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Sovietai Atmete Grūmo
jantį Japonų Ultimatumą 

jeras tuojaus sušauktų “vi
dujinio kabineto” nepapra
stą susirinkimą, kas ir buvo 
padaryta. Į “vidujinio kabi
neto” susirinkimus visi mi
nisterial nėra kviečiami; 
juose dalyvauja tik premje
ras, karo ir laivyno ministe
rial, užsienio reikalų minis
teris ir finansų ministeris. 
Jie renkasi tiktai labai svar
biais valstybės reikalais. 
Spėjama, kad šitame susi
rinkime jie svarstė klausi
mą, kokį žingsnį reikėtų da
lyti, jeigu Mongolija atmes 
Japonijos ultimatumą, taip 
kaip Maskva pereitą sąvai
tę atmetė?

Už dviejų-trijų dienų, tai
gi apie šios sąvaitės vidurį, 
pasaulis jau žinosiąs, ar bus 
antras rusų-japonų karas, 
ar ne.

Kentucky Kasykloj 
Žuvo 28 Žmonės. ei ja Prieš Anglus. tomas Streikas. Harlano Plutokratai Vėl

GALI KILTI ANTRAS RU
SŲ-JAPONŲ KARAS.

Anglija tuo tarpu sako, kad 
jai karo pavojus kaip tik 

praėjęs.
Šios savaitės žinios sako, 

kad Tolimuose Rytuose 
greitu laiku galįs kilti jau 
antras rusų-japonų karas. 
Tuo tarpu gi Anglija skel
bia kaip tik priešingus daly
kus. Londono buržuazijos 
organai, tartum užsukti 
Chamberlaino gramofonai, 
šį panedėlį pradėjo triubyt, 
kad “šiais metais nebus ka
ro, j kurį Anglija galėtu bū
ti įpainiota.” Tai reiškia, 
jeigu rusai turės kariauti, 
tai jau Anglija jiems ne
padės.

O rusai gali karą turėti. Iš 
Maskvos šią sąvaitę prane
šama, kad Japonijos amba
sadorius tenai įteikęs Sovie
tų užsienio reikalų komisa
riatui grąsinantį ultimatu
mą, reikalaujantį pripažin
ti japonams teisę išnaudoti 
Sachalino saloje žibalo ir 
anglies šaltinius. Sovietų už
sienio komisariatas atmetė 
tą ultimatumą nesvarstęs jo. 
Grąžindamas jį atgal Japo
nijos ambasadoriui, viceko- 
misaras Lozovskis pridėjo 
tik šitokį paaiškinimą: “Ka
dangi šitas raštas turi grąsi- 
nimų ir yra ultimatumo for
moj, griežtai reikalaujantis 
atsakymo paskirtu laiku, tai 
Liaudies Komisariatas Už
sienio Reikalams negali jo 
priimti ir grąžina jį visai ne
svarstęs.”

Taigi japonams dabar 
nieko daugiau nelieka, kaip 
tik pradėt veikti spėka, va
dinasi, skelbti rusams karą.

Tiesa, karas tarp rusų ir 
japonų eina Tolimuose Ry
tuose jau nuo 11 gegužės, 
tik oficialiai jis nėra pa
skelbtas. Amerikos kores
pondentai sako, kad šitą ne
skelbtąjį karą pradėję So
vietai, norėdami išbandyti, 
kiek japonai yra pasiruošę 
apsigynimui bei puolimui.

Iš pradžių tai buvo lyg ir 
“paprasti” pasienio sargų 
susikirtimai. Bet dabar jie 
pasiekė jau tokio laipsnio, 
kad gali užliepsnoti tikras 
karas. Japonai sako, kad 
pereitą sąvaitę Sovietų or
laiviai nulėkę į Mandžuką, 
apie 400 mylių nuo savo sie
nos, ir subambardavo Furo- 
ruži, kur randasi japonų 
aviacijos bazė. Rusai patys 
pasigyrė, kad šituo žygiu jie 
sunaikinę 120 japonų lėktu
vų. Japonai, žinoma, pasiū
lo, ir šį panedėlį nusiuntė 
griežtą ultimatumą Sovietų 
Mongolijos vyriausybei, rei
kalaudami prižadėt, kad 
daugiau tokie užpuolimai 
nesikartotų, o jei tokio pri
žado Mongolija neduosian
ti, tai japonų orlaiviai bom
barduosią Sovietų Sibyro 
bazę Blagovieščenske.

' Vos praslinko po šito ul-z 
timatumo kelios valandos, 
kaip da 8 Sovietų orlaiviai 
vėl nulėkė japonų pusėn ir 
paleido krušą bombų į Ha- 
lunaršaną.

Po šito įvykio Japonijos 
karo ministeris Seiširo Ita- 
gaki pareikalavo, kad prem-

GEN. FRANCO APIE 
LENKIJĄ.

Ispanijos fašistų vadas 
Franco pasakė užsienio 
spaudos atstovams savo 
nuomonę apie Lenkiją. Len
kija bus kvaila, jis sako, jei
gu dėl Dancigo ji kels karą, 
nes nežiūrint kaip tas karas 
pasibaigtų, Lenkija vistięk 
pralaimėtų. Jeigu tas karas 
butų laimėtas, tai Rusija pa
reikalaus iš jos atlyginimo; 
o jeigu tą karą laimėtų Vo
kietija, tai Lenkija butų vi
siškai sunaikinta.

ANGLIJA MOBILIZUOJA 
LAIVYNO ATSARGINIUS

Chamberlainas pereitą są
vaitę pranešė parlamente, 
kad jo valdžia nutariusi mo
bilizuoti visus laivyno atsar
ginius, kurie busią laikomi 
tarnyboj ištisą vasarą. Visą 
vasarą laivynas dalysiąs ka
ro pratimus. Tai esąs įrody
mas, kad Anglija “means 
business.” Prie šito Cham
berlaino pranešimo pinigy- 
no lordas Simon da pridū
rė, kad šiais metais Anglija 
žada išleisti ginklams ir ap
saugai .$3,650,000,000, vie
toj .$2,900,000,000, kaip pir
miau buvo manyta.

ANGLŲ-JAPONŲ DE
RYBOS.

Pereitą sąvaitę Japonijos 
sostinėj Tokijoj prasidėjo 
anglų-japonų derybos, ku
riose svarstoma japonų blo
kada prieš anglus ir francu- 
zus Tientsino mieste. Bet 
vargiai kas iš to išeis, nes 
japonai reikalauja, kad an
glai nutrauktų savo paramą 
Kinijos armijai.

ANGLŲ GENEROLAS IŠ
LĖKĘS VARŠUVON.

Londono žiniomis, gen. 
Ironside, Anglijus užjūrio 
spėkų inspektorius, šią są
vaitę išskridęs Varšuvon pa
sitarti su Lenkijos generali
niu štabu. Jam pasitikti len
kai suruošė dideles iškil
mes.

JAPONAI DAUŽO AME
RIKIEČIAMS ANTAU

SIUS.
Žinios iš Šanchajaus sa

ko, kad japonų kareivis pe
reitą sąvaitę tenai vėl ap
daužė trims amerikiečiams 
antausius.

Įtaise Mainerių SkerdynesPereitą sąvaitę, kai Pary- CIO vadai pirma mėgins su 
žiuje franeuzai minėjo Bas- darbdaviais geruoju su- 
tilijos išgriovimą, demon-1 sitarti.
sti uodam! pasauliui savo Pereitą nedėldienį Chica- 
ginklų galybę, ir kai viršum goję susirinkę skerdyklų 
Paryžiaus skraidė 150 Ang- darbininkų unijų atstovai 
lijos orlaivių, _ parodydami nutarč apskelbti streiką 
kjtoms valstybėms, jog _An- 17-fcose Armouro mėsinėse, 

i jeigu šita didžiulė mėsos 
apdirbimo firma atsisakytu 
tartis su CIO atstovais dėl 
naujos darbo sutarties. CIO 
sako, kad didžiuma stokjar- 
dų darbininkų priklauso jai, 
todėl jai 
juos.

Jeigu 
streikas 
netiktai 
lose, bet visų keturių di
džiųjų kompanijų stokjar- 
duose, būtent: Armouro, 
Swifto, Wilsono ir Cudahy.

Mėsos pramonėj dirba iš 
viso 129,000 darbininkai, 
kurių 78,000 priklauso CIO 
unijai. Armouro firma sam
do 22,000 žmonių, iš kurių 
18,999 priklauso prie CIO.

Kentucky valstijoj, netoli 
nuo Providence miestelio, 
minkštųjų anglių kasykloje 
pereitą sąvaitę įvyko dujų 
sprogimas ir palaidojo 250 
pėdų gilumoje 28 angliaka
sius. Iki pereitos subatos 
vakaro 19 lavonų buvo jau 
iškelta viršun, o 9 da nebu- glija eina išvien su Francu- j 
vo surasti. Tačiau nebuvo zija, tai visoj Japonijoj ėjo 
vilties kad jie galėtų išlikti pikčiausios demonstracijos 
gyvi, kuomet po sprogimo prieš Angliją ir Francuziją. 
kasykla prisipildė nuodin- Vien tik Tokijo mieste 50,- 
gais garais. 000 japonų užpuolė Angli-

Tai jau antra katastrofa jos ambasadą ir gi ūmojo ją 
Kentucky valstijoj trumpu sunaikinti. O Tsingtao mie- 
laiku. Vos 10 dienų prieš tai ste, Kinijoj, japonai išbom- 
tenai įvyko didelis potvinis, bardavo Anglijos konsulatą 
per kurį žuvo 71 asmuo.

DU DEPORTUOJAMI 
VYRAI NUŠOKO NUO 

LAIVO.
Šiomis dienomis iš Ellis 

Islando buvo išvežta garlai
viu “President Harding” 
gi upė deportuojamų žmo
nių. Dabar United States 
Lines praneša, kad du iš jų 
nušoko nuo laivo. Suomis 
vardu Matti Karrobaka nu
šokęs vidury Atlanto 9 lie
pos ir prigėręs, o skandina
vas Ivar Oscar Valdemar 
Green nušokęs 13 liepos ne
toli nuo Airijos ir buvęs iš
trauktas iš vandens.

ČILĖJ SUSEKTAS FAŠIS
TŲ SĄMOKSLAS.

Pereitą nedėldienį Čilės 
respublikoj buvo suimti 4 
fašistinės organizacijos ly
deriai, kurie ruošėsi nuvers
ti dabartinę liaudies fronto 
valdžią. Prie sąmokslo bu
vę pritraukti ir kai kurie ka
rininkai. ,

NACIA1 NUŽUDĖ DU 
VYRU.

Pereitą sąvaitę Berlyne 
fašistai nukirto dviem vy
ram galvas. Vienas jų vadi
nosi Kari Jurth, o kitas— 
Alfons Luedke. Jie buvę 
“išdavikai,” turbut neištiki
mi fašizmui.

j ir apdaužė akmenimis ame
rikiečių namus. Japonų 
spauda praneša, kad tokios 
demonstracijos prieš demo- 
mokratines valstybes, o y- 
pač prieš Angliją, tą dieną 
ėjusios po visą Japoniją. 
Jose dalyvavę 15,000.000 
japonų.

MASKVOJE ŽIAURIAI 
NUŽUDYTA AĮfLTOR- 

KA REICH.
Šį panedėlį Maskvoje bu

bo rasta savo kambary žiau
riai sumėsinėta aktorka Ze- 
naida Reich, kurios vyras, 
pagarsėjęs naujo teatro kū
rėjas Vsevolod Mejerhold, 
nesenai buvo Maskvoj areš
tuotas. Jos mirtis sukrėtė 
visą Maskvą.
VOKIETIJOJ SPROGO 

NACIŲ LAIVAS.
Apie 15 mylių nuo Swine- 

mundės uosto, Vokietijoj, šį 
utarninką sprogo nacių gar
laivis “Berlin." 
15 jurininkų užmušė 
sužeidė. Sprogo laivo 
tilas.

SUDEGĖ JAPONŲ 
LAIVAS.

Šį panedėlį Pacifiko van
denyne užsidegė ir nusken
do japonų prekybos laivas 
“Bpkuyo Maru.” Amerikos 
laivas spėjo pribūti į pagal
bą ir išgelbėjo 108 japonus; 
tik du japonai žuvo.

PACIFIKO PAKRAŠTY 
DEGA MIŠKAI.

Oregono, Washingtono ir 
kitose Pacifiko pakraštyje 
valstijose dabar siaučia di
deli miškų gaisrai.

Sprogimas 
“ ir 18 

ka-

“NERVŲ KARAS” IR 
“BALTASIS KARAS.”
Europoje dabar vedami 

dvejopi karai: fašistinės 
valstybės prieš demokraV- 
nes šalis veda “nervų karą,” 
nuolatos grąsindamos joms 
karu; gi demokratinės vals
tybės prieš fašistus veda 
“baltąjį karą,” kas reiškia 
spaudimą ekonominėmis 
priemonėmis. Sakoma, kad 
“baltasis karas” ima viršų, 
nes alkanais pilvais fašistai 
jau pradeda nusileisti.

SIKORA JAU PERSISKY
RĖ SU ŽMONA.

Chicagos lenkas, Rudol
fas Sikora, pernai nušovė 
tūlą Solomoną, kuris taikėsi 
prie jo žmonos. Prisaikintu- 
jų suolas jį išteisino. Bet lai
mės Sikora vistiek šeimynoj 
neturėjo, nes žmona jį pa
metė, kad jis užmušė jos 
meilužį. Pereitą sąvaitę teis
mas jau paliuosavo jį nuo 
jos.

“AMERIKOS KONGRE
SAS PILDO HITLERIO

ĮSAKYMĄ.”
Vokietijos laikraščiai di

džiausiu pasitenkinimu skel
bia, kad Amerikos Kongre
sas atmetęs Roosevelto rei
kalavimą atšaukti neitralu- 
mo įstatymą. Girdi, Ameri
kos Kongresas padarė lygiai 
taip, kaip Hitleris norėjo.

PRISIPAŽINO PADEGĘS 
15 TROBESIŲ. . i

Brockton, Mass. — Perei
tą nedėldienį policija čia 
suėmė tūlą Noonaną, 24 
metų amžiaus vyruką, kuris 
prisipažino padegęs jau 15 
namų, daugiausia krautu
vių. Jis užeidavęs iš užpa
kalio, surinkdavęs kieme 
krūvą šiukšlių, sukraudavęs 
ją prie durų ar prie medinės 
sienos ir užkurdavęs. Kodėl 
jis taip darydavo, jis nesa
ko.

IR MEKSIKOJ GIMĖ 
PENKETUKAI, 
šiol “garsus” buvo

’ ‘ Da-

2 MOTERIS SUSIKABINO 
RANKOMIS IR NUŠOKO 

NUO TILTO.
Baltimorėj, ant Hanover 

gatvės tilto, pereitą nedėl
dienį žmonės matė šitokį 
įvykį: 
užlipo 
numetė į vandenį savo ran
kinukus ir skrybėlės, paskui 
susikabino rankomis ir abi
dvi nušoko 60 pėdų žemyn, 

bus reikalo, tai Jos buvo išgelbėtos dar gy- 
busiąs paskelbtas vos, bet labai prisitrenku- 
Armouro skerdyk- sios.

dvi jaunos moterys 
ant tilto barijeros,

tenka ir atstovauti

bus reikalo,

AUTOMOBILIŲ GAMY
BA SUMAŽĖSIANTI.
Detroito žiniomis, pereitą 

sąvaitę buvę pagaminta 61,- 
610 automobilių ir trokų, 
bet nuo dabar automobilių 
gamyba žymiai nukrisianti, 
nes didžiuma fabrikantų šių 
metų modelius jau užbaigė, 
o naujiems 1940 metų mo
deliams da nėra pasiruošę.

AUTOMOBILIŲ MECHA
NIKAI TEBESTREI- 

KUOJA.
Apie 6,700 mechanikų 

General Motors automobi
lių dirbtuvėse da tebestrei- 
kuoja. Streikas paliečia 11 
dirbtuvių Detroite, Cleve- 
lande, Pontiac’e ir Sagi- 
naw’e. Manoma, kad strei
kas bus laimėtas, nes me
chanikai yra tie žmonės, ku
rie gamina naujiems auto
mobilių. modeliams reika
lingas formas ir įrankius.

KONGRESAS UŽSIDA
RYSIĄS PRIEŠ 1 RUG- 

PIUČIO.
Washingtono žiniomis, 

dabartinė Kongreso sesija 
pasibaigsianti šį mėnesį. 
Yra dar daug svarbių bilių 
nesvarstytų, bet jie turės 
palikti kitai sesijai.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$18,000.

Waynesburg, Ohio. — 
Anksti pereito nedėldienio 
rytą banditai čia įsibriovė į 
vietos banką, išdegino ace- 
telinu skylę geležiniame sei
fe ir pasiėmę apie $18.000 
pinigų pabėgo. Banditus 
dirbant buvo užėjęs vienas 
darbininkas, tai banditai jį 
suėmė, surišo ir išlaikė su
rištą 6 valandas, iki priėjo 
prie pinigų. Išeidami dar 
pririšo jį prie kėdės.

AREŠTUOTAS GIRTAS NACIŲ VADAS
Jis važiavo automobilium su 
rusų baltagvardiečių vadu 

Vonsiackiu.
Websterio miestely, neto

li nuo Bostono, pereitą ne
dėldienį buvo areštuotas A- 
merikos vokiečių fašistų 
“Bundo” lyderis Fritz 
Kuhn, kuris tenai baliavojo 
su rusų baltagvardiečių va
du Anastiziju Andrepevičiu 
Vonsiackiu.

Netoli buvęs pohemanas ėmė įr j0 $54 kaucijos, kaip 
pastebėjo, kad is vieno sau-1 užtikrinimą, kad šitas Hit- 
naus restorano išsiveržė , ]el-j0 agentas nepabėgs nuo 
kompanija girtų žmonių n'|tejsmo 
visi susėdo į automobilių, j Reikia pasakyti, kad 
Baltagvardietis Vonsiackas, į j<uhn ir New Yorke yra po 
kurio kojos daugiausia pai-. aleštu, bet tenai jis turėjo 
niojosi, atsisėdo prie masi-1 nžsistatyti $5,000 kaucijos, 
nos vairo. Kadangi įstaty- j Tenai jįs buvo areštuotas už 
mai griežtai draudžia gir- sav0 fa§jstisko “Bundo” ka- 
tiems automobiliais vaziuo-jgos apVogima
V? tai policmanas tuojaus Į Qį jo sėbras Vonsiackis

das Kuhn pakišo juos areš
tavusiam policmanui pano
sėn sugniužtą kumščių ir 
pavadino jį labai įžeidžian
čiu keiksmažodžiu. Polic- 
manas tuomet capt Kuhną 

į už apykaklės ir sako: “Da
bar aš areštuoju tave už 
vartojimą šlykščių ir įžei
džiančių žodžių!” Ir Kuhn 

I buvo areštuotas. Nors nuo- 
■ vados kapitonas ir vėl jį pa
leido, tačiau šį sykį jau pa-

1 NUŠAUTAS, 6 SUŽEIS
TI, 250 AREŠTUOTA.

CIO prezidentas John Le
wis reikalauja federalinės 

valdžios intervencijos.
Kruvinajam Harlano ap

skrity, Kentucky valstijoj,’ 
kasyklų kompanijos su savo 
bernu gubernatorium perei
tą sąvaitę vėl suruošė strei
kuojančių angliakasių sker- 
dynę. Vienas streikieris bu
vo nušautas, 6 pašauti, dau
gybė sumušta ir 250 areš
tuota.

Skerdynė prasidėjo dėl to, 
kad gubernatoriaus atsiųsti 
kareiviai lydėjo į kasyklą 
streiklaužių automobilius. 
Prie kasyklos buvo susirin
kę keli šimtai streikuojan
čių angliakasių, kurie, su
prantama, nenorėjo streik
laužių automobilių praleis
ti. Streiklaužiai buvo gink- 
uoti ir paleido savo maši

nas tiesiai ant streikuojan
čių pikietų. Pikietai vieną 
streiklaužį nusitvėrė ir pra
dėjo traukti iš automobi- 
liaus. Tada kiti streiklaužiai 
pradėjo šaudyt. Vienas šū
vis pataikė kareivių vyres
niajam į krutinę ir jis krito 
žemėn. Gulėdamas žemėj 
jisai išsitraukė brauningą ir 
pradėjo šaudyt į streikuo
jančius pikietus. Šaudė ir 
kareiviai. Vienas angliaka
sys buvo nušautas, kiti su
žeisti.

Dėl to, kad skebai peršo
vė karininką, milicija su sa
vo vadais pradėjo keršyt 
streikuojantiems darbinin
kams. Tuojaus buvo apsup
ta 250 pikietuojančių ang
liakasių ir visi durtuvais ap
supti buvo varomi Harlano 
gatvėmis j kalėjimą. Beva
rant, kareiviai mušė praei
vius per galvas ir šaudė net 
į streikuojančių angliakasių 
langus.

Pati kapitalistų spauda 
praneša, kad Harlano gat
vėse buvęs baisus teroras, 
kuomet kareiviai pradėjo į 
žmones šaudyt. Angliaka
siui Greenui, kuris stovėjo 
ramiai prie savo namų, ku- 
lipka nudrėskė viršugalvį, o 
jo senai motinai sargybinis 
peršovė koją.

Dabar už šitą savo terorą 
kasyklų kontroliuojama val
džia kaltina CIO uniją ir jo ■> 
vietinius viršininkus. Jau iš
leistas varantas areštuoti 
unijos lokalo pirmininką 
Turnblazerį ir jo žmona. 
Bet niekas neareštuoja nei 
gubernatoriaus, nei milic'- 
jos vadų, nei kasyklų savi
ninkų, kurie suruošė šitą 
kraujo praliejimą.

Todėl CIO prezidentassita linksmą kompaniją su-. vra pagarsėjęS tarp Ameri-ljohn Lewis kreipėsi į fede- 
stabde n nuvaie į policijos ( jws juo(|ašimčiu kaip busi- ralinį Justicijos Departa- 
nuovactą. ima? Rusjjos “Hitleris.” Jis mentą ir pareikalavo, kad

Bet kai nuovados kapito-jturi nusipirkęs dvarą netoli 
nas pamatė, -kad čia “ne nuo Thompsono, Conn., kur 
prastos asabos” (rusas Von- j esą laikomi rusų baltagrtar-

prokuroras Frank Murphy 
padalytų Harlane interven
ciją ir sustabdytų tenai kru-

siackas yra vedęs turtingą diečių susirinkimai ir prati- vinajį kapitalo terorą. Mur-

Iki
Kanados penketukai.
bar gi žinios sako, kad to
kios “garbės” susilaukė ir 
Meksika. Netoli nuo Villa- 
hermose miestelio tūla Poli- 
ta de Carbonell pereitą są
vaitę pagimdžiusi 2 mergai
tes ir 3 berniukus. einant iš nuovados nacių va-

amerikietę ir turi apie $50,-, mai. Jis turįs tenai ir ginklų 
000,000 turto), tai širdis arsenalą. Pinigų jis turįs į 
jam suminkštėjo ir jis visus valias, nes apsivesdamas 
juos paleido, tik patarė au- turtingą Chicagos našlę, 
tomobilį vairuoti vokiečiui Mrs. Marion B. Stephens, 
Kuhnui, nes iš visų išrodė gavęs $50,000,000 pasogos. 
mažiausia pasigėręs. Į Jis leidžiąs ir savo laikraštį.

Kai šitaip,
Jis leidžiąs ir savo laikraštį, 

tai fašistams kuris pavadintas “Fašisto” 
išaugo labai dideli ragai. Iš- vardu. Kai kas sako, kad jis 

■ ir “Bunda” remia.

phy jau paskyrė du tyrinė
toju, kurie šią savaitę ir iš
vyko į kruvinąjį Harlaną.
ISPANIJA MĖGINSIANTI 

BUT NEITRALĖ.
Jeigu Europoje kiltų ka

ras, tai gen. Frankas sakosi 
mėgintų laikytis neitraliai ir 
nei vienai pusei nepritarti.
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I APŽVALGA l
NAUJA LIETUVOS ŽMO

NIŲ DAINA.
J. Januškis rašo “Naujoj 

Gadynėj,” jog naujosiofe vy
riausybės susidarymas Lie
tuvoje buvęs pasitiktas su 
dideliu džiaugsmu dėl to. 
kad žmonėms buvo baisiai 
jsipykusi Smetonos ir kun. 
Mirono diktatūra. Kad ame
rikiečiams butų aiškiau, su 
kokia neapykanta žmonės 
žiurėjo Į kun. Mirino-Sme- 
tonos režimą, Januškis pa
duoda naują dainą, kuri 
prieš naujos valdžios susi
darymą buvusi labui plačiai 
Lietuvoje žmonių dainuoja
ma. Štai jos žodžiai:
LIETUVA, DIDVYRIŲ ŽEMĖ. 
Vagys čia stiprjrbę semia, 
Išnaudotojai čia auga.
Nes pati valdžia juos saugo.

Stato ponai sau budinkus. i 
Kiša turmon darbininkus.
Čia polieninkai nutukę, 
Diriguoja krašto ūkį, 
Ugdo tautinę kultūrą 
Per suktybes ir cenzūrą...

Čia karjeją daug kas daro 
(Sekama eilute spaudai netin
kama.—Red.)
Smetonienė pavadina, 
Minkšton kresėn pasodina, 
(Dar viena netinkama.—Red) 
Ir ministru pavadina...

čia Mironas jau nuo seno 
Kaip Rasputinas gyvena... 
(Sekamos 4 eilutės taip pat 
nevartojamos.—Red.)

Per šią dvasišką asabą 
Lietuva sulaukė grabo, 
Lenkam pardavė Lietuvą. 
Bet patsai jis nepražuvo, 
Nes už šitą žygį savo. 
Greit premjero vietą gavo.

Pūskit muziką, dudoriai, 
Valdo Lietuvą graboriai, 
Rėžk armonika suktinį 
Už premjerą paskutihį, 
Už Rasputiną-Mironą 
Ir už griūvantį Smetoną...

Tai tokį folkliorą Lietu
vos liaudis buvo pradėjus 
kurti apie kun. Mirono ir 
Smetonos viešpatavimą. Bet 
ar naujas režimas bus ge
resnis? Drg. J. Januškis a- 
bejoja. Jis mano, kad—

“Lietuvos žmonių džiaugs
mas gali būti apgautas, para
zitai gali vėl užsisėsti liaudžiai 
ant sprando, jei nebus padary
ta rimtų pakeitimų. Smetonos 
pavarymas yra būtinas. Kol 
Smetona yra Lietuvos, atsi
prašant, ‘vadas,’ tol kalbėti 
apie rimtus pasikeitimus yra 
išsityčiojimas. Tą turėtų ne
užmiršti ir liaudininkų ir krik
ščionių partijų vadai.”

“VIENYBĖS” RAŠYTO
JAS GAVO MUŠT.

Vienas baltimorietis pa- 
ašė Brooklyno “Vienybei,” 
tad jos feljetonistas Balti- 
morėj gavęs mušti. Jis “su 
gelžgaliu šokęs mušt kitą 
darbininką,” bet, būdamas 
•lipnesnis, pats nukentėjęs.

Dabar tas feljetonistas 
(Jonas Šliburis) pats daly
tą aiškina “Vienybėj.” Jis 
akosi nieko neužpuolęs. 

bet pats buvęs užpultas, 
tampė prispirtas ir sumuš- 
as.

Buvę taip: I
“...tas žmogus (mušeika) be 

priežasties muštynėms pri
spyrė mane kampe ir pradėjo 
geleže daužyt man galvą. Aš 
neturėjau nieko rankose, ži
noma, galėjau gintis ką su
griebdamas, čia pat žirklės 
gulėjo ir galėjau jomis mauti 
jam. bet kokios pasėkos butų 
buvę?...

“Nors aš nukentėjau skau- KODĖL DIEVAS JIEMS 
NEPADEDA?

j Chicagos klerikalų “Drau
gas” praneša, kad—

“ ‘The Daily Tribune’, pir
mutinis ir vienintelis anglų 
kalboje katalikiškas dienraš
tis Amerikoje, išsiuntinėjo 
virš 10,000 laiškų savo bičiu
liams, prašydamas paramos, 
be kurios dienraštis toliau ne
begalėsiąs eiti...”1

Kunigai visuomet aiškina 
katalikams, kad bėdoje rei
kia melstis ir prašyti Dievo 
pagalbos, o jis tikrai padės. 

| Bet kuomet kunigų laikraš-

šis vaizdelis tik tą gautas iš Kinijos ir parodo, kaip Tiėntsino mieste japonai laiko apsu
pę anglų kvartalą ir nieko iš tenai neišleidžia ir neįleidžia.

džiai, bet aš nepraradau šalto 
proto ir nenužudžiau jį ginda- Į 
masis. Mano šeimynoje žmog- 
žudžių nėra buvę ir aš savo 
vardo nesuteršiau. Bet jei dar | 
kartą mano gyvenime panaši 
nelaimė mane ištiktų, tai viso
kis ginklas butų geras rr aš 
nežiūrėčiau 
užpuoliku, .........      !
kalingai užpultų. Kiekvienam 
gali būti aišku, kad su geleže 
kirst žmogui į galvą gali tik 
tokis žmogus, kursi jau nebe
pajėgia susivaldyti. Juk vienu 
kirčiu jis galėjo mane už
mušti...”

Mums gaila p. Šliburio, j tis bankrutuoja, tai jie šau- 
” ’ kiasi pagalbos į paprastus 

žmones.
Kodėl jie nepasimeldžia, 

kad Dievas duotų jiems pa
galbos?

kas 'atsitiktų su 
kuris mane berei-1

jeigu jisai ištiesų nekaltai 
nukentėjo; bet mes nesu
prantam, kodėl pas jį tokia 
šluba logika. Jeigu jis di
džiuojasi dabar šalto proto 
nepraradęs ir savo vardo 
užpuoliko krauju nesuter
šęs, tai kodėl jis žada ateity 
griebtis bet kokio ginklo ir 
“nežiūrėti, kas su užpuoli-, 
ku atsitiks?”

KRUVINO DIKTATO
RIAUS GARBINTOJAI.
Klerikalų “Draugas” 142- 

rame numery rašo:
“Kol Amerikos ir kitų kraš

tų komunistams diriguos Sta
linas iš Maskvos, kol šio kraš
to komunistai ir toliau taip 
vergiškai ir aklai garbins kru
vinąjį diktatorių Staliną, tol 
visos jų kalbos apie demokra-1 
tijos gynimą nėra ir nebus Į 
vertos nei vieno 
cento.”

Mes nesame komunistai 
ir mums nėra reikalo jiems 
advokatauti. Bet mes nori
me padaryti kai kurių pa
stabų dėl “Draugo” redak
cijos nenuosakumo.

Jeigu komunistų kalbos 
apie demokratijos 
nevertos “nei vieno
jusio cento” vien tik dėl to, 
kad jie “garbina kruvinąjį 
diktatorių Staliną,” tai ko
dėl turėtų but daugiau “ver
tos” kalbos paties “Drau
go” ir bendrai visų Romos 
katalikų kunigų, kurie taip 
vergiškai garbina generolą 
Franką? Juk kruvinesnio 
už jį molocho šiandien pa
sauly nėra. __

PRAŠO “ALMUŽNOS.”
Brooklyno “Vienybė” 13 

liepos laidoje šaukiasi į sa
vo skaitytojus:

“Prašome visų VIENYBĖS 
prenumeratorių nieko nelau
kiant prisiųsti prenumeratą 
už laikraštį, kai tik prenume
rata pasibaigia. Atminkite, 
gerbiamieji, kad dienraščio iš
laikymui reikia daug lėšų ir 
niekas jokių reikmenų laikraš
čio leidimui veltui neduoda...”

Na, o Smetona ar jau nie
ko neprisiunčia?...

Išdėsčius savo 
“Vienybė” priduria:

“Prašome visus kas kuo ga
lite, paremti savo dienraščio 
palaikymą.
“Visi Amerikos lietuvių laik

raščiai renka aukas savo spau
stuvių modernizavimui ar pa
talpų įtaisymui. Tad ir VIE
NYBEI apsieiti be tokios vi
suomenės 
noma.”

Netiesa, 
. laikraščiai 

surūdijusio, “Keleivis”

KOKTUS CINIZMAS.
Šiomis dienomis Ispani

jos fašistai teisė paskutinį 
respublikos premjerą, so
cialistą profesorių Juliana 
Besteirą. Jie kaltino jį “ko
munizmu,” “revoliucijos 
kėlimu” ir kitokiais “prasi
žengimais” fašizmui. Jam 
gręsė mirties bausmė. Gy
vybė kiekvienam yra bran
gi ; kiekvienas ją gina kaip 
galėdamas. Gynėsi ir prof.

bėdas,

paramos... neima-

Aukoti ar neaukoti ginklams?
Nekuriems Lietuvos vai-' svarsčius, ’ galima padaryti 

dininkams pasikeitus, liau-Į išvadą, iš kurios aiškiai ma- 
dis buvo pradėjusi džiaug-j tysis, kad Lietuva ginklu lie
tis, kad įvyks kokia permai- gali savęs apginti nuo dide- 
na darbininkų gerovei. Bet i lių priešų; o mažutės kaimy- 
dabar upas vėl pradeda nu- niškos valstybės vargiai ke- 
pulti, prasideda nusivyli- sinsis prieš Lietuvą. Tai ką' 
mas. Jau praslinko keliatas ’ ’’ ’
mėnesių nuo įvykusių per
mainų valdžioje, bet geres
nio nieko dar nesimato. At
rodo, kad vieni pasitraukė, 
o kiti jų vežiman sulipo ir 
važiuoja tuo pačiu keliu.

Amerikos lietuvių tarpe 
buvo pasidaręs nemažas su
judimas, beveik toks pat, 
koks buvo ir po. pasaulinio 
karo, kada Lietuva atsistojo 
savo kojomis. Musų išeivija 
tuomet siuntė pinigus, kad 
padėjus Lietuyai sustiprėti, 
nepriklausomą gyvenimą 
susikurti. Nes visi tikėjosi, 
kad dabar jau bus laisva 
Lietuva ir laisvi bus jos pi
liečiai. Bet visi liko suvilti, 
ir daugelis apgailestavo sa
vo aukotų dolerių.

tie ginklai gali reikšti, ir 
prieš ką jie bus naudojami? 
Jie gali būti naudojami tik
tai prieš savo piliečius.
' Šiandien mes matonle,

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

ĮSKAITO

ySDūONO

gymmą 
surudi-

Jau ir lenkai pradėjo) ko lokalo valdybų rinkimai, 
mandagiau elgtis Vilniaus ir tas neklaidingasis Wein- 
krašte. Jei žinios teisingos, i stockas su visu eilinių narių 
tai Lenkijos vyriausybė jau jšleitu pralaimėjo linkimus! 
atidariusi Vilniaus mieste , Toks niekam nežinomas vy- 
net du lietuvių knygynu. Iš 
Varšuvos pranešama, kad 
Lenkijos valdžia Vilniuje 
atidariusi lietuviams ir dvi 
aukštesnes mokyklas. Kas 
taip paveikė Lenkijos vy
riausybę “rūpintis” lietu
viais? Nagi Hitlerio kursas į 
Dancigą. Jeigu Hitleris len
kams negrasintų, jie nesi- 
lankstytų apie lietuvius. Bet 
dabar, mat, reikia talkinin
kų, o lietuviai visgi gali but 
šiokia tokia atspara prieš 
vokiečius. O jeigu Lenkija 
netektų Dancigo, tai visgi 
šioks toks lenkams kelias 
butų per Lietuvą ir į Balti
jos jurą. Bet kažin,' kaip lie
tuviai žiuri i tą lenkų “man
dagumą.” Generolas Rašti
kis vizitavo Lenkiją, bet jo 
vizitas kol kas neaiškus. Jis 
vizitavo ir Vokietiją. Lietu
va mažutė valstybė ir lemia
mos reikšmės ji nesudarys, 
bet sugyvenimas su kaimy
nais geroje santaikoje jai 
daug reiškia.

rūkas, Louis J. Stevens, ėmė 
ir supliekė Komunistų parti
jos pateptąjį vadą Wein- 
stocką. Vai, kokia gyveni
mo ironija!

Amerikos Jaunimo Kon
gresas, kuris atsibuvo sąvai- 
tė-kita atgal New Yorko 
mieste, sukėlė lyg ką tokio 
nepaprasto, netikėto. Iki 
šiol buvo manoma, kad A- 
merikos jaunuolių organi
zacijas kontroliavo komu
nistai, arba jiems artimi

kad net ir didelės valstybės ^nonės. Iki, šiol tie jaunuo- 
nepasitiki savo jėgomis ap- ‘........" ..............
siginti, bet dedasi į “blo
kus” ir daro “ašis,” apie ku
rias jų politika sukasi. Tai 
ką reiškia ginklai tokiai 
mažutei valstybei, kaip Lie
tuva?

Lietuvai reikia žengti pir
myn su apšvieta ir kultūra. 
Ręikia suteikti pilną laisvę 
savo piliečiams. Šituo budu 
ji atsieks daug daugiau, ne
gu sekdama diktatorių ke
liu ir pavergdama savo žmo
nes. Jonas Jarus.

Daba;- amerikiečiai vėl j p vZ/VOTF k'A D 
buvo sujudę aukoti Lietu- ZillyUlh, i\AU- 
vos reikalams. Mat, Smeto
na savo gudrybėmis padarė 
mažutę permainą. Pakeitė

Besteiras. Jisai aiškinosi tei- tuo.s’ .. . .
sme, kad jis nesąs joks ko- inainŲ. Tuo pačiu sykiu ivy- 
mumstas, 
nuotaikos socialistas ir re
voliucinei taktikai nepritar
davęs net socialistų partijoj 
būdamas.

Fašistu teismas

Birželio mėnesy Argenti
noj prasidėjo žiema, pusto 

, , sniegas, žmonės vaikščioja 
kehatą viršininkų aukštose apsivilkę kailiniais ir šiltom 
vietose, kad kiek nuraminus, pirštinėm 

kurie reikalavo per- 1 ’

ko ir kitas incidentas. Hitle
ris užpuolė Lietuvos dali, 
Klaipėdą. Tas dar daugiau

* • • į lietuvius sujaudino. O gudri 
" J valdžia tuo naudojasi. Jos 

vistiek ager*tai ragina visus aukoti 
nuteisė jį 30-čiąi mėtų kalė- Klaipėdos pabėgę-
limo. L - . . . .

Tai' yra žiauri bausmė. a™autojams) ir rinkti au- 
Bet Chicagos “Vilniai,” ma-. ^.S^^s.^ietuvos^ap- 

ityt, pikta, kad jis nesušau- ” 
dytas, nes 12 liepos laidoj ji J 

i kolioja tą žmogų šitokiais 
žodžiais:

“Nikčemnasį mizerijas išda
vikas, pasišlykštėjimo vertas 
kinkadrebis yra tas profeso
rius ir atsiprašant socialis
tas !”

i
Mums rodosi,, kad daug

bet ramiosios
Bermuda, kur amerikie

čiai mėgsta važiuot “honey 
moon” praleist, susideda iš 
apie 360 salų, iš kurių tik 
20 yra gyvenamų.

liai savo kongreso posė
džiuose pasmerkdavo tik 
fašistinę diktatūrą, bet ko
munistinės diktatūros nemi
nėdavo. Bet, nei iš šio nei iš 
to, pereitame suvažiavime 
jie ėmė ir pasmerkė viso
kios formos diktatūras. Net 
komunistų partijos jaunuo
liai, kaip Giel ir kiti, pil
niausiai su tuo rezoliucijos 
tekstu sutiko. Ir aš manau, 
kad jie gerai padarė! Juk 
negalima būti demokratu ir 
kartu diktatūros šalininku. 
Diktatūra ir demokratija, 
tai du nesuderinami daly
kai. Jeigu vieną priimi, tai 
kitą turi atmesti. Butų ge
rai, kad ir musų lietuvių jau
nimas, kuris grupuojasi apie 
SLA ir LDS, užimtų tokią 
liniją, kaip Amerikos Jau
nuolių Kongresas užėmė.

kad visi lietuvių 
renka aukas. |

niekados aukų “nikčemnesnis” yra tas, ku- 
savo reikalams nerinko ir ris gali spiaudyt šitokiu ci- 
nerenka. nizmu į persekiojamą žmo-

--------------- gu.
PRIE CARO BUVO DAU-, 

GIAU LAISVĖS.
R. Mizara rašo “Laisvėj” , 

savo atsiminimus iš prieš ■ 
kal inių laikų, kuomet Lietu- J 
va buvo da po caro valdžia. 
Jis sako:

“Nors Dzūkija buvo suspau
sta baisaus vargo, tačiau švie
sos kibirkštys ir ten įsiskilda- 
vo. Pareidinėjo į musų namus 
ir “Keleivis’ ir ‘Kova’; kart
karčiais gaudavom pasiskai
tyti ir ‘Rygos Naujienų’...”

O dabar, kai Lietuvą val
do savo valdžia, tokių laik
raščių “tautiškoji” cenzūra 
jau nebeįleidžia.

liams (buvusiems Smetonos 
žiauri bausmė, tarnautojams) ir rinkti au-

; gynimui. Na, ir ant tos meš- 
I kerės užkibo ne vien smeto
niniai, bet ir daugelis kitų. 
Net komunistai, kurie pirma 
nepriklausomos Lietuvos ne
pripažindavo, bet norėda
vo, kad Lietuva kuo grei
čiau prie Rusijos dėtųsi— 
komunistai, kurie baisiai ne
kentė Smetonos ir jo šali
ninkų, i" 
perka ginklus ir _____
Smetonos valdžiai aukas.

Bet kila klausimas, ar 
toks sąjūdis yi‘a reikalin
gas, ar esame tikri, kad 
Smetona nepavartos tų gin
klų prieš musų brolius, ku
rie jo tvarka nepasitenkinę? 
Iki šiol jis taip darydavo.

Mano manymu, mums 
nėra ko džiaugtis Smetonos 
daromais manievrais, kol jis 
nesuteiks Lietuvos gyvento
jams pilnos laisvės iri kol ne
įves demokratinės santvar
kos. Tegul paliuosuoja poli
tinius kalinius ir atsteigia 
pilną žodžio ir spaudos lais
vę. Kitaip ir vėl visi pasi
liks apsivylę, kurie tik per
ka ginklus ir paduoda juos į 
Smetonos rankas.

Visą reikalą rimtai ap-

SIŪLO ADVOKATAMS 
NUPIGINTI SAVO PA

TARNAVIMĄ.
Jungtinių Valstijų proku

roras Robert Jackson pasiū
lė advokatams, kad jie nu
pigintų savo patarnavimą 
darbininkams, nes kitaip jų 
profesiją turėsianti kontro
liuoti valdžia. Šį pasiūlymą 
svarstė ir Amerikos adz 
vokatų draugijos konvenci
ja San Franciscoj.

Minties nenuveiksi ginklu; 
bet ją gali nuveikti meile ir pra
kilnumu. Spinoza.

Apie metai atgal, kai aš 
pastebėjau per “Keleivį,” 
kad musų komunistai nemo
ka veikti unijose, tai Centro 
Biuro nariai įžiūrėjo tame 
ereziją’ ir komunistų “šmei
žimą.” Bet dabar tenka ir 
vėl pakartoti tą faktą. A- 
malgameitų Unijos 55 loka- 
]e jie turėjo tris pildomosios 
tarybos narius. Po rinkimų 
liko tik vienas. Kas keis
čiausia, kad neišrinko netik 
partijiečių, bet neišrinko ir 
keturių jų simpatikų j pil
domąją tarybą.

Antras smūgis, tai dažy
tojų unijoje. Brotherhood 
of Painters, Decorators and 
Paperhangers unijoje ėjo 
aštrios kovos nuo 1920 iki 
1936 metų. Nuo 1936 metų 
laimėjo kairieji. Jie visai 
paėmė 848 lokalą į savo 
rankas, ir jo pirmininku iš
sirinko Louisa Weinstocka. 
New Yorko Bronxe ir Man- 
hattene priskaitoma apie 10 
tūkstančių dažytojų. Po 
Louis Weinstocko vadovy
be jie užėmė tepliotoji! ta
rybą (Joint Boardą) ir nuo 
1936 metų kontroliavo visa 
New Yorko tepliotojų uni- 

Toji unija visur komu
nistiniuose paraduose buvo 

i pirmutinė. Weinstockas bu- 
Per 1938 metus Jungti-,vo skaitomas net lygus Earl 

nėse Valstijose automobi- Browderiui savo išmintin
gumu. Komunistų akimis 
žiūrint, tai nuodėmė butų 
net ir pamanyti, kad Wein
stockas gali suklysti. Bet 
štai, birželio pabaigoj įvy-

Šveicarijoje, Ciuricho 
mieste, posėdžiavo Tarptau
tinės Darbo Unijų Federa
cija. Anglijos delegacija 
padarė įnešimą, kad reikia 
prie Federacijos pakviesti 
prisidėti ir Sovietų Rusijos 
unijas. Anglų sumanymą 
parėmė Meksikos ir Olandi
jos atstovybės. Diskusijų 
metu pasirodė, kad 1938 m. 1 
Oslo suvažiavime irgi buvo 
pasiūlyta Sovietų Rusijos 
darbo unijoms įstoti į Tarp
tautinę Dafbo Unijų Fede
raciją, bet Sovietų unijos 
pastatė sąlygą, kad tarptau
tiniuose šitos federacijos 
suvažiavimuose nebūtų kri
tikuojama Sovietų Rusijos 
valdžia. Tokios garantijos 
Oslo suvažiavimas Sovietų 
darbo unijoms nedavė. Da
bartiniame suvažiavime ta
po pabrėžta, kad Sovietų 
Rusijos darbo unijjos ir ko
munistų partija dėjo di
džiausių pastangų suskai
dyt darbininkų vienybę, to
dėl tokios organizacijos ne
galima priimti į Tarptauti
nę Darbo Unijų Federaciją. 
Iš viso suvažiavime buvo 
118 delegatų, atstovavusių 
21 šalį ir 18,000,000 organi
zuotų darbininkų. Ir suva
žiavimas 46 balsais prieš 37 
atmetė Anglų delegacijos 
pasiūlymą kviesti Sovietų 
Rusijos darbo unijas prie 
Tarptautinės Darbo Unijų 
Federacijos .

Keistos Sovietų unijos, 
kad jos bijo kitų šalių dele
gatų kritikos. Jeigu Sovietų 
Rusijoj yra darbininkų val
džia, tai ji darbininkų kriti
kos turėtų nesibijoti. Tiesa, 
komunistai sako, kad So
vietų valstybėj klasių jau. 
nėra, tai- nėra ką ir kritikuo
ti. Bet klasės gali but kar
tais ir panaikintos, o išnau
dojimas, nelygybė palikta. 
Ir | matyt, kad Sovietuose 
nėra dar lygybės, 
nai taip bijomasi kritikos. 
Dalykas yra toks, kad val
džia tenai ne visos darbi
ninkų klasės, bet vienos par
tijos. Darbininkų valdžia 
neturėtų bijotis, jeigu ją kri
tikuoja patys darbininkai.

jeigu te-

Atlanto vandenynė, .tarp 
Floridos ir Venezuelos, yra 
ištisa eilė*sa)ų, kaip Jamai
ka, Kuba, Porto Riko, Haiti 
ir kitos, kurios turi vieną 
bendrą vardą-—Vakarų In
dijos. Seniau Vakarti Indi- 
jose nebuvo jokio roplio, o 
dabar jų giriose didžiausi 
gyvatynai. Gyvačių tenai 
privežė europiečiai.

Nors žuvys turi akis, bet 
kaip toli jos mato, nėra da 
nustatyta. Yra tačiau žino-v • -• • •• • Ji 1101 c l VCV • A 1 Cl LC4V X C4 LA AJ AXA Vz

šiandien n jie J_au[rna> |<afi įr aų}a žuvjs )eng- 
ginklUS 11 Siunčia cnoivanrlo c-jii l.-nliovai susiranda sau kelią. Spė

jama, kad ji orentuojasi 
vandens virpėjimais.

Dentistai yra pastebėję, 
kad raudongalviai žmonės 
yra daug nervingesni, negu 
kitokio plauko. Jie labai 
neramiai sėdi kėdėse, kuo
met jiems taisomi dantys.

Geltonplaukiai žmonės 
greičiausia už visus nuplin
ka; mažiausia plikimui pa- ją. 
siduoda raudonplaukiai.

liai užmušė apie 35,000 
žmonių.

Pyktis yra troškimas įžeisti tą, 
ko mes neapkenčiam. Spinoza.

Pranašauįa Baisią 
Sausrą Už 27 Metų.
Palo Alto miestely, Cali- 

fornijoj, pereitą savaitę su
sirinko Amerikos Draugijos 
Mokslui kelti posėdis, kur 
geologas ir meteorologijos 
tyrinėtojas Halbert P. Gil
lette skaitė paskaitą apie 
klimato permainas. Tirda
mas žemės sluogsnius ir uo- ■ 
las, jis esąs nustatęs, kad 
lietingi laikotarpiai tęsiasi 
po 1701 metus. Tuomet se
ka sausas laikotarpis. Pa
skutinė didžioji sausra pasi
baigusi 265 metais po Kris
taus, ir 1966 metais ji vėl 
pasikartosianti. Tai busian-. 
ti tokia sausra, kokios per 
17 šimtmečių 
paviršy buvę. Per paskuti
niąją sausrą 
perija susmukusi, 
ninkai turėtų dėt pastangas, 
jis sako, kad surasti gyvy
bei apsaugoti būdą šitokios 
sausros metu.
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AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS
MANO TREČIAS RAPORTAS IŠ 

GARSAUS CHICAGOS MIESTO
Kanados Jaunuolis Pasipelnė iš Karaliaus

—O kiti faktai ar teisin- 
(gai aprašyti?

—Taip, teisingai. Tik dar 
neviskas surašyta, kas vie
nuolyno pastogėje yra atsi
tikę ir kas vienuolyno rėmė
jų draugijoj ded,asi.

—O ko dar trūksta?
—O, labai daug!
—Tai papasakok, 

praleista?
—Neparašyta, kodėl 

N. neapkenčia Bridgeporto 
skyriaus. Jis nepatinka jai 
dėl to, kad jai tame skyrių- ’ 
je pirmininkaujant narių 
buvo tik apie 15, o dabar, 
kai jos nėra, nariu yra virš 
200. Tas skyrius prie A. N. 
buvo vienas iš menkiausių, I 
o dabar —pats didžiausias.1 
Todėl jai tas skyrius tapo j 
kaulu gerklėje. Dėl to ii ii i 
kandžioja jį. Dėl to ji tą 
skyrių visaip žemina ir net 
apvagino jį.

—Įdomiai pasakoji. O kas 
dar “Keleivy” neparašyta? 
—pradėjau aš teirautis.

—Neparašyta, kad A. N. me^ kas jš.tovisko išgis, 
tame skyriuje pirmininkau
dama pridarė visokių špo- 

Sykį susirinkime nepa- 
narei ji pati 
ir liepė išeiti

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

šv. Kazimiero vienuolyne j 
verda “revoliucija.’’

Apie ką šiuo laiku Chica
gos lietuviai daugiausiai 
šneka, apie ką jie mąsto h 
ką jie planuoja? Žinoma, 
čia vienodumo nėra ir ne
gali būti. Ne visų vienodi 
rūpesčiai ir ne vienodi rei
kalai. Vieni kalba apie Dan
cigą ir karo galimybes Eu
ropoje, kiti—apie piknikus, 
o dar kiti apie negerumus 
Chicagos miesto adminis
tracijoj. O lietuvių Romos 
katalikų klebonai labiausiai 
užimti girtų piknikų rengi
mu, bazarų ir fėrų bizniais. 
Jie galioja, kaip įsiūbuoti 
parapijomis daugiau gerti 
ir gembleriauti “ant Dievo 
garbės,” nes iš tos “garbės” 

„daugiausia buna pelno mu
sų jegamasčiams. Ir bepigu 
klebonams rengti tokias 
pramogas, nes Chicagos ad
ministracija yra katalikiška 
ir duoda jiems pilną valią.

O kuo dabar labiausia su
sirūpinę geri parapijonai? 
Gi šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno likimu. Šis klausi
mas yra pirmos eilės rūpes
tis. Viename davatkų būre
lyje esu girdėjęs tokį išsi
reiškimą :

—Ta čigonė nušpicavo 
savo vyrą, o dabar nušpi- 
cuos ir vienuolyną.

Aišku/ kad čia kalba eina 
apie vienuolyno Rėmėjų 
Draugijos pirmininkę A. N. 
Mat, buvo laikai, kada jos 
vyras buvo vienas turtin
giausių biznierių Chicagos 
lietuvių tarpe. Tada A. N. 
buvo aukštai garbinga po
nia. Dabar visa tai yra din
gę, kaip saldus sapnas. At
sitiko taip, kaip toj rusiško
je pasakoje apie žveją, jo 
nepasotinamą bobą ir auk
sinę žuvytę. Auksinė žuvy
tė buvo suteikus tam žvejui 
ir jo bobai visokių turtų, 
dvarų, palocių ir tt. Bet mo
teris buvo vis nepatenkinta. 
Galop ji pareikalavo, kad 
jai butų pastatytas stiklinis 
rūmas juros gilumoje, ir kad 
ta auksinė žuvytė jai tar
nautų. Žuvytė netik neišpil
dė to reikalavimo, bet atsi
ėmė visas duotas gerybes. 
Žvejui su boba liko tik jų 
senas kiauras lovys (kori- 
to). Taip dingo ir musų po
niai A. Ni' visi turtai; liko 
tik jos diktatūra vienuolyno 
rėmėjų draugijoj ir įtaka 
į vienuolyno viršininkes.

Užėjęs vieno pažįstamo 
butan, radau namiškius ir 
būrį kaimynų beskaitant 
“Keleivį.”

—Ot, kad išdirbo, tai iš
dirbo “Keleivis” tą musų 
vienuolyną! — atsiliepė šei
mininkė.

—Kaip tai išdirbo? Sa
kykite, kas ten buvo para
šyta? — paklausiau aš.

—Nugi vienuolynas pa
vadintas “velnynu.”

—Ar tai čia “Keleivio” 
išmislas? — sakau aš. —Ar 
“Keleivio” korespondentas 

taip prasimanė? Juk dau
giau kaip dešimts metų aš 
jau esu girdėjęs jaunuolius 
jį taip vadinant.

—Teisybė, ir aš apie tai 
girdėjau. Bet kam taip į 
laikraštį dėti? — argumen
tavo šeimininkė.

—Bet “Keleivio” kores
pondentas paaiškino, ko
dėl tai daro. Koresponden
tas nurodė, kodėl vienuoly
nas dabar užsipelnė tokio 
pavadinimo. |________

—Tiesą sakai. Čia ne ką jr krikščionišką meile,

kas

A. !

Jaunas kanadietis, Ttd Underhill, kuris čia parodytas iš dešinės, nutraukė šita Anglijos 
karaliaus ir karalienės atvaizdą, kuomet jiedu važiavo autonrcbiliium per Vancouvero 
miestą. Kanadiečiams ši nuotrauka taip patiko, kad jie išpirko jos jau apie 20,000 kopijų, 
ir vaikas padarė iš to $800 pelno.

I WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

sų. . . 
geidaujamai 
atidarė duris 
ir nebegrįžti. Kitą vėl sykį 
A. N. susipykusi dėl kokio 
ten mažmožio su raštininke, 
ištraukė iš jos knygas ir pa
ti paskyrė kitą raštininkę. O 
kai paniekintoji raštininkė 
atsilankė į centro susirinki
mą, kuris buvo vienuolyne, 
ir kai ji ten įnešė skundą, 
tai A. N. užkamandavojo vi
są susirinkimą eiti į kitą 
kambarį, neįleidžiant buvu
sios raštininkės, kuri ir bu
vo palikta už durų. Jei pa
žemintoji raštininkė, Ona 
Aleliunienė, butų buvusi 
smarkesnė, tai ji butų bro- 
vusis su kitomis narėmis į 
kitą kambarį, butų galėjusi 
susikibti už kudlų, butų ga
lėjusios apsidraskyti ir net 
susikruvinti. Vienu žodžiu, 
visas vienuolynas butų išne- 
vožytas ir jį butų reikėję iš 
naujo šventinti. Tai ve, kas 
darosi musų šventose įstai
gose !

—Na, o kunigai ar neži
no, kad tokie dalykai ten 
dedasi?

—Žino. Ir dėl to jie vie
nuolynai! jau kojos nebeke
lia ir nei cento jam neau
kuoja. Štai, buvo vienuoly
no rėmėjų 20-tas seimas. 
Rodos, ta proga turėjo būti 
kunigų kuodaugiausia. O jų 
nebuvo nei vieno! Vienuo
lyno mokyklos užbaigimas 
praėjo visuomenės beveik 
nepastebėtas.

—Tai ko jus paprastos 
moterėlės ir paprasti vyrai 
dar 'einate tenai, kam savo 
aukas nešate ir paniekini
mus kenčiate?

—Mes gražiuoju bando
me įtikinti seseris, kad rei
kia kitokios tvarkos.

—Ar senai jau ten tokie 
skandalai dedasi?

—O, jau bus virš šešių 
metų!

—Ir jus iki šiol kentėjot?
—Tai ką daryti?
—Jus turėjote padaryti protesto

Toks tai .buvo mano pasi
kalbėjimas, atsilankius j 
vieną gerą Romos katalikų 
šeimyną. Chicagietis.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENO

Liepos 7, buvo Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubc 
pusmetinis susirinkimas. Iš 
valdybos pranešimų paaiš
kėjo, kad turime tris ligo
nius. Per šį pusmetį kliubas 
neteko devynių narių: ketu
ri mirė, o penki išsibraukė. 
Tiesa, gauta į ALP Kliubą 
5 nauji nariai, bet tai maža, 

skelbė vienos dienos protes-, nau-lŲ įtikėtų gauti daugiau.

Blogais keliais nuėję kaiku- 
rie musų jaunuoliai, moterų 

ir vyrų bėgimas ir kiti 
dalykai.

Beveik nėra tos dienos, 
kad Worcesterio lietuvių 
tarpe neįvyktų kokia sensa
cija. Štai, liepos 9 naktį Co
lumbia gatvės bomai, apsi
ginklavę revolveriais, štan
gomis,- kaltais ir guminėm 
pirštinėm, važiavo piešti 
garsių ' Johnsono restoranų 
pakelėse. Policijos užklupti, 
jie dūmė 70 mylių per va
landą greičiu. Sukdamiesi 
į šoną, ant kryžkelės atsi
mušė į kitą automobilį, ku
riuo ramiai sau važiavo iš 
Portlando į New Yorko pa- 
lodą žydelio Rezniko šei
myna iš 4 narių. Pasekmės 
tokios: iš 4 žydų šeimynos 
išliko gyvas tik vienas vai
kutis. O iš penkių važiavu- 

1 šių bomų trys buvo užmušti 
arba vėliau, mirė nuo žaiz- 

,dų, tai du franeuzai ir lietu- 
i vis V. Pranckunas. Kitas 
lietuvis, Alfonsas Babkaus- 
kas, irgi vargiai gyvens, nes 
sužeistas labai sunkiai. Tik
tai bomų lydei is, franeuzas 
La Blanc, sužeistas kiek 
lengviau ir dabar padėtas 
po $12,000 kaucijos.

Įdomu, kodėl Worceste
rio Columbia gatvė taip 
garsi bomais ir lietuviais 
gengsteriais, kai Grabaus
kai, Babkauskai ir kiti? 
Blogais keliais nueina kar
tais net pasiturinčių lietu
vių vaikai. Pavyzdžiui. Bab
kauskai turi net keliolika 
nuosavų namų. Matyt, mus 
jaunuolius išveda iš kelio 
kitų tautybių iškrypėliai. 
Čia yra nedidelis Water 
streetas, 
priklauso beveik vieniems 
žydams, bet gyvena visokių 
tautybių žmonės — tjkra 
Tautų Lyga. Ir toj gatvėj vi
sas bomų centras. Columbia 
gatvė irgi iš Water streeto 
išeina. Franeuzas La Blanc, 
jau suaugęs, 46 metų am
žiaus vyras, organizuodavo 
čia 19 ir 20 metų amžiaus 
lietuvių jaunuolius ir siųs
davo juos plėšikauti. Taip 
jauni lietuvių vaikai ir įkliu- 

jdavo į policijos rankąs. Tai 
", parodo, kad musų jaunimui 

Vytautas Katilius, reikėtų vengti šitokių “kom

Rhode Island valstiją, ar 
kur kitur.

Likusi Jasaitienė ir Pute
lis greitai gavo divorsą nuo 
savo pabėgėlių. Iš Jasaitie
nės dabar jau tapo Saimo- 
nienė. Putelis taipgi jau ki
tą turi. Vadinasi, iš dviejų 
šeimynų pasidarė trys.

Šiomis dienomis išvažia
vo ir Juozo Kamandulio 
moteris, išsiveždama vaiką 
ir automobilį. Automobilį 
Kamandulis atsiėmė su ad
vokato pagalba, bet vaiko 
—ne.

Žmones sako, kad dėl tų 
pabėgimų kalti burdingie- 
liai.

Dabar tarp Worcesterio 
lietuvių yra Ja daug kandi
datų į perskiras. Dar nieka
dos pas mus nėra buvę tiek 
daug šeimyniškų hesutiki- 
mų, kiek dabar. Aš manau, 
kad visa to priežastis yra 
perdidelis uliojimas kliu- 
buose ir karčemose.

i 
iJ

4 h

, Daugelis Worcesterio lie
tuvių, gaudami iš dirbtuvių 
apmokamas atostogas, va
žiuoja į New Yorką pasau
linės parodos pažiūrėti. Vie
na didelė partija su beno ve
dėju Juozu Bliudžium prie
šaky šiomis dienomis jau 
sugryžo. Sako, Lietuvos Pa- 
vilionas nors ir mažas, bet 
butų gražus, jei nebūtų per
daug rąžančiais apkabinė
tas.'

A.L.P. Kliubo susirinkimas., žiu fabrikantai atsisakė ap
mokėti už nepaprastus dar
bus prie švarkų siuvimo. O 
juk tie nepaprasti darbai su
daro iki 30 ir 40 centų su
mą. Atrodo, kad unija dėl 
tų nepaprastų darbų nusi
leidžia. Čia jau aiški skriau
da darbininkams. Jeigu tai,p 
reikalai eina, tai tie pirmie
ji musų unijos viršininkų Šu
kiai, “kad mes jokių nusi- 
mušimų nepriimsime,” ne
turi jokios vertės!

Tarpe lietuvių kriaučių 
pradėjo atgyti senas pa
protys, tai po dirbtuvės dar
bininkų susirinkimo išgerti 
bosų fundą. Iš paviršiaus 
žiūrint, nesimato nieko blo
go. Bet turint reikalą šu pla
čia darbininkų visuomene, 
paprotys labai prastas. Ten
ka patirti, kad tūli unijos 
viršininkai kaltina lietuvius, 
buk mes žiną tik baliavoti 
ir algas savo kontrakto- 
riams nusileisti. Jeigu taip, 
tai geriau tuos darbdavių 

____ fundus atmesti, nes tas su-’ 
ir Girėno daro labai prastą atmosferą

DETROIT, MICH.
Protesto demonstracija dėl 

WPA darbininkų 
dimo.

Dėl pailginimo 
prie WPA darbų, 
WPA darbininkų 
apskrity 11 liepos rytą ap- 
s’ 
to streiką, numetė darbo F. Vaitukaitis su V. Šabu- 
įrankius ir nuėjo pikietuoti nu pranešė, kad jiedu esą 
WPA valstijos ofisą. Paskui pilnai pasiruošę AL P Kliu- 
streikieriai nužygiavo prie j bo piknikui, kuris bus 29 
City Hali ir tenai demon-1 liepos dieną Clinton parke, 
travo apie 2 valandas. Kai-1 Maspeth, L. L Jie mano, 
bėjo 5 kalbėtojai nuo WPA, | kad piknikas bus pasek- 
UAW ir. CIO organizacijų, mingas, nes daug organiza- 
Buvo pasmerktas miesto ei jų buvo užkviesta ir jos 
majoras Reading, kuris pa-1 pasižadėjo dalyvauti, 
skelbė laikraščiuose, kad at- j J. žaltys, darydamas pra
leisti nuo darbo WPA dar-! nešimą Dariaus ir Girėno 
bininkai negausią iš miesto j paminklo komisijos vardu, 
pašalpos, nes pinigų nesą.' pažymėjo, kad komisija tu- 
Minia baubė kiekvieną sykį ( nėjusi apie tris susirinkimus 
paminėjus majoro vai dą.; su vietinių laikraščių redak- 
Buvo taip pat pasmerkti I cijoms ir kalbėjusi šiuo rei- 
ir nubaubti valstijos guber- Į kalu. Redaktoriai pasižadė- 
natorius Dickinson, kon-iję remti Dariaus i. 31. 
gresmanai, senatoriai ir kiti i paminklo statymą. Nebuvę j 
reakcininkai, kurie prieši- susisiekta tik su “Ameri-1 
naši prezidento Roosevelto j kos” laikraščio redakcija, | NAMŲ DAKTARAS, 
tvarkai. j bet norima ir su ja susižino-! Para?« daktaras a j. Karalius.

Civilių teisių lygos kalbė-lti. Kada jau pavyks užbaig-j eepui^.a 
tojas pradėjęs kalbėti pa- Į ti reikalą .
stebėjo, kad policijos daug dakcijomis, tada busianti 
stovi aplinkui, todėl jis pra- sušaukta Brooklyno ir visos 
dėjo jų klausinėt, ko jie čia apylinkės organizacijų kon- 
susirinkę stovį, juk jie ne
streikuoją. Publika nubau- 

', be ir policiją. Nors policijai 
buvo labai karšta, bet ji už
silaikė ramiai.

Minia labai piktinosi se
natoriais ir kongresmanais, 
kurie išleido įstatymą pail
gindami WPA darbinin
kams darbo valandas, o ne-' 
pakeldami atlyginimo už prasidėjo pirmos ir antros' 
darbą. Kalbėtojai sakė: at- rūšies darbą dirbančių siu-j 
eis kiti rinkimai, tai atsi- vėjų sustojimas. Prieš susto-, 
minkit tuos ponus. Balsuo- jimą daug ko naujo laukta, 
kit už savo draugus, o ne už bet sustojus teko persitik- 
kapitalistų sėbrus. rinti, kad tos pačios cere-

Ant galo buvo priimta' nloniJos. .atliekamos. Pir- 
' > rezoliucija prieš nnausiai kontraktorius turi 

nnnlt„ '.,..-„4.. : užsimokėti savo duokles jtą pati ką jūsų kunigai pa- tuos ponus n nusiųsta j Wa-, Kontraktori Associaciją. 
dare; tai yra, nekelti į vie-,shingtoną. I Toliau, perregistruoja iš

naujo tas firmas, kur kon-, 
traktorius dirbo. Tiesa, dra-1 

, bužių fabrikantams kon- j 
i trakto punktai gana kitp-

nuolyną nei kojos ir nei cen
to jam neaukuoti. Be to, vis
ką turėjote raportuoti “Ke
leivyje.” Romos katalikai 
turi žinoti, kad “Keleivis” 
yra tikriausias jų draugas ir 
geriausias jų gynėjas. “Ke
leivis” greičiau grąžins šv. 

| Kazimiero vienuolynui tvar-
“Keleivis” ir nei jo kores
pondentas kaltas, o pats vie
nuolynas. Jei vieniems va
lia taip daryti, tai dar la
biau kitiems valia apie tai 
parašyti į laikraščius.

negu visi Chicagos lietuvių 
Romos katalikų bažnyčios 
kunigai.

—Na, tai rašyk! Žiurėsi- 
! nle, kas iš to išeis.

—Rašysiu, ir visi žiūrėsi-

atlei-

valandų 
50,000 
Wayne

kur nuosavybės

panijų.”
Pora metų atgal buvęs 

čia žinomas veikėjas, Anta-Kada jau pavyks užbaig- eep...., ................. . ...............
’eikala su vietinėmis re-1 hsi kokias naudoti. Ver- nas Jasaitis, paliko savo sei- 

la šitą knygą įsigyti visiems, nes Ns I myną įr išvažiavo SU baŽnjŲ 
n.ų Daktaras yra viena 18 reikalin t ... .. o r •
tfiausiū knyKM kiekvienam lietuviui. C1OS SOllSte, Viktorija r Lite- 
įsigykite tuoj. Didelė knvga. drūtais ljene kurj taip pat palikti 
atjdarait, apie 300 pulsapią. , . t-
Kaina .........    $2.50 savo šeimyną. Išvažiavo^ferencija ir toje konferenci

joje busiąs išdirbtas galuti
nas Dariaus ir Girėno pa
minklo planas. Kliubo susi
rinkimas J. Šalčio praneši
mą priėmė ir užgyrė komi
sijos pradėtąjį darbą.

Kriaučių reikalai.
Liepos 10 d. New Yorke

KADA BUSITE NEW YORKE
ATLANKYKITE NEW YORKO -

PASAULINĘ PARODA 

TAIPGI ATLANKYKITE

Lietuvių Amerikos
Piliečių Kliubą

RESTORANAS, ŠOKIAI*
Kliubo gausite tikros Lietuviškos 

DEGTINĖS
VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Norėdami gauti visokias informacijas 
apie pasaulinę parodą, susieiti savo gi
mines ir senus pažįstamus, užeikite į

Lietuvių Centrą

Turbut da pir mu kartu 
Detroito istorijoj buvo susi
rinkusi tokia didelė žmonių 
minia prie City Hali.

Unijistas. kje. jje nusako> kad pasira-j

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

šventadieniais: 10 iki 12 dienų.
3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

i šiušieji turi pildyti sutartį 
j nuo A iki Z. Bet tas sutar- 
i ties pildymo punktas dau-1 
įgiausia priklauso nuo eko- 
neminės šalyje padėties ir

i unijos agresyvumo. Jeigu 
unija neima reikalų agresy
viai, o vis taikingu budu, 
tai, suprantama, kontraktai 
lieka tik tuščia frazelogija.

Kad ir dabar, tūli drabu-

280 UNION AVĖ., 
JURGIS KARPUS 
Kliubo Gaspadorius

BROOKLYN, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

Worceste r i o Lietuvių 
Draugija Seniems Žmonėms 
Remti buvo per kokį laiką 
apmirus, bet dabar, paėmus 
vadovybę Juozui Bliūdžiui, 
Alekui Šablinskui ir Brigi
tai Žekaitienei, ji pusėtinai 
pagyvėjo ir paaugo kaip na
riais, taip ir turtu.

Rugpiučio 20 dieną Wor
cesterio lietuviai rengia 
Aviacijos Dieną Westboro 
Airporte. Yra išrinkta tam 
tikslui komisija, kurion įnei- 
na Jonas Dvareckas, V. Ka- 
mandulis, A. Janušonis, Ma- 
tijoška, J. Kiškis, Bazykas, 
Kriaučialis ir kiti.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
padidino savo “bungalow,” 
kartu padidindamas ir pa
gražindamas bar-ruimį. Da
bar daug daugiau vietos. 
Kliubo šeimininkei, kaip 
Vincas Jaudegis, Mikas Pa
jaujis ir Petras Janulevičius 
džiaugiasi,'kad patalpos da
bar daug erdvesnės.

*.^7 ----- -
Jonas Dirvelis, žinomas 

musų . muzikas, susižeidė 
pirštą žuvies kaulu. Turėjo 
šauktiš net gydytojo pagal
bos.

Mikas Žemaitis, Jonas 
Dvareckas ir Jonas Petruše
vičius su šeimynom ruošia
si tuojaus vykti į pasaulinę 
New Yorko parodą.

Pavyzdingiausi Wurceste- 
rio lietuvių biznieriai yra 
šie: Bakanausko ir Kudu- 
rausko krautuvė, Jono Dva
recko ir V. Mitriko krautu
vė, Katkauskienės krautu
vė, Barbaravičiaus užeiga, 
ir česno įstaiga.

Yra da naujų biznierių, 
kurie nuo glindų rankioja 
popiergalius savo prekėms 
vynioti. Arba yra vėl ir to
kių, ką nori, kad už dvi gal
vas kopūstų įplauktų į re- 
džisterį $100. Taip darant 
biznis negali sektis.

Kitąsyk patašysiu dau
giau apie Worcester j.

Viską Patyręs.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybes įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ................................... 25c.
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Pasikalbėjimas
Maikio suTeviiĮ

KODĖL KŪDIKIO DANTŲ DYGIMAS 
TURI ĮTAKOS ŽMOGAUS IŠVAIZDAI

—-O ką, Maike, ar ne tei
sybę aš sakydavau, kad 
mokslas ant gero žmonėms 
neišeis?

—Ką čia, tėve, norėjai 
pasakyt dabar?

—Aš norėjau pasakyt tą, 
ką ir pasakiau, vaike; o jei
gu tau reikia da geresnių 
davadų, tai pažiūrėk, kokio 
trobelio dabar Lietuvai pri
darė krepšininkai.

—Kokie krepšininkai?
—Tu, Maike, turėtum ge

riau žinoti. Kai aš Lietuvoj 
gyvenau, tai tenai krepši
ninkais vadindavo ubagus, 
o dabar tenai tokiu vardu 
vadina tokius ponaičiukus, 
ką kelines nusiėmę bolę mė
to i pakabintą krepšį. Vieni 
trajina įmest, o kiti nori su
laikyt, ir iš to pasidaro gei- 
mis, katro eina žiūrėt visa 
Kauno ponija.

—O ką tu prieš tai turi, 
tėve?

—Aš, Maike, daug ką 
prieš tai turiu, tik nenoriu 
viską pasakyt, ba “Kelei
vio” redakcija gal nenorėtų 
ant d) ūko padėt. Tik pamis- 
lyk, Maike, į ką tai padab- 
na! Pusberniai be kelinių 
šokinėja viens ant kito, 
stumdosi kaip treigiai bu
liai. o bobos ir mergos sėdi 
ir žiuri, katras bolę į krepšį 
patropys Įmesti.

—Bet tu, tėve, visų pirma 
užsipuolei ant mokslo. Ką 
tas turi bendra su mokslu?

—O kas tokius zbitkus iš- 
misli’o. vaike, jeigu ne tie 
ponaičiai, ką skubentais va
dinasi? Juk pakol Lietuvoje 
nebuvo visokių makademi- 
jų, tai ir tokiu geimių niekas 
nežinojo. Pusberniai, būda
vo, sustoja ant ulyčios su 
statiniais, pamuša ripką, ir 
daugiau nieko nereikalavo. 
Jeigu nosį ar kojas vienas 
kitam ir numušdavo, ale tai 
vis būdavo gražiai, kelinių 
nenusiimdavo ir plikų kiškų 
niekam nerodydavo.

—Jauniems, tėve, reika
linga mankšta. Pusberniai 
išsimankšto prie kasdieni
nio darbo ir prie to da ripką 
pavarinėia. o mokyklos jau
nimui reikia kitokio sporto.

—Bet ar tu nematai, Mai
ke, kokia velniava iš to pa
sidaro! Ve, dėl durno krep
šinio geimio Lietuva susipy
ko su Latvija. Jei kaip, tai 
gali da ir vaina iškilt.

—Nebijok, tėve, prie to 
neprieis.

—O ką tu žinai, kad ne
prieis?

—Smetona atiduos lat
viams Palangą, ir jie nusi
ramins.

—O kur tada Kauno po
nija važiuos maudytis, vai
ke?

—Pro Kauną, tėve, Ne
munas teka.

—Ne, Maike, juokų čia 
nėra. Gazietos rašo, kad 
latviai jau nutraukę visus 
reikalus su Lietuva. Taigi 
gali but šlėktai.

—Kodėl?
—Ogi duona gali kartais 

pabrangti.
—Nebijok, tėve!
—Sakai, nepabrangs?
—Ne, dėl krepšininkų ap

sistumdymo ji nepabrangs.
—Ir šnapsas nepabrangs?
—Aš nemanau, tėve.
—Na, tai kokia čia mums 

bėda, Maike?
—Žinoma, kad bėdos čia 

nėra jokios.
—Tai kodėl gazietos taip 

daug apie tai rašo.
—Ne visi apie tai rašo, f 

tėve. Rimti laikraščiai to
kiais niekais neužsiima.

—Na, tai denkiu, Maike, 
kad tu man šitą bizni taip 
gerai išklumočijai. Dabar 
jau mano sumenė bus spa- 
kainesnė.

Kiekvienas normalus as
muo suaugęs turi penkias
dešimts du dantis, reiškia, 
tiek dantų, kiek metai turi 
savaičių.

Dvidešimts dantų sudaro 
pirmą setą, arba pieninius 
dantis, o trisdešimts du dan- 
čiu sudaro setą ir turėtų būti 
amžini.

Paprastai, apie šeštą kū
dikio amžiaus mėnesį pra
deda dygti bei kaltis prieša
kiniai dantys.

Kūdikio dantų kalimosi 
procesas paprastai tęsiasi 
iki trečių metų, pradedant 
priešakiniais ir baigiant 
krūminiais.

Kūdikis dantų kalimosi 
metu paprastai lyg ir serga. 
Jis buna neramus, tankiai 
verkia, nemiega, nevalgo, 
tačiau ką sugriebęs bruka į 
burną, taipgi trina veiduką, 
nosytę bei akutes. Tai jau 
tokie yra apsireiškimai dan
tukų kalimosi metu. Kartais 
kūdikis gauna karštį ir neri
mavimas užsitęsia ilgiau; 
tada ir motina pradeda ne
rimauti ir pašaukia gydyto
ją, kuris tokiame atsitikime 
nedaug ką tegali gelbėti, 
nes vėliau ar anksčiau dan
tys turi prasikalti, o pagrei
tinti tą procesą sunku.' Nors 
galima smegenukus pra
plauti, tačiau nepatartina 
tokią operaciją daryti, nes 
dantukas greičiau neprasi
kala; žaizda vėl skubiai su- 
gyja ir prapiautoj vietoj 
smegenys pasidaro net sto
resnės, negu pirmiau buvo, 
pasidaro kietesnis audinys, 
ir per tą audinį dantukui 
beveik da sunkiau prasikal
ti.

Reikia nepamiršti, jog 
dantukų kalimosi metu vi
sas kūdikio' kūnas smarkiai 
auga ir kūdikio įaumenys 
skubiai vystosi ir abelnai 
kaulai stiprėja. Idant visos

kūno dalys normališkai aug
tų, kūdikiui reikalingas ju
dėjimas, mankšta. Kuomet 
kūdikis turi jau kelis dan
tis, tuomet jis pradeda 
kramtyti ir griaužti kietes- 
nius daiktus, o kramtant 
kietesnius dalykus, kūdikis 
sykiu mankština ir žandi
kaulio raumenukus. Jie nuo 
to geriau auga ir tvirtėja.

Todėl suvėluotas dantų 
išsikalimas sulaiko ir nor- 
mališką žandikaulio vysty
mąsi, nes bedančiai smege- 
nukai negali kramtyti ir 
raumenys neturi progos 
veikti. Gomurys dėl to pa
sidaro siauras ir gilus, no
sies, veido ir galvos kaulai 
negali pilnai išsivystyt, nes 
kramtymo raumenys, kurie 
yra prisegti prie žandikau
lio, yra neveiklus ir persilp- 
ni praplėsti gomurį ir kitus 
galvos kaulus. Siauras go
murys padaro siaurus žan
dus ir tas tankiai sukreivina 
vaiko veidą, taipgi susiauri
na nosies oro takelius ir ap
sunkina kvėpavimą. Be to, 
siauruose žandikauliuose 
nėra vietos antriems dan
tims, todėl jie turi eiliuotis 
kreivai, į šonus, išauga susi
grūdę bei išsikraipę. Gi 
kreivi bei blogai susieiliavę 
dantys padaro nenormališ- 
ką veido išvaizdą. Šitokie 
negeistini rezultatai turėtų 
tėvus priversti 'pasirūpinti 
apie vaiko burną bei dantis 
pakol dar nėra vėlu. Turiu 
da pastebėti, jog laikinių 
vaikų dantų negalima trau
kti peranksti ir negalima 
laikyti perilgai, peš antrieji 
gali išsikalti kreivai. Tokiu 
budu motina turėtų žinoti 
laiką, kada vaiko dantys 
kalasi ir krinta. O jei neži
no, tai turėtų pasiteirauti 
pas savo dantų gydytoją ar
ba jieškoti literatūroj tam 
atsakymo. .

D-ras C. I. Bložis.

IŠTRAUKA IŠ LAIŠKO.

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

NEUŽSIMUŠĖ AUTOMO- 
BILIUM, TAI NUSIŠOVĖ.'

Manchester, N. H. — Su
sipykęs su savo žmona dėl 
automobiliaus, jaunas šio 
miesto gyventojas. Leoni
das Britton, atsisėdo maši
non ir pasileido pakalnėn 
70 mylių greičiu, tiesiai į 
akmeninę sieną. Automobi
lis sudužo, bet pats Britton 
išliko gyvas, tik susižeidė. 
Tuomet jis pasiėmė šautu
vą ir nusišovė. Su žmona jis 
susipyko dėl to, kad auto
mobilis buvo nupirktas jos 
vardu ir ji nenorėjo jam lei
sti važinėtis.

CLEVELANDE AUTOMO
BILIAI UŽMUŠĖ JAU 

47 ŽMONES.
Policijos rekordai paro

do, kad automobilių nelai
mėse žuvo jau 47 žmonės 
nuo pirmos šių metų dienos. 
Pereitais metais per tą patį 
laiką buvę užmušta 56 žmo
nės. Reiškia, žmonės išmo
ko būt truputį atsargesni.

Vienas geras mano drau
gas Lietuvoje, mokytojas, 
tarp kit ko rašo: “Brangus 
Jonai! Šiomis dienomis ga
vau linksmą žinią, kad tu 
dar gyvas Silvestro gatvėj. 
(Aš gyvenu Silver gatvėj, 
bet jiems ten atrodo, kad 
tai Silvestro.—J. K-nis.) La
bai dėkui už pranešimą ir 
naujienas. Nesitikėjau, kad 
jūsų ‘kontroje’ tokiu dideliu 
temperamentu » teka kova 
dėl ‘lietuvybės.’ Kaž kaįp 
nauja ir energinga sulygi
nus su ‘krajaus’ šaltiniais. 
Jau senai mes ten jumis vi
sus amerikiečius apraudojo
me. Manėme, kad tik vienas 
Sharkėjus likęs ir daugiau 
nieko. Pasirodo, kad viskas 
senoviškai. Parašyk ką nors 
arba prie progos ką nors 
prisiųsk. (Kada ne kada pa
šiurdavau jam “Keleivį,”

Tai taip buvo prie grynai 
Smetoninės tautininkų vy
riausybės. Dabar Lietuva 
turi šiokią tokią koalicinę 
vyriausybę. Reikia tikėtis, 
kad ši vyriausybė nekiš na
gų į privatinę koresponden
ciją. Ši vyriausybė, manau, 
laisvai praleis ir Amerikos 
lietuvių spaudą. (Kol kas 
da nepraleidžia.—Red.)

Toliau draugas rašo: 
“Kada paskaitai ‘Keleivį,’ 
tai, rodosi, imi kartu gy
venti.

“Žinių jokių nerašysiu. 
Oficialiosios naujienos jums' 
patenka greičiau negu 
mums.”

Šis vyras yra energingas 
žmogus, savo laiku priklau
sė socialdemokratų partiiai 
ir daugeliui organizacijų. 
Dabar prie partijos, manau, 
bepriklauso, nes kitaip ir jį

GAISRAS PITTSBURGHO 
STOKJ ARDUOSE.

Vadinamoj Noęthside sa
loj, Pittsburghe, anksti šio | 
utarninko rytą pradėjo deg
ti Union stokjardai. Lieps
nos kilo 100 pėdų aukštyn.
LIETUS UŽGESINO MIŠ

KO GAISRĄ.
Smarkus lietus šį panedė- 

lį Maine’o valstijoj, Alfredo' 
apilinkėj, užgesino didelį 
miško gaisrą. Jo negalėjo 
sulaikyti 200 CCC ?.yiu.

“Naujienas,” ir kartais gau
davo.—J. K.). Busiu labai 
dėkingas. Tau viskas aiš
kiau, kas dedasi čia, nes ži
nomos sąlygos. Apie Ameri
ką pas mumis kas ne kas ži
noma tik iš telegramų. Tai 
labai nedaug, o tai dėl to, 
kad Smetonos cenzūra ne 
tik Amerikos lietuvių laik
raščių nepraleidžia, bet su
laiko net asmeninius laiš
kus.”

Dar vėliau gavau nuo ki
to draugo laišką. Rašo, kad 
dėl susirašinėjimo su ma
nim turėjęs nesmagumų. 
Nerašo kokių, bet supranta
ma: žvalgyba sušnipinėjo, 
žino mane ir skaitė ką aš ra
šiau, todėl, už palaikymą 
ryšių su tokiu “nepriete- 
lium,” kaip Krukonis, anaip 
gręsė kalėjimas,, ar bent 
“darbo stovykla” — kator
ga. Bet draugas su manim 
susirašinėti nori, todėl nu
rodė asmenį, kurio vardu 
prašo ir rašyti jam laiškus. 
Anas žmogelis nežymus— 
žvalgybą gal jo neįtars. >

butų patikęs tas pats liki
mas, ką mane patiko: nete
kimas vietos, Varniai, ištrė
mimas ir tt. Nepriklauso, 
matomai, ir kitom organiza
cijom. Ir kam gi priklausy
si: liko tik - smetoniškos or
ganizacijos — kitos visos 
likviduotos. Todėl tas ener
gingas 'žmogus, tas liaudies 
švietėjas užsidarė savy. Ra
šo: “Daug skaitau. Perskai
čiau v rus graikus, romėnus, 
dabar jau skaitau Dikensą.”

Ir daug, labai daug Lietu
vos inteligentijos, kurie ne
nori Smetonai klupčioti ir! 
visokias parodas bei priim
tuves jam rengti—užsidarė 
savy ir tik savim gyvena.

Kiekviena diktatūra už
muša individualą ir padaro 
ji mechanišku robotu.

J. Kr-nis.
'TIKĖJIMŲ ISTORIJA.

Parašė P. D. Chantepie de la San- I 
saye, Teologijos profesorius. Vertė 1 

i lietuvių kalbon J. Laukis. Kinija (li
zdelio formato, 10S6 puls, su daugvbe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- ■ 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, Į 
Chicago, 1914. Kaina ............. $7.00 1

(Tąsa)

1441 metais buvo išrasta spauda. Tais 
laikais praeitis atrodė kaip ir koks didžiu
lis kapinynas, kuriame vargiai teužeitum 
parašą prie kurio nors kapo. Žmonių idė
jos jas išgalvoję. Spauda davė akstiną 
minčiai. Ji išlaikė idėjas. Ji leido žmogui 
palikti ateičiai savo smegenų turtus, savo 
minties brangenybes. Iš pradžių spauda 
buvo panaudojama skleisti pasaulyje se
novės klaidas ir prietarus, bet, laikui bė
gant, pasauliui jos buvo skleidžiama 
šviesa.

Žmonės pradėjo skaityti, pradėjo gal
voti, o ten, kur yra galvojimas, yra ir pa
žanga. Spauda buvo didelis žingsnis į 
pažangą.

Parako išradimas iškėlė kaimietį ir pri
lygino jį kunigaikščiui; tam, ką vadiname 
ricieriškumu, atėjo galas; iš armijų buvo 
paleisti pulkai žmonių, kur įgavo drąsos 
išmėginti savo jėgas grumtynėse su bruta- 
lišku smurtu.

Amerikos atradimas, kurios pajūrio pa
kraščius trypė visokie avantiūristai ir nuo
tykių jieškotojai, suartino visokių tikybų 
ir visokių prietarų žmones ir davė pasau
liui galimumą palyginti savo nuomones, ir 
juoktis iš vienas kito pasakų. Iš šito keisto 
visokių tikybų, prietarų, faktų ir teorijų 
mišinio iškilo Didžioji Respublika.

Kiekvienas mokslo faktas varė lauk iš 
žmogaus smegenų prietarus ir stūmė šmė
klas nuo debesų. Kiekvienas mechaniškas 
pabūklas pasidarė savo rūšies švietėjas. 
Kiekvienos staklės, kiekvienas garlaivis, 
kiekviena plaunamoji ir kulamoji mašina, 
kiekvienas garvežys, kiekvienas motoras, 
kiekvienas spaudos presas, kiekvienas te
legrafo aparatas yra savo rūšies mokslo 
misionierius, pažangos apaštalas. Kiekvie
nas fabrikas, kiekviena krosnis, kiekvie
nas dirbtuvės pastatas su savo ratais ir ma
šinomis, kur kas nors gaminama žmogaus 
patogumui ir gerovei kelti, yra savo rūšies 
bažnyčia, o kiekviena mokykla yra šven
tovė.

Švietimas yra visų radikališkiausias pa
saulyje dalykas.

Mokyti abėcėlės (alfabeto) reiškia ties
ti kelią revoliucijai.

Statyti mokyklą reiškia rengti tvirtovę.
Kiekviena biblioteka yra ginklų sandė

lis, arba arsenalas, kur yra sukrauti pažan
gos ginklai ir amunicija, ir kiekvienas 
mokslo faktas yra tvirtovė su geležies sie
nomis ir plieno bokštais.

Aš esu dėkingas išradėjams, tyrinėto
jams, galvotojams. Aš dėkoju Kolumbui 
ir Magelanui. Aš dėkoju Galilėjui ir Ko
pernikui, ir Kepleriui, ir Descartui, ir New- 
tonui, ir Laplacui, dėkoju Lockui, Humui, 
Baconui, ir Shakespearui, ir Kantui, ir 
Fichtei, ir Leibnitzui, ir Goethei. Aš dė
koju Fultonui, ir Morsui, kurie iš žaibo pa
darė žmogaus pasiuntinį. Dėkoju Hum- 
boldtui, kuris yra mokslo Shakespearas. 
Aš dėkoju Cromptonui ir Arkiwrigtui, iš 
kurių smegenų išaugo staklės ir audimo 
mašinos, kurios šiandien aprengia visą pa
saulį. Dėkoju Liuteriui už sukėlimą pro
testo prieš bažnyčios klaidas ir sauvalę ir 
aš kaltinu jį tuo, kad jis buvo laisvės prie
šu. Aš dėkoju Kalvinui už parašymą kny
gos, kurioje jis gynė religijos laisvę, ir ne
kenčiu jo už sudeginimą Servetaus. Aš dė
koju Knoxui už pasipriešinimą vyskupiš
kam persekiojimui, ir aš nekenčiu jo už jo 
paties atliktus peršekioiimus. Aš dėkoju 
puritonams už tai, kad jie sakė, jog “pasi
priešinimas tironams yra Ivgus klusnumui 
Dievui,” tačiau aš esu verčiamas pasakyti, 
kad jie patys buvo tironais. Aš dėkoju To
mui Paine už tai, kad jis tikėjo laisve ir už 
tai, kad jis nemažiau už kitus pasidarba
vo. kad mano kraštas butu laisvas. Aš dė
koju Volterui, tam didžiam vyrui, kuris 
rer pusę šimtmečio buvo Europos proto 
imperatorium, kuris iš savo sosto, prie Al
piu kalnų papėdės, rodė pašaipos pirštu į 
kiekviena krikščioniško pasaulio veidmai
ni. Aš dėkoju Darwinui, Haeckeliui. Be- 
cheriui. Spenceriųi, Tyndalliui ir Hux- 
leyui, Draperiui, Leckyiui ir Buckliui, ku
rie aukštai pakėlė mokslo žibintuvą ir pri
pildė pasauli jo šviesa.

Aš dėkoju išradėjams, tyrinėtojams, 
keliautojams, galvotojams. mokslinin
kams. atradėjams. Aš dėkoju visai darbo 
žmonijai, kuri triusėsi visų laimei.

Aš esu dėkingas drąsiems žmonėms su 
drąsiom mintim. Jie buvo tie Atlasai, aut 
kurių plačių ir galingų pečių rymo didin
gas civilizacijos pastatas. Jie yra tie žmo
nės, kurie daužo ir laužo prietarų grandi
nius. Jie yra tie Titanai, kurie puolė Olim
pą ir kurie neužilgo bus nugalėtojais ir lai
mėtojais Sinajo pašlaitėje.

Jau pradedame išmokti, kad iškeisda- 
mi klaidą į teisybę, prietarą į faktą, sie
kiame gerovės, siekiame pažangos.'

Laimė yra vienintelis tikras gėris ir vi
sa, kas siekia žmogaus laimės, yra teisin
ga ir vertinga. Visa, kas padeda žmogui 
tobulinti savo mintį ir kūną, kas teikia 
mums geresnius namus, geresnius rubus, 
geresnį maistą, geresnius paveikslus, di
dingesnę muziką, geresnias galvas, geres
nius širdis; visa, kas daro mus protinges
nius, daugiau sugebančius mylėti ir būti 
teisingais; kas padaro mus geresniais vy
rais, geresnėmis žmonomis, geresniais vai
kais, geresniais piliečiais — visi tie daly
kai, kartu suimti, ir daro tai ką mes vadi
name Pažanga arba Progresu.

Žmogus žengia pirmyn, tiktai įveikda
mas gamtos kliūtis, ir šito galima pasiekti 
tiktai per darbą ir per galvojimą. Darbas 
yra viso pagrindu. Be darbo, be didelio ir 
sunkaus darbo pažanga nėra galima. Pa
saulio pažanga priklauso nuo žmonių, ku
rie žygiuoja šviesiom vagom, želmenų 
banguojančiais laukais; ji priklauso tų, 
' as sėja ir piauna, tų, kurių veidus nušvie
čia didžių dirbtuvių krosnių liepsnos; ji 
priklauso tų, kurie rausiasi kasyklose, ku
rie dirba darbavietėse; priklauso tų, kas 
žiemos metu kirvio smūgiais kelia ore 
skambius garsus; tų, kurie drąsiai kovoja 
su juros bangų audromis; ji priklauso iš
radėjų ir atradėjų ir drąsių galvotojų.

Iš to pelno, kokį teikia tautai darbas, 
statome ir išlaikome mokyklas ir universi
tetus. Iš to pelno galime mokėti dailinin
kui už jo teptuko nupieštą paveikslą; mo
kame skulptoriui už jo skaptuko iškirstą 
šaltame akmens gabale dievišką grožį, 
mokame poetui už jo giesmes apie meilę, 
viltį, pasaulio atsiminimus ir aspiracijas. 
Iš viso to pelno gauname knygas, kuriose 
mes galime kalbėtis su mirusiais ir gyvais 
žmonių giminės karaliais. Iš to pelno gau
name visa kas yra gražu ir elegantiška, 
kas teikia malonumą ir laimę.

Aš žinau, kad labai skiriasi nuomonės 
apie tai, kas ištikrujų yra pažanga. Dauge
lis smerkia nūdienį gyvenimą, sako jis 
griaunąs visą, kas teikia laimę, kas yra ge
ra. Žinau, kad dar yra nemaža senovės 
garbintojų. Jie gerbia senovę dėlto, kad 
ji yra senovė. Jie nemato grožio tuose da
lykuose, iš kurių nedvelkia senovės kva
pas. Jie sako, kad nėra dailininkų, kurie 
butų didesni už senovės meisterius; nėra 
jiems oratorių, nėra poetų, nėra valstybi
ninkų, be tų, kuriuos pridengė dviejų tuk- 
tančių metų dulkių apsiaustai. O kiti pa
mėgo naujovę dėlto, kad tai yra naujovė.

Turėtume būti pakankamai dėkingi ir 
pripažinti senovės didiems herojams ir 
veikėjams visa, ką jie padarė, bet taipgi 
turėtume būti pakankamai nepriklausomi 
tikėti tuo, ką jie sakė, dėlto, kad jie tai 
sakė.

Su sąvoka, kad darbas yra pažangos pa
grindas yra susijusi ir teisybė, kad darbas 
orivalo būti laisvas. Darbininkas privalo 
būti laisvas žmogus.

Laisvas žmogus, dirbdamas savo žmo
nai ir kūdikiui, atiduoda darbui visas savo 
jėgas ir gabumus.

Laisvo darbo problema yra- atlikti dau
giausiai darbo palygint trumpiausiu laiku.

Vergija atlieka mažiausiai darbo ilgiau
siu laiku.

Laisvas darbas teiks mums turtą. Laisva 
mintis teiks mums teisybę.

Žmogus iš lengvo, bet tikrai atpadaido- 
ja savo vaizduotę nuo tų siaubingųjų vai
duoklių, nuo tų žiaurių šmėklų. Iš lengvo, 
bet tikrai jis iškyla aukščiau praeities prie
tarų. Jis išmoksta pats savim pasitikėti. Jis 
jau pradeda suprasti, kad darbas yra vie
nintelė malda, į kurią bus atsakyta, ir kad 
vyraįbei moterys su savo viltim, su troški
mais,’su savo kentėjimais yra kur kas svar
besni, negu visos tos šmėklos, klaidžiojan
čios vaizduojamųjų dausų plotuose.

Tikintieji .dvasiomis ir šmėklomis vis 
dar sakosi esą išmintingiausi ir doriausi 
pasaulyje žmonės; jie sako, kad tarp jų ir 
tarp netikinčiųjų esąs didžiausias skirtu
mas, nes jie busią visiėms amžiams atly
ginti ir apdovanoti, o netikintieji busią 
amžiniems laikams nubausti.

Ir štai aš jus klausiu, ar teologų doktri
nos ir teorijos gali patenkinti šių dienų 
žmogaus širdį ir smegenis?

Ar žmonės pasitiki bažnyčia?
* Ar kunigai, kaipo luomas, yra geresni, 

malonesni ir labdaringesni savo šeimoms 
ir giminėms, ir šiaip žmonėms, negu gydy
tojai, advokatai, pirkliai ir ūkininkai?

Ar tikėjimas šmėkloms ir absurdiškais 
dalykais daro žmones sąžiningus?

Kaip žmogus liaujasi tikėjęs Mozę, Kri
stumi ir šv. Marija ar gi kiti žmonės turėtų 
nebepasitikėti juo?

Kam reikia statyti bažnyčias arba siųsti 
misionierius į kitils kraštus, kada mums 
dar trūksta gerų mokyklų?

(Bus daugiau)
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Piknikas pavyko ir be jo.
“Dirvos” čalis atsisakė 

garsinti Liet. Kul. Darželio 
pikniką, kuris įvyko birže
lio 25 dieną. Matyt, jis no
rėjo parodyt savo gazietos 
reikšmę ir galvojo: jeigu jis tų laikas kuopų veikėjams' pranešu ir daugiau žinių, 
negarsins, tai ir publikos ne- pradėti dalykus "svarstyti ir būtent, kaip pasibaigė tų 
bus, o gal ir visai piknikas pradėti ką nors veikti, kad vagių byla, 
neįvyks. Bet išėjo visai at- ’
bulai. Diena buvo graži ir 
publikos privažiavo daugy- rinkimai ir šis seimas turės pradėjo vogti iš prieglaudos 
bė, iš ko jau galima spręsti, gana daug svarbos, dėlto ii 
kad ir pelno darželiui liks 
gerokai. Reiškia, Čalio su
manymas nuėjo vėjais. Visi 
dabar mato, kad jo gazieta 
nieko nereiškia.

Mano ir daugelio many
mu, tai kur tik Čalis neprisi
deda, ten buna geros pasek
mės. O kur jis su savo garsi
nimais publiką kviečia, ten 
publika neina. Taigi, Čalis 
netik nieko nepakenkė, kad 
negarbino, bet padarė daug 
gero, ir daugelis tuo labai 
patenkinti. O dabar kai jis 
ateis į Sąjungos susirinki- 
man savo politiką pavaryti, 
tai nariai turėtų žinoti kaip 
reaguoti. Nors jis ir dabar 
yra apibartas, bet reikėtų 
dar daugiau jį pamokinti 
inteligentiškumo.

Laikas jau ruoštis prie 
SLA rinkimų.

Jau tik metai laiko beliko 
iki kito SLA seimo, o iki 

į SLA viršininkų rinkimų dar patriotų vagystes pavargė- 
mažiau laiko. Taigi, jau bu-llių prieglaudoj, t_l 
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niais ir sviestu. Jie pirkdavo 

pertvarkyti pavargėliams brangius kili- 
centro viršininkų klausime.1 !T!US (divonus), bet prie- 
Todėl ir pageidaujama, kad glaudes vargšai niekados tų 
nekurie veikė jai pradėtų prasrnatnybiy nemate. 
šiuo klausiniu šiek tiek veik
ti, kad pradėtų jau susiraši
nėjimą.

prisirengimas reikalingas. 1 rų ir mėsą
Teko su kai kuriais Ohio 
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$5,000,000 žaidimo aikš
tėms.

Clevelande manoma pa
skirti 5 milionus dolerių pa
gražinimui miesto parkų ir 
įrengimui vietų žaidimams, 
kad jaunimas turėtų kur 
žaisti ir neužimtų vietos 
ant gatvių. Visos žaidimui 
aikštės bus įrengtos paeže- 
ry, kur bus paimta tam tiks
lui apie 400 akrų žemės. Pa
gal naują bulvarą yra daug 
vietos, bet reikia daug dar
bo padėti, kol padarys ją 
tinkama vieta žaidimui.

Vietoj gauti $37, turi 
mokėt $10,000.

Skulptorius Bishop 
skolingas East Ohio 
kompanijai $37 
bet negalėjo 
Kada kompanijos pasiunti- metų kalėjimo ir da turėjo 
nys atėjęs negavo pinigų, sumokėti po $1,000 pabau- 
jis išdaužė skulptoriaus la- dos. 
boratoriją ir padarė nema- čiai. 
ža nuostolių. Taigi, šiomis 
dienomis buvo teismas ir, 
teisėjas nusprendė, kad 
kompanija užmokėtų skulp
toriui $10,000 už padarytus 
nuostolius.

Iš viso nuteisti 4 suk- 
W. G. Lasky.

RUSAI IŠRADO “LIGŲ 
RODIKLĮ.”

Iš Maskvos pranešama, 
kad du Sovietų mokslinin
kai, d-ras E. Selkovas ir inž. 
I. Balyginas, išradę “ligų 
rodiklį,’’ kuris parodo žmo
gaus ligas. To aparato pa
galba galima esą pažinti 
džiovos, sifilio, vėžio ir dau
gelį kitų ligų, kurias iš pra-

Kai kuriose kolonijose 
draugiškai sugyvena dviejų 
susivienijimų nariai, SLA ir 
LDS. Šių dviejų susivieniji
mų kuopos turi bendrus pa
rengimus ir bendrai veikia. 
Taigi nekurie veikėjai pra
deda kelti klausimą, ar yra j 
reikalas turėti du susivieni
jimu? Kodėl nesuglausti 
juos j daiktą? Taigi, darant 
viršininkų rinkimus gal bu
tų galima ir šį klausimą re-1 
ferendumui pastatyti?

Kongresmanas Chester C. 
Bolton (iš Clevelando) pa
reiškė karo sekretoriui 
Woodringui protestą, kam 
vartoja Japonijoj padaly
tus medi kalius instrumen
tus kariuomenei.

Baranauskai buvo Chicagoj.
Pp. Baranauskai buvo 

nuvykę Chicagon į savo gi
minaičio šermenis. Ta pačia 
proga jie aplankė ir dange- „ . . „ ..
lį savo draugų ir giminių, ir džios labai sunku pastebėti, 
parvežė daug gerų linkėji- Bandymas imamas žino
mų clevelandiečiams nuo gaus kraujas ir elektros pa- 
chicagiečių. Man parvežė galba kaitinamas tame apa- 
labų dienų nuo mano mo- rate. Jeigu žmogus yra už- 
čiutės, kuri gyvena Chica- sikrėtęs kuria nors tų ligų, 
goję. " tai įkaitinus jo kraują iki

--------- 132.8 laipsnio F. prasideda 
1.290 leidimų vedyboms. disintegracija.
Birželio mėnesį 1,290 

Į poros išsiėmė leidimus ve
dyboms. O pernai per tą pa
tį mėnesį buvo išimta 1,132 
leidimai. Reiškia, šiais rffe- 
tais apsiveda daugiau, negu 
pereitais. Mat, <’ 
mano, kad dviese galima

Jeigu žmogus yra už-

AUTOMOBILISTAI SU
MOKĖJO $1,500,000,000 

MOKESČIŲ.
Amerikos Automobilistų 

Associacija dabar leidžia 
. kurioj yra įdomių 

statistikų apie automobilius.

čia parodytas milžiniškas Amerikos skraidomas laivas, “Dixie Clipper,” kuris pradėjo 
vežioti apmokamus keleivius tarp Europos ir Amerikos. Pirmu skridimu jis nuvežė 22 pa- 
sažieriu ir 11 žmonių įgulą. Kelionė į vieną pusę kainuoja $375.

Pajieškau dėdės PETRO GRŪZDO, 
paeina iš Plutiškių parapijos, Ma- 
riampolės apskr. Senas laikas, kaip 
minimas dėdė, gyveno Amerikoje. 
Kurio žinote kur jis daLar randasi, 
malonėkit pranešti jo adresą, busiu 
dčk.nga, arna jis pats lai atsišaukia.

M. Gruodžiutė (0)
181 Palmerston avė., 

Toronto, Ont., Canada.

Pa ieškau pusseserių Marės čl- 
ŽAUSKJENĖS, Monikos KAZLAUS
KAITĖS (po tėvo Bendžiunaitės), 
prieš pasaulinį karą gyveno Brook- 
1-n. N. Y. Prašau jų pačiu atsisaukt. 
Kurie žinot kur jos randas, malonė
kit pranešti jų adresą, už ką busiu 
dėkinga. Mrs. M. Petraitis (1)

1 121 W.Lombard st., Baltimore, Md.

Pajieškau JUOZO STANKAUS, 
jis paeina iš Vosylių kaimo, Gargž
dų valsčiaus: pirm apie 10 metų jis 
gyveno So Bostone, jo žmona mirė 
Bostone Kas žino kur jis randasiį. 
ina’^nekilę pranešti jo adresą. Jo 
jieško giminės iš Lietuvos mano ad
ieu: Paul Mankos (8)

1529 Main st., Blackstone, Mass.

APSIVED1MAI.

Nelaimingi Nuota
kiai Lietuvoje.

DIDELIS "GAISRAS JŪ
RĖS MIESTELY.

Birželio 27 d. Jūrės mies
tely užsidegė žydo Mejero- 
viciaus lentpiuve. Ugnis pa- mute viena vaika 
sirode masinu skyriuje ir - . - . -
tuojau apėmė visus pasta-1 
tus. Ugnis nekliudomai vis
ką naikino, nes subėgę vie
tos gyventojai dėl stokos 
vandens negalėjo kovoti su 
ugnimi ir negalėjo gelbėti 
turto, nes dėl didelio karš
čio negalima buvo per 100 
metrų prisiartinti prie gais
ravietės.

Dėl vandeny stokos ma
žai tepasireiškė Jūrės gele-

Paiicš'au apsivedimui draugės nuo 
30 iki 50 metų, pageidaujama, kad 
butų rimta moteris, mylinti gyventi 
i nt farmos, sveikame klimate; aš tu
riu 126 akerius žemės, mano farma 
yra verta gerų pinigų. Aš esu persi- 
skyres našlys, 50 metų, gyvenu vie
nas jau 8 metai. Kuri mylėtų gyvent 
ant farmos ir atvažiuoti savo kaš
tais, prašau atsišaukti greitai ir pri
siusi savo paveikslą. John Riskus, 

Box 181, Milner, Colo.

MERGINOS susipažinkite apsive- 
dimo tikslu; atvažiuotik čia vakaci- 
joms arba susirašykit laišku. Adre- 
suokit; Route 1. Box 11059, 

Van Dyke, Mich.

DĖL BIBL1STŲ PRAKAL
BŲ GHICAGOJE.

Gerbiamoji “Keleivio” re
dakcija! Malonėkite patal
pinti keliolika mano žo
džių, jei turėsite vietos.

Skaitydama 27-tajį “Ke
leivio” numerį ąš užtikau 
Žvalgo paduotą žinią apie 
biblistų prakalbas Chicago- 

. PakllUV(?! je ir turiu pasakyti, kad 
mėgindamas įlipti į einantį žvalgas prirašė daug nebu- 
traukinį. tų dalykų. Jis rašo, pavyz-

| Stabdant traukini nuo be- džiuij k‘ad biblistai Chica- 
gių nušoko du vagonai. go j turėjo prakalbas 25 bir- 

Bublelių valsčiuje, Meiš- želio, bet jų kalbėtojui tei
sėjui Ruthenfordui valdžia 
nedavusi leidimo 
Tai yra pirmutinė netiesa. 
Biblistai turėjo 23, 24 ir 25 
birželio dienomis savo cent
ro kongresą New Yorke. 
Tuo pačiu laiku buvo biblis
tų konvencijos ir kitose vie
tose: taigi teisėjas Ruthen- > 
ford kalbėjo New Yorko' 

- kongrese
j transliuojama per radiją į 
kitas konvencijas, būtent, į 
Los Angeles, Chicagą ir tt.

Tiesa, kad Romos katali
kų kunigai čia labai priešin
gi Biblijos studentams, o 
ypatingai teisėjui Ruthen
fordui, nes jis savo kalbose 
kritikuoja kreivą jų mokslą 
ir parodo, kaip jie laiko mi
lionus žmonių tamsybėj; 
bet ne tiesa, kad jis turėjęs 
kalbėti 25 birželio dieną 
Chicagoje ir kad klerikalų 
valdžia uždraudusi jam čia 
kalbėti. Per minėtas 3 die
nas Chicagoj buvo maršuo- 
jama su iškabom, kuriose 
matėsi tokių užrašų, kaip 
“Religija yra Žabangos ir 
Raketas,” taigi didesnio

sužalotos, o arklys užmuš- 
. tas. Katastrofa įvykus to- 
1 dėl, kad autobusas važiavęs 
'ne ta kelio puse.
i Sedos turgavietėje buvo 
’statoma cirko palapinė. Sta
tant stulpus lynas truko, 
stulpai virto ir virsdami par-

Šiaulių apskrity Gulbinų 
stotyje prekinis traukinys 
suvažinėjo Pr. Žukauską. 
Jis po traukiniu

tų kaime, Šešupėje prigėrė 
A. Šilingienė.

Tarp Šakių ir Gelgaudiš-
žinkelių stoties ir Kazlų Ru-^io, ties Klišių mišku, vago- 
dos gaisrininkų komandų nėliais vežant žvyrą iš Gel- 
siurbliai ir tik atvykus Kau-igaudiškio, buvo suvažinėtas 
no ir Vilijampolės gaisri
ninkams gaisrą pavyko lo
kalizuoti. Nuostoliai dar ga
lutinai neap.ąkaičiuoti, bet 
jau dabar siekia iki 60,000 
litų. Dėka gaisrininkų pa
stangų liko išgelbėta paga
mintos miško medžiagos 
sortimentų iki 30,000 litų 
vertės. Gaisro priežastis aiš
kinama.

čigoniukas, apie 6—7 metų 
amžiaus, kuriam buvo su
trintas galvos kiaušas. Dėl į- 
vykio vedama kvota.

Suvis dykai dasižinosile savo at
eitį ir kokią laimę turėsite gyveni
me, jeigu parašysite tuojaus indėda- 
mi kelias štampas dėl persiuntimo. 
Adresuokite: (0)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Bell Ave., Desk. K., 

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA LABAI GERAS
BIZNIS dėl kriaučiaus valymo, 

taisymo ir prosyjimo. O kuris naujus 
gal siut, tai da geriau. Lietuvių gra
žiausioj kolonijoj, išdirbta vieta per 
15 metų; parsiduoda iš priežasties 
ligos už $800.00. Yra prosijimo ma
šina ir visi reikalingi įrankiai. (8) 

ANTHONY MASON
2412 W. 71st St., CHICAGO, ILL.

BEKERNĖ.
Parsiduoda ar išsirandavoja labai 

pigiai, prie viešo kelio su didele krau
tuve prieangy, kur parduodama duo
nų ir įvairus pyragai. Klauskit: (8) 

P. O. Box 603, Rumford. Me.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

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

PET. LAMSARGIENĖ
1811 S. Water St.. Philadelphia^ Pa.

Parsiduoda Farma
Vidury New Yorko valstijos, 180 

. - . . . ■ akerių labai geros žemės ir gero miš-ir jo kalba buvo 1 ko, 3% mylios nuo miesto su gyvu- 
“ ‘ ‘ liais ir su mašinerijom, 10 ruimų na

mas; parsiduoda pigiai iš priežasties 
mirties šeimininko. Platesnių žinių 
klauskit pas John Yankus (0) 

234 Rodney’ st., Brooklyn, N. Y. '

kalbėti.

-4.- I
Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

Palangos Būtingės vieš
kelyje rastas sužalotas vidu
riais L. Jankūnas, dirbęs 
prie Darbos upelio tilto sta
tybos. Jankūnas su menkos 
gyvybės žymėmis nugaben
tas į Kretingos ligoninę.

Spėjama, kad Jankūną 
sužaloję latviai, dirbą prie 
laivo gilintuvo.

Žemaičių Kalvarijos-Se- 
dos kelyje, Jaukiniinės miš
ke, Raseinių autobusas už
važiavo ant vežimo, kuriuo 
važiavo D. Danginavičienė 
ir St. Petrauskaitė.

Abidvi moters smarkiai

GELBĖK
SAVO nL'7

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

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

112 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, M ASS.

daugumas 
...... ....................^ra galima C? 1 
pragyventi už tiek pat, kiek Pavyzdžiui, ji parodo, kad 

------ pereitais metais automobi
lių savininkai sumokėjo ga
zolino mokesčiais daugiau 
kaip $1,500,000,000. Ben
drai imant, gazolino mokes
čiai siekė arti 5 centų už 
kiekvieną galioną. Jeigu pa
dalinti visiems lygiai, tai 
kiekvienam automobiliui ir 
trokui išpuolė po $33.20 
mokesčių už vieną tik gazo
liną.

ir vienam reikia. Bet kurie 
jau yra seniau apsivedę, tie 
jau žino, kad dviem gyven
ti kainuoja brangiau.

Jonas Jarus.

JUDŽIŲ AKTORKA IR RAŠYTOJAS.

PERVERSMAS EKVADO
RE NEPAVYKO.

Ekvadoro respublikoj, 
Pietų Amerikoj, buvo mė
ginta padaryti perversmas. 
Jį organizavę du atsistaty
dinę kapitonai, Burbano ir 
Carrillo, revoliucinio avan
gardo vadai. Valdžios šali
ninkai užklupę juos agituo
jant kazaimėse kareivius. 
Pulk. Burbano buvęs suim
tas, o pulk. Carrillo pabė
gęs.

■w JAPONAS NEPRIĖMĖ 
ANGLŲ GENEROLO.
Japonų neapykanta ang

lams pasiekė tokio laipsnio, 
kad pereitą nedėldienį 
Tientsine japonų gen. Hon- 
ma atsisakė priimti anglų 
generolą Grasėttą.

riNG TONlTt •

su Pa
veikslais

Dabar ką tik išėjo U po ipaodoa

Nauja Lietuviška

BIBLIJA

Judžių aktorka Madge Evans Įsimylėjo į jndžių veikalų ra
šytoją Kingsley ir greitu laiku jau busiančios judviejų ves
tuvės. čia parodyti jiedviejų atvaizdai.

Kada ir kokiu budu gali svietas kada- 
nors pasibaigti Parašė prof Dr. 

Wilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver
tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka 
da ii kokiu budu gali svietas pasibaig 
ti, tegul skaito tą knygelę. Chica
go, 1906, pusi 125 Apdaryta . . SI 5(

PARSIDUODA GRAŽI 100 AKRŲ FARMA.

PRIE VASAROTOJU EŽERO. Budinkai ir visi įrankiai geriausioj tvar
koj. Taipgi ir gyvuliai. Pelningas biznis iš turistų. 30 akrų puikių da ne
kilsiu medžių, stebėtinai graži vieta medžiojimui ir žuvavimui. Vieta tik
rai verta $10,000, mes pasiaukaujant nuostoliui, atiduosim už pusę kai
nos. Gera proga pasinaudot lietuviams.

STANLEY SERAFIN, McMILLAN, MICHIGAN.

.’dantų griežimo klerikalams 
j jau negalėjo būti, tačiau jie

2 negalėjo tų eisenų sulaikyti, 
nes klerikalai da neturi val
džios savo rankose. Viskas, | 

, ką klerikalai galėjo pada-' 
ryti, tai tik žiūrėti ir griežti 
dantimis. Dabar jie sako, 
kad geriau 100 komunistų 
ar socialistų, negu vienas 
biblistas.

Daugiau Žinanti.

mlera Biblijos 5%x8 colius, tari 382 
puslapius ir 379 pavcikslčlius. Labai 
idnmi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tė- 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per- 
stato kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užrairi vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to-

Mą Bibliją, pinigu*Norinti gaut
■ iuakit Fix preso nr l’arto Money O rd r-

“KELEIVIS”
255 Broadway, 

! r So. Boston. Mass—

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

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

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

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

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

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



įeitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 29. — Liepos 19 (f., 1939 m.Moterims Pasiskaityt
A SĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.

Artėjant Lietuvių Dienai Anglijos Karalienė Paveikė Amerikiečių Madas

LIETUVAITES DALYVA-'ja iki šių metų liepos mėne- 
VO NEW YORKO MADŲ šio. Jiedu (ar jiedvi) per- 

PARODOJ. ’ siskyrė tik dvi savaitės at- 
|gal.

_ New Yorko madų firma, i Minerva Phipps sakosi 
...^i „„„ gimusi Pittsburghe. Dabar

jai esą 46 metai amžiaus, 
taigi da ne sena moteris, bet 
jos galva jau pražilusi. Per
sirengusi į vyrą, ji 20 metų 
išdirbo kaip šoferis.

Kodėl moterys kartais 
persirengia į vyrus ir net 
“apsiveda,” daugelis žmo
nių visai nesupranta. O yra 
t; m labai svarbių priežas
čių. Kitą sykį pakalbėsime pėdos netekimo, Lietuvos 
apie tai plačiau. Vyriausybė buvo atsisakiusi

anksčiau žadėtą garbingą 
i Vytauto Didžiojo Univeisi- 
, teto chorą pas mus atsiųsti. 
; Tačiau dabar gauta žinia, 
kad tas choras, nors mažam 
sąstate (iš 194 ypatų tik

Šiomis dienomis čia lan- 36) atvyksta. Chorui vado- 
l'ėsi p-lė Marijpna Baronai- vauja jaunas ir pasižymėjęs 

chorvedys Konradas Kavec- 
kas, kuris su šiuo choru sėk
mingai koncertavo Pabaltėj 
ir Francuzijoj. Užtai mes 
galime džiaugtis galėsią šį 
chorą išgirsti, su jo malo
niais dainininkais susipažin
ti. Choras čia bus apie rug- 
piučio 24 d. Be dalyvavimo 
Lietuvių Dienoj rugsėjo 10

Robbins and Co., buvo aną
dien surengusi Longchamjjs 
restorane, prie Fifth Ave
nue, vadinamą rudens ma
dų parodą (Fall Fashion 
Show), kurios pažiūrėti su
sirinko 1,500 kviestinių sve
čių. Jiems buvo rodomi liau
diški kostiumai 20-ties tąu- 
tų, kurios dalyvauja Pasau
linėj New Yorko Parodoj. 
Nuo kiekvienos tautos buvo 
po dvi merginas. Taigi buvo 
ir dvi lietuvaitės musų liau
dies kostiumais pasipuošu
sios. Jos buvo sutiktos ilgais 
aplodismentais, kas parodo, 
jog amerikiečių publika turi 
nemaža 'simpatijų musų 
liaudžiai.

Programai pasibaigus, 
rengėjai gražiai visas mer
ginas priėmė ir pavaišino. 
Gi susirinkusiai publikai 
buvo išdalinta specialiai pa
daryta brošiūra apie kiek
vieną iš dalyvavusių 20 tau
tų.

VIEŠNIA iŠ LIETUVOS 
PASKIRTA “GARBĖS 

ŠERIFU.”
Pittsburgh, Pa.

New Yorko Pasaulinėj ,savo atstovus. Užtai iš Jūsų, 
Parodoj rengiamoji Lietu- malonus veikėjai ir organi- 
vių Diena jau arti. Visų kę- 
lonijų chorai 
ruošiasi joje 
Komp. J. Žilevičiaus tvirti
nimų, visi chorai yra nusi
teikę labai entuziastingai ir 
skaitlingai ruošiasi rugsėjo 
10 d. dainų programoj daly
vauti. Su chorais žada atvy
kti nemaža ir šiaip jaunimo 
bei suaugusių.

Lietuvos Universiteto 
choras.

Del susidariusių sunkių 
ekonominių sąlygų po KJai-

intensyviai 
dalyvauti.

ROSELANDIETĖS MOTE
RYS GERAI ATLIKO 

VYRŲ ROLES.
Roselandas yra Chicagos 

priemiestis. Apie 6 mėne
siai atgal čia įsikūrė Rose- 
lando Lietuvių Moterų Kliu- 
bas, kuris dideliu pasiseki
mu suruošė jau kėliatą vai
dinimų ir šokių. Ypač gerai 
pavyko komedija “Piršlys 
Suvedžiotojas,” parašytas 
Rumšos, o išleistas “Kelei
vio.” Šitam reikale yra ke
liatas vyriškų rolių, kurias 
musų kliubietės nutarė at
likti pačios, ir atliko labai 
gerai..

“Tėvo” rolę lošė Kairie
nė, “Petro” — Prakapienė, 
“Alučio” — Kirkuvienė, 
“Piršlio” — Stumbienė, o 
“žydo”—J. Valienė (Wal
lis). Publika labai joms 
plojo.

Chipų dukrelė, 9 metų 
amžiaus Mildra, ir jos drau
gė Irena Blumblytė su kita 
maža mergaitė taipgi šiame 
smagiam vaidinime dalyva
vo ir gerai savo nedideles 
roles atliko. Be to da Mildra 
Chipus padainavo ir pa
šoko.

Lorraine Liutkauskas pa
deklamavo labai gražią de
klamaciją, o K. Pažarskas 
su žmoną, sudainavo gražų 
duetą.

Motinų Dieną kliubas su
rengė labai gražų vakarėlį 
sū šokiais, o dabar, 16 lie
pos, turėjo pikniką Dudo 
giraitėj, West Pullmane.

Musų kliubas turi ir cho
rą, kuri mokina S. Dilis.

Kliubo susirinkimai buna, 
kas mėnesį antrą subatą, o 
choras susirenka kiekvieną 
panedėlį. kaip 7:30 vakare, 
prie 104 th st. ir Wallace st., 
Fernwood Park.

Moterys ir merginos, ku
rios norėtų prisidėti prie 
musų choro, bus maloniai 
priimtos, tegul tik ateina į 
choro susirinkimą.

Mrs. Julliana Wallis.

tė, kuri yra nesenai atvyku
si iš Lietuvos pamokinti 
musų šokikus liaudies šokių 
Lietuvių Dienoj, kuri 10 
rugsėjo įvyks New Yorko 
pasaulinėj parodoj. Taigi, 
būdama ■ Pittsburghe, p-lė 
Baronaitė nuvyko su vietos 
lietuviais į City Hali aplan
kyti miesto majorą. Kadan
gi majoro nebuvo namie ir J.—jis ‘ nori aplankyti ir 

didesniąsias lietuvių koloni
jas, jose pakoncertuoti. To
dėl kolonijų komitetai ar 
organizacijos prašomos 
kreiptis į Konsulatą ir iš- 
anksto chorą užsisakyti.

1 Registruokitės benai ir or
kestrai.

Lietuvių Diena turės į- 
vairią ir gana įdomią pro-
^icllllcį. u M J UUO n Vigaiunr 
ei jų eisena. Ypač malonaus 
įspūdžio galima tikėtis iš 

) uniformuotų A-

jis negalėjo jai “miesto rak
tą” dovanoti, tai tą spragą 
užpildė Allegheny apskri
ties šerifas, prisegdamas jai 
prie peties “garbės šerifo” 
ženklą.

Šitos ceremonijos buvo 
nufotografuotos ir atspaus
dintos vietos anglų dienraš
čiuose, kas padarė daug j 
smagumo visai musų lietu
vių kolonijai. (gramą. Joj bus ir organiza-

Amerikiečiai labai dome-j ( "
josi p-lės Baronaitės liau- į _____
disku Lietuvos kostiumu ir VhiToOO “i_________ , __
jos gražiais gintarais. Ame- mei j]<os lietuviu legionierių 
rikiečiai taip pat stebėjosi, ir jų rėmėjų-moterų. Lietu- 
kad iš Lietuvos atvykusi | vjška organizuotumą prieš 
mergina moka kelias kalbas i kitataučius puikiai ‘ pade

zacijos, laukiame koopera- 
vimo ir paiamos. Už paramą 
yra teikiami istorinės ver
tės pažymėjimai - diplomai.

Nauji rėmėjai.
Be anksčiau paskelbtų 

Lietuvių Dienos rėmėjų: 
Minist. P. Žad.ikio, S.L.A. 
Cenro, Brooklyno Moterų 
Vienybės, savaitraščio Ame
rikos, adv. Z. Šalnienėsi 
(So. Boston, Mass.), L. Nor- 
mantaitds (Chicago, Ill.), 1 
skelbiam naujus rėmėjus: 
P. Rusų šeima (Port Wash
ington, N. '¥.-$10.00, Liet. 
Legiono postas (New Ha
ven, Conn.) ir jų mot. rėmė
jų skyrius-$10.00, Newarkb! 
Liet. Moterų Klubas $26.50,' 
Kat. Fed. 51 skyrius (Great 
Neck, N. Y.) $10.00, Liet, i 
Šv. Jono Pašalp. D-ja (New 
York City) ŠIO.00 ir jos pa
vieni (6) nariai $5.50, Alf. 
Stankevičius (New York 
City) $10.(10, A. T Varanavi
čius (Philadelphia, Pa.). 
Biiželio 25 d. įvykusio pik
niko, kurį surengė New Jer
sey lietuviai, vadovaujant 
tos apylinkės veikėjui p. A. 
Trečiokui, likęs pelnas $4.- 
60 irgi jau įteiktas komite-i 
tui. Port Jeffersoniečiai 
(L. I.) p. Spurgos iniciaty
va, kelia fondą šiam reika
lui paremti.

Komitetas visiems dėkoja 
už paramą.
Lietuvių Dienos Programa.

Komitetas yra pasiryžęs 
išleisti tinkamą Lietuvių 
Dienos programą su plates
ne informacija apie Lietuvą : 
ir lietuvius. Šioje knygos

Brimless toque

Leghorn bonnet

Moteriškų skrybėlių fabrikantai Amerikoje pradėjo skelbti jau naujas skrybėlių madas. 
Jie sako, kad naujos jų skrybėlės yra tokios, kokias daugiausia rinkosi Amerikoje viešė
dama Anglijos karalienė Elzbieta. Keliatas tokių skrybėlių parodyta šiame vaizdely. Jos 
pasižymi tuo, kad neuždengia veido. Mat, važinėdamosi Amerikos miestų gatvėmis, Ang
lijos Elzbieta norėjo, kad jos veidas butų matomas iš visų pusių. Nors tai labai menkas 
dalykas, bet biznieriai stengiasi išnaudoti kiekvieną mažmožį, kad pasidaryti pelno.

pavydalo programoj bus ™ ' Polemika ir Kritika, skirtumą, o darbininkų ujs-

(ji čia kalbėjosi su kai ku
riais vokiškai ir itališkai).

Ten Buvęs.
monstruos skailtingos orga
nizacijos su savo vėliavomis, 
uniformuotais benais, vaik
štynių orkestrais. Todėl vi
sos kolonijos prašoma sku
biai suregistruoti savo daly
vių skaičių ir dėti visas pa
stangas atgabenti savo be- 
nus. Komp. J. Žilevičius, 
lankydamas chorus, atski- 

Irai organizuoja ir benus. 
o,, susižinoti. 

Benai ir organizacijos, kurie

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, Ill 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose...........................................$2.25

PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS. _
Vieno veiksmo Komedija. Parašė | Prašome SU jllO 

Bcn. Rumšas. Gana juokingas veika- \ i
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. J - u .
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko- įau esate nutarę 1 LietUVlU 
mediją. Paraše Bcn. Rumšas. Juokin- .... r .
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
z moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ........................ 25c.

MOTERIS. KURI PERSI
RENGĖ I VYRĄ IR VEDĖ 

DVI MERGINAS.
Pasadenos mieste, Cali- 

fornijoj, pereitą sąvaitę po; 
licija suėmė moterį, kuri 
persirengusi į vyrą išgyveno 1 
kaip vyras 23 metus ir vedė 
2 merginas. Tikras jos var- Į 
das ir pavardė yra Minerva 
Phipps, bet būdama “vyru” 
ji vadinosi “James W.1 
Phipps.”

Pirmu kartu “James” ve
dė merginą 1926 metais, 
Santa Barbaros mieste, bet 
po dviejų metų ji mirė. Ji 
vadinosi Elsa. Po trijų metų 
jis vedė kitą ir išgyveno su

SUGAUTA SU VYRU.

Dieną vykti, skubiai prane- 
jškite komitetui kaip ir koks 
skaičius atvyks.

Tautiški Šokiai.
Lietuvos Universiteto lek

torė p-lė M. Baronaite, daug 
laiko pašventusi bemokyda
ma lietuviškų šokių Ne„w 

i Yorko apylinkės jaunimą, 
i dabar lanko kitas vietas ir 
sėkmingai verbuoja savano- 

■ rių jaunolių grupes, kurie 
mokosi tautištų šokių kaip: 
sukčių, kepurinę, mikitą, 
jankelį, blezdingėlę, kalvelį 
ir kubilą. Šiuos šokius paro
dys Amerikos lietuvių jau- 

1 nimas, pasipuošęs žydria- 
1 spalviais tautiškai lietuviš
kais kostumais.

Šokiams akomponuos lie
tuviška kaimo kapelija, ku
rioje matysime ir lietuviš
kas kankles 
kanklininko p. 
rankose.

verkiančias
Olšausko

Prašome kooperacijos.
Iš virš paminėtų faktų 

matome, kad Lietuvių Die
nai intensyviai ruošiamasi. 
Centralinis komitetas, prie 
esamų aplinkybių, savo už
davinį atlieka sąžiningai. 
Tačiau šis komitetas nega
lės atlikti savo pareigos, jei 
neateis pagalbon veikėjai ir 
organizacijos, kurios tiesio
giniai ir netiesioginiai pri-

ganizavimo, atsiųsdamos Į

Čia parodyta Louisianos vals
tijos universiteto prezidento 
Smitho žmona, kuri buvo su juo 
pabėgus j Kanadą, bet abudu 
buvo tenai suimti ir išgabenti į 
Louisianą. Jos vyras kaltinamas 
pavogęs iš universiteto fondo sidėjo prie šio komiteto or-1 
$100,000 pinigu. ----------- - 1 ‘ ’

iqUND5Weight
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c i as

Tad 
Blue

kokybės ir geriausių 
pasekmių vartokit gerų 
senų Blue Ribbon Mal
tų. Sudėti pilni 3 svarai 
geriausio naudingumo, 

švaraus ir nesikeitan- 
aukštos ypatybės, 
visad reikalaukite 
Ribbon Malto.

garsinama sąrasas asmenų 
bei biznių, kurie prisidės 
prie Lietuvių Dienos ir šios 
programos išleidimo. Be 
biznierių, draugijų ir veikė
jų mes ypatingai kviečiame 
lietuvius profesijonalus pi- 
nigiškai prisidėti prie šio 
kultūrinio darbo. Bent šiuo 
atveju tvirčiau pajuskite sa-, pigiau, negu Lietuvoje, nes 
vo pareigą, kurią taip ištiki- čia pietus galima gauti už
mai ir nuoširdžiai jaučia 
musų paprastoji išveivijos 
liaudis.

Programos reikalu ir pa
rama kreipkitės į komis, 
pirm. Dr. M. Viniką, 307 W. 
30th St., N. Y. C.

Visais kitais reikalais 
kreipkitės į L. D. Komiteto 
pirm. J. B. Laučka, 16 W. 
75th St., N. Y. C.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Nepasirašiusiam brookly- 
niečiui. — Musų redakcija 
gavo iš Brooklyn^- laišką, 
kurio autorius sakosi skai
tąs “Keleivį” jau per 20 me- j

darbi, būtent: kur darbinin
kas gali daugiau nusipirkti 
reikalingų sau daiktų už 

mėgina kritikuoti p. J. Jur- dienos uždarbį — Lietuvoj, 
ginį, dabartiniu laiku Ame- ar Amerikoj ?

Paleiskim, kad vidutinė 
darbininko alga Amerikoj 
yra 4 doleriai per dieną, o 
Lietuvoje—4 litai. Jeigu A- 
merikoje pietus galima pa
valgyti už 50 centų, tai už 
vienos dienos uždarbį dar
bininkas čia turės 8 pietus. 
Na, o kiek pietų Lietuvoje 
galima pavalgyt už 4 litus? 
Jei valgysi Kaune, tai nei 
dviejų kartų žmoniškai ne- 
pavalgysi.

Taigi, p. Jurginio mate
matika nei kiek ne “krei
va.” Bet “Vienybės” redak
torių “matematika” tikrai 
negramotna. Pašalinis.

IRGI “MATEMATIKA.”
“Vienybės” redaktoriai

rikoje viešinti Lietuvos žur
nalistą. Alat, p. Jurginis pa
sakė, kad Amerikoje darbi
ninkas gali pavalgyt perpus

50 centų, o Lietuvoje reikia 
mokėti mažiausia 
20 centų.

“Vienybės”

1 litą ir

redaktoriai 
sako, kad tai esanti “kreiva 
matematika,” nes 1 litas ir 
20’centų Lietuvoje reiškia 
tik 20 centų Amerikos pini
gais. Taigi, “teisingai skai
čiuojant,” sako “Vienybės” 
fašistai, “Amerikos darbi
ninkui tokie pietus apsieina 
pusantro karto brangiau, 
negu Lietuvoje.”

Jeigu tokį palyginimą ir 
butų galima daryti, tai visgi 
“Vienybės” “matematikai” 
nemoka jį padaryti, nes, tei
singai skaičiuojant, 20 skai
čius ne “pusantro karto” 
mažesnis

karto"
už 50 skaičių, o

ŽODYNĖLIS
LIETUVIšKAI-ANGLlšKAS IR 

ANGL1ŠKAI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nei a. Gauna
mas “Keleivy.”

tų ir prašo tūlų patarimų, pustrečio karto, 
tačiau nepaduoda nei savoj Tačiau r" 
pavardės, nei adreso. Taigi negalima. Palyginimo m'ąs- 
mes nežinome su kuo turi-> *11 neikia imti ne valiutos 
me reikalą ir tokiais atsiti- “ 
kiniais jokių patarimų ne- 
galime duoti. Po laišku vi- } 
suomet reikia pasirašyti ir j 
paduoti adresą. Į

Čaliui. — Jeigu Montrea- k 
lo lietuvių kliubo pirminin- S 
kas nežiūri tvarkos, tai ge- S 
riausia butu iškelti šita rei-'8

šitaip skaičiuoti

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

§ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 8
8- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gN Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą R

SUTAISĖ DR*. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie S 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION $

KAINA $1.00. X

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.
šyt apie tai laikrašty nėra 
reikalo.

Buvusiam tautininkui. — 
Tamstos straipsni apie faši
stų skerėčiojimąsi Grand- 
stryčio lapely įdėsime kitą 
sykį, nes šiame “Keleivio” 
numery vienas panašus raš
tas jau telpa.
Lengvas Budas

Išmokt Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
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 tt Šu fone
tiškų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

■immwmmiwmiwwiiLi^Tm'^iwMiiiiaiimuainBi^^

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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Nežiūrint Persekiojimų, Laisvamaniai 

Turi Jau 125 Skyrius Lietuvoje.
Palangos suvažiavimas pri

ėmė žaliai-juodą laisva- 
manybės vėliavą.

Gegužės 28—29 d. Pa
langoje įvyko Lietuvos lais
vamanių etinės kultūros 
draugijos skyrių atstovų su
važiavimas, kuriame daly
vavo 190 atstovų iš 75 sky
rių. Suvažiavimą atidaro 
dr. J. Šliupas ir pareiškė, 
kad jam esą apskrities vir
šininko pareikšta, jog susi
rinkimui pirmininkauti turįs 
jis pats (Šliupas), kaipo at
sakingas asmuo. Suvažiavi
mui pareikalavus prezidiu
mas buvo sudalytas iš šių 
asmenų: pirm. J. Šliupas, 
vicepirmininkai — dr. Kai
riūkštis ir adv. Petraškevi
čius, sekretoriai — Zaran- 
kai ir V. Knyva, laisvi pre
zidiumo nariai — M. Ged
vilą ir Aksijonaitis. Po to, 
centro valdybos vice pirmi
ninkas dr. J. Kairiūkštis pa
darė valdybos vardu prane
šimą, kuriame palietė dau
giausia nesutarimus, kurie 
buvo iškilę centro valdy
boje.

Paminėjęs apie tai, kad 
skyrių skaičius šiandien iš
augo iki 125, kad išleista 
keliolika knygučių laisva- 
manybės klausimais, kad 
žymiai pakelta “L. Minties” 
prenumerata, kad suruošta 
per 3 metus apie-60 paskai
tų skyriuose, dr. Kairiūkš
tis pareiškė, kad priekaištai 
dėl neveiklumo arba netin
kamo veikimo esą visai ne
pamatuoti. Centro valdyba 
ir dr. J. Šliupas quo laisva- 
manybės nepasitraukė.

“Musų simpatijos visada 
buvo tom visuomenės gru
pėm, kurios kovojo už di
desnę žmogaus laisvę ir ge
resnį socialinį gyvenimą,” 
pareiškė dr. J. Kairiūkštis, 
“tačiau mes negalėjome ir 
negalime leistis būti vienos 
kurios politinės partijos, įta
koje. Vieni norėjo mus pa
kreipti Į socialdemokratus, 
kiti Į liaudininkus, treti—da 
kairiau. Mes stojome prieš 
tai. Prasidėjo kova, pasiro
dė lapeliai, prisidėjo asme
niški puolimai, kurie drau
gijai daug žalos padarė. 
Turime nusistatyti rinkti 
draugijos vadovybėn tik 
neutralius žmones, tada vi
si nesusitarimai išnyks ir 
draugija vėl sustiprės.”

Centro valdybos naiys 
Žukauskas šį pranešimą pa
pildė ir kategoriškai panei
gė, kad jis ar kas kitas butų 
mėginęs ir norėjęs įnešti i 
draugijos veikimą politinį 
bei partinį svyravimą.

Po to išėjo kalbėti centro 
valdybos sekretorius K. Va- 
lašinas.

Po Valašino dar kalbėjo 
Ig. Protas, kuris nupasako
jo, kaip auga “L. Mintis,” 
kaip buvo atlyginami jos 
bendradarbiai.

Revizijos komisijos var
du pranešimą padarė pirm. 
Bogušas.

Antrąją suvažiavimo die
ną prezidiumo naiys adv. 
Petraškevičius iš praėjusios 
dienos pranešimų padarė iš
vadas, savo kalboje pareikš
damas:

“Išklausius pranešimų, 
konstatuojame, kad idėji
nių skirtumų laisvamanių 
centro valdyboje ir pačioje 
draugijoje nėra. Dr. Kai
riūkštis iškėlė politines ten
dencijas, tačiau ir jas antro
ji pusė kategoriškai panei
gė. O jei nėra nei ideologi
nių skirtumų, nei politinių 
tendencijų, draugijai dėl 
asmenų kovoti nėra pras
mės. Pasitikėjimas idėja ir 
dr. Šliupu nepalaužtas, bet 
įvykiai neigiamai paveikė

draugijos narius. Du valdy-: 
bos nariai, dėl kurių kilo i 
nesusipratimai, turi būti at-; 
statyti nuo vadovaujamo 
darbo, kad centro valdyba 
ateityje galėtų dirbti, o ne 
ginčytis. Jeigu atstatytieji 
nariai yra tikri idealistai, jie 
dirbs draugijai naudingą1 
.iarbą ir nebūdami centro 
valdyboje.”

Po to dar prašė žodžio ki
tas prezidiumo narys M. 
Gedvilą,

—Mes 
niuojant 
dėjome 
grupeę. Aš noriu kalbėti tre
čios grupės vardu, kuri yra 
neutrali ir kuriai rupi la
biausiai tai, kad nebūtų pa
žeista draugijos egzistenci
ja ir įstatai. Tie nariai, dėl 
kurių kilo nesusipratimas, 
neturi būti renkami į centro 
valdybą. Geriausia butų, 
kad jie patys susiprastų ii 
nestatytų savo kahdidatu- 
IU.”

Gedvilai baigus kalbėti, 
dr. Šliupas pranešė, kad Ig. 
Protas ir K. Valašinas atsi
sakė statyti savo kandidatū
ras į valdybą.

Po pertraukos, prezidiu
mo sekretorius V. Knyva 
perskaito tokį naujosios val
dybos sąrašą, kurį prezidiu
mas siūlo priimti: dr. Šliu
pas, dr. Kairiūkštis, dr. Bal
dauskas, agi-. Žukauskas, V. 
Knyva, M. Gedvilą ir J. 
Daugėla. Suvažiavimas su 
tokju sąstatu sutinka vien
balsiai ir valdyba laikoma 
išrinkta.

Po to seka skyrių atstovų 
pranešimai. Dauguma sky
rių nusiskundžia, kad ne
duodamos salės susirinki
mams, darosi trukdymai, iš
vagiami mirusiųjų laisva
manių lavonai ir palaidoja
mi katalikų kapinėse (Kruo
piuose).

Suvažiavimui buvo pa
tiektas ženklo ir vėliavos 
projektas, kurie galutinai 
nustatyti pavesta centro val
dybai. Ženklas — ranka su 
degančiu degėlu, o vėliava! 
—žalia ir juoda, su raudo
na vilyčia lekiančia į juo-I 
dają pusę. Žalia spalva sim- Į 
bolizuoja atgimimą progre-1 
są, dvasios pavasarį, o juo-1 
da—atgyvenusį prietai’ų pa- j 
šaulį, į kurį sminga kovos 
vilyčia.

Suvažiavimas priėmė to
kią rezoliuciją, kad laisva
manių vaikai nebūtų verčia
mi mokyklose lankyti kape
lionų pamokas, ir prašoma 
vyriausybė paskubinti išlei
sti civilinės metrikacijos į- 
statymą, nes reikia p-“ 
liau sutvarkyti šeimų betei
sę būklę i 
visų gyventojų teises, kad 
nebūtų posūniu Tėvynėje.

‘ V. Kn. 
AMERIKIEČIOBIZNELIS I

IŠAUGO I DIDELĮ 
FABRIKĄ

Kaunas. — Gyvenęs il
gesnį laiką Amerikoje ir su
sitaupęs kiek pinigų Juozas

kuris pareiškė: 
girdėjome links- 
dvi pavardes, gir- 
triukšmaujant abi

Lenkai Pasiruošę Kariauti su Vokiečiais.

kuose stato, ir jų orlaiviai išrodo visai kitaip, negu kitų šalių, 
kosi turį 25,000.

čia parodyti lenku karo orlaiviai, kuriu jie. sakosi turį 2,(/00. Jie patys juos savo fabri- 
Išlavintų lakūnų lenkai sa-

I nusiskandino buvęs Baisus Ledai Gu- 
MAŽEIKIU APSKR. VIR- rz 7 - •

Š1NINKAS VOLONSE- dziUlių ValsclUįe.
VIČIUS.

Mažeikių apskr. viršinin
kas Volonsevičius, kilus by
lai, buvo iš tarnybos atleis
tas ir apsigyveno savo dva
re netoli Lazdijų. Prie Vo- 
lonsevičiaus dvaro yra Dum
blių ežeras, kuriame gegu
žės 27 d. rastas Volonsevi- Į 
čiaus lavonas. Vėliau nusta
tyta, kad Volonsevičius pats 
nusiskandino. Šiaulių apy-1 . , - . -d r VT 
gardos teismas sprendė bu- ^riaut.a aPie 15‘ ]Medziai 
vusio Mažeikių apskričio j . - .. .
viršininko Volonsevičiaus,1. - . ... - —. . _
io sekretoriaus Žuko ir pre
kybininko Rachmilio bau- 
džiamają bylą. Byla, kiek ji 
lietė Volonsevičiaus kaltės 
klausimą, nutraukta, nes 
Volonsevičius nusiskandi
no, o Žukas su Rachmiliu 
pripažinti kaltais, bet nu
bausti po šešis mėnesius lyg
tinai.

i Namai griuvo, gyvuliai slau
gė, medžiai gulėjo prie 

žemės.
Elta praneša:
Prieš kelias dienas Gu

džiūnų valsčiuje, neplačiu 
ruožtu praėjo nepaprasta 
audra su ledais, kokios net 

I šimtamečiai seneliai nepa
mena. Stiprus triobėsiai vir
to it degtukų dėžutės; jų su-

Išflene Šilalės Mies- supleškėjo garsioji įsacgc suuies iriiih merkinės bara-
telis.

Kulių miestely irgi 70 žmo
nių liko be pastogės.

Birželio 28 d. Šilalės mie
stelyje kilo didelis gaisras. 
Sudegė apie 20 gyvenamų 
ir tiek pat negyvenamų trio- 
besių. Esant vėjui ir sausrai, 
ugnis nepaprastai greit plė
tėsi ir gyventojai vos spėjo 
patys pasprukti. — Birželio 
29 d. kilo gaisras 
miestelyje, Kretingos apsk., 
tirštai apgyventoje medinio 
trobesio dalyje. Sudegė 10 
gyvenamų ir 10 negyvena
mų trobesių. Be pastogės li
ko apie 70 gyventojų. (Elta)

VYKINĘ.
Birželio pradžioje visoje,

Lietuvoje vyko pViešgaisri-i mery rašėm, 
' nė propaganda, o kartu su Ho Lietuvoje 
rtuo, lyg tyčia, įvyko ir eilė 
didelių gaisrų.

Skaudi nelaimė užkliudė 
ir miškus. Birželio 7 d. juo
di durnų kamuoliai aptem
dė plačią Merkinės apylin
kę—užsidegė Bingelių miš
kas. Bendras miško plotas

Kuliu aP*e S50 ha. Tai pati garsio-

PRIMUŠĖ MIRTINAI NE
PAŽĮSTAMĄ ŽMOGŲ.
Šiaulių apskrity, Užven

čio valsčiuje, Gudeliškių 
kaime pas ūkininką Grigą 
užėjo nepažįstamas žmo
gus dienos metu. Matyt, 
jieškojo ko nors ir paklydo. 
Namiškiai tuoj Įtarė jį esant 
vagimi ir pasiviję keli vy
rai basliais pradėjo mušti. 
Sumušė labai smarkiai: bas
liais sudaužė galvą, padaly
dami daug mirtinų žaizdų. 

! Pusgyvį žmogų Grigas pri
statė į Užvenčio policiją. Iš 
čia jis skubiai patalpintas 

I Šiaulių ligoninėje. Kad su
muštasis pagytų, maža tėra

I vilčių.

TRAUKINYS SUVAŽINĖ
JO ŽMOGŲ.

Birželio 22 d.,-. einąs iš 
Šiaulių į Biržus traukinys, 
Gulbinų stotyjė’. suvažinėjo 
Biržų gyv. Žukauską. Žu
kauskui sutriuškintos kojos. 
Iš Biržų automobiliu nuga
bentas Į Panevėžio apskr. 
ligoninę. Padaryta operaci-

EotLV Ja’ bet pasveikti vilties nė- 
. .. -, °. ra. Velionis paliko šeima,
ir laikas sulyginti nelaimę pastebėta,
Trnm roicnc Lrorl . .... . . 1 .

ra. Velionis paliko šeimą.

kad jis buvęs labai girtas*

DVI SAVŽUDYSTĖS 
ALYTUJE.

Alytaus apskrity, Butri-
Į monių valsčiuje, Adamonių

ji Merkinės apylinkių bara- 
vykynė. Miškas buvo išdžiu
vęs kaip parakas. Pradžioje 
gaisras galėjo būti užgesin
tas. Bet gyventojų apylinkė
je labai nedaug, dėl to ne
buvo kas ugnį sulaiko. O ji 
Įsisiūbavus užėmė apie 300 
ha, padarydama nuostolių 
maždaug apie 300,000 litų.

PRAREGĖJO, BUVUSI 20 
METU AKLA, SENUTĖ.
Paskutinėmis dienomis po 

gyd. Steibio, ' Ukmergėje, 
padarytos akies operacijos 
praregėjo 87 metų amžiaus 
Utenos gyventoja Zuikienė. 
Zuikienė visai apako prieš 
22 ar kiek metų. -

Ar nevertėtų kunigams 
tenai Įsteigti “cudauną” 
vietą?

IR VĖL AUDRA LAUŽĖ 
MEDŽIUS IR GRIOVĖ 

NAMUS.
Pereitam “Keleivio” nu- 

kad 18 birže- 
siautė didelė 

audra. Dabar atėįę iš Lietu
vos laikraščiai praneša, kad 
25 birželio Lietuvą ištiko 
kita audra, kuri pridarė 
žmonėms nemaža nuostolių.

Į Kauną atvykę nuo Za
pyškio žmonės pasakoja, 
kad Stangviliškės apylinkė
je audra nugriovus kelis 
trobesius, perkėlus iš vienos 
vietos į kitą; viename tvar
te buvę gyvuliai, tai dalis 
gyvulių užmušta.

Audra išvaržius didelius 
liepų medžius, nulaužius 
obelis soduose ir šiaip me
džius pakelėse..

Antai, A. Panemunės 
miške audra irgi išvertus 
keliatą medžių.

Panevėžio apskrity 25 
birželio audra nuvertė 75 
namus ir padarė apie 75,000 
litų nuostolių.

DĖL VIENOS KIBIRKŠ
TĖLĖS 7 ŠEIMOS BE 

PASTOGĖS.
Kubilių kaime, Papilio 

valsčiuje, 24 gegužės dieną 
kilo gaisras. Užsidegė, spė
jama, iš kalvės, nes tuo lai
ku kalvėj dirbo. Kadangi 
buvo smarkus vėjas, tai pa
gavo kibirkštėlę išskridusią 
iš kalvės kamino, ir užnešė 
ant artimiausio šiaudinio 
stogo. Kadangi buvo smar
ki sausra ir stiprus vėjas, 
tai neteko matyti, kaip užsi
liepsnojo visi buvęs pavėjui 
trobesiai. Užgesinti buvo 
neįmanoma, nors ir buvo at
važiavę Papilio ugniagesiai 
(atvažiavo smarkiai pavė
luotai, todėl ir sudegė be
veik iki paskutinio rąste
lio). Kadangi buvo darbo 
diena, tai dauguma nebuvo 
namuose, todėl sudegė visas 
turtas, sudegė vienas vaike
lis 2-jų mėnesių amžiaus. 
Šiurpus vaizdas darėsi ei
nant pro šalį ant rytojaus: 
sutūpęs būrelis moterėlių 
žiuri ašarodamos į degėsius, 
nes jų buvo tos grįčiukės vi
sas turtas.

ko prie žemės, laukuose le- 
I dų mušami staugė gyvuliai 
bėgdami į krumus. Apie 5 

‘minutes krito laukinio obuo
liuko didumo ledai, su žeme 
umaišydami visus pasėlius, 

išdaužydami langus. Po 
audros buvo tiek ledų, jog 
rogėmis galima buvo važi
nėtis ir išsilaikė nesutirpę 
net visą parą. Nuo ledų su
tino net guvuliai, o laukuo- 
e randama užmuštų paukš

čių. Kelių ūkininkų išversti 
triobėsiai vėjo išnešioti, o 
vieno ūkininko vežimas bu
vo permestas per kelia su 
pilnomis 2 statinėmis van
dens. Padaryti labai dideli 
nuostoliai.

Suvalkų Kalvarijos vals. 
taip pat krito riešuto didu
mo ledai, kurie apkapojo 
daržus, laukus, išdaužė lan
gus, o vietomis vėtra išnešė 
langus net su rėmais ir su
griovė 
tvartų; --------- ----  ...
daug obelių ir kt. didelių 
medžių.

Jurbarko apylinkėje per
kūnija sudegino kelis ukius 
ir užmušė daug gyvulių.

Šiaulių vals. daugiausia 
nukentėjo Bridų, Keblių, 
Jaugeliškių, Sneigių, Reky- 
vos ir kiti kaimai.

keliatą kluonų ir 
soduose išvartė

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

žiai aprašyta apir Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas :r gražus. Chi
cago, Ill. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ...................................... S2 50

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

PER JONINES ŠVENTO
SIOS UOSTE SUSIPIAU- 

STĖ PEILIAIS.
Birželio 24 d. Šventosios 

uosto apylinkės jaunimas 
surengė tradicinį Joninių 
minėjimą Butingių kaime. 
Prasidėjus gegužinei kilo 
peštynės. Per peštynes pei
liu supiaustytas I. Jakunas, 
kuriam perplautas pilvas. 
Tą pačią naktį jisai niažai 
gyvas nuvežtas į Kretingos 
apskr. ligoninę.

SUSTABDYTAS KALNO 
NUKASIMAS.

Alytaus-Balbieriškio kely 
apskrities savivaldybė nu- 
kasinėjo didelį kalną, kur 
dirbo 15-ka darbininkų. 
Paskutiniu laiku darbai su
laikyti. ' ■

“NUŠIENAVO” VAIKUI
KOJĄ.

Simno vai. Ponkiškių kai
me, birželio 24 d., tūlas ūki
ninkas mašina bepiauda-1 
mas dobilus nuplovė pasi- Į c.Paraguay n”’. uro?GA 
painiojusiam vaikui koją. ! Montevideo. Uruguay.

BITĖS PAPIOVĖ ARKLĮ.
Kupiškis. Gegužės 25 d. 

Kuosėnų kaime, ūkininkės, 
K. bernas pririšęs arklį už 
kokių 3 metrų nuo bityno 
pasiganyti, nuėjo prie dar
bo. Arklys, matyt, bičių už
pultas apsisukę apie čia pat 
augantį medį ir nebegalėjo 
nuo bičių pasprukti. Bitės 
taip sugėlė arklį, kad šis po 
valandos, trobon įneštaš,' 
krito negyvas.

pagarsinimas tilpti) 
garsinimą 

nevėliau PANEDE-

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

PAŽANGUS SĄVA1TRA3T1S
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

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

“A. L. BALSAS"
Casilla de< Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

Norint, kad 
GREIT, reikia priduoti 
admln istracl jon 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numerĮ nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas ncsusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestĮ.

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

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c, už žodĮ. Stambes- 
nčm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodĮ. Mažiausio pajleško- 
Jlmo kaina 50c.

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

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

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

j 111011114 VUlcVlllJC) 4a vi Cl 111 011114 

kaime, 22 birželio nusišovė 
‘t 23 metų amžiaus totorius, i 
’ Tą pačią dieną, Alytaus 

Kučinskas 1913 m. Plungė- miesto gyv. Leiba nuėjęs į 
Pumos šilą pasikorė. Lavo
nas užtiktas birželio 23 d. 
JĮ pažinoję asmenys pasa
koja, kad žudytis jis senai 
rengęsis, nes sirgęs kažko
kia sunkia vidurių liga ir 
nepakentęs skausmų.

je įsteigė pirmąją lietuviš
kąją verpyklą, iš kurios iš
sivystė didžiausia Lietuvoje 
medvilnės ir linų apdirbi
mo įmonė su 600 darbinin
kų. Kučinskas savo fabriką 
perleido savo žentui Pabe
dinskui, o pats parašė savo 
atsiminimus, vaizduojan
čius prieškarinio ir vėlesnio 
laikotarpio pramonės ir pre
kybos kūrimosi raidą Lietu- Į Gegužės 19 d. kilus perku- 
voje. Lietuviškos pramonės nijai, žaibas mirtinai nu- 
pionierius Kučinskas yra ki- trenkė laukė beariantį 18- 
lęs iš visai neturtingos šei- kos metų amžiaus Juozą

Plungės apylinkėje ir Žurlį, gyv. Laumekių kai-

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
ARTOJĄ IR DU ARKLIU.

Žeimelis, Šiaulių apskr.

mos J
.pats jaunystėje ilgą laiką me. Taip pat žaibas nutren- 
tarnavęs pas ūkininkus už kė ir dvejetą arklių, su ku- 
berną.* (Elta.) riais velionis sykiu dirbo.

L1 ETŲ VOS 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 JJ 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.

J
“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.

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilėa:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

"KELEIVIS”
I 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

t



Vietines Žinios
PAMINĖJO DARIJAUS- 

GIRĖNO TRAGINGĄ 
MIRTI.

PALEIS 27,000 WPA 
DARBININKŲ.

14,000 busią priimta atgal 
po 30 dienų.

WPA yra federalinės val
džios agentūra, kuri organi
zuoja viešuosius darbus be
darbiams. Reakcininkai 
Kongrese dabar nutarė dalį 
bedarbių paleisti, o liku
siems pailginti darbo valan
das beveik dvygubai. Dėl to 
iš darbininkų pusės kilo di
deli protestai ir streikai, 
nors neišrodo, kad tai ką 
nors pagelbėtų, nes reakci
ninkų pravestas planas jau 
pradedama vykinti, o Kon
gresas šiomis dienomis jau 
išsiskirstys ir nebus kam tą 
planą pakeisti.

Massachusetts valstijos 
WPA administratorius John 
J. McDonough šį panedėlį 
pranešė, kad jis jau gavęs 
iš Washingtono įsakymą 
paleisti šioj valstijoj apie 
13,000 žmonių nuo WPA 
darbų.

Iki šiol Massachusetts 
valstijoj prie WPA dirbo 
97,002 žmonės, bet Wash
ingtone šita kvota sumažin
ta iki 84,720.

Iš tu 84,720 busią paleis
ta da 14,000 ” • • ■
yra išdirbę 
18 mėnesių, 
įstatymas.

Taigi iki rugpiučio mėne
sio pabaigos Massachusetts 
valstijoj bus paleista iš viso 
apie 27,000 žmonių nuo 
WPA darbų.

Keturiolika tūkstančių bu
sią priimta atgal po 30 die
nų, bet 13,000 jau negaus 
darbo.

Ką žmonės pasilikę be 
duonos darys, tai Kongreso 
politikieriams negalvoj. 
Kongresas tuoj užsidarys ir 
tie ponai išvažinės vasaros 
atostogoms. Jie ims geras 
algas ir nieko nedirbdami, o 
bedarbiai tegul sau miršta

Bet ar norės žmonės

Trys radijo pusvalandžiai 
pagerbė drąsių musų kar

žygių atmintį.
Pereitą šeštadienį ir sek

madienį musų radijo pusva
landžiai priminė mums, kad 
sukako jau 6 metai, kaip 
tragingai žuvo Darijus su 
Girėnu, pirmutiniai lietuvių 
karžygiai, bandę be sustoji
mo perskristi 3,500 mylių 
erdvę viršum Atlanto. Ro
dos, tai buvo tik vakar, o iš- 
tiki'ujų laikas nunešė į pra
eitį jau šešeris metus.

Šešeri metai atgal du A- 
merikos lietuviai ryžosi di
deliam ir drąsiam žygiui...

Pasiryžo ir... išskrido... 
Menka mašina, bet musų 
drąsuoliai laimingai nuga
lėjo rustujį Atlantą ir buvo, 
palyginamai, jau netoli nuo 
Lietuvos.

Bet įvyko nelaimė! Musų 
drąsuoliai atrasti negyvi 
Soldino miškely, Vokietijoj. 
Aeroplanas sudužęs į šipu
lius. Ar ši nelaimė įvyko pa
prastu budu, kaip panašių 
nelaimių įvyksta labai daž
nai, ar gal prie jos prisidėjo 
paslaptinga ranka — daly
kas dar ir po šiai dienai ne
išaiškintas. Kalbos plačiai 
ėjo, kad prie šio tragiško 
musų didvyrių žuvimo ar tik 
nebus prisidėjusi klastinga, 
buvusio kryžiuočio- vokiečio 
ranka. Iš hitlerinio vokiečio 
šiandien visko galima lauk
ti.

Ir taip, šiomis dienomis 
suėjo šeši metai, kaip tra
gingai žuvo St. Darius ir St. 
Girėnas.

Tą įvykį paminėjo musų 
lietuviškasis radio Bostone, 
kurių čia turim tris.

Pereitą šeštadienį šį liūd
ną šešmetį paminėjo p. A. 
Kneižys per savo “Darbi
ninko” radijo pusvalandį.

Sekmadienį, 8:30 vai. šią badu.
liūdną sukaktį paminėjo, Ig. badauti ir tylėti? Jau dabar 
Kubiliūnas per savo radio 
pusvalandį.

Tačiau geriausiai ir pla
čiausiai Dariaus-Girėno žu
vimo sukaktuves paminėjo 
pp. Minkų vedamoji radio 
valanda.

Kaip žinia, So. Bostono 
lietuviai, didžiojo karo ve-

žmonių, kurie 
prie WPA jau 
To reikalauja
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prasideda riaušės, o toliau 
gali but da blogiau.

Atsišaukimas.
Brangus broliai ir seserys, 

lietuviai. Jus daug girdėjot 
Stepono Dariaus-Girėno Po
sto Beną, kurio muzika pa- 

... .. , . visus ir jis, jau
taranai, yra įsisteigę čia at- c}aUg pasitarnavo visuome- 
skirą savo postą 317, kurį ,nej peĮ ne vjsj atjaučia tų 
jie yra pavadinę Stepono j muzįkantu sunkaus darbo
Dariaus vardu. Postas turi 
galingą savo beną. Taigi pe
reitą sekmadienį, 16 liepos, 
šis benas išpildė pp. Minkų 
radijo programą, o to posto 
komandierius, Vincas Rim
kus, pasakė gražią kalbą ir 
nupasakojo žuvusiųjų lakū
nų biografijas. Panelė Ru- 
dokiutė labai .gražiai sudai
navo keliatą dainelių.

Visa programa buvo gra
ži ir kartu liūdna prisiminus 
dviejų jaunų, energingų 
drąsuolių nelaimingą mirtį.

ir pašvęsto laiko.
Dabar mes vėl kreipia

mės į visus lietuvius Naujo
sios Anglijos kad mus pa- 
remtumėt atvažiuodami į 
musų išvažiavimą, kuris bus 
ateinantį nedėldienį liepos 
23 dieną, Keistučio Darže, 
Dedham, Mass. Atsilanky
dami į musų pikniką, jus 
prisidėsit su savo parama 
ir padėsit nuvežti Beno 
muzikantus į New Yorko 
Pasaulinę Parodą. Kadangi 

j K • Naujojoj Anglijoj yra tik 
vienas Lietuvių Posto Bę- 
nas, tai chorų vedėjas 
komp. Žilevičius užkvietė

I Prancūzai minėjo Balstili- 
jos išgriovimą.

Pereitą penktadienį, 14 
liepos, Bostono ir apylinkės 
franeuzai minėjo Bastilijos 
išgriovimo dieną. Tą dieną 
švenčia ir visa Francuzija. 
Bastilija buvo baisus kalėji
mas Paryžiuje, kur per 400 
metų, karalius su kunigais ir 
dvarininkais kankino ir žu
dė nepaklusnius sau žmo
nes. Kunigai, dvarponiai ir 
karalius keldavo balius ir 
lėbaudavo, o liaudis mirė 
badu. Ir jei kas drįsdavo 
dykaduonis pakritikuoti, 
būdavo gimdamas į Bastili
ją. O sykį tenai patekęs dau
giau pasaulio žmogus jau 
nebepamatydavo. 1798 me
tų liepos mėnesy Versaliuje 
susirinko daugybė liaudies 
atstovų reikalauti, kad ka
ralius pagerintų jų gyveni
mą. Vietoj išklausyti žmo
nių reikalavimą, karalius 
pasiuntė Paryžiaus armiją 
atakuoti Versaliu. Bet kai 
armija išvyko į Versaliu, ta
da Paryžiaus gyventojai 
juolė Bastiliją. Prie žmonių 
prisidėjo likusi armijos dalis 
su kanuolėmis, ir 14 liepos 
Bastilija buvo paimta. Tai 
buvo pradžia karaliaus ir 
bažnyčios viešpatavimo pa
baigos Francuzijoj. Revo
liucija sunaikino liaudies 
priešus ir paskelbė: laisvę, 
brolybę, lygybę! 
franeuzai padėjo ir Ameri
kai nusikratyti Anglijos ka
raliaus priespaudos. Pasta- 
tatyta New Yorko uoste lai
svės stovykla, tai franeuzų 
respublikos dovana Jungti
nių Valstijų respublikai.

Paskui

Charlestowno kalėjime kilo 
epidemija.

Massachusetts valstijos 
kalėjime, kuris randasi Bos
tono priemiesty Charlestow- 
ne, pereitą sąvaitę kaliniai 
pradėjo sirgti kažin kokia 
gerklės liga. I trumpą laiką 
susirgo 160 kalinių. D-ras 
Jąkimavičius (Jakmaųh), 
valstijos sveikatos komisi- 
ionierius, pavedė valstijos 
jakteriologams ištirti epi
demijos priežastį.

Didelis gaisras Weymouthe.
Weymoutho miestely, ne

toli nuo Bostono, pereitą są
vaitę sudegė Art Leather 
Co. dirbtuvė. Ugnis padarė 
apie $300,000 nuostolių ir 
gręsė pavojum visam mie
steliui. bet sušaukti iš visos 
apylinkės ugniagesiai gaisrą 
užliejo.

Cubiliuno Radio Programa.
Liepos 23, nedėlioję, iš 

WCOP stoties 1120 k. Pra
sidės kaip 8:30 ryto. Pro
gramą pildys Ignas Kubi- 
iunas Elena Žukauskaitė ir

J. Zablacko orkestrą.

Svečiai iš Rochesterio.
Šiomis dienomis “Kelei

vio” įstaigą aplankė drau
gas Bugailiškis su keliais ki
nais draugais iš Rochesterio, 
M. Y. Jie buvo atvykę auto- 
mobilium Bostono pažiūrėt.

KASDIENINIAI MUSŲ 
REIKALAI.

Motina:—Mums nereikia!
Duktė:—Nereikia! Tau visi 

nereikia! Aš norėčiau kaip kada 
pasikviesti savo draugus į sve
čius, bet man nemalonu. Mes 
neturime gero “Ice Box.” Visas 
maistas, vaisiai ir gėrimai šilti, 
netinkami pavaišinti svečius, 
švaraus ledo irgi neturime. Nė
ra iš ko pasigaminti gaivinan
čių gėrimų.

Tėvas:—Kas jums tenai 
rosi. Nesibarkit! Aš mačiau 
ra šaldytuvą ir pigiai, tik 
miršau jo vardą. Nusipirksim 
šaldytuvą kad turėt namuose 
ramybę.

Duktė:—Tėveli, jeigu pirksi 
šaldytuvą tai parinkit gerą, ku
ris mažai kainuoja operuot. To
kį, kuris turi gvarantuotą var
dą, nes salesmanas su gražiais 
žodžiais prastą šaldytuvą geru 
padaryt negali,!

Motina:—Man reikia gero 
šaldytuvo, kad butų daug vietos 
maistui sudėti. Nereikėtų mest 
laukan, nes maistas brangus, ir 
aš noriu tokį šaldytuvą, kuris 
mažai elektros vartotų ir ilgai 
tarnautų..

Tėvas:—Beabejo, reikia pirk
ti Šaldytuvą, kuris mažai elekt
ros vartoja ir negenda. Bet kaip 
sužinosi, kuris šaldytuvas ma
žiau elektros vartoja?

Duktė:—Frigidaire šaldytu
vai yra geriausi ir mažiausiai 
suvartoja elektros. Jie turi 
labai daug vietos sudėjimui 
maisto ir įrengti su 5-kiais 
skirtingais nuostatais šalčiui. 
Galima susišaldyt švarų ledą 
kada tik prireikia. Frigidaire 
vartot kainuoja tiktai 75c. į mė
nesį, o mes suvartojam ledo už 
2 ir 3 dolerius į mėnesį. Aš bu
vau užėjus pas Roland Ketvirtį 
ir Kompanija, 312 Broadway, 
So. Bostone. Jie turi labai gerų 
Frigidaire Šaldytuvų. Ką sakai, 
tėveli. Ar važiuosim pas Roland 
Ketvirtį? | Liepos 22 programa per

Tėvas:—Man linksma, kad , stotį W0RL nuo 8:00 ryto: 
mano duktjč tokia gabi. Ryt va-1 (1) kalbės E. Rlldokiutė, iŠ 
kare nuvažiuosime į So. Bosto- So. Bostono apie akis; (2) 
na pas Roland Ketvirtį, pama
tysime ką jis tokio ten tur.

Duktė:—Ačiū, tėveli, tik ne
pamiršk.

BLINSTRUBAI DARO 
PROGRESĄ.

Svečiai iš tolimųjų vakarų. I
Pereitą sąvaitę “Keleivį” j

Jie pagražina So. Bostoną ir aplankė Antanas Šimas su j 
pasitarnauja lietuviams. j žmona Monika iš Chicagos.' 
Visa apielinkė jau plačiai ^?e atvažiavo aplankyt p.

da- 
ge- 
pa-

Ugnis sunaikino bažnyčią.
Wakefielde, netoli nuo 

Bostono, pereitą sąvaitę su
degė universalistų bažny
čia, kuli stovėjo pačiam 
miestelio vidury.

A.Yl. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau visk.y 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.

žino apie Blinstrubų puoš
niai įrengtą valgyklą ir pui
kius “Floor Show” kiekvie
ną vakarą. Per sąvaitę čia 
suvažiuoja tūkstančiai žmo
nių iš visos Bostono apielin- 
kės ir linksminasi. Ir aišku, 
kad Blinstrubai turi pavyz
dingą tvarką ir duoda gerą 
patarnavimą, kad lankan
čioji Blinstrubų įstaigą pub
lika nemažėja, bet vis 
daugėja naujais svečiais.

Šalia Blinstrubų valgyk
los riogsojo nuo Pilgrimų 
laikų senas laužas ir gadino 
visą išvaizdą. Blinstrubai tą 
šantę nupirko, išgriovė iš 
pamatų ir puikiai atremon
tavo. Jtaisė du vaizdingu 
storu, o viršutiniam aukšte 
du ruimingus ofisus ir išda
vė gana prieinamo^, kai
nom.

I vieną štorą tuoj persikė
lė visiems plačiai žinomas 
lietuvis auksorius, Roland 
Ketvirtis Co., tai Petro Ket
virčio sunai, kuris veik visus 
savuosius lietuvius aprupo 
laikrodžiais, žiedais ir viso
kiais puošniais daiktais. An
trą krautuvę perėmė Rita’s 
Beauty Shop, kur da dau
giau pagražina puikias mu
sų mergaites ir moteris. 
Reiškia,čia neužlindo mums 
už akių koks nors svetimas, 
bet musų pačių žmonės, ku
rie su mumis kasdieniniais 
reikalais dalinasi.

Ir už tai reikia kreditus 
duot musų gabiems biznie
riams Blinstrubams. Kitą 
kartą parašysiu ir apie kitus 
musų biznierius. Tėvo Rep.

Šimo žmonos seserį D. Bra
zas, kuri gyvena Arlingtone, 
ir paviešėt abelnai Bostono 
apielinkėse. Svečiai apie 
Chicagą papasakojo daug 
naujenybių^ Ir ar tikėsite, 
kad Šimoniai su automobi
liu iš Chicagos Bostoną pa
siekė per 26 valandas! Su
prantama, važiavo be susto
jimo, bet visgi rekordas, 
1000 mylių su viršum į 26 
valandas.

Penki dideli Kambariai 
su visais parankumais

Štymu apšildomi, visi nau 
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

BAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMBINGU. Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
POP1ERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
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 |

S. Minkaus Programai.

muzika; (3) žinios.
Liepos 23, programa per 

tą pačią stotį nuo 9:30 ryto: 
(1) Trijų žvaigždžių orkes
trą iš Hudsono; (2) daini
ninkės Ona Murkunienė ir 
Katrė Perednienė iš Hudso
no; (3) Laisvės Choro Vyrų 
Grupė iš So. Bostono.

Whitmano miestely pe
reitą panedėlį “fajerkre- 
kis” sprogdamas nutraukė 
40 metų vyrui ranką.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT A V E.,

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

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
Antro Apskričio 9-tas Metinis

IŠVAŽIAVIMAS

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central ak*. 

CAMBRIDGE. MASS.

T.I.fona. 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1KOLA1TIS
Valandoa: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
117 SUMMER STREET.

LAWRENCE. MASS.

Tel. University 9466 

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS. '
Tel. Commonwealth 4970.

Tel. SOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso vnlandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

417 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132,

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

12 
6,‘ 
9.
12

! 4WĮF»- Valandos: 9 iki 
' nuo1 nuo 7 iki
j ' Seredom 9 iki
i ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
I Ištaiko defektuotas akis ir tink*. 
1* mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 

zaminuoju ir priskiriu akinius.
114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. K1LLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 23-' 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 ; 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

-----------------------------------
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LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LIEPOS-JULY 30, 1930
LAKE CHAUNCY PARK, WESTBORO, MASS. I 

PROGRAMA BUS ĮVAIRI IR TURININGA. Susidės iš kalbų, | 
dainų, sporto ir muzikos. Dainuos Gabijos Choras vadovaujant S. gi 
Paurai iš Bostono ir Aušreles Choras vad. J. Dirveliui iš Worces- E I 
terio. šokiams grieš garsi J. Dirvclio orkestrą. Rinks gražuolę E I 
"Miss Susivienijimas" 2 apskričio ir bus daug kitų naujenybių.

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti šiame išvažiavime ir kartu |S i 
praleisti laikų prie puikios programos ir gražiame prie ežero parke, g Į 

KVIEČIA SLA 2 APSKRITYS. K Į

Broadway Radio 
and Electric Shop 

702 E. BROADWAY 
(kampas K Street) 

So. Boston, Mass.
Tel. SOU 1130

Parduodam ir Taisom 
RADIOS 

Turim 17 metų patyrimo. 
BEN. GEDAMINSKI, Manager.

3

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

X APDRAUSTI 
Y PERKRAUS- 

tytojai.
f r ) (Insured

Movcrs)
Ą.“ Pcrkraustom

čia pat ir į to- 
limns vietas.

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

Tcl. SOUth Boston 4018

Jau NaujojeLaimėjo 10 tūkstančių.
South Bostono

Mary Wilbur, 
mums laimėjusi _ 
tančių pinigų.“ 
ginsianti orlaiviu lėkti.

lietuvė, 
praneša 
10 tuks- 

Dabar mė-

Callahan “permokėjęs’ 
$300,000.

Viešųjų darbų departa- So. Bostono ^Beną, kad at- 
mento viršininkas Valia- stovautų visą Naująją Ang- 
han, kuris dabar yra tardo- liją. Bet Postas pinigų netu- 
mas dėl pinigų eikvojimo ii ir vienas nepajėgia tą 

kaip liudinin- darbą atlikti. Todėl kreipia- 
“permokėjęs” mės į visuomenę, kad pagel- 

už medžių nuvalymą $300,-| betų. Musų amžiuje mes to- 
000 daugiau, negu valstijos kios progos daugiau neturė- 
yra nustatyta už tokius dar- sim parodyt plačiai visuo- 
bus mokėti. menei Amerikoje lietuvių
—------------ —---------------- (dailę, o jeigu ir bus progų,

T TTil Iii 4Th T T T bet musų jau nebus. Todėl 
/iu vardą kol 

mes dar gyvi. Bukite su mu
mis Dedhame, Oakland 
Grove, liepos 23.

Beno komiteto vaidu, 
S. Janeliunas.

po uragano, 
kai parodė,

STEPONO DARIAUS POSt6 BENOPIKNIKAS
LIEPOS 22
DOUBLE

LAIKAS

v

oi 1 TZ bet musų -iau ne o UI r OLK ±e!£"^:
DOWNS

DABAR IKI
DAILY

1-nios ir 2-ros
Lenktynės.

įžanga (su taksais) Grandstand
Clubhouse $1.50.

8 LENKI YNĖS KASDIEN

2:15
99c.

Parsiduoda Namas su Štoru
Pragyvenimą galima padaryt iš 

biznio. Matyt galima bile laiku. Par
siduoda pigiai. \ iklor Karkus

87 Trenton Rd., Dedham, Mass.
Tel. Hyde Park 1005.

Nedėlioję, LIEPOS-JULY 23 d., 1939 m.
OAKLAND GROVE, DEDHAM, MASS.

Pradžia Pirmų Valandų Po Pietų.
Kviečiame visus lietuvius, senus ir jaunus—didelius ir mažus— 
atvažiuoti ir linksmai laikų praleisti. Bus visokių žaislų. Moterų 
bėgimas, vaikų lenktynės nuo >6 iki 10 metų jaunų mergaičių, bus 
vyrų virvės traukimas—So. Bostono su Brocktonu ir Cambridge su 
Norwoodu. Taipgi kitoki žaislai ir už visus atsižymėjimus bus duo
dami PRIZAI. Guriausi Beno muzikantai gros šokiams. Pasa
kys įdomių prakalbų iš tolimų vakarų svečias. Turėsime skaniau
sių valgių ir gėrimų.

BUŠAI išeis nuo kampo 3rd ir C St., prie Posto Namo, kas pusę 
valandos. Pirmas busas išeis nuo 12 valandos. Kaina į abi puses 
10 coptų. Jžanga į parkų tik 10 centų.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti šiame musų parengime. 
Liepos 23 d., Dedhame. KVIEČIA KOMITETAS.

į Vietoje |
ROLAND KETVIRTIS CO. dabar jau randasi po utim, tį 

312 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.
& Didžiausia ir Gražiausia Lietuvių Aukso Krautuvė b 
R visoj Naujojoj Anglijoj. R
R čia jus gausite geriausius LAIKRODŽIUS, ŽIEDUS, R 
R RADIOS, TYPEWRITERIUS, ŠALDYTUVUS, SKAL- R 
R BIAMAS MAŠINAS, RAŠOMAS PLUNKSNAS ir viso- R 

kius ELEKTROS REIKMENIS.
Norint duot kam nors dovaną, jus tikrai rasite pas mus }> 

Q reikalingų jums daiktų. Kainos pas mus palyginamai 
b žemos. Duodam ir ant išmokėjimų.
R Taisom, Mainom, Perdirbant senus Laikrodžius ir žiedus b 

į vėliausios mados. Prašome pamatyt.

ROLAND KETVIRTIS & C0. į
h 312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. R

Tel. SOU 4619 R

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

south 
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBb 
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

ISDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


