Ru
sija bus užtikrinta, kad Vo
kietija jos nepuls, tai į Ang
lijos bloką ji visai nesidės, 
nes Sovietų vadai nepasiti
ki nei Chamberlainu, nei 
Francuzijos premjeru Da- 
ladje. Tiesą pasakius, Rusi
ja net bijanti tų veidmai
nių, kad jie galį įtraukti ją į 
karą su Vokietija ir palikti 
ją vieną.

Nėra jokia paslaptis, sa
ko “N. Y. Times” korespon
dentas, kad šitokiai nepuo
limo sutarčiai su Vokietija 
rusai yra visai palankus ir 
jau ne sykį patys yra darę 
žingsnių su vokiečiais susi
tarti. Da ir šių metų vasario 
mėnesį Maskva dariusi to
kių pastangų.

Tiesa, vokiečiai nekalbą 
apie kokią nors “sąjungą” 
su Sovietais. Bet jie esą tos 
nuomonės, kad sunormuoti 
santikius su Sovietų Rusija 
galima ir reikia, nes dabar 
tie santikiai nenormalus. 
Padarius nepuolimo sutartį, 
Rusija butų “neitralizuota” 
ir kilus karui ji prieš Vokie-

kas Italijos orlaiviams. Il
tie bandymai parodę, jkad 
italų orlaiviai yra geriausi. 
Jie tenai numušę ir sunaiki
nę 250 Amerikos “eurtissų” 
ir 57 “martinus.”

Bet Curtiss orlaivių kom
panija Amerikoj sako, kad 
tas fašistas meluoja, nes ji 
nėra pardavusi Ispanijon 
nei vieno savo lėktuvo ir jų 
tenai visai nebuvo.

Japonai Uždegė 
Čunkino Miestą.

Žinios iš Kinijos sako, 
kad pereitos sąvaitės pabai
goj japonų karo orlaiviai 
per tris dienas bombardavo 
Čunkino (Chungking) mie
stą, kuris stovi prie Yangtze 
upės, už 1370 mylių aukš
tyn nuo Šanchajaus. Bom
bos buvo mėtomos daugiau
sia uždegamosios, todėl me
diniai miesto namai < tuo- 
jaus pradėjo liepsnoti. Ka
dangi gesinti nebuvo kaip, 
tai visi žmonės pradėjo iš 
miesto bėgti, palikdami jj 
liepsnų malonei. Apie 2,000 
žmonių buvę užmušta.

Frankas Reikalauja 
Aukso iš Francu

zijos.
O franeuzai reikalauja, kad 
jis užmokėtų jiems už pa

bėgėlių maitinimą.
Francuzijos valdžia, no- 

ėdama patraukti savo pu- 
5ėn Ispanijos fašistus, pri
pažino jų valdžią, padarė 
daug visokių nusileidimų ir 
prižadėjo sugrąžinti visus 
turtus, kuriuos karo metu 
respublikos gynėjai buvo 
iškėlė saugion vieton,- bet iš 
Franko negavo mainais nie
ko. išskyrus tuščią “drau
giškumo” žodi. Dabar 
Frankas pareikalavo, kad 
Francuzija atiduotų jam 
$200,000,000 vertės aukso, 
kuri Ispanijos bankas buvo 
iškėlęs Paryžiun. Franeu
zai apsižiūrėjo, kad jau ke
linta mėnesį jie maitina ke
lis šimtus tūkstančių Ispani
jos pabėgėlių, todėl parei
kalavo, kad Frankas jiems 
atlygintų užtai. Bet Fran
kas atsisako ir pradėjo jau 
grąžinti nutrauksiąs “drau
giškus santikius,” jeigu 
Francuzijos valdžia tuojaus 
jam šito aukso nesugrą
žins. Kuo tas ginčas pasi
baigs, da nežinia.

BURMOS SIENA UŽVER
STA KINIEČIU GIN

KLAIS.
Amerikos laikraščių ko

respondentai praneša, kad 
Burmos-Kinijos pasieny e- 
są tūkstančiai tonų ginklų 
ir amunicijos kiniečių armi
jai. Kiniečiai vežasi šitą 
medžiagą samdytais auto
mobiliais, kurie kas diena 
paima apie 40 tonų. Dabar 
jau kiniečiai nusipirkę A- 
merikoj už $25,000,000 tro- 
,kų, tai transportacija ei
sianti greičiau. Amunicija 
ir ginklai esą gaminti Rusi
joj. Sovietai pristatą dau
giausia šautuvų, kulkasvai- 
džių ir lengvųjų kanuolių— 
tai vis ginklai, kurių dau
giausia reikalauja partiza
nai.

CHAMBERLAINAS NO
RĖJĘS “GARBINGAI 

ŽŪTI.”
Vienas Amerikos laik

raščių korespondentas iš 
Paryžiaus rašo: jeigu 
Chamberlainas dabar pasi
darė kiek palankesnis So
vietų Rusijai, tai ačiū tik 
tam, kad jį prie to privedė 
franeuzai. Kaip jau parodė 
Miuncheną konferencija, 
pirma Anglijos reakcinin
kai buvę nusistatę taip: 
“Verčiau patiems pralaimė
ti ir garbingai žūti, negu su 
Sovietų pagalba karą lai
mėti.”
ESTIJA IR LATVIJA PA

SIRAŠĖ SUTARTI SU
HITLERIU. '

Žinios sako, kad sekda
mos Lietuvos pavyzdžiu, 
Estija ir Latvija pasirašė su 
Vokietija “nepuolimo su- 

Tu sutarčių tikslas

VENGRIJA IŠVYSIANTI 
300,000 ŽYDŲ-

Vengrijoj pereitą sąvaitę 
buvo išleistas įstatymas, ku
riuo draudžiama žydams 
verstis bizniu ir profesija. 
Tas paliesiąs apie 750,000 
žydų. Be to, apie 300,000 
žydų busią visai iš Vengri
jos išvyta. Mat, Vengrija 
seka Vokietijos fašistų pė
domis.
AMERIKA ĮSILE1SIANTI jtarti ’’
20,000 VOKIETIJOS PA- les^s toks’ ka(! ^?s valstybes

BĖGĖLIŲ. . .............
Jungtinė Kongreso komi- • 

sija imigracijos reikalams J 
nutarė rekomentuoti Kon-1 
gresui, kad į Jungtines Vai-1 
stijas butų įleista 20,000 ____ o
Vokietijos pabėgėlių vaikų, pereitą nedėldienį kilo dide- 
nesenesnių kaip 14 metų, lis miško gaisras. Mišku už- 
Tuo pasinaudos daugiausia vaizdą mano, kad miškas 
žydų vaikai. buvo padegtas tyčia.

nepadėtų nei Rusijai, nei 
Lenkijai, jeigu šios įsiveltų 

karą su Vokietija.
DEGA MICHIGANO 

MIŠKAS.
Michigano šiaurės rytuose

Anglai Siūlo Ru- Banditai Privertė
sums Kitokią Su

tartį.
Chamberlainas atsisako 

ginti Lietuvą, Latviją 
ir Estiją.

Pereitą sąvaitę Londo
nas buvo paskelbęs svietui, 
kad Anglija jau priėmusi 
Sovietų Rusijos planą trily- 
jei sąjungai. Sovietų planas 
yra toks: Anglija, Rusija ir 
Francuzija sudaro trylipę 
apsigynimo karo sąjungą. 
Jeigu nors viena iš tų šalių 
bus užpulta, tai kitos dvi 
turi eit jai į pagalbą. Be to, 
visos trys turi garantuoti 
apsaugą visoms Rusijos 
kaimynėms valstybėlėms, 
pradedant nuo Suomijos 
iki Juodos Juros. Į šitą skai
čių įneina Lietuva, Latvija, 
Estija ir kitos. Dabar gi pa
sirodo, kad šitam Sovietų 
planui buvo pritaręs tik 
Anglijos užsienio ministe
ris, bet Chamberlainas jam 
pasipriešino. Jis nesutinka 
ginti Pabaltijo valstybėlės 
ir nesutinka eiti į pagalbą 
Sovietų Rusijai* jeigu ją 
kas užpultų. Ir jis nenori 
daryti su Rusija jokios karo 
sąjungos, nes tai galėtų ne
patikti fašistams, su kuriais 
Chamberlainas nori turėti
gerus santikius. Todėl jis 
įsakė Anglijos ambasado
riui Maskvoje pasiūlyt So
vietams kitokią sutartį. Sa
koma, kad šita sutartis at
meta Pabaltijo valstybių 
gynimą, o reikalauja Sovie
tų pagalbos tik Lenkijai ir 
Rumunijai. Žinoma, Sovie
tai tokį pasiūlymą atmes.

Fašistai Grūmoja 
Prof. Benešui.

Port Wayne mieste, In
dianos valstijoj, skautų or-
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Daktarą Išplauti 
Kulipką.

Pereitą sąvaitę Chicagos 
banditai užpuolė vieną sa- 
liuną ir įvyko susišaudy
mas, per kurį banditai pa-1 
šovė du policmanu ir užmu
šė vieną civilį žmogų. Bet! 
bėgant vienam banditui irgi 
buvo įvaryta kulipka į sė-1 
dyne. Jo sėbrai tuomet nu
važiavo pas daktarą S. 
Hischfeldą ir pasakė, kad 
jis reikalingas prie ligonio.' 
Kai daktaras atsisėdo ju 
automobiliun, jie nuvežė jį 
kur buvo sužeistas jų sėb
ras ir atstatę revolverius 
liepė jam išpiauti iš sėdy
nės kulipką. Daktaras pa-, 
darė tai skustuvėliu. Sužei- į 
stas plėšikas išlupo kulipką l 
iš jo ranku ir įsidėjo į savo 
kišenių, sakydamas: “Aš ją 
įvarysiu tam rupūžei, kuris 
mane šovė.”

i Daktaras pranešė apie 
tai policijai. Banditai jam 
buvo pasakę, kad jeigu jis 
niekam apie tai nesakysiąs, 
tai jie nusiusią jam laiške 
$250.

—
RUSIJOJ ŠAUKIAMAS 

PARLAMENTAS.
Iš Maskvos pranešama,

ganizacija pasikvietė kal
bėti Chicagos universiteto 
profesorių Benešą, buvusį 
Čekoslovakijos prezidentą, 
kuris savo kalbose aštriai 
kritikuoja fašistus. Skautai 
tuojaus gavo daugybę grū
mojančių laiškų, kad jie 
gailėsis, jeigu jie leis Bene
šui kalbėti. Manoma, kad 
tuos gTąsinimus rašė vokie
čiai fašistai. Skautai šitų fa
šistų grūmojimų nenusigan
do, tačiau policija saugojo, 
kad kas kalbėtoja neužpul
tų.

Sako, Kad Sovietų Rusija 
Ruošiasi Užimti Lietuvą
Kodėl Buvo Pašalin

tas Litvinovas?
Pereitą sąvaitę pasaulis 

nustebo išgirdęs iš Maskvos 
žinią, kad Maksimas Litvi
novas, kuris per 20 metų su- 
viršum vedė Sovietų užsie
nio politiką, netikėtai tapo 
pašalintas, o jo vieton pa
skirtas Viačeslavas Moloto
vas, Sovietų premjeras. Tie
sa, Maskva sako, kad Litvi
novas buvo paliuosuotas 
jam pačiam to prašant, bet 
ne visi tam tiki. “New York 
Times” korespondentas Au
gur spėja, kad Litvinovo 
pašalinimo pareikalavusi 
Raudonosios Armijos vado
vybė. Vorošilovas ir kiti ru
sų armijos vadai pasiprieši
nę Litvinovo prižadams 
duoti Lenkijai ir Rumunijai 
pagalbą, jeigu jas užpultų 
vokiečiai. Sovietų karinin
kai esą daug palankesni vo
kiečiams, negu lenkams. Jie 
nekuomet nedovanotų len
kams už 1920 metų karą

kad 25 gegužės yra šaukia
mas vyriausio Rusijos so
vieto (parlamento) susirin
kimas. Jis svarstysiąs tarp
tautinę padėtį ir Rusijos 
apsigynimą.

ANGLIJOS KARALIUS 
ATVYKSTA AMERIKON.

Pereitą subatą Anglijos 
karalius Jurgis su savo Elz
bieta išplaukė Amerikon. 
Kanadą jis pasieksiąs 15 
gegužės. Žada atsilankyti 
ir Washingtone pas Roose- 
veltą apie 8 birželio.

prieš Sovietus. Ir raudonoji 
armija niekados nesutiktų 
eit lenkų ginti. Sovietų ka
riškiai mano, kad Litvino
vas buvo perdaug pasida
vęs francuzų-anglų intakai 
ir žadėjo buržuazinėms val
stybėms pagalbą, tuo tarpu 
kai Rusijos Rytai buvo visai 
užmiršti. Nei Anglija, nei 
Francuzija nežadėjo Sovie
tams jokios pagalbos nuo 
Japonijos. Vienu žodžiu, 

j Litvinovo politika Sovietų 
j Rusijai buvusi kenksminga 
(ir todėl jis buvęs pašalintas.

DA 95,000 MAINERJU METE DARBĄ
lies da apie 100,000 anglia
kasių.

Šito akyvaizdoje prezi
dentas Rooseveltas pereitą 
subatą padarė spaudimą į

VOKIETIJA IR ITALIJA 
PASKELBĖ KARO SĄ

JUNGĄ.
Vokietijos ir Italijos fašis-1 

tai paskelbė pasauliui, kad 
jie padarę jau formalę karo 
sąjungą prieš vadinamas 
“demokratines valstybes. 
Bet franeuzai sako, kad fa-1 
šistai čia nepadarė nieko! 
nauja, nes tokia sąjunga 
tarp jų buvo jau ilgą laiką. 
Paskelbdami šitą faktą ofi
cialiai fašistai tik sudavė da

Rooseveltas pareikalavo, 
kad kasyklos su angliaka
siais tuojaus susitaikytų.

Nuo šių metų 1 balandžio 
dienos streikavo 
000 angliakasių 
sios anglies
Pennsylvanijoj, Ohiojoj, 

West Virginijoj, Michiga- 
ne, Virginijoj, Marylande, 
Alabamoj ir Tennessee.

Bet Illinojuje, Indianoje, 
lowoj, Montanoj, Colora- 

doje ir kitose valstijose 
95,000 mainerių da dirbo. 
Pereitą sąvaitę tačiau ang
liakasių unijos prezidentas 
Lewis liepė angliakasiams 
mesti darbą ir šitose kasyk
lose, nes kompanijos visai 
atsisako pasirašyti naują 
kontraktą taip kaip unija 
reikalauja.

Taigi dabar streikuojan
čių angliakasių skaičius sie
kia jau 453,000. Tai yra di-

jau 358,- kasyklų savininkus ir ang- 
minkšto- Į liakasių uniją, kad jie ne- 

kasyklose uždarytų savo derybų iki
nesusitaikys.

Deryboms daug trukdo 
Amerikos Darbo Federaci
ja, kuri kontroliuoja Illino- 
jaus valstijoj vadinamą 
“progresyvę mainerių uni
ją” su 18,000 narių. Šita 
unija prie streiko nesideda 
ir jos vadas, Joe Ozanic, 
siuntinėja telegramas į 
New Yorko derybas, kad 
kasyklų savininkai nedary
tų su Lewiso vadovaujama 
CIO unija jokio kontrakto, 
nes jie, Greeno “progresis- 
tai,” tokio kontrakto nieka
dos nepripažinsią.

syki Chamberlainui per au
si, kuris vis tikėjosi galė
siąs pasaldintais pasiūly
mais ir visokiais nusilei
dimais atitraukti Italiją nuo 
Vokietijos.

VENGRIJOJ UŽDARY
TAS PARLAMENTAS.
Pereitą sąvaitę Vengrijoj 

buvo paleisti žemesnieji 
parlamento rūmai. Naujo 
parlamento rinkimai įvyk
sią tarp 28 gegužės ir 1 bir
želio.

I

džiausis streikas nuo 1922 
metu, kuomet pusė miliono 
mainerių streikavo nuo 1 
balandžio iki 16 rugsėjo 
dienos.

Kietosios anglies kasyklų 
maineriai irgi veda derybas 
su savo darbdaviais dėl 
naujo kontrakto, kuris pa
sibaigė 30 balandžio, bet 
jie sutarė pratęsti jį da iki 
šios subatos. Jeigu iki 13 
gegužės jie nesusitaikys, tai 
ir kietose kasyklose bus pa
skelbtas streikas, kuris pa-

SUFFOLK 
DOWNS

Amerikos ‘Number 1’ Track
Atsidaro GEGUŽĖS 15

BĖGIMAS ĮŽANGA (su taksais
Daily Double GRANDSTAND 

. 99r1-mos ir 2-ros
LENKTYNĖS CLUB HOUSE 1.50

*8 LENKTYNĖS KASDIEN*

TOKS PAT LIKIMAS 
LATVIJAI IR ESTONIJAI
Maskva nelauksianti, kol 
tose valstybėlėse įsistip

rins vokiečiai.
Washingtone gauta žinių, 

kad Sovietų Rusija esanti 
pasiryžusi užimt Pabaltijos 
valstybėlės, kurios paskuti
nėmis dienomis pasirašė 
“nepuolimo sutarti” su Vo
kietijos fašistais. Pirmutinė 
šitokią sutartį su Hitleriu 
pasirašė Smetonos valdžia, 
atidavusi jam Klaipėdos 
kraštą. Paskui jos pėdomis 
pasekė Latvija ir Estija.

Žiūrint Maskvos akimis, 
šitos sutartys atidarė Vo
kietijos militaristams kelią 
pulti Sovietus per Pabalti
jos valstybėlės, todėl Sovie
tai turi tuojaus tas valstybė
lės užimti, kol tenai da nc- 
įsistiprino jų priešas.

Apie šitą savo planą pati 
Maskva slapta painforma
vusi kai kurias Europos val
stybes. Iš jų sužinoję ir Wa- 
shingtono diplomatai.

Jeigu Maskvą, matysian
ti, kad Suomija perdaug 
linksta j Vokietijos pusę, 
tai ir pietinis Suomijos pa- 
kraštis busiąs Sovietų užim
tas.

Sovietų strategai esą įsi
tikinę, kad karas tarp Len
kijos ir Vokietijos neišven
giamas, ir kad vokiečiai žy
giuos j Rytus ne per Rumu
niją, kaip pirma buvo ma
noma, bet per Lietuvą. Tuo 
tikslu jie paėmė Klaipėdos 
kraštą. Klaipėdos kraštas ir 
Rytų Prusai busianti vokie
čių papėdė žygiui į Rytus, 
tai yra, į Sovietus.

Sovietų Rusija esanti pa
siryžusi užkirsti šitam žy
giui kelią pinna negu jis 
pasieks Sovietų žemę. So
vietų nusistatymas senai 
jau yra žinomas: neisileisti 
priešo į savo kraštą, bet su
mušti jį jo paties pozicijose, 
šituo atveju—Lietuvoj ir 
kituose Pabaltijo kraštuose.

Iki šiol buvo manoma, 
kad vokiečiai mėgins lauž
tis į Sovietų Ukrainą per 
Rumuniją. Bet dabar daly
kai pakitėję. Anglijos ir 
Francuzijos griežtas pasi
sakymas ginti Rumunijos 
nepriklausomybę pakeitęs 
Vokietijos militaristų pla
ną. Be to, Ukrainos kraštas 
yra labai kalnuotas ir sun
kus bet kokiam annijos žy
giui. tuo tarpu kai Pabalti
jos kraštų žemė yra plokš
čia ir kariuomenės veiks
mams labai paranki. Todėl 
generalinis vokiečių armi
jos štabas ir pasirinkęs sau 
kelią per Pabaltijos kraš
tus.

ARABAI ŽUDO ARABUS
Iš Jeruzalės pranešama, 

kad arabų legijonas. kuris 
tarnauja Emirui Abdulai, 
apsupo ir išžudė arabų re
voliucionierių būrį, kuris 
stengėsi sukelti savo vien
taučius Užjordanėj.

18 ŽMONIŲ ŽUVO SU 
ORLAIVIU.

Ekvadoro respublikoj. 
Pietų Amerikoj, šį panedėlį 
sudužo kariuomenės lėktu
vas su 18 žmonių. Visi žuvo.
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Nuskendęs Amerikos Pakrašty Anglų Laivas.

3 APŽVALGA I
I Kodėl Washingtono Valdžia Pripažino 
Gen. Franką, Mussolinio ir Hitlerio Berną?

KĄ SAKO LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAI APIE 

NAUJĄ VYRIAUSYBĘ.
Socialdemokratų žurnalas 

“Mintis” 2-ram numery sa
ko, kad naujos vyriausybės 
susidarymą reikia skaityti 
teigiamu reiškiniu. O “Nau
jienų” korespondentas iš 
Kauno paaiškina ir kodėl 
tas reiškinys yra teigiamas. 
Tai todėl, kad suardyta tau
tininkų partijos diktatūra. 
Tai jau pradžia ju pabaigos. 
Girdi —

“Rudenį turi įvykti rinkimai 
į savivaldybes. Jau iš anksto 
galima tvirtinti, kad tautinin
kai iš šių pozicijų bus galuti
nai išmušti, nes jie čia patekę 
tik dėka policijos priemonių. 
Tai jau per savivaldybių rinki
mus galės viešai pasirodyti ir 
kitos politinės srovės. O jos 
viešai pasirodę galės stiprėti 
ir kartu save darbe atreko- 
menduoti.

“Tuo budu teks su jomis 
skaitytis; skaitytis ne tik vy
riausybės tarpe kaipo persona
liai pasireiškus, bet jau kaipo 
su tam tikra politine srove.

“Tai jau bus didelė pažan
ga!

“Jei dabar tenka skaityti, 
kad tik diktatūrai šioji vyriau
sybė įvarė stiprų kylį, tai tuo
met jau toji diktatūra galuti
nai turės plyšti ir dingti.”

Toliau korespondentas 
aiškina, kodėl tautininkams 
jau nėra vilties atgauti pra
laimėtas pozicijas. Sako:

“Jie jau labai yra susikom
promitavę vidaus gyvenime, 
bet labiausiai užsienio politi
koje.

“štai, skandalingai pereitais 
metais kovo mėnesį tautinin
kai susikompromitavo Lenki
jos ultimatumu ir pasuko nuo
laidų, besąlyginių nuolaidų ke
liais. štai visai netikėtai ir ne
pasiruošusiai juos užklupo 
Klaipėdos praradimas. Jau ei
linis Lietuvos pilietis nujautė, 
kad Klaipėdos klausimas pa
statytas pirmoje eilėje, ir pa
statytas gana griežtai ir pavo
jingai, bet tautininkai tik del
sė, čia lygiai nieko neveikė ir 
jokios atramos svetur nejieš- 
kojo ir skandalingai Klaipėdą 
visai nepasiruošusiai prarado.

“Pei' keliatą valandų galva
trūkčiais teko iš Klaipėdos pa
sitraukti ir rpiįžinišfturš turtus 
tenai paląidoft"ir gerus nuoširi 
džius, IJietuVos bičiulius savo 

^įpaŠiy. Įiįfcijnui palikti vietos 
vaikėzų pasityčiojimui...

“Visų šitų nepasisekimų 
tautininkai negali nei paslėpti, 
nei pasiaiškinti, nei pasitei
sinti, — jie visiems žinomi, 
suprantami ir gerai įvertina
mi. Juos labiausiai gerai žino 
kariškiai, aukšti kariuomenės 
pareigūnai ir tik tų visų nepa
sisekimų akivaizdoje ar pasė
koje kariškiai išdrįso tarti sa
vo kietą žodį ir pareikalauti 
vyriausybės pakeitimų.”

Žinoma, paika butų ma
nyti, sako šitas kaunietis, 
kad socialdemokratai be jo
kios atidairos remia visas 
naujos vyriadsybės pastan
gas. Pavyzdžiui —

“Dar Lietuvos kalėjimuose 
sėdi tie, kurie atvirai stojo 
prieš tautininkų darbus.

“Socialdemokratai reikalau
ja amnestijos. Laukiama, kad 
toksai amnestijos įstatymas 
bus paskelbtas ir visi politiniai 
kaliniai iš kalėjimų bus paleis
ti. Juk nėra prasmės juos da
bar kalėjime laikyti, jei tauti
ninkai jau nebe valdžioje...

“Socialdemokratai tik aki
vaizdoje užsienio politikos ir 
vidaus gyvenimo savotiškų są
lygų šiai vyriausybei pritaria, 
nes ji vyriausiai jau įvarė kylį 
diktatūrai, atseit, vienas slo
gutis jau sprogsta, o visa kita 
jau priklauso nuo visuomenės 
pajėgų koncentracijos ir mo

kėjimo vidaus gyvenimo kelią 
išvesti į tiesius laukus. Reiš
kia, toji pajėgų koncentracija 
ir jų rungtyniavimas gali pasi
reikšti veik lygiomis, tai tik 
ta prasme socialdemokratai 
naujos vyriausybės susidary
mui pritaria, arba kitaip sa
kius, skaito teigiamu 'reiški
niu.

“O juk tautininkai, tie dik
tatūros išperos, labiausiai bi
josi viešosios nuomonės. Jie 
gerai žino, kai teks lygiomis 
rungtyniuotis, tai jų pajėgos 
dingte dings, nes plačioji Lie
tuvos visuomenė aiškiai nepri
taria jiems. Reiškia, visai neto
limoje ateityje ir vėl teks atsi
durti vadams be armijos.”

Korespondentas yra ku
ltinas entuziazmo. Netoli
moj ateity jis jau numato 
naują Lietuvos uostą Palan
goj. Dabartiniu laiku jau 
statomas silkėms gaudyt lai
vynas. Neužilgo Lietuva tu
rėsianti savų silkių. Į Palan
gą tuoj busiąs pastatytas 
naujas geležinkelis ir Lietu
va turėsianti naują išėjimą 
i jurą. Ir jis baigia drąsiais 
žodžiais:

“Tikėkite, kad taip bus!
“Lietuvių tauta parodys, 

kad ji moka ir sugeba savo 
reikalus tvarkyti, jei jai tik 
nepastos skersai kelio išorinis 
biaurios formos fašizmas. Pas 
save viduje Lietuva jau fašiz
mui ragus nulaužė.”
Šitokiu entuziazmu dabar 

gyvena visa Lietuva. Tik 
vieni tautininkai nerimauja 
ir griežia dantimis, kad jie 
buvo išspirti iš valdžios.

KAIP GYVENA LIETU
VIAI PIETŲ AFRIKOJ. 
Gen. Nagius (Nagevičius) 

buvo šią žiemą nuvažiavęs 
Pietų Afrikon ir sugrįžęs 
Lietuvon dabar papasakojo 
įdomių dalykų apie Afrikos 
lietuvius. Štai jo žodžiai, pa
sakyti “Lietuvos Žinių” re
porteriui :

“Į P. Afriką važiavau kaip 
privatus asmuo, gavęs atosto
gų sveikatai taisyti. Tačiau ta 
pačia proga DULR pirm. Ski
pičio paprašytas, turėjau ap
lankyti P. Afrikoje gyvenan
čius Lietuvos piliečius.”

Lietuvos piliečių Pietų 
Afrikoj esą daug, bet dau
giausia žydai. Jų esą tenai 
keliasdešimts tūkstančių. 
Lietuvių tik keli šimtai, ku
rie gyvena daugiausia Joha- 
nesburge ir Kapštate. Joha- 
nesburge yra ir Lietuvos 
konsulatas.

Kelios lietuvių šeimynos 
esančios gerai įsitaisiusios 
Pretorijoj, netoli nuo Joha- 
nesburgo. Tenai gen. Nagius 
suorganizavęs ir Pietų Afri
kos lietuvių kultūrinės drau
gijos užuomazgą. Draugijos 
vandybon buvę išrinkti šie 
Pretorijos lietuviai:

“Vaškys, Gedelienė, Kuisy- 
tė, Aranovskis, Valeška, La- 
taitis ir Dapšys; rev. kom.: 
Varkalis, Godelis ir Toheris. 
D-ja turės tikslą suorganizuoti 
visus lietuvius kultūrinei veik
lai, steigti chorą, užsiprenume
ruoti lietuvišus laikraščius ir 
panašiai. Ligi šiol P. Afrikos 
lietuviai buvo visai neorgani
zuoti.”

Toliau gen. Nagius pasa
koja apie Kapštatą. Esą—

“Vykdamas į Kapštatą tu
rėjau žinių tik apie vieną lie
tuvį Jukną—siuvėją. Jukna 
turtingas, senas kavalierius, 
kilęs iš Radviliškio apylinkės. 
Jis labai susipratęs lietuvis. 
Jukna mane supažindino ir su 
kitais Kapštato lietuviais. Nu
vykau pas Rutkavičių. Tai apie 
65 metų amžiaus žmogus, turįs 
30 namų, daugiau kaip 100 
margų žemės ir dar verčiasi 
transportu. Turi krūvą vaikų,

Kai bus parašyta pilna is- 'gynėjai vis da turėjo savo 
torija apie tai, kaip Hitleris rankose turtingiausią Ispa

nijos dalį ir turėjo 800,000 
vyrų armiją. Nugalėti ją fa
šistams buvo nelengva. To
dėl Anglijos agentai pakur- 
stę Madrido komendantą 
gen. Casadą padalyti per
versmą, paimti į savo ran
kas respublikos vyriausybę 
ir paskui pasiduoti fašis
tams. Gen. Casada taip ir 
padarė.

Taigi išrodo, kad taip va
dinamos demokratinės val
džios, nors viešai kalba apie 
demokratiją, slapta padeda 
fašistams.

su Mussoliniu mulkino de- 
| mokratines valstybes, tai į- 
domiausis joje momentas 
bus tas, kur Roosevelto ad
ministracija pripažino gene
rolą Franką, sako Drew 
Pearson ir Robert S. Allen 
“Daily Mirror” laikrašty.

Faktas yra toks, kad šitas 
Mussolinio ir Hitlerio ber
nas buvo pripažintas kaip 
tik tuo laiku, kuomet Roose- 
veltas šaukė visą pasaulį 
priešintis diktatoriams, ypač 
Hitleriui ir Mussoliniui, ku
rie daugiausia Franką rėmė.

Da įdomesnis faktas yra 
tas, kad tą pačią sąvaitę, 
kuomet Frankas buvo pripa
žintas Ispanijos respublikos 
ambasadorius de los Rios 
buvo nuvykęs pas preziden
tą ir tenai jį užtikrino, kad 
iki Rooseveltas nesugrįšiąs 
iš Hot Springs, apie Franko 
pripažinimą negali esą but 
nei kalbos.

De los Rios sugryžo savo 
ambasadon linksmas.

Tai buvo antradienis. Bet 
tos pačios sąvaitės penkta- 

į Valstybės Departa
mentas jau pripažino Fran- 

. - . XT v . i n-t ko valdžia Ispanijoj ir tuoj street. New York City. . _ s eblnaiįo ant ginklų 
Is šių diplomų, kaip ir vi- T„n„niiai- s s

su Liet. Dienos pajamų, Ii- iSpanįj0S respublikos am- 
kęs pelnas bus 0 s j basadorius staiga atsidūrė 
\ i niaus t < --i • ' tarp politiniu Ispanijos emi-

K. P. Vilniškis. gra^ Amei:ik0‘je
Kodėl taip atsitiko?
Ogi štai kodėl. Amerikos 

kapitalistų valdoma Interna
tional Telephone and Tele
graph Company ir New Yor
ko National City Bank turi 
labai didelių interesų Ispa
nijoj. Pirmajai priklauso te
nai visas telefonų tinklas. 
Bet gen. Frankas buvo šitų 
dviejų Wall Streeto kompa
nijai atstovus iš Ispanijos iš
vijęs ir pasakė neįleisiąs jų 
tol, kol Washingtonas ne
pripažins jo valdžios. Jam 
lupėjo gauti tą pripažinimą 
kuo greičiausia, nes jis žino
jo, kad Amerikoje yra daug 
Ispanijos aukso. Be to, Is
panijos ambasada turėjo čia 
nupirkus respublikos armi
jai karo lėktuvų už $2,000,- 
000 ir tie lėktuvai buvo su
statyti New Yorke ir Wilm- 
ingtono dokuose, nes Vals
tybės Departamentas nelei
do jų išvežti. Taigi Frankui 
lupėjo ir tie lėktuvai. Gal 
netiek jie rūpėjo pačiam 
FYankui, kiek jo bosams 
Mussoliniui ir Hitleriui.

Internacionale Telefono 
ir Telegrafo kompanija spy
rė Washingtona pripažinti, 
Franko valdžią kuo grei
čiausia, nes jis bijojo, kad 
jos telefono sistema Ispani
joj gali but atiduota vokie
čiams. Sakoma, kad Hitleris 
jau buvo nusiuntęs mecha
nikų kadrą padaryti reika- 

i lingus pataisymus. Taip pat 
bijojo prarasti savo invest- 
mentus ir minėtasai Wall 
Streeto bankas, kuris turįs 
didelių kapitalų įdėjęs į Is
panijos kasyklas ir geležin
kelius.

Todėl gelbėdamas savo 
piniguočių investmentus, 
Valstybės Departamentas 
ir pripažino fašistišką Fran
ko diktatūrą Ispanijoj.

Vadinasi, Valstybės De
partamentas prie Roosevel
to Pasirodė toks pat privati
nio kapitalo agentas, koks 
jis buvo prie Hooverio ir 
prie Coolidge’io. Visuomet 
pirmoj vietoj jam rupi Wall 
Streeto interesai, o demo
kratija ir žmoniškumas, tai 
antraeiliai dalykai.

Minėtieji Washingtono 
žurnalistai iškelia aikštėn ir 
kitą labai įdomų dalyką 
apie Ispaniją Jeidu tvirtina, 
kad karą laimėti Frankui 
daugiausia padėjusi Angli
ja. Tiesa, ginklų ir kareivių 
daugiausia pristatė Italija ir 
Vokietija; bet respublikos

'‘Mirties Sindikatas”
Philadelphijoj Nužu

dęs 100 Žmonių.

Šis vaizdelis parodo nuskendusį Washingtono pakrašty anglų laivą “Temple Bar.“ Jis su
dužo i uolas audros metu. Su juo žuvo 3 jurininkai.

kurie jau lietuviškai nemoka 
kalbėti.

“čia teko sužinoti apie vieną 
lietuvį žveją Zubkų, kuris Pie
tų Afrikoje gyvena 28 metus 
ir yra vedęs metisę. Gyvena vi
dutiniškai. Kapštate susitikau 
vieną buv. Frenkelio fabriko 
darbininką Glazauską, kuris 
P. Afrikoje gyvena apie 30 me
tų. Jis turi nuosavus namus ir 
turtingai gyvena. Įdomu, kad 
daugelis lietuvių verčiasi siu
vėjo amatu, ir turtingai gyve
na, geriau kaip musų direkto
riai. Turi nuosavus automobi
lius ir nemaža kito turto. Be 
to, teko sutikti ir turtingą lie
tuvį ūkininką Stančiką, kuris 
P. Afrikoje gyvena jau apie 24 
metai ir dabar yra įgijęs ne
maža turto, turi keliatą kume
čių. Jis į Lietuvą grįžti nebe
žada.”

Gen. Nagiaus nuomone, 
Lietuvos žmonės turėtų va
žiuoti Pietų Afrikon pinigų 
pasidaryt. Jis sako;

“šiuo metu į P. Afriką lie
tuvių labai mažai atvažiuoja, o 
galėtų važiuoti. Uždarbiai ge- 

. ri, ypač amatininkams. Užsi
dirbtų pinigų ir grįžtų į Lie
tuvą.”

Pietų Afrikos lietuviai esą 
labai blogos nuomonės apie 
Lietuvos inteligentus, ypač 
apie kunigus, kurie nuvažia
vę tenai juos apvogė. Girdi:

“Būdamas P. Afrikoje ir ty
rinėdamas lietuvių gyvenimą 
pastebėjau, kokią neigiamą į- 
taką turėjo į P. Afrikoje gyve
nančius lietuvius buvę konsu
lai, (>aigę karjerą teisme! Ve- 
leris'— surinkęs^ 39,000 svarų 
ir pabėgęs (o buvo žymus vei
kėjas). Jie dėjosi prie turtin
gųjų ir nežiūrėjo visai lietuvių 
reikalų. Kun. Janulionis taip 
pat savo elgesiu daug žalos pa
darė vietiniams lietuviams. Jis 
P. Afrikoje išbuvo 3 mėn. ir 
paskui dingo. Todėl netenka 
stebėtis, kad dabar P. Afrikos 
lietuviai apie atvykusius iš 
Lietuvos inteligentus yra blo
gos nuomonės jais pasitikėti.”

Kažin, ar nebus tai tas 
pats kun. Janilionis, kuris ir 
Argentinos lietuvius apmo
vė?

Polemika ir Kritika.
Kur jie nukeliaus?

“Laisvės” 25 balandžio 
krisluose A. B. rašo: “Lietu
vių socialistų profesoriai 
paskelbė savo tikslus ir prin
cipus, bet tai nėra jokie prin
cipai, bet paprastas melų 
gniužtas prieš komunistus... 
Ir kur jau jie, socialistai, nu
keliaus su tokiais princi
pais?” Bet drg. B. nenurodo 
nei vieno tų jo tariamų me
lų, todėl ir gilintis į tuos 
priekaištus nėra prasmės. 
Reikia tiktai pasakyti, kad 
socialistai nemano niekur 
keliauti, bet pasiliks ant šios 
planetos ir reaguos į visus 
opiausius gyvenimo klausi-

mus, prisilaikydami Sočia-1 Rėmėjams, duodamas as- 
listinio Internacionalo dės-! meninis įmokėjusiems $10 
nių. lir draugijoms, imokeju-

Bet aš norėčiau paklausti J sioms $25.00 Lietuvių Die- 
kur mano keliauti broliai įnai remti. Diplomų ir kitais 
komunistai su tokia vingių L. D. reikalais kreipkitės: i,--' 
vingiais išvagota linija?,Worlds Fair Lithuanian ----
Štai, ta pati “Laisvė” 21 ba- i Day Committee, 16 W. 75th •
landžio laidoj, antrame pus
lapy rašo: “U. S. A. Komu
nistų partija pasisako gin
sianti didžiumos amerikie
čių interesus ir kovosianti 
už daugumos žmonių pasta
tytą valdžią.”

Pasisakyta trumpai, aiš
kiai ir reikšmingai. Juk čia 
visi žino, kad didžiumą čia 
turi demokratų ir republi- 
konų partijos, kurios gina 
stambaus kapitalo intere
sus. Ir štai, tuos interesus pa
sižada ginti komunistai!

Na, kur galima nueiti šito
kiu keliu? Niekur kitur, tik 
į republikonų ar demokra
tų partijas. Pagaliau gali but 
ir taip, kad didžiumą čia su
darys fašistai. Kaip bus tuo
met?

Laikytis kietai didžiumos, 
tai reiškia atsisakyti nuo 
progreso. Juk ne didžiuma 
atrado Ameriką. Ne didžiu
ma tyrinėja žieminio po
liaus paslaptis, išrado elekt
rą, aviaciją, oro bangom su
sisiekimus ir visa tai, į ką 
didžiuma tiktai žiuri, stebisi 
ir nesupranta. Ne didžiuma i 
nustatė ir socializmo moks
lo pagrindus. Tai kurgi ma
no nueiti broliai komunistai 
pataikaudami didžiumai, 
kuri visuomet atsilikus nuo 
pažangios mažumos?

J. Pakarklis.

Genijus yra nepakenčiamas j 
žmogus, jeigu jis neturi dviejų Į 
ypatybių: savo idėjų grynumo 
ir dėkingumo už svetimas min
tis. Nietzsche.

Jei nori bosui įtikti, turi jam 
pataikauti. Kai jis pavadins ta
ve “varle,” tu straksėk.

Joan Crawford.

Valdžia pradėjo areštuoti 
daktarus, kurie paruošdavo 

rindikatui nuodų.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad Philadelphijoj su
sekta gauja sąmokslininkų, 
kuri apdrausdavo kitų žmo
nių gyvybę, apdraudą užsi
rašydavo sau, ir paskui tuos 
žmones nužudydavo. Jau 
tuomet buvo rašyta, kad po
licija suėmė kelias moteris, 
kurių vyrai buvo nunuodyti.

Dabar pasirodo, kad prie 
šito “mirties sindikato” bu
vo prisidėję ir keliatas dak
tarų. Policija pereitą savai
tę vieną daktarą su žydiška 
pavarde jau suėmė ir žada 
areštuoti daugiau.

Daug lavonų jau iškasta iš 
kapinių ir nustatyta, kad tie 
žmonės buvo nunuodyti ir 
už juos iškolektuota apdrau- 
da. Iki šiol surinktomis ži
niomis, tas “mirties sindika
tas” Philadelphijoj nužudęs 
nemažiau kaip 100 žmonių. 
Bet ne visi jie buvę nunuo
dyti. Kai kurie jų buvę 
nuskandinti, kiti buvo nu
girdyti ir užmušti automobi
liais. Suimtas makaronų pir
klys, italas H. Petrillo, pri
sipažinęs nužudęs jau 21 
asmenį.

PRAŠO PARAMOS LIE
TUVIU DIENAI NEW 
YORKO PARODOJ.

Lietuvių Dienai New Yor- 
ko Parodoj ruošti komitetas 
prašo mus paskelbti šitokio 
turinio atsišaukimą į visuo
menę :

Didžioji New Yorko Pa
saulinė Paroda jau atidaly
ta. Joje dalyvauja apie 60 
tautų iš visų kontinentų.

Mus, Amerikos lietuvius, 
nepaprastai džiugina Lietu
vos dalyvavimas New Ybr- 
ko Pasaulinėje Parodoje.

Musų džiaugsmui pasi
reikšti yra paskirta speciali 
šventė — Lietuvių Diena, 
kuri įvyks rugsėjo 10 d. Tą 
sekmadienį, iš Pasaulinės 
Parodos didžiosios estrados, 
per 3,000 lietuvių choristu 
prabils lietuviška daina į 
parodos lankytojų minias. 
Šokių grupės parodys lietu
vių liaudies žavingus šo
kius.

Šiam istoriniam įvykiui 
atžymėti yra išleisti pažy
mėjimo ženklai—diplomai. 
Jie pagaminti Lietuvoje ir 
jie yra dvejopi:

Globėjų Diplomas, duo
damas asmenims, padova
nojusiems Lietuvių Dienos 
Fondui $25.00, arba draugi
joms padovanojusioms $50.

ŽMONĖS GAUDO PRO
VOKATORIUS.

Iš Šakių apskrities prane
ša, kad nesenai pas kaimie
čius lankėsi kažkokį du ti
pai, kurie įkalbinėjo žmo
nes dėtis prie svetimosios 
valstybės' ir tam tikslui rin
ko parašuš. Valstiečiai tuos 
tipus suėmė ir perdavė poli
cijai.

Tokių agitatorių buvo'ir 
pirmiau ir jiems net pavyko 
keliatą nesusipratėlių vals
tiečių sumedžioti, bet da
bar, kai atėjo nauja valdžia, 
suvalkiečių upas griežtai 
pasikeitė ir, tur but, jei ne
įvyks blog-ų permainų, pro
vokatoriams bus sunku ką 
nors pelnyti.

'VOKS

blue ribbon maltas 
supakuotas pilni 3 svarai ir 
kiekvienas ancas visada vie
nodos aukštos rūšies. Protin
ga ekonomija, perkant maitą, 
visada prašyti gero, seno 
Blue Ribbon Malto.

i Copyright 1939. Pabst Sales Company.Chicago

BLUERIBBON
• • ‘A. v-

MALI
Americas Biggest Seller

-v

JI KVIEČIA ZOGĄ AME
RIKON.

Mrs Duncan Harding, kuri 
gyvena Californijoj, pakvietė 
Amerikon pabėgusį Albanijos 
karalių Zogą. kuris yra vedęs 
jos giminaitę Geraldiną.
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Nušovęs 4 Policmanus, Nusišovė ir Pats.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Iš kriaučių susirinkimo.
Balandžio 26 buvo kriau

čių 54 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas A. L. P. Kliubo 
name. Po visokių praneši
mų iš unijos įstaigų ir jų 
priėmimo, kilo musų indust
rijos klausimu diskusijos. 
Kalbėjo: A. Linkus, F. Ra
moška, J. Harmanas, J. Bi- 
kulčius, V. Michelsonas, P. 
Tiškus, T. Vasikonytė, V. 
Paškevičius ir dar keliatas 
kitų, paliesdami esamąją 
musų unijoje netvarką, bū
tent, kas liečia leidimą vežti 
iš New Yorko kriaučių dar
bą Į kitus miestus, kur ji pa
daro žemesniomiš kainomis 
negu jį reiktų dirbant mokė
ti New Yorko fabrikantams 
New Yorke. Nekurie musu 
lokalu valdybos nariai pra
nešė, kad jie pasiuntė gana 
ijgą Amalgameitų Unijos 
Generalei Tarybai memo
randumą tuo reikalu (Jis 
tilpo pereitos sąvaitės “Ke
leivio” numeryje.—V. K.), 
kame išdėstė New Yorko 
kriaučių padėtį. Lokalo val
dybos nariai nurodė, kad to
kių memorandumų ir rezo- 
zoliucijų beveik kiekvienas 
New Yorko kriaučių loka- 
las nusiuntė Generalei Uni
jos Tarybai. Generalės Ta
rybos posėdis atsibuvo At
lantic City ir nutarė įsteigti 
komitetą, kuris prižiūrės 
New Yorko kriaučių darbo 
rinką. Bet didžiuma kalbė
tojų išsireiškė abejingai, at
bus iš to komiteto naudos, 
nes tokių komitetų jau buvo 
daug, bet jie nieko nepada
rė.

Kalbėjusieji kriaučiai pa
geidavo, kad lokalo valdy
ba daugiau sektų kiekvieną 
klausimą, kuris tik kyla uni
joje ir kad aktyviai daly
vautų diskusijose ir veiki
me. Atrodo, kad musų loka
lo valdyba ir dirba šioje sri
tyje akylai, bet narių para
ginimas yra vietoje ir priim
tinas. Lokalo valdyba, turiu 
mintyje Pildomąją Tarybą, 
džiaugiasi, kad tokios dis
kusijos kilo susirinkime, kur 
nariai laisvai išreiškė savo 
nuomonę apie musų organi
zacijoj esamus trukumus. 
Tokios diskusijos ne tik pa
geidautinoj, bet jos reika
lingos kiekviename susirin
kime, nes tik per diskusijas 
mes galėsime subendrinti 
savo spėkas ir bendrai pra
vesti nuomonę pačioje A- 
malgameitų Unijoję. Unijo
je yra demokratija ir jąja 
reikia mums naudotis; kas 
taisytino, reikia unijine 
tvarka einant pataisyti.

Liepos 14 dienai kriau
čiai rengia pikniką Dexter 
Parke. Pikniko reikalams 
galutinai sutvarkyt yra iš
rinktas pirmininku J. Kai
rys, o sekretorium J. Buivy
das. Bilieto kaina nustatyta 
25 centai.

Delegatas V. Michelsonas 
savo pranešime iš lietuviško 
kriaučių distrikto pažymė
jo, kad darbo yra dar vos 
trijose dirbtuvėse, o apie 11 
dirbtuvių visiškai nedirba. 
Pridūrė dar delegatas savo 
raporte, kad 24 balandžio 
buvo nepaprastas visų New 
Yorko Amalgameitų Unijos 
Pildomųjų Tarybų narių su
sirinkimas, kuriame dalyva
vo net ir pats S. Jlillmanas, 
kuris pabrėžęs, kad New 
Yorko kriaučių reikalą tvar
kys “diktatoriškai” tam tik
slui paskirtasis komitetas, 
kuriam busiąs atsakomingas 
kiekvienas biznio agentas, 
kiekvienas Joint Boardo 
menedžeris ar menedžerio 
pagelbininkas. Susirinkimas 
tuos Hillmano pareiškimus 
priėmė gana dideliu entu
ziazmu. Bet kaip bus tikre
nybėje, sako V. Michelso
nas, tai tik ateitis mums pa-

rodys. Kad unija turi ką! 
nors daryti New Yorke, tai , 

’abejonių, rodos, šiandien 
jau neliko nei pas vieną 
bent kiek veiklesnį unijistą. 
Tuo ir pasibaigė kriaučių 
susirinkimas. .

kš 
nušovė du policmanu, 
su pusių ir matydamas, kad 
nebegyvas.

Wjomingo valstijos kalėjimo pabėgo anądien banditas Earl Durand. Bėgdamas jisai 
o paskui kitu du nušovė kai jį norėjo suimti, tačiau apsuptas iš vi- 

neištruks, jis paleido šūvį sau į galvą, čia parodytas jis jau

Darbo Partijos lietuvių sky
riaus susirinkimas.

Balandžio 28 buvo Ame
rikos Darbo Partijos lietu
vių 14 distrikto susirinki
mas. Susirinkimą galima 
skaityti pavykusiu, nes da-; 
lyvavo gana gražus būrelis 
lietuvių. Advokatas Briedis 
gana vykusiai susirinku-' 

Įsiems nurodinėjo, kaip pilie-, 
čiai bedarbiai gali gauti so-' 
cial security. P. Balsys buvo 
pasižadėjęs susirinkusiems 

J darbiečiams pakalbėti apie, 
' new deal reikšmę, bet nepri-' 
buvo. Buvo traukimas ra- Į 
dio, kurį laimėjo J. Berno
tas iš Maspetho, L. L

Bendrai, Amerikos Darbo 
Partijoje eina prisirengimo 
diskusijos prie sekančių ru
dens rinkimų. Brooklyųe 
jau buvo du diskusijų susi
rinkimai, kurie pasirodė ga
na įdomus. Balandžio 27 bu
vo St. George Kotelyje ant
ros iš eilės tos rūšies diskusi
jos, kur smarkiai kritikuota 
centralinis Amerikos Darbo 
Partijos komitetas. Louis‘s 
Waldman iškėlė fakta, kad ni/hbkonai' 
Amerikos Darbo Partija ser- tenkino f 
ga sektantiška liga, kaip ja nepasitenkinti, 
sirgo Socialistų Partija u kas nesiklausė. 

i kaip ja serga Komunistų vos» sumanė 
Partija. Jis nurodė, 1 1 ‘ 
merikos darbininkų , nagl ir Jie lun pamai0 nes pe yra pazanglJS> jeigU )ie 
jos, kaip n unijos, yia pei- musų vadovybė pasielgė organizuoja audėjus, tai ko- 
daug siaurai vedamos. Beda |diktatoriškai ' ' ‘ '
esanti ne gražiose pi ogi a- Louis Hollanderiui toks L.

Waldmano spyčius nepati-

koaiicijinio susitarimo. Cen- 
jtro komitetas pakinkė mu
mis remti demokratus ir re- 
puhlikonus aklai, be narių 
sutikimo, be narių atsiklau- 
simo. Pasekmės buvo to
kios, kad mes dikčiai praki- 
šome pereituose rinkimuose, 
o laimėjo demokratai ir re- 

. Nariai nepasi- 
Ir jie turi pamato 

’ nes jų nie- 
•musų “gal- 

, . - vos" sumanė ir padarė.
ka< Šiandien musų nariai pikti- paiti- nasi jr j,e įUrj pamat0> nes

žmogus, jis sako, kaip buvo 
turčių pavergtas, taip ir te
bėra. Tokioje situacijoje 
karai, revoliucijos -ir kontr- 
revoliucijos neišvengiamas 
dalykas.

Jis priminė, kad kriau
čiai yra duosnųs ir susipratę 
žmonės; jie sušelpė ir jį pa
puolusi į kalėjimą. Pati 
kriaučių unija irgi yra pro- 
gresyvė unija. Ji padeda ir 
kitus organizuoti. Bet kaip 
pažiūri į pačius kriaučius, 
tai kįla klausimas': “Jeigu 
jie yra pažangus, jeigu jie

mose, ne puikiai skamban- v,. -i i i x •• • • ’* amincuiu opyviuo iivuau-etose deklaracijose ir pnn- ko k. jįs jį smarkiai barė, 
cipuose, bet beda valdymosi Waldmanas atkil.to, kad ne. 
bučiuose. geresnė tvarka ir metodai v-“As pats nuo mažų dienų ,a h. darb^ uniįose Todėl 
esu socialistas, f"'"' y0"’ - -
“Mes visuomet mylim kal
bėti apie demokratiją, apie 
laisvę, bet valdomės ne de
mokratiškai. Komunistai 
dabar kalba apie demokra
tiją daugiau d a ir už mus, 
bet valdosi diktatoriškai.

“Taip yra ir Amerikos 
Darbo Partijoj. Mes joje 
kalbame apie demokratiją, 
bet elgiamės diktatoriškai, 
kaip socialistų ar komunistų 
partijoj. Ištiesų ji yra socia
listų ir komunistų valdymo 
kopija. Kaip socialistų ir ko
munistų partijose, taip ir 
pas mus Amerikos Darbo 
Partijoj centro komitetas 
turi pasiėmęs sau tiek ga
lios, kad tvarko Partiją kaip 
diktatoriškose šalyse dikta
toriai ! Mes gyvename de
mokratiškoje šalyje, bet sa
vo partijose palaikome dik
tatūrą. Kol Amerikos darbi
ninkų politinės partijos 
tvarkysis diktatoriškai, tol 
jos bus sektos ir neturės pla
čiųjų masių pritarimo, nes 
plačioji visuomenė gyvena 
ir tvarkosi demokratiškai. 
Jei mes neišmoksime savo 
partijų tvarką pritaikyti 
prie šios šalies tvarkos, mes 
išsigimsime, mes neturėsi
me pasisekimo, kaip neturi 
pasisekimo socialistų ir ko
munistų partijos.”

Toliau Louis Waldman 
nurodė, kaip A. D. P. centro 
komitetas pereitų metų rin
kimuose įkinkė musų parti
ją į demokratų vežimą vežti 
demokratų partijos kandi
datus. Kaip kur jis uždėjo 
mums pareigą remti repub- 
likonus. Mes klausėme savo 
centro komiteto ir dirbome 
tikėdamiesi, kad demokra
tai ir republikonai parems 
musų kandidatus. Bet apsi
rikome ! Nei demokratai, 
nei republikonai musų kan- ______
didatų niekur neparėmė.1 Kas 50 metų atgal buvo sva- panelė Witonyte yra čia au- 
Pasirodė, kad tarpe tų parti- j jonės, šiandien mes turime gusi lietuvaitė, bet visuomet 
jų ir musų nebuvo jokio gyvenimo realybėje. Bet dalyvauja su lietuviais. Ji- l

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS
“Aušrelės” vakaras. Api

plėštas L. U. Kliubas.
i Balandžio 30 d. įvyko pui
kus “Aušrelės” choro vaka
ras. Viskas labai puikiai pa
vyko. Tai ačiū choro moky
tojui Jonui Dirveliui .už jo 
triūsą ir mokėjimą netik 
chorą išmokinti, bet ir pri
traukti tokį buri gabaus 

i Worcesterio jaunimo prie 
choro. Publikos buvo prisi
kimšus kupina L. U. K. saĮė.

Iš 23 į 24 d. balandžio va
gys išplėšė iš Lietuviu Ukė- 
sų Kliubo seifo virš $1,000. 
Piktadariai iki šiol da nesu
gauti.

Kriminališkas valdininkų 
apsileidimas.

Šiomis dienomis pasiro
dė, kad Worcesterio valdi
ninkai baisiai apsileidę. 
Štai, 20 balandžio vakare 

į užsidegė kalėjimo skiepas ii 
jame užtroško trįs kaliniai 
per kalėjimo viršininkų kri- 
minališką apsileidimą, nes 
nežinojo kur raktus padėjo.

Be to, į skiepą turi but 
talpinami tik triukšmingi 
kaliniai, girtuokliai. O čia 
pasirodė, kad buvo daroma 
kitaip. Nes vienas Kanados 
jaunuolis, tik 18 metų, buvo 

atrodė kaip baltos gulbės, areštuotas už pavogimą 5 
Jos nešė valgymus į stalus, dolerių verties drabužių, ir 

" jis taip pat užtroško. Visi 
buvo tik kelias valandas 
prieš nelaime areštuoti, į 
skiepą sugrusti, užrakinti, ii 
raktai “pamesti.”

nai taipgi yra Jaunų Mer
gaičių Kliubo pirmininkė.

Po pasveikinimo, per sve
tainę pradėjo eiti baltai ap
sirengusios moterys, kurios

Stalai buvo papuošti balto
mis lelijomis ir kitokiomis 
gėlėmis. Per vakarienę gro
jo orkestrą. Ta pati orkest
rą griežė ir šokiams, kurie 
tęsėsi iki 12 vai. vakaro. Tai 
buvo tikras lietuviškas va
karėlis.

Kada Lewistone rengia
ma kokia vakarienė, tai be 
Zarskų negalima apsieiti. Ir 
dabar p. Petronėlė Zarskie- 
nė visus valgymus iškepė są- 

„ _ . Jinai visuo
met patarnauja visiems. 
Gaspadinės, kurios tuos vi-1 
sus gerus valgius sutaisė, 
buvo Barbora Simokaitienė, 
Jieva Eismantienė, Marijo
na Čereškienė, Kazimiera 
Ramanauskienė ir Zofija 
Norbutienė. Moterys, kurios 
veikė komitete ir nešė ant 
stalų, buvo šios: Arlena Wi- 
tonytė, Zofija Bamulytė, 
Stasė Eismantaitė, Marijo
na Sabenaitė, Adelė Busle- 
vičienė, '

dėl jie nesutvarko savo pa
čių reikalų, pavyzdžiui, va
landų klausimo? Vieni išti
sus mėnesius vaikščioja be-vo kepykloje, 
darbo, o kiti dirba nuo 5 vai.
ryto iki 10 vakaro. Tokia si
tuacija negera ir nepaken
čiama.”

Trečias kalbėjo A. Bim
ba, nuo komunistų. Jis aiš
kino reikalingumą darbi
ninkams vienybės, nes Ame
rikoje irgi gręsia fašizmas. 
Jis nurodė, kad Lietuvos 
klausime turėtume susikal
bėti visos srovės, nes Lietu
vai gresia didelis pavojus.

Retikevičiaus orkestrą su
griežė Amerikos ir Lietuvos Uršulė Daunienė, Veronika 
himnus. Sugrojo du punktu Lapukienė. Agota Breitmo- 
ir Internacionalo, kas da- zerienė, 
baltiniu laiku jau retenybė, nė, Petronėlė Zarskienė 
nes visur tik tenkinamasi Amelija Simotauckienė. Jos 

himnais. Bet moka netik pagaminti.eerus

Grįžta iš Ispanijos paskuti
nis Worcesterio lietuvis.
Rašo iš Paryžiaus Juozą®

Grigas, kad jau tuoj sugrįš

iš Ispanijos paskutinis Wor
cesterio lietuvis, kuris karia
vo lojalistų armijoj ir kovo
jo už demokratiją. Du wor- 
cesteriečiai, J. Baublis ir A. 
Mozurka, buvo užmušti. J. 
Sakalauskas grįžo sužeis
tas; laimingas bus tik J. Gri
gas, kad grįžta sveikas. Ji
sai ilgą laiką buvo Franko 
nelaisvėje.
Moteriškės lavonas džiūvo 

už paipų 8 mėnesius.
Worcesterio proto sergan

čių ligonbutyje pereitų me
lų 30 rugpiučio dieną dingo 
viena senutė ligonė. Tik šių 
metų 27 balandžio “phim- 
beris” rado ją už “paipų” 
užlindusią ir jau sudžiūvu
sią. Lavonas išbuvo tenai 

1 per 8 mėnesius.

I Balandžio 27 d. rado po- 
jlicisto T. Boothroydo šeimy
noj nušautą jo žmoną, 10 
metų dukterį ir jį patį nusi
šovusį. Tai vis civilizuoto 
pasaulio įvykiai.
Jau 25 metai kaip fanatikai 
sumušė drg. Joną Perkūną.

Tai jau suėjo 25 metai, 
kaip Joną Perkūną sufana
tizuoti lietuviai sumušė už 
laisvės žodį 1914 m. 7 gegu
žės dieną Hoosick Falls, 
N. Y., miestely. Fanatikų 
sužalotas drg. Perkūnas tu
rėjo keliolika metų kankin
tis ligonbučiuose ir mirti in
validas.

Taipgi jau 25 metai kaip 
LSS. nutarė susivienyti su 
Socialist Party. Susivieniji
mas naudos lietuvių judėji
mui nedavė. Vargo Sunūs.
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iįos nekyla aukščiau, kaip 
v"' ° ’ iki 8 milijonų narių, kuomet

dirva yra pasiekti mažiau
siai 20—30 milijonų narių. 
Susirinkimas užsibaigė la
bai smarkiame susikirtime 
ir nežinia kokios bus pasek
mės kituose susirinkimuose, 
nes jų bus dar keli iš eilės. 
Waldmano išėjimas prieš. 
Amerikos Darbo Partijos 
Centro Komiteto diktatoriš
ką elgėsi, gal but, pataisys 
nekuriuos dalykus, jeigu vi
siškai jų nepagadys. Jis pa
sakė tiesos, bet kas nori 
šiandien tos .tiesos? Niekas !■ tautiniais himnais. Bet moka netik pagaminti,genis 

kliaučiai yra kriaučiai ir jie valgius ir patarnauti sve
čiams, bet ir sutvarkyt viską 
gerai. L. koresp. M. D.

Pirmos Gegužės paminė- 
■ jimas.

Balandžio 30 A. L. P. 
Kliubo name buvo kriaučių 
54 skyriaus suruoštas Pir- j 
mos Gegužės paminėjimas. 
Kalbėjo “Amerikos” redak
torius J. Laučka nuo katali
kų. Jis labai gražiai atsilie
pė apie kriaučius ir ačiavo 
jiems už pakvietimą nuo ka
talikiško savaitraščio pakal
bėti. Jis kvietė prie vieny
bės visus lietuvius ir ragino 
nepamiršti Lietuvos. Jo nuo
mone, šiandien Lietuvos 
valdžia yra koalicinė ir ją 
turėtų remti visi Amerikos 
lietuviai. Jis taip pat prisi
minė, kad pirmoji gegužės 
diena yra tarptautinė darbi
ninkų šventė. Sako, aš, kaip 
asmuo, pritariu tarptauti
niam solidarumui, nes to 
mus mokina ir katalikų tikė
jimas, kad visi kuogražiau-. 
šioje nuotaikoje gyventume. _____ ____ __

J. Stilsonas kalbėjo nuo kuopa 29 balandžio surengė nanti

■ tarptautinio Internacionalo 
nepamiršo.

J. Tamašauskutis labai 
gražiai pagriežė kelis gaba- 

* lūs akordiįonu. Darata Bub- 
Iniutė, A. Bubnio duktė, la
bai gražiai pašoko. A. Ve
lička ir P. Grabauskas pui
kiai sudainavo duetą. Pub
lika juos ir iššaukė po kelis 
kartus pakartoti. Ant pabai
gos puikiai pašoko Lyraičių 
šokėjų grupė po vadovyste 
Antanavičienės - Stilsoniu- 
tės. Žmonių buvo kupina 
Kliubo svetainė ir visi pil
niausiai pasitenkinę kaip 
kalbėtojais taip ir dailės 
programa. Visi programos 
pildytojai, kaip ir kalbėto
jai, patarnavo kriaučių pa
rengimui nemokamai.

Vytautas Katilius.

tuviškų radijo valandų, ku
rios tarnauja vien tik lietiv 
viams. Labai apgailėtinas 
dalykas, kad musų ura- 
patriotai už pinigus tapo 
tikri “žydberniai.”

Lietuvis,

CHICAGO, ILL.
Susipešė žydiški lietuvių 

radijai.
Per savaitę laiko Chica- 

goj yra duodama oio ban
gomis net septyni lietuviški 
radijo pusvalandžiai — trys 
kasdieniniai ir keturi po sy
kį ar du į savaitę.

Menišku atžvilgiu jie visi 
nekaip pasižymi. Paprastai, 
pagroja kokią lenkišką pol
ką, o paskui garsina žydiš
kas krautuves. Aš neturiu 

___ _ jokio nusistatymo prieš žy- 
Tek’lė^Kulvelienė, dus> kad jie nori daryti biz

nį iš lietuvių. Bet tie musų 
neva “patriotai,” kurie veda 
tas radijo valandas žydų 
naudai, yra verti papeikimo. 
Štai kas atsitiko pirmą ge
gužės dieną.

Didžiausia “vairia” tarp 
trijų lietuviškų radijo va
landų, kurios tarnauja žy
dams. Lygiai 7 valandą va
karo pasigirdo net trys skir
tingos radijo programos iš 
atskirų stočių, greta viena 

1 kitos. Per kiek laiko tos lie
čia kalbės K. Petrikienė va lietuviškos valandos ei- 

iš Brooklyno ir K. Stanislo- davo skirtingu laiku. Bet 
vaitienė, daktaro Stanislo- kada pasidarė labai didelės 
vaičio žmona, vietinė. Pra- varžytinės už tuos pačius 
kalbos įvyks 14 gegužės, kostumerius. tai gegužės 
pradžia 7:30 vai. vakare, dieną susikibo visi trys tuo 
Venta svetainėje, 103 Green pačiu laiku. Dabar patys ga- 
street. lės sužinoti, kuri iš tų neva

K. Stanislovaitienė kai- j lietuviškų valandų labiau- 
bės temoj: “Sveikata ir vai- šiai gali jiems patarnauti, 
giai bei jų gaminimas.” Ji Pati seniausia žydams 
tame klausime 
ėjus specialų mokslą

K. Petrikienė kalbės apie dama tūlo Vanagaičio. Jam 
neblogai sekasi. Pabaigęs 
garsinti žydų krautuves, jis 
pagiria Smetonos valdžią ir 
po to seka mirimų praneši
mai. Jo pasisekimą paste
bėjo tūlas vyčiukas Salti- 
mieras ir pasekė jo pėdo
mis. Kiek anksčiau buvo 
pradėjusi ir tūla Barčus.

Visas tas radijo progra
mas suėmus į krūvą, bendrą 
jų temą yra tokia: tos žydų 
krautuvės, kurios garsinasi 
per musų radiją, yra drau
giškos lietuviams, todėl mes 
turim eiti viską pirkti pas 
tuos žydus.

Yra keliatas ir grynai lie-

Karusė Stankuvie- 
ir

WATERBURY, CONN.
Kalbės K. Petrikienė ir K.

Stanislovaitienė.

Pati seniausia 
specialistė, tarnaujanti neva “lietuviš

ka” radijo valanda yra duo

kaius, kurie šiais laikais yra 
vedami be oficialių paskel
bimų, bet tautos užpuola
mos iš pasalų, gengsterišku 
budu. Ji kalbės ir apie artė
jantį pasaulinį karą, kokis 

šešta jis bus baisus, viską naiki- 
is. Aiškins apie Klaipė- 

socialistų srovės. Jis plačiai vakarienę. Žmonių atsilan- dos lietuvių pabėgėlių padė- 
aiškino Pirmos Gegužės kė apie du šimtai; buvo sve- tį ir ką šitų baisenybių aky- 
reikšmę darbininkų judėji- čių ir iš kitų miestų. Kuopos vaizdoje turėtų daryt mo- 
me. Jis priminė, kad per 50 pirmininkė p-lė B., Witony- jterys.

Visi “Keleivio” skaityto
jai kviečiami dalyvauti šito
se prakalbose. Ir prašome 
pranešti kitiems lietuviams 
apie tai.

Rengia L. Mot. Komisija.

LEWISTON, ME.
Moterų vakarėlis.

Moterų Sąjungos

metų nuo tarptautinės šven- tė pasveikino publiką ir pa- 
tės įsteigimo daug progre- dėkojo visiems už atsilan- 
so industrijoje padaryta, kymą. Tenka pasakyti, kad
Ii rv U ii «-> 4-1 «■» s\ I \\J it ri irl'O rni

PROVIDENCE, R. I.
Kliubas šventė savo jubilėjų

Balandžio 20 d. Ameri
kos Lietuvių Piliečių Pašel- 
pinis Kliubas minėjo savo 
darbuotės dvidešimts pen- 

, kių metų sukaktį.
I Kliubo patalpa maža, to- 
idėl viskas ir buvo daroma 
j ant mažos skalės. Vakaro 
(vedėju buvo B. Simąnavį- 
j čius.
( Svečiams pavakarienia
vus, veiklesnieji Kliubo na
riai buvo pakviesti tarti po 
keliatą žodžių apie Kliubo 
praeitį.

Wm. Balkonis, dabarti
nis Kliubo pirmininkas, kal
bėjo anglų kalba apie Kliu
bo gyvavimą. Kliubo board 
direktoriai, kaip Juozas 
Karpavičius, Stasys Rusas, 
Jonas Mickus ir Juozas Ra- 
zukevičia, ragino visus Pro- 
vidence’o lietuvius dėtis 
prie Kliubo ir padidinti salę,

B. Stražnickas, A. Gu- 
mauskas ir Z. Lukšys ilgi 
gražiai išsireiškė apie Kliu- 
bą.

Dr. B. Chapas kalbejp 
trumpai, bet aiškiai ir nuo
sekliai. Ačiū, daktare, už ap
lankymą ir už gražią kalbą.

Aldermonai Charles Gan
non ir Wm A. Cąheir kalbė
jo angliškai.

Iš pirmutiniujų penkių 
kliubo kūrėjų yra likęs tik 
vienas Jonas Mickus. Dėl 
tam tikrų gyvenimo aplin
kybių Jonas per kiek laiko 
buvo iš Kliubo išstojęs, bet 
dabar ir vėl darbuojasi lie
tuviams ir Kliubo gerovei.

Dvidešimts penkių metų 
sukaktuvių proga Kliubas 
paskelbė Juozą Raižį ir Zig
mą Cilcių garbės nariais, 
kurie per dvidešimts penkis 
metus pastoviai mokėjo sa
vo duokles ir teisingai ėjo 
Kliubo pareigas. B. Nomis.
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas, tėve.' Kaip 
sveikata ?

—Raten... Vos paveiku 
senas kojas... Jau trečia die
na kaip nefylinu.

—Ar buvai pas gydytoją?
—Nebūk durnas, Maike. 

Ką gi tas gydytojas pama- 
čys? Tik suėda žmogaus pi
nigus, ir dac oi. Aš žinau 
tuos gydytojus! Ot, jeigu 
butų geras burtininkas, tai 
kas kita...

—Tu, tėve, jau pasenai 
Amerikoj begyvendamas, o 
vis da neužmiršai burtų. 
Sarmata jau butų h- kalbėt 
apie tokius dalykus.

—Na, jau tu, Maike, ne
mokyk manęs, ba aš geriau 
žinau. Ve, pakol turėjau 
džiovintą rupužę ant virba
lo pasmeigęs, tai jokia kva- 
raba negalėjo pristot, o 
kaip tik Styvas Zacirka pa
vogė ją, tuoj ir pasikėlė 
gumbas.

—Tu, tėve, vis kalbėda
vai apie “gyvatinę,” bet 
apie “džiovintą rupužę” aš 
da nebuvau girdėjęs.

—Jes, Maike, aš ją lai
kiau po dideliu sekretu, ba 
toki daiktą Amerike sunku 
gauti, ale vistiek tas zdraica 
pavogė. Kad jam akys iš
kirmytų!... v

—Tėve. negražu taip
žmogų keikti.

—O ar gražu, Maike, 
svetimą rupužę pavogti?

—Džiaugkis, tėve, kad to
kią biaurybę kas išnešė.

—Tai kas. Maike, kad 
biaurybė, bile pamačlyva 
liekarstva.

—Netikėk tam, tėve. Tik 
tamsus žmonos tokiems 
prietarams tiki.

—O aš tau pasakysiu, 
Maike, kad tamsus žmonės 
geriau apie ligas nusimano, 
negu tie mokyti daktarai, 
ką per triubas i žmogaus vi
durius žiuri ir nieko neina-Į 
to. Atsimenu, nuėjau sykį ; 
pas toki mandriai mokytą' 
daktarą kad duotų liekarst-' 
vų nuo marmatizmo, ba ko
jos negalėjau prilenkti. O 
jis ne j koją žiuri, ale liepia 
išsižioti. Sako, parodyk 
dantis. Kai pažiurėjo į bur
ną, sako, keturius reikia iš
traukt. Man pritruko kant
rybės. Sakau, ar ponas špo
sus darai, ar durnas esi? 
Man, sakau, ne dantys 
skauda, ale koją marmatiz- 
mas suka. O jis net supyko. 
Sako, tu manęs durnium ne
vadink, ba aš mokslą pabai
giau ir žinau, kad tau reikia 
dantis ištraukt. Nusispjo
viau ir norėjau išeit. Ale jis 
man kapt už skverno ir sa
ko, veidiminut .Užmokėk

tris dolerius. Ir vos ištru
kau, Maike! Tai matai, ką 
tie mokyti daktarai daro!

—O aš tikiu, tėve, kad jis 
davė tau labai gerą patari
mą, nes sugedę dantys daž
niausia buna reumatizmo 
priežastis.

—Nebūk balamutas, Mai
ke. Kai mano kūmas Kin- 
dziukas parvežė iš Lietuvos 
džiovintą rupužę, tai nerei
kėjo nei dantų traukti. Liga 
išėjo kaip nebuvus.

—Taip, .tėve, pasitaiko, 
kad liga pati praeina. Bet 
.tai nereiškia, kad tokie bur
tai, kaip rupužė, ją praša
linai

Matai, Maike, kaip tas 
didelis mokslas tave suga
dino. Jau tu pono Dievo su
tvertų liekarstvų nenori pri
pažint. O aš, vaike, iš prak
tikos žinau, kad tokios gy
duolės yra geriausios. Atsi
menu, mano parapijoj Lie
tuvoj buvo toks burtinin
kas, ką visokias ligas gydy
davo, tai pas jį kamaroj vi
sada būdavo ant jiešmo 
džiovinta rupužė pasmeig
ta. Ir bobos pas jį eidavo 
kaip j Šidlavos atpuskus. 
Vienai buvo liežuvis taip 
sutsingęs, kad pakalbėt jau 
negalėjo, ale kai tas burti
ninkas išvirė arbatos iš 
džiovintos rupūžės su tur
kiškais pipirais, tai tuojaus 
pasitaisė. Na, tai ką tu da
bar sakysi, Maike?

—Aš kaip sakiau, taip ir 
sakysiu, tėve, kad tai yra 
tamsių žmonių prietarai. O 
kad tuos prietarus pateisin
ti, vadinamieji “burtinin
kai” yra prasimanė tokiu 
pasakų, kaip tu dabar man 
pasakoji.

—Na. jeigu tu man neti
ki, Maike, tai gali sau eit 
pas tokius mokytus, kaip tu 
pats.

—Iki pasimatymo, tėve.

ANGLIJO! SPROGSTA 
BOMBOS.

4 gegužės dieną Anglijos 
didmiesčiuose buvo net 15 
bombų sprogimų. Liverpoo- 
ly kėsintųsi išsprogdinti 
Hammersmith:) tiki. Kelio
lika žmonių sužeista. Tai 
vis airių dalbas. Keliūtas 
bombininkų jau suimta ir 
pasmerkta kalėjimai!.

ISPANIJOJ PRIAUGO 
GYVENTOJŲ.

Ispanijos fašistai sakosi 
padarę gyventojų surašymą 
ir radę 25,365,000 “dūšių.” 
Tai esu apie milionas dau
giau, negu 1930 metais. 
Kiek Ispanijos žmonių pra
rijo kunigų ir fašistų sukel
tas karas, nepasakyta.

Charles Darwin.
(130 m. gimimo sukakties proga.)

Prieš 130 metų Anglijoje 
gimė dabar visame pasauly
je garsus mokslininkas Dar
vinas (Charles Darwin), tas 
pats, kurį visokį atsilikėliai 
kaltina už tai, esą jis įrodi
nėjęs, kad žmogus yra atsi
radęs iš beždžionės. Ištiktų
jų gi Darvino mokslas yra 
gyvių evoliucijos (raidos) 
mokslas.

Evoliucijos teoriją Darvi
nas dėstė trijų savitarpiai 
veikiančių veiksmų formo
je. Tie veiksniai yra: (1) 
kintamumas, (2) paveldi
mumas, (3) naturalė (gam
tine) atranka.

1. Kintamumas yra visų 
be jokios išimties organiz
mų (augalų ir gyvių) ypa
tybė. Jis pasireiškia įvai
riausiais pavidalais.

2. Paveldimumas pastebi
mas taip pat visame gyvių ir 
augalų pasaulyje ir apsireiš
kia tuo, kad vaikai panašus 
į tėvus, ainiai į protėvius. 
Tiesa, paveldimos ne visos 
žymės ir ypatybės, o tik pa
grindinė jų dauguma.

3. Naturalė atranka pasi
reiškia tuo, kad silpnesni, 
menkesni gyvijos ar augme
nijos padarai nyksta, o išlie
ka ii- toliau vystosi tik stip
resnieji, labiau sugebėję 
prisitaikyti aplinkai. Saky
sime, gyvulių augintojai vei
slei atrenka tik geresniuo
sius egzempliorius ir iš jų 
veisia geresnius, pelninges- 
nius gyvulius. Tai dirbtine 
atranka.

Bet kas gi atrenka geriau
sius ir “išbrokina” blogiau
sius gamtoje?

Senos pasaulėžiūros žmo
nės sakydavo, kad tuo pasi
rūpina pats Dievas ar šiaip 
jau kokios antgamtinės jė
gos.

Bet Darvinas, rūpestingai 
ii’ atkakliai surinkęs dešimts 
tūkstančių pavyzdžių ir fak
tų, senoms pasaulėžiurems 
sudavė miltiną smūgį. Jis 
Įrodė, kad tikrasis gyvosios 
gamtos šeimininkas yra ko
va dėl būvio — dėl maisto, 
oro, saulės, šilumos, kova, 
kuri niekuomet nesiliovė ir 
nesiliauja, kurioje dalyvau
ja ii- tos pačios rūšies auga
lų ir gyvulių atstovai, ir įvai
rių rūšių augalų ir gyvulių 
atstovai. Juo artimesni savo 
kūno sudarymu ir gyvenimo 
budu du gyvuliai, juo at
kaklesnė jų kova.

Darvinas teisingai nuro-
dė. kad kovos dėl būvio pa
grindas yra nepaprastas gy
vuliu ir augalų veislumas. 
Imkime, sakysim, visiems 
žinomą kiaulapienę. Jeigu 
vienos kiaulapienės vėjo iš
nešiojamos sėkleles visos 
gautų tinkamas sąlygas su
dygti. >tai jau dešimta vienos 
kiaulapienės giminės eilė 
užimtų tiek ploto, kiek jo iš 
viso v. a žemės sausumos ii' 
.’ard nynų. Ištikiu ių gi 
'<ii kv'cncs kiaulanienės žie
do (galvelės) tik dvi-trys 
sėklos patenka į tinkama^ 
sąlygas sudygti, o kitos sek
ios žūsta.

Taigi, natu ali, akla, ne
gailestinga atranka veikia 
gamtoje miii:onu< m*‘ų. pa
deda atsirasti vis naujoms ir 
naujoms, labiau tobules
nėms formoms.

Darvinas neneigė, kad 
tiek aukštesni tiek ž urmini 
gyviai tiri savo savotišku 
ypatybių, bft'jK* sakė, kad 
tos ypatybės jįts'v-lo iš me
džiaginio rašau’i) raidos 
(evoliuciios). |

Sakvsim, žuvies pelekas, 
paukščio sparnas, a k'io ko
ja, beždžionės ?’• žmogaus 
ranka atrodo visai skirtingi, 
bet kai ir.es išnagrinėji, iš- 
narstai jų kaulus kaulelius, 
tai pasirodo, kad visi tie 
skirtingi organai sudaryti 
vienu, tuo pačiu dėsniu.

Savo darbu, paskirtim to
ki skirtingi tie organai, savo

sudaiymu panašus, todėl, 
kad visų stuburiniu protė
vio galūnės sudalytos vienu 
bendru tipu. Palyginamoji 
anatomija (gyvių kūno na
grinėjimas) rodo, kad gyvių 
rūšys, keičiasi, bet jos savo 
tarpe yra giminingos.

Embriologija (mokslas 
apie gemalo raidą), kuri 
daug laimėjo Darvino dėka, 
rodo dar įdomesnių dalykų. 
Sakysim, gemalai tokių 
skirtingų gyvulių, kaip šuo 
ir višta, savo raidos pradžio
je visai panašus į vienas ki
tą. Žinome, kad visi gyviai 
išrieda iš kiaušinėlių, kurie 
buna tik įvairiai sudalyti ir 
turi įvairius pavidalus. Iš tų 
kiaušinėliu atsiradę gema
lai iš pradžių buna taip pa
našus į vieni kitus, jog be 
mikroskopo net neįmanoma 
atskirti, kuris gemalas kurio 
.gyvulio.

Šitas reiškinys Darvinui 
taip pat davė pagrindą teig
ti ir įrodyti, kad gyvių rūšys 
keičiasi.

Žinoma, rūšims pasikeisti 
reikia daug laiko. Antra, kol 
iš pirminio žmogaus, bež
džionžmogio, išsiraidė da
bartinis protingas žmogus, 
praėjo daug milionų metų.

Darvino mokslas dar ir 
šiandien kraipomas į visas 
puses — kaip kam naudin
giau. Tačiau jo mokslo pa- 

j [grindas nesugriaunamas.
Gyvių ir augalų evoliucijos 
(išraidos) dėsnis visų pripa
žįstamas. Šiandien jau nėra 
tokių atžagareivių, kurie ( 
tvirtintų, kad dabar musų 
matomi gyvuliai ir gyviai iš 
karto atsirado toki, koki da
bar yra. Dabar visiems ži- i 
noma, kad kartų kartos da
bar nesamų gyvių jau senai 
išnyko, kad jų buvimą rodo 
tik retai teužtinkami kaulai. 
Darvino nustatytas evoliuci
jos dėsnis sako, kad ir da
bartinės gyvulių rūšys ne
bus amžinos. Praeis vienas 
kitas milijonas metų, ir da
bartinių gyvulių neliks nei1 
pėdsakų. Jų vietoje bus: 
nauja gyvija ir augmenija, 
bet naujosios gyvijos tam 
tikros žymės rodys, kad ji 
yra išsiraidžiusi iš buvusių 
prieš milijonus metų bendru 
protėvių. “L. U.”

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų1 
patarimų, nurodymų ir in
formacijų visiems: amat- 
ninkams, ūkininkams, šei
mininkėms ir tt.

Yra dalykų, kurių da nieks 
lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kai ii ru
sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Arba, kaip be 
žemės auginamos gėles, dar
žovės ir kiti augalai.

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

Daižovių auginimas be 
žemės yi;a visai naujas mok 
skis, tik šiomis dienonvs ati-j 
dengta gamtos pas’apti-. 
plačiai visuomenei da neži
nomas dalykas. Mes tačiau 
pasistengėm savo skaityto 
jus su tuo mokslu supažin 
d'nti. Ta:gi, kas da nėra 
“Keleivio” Kalendų- iaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

Kalendoriaus kaina tokia
pat. kaip visuomet: “Ke’ei-1 
vio” skaitytojams 25 centai 
o n" skaitytojams—53 cen
tų Kurie siunčia užsakymą 
atskirai, gali siųst 25c. susu
ku; į popini a a ba štampom 
po 3". Reikia saugot š:am- 
pr.s nesušlapint.

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

Nuo Maldų prie Higienos
PARAŠĖ DR. PI1IL. A. D. WHITE (Gomelio Universiteto Profesorius)

Autoriaus mintis keitė ii’ papilde Dr. J. Kairiūkštis.
(Išleista Lietuvos Etinės Kultūros Draugijos, bet Lietuvoje uždrausta skaityt.)

(Tąsa)
Paskui tą patį žmonijos meilės 

darbą jis tęsė kitų šalių kalėji
muose, tolimuose rytuose ir pietinėje Eu
ropoje, kol pagaliau pats mirė apsirgęs už
krečiama liga. Pradėtos jo pastangomis 
higieniškos reformos plėtėsi ir toliau, kol 
galų gale šių dienų civilizacija atsipalai
davo nuo tos gėdingos dėmės.

Panašiai buvo ir protestantų kolonijose 
Amerikoje. Nors ten visuomet buvo aiški
nama, kad maras atsiranda dėl Dievo rūs
tybės ar velnio blogumo, bet buvo ir prie
žasčių, -dėl kuriu marą laikydavo Dievo 
malonės apsireiškimu. Vienoje tų laikų 
išgarsėjusioje knygoje buvo įrodinėjama, 
kad indėnų tarpe marą siunčianti Dievo 
apvaizda, apvalanti evangelijos platinto
jams Naująją Angliją nuo indėnų. Bet ma
rui prasidėjus ir baltųjų tarpe, tas pats au
toritetas skelbė, kad marą sukėlė velniai 
ir raganos. 1693 m. Bostone išleistoje Cot- 
tono Mathero knygoje “Nematomojo pa
saulio stebuklai” yra nemaža to įstabaus 
reiškinio įrodymų. Garsusis puritonų dva
sininkas rašo: “Maras priklauso tokioms 
nelaimėms, kuriomis mus kankina velnias.

Apie žydus Korintietis 10.10 sako: nai
kintojas juos išnaikino. Tat reiškia, kad jų 
tarpe buvo maras. O naikintoju esąs vel
nias, kuris pasaulyje platina ligas ir maro 
epidemijas ir kuris tuo budu dažnai mus 
kankina. Velniui lengva paleisti į apsu
pantį orą blogas rūgštis, kurios, susijungę 
su musų organizmo rūgštimis, tuojau suža
dina rūgimą, puvimą ir pakerta visas gy
vybės jėgas. Kaip sieros ir vandenilio rūg
ščių mišinys naikina viską, kas tik pakliū
va, tai lygiai taip veikia ir šitos velnio 
rūgštys. Velnias, pūsdamas nuodingus ar
šeniko garus, kurie taip skleidžiasi kaip 
išimamos iš saidoko strėlės, lengvai įvaro 
jas į žmogaus vidurius, kuriuose jos pavir
sta mirtina ugnimi. Iš to atsiranda maras 
lyg ir kokia naikinanti rykštė, kuri dar ne
senai viename anglų mieste išnaikino dau
gybę žmonių,” ir tt.

Matheras mini daug atsitikimų, kada ra
ganos kėlė ligas, ir rašo apie: “kai kuriuos 
ilgai nykusius ligonius,” kurie “nuostabiai 
pasitaisė, kaip rąganos mirė,” ir nurodo 
tokio atsitikimo pavyzdį. Antai, vienas li
gonis “buvo visiškai silpnas ir merdėjo, 
bet kai policininkas suėmė raganą, tai li
gonis pradėjo taisytis ir netrukus visai pa
sveiko.”"

Francuzijoje kada-ne-kada maras sekė 
paskui marą ir nuo jų buvo gelbėtųsi tokiu 
pat dievobaimingu budu. Pav., XVIII am
žiaus pradžioje Marselyje siaučiant bai
siam marui, viešose aikštėse gulėjo nepa
laidotų lavonų krūvos, sudarydamos čia 
tikrus “maro kalnus;” sergą vyrai ir mote
rys nuogi vaikščiojo gatvėmis; didelės jų 
minios susirinkdavo prie bažnyčių ir altorių 
jieškodami čia pagalbos. Kai kurie, susi
būrę gaujomis, žudydavo sergančius ir 
apiplėšdavo numirusius. Į ligoninę buvo 
atgabenta 3,000 paliktų be priežiūros vai
kų; ten jie buvo palikti savo likimui ir mir
čiai. Maras nunešė į kapus apytikriai dau
giau negu 50,000 iš 90,000 gyventojų. Šios 
baisios epidemijos ligoniams savo jėgas 
atidavė būtys vyrų ir moterų, nusipelniu
sių didelę pagarbą: tai Paryžiaus ir Mont
pellier gydytojai, miesto burmistras, keli 
miesto tarnautojai ir vyskupas Belzunce. 
Jų veikime buvo tikrai daug kilnumo, ir 
pasišventimo atžvilgiu bene pirmoji vieta 
priklausė vyskupui Belzunce. Tai buvo 
vienas iš tų retai užtinkamų dvasininkų, 
1 urie dega tikra artimo meile. Kada kiti 
dvasininkai išbėgiojo, jis drąsiai ir gar
bingai pasiliko savo vietoje. Dieną ir nak
tį jis rūpinosi gyvais, ramino mirštančius 
ir stengėsi palaikyti ramumą. Teisybė, jo 
veikimas nebuvo darnus. Kaip kunigas, 
jis organizavo procesijas, pamaldas, ku
rios greičiau galėjo pakenkti, negu padėti, j 
Be to, i ’’ ' " ”

iis buvo vienas iš pirmųjų, kurie pašventė 1 domis negalima apsisaugoti nuo maro ir 
iai savo vyskupystę. Gal but, vis dėlto I kad švarumas taip pat gali būti tinkamu 
Marselio gyventojai teisingai pasielgė pa- Dievui dalyku.
statydami miesto centre jo stovylą, atvaiz-Į Higienos laimėjimai kultūringose šaly- 
cuojancią jį meldžiantį ir laiminantį. |se yla įstabus, bet labai apgailėtina, kad

Dar nesenai visoje Europoje ir Ameri- higienos priemonės taip ilgai nebuvo tai
koje dėl apsileidimo ar prietarų kilusį ma- komos. Daug kartų jau anksčiau buvo bė
ra laikydavo “Dievo apvaizdos” padari- maž atspėtos tikros epidemijų priežastys, 
niu. XVIII amžiaus pabaigoje, Austrijoje jo tuo pačiu ir priemonės su ligomis kovoti, 
marui naikinant daugybę žmonių, svar- Dabar yra tiksliai žinoma, kad kai kurių 
blausioji priemonė nuo jo apsisaugoti bu- sunkių "ligų epidemijos šaltinis yra geida
vo klūpojimas prieš šv. Sebastijono pa- masai'vanduo. Matyti, šitą dalyką žmones 
veikslą ir jieškojimas pagalbos pas “ragu-1 atrado jau nevieną kartą. Peloponesu karo 
nu daktarus,” t. y. išvarančius velnius vie-Į laikais Atėnų gyventojai tvirtino, kad 
puolius. Jei netoli buvo vienuolynas, tai priešai užnuodiję jų šulinius. Viduram- 
kreiptis į gydytoją buvo laikoma bedie- žiais žmonės tuo pačiu dažnai kaltindavo 
višku dalyku. Tokiose srityse mirimų skai- žydus, 
čius sumažėjo tiktai pradėjus plačiau nau-Į

dotis mokslinėmis higienos priemonėmis. 
Senovinė pažiūra į marą pasiliko ir kalvi- 
nistėje Škotijoje, tiktai su tuo skirtumu, 
kad katalikai gelbėdavosi nuo maro relik
vijomis, procesijomis, maldomis, raganų 
deginimu ir kitomis dvasininkų sugalvoto
mis priemonėmis, o škotai, savo protestan
tiškos vyresnybės vadovaujami,—pasnin
kais ir raganų bylomis. Rašoma, kad dar 
nesenai Škotijoje buvo baisiai nešvara. 
Visi nešvarumai, kuriuos dabar suima ka
nalizacija, buvo išmetami palei namus ar-’ 
ba ant gatvės. Teologijos tvirtinimai, kad 
“žmogaus pastangos nieko nepadės” truk
dė mokslinį galvojimą, ir visos sanitarinės 
pastangos buvo bergdžios. Todėl nepai
sant nuolatos besikartojančio maro, higie
nos taisyklių nebuvo prisilaikoma. Maras 
taip ir liko “Dievo rykštė,” o vyresnybė vis 
laikė savo pareigą jieškoti nuodėmių, dėl 
kurių prasidėjo maras, ir smerkti jas per 
pamokslus. Buvo prieita labai keistu išva
dų, kurios buvo žiaurių bausmių priežas
tis. Ir šitoje šalyje nelaimingiems kaltina-, 
miems dažnai taikė mirties bausmės spren
dimus. Kiekvienas pamokslininkas savo
tiškai aiškino “Dievo apvaizdą,” o maras 
ne tik nemažėjo, bet siautė dar smarkiau. 
Tokio antgamtinių, bet ne gamtihių prie
žasčių jieškojimo pasekmė buvo ta, kad 
vien tik vienais XV amžiaus metais Perth 
mieste išmirė ketvirtoji gyventojų dalis; 
nemažai nukentėjo ir kiti miestai. Panašių 
dalykų butą ir vėliau. Veltui kai kur,ga
besnieji gydytojai stengėsi vartoti sanita
rines priemones. 1585 m. buvo norėta nu
valyti Edinburgo gatves, bet tam priešino
si dvasinirtkai, anot kurių, “dar nebuvo 
reikalo skubėti.” Didėli gaisrai buvo nely- 
ginant laimė; jie valė miestus. Nors Ediri-' 
burgo savivaldybė garsųjį 1700 m. miesto 
gaisrą pavadino “baisia Dievo rykšte,” bet 
vėliau buvo pastebėta, kad nuo to laiko re
čiau kildavo epidemijos ir mažiau mirda-, 
vo žmonių.

3. HIGIENOS MOKSLO PERGALĖ.
Žmogaus protui blaivėjant, pamažu 

pradėjo nykti tikėjimas stebuklingomis 
antgamtinėmis jėgomis, kurių žmonės šau
kėsi ištikti nelaimių bei ligų. Stebėdami ir 
tyrinėdami gyvenimo reiškinius ir įvykius 
žmonės gavo geresnį ir teisingesnį supra
timą apie ligas ir jų įspėjimą. Bet iš pra
džių ir tokias gautas stebėjimų ir tyrinėji
mų išvadas buvo stengtasi sutaikinti su 
tikyba. Ir tai mėgino daiyti ne tiktai dva
sininkai, bet net ir pasauliečiai. Antai, 
XVII amžiuje žymus mokslininkas Rober
tas Boyle, paskatintas išradimų kitose 
mokslo srityse, kurie jau pakeitė nemają 
teologinių pažiūrų, negalėjo atmesti įsiti
kinimo, kad kai kurios epidemijos, kaip 
jis sakė, atsiranda “del tragiško naturally 
priežasčių veikimo.” Bet ir jis dar manė, 
kad kai kurias bausmes Dievas leidžia tiž 
žmonių nuodėmes. Bet ilgainiui toks nusi
statymas derinti tikybines pažiūras su 
mokslo stebėtais faktais pasidarė neįma
nomas. Sunku buvo katalikui išaiškinti, 
dėlko kartais miestai, kurių gyventojai yra 
uoliai tikintieji krikščionys ir visais at
žvilgiais ištikimi bažnyčiai, nukenčia nuo 
epidemijų, o atskalūnų miestai nebūna pa
liesti; dėlko tikintieji žmonės, kurie šven
tai tiki pagalba iš dangaus, maro metu 
miršta, kaip musės, tuo tarpu kai apsišvie
tę netikintieji buna daug rečiau maro pa
liečiami. Panašus prieštaravimai (sudarė 
galvosūkį ir protestantams, kuriuos ypač 
stebino, dėlko dievobaimingi kaimiečiai 
savo vargingose trobelėse išmiršta, tuo 
tarpu kai daugumas labiau linkusių abejo-' 
ti gyventojų iš aukštesniųjų sluoksnių lie
ka sveiki. Iš lėto tiek katalikams, tiek pro
testantams aiškėjo, kad, jei epidemija yra 
bausmė už nuodėmes, tai tokia nuodėmė 
yra pirmiausia nešvarumas. Tikinčiųjų 
tarpe kaskart vis daugiau įgijo svarbos iš- 

_____ i garsėjęs YVesley’o sakinys: “švaiumas yra 
___ , isterikė vienuolė paveikė jį savo ! dievobaimingumo žymė.” Katalikai ir pro- 
ipnu melstis gyvajai Kristaus širdžiai, irjtestantai pradėjo suprasti, kad vien mal-

JBus daugiau);

t



No. 19. Gegužės 10 d., 1939 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

įvairios Žinios.
Keliaujantis “Hare
mas” Pateko į Bėdą.

Automobilis Užmu
šė Antaną Sabutį. 
Jonas Svitoris sunkiai su

žeistas.
Pittsfield, Mass. — Neto 

Ii nuo čia pereitą sąvaitę au 
" 1:,:3 užmušė ,* "

i Cleveland o Žinios.
Bušų kompanija nori kon

kuruoti su gatvėkarių kom
panija. Ši nauja kompanija ' 

,'siulosi pastatvti savo busus 
! ant kožnos miesto gatvės ii 
garantuoja gatvių pataisy-' 
mą. Ji žada duoti geresnę ir 
pigesnę transportaciją negu 
gatvėkarių kompanija duo- 

- da. Taigi dabar ir eina ko- 
-jva. Viena kompanija nenori 

Antaną kitos i miestą įsileisti. Iki

“Sultonas” patubdytas i šal
tąją, o jo sugulovės palei- į 

stos namo.
Randolpho robarinėj, kc-į!' \\obiYis

JohnUHo\°ai <inDin”wėliUl40lBabul*' ■*'* '"et“ amžiaus lie’- šiol žmonės turėjo tenkintis 
S umSatts ?la,i>inin° « M™1“'!“- ke- ....  '<» komnan,.
kas.’ Ir bedirbant sykį atė-lblOu. kltH. įet“™.
jo jam i galvą genijalė min-1 Svitonum >s Bostono, kaip uey«. ;u 
lis prisikalbinti keliata I vięjų užlėkė automo- 1kaip 
gražių merginų ir 
per Amerika pardavinėjant| 
magazinus. Iš Brocktono jisi 
prisikalbino vieną 29 metų 
amžiaus veiterką; iš Somer
villes gavo 18 metų amžiaus 
geltonplaukę mokinę: kitas 
prisikalbino iš Dedhamo, 
Cambridge’aus ir kitų Bos
tono apylinkių. Susidėjo vi
si pinigų po kiek kas galėjo, 
nusipirko palaikį automobi
lį, prisikabino “treilerį,” to
kią būdą ant ratų, ir leidosi 
per Ameriką, sustodami j- 
vairiose vietose ir pardavi
nėdami per dieną magazi-’ 
nūs.

Už surinktus pinigus va
kare prisipirkdavo degtinės 
ir per naktis keldavo.rautus, 
visi nuogi eidavo maudytis 
Floridos pajūry, o paskui ei
davo gulti į savo būdą. Mer
gina, kuri par dieną parduo
davo daugiausia magazinų, 
guldavo su “sultonu” Ding- 
well u.

Taii> tęsėsi gana ilgai, bet 
šiomis dienomis tas keliau
jantis “haremas” pateko j 
bėda. Mat, kai kuriom mer
gaitėm nesisekdavo dau
giausia magazinų per dieną 
parduoti ir juos negalėdavo 
su “sultonu” miegoti. Jos 
jautėsi “nuskriaustos,” pra
dėjo pavydėti kitoms ir vi
sas “haremas” pateko Į teis
mą.

Viena 18 mstų amžiaus 
geltonkasė pasakė teisme, 
kad jai tik 3 kaltus pavykę 
būti “high girl,” tai yra, par
duoti aukščiausį skaičių ma
gazinų ir gulėti vienoj lovoj 
su “sultonu.”

“Sultonas” Dirrgwell teis
me nesigynė. Jis sakėsi tu
rėjęs santikiu su visomis 
merginomis, tik su vienomis 
mažiau, su kitomis daugiau.

Besiklausydamas šitų pa
sakojimų, Miami miesto tei
sėjas Ervin skendo savo kė
dėj kas sykis giliau. Visos 
pašalinės moterys ir mergi
nos iš teismo salės buvo pa
šalintos. Prisaikintiems šuo
lininkams nudribo smakrai 
ir atsidarė burnos. Tokių is
torijų Miami teisme da nie
kas nebuvo girdėjęs.

Teismas pripažino “sul
toną” Dingwella kaltu ir nu
teisė 5 metams kalėjimo, bet 
merginas paleido namo.

PAJIEŠKOJIMAI

Korfu sala priklauso Graikijai,* bet ji guli netoli nuo Albanijos, kurią nesenai užėmė ita
lai. Todėl Europoj manoma, kad Mussolinis dabar taikosi griebti ir tą salą.

Pajieškau brolio vaikų, Domininko 
ir Vlado AUGUSTIN. Jų tėvas mirė 
apie 22 metai atgal, tada jie liko 
Buffalo, N. Y. maži vaikai. Prašau 
juodu atsišaukti, kurie žinote kur jie 
randasi, malonėkit pranešti jų adre
są. Busiu labai dėkinkas (0)

Dėdė Joseph Augustin
4331 8-th st., Ecorse Mich.

Pajieškau dėdės JUOZO KNIS- 
TAUTO paeina iš Lietuvos Laukuvos 
parapijos. Treigių kaimo. Tauragės 
apskr. Jis gyvenoz Pittsburgh© iki 
1927 m. dabar nežinau kur jis randa
si. Taip pat jieškau ir jo brolį Vladą 
Knistautą, jis gyvena Springfield, III. 
Norėčiau susižinoti. Prašau atsišauk
ti, jei dar gyvi esate. Kurie žinot kur 
jie randasi malonėkit pranešti jų ad
resą. (0)
Mrs. Petronėlė Kučinskaitė-Varonin 
432 Darragh st., Pittsburgh, Pa.

tuo, ką gatvėkarių kompani
ja davė. Bet jei bus kompe- 
ticija, tai jau bus kitaip.

> ir kituose bizniuo-
.v. še: kur daugiau kompetici-
nuvežti ligoni-' jos, ten publika pasipelno.

Jonu 
kaip

keliata I,...-. .- -, .. .važiuoti ik1 T“! b “ l,armuseA- 
• -• budu buvo i

Įnėn, kur Babulis neužilgo 
mirė. Svitoris taipgi labai 
sunkiai sužeistas, bėti-dšant 
šią žinią buvo dar gyvas.

Automobilium važiavo D- 
ras Thomas B. Goldsmith

Pajieškau brolį ar brolienę Petrą 
Dankevičių arba Denkin. Jo motina 
iš Lietuvos manęs prašo sužinoti. 
Malonėkit atsišaukti, kurie žinote 
apie juos, meldžiu pranešti laišku. 
L’ž pranešimą busime labai dėkingi.

Mis. Martha 1 lankevičicnė, 
1125 W. 31st st., Chicago, 111.

Apsaugos direktorius ir 
•apskričio prokuroras pa
traukė teisman aštuonius 
stambius raketierius už ne
mokėjimą “income tax.” 
Apsaugos direktorius Ness 
sako, kad Įvairių raketierių 
pajamos siekia apie $5,000,- 
000 .per metus. Daugelis tų 
raketierių yra italai. Suim
tiems gręsia ilgų metų kalė
jimas ir stambios piniginės 
pabaudos. Su nekuriąis atsi
tiks taip, kaip atsitiko su 
Chicagos Al. Capone. Jie ne 
vien išnaudoja pavienius 
žmones, bet sudarė dideli 
raketą ir darbininkų unijo
se, per ką ir darbininkai ne
mažai nukentėjo. Unijos yra 
geras dalykas ir darbo žmo
nėms labai reikalingos, bet 
blogav kai jose įsigali rake- 
tieriai.

MAŽUTIS VYRUKAS SU
MUŠĖ DU DIDELIU 

VYRU.
Šiomis dienomis 

apygardos teisme 
sprendžiama įdomi 
įdomi tuo, kad vyrukas kaip 
nykštukas buvo kaltinamas 
sumušęs du dideliu vyru. 
Tas nykštukas vadinasi Bro
nius Ilinčius. Kai jis atsisė
do suolan, tai jo galva vos 
tik matyt—taip jis mažo 
ūgio. Bet užtai jis labai pik
tas. Dėl to savo piktumo ir 
nusikaltimą padarė.

Buvo taip: Karmėlavoje, 
viename restorane užkan
džiavo kaltinamasis ir du 
ūkininkai — Šimokaitis ir 
Buinauskas. Šimokaitis su 
Buinausku iš Ilinčiaus pra
dėjo juoktis: sako, tu toks 
mažas, o eini j restoraną ir 
geri kaip didelis.

Žodis po žodžio ir kilo 
vaidai. Kai Šimokaitis su 
Buinausku išėjo lauk, tai 
Ilinčius nutarė juos sumuš
ti : jis išsitraukė iš rogių inn- 
gą ir, iš užpakalio pribėgęs, 
smogė rungu Šimokaičiui į 
galvą. Šimokaitis ten pat [ nominacijoms, partijos jau 
krito be sąmonės. Buinaus- pradeda peštis. Demokratai 
kas, pamatęs savo kaimyną' pradėjo gana karštai ata- 
kritusį, leidosi bėgti. Ilin-1 ’ 
čius Buinauską prisivijo ir 
tuo pačiu rungu ir jam smo
gė į galvą. Taigi, nors Ilin- 
čius vaikiško ūgio, bet būda
mas nepaprastai piktas ir 
drąsus, du augalotus vyrus 
paguldė ant plento.

Po to Ilinčiaus “pasveiki
nimo” šimokaitis atsigavo, 
o Buinauską teko atgabenti 
i Kauno ligoninę, bet gyvy
bės neišgelbėjo, nes buvo 
lūžęs galvos kaulas, į sme
genis Įsiliejo kraujas ir Bui
nauskas kitą dieną mirė.

Kaltinamasis nei nesigy
nė, bet teisinos, kad užmuš
ti nenorėjęs,' o tik “pamoky
ti” už karčią pašaipą.

Apygardos teismas Ilin- 
čių pripažino kaltu ir nu
baudė trejais metais sunkių
jų darbų kalėjimo.

Kauno 
buvo 

byla—

Policija užtiko visą lizdą 
jaunų plėšikų, kurie stipriai 
apsiginklavę padarė šimtus 
užpuolimų. Policija surado 
vieną apartmentą, kur tie 
vagys susirinkdavo ir laiky
davo daugybę ginklų. Su
ėmė tris jaunus vyrukus, ku
rie išdavė: ir kitus. Visi tai 
gaujai priklausą plėšikai y- 
ra apie 25 metų amžiaus.

Artėjant S. V. prezidento

kuoti republikonus. 
galima spręsti, kad 
na karšta kova 
dviejų partijų.

i ata- 
Iš visko 
kils ga- 

tarpe tų

Vyrai ir moteiys galės pi
giau pasidabinti, nes barbe- 
rių unija nutarė nupiginti 
kainas už plaukų kirpimą. 
Vietoj dabar imamų 65c., 
ims tik 50c. už kirpimą, o 
barzdas apskųs už 35c.

kė, kad jau trįs mėnesiai, i 
kaip jiedu susipažinę. Tai 
matote, kokių atsitikimų bu
na. Vyras plėšikas ir nuteis
tas kalėjiman iki 25 metų, o 
mergina nori su juo susi
tuokti! Gal taip ir yra, kaip 
senas priežodsi sako, kad 
meilė yra akla. Jonas Jarus.

ŠLIUPAS STENGIASI 
ĮSTEIGTI GIMNAZIJĄ 

PALANGOJ.
Palangos burmistras d-ras 

J. Šliupas stengiasi, kad Pa
langoje įsikurtų gimnazija, 
kaipo vietininkė V. D. gim
nazijos Klaipėdoje, ir Peda
goginis institutas. Patalpų 
tuo tarpu galėtų gauti arba 
nuomos 
perkant grafų 
rumus ir svetainę su viešbu
čiu. B? to, Palangos miesto 
savivaldybė užleistų naujai 
pastatytus 3 aukštų rumus.

Ir ligoninę labai butų pra
vartu statyti Palangoj, nes 
čia, kylant Šventosios žvejų 
uostui ir miesteliui, bus ga
na didelis judėjimas ir būti
nas reikalas turėti gydyklą. 
Gal Lietuvos Raudonasis 
kryžius imsis šį dalyką Įkū
nyti.

keliu arba atsi- 
Tiškevičių

INFORMACIJOS VYKSTAN 
TIEMS J LIETUVĄ, ŠVEDŲ 

AMERIKOS LINIJA.

DOMININKAS PRALEIKA jis gy- 
veliantis šiuo laiku Amerikoje, pra
šau atsišaukti, arba kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešt jo ad
resą. šįmet mirė mano motinėlė, aš 
likau vienas. Teodoras Pralcika, (1 

Staiderų kaimas, Lazdijų valsčius, 
Lithuania.

Yra keistų įvykių žmonių 
gyvenime. Vienas jaunas 
vaikinas liko nubaustas už 
vagystę ir nusiustas i ka'ėji- 
mą nuo 10 iki 25 metų. Štai, 
už kelių dienų atėjo į kalėji
mą jauna mergina ir paaiš-
kino šerifui, kad ji nori lei
dimo susituokti su tuo vaiki- 
nu. Šerifas paklausė, kaip f*?''-' 
senai tu jį pažįsti? Ji atsa- ’

Graikijos Sostinė Atėnai

štai kaip šiandien išrodo Atėnų miestas, kur kitąsyk žydėjo taip garsiai graikų menas 
ir mokslas. .

GEORGETOWN, ILL.
A. a. Kazys Bradauskas.

Po sunkios ir ilgos ligos, mirė 
Kazimieras Bradauskas sulau
kęs 62 metų'Sfhžiaus. Ameriko
je išgyveno 33 metus. Visą lai
ką dirbo anglių kasyklose. Tas 
darbas pakenkė ir jo sveikatai. 
Georgetowne išgyveno 26 me
tus. 1912 metais jis apsivedė su 
Magdalena Čiberkiute. Velionis 
paliko dideliam nuliudime žmo
ną, dvi vedusias dukteris ir pen- 

‘ i kis anūkus. Buvo ilgametis “Ke
leivio” skaitytojas. Prigulėjo 

[ prie SLA. 18 kudpos ir prie Lie
tuvių Piliečių Kliubo. Minėtos 
organizacijos gelbėjo laidotuvė
se. Taip pat prigulėjo ir prie 

, _ _ t Mine Workers Unijos
I Visos organizacijos suteikė po 
gražų gėlių vainiką. I kapus pa- 
.. jo didelis būrelis draugų ir 

. kaimynų. Palaidotas su bažnyti
nėm apeigom kovo 16 dieną iš 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios ant 
minėtos parapijos kapų. Manda-' 
gų patarnavimą 
Urbas. Visiems, 
kuomi prisidėjo 
valandoje, visiems širdingai dė
koja moteris, dukterys ir visa 
šeimyna. Ilsėkis brangus mano 
drauge ir tėveli šios šalies že
melėje.

Magdalena Bradauskas.

LAIŠKAS MAIK1O TĖVUI.
Senukai, atrodai labai bied- 

nas, čebatai nuskurę, man ma
žiais metais pirmoji Ameri- įpsi klika labai mažute suljg ge-

kos Lietuvių ekskursija į Lietu- nerolo, tai siunčiu tris dolerius 
va, švedų Amerikos Linija, iš-[kad nusipirktumei didesnę lul- 
plauks iš New Yorko gegužės 31 ką. Aš auginu tabaką, tai pada- 
dieną per Gothenburgą, švedi-[rytume daugiau biznio. Jeigu ne 
ją, modernišku laivu “Grips-' pirksi lulkos, x 
holm.” Keleiviai į Lietuvą vyk-Įnėti “Keleivį 
stanti šiam laive, bus nukeldinti1 aš mylim jį skaityti, 
tam uoste, kuris bus parankiau-' 
sias ir patogiausias, iš ten per
vežami į Kauną, šioji ekskursi
ja tinka keliauti j Lietuvą vi
siems keleiviams, kurie nori 
parvykti pačiu gražiausiu laiku 
Lietuvoje.

Antroji ekskursija išplauks 
liepos 1 d. tuo pačiu laivu 
“Gripsholm.” Antrai ekskursi
jai vadovauja Vladas Mučins
kas, švedų Amerikos Linijos lie
tuvių skyriaus vedėjas Ameri
koje. Toji ekskursiją išplaukia 
tuojaus po mokyklų sezono. Pa
vieniai keleiviai kviečiami irgi 
dalyvauti.

Amerikos pasiuntinybė Kau
ne praneša, kad Amerikos kon
sulatas Kaune nuo kovo 31 d. 
nepriims naujų prašymų gauti 
Amerikos imigracijos vizas. Jau 
dabar Lietuvos' kvota užpildyta 
penkeriems metams. Kurie turi 
giminių Lietuvoje ir norėtų par
sikviesti į Ameriką, dokumentų 
dabar daryt nepatartina, bet 
persiųsti į švedų Amerikos Li
nijos raštinę vardus ir pavardes 
savo giminių, ir adresą, o mes 
persiusime į musų Kauno sky
rių. Jie su minėtais asmenimis 
susisieks ir kaip tik praneš kada 
nauji prašymai vizoms bus pri
imami, tai pranešim giminėms 
Amerikoje, kad nusiųstų reika
lingus dokumentus kad gaut vi-

tai prašau siunti- 
’ mano žmona ir 

Su drau
giškais linkėjimais J. Grabstas, 

Ontario, Canada.

J1EŠKAU DARBO
Pas pavienį farmerį kuriam rei

kalinga gašpadinfc. Kam reikalinga 
tokia darbininkė, kreipkitės šiuo ad
resu dėl susitarimo: M. M.
52 Union st., Inkerman-Pittston, Pa.

Izidorius Janusas, pajieškau pusse
seres PETRONĖS ir ELZBIETOS 
JONAITUKĖS - NORVAIŠIENĖS, 
Užlaukių kaimo, Kuršėnų parapijos. 
Prašau jų pačių atsišaukti, arba kas 
apie jas žino malonėkit man pranešti. 
20 metų atgal jos gyveno Bostone.

J. JANUSAS (9)
6731 — 2 Ave., Rosemont,

Montreal, Canada

Vladas Grubliauskas, pajieškau sa
vo draugo PRANO BAGINSKO. jis 
atvažiavęs į 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
303 Main st., Branford, Conn.

APSIVEDIMAI.

Prijaukintos Laukines Žąsis
Lietuviai farmeriai, kurie 

norėtų įsigyt prijaukintų žąsų, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku. 
Atiduosiu dykai. J. Lukošius,

74 Williams avė.,
Hyde Park, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės be 
vaikų nuo 35 iki 50 metų; 
vaikinas, turiu gerą darba. 
laišku prašau prisiųst savo 
pareikalavus sugrąžinsiu, 
ju kad turėtų biskį turto, 
žinias suteiksiu per laišką.
253 Broadway, So. Boston, Mass.

aš esu 48 
Su pirmu 
paveikslą, 
Pageidau- 
Platesnes 

A. K.

Parsiduoda Bekerne
16 metų biznyje, savininkas, per 

j senas'ir neišgali tvarkyt. Bizniai ge
ras, mokančiam vesti reikalą pulkus 

. Klauskit laišku ar ypa
tiškai. J. S. (9)

253 Broadway, So. Boston, Mass.

175 Akerių Farma
40 akerių suaugusio ‘miško, 125 

! dirbamos, visa lygi žemė ir auga vi
sokie pasėliai ir daržovės. Stuba, bar
nė ir kiti budinkai, taipgi nlulai, kar
vės, avys, vištos ir farmos įrankiai. 
Jmokėt $i,200. Kaina $2,200. Klaus
kite arba pamatykit. (0)

Z. Adams, BERLIN, M D.

Prašymai gauti laikinas turi
stines vizas bus priimami tų ke
leivių. kurie nori laikinai aplan
kyt Ameriką, New Yorko Pa
saulinę parodą ir čia gyvenan
čius gimines. Norintieji parsi
kviesti į svečius saviškius pra
šome kreiptis į bet kurį š. A. L. 
agentą. Jie painformuos'kokius 
dokumentus reikia pasiųsti tu
ristams iš Lietuvos.

V. Mučinskas.
" • IK AIR TAPTI SUVIENYTŲ

j VALSTIJŲ PILIEČIU?
suteikė Jonas. Aiškiai išguldyti pilietybes jstaty- 
kurie ir bent mai su reikalingais klau-imais ir at- 

• p i ■ sakymais lietuvių ir ančių kalboseŠioje liuunoje j Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ........ . 25c

1 • 1 R.š L Y S S U V A DŽ1OTOJ A S.
Vieno veiksmo Komedija. Parašė 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika-
Dalvvania 2 moterys ir 6 vyrai. 

KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko- 
> ...ii » '-. ..ų. B^n. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir i
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje |
.njg.uu.-je. Kaina ............  25c.

Vištų ir Daržovių Farma.
nuo didelio miesto Caro, Mich. Kaina 
tik $1,000, {mokėt $300. Parduodu dėl 
senatvės. Klauskite laišku.

J. Dermeitis
K. 3, Bo1 20K,

j Pajieškau vaikino apsivedimui ne- 
jąunesnio 35 >r nesenesnio 40 metų. 
Ųaucidaujaiiūi kad nevartotų svaiga
lų, aukšto 'ūkio, geros išvaizdos ir 
šiek-tiek pasiturintis, ir gerą užsi
ėmimą turintis. Aš esu jauną, geros 
•išvaizdos męjrgipa ir. pasiturinti. Ar
čiau susipažinsime per laiškus. Butų 
pageidaujama su pirmu laišku kad 
prisiųstų paveikslą; pareikalavus su 
gražinsiu. Bereikalingai prašau ne- 
rašinčti, taipgi iš užsienių prašau ne
rašyti. A. B. (0)

I 21 Raven st., Dorchester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės kuri mylėtų gyventi ant ta
bako farmos; aš esu 38 metų. Su pir
mu laišku prašau prisiųst paveikslą, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu. Atsa
kymą duosiu į visus rimtus laiškus.

i B. J. S., Delhi, Ont., Canada. (9)

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

I D. Mikulskas, CUSTER, MIC1L
Mieli.

Parduodu Farma.
35 mylios nuo Bostono, prie dide

lio ežero. Farma 35 akerių, dirbamos 
30 akerių. Stuba 13 kambarių su mie
sto vandeniu, elektra, ir gazu. Visi į- 
rankiai farmą apdirbti. Didelė barnė 
su elektra ir cementiniu flioru. 14 
karvių, 13 melžiamų, viena jauna; 
melžiamos su elektrikinia mašina, 1 
bulius 5 metų. Vištininkas su 100 vis 
tų. Grumdžius. Verta $12,000. Parduo
dame už $6.000. $4,000 jnešt, $2,000 
ant mortgičio. Jeigu įneštų daugiau 
cash, parduočiau da pigiau. Vyras 
mirė, viena negaliu išlaikyt.

Mrs. Josephina Vainorius
166 Washington street.

So. Grovelend, Mass.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

' GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 

I ir busit patenkinti. (5)
PET. LAMSARGIENĖ

lC 1814 S. Water St., Philadelphia. Pa.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

T. J. KUČINSKAS, 
3312 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS 3
KODĖL PLAUKAI KRINT 
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?
Prisiųskit vardą ir adresą, mes

Mušime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

pri-

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 maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

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

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

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

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



Vlk $0. BOSTON No. 19. Gegužės 10 <L, 19.19 m.

Moterims Pasiskaityt
A šĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHKItSONIENė.

j pyje. ŠiuoPASVEIKINIMAS 
MOTINOMS.

Gegužės 14 pripuola pakankamai laiko su-
e • rT 1 xrivi nunc iv viinohtinos Diena. 1 a proga mes 

sveikiname visas motinas ir 
linkim joms kuo šviesiausios 
ateities.

AČIŪ DRAUGEI V. 
ZIENEI.

Dr-gė V. Bozienė iš Sha- Į 
mokino, Pa., prisiuntė už

• “Keleivį ’ prenumeratą ir 
gražų lietuviško stiliaus ran
kų darbo užvalkaluką pa- 
duškaitei. Užvalkalukas iš
siuvinėtas lietuviškom spal
vom ir tikrais lietuvių liau
dies motivais. Darbelis labai 
gražus, ir šio skyriaus vedė
ja taria draugei Bozienei 
nuoširdų ačiū už jį.

KAIP KEITĖSI ŽMONI
JOS VALGIŲ STALAS.

Primityviškosios tautos 
nesupranta, kad maistą rei
kia palikti ir rytdienai. Jos 
mano, kad maistą reikia su
valgyti kiek galima greičiau 
ir kiek galima daugiau, ir 
tai esąs geriausias maisto 
sunaudojimas. Maisto atsar
gų, pavyzdžiui, visai nepa
žįsta Kongo srities ir Aust
ralijos čiabuviai. Todėl jie 
dažnai esti persivalgę, bet 
dažnai ir badauja.

Tikriausia taip pat gyve
no ir musų senieji protėviai, 
kurie mito medžioklės gro
biu. Bet, susipažinę su ugni
mi, jie įsitikino, kad kepta 
arba džiovinta mėsa išlaiko
ma ilgesniam laikui, negu 
žalia. Pagaliau, jie surado, 
kad šviežią mėsą galima iš
laikyti dar ilgiau, jei sučiup
tus gyvulius palaikyti gyvus 
ir juos pašerti. Daugelis iš 
tokių sugautų gyvulių pri
junko ir tuo budu atsirado 
naminiai gyvuliai.

Tuo pačiu metu šeimos 
moterys netoli gyvenamo
sios vietos stengiasi surasti 
šakniavaisių ir sėklų, kurios 
papildytų mėsos valgį. Iš ne
tyčia nubyrėjusių žemėn 
sėklų išaugo nauji augalai, 
kurie ėmė nešti grudus. Tuo 
budu buvo surasta žemdir
bystė. Iš pradžių grudus try
nė akmenimis, ir valgė juos 
sutrintus, kaip tai daro dau
gelis indėnų giminių, bet vė
liau miltus ėmė maišyti su 
vandeniu ir pienu. Valgant 
tokią tešlą, kartais jos ir at
likdavo, bet jos nebuvo gali
ma išlaikyti" ilgesnį laiką, 
kad ji nesurugtų ir nesupe
lėtų. Kai primityviškoji šei
mininkė tą tešlą pabandė 
konservuoti busimoms die
noms, lygiai taip pat, kaip ji 
darė su mėsa, tai toji tešla 
iškepė. Tuo budu buvo su
rasta duona.

Kepta mėsa ii- duona kas
dieniniam maistui jau buvo 
didelis laimikis, bet, tur but, 
praslinko dar daug laiko, 
kol žmogus išmoko virti. Vi
rimui būtinai reikalingi ne
degą indai, bet tokių indų ir 
dabar daugelis primityviųjų 
tautu neturi. Tokios tautos 
naudoja iš medžio arba žie
vės pagamintus indus, o 
vandenį sušildo Įmesdami 
karštą akmeni.

Lietuvos pirtyse ir šian- į 
dien vanduo yra šildomas į- 
kaitintais akmenimis.

Bet palengva buvo suras-I 
ti ir moliniai indai. Tada 
prasidėjo virtuvės raida. Su-1 
prantama, kad tas menas 
buvo labai paprastas, nes j 
visos medžiagos buvo labai 
primityvios. Pav., senųjų 
graiku ir senųjų germanų 
pokyliuose buvo valgoma 
beveik išimtinai lik kepta 
mėsa be jokių prieskonių ir 
be jokių užkandžių.

Geresnius ir įvairesnius 
valgius pagaminti išmoko 
senieji romėnai savo valsty
bės paskutiniame laikotar-

smukimo laiko- 
jtarpiu išlepintieji romėnai

kinėtis po virtuves ir ruošti 
pokylius, nes sunkesnius 
darbus dirbo vergai. Pav., 

j Juvenalis pasakoja apie im- 
peratorių Domicijaną, kuris 

BO- |vidurnakty sušaukęs senatą 
I skubaus posėdžio tik dėl to, 
į kad nemokėjęs pats iškepti 
(juroje sugautos didžiulės 
plekšnės. Rytui auštant se
natas ir imperatorius sutikę, 
kad šis “juros fazanas” tu- 
i Įc būti iškeptas ir į stalą pa- 
cuotas su žolių padažu.

Romėnų nebaidė jokios 
priemonės, kad Lik valgius 
padarytų gardesnius ir įvai
resnius. Jauniems balan- 
čžiams jie laužydavo kojas, 
kad tuo budu, nebūdami to
kie budrus, greičiau nusipe
rku. Bet romėnų valgiai vis 
dėlto daug kuo skyrėsi nuo 
musų laikų valgių. Pav., ro
mėnai vietoje lėkščių varto
davo duonos plutas, valgy
davo tik pirštais ir pavalgę 
taukuotus piratus visuomet 
nusišluostydavo i tarnų plau
kus.

Daug kas iš romėnų pa
pročių užsiliko iki viduram
žių. Daugelio gyvulių kan- 

‘kinimą prieš paruošiant val
gius išnaikino tik Liuterio 
laikais. Ir vis dėlto viduram
žių virtuvė dar tebebuvo ga
na paprasta. Dar penkiolik
tame amžiuje sriubos buvo 
verdamos iš balandų ir kitų 
žolių, kurių dabar niekas 
nenaudoja. Pipirus tada 
vartojo tik gydymo reika
lams, o druska buvo toks re
tas ir brangus dalykas, kaip 
ir cukrus. Pirmasis cukrus 
buvo pagamintas iš cukrinių 
nendrių, kurios buvo augi
namos pietuose, užjūrio ko
lonijose. Pirmą cukraus fab
riką, kur cukrų ėmė gaminti 
iš runkelių, pastatė tik 1799 
metais.

Ir sviestas viduramžių lai
kais buvo retas dalykas. Vė
lai teatsirado ii- musų laikais 
vartojami gėralai. Iš apynių 
pagamintą alų pirmą kartą 
mini 768 metais, degtinę— 
1106 metais. Bet degtinė ta
da buvo vartojama tik kaip 
vaistas. Arbatą pirmą kartą 
į Europą atgabeno portuga
lų ir olandų pirkliai 1559 m. 
Tą patį šešioliktą šimtmetį 
Europoje pasirodė iš Ameri
kos atgabentas kokao, o iš

NORĖJO NUSIŽUDYTI.

Afrikos—kava. Bet dar de
vyniolikto šimtmečio pra-- 
džioje arbatą, kava, šokola
das ir kakao buvo labai 
brangus ir platiesiems gy
ventojų sluoksniams nepri
einami. Ir pomidorus anais 
laikais valgė tik labai dideli 
turtuoliai.

Apie septynioliktą ir 
tuonioliktą šimtmetį b.ųvo 
valgoma labai daug ir ilga.L 
Francuzų Karalius Liudvi
kas XIV-sis per vienus pie
tus suvaikydavęs 4 lėkštes 
sriubos, visą fazaną, viščių-. 
ką, du nemažus gabalus 
kiaulienos ir, pagaliau, di
deli kiekį vaisių. Prūsų ka
raliui Fridrichui Didžiajam 
paprastai pietums patiekda
vo 8 patiekalus, o kai būda
vo svečių, tai ant stalo su
nešdavo net 30 patiekalų. 
Gausiai būdavo valgoma ir 
šiaip jau turtingųjų namuo
se. 8 arba 9 patiekalai buvo 
dažnas dalykas, ir jei pietus 
neužsitęsdavo mažiausia 4 
valandas, tai apie juos nie
kas ir nekalbėdavo. Taip 
maždaug valgė Gėtė, Kan
tas ir kiti to meto žymus 
žmonės. Menininkai, politi
kai ir valdovai i virtuvės rei
kalus kreipė didžiausj dė
mesį, o apie karalių Liudvi
ką XIV-tajį sako, kad jis 
kreipęs didesnį dėmesį į sa
vo majonezus, negu į Fran- 
euzijos ministerių kabinetą.

Daugelį atmainų į papra
sto žmogaus valgių stalą 
Įnešė iš Amerikos atgaben
tos bulvės. Pirmą kartą Eu
ropoje jos pasirodė 16-tam 
šimtmety, bet tik 17-tame 
šimtmety jas pradėjo valgy
ti. Iš pradžių bulvės Europo
je buvo auginamos kaip gė
lės. Liudvikas XIV-tasis 
bulvių žiedus nešiodavęs įsi
kišęs į švarko atlapą, o jo 
dvaro damos bulvių žiedų 
prisikaišiodavo pilnus plau
kus. Bet Liudvikas. XIV-sis 
išbandė ir bulvių sriubą, ku
rią jam išvirė rūmų vaisti
ninkas Parmantje.

Bet plačiosios liaudies 
masės iš pradžių bulvių ne
pripažino, jas vadino “vel
nio ropėmis.” Kai valdovai, 
įsitikinę bulvių naudingu
mu, pradėjo prievartos ke
liu jas platinti liaudyje, dau
gelyje vietų įvyko taip vadi
nami “bulvių maištai.” Frid
richas Didysis turėjo pasiųs
ti prieš tokius sukilėlius net 
savo granadierius, nes žmo
nės apsiginklavę kirviais ir 
šakėmis nenorėjo pasiduoti. 
Kotryna Didžioji taip pat 
turėjo nuraminti ne vieną 
“bulvių maištą.” Dabar 
mums tiesiog neįsivaizduo
jami valgiai be bulvių.

19-tame ir 20-tame šimt
mečiuose didesnę reikšmę 

I maistui įgijo vaisiai. Provin
cijoje užauga daug obuolių 
ir uogų soduose, o miestuos 
atgabenama pietų vaisių: 
bananų, apelsinų ir kitų. Vi
sa Vidurio Amerika musų 
laikais paversta milžiniška 
bananų plantacija, nors pats 
bananas kilęs iš Afrikos. 
Taip pat Italija, Ispanija, 
Californija, ir pastaruoju 
laiku pietų Afrika bei Pa
lestina virto pasauliniais 
apelsinų (orančių) ir citri
nų sodais. Romėnų laikais 
šių medžių Viduržemio ju-

ros pakraščiuose dar neau
gino. Tąda Romoje tie au
galai būdavo auginami puo
duose, bet vaisių jie nedavė. 
Pirmas apelsinų medis už
augino, vaisius 16-tame šimt
metyje grafo Laurento sode 
Lisabonoje. Tik palengva 
šiuos vertingus augalus ėmė 
sodinti soduose masiniai. 
Dar IT-tame šimtmetyje Pa-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

D-rui Graičiunui.— Tam- 
.stos straipsnio negalėjom 
sunaudoti. Kad žmonės vi
suomet mirdavo ir dabar 
miršta, tai nėra jokia nau- 

w m ■ i jiena. Ot, jeigu parašytu- 
L II met, kaip žmogus gali nenu-

» Bar :mirti, tai butų kas kita.
IĮ Baltimorčs viešbučio nore-j j. p. Rainiui. — Laiške iŠ

jo .iššokti per langą p-le Floren Lietuvos pasakojami seni ir 
ce Baker, bet laiku buvo nutver-1 visiems žinomi dalykai, to
tą ir įtrauktą ptcrsil i irnmhnri ,1:1 ------------------ ---------------

šiame vaizdely matyt atsikišusi 
viena jos koja, kuomet ji buvo 
traukiama į vidų. Mergina buvo 
atvykus iš Washingtono ir kėsi
nosi nusižudyt. Motina sako, 
kaxl jos nervai buvo pakrikę.

atgal i kambarį. cjei nespausdinsime.
V. M. R.—Prie progos į- 

dėsime.
G. I. Strimaičiui. — Ačiū 

už iškarpą apie Franko pri
pažinimą. Bus gera.

ryžiuje už apelsiną reikėjo vų palmių, arba pagamina- 
mokėti Lietuvos pinigais 50 mi dirbtinio sviesto payida- 
litų. lu. Maistui naudojama ir ki-

sviestui pagaminti. Paga
liau, banginių mėsa konser
vuojama dėžutėse ir ji yra 
tokia pąt gardi, kaip ir kar
vės mėsa.

Žmogus moka prisitaikin-

' lu. Maistui naudojama ir ki-
Dabar apelsinas pasidarė tos, iki šiol nežinomos, me- 

vaisiumi. džiagos. Pav., daugelyje pa-
Drauge su citrina jis laiko- jūrių ištraukiama iš vandens „ .
mas vertingiausiu vitaminų savotiškų žolių, kurios pas- ti prie kiekvieno maisto, ly- 
šaltiniu. Greta vaisių vis la- kiau perdirbamos į gerą gi a i kaip ir prie kiekvieno 
biau žmogaus maistui nau- maistą. Banginių taukai pa-; klimato. Šiuo atveju jis la- 
dojama ir augalų taukai ku- sidarė labai vertinga pradi- bai skiriasi nuo visų kitų pa- 
rie gaunami iš kokoso ir ąly-. ne medžiaga ir dirbtiniam | šaulio gyvių. “L. ž,”

tikru pasaulio

Metropolitan praneša
apsidraudusiems jame

AUKŠČIAUSI
PUNKTAI 1938

Metropolitan Gyvybės Apdraudęs 
Kompanija yra savitarpinė kom
panija. Ji yra vedama vien tik 
naudai, 29 milįonų žmonių, turinčių

jos apdraudos lakštus, o jų gyvybės apdrauda šioj Kom
panijoj viršijo $22,612,000.000 pabaigoj pernai metų.

1938 m. daugiąu kaip $566,300,000 buvo išmokėta tu
rintiems apdraudos lakštus ir pašalpgaviam, ir $176,- 
000.000 buvo pridėta prie įstatymiškos atsargos privą- 
lomįem išmokėjimam, kurie susidarys būsimais metais 
pagal dabartinius apdraudos lakštus. Dividendai išmo
kėti 1938 m. pasiekė $103,940,000. Dar didesnė suma— 
$118.042,000—buvo atidėta dividendam išmokėt 1939 m.

Metropolitan yra Išmokėjęs nuo 1927 m. daugiau 
kaip $5,000,000,000 turintiems apdraudos lakštus ir pa- 
šalpgaviaru.

Daugiau kaip $1,800,000,000 apdraudiuės gyvybei ap
saugos buvo suteikta 3,830,151-nu nauju apdraudos lakš
tu, kurie buvo išduoti pernai metais.

apie sveikatą žurnaluose, kurių 
per metus buvo virš 300 milionų

noru naudoja kiekvieną progą

Ištekliai laikomi naudai turinčiųjų apdraudos lakštus 
ir pašalpgavių—tame skaičiuje daugaiu kaip 100,000 
atsargiai parinktų, įvairių investmentų—siekia per 
$4,900,000,000.

Kaipo dalį savo gerovinės programos 1938 m., Me
tropolitan paskleidė 68 milionus sveikatos knygelių— 
vidutiniai po 1 kas pusė sekundos—ir talpino mėnesinius 
skelbimus su apšvieta 
visa cirkuliacija sykiu 
egzempliorių.

Metropolitan mielu
teikt turintiem jo apdraudos lakštus žinias, kurios duo
da jiem galimybe aiškiau suprast, kaip ši Kompanija 
veikia. Kad geriau to pasiekus, kompanija talpina eilę 
apšviečiančių skelbimų žurnaluose, ir stengiasi įvairiais 
kitais būdais, kad turintieji jos apdraudos lakštus visa
da būtų informuoti. Greitai išeisiančioji knygelė pa
duoda smulkmenišką apyskaitą Metropolitan’o progreso 
1938 m. Mes mielu noru atsiųsime ją pagal pareikala
vimą.

Metropolitano Biznio Raportas už 
(Pagal Metinę Atskaitą, 

Apdraudos

metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1938.
Įteiktą New Yorko Valstijos 
Departmental.)

IŠTEKLIAI

Valdiški Bonai
jungtinių Valstijų

Valdžios .............
Kanados Valdžios ..

Kiti Bonai......................
Jungt. Valstijų ir

Miestų .............
Kanados Provinci

jų ir Miestų .. ..
Geležinkelių.............
Viešų Aptarnavimų 

i Pramonės ir Mišrūs
Bėrai (Akcijos)

Visi apart $24,588.78 
yra Pirmiausi ar 
Užtikrinti

Morgldžiu Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto 
Farm.os ..........
Kita nuosavybė ..

Paskolos ant Apdraudos Lakštų
Turimas Nekilnojamas Turtas .. .. 

įskaitant ir nekilnojamą turtą 
kompanijos vartojamą

Pinigais ........................................................
Apdraudimo išmokėjimai būsimi ir 

pratęsti .............................................
Palūkanos gautinos ir susikuopu- 

slos ir t.t..............................................

$868.608,893.16
65,310,453.73

117,430,070.53

104,610,612.32 
590,984,033.71 
589,927,007.34
365,590,247.39

73,800,886.26
905,761,237.77

VISO ..

$933,919,346.89

$1,768,541,971.29

88,452,477.37

979,562,124.03

526,263,387.92
392,187,370.22

108,817,444.71

84,974,718.06

60,181,576.49

.. $4,942,900,416.98

Viso Gyvybės Apdraudos

Paprastos ...............................
Industrinės ................................
Grupinės ......................................

VISO .........................

Nelaimių ir Ligos Savaitinės
Pašalpos ...............................
Pamatinės sumos benefitąi ..

Galioja

$11.556,261,130
7,550.316,755
3,505,825,709

$22.612,403,594

$18,500,602
$1,449,927,200

.. $4,317,868,342.00 
bū-

PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI

Apdraudos Lakštam įstatymiškos
Atsargos ...................................
Suma, kuri su palūkanomis ir 
simomis premijomis užtikrins
mokėjimus pagal apdraudos lakš
tų reikalavimus.

Dividendai Turintiem Apdraudos Lakštus 118,042,332.00 
Atskirti išmokėjimam 1939 m.

Atsarga Busimiem Išmokėjimam pa
gal Papildomąsias Sutartis .. ..

Laikomu Pareikalavimams......................
limant pareikalavimus laukian
čius įrodymų ir spėjamą daugį 
nepraneštų pareikalavimų.

Kiti Privalomi Apdraudimai Išmokėjimai 
Kartu ir atsarga Nelaimingų At
sitikimų ir Sveikatos Apdraudai, 
dividendai palikti Kompanijoj, iš 
anksto' išmokėtos premijos, ir tt.

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai...............
Išmokėjimai neįimti aukščiaus.

Perviršis ir Bendra Lluosnorė Atsarga 
Tatai tarnauja kaip priedinė at
sarga — atramai tokiuose atšili
muose, kurių negalima iš anksto 
numatyti.

VISO

90,504,443.44
21,155,521.99

38,480,722.21

43,457,484.19

313,391,071.15

.. $4,942,900,416.98

Išmokėjimai Pašaipgaviam ir Turintiem 
Apdraudos Lakštus

Paprasti .....................................
Industriniai ...............................
Grupių Gyvybės, Sveikatos Ap- 

draudos ir Kasmetiniai iš
mokėjimai .................

Asmenines Nelaimės ir Ligos

VISO ...................
Skaičius naujų išduotų gyvybės 

apdraudos lakštų .. ..

$241,946,643.12
260,990,746.69

60,703,229.57
2,715,671.05

$566,356,290.43

3,330,151

Metropolitan Life
Insurance Company
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Dvi Šiurpulingos Tragedijos Del Meilės.
Vienoj moteris su meilužiu 
nužudė savo vyrą, o kitoj 
vyras su mergina nugalabi

jo savo žmoną.
I.

Švėkšnos valsčiuje, Stir- 
pekų kaime, neblogai sau 
gyveno su žmona Jonas Šla
jus. Vaikų jiedu neturėjo ir 
viskas klojosi gerai. Bet Šla
jus pasisamdė žvalų ir ener
gingą berną Juozą Paulaus
ką, kuris tuojaus pradėjo 
gretintis prie Šlajaus žmo
nos. Iš pradžios Šlajienė 
Paulauskui buvo abejinga, 
bet ilgainiui Paulausko ata
kuojama neatsilaikė ir jos 
širdis palinko prie jauno 
berno.

Dėl Šlajų santykiai labai 
pablogėjo, nes žmona su 
bernu draugavo slapčiomis, 
o Šlajus žmoną persekiojo.

Pagaliau Šlajienė metė 
namus ir su bernu pabėgo, 
tačiau mėnesi su bernu pa
gyvenus, išalko ir prašės vy
rą, kad ją priimtų atgal.

Sugriždama Šlajienė grau
džiai apgailėjo savo “nuo
dėmės,” prižadėjo su bernu 
nedraugauti ir iš kelio neiš
krypti. Tačiau ji buvo silp
nos valios moteris ir nepajė
gė su Paulausku romano nu
traukti. Šlajus pastebėjo, 
kad jo žmona pažadų nesi
laiko, slapta draugauja su 
Paulausku, todėl ją Įspėjo 
dar sykį apsigalvoti ir pasi
rinkti arba vieną arba kitą. 
Šlajienė antrusyk iš namų 
nenorėjo bėgti, tai ėmė tar
tis su Paulausku, kaip čia 

‘vyro atsikratyti.
Visaip svarstė, visaip gal

vojo, bet kito budo nerado,, 
kaip tik ji nužudyti.

Vyras tai nujautė ir kai
mynams sakydavo, kad 
žmonos meilužis rengiąsis jį 
nužudyti. Vakare vienas jis 
bijodavo net namo eiti ir tu
rėdavo kaimynai jį palydėti.

Vienąsyk kaimynui Šlajų 
belydint Paulauskas buvo 
besikėsinąs Šlajų nušauti ir 
tik kaimyno sugėdintas te- 
pasišalino.

Savo pikto sumanymo 
Paulauskas neatsisakė: vie
ną vakarą patykojęs jis Šla
jų peršovė, kuris nuvežtas 
ligoninėn rytojaus dieną 
mirė.

Paulauskas ' su Šlajiene 
buvo patraukti tieson, pri
pažinti kaltais ir nubausti 
po 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Bet abu neprisi
pažįsta kaltais, nežiną, kas 
.Šlajų nušovė, nepatenkinti 
apygardos teismo sprendi
mu ir padavė skundus Ape
liaciniams rūmams, prašy
dami išteisinti.

II.
, Da baisesnis atsitikimas 

buvo Korliškių kaime, Dau
gų valsčiuje. Čia Vaclovas 
Vasiliauskas, 40 metų am-

lužį spausti, kad jis sutvar
kytų reikalus...

Vasiliauskas visaip galvą 
laužė, bet nieko gera neiš
galvojo. Bėgiojo jis pas “bo
butes,” teiraujas visokių 
miltelių ir kt. priemonių 
klausinėja, bet nuo to reika
lai negerėja. Šilanskaitė ke
lia skandalą, savo meilužiui 
prikaišioja, kad jis ją “suė
dęs,” pražudęs, ji šoksianti 
i šulinį nuo gėdos, šilanskai
tė juo labiau sarmatijos, 
kad su vedusiu žmogum, di
delių vaikų tėvu. Spaudžia
mas Vasiliauskas sumanė 
savo žmona nusikratyti ir 
susituokti su šilanskaitė.

Juodu tariasi Vasiliaus
kienę į šulinį įmesti, užmuš
ti, nušauti, bet, visos kombi
nacijos buvo neparankios, 
nes sunku paslėpti nusikal
timo pėdsakus. Pagaliau 
juodu sumanė, kad visus 
pėdsakus sunaikina ugnis, 
taigi savo meilės kliuvinį 
nutarė ugnyje sudeginti. 
Norėdamas įgyvendinti sa
vo baisų sumanymą, Vasi
liauskas ir sąlygas sumanė 
atitinkančias jo užsimoji
mui. Vyriausiąjį sūnų iš
siuntė pas kaimynus, mažes
niajam liepė bandą išginti, 
pats mažasis buvo paliktas 
lopšy miegoti. Vasiliauskie
nė užlipo ant viškų linų 
plakti. Ąžuoliniu kirvakočiu 
nešinas užlipo Vasiliauskas 
ant viškų ir juo smogė žmo
nai į galvą.

Smūgis buvo mirtinas, nes 
lūžo galvos kaulas ir į sme
genis įsiliejo kraujas. Nelai
minga moteris tuojaus ir 
mirė.

Tada Vasiliauskas savo 
baisųjį planą vykdė toliau: 
jis padegė ant viškų paku
las, stogą ir tuojau visa grį- 
čia skendėjo liepsnoje.

Padegęs grįčią jis skubiai 
nubėgo į lauką neva darbo 
dirbti, o pradėjus veržtis dū
mams, su kaimynais atbėgo 
šaukdamas “gaisras,” “gais
ras,” “gelbėkit!”

Subėgę gaisro gesinti žiu
ri, kad Vasiliauskas neša 
lauk iš degančios grįčios į- 
vairius daiktus, nesirūpina 
žmona ir mažuoju vaiku. 
Vienas kaimynas su lopšiu 
išnešė miegantį vaiką, o Va
siliauskienė niekur nema
tyti.

Kaimynai, žinodami blo
gus Vasiliauskų šeimos san
tykius, tuojau įtarė, kad čia 
gali būt kas nors negera.

Krintant nudegusioms lu
boms, su jomis nukrito į de
gėsių krūvą ir Vasiliauskie
nės lavonas, jau labai apde
gęs.

Medicinos ekspertyzė nu
statė, kad Vasiliauskienė 
pirma buvo užmušta, o tik 
po to sudeginta, nes aiškus 
buvo smūgiai galvoje.

žiaus ūkininkas, įsimylėjo į 
savo jauną kaimynę, Marę 
Šilanskaitę.

Vasiliauskas su žmona1 
bendrai išgyveno per 20 me- j 
tų, vienas sūnūs jau vyru
kas, antras piemuo, o trečias 
vienerių metų amžiaus.

Bet vieną gražią dieną 
Vasiliauskas įsižiūrėjo savo 
kaimyno mergaitę Marytę,' 
įsimylėjo ją, pradėjo drau
gauti. Šilanskaitė Vasiliaus-1
kui buvo palanki, neatmetė 
jo pasiūlymų, susidraugavo, 
susimylėjo.

Žinoma, kad Vasiliausko 
santykiai su žmona buvo ne- j 
kokie. Nors žmona jokių 
skandalų nekėlė, niekam 
negrąsino, bet kantriai ken-1 
tė, laukdama, kuo tas viskas 
baigsis. O baigės labai liūd
nai.

šilanskaitė, bedraugau-' 
dama su Vasiliauskų, tapo 
nėščia ir pradėjo savo mei-'

Anglijos Laivynas Stovi Netoli Nuo Italijos.
•vr

čia matome Anglijos karo laivyną, kuris stovi ties Maltos sala, Viduržemio Juroj, ne
toli nuo Italijos.

Vasiliauskas tardomas pri
sipažino, o Šilanskaitė viso
mis keturiomis gynėsi.

Apygardos teismas abu 
pripažino kaltais ir nubau
dė Vasiliauską visą amžių 
kalėti, o Šilanskaitę 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

BAUDŽIA ŽMONES BE 
TEISMO.

Lietuvoj vis da tebeveikia 
iš caro laikų užsilikęs pa
protys, kad apskrities virši
ninkas gali bausti piliečius 
be teismo.

Taip, pavyzdžiui, “admi- 
nistrativnym poriadkom” 
Kauno gyventojas VI. Vasi
liauskas už triukšmavimą 
buvo nubaustas 6 mėne
siams į katorginio darbo sto
vyklą.

S. Zakariza ir VI. Gavelis 
už nepadorų elgėsi nubausti 
po 500 litų :iĄba 14 parų 
arešto.

Feliksas Šimukonis ir 
Juozas Kubilius už triukš
mavimą viename bare nu
bausti po 1,000 litų arba 1 
mėn. arešto.

Juozas čekanavičius, Jur
gis Puodžiūnas ir Juozas Ja
cevičius už laikymą ginklų 
be leidimo nubausti po 
1,000 litų arba vieną mėne
sį kalėjimo.

APIE ROKIŠKĮ BUVO KI
LUSI PANIKA.

Klaipėdos krašto prara
dimas labai sukrėtė Rokiš
kio visuomenę. Kaimuose 
kilo beveik panika, bet pasi
keitus vyriausybei padėties 
įtempimas pradeda atslūgti 
ir viskas grįžta į normales 
vėžes. /L-

Toks vyriausybės pasikei
timas labai prielankiai su
tiktas visuose sluoksniuose. 
Skaitlinga visuomenė šį pa
sikeitimą sutiko su didžiau
siu pasitenkinimu, teko ma
tyti džiaugsmo ašaras ir gir
dėti kalbant, jog dabar Lie
tuva bus lietuviams.

PALANGA BE KLAI
PĖDOS.

Užėmus Vokietijai Klai
pėdos kraštą, tik trumputį 
musų žemės kraštelį beplau
na Baltijos jura. Tačiau dar 
ir tai yra labai reikšminga 
ir svarbu visai valstybei. Ši 
trumputė pajūrio juostelė 
teikia Lietuvai daug žuvies 
ir gintaro. Tiesa, Palangoje 
statomas tiktai žvejų uostas, 
bet šiek tiek jį pagilinus ir 
užbaigus pranešti pradėtuo
sius molus, galės čia sustoti 
ir mažieji prekybos garlai
viai. Juk ir senovėje čia yra 
buvęs uostas.

Nuo dabartinės Vokieti
jos sienos iki Latvijos paru- 
bežio yra apie 20 kilometrų. 
Šioj pajūrio juostoj gyvena 
apie 2,000' Lietuvos žvejų, 
kurių viena dalis užsiima tik 
žvejyba, o kiti tūri dar ir ki
tų pagelbinių verslų. Būda
mas gana žuvingas įvairios 
rūšies žuvimi, Lietuvos pa
jūris aprūpina musų kraštą 
pigiu maistu. - Kreipiant di
desnio dėmesio"’} šios rūšies 
pramonę, patobulinus žve
jybos priemones ir gerais 
pagrindais suorganizavus 
žvejus bei sutvarkius žuvies 
transportą ir prekybą, žu
vies galima "britų pagauti 
daug daugiau ir žymiai di
desnis žmonių skaičius turė
tų uždarbio. Reikia manyti, 

, kad šiuo metu kaip tik bus į 
tai ir kreipiama didžiausio 
dėmesio.

PRIE JURBARKO NUŽU
DYTAS SENUKAS ŪKI

NINKAS.
Aną dieną Jurbarko vals., 

Gudelių kaime rastas nužu
dytas Vincas Daulinskas, 

\apie 70 metų amžiaus, 15 ha 
ūkio savininkas. Senukas 
pirma pjautas, o paskui pa
kartas. Daulinską nužudę 
įtariami jo tikri sūnus Juo
zas ir Kleofas, kuriuodu su
imti ir uždaryti į kalėjimą.

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

QUEEN MARY Gegužės 24, Birželio 7
per Cherbourg^ ir Paryžių

Geriausi patarnavimai palaikomi šiame populiariame 
ekspresiniame laive

AQUITANIA Gegužės 17, 31
Neperviršijamas gerumas patogumų, valgio ir patarnavimo

SPECIALUS LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS

AQUITANIA — Birželio 14
Atsitraukit savb gimines! Klauskit Cunard White Star veltui 
knygučių: “Kaip atitraukti gimines iš Europos."

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

Cunard

BULIUS UŽBADĖ ŪKI
NINKĄ.

Maskvyčių kaime, Suba
čiaus valsčiuje, įniršęs bu
lius tvarte subadė labai sun
kiai sužalodamas Dimidžiu- 
ną Lionginą 43 metų am
žiaus, ir nuo to sužalojimo 
nukentėjęs ligoninėje mirė.

PALEIDO DEŠIMT METŲ 
IŠKALĖJUSĮ.

Vincas Labašauskas prieš 
10 metų kariuomenės teis
mo buvo nubaustas už plėši
kavimą ir ligšiol kalėjo. Da
bai- kariuomenės teismas 
Labašauskui .trečdalį baus
mės numušė ir jį iš kalėjimo 
paleido. .

SUNKIAI NUBAUDĖ 
MUŠEIKAS.

Kauno apygardos teismas 
sprendė anądien Vendžia- 
galos mušeikų bylą. Kalti
namųjų suolan buvo paso
dinti Jonas Girdauskas ir 
Mečius Montvila, kurie susi
mušę dėl mergų nužudė Jo
ną Kšivicką.

i žmogžudystė įvyko pasi
tinkant šiuos 1939 metus. 
Pas Vendžiagolos gyvento
ją Butkevičių Naujų Metų 
vakarą buvo surengtos va
karuškos, j kurias prisirinko 
daug vietos jaunuomenės. 
Susirinkusieji šoko, links
minosi, buvo ir įsigėrusių. 
Įsismaginę jaunuoliai pra

dėjo dėl merginų vaidytis, 
bartis, stumdytis, o paskui 
kilo žiaurios muštynės. Va
karuškininkas Jonas Kšivic- 
kas byvo taip sužalotas ir 
peiliais subadytas, kad tuo
jau mirė. Padarius tardymą 
J. Girdauskas ir M. Montvi
la patraukti tieson.

Apygardos teismas abu 
teisiamuosius pripažino kal
tais ir nubaudė Girdauską 
10 metų, o M. Montvilą pus- 

i antrų metų sunkiųjų darbų 
Į kalėjimo.

2 Asmeniškai Lydimos

Išplauks iš New Yorko 
per Gothenburgą Švediją 

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
Antroji Liepos-July 1 d.

AntVą ekskursijų 
vadovaus V’adas 
Mučinskas, švedų 
Amerikos Linijos 
lietuvių skyriaus 
vedėjas Amerikoj.

Abi ekskursijos užkirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sųjunpjo:; Am. 

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei

dinį “Turizmo Žinios.“
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

DROTTNINGHOLM Gg. I.”. Birž 12|
KUNGSHOLM birž. 3, rugp. 19 1
GRIPSHOLM Liepos 1. Liepos 21 I

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

JAUNI VAIKĖZAI KAU- . -.-LT”______

Lietuvių Kalba.
Lietuvių kalba yra viena iš 

seniausių ir gražiausių kalbų. 
Jos pradžios niekas nepamena, 
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 
kalbos mokytojas prie Massa
chusetts švietimo Departamen
to. Vadovėlis su gramatika, pa
aiškinimais angliškai ir žodynė
liu yra lengvai suprantamas ir 
tinka seniems ir jauniems Ame
rikos lietuviams mokytis savo 
kalbą. Kaina, vienas doleris. Ga
lima jį gauti pas Dr. D. Pilką, 
528 Columbus Ave., Boston, 
Mass. Kurie dar neturite patar
tina tuojaus užsisakyti. (Adv.)

NAUJA VAISTU 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
2-18 W. Fourth St . So. Boston, Mass.

NE BUVO SUDARĘ VA
GIŲ SINDIKATĄ.

Antanas Laucius, Juozas 
Skaudickas, Stasys Alukau- 
škas, Feliksas Naujalis ir 
Leonas Kudirka, visi kau
niečiai, 17—19 metų am
žiaus, sudarė gaują, kuri 
siautė miesto pakraščiuose, 
ypač Žaliajame kalne, lan
džiodami į nerakintus bu
tus, sandėlius ir vogė kas tik 
pakliuvo j rankas.

Ta vigių grupė buvo taip 
gudri, kad ilgą laiką veikda
ma sugebėjo nepakliūti į po
licijos rankas. Tačiau vieną 
gražią dieną visa ši vagių

VIŠTOS IŠGYVENO 7 PA- 
RAS BE VANDENS IR 

LESALO.
Vienas geležinkelio tar

nautojas iš Pagėgių bėgda
mas į Mažeikius, su savo 
manta į vagoną padėjo ir 7 
vištas, o pats skubiai pabė
go į Mažeikius. Vagonas su 
jo manta į Mažeikius pribu
vo tik už 7 dienų. Koks jo 
buvo nustebimas, kad atida
rius vagoną, jis pamatė, jog 
7 dienas išbuvusios neėdu- 
sios ir negėrusios jo vištos 
tebesančios dar gyvos. Tik 
2 senesnės labai nusilpusios 
ir ant kojų jau nebesilaikė.

grupė pateko į policijos ran
kas ir buvo pasodinti į kalė
jimą.

Tardomi ir teisiami jie 
prisipažino kaltais ir, be to, 
dar vienas kitą apkalbėjo.

Teismas St. Alukauską ir 
Juozą Skaudicką nubaudė 
po trejus metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet kaip ne
pilnamečiams po trečdalį 
bausmės numušė; Antaną 
Laucių vieneriems metams 
išsiuntė į drausmės ir auklė
jimo įstaigą; Feliksą Nau
jai} ir Leoną Kudirką nu
baudė po 3 mėn. kalėjimo, 
bet ir juodviem kaip nepil
namečiams po trečdalį bau
smės numušė.
NAMŲ DAKTARAS,

Paraše daktaras A. J. Karalius. 
Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiu* 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtai? 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina .................................  $2.50

DAKTARAS SANGULIA
VO SU NEPILNAMETE 

PACIJEMTE.
Nesenai buvo suimtas jau

nas Šilalės miestelio gydy
tojas Sachsas, kuris savo 
praktiką pradėjo tik praeitų 
metų pradžioj, už sangulia- 
vimą su nepilnamete paci- 
jente.

Byla buvo perduota tar
dytojui. Tardymas jau baig
tas ir kaltinamasis pasodin
tas be sąlygų Tauragės ka
lėjime.

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS 

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
' BALSAS

.< Į U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietą * Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirasydftthi ^“Argentinos 
Lietuvių Baisa.” Adresas-***^,

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

Buenos Aires. Argentina.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS S

??

u
if SIELOS

BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų, 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

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

3 
K



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 19. Gegužės 10 <1., 1939 m.

Vietines Žinios
BAIMĖ TURI DIDELES 

AKIS.
Patriotai priskaitė “2,000,- 
000 komunistų” Massachu

setts valstijoj.
Lietuvių patarlė sako, 

kad baimė tini dideles akis. 
Tai reiškia, kad bailus žmo
gus mato daugiau baubų, 
negu ištiki uju yra. Lygiai 
taip yra ir su Amerikos re
akcininkais, kuriems visur 
vaidinasi “raudonas pavo
jus.” Vienas tokių proto li
goniu pereitą sąvaitę “liudi
jo” Ma;
roj, kad jis 
jog šioje 1 _ _
nistų organizacija 
70,000 narių.
skaitė Massachusetts 
joj net “2,000,000 komunis
tų.” Jų čia tikrai tiek esą, tik 
jie “viešai nepasirodą.”

Iš šitų bailių juokiasi net 
pačių kapitalistų spaudą. 
Pavyzdžiui, “Boston He
rald” pastebi, 'kad iš viso 
šioje valstijoje nėra tiek 
balsuotojų, kiek tie patrio
tiški zuikiai mato komunis
tų. Ir jis priduria, kad ko
munistų spėkos šioje valsti
joje ne auga, bet kas metai 
eina mažyn. Pavyzdžiui, 
1936 metais komunistų kan
didatas į gubernatorius su
rinko apie 6,000 balsų, o 
pereitą ruęįenį jau vos tik 
3,500 balsų.

Palyginus su kitomis par
tijomis, kaip jos pasireiškė 
čia pareitą rudenį guberna
toriaus rinkimuose, komu
nistai yra beveik silpniausia 
partija Massachusetts vals
tijoj, sako “Boston Herald.” 
Štai statistika, kuri parodo, 
kiek kuri pąrtija surinko 
VyO 1 01 1 •
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Everctto streikieriai įsitaisė 
dujakaukes.

Kadangi Everetto polici
ja pradėjo laužyt Colonial 
Beacon Oil kompanijos 
darbininkų streiką nudin- 
gomis' bombomis, tai perei- 
ą savaitę streikuojantieji 
darbininkai įsitaisė duja
kaukes ir dabar pikietuoja 
dirbtuvę kaukėti, kaip ka
reiviai karo lauke. Policija 
čia pasižymėjo tokiu barba- 
rišku žiaurumu prieš strei
kuojančius darbininkus, 
kad ir Jersey City Hitleriu- 
kas Hague galėtų jai pavy
dėti. Ji Svaidė į darbininkus 
fazines bombas, o kai ga- 
zai juos pritroškino, tada ii 
juos mušė lazdomis ir areš
tavo. Ir kapitalui paklusnus 
teismas nubaudė 33 suim
tus jurininkus po $10. Vie
na praeivė moteris liudijo 
teisme, kad paleisti polici
jos gazai nubloškė ir ją nuo 
kojų. Atsipeikėjusi ji nebe-, 
radusi savo vaiko. Vėliau 
pasirodė, kad vaikas irgi 
užnuodytas policijos ga
zai s.

Lewis Williams, 20 metų 
amžiaus streikieris, liudijo 
teisme, kad jis buvo polici
jos sužeistas ir gazais už
nuodytas. įgrūstas į belan
gę jis pradėjęs alpti ir šau
kėsi daktaro pagalbos. Vie
nas policmanas pažiūrėjęs 
per grotus ir su panieka ta
res: “Vistiek tau reikės sy
kį pastipti, tai gali stipti ir 
be daktaro.”

balsų:
Republikonai ....

■ Socialistai ......
, Socialist-Labor 
Townsendieciai 
Komunistai ......
Independent.......
Prohibicininkai 
Taigi dienraštis 

kur yra tie 
munistų,” 
rodo balsavimuose? Jeigu 
jie turėtų nors pusę tiek spė
kų, kiek mato bailios patrio
tų akys, tai jie lengvai galė
tų išrinkti savo gubernato
rių ir paimti visą valstijos 
aparatą į savo rankas.
Elektros kėdė sugedo—gali 

užmušt pati budeli.
šį panedėlį Charlestowno 

kalėjime turėjo but nužudy
ti du jauni banditai, 19 me
tų amžiaus Walter Sauveur 
ir 21 metų amžiaus Wallace 
Green, kurie plėšimo tiks
lais užmušė vieną Somer
villes krautuvninką, tačiau 
kalėjimo budelis atsisakė 
juos žudyti, sakydama, kad 
elektros kėdė esanti tiek jau 
sena ir pavojinga, kad ga
linti užmušti jį patį, vietoj 
banditų. Todėl tų banditų 
žudymas tapo atidėtas 
dviem mėnesiam, o tuo tar
pu bus mėginama sutaisyti 
elektros kėdę. Dabartinė 
kėdė buvo įtaisyta 40 metų 
atgal. Naujas toks aparatas 
kainuotų $5,000.
Vagis bėgo nuo policijos 

90 mylių greitumu.
Du jauni banditai pavogė 

automobilių. Kai policija 
Arlingtone juos pamatė ir 
pradėjo vytis, jiė leidosi 
bėgti. Policijos automobilis 
vijosi tuos banditus 4 my
lias, iki jie atsimušė į plieno 
stulpą ir sudužo. Abudu su
sižeidė, tačiau gyvens. Da
bar jie užrakinti kalėjime. 
Vienas jų vadinasi Francis 
Sincock, 17 metų amžiaus, 
o antras Robert Noonan, ir
gi 17 metų amžiaus vagis. 
Policija sako, kad bėgdami 
jiedu lėkė vogtu automobi 
hum iki 00 myliu pei va 
landa.

19

Vagis, kuris užmušė lietu
vę, gavo tik 41/z metų 

“pasitaisyt.”
George F. Flaherty, 

metų amžiaus South Bosto
no’ airišiukas, kuris Rėkda
mas per Sobth Bostoną vog
tu automobilium užmušė 
Oną Ratutienę, 2 vaikų mo
tiną, o dvi kitas lietuves 
sunkiai sužeidė, buvo nu
teistas vos tik 41/-* metų į 
pataisos namus. Gatviniai 
aikraščiai jo net piktadariu 

nevadina. Jis jiems “pavyz
dingas jaunuolis.”

Kuriasi lietuvių biznierių ir 
profesionalų kliubas.

South Bostone pradėjo 
kurtis lietuvių biznierių ir 
profesionalų kliubas, kurio 
tikslas bus palaikyti savo 
žmonių reikalus ir remti 
vieni kitus. Pradžiai yra 
ruošiamas bankietas, kuris 
vyks ateinantį nedėldienį 
št. Omer salėj. Svečiai bus 
įleidžiami tik bilietais.

Kas daryti žmonai, kad 
vyras nemuštų?

South Bostono policijos 
nuovadon atėjo vienut mote
ris klausti patarimo, kas jai 
daiyt, kad vyras jos nemuš
tų. Sako, “aš turiu nujauti
mą. kad šįvakar parėjęs iš 
darbo jis mane muš. Kas 
man daryt?” Policija davė 
tokį patarimą: “Pasitik sa
vo vyrą prie duru su linksma 
šypsena ir turėk ant stalo 
laruošus jam vakarienę. O 

jeigu ir tuomet jis tave muš, 
:ai duok mums žinią, o mes R 
jį pamokinsim.”
iCubiliuno Radio Programa b

Gegužės 14, nedėlioję iš R 
stoties WMEX 1500 k. lira- R 
sidės kaip 10:45 ryto. Pro- R 
gramoje dalyvaus artistė R 
Ona Kubilienė: Walter ir R 
grupė armonistų; Strand R 
Cafe orkestrą: Olga Šukiu- S 
:ė ir Ignas Kubiliūnas. S
GREITAS

PATOGUS 
TIKRAS

Važiuokit Elevaitoriu i 

SUFFOLK DOWNS

US

Petras Vereška sugavo 
plėšiką.

Petras Verečka, 25 metų 
amžiaus South Bostono lie
tuvis, eidamas aną vakarą

i Emersono streetu, išgirdo 
, moterį šaukianties pagal-, 

bos. Ji gulėjo parmušta ant 
žemės ir abiem rankom lai
kėsi už savo piniginės, kurią 
banditas stengėsi išlupti. 
Pamatęs artinanties žmogų,1 
nlėšikas paliko savo auką ir 
’eidosi bėgti. Verečka pra-j 
dėjo vytis. Nuo Emersono 
gatvės atsivijo iki Broad
way, kur iš teatro ėjo daug 
žmonių. Vagis negalėjo taip 
greitai per minią prasimušti, 
ir Verečka jį čia nusitvėrė, 
lis pasirodė da naujas pik- 
tadaris, vos 16 metų am
žiaus. Jo užpultoji moteris 
vra 54 metų amžiaus, tūla 
Mary Richerdson. Jis už
puolė ją iš užpakalio, pa
griebė už gerklės ir pri
smaugęs bloškė į šaligatvį, 
o kai ji parkrito, tuomet 
griebė plėšti iš jos “paket- 
buką,” kuriame buvo $10 
pinigų. Verečka padavė jį 
policijai.
Policija gauna visokių rei

kalavimų.
Šio panedėlio vakarą So. 

Bostono policijos nuovadai 
paskambino kažin kas tele
fonu, kad jo brolis prapuo
lęs. “Kaip senai jis prapuo-i Buvo jau apie 60 metų am- 
lė?” klausia policija, žiaus žmogus. Nuėjo į jūres 
“Well, aš tikrai nežinau,” 
sako balsas per telefoną. 
“Matot, jis turėjo šį vakarą 
pas mane atvažiuot, bet da 
neatvažiavo. Jis gyvena 
Lynne. Taigi gal pažiūrėtu
mėt, ar jam važiuojant ne- 
pritiuko gazolino tarn Lyn- 
no ir South Bostono.”

Kiek vėliau skambina 
kažin kokia1 leidė. Sako, 
“mano vyras parėjo namo 
girtas ir neina su manim 
gult. Tai gal atsiųstumėt 
kokį didelį policmaną, kad 
jį pagąsdintų?...”

Kita moteris pradėjo is
terišku balsu šauktis polici
jos pagalbos, sakydama, 
kad per jos langą laužasi 
razbaininkai. Kai nuvažia
vo tenai policijos automobi
lis, pasirodė, kad už lango 
karvelis įsipainiojęs tarp 
vielų stengiasi išsiliuosuoti.

Maldeno žydų sinagogoj 
pereitą sąvaitę buvo kilęs 
gaisras. Ugnis kilo iš žvakių 
ir padarė nemaža nuostolių.

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMBING U. Visokiu smulkiu 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POP1ERŲ. Visokiu reikmenų 
Elektros. Visokiu reikmenų iš gu
mos. etc. . ;

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

NUŽUDĖ MERGINĄ?

Čia parodytas Henry W. 
Schurg iš West Gary, Ind., kurį 
policija kaltina nužudžius 22 
metų merginą, Kreidą Berma- 
naitę, su kuria jis buvo susidė
jęs ir, būdamas vedęs, negalėjo 
jos nusikratyti.

Viešai tariame ačiū.
Tariame nuoširdų ačiū vi

siems draugams ir gimi
nėms, kurie be musų žinios 
iškėlė mums puikų bankietą 
musų vedybų 25 metų su
kakties proga. Ypač dėko
jam Moterų Rateliui, drau- 

1 gams Sankams, šiurilams, 
Ložiskams, Burbams, Bal- 

.čiams, Vaigaųskams, Gaida
mavičiams ir Lietuvių Žiny- 
čios ministeriui, Rev. Kubi
liui D. ir M. Simanaivičiai.

APVAIKŠČIOJIMUI MO
TINŲ DIENOS

Gegužės-May 14 d., ateinantį 
nedėldienį nuo 7:30 vakare, 
svetainėje 376 Broadway, N. A. 
L. Moterų Sąryšis rengia iškil
mingą bankietą. Bus skanus 
valgiai ir gėrimai, taipgi bus 
graži muzikalė programa, kuri 
susidės iš dainų, muzikos ir kal
bų. Kviečiame visus atsilankyti 
ir linksmai praleisti vakarą, 
įžanga tik 50c.

Kviečia visus Rengėjos.

Motinų Dienai Paminėti
KONCERTAS.

Nedėlioję, Gegužės-May, 
14 dieną nuo 2:30 po pietų, 
Lietuvių M. Žinyčios svetai
nėje, įvyks gražus koncer
tas. Turėsime dainų, juokų, 
lošimų, ir pagerbsime visas 
motinas. Ateikite, turėsite 
gerą patenkinimo laiką.

\ A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY,
i SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
R ES. 251 CHESTNUT AVE, 

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir Šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MASS.

įžanga 15c. ypatai.
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI 

PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to 
limns vietas.

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

Tol. SOUth Boston 4618

Juozas Lengvinas mirė.
Šiomis dienomis mirė Juo

zas Lengvinas, kuris turėjo 
savo, namą ant Fourth st.

I Ztlcl Llo 
maudytis, peršalo ir apsir
go. Vietoj nueiti pas dakta
rą nutarė pats “gydytis.” 
Nusipirko “Jamaica Gin
ger,” atsigėrė ir užsidarė 
savo kambary. Po 5 dienų 
kaimynai davė policijai ži
nią, kad Lengvinas nepasi
rodo. Policija įsilaužė i jo 
kambarį ir rado jį pusgyvį. 
Buvo kilęs nuo Kauno, ne
vedęs.

Radio Programa.
Gegužes 13 d. radio pro

grama per stotį W0RL nuo 
8:30 ryto: (1) Muzikantai, 
jaunuolis Longinas Buinis 
ir jo mokinys iš Cam- 
bridge’aus; (2) žinios; (3) 
Radio kontesto laimėtojų 
pranešimas.

Gegužes 14 d., Motinų 
Dienos programa per tą pa
čią stotį nuo 9:30 ryto bus 
sekanti: (1) Margaret Par-i 
tikienės orkestrą iš Worces
terio; (2) Alikoniutės sese
rys iš Worcesterio; (3) 
Margaret ir Antanas Parti- 
kai iš Worcesterio.

St. Minkus. j

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Perdorius

Ablcnai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET.
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

Talafonaa 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakaro.
I«7 SUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

Brightone ugniagesių tre
kas su kopėčiomis sudaužė 
automobili, bet buvusi au- 
tomobiliuje moteris išliko 
sveika.

Musų ObaDis—TEISINGUMAS!
QUALITY
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom. Užtraukiam Naujų 
Viršų, Naujai Perdirbam. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus, 
darbų gvarantuojam. Kaina . _ 
Duodam numokėjimais. Rakandus 
painiam ir pristatom j bile vieta Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO. MASS.
Tel. Brockton "718

\ įsą 
pigi.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Pas mus tikrai
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, 
WRITERIAI vieni 
lengvom išlygom.

Duodam ir ant išmokėjimo.
Taisome, mainom ir perdirbam laikrodžius, žiedus ir aki
nius iš senų į vėliausią madą pigiai ir gerai.

sūnūs 
lengvai išmokėt.
UNDERWOOD IR ( ORONA TYPE- 
iš geriausiu, ir pas mus jus gausite

S

§ ROLAND KETVIRTIS & C0.
o
§ 322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
k Tel. SOUth Boston 1649
b a

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojam Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylit). 

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

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVE, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

Gyviejie Nabašninkai
----  BOSTONE

GEGUŽĖS-MAY H, 
ateinantį nedėldienį bus puikus perstatymas 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kampas E ir Silver Sts., South Bostone.

Prasidės nuo 2:30 po pietų.
Visus kviečiame dalyvauti, nes turėsite daug 

linksmų įspūdžių. Rengia “Laisvės” Choras.

2 JIS: “Žiūrėk! štai garsinama, kad 
Mutual Savings Batikos duoda 
šimtų milionų dolerių pasko
loms.,”

JI: "Tai ir tokie kaip mes gali nu
sipirkt namų? O, Jack, sužinok 
apie tai tuojaus!”

JI: “O, argi nėra būdų nupirkti tų 
puikų namų, kurį mes matėm?”

JIS: "Netikiu kad galėtume dabar. 
Reikia da.ugiau pinigų negu turim.”

3 JIS: “Gera Naujiena! Mus Savings 
Banka noriai duoda pirmų mort- 
gačių ant gyvenimui namo ir—”

JI: “Reiškia, mes tikrai rengiamės 
pirkt tų stubų! Brangusis, ar tas 
teisybė?”

U JIS: “Tikrai! Ir mus mažų sutaupų 
pakaks (mokėjimui. Savings Banka 
tur planų,kurs sumažina taupymo iš
laidas iki minimumo ir tikiu kad mes 
galim juos lengvai išlygini, net ir su 
mano maža alga.”

Jus, taipgi, galite nusipirkti namų ant žemų numokėjimų. 
palankiu Mutual Savings Banko Planu. Daugeliu atvejų 
jums brangiau nekainuos kaip mokant randų. Dabar pa’an- 
kus laikas pirkti ir finansuoti. Napadarykit. jokių sutarčių 
kol nepasitarsite su jūsų Savings Banku.

TAUPYK KUIt MATAI 
TA ŽYME

Operuojamo tvirtai 
naudai depozltuiių

Mutual

SAVINGS
BANKS
of Massachusetts

[Tel. 28624 Gyv. 31132

I Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

j Valandos: 9 iki 12
i nuo iki 6,
1 nuo 7 iki 9.
I . Seredom 9 iki 12
I ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
I ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
j mu laiku sugrųžinu sviesų. Išeg- 
Į /.aminuoju ir priskiriu akinius.

j 114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 23 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. 1, PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston. Mase.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.
lĮ

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Knino= Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSČI U-
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HĄMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


