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Jersey City Majoras Hague Maskva Atmete
Sumuštas Kovoj su CIO

Lietuvos Socialdemokra
tai Reikalauja AmnestijosGabenami atgal, jie buvo 

nusistatę nusižudyti.
Pereitą sąvaitę iš Ham

burgo atėjo į Kubos uostą 
Havaną vokiečių garlaivis 
“St. Louis” su 937 žydais. 
Trysdešimts jų Kuba įsilei-

Anglijos Planą
VYR. TRIBUNOLAS PRI-[bažnyčia. Kadangi Kansų 

PAŽINO MITINGŲ IR
ŽODŽIO LAISVĘ.

Darbininkai gali laikyt susi
rinkimus ir platint literatū

rą be policijos leidimo.
Šį panedėlį Vyriausis Tei

smas Washingtone sudavė 
reakcijai triuškinantį smū
gį. Jis nusprendė, kad Jer
sey City majoras Hague sū 
savo policija ir kitais paka
likais neturi teisės trukdyti 
CIO unijos organizatoriams 
ruošti viešus mitingus, sa
kyti prakalbas arba skleisti 
literatūrą.

Hague su savo sėbrais 
buvo išleidęs Jersey City 
mieste įstatymą, kuris drau
dė laikyti susirinkimus be 
policijos leidimų, o pažan
giems žmonėms ir jų orga
nizacijoms policija tokių 
leidimų neduodavo. Kai 
CIO unijos organizatoriai 
mėgino daryt susirinkimus 
be leidimų, tai policija juos 
užpuldavo, rengėjus areš
tuodavo ir net sumušdavo.

Vyriausis Teismas dabar 
šitą fašistišką Hague’o įsta
tymą anuliavo. Jokio miesto 
valdžia negali leisti įbcat‘,*- 
mų, kurie laužytų Jungtinių 
Valstijų konstituciją, sako 
Vyriausis Tribunolas. Kon
stitucija visiems garantuoja 
žodžio ir susirinkimų lais
vę, ir CIO unija gali ruošti 
mitingus be miesto valdžios 
leidimo.

Jersey City Hitleriuko 
snukis dabar nutyso iki že
mės. New Yorko Civil Li
berties Union jau nutarė šį 
penktadienį suruošti jo mie- Be^Vynausis “^eTsmas" nu- 
ste didelj masini mitingą ir sprencjė, UJ.
•1? V1^ai nesiklaus- įejSę kainas kontroliuoti ir navęs karas.
‘11 nic /-IriKoi’ 011 I . c .. . ] 1 --1?___

mišriai komisijai išspręsti ir 
nuo to laiko nieko daugiau 
apie tą kalną negirdėjom. 
Tik netikėtai pereitą sąvai
tę Tokijo laikraštis “Niši- 
Niši” gavo iš Seulo (Korė
jos sostinė) žinių, kad šio
mis dienomis tenai vėl įvy
kęs kruvinas susirėmimas. 
Šitos žinios sako, kad būrys 
rusų perėjęs Mandžiuko sie
ną ir įsiveržęs į Šintao pro
vinciją. Čia rusus tuoj pasi
tikę japonai ir prasidėjo ko
va, kuri tęsėsi nuo vidurdie
nio iki nusileido saulė. Pra
dėjus temti, rusai pasitrau- 
kę atgal, palikdami 6 savo

valstija sykį tą amendmen- 
jtą buvo jau atmetusi, bet po 
j 13 metų vėl jį balsavo ir pri
ėmė, tai Romos katalikų 
bažnyčios kunigai ir kiti 
vaikų vergijos palaikytojai 
apskundė ją Vyriausiajam 
Tribunolui, reikalaudami ši
tą jos balsavimą panaikinti 
kaip neteisėtą, nes jis prie
šingas pirmesniam jos nu
tarimui. Tribunolas nu
sprendė, kad legislature tu
ri pilną teisę vaikų darbo į- 
statymą užgirti, nežiūrint 
kad 13 metų atgal buvo jį 
atmetus. Tai buvo antras 
smūgis reakcininkams.

Trečias Vyriausiojo Teis
mo sprendimas liečia Roo
sevelto reformas. Jis pripa
žįsta, kad Agrikultūros De
partamentas turi teisę regu
liuoti pieno gamybą ir rin
ką, nustatant kainas, kurios 
turi but mokamos už pieną 
farmeriams ir kuriomis jis 
gali but parduodamas mies
tų gyventojams. Ačiū šitam 
nutarimui, Massachusetts ir 
New Yorko valstijos pieno 
gamintojai gaus tuos $3,- 
000,000, kuriuos pieno kom
panijos buvo sudėjusios į 
valdžios rankas, kaip skir-

Norl pritarimo užimti Pa- 1 
baltijo valstybes jų 

nesiklausius.
_____ __ _ _______ ____ Pereitą sąvaitę Sovietų
do, nes jie turėjo reikalingus užsienio komisaras Moloto- 
dokumentus, o likusių 907 vas pasakė savo parlamen- 
neįsileido, nes šie neturėjo te prakalbą, pareikšdamas, 
vizų. Laivas išstovėjo Hava- i kad Sovietų valdžia atmeta 
nos uoste 5 dienas ir išplau- ir veliausį Londono pasiuly- 
kė tik tada, kai Kubos vai- mą, kuriuo Rusija yra kvie- 
džia kategoriškai pareika- čiama dėtis į Anglijos- 
lavo, kad jis prasišalintų į Prancūzijos bloką prieš Ro- 
6 valandas, nes kitaip jį iš-1 mos-Berlyno ašį. Londonas 
vilksiąs iš uosto karo laivas, ir Paryžius ,tuo Molotovo 
Tarp žydų kilo ŪUU__ .
verksmas ir dejavimas. Adv. stebinti, 
Max Loepe kėsinosi ant lai
vo nusižudyt ir žydai tuo- 
jaus pradėjo kalbėti, kad 
reikia žudytis visiems, jeigu 
juos veš atgal į Hamburgą.

Hitleris Vėl ‘Apvalė’ 
Savo Armiją.

Buvę pašalinta 30 generolų, 
kurie priešinosi jo politikai.

“New York Times” prane
ša, kad šiomis dienomis iš

I Vokietijos armijos buvę pa
šalinta 30 vadovaujančių 
aukštų 
priešinosi Hitlerio politikai, 
galinčiai įvelti Vokietiją į 
karą dviejuose frontuose. 
Tarp pašalintųjų esąs ir gen. 
Fritz Loeb, kuris daugiau
sia prisidėjęs prie keturių 
metų plano pramonei orga
nizuoti karo reikalams. 
Taip pat esąs pašalintas ge
nerolas Stulpfnagei, vyriau- 
sis karo avicijos vadas; 
gen. Liebmann, karo akade
mijos komendantas; gen. 
Geyer, penktojo armijos 
korpuso komendantas, ir

karininkų, kurie

didžiausis pareiškimu buvo labai nu- 
’, o juo labiau, kad 

Molotovas davė suprasti, 
jog Sovietų Rusija ketina 
atnaujinti “prekybos dery- ___ ___ _ ,
bas” su Hitleriu. Šie jo žo- daug kitu žymiu militaristu. 
džiai susprogdė visas Lon-,

Kad jie nepradėtų žudytis, dono viltis. Tuo tarpu gi j MEKSIKOS DARBIN1N- 
laivo viršininkai paleido Berlyne jie padarė didelio KAI NORI PAIMT ALIE- 
kalbą, buk Amerikos vai- džiaugsmo. JAUS PRAMONĘ.

! Iš Molotovo kalbos buvo I ,. , ■ , „ , , .
New Yorką Cjeigu Kubos aišku, kad Rusija nepasitiki ninku tušaukė konfe- 

renciją pasitarti apie paė
mimą visiškon savo kontro
lei! aliejaus pramonės. Pir
ma tą pramonę kontroliavo 

I svetimi kapitalistai, bet 
i Meksikos valdžia juos išvi- 
I jo ir paėmė aliejaus indust
riją į savo rankas. Dabar 
darbininkai nutarė .prašyti, 
kad valdžia atiduotų tą pra
monę jiems, kaip ji atidavė 
gelžkeliečių unijai Meksi- 
geležinkelius.

laivo viršininkai i .
kalbą, buk Amerikos vai- džiaugsmo.
džia sutikusi įsileisti juos į Iš Molotovo kalbos buyo| 

valdžia neįsilei’sianti. Žydai Anglijos ir Francuzijos bur
tam patikėjo ir jų akys tuoj ' J 1 i""~
nušvito. Bet laivo viršinin
kai juos apgaudinėja. 
Washingtono valdžia nesu
tiko juos- įsileisti. Sakoma, 
kad laivas išėjo į jurą ir su 
stojo už 12 mylių nuo Ku
bos pakraščio, nes nacių 
valdžios jam esą įsakyta ne

tilsią virš esamų pienų kai-' Pa£Yežti žydų atgal.
nų, kurį buvo nustatęs fede- savaitę Kubos valdžia 
ralinis pieno administrate- teldo žydams išlipti ant vie- 
rius. Nenorėdamos tokios nos, sa\°s> k°l Jiems,bus su
kamos farmeriams mokėti, 
pieno kompanijos dėjo tą 
skirtumą į “escroe,” o tuo 
tarpu kreipėsi į Vyriausį 
Teismą, reikalaudamos pie
no administratoriaus pa
tvarkymą panaikinti kaip 
“priešingą konstitucijai.” 

šte didelį masinį mitingą ir ^ndV “kad valdžia "turi 

jis dabar su savo pjeno kompanijos turi mo- 
policija pamėgina musų su- kgti ūkininkams už pieną 
sirinkimą ardyti, pasakė kiek vajdžios patvarkyta, 
vienas sitos organizacijos • -
vadų.

CIO vadai jau tariasi 
traukti Hague’ą teisman ir 
reikalauti atlyginimo už se
niau išardytus jų susirinki
mus. Socialistų vadas Nor- 
ran Thomas taipgi sakosi 
skųsiąs Hague’ą, nes tas re
akcininkas ir jo keliatą mi
tingų suardė.

Nors Vyriausiojo Tribu
nolo sprendimas yra taiko
mas Jersey City miestui, jis 
yra lygiai svarbus visam 
kraštui, nes dabar juo gali
ma bus remtis visur.

Tai buvo trečias smūgis pel- 
nagrobiams. Ūkininkai da
bar džiaugiasi, kad jie gaus 
tuos 3 milionus dolerių, ku
rie iki šiol buvo pieno kom
panijų sumokėti, bet neiš
dalyti.

VENGRAI UŽDARĖ NA
CIŲ LAIKRAŠTĮ.

Iš Budapešto pranešama, 
kad vengrų valdžia tenai už
dariusi vengrų fašistų laik
raštį “Magyar Szo,” kuris 
atakuodavo Vengrijos prem-

rasta vieta kur nors kitur.

PRIE ČANGKUFENGO 
RUSAI VĖL SUSIKIRTO 

SU JAPONAIS.

žuaziniais diplomatais. An
glija nori, kad mes gintume 
jos draugus, sako Moloto
vas, bet ji nesutinka garan
tuoti pagalbą Suomijai, Es
tijai ir Latvijai.

Apie Lietuvą rusai ne
kalba, nes jos sienos nesusi
siekia su Rusija.

Šią sąvaitę Maskva pa
siuntė Londonui da vieną 
savo planą taikos blokui. 
Tas planas būtinai reikalau
ja apsaugos trims minėtoms 
Pabaltijo valstybėms. Jeigu 
vokiečiai pradės į tas vals
tybes veržtis ir grūmoti Ru
sijai, tai pastarajai bus rei-

Musu skaitytojai turbut kalinga tas valstybes užim- 
da nepamiršo, kaip Toli- ti nesijausiant jų sutikimo, 
muose Rytuose dėl Čangku- if Maskva nori, kad Anglija 
fengo kalno tarp rusų ir ja- pasižadėtų šitokį Rusijos 
ponų pernai buvo užlieps- žygį paremti.

. Ginčas dėl to Į ...........   . „
kalno vėliau buvo pavestas! RUMUNIJO,J IŠRINKTAS 
mišriai knmisiiai i.ŠRnrpstfi ir FAŠISTIŠKAS PAR-

LAMENTAS.
Pereitą sąvaitę Rumuni

joj buvo renkamas parla
mentas pagal Italijos fašis
tų tvarką. Rinkimuose daly
vavo tik penkta gyventojų 
dalis. Jie išrinko tik žemes-

AUTOMOBILIŲ STREI
KAS NESIBAIGIA.

Rašant šią žinią, 
kompanijos streikas da nė
ra pasibaigęs. Ši kompanija 
gamina automobilių lieme
nis, todėl ir automobilių fa
brikai negali dirbti. Perei
tos sąvaitės pabaigoj jau 
70,000 žmonių nedirbo dėl 
to streiko. Streikas kilo dėl 
to, kad Briggs kompanija 
atsisakė pasirašyti naują 
sutartį su darbininkų unija.

PETICIJA ĮTEIKTA MI- 
NISTERIŲ KABINETUI.

Siūlo išteisinti visus tauti
ninkų diktatūrai nusikaltu

sius politinius kalinius 
ir emigrantus.

Lietu vos socialdemo
kratija yra se n i a u s i a 
musų tautos politinio gy
venimo srovė. Ji pirmutinė 
iškėlė Lietuvos nepriklau
somybės obalsį, pirmutinė 
stojo į kovą prieš caro val
džią ir paaukojo ant Lietu
vos laisvės aukuro ne vieną 
gyvybę.

Nežiūrint to, daugybė 
Lietuvos socialdemokratų 
šiandien sėdi kalėjimuose, 
arba vargsta užsieny kaip 
politiniai emigrantai. Jie 
niekuo nėra nusidėję nei 
Lietuvos respublikai, nei vi
suomenei. Jie buvo suimti 
arba turėjo pasišalinti į už
sienį vien dėl to, kad buvo 
priešingi tautininkų parti
jos diktatūrai ir gynė pilie
tines Lietuvos žmonių tei
ses.

Bet dabar tautininkų dik
tatūra dalinai jau prašalin
ta. Lietuvoje susidarė jau 
nauja, pusiau koalicinė val
džia. Todėl grupė social
demokratų dabar įteikė vy
riausybei raštą, siūlydama 
paleisti visus politinius kali
nius ir leisti sugrįžti iš už
sienio visiems politiniams 
emigrantams, kurie valsty- 

Briggs bei nėra niekuo nusikaltę.
Tas raštas skamba taip:
“Gyvename tragingą lai

kotarpį. Nepaprastai skau
džius smūgius teko pakelti 
Lietuvos kraštui. Esant da
bartinei tarptautinei situaci
jai, pačiai Lietuvos nepri
klausomybei gresia rimti 
pavojai.

“Į klausimą kas daryti, 
visai teisingai atsakoma: 
reikalinga kuogreičiausiai 
suburti visų Lietuvos pilie
čių jėgas gręsiančiam pavo-

Prof. A. Čepinskis, 
Prof. P. Mažylis, 
Adv. ■

Asmenims, 
koma ši amnestija, 
šiušieji reikalauja 
visą jų konfiskuotą 
jeigu šis turtas jau 
tas kitiems, tai atlyginti už 
jį pilnai.

Amnestija netaikoma tik 
tokiems politiniams nusikal
tėliams, kurie yra nusikaltę 
dirbdami svetimų valstybių 
naudai, vadinasi, Lietuvos 
išdavikams. Bet tokiu Lie
tuvos kalėjimuose dabar,' 
tuibut, ir nėra, nes visus Vo
kietijos ir Lenkijos šnipus, 
kurie buvo nuteisci, Smeto
na senai jau paleido. Kalė
jimuose sėdi tiktai tie, kurie 
kovojo už Lietuvos žmonių 
laisvę, už demokratiją. Tie. 
žinoma, turi but kuo grei
čiausia paleisti.

K. Venclauskas.
kuriems tai- 

pasira- 
grąžinti 
turtą, o 
perleis-

, • ta . i -i •• IX L | J CX111\ U l d 1111 VJ o d V \J

Taigi B®t tuo pačiu laiku J1|]aVonus ir “daug užmuštuju 
— 2___ - icbn n rl i rl d 1o nnnro ir YYlir\_jis yra begalo didelis laimė- iškėlė didelę puotą ir nuo- 

jimas darbininkų organiza
cijoms, o didelis smūgis vi
siems juodašimčiams ir re
akcininkams, kurie “ameri- 
konizmo” vardan norėtų už
gniaužti visus pažangiųjų 
darbininkų susirinkimus, 

uždaryki jiems burnas ir už
drausti platinti darbininkiš
ką literatūrą.

Be to, Vyriausis Tribuno
las šį panedėlį padarė ir du 
kitu didelės reikšmės spren
dimu. Vienas jų yra tas, 
kad 1924 metais Kongi'eso 
pasiūlytas konstitucijos

širdžiai vaišino atvykusį iš 
Vokietijos Hitlerio agentą 
Wilhelmą Fricką.

nusinešdami su savim.

PALESTINOJ DIDELI 
' SUMIŠIMAI.

Žinios sako, kad “šventoj jui atremti.
žemėj” vėl liejasi žmonių “Kad tai nebūtų vien tuš'

nijį parlamento butą. Sena-'kraujas. Arabai atakuoja ti žodžiai, reikalinga užmir- 
to žmonės nerenka. Pusę žydus, žydai puola arabus, 
senatorių paskiria gildijų'o anglai tvarką darydami 
arba korporacijų vadai, o šaudo ir vienus ir kitus. Pe- 
kita pusę skiria karalius. ! reitą penktadienį Jeruzalėj

F ar merių Pajamos 
Sumažėjo.

Washingtono agrikultū
ros biuras praneša, kad pe
reitais metais farmerių pa
jamos buvo $1,130,000,000 
mažesnės, negu 1937 me
tais. Bet sunkiausi farme- 
riams laikai buvo paskuti
niais Hooverio metais.

Štai kelių metų palygini
mas:

1929 metais Amerikos 
farmeriai pardavė visokių 
produktu už $12,791,000.- 
000.

1932 metais, kuomet Hoo- 
veris baigė prezidentauti, 
farmerių pajamos nukrito 
net iki $5,562,000,000.

Roosevelto administracija 
tuoj pradėjo teikti taime
riams visokių palengvini
mų, ir jų pajamos 1937 me
tais pašoko jau iki $10,350,- 
000,000.

Bet pernai žemės ūkio 
produktai atpigo, todėl far
meriai ir vėl paėmė truputį 
mažiau, būtent — $9,220,- 
000,000.

šti senas sąskaitas ir sti bu- 
busio politinio rėžimo prie
šais — su politiniais 
niais ir emigrantais, 
ne vienas kankinasi 
metus kalėjimuose 
skursta svetimuose kraštuo
se ir negali šiuo rimtu ir at
sakingų momentu atiduoti 
visas savo jęgas kraštui 
ginti.

“Suteikimas tuojau nebe- 
atidėliojant pilnos amnesti
jos politiniams kaliniams 
bei emigrantams bus ryškus 
įrodymas, kad ne vien žo
džiais, bet ir faktiškai eina
ma prie visų krašto jėgų su
būrimo. Tas padidins kraš
to atsparumą ir sustiprins 
kovotojų už Lietuvos nepri
klausomybę eiles.

“Todėl mes, žemiau pasi
rašiusieji, prašome Tamstą, 
pone Ministeri, dėti visų pa-

MARTINO UNIJA GRĮŽ
TA PRIE ADF.

Homero Martino vado
vaujamoji automobilistų li
nijos frakcija pereitą sąvai
tę nutarė 66,768 balsais 
prieš 3,370 grįžti atgal pri? 
Amerikos Darbo Federaci
jos. Pirma ji prigulėjo 
prie CIO.

kali- 
kurių 
ilgus 
arba

3buvo užmušti 4 kareiviai, 
žydai ir 6 arabai.SOVIETŲ RUSIJA TURI 

170,467,180 ŽMONIŲ.
Iš Maškvos pranešama, 

kad šių metų sausio mėnesy 
padarytas gyventojų sura
šymas jau galutinai sutvar
kytas ir parodęs, kad šių 
metų pradžioje visoj Sovie
tų Sąjungoj buvo 170,467,- 
186 gyventojai. Tai esą 23,- 
500,000 daugiau negu 1926 
metais buvo.

NUSKENDO ANGLŲ 
SUBMARINA SU 90 

ŽMONIŲ.
Da neiškelta Amerikos 

nuskendusi siSbmarina, o pe
reitą savaitę įvyko jau kita 
panaši nelaimė — Airijos 
pakrašty nuskendo Anglijos 
nardomas laivas. Ir ši nelai
mė yra didesnė, nes joje žu
vo 90 žmonių, tuo tarpu kai 
Amerikos submarine] pri
gėrė 26 jurininkai. Abidvi 
submarines buvo da naujos 
ir žuvo darant bandomuo
sius nardymus.

SPROGIMAS MOKYK
LOJ SUŽEIDĖ 57 VAI

KUS.
Barberton, Ohio. — Pe

reitą sąvaitę šio miesteli > 
mokykloj įvyko sprogimas, 
kuris sugriovė dvieju aukš
tų medini mokyklos triobesį 
ir sužeidė 57 vaikus ir kelias 
mokytojas. Trys iš jų mir
sią. Sprogimo priežastis bu
vęs gazas.

ITALAI STIPRINASI AL
BANIJOJ.

Užėmus italams Albani
ją, Mussolinis nusiuntė te
nai 30,000 ginkluotų fašis
tų. Dabar šita armija tapo 
padidinta jau iki 60,000 ita
lų. Francuzija tuo susirūpi
no ir nusiuntė Italijai pro
testą dėl šito stiprinimosi 
Graikijos pasieny.

KUHN IŠLEISTAS 
KAUCIJA.

..._ ____.....______ Pereitą sąvaitę rašėm,
[kad Pennsylvanijoj buvo 

Pereitą sąvaitę paskelbė, sugautas bėgant New Yor- 
kad ji nebeparduosianti Vo- ko nacių vadas Fritz Kuhn

DARBO PARTIJA ATME
TĖ BENDRĄ FRONTĄ.

Anglijos Darbo Partija 
metiniam savo suvažiavime 
pereitą sąvaitę atmetė su
manymą dėtis su komunis
tais ir liberalais į bendrą 
frontą. Už frontą paduota 
248,000 balsų, o prieš — 
2,360,000.1   i
BRAZILIJA NEPARDUOS

PO

priedas, kuriuo draudžiama NACIAMS KAKAVOS,
mažamečių vaikų darbas ~ ”
dirbtuvėse, tebėra galioje ir 
valstija gali bet kada jį pri-

AMERIKA PARDAVĖ 
RUSIJAI UŽ $69,691,000.

Washingtono žiniomis, 
pereitais metais Sovietų Ru
sija importavo iš Jungtinių 
Valstijų visokių mašinų už 
$69,691,000, o savo produk
tų pardavė Jungtinėms Val
stijoms tik už $24,064,000. 
Mat, Rusija nedaug turi 
produktų, kurių Amerikai 
reikėtų. Rusija daugiausia vežė 1000 žydų slapta į Pa- 
parduoda į užsienį aliejaus, lestiną. Anglai žydus nuga-

PALESTINOS PAKRAŠ- . . . ,
TY SUČIUPO 1090 ŽYDŲ, stangų, kad tuojau butų pri-' ŠIĄ VASARĄ ANGLIJA
Pereitą sąvaitę anglų greit- 

laivis sučiupo Palestinos pa
krašty graikų laivą, kuris

, nau ji uvvvpui vi uv/oiuuii t v/ XX U UdLlU V dildo 1 I -XX. Lili 11,

. _ .. . kietijai savo kakavos (co- kurį policija kaltina apsivo-
imti, nors pirmiau butų at- coa) už popierines markes,rgus New Yorke. Dabar jis miško ir javu, o šitų dalyku beno į Haifos miestą ir pa- 

Prino eito wtohrmo G'LlcJ ______ ____ 1 - i-X d» r- r\ r\ * -T , • _ t r 1 v . . . . . *• .
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Pnes sit<i jst &t.vipą kurias galima vartoti tiktai yra paleistas už $5,000 už- Jungtinėse Valstijose yra leido, bet šita skaičių išskai-metusi. J
labai varosi Romos katalikų Vokietijoj perkant prekes, statą. 'net ir perdaug. tys iš žydų kvotos.

imtas ir paskelbtas amnesti- TURĖS JAU 800,000 VY- 
jos įstatymas.” RŲ ARMIJĄ.

Pasirašo šie asmenys:
Inž. St. Kairys,
Adv. L. Purėnienė,
Adv. O. Kairienė,
Prof. A. Purenąs,
K. Bielinis,

Anglija skubiai ginkluo
jasi ir stiprina savo armiją. 
Jei šios vasaros pabaigoje 
kiltų karas, tai ji turėsianti 
jau 800,000 ginkluotų vyrų 
armiją.
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3 APŽVALGA I
NACIAI UŽĖMĖ AUSTRI

JOS ARKIVYSKUPO 
RUMUS.

Pereitą sąvaitę vokiški 
naciai konfiskavo Austrijos 
kataliku arkivyskupo rū
mus Zalcburge. Jis buvo iš
vykęs i kokią ten dvasinin
kų konferenciją ir kai su- 
gryžo, rado savo rumus Hit
lerio smogikų užimtus. Visi 
baldai buvo jau išgabenti.

Zalcburgas (Salzburg) 
yra Austrijos miestas ir iki 
šiol tenai buvo Romos kata
likų tvirtovė. Bet naciams 
įsivyravus, popiežiaus kuni
gams pasibaigė laimingos 
dienos. Jau pereitą rudeni 
naciai tenai buvo Įtaisę de
monstraciją prieš arkivys
kupo minus ir daužydami 
langus šaukė: “Šalin Wai- 
tzą!”

Mėnuo atgal nacių val
džia nusiuntė jam praneši
mą, kad jis pasi j ieškotų sau 
vietos kitur, nes jo rūmai y- 
ra skaitomi valstybės nuo
savybė ir reikalingi nacių 
kariuomenei. Jis tuomet pa
rašė Hitleriui protestą. Vie
toj atsakymo, naciai dabar 
okupavo jo dvarą.

Popiežiaus agentai labai 
džiaugėsi, kuomet Hitlerio 
gaujos grobė socialdemo
kratų turtus ir degino jų 
knygas. Dabar ir jie to pa
ties susilaukė.

“POPIEŽIUS BINGO I.”
Vienas amerikiečių vei

kėjas, Clifton Norman Ho
ward, Tarptautinių Refor
mų Sąjungos prezidentas, 
pradėjo kovą prieš išnaudo
jimą tamsių žmonių katali
kų bažnyčiose visokiais 
gemblinimais. Ypač jisai 
smerkia Įsišaknėjusį Romos 
katalikų bažnyčiose “Bin
go.”

Savo sąjungos organe 
“Progress’e” jisai pažymi, 
kad kunigai netik nesigėdi
ja šito vargšų išnaudojimo, 
bet da didžiuojasi kad iš to 
gemblinimo padaro pinigų.

Pavyzddžiui, St. Mary 
Margaret katalikų bažny
čia Rochestery, kuri giriasi 
padariusi iš to gemblinimo 
popiežiui $65,000, pliekė 
“Bingo” net ir tą naktį, kuo
met popiežius Pijus XI gu
lėjo Į grabą paguldytas ir 
Romos katalikai verkė. Ji 
lošė “Bingo” ir naująjį po
piežių renkant. Todėl šitas 
reformatorius ir sako savo 
sąjungos laikrašty, jog pa
dorus žmonės, pasipiktinę 
šitais gemblinimais, prade
da jau siūlyt, kad naujas 
Romos katalikų bažnyčios 
popiežius butų perkrikšty
tas j “Popiežių Bingo I.”

Bet geriausia butų, kad 
vietoj kryžiaus, kunigai pa
statytų ant savo bažnyčių 
dideli “Bingo” ženklą.

KODĖL LIETUVOS HIM
NAS BE “DIEVO.”

“Argentinos Lietuvių 
Balsas” aiškina, kodėl Ku
dirka, rašydamas Lietuvos 
himną, nepaminėjo “Die
vo” vardo. Esą—

“Senovės Lietuva buvo di
delė ir galinga valstybė. Tada 
ji nežinojo jokios krikščiony
bės. Smurtu importuota krikš
čionybė Lietuvon sužlugdė lie
tuvių tautos vieningumą ir ga
lybę. Ir Didis Kudirka, parašy
damas Himną be žodžio ‘Die
vas,’ ragino Lietuvos sūnūs 
semti stiprybę iš tos praeities, 
kuri dar nebuvo pažeista reli
ginių sektantų gastrolėmis.”

“Dievas” pats savaimi, 
žinoma, nieko nereiškia; 
bet musų tautos progresui 
ir vienybei daug žalos pri
darė svetima Romos katali
kų bažnyčia ir jos klastingi 
agentai, kurie to “Dievo” 
garbei prismaugė lietuvių 
tautos dvasią ir kalbą. _

VELNIAS NENORI SU
TARTIES SU ANGLIJA.

Viena-akiu lordu valdo- 
ma Anglija visuomet žiurė
jo į Rusiją su panieka. Ru
sų tautos paniekai anglų 
poetas Kiplingas yra para
šęs net poemą apie “Meški
ną” (A bear that walks like 
a man). Anglija “susidrau
gavo” su Rusijos carais tik 
tuomet, kai pajuto sau pa
vojų iš suvienytos Vokieti
jos.

Bet carizmas Rusijoj žlu
go ir valdžios vairą paėmė 
bolševikai. Su caro despo
tizmu Anglijos lordai iš bė
dos da susikalbėdavo, bet 
paduoti ranką bolševikams Į 
—niekados!

Ir santikiai tarp Anglijos 
ir Rusijos tapo nutraukti 
ypač kai dabar jau Vokie
tija buvo sumušta ir Angli
jos lordams rusų talka pasi-1 
darė nebereikalinga. Net i 
Miuncheno konferenciją, 
kuri pereitą rudeni likvida
vo Čekoslovakijos valstybę, 
anglų Chamberlainas rusų 
neįsileido. “Su velniu Ang
lija nedarys jokių sutarčių,” 
tai plačiai pagarsėjęs Ang
lijos lordų posakis apie So
vietų Rusiją.

Bet dalykai greitai paki
tėjo ir Anglijos buržuazijai 
vėl pasidarė reikalinga Ru
sijos pagalba.. Tas pats 
Chambernainas atsiklaupęs 
prieš Maskvą maldauja: 
darykim sutartį ir gelbėkim 
viens kitą! Bet Maskva at
suko jam užpakalį.

Vadinasi, Anglija jau no
rėtų vienybės su “velniu,” 
bet dabar “velnias” jos ne-! 
nori.

TYSLIAVA ATS1METĘS 
NUO TAUTININKŲ.
Brooklyno fašistų orga

nas aimanuoja, kad jau ii 
•Juozas Tysliava atsukęs 
jiems nugarą. Girdi:

“Buvo čia (i Scrantoną) at
vykę automobilium pp. Jurge-, 
lionis ir Tysliava ir apsistojo, 
pas Valadką. Vėliaus važinėjo 
i Wilkes Barre ir apylinkėje. 
Kuriuo tikslu jie.'čia važinėjo 
ir ką darė, kol kas dar neteko 
sužinoti... Pernakvoję pas Va
ladką išvažiavo atgal j New 
Yorką.
“Tautinio nusistatymo scran- 

toniečiai veikėjai stebisi, kad 
p. Tysliava jau persimetė prie 
socialistų ir bendrai su jais 
‘skymavoja.’ Keista, kad bu
vęs tautininkų redaktorius 
taip greitai nuriedėjo į socia
listų stovyklą.”

Reikia pasakyti, kad nei 
adv. Jurgelionis, nei kun. 
Valadka prie socialistų visai 
nepriklauso, todėl p. Tys- 
liavos pasimatymas su jais 
da neparodo, kad jis butų 
jau “nuriedėjęs į socialistų 
stovyklą.”

Bet kad p. Tysliava pame
tė “Vienybės” tautininkus, 
tai visai galimas daiktas. 
Juk inteligentiškam žmogui 
jie negali but kompanija.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kar alius Susipažįsta Su Kanados Indi jonais.

Atvykus anądien Anglijos karaliui i Kanados miestelį Port Arthurą, jis buvo supažindin
tas su vietos indijonais. Šio vaizdelio priešaky matyt, kaip indijonka sveikinasi su Ang

lijos karabine.

KODĖL CHAMBERLAINAS PARDAVĖ 
ARABAMS ŽYDŲ TĖVYNĘ?

kė šaudyt streikuojančius 
automobilių darbininkus, 
pareiškė senato komisijai, 
kad toks įstatymas, kaip se
natoriaus La Folletto bilius, 
būtinai yra reikalingas.

Bet pamatysim, ar Kon
greso ponai norės už jį bal
suoti.MANO PASTABOS

Kipras Petrauskas įsira
šęs šaulių sąjungon pareiš
kė, kad jis esąs pasiryžęs už 
Lietuvą ir “gyvybę paau- 
kot.” Kai kas mano, kad tai 
labai daug reiškia. Bet Če
koslovakija turėjo 800,000 
ginkluotų vyrų, kurie buvo 
geriau išlavinti kovot, negu 
Kipras dainuot; be to da ji 
turėjo 2,000 lėktuvų ir ge
riausius pasauly armotų fab
rikus, o vis dėl to tas nieko 
nereiškė. Na, tai kiek gali 
reikšti Kipro Petrausko žo
džiai?

WPA darbininkai rengia
si žygiuoti į Washingtona ir 
reikalauti sau “teisės dirb
ti.” Ištikrujų gi tokią teisę 
jie turi ir niekas jos neati
ma. Bet jie neturi darbo. 
Taigi taip reikėtų ir sakyti: 
“norim darbo,” o ne “teisės 
dirbti.”

BILIUS PRIEŠ STAM
BAUS KAPITALO 

TERORĄ.
Senatorius La Follette 

kuris tyrinėjo fabrikantų 
vartojamą terorą prieš dar-. 
bininkų unijas ir streikus, 
dabar įnešė Jungtinių Vals-, 
tijų senatan įstatymo suma
nymą, kuriuo draudžiama 
darbdaviams laikyti priva
tines armijas, bombas, kul- j 
kasvaidžius ir kitokius gink- 
lūs streikams laužyti. Bilius! 
taip pat draudžia kapitalis
tams samdytis privatinę po
liciją ir šnipinėti darbinin
kų organizacijas.

Generalinis šalies proku
roras, Frank Murphey, ku
ris būdamas Michigano val
stijos gubernatorium atsisa-

KALBOS DALYKAI.
Suneš ar šunys?

Vienskaitoj mes šunį ra
šom šuo, o daugskaitoj — 
šunes.

Ar tikslinga tokia for
ma?

Man rodos, kad ne. Visų 
pirma, musų rašybos taisyk
lė reikalauja, kad tokių 
daiktavardžių galūnės var
dininko linksny butų rašo
mos ne su paprastąja e, bet 
su siaurąja ė. Pavyzdžiui: 
žmonės, apynės, žirklės, 
kurpės, ir tt. Jeigu parašysi
me tuos žodžius su paprasta 
e, tai bus jau visai kitokia 
jų prasmė. Pavyzdžiui: ma
no kurpės (kas) buvo senos, 
todėl aš nusipirkau naujas 
kurpes (ką).

Taigi aišku, kad mes lau
žom savo gramatiką, kuo
met šunų vardininką rašom 
su paprastąja e—šunes. Jei
gu jau norim šitą garsą var
toti, tai jis turėtų būti ne at
viras, bet siauras, būtent, ė 
su brūkšneliu.

Bet man rodos, kad ge
riausia butų rašyti šunys, 
taip kaip kiti panašus daik
tavardžiai rašomi. Pavyz
džiui: asmuo — asmenys; 
akmuo — akmenys; sesuo 
—seserys; metmuo — met
menys, ir tt.

reitajį laiką; o kalbant apie 
busimus dalykus, reikia var
toti ir busimąjį laiką.

---- r---
Tikras jovalas.

| Rodos, Lietuvos laikraš
čių kalba turėtų but mums, 
amerikiečiams, pavyzdis. 
Deja, taip nėra. Kartais 
skaitai žmogus Lietuvos lai
kraštį ir pikta darosi, kodėl 
jie tenai neišmoksta žmoniš
kiau rašyti. Štai, trumpa ži
nutė iš vieno kauniškio 
dienraščio:

“Telefono linijoj Biržai 
—Vabalninkas trumpo po
būdžio perkūnas sudaužė 
per 8 telefono stulpus.”

Ar čia ne jovalas? Juk 
daug žmoniškiau butų pasa
kius stačiai, kad tarp Biržų 
ir Vabalninko perkūnas su
daužė apie 8 telefono stul
pus. Kokiems galams čia 
reikalingas tas “trumpas 
perkūno pobūdis,” arba “te
lefono liniją Biržai—Va
balninkas?” Musų liaudis 
šitokios šuniškos kalbos ne
vartoja ir nelabai gali ją su
prasti. Užtai Lietuvos žmo
nės daug geriau mėgsta 
amerikiečių laikraščius, ne
gu savuosius. D-ras Yla.

FINANSAVĘS FAŠISTŲ PER

Apie tai, kad Anglija nu
tarė atiduoti ar parduoti 
Palestiną arabams, skau
džiai apvildama ir nu- 
skriausdama žydus, “Kelei
vis” jau rašė. Dabar prašo
me pasiskaityti, ką apie tai 
rašo amerikiečių žurnalistas 
Oswald Garrison Villard.

“Kuomet aš perskaičiau 
žinią,” sako jisai, “kad An-1 
glija nusileido Palestinos 
arabų smurtui ir išdavė (be
trayed) žydus, pareikšda
ma kad Palestinoje bus į- 

j steigta arabų valstybė, prieš 
mane atsistojo klausimas: 
ar yra Europoje da nors vie
na valdžia ar valdininkas, 

'pas kurį dar butų likę kiek 
nors garbės ir padorumo?

“Jeigu yra kada nors bu
vęs aiškus valstybės vyro 
pareiškimas, tai jis buvo pa
darytas Anglijos lordo Bal- 
fouro pasaulinio karo metu, 
prižadant žydams atstatyti 
jų tėvynę. Taigi dabar Ang
lijos politikos pakeitimas y- 
ra pasibiaurėtina veidmai
nystė, apgaulė, aiškus netei
singumas.

“Kaip visa tai atsitiko, 
kiekvienam gali but aišku. 
Chamberlainas nežinojo, 
kokiu budu patenkinti abi
dvi puses — arabus ir žy
dus. Tuo pačiu laiku jį labai 
erzino Hitlerio-Goebelso ve
dama tarp arabų propagan
da, kad Anglija ruošiasi už
krauti jiems žydų valdžią. 
Jis bijojo, kad arabai ne
pradėtų karo prieš anglus.

“Tiesa, nusiųstos tenai 
anglų spėkos laikinai ap
malšino partizanišką kovą 
tarp žydų ir arabų, bet 
Chamberlainas ir jo koloni
jų ministeris Malcolm Mc
Donald nei valandėlei ne
galėjo užmiršti, kad jeigu 
arabų opozicija išsivystytų 
į religinį karą prieš Angliją 
ir pasiektų Indiją, tai Ang
lijai butų labai sunku užlai- j 
kyti tenai pakankamą armi-

Iją ir kartu spirtis prieš Hit
lerį.

“Jeigu mes spręsime Pa
lestinos klausimą atsižvelg
dami į šitas aplinkybes, tai 
Chamberlaino politiką gal 
ir galėsime pateisinti. Nie
kas Anglijoj da nėra už- 
miršęsj kaip pereitą rudenį 

1 Hitleris buvo pasįkvietęs į 
Į savo partijos iškilmes Niu- 

i emberge arabų vadukus, 
kaip jis juos vaišino ir rodė 
Vokietijos militarizmo ga
lybę. Taip pat niekas da nė
ra pamiršęs, kaip Mussoli- 
nis kurstydavo arabus prieš 
Angliją, ir tik padarius An- 
glijos-Italijos sutartį priža
dėjo tą kurstymą sulaikyti. 
Taigi, Chamberlainui kito
kios išeities čia nesimatė, 
kaip tik pasiduoti prievar
tai.

“Tuo budu svajonės apie 
žydų Palestiną dingo. Žlu
go viskas, kas buvo jiems 
prižadėta Versaliuje ir ką 
jie patys iki šiol tenai sukū
rė. Per penkeris ateinančius 
metus dar 75,000 žydų Pa
lestinon bus įleista, o po 
penkerių metų imigracija 
jau bus uždaryta. Ir šimtai 
tūkstančių žydų, apiplėštų, 
apvogtų ir persekiojamų, 
neturės kur šiame pasauly 
pasidėti. Jei tai nėra anti
semitizmo triumfas, tai kas 
galėtų būti? Hitleris gali 
tuo labai džiaugtis, ir jis ga
li pamatuotai didžiuotis, 
kad šitą baisų smūgį žydų 
tautai suruošė jisai.

“Visi padorus žmonės tu
rėtų prieš tai protestuoti. Ir 
nežiūrint ką Chamberlainas 
daro, paprasti Anglijos 
žmonės protestuoja prieš 
tai, nes tai yra šlykščiausią 
išdavystė musų gyvenaman 
amžiuje.

“Kad nutrinti nuo Angli
jos šitą gėdą, Chamberlai
no valdžia turėtų dabar pa
sirūpinti surasti kitą vietą ir 

j įsteigti tenai žydams pabė
gėliams prieglaudą.”

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Amerikos “šimtaprocen
tiniai patriotai,” kurie iki 
šiol karštai rėmė kongres- 
mano Dieso komitetą 
“prieš - amerikoniškai veik
lai tirti,” dabar staiga pra
dėjo reikalauti, kad tas ko
mitetas butų panaikintas. 
Ar žinot kodėl? Ogi todėl, 
kad tas komitetas numas- 
kavo tuos patriotus ir paro
dė juos ruošiant fašistinį 
perversmą . Junginėse Val
stijose.

Žmonės kalba, kad lietu
vių jaunolių žurnalas 
“Voice” jau nebeišeisiąs 
daugiau. Mat| nėra pakan
kami skaitytojų. Gaila jaft- 
nuolių pastangų!

“Naujosios Gadynės” re
daktorių Stilsoną “Vilnis” 
vadina “judošiuku” ir 
“kailio mainytoju.” Na, ar 
tai gražu šitaip pravar
džiuotis? Juo labiau negra
žu taip kalbėti laikraščiui, 
kurio redakcijoj taip pat yra 
žmonių mainiusių savo gai
res po keliatą kartų.

Raudonas Pipiras.
PIRŠLYS SUVADŽ1OTOJAS.

Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILE. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ....................... 25c.

Pereinamas laikas vietoj 
busimojo.

Lietuvos laikraščiai šituo 
žvilgsniu aklai seka slavų 
paprotį. Ypač lenkų laikraš
čiai mėgsta vartoti pereina
mąjį laiką, kur reikėtų var
toti busimąjį arba jau perei
tąjį. Jeigu koks padūkėlis 
bus užmušęs žmogų, tai len
kų laikraštis neparašys kad 
užmušė, bet—užmuša: Sza- 
leniec zabija, ir tt. “Lietu
vos Žinios” irgi rašo: “Šian
dien susirenka prancūzų 
parlamentas ir svarbią kal
bą pasako Daladje.”

Tai yra labai gremėzdiš- . 
ka ir netikusi forma. Šitas 
sakinys turėtų skambėti 
taip: “Šiandien susirinks 
(ne susirenka) francuzų 
parlamentas ir Daladje pa
sakys (ne pasako) svarbią 
kalbą.”

Anglų kalboje šitoks lai
ko iškraipymas butų skaito- 1 
mas “negramotnumu.” Tie- 1 
sa, tūlais atvejais ir pas juos l 
leidžiama praeitį rašyti da- i 
barties laiku, kuomet nori- i 
ma ta praeitis ryškiau skai- 1 
tytojui pavąizduoti. Tokia ; 
forma pas juos vadinasi “is- : 
torinė dabartis” (historic > 
present). Bet ją galima var
toti tiktai su tinkama įvada. ’

Bet visuomet geriausia y- ' 
ra laikytis nuosakumo ir ra
šant apie praeitį vartoti pe- j

VERSMĄ SUV. VALSTIJOSE.

štai kaip išrodo tas New Yor- 
ko piniguočius, Dudley P. Gil
bert, kurį Dieso komitetas da
bar kaltina finansavus fašistų 
sąmokslą prieš prezidento Roo- 
sevelto valdžią. Pašauktas to 
komiteto į Washingtona pasi
aiškinti, jisai teisinosi rėmęs 
slaptą organizaciją tik tuo tik
slu, kad apsaugot Ameriką nuo 
“raudonos revoliucijos,” kuri 
turėjusi čia įvykti šią vasarą. 
Tokiu tikslu ir Ispanijoj fašis
tai sunaikino demokratinę res
publiką.

Viena “Keleivio” skaity
toja gavo nuo savo namiš
kių iš Lietuvos laišką, kur 
tarp kitko sakoma:

“Darbų nėra, o žmonių 
daug, nes iš Klaipėdos su
bėgo. Pavieniai žmonės ei
na dirbti vien tik už paval
gymą, bet kas vedęs ir turi 
šeimyną, tam tikras skur
das, nes eidamas pas ūki
ninką tarnauti negali dau
giau gauti kaip 300 litų (50 
dolerių), per metus, o pragy-; 
venti už tokią sumą per me
tus su šeimyna jokiu budu 
negalima. Nors musų laik
raščiai ir rašo, kad ukinin- 

Ikams trūksta darbininkų ir 
pataria bedarbiams eiti prie 

i žemės darbų, bet nepagal
voja, kad dirbdamas pas 
ūkininką žmogus su šeimy
na negali pragyventi, o pra
monėj darbų visai nėra. Jei
gu butų geresnė tvarka, gal 
žmonėm nebūtų taip sunku, 
bet tvarkos nėra. Pavyz
džiui, valstybė parduoda 
neapdirbtus miškus svetim
taučiams pirkliams, dau
giausia žydams. O vėliaus 
pati valstybė arba valdiškos 
įstaigos perka iš tų pačių 
pirklių apdirbtą mišką ir 
moka jau trygubai daugiau 
negu buvo gavus tą medžia
gą parduodant. Ar gi nega
lėtų pati valstybė pasistaty
ti lentpiuvių ir pasamdyti 
savo žmones mišką apdirb
ti? Dabar geriausias vietas 
prie tų darbų užima žydai 
ar kiti; jeigu lietuvis tenai 

Įgauna dirbti, tai tik tokį 
darbą, kurio kitataučiai ne
nori dirbti.

“Panašių faktų galėčiau 
prirašyti daug, bet užteks ir 
šitų kelių pavyzdžių, kad 
galėtum suprasti, kaip neti
kusiai yra tvarkomas musų 
gyvenimas.

“Bet dabar gal jau kiek 
'pagerės tvarka, nes karo 
šmėkla jau lenda pro duris 
ir viena vyriausybė be liau
dies yra bejėgė, todėl įsilei
do į valdžios aparatą ir 

i liaudies fronto žmonių. 
Nors didelio gerumo čia be 
savo prakaito niekas negali 
tikėtis, bet geriau bus jeigu 
duos daugiau laisvės, nes 
iki šiol laisvė buvo labai su
varžyta. Negalima buvo nie
ko rašyti nei spausdoj, nei 
tarp savęs kalbėti. Jei pasa
kydavai, kad tvarka negera, 
ir kas nors išgirsdavo, tai 
tuojaus buvo 6 metai kalėji
mo. Dabar gal jau į kalėji
mą už tai nesodins.

“Bet da vienas blogas da- 
Įlykas pasilieka—tai kunigų 
; diktatūra. Pasakei ką nors 
netaip, kaip kunigas liepia, 
arba nedavei jam kiek jis 
nori, tai negausi nei metri
kų, nei kitokių dokumentų, 
nors tu ir geriausis pilietis 
busi. Štai, mano uošvio sū
nūs pabaigė pradžios moky
klą ir nuėjo pas kunigą met
rikų. Kunigas neduoda. Sa
ko, tavo tėvas netikėlis, nie- 

i kados bažnyčiai neaukoja, 
tai aš tau metrikų neduosiu. 
Būtinai reikalinga civilinė 
metrikacija.

I “O kaslink pinigų, tai ne
žinia, ar jie išsilaikys, ar 
žlugs, nes nežinia tas už 

Įmetu bus. Karas yra neiš
vengiamas, jei ne šįmet, tai 

■ kitais metais, bet jis turės 
būti, nes kitaip Vokietijoj 
turės' kilti revoliucija. Žmo
nės tenai vos tik nuo bado 

Į atsigina. Nevalia daugiau 
j suvalgyti, kiek yra valdžios 
paskirta. Jei suvalgysi dau
giau ir sužinos, tai už pa
baudą gausi vien tik juodos 
kavos ir turėsi sumokėt 5 
markes už įstatymo nesilai
kymą.”
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS ./I 
-----— darbus kirpti, ^ai reikalauja 
jį tik pagirti, kad jis išdrįso visokių pei mainų iš darbi-j 
nors kartą pasakyti tiesą, ninku. Visi deda vilti 
kas dedasi viršminėtose vai- stabilizacijos komitete, 
stijose; bet, kaip tik atbu- ką jis padalys, 
lai, jo adresu pasakyta daug lieka palūkėti, 
kalbų.

Kas liečia abelna tų dis
kusijų pobūdį, tai jos visgi 
buvo vietoje. Mat, per pa
staruosius kelius metus mu-

Po tokių pranešimų siuvėjai su lokale, galima sakyti, ne
vienas po kito ėmė balsą ir buvo jokių kriaučių indust- 

liją liečiančiu diskusijų. Jei
gu kildavo kokis nors gin
čas, tai tik politinio pobū
džio. Dabar jau kas kita. 
Jau antram kriaučių susi- 
i inkime pašvenčiama vie
nas ar antras pusvalandis 
musų industrijos proble
moms rišti. Tai yra labai 
sveikas reiškinys! Tiesa, to
kiose diskusijose iškyla vi
sokių minčių, visokių nuo
monių ir išsireiškimų. Kar
tais kaip kas ir netaktiškai 
nukalba. Bet, suėmus visų

Kriaučių susirinkimas.
Gegužės 24 d. buvo kriau

čių 54 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas A. L. P. Kliu- 
bo name. Susirinkimas bu
vo gausus, nes siuvėjai yra 
susirūpinę savo padėtimi 
darbo rinkoje. Pranešimai 
iš visų unijos Įstaigų buvo 
gana liūdni ir pesimistiški.

Visi deda vilti

tai kol

ant 
bet 
kas

Jam Džiaugsmas, Jai Nelaimė.

reiškė savo mintis.
Kalbėjo: M. Rickevičius, 

J. Stankevičius, Tumosa, A. 
Baniulis, P. Tiškus, F. Čer- 
nevičius, J. Harmanas, J. 
Laukaitis, A. Bubnys, O. Ci- 
bulskienė, A. Linkus, Ch. 
Kundrotas ir F. Reinhartas. 
Visi kaltino uniją, kad ji ne
sirūpina kriaučių ekonomi
ne padėtimi, bet rūpinama
si visos šalies ir viso pasatu 
lio politika. Kalbėtojai nu
rodinėjo, kad šiandien, kuo
met siuvimo pramonėj yra 
organizuota 95 nuošimčiai 
kriaučių į uniją, tai reikėtų 
tik geros tvarkos unijoje, 
geros disciplinos, o kiti mie
steliai nedirbtų New Yorko 
kriaučių darbo pigesnėmis 
kainomis.

Ypatingos domės atkrei
pė O. Cibulskienė, kuri pa
brėžė vieną iš blogiausiųjų 
ydų musų organizacijoje, 
kad į moteris žiūrima ne to
kiom akim, kaip į vyrus. 
Daugely atsitikimų už tą pa
tį darbą, kurį dirba vyrai, 
moteris gauna mažiau atly
ginti. Pačios unijos tvarkoje 
moteris neprileidžiama prie 
unijos valdviečių, tik todėl, 
kad ji moteris. Bet kada už
miesčiuose moterys užima 
kriaučių pramonę, tai tada 
visi šaukia, kad moterys, 
moterys kriaučių darbus pa
veržė! O kas kaltas, klausia 
O. Cibulskienė: “Patys vy
rai ir unijos viršininkų neti
kusi tuo reikalu nuomonė!” 
Jeigu dirbtuvėje ir unijoje 
moterys butų skaitomos ant 
lygios skalės, tada nereikė
tų vyrams šaukti, kad mote
rys juos iš dirbtuvių išvijo. 
Vyrų ir moterų reikalai ben
dri ir nereikėtų į moterį žiū
rėti kaip į silpnesnę lytį, pa
liekant ją bosų malonei.

Kai kurie iš kalbėjusiu 
gana piktai išsireiškė prieš 
musų unijos vadus. Ypatin
gai atbulai suprastas Joseph 
Goldas, kuris tyrinėjo Penn- 
sylvanijoš, Mass., Connecti
cut ir New Jersey valstijų 
kriaučių padėtį ir apie ją 
kuo aiškiausiai 
New Yorko Joint Board o 
susirinkimui, kad dalykai 
jau labai prasti, kad reikia 
kas nors daryti, kad išsilai
kyti New Yorko kriaučių 
rinkoje. Rodos, už tokias J.

musų unijoje butų kuo ge
riausia tvarka, kuo puikiau
sia armonija. Jeigu taip, tai 
reikėtų kuo daugiau disku- 
suoti unijos reikalus, o gal 
tuom pernešime Į kitus lo
kalus savo nuomones, kad 
ir jie susidomės. Tada gal 
bus surastas būdas, kaip pa
gerinti siuvėjų būklę.

Dar toliau. Po tokių dis
kusijų reiktų nubalsuoti, 
kad musų lokalo atstovai, 
kurie lanko Board of Direc
tors, Joint Boardą, Trade 
Boardą, perduotų musų na- 
i ių pageidavimą, ką unija 
būtinai turėtų taisyti, o ką 
ne. Tokie nutarimai duos 
daugiau autoriteto musų at
stovams unijos Įstaigose, tik 
nariai turi savo atstovus pa
raginti, kad jie pareikštų, 
jog musų lokalas nėra “lie
tuviška karalystė,’’ bet mil
žiniškos Amalgameitų uni
jos dalis! Taip mes veikda
mi busime tikri unijistai ir 
tikro konkrečio darbo dir
bėjai musų organizacijos 
viduje.

Delegatas V. Michelso- 
nas, darydamas apie musų 
lietuvių skyriaus praneši
mą, paaiškino taip: Atko- 
čaitis ir Goldbergis, Augu- 
nas, Manelis, Lapašauskas, 
Šimaitis ir Zalevskis dirba 
po truputį. Juškevičius, Kas- 
perskas ir Mičiulis tuojaus 
jau pradės dirbti, nes J. 
Freedmonas pradėjo kirpti 
darbą ir duos toms dirbtu
vėms. Karvelio, Diržio, Ša- 
lavėjaus ir Matulio kol kas 
nesirengia pradėt dirbti, 
nes jų .firmos darbo ne
kerpa.

Abelna New Yorko kriau
čių padėtis, sakė V. Michel- 

Goldo informacijas reikėtų sonas, yra ne kokia. Darbų

pranešė

Kęstutis Michelsonaa laimė
jo stipendiją į Columbijos 

Universitetą.
Brock’.yno kriaučių dele

gato V. Michelsono sūnūs 
Kęstutis šiomis dienomis 
baigė kolegiją su stipendija 
vieniems metams Columbi- 
jos Universitete advokatū
ros mokslą studijuoti. Kęs
tučio pasisekimu netik tėvai 
džiaugiasi, bet visi Brook
lyno pažangus lietuviai, kad 
taip puikiai jam pavyko! i

Pas Kęstutį iš pat jaunys
tės teko pastebėti gabumų. 
Aš gerai atsimenu, kaip Kę
stutis turėjo su J. Ormanu 
debatus. Stisii inkus.i publi
ka buvo bolševikiška. Kęs- 

___  ___ tutis Michelsonas gynė de-' 
diskusantų išsireikštas min- mokratijos principus ir nu-1 
(is į krūvą, tai visi nori, kad vedinėjo,

Harold Preble yra vienas iš tų, kurie buvo išgelbėti iš nu- 
skendusios submarinos netoli nuo Bostono. Bet dešinėj pu
sėj parodyta Mrs. A. Priester su šuneliu yra nelaiminga 
moteris, nes Jos vyras, Alfred Priestor, žuvo submarinoj.

CLEVELANDO ir APIEL1NKES ŽINIOS

Kentucky Valstijos

čia parodyta kaip Kentucky valstijoj, Grahamo apskrity, 
susitaikę su darbdaviais angliakasiai važiuoja į darbą. 
Tuo tarpu Kruvinojo Harlano apskrity, toj pačioj valsti
joj, makleriai tebestreikuoja.

St. Tiuba buvo senas kar- gary, 
kad neturint So-1 čemninkas ir duosnus dar- Langdono. 

demokratijos, te- bininkiškam judėjimui žmo- kad kiekvieną 
i-------- x_i------- —. jjs nekartą papuolu- pos mėnesį, s

į bėdą žmonėms pa- tus tūkstančių žmonių iš vi- 
;. Jo gailisi visi ir sos Kanados ir šteitų, į taip 

kaip jis galėjo taip vadinamą “stampede,” kur 
vietoje Sovietų demokratu kristi, kad nei žodžio neprą- cowboysai ir cowgirls rodo 

gavo gabumus: jodinėja 
laukinius arklius, jaučius; 
melžia karves, gaudo ver
šius su vilkste, gaudo ir 
“klupdo” laukinius arklius, 
kleimuoja jaučius ir visokių 
kitų šiurpulingų dalykų iš
daro. Žmogus savo akimis 
nenori tikėti, kad visa tai y- 

dos miestelis, su apie 20 gy- ra tikrovė, o ne “šiou,” juo 
iventojų, iš kurių 3 šeimos ir,labiau, kad tuos šiurpulin-

> pavienių — lietu- gus veiksmus atlieka netik 
„ • Bet

'už viską įdomiausia b,una 
apie 30 metų bu- taip vadinamas “shock wa-1__  .__- M ]..... • „ ____

vietuose <
nai nėra daromas toks pro- gus. 
gresas, kokis turėtų būti ir siems . ~ 
kokio laukė visi darbo žmo-'gelbėdavo 
nės. Žmonija apsiriko, nes stebisi,

nės tvarkos tenai įsigalėjo j taręs numirė, 
vienos partijos diktatūra, 
kur nėra žodžio laisvės, lai
svės susirinkimų.

J. Ormanas bandė jį kri-' 
tikuoti, bandė nurodinėti,! 
kad Kęstutis netiesą sako. 
Bet niekas iš to neišėjo! J. 
Ormaną jis taip sukritikavo,' 
kad tas pradėjo jį kviesti j 
talkininkus leisti “The Voi-!. .. g 
ce of Lithuanians” žurnalą. V;, 
Prie to žurnalo Kęstutis ga
na daug laiko pašventė (ro
dos, kad jau tas laikraštu
kas subankrutavo) ir kartu 
mokėsi kolegijoj.

. Paliko našlę 
žmoną ir sūnų Steponą.

Vytautas Katilius.

LANGDON, ALBERTA.
Pirmutinis lietuvis čia apsi

gyveno 35 metai atgal.
Tai mažas vakarų Kana-

tik 22 mylios nuo 
Jis garsus tuo, 

i vasarą, lie- 
sutraukia šim-

;',viai. Vienas iš seniausių gy- i vyrai, bet ir merginos.
ventojų yra W. Barran-Bur- 
kauskas, OA '—
vęs C. P. gelžkelio forma-‘gon race,” kuris primena 
nu ir tik antri metai atleis- pionierių laikus. Sukinko- 
tas dėl senatvės (jis jau 68 ma po šešetą arklių į veži- 

Apart darbo prie laikraš- metų amžiaus). Jis dažnai mus, kuriuose randasi viso- 
čio, Kęstutis laiks nuo laiko pasakoja, kaip jis atvyko kie pionierių laikais reika- 
išvykdavo į kolonijas su čia prieš 35 metus. Tose vie- lingi kraustantis 
prakalbomis. Vėliausiu lai- tose, kur dabar yra faunos, vietą daiktai, 
ku jis tapo išrinktas net 
ALK Brooklyno skyriaus 
pirmininku. Vienu žodžiu, 
Kęstutis nepaskendo moks
lo knygose, bet atliekamu 
laiku dirbo ir visuomeninį 
darbą.

Tiesa, kaip kas jau mano 
Kęstutį pakrypusį Į komuni
stų pusę. Mat, jo kaipo jau
nuolio pirmutinė pasaulė
žvalga gauta iš socialistinio 
judėjimo. Jo tėvelis kadai
se buvo LSS 19 kuopos na
rys ir savo sūnų toje link
mėje palaikė. Iškilus LSS 
19 kuopoje asmeniškiems 
ginčams, Kęstučio tėvelis 
nepastebimas iš kuopos pa
sitraukė. Bet kilus svarbes
niam klausimui, visuomet 
abudu su sunumi ateidavo Į 
19 kuopos susirinkimą ir 
diskusuodavo, rišdavo ben
drus dienos klausimus. Da
bartiniu laiku jau jų abiejų 
nesimato. Jau jie lyg prade
da pamiršti LSS 19 kuopą ir 
jos veikimą. O kaip tėvas 
tain ir sūnūs Kęstutis auklė
ti LSS 19 kuopoje. Jeigu 
šiandien jie vienas 
kriaučių delegatas, 
minėtojo žurnalo 
(orius, tai dėka 
tinti veiklai, kuri privertė 
komunistus su Micheisonais 
skaityties kaipo su stam
biais veikėjais. Jie neturėtų 
to užmiršti ir turėtų sugrįžti 
atgal į LSS 19 kuopą.

iš vietos į 
Kas pirmas 

miestai, ir miesteliai, tuo- atvažiuoja, padaro kempę, 
met buvusios tik prerijos — užkuria pečių, tas laimi. Pa- 
dykumos, kur indijonai jo- sitaiko, žinoma, ir nelaimių 
dinėjo, stirnos, vilkai, brie-’—susižeidimų, bet “stam- 
džiai ir stumbrai ganėsi, pede” čia visų yra laukia- 
Nesykį, sako, radome ant ma, ir lankoma su pasigerė- 
gelžkelio bėgių prikrauta jimti.
senų sijų, akmenų ir kitokių 
šposų pridaryta. Mat, indi
jonai norėdavo sulaikyti

Seniaus Calgary mieste 
buvo nemaža ir lietuvių. Bu- 

7 i • • j-. , .. - vo jie sutverę ir LLD kuopa.
“ŲhlT. Bet vieniems išvažinėjus i

Rytus, kitiems į Vakarus, ši 
kuopa mirė, neparodžius 
net savo veikimo. Kaip vi
sur, taip ir čia dabar siaučia 
bedarbė, taigi ir lietuvių ke- 
liatas gyvena iš pašalpos.

į i Tik vienas-kitas laiminges
niųjų dirba ant gelžkelio ar 

'farmų. “Keleivis” irgi lan
ko čia keliatą lietuvių šei
mų, bet nežinau kodėl nie
kas nieko neparašo apie ši 
miestą ir apylinkę, nors ne- 

i kurie man žinomi ir neblo
gai plunksną vartoja. O ži
nučių butų, tik reikia kad 
kas jas laiku i spaudą para
šytų. Taigi, “wake up,” cal- 
gariečiai.

yra 
o kitas 
redak- 

socialis-

Numirė Steponas Tiuba.
Gegužės 22 Steponas 

Tiuba krisdamas trepais 
persiskėlė galvą. Nuvežtas 
j Kings County ligoninę mi- 
lė gegužės 25. Apie St. Tiu- 
bos mirti eina visokių pa
skalų; kai kas netiki, kad 
jis pats nusivertė trepais. 
Kiti tiki. Bet kaip ištiktųjų 
ten buvo, tai nei vienas ne
žino.

jau jiems skirtose lezervaci- 
jose, kur juos valdžia aprū
pina pastoge ir maistu. Ir 
juos jau matome tik sykį i 
metus, liepos mėnesį, kada 
jie važiuoja pro čia į Calga
ry pasižiūrėti lenktynių. 
Žvėrių irgi jau neliko, nes' 
apylinkė apgyventa ūkinin
kais. Žemė gera ir beveik 
kas metai duoda neblogą 
derlių. Lietuviai beveik visi 
dirba ant gelžkelio ar far- 
mu, nes kitokiu darbu nėra.

Be mažos išimties visi 
progresyviai skaito darbi
ninkiškus laikraščius. Čia 
pareina 3 egzemplioriai 
“Keleivio’’ ir 2 “L. Balso.” 
Visos trys šeimos turi savo 
stubas, nois kaip kada pri
sieina ir gana toli išvažiuoti 
dirbti. Pasitaiko ir nuoty
kių. Štai, nesenai p. Vera 
Ručinskienė viešėdama pas 
savo vyrą, kuris tuo laiku 
dirbo Verger’y, apie 100 
mylių nuo Langdono, rado 
piniginę su $193.00 pinigu, 
$62:08 C. P. R. čekiu, $3,00(1 
banko knygutę ir keliatą ki
tokių vertingų popierių. Su
žinojus iš parašo kam tai 
priklauso, ji tuojaus sugra
žino pametėjui, gelžkelio 
formonui Thomui McMa- 
honui. Pastarasis labai nu
džiugo atgavęs pamestą tur
tą ir gražiai padėkojo. Bet 
radybų už teisingumą nei 
nepasiūlė.
Norėčiau tarti keliatą žo- _____

džių apie garsų miestą Cal-1 Chicago?'im^Kaina “.7?

A. Kučinskas.

MIRĖ VINCAS ANTO- 
NIT1S.

Westville. Ill. Vasario 22 po 
trumpes ligos nuo plaučių įdegi
mo mirė Vincas Antonitis, su
kakęs 59 melų amžiaus. Vclio- 
uis paėjo iš Alelių kaimo, Ra
seinių apskričio: Amerikoje iš
gyveno virš 30 metų. Paliko 
dukterį ir du sūnūs. Palaidotas 
vasario 26 d. tautiškose kapinė
se Westvilleje. Lai buna jam 
musų amžina atmintis.

Mrs. Adelė Antonitienė.

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

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe

[ paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 

I čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais,101.4 Vntnn ........ $7 00

! Nors ir retkarčiais, bet vis 
.dėlto tenka didlapiuose pa
stebėti, kaip vienas ar kitas 

I rašytojas prikiša ateiviams, 
buk dėl jų esą visokių sun
kenybių ir negerumų šioje 
demokratinėje šalyje. Atei
viai esą kalti viskam. O at
eiviais jie vadina visus, ku- 
lie tik yra kilę anapus van
denyno, nežiūrint kad jie ir 
šios šalies piliečiai arba net 
ir čia gimę iš ateivių tėvų.

Bet ar tie rašytojai nors 
sykį pagalvoja, iš kur jie pa
tys atsirado? Nejaugi jie 
čia buvo prieš Colombo at
važiavimą? Kartais net nuo
stabu yra klausytis, kad 
aukšto mokslo žmųnės kal
ba kaip kad jie nebūtų A- 

i merikos istorijos mokinęsi. 
Juk Amerika ir yra tik vie
nų ateivių sukurta. Nežiu- 
tint kuris jų kada čionai at
važiavo, anksčiau ar vėliau, 
vistiek visi baltveidžiai čia 
yra ateiviai. Tai toks prie
kaištas ateiviams yra netik
slus. Mes surasim, kad ge
riausi Amerikos piliečiai y- 
ra kilę iš visokių Europos 
tautų. Nors jų tėvai ar pro
tėviai buvo ateiviai, jie yra 
šiai šaliai atsidavę, pasiau
kavę, myli ją ir atjaučia 
kaip savo tėvų žemę. i

Toliau tie rašytojai sako, 
kad ateiviai nori viską imti, 
bet nieko nenori duoti šiai 
šaliai. Bet tai netiesa. Juk 
ateiviai atiduoda Amerikai 
savo juanystę, savo geriau
sią ir stipriausią sveikatą. 
Jie padėjo šią šalį pastatyti. 
Amerika yra ateivių pada
ras, visų gyventojų padaras. 
O kokį užtai atlyginimą mes 
gauname? Tik geresnį ir 
ž mon išk e sn i p ragy ve n i mą 
negu žmonės gauna kitose 
šalyse; nors dabar ir čia ne
lengva gyventi, bet mes pa
sitenkiname.

Sekdami Kolumbo pėdo
mis. į Ameriką suvažiavo 
geriausi pasaulio talentai, 
kurie padėjo šia šalį iškelt?. 
Iš pradžių ateiviai čia netu
rėjo tinkamo pragyvenimo. 
Jie čia suvažiavę dirbo ir ru- 

' pinosi naują tėvynę sukurti, 
tinkamą gyvenimą pasida
ryti. Taigi, nežiūrint kaip 
mes žiūrėsime, vistiek atra
sim, kad visi Amerikos gy
ventojai yra ateiviai arba 
ateivių vaikai. Mes čia su
kūrėm naują tėvynę ir turi
me lygią teisę ja naudotis.

Politikieriai jau “nusidirbo”
Ohio valstijos legislatura 

jau skirstosi ir visi politikie
riai važiuoja namo. Nors 
dirba mažai, bet vakacijų 
labai nori, piliečiai turi 
jiems algas užmokėti,

Dabar jie išsiskirsto pa
likdami daug nebaigtų dar
bų. Bedarbių šelpimo klau
simas, senelių pensijų klau
simas ir daug kitų svarbių 
reikalų nebaigta svarstyt. 
Politikieriams tik rupi va- 
kacijos. O vargšai žmonės 
turi laukti kuo ne pusę me
tų, kol atstovai vėl susi
rinks ir pradės ių reikalu*’ 
svarstyti. Piliečiai turėtų ši
tuos da'ykus atsiminti kada 
linkimai ateina. O kaip jie 
išrinkti, tai tada >au per vie
lų ka sakyti. Piliečiai tini 
gerai pagalvoti, už ką bal
suoja, nes kitaip jie patys 
tmi nukentėti.

Musų “Dirvos” Calls bu
vo nudžiugęs kaip geležiu- 
ka radę , kaip pamatė kad 
SLA organas “Tėvynė” bu
vo sumažinta. Čalis visiems 
pasakojo su dideliu džiaug
smu, jog “Tėvynė” suma
žinta dėl to, kad nebeturi 
pinigų. Bet ką jis sakys da
bar, kada ir jo paties “Dir- 
vukė” lieka sumažinta? At
tik jau nepritruko litų pas 
Smetoną?

Mirę lietuviai.
Mirė Marijona Galans- 

kienė nuo 2250 W. 10th st., 
susilaukusi 67 metų am
žiaus. Paliko vyrą ir tris 
dukteris.

Mirė Agota Sakalauskie
nė nuo 1618 Lakefront avė., 
susilaukusi 46 metų am
žiaus. Paliko vyrą ir ketu
rias dukteris.

Mirė Albina Joniliutė 
nuo 8005 Cory avė., vos 16 
metų amžiaus mergaitė. Ne
laiminga mirtis neleido nei 
pasaulio grožybėmis pasi
gerėti. Nuskynė kaip žiedą 
dar nepražydusi. Velionė 
paliko tėvus ir penkis bro
lius.

Mirė Pranciška Brazaus
kienė nuo 1602 E. 27th st., 
susilaukusi 59 metų am
žiaus. Paliko sūnų ir ketu
rias dukteris.

Ristikas Juozas Komaras 
buvo Clevelandą apleidęs, 
bet šiomis dienomis ir vėl 
sugrįžo. Jis mano Clevelan- 
de apsigyventi, jei nebus 
pakviestas kur nors su biz
niu išvažiuoti.

Jonas Jarus.

WILKES-BARRE, PA.
Intrigos ir skundai tauti

ninkų liogery.
Skaitytojui bus įdomu ži

noti musų apylinkės “tauti
ninkų veikimas,” kas liečia 
įvairias intrigas ir dar pra
eitą 1938 metų seimą.

Dėl centro kėlimo jie turi 
išsirinkę komisiją, kurion 
ineina Mikas Kupris, Ker- 
ševičius iš Scrantono, kurį 
serantoniečiai vadiną “Nr. 
12,” nes jis, rodos, tokio sai- 
zo čeverykus nešioja. Kaip 
atvažiuoja į Wilkes-Barre 
ant suvažiavimų, tai kojas 
visada kiša po suolu, kad 
žmonės jų nematytų. Pas 
dzukus mat yra patarlė: 
“Kieno kojos dzidzelės, tai 
to razumas mažucis.” Taigi 
dėl to jis savo kojas ir ka- 
voja.

Antras “lyderis” irgi įsi
vėlė į nemalonumus. Eina 
gandai, buk jis padavęs 
skundą Vinikui prieš savo 
brolį, kad šis sumažinęs sa
vo metus įsirašydamas į 
SLA. Todėl Vinikas jau at
siuntė jam reikalavimą da- 
mokėti tą skirtumą, katras 
pagal jo amžių priklauso. 
Bet kaip brolio amžius liko 
nustatytas, tai jis pasidarė 
vienametis su sesere, kuri ir
gi yra SLA narė. O jiedu nė
ra dvynukai, nes ne vienu 
sykiu gimę. Reiškia, dabar 
ir seserei reikės keisti me
lus. Ką šiame atsitikime da
rys Vinikas, nežinia. Reika
lauti iš savo politikos drau
gės mokesčių skirtumo jam 
bus nemalonu. Bet apskųs
tas brolis Antanas, rodos, 
rengiasi padaryti afideivi- 
tą, kad ir “tautininkų lyde
ris” Mikas Kupris, jo brolis,, 
irgi pasidavęs jaunesniu ke
liais metais. Reiškia. Mikui 
irgi reikės sumokėti neda- 
mokėti mokesčiai. O visa tai 
pasidarė dėl to, kad jo ap
skusti giminės nerinko jo 
delegatu Seiman. Dabar 
wilkes-barieeiai turi' gar
daus juoko ir laukia pama
tyti, kaip Vinikas turės 
spausti savo draugus. O 
spausti turės! Tai vis “tau
tininkų” jovalas, katras ne
malonus nei svietui, nei 
iiems patiems. Pamatysime 
kaip tie reikalai pasibaigs.

Wilkes-Barre reporteris.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIšKAJ-ANGLlšKAS IR 

ANGLIŠK AI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18.000 žodžių, labai parankus turėt 
kisenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa- 
rąnkesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy.”
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Didžiausia Amerikos Orlaivių Baze.

Aukščiau paduotas vaizdelis parodo Amerikos orlaiviu ba- 
Californijos pakrašty priešzę, kuri dabar yra baigiama

japonus.

ATSIMINIMAI APIE KRUVINĄJĄ 
REAKCIJĄ VENGRIJOJE.

Laikraštininkas Willie žydų buvo priversti išsikasti 
Fischer, kuris po Didžiojo sau kapus. Jie buvo sukapo- 
Karo buvo Vengrijoj, dabai ti h- palaidoti pačių išsikas- 
-----s keliatą atsiminimų tuose kapuose. Toks teroras 
apie siautusį tais laikais | Vengrijoj siautėjo šešis mė-
parašė
< 
kruvinąjį terorą Vengrijoj. 
Tarp kitko jis sako:

Pasibaigus Didžiajam ka
rui, Vengrijoj susidarė libe
ralinė vyriausybė. Tačiau 
tame įvykių ir nerimo suku-

nesiūs.

ŠMĖKLOS.
PARAŠĖ ROBERT INGERSOLL Iš anglu kalbos vertė, keitė ir papildė Dr. J. K

ISPANIJOJ KRAUJAS .. 
TEBESILIEJA.

Kas diena fašistai nužudo 
po 300 lojalistų bažnyčios 

garbei.
Paryžiaus žiniomis, Ispa

nijos fašistai su kunigais 
dabar maudosi žmonių 
kraujuose kiek tik jų širdys 
trokšta. Popiežiaus ir jo vy
skupų palaimintas bažny
čios apgynėjas gen. Fran
kas kas diena sušaudąs po 
300 lojalistų, kurie gynė tei
sėtą respublikos valdžią 
nuo savų ir svetimų priešų.

Nors lojalistams padėjus 
ginklą Frankas žadėjo grą
žinti Ispanijai taiką ir tvar
ką, kol kas da nėra nei tai
kos, neizramybės. Visos jo 
pastangos dabar dedamos 
ne tvarkai vykinti, bet res
publikos gynėjams keršyti. 
Prįe to ji ragina ir Romos 
popiežiaus kunigai. Jie pasi
ryžę išžudyti visus respubli
kos šalininkus, kurie norėjo 
išdalyti beturčiams kunigų 
dvaius ir kitus lobius.

ORLAIVIU APLINK PA
SAULĮ UŽ $1,785.

United Air Lines bendro
vės viršininkas Harold Cra
ry pereitą savaitę Chicagoje 
pareiškė, kad greitu laiku 
jo kompanija ketina įvesti 
oro kelionę aplink visą že
mės kamuolį. Ji kainuosian-
ti $1,785.

PRADĖJO VAJŲ PRIEŠ 
ŠNIPUS.

Slaptoji Jungtinių Vals
tijų policija Pacifiko pa
krašty pradėjo stropiai gau
dyt svetimos valstybės (Ja
ponijos) šnipus.

JAPONŲ “ULTIMATU
MAS'’ SOVIETŲ RUSIJAI 
. ŠĮ utarninką iš Tokijo at
ėjo žinių, kad japonų valdo
mas Mandžiukas iškėlęs So
vietų Rusijai aštrų protestą 
dėl paskutinių įvykiū Siby- 
ro-Mandžiuko pasieny ir 
pareikalavęs “tuojaus tuos 
užpuolimus sustabdyti.” Tai 
jau skamba kaip ir ultima
tumas. «

Tas pats pranešimas sa
ko, kad šį panedėlį Čengku- 
fengo kalno apylinkėj rusai 
su japonais šaudėsi iš arno
tų ištisas tris valandas. To
liau japonai sako, kad susi
kirtimai Mongolijos (pasie
ny esą niekas daugiau, kaip 
tik l ova tarp japonų ir ru
sų. Vadinamoj mongolų ar
mijoj esą šeši rusai ant kiek
vieno mongolo.

11 METŲ MERGAITĖ NU
ŠOVĖ 4 METŲ BRO

LIUKĄ.
Barbourvillės miestelyje, 

Kentucky valstijoj. 11 me
tų amžiaus mergaitė, Elsie 
Higgins, nušovė iš braunin
go savo 4 metų amžiaus 
broliuką ir nusigandusi pa
leido du šuviu į savo kruti
nę. Daktarai sako, kad ji 
mirs. Vaikų motinos nebu
vo namie. Vėliau ji paaiški
no policijai, kad jos Elsie 
dažnai grūmodavo, kad jei 
motina išeisianti į miestą ir 
paliksianti ją saugot mažes
nius vaikus, tai ji visus juos 
nušausianti, paskui padeg
sianti namą ir pati nusišau
sianti.

BUŠO KATASTROFA 
VOKIETIJOJ.

Pereitą nedėldieni netoli 
nuo Hamburgo, Vokietijoj, 
ant kryžkelės susidūrė auto
busas su traukiniu. 10 žmo
nių buvo užmušta ir 9 sužei
sti .

Trumpai Apie Viską
Paryžiaus gyventojai pra

dėjo grąžinti valdžiai duja- 
kaukęs, nes $2 esanti per- 
ąųkšta kaina.,' ; ; '<

Amerikos' 'kviečiu lau
kams gręsė sausra, bet pe
reitos sąvaitės lietus žymiai 
juos pataisė.

Per balandžio mėnesį 
Jungtinėse Valstijose pasiū
ta 32.475,009 poros avali
nės. Per kovo mėnesį buvo 
pasiūta 42,375,490 porų.

Tennessee valstijoj, Whi
te kauntėj, žmonės pradėjo 
sirgti raupais.

Mrs. Ida Watson, 5 vaikų 
motina, neturėdama iš ko 
gyventi, nutarė nusižudyti. 
Ji uždavė visiems vaikams 
nuodų ir pati jų atsigėrė. 
Vienas vaikas mirė, kiti iš
gelbėti. Tai buvo pereitą sa
vaitę Oklahomos valstijoj.

Senatas nutarė pratęsti 
d a dviem metams Roose vel
tui galią nuvertinti dolerį 
da 9 centais, jeigu jis maty
tų reikalo.

Pereitą savaitę Laivyno 
Departamentas užsakė d a 
24 naujus karo laivus.

Japonai skelbia pasau
liui, kad jie užmušę 700 
mongolų, kurie buvo įsiver
žę iš Sovietų Mongolijos į 
japonų Mandžiuka. Mongo
lai palikę 12 rusišku tankų 
ir “daugybę kulkasvai- 
džių.”

New Yorke areštuotas

ry, kuris buvo kilęs tuoj po 
Didžiojo karo, jai buvo sun
ku išsilaikyti.

1919 m. kovo 21 d. grafas 
Karolyi, aristokratas Veng

rijos ministeris pirmininkas, 
nuvyko į valstybės kalėji
mą ir ten tarp kalinių susi
rado garsųjį Belą Kūną, 
Vengrijos komunistų lyderį. 
Grafas įsakė išleisti jį iš ka
lėjimo ir pavedė jam net su
daryti naują vyriausybę. 
Mat, Belą Kūnas buvo vie- 

I nintelis žmogus, kuris tuo 
metu galėjo tikėtis plačiųjų 
sluoksnių paramos.

Vengrijos reakcininkai ir 
aristokratai nekuomet ne
galėjo grafui Karoliui atlei
sti už šį jo darbą. Ir gerokai 
laiko po to praėjus, vienas 
vengiu karininkas, kuni
gaikštis Salmas, Vienoj su
sitikęs Karolyi, užpuolė jį ir 
kirto į veidą.

Belą Kūnas Vengrijoj į- 
vedė sovietų režimą. Jis gy
vavo keturis mėnesius. Be
los Kūno režimą panaikino 
santarvininkų armijos, ku
rios pradėjo iš visų pusių 
veržtis į Vengriją, o pačia
me krašte pakėlė galvas 

; kontrevoliucionieriai.
Kontrevoliucijos štabas 

buvo Vengrijos provincijos 
mieste Šegede. Tenai kavi
nėse jus galėdavot dažnai 
matyti Gombešą, kuris ne
trukus pasidarė karo minis- 
teįiu, ir vice-admirolą Hor- 
thy, kuris paėmė Vengrijos 
valdžios vairą.

Šie abu vyrai vadovavo 
visai Vengrijos reakcijai. 
Be to, jų šešėly slėpėsi kiti 
du vyrai, kurie buvo dar re- 
akcingesni ir brutalesni: 
Ivanas Hejas, ekskareivis, 
ir jo bičiulis, karo metu bu
vęs jo vadas, baronas Pro-, 
nay.

Hejas ir Pronay “baltųjų” 
armijos priešaky prasimušė 
į Budapeštą, Vengrijos sos
tinę. Tai buvo 1919 m. rug
pjūčio mėnesy. Jie žudė 
kiekvieną, kurį įtarė esant 
komunistu ar jų simpatiku. 
Be to, žydai taip pat buvo 
jų puolimo objektas. Dau
gybė žydų nepaprastai nuo 

Į jų nukentėjo.
Viešbuty “Britania” He

jas įsteigė savo štabą. Tas 
; viešbutis pasidarė kartu įs
taiga. kalėjimas, teismas ir 
kankinimo kameros. Jo rū
syje Hejo aukos susilaukda
vo baisaus likimo.

Ju šauksmai buvo net gir
dimi a])link tą viešbuti esan
čiose gatvėse. Vyrai ir mo
terys buvo kankinami, mu
šami, žalojami ir žudomi.

NE TOKIA LIETUVA 
BUVO KURIAMA.

(Iš Dano Pumpučio poemos.)
I.

Tėviškė, tėviškė, 
Lietuvos šalelė! 
Žiūrim nusiminę 
Ir žiūrėt negalim. 
Tokia tu išblyškus, 
Tokio veido keisto,— 
Jau nebepažįstam 
Nei laukų, nei raistų. 
Nemunėlis barės, 
Sakė, verkė, skundės, 
Kad tave iš kelio 
Išvedė, sugundė. 
Sakė — uliavoji, 
Išparduodi žemę — 
Nėr tau savanorių, 
Nėr tau partizanų. 
Verkė, kad jau suvis, 
Suvis pasileidus, 
Lyg nebūtų buvę 
Sibiro nei taigų.

II.
Savanorio veda 
Karvę paskutinę, 
Kam jisai prarado 
Ranką dėl tėvynės. 
Karvė eit nenori, 
Atgalios vis žiuri,— 
Stovi savanoris, 
Stovi be kepurės. 
Antsėlis jam dėsto, 
Guldo jam iš rašto,— 
Zokonai iš Kauno, 
Reikia juos suprasti. 
Savanoris kraipo 
Galvą be kepurės— 
Ir galvoj kitaip jo: 
Jis ne tokią kūrė.
Nūnai—-kas prie lobio, 
Kas vagis, tas ponas.— 
Nieks nesisieloja 
Dviejų milijonų.

NAUJtfS KNYGOS.
Atsiųsta paminėti nauji Sa

kalo Bendrovės leidiniai.
Venancijus Ališas, SAO 

BENTO VARPAI. Lyrika, 96 
puslapių. 3 litai. Pietų Ameri
kos gamtos egzotika, tėvynės 
nostalgija, žmogaus gyvenimo, 
jo laimės, džiaugsmo ir skaus
mo skambus posmai puošia šio 
eilių rinkinio puslapius.

Vanda Janavičienė, KLAJŪ
NAS. Apysaka mokyklinio am
žiaus jaunimui.. Su foto iliust
racijom, kreidiniame popieriu
je. 142 pusi. Lt. 2.50.

Leonardas Žitkevičius, SU 
TĖVELIO KEPURE. Eilėraš
čiai mažiesiems. 64 psl. T. Va-! 
liaus spalvotos iliustracijos. 
Lt. 2,50. Sakalo leidinys.

EL L1TOVA POEZIO. Lietu
vių poezijos antologija esperan- 
tiškai. Išvertė ir redagavo P. 
Lapienė. 198 pusi. Lt. 3. Tai 
pirmasis nelietuvių kalba toks 

I pilnas ir taip gerai suredaguo
tas musų poezijos leidinys espe
ranto kalba.

Gonzague de Reynold, TRA
GIŠKOJI EUROPA. Naujųjų

cukraus magnatas Carlos 
Garcia. Jis pavogęs iš savo 
firmos $1,070,427 ir firma 
dėl to subankrutavusi.

Nacių šnipai Čekoslova
kijoj areštavo komunistą 
Ivaną Sekaniną ir išgabeno 
jį Vokietijon. Jis busiąs tei
siamas už. “teroristinį judė
jimą” prieš Vokietiją.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
kan atvyko Tamas Mooney. 
Ant Grand Central stoties jį 
pasitiko 1.5/10.0 žmonių^

Apskaičiuojama, kad tuo 
laiku ten žuvo keli tūkstan
čiai žmonių. O “Britania” 
viešbutis nebuvo vienintelė 
vieta, kur tokie dalykai bu
vo daromi.

Kita panaši vieta buvo 
parlamento rūmų rūsys. Kai 
politikai viršuje bandė kur

kti naujos Vengrijos pagrin
dus, apačioje sklido žmonių 
šauksmai, kurie buvo bruta- 
liškiausiai kankinami. Ne
gyvi tų aukų lavonai būda
vo taip sužalojami, kad jų 
niekas nepažintų, ir sume
tami į’ Dunojų. “Mokyti 
plaukti,” pasidarė papras
tas teroristų posakis ir tas 
posakis tebėra vartojamas 
iki šiolei.

Kai kurie dar gyvi, bet 
sužeisti ar sužaloti žmonės, 
būdavo sumetami į Dunojų 
ir baisiausiu budu ten žū
davo.

Viename miške, netoli 
Balatano ežero, trys šimtai

laikų revoliucija. Vertė B. Stoč- 
kus. II ir III dalys. 290 pusi. 
Lt. 2,50. šiose dalyse aktua
laus veikalo autorius aprašo 

I “naująsias” valstybes, atsira
dusias po demokratinių valsty
bių, ir jų vadus; su kai kuriais, 
kaip pav. Mussolinis, G. de Rey
nold pats pažįstamas ir moka 
reljefiškai charakterizuoti. Po 
nėjimo ir kritikos autorius da
ro originalias valstybių ir civili- 
fašizmo ir nacionalizmo nagri- 

'zacijoš palaikymo išvadas, ver
tas dideliodėmesio.

, B. Rutkauskienė (sulietuvi
no), PABĖGĘS MEILUŽIS. 1 
veiksmo komedija iš miesčionių 
gyvenimo. Su nedaug veikėjų, 
lengva pastatyti, gyva, įdomi, 
su teigiama mintim komedijėlė 
liaudies scenai. Liaudies Teat
ras Nr. 9. Lt. 1.

Norint šių knygų išsirašyt, 
reikia kreiptis šiuo adresu:

“Sakalo” Bendrovė,
Kaunas, Lithuania.

Per ištisus tūkstančius metų žmonės ti
kėjo, kad įvairus reiškiniai kaž kokiu pa
slaptingu budu pareidavę nuo šmėklų, ku
rių taipe buvę gerų ir žalingų. Žmonės ti
kėjo, kad ligos ir sveikata, džiaugsmas ir 
liūdesys, laimė ir nelaimė, pasisekimas ir 
nepasisekimas gyvenime, taika ir karas, 
gyvybė ir mirtis—visa tai tų šmėklų lei
džiami dalykai. Jie tikėjo, kad tos šmėk
los teikusios žmonėms bausmes ir atpildą; 
kad tos šmėklos rodžiusios pasitenkinimo 
ir nepasitenkinimo dėl žmonių elgesio; 
kad jos siųsdavusios sniegą, šviesą, liūtis, 
audras; kad laiminusios žemę teikdamos 
jai derliaus, arba bausdavusios ją, siųsda
mos badą; žmonės tikėdavo, kad tos šmė
klos apvainikuodavusios karalius ir nu- 
versdavusios juos nuo sostų; tikėdavo, kad 
kare jos pAdėdavusios vienai kariaujan
čiųjų šaliai, arba kenkdavusios kitai; tikė
davo, kad tos šmėklos valdydavusios vie
sulus ir teikdavusios keleiviams gražią ke
lionę, leisdamos drąsiam jurininkui pasi
tikti savo žmoną ir kūdikius uosto aludėje, 
arba siųsdavusios audras ir išmesdavusios 
į pajūrį sudaužytų laivų skeveldras ir pri
gėrusių skenduolių jurininkų ir šiaip ke
leivių lavonus.

Seniau žmonės tikėjo, kad tų šmėklų 
buvę begalo daug. Jų esą buvę kimštinai 
pilna ore, žemėj ir vandeny. Naujoviškais 
gi laikais jų, sako, sumažėję, žmonės, mat, 
susipažinę su kitom teorijom, pradėję pai
nioti gamtiškus dalykus su antgamtiškais. 
Bet dar vis manoma, kad tos šmėklos, ku
rios išliko, atliekančios tuos pačius žygius, 
kuriems atlikti senovėje teikdavę daugy
bės visokių šmėklų.

Žmonių visados buvo tikima, kad buvę 
galima kokiu nors budu permaldauti tas 
šmėklas. įtikti joms aukomis, maldomis, 
pasnikais, arba statant joms brangias 
šventoves ir katedras, aukojant joms žmo
nių ir gyvulių kraują, ruošiant joms įvai
rias apeigas, giedant giesmes, klaupiant 
ant kelių, gulint kiyžium, plakant ir žei- 
džiant savo kūną. Žmonės tikėjo, kad ga
lima esą permaldauti tas šmėklas, atsisa
kant nuo savo židinio džiaugsmų, gyve
nant kur nors dykumose atsiskyrėliais, pri
silaikant kūno nekaltybės, arba celibato, 
išgalvojant visokių kankinimo pabūklų, 
naikinant ir žudant vyrus, moteris ir kūdi
kius; žmonės tikėjo, kad galima esą per
maldauti tas šmėklas, rengiant visoje že
mėje kalėjimų urvus, deginant ant laužų 
netikinčius, sukaustant grandimis žmonių 
mintis ir sąnarius, tikint dalykus be įrody
mų ir prieš visokius įrodymus, netikint ir 
neigiant visa, kas įrodyta, nekenčiant fak
tų, rodant neapykantą protui, neigiant ir 
skundžiant laisvę, niekinant atskalūnus, 
arba kitaip tikinčius, šmeižiant žiaurias ir 
be prasmes tikybas, neleidžiant tyrinėji
mų, garbinant šventąją knygą, remiant 
prietaringumą, prisilaikant šventėms tam 
tikrų dienų ir laiko, skaičiuojant ražan- 
čiaus karoliukus, bežiopsant į kryžių, sam
dant kitus kartoti giesmes ir maldeles, de
ginant žvakes ir skambinant varpais, su
kaustant vienas kitą vergijos pančiais ir 
aptemdinant sielą. Visa tai būdavo daro
ma toms dausų dvasioms įtikti, permal
dauti ir prisigerinti.

Musų nelaimingame pasaulyje žmonės, 
tikėję toms šmėkloms, garbinę tuos vai- 
duoklius-dvasias, atlikdavo pikčiausius 
žygius, rodydavo dideliausį žiaurumą. Ir 
vis tiktai tos šmėklos, tie šešėliai atsirado 
iš žmonių bailumo ir piktos valios. Meni
ninkas, kurio vardas yra prietaras, piešė 
jas baimės pieštuku ant žmonių kvailumo 
drobės.

Iš tų šmėklų musų proseniai semdavo 
sau žinių. Jos buvo musų prosenių moky
tojos. Jos buvo mokslininkai ir filosofai, 
geologai,- įstatymų davėjai, astronomai, 
gydytojai, metafizikai ir praeities istori
kai. Per amžių amžius tos šmėklos buvo 
vienintelis tikro žinojimo šaltinis. Jos tei
kė žmonėms įkvėpimą knygoms rašyti ir I 
tos knygos buvo vadinamos šventomis. Jei 
pasirodydavo, kad faktai neatitikdavo 
toms šventoms knygoms, tai tekdavo nu
kentėti tiems faktams, o labiausiai tekda
vo nukentėti tiems, kas juos susekdavo ar
ba išrasdavo. Ir tuomet buvo tikima, ir da
bar tikima, kad žmogaus sielos nemirtin
gumo idėja yra paremta tomis knygomis: 
atmesti tas knygas, ar, geriau sakant, ne
prisipažinti jas esant įkvėptas, reiškė ir at
mesti nemirtingumo idėją.

Nemirtingumo idėja visada bangavo, 
kaip jura, žmogaus širdyje; kaip juros 
bangos, viltis ir baimė aižė laiko ir likimo 
pakraščius ir uolas. Ji gimė iš žmogaus 
jausmu ir ji nuolatos banguos žmogaus 
abejojimų rūke, banguos visada, kol mei
lė liausis bučiavusi mirties lupas. Ta idėja 
yra kaip ir vaivoiykštė, kaip viltis, žiban
ti liūdesio ir skausmo ašaroje.

Iš knygų, kurios parašytos tų šmėklų į-

kvėpimu, sužinome bent vieną dalyką, bū
tent—tos šmėklos nieko nežinojo apie pa
saulį, kuriame mes gyvename. Ar jos žino
jo ką nors apie kitą, apie pomirtinį pasau
lį? Kiekvienu klausimu, kur buvo priešta
raujančių dalykų, yra buvę ginčų.

Tos šmėklos, tie dausų piliečiai tvarkė 
įvairių kraštų valdžias; visas valdžios au
toritetas pareidavo iš jų. Iš jų pareidavo 
visi imperatoriai, karaliai ir valdovai. Mai
štininkas prieš karalių būdavo laikomas 
maištininku prieš šmėklas; tiktai nusikal
tusio asmens kraujas tegalėdavo permal
dauti nematomas šmėklas, arba patį tiro
ną. Klūpojimas ant kelių būdavo laikomas 
tinkamiausia daugumos žmonių priemonė. 
Kniupščiais puolę ant žemės buvo laikomi 
gerais žmonėmis. Tie, kurie stovėdavo sta- t 
tųs, būdavo laikomi netikinčiais ir išdavi- f 
kais. Šmėklų vardu ir autoritetu žmogus į 
buvo pavergiamas, žudomas ir apiplėšia- i 
"?s. Daugelis žmonių gyveno ir skurdo I 
alapinėse ir urvuose, kad keliatas kitų į 

galėtų gyventi palociuose. Daugelis'žmo- [ 
nių dėvėjo skarmalus, kad keliatas kitu į 
galėtų dėvėti purpurinius rubus ir aukso1 t 
papuošalus. Daugelis žmonių šliaužė ir Į 
lenkėsi, kad kęliatas kitų galėtų spardyti 
jų kunus savo geležiniais apavais.

Iš tų šmėklų žmonės netik gaudavo vai- | 
džios autoritetą, bet taip pat gaudavo ir [ 
visokias žinias. Jos pasakodavo mums apie I 
musų žemės formą. Jos aiškindavo mums, į 
kad saulės ir mėnulio užtemimai atsitinka į 
dėl žmogaus nuodėmių; pasakodavo, kad, ' 
pasaulis "buvęs sukurtas per šešias dienas; į 
kad astronomija ir geologija buvę nelabų- j 
jų dvasių gundomų žmonių išgalvoti daly- L 
kai; jos mums pasakodavo, kad pavojin- I 
gas ir nelabas buvęs dalykas žiūrėti į dan- [ 
gų pro teleskopą; pasakodavo, kad kasi
nėjimas žemės mokslo tikslui buvęs nuo- g 
dėmingas smalsumas; taip pat pasakoda- I 
m, kad žmogaus pastangos žinoti daugiau,

I. aip.tų šmėklų įkvėptose knygose yra už- 
i rašyta, pareidavusios iš nelabos ir maiš
tingos žmogaus sielos. Į

Jos pasakodavo mums, kad nėra dides
nės dorybės, kaip tikėjimas ir kad nėra di

desnio nusikaltinmo, kaip abejojimas; pa- j 
šakodavo mums, kad tyrinėjimai yra tas [ 
neprotingas ir nuodėmingas dalykas, bau
džiamas amžinomis kančiomis. Jos netik į 
kalbėjo mums apie šį pasaulį, bet pasako- . 
davo ir apie du kitus pasaulius; jei jų pa
sakojimai apie kitus pasaulius po mirties * 
yra taip pat teisingi, kaip ir pasakojimai 
apie šį pasaulį, tai aišku, ko vertos yrą jų 
visos žinios.

Šmėklos valdė pasaulį per nesuskaito- 
;mus amžiaus, ir jos darė visą, kad iš žmo- j 
gaus proto erelio padarius tamsos šikšno- Į 
sparnį. Karalių galybė, kunigu žiaurumai 
ir gudrybė ir dideli tautų turtai buvo pa
naudojami tam, kad išplėšus iš žmogaus 
širdies pamėgimą teisybės, kad neleidus Į 
žmonijai žengti pirmyn, kad pavarius iš [. 
pasaulio kiekvieną žmogaus proto šviesos | 
spindulėlį, kad užteršus žmogaus mintį I 
prietarais. , ■

Visais tais persekiojimų, tamsybės 
prietarų ir vergovės amžiais beveik vis 
žmonės, tiek mokyti, tiek bemoksliai tikė
jo tuo baisiu tamsybės, baimės ir tikėjimo į 
padariniu — burtais ir raganomis. Jiems 
žmogus buvęs velnių gundimo ir kaukinb i 
mo objektas. Jie tikėjo, kad visas oras bu- I 
vęs pilnas tų žmogaus priešų. Šitoks tikė- į 
jimas viešpatavo beveik visame pasaulyje, 
visai nedaug kraštų teišskyrus. Prie tokių 
aplinkybių pažanga nebuvo galima.

Baimė paraližiuoja smegenų veiksmus. 
Pažanga gema iš drąsus. Baimė puola že
mę ir plėšia ją, o drąsa stovi stati ir galvo
ja. Baimė traukiasi atgal, o drąsa eina pir
myn. Baimė yra barbariškumas, lauki- , 
niškumas, o drąsa yra civilizaci ja. Baimė 
yra tikėjimas, o drąsa yra mokslas.

Kiekviename Europos teisme nuolatos | 
buvo įrodomi faktai, kuriais remdavosi ' 
šis baisus tikėjimas. Tūkstančiai žmonių ; 
prisipažindavo kaltais, prisipažindavo 
parsidavę velniui. Jie pasakodavo ir to 
parsidavimo smulkmenas, pasakodavo, Į 
ką jie patys sakydavo velniui ir ką velnias ‘ 
jiems atsakydavo. Jie prisipažindavo kai- ■ 
tais, nors ir žinodavo, kad toks prisipaži
nimas buvo lygus mirties bausmei, kad jų 
turtai bus konfiskuoti ir kad jų vaikai bus 
priversti elgetauti dėl duonos gabalo. Tai | 
yra vienas istorijos stebuklų — tai yra'vi- 
sų keisčiausias žmogaus minties prieštara- Į 
vimas. Be abejojimo, jie ir patys buvo įsi
tikinę buvę kalti. Pirmiausiai jie tikėjo 
raganomis ir burtais, kaipo faktu, o kai , 
būdavo apkaltinti, tai, be abejojimo, pa
tys išeidavo iš proto. Netekę proto, jie ir 
prisipažindavo esą kalti. Jie pasijusdavo I 
atmestais, nustumtais j šalį, paliktais —’ Į 
apkaltintais tokių kaltinimu, del kurįo ne- | 
begalėjo teisintis. . .

, (Bus daugiau.)
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Didžiausia Amerikos Orlaivių Baze. ATSIMINIMAI APIE KRUVINĄJĄ 
REAKCIJĄ VENGRIJOJE. SMEKLOS

Laikraštininkas Willie žydų buvo priversti išsikasti 
Fischer, kuris po Didžiojo sau kapus. Jie buvo sukapo- 
Karo buvo Vengrijoj, dabai jti ir palaidoti pačių išsikas- 
parašė keliatą atsiminimų'tuose kapuose. Toks teroras 
apie siautusį tais laikais (Vengrijoj siautėjo šešis mė-

Iš anglų kalbos vertė, keitė ir papildė Dr. J. K. 

kvėpimu, sužinome bent vieną dalyką, bū
tent—tos šmėklos nieko nežinojo apie pa
saulį, kuriame mes gyvename. Ar jos žino
jo ką nors apie kitą, apie pomirtinį pasau
lį? Kiekvienu klausimu, kur buvo priešta
raujančių dalykų, yra buvę ginčų.

Tos šmėklos, tie dausų piliečiai tvarkė 
įvairių kraštų valdžias; visas valdžios au
toritetas pareidavo iš jų. Iš jų pareidavo 
visi imperatoriai, karaliai ir valdovai. Mai
štininkas prieš karalių būdavo laikomas 
maištininku prieš šmėklas; tiktai nusikal
tusio asmens kraujas tegalėdavo permal
dauti nematomas šmėklas, arba patį tiro
ną. Klūpojimas ant kelių būdavo laikomas 
tinkamiausia daugumos žmonių priemonė. 
Kniupščiais puolę ant žemės buvo laikomi 
gerais žmonėmis. Tie, kurie stovėdavo sta
tus, būdavo laikomi netikinčiais ir išdavi
kais. Šmėklų vardu ir autoritetu žmogus 
buvo pavergiamas, žudomas ir apiplėšia- 
"?s. Daugelis žmonių gyveno ir skurdo 

alapinėse ir urvuose, kad keliatas kitų 
galėtų gyventi palociuose. Daugelis žmo
nių dėvėjo skarmalus, kad keliatas kitu 
galėtų dėvėti purpurinius rubus ir aukso 
papuošalus. Daugelis žmonių šliaužė ir 
lenkėsi, kad keliatas kitų galėtų spardyti 
jų kunus savo geležiniais apavais.

Iš tų šmėklų žmonės netik gaudavo val
džios autoritetą, bet taip pat gaudavo ir 
visokias žinias. Jos pasakodavo mums apie 
musų žemės formą. Jos aiškindavo mums, 
kad saulės ir mėnulio užtemimai atsitinka 
dėl žmogaus nuodėmių; pasakodavo, kad. 
pasaulis "buvęs sukurtas per šešias dienai; 
kad astronomija ir geologija buvę nelabų
jų dvasių gundomų žmonių išgalvoti daly
kai; jos mums pasakodavo, kad pavojin
gas ir nelabas buvęs dalykas žiūrėti į dan
gų pro teleskopą; pasakodavo, kad kasi
nėjimas žemės mokslo tikslui buvęs nuo
dėmingas smalsumas; taip pat pasakoda-

PARAŠĖ ROBERT INGERSOLL
Per ištisus tūkstančius metų žmonės ti

kėjo, kad įvairus reiškiniai kaž kokiu pa
slaptingu budu pareidavę nuo šmėklų, ku
rių taipe buvę geiu ir žalingų. Žmonės ti
kėjo, kad ligos ir sveikata, džiaugsmas ir 
liūdesys, laimė ir nelaimė, pasisekimas ir 
nepasisekimas gyvenime, taika ir karas, 
gyvybė ir mirtis—visa tai tų šmėklų lei
džiami dalykai. Jie tikėjo, kad tos šmėk
los teikusios žmonėms bausmes ir atpildą; 
kad tos šmėklos rodžiusios pasitenkinimo 
ir nepasitenkinimo dėl žmonių elgesio; 
kad jos siųsdavusios sniegą, šviesą, liūtis, 
audras; kad laiminusios žemę teikdamos 
jai derliaus, arba bausdavusios ją, siųsda
mos badą; žmonės tikėdavo, kad tos šmė
klos apvainikuodavusios karalius ir nu- 
versdav'usios juos nuo sostų; tikėdavo, kad 
kare jos pądėdavusios vienai kariaujan
čiųjų šaliai, arba kenkdavusios kitai; tikė
davo, kad tos šmėklos valdydavusios vie
sulus ir teikdavusios keleiviams gražią ke
lionę, leisdamos drąsiam jurininkui pasi
tikti savo žmoną ir kūdikius uosto aludėje, 
arba siųsdavusios audras ir išmesdavusios 
į pajūrį sudaužytų laivų skeveldras ir pri
gėrusių skenduolių jurininkų ir šiaip ke
leivių lavonus.

Seniau žmonės tikėjo, kad tų šmėklų 
buvę begalo daug. Jų esą buvę kimštinai 
pilna ore, žemėj ir vandeny. Naujoviškais 
gi laikais jų, sako, sumažėję, žmonės, mat, 
susipažinę su kitom teorijom, pradėję pai
nioti gamtiškus dalykus su antgamtiškais. 
Bet dar vis manoma, kad tos šmėklos, ku
rios išliko, atliekančios tuos pačius žygius, 
kuriems atlikti senovėje teikdavę daugy
bės visokių šmėklų.

Žmonių visados buvo tikima, kad buvę 
galima kokiu nors budu permaldauti tas 
šmėklas. įtikti joms aukomis, maldomis, 
pasnikais, arba statant joms brangias 
šventoves ir katedras, aukojant joms žmo
nių ir gyvulių kraują, i

nesiūs.kruvinajį terorą Vengrijoj. 
Tarp kitko jis sako:

Pasibaigus Didžiajam ka
rui, Vengrijoj susidarė libe- 
i alinė vyriausybė. Tačiau 
tame įvykių ir nerimo sūku
ry, kuris buvo kilęs tuoj po 
Didžiojo karo, jai buvo sun
ku išsilaikyti.

1919 m. kovo 21 d. grafas 
Karolyi, aristokratas Veng-- 

'i rijos ministeris pirmininkas, 
nuvyko į valstybės kalėji
mą ir ten tarp kalinių susi
rado garsųjį Belą kūną, 
Vengrijos komunistų lyderį. 
Grafas įsakė išleisti jį iš ka
lėjimo ir pavedė jam net su
daryti naują vyriausybę. 
Mat, Belą Kūnas buvo vie
nintelis žmogus, kuris tuo 
metu galėjo tikėtis plačiųjų 

. sluoksnių paramos.
Vengrijos reakcininkai ir 

aristokratai nekuomet ne
galėjo grafui Karoliui atlei-

• sti už šį jo darbą. Ir gerokai
• laiko po to praėjus, vienas 
- vengiu karininkas, kuni- 
i gaikštis Salmas, Vienoj su- 
i sitikęs Karolyi, užpuolė jį ir 
■ kirto į veidą.

Belą Kūnas Vengrijoj į- 
vedė sovietų režimą. Jis gy- 
vavo keturis mėnesius. Be- 

PRADEJO VAJŲ PRIEŠ los Kūno režimą panaikino 
ŠNIPUS. santarvininkų armijos, ku-

Slaptoji Jungtinių Vals- rios pradėjo ‘ iš visų pusių 
tijų policija Pacifiko pa- veržtis į Vengriją, o pačia- 
krašty pradėjo stropiai gau- krašte pakėlė galvas 
dyt svetimos valstybės (Ja-ikontrevoliucionieriai. 
ponijos) šnipus. j Kontrevoliucijos štabas

- buvo Vengrijos provincijos 
1 ...L, T7L.7..A. mieste Šegede. Tenai kavi- 1 1 umpai Apie Visk(į ngSe jus galėdavot dažnai 

Paryžiausl^entojai pra- (matyti Gombešą kuris ne
dėjo gražinti valdžiai duja- rukus pasidarė karo minis- 
kaukęs, nes $2 esanti per
suksią kaina.; j , o

Amerikos' 'kviečiu 
kams gręsė sausra, 
reitos savaitės lietus žymiai 
juos pataisė.

Aukščiau paduotas vaizdelis parodo Amerikos orlaivių ba
zę, kuri dabar yra baigiama Californijos pakrašty prieš 
japonus.

ISPANIJOJ KRAUJAS .. 
TEBESILIEJA.

Kas diena fašistai nužudo 
po 300 lojalistų bažnyčios 

garbei.
Paryžiaus žiniomis, Ispa

nijos fašistai su kunigais 
dabar maudosi žmonių 
kraujuose kiek tik jų širdys 
trokšta. Popiežiaus ir jo vy
skupų palaimintas bažny
čios apgynėjas gen. Fran
kas kas diena sušaudąs po 
300 lojalistų, kurie gynė tei
sėtą respublikos valdžią 
nuo savų ir svetimų priešų.

Nors lojalistams padėjus 
ginklą Frankas žadėjo grą
žinti Ispanijai taiką ir tvar
ką, kol kas da nėra nei tai
kos, neŲramybės. Visos jo 
pastangos dabar dedamos 
ne tvarkai vykinti, bet res
publikos gynėjams keršyti. 
Prie to jį ragina ir Romos 
popiežiaus kunigai. Jie pasi
ryžę išžudyti visus respubli
kos šalininkus, kurie norėjo 
išdalyti beturčiams kunigų 
dvaius ir kitus lobius.

ORLAIVIU APLINK PA
SAULĮ UŽ $1,785.

United Air Lines bendro
vės viršininkas Harold Cra
ry pereitą sąvaitę Chicagoje 
pareiškė, kad greitu laiku 
jo kompanija ketina įvesti 
oro kelionę aplink visą že
mės kamuolį. Ji kainuosian
ti $1,785.

JAPONŲ “ULTIMATU
MAS’’ SOVIETŲ RUSIJAI 
. Šį utarninką iš Tokijo at
ėjo žinių, kad japonų valdo
mas Mandžiukas iškėlęs So
vietų Rusijai aštrų protestą 
dėl paskutinių įvykiii Siby- 
ro-Mandžiuko pasieny ir 
pareikalavęs “tuojaus tuos 
užpuolimus sustabdyti.” Tai 
jau skamba kaip ir ultima
tumas. *

Tas pats pranešimas sa
ko, kad šį panedėlį Čengku- 
fengo kalno apylinkėj rusai 
su japonais šaudėsi iš anuo
tų ištisas tris valandas. To
liau japonai sako, kad susi
kirtimai Mongolijos (pasie
ny esą niekas daugiau, kaip 
tik kova tarp japonų ir ru
sų. Vadinamoj mongolų ar
mijoj esą šeši rusai ant kiek
vieno mongolo.

11 METŲ MERGAITĖ NU
ŠOVĖ 4 METŲ BRO

LIUKĄ.
Barbourvillės miestelyje, 

Kentucky valstijoj. 11 me
tų amžiaus mergaitė, Elsie 
Higgins, nušovė iš braunin
go savo 4 metų amžiaus 
broliuką ir nusigandusi pa
leido du šuviu j savo kruti
nę. Daktarai sako, kad ji 
mirs. Vaikų motinos nebu
vo namie. Vėliau ji paaiški
no policijai, kad jos Elsie 
dažnai grūmodavo, kad jei 
motina išeisianti į miestą ir 
paliksianti ją saugot mažes
nius vaikus, tai ji visus juos 
nušausianti, paskui padeg
sianti namą ir pati nusišau
sianti.

BUŠO KATASTROFA 
VOKIETIJOJ.

Pereitą nedėldienj netoli 
nuo Hamburgo, Vokietijoj, 
ant kryžkelės susidūrė auto
busas su traukiniu. 10 žmo
nių būvu užmušta ir 9 sužei
sti.

NE TOKIA LIETUVA 
BUVO KURIAMA.

(Iš Dano Pumpučio poemos.) 
I.

Tėviškė, tėviškė, 
Lietuvos šalelė! 
Žiūrim nusiminę 
Ir žiūrėt negalim. 
Tokia tu išblyškus, 
Tokio veido keisto,— 
Jau nebepažįstam 
Nei laukų, nei raistų. 
Nemunėlis barės, 
Sakė, verkė, skundės, 
Kad tave iš kelio 
Išvedė, sugundė. 
Sakė — uliavoji, 
Išparduodi žemę — 
Nėr tau savanorių, 
Nėr tau partizanų. 
Verkė, kad jau suvis, 
Suvis paąileidus, 
Lyg nebūtų buvę 
Sibiro nei taigų.

H.
Savanorio veda 
Karvę paskutinę, 
Kam jisai prarado 
Ranką dėl tėvynės. 
Kaivė eit nenori, 
Atgalios vis žiuri,— 
Stovi savanoris, 
Stovi be kepurės. 
Antsėlis jam dėsto, 
Guldo jam iš rašto,— 
Zokonai iš Kauno, 
Reikia juos suprasti. 
Savanoris kraipo 
Galvą be kepurės — 
Ir galvoj kitaip jo: 
Jis ne tokią kūrė. 
Nūnai—-kas prie lobio, 
Kas vagis, tas ponas.— 
Nieks nesisieloja 
Dviejų milijonų.

nių ir gyvulių kraują, ruošiant joms įvai- 7°> žmogaus pastangos žinoti daugiau, Į 
rias apeigas, giedant giesmes, klaupiant - aip-tų šmėklų įkvėptose knygose yra už- f 
ant kelių, gulint kryžium, plakant ir žei- rašyta, pareidavusios iš nelabos ir maiš- : 
džiant savo kūną. Žmonės tikėjo, kad ga- tingos žmogaus sielos. _ į.
Įima esą permaldauti tas šmėklas, atsisa- Jos pasakodavo mums, kad nėra didės- 
kant nuo savo židinio džiaugsmų, gyve- nes dorybes, kaip tikėjimas ir kad nėra di- 
nant kur nors dykumose atsiskyrėliais, pri- dėsnio nusikaltinmo, kaip abejojimas; pa- į 
silaikant kūno nekaltybės, arba celibato, šakodavo mums, kad tyrinėjimai yra tas 
išgalvojant visokių kankinimo pabūklų, neprotingas ir nuodėmingas dalykas, bau- i 
naikinant ir žudant vyrus, moteris ir kudi- džiamas amžinomis kančiomis. Jos netik i 
kius; žmonės tikėjo, kad galima esą per-i kalbėjo mums apie šį pasaulį, bet pasako- | 
maldauti tas šmėklas, rengiant visoje že- davo ir apie du kitus pasaulius; jei jų pa- i 
mėje kalėjimų urvus, deginant ant laužų sakojimai apie kitus pasaulius po mirties

igos žmogaus sielos.
Jos pasakodavo mums, kad nėra didės-

teįiu, ir vice-admirolą Hor- 
thy, kuris paėmė Vengrijos 
valdžios vairą.

Šie abu vyrai vadovavo 
visai Vengrijos reakcijai. 
Be to, jų šešėly slėpėsi kiti 
du vyrai, kurie buvo dar re- 
akcingesni ir brutalesni: 
Ivanas Hejas, ekskareivis, 
ir jo bičiulis, karo metu bu
vęs jo vadas, baronas Pro-, 
nay.

Hejas ir Pronay “baltųjų” 
armijos priešaky prasimušė 
į Budapeštą, Vengrijos sos
tinę. Tai buvo 1919 m. rug- 
piučio mėnesy. Jie žudė 
kiekvieną, kurį įtarė esant 
komunistu ar jų simpatiku. 
Be to, žydai taip pat buvo 
jų puolimo objektas. Dau- 

vaikams žVdų nepaprastai nuo 
jų nukentejo.

Viešbuty “Britania” He
jas įsteigė savo štabą. Tas 
viešbutis pasidarė kartu įs
taiga. kalėjimas, teismas ir 
kankinimo kameros. Jo ru-

iau- 
bet pe-

mėnesiPer balandžio
Jungtinėse Valstijose pasiū
ta 32.475,009 poros avali
nės. Per kovo mėnesį buvo 
pasiūta 42,375,490 porų.

Tennessee valstijoj, Whi
te kauntėj, žmonės pradėjo 
sirgti raupais.

Mrs. Ida Watson, 5 vaikų 
motina, neturėdama iš ko 
gyventi, nutarė nusižudyti. 
Ji uždavė visiems ........
nuodų ir pati jų atsigėrė. | 
Vienas vaikas mirė, kiti iš
gelbėti. Tai buvo pereitą są
vaitę Oklahomos valstijoj.

Senatas nutarė pratęsti
da dviem metams Roosevel- W Hejo aukos susilaukda- 
tui galią nuvertinti dolerį vo baisaus likimo, 
da 9 centais, jeigu jis maty
tų reikalo.

Pereitą sąvaitę Laivyno 
Departamentas užsakė da 
24 naujus karo laivus.

Japonai skelbia pasau
liui, kad jie užmušę 700 
mongolų, kurie buvo įsiver
žę iš Sovietų Mongolijos į 
japonų Mandžiuka. Mongo
lai palikę 12 rusišku tankų 
ir “daugybę kulkasvai- 
džių.”

Yorke areštuotas
Carlos

New 
cukraus magnatas 
Garcia. Jis pavogęs iš savo 
firmos $1,070,427 ir firma 
dėl to subankrutavusi.

Nacių šnipai Čekoslova
kijoj areštavo komunistą 
Ivaną Sekaniną ir išgabeno 
jį Vokietijon. Jis busiąs tei
siamas už. “teroristinį judė
jimą” prieš Vokietiją.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
kan atvyko Tamas Mooney. 
Ant Grand Central stoties jį 
pasitiko 15,900 žmonių

NAUJOS KNYGOS.
Atsiųsta paminėti nauji Sa

kalo Bendrovės leidiniai.
Venancijus Ališas, SAO 

BENTO VARPAI. Lyrika, 96 
puslapių. 3 litai. Pietų Ameri
kos gamtos egzotika, tėvynės 
nostalgija, žmogaus gyvenimo, 
jo laimės, džiaugsmo ir skaus
mo skambus posmai puošia šio 
eilių rinkinio puslapius.

Vanda Janavičienė, KLAJŪ
NAS. Apysaka mokyklinio am
žiaus jaunimui.. Su foto iliust
racijom, kreidiniame popieriu
je. 142 pusi. Lt. 2,50.

Leonardas Žitkevičius, SU 
TĖVELIO KEPURE. Eilėraš
čiai mažiesiems. 64 psl. T. Va-1 
liaus spalvotos iliustracijos. 
Lt. 2,50. Sakalo leidinys.

EL LITOVA POEZIO. Lietu
vių poezijos antologija esperan- 
tiškai. Išvertė ir redagavo P. 
Lapienė. 198 pusi. Lt. 3. Tai 
pirmasis nelietuvių kalba toks 

| pilnas ir taip gerai suredaguo
tas musų poezijos leidinys espe
ranto kalba.

Gonzague de Reynold, TRA- 
---------------------- ... Naujųjų 
laikų revoliucija. Vertė B. Stoč- 
kus. II ir III dalys. 290 pusi.

aktua- 
aprašo 
atsira- 
valsty-

yra taip pat teisingi, kaip ir pasakojimai 
apie šį pasaulį, tai aišku, ko vertos yra jų 
visos žinios.

Šmėklos valdė pasaulį per nesuskaito
mus amžiaus, ir jos darė visą, kad iš žmo
gaus proto erelio padarius tamsos šikšno
sparnį. Karalių galybė, kunigu žiaurumai 
ir gudrybė ir dideli tautų turtai buvo pa
naudojami tam, kad išplėšus iš žmogaus 
širdies pamėgimą teisybės, kad neleidus 

kad pavarius iš

Ju šauksmai buvo net gir
dimi aplink tą viešbutį esan
čiose gatvėse. Vyrai ir mo
terys buvo kankinami, mu
šami, žalojami ir žudomi.

Apskaičiuojama, kad tuo1 giškoji EUROPA, 
laiku ten žuvo keli tūkstan
čiai žmonių. O “Britania” 
viešbutis nebuvo vienintelė n 2,50. 
vieta, kur tokie dalykai bu
vo daromi.

Kita panaši vieta buvo 
parlamento rūmų rūsys. Kai 
politikai viršuje bandė kur
ti naujos Vengrijos pagrin
dus, apačioje sklido žmonių 
šauksmai, kurie buvo bruta- 
liškiausiai kankinami. Ne
gyvi tų aukų lavonai buda-

II ir III dalys. 
__ Šiose dalyse 

lauš veikalo autorius 
I “naująsias” valstybes, 
dusias po demokratiniu 
bių, ir jų vadus; su kai kuriais, 
kaip pav. Mussolinis, G. de Rey
nold pats pažįstamas ir moka 
reljefiškai charakterizuoti. Po 
nėjimo ir kritikos autorius da
ro originalias valstybių ir civili- 

__  . . . . r . fašizmo ir nacionalizmo nagri- 
,vo taip sužalojami, kad jų <zacijos palaikymo išvadas, ver- 
j niekas nepažintų, ir sume- tas didelio dėmesio.

Mokyti ■ g Rutkauskienė (sulietuvi- 
" no), PABĖGĘS MEILUŽIS. 1 

veiksmo komedija iš miesčionių 
gyvenimo. Su nedaug veikėjų, 
lengva pastatyti, gyva, įdomi,; 
su teigiama mintim komedijėlė 
liaudies scenai. Liaudies Teat
ras Nr. 9. Lt. 1.

Norint šių knygų išsirašyt, 
reikia kreiptis šiuo adresu: 

“Sakalo” Bendrovė,
Kaunas, Lithuania,

niekas nepažintų, 
tami į' Dunojų, 
plaukti,” pasidarė papras
tas teroristų posakis ir tas 
posakis tebėra vartojamas 
iki šiolei.

Kai kurie dar gyvi* bet 
sužeisti ar sužaloti žmonės, 
būdavo sumetami į Dunojų 
ir baisiausiu budu 
davo.

Viename miške, 
Balatano ežero, trys šimtai

ten žu-

netoli

netikinčius, sukausiant grandimis žmonių 
mintis ir sąnarius, tikint dalykus be įrody
mų ir prieš visokius įrodymus, netikint ir 
neigiant visa, kas įrodyta, nekenčiant fak
tų, rodant neapykantą protui, neigiant ir 
skundžiant laisvę, niekinant atskalūnus, 
arba kitaip tikinčius, šmeižiant žiaurias ir 
be prasmes tikybas, neleidžiant tyrinėji
mų, garbinant šventąją knygą, remiant 
prietaringumą, prisilaikant šventėms tam 
tikrų dienų ir laiko, skaičiuojant ražan- žmonijai žengti pirmyn, 
čiaus karoliukus, bežiopsant į kryžių, sam- pasaulio kiekvieną^ žmogaus proto šviesos 
dant kitus kartoti giesmes ir maldeles, de- spindulėlį, kad užteršus žmogaus mintį 
ginant žvakes ir skambinant varpais, su- prietarais, 
kaustant vienas kitą vergijos pančiais ir 
aptemdinant sielą. Visa tai būdavo daro
ma toms dausų dvasioms įtikti, permal
dauti ir prisigerinti.

Musų nelaimingame pasaulyje žmonės, 
tikėję toms šmėkloms, garbinę tuos vai- 
duoklius-dvasias, atlikdavo pikčiausius 
žygius, rodydavo dideliausį žiaurumą. Ir 
vis tiktai tos šmėklos, tie šešėliai atsirado 
iš žmonių bailumo ir piktos valios. Meni
ninkas, kurio vardas yra prietaras, piešė 
jas baimės pieštuku ant žmonių kvailumo 
drobės.

Iš tų šmėklų musų proseniai semdavo 
sau žinių. Jos buvo musų prosenių moky
tojos. Jos buvo mokslininkai ir filosofai, 
geologai,- įstatymu davėjai, astronomai, 
gydytojai, metafizikai ir praeities istori
kai. Per amžių amžius tos šmėklos buvo 
vienintelis tikro žinojimo šaltinis. Jos tei
kė žmonėms įkvėpimą knygoms rašyti ir 
tos knygos buvo vadinamos šventomis. Jei 
pasirodydavo, kad faktai neatitikdavo 
toms šventoms knygoms, tai tekdavo nu
kentėti tiems faktams, o labiausiai tekda
vo nukentėti tiems, kas juos susekdavo ar
ba išrasdavo. Ir tuomet buvo tikima, ir da
bar tikima, kad žmogaus sielos nemirtin
gumo idėja yra paremta tomis knygomis: 
atmesti tas knygas, ar, geriau sakant, ne
prisipažinti jas esant įkvėptas, reiškė ir at
mesti nemirtingumo idėją.

Nemirtingumo idėja visada bangavo, 
kaip jura, žmogaus širdyje; kaip juros 
bangos, viltis ir baimė aižė laiko ir likimo 
pakraščius ir uolas. Ji gimė iš žmogaus 
jausmu ir ji nuolatos banguos žmogaus 
abejojimų rūke, banguos visada, kol mei
lė liausis bučiavusi mirties lupas. Ta idėja 
yra kaip ir vaivorykštė, kaip viltis, žiban
ti liūdesio ir skausmo ašaroje.

Iš knygų, kurios parašytos tų šmėklų į-

Visais tais persekiojimų, tamsybės 
prietarų ir vergovės amžiais beveik vis 
žmonės, tiek mokyti, tiek bemoksliai tikė
jo tuo baisiu tamsybės, baimės ir tikėjimo 
padariniu — burtais ir raganomis. Jiems 
žmogus buvęs velnių gundimo ir kankini
mo objektas. Jie tikėjo, kad visas oras bu
vęs pilnas tų žmogaus priešų. Šitoks tikė
jimas viešpatavo beveik visame pasaulyje, 
visai nedaug kraštų teišskyrus. Prie tokių 
aplinkybių pažanga nebuvo galima.

Baimė paraližiuoja smegenų veiksmus. 
Pažanga gema iš drąsps. Baimė puola že
mę ir plėšia ją, o drąsa stovi stati ir galvo
ja. Baimė traukiasi atgal, o drąsa eina pir
myn. Baimė yra barbariškumas, lauki
niškumas, o drąsa yra civilizacija. Baimė 
yra tikėjimas, o drąsa yra mokslas.

Kiekviename Europos teisme nuolatos 
buvo įrodomi faktai, kuriais remdavosi 
šis baisus tikėjimas. Tūkstančiai žmonių 
prisipažindavo kaltais, prisipažindavo 
parsidavę velniui. Jie pasakodavo ir to 
parsidavimo smulkmenas, pasakodavo, 
ką jie patys sakydavo velniui ir ką velnias 
jiems atsakydavo. Jie prisipažindavo kal
tais, nors ir žinodavo, kad toks prisipaži
nimas buvo lygus mirties bausmei, kad jų 
turtai bus konfiskuoti ir kad jų vaikai bus 
priversti elgetauti dėl duonos gabalo. Tai 
yra vienas istorijos stebuklų — tai yra vi
sų keisčiausias žmogaus minties prieštara
vimas. Be abejojimo, jie ir patys buvo įsi
tikinę buvę kalti. Pirmiausiai jie tikėjo 
raganomis ir burtais,, kaipo faktu, o kai 
būdavo apkaltinti, tai, be abejojimo, pa
tys išeidavo iš proto. Netekę proto, jie ir 
prisipažindavo esą kalti. Jie pasijusdavo 
atmestais, nustumtais į šalį, paliktais — 
apkaltintais tokių kaltinimu, del kurio ne
begalėjo teisintis.

, (Bus daugiau.)
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įvairios Žinios
VILNIUJE ATRASTA TREČIOJI PILIS

Vilniaus universi t e t o kiaušinių lukštų ir vieną ge- 
mokslininkai, bekasinėda- ležinį kardo rankenos kaus- 
mi Bekešo kalną, šiomis tymą, 
dienomis užtiko Lietuvos i 
kunigaikštijos trečią pilį 
Vilniuje.

Iki šiol Vilniuje buvo ži
nomos tik dvi senovės Lie
tuvos kunigaikščių pilys. 
Viena ju žinoma kaip Gedi
mino pilis, o antra—Žemu
tinė pilis. Jos jau plačiai ap
rašytos ir visiems gerai ži
nomos.

Senovės kronikose yra 
kalbama da ir apie trečiąją 
pilį, bet tos žinios labai ne
aiškios. Niekas dagi nežino
jo, kur tos pilies butą. Seno
vės raštuose' pasakyta tik 
tiek, kad 1390 metais kry
žiuočiai tą pilį apsupo, su
griovė ir sudegino. Pily žu
vę daug lietuvių ir vienas 
Lietuvos kunigaikštis. Pilis 
vadinosi “Kreivoji Pilis.”

Kryžiuočių vadas Konra
das Valenrodas, rašytame 
Romos karaliui laiške gyrė
si, kad jam pavykę pilį už
imti pirmuoju puolimu, ta
čiau kitų dviejų pilių dėl 
blogo oro negalėjęs užimti 
ir lietuvių gynimosi palauž
ti. Vėliau Vilniaus įgula bu
vo sustiprinta ir kryžiuočiai 
priversti trauktis atgal ir be 
Jogailos pagalbos, su kuria 
jis vilniečiams lietuviams 
skubėjo.

Kryžiuočių puolimų dau
giau Vilniuje nebuvo.- Pats 
Konradas Valenrodas 1393 
metais mirė.

Tiek lig šiol buvo žinių 
apie trečiąją Vilniaus pilį. 
Kur ši pilis buvo? Ilgus lai
kus mokslininkai suko ir 
kvaršino galvas, , norėdami 
atsakyti į šį klausimą. Prieš 
karą rusai šios pilies jieško- 
jo beveik po visą Vilnių ir 
buvo priėję. išvados, kad 
Kreivoji pilis greičiausia bu
vusi Bokšto kalne. Prie jų 
hipotezės palinko ir lenkų 
mokslininkai, kurie manė, 
kad trečioji pilis vra daug 
senesnė, negu Gedimino pi
lis ir bus kur nors Bokšto 
kalne. Buvo pradėta kalno 
kasinėjimai, bet nesurasta 
jokių istorinių pėdsakų, ku
rie bylotų ten pilį buvus.

Prieš šešerius metus pilis 
buvo visai netikėtai surasta. 
1933 m. vasarą buvo Vilniu
je didelis ir smarkus lietus. 
Vanduo griovius išrausė. Po 
lietaus praeiviai pastebėjo 
iškyšulį, kuriame buvo aiš
kiai pastebimos medžio 
nuodėgulių ir įvairių gelež
galių. Tuojaus buvo susiži
nota su Vilniaus universite
to muziejaus vadovybe, ku
ri nustatė, kad išplauti radi
niai yra senų laikų ir byloja 
gyventojus kada nors čia 
buvus.

Šį pavasarį jau daugiau 
iškasta iškasenų ir pagal jas 
aiškiai nustatyta, kad čia 
buvo senovės Vilniaus tre
čioji pilis. Patirta iš dviejų 
kultūrinių žemės sluoksnių, 
kad trobesiai du kartu čia 
statyti. Laikotarpis buvo 
daug maža penkių metų. 
Dabar jau yra žymių, kad ir 
trečią kartą trobesiai staty
ta ir juose gyventa. Trečio
jo sluoksnio tyrinėjimai da
vė labai geru rezultatų. Bū
tent, gegužės 13 d. rasta 
molinis indas. Inde supiltą 
deginto gaidžio palaikai, 
aiškiai matyti jo apdegęs 
skeletas.

Mat, lietuviai pagonys 
degindavo kulto sumeti
mais dievams gaidį, kurio 
degėsius surinkdavo į puo
dą ir pakasdavo toj vietoj, 
kur turėdavo statyti pasta
tus.

Šalia to, viąųose sluoks
niuose rasta daug įvairių iš
kasenų: keramikos, moterų ----- --— ............
papuošalų iŠ .vario (vario nugalabijęs apie 100 žmonių. Jis 
žiedas), " žuvies ašakos,'buvo sugautas net Clcvclande.

Kroatai Gali But Ju
goslavų Slovakais.
Šiandien daug kalbama 

ir rašoma apie Jugoslaviją, 
kurią Italija ir Vokietija no
ri pritraukti prie ašies poli
tikos.

Jugoslavija nėra vientau
tė valstybė, bet daugelio 
tautu mišinys. Svarbiausios 
tautos yra serbai, kroatai ir 
slovėnai.

Tarp seibų ir kroatų jau 
nuo s no eina didelis tryni
masis. Kai kurie kroatai no
rėtų nuo serbu net visiškai 
atsiskirti ir įkurti savo ne-

Pagal iškasenas, pagal 
rytinio tipo vario raktus 1_r 
Baltijos tipo geležinius rak
tus ir kitus radinius nustaty
ta, kad čia butą trobelių ir 
gyventojų gyventa XII— 
XIV amžiuje. Ypatingai 
gausu keramikos. Tais lai
kais puodžiai lipdė puodus priklausomą valstybę, 
iš molio gabalų. Tai dau-, 
giausiai viralui puodai. Su
rasta apigražiu iš profilio 
indų, kuriuos lietuviai, grei
čiausiai, vartojo gerti. Pa- 
puoša’ai primena Vilniaus 
krašto XI—XIII amžiaus 
laikų iškasenų papuošalus.

Surasta antpečių likučiai, 
geležinių ginklų nuotrupos, 
sagtys, tai rodo, kad gyven
tojų tarpe butą raitelių ir 
turtingų žmonių. Rasta ap
degusių rugių ir kviečių 
puode.

Šiuo laiku mokslininkai 
įsitikinę, kad čia butą tre
čiosios pilies, kuri buvo XIV 
amžiuje ir kuri buvo sude
ginta.

Spėjama, kad ši pilis bu-

Iš Zagrebo pranešama, 
kad tenai prasidėjusios ser
bų ir kroatų derybos. Kroa
tai nesutikę su Jugoslavijos 
min. pirmininko Cvetkovi- 
čiaus atsivežtais pasiūly
mais, ir todėl derybos kurį 
laiką buvusios nutrauktos. 
Nuo šių derybų išsprendimo 
priklausys, gal but, netiktai 
dabartinės Jugoslavijos vy
riausybės, bet greičiausiai ir 
pačios Jugoslavijos likimas.

Jugoslavijos min. pirmi
ninkas, kuris jau antrą kar
tą atvyko tartis Į Zagrebą, 
atsistatydins, jeigu jo pasiu- 
lymai bus kroatų atmesti.

Tokiu budu dabar Jugo
slavijoj galį susidaryti pa- 

vo anksčiau pastatyta negu naši būklė, kokia buvo tarp 
Gedimino. čekų ir slovakų prieš Čeki-

---------------- jos užėmimą.
JAPONAI TIKISI BOM- Jugoslavijos vyriausybė 
BOMIS SUGNIUŽINTI lyra pasiryžusi duoti krou 

KINIJĄ.
Anglų laikraštis “N. Chro

nicle” iš japonų čultir.ių 
praneša, kad japonai nesi-

duoti kroa- 
itams (kurie gyvena Adria-

- I tikos pakraštyje), beveik vi- 
šaltiniu sas reikalaujamas teises, 

kurios nesusilpnins militari- 
liausią iš oro bombarduoti nes ir ekonomines Jugosla-

• • pQ vijos vienybes. Tuo tarpu
dabartinės^ laiki- kr2at?i.sako’ kad Pana?US

Kur Nuskendo Amerikos Submarina “Sąualus.

Rodyklė dešinėj vaizdelio pusėj parodo tą vietą, kur 240 pėdų po vandeniu stovi nusken
dusi Amerikos? submarina “SnuMus” su 23 jurininkais. Iš viso joje buvo 59 žmones, bet 
33 pavyko išgelbėti gyvus. Iškelti ją imsią apie 3 mėnesius laiko.

WORCESTERIO IR APIE- 
' LINKĖS LIETUVIAMS.

Birželio 11, Worcesterio 
Suvienytos Draugijos ren
gia nepaprastą pikniką, ant 
Oij mpia Pai ko. Bus gražuo
lių ietuvaičių kontestas, ku
li; me c’a’yvau’ virš 50 gra
žiausių li.tuvaičių iš visos 
Naujosios Anglijoj. Bus 
ui c damos trys dovanos, 
lirą išrinks gražuole, gaus 
fidabiinę tauię. Visi kvie
čiami da’yvruti šiame pa
rengime ir rmag’ai pasilink
sminti Suvienytų draugijų 
] a engime.

Kviečia Komitetas.

Wo re-,trr. Mr'ss. Birželio 
12 d. ALDLD 155 kuopos į- 
v 'kr- mene inie susirinkimas. 
Yia daug svarbių reikalų ap- 
* vi rst; mui — prisirengimas 
seimui ir kitokių. Visos apie- 
linkės moteiys prašomos da
lyvauti. A. W.

Sovietai Protestuoja
Alandų Stiprinimą. Kaunas. — Birželio 1 d. 

atidarytas oro susisiekimas 
Sovietų valdžia pasiuntė tarp Kauno ir Palangos. Su- 

Suomijai protestą dėl pro- sisiekimas palaikomas lėk- 
jektuojamos Alandų salų tuvais: “Darius, 
fortifikacijos. Kadangi tos 
salos gali uždaryti Sovietų 
laivynui išėjimą iš Lenin
grado ir Kronštato į Balti
jos jurą, tai Maskva prašo 
Suomijos valdžią paaiškin
ti, kokiam tikslui ji nori tas 
salas fortifikuoti, ir kokių 
garantijų ji gali duoti So
vietų vyriausybei, kad nie
kas nepanaudos tų salų 
prieš Sovietų Rusiją.

Alandų salynas randasi

APSIVED1MA1.PRIPAŽINO ATKOČAITĮ 
NUŠOVUS KAROLINĄ 

BARČAITĘ.
Prieš pat Naujus Metus 

Tauragės apskrity, Šilalės 
valsčiuje, Alijošiškių kaime 
anksti lytą pro langą revol
veriu buvo nušauta Karoli
na Balčaitė. Įtartas kaimy
ninio Romislaukio kaimo 
gyventojas J. Atkočaitis, 
kuris su nužudytąją ilgą lai
ką palaikė meiliškus santy
kius, Balčaitė net kūdikį 
nuo jo susilaukė, bet pasku
tiniu laiku jų santykiai pa
iro. Tardomas Atkočaitis 
kaltu neprisipažino. Gegu
žės 12 d. šią bylą apygardos 
teismas sprendė ir Atkočai- 
tį pripažino kaltu ir nubau
dė 15 metų sunkiųjų dai'bų 
kalėjimo.

Pajieškau vaikino ar našlio tikslu 
apsivedimo, ne jaunesnio kaip 40 me
tų, kad butų pasiturintis ir galėtų 
moterį gražiai užlaikyti. Aš esu 40 
metų, linksmo budo, gražiai atrodau, 
švari, gera gaspadinė. Vienai gyven
ti nuobodu. Kurie atsilicpsit, prašau 
ir paveikslą savo prisiųsti. (4) 

Mrs. T. Thompson Room 107, 
6314 Maryland avė., Chicago, 111.

Girenas.”

Kaunas. — Ministrų Ta
ryba sumažino Valstybės 
Biudžetą iki 341 milijono 
litų.

Kaunas, birželio 6 d. pra
sideda nepaprasta seimo 
sesija.

Kaunas. — Buvęs Lietu
vos ministras Čekoslovaki
jai Ed. Turauskas skiriamas 

i Užs. reik. min. politikos de- 
Baltijos juroje ir susideda1 partamento direktorium, 
iš 300 salų ir salelių. Prieš 
Pasaulinį karą tos salos pri-

Farmą Parduodu.
130 akerių—110 dirbamos; budin- 

kai. mašinerija ir visokie kiti įrengi
mai. Kaina $6,000; pusę reikia įmo
kei, likusi dalis išmokėjimais.

Mrs. Davis Nadeau
Nadeau,’ Mich.

Parsiduoda Darbas ir 
Dalininkyste

Krutumų paveikslų teatre. Kurie 
nemokėtų operuot, tam reikėtų mo
kintis pas mus. Kreipkitės laišku, ne 
asmeniškai, sekančiu adresu.

VALUSKIS CORPORATION 
Buena Park, Calif.

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
aosisaugod njio nuplikimo?
Prisiųskit -vardą ir adresą, mes pri

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Kaunas. — Lietuvoje įve- 
. gulėjo Rusiją?, bet po karo dama savanorių darbo tar- 

i pažadai buvojau ir anks- jas pasisavino Suomija, ir^yba. Pirmas darbas, kuris 
čiau padaryti, tačiau jie ne- Tautu Lyga pripažino jas numatoma tiems laisvano- 

” ' ” ' ’ ' (ik su ta išlyga, I riams pavesti tai moderniš-
TiiP-oslaviios min Dirmi-'kacl tos salos nebūtų fortifi- ko plento nuo Palangos iki 
Jugoslavijos mm. pirmi kuotQS> . šventosios statyba.

I Kaunas. — Atsižvelgiant 
į eksporto plėtimo bei naujų 

| rinkų jieškojimo svarbą, 
prie Finansų Ministerijos į- 
steigtas Užsienio Prekybos 
Departamentas.

1 New Yorkas. — Tautinių 
šokių instruktorė M. Baro
naitė, kviečiama gen. kon
sulo Grant-Suttie, lankėsi 
Toronto, Kanadoje. Iš ten 
vyks: į Chicagą ir išbus apie 
2 sąvaites; iš ten vienai są- 
vaitei vyks į Clevelandą, lie
pos 4 d. sustos Pittsburghe, 
ir po to grįš į New Yorką.

atvirų Kinijos miestų, 
žiauraus -----1— i
nos Kinijos sostinės Čung- 
kingo bombardavimo, jie” -.. . .. .. .•
bombarduosią, kur tik gale- buvo iki siohai Įgyvendinti. Suomijai 
darni, ir kitas vietas. Jų tik- ...•—: kad tos s
slas esąs sugniužinti ir mq- ninkas buvo atvežęs kroa- 
raliai paveikti kiniečių gy- tams pasiūlymą, kad į tauti- 
nimasi. nę Jugoslavijos vyriausybę
Anglijos ambasadorius Ja- tuojau bus įsileista kroatų1 

ponijai įteikė protestą ja- jr • 't.g., „..U
ponų užsienių reikalų mini- 1__
steriui dėl britų konsulato tucija, 
bombardavimo Čungkinge. suteikta plati vietinė auto- 
Japonai buvo pasiaiškinę, nomija. Tačiau kroatai rei- 
kad jų bombos buvusios tai-|kalauja atskiros sau armi- 
kytos į kiniečių priešlėktu- jos, kuri egzistuotų greta 
vines patrankas, kurios bu- serbų armijos i. 1___
vusios pastatytos netoli nuo su ja bendradarbiautų. Kro- 
britų konsulato. Jei jos pa- atai bijo, kad Jugoslavijos 
taikiusios Į konsulatą, jie vyriausybė nenuvestų jų į 
esą nekalti. Tačiau britai karą, nes tokiu atveju Kroa- 
tuo atsiprašymu nepasiten- tija pasidarytų karo lauku.

Ir Kroatijoj jau yra eks
tremistų, panašių į buv. Če
koslovakijos slovakų ekstre- 

Įmistus, kurie maž daug nori 
visai nepriklausomos Kroa
tijos. Ar pasiseks senajam 
kroatų veteranui dr. Mače-, 
kui juos nuraminti? Nuo to 
ir nuo jugoslavų vyriausy
bės sumanumo priklausys 
Jugoslavijos vienalytišku
mo išlaikymas.

MODERNIŠKAS MALTO
DDICT’ A A Q

ojau .uus įsileista Kroatų' ■
.. slovėnu atstovai. Taip pad Haffenreffer & Co. Inc., Ja- 
bus paskelbta nauja konsti-'maica PIaln> Bostone, gaminto- 

, kuria kroatams bus ja’ Bk-kwick Ėliaus, vartoja ne-

PAVOGĖ 20.000 LITŲ.
Juozas Jurčys, tarnauda

mas vienoje. įstaigoje pavo
gė 20,000 litų. Už tai Jurčyš 
patrauktas tieson. Kariuo
menes teismo prokuratūra 
kaltinamąjį aktą jau surašė.

Jurčys besąlyginiai laiko
mas kalėjime.

kino.
Dabar jau baigiamos 

skaičiuoti to bojnbardavimo 
aukos. Pasirodė, kad nu
kentėjusių skaičius yra 
daug didesnis negu iš pra
džių buvo manyta. Iš viso 
yra "apie 5,000 žmonių už
mušta ir sužeista.

SUIMTAS NUODŲ BYLOJ.

čia parodytas privatinis de- 
tektivas Domenic Rodia iš Phi- 
ladelphijos. 
nuskandinus 
krašty tūlą 
sukolektavus
panijos $2,000 už jo gyvybę. Jis 
prigulėjęs prie to “nuodų sindi
kato,” kuris apie Philadelphiją

Valdžia kaltina jį 
New Jersey pa- 
Steve Crispino ir 
iš inšiurans kom-

paprastus parankamus malto 
pristatymui. $14 tonu trokas 
specialiai įrengtas su Holly 

siuuių gieid Pneumatic Systema. užvadavo 
ir karo laiku sen^ metodą malto pristatymui. 

' Miežių maltas atvežamas į Bos
toną specialiai įrengtuose ka
ruose ir iš tenai atvežamas į 
Haffenreffer bravorą. Grudai 

į iš karo j troką sutraukiami oro 
spaudimu ir atvežus į bravorą 
išpučiama į didelius aruodus, 
kurie neprileidžia drėgmės. Juo
se telpa 1,200,000 svarų, o pe
reitą metą Haffenreffer bravo
ras suvartojo virš 14,200,000 
svarų pagaminimui produkto.

armi-

Duonos Kepėjas
Gerai patyręs duonkepis, atsišau- I 

14it greitai. Darbas ant visados ge- 
rani darbininkui. John Zarskus į 

28 Birch street, Lewiston, Me.

Parsiduoda Farma
Up akerių, 40 dirbamos, miškas ir 

ganyklos, 10 karvių, pienų parduodu, 
elektrikos šviesa, vanduo bėgantis 
šluboj ir barnėj. Žemė apsėta ir ap
sodinta daržovėms. Daugiau infor
macijų parašysiu laiške. Parduodu 
pigiai, klauskite. Frances Katinas (6 
. Sterling Rd., Holden, Mass.
* Telephone 46—2.

NESISEKĖ KONTRABAN
DĄ GAUDYTI.

Mažeikių nuovados vyr. 
policininkas Pr. Čižas, lydė
damas naktinį Latvijos trau- j 
kinį, tarp Ventos ir Mažei
kių stočių pastebėjo iš vago
no nro langą mėtant kažko
kias prekes. Policininkas su
prato, kad pro langą mėto
mos kontrabandinės prekės, 
o išmestus ryšius kiti renka, 
matyt, iš anksto susitarę.

Policininkas Čižas pa
traukė stabdį ir, traukiniui 
dar visi nesustojus, pro dū
lis šoko iš vagono kontra
bandininkų gaudyti, tačiau 
nelaimingai: Čižui šokant 
iš vagono duiys prisitrenk- 
damos privėrė policininko 
milinės skvesną ir jis smar
kiai prisitrenkė, apsidaužy
damas galvą.

Policininkas Čižas tuo 
pačiu traukiniu be sąmonės £ 
nugabentas į Mažeikių ligo- H 
ninę. Ši

Naudodamiesi proga kon- g 
trabandininkai paspruko, i 
kurie dabar jieškomi.

Lietuvių Kalba. |
Lietuvių kalba yra viena iš 

seniausių ir gražiausių kalbų. 
Jos pradžios niekas nepamena, 
žodžiai, kaip Nemunėlis, moti
nėle, berniukas, mergytė yra ti-1 
kri perlai, kurie puošia musų 
kalbą. Kitos kalbos tokių puikių 
žodžių neturi.

Lietuvių kalbai mokintis nau
ją ir labai tinkamą vadovėlį su- j 
taisė d-ras D. Pilka, lietuvių 
kalbos mokytojas prie Massa
chusetts Švietimo Departamen
to. Vadovėlis su gramatika, pa
aiškinimais angliškai ir žodynė
liu yra lengvai suprantamas ir 
tinka seniems ir jauniems Ame
rikos lietuviams mokytis savo 
kalbą. Kaina, vienas doleris. Ga
lima jį gauti pas Dr. D. Pilką, 
528 Columbus Ave., Boston, 
Mass. Kurie dar neturite patar
tina tuojaus užsisakyti. (Adv.)

NEBŪK ŽILAS
LŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilimą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuria.n žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 

taiso žilus plaukus koki bu- 
bet nėra dažai. Nėra nieko už 

jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., 

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

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (37)

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

Aukso Išdirbiais
Reikaliniras partneris su pora šim- 

ų, sykiu iu darbas. (3)
K. BARK AS,

59 Yonk(?rs avė., Tuckahoe, N. Y.

PRADĖJO BADO STREIKĄ.

Čia matome neregį Walter) 
Betznerį iš Loganporto. Ind.,

GERA PROGA. | kur dabar jis paskelbė bado
Parsiduoda Gazolino steišinas ir streiką, reikalaudamas daugiau 

graži vieta gyvenimui; parduodu la- | . , ....__bai prieinama kaina, turiu parduot I pasalpOS 1S Valdžios. Kaip ntre- 
greitai. r t 
tos. Kurie interesuoti tokiu 
atvažiuokit pasižiūrėti art„ 
informacijų per laišką.

A. K. KUCAUSKAS 
866 Highland avė.,

Pncžasti sužinosit ant vic- gjuį jr bedarbiui Valdžia, iki šiol 
-pirkiniu , _.

ba klauskit Jam mokėjo po $16 per menes).
•Jis reikalauja $25. Jeigu tiek

, Waterbury, Conn, negausiąs, tai mirsiąs badu.

Hi 
ro,

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 s 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- gi 
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- | 
taisyti maistą, kad jis ne vien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę. 3

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

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

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

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

“N AU J IENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.



f"
Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 2.3. Birželio 7 d., 19.39 m

KAIP PRANCŪZUOS BARAKUOSE Į 
GYVENA BUVĘ ISPANIJOJ LIETUVIAI

Rezginėliais Galima Gražiai Pasipuošti.

Vienas lietuvis, kariavęs ir viduje. Tačiau francuzų' 
už Ispanijos demokratinę sargybos viršininkai, matyt, 
respubliką, o dabar atsidu- palaikė tai kiek rizikingu ir 
ręs , pabėgėlių barakuose ! pavojingu elektros energi- 
Francuzijoj, rašo “Lietuvių jos naudojimu (nors musiš-
Žinioms”, kaip tuose bara
kuose gyvenama.

Iš Ispanijos į Francuziją 
juos atvešė lojalistų trokai. 
Francuzijoj jie buvo suso
dinti į traukinį ir nuvežti į 
Žemųjų Pirenėjų (Basses 
Pyrenees) departamentą, 
kur jiems buvo įsteigtas 
koncentracijos liogeris — 
Camp de G urs.

Toliau jis pasakoja:
Atvykus lagerin tuoj 

krito į akis tvarkingai, eilė
mis pastatyti barakai, su
skirstyti į kvartalus, Ilot — 
salelėm vadinamus. Bara
kai: ilgi medinai pastatai, 
su dvejomis — iš abiejų ga
lų po vienas, — durimis, 
lentų grindimis. Apačioje 
jie kiek platesni, berods, di
desnės talpos sumetimais 
taip pastatyti; atrodo, kad 
jie yra tyčia kiek išsiskėtę 
ir pritūpę, idant tvirčiau ir 
solidniau žemėje stovėtų. 
Abejuose šonuose padaryti 
langeliai, uždengiami į vir
šų atidaromomis lentų lan
ginėmis. Kiekvienam to
kiam barake telpa apie 70 
vyrų. Moterų šiame lageryje 
nėra nė vienos.

Kiekvienam Ilot — kvar
tale yra bent 24 barakai, 
virtuvę ir sanitarnį punktą 
įskaitant. Be to, pakraščiuos 
įrengta vandentiekio kranai 
ir išvietės. Tarp atskirų 
kvartalų dar statoma mau
dyklės, dušai. Mums lagerin 
atvykus darbininkai dar bu
vo nebaigę tverti vielų už
tvarų ir kitų įrengimų staty
ti.

Lagerio pakraščiais nu
tiesta siaurojo gelžkeliuko 
linijos, kurios tarnauja ase
nizacijos reikalams. Dunde-: 
damas ir ūždamas mažučiu Į 
motoru kasdien važiuoja 
kažkur už lagerio, skardi
nių apvalių dėžių prikrauto
mis platformomis “trau
kinys.” Šiame lageryj tilp- 
sią apie 20,000 vyrų. Inter
nacionalai jau visi čia atga
benti. Nuo anksčiau jau gy
vena šiam lageryje baskai 
(apie 5000) ir ispanai lakū
nai. Mes, internacionalai, 
ūžimam 4 kvartalus, apie 
1500 žmonių talpos kiek
vienas. Trumpu laiku h“ čion 
susiorganizųpja grupėmis 
pagal tautybes, paltikų gru
pei teko du baraku. Viena? 
me įš jų įsikūrė skaitlingiau- 

: siojif grupė — lątviai, o mes, 
lietuviai (musų dabar yra 
24 vyrai) įsikūrėme kitame, 
kartu su estais.

Įsikraustę į visai tuščius, 
taip sakant, grynomis sie
nomis barakus, tuoj griebė- 
mės padaryti juos gyveni
mui tinkamais. Iš trokais 
atvežtų šiaudų greitai buvo 
įrengti “miegamieji.” Iš 
lentgalių ir pagalių, kurių 
mums nepasišykštėjo lage-1 
rio pakraščiais tebedirbą' 
francuzai darbininkai, buvo 
daromi namų apyvokos1 
daiktai. Pirmomis dienomis! 
visuos barakuos tebuvo gir-! 
dėti tratėjimas, paškėjimas, i 
nenutilsiąs bildesys. Darb
ščios ir vikrios rankos su pa
prasčiausių instrumentų pa
galba greit pridarė lentynų, 
stalų, suolų, ir kartais visai 
gražiai atrodančių kėdžių ir 
kėdučių. Musų elekrotech- 
nikai iš kažkur ištraukė 
elektros laidų ir lempučių, 
jie tuojau apšvietė kai ku
riuos barakus. Tai atliko jie 
gan vikriai: pririša prie vie
los galo akmenėlį ir švyst 
per ištiestus tarp barakų 
elektros laidus; 
vieną, permeta antrą, 
šakiais, kaip vanago nagais, 
užlenktais galais, tie užsi
kabina už vielų, ir vakare 
pas mus barake jau šviesu: 
žiba elektra, kaip lauke, taip

permeta
Dvi-

kiai yra kitokios nuomonės) 
ir po kurio laiko paprašė 
tvos laidus nuimti. ’Užtat 
žadama įvesti elektros švie
są į visus barakus.

Kad nebūtų nešamas ba
rakų vidun purvas, musų vy
rai pradėjo tvarkyti nedide- 
ius takelius gražiai išgrįs- 

dami juos tuščiomis konser
vų dėžutėmis ir kitokia pc 
ranka turima medžiaga. Kai 
kur net sukasamos gražios 
lysvės —' klombos, išdėsty
tu jose akmenėliais interna
cionalų trikampiu ženklu, o 
kili mėgstą žolynus, bet ne
turint gėlių sėklų, prikaišio
jo sužėlusių svogūnų galve
lių. Apskritai, čia netrūksta 
žmonių su Įvairiausiu praš- 
n atnumu, su visokiom pro- 
f sijom. Be savu barzdas
kučių ir kirpėjų, bei įvairių 
k tų amato ir verslo žmonių 
atsirado net ir savas “5 mi
nučių” fotografas, su apa
ratu, berods, jo paties ga
mybos. Nors jo ligšiol pada
lytos nuotraukos nepasižy
mėjo nė meniškumu, nė pa
našumu, bet tai nesvarbu, 
gal vėliau pagerės.

Šiame lageryje gyveni
mas, apskritai, yra daugiau 
racionalizuotas ir standar
tizuotas. Visi barakai atro
do vienodai. Kiekvienam 
kvartalui yra įrengtos vieno
kio tipo virtuvės, kur įvairių 
grupių virėjai verda vieno
kio tipo puoduos iš vienokių 
produktų, nors ir ne visai 
vienokio skonio valgius. Bet 
tai jau virėjų reikalas. Ilgos 
tvarkingai išsirikiavę bara
kų eilės, vielų pertvaromis 
paskirstytos į kelis kvar
talus. Tarp kvartalų nu
tiestas plentas. Barakai yra 
kokios 10 metrų atsatume 
viens nuo antro.

Netoli lagerio eina plen
tas Hendajės linkui. Pasta- 
iiioju metu greta to plento 
išaugo keliata restoranėlių 
pastatytų, berods, iš tokios 
pat medžiagos, kaip ir musų 
barakai. Juos lanko prie la
gerio dirbą darbininkai ir 
netoliese esančių lagerio 
sargybos barakų kareiviai. 
Sekmadieniais, kai gražus 
oras, šis plentas pasidarė 
apylinkės kaimų gyventojų, 
ypač jaunuomenės mėgia-

Prie tų restoranų sustoja iš 
toliau atvykusių francuzų 
automobiliai.

Mat, pastaruoju metu 
musų lageryje yra gan daug

SUIMTA DĖL VYRŲ NUO
DIJIMO.

Čia parodyta Anna Sullivan, 
50 metų amžiaus moteris iš 
Milwaukee, Wis. Ji dabai’ yra 
suimta ir tardoma ryšiu su vy
rų nuodijimu. Jos antras vyras 
mirė nuo nuodų, vienas sūnūs 
buvo nunuodytas ir dabar tre
čias jos vyras serga nuo nuodų.

Moterys, kurios moka mėgsti, pačios gali nusimegsti mezginėlių ir papuošti jais savo dra
bužius. Tokie papuošalai dabar labai madoje. Iš kairės matom jauną moterį su megstine 
kepuraite, kuri labai tinka ant “byčių” ir ant piknikų. Iš dešinės matom išeiginį moteriš
ką kostiumą papuoštą mezginėliais, ir jis labai gražiai išrodo.

dainuojama; musų vyrai už
sispyrė suorganizuoti gerus 
nacionalistinius chorus. Štai 
tos lageryje skambančios į- 
vairių tautų dainos, tur but, 
tai ir traukia ateiti sekma
dieny francuzus čion pasi
vaikščioti. Kartais atbėga 
prie vielų tvoros pora mer
gyčių ar berniukų ir meta 
lagerin cigarečių pakelius. 
O suaugę šio neapmokamo 
koncerto nekviesti klausy
tojai iš tolo mosuoja ran
kom ir skarelėm,’ nes prisi
artinti prie lagerio jiems 
draudžiama.

Atvykus mums į šį lagerį 
pabiuro oras; porą dienų 
buvo saulėta ir gražu, o da
bar, kiek prasišvies ir štai, 
jau vėl barbena stambus la
šai į barakų stogus.
Lietuvių grupė nuo pat at
vykimo j čion pradžios, 
pradėjo organizuotai gy
venti, kad neleistų veltui 
laiko.
Musų grupėj yra žmonių su 
aukštesniuoju ir aukštuoju 
mokslu. Mes, pavyzdžiui, 
turjme nuosavą medicinos 
daktarą. Buvo ir daugiau 
medikų, bet jie apleido 
prieš kurį laiką lagerius.

Jau anksčiau pradėtas la
vinimosi ir švietimosi dar
bas čia ne tik kad intensy
viai, bet ir planingai veda
mas. .Sudarytos grupės arit
metikos, lietuvių kalbos ir 
gramatikos, kurios paskirs
tytos į skyrius pagal to dau
giau ar mažiau yra pažengę 
priekin moksleiviai. Be šių 
dar yra francuzų i kalbos 
grupė, o pavieniai mokos 
anglų, ar kurios kitos kal
bos. Vienas kitas dar studi
juoja ispanų kalbos grama
tiką, kad praktikoj įgytas 
Ispanijoj žinias dabar dar 
teoretiškai pagilintų. Yra 
vyrukų pasižyminčių ištver
me ir atkaklumu. Taip Ba
lys K. taip atsidėjęs mokos 
aritmetikos, kad
jis nuo ryto ligi vakaro, ne
bent tik išskiriant valgio 
pertraukas, nepaleidžia są
siuvinio ir pieštuko iš ran
kų.
Net ir pjaustant ilgas fran- 
cuziškos duonos bandas mu
sų vyrai, kalba, kad porcijos 
butų “tiesioginiai propor
cingai,” o ne “atvirkščiai 
proporcingai” paskirstytos.

Geros rankos paleisti ir iš 
tolimo Kauno atskridę visų 
skyrių “Sakalėliai” bei lie
tuvių kalbos gramatikos, tu
ri pagilinti gimtosios kalbos 
mokėjimą. Linksniuočių pa
slaptis stengiamasi suvokti 
su nemažesne atyda, kaip 
dar prieš kurį laiką buvo

stengiamasi suprasti naujo 
dar nematyto 1

/VIoterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO 
 M. MICHELSONIENĖ. .

DUONA.
Žodis “duona” turi labai 

plačią reikšmę tautų kalbo
se. Jis reiškia nevien baltą 
ir ruginę duoną, kurią val
gome su mėsa, sriuba ir kitu 
maistu, bet jis reiškia viską, 
ką tik mes valgome. . Musų 
maistas, tai musų duona. 
Be duonos mes negalime 
gyventi.

Užėjus sunkiems nedar
bo laikams, alkanos žmonių 
minios neprašo mėsos ar 
pyrago, bet šaukia duonos. 
Kaip žmonėms ar valstybei 

[pritrūksta maisto, tai papra
stai sakoma, jog duonos 
nėra.

| Pas pirmeivius lietuvius 
yra obalsis: “Kas nedirba, 
mielas vaike, tam nei duo- 
nes duot nereikia.” Tai reiš
kia, kad visokį tinginiai, dy
kaduoniai ir kiti parazitai, 
kurie jokio naudingo darbo 
žmonijai neatlieka, nepri
valo gauti maisto. Paskui 
vėl sakoma, jog “reikia žiū
rėti iš ko duoną valgai,” kas 
ištiesų reiškia, kad reikia 
žiūrėti savo darbo.

Dar kiti sako, jog “ant 
la kiekvienam ginti savo duonos dar šiaip taip užsi- 
1 ’ -■ 1 ’ T'--- ” kas reiškia, kad ne-

, vos tik ant 
grupiu sieniniai laikraščiai, maisto. Ir taip visur ir vi- 
Musiškis be rašinių įvairio-1 suomet, duona yra pirmuti-

dar nematyto kulkosvai- krašto nepriklausomybę. Per dirbu, 
ždio ar kurio kito pabūklo šį “aktą” išstatyta visų trijų daug uždirba, 
mechanizmą. grupių sieniniai laikraščiai, maisto. F L

Iš kitos pusės, mokytieji --------- ----------- -c ... ,. -, ,
draugai kaip pav., Jonas i mis temomis vaizduoja Lie- nis ii svai blausias daiktas

r*  .Z_______________ 1  ' invnc 7nmolQni’ qii nadriifi- THUS U P* V V61111116.

pedagogiškų gabumų, jis(n*u pasikeitimu atyaizduo- 
kantriai ir nesijaudindamas i tu piešiniais ir parašu: “nei 
aiškina trupmenų vardiklių i pėdos lietuviškos žemės ag-

.... ........ ________________ , Vakare, jau musų bara- 
gudfybes, kurias musų vyrų ke, įvyko bendra visų trijų 
“jaunos galvelės,” kartais grupių “arbatėlė;” ■ ‘.L....
nevalioja lengvai suvirškin
ti.

Darbas, t. y. mokslas, ei
na greitu tempu, nes šis pri
versto neveiklumo laikotar
pis turi būti išnaudotas: 
mažiau išsimokslinę turi pa
vyti tuos savo draugus, ku
rie turėjo laimės daugiau 
mokytis, daugiau studijuoti.

Taigi, kaip vienas šposi
ninkas lenkas pasakė: ar 
mes šiame lageryje ne spe
cialistus ruošiame. Išeis, sa
ko, iš čia žmonės išmokę ge
rai anglų, francuzų, vokie
čių ir kitas kalbas. Vyrukai, 
kurie anksčiau, prieš paten
kant šin lagerin, vos temo
kėdavo nušutintai kiaulei su 
medžiakočiu peiliu šerius 
nugramdyti, iš čion išeis pir
mos rūšies barzdskučiai ir 
kirpėjai...

Š-čius parodę neabejotinu i tuvos žemėlapį su paskuti- gyvenime.- - v J - ‘i • -i.-.-r.-— Taigi, visos tautos, visos
valstybės ir visi jų gyvento
jai pirmiausia ir daugiausia 
rūpinasi kad duonos butų 
pakankamai, nes be duonos 
netik pavieniams negalima 
gyventi, bet ir valstybėms 
negalima išsilaikyti.

Žydai, kuriu tauta daug 
gyvai ir linksmai, nors ir ^rtų pergyveno duonos tru
kusiai, pasakytumėm. (Bet kurną ir kentėjo badą, laba) 
konclageris, apskritai, yra duoną geibia. Jie nekuome 
“kukli” gyvenimo vieta). Ši nepalieka piakąstą duonos 
kartą dainuota ne vien cho- 
ru, o ir individuoliaį. Musų 
daktaras A. S. padainavo 
“Oi varge, varge...” ir dar 
kai ką.

Daug juoko sukėlė vieno 
esto dainelė, kurios refrainu 
yra kažkokį bežodžiai gar
sai, panašus iš dalies į mau
ro maurojimą... Toje estų 
liaudies dainelėj esąs ap
dainuojamas vokietis baro
nas, kaip jis estų valstiečių 
išguitas eina skųstis pas kai
zerį.

kantriai ir nesijaudindama:
t,„i„______ r......T
bendrinimus, procentų skai-; resoriui. 
čiavima ir kitas aritmetikos i

ncma, kad žmogus gali ne- 
ibotą laiką gyventi vien tu; 

ant duonos ir pieno. Su
prantama, daug sveikiau ir 
geriau yra valgyti su duona 
ir kitokį maistą.

Jungtinėse Valstijose 
kiekvienas gyventojas abel- 
nai suvalgo per metus 80 
svarų baltos duonos ir 10 
svarų visokių kitų duonų, 
kas reiškia 90 svarų duoniš- 
kų daiktų kiekvienam per 
metus. Tai nėra labai daug, 
bet Amerikoj maisto yra 
daug daugiau negu kur ki
tur, todėl žmonės yra išsile- 
pinę ir mažiau duonos val
go. Kitose šalyse daug dau
giau suvalgoma.

Balta, pikliavotų kviečių 
duona neturi tiek maisto 
vertės, kiek turi rupi, su vi
som sėlenom duona. Pik- 
liavojant miltus nusimeta 
sėlenos ir susinaikina dai
gas, kas atima iš duonos mi
neralinę vertę, kalkes ir kalį 
padalina pusiau, o losforą ir 
geležį sumažina vienu penk
tadaliu. Geležis yra labai 
reikalinga musų kraujui. 
Visokia duona turi daug vi
tamino B, vienok kur kas 
daugiau turi mineralų ir vi
taminų rupi, nepikliavota 
duoda, nežiūrint ar ji bus 
kvietinė ar ruginė. Vitami
nas B yra reikalingas kaip 
apetito akstinas ir maisto 
virškintojas. Užtai gi svei
kiausia yra lietuviška duo
na iš rupių ruginių miltų.

— tiesa 
tai buvo juoda kava, bet ar 
ne vis vien? Vakaras praėjo 
gyvai ir linksmai, nors ir

duoną gerbia. Jie nekuomet

!_ riekutę. Tą draudžia net ir 
j jų tikėjimas.

Pas lietuvius nėra priim
ta sėsti arba kojas dėti ant 
stalo, kur padedama duona.

Pas visas tautas, vienu ai 
kitu budu duona yra garbi
nama.

Kadangi duona lošia to
kią svarbią rolę musų visų 
gyvenime, tai gal nebus pro 
šalį daugiau faktų apie ją 
sužinoti. Iš patyrimo yra ži-

REDAKCHOS
ATSAKYMAI

Gegužės pirmąją, nežiū
rint į tai, kad francuzų SGT 
nutarė dirbti, mes nedir- 
bom, šventėm. Tiesa,—be 
eisenų, be vėliavų, be mitin
gų. O musų “streikas” ne 
tik kad kapitalistam, bet, 
apskritai, niekam nepaken
kė. Tačiau ši diena kiekvie
nos grupės buvo paminėta 
savaip — nacionaliai, tau
tiškai.

j Visa baltikų grupė susirin
ko po pietų latvių barake. 
Pakalbėta apie šios darbo ir 
tautų solidarumo šventės 
reikšmę apskritai, ir apie tai 
dėl ko ji šįmet daugelyje 

l kraštų ir net pačioj Francu- 
'zijoj nešvenčiamą. Pasiin- 
, formuota apie Lietuvą, Lat
viją, Estiją, apie gresiančius 
visų Pabaltijo kraštų nepri

klausomybei pavojus. Pas
kiau padainuota po kelintą 
t; utiškų liaudies dainelių. 
Mūsiškiai neblogai užsire
komendavo sudainuodami 
“Šėriau žirgeli...” ir “Tūks
tantis žingsnelių...” Publika 

’•‘- net paprašė “ragančio,” kas 
ispaniškai kareiviškoj kal
boj reišia priedo. Mums pa
tiko viena latvių dainelė iš 
1905 m. revoliucijos laikų. K Dambrauskai,’

Pakalbėta dar apie bend
ruosius Pabaltijo tautoms

“KELEIV10”
KALENDORIUS

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

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

lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru-

Bijūnui.—Ginčas dėl to. 
kalno buvo pavestas išrišti 
tam tikrai rusų-japonų ko
misijai ir nuo to laiko žinių 
apie jį daugiau nesimatė, 
spaudoj. Ar jis jau išrištas, 
ar da tebesvarstomas, mes 
tikrai da nežinom.

Senam “Kleveivio” skai
tytojui. — Iškarpas iš Ro- 
chesterio angliškų laikraš-. 
čių gavom, ačiū. Bet kitą 
sykį prašome ant iškarpų 
pažymėti, iš kurių laikraš
čių jos paimtos ir nurodyti 
jų datą.

Kliubiečiui. — Ačiū už 
Kanados laikraščius. Prisių
stų raštų raštų da nespėjo
me peržiūrėti. Pasistengsi
me įdėti bent dalį jų į sa
kantį “Keleivio” numeiJį. 
Apie vajų pagalvosime.

Taip bėga musų dienelės. | 
nors ir nepasakysiu, kad ne
pastebimai. Ne be to, kad 
dažnai girdėti klausimas: 
kuomet gi mes iš čia! išei
sim? Tačiau galėtų ir labiau 
nusibosti, bet tam nėra lai
ko.

Ten toli, už aukštos, su
raizgytų spygliuotų vielų 
tvoros, kalvose žaliuoja ja
vų laukai, naujais šviesiai sai j ieškojo Amerikos ir at- 
VV1-. įapais.Puosias me’ rado Alaska. Arba, kaip be 
(“pai 11 urnai. žemės auginamos gėlės, dar-
Tolumoj baltuoja aukštųjų žovčs ir kiti augalai. 
Pirenėjų viršūnes. ! Visi šitig dalykai išaiškin-
Ir pamažu slenka krūtinėn labai lengva ir kiekvie- 
noras, širdį _ spaudžiantis nam suprantama kalba, 
troškimas: eiti ten, ligi pat Daržovių auginimas be 
kalnų, eiti tiesiog neatsi- žemės yra visai naujas mok- 
giįžtant, paliekant užpaka- jslas, tik šiomis dienomis ati-1 
Lvje spygliuotas vielas, ba- dengta gamtos paslaptis,’ 
rakus ir tarp jų išklampotą plačiai visuomenei da neži- 
purvą. And. j 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 
Ipat, 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

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL 
VALDYBA 1933 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas, 
906 Proseni t St. Waukegan. Ill

F. Sederavičių — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., Waukegan, Ill.

Siizapa Gabris—nutarimų rast..
730 McAlister av<-.. Waukegan, Iii 

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

K Vaitiekūnas — kasicrius,
726 — Sth St . Waukegan, Ill 

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas,

KNYGIAI 
___________ , A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedčl-

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui Kaina ... . 15c.

Ribbon nu-

FULL
3

POUNDSILGUS METUS 
geras senas Blue 
statė malto gerumą—visada 
duodant jums pilnus 3 svarus 
pasižymėjusio malto sveiku
mu, naudingumu ir ypatybe. 
Blue Ribbon Maltas užtikrina 
jums tokias pat aukštos ypa
tybės pasekmes visada.

pavojus, apie juodus debe- 'į'.eni kožno mėnesio. 1:00 v. po P>ety.\ 1 J Liuosybcs Svetainėje, kamp. bth ir
SIS 1S vakarų puses, ir reika- Adams Sts.. Waukegan, Ill. ’Adams Sts.. Wnukcjran, Ill. *

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu»ų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičitj.)

Šitoj Geldoj Per Atlantą NEI AS JAM ŽMONA, NEI JIS 
MAN VYRAS.

SUGAVO PRIE ŽMONOS I 
NEPRAŠYTĄ SVEČIA

IR PAŠOVĖ. ;
Kalnėnų kaime, Jonavos 

vals., gyvena K. Stankevi
čius, kuris Kaune turi tarny
bą ir tarnybos reikalais daž
nai važinėja Kaunan. Stan
kevičiaus išvažiavimo Kau
nan proga pradėjo naudotis 
vietos eigulis Juozas Zaba- 
rauskas — jis ėmė meilintis 
prie Stankevičienės. Dėl to 
Stankevičių santykiai pa
blogėjo, nes Stankevičius 
įtarė, kad pašalietis žmogus 
rpaudžiagi į jų tarpa. Stan
kevičius nutarė Zabaraus- 
ku atsikratyti, kad jis dau
giau pas juos nesilankytų. 
Vienąsyk Stankevičius neva 
išvažiavo į Kauną. Apie tai 
žinojo ir Zabarauskas. Ta
čiau Stankevičius Kaunan 
neišvažiavo, o slapta sugrį
žo namo. Prie namų laukė 
Zabarausko. Ir ištikrujų, 
nespėjus sutemti, Zabaraus
kas pas Stankevičienę atėjo. 
Stankevičius įėjęs į butą ra
do Zabarauską šalia žmo
nos ir pareikalavo, kad dau
giau nesilankytų. Ir ne tik 
pareikalavo, bet dar palei
do iš pistoleto šūvį į Zaba- 
lauską. Zabarauskas buvo 
sužeistas į koją.

Stankevičius buvo pa
trauktas tieson už pasikėsi
nimą nužudyti. Teisme 
Stankevičius aiškinos, kad 
Zabarausko jis nenorėjęs 
nužudyti, nes jeigu butų no
rėjęs nužudyti, tai butų sa
vo tikslo ir pasiekęs, nes šo
vęs iš pusės metro atstumo.

Apygardos teismas Stan
kevičių išteisino.

Amerikietis vardu Guy Avery šiomis dienomis išplaukė 
iš Bermunos šituo laivuku Europon. Jis pavadino savo lai
vę “Miss Tampa,” nes jis yra iš Tampos miesto. Maisto jis 
.pasiėmė 4-riems mėnesiams.

kus, o ir jie ir aš kažkokie 
beteisiai, pašaipos objektas, 
į mahometonus pereiti pini
gų neturim ir atrodo keista 
komedija, — liūdnai pasa- 

j koja moteriškė, jau nuo 
suknelių nusigrįžusi.

Ką gi aš vargšas reporte- 
■ ris galėjau šiai motinai pa
tarti? O tokių juk yra nema
ža. Aišku, reikia kogrei- 

atitinkamo įstatymo, 
ir šitokios šeimos teisiš- 

' kai susitvarkytų, nes ir jos 
dėl vaikų kenčia, ir jos au- 

igina vaikus ne tik sau, bet 
•ir tautai.

Arba kaip bažnytiški Lietu
vos įstatymai ėda nelai

mingą motiną.
“L. Žinių” reporteris Rip

ka rašo:
Kauno ponios dažniau

siai sustoja prie Fridlende- į 
rio ir Smart salonų. Mat.! 
ten, kas sezonas naujausieji.' 
prašmatniausieji moteriški | 
drabužiai. Skirtumas tik., 
toks, kad pas vieną žymiai 
pigiau, o pas kitą kainos, .'a^ 
aristokratiškesnės.

Prie Fridlenderio lango 
stovi pažįstama ponia ir žiu
ri, į sukneles, kaip lapė į tu
pinčią vištą.

—Rengiatės naują suk
nią pirkti?

—Reikėtų, bet sunkus lai- . . . ,
kai, — atsako ponia ir štai- mokytojas leitenantas Balu-

kaĮp lis buvo gavęs 3 mėnesius 
.atostogų sveikatai pataisyti 
ir gyveno savo tėviškėj. Brū
žavo kaime, Suvalkų Kalva
rijos valsčiuje. Šiomis die
nomis jis jau buvo gavęs 
raštą, kad nuvyktų sveika
tos tikrinimo komisijon, bet 
7 gegužės dieną ėmė ir nu
sišovė. Matyt, turėjo gavęs 
labai piktą ligą, nes kitokių 

j priežasčių šautis nesimato. 
nes Buvo dar jaunas, gyveno

LIŪDNA MEILĖS TRA
GEDIJA MAR1AMPOLĖJ.

Gegužės 10 dieną Ma- 
riampolės miesto sode ties 
paradiniais varteliais J. Sa
baliauskas dviem revolve
rio šūviais sunkai sužeidė 
mergaičių amatų mokyklos , 
mok. Rulevičiutę Albiną ii ' 
pats nusišovė.

Mergina greit buvo pri-i 
statyta apskričio ligoninėn,' 
kur konstatuota, kad šūvis ! 
kliuvo j vidurius ir skubiai į 
buvo operuota. Jos gyvybei' 
gresia pavojus. Jonas Saba-! 
liauskas mirė vietoje, kulka ' 
pataikė į krutinę. Gegužės' 
11 d. jis kukliai palaidotas; 
vietos kapuose.

Jonas Sabaliauskas ir Al-; 
bina Rulevičiutė — abu jau-: 
ni marijampoliečiai. Jis per- ! 
nai pavasarį atsitarnavo vie
tos įguloje būtiną karo tar
nybą, kur pasižymėjo kaip 
sumanus, drausmingas ir 
kuklus kaiys.

Ji—neturtinga marijam- 
polietė, tik 17 metų.

Karšti jaunuolio pažadai 
susituokti ir kurti šeimyninį 
gyvenimą ją tik gąsdino, 
nors abu buvo vienas antrą 
įsimylėję. Rulevičiutė paga-

KAS DABAR LIETUVOJ 
KELIA TRIUKŠMUS IR 
PRIEŠINASI POLICIJAI?

“Elta” praneša, kad Žem. 
Naumiesty, Tauragės ap
skrity, 3 gegužės dieną bu
vęs “sukeltas triukšmas,” 
“viena visuomenės dalis bu
vo kurstoma prieš kitą” ir 
buvę net raginama “svetimą 
turtą gadinti bei naikinti.”

Kokiu tikslu tas “triukš
mas” buvo keliamas, “Elta” 
bijosi paaiškinti, tik sako, 
kad vidaus ministeris, pasi
remdamas “sustiprintos ap
saugos įstatymu,” nubaudęs 
už tą “triukšmą” visą eilę 
piliečių, 
Birskis, 
Adolfas Kremeris, 
Štotlikas, Kazys Girskis ii 
Antanas Šeperis atiduoti 
vieneriems metams, o Anta
nas Linkevičius, Juozas Ca
pas, Antanas Avižius ir Ju
lius Vismontas šešiems mė
nesiams į priverčiamojo 
darbo įstaigą.

Už sukeltą šių metų gegu
žės 4 d. Švėkšnoje triukšmą, 
kurstymą minios ir neklau
symą policijos Stasys Gai
lius, Mykolas Šaulys ir An
tanas Ūselis atiduoti viene
riems metams į priverčia- liau pradėjo vis mažiau dė- 
mojo darbo įstaigą. mesio kreipti į J. Sabaliaus-

Kokios srovės yra tie ką. kuris sužinojo ją drau- 
žmonės, kurie dabar kelia gaujant su kitais vyrais, 
triukšmus ir priešinasi poli- Jaunuolių santykiai pablo- 
cijai, iš “Eltos” negalima gėjo. 
patirti. Kodėl ji tokį svarbų Įvyko dieną į miesto sodą 
dalyką slepia? atėjo J. Sabaliauskas su re-

---- ‘veiveriu kišenėj. Ji ėjo tarp 
ŽANDARAS LAISVAMA- draugių, ir jis atsiprašęs jos, 

NIŲ SUSIRINKIME. kurį laiką karštai kalbėjo. 
Gegužės 14 dieną Kaune po ko mergina truktelėjusi 

buvo laisvamanių susirinki- pečiais ir ėjusi šalin. Jis 
mas, kurio žandariška tvar- suktelėjęs ją, ir kai tik ji at- t..... „ ----------- j —
ka laisvamaniai baisiai pasi- rigrįžo, paleido du šuvius, ten esant padegė pirtį. Ma- 
piktino. Kaip rašo “L. Ži- kurių vienas kliuvo jai į vi- noma, kad, kada pirtis buvo 
nios,” susirinkimą atidarė durius, kitas jam į krutinę, padegta, jų ten nebebuvo. 
Dr. Kairiūkštis, bet paaiški- Apie šitą tragingą meilės Panevėžio apygardos tei- 
no, kad dabartinis įstaty-; finalą marijampoliečių tar- į smas už tai Karalių nubau- 
mas draudžia susirinkimui pe daug kalbama, nes J. Sa- dė pusantrų metų sunkiųjų 
rinktis prezidijumą, ir todėl baliauskas ir A. Rulevičiutė darbų kalėjimo, 
susirinkimą vesti pasiėmė buvo labai populiarus tarp - -------------
niekeno nerinktas tūlas “po- neturtingojo miesto jau- KAUNO GATVĖJ NUDU- 
nas” Valašinas. Nors susi- nimo. 
rinkusieji labai prieš tai 
protestavo, bet jis to nepai
sė, ir pradėjo net grąsinti 
tiems, kurie jam priešinosi.

Toliau laikraštis sako, 
kad tasai “ponas” Valaši
nas laikė “labai apgailėtino 
turinio paskaitą,” kuri pasi
žymėjo ypatingu netoleran- 
tingumu ir net nepagrįstais 
.užsipuolimais, 1__1ČČ___ l.č
didelį susirinkimo dalyvių 
pasipiktinimą. Kas p. Vala- 
šinui nepatiko, kalbėti ne- narna„ 
leido, motyvuodamas, kad d^',fQaQril-o’ 
dabar toks įstatymas. Į viso- Q'” Q 
kius protestus jis atsake BE LEiDiMO NEGALIMA 
grasinimais. Buvo icnkama čaittti\zo taikyti 
pramogų komisija, Žalia- 5AU 1 U V<J ,1A1S1 11’_ 
kalnio ir Kauno skyrių vai- Punsko valsčiuje, Zovo- 
dybos ir perrenkami įgalio- dos kaime, policija areštavo 
tiniai į suvažiavimą. Pirmi- Adolfą Šiupinaitį užtai, kad 
ninkaujantis pats statė kan- neturėdamas leidimo taisy- 
didatus, pats braukė, pats 1 ’ - - *
skelbė rezultatus. Tokia 
tvar pasipiktinę visi 'nariai 
išsiskirstė ir vadinamame 
balsavime iš viso per abu 
skyrių tedalyvavo tik apie 
15 asmenų.

Kas tas “ponas” per vie
nas, Kauno laikraštis nepa
aiškina, bet iš įo elgesio iš
rodo, kad tai tikras žanda-' 
ras.

būtent: Jokūbas
Armonas Kriauza,

Vincas

kur konstatuota,

GAISRAI DARO DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Gegužės 9 d. Veiverių 
valse., Pabartupio kaime, 
sudegė Povilo DruTio kluo
nas ir jame buvę ūkio pa
dargai. Nuostolių padaryta 
per 3,000 litų. Kaltas neat- 

kas^Sšaukė sar^us elgimąsis su ugnimi. Kas iššaukė Gegužės io d. Aukštynės 
vienkiemy, ties Malėtais, su
degė Arsenijaus Glebovo 
------ -------- Nuostolių pa
daryta apie 1,500 litų.

davo žmonėms šautuvus. 
Teismas jį nuteisė užtai 1 
metąms kalėjimo.

UŽSIMUŠĖ AVIACIJOS 
PUSKARININKIS.

Vakar dieną Šiauliuose 
įvyko nelaimė: iš Zoknių 
aerodromo pakilo karo lėk
tuvas pratimų. Skrendant 
lėktuvui atsidarė puskari- 
ninko Prano Tamošaičio 
parašiutas, kurį pagavo 
propelerio srovė ir iš sėdy
nės buvo išvilktas puskar. 
Tamošaitis; jis velkamas 
atsimušė i stabilizatorių ir 
vietoje buvo užmuštas, o 
pilotas su lėktuvu nusileido. 
Velionis kilęs nuo Jurbarko 
Velionis kilęs nuo Jurbarko.

NUSIŠOVĖ MOKYTOJAS 
BALULIS.

Balbieriškiu mokyklos

PADEGĖ PIRTĮ, NORĖ
DAMAS SUDEGINTI 

STRAZDIENĘ SU 
KARVELIU.

SUVALKŲ KALVARIJOJ 
VEIKIA PADEGĖJAI.
Per sausio, vasario ir ko

vo mėnesius Suvalkų Kai-
Kartą Aluntos miestely, varijoj įvyko keturi gaisrai 

Utenos apskrity, Karalius įr keli pasikėsinimai padeg
si! Karveliu susitikę našlę ti. Degdavo daugiausia vi- 
Strazdienę užsivedė pavai-! durnaktį, apie 1—2 vai. Ka- 
šinti ir abudu, vienas kito dangi buvo įsitikinta, kad 
vengdami, norėjo ją paly- tai esama padegimų, tai tur- 
dėti. Strazdiene^ geriau pa- įo savininkai pasisamdė pri

vačius sargus ir miesto savi
valdybė paskyrė daugiau 
panaktinių, gatvės buvo ap
šviestos per visą naktį; be 
to, savivaldybė buvo pasky
rusi 500 litų premiją tam, 
kas išaiškins padegėją. Ge
gužės 8 d. miesto tarybos 
posėdyje jau buvo nutarta 
elektrą gesinti 11 vai., nes 
gaisrų epidemijos jau nėra. 
Po nutarimo, pasigirdo sire
na ir, Kapų gatvėje liepsno
jo ūkininko Šerelio kluonas 
ir jame sudegė: visi ūkio 
padargai, du arkliai ir akse-

tiko Karvelis. Karaliui lai
kinai išėjus savo reikalais ir 
grįžus neradus jų, jis leidosi 
juos vytis. Pėdsakais prisi
vijęs iki Antaliežių kaimo 
prie pirties ir sužinojęs juos

RE SAVO ŽMONĄ.
Kaune, netoli nuo miesto iįne mašina. Kluonas buvo 

Adolfas neapdraustas. Šereliui, ban- 
—džiusiam įeiti į degantį

ligoninės, tūlas Adolfas neapdraustas. Šereliui, ban- 
Bertulis, 22 metų amžiaus džiusiam įeiti į degantį 
vyrukas, iš pavydo ir keršto kluoną, vos tik atidarius du- 
gatvėje davė savo žmonai rjSj į§ kluono išbėgo vyriš- 
peiliu krūtinėn ir ant vietos kis. Policija veda kvotą. Ti- 
ją nudurė. Bertulienė buvo kimasi, kad padegėjas šiuo 
paprasta darbininkė ir dirb- kart jau bus išaiškintas.
davo Aleksote, “Maldos” |------- --------- ------------------
bendrovės dirbtuvėje. Tą 
rytą ji irgi ėjo į darbą, kaip 
pavydulingas vyras ją nužu
dė. Mat, ji buvo su juo pasi
metus ir gyveno su kitu.

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta api- Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas :r gražus. Chi
cago, Ill 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta............................   $2 50

KARININKAS PRADĖJO 
ŠAUDYT SVEČIUS IR 

PATS PERSIŠOVĖ.
Pas vieną aukštą kariškį 

Kaune buvo svečių, ir visi 
gerai išsitraukė. Apie vidur
naktį, kai jau visi buvo ge
rai įkaušę, šeimininkas pra
dėjo kabinėtis prie kitų ka
riškių, kad jie lendą prie jo 
pačios. Jis pradėjo svečius 
vaikyti ir grąsinti savo žmo
nai, kam ji su jais roman- 
suoja. Betriukšmaudamas 
jis išsitraukė savo didelį ka
rišką pištalietą ir paleido 
šūvį į žmoną, bet būdamas 
girtas nepataikė. Tuomet jis 
šovė sau į galvą ir sunkiai 
susižeidė. Jis buvo nuvežtas 
karo ligoninėn ir jo gyvybė 
esanti pavojuje.

“Lietuvos Žinios,” kurios 
paduoda šitą įvykį, persišo
vusio karininko pavardės 
nepasako, tik deda vieną 
raidę V.

ga nudžiunga. — O, 
mes senai besimatėm!

Ponia žymiai pasikeitusi, 
sublogusį, pageltusi, 
veidas, kaip buvo 
yra, charakteringas 
žus.

—Kaip gyvenat?
—O vis taip pat. Vis žmo

nės tebekalba, kad nei jis 
man vyras, nei aš jam žmo-, 
na... i

Ponia kalba atvirai, nes , , . .- _. x
aš jos gyvenimą žinau, kaip neblogai ir turėjo keliatą 
ir savo. Ji jauna ištekėjo be- tūkstančių litų į banką pasi- 
veik prievarta ir su vyru su- ^eJ?s- Paliktam motinai lai- 
gyvenusi dvi dukteris, išsi- ske prašo, kad del j o mirties 
skyrė. Vyras išvyko į Latvi-, niek° nekaltintų.
ją, priėmė kitą tikybą, vedė; VISOS LIETUVOS LAIS- 
ir kažkur dingo amžiams. | VAMANIŲ SUVAŽIA- 
Su mažais vaikais likusi, ji i VIMAS.
puolė šen, puolė ten, bet pel-1 Kauno laikraščiai prane- 
ningesmo nei darbo, nei tar- š kad 28 ir 29 gegužės die- 
nybos negavo. Tuomet yie- nomis paiangoje turėjęs į- 
ną dukterį atidavė auklėti j vykti visos Lietuvos laisva- 
šiek tiek pažįstamiems žmo- j manįų suvažiavimas. Ar jis 
nėms, o pati su antraja įsva- Įvyko, žinių da neturime, 
žiavo i provinciją. Šeimi-. įjr šliupas ‘ yra Palangos 
mnkavo pas viengungi vy_-; burmistras, todėl Palanga ir 
ra, ir po metų užsimezgė buvo pasirinkta kaip tinka- 
tarp jų romanas. Vyras jau mĮausia suvažiavimui vieta, 
senyvo amžiaus, pabuvojęs ;------------------------------ ----- -

nors 
taip ii 
ir gra-

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

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

PAŽANGUS' SĄVAlTRAsTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

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

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų Šaknimis. 

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

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

pasaulyje, dar gi inteligen-1 
tas ir doras žmogus. Paža
dėjo ją vesti. Tačiau kaip , 
vesti ištekėjusią moterį?

—Laukiu ligi įves civilinę 
metrikaciją.

Per tiek laiko visokių kal
bų besiklausydama tą mo
teris kenčia, o man dar liūd
niau į ją žiūrint. Svarbiau
siai vaikai...

Moteriškė aiškina:
—Ir susipykstam, ir šiaip 

ir taip, bet aš jį myliu, jis 
man geras. Butume laimin
gi, jei musų šeimos reikalai 
butų įstatymais sutvarkyti. 
Vyresnioji mergaitė jau bai
gia vidurinę mokyklą, lai
kas bus ir ištekėti. Ot, tuoj 
ir klausimas?... Ir šiaip jau 
kasdien pareina verkdama. 
Juk nesu , kokia palaidūnė. 
Nepavyko man iš karto šei
mą sukurti, bet užtat vėliau 
ją susikuriau. Auginu vai-

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimų 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paS-

PAGARSINIMAI 
tKE.LElVYf

Norint, kad 
GREIT, reikia 
administrate jon 
LlO VAKARO.
tq, reikia pashįst l§ anksto, kad pa
siektų mus ne včliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai 1 tos 
savaitės numerĮ nespėjama patal- 
pint.

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

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

Už pajleSkojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

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

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

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

Į LIETUVĄ per 7 DIENAS 
pasaulio greičiausiu laivu

QUEEN MARY Birželio 21, Liepos 5
per Cherbourgą ir Paryžių

Geriausi patarnavimai palai komi šiame populiariame 
ekspresiniame laive

AQUITANIA Birželio 14, 28
Neperviršijamas gerumas patogumų, valgio ir patarnavimo

SPECIALUS LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS

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

Norint pilnų informacijų kreipkitės pas agentus: 
Anthony F. Sweetra, 135 Newbury St., Lawrence, Mass. 
L. J. Stasikelis, 233 Pleasant St., Gardner, Mass.

CUNARD

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

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

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

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



Aštuntas Puslapis

Vietinės Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON

Iškelti iš Nuskendusios Submarines Jurininkai

rai uždrausta valdžios na
muose gyventi, nes jie netu
ri jokių pajamų, išskyrus 
jiems mokamą pašalpą.

Yra da vienas keblumas. 
Valdžios paimtuose plotuo
se Bostone dabar gyvena 
apie 6,000 šeimynų, kurias 
miestas maitina. Jos neturi

REIKALAUJA REFEREN
DUMO VALDŽIOS NA

MU STATYBAI.
Bedarbių šeimynoms i š- 
kraustyt miestui kainuo

sią $50,000.
Bostono miesto taryba 

priėmė 14 balsų prieš 3 su
manymą, kad ateinančiuose pinigų netik geresnių butų

No. 23. Birželio 7 <1., 1939 m.
J_______________ _

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Jamaica Plain, Mass.
Tel. Jamaica 1028-M.

miesto valdininkų rinki
muose majoras pavestų pa
tiems piliečiams nubalsuoti, 
ar jie pritaria federates val
džios namų statybai, ar ne.

1 Dabartiniu laiku tos sta
tybos planas yra toks: nėr 
10 metų pastatyti už $191,- 
000,000 naujų namų, ku
riuose galėtų sutilpti 35,000 
šeimynų.

Vykindami šitą planą, 
valdžios paskirti žmonės 
jau paėmė 4 plotus žemės, 
vieną South Bostone, antrą 
Charlestowne ir du Roxbu- 
byje. Visiems gyventojams 
šituose plotuose įsakyta per 
30 dienų išsikraustyti.

Birželio 1 dieną miesto 
taryba buvo sušaukus Fa- 
neuil Hallėj viešą susirinki
mą, norėdama išgirsti palie
stų gyventojų ir namų savi
ninkų sentimentą. Žmonių 
prisirinko šimtai. Moterys 
verkdamos skundėsi, kad 
federalinė valdžia, atimda
ma iš jų namus, netik su
griovė jų laimę ir ramybę, 
bet padarė labai didelių 
skriaudų. Šeimynos sudėju- 
sios viso savo gyvenimo su- 
taimas į namus, dabar turi 
palikti viską ir eiti nežinia 
kur. Valdžia kad ir užmoka 
už atimtus namus, bet ji mo
ka pagal dabartinę rinkos 
kainą, kada namai beveik 
už pusdykį parsiduoda.

Lietuvė Ona Stočkuviehė, 
kurios namas randasi po 
numeriu 45 Vale street, 
South Bostone, skųsdamosi 
miesto tarybos nariams ta
me mitinge taip susijaudi
no. kad pradėjo balsu verk
ti ir beveik aiialpo. “Pasa
kykit, ką aš dabar turiu da
ryt?” klausė ji miesto atsto
vų. “Musų namelis yra visas 
musų turtas šiame pasauly. 
Ir mes turim išeiti iki 20 bir
želio. Pasakykit, kur ir kaip 
mums eiti? Mano vyras jau 
senas. Aš taingi sena. Mudu 
dirbdavom dienomis ir nak
timis, kad galėtume įsigyti 
ant senatvės pastogę, o da
bar valdžia mus išmeta 
kan.”

Verksmas palaužė 
balsą ir per jos veidą pasi
pylė ašaros.

šitokių skundų buvo la
bai daug. Todėl tarybos na
riai ir nutarė pavesti šitą 
valdžios namų statybos 
klausimą pačių piliečių re
ferendumu išspręsti. Bet ar 
referendumas galėtų su
stabdyti federates valdžios 
planą, kuris jau gana toli 
nuėjęs, tai da didelis klau
simas.

Bet kad šitame valdžios 
bizny daug betvarkės ir 
prieštaravimų, tai niekas 
neginčys. Washingtono val- 

, džia skiria pinigus ir stato 
namus dviem tikslais: vie
nas, kad pašalinti miestų 
“slums,” o antras, kad jų 
vietoje pastatyti nebrangių 
moderniškų butų, kuriuose 
galėtų beturčiai su šeimyno
mis žmoniškai gyventi. Tik
slas gražus, bet praktikoje 
jis nepasiekiamas. Politikie
riai, kuriems pavesta tų na
mų administracija, pasiren
ka jų statybai gražiausias 
miestų vietas, o lindynės vi
dui miesčiuose kaip buvo, 
taip ir pasilieka. Taigi 
“slumsai” neišvalomi. Ir be
turčiai. kuriems tie namai 
statomi, negali juose gyven
ti, jeigu neturi užtikrintų 
pajamų, kari galėsi už. nuo

Jau

jos

pasisamdyti, bet neturi kuo 
ir išsikraustyti. O iki 20 bir
želio jos turi iš dabartinių 
namų išeiti. Taigi miesto ta- 
lyba siūlo majorui įsteigti 
nepaprastą fondą tokių šei- 
mvnų iškraustymui. Apskai
toma, kad tas darbas mies- ‘ 
tui kainuos nemažiau kaip 
$50,000. Ir da klausimas, 
kur tas šeimynas dėti? Tuš
čiu kambarių dabartiniais 
laikai nesimato.

Prie laivų statybos dirba 
13,000 žmonių.

Dabartiniu laiku Bostono 
ir Quincy (Fore River) lai
vų dirbtuvėse yra statomi 
keli karo laivai, prie kurių 
dirba 13,000 darbininkų. 
Fore River dirbtuvės, kurio
se dirba 7,400 žmonių, sta
to septynis laivus, vieną iš 
jų šarvuotį ir vieną orlai
viams vežiot. Dabar tai 
dirbtuvei valdžia užsakė da 
du skraiduoliu '(kreiseriu), 
kurių pastatymas kainuos 
$24,500,000. Taigi darbo 
toi dirbtuvėj bus da ilgam 
laikui. Ji priklauso Bethle
hem Steel korporacijai ir 
buvo čia pastatyta pasaulio 
karo metu.

Nori kulkasvaidžio ir 
Hitlerio.

Vienas Bostono universi
teto studentas, atsakyda
mas į paklausimą ko jis 
daugiausia trokšta, parašė 
■taip: “Norėčiau but kur 
nors ant salos su Hitleriu ir 
turėti kulkasvaidį.”

Areštavo girtą Randolpho 
selektmaną.

Pereitą savaitę Randol
pho gyventojai pašaukė te
lefonu policiją ir pranešė, 
kad North Main streetu au- 
tomobilium važiuoja du gir
ti vyrai ir zigzaguoja nuo 
vieno šaligatvio prie kito. 
Policija tuoj tą automobilį 
sulaikė. Pasirodė, kad juo 
važiavo Theodore Ludding- 
ton, Randolpho miestelio 
valdybos pirmininkas, ir ve
žėsi su savim draugą. Abu
du buvę girti, o girtiems į- 
statymai draudžia automo
biliais važinėtis.

Nori but palaidotas kartu 
su katinu.

Šį panedėlį Maldene buvo 
rasta Hatchų namuose šiur
pi tragedija. Pasirodo, kad 
Robert Hatch, kuris buvo 
jau 65 metų amžiaus vyras, 
prigirdė vonioj savo katiną, 
paskui pasmaugė lovoj mie
gančią savo žmoną, paga
liau atsigulė lovon pats ir 
pasipiovė. Paliktame laiške 
savo advokatui jis prašo

Čia parodyti vaizdai ant laivo, kuris iškėlė iš nuskendusios submarines dar gyvus 33 jurininkus. Kai kurie jų buvo 
jau be žado ir turėjo but nešami ant nešyklių, kaip matosi kairėj; kiti gi buvo stipresni ir karštai bučiavosi su sa
vo žmonomis ir seserimis, kaip parodyta dešinėj. Submarina nuskendo į šiaurę nuo Bostono, N. H. valstijos pakrašty.

Radio programa.
Birželio 10, radio progra- 

...... r,- a-t ma per stotį W0RL nuosavo iždininką D-ią A. L.ig.pg ryįe; (1) dainininkai 
Kapočių generaliniam Lie- į Juoza/ir Yvonne Niaura iš 
tuvos( konsulatui $50 narių |Dcdham> Mass . (2) pianis_ 
duoklių n $25 aukų K aipe- j^na Rasimavičiutė iš 
dos pabėgėliams sušelpti, is 
viso—$75.

Vietinis VSS skyrius nu
tarė tęsti savo darbuotę ir 
toliau.

Pasiuntė Lietuvos reika
lams $75.

VVS Bostono skyrius per

S. Bostono; (3) Radio kon- 
testas.

Birželio 11, per tą pačią 
stotį programa prasidės nuo 
9:30: (1) Lietuvių Frankli
no Vyrų choras iš Montel-

Atlantic avė. Elevated bus 
parduotas už $1.

Majoras Tobinas pasiųlė 
Bostono Elevated kompani
jai, kad ji parduotų jau ap
leistąją Atlantic avenue li
niją miestui už $1. Miestas 
turės paskui visą geležinį 
pastatą nugriauti ir nuvaly
ti. Kompanija pasiūlymą 
priėmė ir svarsto. Manoma, 
kad ji parduos.

Cambridge Reikalingas 
Vyras

Amerikos pilietis kad ir apysenis, 
turi but bizniškas žmogus ir teisin
gas. Kambarys ir valgis ant vietos.

9 Washington st. Tel. ELIot 7799.

DORCHESTERY
Geras kampinis lotas, 11,500 ketur

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

38 Arlington st., Cambridge.
Tel. TRO 3581

Sudegė chemikalų dirbtuvė. ’vadovaujant Adolfui
Woburne, netoli nuo Bo- Kiušui; (2)armonistas Vla- 

stono, si panedėlį sudegė ;das Volusenavičius iš Need- 
chemikalų dirbtuvė prie 12 karn. (3) Modernistics or- 
Green streeto. Ugny zyY9:kestra iš Cambridge, 
vienas žmogus, o keli kiti Į ' Step. Minkus.
apdegė, kai chemikalai pra
dėjo sproginėti. PUIKUS NAMAS 

šeimynų po 5 kambarius ir recep- 
I tion, visi įrengimai. Geros šeimynos.

Išimdavo pinigus iš laiškų. Parduodu dėl senatvės—pigiai. La
imai gražioj apielinkėj. (6)

Mrs. S. Plecowicz
54 Lithgow st., i Dorchester, Mass.

North Graftone buvo su
imta moteris pašto viršinin
kė. Ji išimdavusi iš laiškų 
pinigus, o iš siuntinių viso
kias brangenybes, ir pasiųs
davo tuščius vokus bei dė-, 
žas.

Besimaudydami prigėrė
3 asmenys.

Šį panedėlį besimaudant ' 
Waldo ežere, netoli nuo j 
Brocktono, prigėrė 15 metų 
jaunuolis. Maquano ežere, 
prie South Hansono, prigė
rė Antras. Trečias prigėrė 
Charlestowne.
Kubiliuno Radio Programa.

Birželio 11 d., nedėlioję, 
kaip 10:45 ryto 
WMEX ■”*' 
pildys 
Elena 
Šukiutė 
kestra.

iš stoties 
1500 k. Programą 
Ignas Kubiliūnas, 

Žukauskaitė, Olga 
ir Al Stevens or-

Važiuokit ELEVAITORIU : 
j Revere 
GREYHOUND

LENKTYNES
Foras 10c.

per Maverick Stotį

savo advokatui jis prašo, h 
kad jo kūnas butų palaido- 
tas kartu su žmonos kunu ir 
su katinu. Seniau Hatch tu- 8

Atėmė automobilį ir $500 
pinigų.

Arlingtone 3 banditai už
puolė automobiliuje pilietį 
Ligorį su žmona, atėmė iš 
jų $500 pinigų, paskui iš
metė juos iš automobiliaus 
ir nuvažiavo juo!

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokiu smulkiu i 
reikmenų iš geležies, SIENOMS Į 
POPIERŲ, Visokių reikmenų I 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu- j 
mos. etc.

Geriausis 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

Kampinis Namas
5 kambariai ir saulės’porčiai, visi 

įrengimai. Turi but parduotas šį mė
nesį. $3,950, puikiausioj apielinkčj. ;

18 Blake street, MATTAPAN.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

l’RObridge 6330

D r. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Vnlandos: 2 4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
. nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

Ūmu. Inman st. arti Central skr.
CAMBRIDGE. MASS.

Telefonu 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
vaiendoe: nuo 2 iki 4 po pietą, 

noo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moterišką 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdos.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

12
5,
9.
12

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatėm iki 20 mylių- 

Savininka. A. ZARDESKAS.

323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA,

Vincas Balukonis
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Vakarais, specialiai paruošia
mi užkandžiai. Gera miera.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

SUFFOLK

j Tel. 28624 * Gyv. 31132

; Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.DOWNS DR. G. L. KILLORY

LIEPOS 22
DOUBLE

LAIKAS 2

DABAR IKI
DAILY

1-mos ir 2-ros 
Lenktynės.

Įžanga (su taksais) Grandstand 99c.
Clubhouse $1.50.

8 LENKTYNĖS KASDIEN

60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

K

BUNA SPECIALĖ PRO VMVNVA SV'X VIAIVHO

:»

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.
CASPER’S BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 4-th Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4645

^Dukterei, Sunui, Draugui

su katinu. Seniau Hatch tu 
įėjęs daug pinigų ir 10 savo 
brolių išleidęs per aukšta-, 
sias mokyklas. Dabar jie 
esą profesoriai, rašytojai ir j b 
kitokie profesionalai, o jis 
jau nebeturėjęs pakanka- b 
mai pinigų gyventi, tai dėl b 
to ir pasidaręs galą. I b

Automobilis susikūlė su 
gatvėkariu.

Tremont ir West Newton 
gatvių kertėj, Bostone, vie
ną pereitos sąvaitės vakarą 
automobilis susikūlė su gat
vėkariu ir apsivertė. Subėgę 
žmonės atvertė jį vėl ant ra
tų ir ištraukė iš jo sužeistus 
pasažierius. Visi trys buvo 
italai ir visi trys turėjo su-

Duokit tokiąDovaną BLINSTRUB’S
ra;

Kokios Jie Pageidauja
Prirengiant juos į platu pasauli — SUTEIKITE 

JIEMS GERĄ LAIKĄ — LAIKRODI Waltham, 
Hamilton, Bulovą, Gruen, Elgin.

Bet nepamirškit nei mažų vaikučių, juos irgi 
kuomi nors apdovanokit; žiedukas ar medalikėlis 
bus dideliu jiems džiaugsmu.

Ilgametis lietuviams tarnaujantis auksorius lie
tuvis PETRAS KETVIRTIS pardavė savo drau
gams šliubinius žiedus ir visokias dovanas; dabar 
su savo sunum Rolandu Ketvirčiu jie parduoda tų 
draugų vaikams susituoktuvių ir šliubinius žiedus.

“Dovanos gautos pas savo auksorių, yra geriausios.”

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Village & Grill
Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.

Kas mylit gardžiai pavalgyti. tai užeikit pas Blinstrubą.

V AI DOVI LIS—FLOOR SHOW 
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! «

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

NEDĖLDIENIA1S — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

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

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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BAY VIEW 
MOTOR SERVICE«i

Telephone 

south 
Boston

1058

M 
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I
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STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI- 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

1ŠD1RBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


