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Sovietų Rusija Sugriovė’ s“‘”' 
Chamberlaino Viltis

MASKVA ATMETĖ JO 
SIŪLOMĄ “BENDRĄ 

FRONTĄ.”
Rusai dėsis į tokį bloką tik 
tada, kada Anglija pasiža

dės ginti Sovietus.
Mes jau rašėm “Kelei

vy,” kad Chamberlainas ne
sutiko steigti trijų ar ketu
rių valstybių karo sąjungą 
prieš fašistus, kaip buvo pa
siūlyta Sovietų Rusijos; jis 
pasiūlė kijtokį planą, ir lau
kė ką Maskva į tai atsakys.

Šitas jo planas buvo toks: 
Sovietų Rusija turi pasiža
dėti duot Lenkijai ir Rumu
nijai karo pagalbą, jeigu 
viena ar kita iš jų tokios pa
galbos prašys, ir jeigu 
Francuzija ir Anglija jau 
bus pradėjusios joms pa
galbą teikti.

Taigi šį panedėlį Maskva 
ir davė atsakymą į tą pasiu-j 
lymą. Nors jo turinys oficia
liai da nėra paskelbtas, ta

pčiau diplomatai ir spauda 
jau sužinojo, kad Chamber- 
laino planą Sovietų vyriau
sybė atmetė. O jis tikėjosi, 
kad rusai jo pasiulymu susi
žavės ir tikrai įkiš savo gal
vą į spąstus.

Bet Maskvos diplomatai, 
pasirodo, nėra tokie žiop
liai, kaip Chamberlainui iš
rodė. Jie sako taip: jeigu 
tamstai, ponas Chamberlai- 
ne, ištikrujų rupi apsaugot 
Europą nuo fašistinio smur
to, tai steigkim tikrą karo 
sąjunga, o ne juokus krės- 
kim. Šiton sąjungon turi 
Įneiti Rusija, Anglija, Fran
cuzija ir gal Lenkija su Ru
munija. Nežiūrint kuri iš tų 
valstybių bus užpulta, ją tu
rės ginti visa sąjunga. Šita 
sąjunga turi taip pat garan
tuoti apsaugą Lietuvai, Lat
vijai, Estonijai ir Suomijai, 
kad per tas valstybes Vo
kietija negalėtų užpulti So
vietu Rusijos.

Chamberlainas tokiam; 
planui nepritarė.
bar Maskva atmetė ir jo , of Australia 
planą.

Maineriai Laimėjo Antausių ę, .i J Kooseveliui. utreiKą. i Atsišaukdamas j diktato
rius, prezidentas Roosevel- 

*tas 14 balandžio pasiūlė 
Hitleriui ir Mussoliniui bent 
per 10 metų neužpulti nei 
vienos valstybės, kurių jis 
išvardijo iš viso 31. Hitleris 
tuoj kreipėsi į tas valstybes 
su paklausimu, ar ištikrujų 
jos jaučia sau kokį nors pa
vojų iš Vokietijos pusės. 
Daugelis jų atsakė tokio 
pavojaus nematančios. Tuo
met Hitleris pasiūlė baltų 
valstybėms, kaip Lietuva, 
Latvija, Estija. Suomija, 
Švedija ir Danija, sudaryti 
“nepuolimo sutartį” su Vo
kietija. Kai jos sutiko ir to
kią sutartį padaryti, tai na
cių spauda dabar tyčiojasi 
iš Roosevelto ir sako, kad 
iš tų valstybių, kurias jis 
norėjo ginti nuo Vokietijos, 
dabar jis gavęs “per uasį.”

New Yorko Parodoj Ati
darytas Lietuvos Skyrius

kiai Gėrėja.
Grįždamas iš Balkanų 

valstybių, Sovietų užsienio 
reikalu vice-komisaras Po
tiomkinas pereitą sąvaitę 
užsuko ir į Varšuva, kur jis 
turėjo pasikalbėjimą su 
I enkrios užsienio ministe- 
riu Beku. Iš to daroma išva
dų, kad santikiai tarp Mas-

FRANCUZ1JOJ UŽSIMU
ŠĖ 2 VOKIEČIŲ LA

KŪNAI.
Francuzijoj, netoli 

Besancono militavinės ba
zės, pereitą savaitę nukrito kvos ir Varšuvos eina geryn 
vokiečių armijos lėktuvas. 
Orlaivy franeuzai rado du 
užsimušusiu vyru ir nustatė, 
kad tai buvo civilėm drapa
nom apsirengę du vokiečių 
aviacijos karininkai. Abu
du buvo ginkluoti ir jų or
laivis buvo aprūpintas užimtų Lenkiją 
dviem kulkasvaidžiais. Die- prie Sovietų sienos, tai Ru
na buvo ūkanota, taip kad sija įsigytų labai pavojingą 
nuo žemės pastebėti skren- kaimyną, 
dančius vokiečius nebuvo 
galima. Matyt, jie skrido 
šnipinėjimo tikslais. Apy
linkė, kurioj jie užsimušė, 
yra labai saugojama ir sve
timi žmonės tenai neįlei
džiami.

DUO

ir kad Sovietų Rusija tikrai 
duotų Lenkijai pagalbą, jei
gu pastarąją užpultų vokie
čiai. Žinoma, rusai didelės 
meilės lenkų buržuazijai 
neturi, bet iš kitos pusės jie 
žino, kad jeigu Vokietija 

ir prieitų

LENKAI NORĖTŲ UŽ
IMTI DANCIGĄ.

Pereitą sąvaitę Dancigo 
lenkai norėjo paminėti savo 
“didvyrį” Pilsudskį, bet 
Dancigo senatas, kurį kont- 

y. v« • o • i— r roliuoja vokiečiai, luuiau-V okieciai Siute hen- dė lenkams susirinkti, pa
aiškindamas, kad toks len
kų mitingas galėtų iššaukti 
kokius sumišimus. Varšuva 
tuo labai pasipiktino ir nu
siuntė Dancigo senatui ašt
rų protestą, pabrėždama, 
kad jis prisipažinęs negalįs 
garantuoti miesto gyvento
jams- ramybės. Šituo pasi
remdama, lenkų spauda 
pradėjo reikalaut, kad Dan
cigą tuojaus užimtų lenkų 
armija ir L ’
“tvarką.”
KARO METU REIKĖTŲ 'nai Jau ,yra 

600,000 ORLAIVIU 
MECHANIKŲ.

Vyriausybės ekspertai ra-

kams Pasidalyt 
Ukrainą.

Susipykę su vokiečiais 
lenkai dabar pradėjo kal
bėti, kad naciai kvietę juos 
pasidalinti Sovietų Ukrai
ną. Tai buvę jau keli mėne
siai atgal. Lenkijai' buvę 
siūloma prisidėti prie Ro- 
mos-Berlyno ašies ir laiky
tis prie jos, nepadėti nei 
Anglijai, nei Francuzijai. 
Užtai ji gautų riebų karo 
grobį. Gautų netik pusę Uk
rainos, bet gal magary
čioms gautų da gerą kąsnį 
iš Anglijos ir Francuzijos 
kolonijų. Bet Lenkija šito-1

Tik “Kruvinasis Harlanas” 
, da nepasiduoda.

CIO angliakasių unija 
laimėjo didelę kovą su ka
syklų magnatais. Spaudžia
mos organizuotų darbinin
kų ir federalinės valdžios, 
minkštosios anglies kasyk
los pereitą sąvaitę pasidavė 
ir sutiko pripažinti “union 
shop.” Todėl angliakasių 
streikas, kuris tęsėsi 9 sa
vaites, jau pasibaigė ir 460,- 
000 darbininkų pradeda jau 
grįžti į darbą.

Tiktai šešios kompanijos 
iš “Kruvinojo Harlano” 
Kentucky valstijoj atsisakė 
pasiduoti ir išmaršavo iš 
konferencijos, pareikšda
mos, kad jos niekados ne- 
pripažinsiančios Lewiso va
dovavimo CIO unijos. Strei
kui sulaužyti gubernatorius 
joms duosiąs pakankamai 
kariuomenės. Ir ištiesų Ken- 

uždrau- tucky valstijos gubernato- , t
rius pasirodė ištikimas ka- cįga esa sutraukta apie 40,- 
............   ' ' ' 000 jaunų nacių. Jie suva

žiavę tenai iš Vokietijos 
kaip “turistai.” Lenkai bi
josi, kad šitie šturmininkai 
gali įtaisyti Dancige de
monstraciją ir pareikalauti, 
kad tas miestas butų pri
jungtas prie Vokietijos.

LENKAI NUŠOVĖ VO
KIEČIŲ ŽVEJĄ.

Berlyno laikraščiai perei
tą sąvaitę pakėlė didelį 
triukšmą, kad lenkai nušo
vė Vokietijos pilietį žveją 
vardu Koschitzkį, kuris ties 
Landsbergu Įrėši per Obros 
upę į Lenkijos pusę. Kaip 
žvejas, jis turėjęs ir leidimą 
persikelti per tą upę.

I DANCIGĄ SUTRAUK
TA 40,000 JAUNŲ NACIŲ 

Varšuvos žiniomis, į Dan-

KALBĖJO ŽADEIKIS 
IR BUDRYS.

Bet žmonių buvo nedaug ir 
skonį gadino klerikalizmo 

raugas.
Pereitą nedėldienį Tarp-

kaimynų, išėjo iš jų dėl in
fliacijos supusio ūkinio 
chaoso, įvesdama aukso va
liutą. Lietuvos litas iki šios 
dienos nėra numuštas ir nc- 
svyruoja. Amerikoje tie 
klausimai gal nėra opus ir

tautinėj New Yorko Paro- svarba tų dviejų veiksriių ne 
doj buvo oficialiai atidaiy-1visai suprantama. Vienok 
tas Lietuvos Pavilionas, kū- tie veiksniai musų valstybei 
rio tikslą ir reikšmę paaiš- padėjo iš karto stipini pa
kine savo kalbose gen. Lie- matą... Tie visi laimėjimai, 
tuvos konsulas J. Budrys ir kurie atvaizduoti šioje pa- 
įgaliotas ministras Wash
ingtone P. žadeikis.

Konsulas pasakė:
V. vyriausybė, 
į New Yorko 

ne tik

rodo j e, yra pasiekti tik at
gautos nepriklausomybės 
dėka...”

Reikia tačiau pažymėti, 
kad Lietuvos skyrius šitoje 
tarptautinėje parodoje išro
do labai kukliai. Išstatyta 
keliatas nelabai vykusiai nu
pieštų paveikslų ir da šiokių

sykių kompanijų bernas. Šį 
panedėlį jos atidarė savo 
kasyklas, o jis nusiuntė val
stijos kariuomenę su kulka- 
svaidžiais streiklaužių sau
got. Apie 3000 streikuojan
čių angliakasių šį panedėlį 
norėjo eit kasyklų pikietuo- 
ti, bet sustatyti ant kelių ka
reiviai nuvijo visus atgal. 
Vietomis įvyko ir kruvinų 
susirėmimų. Vienas strei- 
kieris buvo nušautas, o ki-padarytu tenai i 1S DU™ nušauta Į tam pramušta galva.

■ Harlano apskritis nuo se- 
yi “pagarsėjęs” 

angliakasių skerdynėmis. 
Dėl to jis ir įgijo “Kruvino
jo Harlano” vardą.

kio pasiūlymo nepriėmusi, portavo prezidentui Roose-1 MADRIDE FAŠISTAI 4 , i — i t t i • . • • ii itaUiii l/n/i i ai nn i f i įmone l.’iLveltui, kad jeigu tuojaus kil-' 
tų karas, tai orlaivių dirbtu
vės Amerikoje neturėtų iš
lavintų mechanikų, kurių 
reikėtų apie 600,000. Da
bartiniu laiku orlaivių sta- 

j dirba apie 40,000 
žmonių, ir apie 60,000 da 

Šį panedėlį Kanados ka- reikėsią priimti, kad butų 
ro laivai pasitiko ant juros galima išpildyti dabartiniai 

Todėl tie eks
pertai siūlo visose orlaivių 
dirbtuvėse steigti mokyklas 

Išti'kro, žiopla butų Rusi-1 karalius Jurgis VI su savo ir imti mokinius aeronauti- 
jai garantuoti pagalbą sve-] žmona Elzbieta. Jiedu išli- kos mokintis.
timiems, kaip Lenkijai ir, po ant Kanados žemės šios I ------------ —
Rumunijai, o neturėti užtik- seredos rytą. Kanados val-| AUSTRIJOJ “ANTI-

• ’n_________  ,1^;., ...... .,.,<1.,..;,,.. k-RISTO” VAIIYŽIA

todėl Vokietija dabar pra
dėjusi daryt spaudimą i 
Dancigą. Žinoma, vokiečiai 
prie to neprisipažįsta. Jie 
sako, kad lenkai meluoja.

ANGLIJOS KARALIUS tvboj 
JAU KANADOJ. i

i. Todėl da- j didžiulį garlaivį “Empress užsakymai.
_• Gf Australia,” kuriuo at- 

Įplaukė Kanadon Anglijos

timiems, kaip Lenkijai ir] po ant Kanados žemės šios j

KRISTO” VALDŽIA.
įvijus Popiežiaus kunigai Aust-

valstybeles, lyg ir tyčia per visą Kanados dominiją; rijoj skundžiasi, kad tenai 
norėdama čia palikti atda- nuo Atlanto iki Pacifiko, įsivyravusi jau “Anti-Kris- 
ras duris, per kurias gali but parodyti jam Niagaros kro- to” valdžia. Katalikų perse- 
užnulta Sovietų Rusija.

rintos pagalbos sau. Angli-,džia yra padarius planą 
ja atsisako ginti Pabaltijos pervežti Anglijos, valdoną1 
valstybėlės, lyg ir 1

“J. A. 
kviesdama 
Pasaulinę Parodą, 
davė kiekvienai tautai gali
mybę parodyti savo kulturi- «
irius laimėjimus, bet ji per įokjų smulkmenų. Šitą kuk
tai siekia visų tautų glau- ]uma pažymėjo savo kalbo-

je ir p. Žadeikis, kuris pasa
kė :

“Žinoma, tai yra tik ma-

DIENAS ŠVĘS SAVO 
PERGALĘ.

Šios sąvaitės pabaigoje 
gen. Frankas švęs Madride 
fašistų pergalę. Iškilmės tę
sis keturias dienas, 18, 19, 
20 ir 21 gegužės. Į šitą krau
jo puotą bus sutraukta tūks
tančiai italų. Galvažudys 
Frankas visiems jiems pri
segs po medalį. Užtai cere
monijos ir tęsis 4 dienas.

dėsnių tarpusavio santykių 
ir nuoširdaus bendradarbia
vimo pasaulio taikos labui, j
... .^er pa/odps atidarymo (]a]e]ė Lietuvos turtų, bet 
isluĮmes ir kiekviena pasi- jr jg jt, mokėsite pažinti ir 
taikiusia proga J. A. V. yy- SUprasti širdį tos tautos, ku- 

ri pagimdė istorines reikš
mės didvyrius, kuri davė 
mums Daukantą, Valančiu 
Basanavičių, Kudirką, Mai
ronį, Žemaitę ir knygnešių 
legijoną, kurie pramynė ta
kus į tautos atgimimą...

| “Tat ateikite ir pasi
džiaukite kaip savo darbais, 

i kuriniais; tegu’ 
ateina jūsų jaunimas, kad 

■jis tėvų ir protėvių tradici
jos ir pažintų ir pamylėtų, 

j Jus, mieli Amerikos lietu- 
1 viai, esate galingas ryšys 

■ * tarp mažos Lietuvos ir ga- 
’ dingos Amerikos.

Į “Lietuvos vardu atidary- 
avo* žody je H jaii nurodė ] damas, . ši P3™!05. .skyriP _ - * - \ VZ11 n I e 1 1 1 1^41 y-| i n I i t- « «w r

Gausybės nariai kelia tai
kos obalsį, o jų žodžiuose 
jaučiamas gilus įsitikini
mas, kad be pastovios tai- 

! kos, be užtikrinto rytojaus 
neįmanomas joks progre
sas, joks rimtas kūrybinis 

l_! darbas. Ar reikia dar saky
ti, kad nedidelė ir taip nu
kentėjusi per Didįjį Karą , . 
Lietuva visu nuoširdumu 
trokšta, kad toji taika paga
liau užviešpatautų pasauly
je, kad jos žmonių sunkaus 
darbo vaisiai eitų ne švinui 
ir karo pabūklams, bet tų 
pačių žmonių gerovei kelti. -• 
Lietuvos Skyriaus Generali- i 
nis Komisaras, p. Avietėnai-! .

Pereitą sąvaitę Washing- motyvuVdėf kuriu"LietuvZ | I)areiški¥.>'kad šis Lietuvos 
tone susirinko Amerikos - - ■ -• - - • - —™

AUDĖJŲ UNIJŲ KON
VENCIJOS.

dalyvauja šioje parodoje. O 
tie motyvai yra šie: padė
koti J. A. V. už priėmimą ir

Darbo Federacijai priklau- j 
sančioji audėju unijos dalis, I

J U -t. .. . 1XVJL1 U. -TX. V. UZJ UllUUniUQ 11

° sją sąvaitę I hiladelphijoj ku]turiniu laisvių suteikimą
. i T“ n > z-1 • 1 •z-v f III H 1 1 <1 z\ 111 I.- ZA n _ *• . *1 . *"atsidarė CIO audėjų kon
vencija. Tarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
eina aštri kova už vadovy
bę. Audimo pramonėj dirba

emigravusiems iš Rusijos 
prislėgtos Lietuvos musų 
tautifečiams.

“Kągi šioje parodoje mes 
pateikiam? Nuo pirmųjų at-

apie 1,2d0,000 daibininkų, c]įenų visos Lietu-
kunuos nori patiaukti pue s Vyi-įausybės svarbiausią 
tavęs ir viena n Kita oiga-1 dėmesį kreipė 
nizaciia. Iki šiol rederaci- ; - ■
jos audėjų unijos preziden- lite įsitikinti 
tu buvo rrancis J. Gorman, ?

nulta Sovietų Rusija. jklį ir kitas įdomesnes vie- klojimas Austrijoj esąs ™a yuinunai gali nusipirkti vietoj ko 
Kokius manievrus Cham- tas. Paskui Anglijos Jurgis daug sunkesnis, negu Ispa- Aiignjoj reikalingų sau dai- deda jai. 
rlainas darvs dabar, na- su Elzbieta aplankys Wash- niioi buvęs. Bet ieigu tain. .2- . Zin°ma. ne pirksisberiamas darys dabar, pa- su Elzbieta aplankys Wash-Į nijoj buvęs. Bet jeigu taip 

matysime vėliau. ingtone prezidentą Roose- 
veltą ir, gal but, nuvažiuos 

BOLIVIJA IR VOKIETI- pažiūrėti tarptautinės paro- 
JA MAINYSIS PRO- dos New Yorke.

DŪKTAIS.
Tarp Bolivijos ir Vokieti

jos padaryta sutartis mai
nytis produktais, nes pinigų 
fašistai neturi. Bolivija suti
ko duoti Vokietijai už 
4,00.0,000 markių mineralų, 
odų'ir aliejaus, o Vokietija 
užtai duos Bolivijai mašinų 
už tiek markių.

Chicagos South Sidėj pe
reitą sąvaitę buvo kilęs di
delis ir nuostolingas gais
ras,, kuris sunaikino kelis ja
vų magazinus ir pridarė už 
$1,000,000 nuostolių. Sako
ma, kad ugny žuvo ir kelia
tas gyvybių.

geros valios mostas tesudru- 
tina lietuvių tarpusavį bro
liškumą, tepagilina Lietu
vos ir Amerikos draugišku
mą.”

Toliau p. Žadeikis per
skaitė pasveikinimo tele
gramą nuo Lietuvos minis- 
terio pirmininko Černiaus. 
Buvo ir keliatas kitų sveiki
nimų.

Kaip matėm iš p. Budrio 
išsitarimo, šito skyriaus “ko
misaru” Lietuvos valdžia

RUMUNIJA GAVO ANG
LIJOJ $23,400,000 KRE

DITŲ.
Pereitą sąvaitę Anglija 

davė Rumunijai 5 milionus 
svarų kredito, kas Ameri
kos pinigais reiškia $23,- 
400,000. Dabar už tokia su- linkęs komunistu pusėn,” ir, , 
mą rumunai gali nusipirkti vietoj kovoti pries CIO, pa- • skaįčįus padidėjo penke-‘^u J1 pavadinta, 
Anpliioi rpikalinon sau dai- deda iai. 1 darbas iai vislioje lal->a

į Lietuvos 
švietimą. Šioje parodoje jus 

.............. . kad per

nijoj ouvęs. net jeigu taip, . : " . .-------. ,
tai kodėl gi laimina tą “anti- ! daugiausia ginklų ir karo 
Kristą,” kuris yra niekas medzla§os- 
daugiau kaip tik fašizmas? ITALIJA TRAUKIA SA

VO BLOKAN JUGO
SLAVIJĄ.

( i Italijos fašistų diploma-
kad greitu laiku būrys Ispa- ta* dmbuojasi sušilę, norė- 
nijos fašistų karininkų iš-Lf ami Įraukti Jugoslaviją 

Sovietų valdžios laikraštis,; vyksiąs keliems mėnesiams ' . . ......... —

ISPANIJOS KARININKAI 
VYKSTA VOKIETIJON.

Iš Madrido pranešama, I
MASKVA UŽDARĖ
FRANCUZŲ LAIKRAŠTĮ.

Iki šiol Maskvoje buvo 
leidžiamas franeuzu kalba C- • ----- • “ •
“Journal de Moscou, ’ ku- (Vokietijon daugiau pasimo- 
riame būdavo aiškinama kjnti kariško meno. Tur- 
užsienio i ” ’ __ _____
Rusijos politika. Jį dau- Francuzija kariauti, 
giausia Lltvir.c
vas. Dabar, kai Litvinovas 
buvo pašalintas iš užsienio, --r ------------------
reikalų komisaro vietos, ta- Jungtinių Valstijų senatas 
po uždarytas ir tas francu- pereitą sąvaitę nutarė pa- 
ziškas laikraštis. Iš tiesų, ~____ .................... „1____ ____  ___ ______
kam rusai turėtų leisti fran- $1,218,666,500. Tai yra 385 Jo žmones išgelbėjo Jung- 
euzams laikraštį, kuomet milionai daugiau, negu Roo- tinių Valstijų karo laivas

būdavo aiškinama kjnti kariško meno.
pasauliui ^Sovietų but dabar jie ruošiasi prieš

i--------------- .. . ------ riaucuiija nanauii.
remdavo Litvino- —-------------

$1,218,666,500 FARME-
RIŲ REIKALAMS.

į Romos-Berlyno bloką. An
glai ir franeuzai norėtų, 
kad Jugoslavija prisidėtų 
prie jų bloko.

SUDUŽO IR NUSKENDO 
ANGLŲ LAIVAS.

Pereitą sąvaitę Šulu juroj 
sudužo Į povandeninę uolą 
ir nuskendo anglų preky- 

skirti farmerių paramai i bos laivas “Lindenbank.”

jfraneuzai neleidžia rusams, seveltas reikalavo. Pope.

. . . ., ... trumpą nepriklausomybės1 Vra atsįBn.tu.\. P-l? Aviete-
bet dabai Gieenas nori jį p-yygnjrrio laika šioje srityje šita komisa-
pašalinti, nes jis esąs „pa- pacjaryta didelė pažanga. ras” vadovavo iiaviliona

1..............................." pėdžios mokyklų mokyto- atidarant. Bet kad ir vyriš-.... . .. ----- įas
riopai, o mokinių — šeše- darbas jai vistiek labai nc- 
riopai. Gimnazijų skaičius sisekė. Reikia pasakyti, kad 
paaugo 4 kartus, be to, į-.11’ P?fs celjeP}®niJll pobūdis 
steigtą daugybė specialių gadino bešališkam žmogui 
mokyklų. Savas universite- skonį, nes perdėm is jo tren- 
tas ir kelios kitos aukštosios k® klerikalizmo raugas, 
mokyklos išleidžia tukstan-l?sors j komitetą yra įtraukti 
čius profesijonalų. Stebuk- Jr tautininkai, ir socialistai, 
linga pažanga padaryta že-Aet visa tai tik “dėl dekora- 
mės ūkio pagerinime. Lie- iŲJ0S-. Vadovybę yra pasi- 
tuva nelabai senai pradėjo ^n??J.®avo .raPkas. k erik<?’ 
eksportuoti į užsienį savo }ai- Dėl to, turbūt, ir žmonių 
žemės ūkio gaminius, bet' kavo nedaug, gal tik kokie 
per 10—12 metų laiką tie'3-000 lietuviu. I paprastą 
gaminiai pasiekia tolimiau- i ketuvių pikniką dažnai su
sius pasaulio kraštus, o kas važiuoja daugiau, 
dar svarbiau — tie gami
niai visur yra įvertinami 

I kaipo aukščiausios rūšies. 
' “Maža šalis nesidairė ap
linkui, nemėgdžiojo kitų, 
bet pati drąsiai ryžosi to
kiems darbams, kaip žemės 
reforma; ji pirmutinė iš vi
sų, neišskiriant ir didelių

5.351,700 ŽMONIŲ GY
VENA IŠ VALDŽIOS.
Washington© žiniomis, fe

deralinė Jungtinių Valstijų 
valdžia dabartiniu laiku 
samdo iŠ viso apie 5,351,- 
700 žmonių. į šitą skaičių į- 
neina visi valdininkai, visi 
valstybės tarnautojai, armi
ja, laivynas, CCC ir WPA.

SUFFOLK 
DOWNS

DABAR IKI LIEPOS 22
DOUBLE

LAIKAS 2:15
Ts) Grandstand 99c.

$1.50.

DAILY 
l-mos ir 2-ros 

Lenktynės.

Clubhouse 
LENKTYNĖS KASDIENA

NACIAI NUŽUDĖ DU 
ŠNIPU.

Berlyne pereitą savaitę 
buvo nužudyti du vokiečiai, 
kurie tarnavę svetimai vals
tybei. Vienas jų vadinosi 
Mathias Gleser, o kitas — 
Georg Froch. i



Antras Puslapis KELEIVIS, 50. BOSTON

Europos Valstybių Karinės Spėkos.

3 APŽVALGA l
GERAI TURĖT KONFE
RENCIJOJ PIŠTALIETĄ, 
BET ARMOTĄ DA GE

RIAU.
Komentuodamas Roose- 

velto , pasiūlymą fašistams 
nepulti kitų tautų, Vokieti
jos nacių “12 Uhr Blatt” 
sako:

“Rooseveltas turi žinoti, 
kad vokiečiai sutinka palikti 
ginklą už konferencijos salės, 
jei kiti kontragentai geruoju 
grąžins reichui visa tai, ką 
aną kartą buvo atėmę iš vo
kiečių tautos. Jei mums grą
žins tai, kas buvo atimta 
smurto priemonėmis, kurios 
vartojamos nuo 1800 metų, 
tai viskas bus tvarkoje... Bet 
vis dėlto manom, kad geriau
sia eiti prie konferencijos sta
lo turint kišenėje revplverj pa
keltu saugikliu.”

Paduodamos šitą citatą, 
“Lietuvos Žinios” pastebi, 
kad gerai turėti revolverį, 
bet daug geriau armotą. 
Atstačius Į konferencijos 
langus keliatą šitokių pa
būklų, “teisingumas” tikrai 
laimėtų.

KAIP PASIKEITĖ LIETU
VOJE NUOTAIKA.

Lietuvoje įvyko stebėtina 
permaina srovių santikiuo- 
se. Vietoj piktos partijų ko
vos, staiga suklestėjo bro
lybės šviesa. Nors da ne vi
sus ši meilė sujungė, bet dvi 
didžiausios srovės, liaudi
ninkai ir, krikdemai, jau 
broliuojasi ir neketina skir
tis. Štai, kaip kalba Myko
las Šleževičius, liaudininkų 
vadas:

Įdomauja gal tik keli stu- 
denčiukai, bet nei žodžio 
nepasako apie tai, kaip vi
sos Lietuvos piemenys ke
rėplą muša?

Taip, mes vieni kitų jau 
aebesuprantam.

LENKIJOS PATRIOTU 
LOGIKA.

Patriotiškas “Dzien Pols- 
ki” aiškina, kad vokiečiai 
“gerai padarę” išdraskyda
mi pažangiąją Čekoslovaki
jos respubliką, nes ji buvusi 
priešinga lenkams.

Štai tų patriotų žodžiai:
“Čekoslovakija buvo bolše

vizmo ir antilenkiškos agitaci
jos visoje Europoje daigynas. 
Reikėjo dezinfektuoti šitą už
krečiamos ligos šaltini... Hit
leris surizikavo. Ar gi Lenkija 
turėjo jam kliudyti tai atlik
ti? Kartais ir piktos jėgos at
lieka gerą darbą. Juk ūkinin
kas nekliudo šalčiui, kai jis 
naikina asiūklius jo rugiuose...

“Vokiečiams spaudžiant, 
griuvo Čekoslovakija, bolše
vizmo ir antilenkiškos agitaci
jos Centrinėje Europoje bas- 
tijonas.”

Bet patriotų jodomoji 
Lenkija nėra nei “bolševiz
mo bastijonas,” nei “užkre
čiamos ligos šaltinis,” o bet 
gi ir jai gręsia tokios pat 
“operacijos” pavojus, koks 
sunaikino Čekoslovakiją.

Tai kodėl Lenkijos pa
triotai šiandien taip bijosi, 
kuomet Hitleris nori jiems 
tokią labdaringą “dezinfek
ciją” padaryti? Kur gi jų 
logika?

Juodi plotai šiame žemėlapy parodo fašistiško bloko valstybes ir jų salas. Prie jų dabar 
jau reikėtų priskaityti ir Ispaniją. Juodais taškeliais nusėti plotai parodo vadinamojo 
taikos bloko valstybes, kurios grupuojasi prieš fašistišką smurtą. Prie taikos bloko pri
klauso Francuzija, Anglija, Lenkija, Sovietų Rusija, Rumunija, Graikija ir Turkija. Ke
turkampiuose pažymėti skai čiai parodo, kiek kuri valstybė dabartiniu laiku tur* gink
luotų vyrų.

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

MIRĖ ANTRAS TAMO

No. 20. Gegužės 17 d., 1939 iri.

Smetonos Kavalie
riams Pasiskaityt.

“Reikalinga visiems be jo
kios išimties užmiršti savo 
smulkiai partinius reikalavi
mus ir jungtis apie tokius da
lykus, kurie yra bendri visam 
kraštui...

“Ir krikščionys ir liaudinin
kai nepareikalavo atstatyti 
savo partines organizacijas, 
nes nenorėjo sunkinti ir be to 
jau sunkios krašto vidaus pa
dėties.

“Mes, krikščionys ir liaudi
ninkai, išmokome pašalinti vi
sa, kas mus skiria, o rasti, kas 
mus jungia.

, ( “Klystų tas, kas manytų, 
kad religiniai klausimai būti
nai' turėtų krikščionių ir liau
dininkų bendradarbiavimą su-' 
ardyti...

“Kai iš vienos ir kitos pusės, 
bus ugdoma toleranciją, nebus 
jėgos, kuri įstengtų šių dvie-

■ jų grupių vienybę suskaldyti.”

Šita brolybė pasireiškė 
tuojaus po to, kaip buvo su
daužyta tautininkų partijos 
diktatūra. Ir ji būtinai rei
kalinga, kad neduotų tiems; 
smurtininkams atsigriebti.

MOONEY GYNĖJAS.
Šiomis dienomis New 

Yorke mirė adv. Frank P. 
Walsh, pagarsėjusios Tamo 
Mooney bylos vedėjas.

Iš pat pradžių tai bylai 
vesti buvo pasamdytas kaip 
vyriausis advokatas W. 
Bourke Cockran, bet šešio
lika metų atgal jis mirė, ir 
prieš mirsiant pavedė šitą 
atsakomingą ir sunkų dar
bą advokatui F. P. AJ/alshui. 
Nuo to laiko Walsh ir rūpi
nosi Tarną Mooney išlais
vinti. Dabar jis sakėsi mirš
tąs laimingas, nes didžiau- 
sis jo gyvenimo tikslas buvo 
pagaliau, pasiektas—Tarnas 
Mooney išlaisvintas ir pri
pažintas visiškai nekaltai 
kalėjęs.

Mooney dabar važiuoja 
per Ameriką prakalbas sa
kydamas. Neužilgo jis kal
bės Madison Square, Garde- 
ne, New Yorke, kur buvo 
pasižadėjęs kalbėti ir jo gy
nėjas, Frank P. Walsh.

MES VIENI KITŲ NE
SUPRANTAM.

Kalbėdamos apie “Nau
jienų” 25 metų jubiliejų, ir 
apie Amerikos lietuvių laik
raščių turinį bendrai, “Lie
tuvos Žinios” sako:

SLA. PAŽANGOS VAJUS 
PASIBAIGĖ.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje šiais metais kėlė 
vadinamąjį Pažangos Va
jų, kurio tikslas buvo gauti 
daugiau narių. Vajininkų 
buvo organizuota labai 

!daug ir visi jie darbavosi sa-
“Mums, Nepriklausomos įvo apylinkėse kiek kuris 

Lietuvos gyventojams, n>ema- įgalėjo. Agitacija per “Te
žą nuostabos, o kartais ir juo-jvynę” buvo vedama labai 
ko sukelia visokie vestuvių, entuziastiškai ir gabiai. Šio- 
krikštynų ir kiti šeimyninių mis dienomis vajus jau pa- 
pobuvių platoki aprašymai,Į sibaigė ir “Tėvynė” sako, 
nes mūsiškiuose to nėra.” kad jis pasisekęs geriau 

. T. . . £. “negu buvo tikėtasi.”
. Taigi Lietuvos intehgenti- Vajuje dirbo daugiausia 
ja juokias is musų laikras- pažangieji SLA. nariai, 
čių, kad juose_ plačiai apra- Tautininkų politikieriai jo 
somos vestuves, knkstynos nerėmė, o kai kurie net ir 
ir kitokie pobūviai. Jie te- sabotažavo.
nai nesupranta, kam apie 
tokius dalykus rašyti spau
doje.

Bet mums, Amerikos lie
tuviams, taip pat nesupran
tama, kam tos pačios “Lie
tuvos Žinios” dažnai pa: 
švenčia ištisus puslapius 
Hollywood© artisčių apra
šymui; arba sportui, kuriuo

Be muzikos musų pasaulis bu
tų labai nuobodus.

Paul Whiteman.

Brutali jėga nenugalės stip
rios dvasios. T. Masarykas.

Laisvė—tai oras, kuriuo kvė
puoja tauta. Mirabo (1789 m.)

Jau praėjo “Laisvės” da
lininkų suvažiavimas, tad 
kaip ką jau galima pastebė
ti apie jo nuotaiką ir kitus 
dalykus. Nekurie dalinin
kų padarė pastabų, kad Is
panijos klausimu perdaug 
vienpusiškai buvo rašoma. 
Kad dabar perdaug meili
namas! prie popiežiaus. 
Kad perdaug jau linkstama 
prie Dievo ir Dievo vaidas 
jau su didele raide rašomas. 
Kaip kas išdrįso pasakyti, 
kad tas naujasis “marksiz
mas,” kuris sumaišytas su 
Kristaus mokymu, yra hum- 
bugas. Be to, girdėjosi pa
geidavimų, kad redakcija 
vengtų plūdimosi, kolioji- 
mosi ir tt. Tos pastabos ne
patiko Centro Biuro vado
vybei. Alena su Bundze už 
tas pastabas drožė per kal- 
nierių Senam Vincui, o kiti 
kitiems. Mat, Centro Biuro 
supratimu, visa tai rašo
ma ir sakoma einant Ko- 
minterno linija ir prieš tai 
neturi but nei mur-mur kal
bama. Nieko sau demokra
tija!'

Brolis A. Bimba “Lais
vės” krisluose džiaugiasi, 
kad tarpe Amerikos lietu
vių laikraštininkų apsisto
jusi šmeižtrj kampanija 
prieš komunistus. Tik “Nau
joji Gadynė” ir “Naujie
nos” vis dar senu paprati
mu “plūstančios” komunis
tus. Mat, musų komunistai 
“plūdimą” supranta taip: 
jeigu kas jiems primena jų 
pačių atliktus ar atliekamus 
darbus, tai “plūdimas.” Jei
gu generolas Krivickas pa
rašo apie komunistų elgesį 
Ispanijos pilietiniame kare, 
tai tų raštų persispausdini- 
mas skaitomas komunistų 
“plūdimu.” Bet ką genero
las Krivickis rašo “Satur
day Evening Poste,” tas bu
vo po kelius kartus rašyta 
“New York Timese” ir ki
tuose Amerikos laikraščiuo- 

!se. Krivickis nepasako nie
ko nauja. Kas seka ameri
kiečių spaudą, tas žino. Bet 
kuomet tuos dalykus pami- 

jni “Naujienos” ar “Naujoji 
Gadynė,” tai jau skaitoma 
komunistų “šmeižimu.” Ta

pčiau kada brolis Bimba ra
šo, kad “Naujienos” ir “N. 
Gadynė” neina prie civili
zacijos, tai tas nėra šmeiži
mas. Jis gali nepatinkamus 
sau laikraščius lygint prie 
barbarų, kurie nesupranta 
civilizacijos, ir su juo turi

visi sutikti. Bet jei kas pa
kritikuoja komunistus, tai 
jau “šmeižtas.”

Komunistai man primena 
musų prabaščius, kurie sa
ko: “Neklausykite tų cicili- 
kų, nes jie tik šmeižia musų 
šventą vierą.” Musų komu
nistiniai kunigai irgi taip 
aiškina, kad socialistinė 
spauda tik “šmeižia” juos, 
tik “niekina” jų vierą ir tt. 
Todėl nenuostąbu, kad jie 
atsiklaupė priėš Romos po
pą ir savo špaltose jo staly- 
čią iškėlė iki aukštybių. 
“Palaiminti ubagai dvasio
je, nes jų karalystė dan
gaus!” Ir užtai dar nei vie
no laikraščio dalininkai sa
vo suvažiavimuose nekriti
kavo tiek savų redaktorių, 
kiek kritikavo “Laisvės” ir 
“Vilnies” dalininkai. Kiek
vienam suvažiavime daryta 
pastabos ant pastabų, kad 
tų laikraščių redaktoriai 
liautųsi plūdę kitų sriovių 
žmones. Bet tie redaktoriai 
apsisuka ir vėl kitus plusta: 
patys plusta ir šaukia, kad 
juos kas “plusta.”

Litvinovui “pasitraukus” 
iš užsienio komisaro parei
gų, labai, plačiai nuskambė
jo žinios per pasaulį, ar ne
bus jo toks pat likimas, kaip 
Yaškovo ir kitų jo kolegų, 
dirbusių užsienių komisa
riate? Aš nesistebiu, kad 
Litvinovas “rezignavo/’ aš 
stebiuosi, kad jis taip ilgai 
buvo laikomas toje vietoje. 
Jeigu mes .atsiminsime, kad 
po jo valdžia—užsienių ko
misariate — įvyko visa eilė 
areštų tarp ambasadorių ir 
ių tarnautojų, tai reikia ste
bėtis, kaip pats galva iki šio 
laiko liko nepaliestas?

AFORIZMAI
Kiekvieną argumentą už de

mokratiją galima sumušti į 
penkias minutes; bet sumušti 
argumentą už diktatūrą nerei
kia nei penkių minučių. Dikta
tūra sumuša pati save.

Harold Laski.

Užuojauta yra amžinos mei
lės ir amžinos' harmonijos dės
nis. Brahma

Tiesa yra kaip saulė: visi ją 
giria, bet daugiau rūpinasi būti 
paūksmėje. A. Mickevičius.

Karžygis yra tas, kas savo 
priešą padaro draugu.

A. Mickevičius.

Stalinas Pardavęs 
157 Milionus Knygų.

Maskvos žiniomis, Stali
nas darąs gerą biznį iš savo 
parašytų knygų. Jis jau iš- 
pardavęs 157,000,000 eg
zempliorių. Komunistai jo 
žodį labai brangina ir laiko 

I savo pareiga turėti pas save 
! kiekvieną jo parašytą kny- 
igą. Dabartiniu laiku esą 
1 spausdinama 20,000,000 
egzempliorių knygutės, ku
rioj telpa jo paskutinė kal
ba, pasakyta komunistų 
partijos suvažiavime. Jeigu 
visa tai yra tiesa, lai Stali
nas turi but jau milionie- 
rius. '

AR ŽINOTE, KAD -
Elektros šviesa lemputėj 

pasidaro dėl to, kad smarki 
elektros srovė, besiveržda- 
ma per plonutį siūlelį (fila- 
mentą), įkaitina jį iki bal
tumo.

Durnai iš New Yorko lai
vų ir kitų kaminų nustelbia 
21 nuošimtį saulės šviesos.

Yra pastebėta, kad iš nas- 
turcijų, aguonėlių ir gvazdi
kų žiedų nakties laiku daž
nai blykčioja žiburėliai. 
Matyt, jose yra kokios nors 
šviečiančios medžiagos.

"BlGGtST 
MW Vau f.'
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SVARAI

Ribbon sa-

•Nėra geresnio 
malto kurs but 

lygus senam Blue 
vo tyrumu, gerumu ir kokybe.
Jus gaunat jo 3 pilnus svarus 
kada paprašote Blue Ribbon 
Malto—didžiausia malto ver
tė—vakar, šiandien, visados! 
Copyright 1939. Pabst Sales Company. Chicago

BUIE RIBBON 
MALT

Americas Biggest Seller

Kodėl Smetona atidavė 
Hitleriui Klaipėdą.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, jog Smetona pasiūlęs 
Hitleriui pasiimti Klaipė
dos kraštą dėl to, kad iš te
nai buvo pradėjusi plaukti 
Lietuvon aktyvistų agitaci
ja prieš tautininkų diktatū
rą. “Bendras Žygis” pradė
jo daryti į Lietuvos armiją 
ir civilius gyventojus tokios 
intakes, kad “tautos1 vadas” 
pajuto sau labai rimtą pa
vojų, o negalėdamos šito 
judėjimo Klaipėdos krašte 
užgniaužti, nutarė Klaipė
dos visai išsižadėti.

Kai mes šitą reveliaciją 
paskelbėm, tai Smetonos 
garbintojai iš “Vienybės” 
liogerio isteriškai pradėjo 
mus kolioti.

Dabar prašome pasiklau
syti, ką apie tai rašo artimas 
Voldemarui žmogus, kuris 
smetonininkų politiką pa
žįsta kaip savo penkis pirš
tus.

Štai ištraukos iš jo laiš
ko:

“Aš nuolat turėdavau a- 
kyse Lietuvos žuvimo vaiz
dą: visa tauta nusiminusi, 
dešimtys tūkstančių inteli
gentų be darbo, visur sveti
mieji, išskyrus laukų ūki
ninkus. Nekartą esu nuro
dęs tai savo raštuose Sme
tonai, įspėdamas kad neitų 
pražūties keliu.

“Jau prieš mėnesius sa
kiau, kad Lietuva atsidūrė 
tokion padėtin: Smetona ar 
Lietuva? Lietuvos likimas 
turėjo prasidėti nuo Klai
pėdos. Klaipėdai išlaikyti 
reikalingas buvo Smetonos 
su jo valdžia prašalinimas, 
o jam likus, Lietuva turėjo 
netrukus netekti Klaipėdos, 
o vėliau gal ir likusioji Lie
tuvos dalis turėjo pranykti.

“Smetona su savo valdžia 
pasiliko. Jis išleido iš kalė
jimo kalintuosius Bertulaitį, 
Neumaną ir kitus Klaipė
dos krašto nacius. Tai buvo 
prieš pat Klaipėdos seime
lio rinkimus. Išleisti iš kalė
jimo, tie naciai tuojaus atsi
dūrė rinkimų priešaky ii- vo
kietininkai laimėjo rinki
mus.

“Autonominė Bertulaičio 
valdžia atsisakė viešai ben
dradarbiauti su Lietuvos 
centro valdžia. Vienintelė 
priemonė butų pavartoti jė
gą vokietininkams suvaldy
ti, panaikinant Bertulaičio 
paskyrimą Direktorijos pir
mininku ir paleidžiant Sei
melį, jam nei nepradėjus 
dirbti.

“Smetona tačiau nedrįso 
eiti antrąkart šiuo keliu, 
nors Hagos teismas buvo iš
aiškinęs, jog centro valdžia 
gali prašalinti Direktorijos 
pirmininką iš jo.vietos. Tai
gi kliūtis čia buvo ne juridi
nė, o grynai politinė...

“Taigi, nebegalint suval
dyti klaipėdiškių ir neno- 
norint pačiai iš Klaipėdos 
pasitraukti, reikėjo Klaipė
dos krašto nusikratyti, ati
duodant jį Vokietijai. Tokį 
sumanymą buvo pastebėju
si ir franeuzų spauda. Pa
vyzdžiui, Paryžiaus dien
raštis ‘Le Temps’ šįmet net 
du kartu pažymėjo, kad 
Lietuvos valdžia paskyrusi 
didesnes pinigų sumas Šven
tosios uostui įrengti, vietoj 
Klaipėdos. Šios žinios aiš
kiai parodo, kad Lietuvos 
valdžia ruošėsi iš Klaipėdos 
trauktis daug anksčiau, ne
gu Hitleris pradėjo apie 
Klaipėdą kalbėti.

“Be to, ‘Lietuvos Aidas’ 
paskelbė, kad vidaus reika
lams ministeris Leonas už
draudęs įvežti iš Klaipėdos 
didžiojon Lietuvos ‘Bendrą
jį Žvgi.’ Reiškia. Lietuvos 
valdžia oficialiai jau pradė
jo Klaipėdos kraštą trak

tuoti kaip atskirą valstybę, 
nors jis da nebuvo prie Vo
kietijos prijungtas. Išrodo, 
kad Smetonos valdžia labai 
bijojo aktyvistų judėjimo 
Klaipėdos krašte, o negalė
dama su juo tenai kovoti, 
nusistatė geriau atiduoti 
Klaipėdą Vokietijai, kad 
tuo budu galima butų nusi
kratyti aktyvistų.

’“Su tokiu, regimai, planu 
Urbšys ir buvo nuvažiavęs 
Berlynan. Tai matyti iš to, 
kad Seimas buvo sukviestas 
skubotai, dar prieš pasima- 
tysiant Urbšiui su Ribben- 
tropu... Kaip įvyko Urbšio 

u Ribbentropu pasimaty
mas ir pasikalbėjimas, nie
kas negali pasakyti, išsky- 
ius pačius jo dalyvius; bet 
viena yra aišku: Klaipėdos 
išsižadėjimas buvo pasira
šytas. Kas vėl aišku—ir tai 
labai svarbi apystova — 
Urbšys turėjo jau su savim 
įgaliojimą tokiam Klaipė
dos išsižadėjimui pasira
šyti !

“Nes jeigu tokio įgalioji
mo Urbšys nebūtų su savim 
Berlynan atsivežęs, o butų 
išgirdęs iš Ribbentropo pir
mąkart reikalavimą grąžin
ti Vokietijai Klaipėdą, tai 
jis butų turėjęs vykti Kam 
pan ir pranešti apie tokį rei
kalavimą savo vyriausy
bei...

“Vokiečių radijas pirma
sis pranešė apie Klaipėdos 
grąžinimo sutarties pasira
šymą. Ir jis aiškiai pasakė, 
kad Lietuvos valdžia pati 
pasiūliusi toki grąžinimą...”

Na, tai ką dabar pasakys 
ponai tautininkai iš “Vieny
bės” liogerio? Šitą doku
mentą parašė ne koks “ben- 
drafrontininkas,” bet “vie- 
nybininkų” plauko žmogus.

Alandų Salos Užda
ro Leningradą.

Baltijos Juros vidury yra 
apie 300 salų grupė, kuri 
vadinasi bendru vardu — 
Alandų Salos. Jos turi ne
apsakomai didelės strategi
nės reikšmės kaip Suomijai, 
taip ir Sovietų Rusijai, nes 
patekusios į priešo rankas 
gali uždaryti abiem valsty
bėm išėjimą į Baltijos Jurą. 
Prieš didijį karą tos salos 
priklausė Rusijai, įbęt caro 
valdžiai sugriuvus, 1917 
metais jas prisijungė Suo
mija. Vėliau, būtent 1920 
metais, salų gyventojai no
rėjo prisijungti prie Švedi
jos, bet Tautų Lyga tam pa
sipriešino. Buvo sudaryta 
tarptautinė komisija, kuri 
davė alandams vietos auto
nomiją po Suomijos val
džios globa. Visos Pabalti- 
io valstybės tuomet pasira- 

|šė sutartį, kad Alandų Sa
los turi but demilitarizuotos 
ir pasilikti neitralės.

Bet štai, šiomis dienomis 
Vokietija šitą sutartį sulau
žė ir leido Suomijai ir Šve
dijai salas fortifikuoti. So
vietų-Rusija pakėlė prieš tai 
protestą, nurodydama, kad 
Suomija ir Švedija yra per- 
silpnos išlaikyti tas salas 
savo rankose. Kilus karui, 
jas galėtų užimti priešinga 
Sovietams valstybė ir užda
ryti Leningradą ir Kronšta- 
tą, kur stovi Sovietų karo 
laivynas. Neišrodo tačiau, 
kad tas protestas sulaikys 
tų salų fortifikavimą. Taip 

i gudriai Vokietijos militari- 
1 štai pasirūpino užblokuoti 

i ūsams Baltijos Jurą.

GRAIKIJOJ IŠKASTI SE
NOVĖS TURTAI.

Delfijos apylinkėj, Grai
kijoj, franeuzų ekspedicija 
iškasė didelius senovės tūr- 

itus, kurie susideda iš aukso, 
Į dramblio kaulo ii- bronzo 
dirbinių.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Ar butų gerai likviduoti > 
A.. L. Kongresą?

Paskutinių kelių savaičių 
laikotarpy teko išgirsti pa
siūlymų likviduoti A. L. 
Kongresą, nes socialistams 
esą sunku su komunistais 
susitarti ir bendrai veikti. 
Bet kįla klausimas, ar butų 
naudinga tas musu organi
zacijas vėl išblaškyti, ku
rios dabar yra susispietu
sius į vieną buri? Ir ar mer 
jau esame tikri, kad mums 
tokios organizuotos spėkos 
(laupiau nebereikės — ar 
nereikės daugiau remti Lie
tuvos liaudį ir padėti jai ko
voti už laisvę?

Tiesa, šiandien Lietuvoje 
jau yra padaryta nebloga 
piadžia, iv rodosi, kad atei
tis yra kiek šviesesnė; ta
čiau kol kas da nedaug' te
galima matyti tenai pažan
gos.

Yra faktas, kad dabarti
nė vyriausybė susideda iš 
skirtingų partijų asmenų, 
bet dar ne visos partijos 
įneina. Ir ką nauja vyriau
sybė dalys, iš kalno da sun
ku spręsti. Kol obelies vai
sių nesimato, tol negalima 
sakyti ką ta obelis atneš. 
Dėl to ir reikia pagalvoti, ar 
iš to sumanymo butų nau
dos musų broliams Lietu
voje.

Likvidavus A. L. Kongre
są ir kilus naujiems reika
lams, butų jau sunkiau vi
sus iš naujo sutraukti. Sykį 
organizaciją panaikinus, ją 
atgaivinti jau nelengva.

Tiesa, kad su komunis
tais kai kuriais klausimais 
yra sunku susikalbėti. Musų 
draugai socialistai nekovo
ja taip, kaip komunistai da
ro; socialistai daugiau lai
kosi principų, teisybės, o 
komunistams daugiau rupi 
savo partijos reikalai. Dėl 
to kartais yra sunku susi
kalbėti, ir dėlto kaip kurio
se kolonijose kįla daug ne
susipratimų, nors nevisur 
vienodai — vienur daugiau, 
kitur mažiau, bet nesusi
pratimų atsiranda. Bet rei
kia atsiminti, kad A. L. 
Kongresą sudaro ne vien 
socialistai ir komunistai. 
Prie jo priguli įvairių pa
kraipų žmonių, būtent, ka
talikų, pažangių tautininkų 
ir bepartyviškų. Taigi, ar 
butų išmintinga A. L. Kon
gresą likviduoti vien tik dėl 
komunistų?

Šiuo straipsneliu nenoriu 
nieko kaltinti nei teisinti,, 
tik pareiškiu keliatą minčių. 
pasikalbėjęs su draugais sa
vo kolonijoj.' Gal bus nau
dingiau, jeigu mes gerai šį 
klausimą išdiskusuosim, pir
ma negu pradėsim ką nors 
daryti. Reikia neužmiršti, 
kad toks didelis organizuo
tas kūnas turi daug reikš
mės ir Amerikoj, ne vien tik 
Lietuvoje. Reikalui esant, 
lietuviai gali pasirodyti, 
kaip organizuota jėga. Tai
gi, reikėtų šį klausimą gerai 
apsvarstyti. Musų kolonija 
sutiks su didžiuma.

Amerikos Lietuvių Kongre
so konferencija.

Balandžio 30 dieną Įvyko 
A. L. Kongreso Ohio valsti
jos skyriaus konferencija, 
kur buvo atstovaujamos 23 
draugijos. Delegatų buvo 
16 ir daug buvo šiaip veikė
jų. Viso dalyvavo apie 7C 
žmonių.

Konferencija prasidėjo 
11:30 vai. ryto ir tęsėsi iki 
5 valandos po pietų. Buvo 
išrinkta mandatų komisija, 
rezoliucijų komisija ir ke
ros kitos.

Konferenci jos. nuotaika 
cuVo gera. Visi delegatai ii 
kiti dalyviai svarstė reika
lus rimtai. Jokių partyviš- 
1 urnų nebuvo. Nutaria vie
nyti Ohio valstijos lietuviu 
bendram veikimui, kaip 
Lietuvos gerovei, taip ir A- 
merikoj gyvenančių darbo 
žmonių labui. Nutarta su-
i engti vieną didelį pikniką
ii sukčius kiek pinigų pasiū
ti Klaipėdos lietuviams pa

bėgėliams, 
iš Akrono, 
■r Alliance, 
važiavimo 
platesnio veikimo 
tarpe šioj valstijoj.

Delegatų buvo 
Youngstowno, 

Ohio. Po šio su
gulima tikėtis 

lietuvių

socialis-Steigiama lietuvių 
tų kuopa.

Balandžio 28 dieną būre
lis pažangių veikėjų susi
rinkę Juliaus Krasnicko 
kambariuose plačiai svarstė 
reikalą organizuoti sociali
stų kuopą šioje kolonijoje. 
Po ilgoko apkalbėjimo nu
tarta šaukti specialų susi
rinkimą ir steigti socialistų 
kuopą. Šioj kolonijoj yra 
daug gerų draugų, kurie net 
yra buvę socialistų organi
zacijos nariais, tik aplinky
bėms pakitėjus ir kuopai 
pranykus jie neturėjo pro
gos viešai veikti. Taigi da
bar visi jie žada iš naujo 
susispiesti į vieną būrį ir 
pradėti darbą. Jeigu tai į- 
vyks, tai tada bus plačiau 
apie tai parašyta.

Vaizdelio priešaky parodyti du Sovietų lakūnai: iš kairė- 
stovi karininkas Gordienko, o iš dešinės, vyresnysis kariniu 
kas Kckkinaki, Vidury rankomis susikabinęs su jais stovi 
Sovietų atstovas Umanskij iš Washingtono. Jis atvyko New 
Yorkan pasitikti lakinius kurie skrido iš Maskvos i New 
Yorko parodos atidarymą. Ners Kanados pakrašty lakūnai 
turėjo nusileisti ant Miscou salos ir jų orlaivis truputi ap- 
lužo, jiedu vistick pasiekė New Yorką. pasiftamdę lėtuvą.

,karo surengimą priklauso 
1 draugams J. Chuzams ir J. 
Pautams, nes jie daibavosi 
nuo širdies. Jie aukoja savo 
laiką ir triūsą, jie yra tikri 
veikėjai. L. koresp. M. D.

Worcesterio Žinios.
Mrs. K. Šimkonic tunki’ai

Jau nuo senai d’-go K. P. 
Šimkcm ■ žmona firgo, bet 
nastr'vr:’’ laiku visai pa
blogėjo. Jau koks laikas nie
ko n'ega ė:o valgyt, gyveno 
art vandens ir duonos. Ki- 
L'kio išėjimo nebuvo kaip 
iii: eit ant operacijos. Gegu
žė' 9 Lut o nuvežta į lig.ani-

BROOKLYN© LIETUVIŲ NAUJIENOS
Amelgameitų Unijoj Įsteig

tas Stabilizacijos Depar
tamentas.

Musų lietuvaitė Ona Cvir 
kiutė laimėjo gražuolės 

kontestą.
Jau senai musų Amalga- Pasaulinių (World) Fėrų 

ineitų Unijoje buvo mano- arenoje, Queens County pa- 
ma sudaryt tokį organą, rodos dieną, 6 gegužės iš 50 
kuris reguliuotų kriaučių j gražuolių merginų Ona 
uždarbius už siuvamus dra- Cvirkiutė buvo išrinkta vie-
bužius ir statant juos rin- na iš gražiausių! Teisėjams 
kon, taip kad parduodamo-[ išnešus nuosprendį, kad 
ji prekė butų suvienodinta, musų lietuvaitė yra gražiau- 
Tas užmokesties nevieno- iria mergina, virš 2 tukstan- 
dumas už padarymą drabu- čių minia žmonių sveikino 
žiu tiesiog varyte varė iš tokį nutarimą. ,

LEWISTON, ME.
“Puczeccrė Salomėja” 

scenoje,
Gegužės

Mirę lietuviai. |
Mirė Ona Kuper-Kup> 

rienė nuo 643 E. 97th st.,' 
sulaukusi 58 metų amžiaus. 
Palaidota : 
apeigomis. Liko vyras, tris sere Salomėją,” 3-jų veiks-i 
dukteris ir du sūnus. ' mų komediją. Dalykas de- j

Mirė Vincas Andrušaitis Kanados lietuvių gyve-j 
iš Clevelando priemiesčio nlme-, } ei va as, _^U11, ^eiai 
Richmond Heights. 
dotas iŠ naujosios parapi- 
jos. Liko viena sesuo. Velio- <ai.e Ju0^° pusse»eie balo-

.. 1 Gegužės G d. Jaunimo
su bažnytinėmis i choras statė scenoj “Pusse-

Ką veikia lietuvių draugijos
PavTarini pasirodžius 

draugijos rengiasi prie iš
važiavimu. Gegužės 21 d. 
SLA. 57 kp. rengia pikniką 
Olympijos parke prie Quin- 
sigamond ežero. Tame pik
nike bus pagerbti nauji na
riai, kurių prisirašė per da
bartinį vajų geras skaičius, 
kuriam daug dirbo P. Rači-

K, P. Šimkonis.

KAPUSKASING, ONT., 
KANADA.

Nekultūringas elgęsis.-
Man besi bastant po Ka- 

-,nados užkampes, tenka pa- 
Palai- moral^ yra. "a^° Juo“ i matyti įvairių įdomybių, 

kingas; ypatingai daug pa- Kaip žinoma, Pirmą Gegu-

nis buvo tiktai 43 metu am- Įn.eJa su savo senberniu vai- demonstruoja. Bet Kapus- 
žiaus kinu. Visi lošėjai savo roles kasine- istorijoj tik 1934 me-

„ T . , atliko gerai ir naturališkai.
Lapinskas Vaidino šie asmenys: Dun- 

nuo 1309 E. 6oth st., susi- ;flulio rolėj — Anupras Bi- 
kiukęs o3 metų amžiaus. j kulčius; Dundulienės — 
Palaidotas su bažnytinėmis, p>ranceg /Janavičiūtė; Ele- 

ls|nutės — Sophija Simoiiavi- 
|čiutė: senbernio — Motie- 

" • . susj_
Kemp- ’ pratusio jauno vaikino — 

Marozas1 Jonas Povilaitis; Petro Ra-

žes dieną darbininkai visur

SLA. 136 kuopa nutarė 
tęsti vajų toliau.

Gegužės 5 dieną SLA kp. 
turėjo mėnesini susirinkimą 
ir svarstė organizacijos rei
kalus. Nors Pažangos Vajus 
oficialiai užsibaigė, tačiau 
kuopa nutarė tęsti ji toliau, 
t. y., priiminėti naujus na
rius už pusę Įstojimo.

Toliau, nutarta surengti 
koki draugišką išvažiavi
mą, arba pikniką. Tas pa
vesta išrinktai komisijai. Iš 
raportų buvo matyti, kad 
pereitas balius buvo sėk
mingas ir nariai labai pa
tenkinti. Daugelis pageida
vo ir kito tokio baliaus. 
Nuotaika susirinkime buvo 
gera.

biznio tokius centrus, kaip 
Chicaga, New Yorkas ir Ro- 
chesteris, nes negalėjo išlai
kyti konkurencijos su ma
žesniais miesteliais ir nau
jomis rinkomis pietuose.

Tokioje Pennsylvanijoje 
pridygo kriaučių dirbtuvė
lių anglių kasyklų miesčiu
kuose, kur sąlygos gana 
prastos. South Jersey’je ir 
kitur farmų srityje yra tas 
pats. Tose srityse darbinin
kai pigus, nes jaunimo yra, 
o darbų kitokių apart ūkio 
ir anglių kasyklų nėra, tad 
kriaučių dirbtuvės sutrau
kia mainerių ir farmerių 
vaikus ir naudoja jų pigias 
rankas. Tokiose dirbtuvėse 
uždarbis mažas, bet tėvams 
keli centai algos yra didelė 
parama. Tuo tarpu organi
zuotiems New Yorko ir ki
tų miestų kriaųčiams tas 
daro didelę konkurenciją. 
Užstot konkurencijai kelią, 
tai reikia suvienodinti už 
vienodą darbą užmokestį ir 
jo parduodamają kainą.

Kad tą įgyvendinti, pe
reitoji Arnalgameitų Unijos 
Generate Pildomoji Taryba

Ona Cvirkiutė yra 17 me
lų amžiaus mergina, gyve
na Thomson Hill, L. L Mo
kos Washington IrvingHigh 
Schoolėje paišybos. Jos mo
tina yra Amerikoje gimusi 
ir augusi, iš Worcester, 
Mass. Tėvas atvykęs iš Lie
tuvos, iŠ Kalvių kaimo, Ve
liuonos valsčiaus; tai P. 
Cvirkos, Lietuvos rašytojo 
giminaitis. Onos tėvelis dir
ba restoranuose už šefą ir 
yra Amerikos pilietis. Gy
vendamas Mass, valstijoje 
mėgo dalyvauti teatro loši
muose ir mokėsi dainavimo.

Long Islando “Star-Jour
nal” 8 gegužės laidoje pa- 

i šventė labai daug vietos 
Onos Cvirkiutės biografi
jai. “Star-Journal” rašyto
jas mano, kad p-lė Cvirkiu
tė gali laimėti birželio mė
nesyje New Yorko valstijos 
kontestą ir galutinai gali 
but išrinkta “Queen Ame
rica!” Katilius ir-gi mano, 
kad už musų lietuvaitė Cvir- 
kiutę gražesnės negali būti! 
Ir jis linki, kad “Star-Jour
nal” rašytojo žodžiai išsi
pildytų.

tais šita šventė buvo šven
čiama. Prieš tai ir po to čia 
nekuomet nėra buvę de
monstracijų. Darbininkai 
dirba kaip ir kiekvieną die
ną.

Šiais metais “demonstra
vo” L. S. W. unijos 2651 lo- 
kalo “prezidentas.” Tas 
žmogelis gerai prisikaušęs, 
užpuolė vieną dirbantį dar
bininką prie pat gatvės, su
kruvino jį ir buvo patalpin
tas į šaltąją. Trečią gegužės 
dieną jis turėjo stot į teismą 
ir padarė gerą biznį advo
katui, o teisėjai pademon
stravo prieš publiką jo pei
lį. kuriuo jis puolė darbi-

apeigomis. Liko žmona, trįsj 
sūnus ir viena duktė.

Be to, mirė da Augustas'jus Petras Mardosas; 
Simolaitis nuo 9701 L 
ton avė.,-'-'-Vincas ______
nuo 7306 Hecker avė., Vin-lgiuio — Algirdas Vaitonis, 
cas Janušis nuo 1024 E. 771 Pertraukose buvo dainų, 
street, ir 22 metų amžiaus kurioms akompanavo p. Ig- 
jaunuolis Charles Brown- -nas Chuzas, Jaunimo choro 

. “Eisiu į Tėvynę” 
solo padainavo Lidija Sa
baliauskaitė ; “Štai gražiai 
šviečia” — Antanas Banai
tis; duetą “Ankstybis Pauk
štelis” sudainavo Lidija Sa- ninj<ą. 
baliauskaitė ir Ignas Chu
zas; Jaunimo choras sudai
navo “Kaip davatką vinčia- 
vojo;” solo “Žydėk, mėly
nas kvietkelis” sudainavo 
Adelė Adomėnaitė ir cho
ras.

Po vaidinimo ir dainų se- organizuojant reikia tėmyti 
kė šokiai. Jauni ir suąugę ir neprileisti prie valdybos 
linksminosi iki vėlybos nak- tokių, kurie prievarta skver- 
ties. žmonių buvo virš dvie- biasi, bet rinkti protinges- 
jų šimtų. Garbė už šio va- nius. Praeitis.

Kafuža. Pastarasis užsimu-Į vedėjas, 
še automobiliuje, kurį buvo' 
nupirkęs tik 12 valandų 
prieš nelaimę. Su juo va
žiavusi mergina taipgi buvo 
mirtinai sužeista ir tuoj mi
rė.

Prez. Rooseveltas atidarys 
tautų darželius.

Liepos 30 dieną Cleve- 
landan atvyksta preziden
tas Rooseveltas formaliai 
atidaryti kulturinius tautų 
darželius, sykiu ir lietuvių. 
Miestas rengiasi prie dide
lių iškilmių. Kadangi jau 
ateina 1940 metų preziden- atstovai kitaip žiuri. Jie siu
to rinkimai, tai demokratai 
stengsis tinkamai Roosevel- 
tą užrekomenduoti.

“Di-rvukės” • Čalis nori, 
kad L. K. Darželio sąjungos 
pirmininkas p. Chesnulis 
rezignuotų. Bet sąjungos

Naujas lietuvis kunigas.
Gegužės 7 dieną priėmė 

kunigystę Balys Ivanaus
kas, jaunas lietuvis. Kun. 
Ivanauskas yra iš Detroito, 
kur gyvena jo tėveliai. Km 
naujas kunigas bus apgy
vendintas, dar negalima 
pasakyti. Gal ir Clevelandė. 
Per keliatą pastarųjų metų 
čia išėjo Į kunigus keturi 
jauni lietuviai.

Laukiam vestuvių.
Teko sužinoti, kad musų 

kolonijos gera dainininkė 
Bose Lucas-Lukoševičiutė, 
seniau gyvenusi Youngs- 
towne, žada sueiti Į šeimy
nišką gyvenimą su Edwar- 
du Baltrušaičiu iš Pittsbur- 
gho. Vestuvės žada įvykti 
birželio mėnesyje. Linkiu 
laimingos ateities jauniems 
lietuviams.

lo, kad Čalis nesilankytų i 
sąjungos susirinkimus, nes 
jis gadina gerą nuotaiką. 
Mano manymu, šis pasiūly
mas yra vietoj.

D r. Vinco Kudirkos drau
gijos nariai praneša, kad ši 
draugija rengia dideli pik
niką 9 liepos dieną Mačiu- 
tos darže. Draugija švęs sa
vo trisdešimties metų jubi
liejų.

Kai kurie miesto valdi
ninkai nori, kad laikrodžiai 
kutų viena valanda pagrei-1 
tinti vasaros laiku, bet mie- ‘ 
st o majoras tam priešinasi, | 
tai da nežinia kaip tas gin-1 
čas pasibaigs.

Jonas Jarus.
l'eraaė N Gusev Puik)

MnnHvtii lent ai'ku

Moteris ir Hurnšė Aumist į

Bebel, vertč V. K. R. Yra tai svar- [ 
biaiiKiR ir geriausiu knyga lietuviu 
kalboje tame svarbiame klausime 
PiirI. 420. m.....................  $2 M

30,000 Cleveland© gyvento
jų nemoka rašyti.

Yra sužinota, kad Cleve- 
lando mieste yra daugiau- 
kaip 30,000 gyventojų, ku
rie nemoka nei savo vardo 
pasirašyti. Jų didžiumą su
daro steiviai ir negrai, o li
kusią dalį čia gimę baltvei- 
džiai.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.
3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Gėda visiems unijos na
riams, kad toleruoja šitokį 
žmogų savo organizacijoj.

Jis puolė darbininką už
tai, kad tas jį pavadino 
/‘Čaliu,” kuomet jis yra Sta
sys Ž. Darbininkams besi-

Goeringas Apžiūri Italų Libiją.

■

Vokiečių armijos maršalas Goeringas (iš kairės) buvo 
šiomis dienomis nuvykęs apžiūrėti italų Libiją (Tripoli- 
ją), kuri guli tarp franeuzų ir anglų kolonijų Arfikoj. Iš 
dešinės parodytas italų maršalas Balbo, Libijos guberna
torius.

savo posėdžiuose 19-22 ba
landžio dienomis Atlantic 
City nutarė įsteigti Stabili
zacijos Departamentą. Iš 
stambių drabužių fabrikan
tų Associacijos tapo paskir
ti atstovai: Morris Green
berg iš Hart, Schaffner and 
Marx firmos dš Chicagos. 
Adolph Rosenberg, new- 
yorkietis, iš William P. 
Goldmano firmos. Trečias, 
taip pat newyorkietis, tai 
Tom Tillomi, Eagle Cloth
ing kompanijos menedže
ris. Ketvirtas, philadelphie- 
tis Philip Fishon, F. Mar- 
kansky firmos vedėjas. Tai 
yra keturi kriaučių amato 
ir biznio specialistai. Man 
turint su jų vienu atstovu 
interviu, pasakė: “Jeigu ne
bus daroma kliūčių iš uni
jos ir fabrikantų pusės, tai 
mes sutvarkysime kriaučių 
industriją tai]), kad ji nesi
mėtys iš vieno miesto į kitą, 
bet bus centruose, kur dau- 

, giausia drabužių pagami
nama ir daugiausia jų par
duodama.” Neblogi norai,..

Stabilizacijos departa
mento komisija susideda iš 
astuonių žmonių, keturi nuo 
drabužių gamintojų ir ketu
ri nuo uniios; jos pirminin
ku yra S. Hillmanas. Komi
sija rūpinsis ne vien tik 

lNe'w Yorko ar Chicagos 
kriaučių reikalais, bet visos 
šalies drapanų gamyba ir 
jos darbininkų bei fabri
kantų reikalais. Unijos vy
riausybė daug ko tikisi iš 
tos komisijos. Bet kriaučiai 
'—ne. Jie mano, kad sunku 
sutaikinti vilką su avimi. 
Vilkas nori ėsti, o avis gy
venti. Bet amalgameitai vi
suomet myli eksperimentus 
daiyt, tad ir šito stabilizaci
jos departamento įkūrimas 
—net pats Hillmanas sako 

1 —bus tik eksperimentas. 
Jeigu jis duos teigiamų pa
sekmių, tai jis bus palaiko
mas, o jeigu ne, tai bus lik- 

Įviduotas. Pamatysime tuo- 
jaus sekamam sezone, kaip 
toji komisija stabilizuos 
kriaučių algas.

A. L. P. Kliubo susirin
kimas.

Gegužės 5 buvo gana gau
sus Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo mėnesinis na
rių susirinkimas, reikalų iš
sprendė gana daug Kliubo 
naudai. Nutarta šią vasarą 
suiTiošti busais išvažiavimą 
į Long Island pievas. Taip 
pat išrinkta pikniko rengi
mo komisija, į kurią įėjo W. 
Šabunas pinnininku, F. Vai
tukaitis kaip sekretorius. 
Advokatas Briedis pranešė, 
kad jis padavęs vietiniams 
laikraščiams pareiškimą 
apie Dariaus ir Girėno pa
minklo statymą Lituanicos 
aikšteji Jo pranešimas iš
klausytas ir priimtas, bėt 
pats Dariaus ir Girėno pa
minklo statymo reikalas pa
liktas kitam susirinkimui.

Kriaučiai uoliai ruošiasi 
prie savo pikniko.

Kriaučiai jau trečias iš 
eilės metas rengia pikni
kus ir :jų piknikai buna pa
sekmingi. šįmet jų piknikas 
bus 15 liepos, Dexter parke. 
Kiek teko iš rengimo komi
sijos patirti, tai jau apie 9 
šimtus tikietų išdavė plati
nimui dirbtuvių čermonams 
ir išsiuntinėjo įvairiom^ or
ganizacijoms. Nors šįmet 
kriaučių ekonominė būklė 
prasta, bet dirbant visu j- 
tempimu yra vilties, kad 
piknikas bus pasekmingas.

Vytautas Katilius.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

Smagiausias past zm on ei i m a s
PER ŠVENTES

GERIAUSI 1SSIGERIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčip ALŪS.

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

Worcester, Mass.
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APIE KALNUOTĄJĄ ALBANIJĄ.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Kaip dabar gyvena nuo ita
lų pabėgę Jugoslavijon 

albanai.
Aš tik ką atvykau į Jugo

slavijos miestą Skoblę, rašo 
vienas francuzas. Šis mies
tas dažnai buvo minimas 

: Didžiojo Karo metu, nes čia 
buvo -įsiveržę Vokietijos 
talkininkai bulgarai, ku
riuos paskui atvykę francu- 
zai sumušė. Viduramžiuose 
Skoblė buvo Didžiosios Ser
bijos sostinė, o dabar tik 
paprastas apskrities mieste
lis. Čia dabar yra daug al- 

ita- 
Al-

et t

&
—Sei, Maike, aš vis už

mirštu tavęs paklausti, ar tu 
atbuvai velykinę spaviednį 
šiais metais?

—O kam to reikia, tėve?
—Tas reikalinga valuk 

to, Maike, kad po smerties 
butų dūšiai lengviau. Netik. 
po smerties, ale ir dabar I . , .
žmogui pasidaro lengviau 11
ant sumenės, kaip gauni '" 
griekų atleidimą.

—Bet aš netikiu, I ‘ 
kad kunigas galėtų ką nors įalėtu^nieko 
atleisti. Jeigu as kam nusi- i • •
dėjau, tai tik tas asmuo ga-į dėsnis cudas. Kam gi reikė- 
letų man atleisti, bet ne ku? jo, [užmušt ir sukeist .tiek 
mgas. , . | j daiig hfekaltii žmonių? '

— Na, tai kaip tu rokuoji, —Matau, tėve, jog, ir tu 
vaike, kam butų reikalinga FUpranti kad taip neturėjo 
spaviednis, jeigu kunigas buti Bet taip ir ncbuvo, tė- 
negalėtų griekų atleisti. Įve gitą pasaką prasimanė

—Išpažintis yra reikalin- patys kunigai, ir ji parodo, 
kad popie- kokios silpnos jų galvos.

’ i —Na, tai denkiu, Maike,

spaviednis, jeigu 1 
negalėtų griekų atleisti?

Nuo Maldų prie HigienosPadalinimo planas.
Mano albanas kalbėjo da 

apie pasiūlymą, apie kurį 
šiomis dienomis teko man 
girdėti ir Belgrade. Romos 
vyriausybė esanti nesenai 
pasiūliusi jugoslavams pasi
dalinti Albaniją, kad jugo
slavai pasiimtų jau senai 
jų reikalaujamą albanišką- 
jį Skutarį ir šiaurės kalnus, J 
kuriuose gyvena mirditai. 
Italai pasiliktų sau pietinę 
šalies dalį, kur yra keliūtas 
gana derlingų lygumų ir, 
svarbiausia, kalnų tarpek
liai pro kuriuos lengvai ga
lima patekti į Graikiją ir į 
pietų Serbiją.

Jugoslavija atmetė tą 
projektą; ji neturėjo nei 
mažiausio noro muštis kal
nuose su mirditais ir mali- 
sorais. Tačiau italai neatsi
ėmė savo pasiūlymo ir, pa
likdami tuo tarpu šiaurės 
Albaniją nuošalėje, jie vi
sas savo pastangas nukrei
pė tik į pietus.

Tas faktas pastarosiomis 
dienomis labai sujaudino 
graikų opiniją. Ją ypatin- j 
gai neraminąs Korfu salos! 
likimas. Man atrodo, kad 
Atėnuose nemažiau yra ru-

banų, kurie pabėgo nuo 
lų, nes Skoblė guli arti 
banijos sienos.

Skoblėj da neišnyko Di
džiojo Karo pėdsakai, 
vyzdžiui, turkiškoj miesto 
daly dar teberiogso tūks
tantis kryžiukų, kurie buvo 
pastatyti kritusioms francu- 

|zų kareiviams. Čia taipgi 
stovi paminklas, kuris liu
dija, kad šitoje vietoje paši

ldavę viena bulgarų divi
zija.

Tautų konglamoratas.
Skoblėje gyvena viena su 

I kita susimaišiusios visos 
tautos: serbai, valakai, ma- . . . .
kedoniečiai, albanai, žydai pinamasi ir Salonikais. 

| ir čigonai, o po Albanijos Salonikai.

Pa-

bai prastai ir neišmintingai okupacijos čia atbėgo ištisa . i
elgiasi. Vietoj nubausti tą albanų pabėgėlių minia. Jųl_ Nuo Albanijos sienos iki 
subedievėjusj kunigą, jis <’ 
užvertė salės lubas ant ti- kai ir karininkai, nes karei- 

tus jų sutriuškino, 
tarpu kaltininką paliko tuojau trokais išgabeno į 
sveiką.

—Jes, Maike, šitas punk-

dauguma sudaro valdinin- Egejaus juros tėra apie 120 
_. 1/______ 1___ L kilometrų —keliaujant pui-

kinčiujų galvų ir kelis šim- vius, perėjusius i Jugoslavi- kiu keliu, kurį italai gerai 
o tuo ją, jugoslavų valdžia visus pažįsta, nes jie per Didijį

kilometrų —keliaujant pui- 
, kurį italai gerai

PARAŠĖ DR. PHIL. A. D. WHITE (Cornelio Universiteto Profesorius)
Autoriaus mintis keitė ir papildė Dr. J. Kairiūkštis.

(Išleista Lietuvos Etinės Kultūros Draugijos, bet Lietuvoje uždrausta skaityt.)

me sveikatingumo konferencijoje Brigh- 
tone jis gražiai atvaizdavo pasiektų darbų 
rezultatus. Iš šito pranešimo ir kitų visiš
kai patikimų šaltinių aiškėja, kad mokslo 
pažiūros į ligas ir į kovos budus prieš jas 
visai nugalėjo teologijos įtaką.

XVII amžiaus pabaigoje Londone mir
tingumas buvo nemažesnis 80 0/00. Apie 
XIX amž. pusę jis sumažėjo iki 24 0/00, 
o kai kuriose vietose pagal paskutinius sta
tistinius duomenis siekė tik 5—14 0/00. 
Prieš 25 metus karaliaus gvardijoje mir
tingumas siekė 20 0/00, o 1888 m. sumažė
jo iki 6 0/00. Visoje kariuomenėje jis krito 
nuo 17 iki 8 0/00. Senoje Indijos kariuo
menėje jis sumažėjo iš 69 iki 20 0/00, o vė
liau iki 14 0/00. Chadwick savo praneši- 

7 me įrodinėjo, kad šioje srityje reikia pa- 
influenza arba gripas, plaučiu uždegimas, daryti daug daugiau; jis nurodė, kad vo- 
džiova, skarlatina, difteritas "ir kitos jau 15.lePS kanuomeneje mirtingumas tukstan- 
senai butu nustoję kankinę žmones. ( iin žmonių sumažėjo apytikriai iki 5, Is 

Dabar jau paaiškėjo, kad krikščionių , X6”P^tvU%*l
huinvmnp tonlnmL rl-nro lahat -žalino-nc L 1 d.KU2 matyli, KdCl pdV., laOdl maZdS 1T1M-

(Tąsa)

Dar 1882 metais kilus choleros epide
mijai, žmonės įsivaizdavo, kad pardavė
jai, pardavinėdami kanalizacijos suterštą 
vandenį, užnuodiję jį ir dėl tos priežasties 
kelis net užmušę. Tuo buvo taip tvirtai ti
kėta, kad prie vandens rezervuarų buvo 
įtaisyti dangčiai ir spynos. Jeigu tokius 
žmones, kaip Roger Bacon’ą ir daugelį jo 
sekėjų, nebūtų suklaidinęs teologijos auto
ritetas, jeigu tokie žmonės, kaip Tomas 
Akvinietis, Vincentas Beauvais ir Alber
tas Didysis dirbtų mokslo darbą ir nebūtų 
įsipainioję ir įklimpę į teologines gudry
bes, tai tada žmonija jau butų išsprendu
si nemaža svarbių problemų ir pasiekusi 
tą, ką pasieks tiktai XX amžiaus pabaigoje 
arba dar vėliau. Tokios ligos kaip šiltinė,

geras. Juk'ponas Dievas vis
ką gali, taigi galėjo tanu 

I šliuptarniui kunigui liežuvį 
kuolu paversti, kad jis ne- 

» pasakyti, tai 
butų butų buvęs daug di-

—Matau, tėve, jog, ir tu

ga tam, tėve, kad popie- kokios silpnos jų galvos, 
žiaus kunigai žinotų, ką jų —Na, tai denkiu, Maike,
parapijonys veikia. Paskui.kad tu man šitą biznį taip 
jie susirinkę tarp savęs juo-'gražiai išvirozijai. O dabar, 
kiasi iš to, ką tamsus .žmo- vaike, eisiu pas šiaučių šili
nės per išpažintį jiems pri- šių pataisyt, ba padnackai
pasakota. Ypač jie turi daug 
juoku iš moterų ir merginų 
išpažinties.

—Bet ar tu žinai, Maike, 
kad kunigui nepazvalyta iš
duot spaviednies paslaptį. 
Kad ir žmogų butum užmu
šęs, tai kunigas tavęs neiš
duos.

—O kas jam gali uždrau
sti ?

—Dievas jį už tai nuko- 
ros. Vot, aš tau pasakysiu 
vieną istoriją, kuri neseniai 
buvo anrašvta pranciškonų 
gazictoj. Santiago mieste 
vienas subedievėjęs kunigas 
pagarsino svietui, kad jis 
padarys dideli mitinga ir 
pasakys ant visos publikos 
didžiausius žmonių griekus, 
kuriuos buvo girdėjęs per 
spaviednį būdamas kunigu. 
Pasisamdė dideli tiiatrą ir

jau visiškai nudilo.
—Iki pasimatymo, tėve.

PHILADELPHIJOJ SUIM
TA JAU 26 ŽMOGŽU

DŽIAI.
Iki šios sąvaitės Phila

delphijoj buvo suimta jau 
26 asmenys, kurie per 10 
metų nužudė tenai apie 100 
žmonių ir iškolektavo iš ap- 
draudos kompanijų apie 
$100,000. Suimtųjų tarpe y- 
ra keli advokatai. Bet poli
cija sako, kad patys vyriau
sieji šito raketo “inžinie
riai” da nesą sugauti.

IŠRINKO JERSEY DIK
TATORIAUS OPO

NENTUS.
Bayonnės mieste, New 

Jersey valstijoj, pereitą są- 
sušaukė labai daug žmonių,' v.a\^ buvo^ miesto komisijos 
kad ateitų pasiklausyti. O 
ar žinai, kas atsitiko? Kaip 
tik žmonės į tą salę susirin
ko, tai lubos tuoj užgriuvo 
ir 600 žmonių sužeidė, o 
apie 50 užmušė ant smer- 
ties. Nors eks-kunigas išliko 
sveikas, ale daugiau jau ne- 
atsivožijo tokių prakalbų 
daryt, ba suprato, kad čia 
buvo Dievo koronė už tai, 
kam norėjo spaviednės sek
retus išduoti.

—Bet tai yra labai negu
dri pasaka, tėve.

—Kodėl?
—Todėl, kad ji sumuša 

pati save.
—O kaip tu tą išfigėria- 

vai, Maike?
—Jos tikslas yra parodyt 

tikintiems žmonėms, kad 
Dievas yra labai teisingas, o 
tuo tarpu išeina kad jis la«

rinkimai. Išrinkti visi Jer
sey City diktatoriaus Ha- 
gue’o priešininkai. Į rinki
mus jie ėjo obalsiu: “Ne už 
Hague’o valdžią, bet 
miesto valdžia.”

uz

KERENSKIS SERGA 
PARYŽIUJE.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad tenai rimtai susirgęs 
Aleksandras Kerenskis, bu
vęs laikinosios Rusijos val
džios galva caro valdžią nu
vertus. Nelabai senai da 
Kerenskis lankėsi Ameri
koje.

karą jį nutiesė; tame kelyje 
tėra tik vienas sunkus per
eiti punktas, kurį tačiau ne
labai lengva butų ir ginti. 
Paskui tęsiasi lyguma. Per 
dvi valandas italai galėtų 
dabar buti jau graikų mies
te Salonikuose.

Čia niekam nėra abejo
nės, kad tai ir yra artimiau
sias italų tikslas. Kitaip, 
kam jie butų atkėlę į Alba
niją 150,000 kareivių ir tokį 
milžinišką karo medžiagos 
kiekį?

Jie nori pakartoti 1915 
metų Salonikų ekspediciją, 
bet siekdami visai kitokių 
tikslų. Jų tikslas yra susi
siekti su bulgarais, užimti 
sąsiaurius ir perkirsti grai
kų susisiekimą su Rumunija 
ir Sovietų Rusija; projek
tas, kaip matote, milžiniš
kas.

Tuq tarpu, Albanijos 
okupavimo pasėkoje jie 
baigia apsupti Jugoslaviją 
ir jie gali dabar atakuoti 
Salonikus, neidami per Ser
biją, kas jiems turi tą nau
dą, kad jie gali serbus nuo 
graikų atkirsti, jau neženg
dami į Jugoslavijos terito-i 
riją ir nerizikuodami dėl to 
sukelti karą.

Tai ve, kokiais tikslais 
dvidešimčia trokų išgabeno kMai užgrobė Albaniją. Iš 
visa, kas turėjo kokios nors čia jie ruošiasi apsupti ir 
vertės sostinėj Tiranoj, ir, izoliuoti Graikiją, 
kas buvo dar pasilikę vals- —------------
tyl:ės ižde — taigi itališkus ŠĮMET BUS PASODINTA 
pinigus. Vykdami pas jį, vi- 100 MILIIONŲ MEDELIŲ.

x-----=_ i jau kuris laikas kas pa
vasarį visoje Lietuvoje vyk
domi medelių sodinimo va
jai. Šįmet miškų departa
mento vykdomi sodinimai 
buvo pradėti vykdyti nuo 
ankstyvo pavasario ir tiki
masi užsodinti arti 10 tūks
tančių ha. Į vieną ha paso
dinama bei pasėjama anie 
10 tūkstančių daigų, tad iš 
viso bus pasodinta per 100 
milionų daigų.

krašto gilumą.
šioje srity priskaitoma 

apie 500,000 Jugoslavijos 
pilietybės albanų — maho
metonų ir katalikų. Visi 
mahometonai karštai pasi
sakė už savo brolius Alba
nijoj. ir jeigu tik jugoslavu 
valdžia butų leidusi, 50,000 
žmonių bematant butų išvy
kę kautis prieš italus. Alba
nai katalikai (jų, beje, čia 
vos penkiolika tūkstančių) 
nusistatę kitaip; jie nekuo- 
met nenorėjo būti inkorpo
ruotais i mahometonišką 
Albaniją.

Nenorėdama turėti nei 
mažiausių painiavų, jugo
slavų vyriausybė dabar at
sidūrė keblioj būklėj dėl tų 
visų čia atsidanginusių Al
banijos emigrantų. Ji telei
džia jiems pasilikti vietoje 
tik porą dienų, paskui gi 
mandagiai, bet tvirtai pa
prašo nešdintis kur nors ki
tur.

Tiranos turtai.
Kur tie nelaimingieji eis?
Kurie turi kiek pinigu, tie 

stengiasi patekti į Graikiją, 
kur yra pabėgęs buvęs jų 
karalius Zogu, nes jis kokia

si tie išbadėję žmonės tiki
si gauti nors dalį 
nes manos.

Man pasakojo, 
liūs Zogus spėjęs 
bagažą ir pabėgti per tą ke- 
liatą valandų, kai Durazzo 
uosto įgula kariavo su italų 
desantu. Albanai turėjo tris 
senas, prieškarines bateri
jas, kurias pastatė už kara
liaus rūmų. Jie šaudė iš jų 
tol, kol jas sunaikino italų 
lėktuvų bombos.

Albanų armijos karei
viai, kurie nepabėgo į Jugo- 

Graikiją, išsi- 
ir grįžo, 
atgal į

tos auksi-

kad kara- 
susikrauti

MES JAUNI.

slaviją ar 
sklaidė po kalnus 
šautuvus paslėpę, 
savo kaimus.

Vienas jaunas

BERLYNAS RUOŠIASI 
ORO ATAKOMS.

Berlyno gyventojai dabar 
kas ketvergas yra mokina
mi kas reikia daryt priešo 
orlaiviam,s miestą užpuolus.

albanas, 
atbėgęs i Skoblę, mano 
klausinėjamas, pasakojo:

—Ką mes tuo tarpu ga
lim padaryti? Nekažin ką. 
Neturim nei amunicijos, nei 
ginklų. Turim gintis tik pa
syviai. Šitaip jau ir gina
masi.

Mes jani, dar pažabosim 
Plieno žirgą su sparnais! 
Ir prieš vėtrą drąsiai josim, 
Dangų plėšysim žaibais!
Ei, skausmai, šalin iš kelio, 
Nesuplėšyt jums širdies! 
Kai nauji troškimai želia, 
Kai širdis pilna ugnies!
Tegul žemė pusiau plyšta, 
Griūva spindintis dangus, 
Kas kovoti pasiiyžta, 
Tam gyvenimas gražus!

Adolfas Dorinąs.

bažnyčios teologija darė labai žalingos į- 
takos žmonių sveikatingumui; juo labiau 
pasaulis pereidavo nuo Hipokrito taisyk
lių į tikėjimo laikotarpį, juo dažnesnis ir 
baisesnis darosi maras, ir priešingai, kai 
tik pasaulis pradėjo tolti nuo įsigalėjusios 
ir visa užvaldžiusios bažnyčios, epidemi
jos viena po kitos išnyko, o jei ir iškildavo, 
tai daug rečiau ir būdavo nebe tokios 
baisios.

Naujoji higienos istorija rodo daug lai
mėjimų, pasiektų Anglijoje ir Amerikos 
Jungtinėse Valstijose. Nors Anglijoje dau
gelis garsių gydytojų, o ypač XVII ir 
XVIII amžiuose Cajus. Mead ir Pringle 
skatino visuomenę griebtis higienos prie
monių, tačiau žmonių sveikatingumo at
žvilgiu pažanga buvo mažesnė, negu ji tu
rėjo būti. Tiktai 1838 m. Anglijoje šioje 
srityje prasidėjo sisteminis įstaigų darbas.. 
Nors palyginti su viduramžiais maras ir li
gos siautė daug rečiau, vis dėlto bendra 
sveikatingumo būklė buvo dar bloga. Vi
suose visuomenės sluoksniuose . mirtingu
mas buvo didelis, bet ypač baisus jis buvo 
neturtingųjų tarpe. 1837 ir 1838 metais iš 
77,000 Londono neturtėlių 14,000 sirgo 
drugiu ir beveik 6,000 šiltine. Kitose Ang
lijos vietose taip pat nebuvo geriau. Dau
gelis kilnų ir apsišvietusių (žmonių buvo 
labai susirūpinę žmonių sveikata, ir ji 
ypač ru»ėjo kiek vėliau išgarsėjusiam Ed- 
winui Chadwickui. Bet jo pastangos kovo
ti su"ligomis higienos priemonėmis, susidū
rė su didelėmis kliūtimis/Retai kuris dva
sininkų jam padėjo. Daugumas jų kreivai 
žiurėjo į tokias pastangas: jie daugiausia 
buvo užimti nevertingu “sielų gelbėjimo” 
darbu, skiepydami protui priešingas tiky
bos dogmas. Tik vienas jų Sidney Godol- 
phin Osborn nusipelnė geros atminties sa
vo pastangomis šalinti kaimiečių sanitari
nius trukumus.

1848 m. Chadwick buvo plačiai žino
mas, kaip narys tarybos sveikatai saugoti, 
nors kada-ne-kada dėl didelio uolumo jis 
buvo iš tarybos šalinamas. Keturiasde
šimt metų eidamas tas ar kitas pareigas jis 
kovojo su priešininkais ir išvarė visai nau
jo darbo vagą. 1888 metais savo praneši-

tingumas buvo 1891 metais šiltinės epide
mijos metu; jis sumažėjo tada ištisais 
50% • Raupais, kurie anksčiau, kaip ir 
maras, buvo viena baisiausių epidemijų, 
1890 m. mirė tik vienas žmogus. Higienos 
priemonės sumažino mirtingumą džiova 
Bristolyje iš 4,4 iki 2,3, Kardife iš 3,47 iki 
2,31 ir visoje Anglijoje iš 2,68 1851 me
tais iki 1,55 1888 metais.

Edwin Chadwick ir jo bendradarbiai 
per 50 metų daugiau nuveikė ligoms ir 
mirtingumui sumažinti, negu per penkioli
ka amžių visos šventos priemonės, išgalvo
tos teologinio gudrumo ir primestos žmo
gaus protui bažnytine prievarta.

Didelių laimėjimų pasiekė higiena ir 
Amerikos Jungtinėse Valstijose. Geltona
sis drugys, kuris anksčiau buvo įsigalėjęs 
ne tik pietinėse valstijose, bet ir New Yor
ke ir Philadelphijoj, yra visiškai išnaikin
tas. Epidemijos, iškilusios antroje XIX-to 
amžiaus pusėje Memphise, pamokė visą 
valstybę, ir įvedus sanitarinių priemonių 
miestas visiškai atsipalaidavo" nuo tokių 
nelaimių. Anksčiau ypač daug mirdavo 
cholera, o dabar žmonės jos visai nebijo. 
Apie kadaise taip pavojingą šiltinę maža 
ir tegirdėti. Kitaip sakant, tos ligos, kurios 
lanksčiau išnaikindavo šimtus tūkstančių 
žmonių, dabar mažai ima aukų ir tik tos, 
kurios laikomos nesvarbiomis ir dėl kurių 
žmonės nesikreipia į gydytojus, bet, savo 
nelaimei, į šundaktarius, dar sudaro pavo
jų visuomenės sveikatai.

Nemažiau įtikinanti higienos istorija ir 
Francuzijoje. Panaikinus teologų įsivyra
vimą universitetuose ir uždarius vienuoly1 
nūs jau nebuvo kliūčių higienai plėstis ir 
tobulėti. Dirbant higienos srityje tokiems 
mokslininkams, kaip Tardieu, Levy ir 
Bouchardat, viešasis sveikatingumas ste
bėtinai pasikeitė. Tikslus statistiniai duo
menys parodė žymu vidutinio žmonių am
žiaus padidėjimą. XVIII amžiuje jis buvo 
tiktai 27 metai: nuo 1825—1830 metų jis 
padidėjo iki 32 metų 8 mėn. ir nuo 1864 
metų iki 37 metų 6 mėn., o musų laikais jis 
dar labiau pakilo (iki 44—48 metų ir dau
giau). (Bus daujjiau)

PLĖŠRIŲJŲ KONDORŲ GAUDYMAS.
Kondoras yra laikomas yra tokių medžiotojų, kurie 

pačiu plėšriausiu ir gudriau- moka taip gudriai slėptis, 
siu paukščiu, kuris maitin-. kad per dieną sugauna po 
durnasis dvėseliena ateina keliatą šių akylių ir baisių 
Pietų Amerikos šalių gyven-: grobuonių. Vienas toks nie

kad

čius, darau štai ką: nutvar- 
tam už kojos kondorui išdii- 
riu akis ir paleidžiu. Pajutęs 
skausmą ir nieko neregėda
mas vargšas kondoras palik
tas savo būrio .(kondorai 
medžioja tik būriais) paky
la iki dangaus mėlynių ir su- 

šusius gyvius naikina ir gau-j —Eidamas medžioti vi- glaudęs savo galingus 2-3 
sias šiltų kraštų bakterijas, suomei pasirūpimi seną kui- metrų ilgio sparnus, kaip 
Kondoro akys yra tokios ge-' ną, kuriuo naudodamasis akmuo pasileidžia žemyn ir 
ros, kad jis pakilęs net į 6-7 j padarau gana sėkmingas užsimuša.

i Atskridęs kitas būrys vėl 
puolasi prie mano kuino' 
(kondorai negyvo kondoro 
neliečia ir, kas svarbiausia, 
nelaiko blogu ženklu šalę 
grobio rasti jį negyvą), bet 
aš ilgai nelaukdamas vėl 
griebiu ir padarau, ką ir su 
pirmu. Taip iki pusiaudie
nio aš jų sugaunu keletą. 
Kita pusė dienos praeina be
imant nuo jų plunksnas, ku

lnas pardavęs ne tik išsimo
ku už kuiną, bet man dar 
lieka tiek, kad galiu keletą 
dienų ilsėtis.

Štai kaip lengvai ir be pa
vojaus galima daug greičiau 
nei naudojantis šautuvu su-

tojams (ten kondorai gyve-1 džiotojas pasakoja, 
na) talkon prieš įvairias Ii-.kondoras sugauti jam tik 
gas, nes naikirfdamas nugai-'pusvalandžio darbas.
šusius gyvius naikina ir gau-į

kilometrų aukštumą aiškiai medžiokles. Radęs tinkamą' 
mato, kas dedasi žemėje. | vietą, kuiną užmušti ir išė-1 
Vos pamatęs maisto prie jo męs vidurius bei kitas dalis 
nepuola, bet sukdamas di-j pasidarau vietos, kad pats 
(lėliais ratais po truputį lei-|pilvan įlysčiau. Taip susi- 
džiasi ir apžiūrinėja apyliri- tvarkius nekuomet ilgai ne- 
kę ar nėra kokių nors pink
lių, o jas pamatęs jis nekuo
met nerizikuoja ir prie gro
bio nesiartina, nors butų ir 
labai alkanas. Šautuvu kon
doras sunku nušauti, kadan
gi kulka per tirštas plunks
nas nelabai pasiekia kurią, 
todėl tik įgudę ir gerai užsi
maskavę medžiotojai kon
dorui yra vienintelis pavo
jus buti sugautam. Nutver
tas paukštis tuoj pat nudu- 
riamas, kad baisaus savo 
snapo, nagų ar sparnų pade
damas neištruktų arba nesu
žeistų medžiotojo. Vis dėlto

nes dėl 
kondorai

tenka pilve lindėt, 
didelio ėdrumo 
veik visuomet esti išalkę ir 
nematydami pavojaus tikisi 
rastu grobiu pasisotinsią. 
Vos jie nutūpę pradeda kne
binėti mano kuiną, aš stve
riu patį didžiausią už kojos, 
—ir jis jau neištrūks; mano 
peilis aštrus ir vietą randa, 
nors ir po plunksnomis. Bet 
taip pat iš moku juos priver
st nusižudyt pačius ir tuo 
palengvinu sau darbą; ne- uc.UuvJt...™ —---------
norėdamas gaišti laiko lan- gaut kondorą, kurio pluoks- 
džiojant iš kuino pilvo ir ne-(nos yra vartojamos 
šant paslėpt negyvus paukš- nėj.

pramo-
V. D;
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Įvairios Žinios.
VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ 

LIETUVOS.
(Iš gen. Lietuvos konsulo.)

Gen. Raštikis Varšuvoje.

Motina Padėjo Sunams Užmušti Marčių. I PAJIEŠKOJ1MA1
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“Lietuvos Ūkininkas” pa
duoda vieno klaipėdiečio 
laišką. Štai ką jis rašo:

Inteligentinio darbo lie
tuviai negaus. Krautuvės ii 
bendrovės turės likviduotis, 
nes jų kapitalai nesiekia vo
kiečių Įstatymų reikalauja
mos pusės milijono markių 
sumos. Verslininkams kelias 
taip pat užkirstas, nes kas 
Klaipėdoj nėra buvęs moki
niu ir stažo neatlikęs,—ne
gali turėti krautuvės, o ant- j 
ra, kas norės verstis kokiu 
nors verslu, turės pinna 
gauti iš Gestapo ištikimy
bės pažymėjimą. Lietu- , 
viams inteligentams, galima 
sakvti, jokios ateities ir per
spektyvų. Net pačių vokie
čių inteligentai turi stažą 
darbo stovyklose išeiti. Kiti 
turi dirbti tvirtovėje. Taigi, 
dabar ir patys didžiausieji 
autonomijos šalininkai Įsiti
kino, jog jų siekis “Klaipė
da klaipėdiečiams” tebuvo 
tik tuščia iliuzija.

Ekonominis gyvenimas 
labai pasunkėjęs, uždarbio 
nėra. Visi fabrikai, kurie 
turėjo žaliavos, ją arba jau 
baigia, arba netrukus baigs. 
Uostas stovi tuščias ir tylus, 
statybos neina, gyvenimas 
mieste labai pratuštėjęs, bu
tų tuščių begalės, namų sa
vininkai atsidūrė tiesiog ka
tastrofoj. Raminasi 'bent 
tuo, kad netrukus žada at
vykti daugiau kariuomenės, 
—tada tikisi išnuomoti bent

' kad vienų žmonos yra išvy- 
kusios į Lietuvą, o likę tik 

Į vyrai ir priešingai, — nelei- 
' džia nei tų. ir tiek. Jei kuris 
dar ima aiškintis, ateina po
licininkas ir iš eilės išvaro. 
Darbininkus, kurie įsiregrist- 
lavo gauti darbo, susodina i 
autobusą ir veža į Gumbinę. 
Vokiečiai sako — peikiu 
sausinti, b.t kiti mano, kad 
sutvirtinimo darbų dirbti. 
Žmogus su šeima per savai
tę gauna 20 markių, bet turi 
ti rėti savo kastuvą. Vieną 
kartą per sąvaitę atveža pa
simatyti su šeima. Vieną 
dieną tokių grioviakasių iš
veža apie 300, jų iš viso iš
gabenę bus apie 1.000. Prie 
tvirtovės darbų dirbti ima 
tik ištikimiausius ir karius 
specialistus. Mieste kalba
ma, kad čia dirba ir čekų 
inteligentų.

Sunku ir amatininkams 
—jų taip pat neišleidžia. Su 
norinčiais išvykti nei nekal- 

1 ba. Jie išvykti jokiu budu 
negaus leidimo, nors kito 
šeima yra patekusi tiesiog į 
tragišką padėtį. Paprasti 
darbininkai gauna eiti dar
bo jieškoti i kaima. Mieste
šiek tiek užsidirbti gali pa- J 
dėdami išvykstantiems išsi
kraustyti. Kai tie darbai pa
sibaigs, jų padėtis bus dar 
liūdnesnė, nei mieste, nei 
fabrikuose, nei uostuose 
darbo nebebus. Beliks tik 
lauko darbai. Bet ir jie nėra 
tokie, kaip Lietuvoje.

geresniuosius butus.

Viskas pabrango kokiais 
200 procentų.

Seniau už sviesto svarą 
mokėdavo po 1.30—1.40 li
tų, dabar ima po 4—5 litus. 
Žibalo kaina nuo 30 ėt. pa
šoko ligi 1.10 litų. Cukraus 
nuo 1 lito ligi 2 litų ir tt.

Darbininkų iš Klaipėdos 
krašto visai neišleidžia. Di
rektorijoj tenka matyti tie
siog graudžių scenų—jų ne
klauso nei prašymo, nei jo
kių aiškinimų. Pasitaiko,

štai ką: nulvai 
38 kondorui išdu 
laleidžiu. Pajutę 
nieko neregėto 
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NACIAI ANGLIJOS l’A-
KRAŠTY.

Kaunas. — Gene r o 1 a s 
Raštikis išvyko į Varšuvą, 
kur jis dvi dienas viešės pas 
lenkų armijos vadą Rydzą- 
Smiglį. Lenkų spauda šį vi
zitą labai entuziastingai 
sveikina.

Lietuvos visuomenė jau su- 
aukavo 2,500,000 litų.
Kaunas. — Iki 9 gegužės 

Lietuvos visuomenė suau- 
kavo Apsigynimo Fondui Į 
2,500,000 litų. Aukoja ūki- , 
ninkai, darbininkai, moks
leiviai ir kariai. Nemaža au
kų gauta ir iš Vilniaus kraš
to, Anglijos ir Amerikos lie-' 
tuvių.

Kaunas. — Gegužės 7 d. j 

buvo iškilmingai atšvęsta 
Motinos Diena. Ta proga 
užregistruota per 1,500 gau
sių šeimų turinčių virš dė-Į 
šimts vaikų. Gausios šeimos 
premijuojamos, o neturtin
gos šelpiamos.

Kaunas. — Lietu vos-Vo
kietijos derybose dėl dau- 

|gelio prekių apyvartos jau 
i susitarta. Taip pat pažengei 
pirmyn ir derybos dėl nau
dojimosi Klaipėdos uostu. Į 

I Gandai apie Vokietijos rei-' 
į kalavimus neatitinka tikre
nybei.

Kaunas. — Gen. Raštikis
i grįžo iš Varšuvos apdova
notas Didžiuoju Polonia 
Restituta ordenu. Genero
las Rydz-Smiglas šįmet at
vyks Į Kauną Raštikio revi- 
zituoti.

Kaunas. — Gegužės 7 d.
Lietuvių darbininkų liko 

apie 10 tūkstančių.
Tai tie, kurie buvo krašte 

prie dvarų kumečiais ir ku
rie dirbo prie Įvairiausių 
statybų, uoste ir kitų darbų. 

Į Seniau darbininkų gausiai 
Įgyvenama buvo Smeltėj, lie- 
i tuviškiausias priemiestis. 
|Bet dabar ištisuos namuos 
nerasi jokio gyventojo. Net 
pačių klaipėdiečių veiduo
se matyti nerimas, neaiškus 
(lūkestis: ką mes darysim, 
kaip mes gyvensim? Nema
tyti jokių šviesesnių per
spektyvų, niekas nieko tik
ro nežino...

Gal kiek geriau nusiteikė 
laukininkai. Jie mano, kad 
visa tai tik pereinamasis, 
laikinis, reiškinys. Produk
tai smarkiai pabrangę, pav., 
už rugių centnerį seniau 
duodavo po 9 litus, dabar 
moka po 23 litus, tik visa 
bėda, kad vietoj pinigų iš- 

| duoda kvitą. O ką žmogus 
su tuo kvitu veiks? Panašiai 
superkami ir gyvuliai.

| $30.00(7 KAUCIJOS UŽ 
i MERGAITES PAGRO

BIMĄ.
No. Andover. Mass. — 

Jaunas audinyčios -darbi
ninkas, Roland Robinson, 
važiuodamas automobilium 
pakalbino dvi jaunas mer
gaites, kad sėstų jo maši
non. Kai jos atsisakė, tai 
jis prievarta vieną jų įsi
tempė. Ši pradėjo rėkti ir 
Robinsoniukas tuoj ją pa
leido. Bet policija jį užtai 
areštavo ir prirašė jam visą 
eilę apkaltinimu. Dabar jis 
pastatytas po $30,000 kau
cijos ir gali gauti 20 metų 
kalėjimo, kaip “kidnape- 
ris.”

Iš orlaivio padaryta nuo
trauka Vokietijos karo laivų, 
kurie anądien praplaukė Angli-

POLICININKAS LĖLYS 
GAVO 8 METUS KA

TORGOS.
Buvęs Klaipėdos krašte 

Lietuvos pasienio policinin
kas Lėlys nušovė žmogų, 
kuris ėio per sieną ir nešėsi 
iš Vokietijos nusipitkęs 
žiebtuvėliu.

1,700 susisiekimo ministeri
jos tarnautojų prisiekė išti
kimai tarnauti valstybei.

Kaunas. — Iki 9 gegužės 
Lietuvoje užregistruota 10,- 
231 Klaipėdos krašto pabė
gėlis.

Klaipėda. — Šiomis die
nomis Klaipėdos kalėjime 
pasikorė buvęs Direktorijos 
narys Suhrau. Direktorijoje 
jis atstovavo fašistus.

PADEGĖLIAMS DUOS 
MIŠKO MEDŽIAGOS UŽ 

300,000 LITŲ.
Šįmet Lietuvos ministerių 

taiyba leido išduoti miško 
medžiagos trobesiams atsi
statyti ūkininkams padegė
liams ligi 300,000 litų ver
tėm išsimokėtinai, prade
dant skolą mokėti po 2 me
tų nuo medžiagos gavimo 
pradžios ir sumokant visą 
skolą per 5 metus lygiomis 
dalimis be palūkanų.

NUKENTĖJO PER MA EŠE
RIŲ STREIKĄ

Čia yra parodytas Chris Reit- 
ler, 56 metų amžiaus vyras, ku
ris netoli nuo Otsego, Ohio, turi 
anglių kasyklą ir kasė anglis 
angliakasių streiko metu. Dėl 
to prie jo kasyklos Įvyko riau-

jos pakraščiu ir nuplaukė Ispa- Dabar Klaipėdos teismas šės, per kurias vienas streikie- 
nijos pakraštin neva manievrų Le]į užtai nubaudė 8 metais r‘s buvo užmuštas, o kasyklos 
daryt. [sunkiųjų darbų kalėjimo. savininkas primuštas.

Mrs. Helen Cassidy

Viršuje yra parodyta Mrs. 
Matilda Cassidy ir jos du sū
nūs, kurie dabar yra areštuo
ti Michigano valstijoj ir pri
sipažino nužudę jauną Char- 
lio Cassidy žmoną Heleną, 
kad galėtų pasinaudoti jos 
turtu. Iš kairės parodyta ir 
nužudytoji Helena Cąssidy, 

o iš dešinės—likęs jos sūne
lis. šitas vaikas ir išdavė 
žmogžudžius.

Charles Casshly, Jr,

WATERBURY, CONN.
Mirė du pažangus lietuviai.

Gegužės 6 dieną mirė ilgai 
sirgęs Mykolas Krugelis, palik
damas nuliudusią moterį Mari
joną, sūnų Norbertą, ir 2 duk- 

pribrendo reikalas teris, Reginą ir Nataliją, brolį 
_______v J Kauno—Vievio Petrą ir dvi seseris, G. Luko- 
Vilniaus kelią, paverčiant jį Įienę, Gerardsvillėj, Pa., ir Nel- 
plentu. Ministerių taryba, |l>e Zagaretienę, New Yorke. Ve- 
pakeisdama viešųjų darbų Honis Krugelis atvyko Ameri- 
planą, šiems darbams pa-|kon 36 metai atgal. Priklausė 
Skyrė 100 tūkstančių litų. Ši PHe pažangių pašelpinių drau- 
suma bus panaudota iš vie- SUV ir Prie SLA. 11 kuopos, 
šujų darbų fondo sutaupų.

TIES PLENTĄ Į VILNIŲ.
Vidaus reikalų ministe- 

riui pristačius, ministerių 
taiyba pakeitė šių metų vie
šųjų darbų planą. Užmez
gus santykius su Lenkija ir 
atidarius tiesioginį susisie
kimą, 1 
sutvarkyti Kauno—Vievio Petrą ir dvi seseris, G. Luko-

Mikolas Krugelis buvo sun-
KIEK LIETUVOJE BUNA kaus darbo žmogus, Per 5'klus 
VEDYBŲ PER METUS. ;metus dlrbo an8hes kasyklose 

Lyginant (SU gyventoju keliolika metų išdirbo žalva- 
skaičium, Lietuvoje vedybų r10 jšdirbystej. Vėliaus jam pa
būna daugiau per metus,‘sl.s2kė suorgamzuot minkštų 
negu Švedijoje arba Suomi- gėrimų korponaciją, kunoj jis 
joje. Pereitais metais Lietu- buv° Pir,nlllinku iki mnties. 
voje apsivedė apie 22,000| elionis buvo pašarvotas savo 
porų. Kai kuriais metais namuose, po numeriu 59 Cham- 
buna daugiau sutuoktuviu, iber st' Palaidotas 9-tą dieną 
kai kuriais mažiau. I)alį. | gegužės Lietuvių Neprigu niin- 
giausia žmonių apsivedė gcse kapinėse. Ilsėkis, Mykolai, 
1936 metais, nes 24,569 po-jlalsv°J Amerikos žemelej.
ros. Mažiausia sutuoktuvių j Balandžio 17 d. staigiai prie 
buvo tuoj po karo, nuo 1920 Į darbo mirė Zofija Gabrėnienė, 
iki 1925 metų. i Vili jos choro narės Nellies Gab-

Lietuvoje žmonės tuokia-1 rėnaitės motina. Zofija Gabrė-
sia žiemos laiku, būtent va
sario mėnesi, prieš užgavė
nes. Per tą mėnesį Įvyksta 
30 nuošimčių visų vedybų.

KIEK LIETUVOJE YRA 
KALINIŲ.

Lietuvos kalėjimuose ka
linama per 4,000 kalinių, iš 
jų apie 450 politinių. Nutei
stų už šnipinėjimą sveti
moms valstybėms yra apie 
80. Kalinių padėtis numa
toma pertvarkyti išleidžiant 
speciali Įstatymą.

ZARASŲ APSKRITY 
BAIGIAMI SKIRSTYT 

KAIMAI.
Pereitais metais Zarasų 

apskrity buvo išskirstyta 21 
kaimas (1570 ha), kurie su
dalė 153 ukius. Liko dar 
skirstyti tik 32 kaimai, 1758 
ha ploto.

, nienė paliko nuliudusią dukterį 
j Nellie, vyrą Joną ir brolį gyve- 
nantį ant ūkio (jo vardo ir pra

vardės neteko patirti). Zofija 
. Gabrėnienė atvyko į šią šalį 26 
metai atgal. Buvo sunkaus dar- 

j bo moteris ir visą laiką dirbo 
pavojingą sveikatai misingio 
darbą fabrike.. Kad išmuilinus 

j save ir šeimyną, nepaisant blo
gos sveikatos velionė buvo pri- 

! versta dirbti iki paskutinės mi
nutės, iki užgeso jos gyvybė. 

(Tokia jau kapitalistinė tvarka. 
I Kaip pažangi šeimynos galva, 
velionė palaidota Lietuvių Ne- 

' priguliu i ngose Tautiškose kapi- 
' nėse. Buvo daug gėlių supirkta 
pažangių draugijų, dirbtuvės 
draugių ir giminių. Pažangioji 
Waterburio visuomenė reiškia 
gilios užuojautos šitoj nelaimėj 
Nellei ir Jonui Gabrėnams.

1 Atjaučiantis nelaimę.

LyStBQt

a
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
paisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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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
sų. 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 gyveno Pilt-sburghc iki 
1927 m. dabar nežinau kur jis randa
si. Taip pat jieškau ir jo brolį Vladą 
Knistautą, jis gyvena Springfield, Ill. 
Norėčiau susižinoti. Prašau atsišauk
ti, jei dar gyvi esate. Kurie žinot kur 
jie randasi malonėkit pranešti jų ad
resą. (0)
Mis. Petronėlė Kučinskaitė-Varonin 
432 Darragh st., Pittsburgh, Pa.

Pa'ieškau brolį ar brolienę Petrą 
Pai’keviėių arba Denkin. Jo motina 
iš Lietuvos manęs prašo sužinoti. 
Malonėkit atsišaukti, kurie žinote 
anie juos, meldžiu pranešti laišku. 
Už pranešimą busime labai dėkingi.

Mrs. Martha Dankeviėienė, 
1125 W. 31st st., Chicago, Ill.

DOMININKAS PRALĘIKA jis gy
venantis šiuo laiku Amerikoje, pra
šau atsišaukti, arba kurie žinot kur
jis randasi, malonėkit pranešt io ad
resą. šįmet mirė mano motinėlė, aš 
likau vienas. Teodoras Praleika, (1

Staidcru kaimas, Lazdijų valsčius, 
Lithuania.

Izidoriumi Janusas, pajieškau pusse
serės PETRONĖS ir ELZBIETOS 
JONAITUKĖS - NORVAIŠIENĖS, 
Užlaukių kaimo, Kuršėnų parapijos. 
Prašau ju pačių atsišaukti, arba kas 
anie jas žino malonėkit man pranešti. 
20 metų atgal jos gyveno Bostone.

J. JANUSAS (9)
G7:it — 2 Ave., Rosemont,

Montreal, Canada

VIa las Grub'iauskas, 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 yrą prašau man pranešti 
jo adresą arba pats lai atsišaukiu.

i Walter Grubliauskas (9
i 303 Main st., Branford, Conn.

APSIVEDIMAI.

SIŪLO ANGLIJOS GENE
ROLAMS VIETĄ BE

PROTNAMY.
Lloyd George, buvęs pa

saulinio karo metų Anglijos 
premjeras, kalbėdamas par
lamente šį panedėlį pasa
kė : jeigu musų generalinis 
štabas ištikrujų tvirtina vy-: 
riausybei, kad Anglija gali 
apginti Rumunijos ir Len
kijos nepriklausomybę be 
Sovietų Rusijos, tai tuos ge
nerolus tuojaus reikėtų pa
šalinti iš armijos vadovy
bės ir uždaryti Į bepročių 
namus.

NAUJAS SAMSONAS.
Iš Šanchajaus praneša

ma, kad tenai sugriuvo na
mas su vestuvėmis ir 18 
žmonių buvo užmušta, o 44 
sužeisti. Namas stovėjęs ant 
stulpų, kuriuos paplovęs 
vienas atmestųjų jaunosios 
vaikinų.

Vyras visokiam farmos
DARBUI. Kuris myli gyvent ant 
farmos arba toks, kuris norėtų įsigyt 
farmą be jniokėjimo; atsišaukit grei
tai, pažymėdami metus, patyrimą, 
kiek norėtų mokesties.

Mrs. M. Walquistky,
R. F. D. 1, Gardner, Mass.

175 Akerių Farma
40 akerių suaugusio miško, 125 

dirbamos, visa lygi žemė ir auga vi
sokie pasėliai ir daržoves. Stuba, bar
nė ir kiti budinkai, taipgi mulai, kar
vė.-. avys, vištos ir farmos įrankiai. 
Jmokėt $1,200. Kaina $2,200. Klaus
kite arba namatykit. (0)

Z. Adams, BERLIN, MD.

Petronėlė Lamsargienė
visokias LIETUVIŠKAS 

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

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau vaikino apsivedimui ne- 
jaunesnio 35 ir nesenesnio 40 metų./ 
Pageidaujama kad nevartotų svaiga
lų, aukšto ūgio, geros išvaizdos ir 
šiek-tiek pasiturintis, ir gerą užsi
ėmimą turintis. Aš esu jauna, geros 
išvaizdos mergina 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) ;

21 Raven st., Dorchester, Mass. 
------------------ :—~—:—yį-------------- - —- 

Parduodu Farma.
35 mylios nuo Bostono, prie dide

lio ežero. Farma 35 akerių, dirbamos 
30 akerių. Stuba 13 kaml»arių su mie
sto vandeniu, elektra, ir gezu. Visi į- 
rankiai farmų apdirbti. Didele barnė 
su elektra ir cementiniu fliom. 14 
karvių, 13 melžiamų, viena jauna; 
melžiamos su elektrikinia mašina, 1 
bulius 5 metų. Vištininkas su 100 viš
tų. (lamdžius. Verta $12,000. Parduo
dame už $6,000. $4,000 įnešt, $2,000 
ant mortpičio. Jeigu įneštų daugiau 
cash, parduočiau da pigiau. Vyras 
mirė, viena negaliu išlaikyt.

Mrs. Josephina Vainorius
166 Washington street,

So. Grovelend, Mass.

Reikalingas Darbininkas
Ant vištų farmos — senyvas žmo

gus. Geram žmogui pastovus darbai. 
Algą susiderėsime vėliau:

A. Bundonis, Chelmsford. Mass. .

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

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

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

CHICAGO, ILL.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS”
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausi 
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.
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Moterims Pasiskaityt
A " ■“* ŠI SKYRIŲ TVARKO

M. MICHEI^SONIENĖ.

Vasariški Kostiumai Jaunoms Mergaitėms• • ——
BRAZILIJOS LIETUVIŲ LIKIMAS. --- ~----

NUOBODUMAS IR VIE
NATVE.

Nuobodumas ir vienatvė 
yra didelis moters priešas. 
Moteris, kuri nuolatos vie
na buna ii- liūdi, kur kas 
greičiau pasensta, pasidaro 
pikta ir apserga nervų suiri
mu, negu ta. kuri nors vaka
rais turi su kuom pasikalbė
ti ir išeiti. Kiekvienam svei
kam ir normaliam žmogui 
yra reikalinga kitų draugi
ja. Kuomet dienos darbas 
yra jau užbaigtas, kuomet 
akys jau pradeda pavargti 
nuo skaitymo, tąsyk būtinai 
reikia keno nors draugijos, 
reikia su kuom nors pasi
kalbėti, pasvarstyti bėgan
čius reikalus ir pasidalinti 
mintimis. Reikia nors porą 
kartų į savaitę kur nors išei
ti. Tokia atmaina nuo kas
dieninio užsiėmimo yra 
kiekvienam reikalinga, kad 
jaustųsi lengvesnė gyveni
mo našta; kitaip, gyveni
mas pasidaro perdaug vie
nodas, nuobodus ir nepagei
daujamas.

Moteris, kuri beveik visą 
liuosą laiką praleidžia vie
na, nors ir gerai yra išsila
vinus ir pasimokinus, pasi
daro nedrąsi, neiškalbi, ir 
kartais net nedraugiška. Ji 
jaučiasi liūdna, nelaiminga 
ir baisiai neužganėdinta gy
venimu. Buna atsitikimų, 
kad iš didelio nuobodumo ir 
ilgesio žmonės išeina iš pro
to, arba net ir nusižudo.

Žinoma, tas dar nereiš
kia, kad reikia tik vaikšti
nėti ir visai namų nežiūrėti. 
Per tankiai baliavoti irgi 
nėra gerai. Toms moterims, 
kurios turi gerą vyrą ir auk
lėja šeimą, neprivalo būti 
nuobodu, nes jos turi su kuo 
pasikalbėti ir laiką praleis
ti. Nuobodu gali būti tiktai 
toms, kurios vyną neturi, ar
ba kurių vyrai namų nežiū
ri, jas palikę vieni sau kur 
nors sportauja. Tokioms 
moterims patartina perdaug 
apie tai nemąstyti ir neliū
dėti. Kad nukreipus minti 
nuo tokių nemalonumų, rei
kia pratintis skaityti gerus 
laikraščius ir knygas, ir 
nors retkarčiais stengtis kur 
nors su draugėm išeiti, ar 
tai ant prakalbų, koncerto, 
teatro, ar kito kokio paren
gimo, kur galima sueiti ir 
pasikalbėti su draugais ir 
pažįstamais.

Yra moterėlių, kurios net 
ir perdaug vaikščioja po 
balius ir saliunus. Tokiom 
kūmutėm gyvenimas nėra 
nuobodus. Jos kad ūžia, tai 
ūžia! Kiekiena diena joms 
šventė. Jos skandina alko
holy visas savo bėdas, bet 
kartu ir laimę. Joms links
ma ir smagu išsigėrus, vie
nok jos praleidžia vyro sun-

JĄ KALTINA UŽDUSINUS 
SAVO DUKRELĘ.

Čia matome Edną Nelsonie- 
nę, kuri dabar yra areštuota ir 
kaltinama uždusinus savo 9 me
tų amžiaus dukrelę.

kiai uždirbtus pinigus, jų j 
namai nešvarus ir apleistų 
jų kūdikiai dažnai alkani ir 
neprižiūrėti, o vyras keikia 
:ą dieną ir valandą, kada 
apsivedė. Tokių moterų 
man negaila. Apie jas pa
kalbėsime kitą kartą. Gaila 
tik gerų moteną, kurios dėl 
vienos ar kitos priežasties; 
turi vakarus praleisti nuo
bodžiai, be vyro ir be drau
gų. Morta.

Tikėjimas ir tamsu
mas VĖL TRIUMFUOJA.

šįmet yra dvi didelės’ pa
saulinės parodos, viena 
New Yorke, kita San Fran,- 
c’scoje. Jas aplankys tūks
tančių tūkstančiai žmonių. 
7 ligi, ta proga pasinaudo
ki ima Amerikos Gimdymo 
Kontrolės Federacija buvo i 
t . manius supažindinti mo- 
t ris su gimdymo kontrole. 
? uo San Franciscos paro
dos viršininkų ši organiza
cija buvo gavus leidimą į-
i engti parodoje gimdymo 
kontrolės skyrių, kur butų 
r< domi tam tikri paveikslai
ii skaitomos paskaitos mo
tei ims. Bet kur tau ! Kaip 
(ik išgirdo apie tai kunigai, 
tuojaus kilo didžiausias ler- 
mas. Jie pradėjo protestuo-

štai keli pavyzdžiai, kurie parodo, kokie bus šią vasarą jaunų mergaičių kostiumai lius- 
laikiui.

ti netik patys prieš tai, 
bet įsakė ir visom katalikių 
moterų organizacijom pro
testuoti. Šaukė net viešus 
susirinkimus tokiems pro
testams pareikšti.

Kilus tokiam triukšmui, 
parodos valdyba nutarė 
duotą Gimdymo Kontrolės 
Federacijai leidimą atšauk
ti. Pamokų nei vaizdų apie 
gimdymų kontrolę San 
Francisco parodoj dabar 
nebus. Taigi, tikėjimas ir 
tamsumas da sykį trium
fuoja !

KADA BUS MOTERŲ 
RANKDARBIU PA

RODA?
Teko skaityti “Keleivy

je,” kad Pasaulinėj parodoj 
bus moterų dirbinių pa
rodėlė, tik neatsimenu, ar ji 
bus prieš Lietuvių Dieną, ar 
vėliau. Taigi ar negalėtumėt 
da sykį apie tai “Keleivyje” 
paaiškinti? Aš bučiau labai 
už tai dėkinga..

M. Janonienė.
Paaiškinimas: Matyt, 

draugė Janonienė čia turi 
j galvoje tą parodėlę, kuri 
j norima suruošti Amerikos 
lietuvių moterų projektuo

jamam seime. Laikas tam 
seimui yra numatytas 7—9 

liugsėjo dienomis, gi Lietu
vių Diena Pasaulinėj New 
Yorko Parodoj bus 10 rug

sėjo. Taigi toji parodėlė, 
jeigu ji ištikrujų bus suruo
šta, Įvyks piieš pat Lietuvių 
Dieną. — Red. 

MARIJONA MIILTENIU- 
TĖ DAINUOS MOTERŲ 

KONFERENCIJOJ.
šių metų 20 gegužes įvys- 

sta Massachurett' Junioi | 
V/omen’s Kliubų Federaci
jos konferencija New Ocean 1 
House Kotely, Swamps
cott, Mass, ši konferencija 
mums yra įdomi tuo, kad 
tjnai yra pakviesta dainuo-i 
ti musu lietuvaitė, Marijo-: 
na Miltcniutė, Brocktono 
majoro Rowe sekretorė.' 
Musų Marijona gera dani- 
ninkė ir mes neabejojame, 
kad jaunų amerikiečių kon
ferencijoj ji gražiai lietu
vius užrekomenduos.

PLAUČIŲ DŽIOVA IR 
KAIP NUO JOS SAU

GOTIS.

Džiovos bacilos yra labai 
atsparios. Yra aprašytų atsi
tikimų, kad surastos dar gy
vos džiovos bacilos lavone 
po 6-7 metų džiovininko 
mirties. Todėl labai svarbu

mokėti nuo džiovos apsisau
goti. Džiovininkai turėtų bū
ti visi gydomi sanatorijose, 
bet reikia ir namuose mokėti 
gydytis. Džiovininkas turė
tų turėti sau atskirą kam
barį. Svarbu čia ir pačiam 
džiovininkui suprasti ir jau
sti atsakomybę, kada jis, ne- 
sisaugodamas, apkrečia ki
tus. Nereikia spiaudyti po 
visus kampus. Džiovininkas 
neturi kitur spiaudyti kaip 
tik į tinkamą spiaudyklę. 
Saulė džiovos bacilas gana 
greit užmuša, todėl nepatin
gėt, ypač vasarą, dažniau iš
nešti laukan patalines, dra
bužius, gerai išdulkinti ir 
palikti saulės spinduliuose. 
Žiūrint švaros, galima ir ne
turtingoj troboj sveikai gy
venti.

Pagrindinis džiovos gy
dymas yra dabar ne vaistai, 
bet šios tiys sąlygos: poilsis, 
geras sausas oras ir geras 
maistas; todėl ir sakoma: 
“gyvenk kaip čigonas, val
gyk kaip klebonas.” Vadi
nasi, naudokis tyru oru ir 
gerai valgyk.

Žinoma, geriausios sąly- 
igos džiovininkams gydyt 
'gali but tik sanatorijose, ku- 
Jrios buna tik tam tikslui ir 
Įrengtos.

Negalima butų tvirtinti, 
kad tos džiovos gydymo są
lygos yra visiems musų 
žmonėms prieinamos. Daug 
nepasiturinčių žmonių neiš
gali gerai maitintis, be to. ir 
apsirgę negali ilsėtis, o turi 
dirbti ir kartais išlaikyti vi
są savo, šeimą.

Antra vertus, kai kurie 
žmonės dėl džiovos Įsigalė
jimo yra ir patys kalti. Di- 
d'lis nuovargis, girtuoklia
vimas per naktis, moralinis 
pasileidimas daug daugiau 
nusilpnina organizmą, kaip 
bet koks, kad ir labai sun
kus darbas. Nusilpęs orga
nizmas gi yra neatsparus jo
kioms ligoms, ypač džiovai.

Negalima nepaminėti, 
kad džiovai yra daug dau
giau jautresni maži ir jauni 
žmonės, nors nuo džiovos 
nėra apsaugoti ir seniai. La
bai dažnai senutės, kurios 
globoja savo vaikus ar anū
kių?, juos beglamonėdamos 
ir bebučiuodamos, net ap
krečia džiova. Jaunesniems 
džiova yra žymiai piktesnė, 
tuo tarpu kai senesnieji gali 
sirgti džiova metų metus ir 
mirti visai kita liga. Todėl 
ypač reikia saugoti nuo ap- 
sikrėtimo džiova jaunus vai
kus ir gerint jų atsparumą iš 

mažens geru maistu, kad 
.vėliau gydymo išlaidos viso 
-to neviršytų.

—

Kaip Medžiojami 
T igrai.

Šiaurinės Mandžiurijos 
miškuose yra tigrų. Man
džiurijos tigras skiriasi nuo 
indų tigro tuo, kad yra di
desnis, turi geresnį kaili ir 
kitokią kaukuolę. Indų tig
ro didžiausias svoris yra 
200 klg., o Mandžiurijos 
sveria pusantro karto dau
giau.

Tigrų medžioklė yra la
bai pavojinga, daug žmonių 
žūva, bet savo gyvybe rizi
kuoja nemaža žmonių dėl 
brangaus kailio ir brangaus 
kūno, iš kurio kiniečių “gy
dytojai” gamina Įvairius 
vaistus.

Šiaurinėje Mandžiurijoje 
tigrų medžioklė pradedama 
iškritus pirmam sniegui, 
nes tada matomas tigro pėd
sakas. Kada sniego perdaug, 
tai labai sunku medžioto
jams. Medžiotojas apsirūpi
na maistu kelioms savai
tėms, pirma pakankamai šo
vinių ir išeina su keturiais 
ar penkiais šunimis medžio
klėn. Užtikus pėdsaką pra
deda greitą sekimą, nes 
pėdsakas dažnai buna dvie
jų dienų senumo ii' skubiai 
jais einant galima tigrą su
sekti tiktai po savaitės.

Kada tigro pėdsakai bu
na jau visai švieži ir tik ke
lios valandos teskiria, tai 
prasideda sunkiausia me
džioklės dalis, nes tada tig- 
as jau buna pajutęs pavo

jų. Tigras žino, kaip yra pa
vojinga užpulti žmogų iš 
pliekio, todėl jisai grįžta 
.žuolanka atgal ir pradeda, 
ridamas savo senomis pėdo
mis, medžioti medžiotoją. 
Jeigu jam pasiseka prisėlin
ti iš užpakalio, tai puikiu 
uoliu užšoka medžiotojui 

ant sprando? Nuo šito pavo
jaus saugo šunis, kurie už
uodę tigrą pradeda loti. 
Nakties metu šunis saugo 
miegantį medžiotoją, nes ta
da tigras mėgsta suktis ap- 
inkui laukdamas progos.

Jeigu medžiotojas paste
bi tigrą, tai turi laukti tinka
mos progos, kad galėtų vie
nu šuviu Į galvą nudėti, nes 
?varbu turėt sveiką tigro 
kailį. Medžiotojui reikalin
gas kailis, o ne negyvas tig
ras. Buna, kad šunis apsupa 
tigrą aplinkui ir iš tolo, sau- 

Įgodamiesi jo nagu, erzina, 
| kol medžiotojas nutaiko ge- 
' rą progą šauti. Nušovęs tig
rą apkrauna šakomis ir greit 

i keliauna atsivežti rogutes, 
kad jomis nugabenus lavo
ną. Jeigu pavyksta nušauti 
patelę, tai aplinkui jieško- 
ma jauniklių, kad juos galė- 

Į tų parduoti cirkams.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

P. Darkšui Škotijoje. — 
“Krikščionybės Tragizmą” 
parašė ir išleido kun. P. Ja
kas Lietuvoje ir tik pas jį 
tamsta gali tą knygą gauti. 
Kainuoja 2 litu. Adresas: 
Kun. P. Jakas, Totorių g. 12 
Kaunas, Lithuania.

Kliubiečiui.— Labai ačiū 
už prisiųstą korespondenci
ją, ir taip pat ačiū už pasi
žadėjimą teikti musų laik
raščiui žinių iš tamstų apy
linkės ateity. Prisiųstoji ko
respondencija tilps kitą sa
vaitę.

Rochesterio draugui. — 
Už iškarpą ačiū.

Draugui iš Winnipego.— 
Labai ačiū už laišką ir už 
pasižadėjimą dažniau raši
nėti “Keleiviui” žinių iš Ka
nados.

Jonui Skinderiu!. —“Pri
sakymų bažnyčios šventos” 
nespausdinsime.

A. Makauskui, — Iškar
pą sunaudosime. Ačiū už 

i prisiuntimą.
Geo. Ališauskui. — Pri

siųstos iškarpos nesunaudo- 
sim, nes ji jau pasenusi, da 
nuo vasario mėnesio. Už 
prenumeratą labai ačiū.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL
VALDYBA 1635 METAMS.

Jo-, Mačiulis — pirmininkas, 
906 Prescott St. Wnukegsn. II!

i F. Scdoravičia pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., Waukegan, Ill.

Suzana Gabris—nutarimų rast.
73o McAlister ave , Waukegan, II) 

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

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

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas,

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.

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

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybę straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kini iliustruota, 95 nusl.............. 25c.

ŽEMĖS ŪKIO KOLONI
JOS KLAUSIMAS.

Kaip mums gaištų padėti ir 
patys iš to pasipelnyti Jung

tinių Valstijų lietuviai.
Lietuviai, atvykę Brazili

jon prieš Didįjį- Karą, yra 
labai neskaitlingi: bet, kai
po seni gyventojai, ekono
miniai laikosi pusėtinai. 
Tautiniu atžvilgiu tie lietu
viai, ypač čia gimusi karta, 
mums jau yra dingusi, nes 

i seniai baigia išmirti, o jau
nimas susimaišęs su kitatau
čiais kulia brazilų mišinį. 

' visai nebežinantį savo kil- 
, mes. Tų musų tautiečių be
simaišančiu su italais, len
kais, brazilajs ir kitais, kas
dieniniai rūpesniai bėra tik 
ekonominiai.

; Kitaip atrodo gyvenimas 
. lietuvių atvykusių Brazili- 
I ion pokariniais laikais. 
I Skirtingas klimatas ir gyve
nimo sąlygos neleidžia jiem 
greit įsitvirtinti ekonomi
niai, todėl ne \ ieną spau
džia skurdas. Dėl darbo 
sunkumo ir atlyginimo men
kumo fazendose (fanuose) 
daugumas lietuvių susigrū
do į miestus. Maža dalis 
verčiasi bizniais ir pramo
ne, o kiti stovinčia apie fab- 
rikvs. Nuosaikesni lietuviai, 
kuriems nusibodo fabrikan
tams savo jėgas pardavinė
ti, norėtų įsikurti savysto- 
viai žemės ūky, bet dėl DU- 
LR agentų žalingos veiklos 
tas darbas iki šiol eina be 
plano, individuals koloni
zacijos pavidale. Dabar at
rodo, kad DULR greit baigs 
savo negarbingo gyvenimo 
dienas, todėl bus galima lai
sviau siekti geresnio ryto
jaus, nors pakely dar turim 
kelintą klinčių. Svarbiausia 
klintis planingai lietuvių 
kolonizacijai yra pinigų sto
ka. nes pirma negu pradėti 
kolonizaciją reikalinga už
pirkti atatinkamo dydžio 
žemės plotas, ko musų atei- 

jviai, kaip naujakuriai, ne
pajėgia padaryti.

Tą kolonizacijos klintį

‘lengvai galėtų pašalinti keli 
I Suvienytų Valstijų lietuviai 
! biznieriai, pasiimdami ko- 
' 'onizacijos darbą į savo ran
kas. Ir tai ne kokiais aukų 
ar labdarybės tikslais, bet 
grynai biznio sumetimais, 
nes gerai sutvarkyta koloni
zacija yra labai pelningas 
biznis, duodantis apie 300 
nvoš. ir daugiau pelno.

Kadangi paprastai kolo
nizuojamos džiunglės, tai 
greta žemės prekybos yra 
reikalingas ir miško me
džiagos apdirbimas, t. y. 
lentpjūvė, o tai jau antras 
ne mažiau pelningas biznis.

Abu paminėti bizniai yra 
be jokios rizikos, nes nu
perkamas miškas buna eks
ploatuojamas ir keleriopai 
aukštesnėmis kainomis skly
pais pardavinėjamas kolo
nistams. Šiuo budu netik 
kad gerai galima pasipelny
ti, bet greta galima nuveikti 
milžiniškas tautinis darbas, 
lemiantis vien biznio sume
timais.

Dabar mes pirkdami že
mę iš vokiečių ir anglų 
kompanijų duodame už
dirbti svetimtaučiams. Ko
dėl tai neatiduoti savie
siems?

Pravartu butų Suv. Val
stijų lietuviams biznieriams 
šiuo klausimu pasitarti. Ne
abejotina, kad toks lietuvių 
žygis butų su entuziasmu 
Pietų Amerikos lietuvių su
tiktas ir paremtas.

Kurioj valstybėj tai pra
dėti, nesvarbu. Gerai butų 
Argentinoj, Paragvajuj ar 
Brazilijoj.

Kokio kapitalo tam reik
tų?

Maždaug įsteigimui kolo
nijos su 1,000 kolonistų už
tektų apie 25 tūkstančius 
dolerių. Lentpjūvė savo ke
liu.

Butų įdomu išgirsti šiuo 
klausimu Suv. Valstijų lie
tuvių nuomones.

Agr. Br. Laukšas. 
Saudades, Correio Yrahy, 
Rio Gr. do Sul, Brazil.

Iš MEILĖS NUTARĖ ABUDU 
NUSIŽUDYTI.

Memphis miesto biznierius 
Dennis Bracey (viršuje) taip 
įsimylėjo Į savo draugo žmoną, 
Dorą May Singerienę, kurią 
matome šiame vaizdely, kad 
abudu nutarė nusižudyti, nes 
negalėjo viens be kito gyventi. 
Jiedu užsidarė automobiliuje ir 
prisileido nuodingu dujų į jo vi
dų. Mčtsris mirė, bet jos mei
lužis Dennis atsigavo ir antru 
kartu žudytis jau nenorėjo mė
ginti. Jis nuvežė jos lavoną po- 
licijon ir papasakojo visą isto
riją.

NAMŲ DAKTARAS.
Paraše daktaras A. J. Karalius, 

ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokni* 
vaistus dėl kokies ligos naudoti. Ver
ia šitų knygą įsigyti visiems, nes Na
mu Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
nodarais, apie 300 pulsapiųi 
Kaina ........................................... $2.50

“KELEIVIO” 
KALĖK DORIŲ S.

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

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

lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru
sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Arba, kaip be 
žemės auginamos gėlės, dar- 

! žovės ir kiti augalai.
Visi šitie dalykai išaiškin

ai labai lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba.

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

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

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.
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Jau /r Žiurkes Pradėjo Ryt.

NEPAPRASTAI SUN
KIOS LIETUVOS DAR
BININKU SĄLYGOS. 
Prie Mariampolės-Prienų 

plento dirbą darbininkai 
skundžiasi nepaprastai sun
kiomis darbo sąlygomis. 
Darbai yra akordiniai, dar
bininkams mbkama už nu
kastą žemę, bet nemokama 
už kelmu rausimą ir kt. Vi
dutiniškai kasdien darbi
ninkai dirba po 12 valandų 
susiskirstę grupėmis. Miš
kas yra didelis, ir i darbą 
tenka ateiti bent 3—4 kilo
metrus pėsčiom, kas verčia 
darbininkus išeiti darban 
anksti ir grįžti tik vėlai. 
Darbininkai dirba jau nuo 
vasario mėnesio ir yra 
matę šiltu ir šaltų, sausų ii 
lietingų dienų, bet darbo 
nenutraukę. Daugelis darbi
ninkų yra marijampolie
čiai. jie gyvena Prienuos, c 
jų šeimos Marijampolėje, 
su šeimomis pasimato tik 
kartą per 4-5 savaites. Pa
sitaiko, kad sunkiai dirbant 
ištisą savaitę, vienas darbi
ninkas uždirba 6 litus per 
dieną, ir tada per išmokėji
mus apskr. savivaldybė rei
škianti nepasitenkinimą, 
kad tiek daug reikią išmo
kėti. Vis tik daugiausia dar
bininkai uždirba per savaitę 
25-28 litus, iš kurių tik nežy
mią dalį siunčia savo šei
moms į Marijampolę, ka
dangi pragyvenimas Prie
nuos kaštuoja 14-17 litų per 
savaitę. Darbininkai tik 
pusryčius ir vakarienę val
go Prienuos, o pietus valgo 
miške, kadangi į Prienus su
vaikščioti trunka bent 2 va
landos. Pietums reikia pasi
tenkinti žiaune duonos ir 
gabalu lašinių.

Darbininkai taip pat ne
patenkinti išmokėjimais 
antradieniais, kadangi jie 
iki sekmadienio neturi lai
ko nueiti paštan ir pasiųsti 
namiškiam pinigų.

Visi darbininkai apdrau
sti ligonių kasoje ir draudi
mo nuo nelaimingų atsitiki
mų įstaigoj. Neseniai bestu- 
miant vagonėlį, pastarasis | 
sprūdo ir išplėšė darbinin
kui Pranui Barauskui delne : 
žaizdą. Nukentėjusis krei
pėsi pas gydytoją, prašyda
mas jam suteikti pagalbą, 
bet gydytojas jo negydė, 
net žaizdos neperrišo, nes 
nebuvo kas apmoka. Nu
kentėjusis kreipėsi į Prienų 
ligonių kasą, bet kadangi 
jis registruotas Marijampo
lės ligonių kasoj, tai Prienų 
kasa atsisakė jį gydyti. 
Miške atlikti visokie forma
lumai nėra lengva. Darbi
ninkas Barauskas neturėjo 
pinigų ir iki balandžio 18 d. 
negalėjo nei dirbti, nei gy
dyti ranką. Ranka ištino, 
apjuodo ir dar tinsta, prisi- 
metęs karštis, bet jokios 
medicinos pagalbos nėra.1 
nors ligoniu kasai pinigai iš 
jo buvo išlaikomi. Darbi-' 
ninkai nepatenkinti skun
džiasi net tokių įstaigų, kaip 
ligonių kasos, biurokratišku
mu : esą, darbininkas galįs ir 
numirti, Jtol ligonių kasos 
susilauks formalių įrodymų 
ir įrodvmuku. ko tikrai ne
turėtų būti. Kiekviena įstai- j 
ga turi telefoną, bet tas te
lefonas netarnauja darbi
ninkams ir neturtingiesiems 
net rimtu atveju.
PERNAI ŠAKIUOSE BU- ! 

VO 42 GAISRAI.
Statistinėmis žiniomis, 1938 

m. Šakiu apskrityj buvo 42 
gaisrai, kurie sunaikino 62 
trobesius: 13 gličių, 49— 
tvartus, klojimus ir kt. Su
degusieji trobesiai buvo 
verti apie 80,000 litų, o tur
tas, kuris sudegė tuose tro
besiuose — apie 54,000 li
tų. Tik nežymi dalis trobe
sių buvo apdrausta.

VESTUVNINKA! GAVO 
PO 3 MĖNESIUS 

KALĖJIMO, 
priemiestyje pas 
buvo surengtos 

į kurias svečiai 
ir nekviesti.

Kauno 
Ščesnienę 
vestuvės, 
ėjo kviesti 
Kviestieji svečiai jautėsi tu- 

į daugiau teisių už nekvie
stuosius ir nekviestuosius 
sumanė iš vestuvių išvaryti. 
Dėl to kilo smarkios mušty
nės, ir vienas neprašytasis 
buvo sužalotas, kad reikėjo 
vežti j ligoninę. Už tai kvie
stieji svečiai buvo “papra
šyti” ir į kaltinamųjų suolą.

J. Danišauskas, L. česna- 
vičius ir V. česnavičius pri- 
mžinti kaltais ir nubausti 
o tris mėnesius paprasto 

kalėjimo.

SUVAŽINĖJO MOTERĮ.
Prieš keliatą dienų iš 

Mariampolės Kaunan vyks
tąs autobusas plente, tarp 
5 eiverių ir Gudelių, rado 
. užeistą moterį. Paaiškėjo, 
kad moterį suvažinėjo len
gvas automobilis, nulaužda- 
mas jai abi kojas. Automo
bilis net nesustojęs įvykio 
vietoje, o skubiai pasišali
nęs. Vietos gyventojai, ku
rie matė nelaimę, pastebėjo 
ir automobilio numerį. Mo
teris pristatyta Kaunan į li
goninę, kur jai suteikta pir
moji pagalba. Nelaimingo
ji iš karščio pradėjo klajoti 
ir klajojo visą kelionės lai
ką, neslėpdama nei savo in- 
tymiškiausių pergyvenimų, 
kas labai jaudino keleivius.

P.yu gyvas žuvis dabar jau nebe naujiena, todėl atsirado 
bepročių, kurie, norėdami “pasižymėti,” pradėjo ryti žiur
kes. štai Illinojaus universiteto studentų būrys demonstruo
ja naują “sportą.” iš pat kairūs stovi studentas John Pop- 
pelreiter, vos tik nurijęs baltą žiurkę. Antrą žiurkę jis turi 
.ant savo dešinės rankovės.

“PATRIOTIŠKA” MEILĖ 
BROLIAMS KLAIPĖ

DIEČIAMS.
“Lietuvos Žinios” rašo, 

kaip begėdiškai kauniškiai 
“patriotai” išnaudoja atvy
kusius iš Klaipėdos pabėgė
lius. Esą:

Daugelis klaipėdiečių nu
siskundžia, kad n.maža 
kauniečių, kurie turi išnuo
moti kambarių, stengiasi vi
saip išnaudoti pabėgėlius iš 
Klaipėdos. Kauniškiai už 

-kambarius užsiprašo žy
miai aukštesnes kainas nei 
pirma gaudavę, įeikalauja 
iš klaipėdiečių už metus, ar 
bent už G mėnesius iš kalno 
nuomos.

Daug Rylų Mariampolės Teisme.
i nuo 6 mėn. iki 2 metų kalė
jimo.

I Balandžio 19 d. buvo 
išvarstoma Matildos Miko- 
lainienės, 37 m. amž., byla, 

j už laikymą paleistuvystės 
:namų ir už sąvadavimą 13 
metų dukters paleistuvauti.

I Kybartų venerinių ligų am- 
! bulatorijos vedėjas išaiški
no, kad Mikolainienė pati 
paleistuvauja, užleidžia sa
vo butą draugėms ir net są
vadauja 13 m. dukterį pa
leistuvauti. Daugelis tų na
mų klijentų turi padaryti 
vizitą ambulatorijos vedė
jui, pranešė policijai. Poli
cija nustatė, jog iš tikrųjų 
I'I. Mikolainiene per 1937 
— 1938 m. Kybartuose, Da
liaus ir Girėno gt. Nr. 24, 
laikė viešuosius namus. Tei- 
: mas, išklausęs kaltinamo-
1 ios pasiaiškinimus, kelių 
gatvės mergaičių pareiški
mus, Mikolainiene nubaudė
2 metais s. d. kalėjimo. Jos
trylikamete duktė po 
sprendimo koridoriuje apal
po- _____

1938 m. spalių 8 d., Tere
sė Juškevičiūtė, 22 m. amž., 
Aleksandro Norkaus pakur
styta ir nurodyta, nuėjo pas 
Valeriją Medinaitę, 37 m.’ 
ąmž., ir prašė pašalinti ge
malą. Medinaitė už tam tik
rą atlyginimą T. Juškevi
čiūtę “pagydė.” Teismas 
buvusią motiną nubaudė 6 
mėn., bet nuo bausmės at
leido, jei laike 1 metų ne
nusikals, o “daktarę” ir 
“patarėją” po 1 metus ka
lėjimo, bet juodvi irgi nuo 
bausmės atleido, jei per 3 
metus nenusikals.

Marijampolės a py ga r d oš 
iteismas, balandžio 18 d., 
svartstė kelias I hist, baudž.

■ bylas.
Pr. Rastauskas kaltintas 

. tuo, kad 1938 m. liepos 17 
Į d. Žaliosios valse, areštinė
je, eidamas tos areštinės 
sargo pareigas, smogė spy
na suimtiesiems Juozui Ja- 
sUlevičiui ir Vincui Baltru
šaičiui. Teismas Pr. Rastau- 
ską rado nekaltą ir ištei
sino.

Albina Kurytė — Kūrai- 
tytė, 23 m. amž., pasijuto 
esanti motina. 1938 m. ge
gužės 8 d., Prano Povilaičio 
pakurstyta, nuėjo pas Oną 
Sidareivičienę, gyv. Kudir
kos Naumiestyje, ir prašė 
gemalą pašalinti. O. Sida- 

Įrovičienę, 54 m. amž., vais- 
|tų pagalba, 3 mėn. gemalą 
pašalino, bet, nelaimei, apie 
įvykį patyrė policija ir kilo 
byla. Teismas, atsižvelgda
mas į Kuraitytės padėtį ii 
jos jaunus metus, nubaudė 
6 mėn. lygtinai, o Sidaravi
čienę, kaip žinomą “akuše
rę,” — 2 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Povilaitį iš
teisino.

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS VEIVERIUOSE-

Neseniai veiveriečius su
jaudino didelė nelaimė. V. 
Rudokas, gyv. Pabališkių 
km., rado savo laikuose nuo 
didž. karo laikų užsilikusi 
granatos kapsulį, kurį su 
draugais pradėjo apžiurinė
ti, ardyti. Kapsulis sprogo 
rankose, sužeisdamas tris 
vyrus: J. Kedokui išplėšė 
akį ir sužalęio skeveldro
mis galvą, L. Klimui sužalo
jo veidą ir nutraukė 3 ran
kos pirštus, o V. Kedaičiui 
paviršutiniškai sužeidė vei
dą ir rankas. Pirmųjų dvie
ju sužalojimai labai sunkus. 
Jie pristatyti ligoninėn, kur 
jiems ir suteikta pagalba.

SUMAŽINO BAUSMĘ UŽ, VAGIS GYVENO PE- 
POLICIJOS PRIMUŠIMA.! LUOSE.

* I
Prieš kurį laiką Babtuose, į Alytaus valsčiaus, Raga- 

viename restorane, girtuok-{niškių dvare šią žiemą nuo- 
liavo plento statybos darbi-įlat išvogdavo žąsis, kalaku

tus, piaustė arkliams uode
gas ir 1.1., bet vagies nesise
kė nustatyti. Šiomis dieno
mis savininkas pastebėjo, 
kad kažkoks asmuo lenda į 
klojima, bet pajutęs, kad jį 
pastebėjo, išlindo atgal ir mn^žydu^tautybės 
paslileido per laukus bėgti, j. 
Savininkas raitas jį antram ■■ ■ 
kilometre pavijo. Prispirtas 
parodė pasą ir paiškėjo, kad 
tai recidivistas Juozas Piga- 
ga. Paklaustas, ko jis į klo- užpuldinėja 
jimą lindo ir pastebėtas be- 
go, prisipažino, kad jis ne
turėdamas namų ten įlindęs 
miegodavo. Apžiurėjus lan- 
dynę rasta peluose įtaisytas Kalvarijos bepročiu ligonU 
is paklodžių kambarėlis - ]ię Ig ten neužilgo į,uvo pa- 
budele, kunoje, .matyt, a įsą, ]eįstas dabar jis ir vėl už- 
zipma mippodnvo. i t.

ninkai. Įsigėrę pradėjo la
bai triukšmauti. Policinin
kas, atėjęs į restoraną, kvie
tė triukšmadarius prie tvar
kos. Triukšmadariai puolė 
policininką ir pradėjo jį 
mušti. Atbėgo antras polici
ninkas, bet girti triukšma
dariai ir tą puolė.

Abu policininkai 
sumušti, sužaloti.

Užpuolikai buvo patrauk
ti tieson ir jų bylą sprendė 
kariuomenės teismas. Ka
riuomenės teismas juos pri
pažino kaltais ir nubaudė 
nuo vienerių, ligi trejų metų 
sunk, kalėjimo.

Nubaustųjų gynėjai ad
vokatai padavė kasacinius 
skundus Vyr. tribunolui, nu
rodydami, kad šią bylą turi 
spręsti apygardos teismas.

Vyr. tpbunolas su šiais 
samprotavimais sutiko ir 
perdavė bylą apygardos tei
smui. Dabar Kauno apygar
dos teismas šią bylą sprendė 
ir bausmę už policijos pri
mušimą sumažino.

M. Jančauskis, V. ir J.

buvo

LIŪDNOS KRIKŠTYNOS.
Tūlas laikas atgal Mari

jampolės apskrity Veiverių 
valsčiaus gyventojas An
drius Grėbliauskas, grįž
damas iš krikštynų, su žmo
na, užėjo pas kaimyną Mil
dažį, kur rado žmonos bro
lius. Būdamas išsigėręs ir 
turėdamas nesuvestų są
skaitų su žmonos broliais 
Urbanavičiais, pradėjo triu
kšmauti ir švaistytis su pei
liu. Kazys ir Juozas Urba
navičiais jį išsivijo iš Mil
dažių ir, nusiviję net į jo na
mus, skaudžiai jį sumušė, ,.„ „.
padarydami gana daug Strangauskai pripažinti kal- 
žaizdų galvoje. Apyg. teis- tais ir nubausti po šešis mėn. 
nias Kazį ir Juozą Urbana- i papr. kalėjimo, o Pr. Gerd- 

vila nubaustas trimis mėn. 
papr. kalėjimo.

LIETUVOJE KIŠKIAI 
SERGA EPIDEMINE 

LIGA.
Valstybės veterinarijos 

institutas Kaune ištyrė šį 
pavasarį nustipusių kiškių 
lavonus ir nustatė, kad kiš
kiai stimpa dėl epideminės

vičius rado kaltais ir nubau
dė po 1*4 m. s. d. kalėjimo. 
Abu Urbanavičiai areštuoti 
teisme.

PABĖGO NUO TĖVŲ 13 
METŲ VAIKAS.

Velykų švenčių metu iš 
Alytaus nuo tėvu . pabėgo 
buvęs gimnazijos mokinys, 
13 metų Kiželevičius. , . . . .

Pabėgimo priežastis, kaip ligos (Posteurellosis eum- 
spėjama, per didelis nuoty- .....
kių romanų prisiskaitymas.

colorum). Miškų departa- 
imentas, norėdamas užkirsti 

-v r kelią šiai ligai plėstis, įsakė
TEISĖJO žmona NUTEISTA Rdškų administracijai ras- 

KALĖJIMAN.

Štai kaip išrodo ta New Ybr- 
ko teisėjo žmona, Mrs. Elma 
Lauer, kuri už šmugelį buvo nu 
teista 3 mėnesiams kalėjimo ir 
užmokėti $2,500 pabaudos. Ji 
važinėdavosi į Paryžių ir atgal 
ir įšmugeliuodavo visokių brang 
menų.

tus pastipusius kiškius už
kasti į žemę iki 2 metrų gi
lumoj arba sudeginti.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilpti) 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paš-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
a dm In 1st racl Jon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numerį * nespėjama patai-

Norint, kad garsinimas nesusi* 
trukdyti), sykiu su pagarsinimu

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

Už pajleškojlmus darbininkų, par- 
davimus ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žodį. Starnbes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

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

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

“KELEIVIS," 253 DROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

žiemą miegodavo.
Prie vagysčių neprisipažį

sta. Perduotas Alytaus poli
cijai.

UŽPULDINĖJA MO
TERIS.

Tauragėje gyvena žino- 
> silpna

protis, visų vadinamas Ra- 
polkiu, nors jo tikroji pa
vardė L. Kacas. Rapolkis 
šiaip niekam nepavojingas, 
tik vakarais dažnai gatvėse 

1 -j-i praeinančias 
| vienas moteris. Prieš kurį 
I laiką, gyventojams padavus 
kolektyvų skundą policijai, 
Rapolikis buvo išgabentas j

ŽMONĖS PAKELIAIS 
MIEGA, O ARKLIAI 

ILSISI.
Apie garsiojo “Pondelio” 

turgus vienas Lietuvos laik
raštis rašo, kad—

Antradieniais (turgadie
niais), vakare grįžtant 
iš Pandėlio pakelėmis tenka 
rasti daug miegančių žmo
nių, ypač prie Suveizdžių ir 
Aukštadvario atžalynų. Mat 
pavasarį arkliai pavargsta, 
o giituoklįai juos bepliek- 
dami užminga.

PAŽANGUS SĄVAlTRAsTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

Pažinkite Pietų Amerikos 
gyvenimą, “i
Lietuvių Balsų. 

“A. I
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

„ __ 5 lietuvių
išsirašydami “Argentinos 

Adresas:

puldinėja moteris.

MAŽEIKIUOSE STEIGS 
SPAUSTUVĘ.

Mažeikiai būdami nema
žas apskrities miestas iki 
šiol neturėjo spaustuvės. 
Kiek teko patirti čion viena 
spaustuvė atsikelia ir mano 
vietoje leisti perijodinį laik
raštį.
ŽODYNĖLIS”

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS IR 
ANGLIŠK AI-LIETUVIŠK AS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nė:a. Gauna
mas “Keleivy.” ,

NAUJA VAISTŲ KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

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

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

Povilas Juška, 46 m. 
amž., daug kartų buvo tei
siamas ir baudžiamas. Įsiti
kinęs, jog Lietuvoj jam 
“dirbti” nesiseka, per žalią
ją sieną išdrožė Vokietijon. 
Šių metų sausio 2d., būda
mas Eitkūnų mieste, prie 
vienos krautuvės pastebėjo 
pastatytą dviratį. Pagunda 
buvo tokia didelė, jog neiš
turėjo ir dviratį nudžiovė. 
Grįžo į Lietuvą jau ne vie
nus, bet su dviračiu. Bet kai 
tik į Lietuvą, — tuoj polici
ja. Ir stovi dabar vyras prie 
kaltinamųjų stalo, apgaile
staudamas savo nelaimingą 
grįžimą, o prie kito stalo — 
Vokieti jos pilietis, kuris, 
gal but, džiaugiasi turėjęs 
laimės pamatyti Lietuvą ir 
skaniai bei sočiai paviešėti. 
Teismas Jušką nubaudžia 3 
metais s. d. kalėjimo.

Pereitų metų birželio 29 
d., apie 2 vai., Petras Veri- 
dovas važiavo su ledais pro 
Kybarčiukų kaimą. Jį susi
stabdė būrys vaikų ir prašė 
duoti ledų. Pinigų jie netu
rėjo, tai Veridovas ledų ne
davė. Tuo kart iš pasilinks
minimo ėjo Otto Petraitis, 
18 m. amž., Nikalojus Iva
novas, 18 m. amž., Vladas 
Ivanovas, 20 m. amž. ir Ro
bertas Rosas, 24 m. amž. Jie 
visi kartu puolė Veridovą ir 
ėmė mušti. Bemušdami su

daužė Veridovo kairiojo šo
no tretįjį šonkaulį, tuo pa
dalydami sunkų kūno suža
lojimą.

Teismas mušeikas nubau
dė įvairiomis bausmėmis.

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 tuojauš'uišisąkyti. (Adv.)
KUNIGŲ CELIBATAS.

—Išaiškinta kunigų ! bepatystės is- 
puolimas. šių knygą turėtu perskai- 
torija, pasekmės ir 'jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterįs. 
dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D.t sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia...............25c.

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 vertingų 
dovanų.

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

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

1i
R!
3

g

H

■
i

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS IR BALADOS
SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšlų 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 tir«iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad- • 
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Višta Pasisavino Šuniukus.

Vietinės Žinios
SMAGUS BUVO BIZNIE- Draugas Pinkevičius pa- 
RIU IR PROFESIONALU pasakojo labai įdomių da- 

BANKETAS. ‘ , !yk^ aP^ “Brockerto” ben- 
i drove. Sako, pradžia buvo 
nelengva. Bet buvo apgalė
tos visos kliūtys ir šiandien 
“Brockerto” bravoras pa
daro jau už $3,060,000 a- 
laus per metus. Supranta
ma, sako jisai, už tris milio- 
nus dolerių alaus neišgertų 
visos Naujos Anglijos lietu
viai. Bet jį geria ir ameri
konai. Taigi reikėjo prasi
skinti lietuvių bendrovei ke- 
'ią į amerikiečių tarpą. Ir 
las padaryta'nežiurint labai 
aštrios kompeticijos.

Šitas faktas parodo, kaa 
lietuvių gaminamas alus tu
ri but geresnis, negu kitų, 
nes kitaip jis neturėtų pasi
sekimo amerikiečių tarpe.

Brockerto bravoras Wor- 
cestery esąs įtaisytas labai 
moderniškai, supirkti vė
liausių išradimų aparatai, ir 
jo prezidentas Pinkevičius 
kvietė bostoniečius nuva
žiuoti tos įmonės pasižiūrė
ti. Sako, galit atvažiuoti kad 
ir 100 ar 200 žmonių iš kar
to. “Brockertas” visus pri
imsiąs ir pavaišinsiąs tikrai 
lietuvišku svetingumu.

St.

Lietuviškoji Brockerto 
alaus bendrovė daro 

$3,000,000 biznį.
Pereitą nedėldimį 

Omer Salėj buvo surengtas
pirmutinis biznierių ir pro- 
fesijonalų bankietas, kurio 
tikslas buvo visų pirma ge
riau susipažinti vieniems su 
kitais, o paskui pasitarti, ar 
nevertėtų įsteigti kokią nors 
pastovią lietuvių verslinin
kų ir profesijonalų organi
zaciją.

Šitokia mintis išėjo, ro
dos, iš dviejų lietuviškų 
alaus daryklų, “Cremo” ir 
“Brockerto.” Bankete daly
vavo ir jų atstovai, p. J. 
Skritulskas iš New Britaino 
nuo “Cremo,” o p. Pinkevi
čius iš Worcesterio nuo 
“Brockerto.”

Bankietui suruošti buvo 
susidaręs tam tikras komi
tetas iš vietinių veikėjų. Jį 
sudarė James Smigias, Vin
cas Baliukonis, Walter Mar
cinkus, Andrius Strakaus- 
kas ir Roy M. Sidney (Ži- 
džiunas), kuriems labai 
daug padėjo šios moterys: 
p. Ulevičienė, p. Strakaus- 
kiėnė, p. Smiglienė, p. Sa
vickienė Ir p. Baliukonienė.

Nors bankietas nebuvo 
skelbiamas, tačiau publikos 
prisirinko tiek, kad truputį 
pavėlavusiems jau nebuvo 
svetainėj vietų. Publika bu
vo graži. Vakarienė taip pat 
puikiai buvo pagaminta. 
Kiekvienam svečiui buvo 
patiekta pusė keptos- vištos 
su visokiais priedais. Gerti 
taip pat buvo daugiau negu 
kas nors galėjo išgerti. A- 
laus buvo bonkomis ir bač
komis —- visas iš Brockerto 
bravoro.

Bankieto toastmastėriu 
buvo p. S. M inkus. Kalbėjo 
visi bankieto rengėjai, pas
kui svečiai. Ignas Kubiliū
nas savo komiškomis daino- 
nomis pridarė publikai 
daug gardaus juoko.

Dėl vietos stokos čia ne
galime visų kalbų paduoti, 
bet pp. Skritulsko ir Pinke- 
vičiaus papasakotus daly
kus reikia paminėti nors 
trumpai, nes jie įdomus. Jie 
parodo, kad ir lietuvis gali 
prasiskinti sau kelią į stam
besnį biznį Amerikoje.

Jonas Skritulskas, jau ne
bejaunas “Cremo” alaus 
bendrovės prezidentas, sa
kosi atvykęs Amerikon iš 
Lietuvos da 1880 metais. 
Ateiviai iš Lietuvos tais lai
kais važiuodavo daugiausia 
į anglių kasyklas dirbti, kur 
nereikia nei kalbos žinoti, 
nei amato mokėti. Taigi ir 
Jonas Skritulskas pradėjęs 
savo karijerą Shenandoah’- 
rio mainose. Bet darbas ka
syklose sunkus ir pavojin
gas, todėl drąsesnieji lietu
viai, pasidarę kiek pinigų, 
pamesdavę kasyklas ir mė
gindavę imtis verslo. Pasi
žiūrėjęs į tokius drąsuolius, 
p. Skritulskas irgi nutaręs 
užsidėti biznį. Atvažiavęs į 
New Britain, Conn., jis už
sidėjo, rodos, aludę. Bet 
perkant alų iš svetimų kom
panijų, daug pelno tekdavo 
atiduoti joms. Todėl buvo 
sugalvota steigti savo alaus 
bravorą, kuris pradėjo da
ryti “Cremo” vardo alų.

Paskutiniais laikais nutar
ta įsteigti ir kitą bravorą. 
Vieta jam pasirinkta Wor- 
cestery, Massachusetts vals
tijoj. Tam tikslui sudaryta 
atskira bendrovė, kuri da
bar yra žinoma kaip Bro
ckert Brewing Co. Jos pre
zidentu yra p. Pinkevičius, 
jaunas ir sumanus biznie
rius, pirma dirbęs prie 
“Cremo’ bendrovės, 
Britainc,

Motina išgelbėjo iš lieps
nų 4 vaikus.

Pereito nedėldienio naktį 
Bickerstaffų namuose, West 
Roxburyje, kilo gaisras. Kai 
šeimininkai pabudo, namas 
jau liepsnavo. Motina nieko 
nelaukdama puolė per ugnį 
į tą kambarį, kur miegojo 4 
■vaikai. Ji visus juos išnešė 
ant stogo ir numetė nuo ant
ro aukšto žemyn, kur juos 
sugaudė rankomis tėvas. 
Bet numetus paskutinį kū
dikį ji nušoko ir pati nuo 
stogo, labai sunkiai susi- 
žeisdama.

Šalnos pridarė daug bledies 
sodams.

Bostono apylinkėj pasku
tinėmis dienomis buvo labai 
šaltas oras ir naktimis šal
nos pridarė daug blėdies so
dams ir daržams. Daugiau
sia sodų sugadinta Lexing- 
tono ir Concordo apylinkė
se. Per kelis rytmečius iš ei
lės buvo užšalęs vanduo po 
nakties.

PETRO BIČIŪNO PADĖ
KOS LAIŠKAS.

Gerbiamoji “^Keleivio” 
Redakcija! Leiskite man 
padėkoti savo draugams. 
Visų pirma dėkoju “Kelei
viu” redakcijai už aprašy
mą mano nelaimės. Paskui 
dėkoju pusbroliui Jonui Bi
čiūnui ir jo šeimynai iš 
Brooklyno už laišką ir sura
minimą manęs nelaimės va
landoje. Taipgi dėkoju Ka
zimierui Naujokaičiui ir jo 
žmonai, o taipgi ir Maino- 
niui su žmona, kurie rūpi
nosi mano nelaimės valan
doje. Bendrai, 
siems 
gėms, 
goninėj ir namie lanko. Aš 
nesitikėjau, kad aš turiu 
tiek gerų prietelių. Aš išbu
vau ligoninėj 5 savaites ir 
turėjau dvi operacijas. Da
bar esu parvežtas namo, bet 
atsitiko kita nelaimė. Anot 
žmonių pasakos, ką Dievas 
myli, tam ir kryželį duoda. 
Taij) ir man. Da pats iš lo
vos neatsikėliau, kaip išve
žė mano žmoną ligoninėn. 
Jai taip pat reikėjo daryt 
operaciją. Tai dabar abudu 
gulim ligoniai. Gal mažai 
kam tokia nelaimė pasitai
ko.

Taigi labai ačiū drau
gams ir draugėms, kurie at
eina nors aplankyti mus.

Petras Bičiūnas, 
1226 Washington st., 

Norwood, Mass.

dėkoju vi- 
draugams ir drau- 
kurie mane lankė li-

J 
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į i r, 
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štai višta prisijunkė mašus šuniukus ir šildo juos po savo 
sparnais, turbut manydama, kad tai jos vaikai. Ji priguli 
farmeriui Ashcraftuį kuris gyvena netoli nuo Scherer- 
villės, Ind.

Mergina iššoko per langą.
Roxburyje pereitą nedėl- 

dienį iššoko per langą iš an
tro aukšto Laura Nicker- 
son’aitė, 16 metų amžiaus 
mergaitė. Ji nukrito'20 pė
dų žemyn ant cementinio 
šaligatvio ir sunkiai susižei
dė. Visa to priežastis buvo 
ta, kad tą mergaitę pametė 
vaikinas, su kuriuo ji mylė
josi.

PIRMAS IŠVAŽIAVIMAS.
GEGUŽĖS 21, nedėlioję L. D. 

Draugijos 2-ras apskritys ren
gia puikų išvažiavimą, ant J. 
Bartulio farmos, prie Nashua 
Road, (imt Route 4), West Bil
lerica, Mass. Visus, svečius kvie
čiame atvažiuoti kiek galint 
anksčiau, nes norim turėt tikrai 
smagų laiką. Grieš Longino 
Buinio, jaunuolio, orkestrą ir 
bus visokių kitų pasilinksmini
mų. Duosim keturias dovanas: 
1-mą—dvi gyvas afrikoniškas 
vištas (Guinea hens), 2-ra— 
kvorta degtinės; 3-čia—lietuvi
škas suris ir 4-ta dėžė saldai
nių, ir galėsite laimėt vieną iš 
tų dovanų tik už 15c. Kitos įžan
gos nebus. Kurie norite važiuot 
su busu užsiregistruokite pas 
F. Ramanauską Cambi idge'aus 
Lietuvių Kliube ne vėliaus, kaip 
gegužės 20-tą. Busas išeis nuo 
štašių svetainės, 163 Harvard 
st., 1 vai. po pietų.

Kelrodis: Iš Bostono ir Wor
cesterio reikia važiuot iki Bed
ford, o iš ten 4'i mylios No. 4 
keliu, iki pikniko vietos. Iš Lo- 
wellio tuo pačiu keliu apie 8 my
lios. Nuoširdžiai kviečia.

Rengimo Komitetas.

Bostono policija suėmė 9 
čigonus, kurie vienam pi
liečiui pavogė $2,200.

Atvežė $20,000,000 vertės ^Kubiliuno Radio Programa.1
Kinijos pinigų. I Gegužės 21, nedėlioję, iš |

Pereitą savaitę į Bostoną stoties WMEX 1500 k. pra- 
atėjo Amerikos garlaivis sidės 10:45 ryto. Programą 
“President Garfield,” kuris pildys Jaunuolių kvartetas | 
atvežė 500 tonų sidabrinių “M: m ice and his Tahitian 
Kinijos pinigų. Jie yra su- . Four” orkestrą; Ignas Nu
krauti į tam tikras dėžes ir bilii nas, Elena Žukauskai- 
verti $20,000,000 Amerikos , tė ii Olga Šukiutė. 
pinigais. Kiniečiai išnešė ---------------

; visą šitą sidabrą ant savo .......
pečių iš franeuzų Indo-Ki- riu 707A Columbia rd., pe- 

Inijos, bijodamiesi kad jie reita nedėldienį bomai api- 
;nepatektų į japonų rankas, plėšė bolinės t... 1.

■ Rulbicco. Jie atėmė iš jo 42 
doleriu.

j 11V J J d lt IX L U4 Į I dlllXdo*

Šitas sidabras bus sukrau-
, tas kiniečių banke San 
Franciscoj.

Charles upėj buvo rastas 
brokerio O’Brieno lavonas. 
O’Brienas prapuolė da 30 
kovo.

ĮVERTINKITE 
SAVO VAIKUS. 
šiame jų gyvenimo laikotar

py, vaikai nori suprasti, kad jie 
yra ką nors verti. Geriausias 
būdas paskatinti ir įvertinti jū
sų sūnų ar dukterį, duodant 
jiems kokią nors dovaną, kurią 
jie galėtų ilgai atsiminti ir įver
tinti. Geriausia tokių dovanų 
yra tai gražus ir geras rankinis 
laikrodėlis. Roland Ketvirčio ir 
Kompanijos krautuvėje, 322 
Broadway. So. Bostone, jus gali
te gauti ir pasirinkti rankinį

Apiplėšė restoraną.
Washingtono ir West 

Newtono gatvių kertėj pe
reito nedėldienio naktį 4 
banditai užpuolė restoraną 
ir išplėšė iš kasos $400. Res- laikrodėlį vėliausios mados,?gel- 
torane buvo 12 žmonių Už-'tono aukso dengta. Galite gauti 
puolimo metu, bei. plėšikai I geriausių išdirbysčių laikrodė- 
įgrasino visiems Sėdėt vie- lių Ketvirčio krautuvėje, kaip 
tose ir nesijudint, “nes ki- tai: Bulovą, Gruen, Waltham, 
taip...” [Elgin, Hamilton. Kainos tikrai

Kai banditai pabėgo su žemos, ir jus galite mokėti už 
pinigais automobiliumi, tuoj juos labai mažomis dalimis. Už- 
buvo duota žinia policijai, ■ eikite į Roland Ketvirčio ir 
Policijos mašina atsivijo kompanijos krautuvę, po num. 
plėšikus į Dorchesterį ir 6 .322 Broadway, So. Bostone 
kartus juos Šovė, bet apie Šiandien arba bile dieną ir va- 
Upham’s Cornerį jie dingo, karais iki 8:30 valandos, ir pa- 

---- ' sižiurėkite, kas butų tinkamiaų- 
Mattapane buvo suimtos sia. Reikalui esant, galit pa- 

3 jaunos mergaitės, kurios,šaukt telefonu: SOU 1649. 
prisipažino išplešusios daugi 
namų.----------------------------- ,

Šį antradienį po pietų 
Massachusetts General Hos- 
pitalyje buvo kilęs gaisras.

GREITAS '
PATOGUS

TIKRAS
piiaiyje ouvo Kilęs gaisras, pi • , •
bet greitai buvo užgesintas. | Važiuokit tieV31t0riU 1

Pereitą savaitę Bostono j SUFFOLK D0WNS\ 
orą buvo užtemdęs vėjo at-1 
neštas dulkių debesys iš Co- Nėr Trafiko, Nepavėluosit 
lorados valstijos.

Dorchesteryje, po nume-

bolinės savininką

Musu Oba'sis—TEISINGUMAS!
QUALITY
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom ra’-andus ant užsakymų 

Seni s Sutaisom, Užtraukiant Nauja 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai gere-ni už naujus. Visa 
dari a gvarantuojam. Kaina pigi 
Duodant nutnokėjimais. Rakandus 
painiam ir pristatom į bile vieta Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton 7718

A AI. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablcnai taisau viską Pr,c Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą 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,

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 

Movers)
Perkraustom 

čia pat ir į to; 
limas vietas.

Saugi priežinra, kaina pi įeinama. 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY
FLORIST
Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių. 

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 AV. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
HES. 251 CHESTNUT AVE.

Jamaica Plain. Mai*.
Qr*. T*1! In»nairn h*28-M.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomi. ir šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kimo Inman «t. arti Central ik*.

CAMBRIDGE. MASS

Telefonai 11114
MEDICINOS DAKTARĄ8

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

nuo ? iki 8 vakare.
l»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKV6R0) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Vyriškų ir Moteriškų 
Kraujo ir Odos, 
nuo 10 iki 12 dienų.
4, nuo 7 iki 8 vakare

Specialistas
Ligų, taipgi

Valandos:
nuo 2 iki
180 HUNTINGTON AVE.,

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4S7O. x

|Tel. 28624 Gyv. 31132 1

I Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
I Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
j tnu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
i zaminuoju ir priskiriu akiniu.
] 114 Summer Street,

LAWRENCE, MASS.

5,
9.
12

DR. G. L. KILL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

ALE Išcgzatninuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PASAK ARMS, O. D.

447 Broadway, So. Borton, Mus. Į

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies l’EN’TŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMB1NGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležie*. SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių 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

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

kainuoja brangiau
pagamini

dėlto kad jo darbas kainuoja 
brangiau • medegos sunaudojama 
daugiau • ir gerumas medegos
nepervirsmamas

bet jus brangiau nemokate

IŠ KRANO
BONKOMIS ° 12

• PARODYK Į KRANĄ.
ANCŲ IR PILNOM KVORTOM

Ai,

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC., BOSTON, MASS., BREWERS SINCE 1870

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON,'MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south •
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe KapoČiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta.’
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth SL»


