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Vokietijos Valdžia Sugauta 
Amerikoj Šnipinėjant

NACIŲ VALDININKAI 
ČIA VOGĖ KARO PA

SLAPTIS.

Generalinis Streikas Ir Francuzija Išsi-
Francuzijoj Ne

pavyko.
Pereitos sąvaitės pabaigoj 

išrodė, kad Francuzijoj bus 
generalinis valstybės tar
nautojų streikas. Jų unija 
buvo jau įsakius ruoštis 
streikui, kuris turėjo apimti 
telefono, telegrafo, pašto, 
geležinkelių ir kitų valsty
bės įstaigų tarnautojus—iš
viso 750,000 žmonių. Rei
kalavimas buvo grynai eko
nominis — ’pakelti visiems

Amerika Pagerbs
Dvi Demokratines

. Valstybes.
Šiomis dienomis sukanka 

300 metų, kaip ant Delawa
res upės krantų išlipo iš Eu
ropos atvykę švedai su fi
nais ir įsteigė pirmutines 
kolonijas tame plote, kurį, tarnautojams algas. Bet val- 
dabar užima TA'1-------------------------i = i—j -i— —

Pirmu kartu istorijoj sveti
mai valstybei daromas ši

toks apkaltinimas.
Amerika kirto skaudų 

moralinį antausį fašistinei 
Vokietijos valdžiai. Ji ap-

■ kaltino Berlyną šnipinėjimu 
ir Amerikos karo paslapčių 
vogimų. Tai yra pirmutinis Pennsylvanijos ir New Jer- kelti negalinti irdodėl strei- 
atsitikiinas istorijoj, kad sey valstijos. Tai sukakčiai kuodami darbininkai nieko 
svetimai valstybei butų dre- pažymėti iš Švedijos ir Šuo- nelaimėsią. Jeigu jie pame- 
biamas į veidą šitoks apkal- mijos dabar atvyksta tam šią darbą, tai ji juos atlei- 
tinimas. Jeigu svetimų šalių tikros delegacijos, kurios 26 
šnipai ir gaudomi, tai tik jie birželio išlips ant Delawa- 
patys ir buna kaltinami; 
diplomatiniais sumetimais 
jų valdžios paprastai nėra 
įvardijamos. Net Sovietų 
Rusija neįvardijo nei vienos 
svetimos valstybės, kuomet 
jų tariamus agentus šaudė, rijos ir miestai, bet ir Kon-

Ypač įdomi yra ši aplin- gresas yra paskyręs tam tik- 
kybė, kad federaliniš grand 
jury New Yorke šį panedėlį 
įvardijo iš viso 18 Vokieti
jos šnipų, nors tik 4 iš jų 
yty Jungtinėse Valstijose; 
visi'kiti dabar gyvena Vo- 
kieti/iy, tūli jų yra Vokieti-

whkaij-ir;pasiekti jų negali-, glau smerkiamos ir neap- 
ma. Tai koks gi-tiksiąs buvo kenčiamos.
skelbti jiems apkaltinimą?,Į į ------ ■—------
Aišku, kad tuo bildu norėta 80,000 Lojalistų UŽ- 
suduoti fašistinei valstybei — --
moralis smūgis, jos valdi
ninkus sulyginti su šnipais 
ir niekšais, kurie nieko dau
giau neverti, kaip tik gerai 
išmuilintos kilpos.

Ką dabar Vokietijos na
ciai sakys, tai netiek jau 
svarbu; svarbu tik tas, kad 
Amerika davė jiems “juodą 
akį.”-

Tie keturi šnipai, kurie 
dabar randasi Amerikos 
valdžios rankose, esą papil
dę 24 prasižengimus. Tarp 
kita ko jie esą pavogę iš Se- 
verskio orlaivių dirbtuvės 
greitojo armijos orlaivio 
planus ir nusiuntę juos Vo
kietijon. Tas orlaivis esąs 
greičiausis visame pasauly, 
todėl labai svarbus įrankis 
priešo orlaiviams persekiot. 
Jo konstrukcijos smulkme
nos buvo laikomos didelėj 
paslapty, ir štai, Vokietijos 
karo ministerija per savo 
šnipus tą paslaptį iš Ameri
kos pavogė.

Be to, tie šnipai pavogė ir 
nusiuntė Vokietijos genera
liniam štabui Amerikos ar
mijos ir laivyno radio-tele- 
fono ir telegrafo procedū
ros knygą, kuri taip pat bu-1 
vp laikoma labai didelėj pa
slapty, nes joje išaiškinti 
slapti žodžiai ir kiti susisie
kimo budai.

Slaptoji Amerikos tarny
ba senai jau tuos šnipus se
kė ir ant galo buvo nutarta 
juos suimti. Kai' kuriems pa
vyko pasprukti Vokietijon,- 
Bet jų vardai žinomi.

ŽYDAI SUKĖLĖ $2,125,000 
SAVIŠKIAMS ŠELPTI.
Amerikos žydų bendras 

komitetas praneša, kad šį 
pavasarį Jungtinių Valstijų 
ir Kanados žydai sukėlę 
$2,125,000 persekiojamiems 
Europos žydams šelpti. Ko
miteto buvę užsibrėžta su
kelti ^5,100,000

Delawares,’ džia pareiškė, kad algų pa-

pažymėti iš Švedijos ir Šuo- nelaimėsią. Jeigu jie pame-

rėš upės kranto, toj pačioj 
vietoj, kur išlipo pirmuti
niai jų ateiviai j.638 metais. 
Iškilmės tęsis kelias dienas. 
Švedų ir finų tautoms pa
gerbti pasiruošė netik vals-

Baisi Traukinio Ka
tastrofa.

Apie 40 žmonių užmušta ir 
apie 70 sužeista.

Anksti pereito nedėldie- 
nio lytą Montanos valstijoj 
įvyko baisi greitojo trauki
nio katastrofa. Traukinys 
ėjo iš Chicagos j Tacoma, 
Wash. Montanos valstijoj, 
netoli nuo Miles City, potvi- 
nio buvo suardytas tiltas.

su marmėjo

Japonus Palietė Kinijoj 
BaisįGamtos Rykštė.

žada Lojalistų.
Dedasi su Anglija ir Italija 
kad greičiau karą užbaigus.

Iš Londono šią sąvaitę 
pranešama, kad ir Francu
zija jau išsižada Ispanijos 
lojalistų. Paleidęs parla
mentą vasaros, atostogoms, 
Francuzijos premjeras Da
ladier perėjo Chamberlaino 
ir Mussolinio pusėn, kad 
greičiau užbaigus vidaus ka- Traukinys sumarmėjo į ^’''iŠTo kad kai. ie n na
rą Ispanijoj. Francuzija jau dumbliną upę ir keli vago-1 į-į^vo ’ baigti Ispanijon 

buvo siunčiama šiokia tokia 
pagalba lojalistams. Dabar 
bus daromos pastangos iš- 
gabenti iš Ispanijos sveti
mus kareivius ir tiiomet bus 
siūloma kariaujančiom pu- vo miegamuose 
sėm taikytis.

“Šitokia ; 
gali but pragaištinga,” pa
sakė vienas lojalistų atsto- 

jr vas. Bet jis pridūrė: “Žino
ma, jei šitas plands. svetimai 
kariuomenei ištraukti nepa
vyks, tai Francuzija vėl ga 
lės pakeisti savo nusistaty
mą.”

i

Francuzijos Parla
mente Muštynės.
Pereitą sąvaitę Francuzi

jos parlamente tarp kairių
jų ir dešiniųjų atstovų kilo 
- muštynės. Triukšmas prasi-

> kad kairieji pa-

KILĘ POTVINIAI SUPA
RALYŽIAVO JŲ VEIKLĄ.
Be to, kįlanti choleros epi

demija gali pasiekti ir 
pačią Japoniją.

Klaikios žinios ateina iš 
Kinijos. Nelaimingą šalį ir 
jos žmones ištiko baisus po- 

“nesikišimo" ‘komediją ' ir|‘J™“-. k»rie taip pat virto 
atidaryti Francuzijos sieną I akaudz>a rykstimi ir japonų 
Ispanijos pagalbai. Dešinio-i ?rnHla,.-.Jos Z-'’DS 1 'a,k!na‘ 
ji šoko tam priešintis. Pir- ,|i} Kinijos sostinę Hankau 
mininkas Herriot (ištark:' taP.° vl?,ska.1. s.ulalkyJ?s- l’0' 
Erio) padarė posėdžio per
trauką. kurios metu kairieji 
su dešiniaisiais ’pradėjo ar
gumentuoti kumščiomis ir 
lazdomis. Du fašistų atsto
vai buvo išvesti iš parla
mento sukruvintais veidais. 
Pašaukta policija besimu
šančius išskirstė.

Premjeras Daladier pa
skui “nešikišimo” pavedė 
užsienio reikalų komisijai 
ir paleido parlamentą vasa- 

■ ros atostogoms. Taigi šis

nai visai pasinėrė. Per visą 
dieną iki vakaro buvo išim-1 
ta 29 lavonai, priskaityta 65: 
sužeistų ir da keliasdešimts 
keleivių likimas buvo neži
nomas. Manoma, kad jie bu- 

: vagonuose
I pasinėrę į dumblą. Taigi Į 

politika mums manoma, kad žuvusių skai
sčius galės pakilti iki 40, o 
1 gal ir, 50 žmonių.

i zicijos ir keliai užlieti, amu
nicija’sunaikintą ir tūkstan
čiai kareivių prigėrė.

Pasinaudodami šitokiu 
kataklizmu, komunistų ar
mijos vadai paskelbė reika
lavimą, kad vyriausis Kini
jos kariuomenės vadas da
bar organizuotų laikinosios 
sostinės Hankau gynimą. 
Jeigu jis to nedarysiąs, tai 
komunistai imsią to miesto 

i gynimo reikalą į savo ran
kas.

Matyt, Čian Kai-šekas yra 
išsireiškęs, kad Hankau ap- 

, nes vadi-, 
narnos “raudonosios” kinie-' 

, čių armijos vadai išleido į

sianti ir kitus jų vieton sta
tysianti.

Darbininkai tikėjosi, kad 
juos užtars parlamente so
cialistai ir komunistai. I. 
tiesa, kad socialistai parla
mente pareikalavo pakelti 
valstybės tarnautojams al
gas. Bet premjeras Daladier 
pareiškė, kad algų pakėli
mas dabartiniu laiku pan- 
blokštų valstybės iždą ir su
ardytų visus valdžios pla
nus. Jis prižadėjo pasirū
pinti darbininkų algomis 
ateinančiais metais. Pada-

rą komisiją. 
Amerikos 

valdžia kas sykis pradeda 
vis daugiau 
prielankumo' rodyt demo
kratinėms valstybėms, tuo 
tarpu kai fašistinės valsty- ręs šitokį pareiškimą, jis pa

jos karo, ministerijos valdi- bės kas sykis buna vis dau- siūlė parlamentui išsiskirs- 
t. . • i_x- ... ----- ------1.;------ :-------- tyti vasaros atostogoms. So-

cialistai ir komunistai pakė
lė prieš tai protestą, bet 257 
balsais prieš 241 parlamen
tas nutarė išsiskirstyti.

, Šitaip dalykams susidė
jus, darbininkai nedryso ge
neralinį streiką skelbti.

visuomenė ir

užuojautos ir

kirto Fašistam Kelią 
Madridas galįs laikytis ir 

Valėncijos netekęs.
žinios iš Ispanijos sako, 

kad tarp 70,000 ir 80,000 lo
jalistų esą sutraukta į pietus; 
nuo Castellono de la Pianos i 

Į ir tenai jie stengsis užkirsti 
fašistams kelią į Valenciją.

Castelloną fašistai paėmė 
pereitą sąvaitę. Tai yra ne
mažas nuostolis respublikai. 
Da didesnis butų nuostolis, 
sako vierlas Londono kores
pondentas, jeigu fašistams 
pavyktų paimti Valenciją, 
nes abudu šitie miestai yra 
svarbus uostai, per kuriuos 
lojalistai gauna pagalbos iš 
užsienio. Tačiau lojalistų 
kontrolėj liktų da 375 my
lių pajūris su 3 nemažais 
uostais, būtent: Alicante, 
Cartagena ir Almeria, per 
kuriuos Madridas galėtų 
gauti iš užsienio paramos.1 
O Madridas esąs taip su
stiprintas, kad kol tik loja
listai turėsią maisto ir amu
nicijos, fašistai jo nepaim- 
sią.

KINIEČIAI GAVO OR
LAIVIŲ IŠ AMERIKOS.
Iš Honkongo pranešama, 

kad pereitą sąvaitę tenai at
ėjo iš Amerikos garlaivis su 
karo medžiaga kiniečių ar
mijai. Laivas atvežęs 3 am- 
buliansus, kuriuos nupirkę 
kiniečiai skalbėjai New 
Yorke, ir 2 ambuliansai, ku
riuos nupirkę Filipinų Ki
niečiai. Be to, laivas atve
žęs 15 didelių orlaivių ir 15 
didelių baksų su orlaivių 
dalimis. .

MIRĖ LENKŲ SEIMO 
PIRMININKAS.

Pereitą sąvaitę Varšuvoj 
mirė Lenkijos seimo pirmi
ninkas Stanislovas Car. Jis 
buvo ir Lenkijos 1935 metų 
konstitucijos autorius.

Amerika Japonijai 
Nenusilenkia.

Paskutiniais laikais Ame
rika pradėjo gana griežtai 
elgtis su Japonija. Pavyz
džiui, pereitą sąvaitę japo
nai pasiūlė, kad visi Ameri
kos karo laivai pasitrauktų 
iš Yangtze upės (Kinijoj), 
nes japonų karo laivynas 
ketina ta upe laužtis prie 
Hankau. Be to, japonai pa
siūlė da, kad amerikiečiai 
nudažytų savo laivus kito
kia spalva. Amerikiečių lai
vyno admirolas Yarnell at
rėžė japonams taip: Musų 
laivai stovės tenai, kur jiems 
reikia, ir niekur nesitrauks; 
savo spalvos jie irgi nekeis.

VOKIEČIAI NENORI MO
KĖTI AUSTRIJOS 

SKOLŲ.
Po didžiojo karo Anglija, 

Francuzija ir Amerika da
vė Austrijos respublikai pa
skolą. Dabar Vokietijos mi- 
litaristai Austriją užgrobė, 
todėl šitos valstybės parei
kalavo, kad Vokietija mo
kėtų ir Austrijos skolą. Bet 
Vokietija atsisako. Vokie
čiai argumentuoja, kad An
glija, užkariavusi Boerų res
publiką Afrikoj irgi atsisa
kė buvusias tos respublikos 
skolas mokėti.

FAŠISTAI PASKANDINO 
FRANCUZŲ LAIVĄ.
Valėncijos uoste pereitą 

sąvaitę italų fašistų orlai
viai paskandino francuzų 
prekybos laivą “Gaulois.” 
Patį Valėncijos miestą tie 
žmogžudžiai irgi bombar
davo, keliolika žmonių už
mušdami ir keliasdešimts 
sužeisdami.

A r Bus Doleris Dau
giau Nuvertintas?

Paskutinėmis dienomis 
pradėjo eiti gandai, kad A- 
merikos doleris busiąs da 
daugiau nuvertintas. Dabar__ ____  ___
j?„y.ertė3U!<Sn„.yr:.-aEie -60 klausimas'"'taip ’ir liko’neii- 

rištas.  į ginti nėra vilties, 

Automobiliu Fabri-
kai Neužsidarys. !sdV0 armiją ir žmones’šitov 
Buvo pasklydę paskalų. I kį«Kaf g^li' sakyt, kad mes, 

kad vasarai užsidarysią visi Kinijos kareiviai ir ginkluo- 
didieji automobilių fabri- - - - - -
kai. Bet automobilių fabri
kų kompanijos tuos paska- 
lus užginčija. Fabrikai ei- 

nors ir labai 
silpnai. Gal viena-kita dirb- 

į' tuvė užsdarys kelioms die
noms tik suskaityt invento
rių. Šitam tikslui jos užsida
ro beveik kas vasarą, net ir 
gerai darbams einant. Be to, 
apie šį laiką automobilių

Visgi Japonai Žy
giuoja į Hankau.

Vėliausios žinios iš Kini- ______ __ .. ___
jos sako, kad nežiūrint po-’Washingtono valdžia tuos 
tvinių, japonai stengiasi lai- gandus užginčijo. Nežiu- 
kinają Kinijos sodrinę Han- rint to, gandai nenutįla. Y- 
kau paimti. Kilus potvL- pač daug apie tai kalbama 
niams, jie negalėjo žygiuoti Europoje. Spekuliantai te- 
riesiu keliu, tai pradėjo eiti jaai jau pradėjo dolerius 
aplinkui, padarydami apie pardavinėti, tikėdamiesi vė- 
150 mylių lanką, ir išrodo, I liau galėsią atpirkti juos že- 
kad jie paims tą miestą iš mesne kaina, 
priešingos pusės. Prieš jį ei- Dolerio likimas europie- • k 
na 200,000 japonų armija, čiams rupi da ir dėl to, kad į 
Jai padeda 200 karo laivų ir jį 
transportų, kurie, plaukia proporcionaliai nuvcivuiw 
Yangtze upe, bombarduoda-1 Anglijos ir Francuzijos pi- 
mi abudu upės pakraščiu, ir,nigai. Todėl spekuliantai 
prie to da japonus lydi 300 parduoda ir tų dviejų šalių 
karo orlaivių.

centų; gi toliau jis busiąs 
nuvertintas iki 50 centų.

Dolerio likimas europie-

nuvertinus, turėtų but 
nuvertinti

AMERIKA IR ANGLIJA 
VEIKS BENDRAI PRIEŠ 

JAPONIJĄ.
Washingtone paaiškėjo, 

kad šios šalies valdžia, kar
tu su Anglija, žada pradėti 
bendrą akciją prieš japo
nus, kurie ruošiasi uždaryti 
Kinijos duris Amerikos ir 
Anglijos fabrikų produk
tams. Amerika su Anglija 
tuoj reikalaujančios, kad 
Japonija garantuotų joms 
laisvą rinką Kinijoj. Jeigu 
Japonija nenorėtų tokią ga
rantiją duoti, tai Amerika ir 
Anglija tuoj uždarysiančios 
savo kreditus Japonijai ir 
pradėsiančios spausti ją fi
nansiškai. >

pinigus, o perka auksa. Nuo
to laiko kain tie naskalai s< auLumuuniųto laiko, kaip tie paskalai ikom jjos paprastai kei. 
prasidėjo, Londone įvairus.-- žodelius todėl reikia ir 
spekuliantai supirko jau k { kurias mašinas oakeisti 
$50,000,000 aukso plytų. | Xį1o mėnesi

Rpf Ampriknc valdžia dPle lUgsejO menesjtvhtina, kad F.visJ S į“ "a™
rinti t.iksln mažinti dnlprinrinti tikslo mažinti dolerio 
vertę. Mums rodos, kad dau
giau galima tikėti valdžiai, 
negu spekuliantams.

KARAS JAPONAMS KAI
NUOJA PO $5,000,000 

Į DIENĄ.
Japonijos ekspertai Toki- 

joj apskaičiavo, kad Kini-1 {i>
jos karas Japonijai kas die
ną kainuoja po $5,000,000. 
Todėl kuo ilgiau jis tęsiasi,1 
tuo skaudžiau jis atsiliepia 
Japonijos finansams. Ir dėl va]stiiose 
to japonai griebiasi visokių J į J 
priemonių, kad kuo grei- ‘
čiausia privertus Kiniją pa
siduoti. Kilę Kinijoj palvi
niai, kurie apsunkino ir to
dėl prailgino karą, Japoni
jai buvo didelis smūgis.

ALGŲ-VALANDŲ ĮSTA
TYMAS PALIESIĄS TIK 

200,000 ŽMONIŲ.
Washingtono ekspertų ap

skaičiavimu, naujas algų ir 
valandų įstatymas paliesiąs 
nedaugiau kaip 200,000 

Automobilių 
i pramonės jis tuo tarpu visai 
nekliudysiąs. Jis paliesiąs 

, tik drapanų siuvimo indus
triją, kai kurias audeklines 
ir trąšų gamybą pietinėse 

, kur darbininkai 
dirba labai ilgas valandas 

į ir gauna labai mažą mokes
nį. Šis įstatymas nustato 25 
centus į valandą algos ir 44 
valandas darbo į sąvaitę.

NACIAI NUKIRTO VY
RUI IR ŽMONAI GAL

VAS.
Pereitą sąvaitę Ploetzen- 

see kalbėjime, Vokietijoj, 
naciai nukirto Georgui Sch- 
witzeriui ir jo žmonai An- 
nai galvas. Fašistų teismas 
nuteisė juodu mirti neva už 
šnipinėjimą svetimos val
stybės naudai.

KINIEČIAI NUSKANDI
NO 4 JAPONŲ KARO 

LAIVUS.
Šį panedėlį iš Šanchajaus 

atėjo žinių, kad 8 kiniečių 
orlaiviai užpuolė japonų lai
vyną, kuris veržėsi Yangtze 
upe aukštyn prie Hankau, 
ir iš 9,000' pėdų aukštumos 
pradėjo mėtyt bombas. Ke
turi japonų karo laivai buvo 
nuskandinti. Vieną japonų 
karb laivą toj upėj kiniečių 
orlaiviai buvo nuskandinę 
sąvaitė anksčiau.

PRASIDĖJO ŠNIPŲ 
BYLA.

Šį panedėlį New Yorke 
prasidėjo Hitlerio šnipų by
la. Manoma, kad specialiai 
sušauktas grand jury apkal
tins apie 20 Vokietijos a- 
gentų. Kai kurie naciai spėr _ 
jo išdumti Vokietijpn. ' liga mirė 12,000 žmonių. lietuvišku tautininkų.

MASINĖ ŠNIPŲ BYLA 
MADRIDE.

Iš Madrido pranešama, 
kad tenai buvo suimta ir ati
duota karo*teismui 195 šni
pai, kurie dirbo fašistų nau
dai. Jie susideda iš valdžios 
tarnautojų, valdininkų ir 
net armijos viršininku. Pu- 
seijųgręsia mirties baus- NAC1A1 DEGUTU0JA 
lue-  I -ivnn 1 AMPIIC

INDIJOJ CHOLERA PRA
RIJO 12,000 ŽMONIŲ.
Indijoj kilo choleros epi- Vokietijos naciai pradėjo 

demija. Žinios sako, kad tepti degutu žydų iškabas ir 
per 7 paskutines sąvaitės ta langus. Turbut išmoko nuo

ŽYDŲ LANGUS.
Iš Berlyno pranešama, 

kad paskutinėmis dienomis

ti Wuhano darbininkai, ne1- 
galim sumušti Japonijos fa
šistiškų militaristų? Madri'-’ 
do darbininkai ir Ispanijos 
respublikonai jau du metu 
apgina Madridą nuo Vokie
tijos ir Italijos fašistų ir jų 
skaliko Franko. ■ •

“Revoliuciniai Wuhano 
darbininkai ir milionai ka
reivių tikrai galės apginti 
Wuhano miestus.”

(Wuhano miestais Kini
joj yra vadinami 3 miėstai: 
Hankau, Hanyang ir Wu
chang, kurie stovi prie Ha- 
no ir Yangtze upių Santa
kos.)

Nors Geltonupio potvinisi 
išgelbėjo tuo tarpu Wuhano 
miestus nuo japonų atakos, 
jis tačiau pridarė baisių 
nuostolių kitais žvilgsniais. 
Vėliausios žinios sako, kad 
užlietas plotas siekia jau 
1,600 keturkampių mylių, 
kad tame plote 2,000 kaimų 
ir miestelių esą jau po van
deniu ir žuvusių kiniečių 
skaitlius siekiąs 150,000.' 
Apie 700,000 žmonių iš ap
semtų vietų pabėgę, bet apie 
200,000 nespėję pabėgti ir 
dabar esą atskirti nuo pa
saulio. Vieni jų esą sulipę j 
medžius, kiti ant namų sto
gų, be maisto, be šilimos ir 
be guolio. Jeigu vanduo ir 
nuslūgs, tai keliai ilgai bus 
neišvažiuojami, pramirkę, 
tiltai bus išnešti ir tt. Vieto
mis pasirodžiusi jau chole
ra, kuri labai nugąsdino ja
ponus, kad nepasiektų jų 
pačių krašto su grįžtančiais 
ligoniais ir sužeistais. Taigi 
pati gamta pavartojo rykštę 
prieš įsisiūbavusį militariz- 
mo siaubą.

“ŠVENTOJ ŽEMĖJ” UŽ
MUŠTI 7 ŽMONĖS.

Iš Jeruzalės pranešama, 
kad Palestinoj pereitą ne- 
dėldienį da 7 žmonės buvo 
užmušti. Penki iš jų buvo 
arabai, o du Kristaus tautie
čiai, žydai.
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3 APŽVALGA l
“NAUJIENOS” APIE “TĖ
VYNES” REDAKTORIŲ. 
A “Tėvynės” redaktorius a- 
nądien išrašė sau šitokį ate
statą SLA. organe:

“...kiekvienas sąžiningas i) 
teisybę mylintis žmogus mate 
‘Tėvynės’ redaktoriaus griežtą 
nusistatymą už demokratinę 
santvarką Lietuvoje ir visame 
pasaulyje.“

Bet p. Vitaitis neparodė 
nei vieno pavyzdžio šitam 
savo tvirtinimui paremti; 
todėl šitą trukumą dapildė 
“Naujienos,” kurios rašo:

“Pono Vitaičio 'griežtas nu 
sistatymas’ pasireiškė ypatin
gai pereitame SLA. seime, 
Clevelande, kai jisai kaliu su 
Viniku, Gegužiu ir fašistais 
balsavo prieš rezoliuciją, rei
kalaujančią demokratinės san
tvarkos atsteigimo Lietuvoje.

“Ponas Vitaitis parodė savo 
‘griežtą nusistatymą’ slaptoje 
tautininkų konferencijoj New 
Yorke, kai jisai tarėsi su aiš
kiais fašistais (tokiais, kaip 
Jurgėla) kovoti prieš ‘radika
lus’ Susivienijime ir pasiuntė 
pasveikinimą ‘tautos vadui’ 
Smetonai.

“Jisai visą laiką rodė savo 
griežtą ‘demokratiškumą,’ ra
šydamas (po pseudonimu Zei- 
kus) šlykščius straipsnius 
smetonininkų ‘Vienybėj’ prieš 
socialistus ir veikdamas (kar 
tu su savo kamarotu Viniku) 
tautininkų ‘Sargyboje,’ kurie 
kėsinosi fašistą Laukaitį ir ki
tus fašizmo pakalikus pravesti 
j SLA. viršininkus.

“Vitaičio griežtas ‘ demo
kratiškumas’ yra puikiai de
monstruojamas ‘Tėvynėj,’ ku 
ri visą laiką plusta socialistų 
laikraščius ir jų redaktorius, 
bet palaiko bendrą frontą su 
Karpiuko ‘Dirva,’ Tysliavos 
‘Vienybe’ ir Vaidilos ‘Sanda
ra,’ kuri sako, jogei SLA. esąs 
taip nugyventintas, kad ir asi
las galįs jį valdyti.

“Savo griežtą nusistatymą 
už ‘demokratiją’ Vitaitis-Zei- 
kus parodys dar kartą Scran- 
tone, dalyvaudamas fašisto 
Karpiaus šaukiamoje ‘bendro
je tautinėje konferencijoje.’

“Jeigu nebūtų gėda, kad 
SLA. organo redaktorius drįs
ta šitaip mulkinti savo skaity

tojus, tai butų galima iš to 
dviveidžio pasijuokti.’’ 
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Prie šito paaiškinimo rei-f 
kia tik prikabinti tą .medalį,1 
kurį Smetona nesenai p. Vi- 
taičiui prisiuntė,'ai‘ jo “grie
žto demokratiškumo” ates-' 
tiltas bus visiškai pilnas.

APIE POLITINIUS RUSI
OJ OS EMIGRANTUS.
Apie juos rašo- “Lietuvos 

Žiniose” žinomas A. Janu
laitis. Sako:

1 A

“Pasirodo, kad jie pasiliko 
tokie pat, kokie buvo — rusai 
imperialistai. Liko tokiais pp. 
Miliukovas, Kereriskis ir kiti 
visoki liberalai, socialistai, pu
siau socialistai, o ką jau be
kalbėti apie rusų dešiniuosius. 
Jų manymu Rusija turi būti 
vieninga nedaloma, o jeigu 
laisvės duodamos, tai turi likti 
rusų pirmenybė.

“Visi, kurie nori skirtis nuo 
Rusijos, yra separatistai, visi 
jie yra smerktini, gryniems, 
tikriems rusams nėra ko su 
jais dėtis.”

Miliukovas, Kerenskis ir 
visi rusai socialistai pasili
ko kokie buvo — visi jie im
perialistai !

Didesnės nesąmonės p. 
Janulaitis iki šiol turbut da 
nebuvo parašęs. Kada gi 
Rusijos socialistai stojo už 
imperialistinę politiką?

Matyt, p. Janulaitis neži
no to fakto, kad tautų apsi
sprendimo principą iškėlė ir 
paskelbė pasauliui ne kas 
kitas, bet tarptautinis socia
listų, kongresas Zimoier-

wald’e, ir kad šituo princi
pu eidama Laikinoji Rusi
jos vyriausybė, su Kerens- 
kiu priešaky, paskelbė vi
soms- Rusijos pavergtoms 
tautoms pilną laisvę atsi
skirti nuo Rusijos ir kurtis 
nepriklausomą gyvenimą. Ir 
reikia da pridurti, kad už 
šitą tautų apsisprendimo 
principą Laikinojoj Vyriam 
sybėj griežčiausia stojo ru
sų socialdemokratai Skobe- 
levas ir Ceretelli.

Kur gi tuomet tinka p. Ja
nulaičio pasaka, kad rusų 
socialistai “pasilieka impe
rialistai, kokie buvo?”

“LAISVĖS” REDAKTO- 
TOR1US APIE PRIN

CIPUS.
Atsakydami į “Laisvės” 

priekaiš t u s socialistams, 
mes anądien šioje vietoje 
pastebėjome, kad socialis
tai savo principų nekaita- 
lioja taip dažnai, kaip ko
munistai savo “tėzius.”

“Laisvei” tas nepatiko ir 
jos redaktorius tęsia ginčą 
toliau. Sako:

“Argi ? Berods dar taip ne
senai tas pats redaktorius su 
visa socialistų sąjunga trenkė 
visą Socialistų Partiją—iš jos 
pasitraukė.

“čia jau buvo pakeitimas 
daugiau negu taktikos, čia jau 
buvo numesta šalin visa par
tija.”

Bet draugas Bimba čia 
painioja dalykus. Ką gi ben
dra pasitraukimas iš parti
jos turi su principais? Juk 
principai gali but keičiami 
ir priklausant prie partijos. 
Iš antros gi pusės, jų gali
ma laikytis prie partijos vi
sai nepriklausant.

Partija, matote, nėra prin
cipai, bet įrankis principams 
vykinti.

Taktika taip pat nėra 
principai, bet būdas tikslui 
siekti. Todėl galima pasi
traukti ir iš partijos, galima 
pakeisti net ir taktiką, visai 
nepakeičiant pačių princi
pu.

Toliau drg. Bimba rašo:
“Iki pasitraukimo iš S. P. 

lietuviai socialistai laikėsi tos 
partijos principų ir taktikos. 
Taip mums atrodo.

“Ijet . kokie dabar jų yra 
principai ir kokia taktika? Gal 
mums pąalškms ?’

“Keista, kad žmonės, kurie 
visu kuliu apsivertė, bando 
svietui įkalbėti, kad nei iš vie į 

tos nesijudino.”

Kaip galima “visu kuliu’ 
apsiversti,” gal drg. Bimba' 
ir žino,,bet mes tokios akro
batikos -nemokam.

Socialistų principus aiš
kinti draugui Bimbai mes. 
nematom reikalo, nes jie 
yra tie patys, kokie buvo 
da jam prie socialistų pri
klausant. Butų geriau, jei 
drg. Bimba paaiškintų sa
vuosius principus, nes jo 
partija šiomis dienomis pri
ėmė naują konstituciją ir,, 
kaip rodos, padarė nemažą' 
principų remontą. Galimas! 
daiktas, kad tenai reikėjo ir 
“visu kuliu apsiversti.”

KONGRESAS PRIEŠ 
DIEVĄ.

Klerikalų “Draugas” no
rėtų sulaikyti Kongresą 
Prieš Dievą, kuris šios vasa
ros pabaigoj žada įvykti 
Londone.

“Draugo” klerikalai sako:
“Anglijos įvairių tikybų va

dai susitarė bendromis jėgo
mis reaguoti prieš tą bedievių 
ruošiamą kongresą. Vienas 
daiktas, ką tikinčiųjų bendras 
komitetas daro, yra tai rinki
mas parašų po prašymu ne
leisti tokį kongresą laikyti. 
Prašymą jau pasirašė 30,000 
žmonių.

čia parodytas japonų orlaivių sugriautas Kinijos miestas Sučau. Gyventojų jame jau be
veik neliko. Taip pat šiandien išrodo ir Kantono miestas, kur pirma gyveno 1.000,000 
žmonių.

“Anglijos įstatymai nevar
žo žodžio ir susirinkimų lais-
vės. Todėl vyriausybė, jei ir 
norėtų, negalėtų uždrausti to
kį kongresą laikyti. Bet, jei at
sirastų galingas visuomenės 
protestas prieš laikymą bedie
vių kongreso, tai atsirastų ir 
būdas uždrausti laikyti jį.

"Jei tikintieji ir nesukils 
tiek, kad neleisti bedievių 
kongresą laikyti, tai varysis 
prie to, kad jo įtaka kuo ma
žiausia žmones erzintų ir de- 
morlizuotų.”

Tai ve, kokia klerikalų 
“meilė artimo!” Kas ne pa
gal jų skonį, tai turi but už
drausta, sulaikyta!

Bet kuomet klerikalai ruo
šia savo “eucharistinius” 
jomarkus ir erzina žmones, 
tai laisvamaniai neprotes
tuoja ir parašų prieš juos 
nerenka.

KUNIGAI NEŽINO, KA
DA LIETUVA APKRIK

ŠTYTA?
Lietuvos kunigai sumanė 

šįmet minėti Lietuvos krikš
to “550 metų sukaktį.” Bet 
“Lietuvos Žinios” i 
kad 550 metų atgal nebuvo 
jokio Lietuvos krikšto. To
dėl jos ir stato klausimą:

“Kodėl Lietuvos krikšto su
kaktuvės daromos būtent da
bar?

“Juk pirmasis Lietuvos kri
kštais įvyko Mindaugio laikais, 
125j metais, o Lietuvos baž
nytinė provincija buvo įkurta 
irgi j prie Mindaugio, 1253 me
tais! Tat nuo katalikiškojo 
Lietuvos krikšto dabar suka
ko ne 550 metų, bet 687 metai.

“Jeigu imti didesnį katali
kybės paskatinimą Lietuvoje, 
kuris buvo daugiau jau lenkų 
imperializmo padiktuotas, pri
vedęs prie unijos ir didelio lie
tuvių skaičiaus sulenkinimo ir 
galų gale netekimo Vilniaus 
krašto, tai ir tuo atveju šįmet 
ne 550 metų sukaktuvės, nes 
Jogailos krikštas į 
metais, t. y.—prieš 551 metus.

“Žinoma, katalikybė teskai
to savo datas kokias nori, L__. 
istoriškai imant, katalikiškas 
Lietuvos krikštas yra įvykęs 
1251 metais, Lietuvos katalikų 
bažnytinės provincijos įsteigi
mas 1253 metais. Tai yra isto
rinės datos.”

Tai kodėl gi kunigai falsi
fikuoja istorijos faktus ir 
klaidina tikinčiųjų minias, 
kurios ir be to jau gana tam
sios? Nejaugi jie iš tikro ne
žino, kada Lietuvai buvo 
užkarta žydiška krikščiony
bė?

Musų Įprasti Kalbos Netikslumai.
Laiko aplinkybe.

1. Ar taisyklingi pasaky
mai: tame laike jau čia 
žmonės gyveno, karo laike 
neturėjom duonos?

Netaisyklingi! Jablonskis 
juos taiso: tuo laiku (metu) 
jau čia žmonės gyveno, ka
ro metu (laiku) neturėjome 
duonos. Kaip matome, čia 
laiko aplinkybė reiškiama 
įnagininku, ne vietininku.

10. Nevartokime žodelio 
neužilgo; lietuviškai sako
ma : netrukus.

11. Ar vartotini žodžiai: 
užmesti, užmetimas?

Nevartotini! Jablonskis 
siūlo sakyti: Jam daug ką 
prikiša, prikaišioja (ne už
meta!), visokių priekaištų 
išgirdo (ne užmetimų).

12. Ar vartotini žodžiai 
išmėtinėti, išmetinėjimas?

Nevartotini! Talmantas 
sako: prikaišioti, oja, - ojo, 
priekaištas, prikaišiojimas: 
neprikaišiok jau man; tie 
priekaištai jam įkyrėjo ii 
taip toliau.

13. Adresas, antrašas, 
antraštė, parašas.

Visi tie žodžiai bendrinė
je kalboje vartotini:

Adresą rašome tik laiš
kuose. Taip šį žodį vartoja 
Jablonskis, Skardžius ir kiti.

Antrašas neatstoja adre
so, nes rašomas voke! Jau 
1904 metais Jablonskis ne
leisdavo tų žodžių maišyti.

4. ucl | mai: ateina kartą į savaitę, Antrašas rašomas, Skar- 
parodo, į dieną, į metus?

2. Ar taisyklingi pasaky
mai : kabinetas bus sudary
tas šios savaitės bėgyje, lai
ke trijų savaičių?

Netaisyklingi! Jablonskis 
ir Skardžius taiso: kabine
tas bus sudarytas šią savai
tę, šioj savaitėj, per tris sa
vaites.

3. Ar taisyklingi pasaky
mai : už keliu dienų ateisi
me, už valandėlės grįžo?

Jablonskis draudžia čia 
vartoti prielinksnį už, liepia 
sakyti po; po kelių dienų, 
po metų, po minutės ir tt.

4. Ar taisyklingi pasaky-

Netaisyklingi! Jablon
skis liepia sakyti: ateina 
kartą savaitėje, arba per sa
vaitę, per metus. Viena va
landa per sąvaitę.

5. Prielinksnis į netaisyk
lingai vartojamas dar to
kios rūšies sakiniuose: į lai
ką atnešei pinigų, įsakė į 
24-as valandas išsikrausty
ti, reformų į tą trumpą lai
kotarpį neįvykino, ministe- 
ris patvirtino į vieną dieną. 
Jablonskio nuomone, turė
tume sakyti: laiku (metu) 
atnešei..., įsakė 24-omis va
landomis išsikraustyti, re
formų tuo trumpu laikotar
piu neįvykino, ministeris 
patvirtino viena diena.

0. Reikia įkirti pasaky
mais: per kelias minutes ir 
po kelių minučių. Pirmuoju 

. b n«7 [atveju mes sakome, kad 
!';v. ° .' [ veiksmas vyksta tu kelių

- minučių metu; antruoju at- 
bet lve-iu sakome, kad veiksmas 

e ' vyksta jau toms kelioms mi
nutėms perėjus.

7. Pasakymai: 
akimirksniui, pasilieka ke
lioms dienoms, išeisiu va
landėlei netaisyklingi. Jab
lonskis čia liepia vartoti ne 
naudininką, bet galininką: 
sustojo akimirksnį, pasilie
ka kelias dienas, išeisiu va-

sustojo

Nedarbo problema , pasiliks 
su mumis ilgiems metams, ir 
priaugančiam musų jaunimui 
ateitis nežada njeko gera.

Gub. Frank Murphy.

Jokia 
čiuos komedijanto.

Allen Jenkins.

rimta moteris nebu-

džiaus žodžiais, kokių daik
tų (pav., stulpo, akmens...) 
paviršiuje. Mes labai dažnai 
netaisyklingai čia vartojame 
žodį parašas. Vydūnas “Pra
bočių šešėliuose” jau tai
syklingai vartojo žodį ant
rašas.

Antraštė — knygos pava
dinimas. Negalima ta Reikš
me vartoti tokių keisteny- 

! bių, kaip antgalvis, užvar- 
dis, užvardinimas. Sąkysi- 

Įme: Šitokia antrašte, šito
kiu vardu pradėjo eiti mė- 

] nesinis žurnalas. Jablons
kis, be žodžio vardas, ta 
reikšme vartojo dar ir ant
rašą.

Parašas — tai pavardė, 
kurią įrašo jos savininkas 
(pav. dokumente...).

Elena Horodničiutė.
(Iš Vilniaus “Aido.”)

8. Netaisyklingi yra pasa
kymai : ne vėliau dviejų sa
vaičių, jau daugiau dvyli
kos mėnesių praėjo. Jablon
skis liepia sakyti: ne vėliau 
kaip po dviejų savaičių, jau 
daugiau kaip dvylika mėne
sių praėjo...

9. Nesakykime: ateik ant 
aštuntos valandos, ant aš- 
tuonių. Jablonskis ir Nor
kus sako: ateik aštuntą va
landą, aštuoniomis, trijo- 
mis. 't

Franeuzų strategų nuo- lakūnai yra gerai paruošti 
mone, Francuzija šiuo metu ir nebijo geriausiai išlavin- 
yra kiek blogesnėje padėty- tų lakūnų konkurencijos, 
je negu prieš Didijį karą,1 
kada turėjo puikiai paruoš
tą ir gerai apginkluotą ar
miją ir stropiai paruoštą 
mobilizaciją. Kariška sutar
tis su Rusija tada irgi buvo 
labai reikšminga. Dėl Itali
jos neutralumo tuo metu vi
sai neteko abejoti. Anglijos 
pagelbos franeuzai irgi lau
kė, o kai Vokietija įsibrovė 
Belgijon, tai 
kad Anglija 
Francuzija.

Šiuo metu 
tėjusi, 
kad yra 
kietija su Italija. Dėl to, ki
lus karui, jeigu Italija ir lik
tų neutrali, tai vistiek Alpių 
frontas reikėtų gerai ap
saugoti, be to, nemaža jėgų 
reikėtų palikti Viduržemio 
juroje ir šiaurinėje Afrikos 
dalyje. Be to, nežinia, kaip 
bus su Ispanija. Francuzi- 
jos interese yra, baigus na
minį karą, padėti Ispanijai 
gydyti to karo žaizdas ir už 
tai užtikrinti visišką jos ne
utralumą.

Didžiausią nerimą kelia ir 
labiausiai gresia pavojus 
šiaurės vakanj Francuzijos 
pakraščiams. Nors, tiesa, ši 
sienos dalis yra geriausiai 
apsaugota Maginote tvirto
vėmis, kurias sunku bus į- 
veikti. O jeigu Vokietija 
mėgintų įsiveržti per Belgi
ją, kaip padarė 1914 me
tais, tai Anglija iš karto sto
tų karan kartu su Francuzi
ja. Be to, reikia priminti.

buvo aišku, 
eis išvien su

padėtis paki- 
Pirmiausiai todėl, 

susiartinusios Vo-

Karo laivynas Francuzi- 
joje visuomet buvo gerai su
organizuotas. Šiuo metu 
vien tik nuolatinių karinin
kų karo- laivyne tarnauja 
daugiau kaip 60,000. Atsar
ginių yra dar daugiau.

Karo vadais Francuzija 
yra gerai žinoma visame 
pasaulyje. Nors Didžiojo' 
karo garsieji vadai arba mi
rė arba iš kariuomenės jau 
pasitraukė, tačiau jie paliko 
nemenkesnius pavaduoto
jus. Kai garsusis maršalas 
Petain pasitraukė iš vyriau- •' 
siojo kariuomenes vado pa
reigų, jo vietą užėmė gene
rolas Veygandaš, patiki
miausias maršalo Fošo šta
bo viršn'inkas. Generolą 
Veygandą pavadavo gen. 
Gamelinas, maršalo Jof I 
fre’o geriausias karys. To- j 
kiu budu Francuzijos arini- | 
ja nuolat patenka į geriau- J 
siu, surrtaningiausių vadų 
rankas.

Dar tenka priminti, kad 
Francuzijos armija yra la
bai demokratiška ir kartu 
karinga. Smarki kariška 
disciplina nesunaikina auk
štos franeuzų inteligenci
jos, kuris nepripažįsta-jokių 
luominių skirtumų, atidaro 
kelią net ir paprasčiau
sią karišką laipsnį. Visiems 
yra žinomas franeuzų dės
nis, kad kiekvienas franeu
zų karys stengiasi kariuo
menėje užsitarnauti kuo 
aukščiausį laipsnį.

Bet nemenkesnis kariš-

kasskait

tasduoni

CLEVELA
Caliui vėl i

Birželio 5 d 
Jį su pagelba 
pijos klebono 
■iką. Tikėjos 
publikos ir už 

i ią doleriu ant 
visas viltis ruc 
uodegos.

Iš ryto sauk 
įai ir atrodė, 
d biznio, Čalii 
ir nuvažiavo 
j»t papoteriav 
Bet ta didelė n 
tos iš kelių dės 
Dar ir tie patyi 
tavo klebono

Noi-s p. Kar 
katalikus puola 
iu veikėjus, t- 
priekabių ir f 
klebonų, tačia 
pikniką rengt 
darže. Turbut 
tokiu budu sut 
kj. Tačiau išėji 
tai. Net jo pa 
užtarėjai neatsi! 
tai buvo jo pirn 
j» dviejų metų.

Karpius senia 
uogose turėda' 
pasisekimus. P 
eidavo nemaža 
lydavo pelno, 
pradėjo atkakli 
šzmą ir niekinti 
jį žmonės nuo , 
kė.

Ii Liet. Kulturin 
Sąjungos n

Birželio 6 die 
sąjungą turėjo n 
slinkimą. Būvi 
fa apie 19 birt 
kį Viskas atrod 
iiSnnusų kav 
jfh kad reiki 
ž/o lietuvių c 

d butų pro 
yčių apie Sn 
au pirmininką; 
ilis atsakė, 
rngti dieną vi 
irių vardu, re 
irti su visom k 
įstatyti tokiai 

. - none vien tik s 
’ lapyčius” drožti.

LUZ.U uiĮjįuiuamuie . />//.' čallS l’r CIS pi'
'pašalinti visus nesusiprati- Žinotini IJttiyKttl. tahlackas ant mi

Jd. JL>V7 LU, ĮJI

kad Belgija yra stipri kariš-1 kas nusiteikimas yra ir yi_- 
ka pajėga ir pavojaus metu soje. fi’ancuzų tautoje. Prieš 
pasiryžusi gintis.

Panašiai yra su Šveicari-, 
į ja. Ji paskelbė neutralumą' 
ir šis jai bus pripažintas.1 
Tačiau ji smarkiai ginkluo
jasi ir karo metu užpulta ga
lėtų gintis.

i Nereikia užmiršti ir Fran
cuzijos susitarimų su Maža- 
ja Santarve (Rumunija, Če
koslovakija ir Jugoslavija) 
ir Lenkija. Tiesa, tarp Če- 

i koslovakijos ir Lenkijos 
'santykiai negeriausi. - - -i
[šios valstybės supranta, ęinmkų, nors pati Francuzi-I 
kad Vokietija yra lygiai pa- jos padėtis šiandien ir butų 

• vojinga dėl abiejų. Francu- kiek blogesnis, 
euzų diplomatams svarbu

I Didįjį karą vokiečiai tvirti
no, kad franeuzų tauta yra 
labai užsikrėtusi pacifizmu 
ir antimilitarizmu ir todėl 
kare bus visai silpna, tačiau 
per ketverius karo metus, oi 
ypač Marmos mūšyje įsiti
kino, kad toks tvirtinimąa 
yra klaidingas.

Turėdami tai galvoje,! 
franeuzų karo strategai vi-l 
sai drąsiai ir su pasitikėji-| 
mu laukia ateities, nesibijo- 

Bet darni net ir galingųjų prie-l

ŠVEICARIJOS VAIKAI 
AUKOJA ISPANUOS 

RESPUBLIKAI.
Šerno kantone 349 mo

kyklose, kuriose mokosi 
54,000 vaikų, daromos rin
kliavos kenčiantiems ispanų 
vaikams sušelpti. Renkami 
negenda maisto produktai, 
drabužiai, o taip pat pini
gai. Rinkliavos turėjo ne
paprastą pasisekimą. Buvo 
surinkta 472 maišai ir 598 
dėžės maisto, kurio ver
tė siekia 60,000 frankų, 
o taip pat 390 maišų drabu
žių 81,000 frankų sumai. 
Pinigais buvo surinkta dau
giau kaip 20,000 frankų. 
Maisto produktai trimis 
transportais siunčiami į 
Barcelona. Iš surinktų lėšų 
Katalonijoje buvo įrengtos 
kelios prieglaudos pabėgė
lių vaikams, o Madride kas
dien maitinama 1,000 moki
nių.

mus tarp šių valstybių, kad 1 
karo metu jos butų vienin 1 

|£°s- .. lFrancuzijos kirdįi
tartis su Sovietais šių.. , -
reikšmės neturi, nes Sbyie- r%. 7 j,e dažnai perskaito 
tų armija, nors ir didelė; kaip .‘rado, „ o namo — 
tačiau jos geriausi vadai jau kaip “mano, 

i sušaudyti. Be to, labai bio-! . . 7 .
ga yra Sovietų komunikaci- Kairiarankiams 'labai 
ja ir aprovizacija, todėl ka- sunku piauti dalgiu, sienas, 
riškų jėgų mobilizacija bu- 9.es. V1S1 dfd£ial padarytiįjįe 

Į tų labai' apsunkinta. Dar šiniarankiams.
reikia priminti, Kad Sovietų ‘ 

'Sąjunga neturi bendrų šie-, 
nų su Vokietija, dėl to, tu-1 

I rėdama menką laivyną, So
vietų Rusija, kad ir norėtų, 
negalėtų padėti nei Čekos
lovakijai nei Frrancuzijai. |

Dabar pažiūrėkime, ko
kios yra Francuzijos kari
nės pajėgos: Francuzija, 
kartu su kolonijomis, turi 
100,000,000 gyventojų. Tie
sa, kolonijos reikalauja ne
mažų pajėgų ramumui už
tikrinti, ?tačiau Didysis ka
ras parodė, kad kolonijaii- 
nė kariuomenė Francuzijai 
daug padėjo. Be to, koloni
jos yra neišsemiamas šalti
nis kariuomenės aproviza- 
cijai karo metu ir leidžia 
Francuzijai laisvai vande
nynais susisiekti su visu pa
sauliu.

Armijos apginklavimas 
yra labai moderniškas ii 
gausus. Kariuomenė aprū
pinta geriausiais kulko
svaidžiais, artilerija ir tan
kais.

Karo aviacija tuo tarpu 
yra kiek atsilikusi nuo kitų 
valstybių, bet yra skubiai 
organizuojama, didinama 

J ir smarkiai gerinama. Karo

Kairiarankiai žmonės 
dažnai turi palinkimo skai
tyti raštą į kairiąją.’pų^J' 
tįąip kaip žydai. Žodį “ddj

3POUHD5

^lTOTRACf

of quality

BLUERIBBON 
MALT

Mirimai

Juozas "Maksims 
birželio dien;

metų amži; 
b nubudime sum 
sseris. Palaidotas 

> kapinėse. 
Henrikas Mačii 

birželio dieną, s 
įtik 14 metų 
bliko didžiausiam 

' tėvelius ir brolį 
užuojautos 

tans. Abiem lai 
tffnavo graboriu

^Jurgio parapija 
^didelio piknik 
k 24 liepos. T 
Rijos piknikus 
Wvų daug publ
^nioja SLA. sei 

Smetoną ginti 

fes Brazauskas 
M į SLA. si
^socialistams 
R "kailį išpilti 
F kad smetonin 
rtasmušius. Bet 
Į^’ką jie “laimės 

atsiųs daugii
J jf tautininkų 
Y'j padalins.

turi daug <

Chesnulis 
ę5 ir daug nauj 
^M’įdeda, bet s 
uf®*® įgadina 

luitas, kad■ l^oso taiko f 
Iškalbėjimui.
1 Ka sumanu
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gerai paruoš, 
iriausiai išlavin 
konkurencijos, 
ynas Fiancuz.- 
et buvo gerai su 
š. Šiuo met ' 
olatinių karini- 
dvyne tarnauji 
p 60,000. Alsa' 
ir daugiau, 
lais Franciui; > 
žinoma visai 
Nors Didžioj L 

i vadai arba t 
kariuomenės jį t 
tačiau jie palik, 
us pavaduok 
rsusis maršai ■ 
rauke iš vyriai Į 
menes vado p į 
tą užėmė gen 
gandas, patį, 
arealo Fošo į 
kas. General ’ 
pavadavo įm '
maršalo Jit į 

;ias karys. I 
•ancuzijos art 
atenka į gere 
ingiausių va .

. priminti, k į 
armija yra I L 
•atiška ir kar. Į 
tmarki kars 
^sunaikina aui - 
zų inteligenc- ■ 
pripažįsta- jok 
irtumų, atidar 
ir paprhsčia. 
laipsnį. Visiem 

francuzu dė 
ęvienas franc- 
mgiasi kariu 
sitarnauti b 
lipsnį.
mkesnis kari
mas yra ir r I 
j tautoje. Pri: 
vokiečiai tvir. 
.cuzų tauta r 
itusi pacific! 
•izmu ir ttal 
,i silpna, tau 
. karo metis! 
; mūšyje ji- 
ks tvirtim

tai galvi- 
ro strategai; 
r su pasitik? 
eities, nesibi) 
galingųjų pre 
pati Franci 

iandien ir ta 
is. J. I

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO- AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
CLEVELANDO ir AP1ELINKES ŽINIOS

Čaliui vėl nepasisekė.
Birželio 5 dieną musų Ča- 

lis su pagelba naujos para
pijos klebono surengė pik
niką. Tikėjosi vyras daug 
publikos ir užsidirbti keliū
tą dolerių ant tabakos. Bet 
visas viltis rudis nunešė ant 
uodegos.

Iš ryto saulutė švietė gra
žiai ir atrodė, kad galės bū
ti biznio. Čalis pasiskubino 
ir nuvažiavo gana anksti, 
net papoteriavo bažnyčioj. 
Bet ta didelė minia susidėjo 
vos iš kelių desėtkų žmonių. 
Dar ir tie patys didžiumoj 
•buvo klebono parapijonys.

Nors p. Karpius dažnai 
katalikus puola ir niekina 
jų veikėjus, taipgi jieško 
priekabių ir prie vietinių 
klebonų, tačiaus sugalvojo 
pikniką rengti parapijos 
darže. Turbut manė, kad 
tokiu budu sutrauks publi
ką. Tačiau išėjo labai skys
tai. Net jo patys geriejie 
užtarėjai neatsilankė, nors 
tai buvo jo pirmas piknikas 
po dviejų metų.

Karpius seniau savo pra
mogose turėdavo neblogus 
pasisekimus. Publikos pri
eidavo nemaža ir jis pada
rydavo pelno. Bet kai jis 
pradėjo atkakliai girti fa
šizmą ir niekinti demokrati
ją, žmonės nuo jo pasitrau
kė.

Kaip Amerikoj Valomi Javai

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYN) LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Dalykai

iai žmonės 
palinkimo dai 
kairiąją “pią 

dai. Žodį “i> 
žnai perskait 

o “namo"-• >

iamš 'rdaba 
dalgiu.seui

iai padaryti^ 
s.

Iš Liet. Kultūrinio Darželio 
Sąjungos mitingo.

Birželio 6 dieną minėta 
sąjunga turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Buvo daug kal- 
'bėta apie 19 birželio pikni
ką. Viskas atrodė gerai, bet 
ir čia musų kavalierius pa
šoko, kad reikia surengti 
“Ohio lietuvių dieną,” taip 
kad butų proga išdrožti 
spyčiu apie Smetoną. Ta
čiau pirmininkas adv. Ches- 
nulis atsakė, kad norint 
rengti dieną visų Ohio lie
tuvių vardu, reikėtų pasi
tarti su visom kolonijom ir 
nustatyti tokiai dienai tiks
lą, o ne vien tik smetoniškus 
“spyčius” drožti. Taigi mu
sų Čalis ir čia prakišo, kaip 
Zablackas ant muilo.

Mirimai.
A L. ...

Juozas "Maksimavičius mi- 
fė<5 birželio dieną* susilau
kęs 53 metų amžiaus. Pali
ko nuliūdime sūnų, brolį ir 
Įėesėrįs. Palaidotas Kalvari
jos kapinėse.

Henrikas Mačiuta mirė 
6 birželio dieną, susilaukęs 
vos tik 14 metų ,.^amžiaus. 
Paliko didžiausiam nuliūdi
me tėvelius ir brolį. Reiškiu 
gilios užuojautos pp. Ma
riutams. Abiem laidotuvėm 
patarnavo graborius Wilke
ite. ■ 

< *----------
Šv. Jurgio parapija rengiasi 
prie didelio, pikniko, kuris 
]Vyks 24 liepos. Praeity į 
parapijos piknikus suva
žiuodavo daug publikos.

Važiuoja SLA. seiman 
Smetoną ginti.

Jonas Brazauskas rengia
si važiuoti į SLA. seimą ir j 
visiems socialistams su bol-! 
ševikais “kailį išpilti.” Jisi 
mano, kad smetoniniai lai-Į 
mės visus mušius. Bet jis ne
pasako, ką jie “laimės.” Gal 

/Smetona atsiųs daugiau me
dalių ir tautininkų konfe
rencijoj padalins.

—
Advokatai turi daug darbo.

Adv. P. Chesnulis sako, 
kad nors ir daug naujų ad- 
vokatų prisideda, bet senes
niems biznio negadina. Jis 
yra tiek užimtas, kad kar
tais nėra liuoso laiko priva
čiam pasikalbėjimui. Adv. 
Chesnulis yra sumanus ir

I sąžiningas savo profesijoj 
žmogus ir daug darbuojasi 
kulturiniuose lietuvių rei
kaluose.

Jonas Jarus.
—

WYOM1NGO KLONIO 
LIETUVIŲ CHORAI REN

GIA DAINŲ ŠVENTĘ.
Mines 20 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį.
Wilkes-Barre, Pa. —r Sek 

madienį, 26 birželio dieną, 
Rocky Glen Parke, Wyo
ming Klonio didieji lietuvių 
chorai, susijungę į Dainos 
Draugiją, rengia Dainų 
Šventę 20 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai 
paminėti.

Programa prasidės 3 vai. 
po pietų. Dainuos didžiulis 
Dainos Draugijos choras, 
susidedantis iš 300 balsų.

Yra užkviestas dainuoti 
žymus Brooklyno solistas, 
dainininkas Alekas Vasi
liauskas, dramatiškas teno
ras—tai busiantis lietuvių 
žvaigždė.

Kalbės Pennsylvanijos le- 
Igislaturos narys Antanas 
Januša i t i s - Yanoshat iš 
Scrantono.

Taipgi yra užkviestas 
Pennsylvanijos gubernato
rius George H. Earle.

Dainuos Binghamtono lie
tuvių choras, vadovaujant 
muz. Emil C. Šlapeliui, ku
rie atvažiuoja net penkiais 
busais.

Profesorius Ernest H. 
Bennett, Wyomingo Semi
narijos muzikos direktorius, 
gros ir akompanuos didžiu
liui chorui naujais Ham 
mondo elektrikiniais vargo
nais. Chorui vadovaus muz. 
J. Varaitis iš Luzernės, Pa.

Programos . vedėjas bus 
Penna, valstijos legislato- 
rius, Dr. A. J. Valibus.

Dalyvaus SLA. seimo de
legatai.

Parkas yra didelis, gražus, 
prie vandens. Visokie įren
gimai pasilinksminimui.

Dainų Šventės Komisija.

NELAIMINGAI ŽUVO 
PETRAS MAČENSKIS IR
KLEMENSAS RAUDIS.

Collinsville, Conn.
Šiomis dienomis Connec

ticut valstijoj žuvo nelai
minga mirtimi du lietuviai, 
Petras Mačgnskis ir Kle
mensas Raudis.,

Mačenskis vadindavosi 
Petęr Brown’o vardu. Ilgus 
metus gyveno Hartforde ir 
turėjo tenai gerą darbą. Pa
skutiniu laiku gyveno Man 
chestery, Conn. Birželio 11 
d. jis atvažiavo automobi- 
lum pas sąvo draugą į Col- 
linsvillę ir truputį išsigėrė. 
Grįžtant namo pagavo poli
cija. Pirmadienį buvo teis- 

! mas ir už girtą važiavimą 
uždėjo Mačenskiui pabau
dą. Kadangi tiek pinigų su 
savim jis neturėjo, tai poli
cija sulaikė jo mašiną, iki 
atneš pinigus. Iš to susirūpi
nimo Mačenskis nuėjo į 
karčemą ir da daugiau pasi
gėrė. Girtas krito ant šali
gatvio ir persiskėlė galvą. 
Buvo nugabentas į Hartfor
do ligoninę ir tenai mirė. 
Velionis buvo kilęs iš Bety
galos miestelio. Turėjo jau 
48 metus amžiaus ir buvo 
prasigyvenęs.

Kita nelaimė ištiko Kle
mensą Raudį, kuris buvo 
gal truputį jaunesnis ir gy
veno Waterburyje. Jis ne
sutikdavę su savo šeimyna 
ir pradėjo smarkiai gerti. 
Per tai pateko į belangę ir 
tenai pasikorė. Apie 20 me
tų atgal buvo gražus ir 
smarkus vyras, o dabar per 
degtinę taip nelaimingai 
užbaigė savo gyvenimą!

C. D.

| Giant combine ]

■-W

I Rubber-tired tractor

čia parodyta keliatas stambesnių mašinų, kuriomis Amerikoje valomi javai nuo laukų. 
Tos mašinos iš karto piauna,kulia, javus j maišus supila ir maišus užriša. Pernai už savo 
javus 6,500.000 Amerikos farmerių paėmė $8,499,941,000. Ūkio mašinų fabrikantai ma
no, kad iš tos sumos šįmet farmeriai išleis apie $600,000,000 naujoms mašinoms.

mas buvo gana rinitas ir 
tvarkingas.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas rinks menedžerį.
Pagal Amerikos Lietuvių 

Piliečių Kliubo konstituciją 
bus biznio menedžerio rin
kimas. Dabar menedžerium 
yra Jurgis Karpus, tautiškas 
žmogus. Kada A. L. P. Kliu
bas statėsi nuosavą namą, 
tai didelis skaičius tautiečių 
argumentavo, kad čia sulįs 
bolševikai ir suvalgys Kliu- 
bą. Arba užvaldys jį taip 
diktatoriškai, kad kitų pa
žiūrų žmonėms vietos nebus 
Kliube. Kokia ta gyvenimo 
logika! Bolševikai lyg tyčia 
stoja už Karpų, o jo žmonės 
žiuri skeptiškai. Jie jau ne
vienam į ausi kužda, kad 
Karpus “parsidavė” bolše
vikams. Tikri komedijan- 
tai...

Karpus yra senas Brook
lyno lietuvių veteranas. Jo 
rekordas organizacijose la
bai geras. Tiesa, jis turi 
skirtingus Įsitikinimus,, bet 
šiai]) žmogus teisingas. O 
A. L. P. Kliube, 
plataus biznio, 
reikia teisingo 
ko žmogaus, 
tik ir tinka čia. 
mia ne vien

WILKES-BARRE, PA. '
Politika, ar diktatūra?
Kaip jaunas SLA. veikė- j 

jas, aš negaliu suprasti kas' 
darosi musų organo “Tėvy-j_____
nes” redaktoriui, kad ne- bendra konferencija, 
talpina “Tėvynėj” korės-;skirtingų .
pondencijų, kurios liečia Istovų dalyvavo 27, kurie at- 
SLA. reikalus, štai, šių me-'stovavo 11 orglfnizaciju su1 
tų 5 birželio dieną įvyko 1410 narių. Tai per mažai, i 
musų 115 kuopos susirinki- Mat, per trumpas buvo lai
mus (Wilkes-Barre, Pa.) ir kas ir per vėlai buvo išsiun- 
kuopos pirmininkas prade- tinėti pakvietimai organiza- 
jo kelti betvarkę. Kuomet " ” _ ‘
jam buvo paliepta laikytis 
konstitucijos ir vesti susi- ferencijos svarbą. Buvo pla I ra, o jos vieton sudaryti 
rinkimą kaip reikia, tai jis nuota skelbti net keliuose koalicinę visų demokratinių 
...—i pabėgo ir susirinki-1 savaitraščiuose, i” 1 -—-;............. 3- ------

SHENANDOAH, PA.
Iš priėš-fašistinės lietuvių , 

konferencijos.

I karo stoviu, ginklais ir kalė- 
! jimais;
I Tai mes, nors toli už At- 
l lanto gyvendami, bet girdė- 

Birželio 12 d. Shenan-j darni Lietuvos žmonių ai- 
doah’ryje įvyko visų srovių i manas ir atjausdami savo 

. Nuo'tėvų, brolių ir kitų giminių 
i organizacijų at-'skriaudas, reikalaujame: 

stovy dalyvavo 27, kurie at-1 Atitlaryti Lietuvos ka.

dėjimus ir paleisti visus 
priešfašistinius politinius 

j kalinius, visus kovotojus už 
i Lietuvos laisvę;

cijoms. Nespėta ir per spau- 2. Likviduoti nelegalę 
dą tinkamai paskelbti kon- fašistinę Smetonos diktatu- 

, o jos vieton sudalyti
rinkimą kaip reikia, 
visai
mas liko nebaigtas. Aš pa- 
lašiau apie tai “Tėvynėn,” 
norėdamas paaiškinti kuo
pos nariams kaip toji be
tvarkė kilo, ir sykiu kviečiau 
visus kuopos narius į kitą 
susirinkimą tvarkai atsteig- 
ti;, bet ponas Vitai 
tis man pranešė, kad mano 
korespondencijos netalpin
siąs organe. Jis išsisukinė
damas mėgiųa; man pasaky
ti, kad mali busią geriau, 
jeigu korespondencija ne
tilps.

Klausimas, kokiems ga
lams mes užlaikom orangą, 
jeigu negalima pranešti 
kuopų nariams nei susirin
kimų, nei kitų reikalų paaiš
kinti? Turėdami savo orga
ną, mes turim kreiptis į pa
šalinę spaudą ir prašyti, 
kad paskelbtų musų susi
rinkimus.

Kas pasidarė musų “Tė
vynės” redaktoriui? Nejau
gi jis mano, kad jis turi tei
sę mums diktuoti, kaip ir ką 
mes galim rašyti, o ko nega
lim?

Šiuomi pranešu SLA. 115 
kuopos nariams, kad susi
rinkimas musų kuopos į- 
vyks 3 liepos. Susirinkit visi, 
nes reikia atsteigti tvarką, 
kurią pirmininkas suardė.

J. Kiguolis, 
115 k. f in. rast.

ir dienraš- grupių vyriausybę ir sušau- 
ty “Laisvėj,” bet tilpo tik kti naują seimą tokia pat 
“Laisvėje” ir, rodos, “Sau- tvarka, kaip buvo iki fašis-

KASYKLOJ BUVO UŽ
BERTI DU MAINERIAI.
Ashland, Pa.—Pereitą są- 

vaitę anglių kasykloj čia 
buvo užberti du angliaka
siai, Petras Šinkovskis ir jo 
sūnūs Petras. Jie išbuvo už
berti 45 valandas, bet buvo 
atkasti gyvi ir sveiki, tik nu
silpę.

lėj.” Kurie ir patėmijo, tai 
per trumpas buvo laikas su
šaukti organizacijų susirin
kimus. Kita priežastis, tai 
šita depresija. Angliakasiai 
tiek nusiminę, kad neturi 
noro nieko veikti. Jaunesni, 
kurie da gali darbo gauti 
fabrikuose, išvažinėjo, ' o 
pasilikę seniai gyvena pu-' 
siau apsnūdę. Jeigu butų 
kam pervažiuoti per visus 
tuos pusiau apmirusius mie
stelius ir gyvu žodžiu pakal
binti, tai gal ir pabustų mu
sų maineriai iš to letargo 
miego. A. L. Kongresinis 
komitetas irgi apsileidęs ir 
snaudžia. Jau A. L. K. kon
ferencija visai arti, o mes iš 
Centralinio komiteto ne
gauname per spaudą jokių 
patarimų, kaip rengtis prie 
konferencijos!

Musų konferencija nors 
ir nebuvo labai skaitlinga 
atstovais, bet visgi pravedė 
kelis svarbius nutarimus: iš
rinko 10 atstovų pasiųsti i 
A. L. K. konferenciją ir pri
ėmė sekančio turinio rezo
liuciją:

“Mes, 27 delegatai, atsto
vaudami 11 įvairių srovių 
organizacijų su 410 nariais 
žemutiniame Schuylkill ap
skrity, susirinkę 1938 metų 
12 birželio dieną į konfe
renciją Shenandoah, Pa., 
priėmėm sekančią rezoliu
ciją :

“Kadangi musų tėvynei 
Lietuvai šiandien gręsia pa
vergimo ir nepriklausomy
bės netekimo pavojus iš 
lauko pusės, o viduje liaudį 
spaudžia aštri diktatūra su

tinio perversmo;
3. Suteikti Lietuvos liau

džiai pilną žodžio, spaudos 
ir organizacijų laisvę.

Ir mes pasižadan) remti 
LietiiVoš liaudį, reikalau
jančią teisių, visokiais bu
dais. J, Ramanauskas.

MONTREAL, CANADA. 
/ Aukos.

Per Kanados Lietuvių Ko
mitetą ’ Lietuvos Liaudžiai 
Ginti, priešfašistinių Lietu
vos kalinių ngramai gauta 
aukų:

Per “Liaudies Balso” re
dakciją $13.00.

Per Sudburio Lietuvių 
Komitetą Lietuvos Liau
džiai Ginti nuo Sudburio lie
tuvių $34.26. y

Rinkėjams ir aukuoto- 
jams tariu širdingiausį ačiū.

J. Lesevičius, šekr.

Draugiškos 
VAIŠES

P. Tiškaus ir M. Ambrazai
tienės byla pasibaigė.

Apie porą metų atgal su
siginčijo P. Tiškus ir Am
brazaitienė, J. Ambrazaičio 
žmona. Ambrazaitienė pas
kui patraukė Tiškų teisman, 
sakydama, jog Tiškus ne
teisėtai ją pastūmėjo. Bet 
laikas bėgo ir abiejų piktu
mas perėjo. Birželio 6 rei
kėjo stoti i teismą, bet jie 
nepasirodė. Suprato, mat, 
kad abudu buvo Įsikarščia
vę, ir dabar susitaikė. Taip 
ir riekia: dėl kokio menk
niekio neverta bylinėtis ir 
savo sunkiai uždirbtus cen
tus advokatams mėtyti.

Lietuvių Sccialistu 19 kuo
pos veikla.

Esamuoju laiku socialis
tai yra susirūpinę Amerikos 
Lietuvių Kongreso reikalais. 
Jie mano siųsti į Scrantoną 
delegaciją, kad Kongreso 
suvažiavime pasikalbėtų 
akis akin su komunistais: 
ar ateityje Kongreso reika
luose jie skaitys socialistus 
lygiateisiais bendradarbiais, 
ar tik kaip šeimininkė laiko 
burdingierius ant burdo? 
Prieš Kongreso steigimą, 
rodos, buvo susitarta, kad 
komunistai skaitysis kaip ly
gus su lygiu, o ne kaip šei
mininkė su burdingierium. 
Tačiau duoto žodžio komu
nistai neišlaikė. Ir užtai jie 
apkaltino mus, buk mes 
“suardę” vienybę. Mes pasi
keitėme su jais keliais argu
mentais, bet tuom dalykas 
neišsirišo. Mums komunis
tai negali Kongrese diktuo
ti, kas turi nuo musų kalbė
ti, o kas neturi. Arba kas t 
gali būti musų kuopos na-j 
riu, o kas ne. Tai yra musų 
dalykai ir mes reikalausi- x ts i i u.me, kad Amerikos Lietuvių' sPe,ct Parke buvo surengta 
Kongreso suvažiavimas šitą ^dinama F^ag Day e- 
loieo<>■.»..,nh,nf» Tat.'havos Diena. Šitose.iškilmė

se dalyvavo aukštieji New 
Yorko miesto valdininkai ir 
tūkstantinės minios žmonių. 
Ta proga buvo skiriamos do
vanos vidurinių mokyklų 
(high schools) mokiniams 
už geriausią parašytą raštą 
apie “amerikonizmą.” Kon- 
testan iš pradžių stojo virš 
tūkstančio mokinių. Iš jų 
tarpo išskirta 75, o iš tų tik 
6, ir Į tuos šešis pateko p-lė 
Darata Bubnytė, 15 metų 
lietuvaitė, Eastern District 
High Schoplės mokinė. P-lė 
Bubnytė yra kriaučių dele
gato drg. A. Bubnio dukre
lė, ir ji laimėjo antrą doya7 
ną—sidabro medalį už ge
riausia parašytą trijų šimtų 
žodžių straipsni, “Essay on 
Americanism.”

Pažymėtina, kad panelė 
Bubnytė mokinasi da ir 
klasiškų šokių ir yra jau at
sižymėjusi tarp lietuvių ir 
svetimthučių kaip labai pui
ki šokikė Įvairiuose paren1- 
gimuose.

Garbė tau, jauna lietuvai
te, už tavo gabumus. Garbė 
ir tėvams už , pavyzdingą 
mergaitės išauklėjimą.

Kaimynas.

WILKES-BARRE, PA, 4 u 
Kalbės “Naujienų” re

daktorius.
Birželio 29 d. 

7:30 vai.
Ballroom svetainėje, 
E. Market st., įvyks prakal
bos, kurias rengia Liet. Pro- 
gresyvis Kliubas.

Kalbėtojas bus dr. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redakto
rius iš Chicagos.

Draugas P. Grigaitis pa
sirengęs pasakyt labai įdo
mią prakalbą ir nušviest 
daug mums neaiškių daly
kų.

Todėl Į šias prakalbas 
kviečiame visus atsilankyt.

Apart prakalbų bus ir 
dainų graži programa.

Kom. narys, J. Vilkelis.

prie tokio 
kaip tik ir 

ir tolerantiš- 
Karpus kaip 
Tad ji ir re- 
komunistai, 

kaip tautininkai mano, bet 
jį remia ir socialistai ir šiaip 
visi pažangus žmonės. Ar jį 
paliks sekantiems metams, 
tai klausimas. Bet mano 
nuomone, nepadarytų klai
dos, jei jį paliktų.

V. Katilius.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvaitė laimėjo dovaną.

Birželio 12 d. šių metų 
Brooklyno didžiajam Pro-

teisę mums garantuotų. Tai
gi tuo tikslu mes turbut siu
sime Kongresan delegaciją, 
jeigu tik galutinai susitarsi
me, i 
reikia 
mis.

nes tokiam sunkmety 
i skaitytis ir su lėšo-

Šv. Jurgio draugystės 
Susirinkimas.

Birželio 8 buvo Grand 
Paradise salėj šv. Jurgio 
draugystės nepaprastas su
sirinkimas. Narių, atsilankė 
gana daug, mat palietė jų 
ligonių pašalpos klausimą. 
Kada draugija organizavo
si, tai buvo kupina jaunų 
ateivių ir ligoniams pašal
pos nedaug reikėjo. Dabar 
kas kita. Naujų ateivių iš 
Lietuvos neatvyksta, o esan
tieji gerokai paseno. Ser
gančių vis daugiau ir dau
giau. Mirimų į metus buna 
daugiau negu naujų prisira
šo. Taip, kad organizacija, 
mokėdama per dviejus sky
rius po $10 ir $6, per savai
tę išmoka dideles sumas pi
nigų. Tad šiame susirinki
me sumažino abejas pašal
pas. Kurie priklauso į $10 
skyrių, tie gaus $8, o kurie 
priklauso i $6 skyrių, tie 
gaus, rodos, $5. Susirinki-

Sritim it tš
IN BOTTLES, 12-ox. 
BoB, 12*oi. Stciniet, 
Full Quar ft and 
ON DRAUGHT

C. SCHMIDT A SONS 
Ine. 

Philadelphia, Pa.

seredoj, 
vakare, Crystal 
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Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Alio, Maike! Kaip tu šian
dien fylini?

—Negerai, tėve.
. —O kas pasidarė?

• —Per daug karšta.
-1—Tai niekis, Maike, pa

kentėk. Po smerties gal bus 
daug karščiau.

—Po mirties, tėve, aš nie
ko nejausiu.

—Taip nešnekėk, Maike, 
ba gali apsigaut. Dūšią visi 
turi.

—O iš kur tu žinai, teve, 
kad turi?

—Taip j mokina vieros 
šventos, artikulai, Maike. 
Taip mums klumočijo ir 
klebonas per švento Jono 
atlaidus. Ant galo, kam gi 
butų drukavojamos viso
kios kantičkos, kam tos vi
sos brostvos ir visokie atlai
dai, jeigu ne dėl dūšios iš
ganymo?

—Ar žinai, tėve, kokiais 
tikslais visi tie daiktai yra 
daromi?

—Nu, o kokiais gi?
—Pasipelnymo tikslais.
—Maike, aš ant to neso- 

glasnas. Tikėjimą Dievas 
davė žmonėms ne dėl biz
nio, ale dėl dūšios išgany
mo.

—Bet pasakyk, tėve, ko
dėl Dievas negalėjo be tikė
jimo dūšią išganvti? Ir kam 
tas išganymas iš viso yra 
reikalingas? Ar jai gręsia 
koks pavojus, ar nelaimė?

—Vot, vot, Maike. tu ir 
' pats piieisi prie rokundos. 

Dūšios nelaimė yra velnias. 
Šėtonas ant kožno žingsnio 
stato jai pinkles. Taigi nuo 
tų pinklių ir reikalingas iš
ganymas. Ar ne aišku da
bar?

. —Ne, tėve. Visai neaišku.
—Na, tai kokia tavo gal

va, Maike, jeigu tu šitokios 
teisybės negali suprasti?

—Bet čia ne teisybė, o jo
valas.

■—Kodėl jovalas?
—Todėl, kad logikos ta

me nėra.
—O kas ta logika?
—Nuosakumas, tėve.
—Tai kokio tu nuosaku- 

mo nori, po kvarabų? Argi 
tai nėra nuosaku, kad nuo 
piktos dvasios reikia savo 
dūšią vaktuoti?

—Gal butų nuosaku, tė
ve, jeigu nebūtų tokios jė
gos, kuri galėtų velnią su
naikinti. Bet tikėjimas mo
kina, kad Dievas yra visa
galis. Jis galėtų duot sprit- 
ką velniui Į kakta ir užmuš
ti jj ant vietos. Tuomet pa
vojus katalikų dūšioms bu
tų pašalintas ant visados ir 
nereikėtų rūpintis apie jų 
išganymą. Nereikėtų tuo
met nei bažnyčių statyt, nei 
rožančių kalbėt. Tik pagal

vok, tėve, kiek tai butų su
taupyta laiko ir pinigų!

—Ale pasakyk, Maike, iš 
ko tada gyventų kunigai ir 
šventas tėvas?

—Tegul jiems Dievas
duoda.

—Ale kad Dievas kilbasų 
nedaro, Maike. Reikia eit 
pas bučerį. O bučeris už dy
ką neduoda, ba ir jis turi 
kiaulę pirkti. Taigi no ma
dai-, vaike, kas tu esi, katali
kas ar bedievis, be pinigų 
vistiek negali gyventi. Va- 
luk to, Maike, ir kunigams 
reikalingas grašis.

—Taigi galų gale prieina 
prie to, tėve, kad tikėjimas 
vistiek yra biznis. Jis reika
lingas tik tam, kad kunigai 
turėtų iš ko gyventi.

—Tu, Maike, čia nušne
kėjai nelabai gražiai. Ale 
šiandien aš nenoriu su ta
vim daugiau diskusuoti, ba 
mano pypkė užgeso. Aš at
eisiu pas tave kitą sykį ant 
kritikų, tai tu pamatysi, kad 
tu turi mistęiką.

—Gerai, gerai, tėve. Aš 
diskusijas mėgstu ir lauksiu 
tavęs.

NORI IŠVYTI IŠ BERLY
NO VISUS ŽYDUS.

Berlyne dabartiniu laiku 
yra da apie 140,000 žydų, 
bet naciai nori visus juos iš
vyti. Vartojamos šitokios 
priemonės: žydams uždrau
sta pirktis maisto “arijonų” 
krautuvėse ir nevalia eit 
valgyt į “arijonų” restora
nus. Gi žydai krautuvninkai 
ir restoranų savininkai ver
čiami savo uždaryti. Taigi 
varomasi prie to, kad žydai 
negalėtų gaut valgyt Ber
lyne.

KIDNAPERIS McCALL 
PASMERKTAS MIRTI.'
Franklinas McCall, kuris 

Floridoj pagrobė Cashų vai
ką ir nužudęs jį išreikalavo 
iš tėvo $10,000 už vaiko 
“paliuosavimą,” pereitą sa
vaitę buvo nuteistas mirti. 
Jis pats advokato nesamdė, 
todėl teismas buvo jam gy
nėją paskyręs.

IŠLEISTAS IŠ KALĖJI
MO, PAPIOVĖ MERGINĄ

Newport, R. L — Šiomis 
dienomis čia buvo paleistas 
iš kalėjimo tūlas Koschny, 
kuris tuojaus papiovė 33 
metų merginą ir paskui pats 
nusižudė.

ČEKAI RENKA PINIGUS 
GINKLAMS.

Čekoslovakijos žmonės 
pradėjo dėti pinigus gink
lams. Norima sukelti 35 mi- 
lionai dolerių.

Laisvamaniai Ren
giasi Dideliems

Darbams.
Ruošia prakalbų maršrutą 
ir naujų narių vajų. Kolo
nijos prašomos atsisišaukti.

Amerikos Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros 
Draugijos Centro Komite
to tarimu, ateinantį rudenį 
bus skelbiamas naujų narių 
vajus ir tuo pačiu sykiu eis 
visos šalies plotu prakalbų 
maršrutas.

I maršrutą Centro Komi
tetas išleidžia draugijos pir
mininką H. Jagminą. Jisai 
aplankys visas lietuvių ko
lonijas. nuo Chicagos iki 
New Yorko.

Dėl to pageidaujama, 
kad norintieji surengti lais
vamaniškas prakalbas, ne
delsiant atsišauktų žemiau 
paduotu antrašu.

Vajus ir maršrutas prasi
dės su pirma diena rugsėjo 
ir tęsis iki spalio mėnesio 
pabaigos.

Vajininkams skiriama 
atitinkamos dovanos: pini
ginė ir moralė. Daugiausia 
prirašę naujų narių bei su
organizavę bent vieną nau
ją kuopą, apart piniginės 
dovanos, bus apdovanoti 
laisvamanių šilkine vėliava 
bei laisvamanių knygynu.

Šitokias dovanas gaus ir 
kuopos, prirašiusios nema
žiau 100 naujų narių.

Prašom laisvų žmonių im
tis savo kolonijose organi
zuot laisvamanių kuopas 
jau dabar. Tas palengvins 
prakalbų surengimą rudenį 
ir, vajui atėjus, padės į drau
giją daugiau narių prirašyt.

Centro Komitetas yra už
sibrėžęs nuo dabar iki va-1 
jaus pabaigos įrašyti į drau
giją bent 500 naujų narių ir 
įsteigt bent 15 naujų kuopų. 
Gei os valios laisvamanių 
padedami,, užsibrėžtą tikslą 
lengvai pasieksim.

A. Jocius,
Maršruto reng. kom. pirm.
10413 S. Michigan avė.,

Chicago, Ill.

KAIP SAUGOTI SAVO SVEIKATĄ 
VASAROS KARŠČIUOSE.

Odos uždegimas nuo sau
lės spindulių.

Perilgai pirmą kartą pa
sideginus arba padirbėjus 
saulėje, oda labai parausta 
(užsidega), pradeda perš
tėti, paskui gali atsirasti 

pūslelės ir, joms sprogus, 
oda pradeda luptis. Kar
tais net pakyla karštis ii 
atsiranda sunkesnis odos 
uždegimas. Todėl, pajutus 
perštėjimą, reikia odą ištep
ti vazelinu arba nesūdytu 
sviestu. Jei odoje atsiranda 
pūslės, tai patartina dėti 
kompresus iš boro rukšties. 
Angliškai vadinasi: boric 
acid. Jos galima nusipirkti 
už 10 ar 15 centų kiekvienoj 
vaistinėj.

Saulės kaitros trenkimas.

gonis kvėpuoja. Jei ligonis 
nekvėpuoja, veidas pamėly
navęs, tai tuojau daryt dirb
tiną kvėpavimą, kol pradės 
pats kvėpuoti. Žinoma, jei 
po pusės valandos ligonis 
pats nekvėpuoja ir nerodo 
jokių gyvybės ženklų, tai 
jau nėra vilties jį išgelbėti.

Visur yra paprotys perkū
no trenktąjį užkasti drėg- 
non žemėn. Bet labai abejo
tina, ar tas gali kiek pagel
bėti. Visuomet reikia atsi
minti, kad pritrenkto žmo
gaus kūnas turi but liuosas 
nuo bet kokio suveržimo, 
nes kitaip jam bus sunku 
pradėt kvėpuoti. O jeigu jį 
užkasime į žemę ir suspau- 
sime jo krutinę, tai jau tik
rai jam bus galas.

Jei žaibo trenktasis kvė-
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Sveikatos Skyrius
Si skyrių-veda 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJA.

APIE SIFILI. ka su ta mintimi, kad sifjlis-at-

WYOMINGO KLONIO 
LIETUVIŲ ŽINIAI.

Įvyksta didžiulis piknikas. ,
Amerikos Lietuvių Kon

greso Wilkes-Barriu skyrius 
rengia 26 birželio dieną di
delį išvažiavimą į Valley 
View parką, Inkerman, Pa. 
Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis 
iki vėlyvai nakčiai.

Bus daug suvažiavusių vi
suomenės veikėjų ir delega
tų iš plačios Amerikos. Ši 
proga teikia mums galimy
bių gauti kalbėtojų, kurie 
paaiškins Am. Liet. Kongre
so tikslus ir reikšmę. Tarp 
kitų-, kalbės ir d. Michelso- 
nas, “Keleivio” redaktorius 
iš Bostono. Ypač d. Michel- 
sonas yra mainerių labai 
laukiamas, nes jis šioje ko
lonijoje nėra lankęsis jau 
nuo 1917 metų.

Tegul tą dieną visi keliai 
vedą į Valley View parką.

ALK. Wilkes-Barriu 
Skyriaus Komitetas.

ALIEJAUS KOMPANIJOS 
SKUNDŽIA MEKSIKOS 

VALDŽIĄ.
Amerikos ir Anglijos alie

jaus magnatai buvo anškun- 
dę Meksikos teismui Meksi
kos valdžią, kam ji atėmė iš 
jų aliejaus šaltinius, į ku
riuos įos sudėjusios apie 
$400,000,000 kapitalo. Tei-I 
finas nusprendė, kad val
džia turi pilną teisę turtų 
šaltinius nacionalizuoti. To-' 
dėl dabar tie pelnagrobiai i 
kelia naują bylą, skųsda- 
miesi, kad Meksikos vai- 
džia žada mokėti jiems atly
ginimą tiktai procentais nuo 
gaunamų už tą aliejų paja
mų. Toks atlyginimas užsi-Į 
tęsiąs labai ilgai ir nežinia, 
kiek jie galėsią gauti. Jie 
nori, kad jiems butų iš kar
to užmokėta.

Žmogaus kūnas visada 
stengiasi išlaikyti vienodą 
temperatūrą, maždaug 98 
laipsnius. Būdamas karštoje 
atmosferoje, žmogus ima 
smarkiau kvėpuoti ir labiau 
prakaituoti, o prakaitas pa
ima iš kūno daug šilimos ir 
tokiu budu neleidžia pakilti 
karščiui. Bet nevisada ir ne
visi žmonės gali šitaip nuo 
karščio gintis. Dažnai pasi
taiko, kad karštą dieną, il
giau padirbėjęs žmogus pa 
sijunčia blogai: darosi silp
na, trošku, galva svaigsta, 
sunku kvėpuoti, sausa bur
noje, veidas pamėlynuoja, 
širdis pradeda plakti daž
niau, bet silpniau, pakyla 
karštis. Tai yra ženklas, kad 
tas žmogus jau ilgiau nega
li pakęsti tokio karščio. To
kį staigų nuo kaitros susir
gimą vadiname kaitros tren
kimu. Gana dažnai pasitai
ko, kad kaitros trenkimas 
buna toks stiprus, kad žmo
gus netenka sąmonės, pra
sideda mėšlungiai (trauky
mai, tąsymai), iš burnos pa
sirodo kruvinos, putos ir 
žmogus miršta.

. Saulės kaitros trenkimas 
ištinka žmones dažniausia 
karštą dieną, kada prakai
tas labai pamažu garuoja, 
arba prieš audrą, kada oras 
yra pilnas vandens garų, 
tvankus, o žmonės skuba 
pabaigti kokį nors darbą. 
Taip pat dažnai pasitaiko 
bažnyčioje, kada žmonės 
susispaudę krūvoje.

Salėse ir kitokiose susi
rinkimo vietose, kur sueina 
daug žmonių, reikia žiūrėti, 
kad butų atidaryta kuodau 
giausia langų, kad vėjas 
perpūstų ir vėdintų. Vasarą 
reikia dėvėti lengvus dra
bužius.

Jeigu pasitaiko ' kam nuo 
kaitros apsirgti, tai reikia 
ligonį paguldyti pavėsyje: 
jei veidas pamėlynavęs — 
aukštyn galva, jei išbalęs, 
tai žemyn galva. Atsegti 
apykaklę, juosmenį, mote
rims gorsetus ir diržus; 
šlakstyti šaltu vandenių vei
dą ir dėti ant galvos šaltus 
kompresus.' Jei ligonis yra 
sąmoningas, duoti jam gerti 
šalto vandeny su25—30 va
lerijono lašų, arba juodos 
kavos.

Jei ligonis be sąmonės ir 
menkai kvėpuoja, duoti 
jam uostyti amoniako, trin
ti rankas ir kojas. Jei tas 
nepadeda ir ligonis vis men
kiau arba visai nustoja kvė
puoti, • reikia tuojau ligonį 
pražiodinti, įkišus tarp dan
tų kokį pagaliuką, ir palai
kyti liežuvį, kad jis neuž
kristų giliai į gerklę.

Nieko nelaukiant, pada
ryti dirbtiną kvėpavimą.

puoja, bet netekęs sąmonės, 
tai reikia jį apšlakštyti šal
tu vandeniu, vynioti jį į šla
pias paklodes. Žmogui be 
sąmonės negalima duoti 
nieko nei gerti nei valgyti, 
kad nepaspringtų. Jei ligo
nis gali gerti, duoti jam šal
to vandens su valerijono la
šais arba juodos kavos.

Apalpimas.
Žmonės apalpsta daž

niausia ten, kur yra trošku, 
tvankus nešvarus oras, kaip 
bažnyčioje. Žmogus staigiai 
išbąla, netenka sąmonės ir 
krinta vietoje. Apalpusį 
tuojau reikia išnešti oran, 
atsagstyti sagas ir diržus, 
pakelti kojas aukštyn, o gal
vą nuleisti žemyn, veidą ir 
krutinę šlakstyti šaltu van
deniu. Gerai yra duoti uos
tyti amoniako. Kai atgauna 
sąmonę, galima duoti gerti 
šalto vandens ir valerijono 
lašų.

Silpnesni, pavargę, maža- 
kraujai, nėščios moterys ir 
kiti, linkę dažnai alpti, turi 
vengti didelio susispaudimo 
minioje, susirinkime turi 
stovėti arti lango ar durų.

Kraujo bėgimas iš nosies.
Kraujo bėgimas iš nosies 

vasarą pasitaiko dažniau 
negu žiemą. Dažniausia pa
sitaiko jauniems žmonėms, 
turintiems silpną nosies 
gleivinę, arba dažnai krapš
tantiems nosį. Kraujas pra
deda bėgti iš nosies labiau 
sušilus, darbą dirbant arba 
valgant.

Jei dažnai ir nemaža 
kraujo išbėga iš nosies tai 
toks žmogus gali susirgti 
mažakraujyste ir galvos 
skaudėjimais. Kad kraujo 
bėgimą iš nosies butų gali
ma sustabdyti, reikia atsi
sėsti vėsioje vietoje, užries
ti viršun galvą ir kvėpuoti 
pro nosį. Atsegti apykaklę 
ir dėti ant nosies ir kaktos 
ledą arba šaltą kompresą.

Jei po kiek laiko kraujas 
nenustoja bėgęs, reikia tą 
nosies pusę užspausti. Su
stabdžius kraujo bėgimą, 
negalima tuojaus šnirpšti 
nosies, nes ir vėl gali trukti 
kraujas. Galima tik atsar
giai nusiprausti veidą, dar 
geriau nusišluostyti šlapiu 
rankšluosčiu. Gydytojas.

Rašo Dr. A. Yuška.

Sifilis yra užkrečiama lytinė 
liga, kurios požymiai buna spuo 
gai, skauduliai, išbėrimai ir vo 
lys ne tiktai ant odos pavir
šiaus, bet viso kūno vidurinių 
organų audiniuose. Nors sifilio 
liga žmonija sirgdavo per am
žius, bet jos perai buvo surasti 
palyginti visai nesenai. Vos tik 
1905 metais daktarai Schaudin 
ir Hoffmann, betyrinėdami si
filiu sergančių žmonių votyse 
esančius pulius, pastebėjo ma
žus, laibus, vingiuotus lyg kir
minėlius, tai yra sifilio parazi 
tus arba bakterijas, ir visuome
nei apie savo atradimą pranešė. 
Kelis metus vėliau, tai yra 1911 
metais, daktaras Noguchi su
rado tuos parazitus sifiliu su
sirgusių ligonių smegenyse. Da
bartiniu laiku visi daktarai žino 
ir suranda sifilio parazitus pas 
kiekvieną sifiliu sergantį ligo 
nį. Jei ligonis ant odos arba glei
vinės neturi voties, tad chemiš
kai išegzaminuotas kraujas pa
rodo gydytojui ligą. Labai įsise- 
nėjusio sifilio suradimui reika
linga egzaminuoti nugarkaulio 
skystimas.

Literatūroje pirmas sifilio li
gos aprašymas pasirodė 1530 
metais, Fracatorius’o poezijoj, 

; kurioje buvo aprašyta sergan. 
čio piemens liga. Piemens var
das buvo Syphilus — tad nuo 
to laiko liga liko pavadinta Sy
philis. Bet kiti mokslininkai 
mano, kad vardas syphilis yra 
pasidaręs iš dviejų graikiškų 
žodžių "sin” ir “philos.” “Sin” 
reiškia vieningai arba draugiš
kai ir “philos” reiškia mylėti. 
Taigi, syphilis reikštų draugiš- 

j ko mylėjimosi ligą.
Europoje sifilio liga kad, ir 

sirgdavo, bet nebuvo apie ją ra
šomą iki po pirmos Kolumbo 
kelionės 1493 metais, kada; jis 
sugrįžo iš Haiti Salų į Europą. 
Manoma, kad Kolumbo saukė 
leiviai parvažiavo sifiliu užsi
krėtę ir užkrėtė europiečius. 
Nes pabaigoje penkiolikto šimt
mečio sifilio epidemija išsiplė
tojo po visas pasaulio šalis ir 
susirgę ligoniai tais laikais 
daug sunkiau sirgdavo, negu 
dabar.

Daugumas gydytojų nesutin-

sirado penkioliktame šimtme
tyje; jie mano, kad sifilis yra 
tiek senas, kad jo pradžios nie
kas nežino, nes senovės lieka
nose ir iškastuose žmonių kau
luose surandami sifilio ženklai. 
Yra ir kitokių įrodymų, kad ši 
liga siaučia nuo senų laikų.

Kaip užsikrečiama. Sifilio sir
gimo požymiai turi tris skirtin
gus laipsnius: tai yra - 'pirmą, 
antrą ir tretį laipsnį. Nors vi
suose laipsniuose liga yra pavo
jinga, limpanti, bet pirmas ir 
antras yra pavojingiausi. Dėl 
to sifiliu lengvai gali užsikrėsti 
visokio amžiaus sveiki žmonės, 
jauni ir seni, maži ir dideli, be 
skirtumo lyties, jei tik sužiniai 
ar nesužiniai paliečia sifiliu 
sengančio votį (ulcer). Apie 70 
nuošimčių užsikrečia per lytiš
kus susinėsimus. Beveik pusė 
užsikrėtusių sifiliu buna visai 
nekalti, nes jie nežinojo tos li
gos pavojingumo, o jei žinojo, 
tai pasitikėjo savo draugais, 
kad jie yra sveiki. Tose šalyse, 
kur yra įsigyvenęs bučiavimosi 
paprotys, sifilis užima antrą 
vietą, — t^n didelis nuošimtis 
užsikrečia nuo lupų arba liežu
vio. Krafft-Ebbing sako, kad' is 
3,450 ligonių 51 turėjo > Votis' 
(šankerius) ant lupų. Motinų 
pienas buna nuodų nešbterštas, 
bet jei ant krūties yra spuogas,- 
tai gali užkrėsti kūdikį. Taip 
pat kūdikis gali užkrėsti sifiliu 
savo auklę ir penėtoją. Daug; 
gydytojų užsikrėsdavo ęgzad 
minuodami ligonius; bet nuo jė 
laiko, kada sifilio parazitai liko 
surasti, tai su pagalba pirštinių 
gydytojams buna lengviau apsi- 
saugotL nuo užsikrėtimo. Dr. 
Fourbięr sako, kad jis gydęs 3Q" 
daktarų, užsikrėtusių- rankas. Iš 
jų 20 buvo vidurinių ligų gydyt 
tojai, 4 patarnautojai prie gįmy 
dymų, 3 akušerės ir 3 medici
nos studentai.

Ligoninių darbininkės gali 
užsikrėsti bečiupinėdamos sifi
liu sergančių drabužius.

Kur žmonių daug pereini' 
viešose vietose, galima užsikrė
sti sifiliu. Geriamieji puodeliai, 
cigarai, durų rankenos, klėrn- 
kos ir kiti įrankiai gali būti'si
filio nuodų suteršti. •

(Bus daugiau)

NERIMAUJA IR LENKIJOS VOKIEČIAI

Perkūnui žmogų pritrenkus.
Perkūnas kartais žmogų 

visai užmuša, o kartais tik 
pritrenkia. Pritrenktas gali 
išrodyt irgi kaip negyvas, 
bet jį galima atgaivinti, jei
gu tuojaus pagalbą suteikti. 
Iškart reikia atsagstyti sa
gas ir diržus. Žiūrėti, ar Ii

.DAINA SAULEI.
Lengva tau, saulyte, 
leistis ir tekėti.
Ir ramiai j viską 
ir aukštai žiūrėti.

Nieks tavęs nespaudžia, 
niekas nekankina;
Nematai tu visko, 

•kas mane naikina.
Tu ramiai sau žiuri 
j šią žemę menką. 
Kur tavo šviesybė 
ne visiems patenka.

Kodėl nenušvinti 
tamsiam kalinyj;
Kodėl nepašildai

■ varguolių širdy V
Prisiuntė F. Milžinskas.

Po Čekoslovakijos, Lenkija.
Varšuva. Visa lenkų spau- j 

da, išskyrus “Gazeta Pols
ka” ir “Kurier Poranny,” 
deda aliarmuojančių žinių 
apie kilusį Lenkijos Silezi
joj, Pamarės ir Poznanės 
vaivadijose vokiečių sąjūdį, 
ir jų laikraščių nusistatymo 
pakeitimą Lenkijos atžvil
giu. Kiekvieną šventadienį 
vokiečiai suruošta po keliąs- 
dešimts' susirinkimų, kurių 
metu metami Šukiai: “Vie- 

j na tauta, viena valstybė, 
viena vadovybė.”

I iVokiečių spaudoj visadoš 
jau pabrėžiamas “korido
riaus” klausimas, kad tuo 
tarpu anksčiau apie tai bū
davo nutylima.

“Kurier Warszawski” iš 
Berlyno praneša, kad jau ii 
Vokietijos spaudoje prasi 
dedąs persilaužimas Lenki
jos atžvilgiu. Lenkijos vo
kiečių spaudos balsai ran
da platų atgarsį Vokietijos 
laikraščiuose. Korespon
dentas patyręs, kad hitleri
ninkų partijos veiksniai iš
leido specialų spaudai ap
linkraštį, kuriame sakoma, 
kad Lenkija ųesilaikanti 
1937 m. lapkričio 5 d. mažu
mų deklaracijos.

Berlyno “Deutsche Allge- 
meine Ztg.” pasirodė du 
straipsniai prieš Lenkiją, 
kuriai prikiša vokiečių ma
žumos persekiojimus. Pana
šiai prieš Lenkiją rašo Ge

ringo “National Ztg.” ir; 
“Berliner Tageblatt,” jau 
nekalbant apie Vokietijos 
provincijos laikraščius.

Ši akcija tuo įdomi, kad 
ji pradėta lygiagrečiai vary
ti su vokiečių zudetų byla ir 
kad Lenkijoj, po Čekoslo
vakijos, gyvena daugiausia 
vokiečių.

Šie sumetimai daug kelia 
rūpesčių lenkams, juo la
biau, kad Hitleris, nors ir 
kelis . sykius buvo padaręs 
pareiškimus dėl Vokietijos 
Lenkijos santykių, — nie
kad nepareiškė, jog Lenki
jos atžvilgiu išsižada savo 
revizionistinių planų. Prie
šingai. Tuojau po Austrijos 
anšliuso Hitleris pastebėjo, 
jog jis esąs pasirengęs pri
pažinti Lenkijai priėjimą 
prie juros, tačiau su širdgė
la. nes tas kelias einąs per 
vokiečių teritoriją. Tas jo 
pareiškimas apie “vokiečių 
teritoriją” lenkų žlnilų agen
tūros “PAT’o” buvo išbrau-, 
ktas ir spaudai nepaduotas( 

k i . 'Lenkų opozicinė spauda 
tvirtina, kad po Čekoslova
kijos, ateisianti Lenkijos 
eilė. Dabar prasidėję tos ak
cijos parengiamieji darbai.

SENBERNIAI NEGALĖS 
BUT MIESTŲ MAJORAIS

Italijoj išleistas įstaty
mas, kad nevedę vyrai ne
gali . but renkami miesjiį 
majorais. " * -
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Įvairios Žinios.
LIETUVA ir LENKIJA JAU SUSITARĖ 
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Tarp Kauno ir Vilniaus 
vaikščios ekspresas.

Lietuvos Lenkijos gele
žinkelių konferencija jau 
pasibaigė ir sutartis pasira- i 
syta. ., . . !Derybos, prasidėiustos | 
Varšuvoje, balandžio 29 d., i 
užtruko apie keturias savai- j 
tęs.

Gegužės 26 d. Lietuvos 
delegacija iš Varšuvos su
grįžo į Kauną per Vievi. Tai 
pirma Lietuvos oficialių 
žmonių kelionė per admini
stracijos liniją.

Delegacija grįžus pei 
Vievį todėl, kad norėjus pa
tikrinti kelią, ypač bėgių 
sujungimus tarp Lentvaravo 
ir .Vievio.

Kai del pačių derybų, tai 
jos nors ir pasibaigusios 
sklandžiai, tačiau ne be to, 
kad nebūt atsiradę klau-i- 
mų, del kurių kilę ir plates
nių diskusijų.

Pirmiausia, tai lenkų de
legacija pareiškusi norą, 
kad derybos butų platesniu 
mastu vedamos, kad jos 
apimtų sauskelius ir oro su
sisiekimo priemones, tačiau 
musų delegacija su tuo ne
sutikus; del to derėtasi tik 
dej susisiekimo geležinke
liais. Bet ir geležinkelių su
sisiekimą lenkų delegacija 
pasiūlius išplėsti, būtent, 
atidaryti tris susisiekimo li
nijas plačiųjų geležinkelių, 
tačiau ir nuo šio lenkų dele
gacijos pasiūlymo buvę at
sisakyta.

Susitarta geležinkelių su
sisiekimą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos atidaryti tik per 
Vieyio — Lenktvaravo sto
tis.

A(Iat,.yi^ąs, ketuijįąš,. g.glė; 
žinkelių susisiekimo linijas 
taip greit negalima nė sutai
syti, tai reikia nemaža laiko 
ir darbo.

Pagal pagrindinę pasira
šytą geležinkelių susisieki
mo1 sutartį, traukinių pasi
keitimas įvyks Lentvaravo 
stotyje net ligi 1940 metų 
gegužės 15 d. Tai yra visi 
traukiniai iš Lietuvos pu ės 
eis į Lentvaravo stati, o iš 
Lenkijos pusės traukiniai 
ateis irgi iki Lentvaravo sto

ties, kuri yra 17 km. nuo ad
ministracinės linijos.

Kadangi yra susitarta 
traukiniais pasikeisti Lent
varavo stotyje, tai lenkai 
skubos keliu“ pradėjo dide
lius stoties remonto darbus: 
dirbą per 150 darbininkų 
dviem pamainom.

Lentvaravo stoty lenkai 
turi įrengti butus musų ge
ležinkelių brigadoms, kai 
jos ten nuvyks traukiniais 
pasikeisti. Čia turi būti įren
gtos nakvojimo butai, valgy
klos, prausyklos etc. Tai 
lenkai ir skuba.

Pasirašytoji pagrindinė 
sutartis turinti 44 paragra
fus, o Lentvaravo sutartis 
28 paragrafus. Ratifikacijos 
dokumentais bus pasikeista 
Kaune. Ratifikacijos doku
mentais pasikeitus, pirmo 
ateinančio menesio pirmą 
dieną . turi but paleistas 
traukinys per admin, liniją. 
Kadangi yra numatoma 
ratifikacijos dokumentais 
pasikeisti birželio mėn., tai 
traukinių susisiekimas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos prasi
dės nuo liepos 1 d.

KINAI VOKIEČIŲ KARI
NINKŲ NE1ŠLEISIĄ.

Anglų laikraščiai; rašo, 
kad šiuo metu Kinijoj esą 
net apie 40 vokiečių kari
ninkų patarėjų. Šiomis die
nomis Vokietijos ambasa
dorius Kinijoj pareiškė, 
kad Berlynas visus tuos ka
rininkus atšaukiąs ir Vokie
tija nepardavinėsianti Kini
jai karo medžiagos.

Tačiau kiniečių militari- 
niuose sluoksniuose mano
ma, kad jie vokiečių kari
ninkų paleisti negalėsią, 
nes tie galėtų japonams iš
duoti militarines kinų pas
laptis.

MOKYTOJŲ YRA 
PERDAUG.

Bostono mokytojų kole
giją šįmet baigė da 279 mo
kytojai. Per diplomų dalini
mo ceremonijas buvo daug 
kalbų ir beveik visi kalbėto
jai pažymėjo, kad mokyto
jų profesija per daug jau 
perpildyta ir visi mokytojai 
negali tikėtis gauti darbo.

AMERIKOS ALIEJUS 
PADEDA JAPONIJAI 

KARIAUTI.
Bostone kalbėjo Upton1 

Close, rašytojas ir Tolimų
jų Rytų žinovas. Jis pasakė 
štai ką: “Keli mėnesiai at
gal japonų karo laivynas 
buvo pristigęs aliejaus ir iš-1 
rodė, kad jos karas prieš 
Kiniją turės sustot. Bet ja
ponams atėjo į pagalbą A- 
merikos aliejaus kompani
jos su Valstybės Departa
mento palaiminimu. Ir ja
ponų puolimas sustiprėjo.” ■

Aliejus reiškia netik te
palą mašinoms, bet taip pat 
ir kurą motorams. Tas ku
ras reikalingas lygiai jūrių 
laivams kaip ir oro lėktu
vams, kurie dabar naikina | 
Kinijos miestus. Close sako,' 
kad pristigus Japonijai ku-' 
ro, jos agentai kreipėsi j I 
vieną didelę Amerikos alie-1 
jaus kompaniją Pacifiko 
pakrašty, prašydami par- j 
duoti jiems kelis šimtus tan-j 
kų (laivų) aliejaus. Kom- Į 
panija turėjusi tiek padoru
mo, kad užklaususi Valsty
bės Departamento, ar gali
ma tolų užsakymą iš japo-į 
nu priimti. Departamentas . 
pataręs parduoti. O dabar. 
tas pats VaTstybės Dejiarta-j 
mentas puųte’stuoja, . kam ■ 
japonai, prisipylę or-j 
laivius Amerikos gazolino, 
sprogdina'Kinijos mieštus. -

NEPAPARSTAI BLOGA 
JAPONŲ FINANSINĖ. 

PADĖTIS.
Nors japonai smarkiai 

spaudžia kinus ir užima jų 
miestus, tačiau jų padėtis 
negerėja, o ka? sykis darosi 
vis sunkesnė, nes pinigų ne 
turi. Tuq tarpu gi karas ne
sibaigia ir išlaidoms galo 
nesimato.

Japonų finansai katastro
fiškoje padėty. Pav., japo
nai jau nemokėjo savo ka
reiviams algų nuo vasario 
mėnesio, kas kareivius la
bai erziną. ,

IŠTRUMPOS ŽINUTĖS 
LIETUVOS.

Pavenčiuose, ties Kuršė
nais, prie antrojo cukraus 
fabriko statoma įmonė ga
baliniam cukrui gaminti. 
Iki šiol cukraus fabrikai 
gamino tiktai smulkųjį cu
krų, o gabalinis cukrus bu
vo įvežamas iš užsienių. Ga
balinio cukraus gamyba 
prasidės jau šį rudenį.

■RSM

Vaizdas iš Automobilių Lenktynių. I PAJIEŠKOJIMAI
Paįiešl'au dia”go STASIO ■ FFRA- 

VIčIAUS, paeina iš Kauno apskr., 
Seredžiaus parap., Peštvėnu kaimo. 
Atvažiavo Amerikon prieš cŲdijį ka
rų ir nežinom kur jis gyvena. Prašo
me jį patį atsišaukti, nes turim svar
bų reitalii. Kurie žinot kur jis ran
dasi, malonėkit prisiųst jo adresų, 
b sim didelei dėkingi. (5)

B. J. Shiml us
. P. O. Box 91, Barre Plains, Mass. I

--------- ---------- -—. ■,
Pajieškau pusseserė- PRANCIŠ

KOS KALNAITYTĖS paeina iš Šim
kaičių kaimo, Šimkaičių valsčiaus, 
Raseinių apskričio. Girdė'au kai gy
vena Amerikoje, turiu svarbų reika
lą. Malone- atsmaukti ji pati, arba 
kurie žinote kur ji gyvena, prašau pa
rašyt jes adresų, busiu dėkinga. (7)

I Roza’ija Dubinskaitė-Vineikietiė, 
20C1 Gates avenue, -Brooklyn, N. Y.

Pajieškau POVYLO NIUTAUTO. 
K’les iš Šiaulių apskričio, Tryškių 
miestelio. Jis pat-, arba kas anie jį 
žino, malonės atsiliepti šiuo adresu:

Feli’ sas Brazas (b) į
873 — 2-nd st.. So. Boston, Mass, j

Aš Leonas 
nes 
čiu
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Kcinis paj:eška»i giini-j 
Paulio ir Antano YĄKSTAVI-; 
dėl Lotinos reikalų.

Louis Keinis,
Ainslie st., Brooklyn,

APSIVEDIMAI.

(G:
N. Y. ;

Pajieškau laisvos moteriškės apsi-l 
vedimui, mylinčios švarų gyvenimą,! 
< sn nevedę , 48 metų, gaunu iš val-į 
džios $50 j menesį, turiu savo namą,; 
esu laisvų pažiūrų ir myliu muaikų.1 
Platesniai paaiškinsiu laišku.

.L A. Me1-o , •(.(,))
8 Hazel street, Bangor, Me. •• _____________________ ______ ' .___ > I
Jauna našle jieško vaikino ar n£š-| 

lio ansivedimui, nuo 27 lig 35 metų.! 
Atsišaukdami apnašykit apie save} 
plačiai. A dresuok it sekančiai: (:7)|

E. B. L., 253 Broadway,
So.- Boston, Mabs. . ♦

’ ‘ - car goes into fatal spin, top; driver near death as car U wheeled away

Ties flammondu, Ind., anądien buvo greitųjų automobilių lenktynės. Viršutinė'šio pa
veikslėlio dalis parodo, kaip Mendenhall’o automobilis virsta ragožium, keldamas debesį 
dulkių. Gi apatinė paveikslėlio dalis parodo darbininkus stumiant jo automobilį iš lenk
tynių kelio į šalį. Pats Mendenhall matyt nusvyręs iš automobiliams galva žemyn. Auto
mobiliui virstant, jis nusilaužė sprandą ii' tuoj mirė. Tie reisiniai automobiliai šauna po 
250 mylių į. valandą.

Jieškau darbo ant Farmos.i
Esu singelis, 17 pietų, moku. vi-ų! 

farmų darbų, šabu valdyt visokias! 
mašinas ir traktorių. 20 metų tų dąr^į 
bą dirbu ir turiu gerų patyrimų. Kami 

I reikalingas toks darbininkas rašykitį 
I šiuo adresu. Thomas IsgaU • <7 >■

'872 ’Winchester avė.,
New Haven, Conn.

RADO NUSKENDUSI 
AUTOMOBILI SU 

MERGINA.

Lietuvos Aero Kliubas 
pradėjo įvairiose vietose 
ruošti aviacijos dienas.

Lawrence, Mass.—Perei- Pirmoji aviacijos diena bu
tą nedėldienį policija čia iš- Į.vo suruošta Jurbarke gegu- 
kėlė iš kanalo automobilį,' žės mėn. 26 d. antroji bus 
1.... ;----- Virbaly birželio mėn. 12 d.,'o prigėrusią

ii Ztg.” ii 
‘hlatt,” jau 
i Vokietijų 
Paščius.

įdomi, kad 
’Tėčiai van- 
dėtų byla it 
po Cekoslo- 

daugiausia 

daug kelia 
ns, juo la
ris, nors ii 
vo padaru 
I Vokietijų 
du. -» nir į 
jog Lenki- 

sižada san Į 
lanų, Prie i 
o Austrija Į 

pastebėją t 
rengęs pi 
i priėjimi 
i su širdgė-

einąs pd j 
ą. ’ Tas jo [ 

“vokitffi į 
žiniij ageir 
tvo išbrao- ' 
epaduote' i. 
lė spaudi į 
Čekoslova i 
- Lenkiją 
ėję tušai' , 
ji darbai

IEGAL£S 
AJ0RA15 
is įstaty- j 
vyrai ’ 

d mH

Roosevelto Sūnūs Su Žmona.

Anne Lindsav Clark and John Koosevalt
Pereitą sąvaitę apsivedė jaunesnysis prezidento sūnūs. 
John Ropseveltas, su p-le Ona Lindsay Clark iš Nahanto, 

I Mass; čia ir vestuvės įvyko, į kurias ir pats prezidentas 
atvyko. Iš Bostono tūkstančiai smalsuolių buvo nuvykę į 
Nahanlą pažiūrėti iškilmių.

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Lais

vamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 2 kp. susirinki
mas įvyks penktadienį, bir
želio 24, 7:30 vakare, Drau
gijų Svetainėje, 4097 Por
ter st. Visi nariai malonėki
te dalyvauti. Taipgi kvie
čiame visus Detroito, laisva
manius atsilankyti ir prisi
dėti prie musų kuopos.

Valdyba.

kuriame 
merginą.

KANADOJ UŽSIDARO 
POPIEROS DIRBTUVĖ.
Hawkesbury, Ont. — In

ternational Paper Co. čia 
uždarė savo, popieros dirb
tuvę iki 4 lię-pps. Nesą užsa
kymų.

Niagara Falls, N. Y.—Pe- 
leitą sąvaitę čia mirė italų 
Palazzų 18 mėnesių mergai
tė, kuri išmiegojo nepabu- 
dus 50 parų.

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Kongre

so Skyriaus Žiniai.
Šiuomi pranešu, kad se

kanti Skyriaus Konferenci
ja įvyks 23 liepos, 7 :30 vai.1 
vakare, Lietuvių Salėj. Bir
želio mėnesy konferencijos 
nelaikėme. Prašome visų 
draugijų atstovų tai įsidė
mėti ir dalyvauti 23 liepos 
konferencijoj.

J. Overaitis, seki’.

Reikalingas Darbininkas
Ant ūkės, kuris gali dirbt papras

tus ūkės darbus ir karves.melžti; 
mokestis vasarų $20.00 į mėnesį ir 1 
tikrai geras užlaikymas. Geram dar- I 
bininkui visada darbas, gali būti kad 
ir pusamžis. K. J. CZEPAITIS (6

R. F. D. 4, Montrose, Pa.

Netoli nuo Philadelphijos ■ 
ir nuo Camden, N. J.

Turiu labai gražių vietų vakariu 
joms; šviežaus< sviesto, kiaušinių, pje-I 
no ir daržovių, viskas iš mario far-f 

I irios. Kurie per vasarų arba tik antį 
kelių sąvaičių norit vakacijoš; aš užj 
tikrinu švarų ir jaukų užlaikymų! 

i Dėl platesnių informacijų klauskit! i
NELLIE (.AVENAS (8)į

Box 24b, Slack Horse Pike, ;
Williamstown, N.. J: 1

120 akerių Ūkis
Oceana kountėj, Michigan, arti 

miesto, geri budinkai ir gera žemė. 
Turime parduot už $1200; priežastis 
—vyras mirė. (Tikra verte $3,500.) 
Reikia jnešt tik $700. (.)

. „ . . MRS. OSBORN, HART, MICH,
kongresas buvo Rygoje, an- Į----------- - - : - I
tras Taline. . i ~

Birželio mėn. 9—-12 d. 
Kaune įvyko trečiasis Balti
jos valstybių bibliotekinin- j 
kų kongresas. Pirmas toks i

Lietuvos universiteto cho
ras didelius pasisekimu 

'koncertavo Čekoslovakijoje.
Tsb.

PUIKI FARMA.
Farnla, 48 akeriai žemės, su gražiu 

pušynu, laukai apsėti, 18 gaĮvijiJ, 2 
arkliai, visi įrankiai prie farmos, 
miesto vanduo, elektriką stuboje ir 
barnčje, arti dirbtuvių, gera proga, 
parduodu pigiai. Turiu dvi farmas, 
noriu vienų parduot. (t>)

Vaclovas Kavaliauskas, 
Nashua street, Shirley, Mass.

Puiki Vieta Vakacijoms.
Kurie jic&kotc vietos vakacijoms 

arba esat silpnos sveikatos, reikalau
jat tyro oro ir gero maisto, tai va
žiuokit pas K. Yaugenj ant farmos. 
Vieta labai graži, namas 22-jų kam
barių ant kalno, sodnai ir pušynai 
aplinkui, šaltinis teka per vidurį far
mos, lietuviška pirtis. Valgyti galima 
kų tik kas nori, kaina visiems priei
nama. Jeigu ka : nori daugiau infor
macijų, klauskite laišku. , (7)

KAZIMIERA YAUGA, 
Old Town Farm, Harvard, Maas.

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 .

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

i

čia yra. parodytas (dešinėj) kidnaperis Franklin McCall, 
kuriš paVogė Floridoj turtuolių Cash’ų vaiką, nužudė jį ir 
paskui išreikalavo iš tėvo $10,000, žadėdamas vaiką 
“grąžinti.” Vaikas vėliau buvo rastas negyvas ir McCall 
sugautas. Jis Inoj prisipažino, kaltas ir jau nuteistas mirt.

Sheriff D. C. Coleman Franklin McCall

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gjuiudčs, Kurios Pa- j 
naikina Zilimų, Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų i 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- ' 
ka arba plciskanuoja plaukai. Jos ‘ 
»ti taiso žilus plaukus koki bu- i 
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai ( 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., 

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

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR RON KŪTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS,

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tei. SOUth Boston 2271.

,-------------------------------------------------------
I SVARBUS ATSITIKIMAI
į ĮVYKSTA KASDIEN ,

TODĖL ŠIANDIEN ‘‘NAUJIENAS”
• REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausj 
ir seniausį dienraštį “NAUJJENAS.” -

| Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas

I dedasi plačiam pasauly-,- KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

t Už Chicagos “NAUJIENOS” metams ' kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenurriarptoriai 
dar gą,una puikių dovanų. Vieną nuftlėrį pa- 
žigpejijnūi galite gauti VEI/gftA^ /

i ‘‘NAUJIENOS"
j 1739 SO. riALSTED 4-^ ^GHTtAGO, ILL.



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SOL-BOSTON No. 25. Birželio 22 d., lg38jĮi.

KAS MUMS RAŠOMA.
KANADOS LIETUVIAI, j

Septyniolika metų prabė- j 
go kaip aš esu apleidęs Ka
nadą. Po pasaulinio karo 
darbams mažėjant, lietuviai 
bėgo iš Kanados, ir atrodė, 
kad mūsiškių tenai neliks, 
jei bent tik tie, ką turi ne
mažas nuosavybes, i'armas. 
Gi dabar pasirodo visai kas 
kita. Senas mano draugas iš 
Montrealo rašo, kad Mont- 
reale skaitoma 4,800 lietu
vių, kurių tarpe esą apie 200 
verslininkų profesionalų. 
Panašiai esą ir kituose Ka
nados didmiesčiuose, kur 
po karo lietuviai buvo visai 
išnykę. Taip pat žymiai pa
didėjo ir lietuvių farmerių 
skaičius.

Kitas draugas, kuris Ka
nadą yra apkeliavęs nuo 
Atlantiko iki Paeifiko, ra
šo: “Kanada didelė, graži, 
turtinga ir gera, tu apleidai 
ją jos nepažinęs.”

Taip draugai rašo priva
čiuose laiškuose. Bet kodėl 
tie seni kanadiečiai nepara
šo kiek plačiau Į spaudą? 
Butų Įdomu ir naudinga pa
siskaityti nevien mums, “pa
bėgėliams,” bet ir kitiems.

Toronto mieste eina sa
vaitinis laikraštis “Liau
dies Balsas.” Draugas man 
prisiuntė keliatą jo nume
rių. Peržiurėjau visus aty- 
džiai; bet kiek geresnių, 
originalių raštų nėra. Vie
name numery radau: “Ku
nigai kalendravoja,” bet ir 
tas skolintas iš “Lietuvos 
Žinių.” Visas laikraštis už
pildytas daugiau agitacija, 
negu informacija.

Žiuri j toki laikrašti ir 
mąstai: Ta be saiko agitaci
ja, tie šauksmai per visus 
laikraščio puslapius, tų pa
čių dalykų kartojimas net 
ir galvojantį žmogų gali pa
versti Į bukaproti.

Laikraščio technika be 
skonio ir saiko. “Kaip Eina 
Vajus,” “Udarninkai” ir ki
ti antgalviai sustatyti taip 
stambiom, juodom raidėm, 
kad stambiau nebūtų gali
ma nei pasaulinę revoliuci
ją pranešti. Pasibaigus va
jui, daugiausia pasižymėju
sių “udarninkų” paveikslai 
patalpinti pirmam puslapy, 
paveikslams nesigailėta juo
dytos. Viršum paveikslų di
delėm raidėm skaitau: “Ir 
Meksikoj prasideda sukili
mas; kova eina net keliuose 
miestuose.’” Maniau, kad 
die paveikslai Meksikbš’re- 
‘voliucijos vadų; bet kuo

met perskaičiau apačioj pa
aiškinimą, pamačiau, kad 
“Liaudies Balso” vajinin- 
kai, būtent —“udarninkai.” 
(Žiūrėk 1938 m. 3 vasario 
laidą.)

Skelbimu labai maža. Ma
tot, laikraštis sunkiai ver
čiasi. Todėl tenka imtis vi
sokių priemonių: kad palai
kius gyvybę, skelbti užsi
mokėjusių p r e n u m e ratą
vardus, prašyt aukų ir tt.

K. Rugienius.
------------- I

DETROIT, MICH.
Kaip pasibaigė senbernio 

vestuves.
Vienas senbernis pas mus 

turėjo susitaupęs pinigu, 
nusipirko automobilį ir už
simanė pačios. Susirado ka
žin kokia geltonplaukę, pra-j 
dėjo vadžiotis po “beer gar- 
denus” ir bučiuotis. Įsimy
lėjo ir sutarė vesti. Išsiėmė < 
laisni ir davė merginai kelis 
šimtus dolerių, kad užsisa
kytų rakandus, kokie jai 
patinka.

Rytojaus dieną jaunikis 
eina pas savo mylimąją, bet 
mergos jau neranda. Nėra 
nei mergos, nei pinigų, nei 
rakandu. Kur ji dingo, nie
kas nežino. Nežinia dagi, 
kas ji buvo per viena: mo
teris ar mergina.

Tai buvo balandžio mė
nesy. Atėjo gegužės mė
nuo, ir musų senbernis susi
rado kitą mylimą — su 
dviem vaikais. Ji moka ir 
automobili “draivyt.” Taigi 

, senas musų kavalierius ir 
vėl pradėjo “ženytis.” Mo

zeris parsivežė senį pas sa- 
įve namo, pamylėjo gerai ir 
į paprašė, kad jis perrašytų 
Isavo automobilį ant jos var
do, ką šis ir padarė. Bet kai 
išsipagiriojo, apsižiūrėjo, 
kad nėra nei mylimos, nei 
automobiliaus. Pranešė po
licijai, kad jo mašiną kažin 
kas pavogė. Policija saugo
jo 3 dienas ir tą automobilį 
sugavo. Bet moteris parodo, 
kad automobilius aprašytas 
ant jos. Sako, aš nupirkau 
iš jo ir pinigus užmokėjau.

Policija ateina pas sen
bernį ir sako, ką tu čia mus 
apgaudinėji: pats automo
bilį pardavei, o sakai, kad 
pavogė. Užmokėk $50 pa
baudos.

Senbernis užmokėjo poli
cijai $50, ir tuo pasibaigė 
“vestuvės.”

Detrojaus Berniukas.

išeitie Barker

Nors geltonplaukės moterys yra daugiau pagarsėjusio^, 
bęt juodaplaukės yra gražesnės, čia parodyta juodaplau
kė Betty BarkeY, kurią Northern Teacher’o College iŠ 
Aberdeen, S. D., pripažino esant gražiausia mergina.

štai kaip gražiai išrodo 4 Keys’ų dukterys, kurios gimė visos kartu, šiomis dienomis jos 
visos keturios pabaigė Baldr Universitetą-Oklahomos valstijoj. Jos gyvena Hollis mieste
ly, Oklhhomoj, ir vadinasi, skaitant iš kairės į dešinę: Mona, Mary, Leota ir Roberta.

dėl lss. 19 kuopos santykių 
SU SKLOKININKAIS.

BROOKLYN, N. Y.
Skaitydamas “Keleivį” 

jau kelis kartus pastebėjau 
Vytauto Katiliaus parašytų 
žinių iš musų “respublikos.”, 
Jis trumpai ir aiškiai nu
šviečia dalykus. “Keleivio” 
23-čiame numery jis užsi
minė da apie Lietuvių So
cialistų Sąjungos praeitį ii 
apie LSS. 19 kuopos dabar
tį, būtent, apie jos santikius 
su sklokininkais ir apie Stil- 
sono reikalus.

Man rodos, kad šituos da
lykus reikėtų pagvildenti 
truputį plačiau. Reikėtų pa
sakyti štai kas: tais laikais, 
kai Pruseika užsimanė lik
viduoti Skloką ir grįžti at
gal į Komunistų Partiją, 
daugelis sklokininkų tam 
pasipriešino ir kvietė talkon 
socialistus, kad padėtų 
jiems atsilaikyti prieš “bim- 
binius” ir Pruseika. Skloki- 
ninkai žadėjo už tai gerų 
koncesijų socialistams. Ir iš 
LSS. 19 kuopos tūli draugai 
prisirašė prie sklokininkų, 
kad padėjus jiems ginti sa
vo nepriklausomybę. Bet 
“mūšį” laimėjus, LSS. 19 
kuopa gavo koncesijomis 
iš sklokininkų tik vieną na
rį. Tai buvo nekoks atlygi- 
rųmas.

Šįmet šita vienybė pasi
darė vaisingesnė ir prie 
LSS. 19 kuopos prisirašė 
daugiau narių. Kai kurie 
musų draugai džiaugėsi, 
kad Įkųopja^. padidėjo ir pla
čiau ,bus galitoa'Tšvystyt sa
vo veiklą. Bet dabar pasiro
do, kad tie nauji nariai at
ėjo ne socialistams pagel
bėt, bet iš socialistų pasi
naudoti. Mat, LSS. 19 kuo-, 
pos kasoj buvo $300 kapi
talo. Tai juk geras kąsnis. 
Pernai buvo surengtos ben
dros prakalbos. Išlaidas nu
tarta mokėti pusiau. Išlaidų 
buvo $40 su viršum, ir viską 
turėjo užmokėti LSS. 19 
kuopą. Sklokininkų orga
nizacija prie išlaidų nepri
sidėjo. bet pusę kredito už 
prakalbų surengimą gavo.

Dabar gi prašo $100 iš 
musų kasos preso nupirki
mui. Drg. Glaveckas įneša, 
o drg. Glaveckienė pare
mia, kad reikia duoti šimti
nę. Sako, kam laikyti pini
gus kasoj? Socialistams jų 
nereikia, o sklokininkai lei
džia “Naująją Gadynę,” 
jiems reikalingas presas. 
Sklokininkų daugiau, negu 
socialistų, todėl ir nubal
suoja skirti $100 presui.

Dabar ir drg. Tiškus pa
matė, kad ši vienybę kaš
tuoja mums pinigus. O kai 
musų ižde neliks pinigų, ka
žin, ar musų draugai skloki
ninkai nepames mus? Gal 
ir vėl liksime tie patys, ku
rie pirma buvome.

Drg. Stilsonas agituoja,

kad preso fondui reikalingi 
pinigai. Bet kur drg. Stilso
nas padėjo buvusį “Kovos” 
presą? Kur visa “Kovos” 
spaustuvė? Juk jis buvo jos 
globėjas ir vedėjas. Jis tur
būt žino, kur tos mašinos 
dabar randasi, taigi tegul 
atsiima ir “Naujoji Gady
nė” turės’ puikų presą. Kam 
dabar rinkti pinigus ir pirk
ti seną kun. Miluko “žvaig
ždės” presą?

Dabar kuopa nutarė pa
skirti $25 dr-go Stilsono 
kelionei į Scrantoną. Bet 
kai drg. Tiškus važiavo į 
Detroitą, tai kuopa jam ne
mokėjo. Drg. Tiškus ir pats 
turi pripažinti, kad čia ne 
taip, kaip reikia. Juk jis yra 
senas kuopos narys, daug 
jai dirbęs, organizavęs, ir 
kelionės negavo. O drg. Stil
sonas, ilgus metus musų or
ganizaciją griovęs, dabar 
atėjo—ir tuojau jam $25 
kelionei!

Darbininkų vienybė yra 
geras ir reikalingas daiktas, 
bet vis dėl to man rodos, 
kad, vardan vienybės musų 
LSŠ. 19 kuopa neturėtų 
duotis taip lengvai melžti.

Frank Lavinskas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Nesuprantančiam.—Žodis 
“sudėtai” pareina iš dviejų 
žodžių, Sud Ėst, kas reiš
kia : pietų rytai. Taigi “su
dėtų” vokiečiai yra tie vo
kiečiai, kurie gyvena Vokie
tijos pietų rytuose. Lietuviš
kai reikėtų rašyti: pietryčių 
■vokiečiai.

Detroitiečiui. — Tamsta 
nori, kad mes apskelbtume 
žmogų sukčium, apgaviku, 
ir kad tamstos vardo nepa- 
duotume. Jeigu tamsta ne
nori savo vardo paduoti, tai 
kaip mes galim savo vardu 
skelbti sukčium visai neži
nomą mums asmenį? Suk
čių reikia traukti teisman, o 
ne laikraščiu jį piudyt. Ne- 
talpinsim.

J. Zubui. — Ačiū už pri
siųstas karikatūras.Jos labai 
vykusiai padarytos, bet su
naudoti jų negalime, nes 
ant ju uždėta “copyright.”

J. Tvhronaičiui. — Ačiū 
už iškarpas.

LAIŠKAS MAIKIO TfiVUl.
Philadelphia, Pa. Gerbiama 

redakcija. Ąfndrikos Lietuvių 
Ukėsų Kliubas prisiunčia $2.00 
už laikraštį ir užprašo Maikio 
tėvą lailkytis vėl per visą mėtą 
į musų Kliubą. Kbžną rožą kaip 
jie atsilankys, užfundysime po 
gerą gurkšnį. Kliubo nariai lau
kiame jų žinių. Viso gero vėlina 
Kliubo nariai.

Rast. Juozapas Paznokaitis, 
2559 E. Ontario st., Phila, Pa.

NEW KENSINGTON, PA.
Apie p. Vitaičio “auklė

tinius.”
Gerbiama “Keleivio” re

dakcija! Malonėkit šią ko
respondenciją patalpinti 
“Keleivin.”- Nors ji turėtų 
tilpti “Tėvynėj,” nes tai 
SLA. reikalai, bet žinau ge 
rai, kad “Tėvynė” netal
pins, nes čia paliečiami p. 
Vitaičio “auklėtinių” darbe- 

j liai, būtent, kokių viršinin- 
! kų SLA. kuopose randasi.

“Tėvynės” 20-tam nume
ry, aštuntam puslapy, tūlas 
Svečias rašo iš Baltimorės, 
kad jam tenai geriant prie 
baro alų teko matyt tūlą 
SLA. vietinės kuopos virši
ninką, kuris buvęs “girtas”' 
ir rėkavęs prieš fašistus. 
“Tėvynės” redakcija deda 
priekaištą, kad tas girtas 
SLA. kuopos viršininkas 
esąs “ ‘Keleivio’ auklėti
nis.” Matyt, tas SLA. kuo
pos viršininkas labai nepa
tiko p. Vitaičiui ir jo kores
pondentui. Žinoma, išsigė
ręs viršininkas niekam ne- 

(gali patikti. Be nerimta da-1 
ryti tokį priekaištą “Kelei
viui,” kad tai esąs “ ‘kelei- 

Į vinis’ auklėtinis?” Juk “Ke- 
jleivis” gerti nieko nemoki
na. Ypač šitokių priekaištų 
neturėtų kitiems daryti p. 
Vitaitis, kuris ir pats mėgs
ta truktelti.

Aš nurodysiu čia keliatą 
pavyzdžių, kaip elgiasi p. 

I Vitaičio “auklėtiniai.” Štai, 
I musų New Kensingtono 
'SLA. 192 kuopos pirminin
kas kokia 10 .mėnesių atgal 
mėgino narį išmest iš susi
rinkimo tik užtiii, kad tas 
narys ne pagal jomiiritį kal
bėjo. Žinoma, neišmetė, nes 

'spėkų permažai turėjo.
Kovo 13, po kuopos susi-, 

1 rinkimo susėdo prie stato 
keturios moteris ir du vyrai 
ir jie šnekučiavosi, o vieti
nės SLA. 192 -kuopos iždo 
globėjas eidamas pro šalį 
spiovė ant tų žmonių.

Gegužės 10 dieną Lenkų 
svetainėje, prie 3-rd ave.> 
buvo demokratų mitingas. 
Žmonių buvo pilna svetai
nė. Na, o vietinės SLA. 192 
kuopos iždininkas kėlė to
kią lermą. kad visi ėmė 
šaukti: “Išmeskit jį iš sve
tainės !” Ir butų išmetę, bet 
laimei atsirado jo sūnūs, tai 
išsivedė iš svetainės. Na, ar 
gali tokie žmonės būti SLA. 
kuopų viršininkais? Gal 
Baltimorės Svečias sakys, 
kad ir šitie viršininkai “Ke
leivio” auklėtiniai? Visai 
kitaip. Jie yra tikri SLA. or
gano “Tėvynės” kultūros 
auklėtiniai.

Aš gerai žinau, kad “Tė
vynės” redaktorius ne sykį 
mdtė laikraščiuose apie sa
vo “auklėtinių” SLA. 192 
kuopoj darbelius New Kens- 
ingtone, bet man da neteko 
‘‘Tėvynėj” matyti, kad jis 
juos sudraustų. Bet jis labai 
mėgsta “mokyt” visai ne
kaltus žmones. A. P.

Moterims Pasiskaityt
A T A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

 M. MICHEISONIENĖ.

PRIE MOČIUTĖS KAPO.
i

Ant kapelio motinėlės
Auga baltos lelijėlės, 
Auga rūtos, auga mėtos 
Našlaitėlės vargšės sėtos

Samanotas stovi špyžius, 
Čia budėti pasiryžęs;
Trokšta jis ištiesti ranką 
Ir paguost našlaitę menką:

Kad neverktų, neraudotų 
Savo kelio erškėčiuoto;
Kad juo but lengviau keliauti 
Jai—mažulei našlaitaitei. 

70 METŲ SENIS ATĖMĖ 
13 METŲ MERGAITEI 

NEKALTYBĘ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša nepaprastą dalyką, bū
tent, kad 70 metų amžiaus 
senis nuskriaudęs 13 metų 
mergaitę.

Tai buvę Alytaus apskri
ty, Simno valsčiuje, Kales- 
nykų kaime. To senio pa
vardę laikraščiai paduoda 
nepilną, rašo tik Andr...

Pas tą Andr... tarnavusi 
samdinė, kuri turėjusi 13 
metų amžiaus dukrelę. Mo
tina su- dukterimi gulėdavo 
vienoje lovoje, bet paskuti
niu laiku motiną pradėjo 
lankyti meilužis, tai ji savo 
dukrelę, kad ši netrukdytų, 
norėjo perkelti kur nors ki
tur miegoti. Nesant kur 
mergaitės paguldyti, ji pa
prašė 70 metų turintį šeimi
ninką priimti mergaitę į sa
vo lovą. Šeimininkas sutiko. 
Taip jie kurį laiką kartu ir 
miegojo. Prieš Velykas mer
gaitė ėmė skųstis nesveika
ta ir, ją beklausinėjant, pa
aiškėję, kad senis su ja san
guliavęs. Pranešus atitinka
miems organams, mergaitę 
gydytojai tyrė ir senis buvo 
sulaikytas, tačiau dabarti
niu laiku Andr. paleistas, 
bet, kaip girdėti, byla bus 
perduota teismui.

MOTERIS SU MEILUŽIU 
NUSKANDINO SAVO 

VYRĄ.
Oklahomos valstijoj pe

reitą savaitę buvo areštuota 
tula Essie Matthews, 37 me
tų amžiaus farmerka, ir 
Leonardas Overcast, tokio

Busianti WPA Viršininko Žmona

Čia matome našlę Dorothy Hale, buvusią New Yorko 
Broadvės teatrų aktorką. Eina paskalai, kad į ją įsimylė
jo WPA administratorius Harry Hopkins ir neužilgo bu
siančios vestuvės.

pat amžiaus jos meilužis. 
Policija sako, kad ši mote
lis susitarusi su tuo savo 
meilužiu nužudyti savo tik
rąjį vyrą, kuris buvo jau 52 
metų amžiaus žmogus. Jie
du prikalbinę senį Matthews 
nueit su jais maudytis pa- 
tvinusioj valkoj. Besimau
dant jiedu pagriebę jį už 
kaklo ir panardinę po van
deniu laikę to], kol tas pri
gėrė.

Bet žiauri moteris su savo 
meilužiu nepastebėjo, kad 
ant kranto tuo tarpu sėdėjo 
vaikai ir viską matė. Vaikai 
tuojaus nubėgo pas kaimy
nus verkdami, kad jų tėvą 
nuskandino. Ir žmogžudžiai 
dabar sėdi už grotų.

KĄ MANO AMERIKOS 
MOTERYS APIE BAŽNY

ČIĄ, DIVORSUS IR 
KITKĄ.

Ameiikos moterų maga
zinas, “Ladies’ Home Jour
nal,” kreipėsi j 37,000,000 
moterų su paklausimu, ar 
jos lanko bažnyčią, ar jos 
pritaria gimdymo kontrolei, 
divorsams ir kitiems daly
kams.

Atsakymas buvo toks:
Daugiau kaip pusė mote

rų iš 37,000,000 bažnyčios 
nelanko. 56 procentai pasi
sakė prieš svaigalų gėrimą, 
37 procentai prieš divorsus, 
79 procentai už gimdymo 
kontrolę, 18 procentų prieš 
rūkymą, 14 procentų prieš 
kortas ir 11 procentų prieš 
šokius.

KUOMET MOTINOS GE
RIA SALIUNUOSE.

Dažnai galima matyti prie 
karčiamų durų pastatytus 
vežimėlius su kūdikiais, ku
rių motinos geria viduje. 
Tai yra labai apgailėtinas 
reiškinys ir įvairus dorovės 
sargai jau pradeda prieš jį 
kovot.

Biaru, kuomet motina ge
ria. Bet kodėl šitą ydą ma
tyt tik tai pas motiną? Ar 
ne taip pat biauru, kuomet 
motina stovi su vaikais ant 
šaligatvio, o tėvas geria kar
čemoj?

Smerkti reikia lygiai vie
ną, kaip ir kitą.
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ŽIAURUS ŽMOGŽUDYS POLICISTAS 
MIKUCKIS PASMERKTAS MIRTI.

Nužudęs Godliauskienę ir 
apiplėšęs jos namus, jis pa

siėmė ir Kristaus muką.
Praėjusių metų gruodžio 

21 dieną Rokiškyje paskli
do šiurpi žinia: nesant na
muose vyro, iš pat ryto, ras
ta kirvio smūgiais nužudy
ta Panevėžio Maisto fabri
ko tarnautojo Godliauskc 
žmona Genovaitė Godliaus 
kienė. šią pirmiausiai paste
bėjo patarnautoja Melanija 
Liosantdisegovienė. Atėjusi 
prie Godliauskų buto, vidu
je išgirdo beverkiantį kūdi
kį. Durys buvo užrakintos ir 
į vidų įeiti negalėjo. Patar
nautoja pranešė geležinke
lio policijai, kuri po pakai- j 
tojimo kvietimo atėjo į įvy
kio vietą.

Piktadario, pasišalinant, 
durys buvo užrakintos ir 
raktas paimtas. Geležinke
lio policininkas atrakino ir 
pradėjo daryti buto apžiū
rėjimą. Pirmiausiai buvo 
pastebėtas įvairių daiktų 
suknaisymas ir pridraiky- 
mai, o galop virtuvėje ras
tas didelis kraujo klanas ir 
prieangyje atrasta kraujuo
se papludusi sustingusi'God- 
liauskienė. Duktė, 6 mėne
sių, buvo čia pat.

Piktadario jieškoti greit 
buvo ant kojų pastatyta vi
sa policija. PiiTnas įtarimas 
buvo mestas žuvusiosios vy
rui, kuris kelyje iš Obelių j 
Rokiškį buvo sulaikytas ii 
patalpintas į areštinę. Ne
kaltas ir daug nukentėjęs, 
žmogus turėjo pergyventi 
nepaprastus sunkumus: jam 
buvo metamas žmonos nu
žudymas, kurią taip mylėjo.

Tolimesni tardymo davi
niai reikalą pakreipė tikro- 
jon pusėn: Godliauskas bu
vo paleistas ir tuo pačiu lai
ku Panevėžyje sulaikytas 
tikrasis kaltininkas, “Mais
to’’ fabriko darbininkas Vy
tautas Mikuckis, pas kurį 
kratos metu buvo atrastas 
Godliauskų namuose pa
vogtas revolveris, atidavė ir 
kitus ten pavogtus daiktus; 
kailinukus ir lagaminą, į ku
rį buvo prisikrovęs įvairių 
brangenybių: aukso žiedus, 
atiksinę Kristaus muką, foto 
aparatą ir kitko, kurių ver
te, siėke apie 1,000 litų.

Mikuckio bylą nagrinėjo___ ________  __ ___ __
jrpądien Panevėžio apygar- žiaurumo atžvilgiu pralen
ks teismas. Nepaprastas kia visus kitus. 
smoSsuhSkXliaid^ Prokuroro kalba 
šimtis smalsuoliu. P radėjus $ ‘)Jikucki kiek sujaudino, 
byla nagrinėti buvo pagar- likutiniame žody jis pra- 
sintis kaltinamais aktas sesi Pasi8ailejimo.
S atidengėnenaurastos Teismas ?° "«<*«• Pel" 
įUins atidengė nepapiastus nneį-Pihp sni-pndimogžudžio žiaurumus. 'kw-iu’o“Vj^tas^ikuČ- 
'- Mikuckis apie septynis kis, 36 metų amžiaus, pripa- 
inetus tarnavęs policininku, j žinta's kaltu ir nubaudžia- 
kelis metus buvęs laiškinin- mas mirties bausme. Teis- 
ku, paskutiniu laiku turėjęs mo išlaidos uždedamos nu- 
pastovų ir neblogai atlygi
namą darbą “Maiste” ir pa
darė žiaurią žmogžudystę 
su apiplėšimu savo buvu
siam viršininkui, tos pačios 
įmonės tarnautojui God- 
liauskui.

Teisme Mikuckis pasiro
dė dar narsesniu, nęgu jo 
pirmtakunas Smilgių žudi
kas Pogužinskiš. Į teismo 
patiekiamus klausimus atsa
kinėjo labai šaltai ir dėl sa
vo padaryto žygio nereiškė 
nei mažiausio apgailestavi
mo.

Taip pat šaltai Mikuckis 
pasakojo ir apie savo baisų 
darbą. Girdi:

—Godliauskienę žudyti 
neturėjau jokio noro. į Ro
kiškį važiavau gauti iš God-, 
liausko gerą atestaciją. Ži-. 
nojau, kad tuo laiku, kai nu-' 
vykau, jo namuose nerasiu, 
užėjau pagąsdinti žmoną, 
kad pastaroji manęs bijo

KELEIVIS,. SO. BOSTON

Čia Trakas Susikalė Su Bušu.

Vieškely į Oklahoma City anądien susikūlė busas su troku, ir tuoj užsidegė gazolinas. 
Katastrofoj žuvo 4 žmonės, jų tarpe abiejų mašinų motormanai.

dama butų man prielankes
nė ir vyrą įkalbinėtų man 
padėti tarnybos pagerini
me. Kai užėjau, buvo anks
tus rytas. Tuo laiku Godliau- 
skienė miegojo, bet mano 
beldimosi į duris pažadinta 
greit atsikėlė ir mane įsilei
do. Ji buvo vienmarškinė. 
Pirmiausia ją puoliau pei
liu, bet abiem besigrumiant 
peilis sulužo, tada pasigrie
biau čia pat buvusį kirvį, 
kuriuo smogiau į viršugalvį. 
Ji sukrito ir daugiau nebe- 
atsikėlė. Nuėjau į miegamą
jį kambarį, kuriame buvo 
pradėjusi verkti mažametė 
jų dukrelė. Kad nusiramin
tų, ją kiek pasupau ir ge
riau užklojau. Nutilo. Tada 
išardžiau radio staliuką, 
kuriame radau tik 10 litų. 
Pasiėmiau,—paėmiau ir ki
tus daiktus. 6 vai. ryte išva
žiavau Panevėžin.

—Nusikaltime prisipažįs
tu. Jis buvo toks, kaip apra
šytas kaltinamajame akte. 
Nesutinku tik su žuvusiosios 
vyro patiektu civiliniu jieš- 
kiniu. Jis prašo 453 litų pa
dengti išlaidas, kurios susi
darė per žuvusiosios laido
jimą. Man atrodo, kad ku
nigui už apeigas 150 litų 
nemokėjo. Galima palaido
ti ir už 100 litų. Prašau 50 
litų nubraukti...

Nužudytosios moteriškės 
vyras, M. Godliauskas, kal
bėjo labai sujaudintas. Sa
ko:

—Man padaryti nuosto
liai nėra tie 453 litai, bet 
tai, kad mažametė 6 mene- lentos, 
siu duktė liko be motinos, o gręžtas _______ ____ ,
aš—be žmonos. Šios žalos vandenį pompuoti vėjo tur- 
mums amžinai nebegrąžins 1 bina (taip pat amerikoniš- 
niekas. Šią didelę skriaudą ka). Grindys pusrūsy ir ko- 
padarė ne koks nežinomas b id oriuose iš tam tikrų ply-

do lėšomis. Priteisiama nu
kentėjusiam Marijonui God- 
liauskui 453 lit. civilinis 
jiekinys.

AMERIKIEČIO STATY
TA MOKYKLA LIE

TUVOJE.
Lietuvoje yra viena mo

kykla, kuri savo originalu
mu išsiskiria iš kitų mokyk
lų tarpo. Tą mokyklą savo 
lėšomis pastatė gimtajame 
kaime, Kurnėnuose, Aly
taus apskrity, Amerikos lie
tuvis Laurynas Radziuki- 
nas. Muro mokykla ameri
koniško pavyzdžio pastaty
ta pagal jos fundatoriaus 
Z. Radziukyno duotą planą. 
Langai, durys, stiklai, grin
dys, šildymo įrengimai ir vi
si sanitariniai prietakai at
vežti iš Amerikos. Taip pat 
iš Amerikos atvežti moki
niams suolai bei rašomosios 

Greta mokyklos iš- 
artezinis šulinys,

LIETUVOS DVARININ
KAI PAKELĖ GALVAS.

Paskutinėmis dienomis 
Kaune pasirodė daug Lietu
vos dvarininkų. Jie suvažia
vę iš visų Lietuvos kampų. 
Ne vienas apvaikščiojo ke
letą viešbučių, kol surado 
nakvynę.

Kalbama, kad dvarinin
kai Kaune tariasi, kaip pa
gerinti savo finansinius rei
kalus ir, naudodamiesi su
sidariusiomis sąlygomis, ti
kisi tuo reikalu didelių lai
mėjimų. Iešką sau užtarėjų.

Steigiamas Seimas buvo 
dvarus panaikinęs Lietuvo
je, bet prie tautininkų dik
tatūros jie vėl atsigavo. Tik 
darbininkų organizacijos 
smaugiamos, o • dvarponiai 
organizuojasi.

Septintas Puslapii

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE RIETAVE.
kestiTi palaidojo Pietavo 
kapinėse.

Kerštingas vyras užmušė 
savo svečią.

Netoli Rietavo įvyko šiur
pi žmogžudystė, apie kuriai DRAUGIJA^LIETUVOJE.

i buvo pasklidę įvairių gan
dų. Nuvykus įvykio vieton,' 
teko patirti šias nužudymo 
aplinkybes. Pas plento dar
bininką Baikštį Praną, ku
ris gyveno pas ūkininką Žu
tautą, Jaupėnų kaime, Rie
tavo vals., atvvko paviešėti 
jo draugai, Pr. Akilionis, 
Pr. Daukševičius ir V. Kali
nauskas. Ši kompanija ge
rokai ištuštino degtinės, su
sikivirčijo dėl Baikščio žmo
nos, nes Daukševičius prie 
jos pradėjęs per daug mei
lintis. Kilo muštynės. Raikš
tis kėde drožė Daukševičiui 
ir Kalinauskui, Baikščiui 
padėjo Akilionis. Daukševi- 

įčius ir Kalinauskas pradėjo 
bėgti. Daukševičius bėgda
mas įvirto j griovį ir Raikš
tis jį sugavęs lazda pradėjo 
mušti, žmonės pasakoja.'maSj 
kad Raikštis buvęs baisiai pulk, 
sužvėrėjęs, i— 7----- y: ■ 7 __ _ ______________
kraujais apsitaškęs, iškėlęs jr pulk. Juozas Grikiškis.
kruviną lazdą bėgiojęs po, Tai pulkininkai vadovaus 

’apylinkę ir gąsdinęs žmo- ūkininkams.
viršininkas uz vagystes. Da-1 nes. Daukševičių žiauriai ( 
bar gi to paties sulaukė ir, ir atkakliai Raikštis mušęs

MOKSLINĖS VADYBOS

plėšikas ar žmogžudys, bet 
tas žmogus, kuriuo pasitikė
jau kaip savo pavaldiniu, o 
kartu dirbdamas jį nuolat 
šeimoje laikiau svečiu ii- vai
šinau prie bendro stalo. Už 
tai jis pažino mano šeimą, 
namus, turtą ir visa tai no
rėdamas sugriauti žiauriau
siu . budu nužudė mano 
žmoną.

žmogžudį kaltino proku
roro padėjėjas Kubilids, ku
ris savo kalboje statė reika
lavimą mirties bausmės. 
Esą padarytas nusikaltimas 
buvo iš anksto apgalvotas,

teistajam, o jam nepasitu- 
rint, apmokėti valstybės iž-

telių (amerikoniško “tile”) 
klasėse ir gyvenamuose 
kambariuose grindys ame
rikoniško klevo. Langai pa
keliami. Mokyklos statyba 
kaštavo Radziukynui apie 
70,000 litų, ir 10,705 litus 
darbams užbaigti pridėjo 
Alytaus apskrities savival
dybė.

Už pastatymą šios moky
klos Alytaus apskrities savi
valdybė geradariui L. Ra- 
dziukyjiui gražiai padėko
jo. /

Kurmėnų mokyklos pa
statymu Z.-Raęfeiukynas pa
sistatė sauj^į&žu paminklą.

Tsb.

DĖL KATALIKŲ TIKY
BOS VILKAVIŠKY NU- 
NUSIŽUDĖ J. AKELIS.
Vilkaviškio ,geležinkelio 

stotyje, puolęs -po einančiu 
traukiniu, nusižudė Jonas 
Akelis, 32 metų darbinin
kas. Paliko žmoną ir 5 m. 
dukrelę. Akeliai nesugyve
no, abu norėjo skirtis, bet 
sužinoję, kad bažnyčioj su
situokusieji neperskiriami, 
A. sumanė nusižudyti. To 
savo sumanymo neslėpė ir 
jau du kartu bandė palįsti 
po traukiniu, bet pažįsta
mieji vis laiku sukliudy
davo.

Lietūkis iš ūkininkų su
pirko 1,200,000 centnerių 
rugių ir to kiekio du taečda- 
lius .pardavė užsieniuose. 
JąviĮ'supirkimą norima su
stabdyti, kol paaiškėįš/iktfks 
numatomas šių me^'der- 
lius.

PANEMUNĖJ SUDEGĖ 
A. BARAUSKO ŪKIS.
Nakties laiku Aukštosios 

Panemunės valsčiuje, Pad- 
raželių kaime, sudegė ukin- 
ko A. Barausko gyvenamas 
namas, tvartas, dvi karvės, 
10 kiaulių, vištos ir kita 
nuosavybė. Turtas apdraus
tas nebuvo, todėl žmogui 
pasidarė apie 4,000 litų 
nuostolio.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

ję! keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA• ’ . ' i J »«.* .
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa. 

Brenierhavene užtikrina patogią kelionų j Kauną.
4 --------------7 ., * 1

Arba keliaukite populiariais laivais . j y

COLUMBUS 
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekĮtnas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsiirie jums, išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dčl jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietinį agenfą arba
252 BOYLSTON ST.. BOSTON,

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Karalius Plaukų Gyduolių 
FLORAL HERB

Ghlybs,/odų sužadinu ir plaukų 
spalvų pagražinu. Greit atnaujinu 
plaukų nnturališkų spalvą pražilu
siems, ruožuotiems arba nubluku
siems plaukams. Sužadina naują au
gimą—sulaiko plaukų puolimą—pra
šalina plaiskanas. FLORAL HERB 
sutaisytas maloniu kvapu—nelimpa 
—nesitepa—nedažo odą ir nesutepa 
lovos baltinius. Tik prie vieno pake
tėlio reikia dadėt vandens ir turėsi 
vieną kvortą gyduolių. (Nieko dau
giau nereikia). Vienas didelis pake
tėlis, specialų kaina, $1.00. Gvaran- 
tuojam kad patenkins, arba pinigus 
sugrąžinsim. Agentų reikalaujam. 
Kreipkitės dėl platesnių informacijų.

FLORAI. HERB CO., Dept. A,
P. O. Box 74, Covington, Ind.

JAU ANTRAS KALĖJI
MO VIRŠININKAS AT
SISĖDO UŽ GROTŲ. 
Prieš kiek laiko buvo nu

teistas kalėjiman , Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimo1 
viršininkas už vagystes. Da- 
I j ■ ■■ ’ ’ '
Ukmergės kalėjimo virši- į 
ninkas Veczemelis.

Pastarasis 
tautininkas 
Barzdotas jo 
met maigėsi 
riotiškose” 
pramogose. Jis buvo kaip ii 
koks Ukmergės “general
gubernatorius.” Visi jo bi
jodavo. Ir niekas nežinojo, 
kad tai buvo tikras vagis, 
savanaudis ir niekšas. Jis 
apvogdavo nelaimingus ka
linius. Žinoma, dėl kalinių 
skriaudimo niekas jo nebū
tų baudęs. Bet jis pradėjo 
vogti ir “tautiškos načalst- 
vos” pinigus. Jis pavogęs 
4,000 litų valdžios pinigų. 
Už tai nabagą ir paėmė. 
Nuteistas 2 metams sunkių
jų darbų kalėjimo.

buvo didelis 
ir “veikėjas.” 
veidas visuo- 

jvairiose “pat- 
iškilmėse bei

SUSIGINČIJĘS DEL PAS
NINKO MIRĖ ŽMOGUS.

Simno valse. Stebulių km. 
tūlas senis Stavinskas penk
tadienį pamatęs, kad jo 
duktė nenori pasninkauti, 
verda mėsą, ėmė labai bar
tis ir jaudintis ir dukterį 
tiek išvedęs iš kantrybės, 
kad ši samčiu sveidusi jam 
į kaktą. Po smūgio Stavins
kas atsigulė į lovą ir netru
kus mirė. Buvo manyta, kad 
miręs nuo samčio smūgio, 
tačiau ekspertai padarę 
skrodimą, konstatavo, jog 
jis mirė iš susijaudinimo.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

pas
T. J. KUČINSKAS,

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

bu

SVEIKATA
' TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mas*.

Lietuvoje tapo įsteigta 
Mokslinės Vadybos Draugi
ja, kurios tikslas yra tyrinė
jimais, diskusijomis, spau
da ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis visose ūkio gy
venimo srityse kelti lietuvių 
ūkinį pajėgumą ir ekonomi
nę gerovę, praktiškai tai
kant mokslinės vadybos 
dėsnius.

Draugijai įsteigti dau
giausia pasidarbavo Ame- 
likos lietuvis inž. Vytautas 
Graičiunas. 
gėjais yra: 
Graičiunas, 
taitis, Zigmas Gališauskas, 
Dr. Vladas Juodeika, Dr. 
Pijus Bielskus, prof. Jonas 
Šimkus, Vytautas Meilus, 
Jonas Renkauskas, inž. Zig
mas Rimša, Albinas Kle-

Aleksandras Mačys, 
Jonas Acus-Acukas, 

nes \ pusnuogis, pulk. Dr. Pranas Lesauskas

Draugijos stei- 
inž. Vytautas 
Petras Paina-

PERNAI PANAIKINTA 
512 KAIMŲ.

Žemės Tvarkymo Depar
tamento žiniomis, pernai 
visoje Lietuvoje buvo iš
skirstyta viensėdžiais 512 

___  kaimų. Tas palietė 11,350 
tas: neturėjo vienos akies, navininkų.
nosies ir veido buvo tik vie-1 Y1S? au£? sU Pel’nai 
ni kaulai. Tuojau policijos me^ais. ./sskwstyta Y1.61}’ 
buvo sulaikytas užmušėjas 
ir jo talkininkas, kurie pri-

kelis kartus. Vėliau Dauk
ševičius, Baikščiui atsitrau
kus, šiaip taip nušliaužė į 
malkinę ir pasislėpė. Jį ra
do tik antros dienos rytą 
malkinėje jau nebegyvą. 
Lavonas buvo labai sužalo-
veto • llvvbfl | ' J V IvilVzk. CLJYlkJOj 

nosies ir veido buvo tik vie-1
sedžiais 6,096 kaimai. Kai
mų skirstymas palietė 139,-

J'“' vujixiuiuixulj, iiui iv H1* fTI •, ’ * 1 - •

sipažino, tačiau gynėsi, kad 031 savininką.
ne jie taip sužalojo Daukše- 
vičiaus veidą.

Daukševičius buvo dai 
jaunas ir gražus žmogus. 
Plento darbininkai jį iškil
mingai su vainikais ir or-

MIRĖ NUO VALSTYBI
NĖS DEGTINĖS.

Prisim'dukęs valstybinės 
degtinės, Kauno priemiesty 
Šančiuose mirė S. Petruške
vičius.VEDŲ AMERIKOS LINIJA

RENGIA EKSKURSIJĄ
į LIETUVĄ

Š. M. LIEPOS—JULY 1 DIENĄ 
ISplaults Iš New Yorko

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM’ 
i KLAIPĖDĄ 
Per Gothcnburgą—Stockholm^

Iš Stockholm© laivu s. s. “Marieholm* 
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų

Sąjungos Amerikoje
VLADAS MUCINSKAS,
Svrdų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko i pat Klaipėdą!

Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelionė prasi
deda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės į autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISH AM ERICAN LINE
----- ‘ ■ • • • W ■ * ' ■ '■ * *‘ l  f'. •' / ’ .'i- ••

154 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai! '

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS TAME DAUG PADĖTI

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
■pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ”, 
arba IŠSIRAŠYKITE J{ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas: *
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
PAŠĖLUSIO GIRTUOK

LIO DARBAS.
Harvardo profesoriai ata

kuoja rektorių.
Harvardo universitete ki

lo - aštriu nesutikimų tarp 
profesorių ir universiteto 
rektoriaus Conanto, kuris 
pašalino du pažangiu pro
fesorių (Walsha ir Swee- 
zy). Už pašalintuosius užsi
stojo 131 profesorius ir pa
reikalavo, kad butų ištirta,

K1Policmanas Dauksta su- Cambridge’aus tunely elek- 
gavo vagį. I tra užmušė moterį.

Lietuvis policmanas, Juo-1 Laukiant Cambridge’aus 
zas Daukšta, pereitą nedėl-( tunely traukinio, šį panedė- 
dienį sulaikė Eustis gatve ]į nuo platformos nukrito į 
važiuojantį ant dviračio vy- požemio geležinkelį moteris 
rą, kuris vežėsi kelias poras j jr tuoj buvo elektros užmuš- 
ceverykų, porą skrybėlių ir ta. Vėliau nustatyta, kad už- 
kitokių daiktų. Sulaikytasai muštoji vadinosi Mrs. Cabot 
prisipažino, kad jis pavogė Morse. Ji buvo 38 metų am- 
tuos daiktus išmušęs dviejų žiaus ir gyveno Bostone. Šį 
krautuvių langus ant Wash- įvykį matė keli šimtai žmo- 
ingtono streeto. Jis atvykęs nįų.
pėkščias iš Warreno. Ka- 
dangi pėkščiam sunku buvo Darbininkai alpsta nuo kar- 
grįžti, tai jis čia ir tą dvira- ščio, o krosnys pleška, 
tį nukniaukęs.
Pildant pareiškimą apsivest 

—suareštuotas.
Ralph E. Moreshed iš W. 

Roxbury susitarė apsivest 
su Sofija Keris iš Norwoodo 
ir nuėio į City Hali išpildyt

Puikus Jonų Balius.
So. Bostono Apšvietos ir Norwoo

do Šv. Katrinos Draugijos rengia čių. Aš esu kailių bizny, mano darbui 
“Jonų Vakarą,” subatoje, BIRŽELIO tokia ” " ” „ ' ’
(JUNE) 25, LIETUVIŲ SALĖJE, [kaip nauja. Kainavo $450.00, bet par- 
E Street, kampas Silver, So. Bosto- ' '
ne. Prasidės nuo 7 vak. Pagerbsime 
pereito pikniko kontestą laimėjusius 
ir visus Jonus apdovanosime. Progra- 
me dalyvaus p-lė Rudokiutė, puiki 
orkestrą, ir etc.

Kviečia RENGĖJOS.

Hoffman Steam Press
PARSIDUODA. Mašina dėl kriau- 

’ ”, .. ' ' i
mašina " nereikalinga. Dirba

duodu labai pigiai. (5)
MARTIN WALIULIS

1854 Dorchester Ave., Dorchester, 
Tel. TALbot 5208.

Sumušė savo žmoną, užde
gė namus ir pats nusižudė.

Anksti šio panedėlio ry
tą Billericoj buvo žiaurus į- 
vykis maišytoj šeimynoj. 
Tūlas Joseph Brabant, kuris 
buvo vedęs našlę Kazakevi
čienę, parėjo namo girtas 
ir, ištraukęs moterį iš lovos, dėl ko juos pašalino. Buvo 
pradėjo prie jos kabinėtis, išrinkta iš 9 profesorių ko- 
Kai ji jam pasipriešino, jis misija, kad atliktų tyrinėji- 
pagriebė ją už kaklo ir pra- mą. Užbaigusi*savo darbą, 
dėjo smaugti. Ji apalpo, šita komisija pareiškė, kad 
Tuomet jis paėmė viedrą ' - —. . .
vandens ir apipylė ją lovo
je.; Kai ji atsigavo, jis vėl 
pradėjo ją mušti. Ji vėl su- 
imuko; be žado. Kai jis ją 
paliko be,žado ir nulipo že
myn, tuomet ją pradėjo gai
vinti jos 16 metų amžiaus 
duktė, Marė Kazakevičiūtė, 
kuri pirma bijojo prie moti
nos prieiti, kol įsiutęs vyras 
ją mušė ir smaugė.

Gaivindama savo motiną, 
Mare Kazakevičiūtė girdė
jų; kad jos patėvis apačioje 
daužosi. Pagaliau, iš apa
čios pradėjo veržtis į viršu
tinius kambarius durnai. 
Mergaitė nulipo žemyn ir 20 mylių. Tai esąs naujau- 
pamatė, kad viskas aplais- šio tipo ginklas, į kurį įnei- 
tyta kerosimi ir padegta, na visi kanuulių pagerini- 
Nugigandusi ji puolėsi gel- mai, kv.uv «« 
bėti mažesnius vaikus, ku- džiojo Karo išrasti, 
rie da miegojo,'ir motiną. I' 

. Tuo tarpu parėjo namo menos yra slepiamos, vis dėl mokinama _
Jožefina Kazakevičiūtė, 18 to kai kurių informacijų ar- Dainavimo lekcijos klasėje,’ 
metų Kazakevičienės dūk- mijos inžinieriai laikraščių tik 50c. Concetta Bartuli j 
tė, kuri iš .vakaro buvo iš- ------ 1—----------t:------------- ‘ virpu-
ąjus,su vaikinais. Ji tuoj da
vė žinią policijai ir pašaukė 
ugniagesius.' Namas buvo 
užgesintas, bet ugnis padarė 
apie $1,000 nuostolių.
'.Policija išjieškojo visą a- 
pylinkę, bet.pašėlusio Bra- 
bantu niekur nerado. Pali
kęs degantį namą ir kly- 
kiančius vaikus, jisai nubė
go į Tewksbury ir tenai pa 
sidarė sau galą.

Nelaiminga Kazakevičie
nė dabar verkia ir nežino, 
kur pagalbos j ieškoti. Kai
mynai siūlo jai prieglaudą., 
kol bus sutaisytas jos na
melis. '

mą. Užbaigusi*savo darbą,

ekonomikos prof. Walsh 
ir Sweezy buvo pašalinti 
neteisingai ir pasiūlė rekto
riui, kad jis- pakviestų juo
du atgal. Šį pasiūlymą jis 
atmetė. Todėl profesoriai 
dabar pareiškė, kad rekto
riaus elgesys yra diktatoriš 
kas ir prieštarauja demo
kratijos principams.
Nauja 8 colių kanuolė muš 

per 20 mylių.
Watertowno arsenale, ne

toli nuo Bostono, yra bai
giama nauja 8 colių kanuo- 
lė, kuri galės šaudyt 200 
svarų sviediniais ir muš per

Kaip buna eikvojami vi
suomenės pinigai, tai paro
do kad ir sekantis pavyzdis. 
Šj panedėlį buvo pusėtinai 
karšta diena ir silpnesni 
žmonės net alpo nuo karš
čio, bet Cambridge’aus mie-
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pareiškimą. Pradėjus pildyt st° įstaigose, kaip City Hali

knygyne, policijos departa
mente ir kitur, krosnys pleš
kėjo net raudonos.

pareiškimą, policija jį sulai
kė už apgavystę. Birželio 
15 d. jis išsirašė čekį ant 
$220 tėvo vardu ir išmainė 
vienoje bankoje. Paskui jis 
nuvažiavo į arklių lenkty
nes ir tuos pinigus prakišo. — , —,— -
Nuvedus jį kalėjiman, jis dėlį traukinys čia užmušė 
turėjo iš tu pinigų tik $6.00. |faunos darbininką Laddą, 
Kerytė graži mergina' ir dėl kuris ėjo skersai gelžkelį į 
to įvykio labai susijaudino, j darbą.

Radio programa.
Birželio 26 d. Bostono lie

tuvių radio programa per

Lowelly traukinys užmušė 
, žmogų.

Lowell, Mass. — šį pane-
” ‘ ; čia užmušė

Bostono Muzikos Institutas.
Senai žinomas Bostono 

Muzikos Institutas,'kuriame 
vadovauja ANNIBALE LI-jsto’t^WORL (92o\dTkaip 
PARI, atidarė gražią studi-, g .gg ryt0 bus sekanti: (1) 
ją 469a Broadway; pries So. I Longino Buinio, jaunuolio, 
Boston Maiketą. 1 aianki orkestrą iš Cambridge’aus;

kokie tik buvo po Di- ir geriausia vieta vaikučiam1 (2) Gabijos merginu grupė 
-u- --„.s lavintis muzikos. Lekcijos, į- g0 Bostono vadovaujant
Nors šito pabūklo smulk-'ant įvairių instrumentų ir g pauraj- (3) Gabijos vyru

1 visokių šokių. giajpg į§ So. Bostono, n 1/ n 1 1/ I n m n ' ° 1
l Bartoli ■ 

reporteriams suteikė. Jie sa- gabiai veda VERDI CHO- 
ko, kad kanuolė svers 113 RĄ- Kviečia priširašyt—1 
tonu ir galės but vežiojama i linksmai ir naudingai pra- 

' . ............vakarus. Kreipkitės
tuojaus. Tel. SOU 3236.

GERAS BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir bučernė. 

Labai gera vieta, visokių tautų ap
gyventa. Išdirbtas biznis, savininkas 
nori pasitraukti į kitą biznį. Galima 
mainyt ant taverno. Norint plačiau 
sužinot kreipkitės į KELEIVIO ofi
są. (0)

STOUGHTONE
16 akerių farma, 7 kambarių jtuba 

su visais pagerinimais, barnė, gera 
žemė vištas auginti, antis arba kitus 
paukščius. Kaina $3,800. — 8 KAM
BARIŲ STUBA, visi įtaisymai, 2-jų 
karų garadžus, vištininkai dėl 3,000 
vištų, arti buso susisiekimo. $600 
įnešt. Norint kitokių šlubų-ar farmų, 
klauskite, F. P. HEELAN,

Stoughton, Mass. Telefonas 423-M.

MODERNIŠKAS
GELEŽIES

REIKMENŲ STORAS
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMŠ 
POP1ERŲ, V' i s o k i ų 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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniah 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inmfn »t. arti Central iky.

CAMBRIDGE, MASS. .. t l ,

Tehfonu 11114

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LA1T1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
167 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS. ; '

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

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

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikslus.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON. MASS,

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 1645

j"rėl. 2^624 Gyv. 31132 i

\Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRIST AS

Valandos: 9 iki 12
' nuo “
1 nuo 'ki 9-

fiyjyjįhn ■ Seredom 9 iki 12
I ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
( Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išej-I 
| zaminuoju ir priskiriu akinius.įfj 
j 114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

DARBO 2

Prem 
Amerikoje . 
pietų Ameri 

Kinidoje i 

Prenan 
Amerikoje . 
Kinidoje ir, 

Valstijų . 
Apskelbimų 
Kreipiantis s 
įdresuokite:

K

253 Broadw

NO. 26

benk
Ožį

REIKALAU. NĖS V;
Nes tik tokia 
Ii turėt plači 

pasiti 

Amerikos 
gipsas, kuris 
pie 150,000 /

pajūrio geležinkeliais, kaip leist 
apsauga nuo priešo laivų. Ji 
šaus 4 kartus per minutę ir 
už 20 mylių galės pramušti 
8 colių storumo plieno šar
vus. Taigi joks laivas nega
lės prieš jos sviedinius atsi
laikyti.

Mirė Juozas Starkus.
Pereitą nedėldienio va

karą, staiga mirė Juozas 
Starkus,, gyveno . pas savo 
broli Joną, 11 Thomas 
Park, So. Bostone.' Pašarvo
tas brolio namuose. Laidos 
seredoje.

APT1EKA
Mes užlaikome visokių Vaistų Ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir' 
teisingas patarimas Vaistus i nu
siunčia™ ir per paštą. Atminkite 
musų adresą
H. Cabit (Reg. Aptiek.)

100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 279»

vienur skaito 
brangiau, o kitur pigiau.

TODĖL, kad nekurie storai turi mokėt bran- 
' L gesnias randas už kitus.

KUOMET jus perkat SOUTH BOSTON HARD
WARE, visados tą patį tavorą gaunat daug pi
giau, negu kitur.

TĖMYKIT

Paint, gal. $1.00

MUSŲ KAINAS:
Pure linseed oil Paint, gal. 2.25 
White Enamel, 
1 coat Enamel, colors 

and white, 
Varnish, 
Spar Varnish, 
Sub, Shellac 5
5 lb cut pure Shellac gal. 1.40 
Wall-paper, 5c. up single roll 
trumpą laiką.)

ib.

gal. 1.50

gal. 2.25
gal. 98c.
gal. 1.75

cut gal. 95c.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE, 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Boston, itlaaB.Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai
Apžiurėkit

9 menesiai kalėjimo už Ply- 
moutho akmens “pagra

žinimą.”
’ Tūlas laikas atgal netoli 
nuo Bostono kažin kas hu- 
dažė raudonu dažu istorinį 
Plymouthe akmenį, ant ku- 

‘rio pirmieji pilgrimai iš- 
Anglijos išlipo. Patriotai 
tuojau pradėjo burnoti, kad 
tai esąs “raudonųjų” dar
bas. Bet dabar paaiškėjo, 
kad šitą, “pagražinimą” at
liko su keliais draugais E.E. 
Brakwell, kuris ir pats yra 
nemenkas patriotas. Pereitą 
šąvaitę jis buvo nuteistas 
užtai 9 mėnesiams kalėji 
mo.
; i-----------—
Perkūnas trenkė 3 žmones.

Pereitą nedėldienį per 
Massachusetts valstiją ir 
Bostoną praūžė pašėlusi 
perkūnija. Audra buvo 
trumpa, bet nepaprastai 
.‘■marki. Žaibai pliekė ir per
kūnas trankė be pertraukos. 
Lietus pasipylė tartum dan
gtis butų praplyšęs. Bet vis
kas greitai praėjo ir oras 
vėl nusiramino. Per audrą 
šeši, žmonės įvairiose vieto
je prigėrė ir du buvo perkū
no nutrenkti, o trečiam su
paralyžiuota ranka. Be to, 
žaibas kirto apie 12 nąmų.

1

a
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DIDELIS METINIS jPIKNIKAS !
Rengia STEPONO DARIAUS POSTAS No. 317. Amer. Legijono 

Pirmadieny, JULY 4, 1938 m.
OAKLAND GROVE, Keistučio Parke, 

East Dedham, Mass.
Dalyvauja visa* Postas, Ladies Auxiliary ir Benas, visi uniformose. 
Bus šokiai prie geriausios orkestros. Skaniausių valgių ir gėrimų 
bus iki valiai. Yra pasižadėję dalyvauti kiti postai ir daug svečių 
is kitų miestų. Bus įvairių žaislų su prizais laimėtojams. Užtikrį- 
nam< smagiausi laiką visiems. Jžanga į parką tik 10 centų. 
Važiuokit patys ir pakalbinkit savo draugus važiuoti.

Širdingai kviečia RENGĖJAI.
BUŠAI eis nuo Posto namo C ir Athens St., pirmas—10 vai., o 
kiti kas pusę valandos Kelione j abi puses 40c.

Baigiant
Mokslą 1

©
Ready mixed

(Tos Kainos tik per
Ir kitus tavorus pas mus pirksite pigiau. Ateikite 
persitikrinti.' •
SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.

J. KLIMAS, Vedėjas.
290 BROADWAY,

(Prie D street kampo)

šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylių ant 1 galiono gazolino. Su
taupysi daug pinigų. Jei turi se
ną karą, mes duosim gerą kainą. 
Atvažiuok pas mus ir klausk J. 
PETERSONO. Aš lietuvis. Galiu 
suseivint jums nemažą nuošimtį. 
Parduodam FORDUS ir LIN- 
COLN-ZEPHYRUS — naujus ir 
pavartotus, ir daugybė kitokių 
pavartotų karų turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

MEDICINOS DAKTARAS
H. M. LANDAU
Specialistai Veneriškų ir 
i Kraujo Ligų.

MODERNIŠKAI GYDO.
32 Chambers Street,
BOSTON, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST® 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

nų, savo 
mėžtai pasis 
liziną ir viso!

Am. Liet. 1 
ferencija įvyl 
želio dienon 
mieste. Dėlėj 
150. Jie a 
150,000 orga 
viu Jungtinės 
Kanadoje.
Dr. Montvidc 
Gauta daugy 
mų su pinigii 
Nuotaika but 
pavyzdinga.
Išklausiusi : 

žiurėjus Ami 
Kongreso nu 
konferencija 
' 1. Ameri 
Kongresas, įs 

įmetu Clevela 
įveikė daug g 
Įlis įtraukė į 
■riją daug dr: 
bų; (b) jis 
propagandos 
demokrat i; 
(c) jis purui 
mitingų Lii 
jis surinko J 
tančius paras 
politiniams k 
voje ir prista 
su amnestijo 
tuvos valdžia 
nijo pažang 
kos lietuvius.

Tačiau ko 
žymi, kad Lit

Maudynėse apvogė Joną 
Budrevičių.

Jonas Budrevičius, 
gyvena Dorchestery, perei
tą' nedėldienį nuvyko į L 
stięeto maudynes. Drapa
nas užsirakini) maudynių 
šėpoj. Kai sugryžo išsimau
dęs, iš jo kelinių kišeniaus 
buvo pavogta piniginė su

kuris

NEUŽILGO JŪSŲ SŪNŪS AR DUKRELĖ PA
BAIGS MOKSLĄ.
Kad padarius juos linksmais ir kad paliktų at

minty ant ilgų metų, nupirkite jiems LAIKRODĮ 
Waltham, Elgin arba Hamilton, tai geriausia do-

I; vana, nes geriausi laikrodžiai, naujausios mados.
Parduodam geriausius ŠALDYTUVUS “Gene

ral Motors,” Skalbiamas mašinas, Vacuum Clean
ers, Radios. ♦
TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Perdir

bau! iš senų j naujausią madą, pigiai ir gerai.
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ROLAND KETVIRTIS & C0
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4649

SOUTH BOSTONE.
Tel. SOU 1756

West Roxbury, Mass

8

RENGIA LDD IR LSS ORGANIZACIJOS

Caledonian Grove

Didysis PIKNIKAS
PRADŽIA PRIEŠ 12 VALANDĄ DIENĄ

t

PUIKIAUSIA SVETAINĖ ŠOKIAMS IR GRAŽIAUSIA VIETA BOS
TONO APIELINKĖJE, PRIE CHARLES RIVER.

ŠOKIAMS GRIEŠ AL STEVENS 8 ŠMOTŲ ORKESTRĄ.
BUS VISOKIŲ SPORTŲ IR ŽAIDIMŲ.—BUS GERŲ DOVANŲ.

Gert ir Valgyti bus Į valias.

KELRODIS: Važiuokit Elevated traukiniais iki Forest Hills. Nuo tenai 
paimt Charles River karą iki Caledonian Grove.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perklaustom 
čia pat ir i to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

j NORINT PIRKT AR PARDUOT 
j NAMUS ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PASl

:Edw. L. Hopkins
362 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTONE

BAYVIEW !
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 

1058
i STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
I IR TRUKŲ AGENTŪRA.
| Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekais.

I-------------------------------------------
• Taipgi taisome Automobilius ir
| Trukus visokių išdirbysčią.
I
j Peter Trečiokas ir 
i Joe Kapočium** — savininkai.
I
Į Taisymo ir demomtravimo vi*tk: 

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St.
SO. BOSTON, MASS. J

tebeviešpatau 
diktatūra; are 
tebesitęsia; 
reikalauja sat 
iu pilietinių t 
kalėjimuose;
rencija skelbiž 
sianti kovą už 
mokratinę Lie 
bliką.

Plačiau sav<
Amerikos Liet 
so konferencij; 
karnoj rezoliuc 

Kadangi Lei 
ristai, kurie 19: 
grobė Lietuvos 
metų kovo mėr 
Wami įtemp 
biopoje, pas: 
ultimatumą ir, 

užpulti, pare 
■Minių santi 
Šuo;

Kadangi ši 
iMnimu lenk; 

Išbuvo pastat 
joją netik Lie 
tausomybę, bei 
'^Europos t 
'^u privertė L 
jti ją reikalav 

Vilniaus k 
M rankose, t 

Tebūnie nutai 
brikos Lietuvi; 
Mfrencija 192 

25-26 dd 
aukščiau 
ir visą 

su tuo šit 
pgflų savo pa

I
^josagresini 
b M šita smu 
'Ai burly nepa


