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Amerikos Lietuvių Kongresas 
Už Demokratinę Lietuvą

, kų okupacijos Vilniaus kra
šte ir nesumažins lietuvių 

! pasiiyžimo tęsti kovą dėl 
Vilniaus atvadavimo;

Tebūnie nutarta, kad šis 
Lenkijos smurto žygis dar 
kartą patvirtina tą tiesą, jog 
pasaulio taika ir mažųjų 
valstybių nepriklausomybė 
nebus saugios tol, kol žmo
nės toleruos militaristų ir 
fašistų viešpatavimą savo 
šalyje; todėl nepriklauso
mybės apsaugojimui Lietu-

REIKALAUJA KOALICI
NĖS VALDŽIOS.

Nes tik tokia vyriausybė ga
li turėt plačios visuomenės 

pasitikėjimą.
Amerikos Lietuvių Kon

gresas, kuris atstovauja a- 
pie 159,000 Amerikos lietu
vių, savo konferencijoj 
griežtai pasisakė prieš fa
šizmą ir visokią reakciją.

Am. Liet. Kongreso kon
ferencija įvyko 25 ir 26 bir
želio dienomis, Scrantono I va privalo kooperuoti su to- 
inieste. Delegatų buvo apie mis tautomis, 
150. Jie atstovavo apie taiką nuo fašistinių ir mili- 
150,000 organizuotų lietu.- taristinių agresorių;
vių Jungtinėse Valstijose ir Pagaliau tebūnie nutarta, 
Kanadoje. Pirmininkavo kad ši Amerikos Lietuvių 
Dr. Montvidas iš Chicagos. Kongreso konferencija yra 
Gauta daugybė pasveikini- įsitikinusi, jogei Lietuvos 
mų su piniginėmis aukomis.1 atsparumui sustiprinti prieš 
Nuotaika buvo gera, tvarka lenkų imperialistus ir kitus 
pavyzdinga. Lietuvos nepriklausomybes

Išklausiusi raportus ir per- priešus privalo būti sukon- 
žiurėjus Amerikos Lietuvių soliduotos visos tautos je- 
Kongreso nuveiktus darbus, gos, sudarant koaliciniais 
konferencija pareiškia: 

1 1. Amerikos P

kurios gina

Pagaliau tebūnie nutarta,
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SVEIKINAME SUSIVIENIJIMO LIE
TUVIŲ AMERIKOJE SEIMĄ.

Visiems Seimo delegatams palinkime tinkamiausiai su
tvarkyt SLA. reikalus ir nepamiršt Lietuvoje pasiliku
sių brolių, kuriem išplėštos visokios demokratinės teisės

Norima Baigti Kinų- 
J a ponų Karą.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad pašaliniai žmonės Toli
muose Rytuose daro pastan
gų suvesti japonus ir kinie
čius į taikos deiybas ir už
baigti karą. Kinijos val
džios atstovas pareiškęs, 
kad taika turėsianti kada 
nors įvykti, todėl kuo grei
čiau ji įvyks, tuo geriau, ir 
todėl Kinija mielu noru su
tiksianti apie karo nutrau
kimą tartis. Bet japonų 
militaristai sako, kad jie su ; 
dabartine Kinijos valdžia, < 
kurią atstovauja gen. Cian 
Kai-šekas, neisią į jokias ;

Algų-Valandų Aktas Jau 
Tapo S. V. įstatymu

PREZ. ROOSEVELTAS 
PO KONGRESO NUTARI

MU JAU PASIRAŠĖ.
Taipgi patvirtino maisto 

ir vaistų aktą.
Algų-valandų bilius, ku

riuo remianties federalinė 
valdžia reguliuos darbo san- 
tikius visos šalies industri
joje ir tarptautinę prekybą, 
birželio 25 d. paliko įstaty
mu, kuomet prezidentas pa
dėjo savo parašą.

Minėtas įstatymas buvo 
vienas iš 121, kurie pereitą 
šeštadienį užtvirtinta. Kiti 
reikšmingi įstatymai įeina 
į tą skaičių, naujas maisto 
ir vaistų aktas; $279,000,- 
000 trukumo bilius; ir 15,- 
000 pašto valdininkų aktas. 
Be to prezidentas Roosevel
tas pateikė aiškinantį me
morandumą dėl ko jis veta
vo 30 kitų bilių.

Algų-valandų įstatymas 
įeina galion bėgyje 120 die
nų prezidentui užtvirtinus. 
Principalė galė įstatymo 
tokia:

. „ . 40 centų už valandą mi-
kad S. V. New Yorko Bronxe. Tuo- nimum alga ir 40 valandų

Reakcininkai Suse
kė “Baisų Dalyką.”

WPA administratorius 
Hopkins 1915 metais bal

savęs už socialistus.
Amerikos reakcininkai, ’ 

kurie už visas pasaulio ne
laimes kaltina Roosevelto 
administraciją, dabar iška
sė kitą “baisų dalyką” prieš 
Amerikos prezidentą. Iš- 
knaisę visą New Yorko bal- 

', jie surado,
• , , ■ , .......v. ....... v. —r"-—•. -- — ——j-e ---.—tv.ivl Harry L. Hopkins,

yra pridaryta, ap e Kuriuos s]aptus pasjtarimus kaip už- si į šitą reikalą. Taigi iš ja- Roosevelto paskirtas WPA
da pei anksti sKeloti. valdyt Susivienijimo seimą ponų kalbos išrodo, kad jie administratorius, 1915 ir

Apie tolimesnę seimo ei- ir kokias priemones naudot yra nusistatę užkariauti vi- 1916 metais New Yorko
gą žinios da nepasiekė. prieš pažangiųjų delegatus, są Kiniją, pastatyti tenai balsavimuose buvo užsire-

Birželio 27 d. Scranton,
Pa. susirinko 40-tas Susivie- . . - ;
nijimo Lietuvių Amerikoje konferencija, kurią jie pa- 
seimas. Seimą atidarant da- vatlino tautininkų. Joje da
lyvavo apie 250 i..
Mandatų komisijon į^Jv. „.
Grinius iš Philadelphijos, p. cių^vemėjai.
Dargis 
d-ras K.
cagos.

Teko
sekretorius
pažangiųjų kuopų suspen-I 
rhivn !>• Iz i f /a L' i i t nnn'ornnni '

Birželio 26 d. Scrantone 
Įvyko lietuviškųjų fašistų

atstovu. Jyvavę apie 75 žmones, tar- 
įėjo J. I)e lll buvo ir keli sandarie-

iš Pittsbin-pho hi Tautininku konferenci- 
Drangelis 'iš Chi-į C?JOS Prezidiumą sudarė: 

j btasys Gegužis,—pirminin-
. . , i c!T a |kas; Albinas Trečiokas,— 

patnti, kati SLA. pagelbininkas; Petras Jur-
Vimkas daug ■ gėla—sekretorius. ... ____ K

-j -T-i-ii--- y“”; Gandai eina, kad tauti- derybas. Ir jie taip pat ne- savimu praeitį,
davo. Ir kitokių negerumų nĮnku konferencija turėjo pripažįsta trečiųjų kišimo-! kad 
yra pridary ta, apie kuriuos ;slaptas pasitarimus kaip už- i..................... .. .............
da pei anksti skelbti. valdvt Susivieniiimo seimą

, &_ , sudarant koaliciniais
' : pagrindais vyriausybę, kuri
Lietuvių turėtų plačios visuomenės 

Kongresas, įsikūręs prieš du l pasitikėjimą, atsteigiant dė
mėtu Clevelando mieste, nu-j mokratinę santvarką Lietu-1 
veikė.daug gerų darbų: (a) voje.
Jis įtraukė į savo organiza- t '-----
dją daug draugijų ir kliu- (Nadal Suspaudė Au-
bų; (b) jis paskleidė daug 
propagandos už atsteigimą 
demokrat i j o š Lietuvoje.; 
(c) jis suruošė eilę masinių 
mitingų Lietuvos naudai; 
jis surinko Amerikoje tūks
tančius parašų už amnestiją 
politiniams kaliniams Lietu
voje ir pristatė tuos parašus 
su amnestijos peticija Lie
tuvos valdžiai, ir jis suvie
nijo pažangiuosius Ameri
kos lietuvius.

Tačiau konferencija pa
žymi, kad Lietuvoje vis dar 
tebeviešpatauja fašistinė 
diktatūra; areštai ir teismai 
tebesitęsia; žmonės, kurie 
reikalauja sau laisvės ir kil
tų pilietinių te’isių, tebesėdi 
kalėjimuose; todėl konfe
rencija skelbia ir toliau ve
sianti kovą už laisvą ir de
mokratinę Lietuvos Respu
bliką.

Plačiau savo nusistatymą 
Amerikos Lietuvių Kongre
so konferencija išdėsto se- 
kamoj rezoliucijoj:

Kadangi Lenkijos milita
ristai, kurie 1920 metais už
grobė Lietuvos sostinę, šių 
metų kovo mėnesį, pasinau
dodami įtempta padėtimi ' 
Europoje, pastatė Lietuvai 
ultimatumą ir, grąsindami 
ją užpulti, pareikalavo dip
lomatinių santikių užmez
gimo;

Kadangi šituo žiauriu 
grąsinimu lenkai imperiali
stai buvo pastatę į didelį pa- . 
vojų netik Lietuvos nepri- 1 
klausomybę, bet, gal but, ir 
visos Europos taiką, ir tuo 
budu privertė Lietuvą išpil- ' 
dyti jų reikalavimus, palie
kant Vilniaus kraštą oku- ( 
pantų rankose,, tai—

Tebūnie nutarta, kad A- j 
merikos Lietuvių Kongreso , 
konferencija 1938 metų bir- , 
želio 25—26 dd., apsvars
čiusi, aukščiau paminėtus 
faktus ir visą susidėjusią j 
ryšium su tuo situaciją, reiš- ] 
kia gilų savo pasipiktinimą ] 
Lenkijos agresingumu ir sa- <

strijos Katalikus.
Uždare katalikų jaunimo 

organizacijas ir konfiskavo 
$1,200,000 turto.

Nacių policija konfiskavo 
visą Austrijos katalikų jau
nimo organizacijų turtą, ku
rio vertė siekianti $1,200,- 
000. Tuo pačiu žygiu na
ciai uždarė daugiau kaip 20 
katalikų studentų organiza
cijų. “Nuo dabar jus turit 
dirbti tiktai Hitleriui, o ne 
popiežiui,” pareiškė vienas 
nacių valdžios atstovas Au
strijos katalikų jaunimui.

Popiežiaus agentai, kurie 
pirma šaudė Austrijos so
cialdemokratus ir kėlė fa
šizmą, dabar graužia sau 
pirštus. Jie sako, kad Hitle
rio fašistams Austrijoj įsi
galėjus, tuojaus pradėjo re
tėti Romos katalikų bažny
čios. Nuo 13 kovo, kaip Hit
leris prijungė Austriją prie 
Vokietijos, nuo Romos ka
talikų bažnyčios Austrijoj 
atsimetę jau apie 28,000 ka
talikų jaunuolių. Jie nuėjo 
arba pas protestonus, arba 
susidėjo su “pagoniškomis” 
nacių organizacijomis, ku
rios nepripažįsta nei popie
žiaus, nei jo Dievo.

AMERIKOS KOMISIJA 
TIRS EUROPOS DAR

BININKŲ BŪKLĘ.
Prezidentas Rooseveltas 

nusiuntė Europon komisiją 
iš 9 žmonių, kad ištirtų dar
bininkų būklę Švedijoj, 
Anglijoj ir kitose demokra
tinėse Europos valstybėse. 
Komisijon įneina biznio, 
darbo, švietimo ir valdžios 
atstovai. Jų tikslas ištirti, 
kokie tenai yra santikiai 
tarp darbininkų ir darbda
vių.

Associated Press žinio
mis, Bourg Madame apie- 
linkėje, palei Francuzijos 
pasienį, pasireiškė drugio 
epidemija ir kojų ir burnos

Anglija ir Francuzi- 
ja Perspėja Japonus

Reikalauja Hainan salų 
neliesti.

Londonas.—Britų ir Pran
cūzų valdžios perspėja Ja
ponus, kad jie nebandytų 
užimti Hainan salas, kurios 

I randasi Pietų Kinijos pa- 
jkraštyje. Ir jeigu iškiltų 
tuo reikalu kokie nesusipra
timai, tai abi šalys veiks 
prieš japonus sutartinai. Tai 
paaiškino Ousten Butler, 
užsienio reikalų pasekreto- 
ris Anglijos parlamentui.

Hainan salos yra Kinijos 
teritorija, bet jas atskiria 
150 mylių pločio Tonkingo 
užlaja, kuri taipgi susisie
kia su Francuzijos Indo-Ki- 
nija ir kontroliuoja visą su
sisiekimą lytinėje tos kolo
nijos dalyje.

Anglijos ir Francuzijos 
ambasadoriai Tokijoje pa
aiškino Japonijos valdžiai 
ir kariškoms jėgoms, kad 
jų valdžios priešingos Hai
nan salų užgrobimui ir jei
gu japonų militaristai nenu
sileistų ir bandys tas salas 
užgrobti, dėlto galėtų susi
daryt nepalankių komplika
cijų. Ir jeigu tokios kompli
kacijos pasireikštų, tai abi 
šalys sutartinai atrems.

Kinų pranešimu birželio 
24 d., japonų laivynas jau 
buvo sukoncentruotas prie 
Hainan salų, bet kinų spė
kos japonus nubloškė. Bet 
didžiausią tų salų portą 
Haihow, japonų orlaiviai 
bombardavo ir pereitą są- 
vaitę japonų laivynas taip- 
gi tą portą smarkiai apšau
dė.

Bet japonų militaristai 
matomai Anglijos ir Fran
cuzijos protestų mažai pai
so. Birželio 27, japonai pra
nešė, kad jų orlaiviai bom
bardavo Yuling portą Hai
nan salose, norėdami sunai
kint kinų pajūrio batarėjas. 
Kinai minėtose salose yra 
stipriai įsitvirtinę ir kariuo
menė, kuri tas salas gina y- 
ra gerai lavinta.

Britams Hainan 
svarba tame, 
dasi prie svarbiausiojo 
lio tarp Honkong ir Singa
pore, anglų tolimųjų lytų 
įsitvirtinimai.

salų 
kad jos ran

dasi prie svarbiausiojo ke-

SU
TA

, ko, kad šita smurto pergalė ligos. Jau tūkstančiai žmo- 
jokiu budu nepateisina len- niu sunkiai susirgo. Fra'neu-

LENKAIS SUDARY- 
ORINIO SUSISIEKI
MO SUTARTIS.

Kaunas, birželio 22 d. su
daryta lietuvių-lenkų orinio 
susisiekimo sutartis

---------------------------- -—----- |sau palankių pakalikų val-
Japonai Sunaikinę ’tižią, h tada su ta valdžia i nnn ri • t • daryti taikos sutartį, kaip 1,000 Žvejų Laivų, jie padarė Mandžurijoj.

Londono “Daily Herald” ---------------
korespondentas praneša iš, ynlfJZįn 
Honkongo įdomių smulk- y (IMZia 1 USKyt e 
menų apie tai, kaip japonai Mass. Valstijos Dar- 
naikina Kinijos žvejus pie
tų Kinijos pakraščiuose.

Jis sako, kad nuo šių me-! ____ o ___ j
tų pradžios iki dabar japo- 27 d., — Sekretorius Wood- ją. 1915 metais jis gyvenęs 
nų karo laivynas nuskandi- ring paaiškino

gistravęs kaip socialistas ir 
balsavęs už Socialistų Par
tijos sąrašą.

—Aha!—šaukia

bams $1,927,550.
Washingtonas, birželio

choru 
plutokratų spauda. — Tai 
matote, kokius žmones Roo- 
seveltas skiria bedarbius 
šelpti! Raudonuosius socia
listus!

Ir tie geltonlapiai paduo
da visą Hopkinso biografi-

• , . i • -i nnn * & utvuAt. nimum aiga n vaianau
nęs daugiau kaip 1,000 zve- valdžia paskyrė Mass, dar- met jis turėjęs 25 metus am- darbo savaitė turi but pa-
jų laivų ir 4,000 žvejų. bams $1,927,550. Bostono žiaus ir buvęs nevedęs. Ir siekta greičiausiai, kaip

Japonų kuiOhiaiyai pa- porto pagerinimui skiriama New Yorko rekordai parų-. “ekonominei šalies būklei
prastai žvejų laivelius puo- $327,550; Cape Cod kana- dą, kad tais metais jis bal- bus išgalima”
la apšaudydami juos kulko
svaidžiais. Jei kuris žvejas 
laively po kulkų lietaus lie
ka gyvas, tai jį japonai įso
dina į mažytę valtelę ir pa
lieka bangų valiai, o jo 
džunką išplėšia ir sudegina.

Bet taip pat dažnai pasi
taiko, kad su tokiais žvejais 
japonai pasielgia nepapras
tai žiauriai.

Nesenai į Honkongą at
plaukė trys valtys, kurios 
paspruko nuo japonų už
puolimo. Valtyse buvo žve
jų lavonai. Jų gerklės buvo 
perplautos ir pilvai subady
ti. Matyt, jie atsisakė atsa
kinėti į užpuolikų klausi-
mus.

Kartais japonų naikintu
vai paleidžia ugnį į žmones, 
įšokusius j jurą, kai jų lai
veliai buvo paskandinti.

Japonų žiaurumai pietų 
Kinijoj yra didelis akstinas 
kinams organizuotis ir būti 
“viskam pasirengusiems.”

Kiekvienas sveikas vyras 
yra apmokamas, kaip ka
reivis.

Dažnai galima matyti, 
kad valstietis dirba savo že
mės sklypely apsirengęs pil
na kareivio uniforma.
ISPANŲ VALDŽIA FRAN- 
KISTŲ»PUOLIMUS SU

TRIUŠKINO.
Birželio 25 ir 26 Teruelio 

ruožte, ėjo baisus mūšiai 45 
mylių frontu; 250,000 ka
reivių dalyvavo tuose mū
šiuose. Fašistai veržėsi ap
supi Sarrion miestą. Sukilė
liai su savo talkininkais vo
kiečiais ir italais apie 20 
kartų puolė lojalistų pozici
jas su šarvuotais automobi
liais, tankais, karo lėktu
vais ir pėstininkų ugnimi. 
Viena po kitos sukilėlių 
bangos grūmėsi pirmyn, bet 
visas atakas valdžios armi
ja atmetė atgal, pridaryda
mi fašistams daug nuosto
lių.’- - ■- • ‘

$327,550; Cape Cod kana- dą, kad tais metais jis bal
iui, Massachusetts valstijoj savęs už socialistus.

Tai matot, kas per paukš
tis, tas Hopkins. Jis gyveno 
New Yorke, buvo nevedęs, 
balsavo už socialistus, o da
bar jis pastatytas WPA ad
ministratorium !

Ar tai ne baisu!
Taip, tai yra be galo klai

ku! Perskaičius reakcinėj 
spaudoj šitokią “reveliaci- 
ją,” ne viena patriotiška 
leidė galėjo iš baimės palįs
ti po lova.
ISPANIJOS VALDŽIA 

GRASINA BOMBAR- 
DUOT ISPANIJOS 

MIESTUS.
Paiyžius. — Ispanijos lo

jalistų valdžia pareiškė, kad 
jeigu Franko žmogžudžiai 
ir toliau bombarduos Ispa
nijos lojalistų miestus, tai 
valdžios aeroplanai bom
barduos netik frankistų val
domus miestus, bet ir tų val
stybių miestus, su kurių pa- 
gelba Franko razbaininkai 
žudo beginklius Ispanijos 
žmones. Mussolinio atsto
vas Paryžiuje, atėjęs pas 
Francuzijos užsienių minis
ter} pareiškė: “jeigu tik lo
jalistų valdžia pradės ker
šyt Italijai, tai Italija stos 
atviran karau prieš Ispani
jos respubliką ir ją visiškai 
sunaikins.” Mussolinio am
basadorius Londone, tokį 
pat persergėjimą padarė 
Anglijos valdžiai.
“SUŠAUDYTAS” PROF.

$1,600,000.
Providence, R. I. valstijos 

upių ir prieplaukų taisy
mams $370,000. Long Is
land, N. Y. vandenų prožek- 
tams $186,000.

New Yorko 22 upių ir 
prieplaukų darbams skiria
ma $15,000,000. Didžiausia 
dalis $3,250,000 tenka di
diesiems ežerams ir Hudso- 
no upės pakraščiams New 
Yorko valstijoj.

Klerikališki Fašistai 
New Yorke Gavo

ekonominei šalies būklei 
bus išgalima.”

Minimumo alga 25c. už 
valandą visoje šalies pra
monėje įvedama bėgyje pir
mų metų ir 30c. antrais me
tais.

Ilgiausis sąvaitės darbas 
44 valandos pirmų metų 
programoje; 42 valandos 
antrais metais; ir 40 valan
dų bėgyje trečių ir sekančių 
metų. Leidžiama viršvalan
džių darbas, už kurį turi but 
mokama laikas ir 
lektyvė sutartis; 
niai darbai.

Uždraudžiama 
tacija produktų 
valstijos kiton, ]_ 
vaikų darbininkų.

pusė. Ko- 
ir sezoni-

transpor- 
iš vienos 

pagamintų

New Yorke dabar yra ro
doma filmą “Blockade,” 
kuri vaizduoja Ispanijos lo
jalistų kovas už laisvę. Ro
mos popiežiaus agentams 
ši filmą taip nepatiko, kad 
jie organizavo savo klerika- 
liškus fašistus ir nusiuntė 
juos pikietuoti Radio City 
Music Hall, kur toji filmą 
buvo rodoma. Susirinkę ku
nigų atsiųsti “pikietai” ties 
tuo teatru ir iškėlė savo pla
katus su užrašais: “This 
picture is insult to Catho
lics,” kas reiškia: “Šis pa
veikslas įžeidžia katalikus.” 
Mat, jis parodo, kaip popie
žiaus kunigai kartu su Ispa
nijos monarch istais ir kitais 
reakcininkais šaudo Ispani
jos darbininkus, žudo jų 
moteris ir vaikus.

Bet New Yorko publika ŠMITAS JUOKIASI IŠ 
šita klerikališkai-fašistiška SAVO MIRTIES, 
demonstracija pasipiktino Lenkų spauda buvo palei- 
ir pradėjo kunigų “pikieti- dusi paskalą, kad Maskvoje 
ninkus” mušti. Jeigu polici- Stalinas sušaudęs prof. Šmi- 
ja nebūtų juos išgelbėjusi, tą, garsųjį Sovietų šiaurės 
publika gal butų ir visai juos tyrinėtoją.
nulinčiavusi. Dabar Londono “News

--------------- į Chronicle” korespondentas
Kaunas, birželio 23. Ame-'iš Maskvos rašo: “Aš čia su- 

rikos lietuvių choras “Pir- radau prof. Šmitą gyvą ir 
myn” atvyko į Kauną ir iš- sveiką. Kai aš jam paro- 

" u. Vėliau valdžios karei- kilmingai sutiktas valdžios, džiau lenkų laikraščių pra- 
viai kontratakomis puolė organizacijų ir visuomenės, nešimą apie jo sušaudymą, 
fašistus ir atmušė atgal, atstovu. G. K. Į jis gardžiai nusijuokė.”

SAVO MIRTIES.
Lenkų spauda buvo palei-

NACIAI VEJA RUSUS 
PABĖGĖLIUS IŠ VO

KIETIJOS.
Rusijos gyventojai, kurie 

buvo pabėgę nuo bolševikų 
ir apsigyveno Vokietijoje, 
atsidūrė baision padėtin. 
Daugelis tokių pabėgėlių 
gavo nacių įsakymus išsi- 
kraustyt iš Vokietijos. Jeigu 
iki rugpiučio mėnesio jie 
neįrodys, kad jie pasirengę 
išvažiuoti, įsakymas grū
moja, kad jie bus iš Vokie
tijos ištremti.

Rusų pabėgėlių padėtis 
Vokietijoje ir taip gana var
ginga, daugalis vos pajėgia 
pusbadžiai maitintis. Su
grįžti į Sovietų Rusiją kaip 
bolševikų priešai, jie negali.

Apskaičiuojama, kad Vo
kietijoje rusų pabėgėlių esą 
apie 1,000. Naciai aiškina, 
kad jie įsakė rusams grįžt 
Rusijon keršydami sovie
tams, nes sovietai išvarė,vo
kiečius iš Rusijos.

LEKIA 237 MYLIAS I 
VALANDĄ.

Curtiss-Wright korpora
cija pastatė' naują skraido
mąjį laivą, kuris gali nešti 
30 žmonių ir lėkti 237 my
lias per valandą. Perejtą 
savaitę St. Louise buvo da 
romi bandymai.
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3 APŽVALGA 5
ĮDOMUS KL. JURGEL1O- 
NIO PLANAS SUSIVIE

NIJIMUI PAKELTI.
A d v. Kl. Jurgelionis pa

duoda “Naujienose” origi
nalų ir įdomų planą Susivie
nijimui sustiprinti. Jis*sako:

“Mokėdami fraternalių or
ganizacijų priimtą atlyginimą 
savo organizatoriams, mes ne
abejotinai gausime po ketver
tą tūkstančių naujų narių į 
Susivienijimą kasmet. O tuo
met mes turėsime lėšų fonde 
gana gražią sumą atliekamų 
pinigų ir skautų < __
mui ir palaikymui, ir jaunimo 
išmokslinimui ii' SLA. admi
nistracijos aparato patobuli- (ta, 
nimui.

“Su skautais mes pradėsi- j 
me Susivienijimo t_____

Jurgelionis siūlo. Jis reko
menduoja da porą reformų. 
Viena, iškelti SLA. centrą 
iš New Yorko į Pennsylva- 
niją, o antra, pasodinti cen
tre prezidentą ir iždininką.

Kokia nauda butų iš to?
Ogi ve kokia. Oficialiai 

Susivienijimo centras ir da
bar skaitosi Pennsylvani- 
joj; tenai yra užlaikoma net 
ir nominale raštinė, kad pa
tenkinus čarterio reikalavi
mus. Taigi, vien jau “mora
lumo” žvilgsniu laikyti cen
tro raštinę New Yorke nėra 

organizavf- pageidaujama. Bet esanti ir
kita priežastis, kuri verčian
ti iš New Yorko keltis—tai 
' , kad SLA. namas New 
Yorke jau reikės griauti.

c____ Perkėlus centrą Pennsyl-
me Susivienijimo ateities už- yanijon, būtinai reikėtų jau 
tikrinimo darbą iš pat pamatu, ii’ prezidentą su iždininku 
Tai bus musų fundamentalia tenai apgyvendinti.
darbas, kurio gražus vaisiai Kai kam gali išrodyt, kao 
pasirodys tik už keliato metu, j tuomet Susivienijimui pasi

nei Susivienijimas jau da- darys daugiau išlaidų, nes 
bar turi pradėt rūpintis savo prezidentui ir iždininkui 
narių jaunimu virš ąkautų reikės pakelti algas. Bet ad- 
amžiaus. šiam tikslui Susivie- vokatas Jurgelionis mano 
nijimas turi įsigyti savo kole- kitaip. Jis aiškina šį dalyką 
giją, kurioj musų jaunimas Štai kaip: 
galėtų pasiekti aukštesnį mok
slą, išmokti lietuvių kalbos ir 
istorijos, įsigyti lietuviškos 
dvasios ir nuodugniai susipa
žinti su Susivienijimo reika-I 
Jais ir su fraternalizmu ap
skritai.”

Bet ar galima tai įvykin
ti? Ar ne bus tai vien tik 
svajonės?

Ne, sako jisai. Tuos daly
kus galima įvykinti, ir jisai 
parodo, kaip. Tik pasiklau- 
sykit:

“Savo pilnos kolegijos mes, 
žinoma, negalėsime tuojaus 
steigti. Gal tą galėtume pada
ryti tik tolimesnėje ateityje. 
Bet tuojaus yra galima štai 
ką atlikti: padaryti sutartį su 
viena iš mažesnių bet aukštai 
stovinčių kolegijų apie musų 
jaunimo mokslą ir užlaikymą. 
Sulyg šios sutarties kolegija 
turės duoti musų studentams 
instruktorius ai- profesorių 
lietuvių kalbai bei istorijai 
mokinti, o Susivienijimas kas 
savaitę atsiųs vieną iš savo 
viršininkų ar Apšvietos Ko
misijos narių duoti studen
tams pamokų apie Susivieniji
mą, fraternalizmą ir apskritai 
sutvirtinti juos lietuvių broly- 
bėę dvasiąja Patys musų štu-

' aefiįai toj kolegijoj, turės būti 
susiorganizavę į SLA. kuopą, 
kurioj kiekvienas turės pabūti

• tai’ pirmininku, tai finansų 
■ raštininku, tai organizatorių.

Musų studentų toj kolegijoj 
, pradžioj turės būti nę mažiau
kaip 10, o toliau daugiau. Vi
siems jiems Susivienijimas 
duos stipendijas maždaug po 
$60.00 į mėnesį. Jų tėvai turės 
jiems dar šiek tiek pridėti. Pa
rinkimas stipendijantų SLA. 
kolegijai turės but Apšvietos 
Komisijos žinioj. Kiekvieną 
kandidatą į stipendijautus Ap
švietos Komisija turės asme
niškai pamatyti. Vėliaus sti
pend! jautais galės būti • tik 
atsižymėję skautai ir skautės. 
Be stipendijantų toj kolegijoj 
žinoma galės mokintis visi tur
tingesnių lietuvių vaikai, ku
rie patys gali už mokslą ir 
pragyvenimą užsimokėti. Su
sivienijimo kuopos galės ra
ginti narius, kad siųstų savo 
vaikus į tą lietuvybės židinį.”

Adv. Jurgelionis mano, 
jog—

“Pabaigę tokią Susivieniji
mo kolegiją, vaikinai ir mer
gaitės nebesišalins nuo Susi
vienijimo ir lietuvių. Jie musų 
gyvenime taps tuo cementu, 
kuris jungs į daiktą musų jau
nąją kartą.”

Šitą darbą galima esą 
pradėt jau šį rudenį, asig
nuojant studentų stipendi
joms $6,000.
__ Bet tai ne viskas, ką Kl.

labai 
refka- 
dabar 
po du 
metus 
Tary
ti nka-

atlyginimą organizato- 
mes turėsime lėšų fon-

s>^>

Tourist trailer

[ View of White mountains

Kas turi pinigų ir laiko, turėtų pamatyt Amerikos valstybinius parkus, kurių Yellowstone 
bene tik įdomiausia, čia parodyti keli jo vaizdai. Kairėj pusėj matosi kaip šauja aukš
tyn iš žemės gelmių verdančio vandens geizeris. Vasaros laiku turistai čia suvažiuoja iš 
visos Amerikos.

rėmėsi vergija. Visi krašto nigaikščiai ir kariuomenės 
gyventojai buvo kunigaikš-' atstovai. Juos lydėjo lenkų 
čių vergai. Be to, gyvento- kariuomenė. Apie lapkričio 
jus smaugė ir lupo lietuviški vidurį 
bajorai. -- - -

Kaip sako tas lenkų rašy- sistojusi prie Nemuno.
tojas, visų pirma “lenkiškai Lenkams pasirodę labai 
krikštą priėmę penki Lie- aštrus Lietuvos šalčiai. Žie- 
tuvos kunigaikščiai: Jogai- - .................
la, Vygandas, Korigaila

į šita ekspedicija su 
į “lenkišku kryžium” jau at-

Polemika ir Kritika
Kokion

“Keleivio” pastaba pataikė 
j tikslą.

Dėlei to, kad “Keleivis” 
birželio 8 d. padarė pastabą 
komunistams, kad nepride
ra garbinti patriotiškai-bur- 
žuazines tradicijas, tai Broo- 
klyno “Laisvėj” birželio 11 
dieną A. B. sako: “Matyt, 
“Keleivio’ redaktorius tas 
tradicijas paaukauja fašis
tams reakcininkams. Betgi 
jis turėtų suprasti, kad ko
munistai ir socialistai pada
rė klaidą, kad jie tų tautinių 
tradicijų neišnaudojo darbi
ninkų klasės kovom prieš 
fašizmą.”

Gerai, bet juk L. S. Są
junga, kaip ir amerikinė So
cialistų Partija buvo ’suskal
dyta ne dėl to, kad per ma
žai buvo tos tradicijos gar
binimas, o dėl to, kad socia
listai stojo už demokratiją, 
už parlamentarizmą, už ka
linių laisvinimą ir už kitus 
laikinius darbininkų būklės 
palengvinimus. Taip vadi
nami kairiasparniai, iš ku
rių išsivystė komunistai, re
formas vadindavo “kapita
lizmo lopymu,” “buržuazi
jos ramstymu” ir tt. Tai yra 
faktai, kurių iš istorijos la
pų niekas neišbrauks. O da
bar komunistai nori net 
džingojistų tradicijas pa
naudoti darbininkų kovoms. 
Jeigu taip, tai vertėtų pa
naudoti ir kunigų mišias, ir 
visus dangiškus migdolus 
minių viliojimui.

I Patriotinės tradicijos dar
bininkų kovom naudingos 
tiek, kiek naudingas sveikai 
galvai alkoholis. Nes patrio
tizmas, jei ne dirva, tai bent 
trąša fašizmui, šitą tiesą vi
sai lengvai galima įrodyt— 
bet tai gal prie kitos progos. 
Šiuom syk tenka pasakyti rašo, o——
trumpai if- aiškiai, jogei pa- Hankey atsistatydino 
triotizmas kovos prieš fašiz- aštraus nuomonių skirtumJ 
mą, tai lygiai kaip medus tarp jo ir min. ^pirmininko’ 
musių nuodijimui.

A. B. rašo da ir sekamą: 
“Deja, ‘Keleivio’ redakto
rius ir jo draugai su tokia 
politika pilsto vandenį ant 
redakcijos malūno.”

Nors tai ir neskaudus šū
vis “Keleivio” adresu, bet ir 
tas pro šalį. Nuo ko geidaus 
ir smarkiaus suksis tasai 
malūnas nuo socialistinio 
vandenio, ar komunistiniu 
aliejum pašmeruotas — aiš
kinti nėra reikalo, nes van
duo tiktai gesina, bet nete
pa. Dėtis revoliucionieriais, 
dangstytis Markso ir En
gelso autoritetu ir kartu im
ti globon buržuaziškai pat
riotines tradicijas, kaip tai

daro broliai komunistai, tai 
jau daugiau negu juokinga. 
Tai, anot “Keleivio,” tikras 
maskaradas. O lietuviškai 
pasakius, tai trijų devynerių 
politiškas mišinys. “Laisvė” 
visą savo politinę karijerą 
vedė ir tebeveda visokiais 
Zigzagais ir vingių vingiais, 
nelyginant kaip ta panelė— 
kas sezonas vis su nauju ke- 
peliušiu. Ir ji da turi drąsos 
kabinėtis prie nusistovėju
sio socialistiško laikraščio 
“Keleivio,” . kad tas nesi
dangsto patriotinėm tradi
cijom !

Vyrai ir broliai komunis
tai ! Jeigu jums patinka po
litinis mutinys, tai sveiki 
srėbkite patys. Socialistam 
tokios patrovos nesiūlykite.

J. Pakarklis.

PHILAD1
Aš, kaipo 

ino Bendro 
ir Lietuvai 
to pirmininl 
to sumanyti 
vo pareiga 
menei, koki 

' mes dirbom 
kėni, nežiur 
papeiktas, a 
audra gied 
prieš mus, t 
toj, nelaiku

Į rėkavimais. 
Jankauskas, 
(įėjėjai, m 
pakenkti, 
sau, ir daba 
ju darbų pa 
vai jie daug 
ateitis tą pa 
delno. Gal 
žios... bet są 
o žmonės 
Kad valdov; 
ių ambicijų, 
stabu, nes ta 
kad kaimiet 
gų-bėdų su 
makaulėse 
koki tai kur 
(taip jie s; 
laukia kokii 
tu titulų, di 
keista.

Mes d iri 
darbo datų 
pagelbininki 
nigaikščių 
gėdos netek 
mo darbą, i 
liais patriot; 
tauja ir gi 
net konsulo 
mi kyščioja 
darni: “Pa: 
lis, nei atsto 
cha, cha, c'r 
pas mus ir 

I veiks.”
Ne vienas 

Tiesa, mes 
kviest atsto 
kaip tyčia 
negavom ir 
sinėjom, I 
tikėt? Įsi v 
jautė m ė s 1 
mums grąsi 
tus” rodyda 
tie griešni 
mies į viens

Na, kaip t 
kiame Lietu1 
reikalaudam 
nei užmokėsi

Po pirmo 
vų mitingo L 
didžiuma baį 
laikyt aukas 
Ar nepasipils 
"Vienybę,” “ 
tautininkų 1< 
musų! Ar m 
tymo darbas, 
dinimas! Z. J 
‘‘Vienybę” gi 
šlykščius lap 
supraskit—jie 
mes dirbam, 
Lietuvą nuo 
A. Tvarąnavii 
(oriškai drebia 
dą akį.” Mui 
ir presps komi 
Ivanauskas b 
tuo tarpu, rei 
tarimus nėra k 
dą visuomenei 
jš užimtas I 
bis. šaukiu p 
jos narį A. Tv 
klausiu, kod 
spaudai apie k 
tnus? Jei tu, si 

f d, tai aš turės 
pasakyt stipri 
“Jūsų pranešiu 
įtalpins.” Ahž 
’Šimų netalpin 
batas stambesn 
.^ragina mani 
tošį tiems, kui 
^Įkalus kišasi ii 

lakstydi 
lojimais.”

ban nesvarbi 
Qtnybė. Drėbi 

I torit pamazgų.

PASITRAUKĖ ŽMOGUS, 
KURIS DAUGIAUSIA ŽI
NOJO BRITŲ VYRIAU

SYBĖS PASLAPČIŲ.

Anglų laikraščiai prane
ša, kad šiomis dienomis Sir 
Maurice Hankey, Anglijos 
ministerių kabineto sekre
torius, paskirtas Suezo ka
nalo b-vės direktorium. An
glų spauda Hankey vadina 
žmogumi, kuris žinojo dau
giau britų vyriausybės pa
slapčių, negu kuris kitas 
žmogus Britanijoj. Mat, jis 
ministerių kabinete sekreto
riumi buvo net nuo 1919 m. 
Kartu jis buvo imperijos 
gynimo komiteto sekreto
rium ir Privatinės tarybos 
raštininku. Dabar jis pasi
traukia iš visų šių vietų.

Jo pasitraukimas labai 
nustebino anglus, neš to nie
kas nesitikėjo. “Daily He-1 
raid” dipl. korespondentas i 

“ i. kad esą gandų, jog 
“ > dėl]

išsižadėjo savo tautos tiky
bos.

Istorija tačiau sako, kad 
pirmutinis Lietuvos krikštas 
įvykęs 1251 metais, Min- 
daugio laikais.

Tikrai nustatyti laiką, ka
da Lietuva priėmė krikščio
nybę, visai nėra galima, nes 
visa šalis nekuomet jos ne
priėmė. Tūli da ir šiandien 
garbina Perkūną.

mos metu daugeliui ju nuša- 
la, v yganuas, ivurigaiia,. ]0 pirštai, ausys ir nosys, o 
Švidrigada n’ Vytaulf s. | kai kurie “krikštytojai” iri

mirtinai sušalo.
Lietuva lenkams buvo da KOMUNISTAS “PAFIK-

“Didelė netvarka ir pinigų 
aiškvojimas Susivienijime da
rėsi ir darosi iš to, kad Susi
vienijimo pirmininkas ir iždi
ninkas nedirba pilno laiko Su
sivienijimui. Tie du viršinin
kai visuomet pasilieka 
tolimi Susivienijimo 
lams. Tuo tarpu jiedu 
kaštuoja Susivienijimui 
tūkstančiu dolerių į 
kiekvienas. Pildomosios 
bos užlaikymui, įvedus 
mą
riams, 
de apie $10,000 daugiau negu • 
iki šiol. Taigi bus kaip tik vie- j,-„L 
toj pridėti prezidentui ir izdi-, VQS įunieaikščius tą diena nezinomas kraštas ir juos,

- -5- -■ čia nepaprastai stebinęs lie-j
tuvių gyvenimas, kuris bu-

. vęs labaf*piimityvus, labai i 
j1 atsilikęs nuo kitų tų laikų i

i Europos kraštų gyvenimo. , 
I Apsistoję Lietuvoj, len-, 
i kai visų pirma pradėjo mo-, 
kinti lietuvius katalikiškų Į

I katekizmu, aiškint naujo ,
! r

ninku! dar po tūkstantį dole-1 
rių į metus, kad jie galėtų 
dirbti visą laiką vien tik Susi
vienijimui. Tuomet organiza
vimo darbas galės būti varo
mas visu smarkumu ir viskas 
bus tvarkoj.”
Iki čia visas planas išrodė 

gerai ir, rodos, nesunkus į- 
vykinti. Bet čia vienas daly
kas išlenda neaiškus, bū
tent, kokiu budu prieinama 
prie išvados, kad “įvedus 
tinkamą atlyginimą organi
zatoriams, mes turėsime lė
šų fonde apie $10,000 dau
giau, negu iki šiol?” Kas 
gali garantuoti, kad geriau 
apmokami organizatoriai 
prirašys po 4,000 naujų na
rių kasmet?

Čia kaip tik ir pasirodo 
nieku neparemta svajonė.

KAIP LENKAI KRIKŠTI
JO LIETUVĄ.

Krikštas įvykęs Kroku- Į 
,wj, 1386 metų 15 vasario 
dieną. Visus penkis Lietu-' SINO” KATALIKUS.

“Tėvynės’’ redaktorius ra
šo :

“Mums Įdomiausias reiški
nys, tai Amerikos komunistų 
vyriausio vado p. Earl Brow- 
depio. ištiesimas rankos katali
kams.”
Išrodo, kad katalikai tu

rėjo sulenktą ranką, bet ko- 
’ ' ’ i “iš-

Į išvedė iš lenkų karaliaus rū
mų ir su dvasine procesija 
nuvedė į Krokuvos katedrą.

Krikšto ceremonijoms va
dovavęs Gniezno arkivys-, 
kūpąs Bodzanto ir Krokuvos: 
vyskupas Jan.

Į krikšto tėvus buvo kvie
čiamas kryžiuočiu mistrasi~.
Czolner, bet jis atsisakęs. D1įv0 munistas Browderis ja
Krikšto motina buvusi Jad-j .Supažindinę su “šventos ^,8J» 1510X'cleiks J?

v t i z-k . • n vi i bu I n i n ’vyga.
Visų pirma buvęs apkrik

štytas didis Lietuvos kuni
gaikštis Jogaila, kuriam 
duota krikščioniškas vardas 
—Vladislovas.

Korigaila buvo pakrikš
tytas Kazimiero vardu.

Švįdrigaila — Boleslavo. 
Vygandas — Aleksandro. 
Vytautas — Aleksandro. 
Poį to, “lenkiškąjį krikš

tą” tuojau priėmusi visavei- 
lė Lietuvos bajorų ir kitų di
džiūnų, kurie buvo atvykę

Vienas skaitytojas iš Pa- su savo kunigaikščiais į Kro- 
tersono, N. J., prisiuntė kuvą.
mums iš kažin kokio lenkų1 Trim dienom praslinkus, 
laikraščio iškarpą, kurioj būtent, 18 vasario, įvyko jau 
aprašomas Lietuvos krikš- didžiojo Lietuvos kunigaik- 
tas. Tas straipsnis pavadin- ščio Vladislovo (Jogailos) 
tas “Polska wyprawa apos- šliubas su lenkų karaliene 
tolska w bory i puszcze Ii- Jadvyga.
tewskie,” kas reiškia: 
“Apaštališkas lenkų žygis į 
Lietuvos raistus ir girias.”

Straipsnio autorius sako, 
kad Lietuva tuomet buvo at
silikusi nuo visų Europos 
tautų ir buvo paskutinė “pa
goniška šalis ir tauta,” ku
rios atžvilgiu Lenkija ėmėsi 
“apaštališkos misijos.”

Iki krikšto, Lietuva buvu- nocho knygos 
si “pagoniška” tikėjimo 
žvilgsniu ir “laukinė” kultū
ros žvilgsniu.

Iki krikšto, Lietuva ne
mokėjusi žemės dirbti. 
Žmonės maitinosi daugiau
sia iš medžioklės ir žvejy
bos, nes visas kraštas buvo 
“pasišiaušęs laukinėmis gi
riomis.”

“Pagoniška” lietuvių ti
kyba turėjusi daugybę die
vų, deivių ir dievaičių. Žmo
nės garbinę ugnį, medžius, 
žalčius ir driežus.

Visuomeninė santvarka

O 4 kovo tų pačių metų 
Vladislovas-Jogaila buvo 
jau vainikuotas Lenkijos 
karalium.

Sekančiais metais jau 
pradėta krikštyti ir papras
tus Lietuvos gyventojus. 
Apie šitą žygį lenkų laikraš
čio rašytojas, kuris sakosi 
įmąs faktus iš Karolio Szaj- 

; “Jadwiga i 
Jagiello,” pasakoja taip:

“Apaštališkajį žygį Į Lietu
vą tegalima buvo pradėti tiktai 
žiemą. Tiktai žiemą užšalu
siais pajūriais tegalima buvo 
jneiti į tą šalį.

“Pirmomis lapkričio šalno
mis išvyko naujas Lenkijos 
karalius su nepaprastai gau
singa procesija į šiaurės ry
tus, kad išpildytų padarytąjį 
Lenkijos pasižadėjimą ap
krikštyti Lietuvą.”

Su šita procesija ėję Len
kijos kunigai, vyskupai, ku-

vieros artikulais,” Lenkijos. tiesino. . . .
“apaštalai” pradėjo lietu-1 Bet butų daug geriau, jei 
viris krikštyt. 1 “Tėvynės redaktoriui kas

Pirmutinis krikštas įvykęs n01’5 ištiesintų plunksną.
Vilniuje 1387 metų pavasa
rį. Paskui sekė kiti Lietuvos 
miestai, o vėliau ir kaimai. 
Bajorai stojo prie krikšto 
pirmutiniai.

Taigi lenkai skaito Lietu
vos krikštą nuo t..
kuomet Jogaila, Vytautas ii . vis prie gilesnės depresijos, 
kiti lietuvių “tautos vadai” • John Lewis.

Profesionalus politikierius 
valdžioje yra toks pat šašas, 
kaip streiklaužys darbininkų 
unijoj. La Guardia.

Kiekvienas Amerikos' kapita
lu metu listinio biznio pakilimas veda

Chamberlaino. Hankey, bū
damas ministerių kabineto 
sekretorium, kartu skaitėsi 
ir ministerio pirmininko 
patarėju. Jo įtaka buvusi 
didelė visiems ankstyves- 
niems premjerams: Lloyd 
George’ui, Macdonald’ui ir 
Baldwin’ui, Chamberlainas 

su juo nesutikęs. •
Oficialiai Hankey pasi

traukimas aiškinamas senu 
amžiumi, nes jis dabar turi 
61 metus, nors jo sveikąja 
tebėra puiki. _

Suezo kanalo b-ves dik
toriaus vieta taip pat neblti- 
ga. Mažai, tesą darbo, o al
gos per metus jis gausiąs 
apie 5,000 sv. sterlingų.

-------------------------------------------'V ’
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS
Kokiomis Sąlygomis Mes Veikiame.
PHILADELPHIA, PA.
Aš, kaipo Muzikalio Na

mo Bendrovės prezidentas 
ir Lietuvai Gelbėt Komite
to pirmininkas ir to komite
to sumanytojas, skaitau sa
vo pareiga paaiškinti visuo
menei, kokiomis sąlygomis 
mes dirbom ir ko susilau
kėm, nežiūrint ar aš busiu 
papeiktas, ar pagirtas. Toji 
audra giedroje, kuri kilo 
prieš mus, buvo visai nevie
toj, nelaiku ir šlykščiais iš- 
rokavimais. Iniciatoriai Z. 
Jankauskas, Gustis ir jų pa
dėjėjai, norėdami mums 
pakenkti, pakenkė patys 
sau, ir dabar juos žmonės iš 
jų darbų pažįsta. O Lietu
vai jie daug žalos padarė; 
ateitis tą parodys kaip ant 
delno. Gal jų krutinės žyb- 
čios... bet sąžinė juos grauš, 
o žmones pirštais badys. 
Kad valdovai turi tam tik
rų ambicijų, tai ne tiek nuo
stabu, nes tai jų žaislas. Bet 
kad kaimiečių vaikai, var- 
gų-bėdų suėsti, irgi savo 
makaulėse vaizduojasi esą 
koki tai kunigaikščių ainiai 
(taip jie save vadina) ir 
laukia kokių tai neužpelny
tų titulų, dovanų, tai jau 
keista.

Mes dirbame išsijuosę, 
darbo daug, laiko maža, 
pagelbininkų trūksta, o “ku
nigaikščių ainių vaikai,” 
gėdos netekę, varo griovi
mo darbą. Apsimetę “dide
liais patriotais,” jie krykš
tauja ir grasina teismais, 
net konsulo laiškus nešioda
mi kyščioja po nosim saky
dami: “Pas jus nei konsu- 
lis, nei atstovas nevažiuos— 
cha, cha, cha!... Jie ateis 
pas mus ir musų paliepimu 
veiks.”

Ne vienas nusijuokė iš jų. 
Tiesa, mes buvom nutarę’ 
kviest atstovą ir konsulį, bet 
kaii> tyčia ilgai atsakymo 
negavom ir viens kito klau- 
sinėjom, ką daryt? Kam 
tikėt? Įsivaizduokit, kaip 
jautė m ė s ! “Įgaliotiniai” 
mums grąsina, “dokumen
tus” rodydami. O mes, kaip 
tie griešninkai, beldžia- 
mies į viens kito sąžinę.

Na, kaip ten bebūtų, vei
kiame Lietuvos gerovei, ne
reikalaudami nei garbės, 
nei užmokesčio — nieko!

Po pirmo draugijų atsto
vų mitingo Lietuvai gelbėti, 
didžiuma balsų ^nutarta su
laikyt aukas tūlam laikui. 
Ar nepasipils šmeižtai per 
“Vienybę,” “Dirvą” ir kitus 
tautininkų laikraščius ant 
musų! Ar neprasidės kurs
tymo darbas, komiteto juo
dinimas! Z. Jankauskas per 
“‘Vienybę” grąsina, Gustis 
šlykščius lapelius leidžia, 
supraskit—jie “įgalioti”... O 
mes dirbam, mitinguojam, 
.Lietuvą nuo priešų ginam. 
A. Tvarąnavičius provoka
toriškai drebia mums “juo
dą akį.” Musų raštininkas 
ir presps komiteto narys J. 
Ivanauskas buvo susirgęs 
tuo tarpu, reiškia, mitingų 
tarimus nėra kam per spau
dą visuomenei paaiškinti, o 
aš užimtas Kliubo reika
lais. Šaukiu presos komisi
jos narį A. Tvaranavičių ir 
klausiu, kodėl neparašė 
spaudai apie komiteto tari
mus? Jei tu, sakau, nerašy
si, tai aš turėsiu parašyt ir 
pasakyt stipriai. Atsako: 
“Jūsų pranešimo ‘Vienybė’ 
netalpins.” Aha, musų pra
nešimų netalpins... O čia ke- 
liatas stambesnių aukauto
jų ragina mane užduot per 
nosį tiems, kurie ne į savo 
reikalus kišasi ir šmeižia ko
mitetą, lakstydami su “įga
liojimais.”

Man nesvarbu mano as
menybė. Drėbkit kiek tik 
norit pamazgų. Bet man įli

pi Lietuvių Muzikalio Na
mo bendrovės vardas, nes ta 
pati valdyba ir čia, ir Liet. 
Gelbėti Komitete, kur įnei- 
na didžiumos Philadelphi- 
jos draugysčių atstovai. Tad 
mano priderystė yra pareik
šti visuomenei teisybę, kad 
tie, kurie dirbo Lietuvai pra
eityje ir dirba dabar sąži
ningai, garbės nejieškoda- 
mi, tie yra smerkiami, iš
juokiami, visokie “izmai” 
jiems primetami ir valdžios 
organai jiems uždaryti; o 
“kunigaikščių ainiams” su 
“įgaliojimais” plačiai są- 
jaučiama ir šmeižti leidžia
ma kiek tik jų širdis gali 
ourvų ant musų uždrėbt. 
Patys redaktoriai jiems pa
deda. Džiaukitės, vyrai, kad 
jums padeda... Tegul jūsų 
krutinės žibės... mes pasi
tenkinsime tuo, ką turime. 
Žmonės dabar ne grinoriai 
—moka atskirti veikėjus 
nuo provokatorių.

J. Ivanauskas pasveiksta 
ir nutariava spaudai pra
nešti L. G. K-to darbuotę. 
Rašova “Vienybėm” Netal
pina. Ir “Dirva” ne. Dar 
prideda nepalankų paaiški
nimą. O iš Z. Jankausko ii' 
jo bendrų pusės šmeižtai 
kaip iš pamazgų duobės pi
lasi. Tada nutariava kreip
tis į kitus laikraščius. Jie 
suprato mudu ir patalpino, 
tad tariu tiems laikraščiams 
širdingą ačiū! Mes jiems 
plačiai atidarysime duris 
musų tarpe.

Perskaitęs Z. Jankausko 
padėkos straipsnį “Vieny
bės” num. 419 jo bendra
darbiams, kurie jam padėjo 
kelt triukšmą prieš mus, nu
stebau. Mums, kurie dir
bome sunkų darbą Lietuvai, 
dovanų nei garbės nejieško- 
dami, tenai šitaip adresuo
jama: “Čia susibūrė visi de
mokratijos ‘užtarėjai’—to
ki, kurių ‘tėvynėj’ demokra
tijos gynėjus kaip zuikius 
šaudo.” Ką tas reiškia!? Ar 
dėl to, kad mes Lietuvai 
dirbam, tai musų tėvynė tu
ri mus kaip zuikius šaudyt? 
Žmonės, pagalvokit!

Toliaus Z. Jankauskas ra
šo: “Ar žmogus, nenustojęs 
dar paprasto sveiko prota
vimo, gali su tokiais sutikti 
ir sykiu su jais visuomeni
nius darbus dirbti ir jais 
pasitikėti? Niekados!”

Klausimas, kokius visuo
meninius darbus su mumis 
dirbote? ! Šeąko vaidmenį 
vaidinot ir slapstėties po 
lenkų butus.

Kitoj vietoj jis vėl sako: 
‘Philadelphijos Lietu v a i 
Gelbėt Komiteto pirm. p. J. 
Griganavičiui ir k-to rast. 
J. Ivanauskui, kurių “paaiš
kinimas’ buvo “Amerikos 
Lietuvy’.” Žmogui suklysti 
yra nelaimė, bet pažinti tei-į 
sybę ir ją paslėpti nuo kitų, 
tegul jį sunaikina Dangus ir 
Žemė!”

Reiškia, p. Z. Jankauskas 
linki kad mes skradžia že
mę nueitume už tai, kad dir
bam Lietuvai. Well, aš bi
jausi, kad tie žodžiai neiš
sipildytų jam pačiam. Man 
prisiminė vieno šnipo nuo- 
tikis dar man einant moky
klon : čia eina kovos už Lie
tuvos laisvę, čia slapti knyg
nešiai gabena į kaimus lie
tuviškas knygas, o vienas iš 
musų būrio “draugas” užsi
norėjo titulo, ženklo iš caro 
kruvinų rankų. Jam ne Lie
tuva rūpėjo, o krutinę pa- 

I puošt. Jisai gudriai mokėjo 
kalbėt į mus, duot patari
mus kaip su caru kovot, o 
paskui musų darbus išduo
davo. Kada jam caras užka
bino kokį tai cedelį ant kru
tinės, tuomet visi lietuviai 
pradėjo jį pirštais rodyt ir 
ir šaukti: “Judesius, už 35

grašius lietuvius išdavęs”... 
Ir toj apylinkėj jis negalė
jo but; kur tik eidavo, visur 
tokį šauksmą išgirsdavo.

Lietuva jau neprigulmin- 
ga; vieni džiaugiasi, bet ki
ti dar dejuoja... Ypač tie, 
kurie kovojo anais laikais 
už Lietuvos laisvę, dabar, 
minint 20 metų nepriklau
somybės sukaktį, verkia — 
verkia dėlto, kad Lietuva 
taip lengvai lenkų globon 
pateko.

Dabar eina kova už Vil
nių. o dar labiau už visą 
Lietuvos egzistenciją, o da
lis Amerikos lietuvių bara
si. Reikia vienybės, susi
klausymo, kitų jausmus ir 
įsitikinimus pagerbti. Rei
kia ir valdžios, kuri eitų su 
Baudžia, o ne piieš ja. Rei
kia su demokratinėmis vals
tybėmis padaryt stiprią ap
sigynimo sutartį. Reikia 
liaudį gelbėt, o ne “izmus” 
prikaišiot. Juk ir tu, Zig
mai, nesenai garbinai “iz- 
mą.” Pagatavas buvai akis 
išplėšt, kuris drįsdavo pasa
kyt ką nors ant Stalino. Da
bar jau kitas vėjas pūstelė
jo, garbini aklai kitą dikta
torių. Kas bus next?

Kadangi presos komisija 
tik per “Vienybę” paskelbė 
aukų išsiuntimą Lietuvos 
Šaulių Sąjungai, tai randu 
reikalo, kaipo pirmininkas, 
pranešt plačiau skaitomai 
spaudai ir padėkot aukau
tojams, spaudai ir visiems 
komiteto nariams, kurie pri
sidėjo darbų; ir noriu pa
sakyt, kodėl komiteto di
džiuma stovėjo už išsiunti
mą aukų Lietuvos Šaulių 
Sąjungai, o ne ginklų fon
dui. Buvo suprasta, kad da
bartinė kariuomenė turi but 
pertvarkyta, o jos vieton įve
sta visuotinas piliečių apsi
ginklavimas, kad reikalui 
esant visi kaio vienas gintų 
Lietuvą nuo priešo. Tokia 
kariuomenė, kaip dabar, 
naudinga tiktai turtuolių ir 
diktatorių luomui palaikyti, 
o ne gynimui tokios mažos 
valstybės, kaip Lietuva. 
Tad tie, kurie suprato tikrą
ją Lietuvos padėtį, balsavo 
siųsti aukas Liet. Šaulių Są
jungai, ir jau išsiųsta Lie
tuvon per kons u 1 a t a 
$334.25.

Philadelphijos Lietuvai 
Gelbėti Komiteto pirminin
kas, Jonas Griganavičius.

Audėjų Darbininkų Unijos Veikimas.
Lawrence, Mass. sionalai, o už vis daugiausia 

Nedarbas siaučia visose darbininkai. Pamatysite to- 
pramonėse. Bet turbūt nie- kių dalykų, kokių pirmiau 
kur darbininkai taip nėra nesat matę.
suvarginti kaip tekstilės Jeigu lig šiol manė, kad____ kaip tekstilės Jeigu lig šiol manė, kad
pramonėj. Didelė didžiuma Lawrence’o darbininkus ne- 
■ - - - • • • —1---- l suorganizuoti, taidarbininkų visai negauna galima
dirbti, o kurie ir gauna kiek dabar atvažiuokite ir pama- 

' padirbėti, tai po dieną dvi į tykite patys, kaip Lawren- 
! savaitę. Gyventi tokiais už-|ee o organizuoti darbinin- 
I darbiais tiesiog neįmano-1 kai veikia. Jie ne tik moka 
jma. gerai kovoti, bet išgali pa-
I Nors ir tokia bedarbė, o i laikyt organizaciją ir pa- 
visgi unija išsilaiko ir vei-; vyzdingai linksmintis.
kia. Piim keliūtos savaičių I A. Jenkins,
fabrikantai pasimojo nuka- Pastaba. Reikės apie 200 
poti darbininkų algas ir dar darbininkų dirbt piknike, 
labiau apsunkinti darbo są-, Ateikite unijos raštinėn ir 
lygas. Iškabino dirbtuvėse I užsiregistruo k it e piknike 
“notas,” kad algas kiršią ; dirbti. Visų darbininkų, ku- 
nuo 12 iki 50 nuošimčių.1 rje dirbs piknike įvyks susi- 
Darbininkai, per savo uniją, rinkimas subatoj, 2 liepos, 
griežtai tam pasipriešino ir Columbus Hall, 117 Essex 
po pirmos konferencijos st Dalyvaukite. A. J. 
tarp unijos ir fabrikantų at-__________
stovų nežmoniškas fabri- flpwlandn 
kantų reikalavimas buvo at- Heveianao AUUOS. 
mestas ir “notos” nukabin- i 
tos. Tiesa, algas nukapojo, 
bet tik nuo 6 iki 12 ir pusės 
nuošimčių. Trijuose darbo 
skyriuose perviršijo 12 nuo
šimčių, bet visgi nedaėjo 
ligi 50 nuoš., o kur pirmiau 
algos buvo mažesnės, tų vi
sai nelietė. Čia jau aiškus 
unijos nuopelnas.

Darbininkai pamatę, kad 
tik per uniją gali kiek nors 
atsispirti, pradėjo bruzdėti, 
rašosi unijon ir nors mažai 
dirbdami moka narines duo
kles. Todėl reikia pastebėti, 
kad nepaisant tokios dide
lės bedarbės, visgi šiandien , ----------
CIO unijoj priklauso ii’ mo- j D-ras Tamošaitis-Thamas 
ka duokles daugiau darbi- rengiasi važiuoti į SLA. sei- 
ninkų, negu kada nors pir- mą, jis yra delegatu iš 14 
miau. I kuopos. Dr. Thamas pareiš-

I kė, kad seime jis laikysis už 
j tuos reikalus ir įnešimus, 
kuriuose bus permatoma 
naudos Susivienijimui. Dr.

Trijų SLA. kuopų pikni
ko rengimo komisijos buvo 
posėdis J. Jaro namuose ir 
daug apkalbėta apie rengia
mą pikniką liepos 31 dieną, 
Machutos darže. Išrinkta 
pikniko valdyba ir darbi
ninkai. Šis piknikas bus pir
mutinis bendrai rengiamas. 
Iki šiol kuopos rengdavo at
skirai, bet šį kartą susitarė 
surengti vieną didelį pikni
ką bendrai susidėjusios tris 
kuopos. Gal bendras pikni
kas suves visus susivieniji
mo narius į draugiškesnį su
gyvenimą musų kolonijoj.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS.
Brooklyno lietuviai biznie- 11 tūkstančių kontestančių 

riai nori radio valandą 
įsteigti,.

tik trys laimėjo dovanas. 
Tarpe tų trijų ir A. Bubnio 

Pastaruosius kelius metus duktė, Darata, gavo sidabro
Brooklyne keli žmonės ve
dė radio valandą. Bet jie 
duodavo 95 nuošimčius biz
nių ir parengimų skelbimus. 
Tik vienas W. Matusevičius 
suteikdavo per radio kiek
dainelių ir Jezavito orkest-, 
ra sugrieždavo. O kiti tokių 
programų vedėjai tenkinda
vosi vien plokštelių muzika 
bei dainom. Apart jau pras
tos programos radio valan
dos vedėjai dar tarpe savęs 
niovėsi, konkuravo už kos- 
tumerius. Taip, kad toji ra
dio valanda, musų radijušų 
vedama, daugiau buvo pa
naši į kokias “sorkes,” negu Į 
j muzikos programas.

Kada užsidarė WMBQ

medalį.

Šv. Jurgio dr-jos piknikas.
Birželio 18 buvo šv. Jur

gio draugijos piknikas Dex
ter parke. Keli metai atgal 
šios organizacijos piknikai 
būdavo kupini žmonėmis. 
Dabar pradėjo mažėti. Gal 
but iš priežasties didelės
bedarbės, o gal dėl to, kad 
nariai nuseno ir jau nenori 
taip smarkiai balevoti? Tad 
ir šis šv. Jurgio draugijos 
piknikas buvo menkesnis, 
negu kitais metais.

Brooklyno kriaučiai vis 
dar nedirba.

Unijos piknikas.
Liepos 3 ir 4, Maple par

ke, įvyks milžiniškas pikni
kas. r e v , 11 v4 LX VI Vy K-J V4 1 V J Vx 111JA111 Ll 1 • X-z X •

Bus visokių žaidimų, Thamas yra pažangus pla- 
koncertas, geriausi kalbėto- įju minčių žmogus, neabe- 
jai, šokiai ir nedėlios naktj, jotina, - X 1 VIA I 11 z-1 1 I r, . VI v r. I - ZA Į . , kad jis rems teisin

gąją Susivienijime pusę.
Gubernatorius nori per

leist įstatymą, kad miestai 
galėtų uždėt savo gyvento
jams specialius taksus, su
kėlimui pinigų bedarbių pa
laikymui. Kaip žmonės be
išgalės daugiau taksų mo
kėti, nes ir dabar apkrauti 
visokiais taksais, kurių dau-

visą valandą milžiniškas 
“Firework.” Nuvažiavimas 
visiems dykai, į parką įėji
mas 25c., vaikams 15 centų. 
Bušai pradės vežti nuo uni
jos raštinės nuo 9 iš ryto.

Atvažiuokite ir dalyvau
kite visi pirmu kart Lawren- 
ce’o organizuotų darbinin
kų suruoštam piknike. Tiki
masi bus 15,000 minia svie-, 
to. Dalyvaus visuomenės (gelis negali užmokėti, 
veikėjai, inteligentai, profe-, Jonas Jarus.

Dienraščio Laisves Naudai

Didysis PIKNIKĄ S
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Rengia Massachusetts Lietuvių Pažangiosios Organizacijosi bus IJEPOS 3 JULY, Nedelioj
i 7

I VOSE PAVILION PARKE
Į MAYNARD, MASS. I 
j Puikus parkas, pušynai ir kitokį medžiai. Gražus ežeras maudytis. Pradžia 10 ryt j 
! Puiki programa per visą diena; dainuos žymiausi N. Angį. Lietuviu Chorai: J | tt Aido Choras iš Worcester, po vadovyste J. Karsokienės, Lyros Choras iš Gard- ! 
{ nėr, po vado,vyste A. Mažeikaitės, Liaudies Choras iš Lawrence, po vadovyste i
| O. Vechkiutės, Balso Choras iš Lowell po vadovyste L. Dvarecko. Taipgi dai- j 
I nuos Laisvės Choras, iš So; Bostono, Jaunuomenės Choras iš Bridgbwaterio ir j 
j L. R. Choras iš Norwoodo,—visiem trim vadovauja Izabelė Yarmolavich. Dai- I 
! nuos ir Rušų-Ukrainų Choras iš Bostono. Bus ir Rusų-Lietuvių Tautiškų Gru- j 
! pių šokiai. . |

MONTELLO JAUNIMO ORKESTRĄ GRIEŠ PER VISĄ DIENĄ.
! Solistai J. Sabaliauskas, tenoras, iš Worcesterio, ir Ig. Kubiliūnas iš Bostono, j 
j Prakalbą sakys A. Bimba, “Laisvės” redaktorius iš Brooklyno ir
j Phil Frankfield, K. P. Massachusetts Sekretorius. U
• . . ... ’ 
j $350.00 skiriama dovanom. 37 prizai prie įžangos bilieto. 1-mą $100 vertės t 
j Silver Pointed Fox Scarf; 2-ra $25 cash; 3-čia $20; 4-ta $15; Pęnkios dova- j 
| nos po $10 ir 28 po $5.

stotis, musų Brooklyno lie-' 
tuvių biznieriuose kilo sveU 
ka mintis, kad suorganizuot 
lyg biznierių asosiaciją ir lai 
ji paima vesti lietuvių radio 
valandą. Priešaky tos Broo
klyno lietuvių, sakau, lyg 
asosiacijos, atsistojo M. Bie
liauskas, Lesauskas ir dar 
keli kiti rimti biznieriai. Jie 
laikė A. L. P. Kliube birže
lio 16 susirinkimą ir nutarė 
smulkmeniškai išdirbti lie
tuvių radio valandos palai
kymo programą. Jeigu su
manytojų planai išdegs, tai 
jau bus puiki Brooklyno lie
tuvių radio valanda. Tą biz
nierių sumanymą remia vie
tiniai laikraščiai, vietiniai 
veikėjai ir organizacijos. 
Mat, sumanytojai mano- sa
vo radio programai duoti 
geros muzikos. Jų tikslas — 
ne pelną iš valandos dary- 
ties, bet išnaudoti tą valan
dą kultūriniams tikslams.

Musu Brocklyno profesio
nalai šventė lyg ir jūbilėjų.

Birželio 16 d. pas Dr. J. 
Paulionį musų Brooklyno 
profesionalai turėjo susirin
kimą. Tarpe profesionalų 
dalyvavo ir Lietuvos konsu
las p. Budrys. Taip pat da
lyvavo ir vietinių laikraš
čių redaktoriai. Po pasitari
mo buvo užkandžių ir vie
nas kitas tostas išmestas. 
Kurie tik dalyvavo tame 
profesionalų pasitarime, vi
si jaučiasi pilnai patenkinti.

A. L. K. Brooklyno skyrius 
pasiuntė 9 delegatus į .1 

Scrantoną.
Birželio 17 buvo A. L. P. 

Kliubo name Brooklyno 
draugijų delegatų konfe
rencija, pasitarti apie dele
gatų siuntimą į A. L. Kon
greso šaukiamą konferenci
ją birželio 25 d. Nuo drau
gijų ir šiaip organizacijų 
dalyvavo gana daug atstd- 
vų. Po trumpų pasikalbėji
mų tapo išrinkta 9 delegatai 
ir nutarta kiekvienam dele
gatui duoti kelionės lėšoms 
po penkis dolerius.

F. Vaitukaičio sūnūs ir duk
tė parvyko atostogoms.
F. Vaitukaitis, žymūs 

Brooklyno lietuvių veikė
jas, leidžia savo sūnų Algir
dą ir dukterį Birutę į moks
lus So. Carolinoje. Sūnūs 
mokinasi medicinos, o duk
tė už mokytoją. Kaip Algir
dui taip ir Birutei sekasi ga
na gerai mokslas. Mokyklai 
dabar užsidarius, abudu 
jaunuoliai parvyko pas tė
vus praleisti vasaros atosto
gas.

A. Bubnio duktė laimėjo 
dovaną.

A. Bubnių duktė, Darata, 
laimėjo istorijos aprašymo 
konteste dovaną. Ji yra 15 
metų amžiaus ir gabi šoki- 

Įkė. Pasirodo, kad Bubnytė 
bus ir gera rašytoja, kad iš

Nors visoje šalyje siaučia 
nedarbas, bet rūbų siuvimo 
industrijoje jis ypatingai 
skaudžiai gnaibo kriaušius. 
Pereitais metais veik nebu
vo New Yorke overkotų se
zono. Šį pavasarį koks treč
dalis dirbtuvių New Yorke 
ir Brooklyne nei nepradėjo 
dirbti. Dabar jau laikas bu
tų prasidėti žieminių rūbų 
sezonui, bet kol kas jo nesi
mato. Unijos prezidentas ne 
veltui reikalauja kongresi- 
nėj komisijoj, kad perviršį 
drabužių išpirktų pati val
džia iš fabrikantų ir atiduo
tų WPA darbininkams. Jei
gu valdžia taip padarytų, 
tai ir kriaušiams kiek geres
nė saulutė nušvistų. O ki
taip, tai juodos dienos ne
pasibaigtų. <

Vytautas Katilius.

PIRMUTINIS LIETUVIS 
VAISTININKAS AME

RIKOJE.
Brooklyn, N. Y.—Plačiai

žinomas seniausias ir pir
mutinis vaistininkas p. J.W. 
Daunoras, 'buvo poilsiui pa
sitraukęs nuo savo mėgia
mos profesijos ir, rodos, ato
stogavo apie 10 metų. Da
bar jis vėl savo senoj buvei
nėj, kampas Bedford ir 4-th 
gatvės, Brooklyne atidaro 
puošnią vaistinę. Daunoras 
atstogaudamas važinėjo Eu
ropon, buvo Lietuvoje ir 
prisižiūrėjęs Europos vais
tinių įrengimus, sumanė ką 
naujesnio. Brooklyno žmo
nės ne tik lietuviai, , bet ir 
svetimtaučiai labai paten
kinti; kad Daunoras grįžta 
į savo profesiją. Formališ- 
kas vaistinės atidarymas 
buvo 25 birželio.

Daunoras visų gerbiamas 
žmogus, plačių pažiūrų, di
delis tolerantak Šiąja proga 
ir “Keleivio” draugai p. 
Daunorą pasveikins. Suvirs 
30 metų jis visiems tėviškai 
tarnavo, tukstančiamš davė 
gerų patarimų ir buvo nepa
mainomas lietuviams vaisti
ninkas. Dabar tas senas mu
sų veteranas sugrįžo pas 
mus atgal ir linkime jam 
geriausio pasisekimo.

Fr. R-kus.

BROOKLYNO LIETU
VIAI.

Prie Amerikos Darbo 
Partijos Brooklyne, yra lie
tuvių skyrius. Liepos 1, pel
nyčio je nuo 7:30 vakare 
bus komiteto susirinkimas, 
visi nariai prašomi dalyvau
ti. Liepos 8 įvyks mėnesinis 
susirinkimas, į tą susirinki
mą turėtų atsilankyti visi 
lietuviai, nes bus daug svar
bių dalykų aiškinama. Be
darbei plečianties, turėtu
mėm daugiau susirūpinti 
bedarbės išsiaiškinimui.

Susirinkimai bus A. P. P. 
Kliubo name, 280 Union 
avenue.

Ant. Linkus.
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Nacių Garbei Užduotas 
Skaudus Smūgis.

Juodveidis Louis sumušė 
vokietį Schmelingą kaip 

lepšę.
Vokietijos tautininkai (na

ciai) didžiuojasi, kad smar
kesnių žmonių pasauly nėra, 
kaip vokiečiai, kurie esą ki
lę iš arijonų. Žydų ir juod- 
veidžių vokiški patriotai 
neapkenčia, nes kaip žydai, 
taip ir juodveidžiai esą iš- 
tyžę, liurbiai, lepšės.

Bet štai, pereitą sąvaitę 
New Yorke Įvyko juodvei- 
džio Lęuiso su vokiečiu 
Schmelingu kumštynės. Žiop 
sotojų privažiavo daugiau 
kaip 85,000 ir kiekvienas 
brangiai užsimėjo už įžan
gos bilietą. Sakoma, kad vi
si Vokietijos naciai klausė
si per radio pranešimų, kaip 
jų tautietis Schmelmgas 
“gins arijonų garbę.” Bet ta

Francuzijos Komu
nistų Politika.

Šiomis dienomis Francu
zijos komunistų partijos; 
centro komitetas svarstė ei-' 
narnos politikos klausimus; 
ir priėmė dėl jų eilę nutari
mų. Prieš kurį laiką f rančų- . .................. .
zų komunistų taipe buvo ,ju (inherited or congenital), 
girdėti nuomonių, kad ko- Kai kurie autoriai aiškina, kad 
munistams atėjęs laikas aiš- pjrmgimtinis kūdikio užsikrėti- l.’inn oi oo l.'irti rl nl vnn’lOll. . . . . . _ .

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

VARINIAI LIŪTAI.
No. 26. Bir:

SIFILIS.

Rašo Dr. A. Yuška.

(Tąsa.)
Sifiliu sergančių tėvų vaikai 

visados gimsta užsikrėtę pirm- 
, gimtiniu arba prigimtiniu sifi- ' mėgdžioti

kiau pasisakyti dėl vyriau
sybės vedamos politikos. 
Rusų pavyzdžiu, vienas ko
munistų atstovas Onel-Iva- 
novas parašė partijos sekre
toriui Torezui atvirą laišką, 
kuriame išreiškė darbo ma
sių nepasitenkinimą esama 
padėtimi. Torezas i laišką 
atsakė, kad nepasitenkini
mas esąs visai suprantamas, 
bet dėl to nepasitenkinimo

garbe subliūško, kaip pra^esą nereikia atsisakyti nuo 
durta pūslė. Vos tik Schme- liaudies fronto politikos, or-
lingas su juodveidžiu are
noj susitiko, ir už dviejų mi
nučių jau susmuko kraujais 
apsipylęs. Teisėjas pradė
jo skaityti: viens, du, tris... 
Bet iki 10 nesuskaičius 
Schmelingas atsistojo. Ga
lima tačiau buvo matyt, kad 
jis apsvaigintas ir nežino 
kur randasi ir kas aplink jj 
darosi. Juodveidis vėl smo
gė vokiečiui į galvą, ir tas 
vėl sudribo. Jo nosis buvo 
sutriuškinta, lupa perkirsta, 
kraujas bėgo kaip ir sker
džiamos kiaulės, šlykštu 
buvo žiūrėti ir stačiai stebė
tis reikia, ■ kad neva kultū
ringi žmonės eina šitokio 
barbarizmo žiūrėti, ir kad 
įstatymai tokius dalykus 
leidžia.

Nors pagal sutartį Schme
lingas turėjo su Louisu muš
tis iki 3 kritimų, tačiau muš
tynių teisėjas neleido dau
giau muštis, nes tai bijojo, 
kad juodveidis neužmuštu 
“arijono” visiškai. “Garbė” 
pripažinta juodveidžiui.

Hitleris dabar turbut ser
ga, kad juodveidis sutrynė 
vokietį beveik į Hamburg- 
steiką.

Juodveidžiams gi didžiau- 
sis džiaugsmas. Tą naktį 
New Yorko ir Chicagos gat
vėse jie klykė ir šoko, tar
tum Afrikoj.

NACIU ŠNIPAI APSUPĘ 
VISĄ AMERIKĄ.

Vincente Lombardo To
ledano, Meksikos Darbo Fe
deracijos generalis sekreto
rius pareiškė Washingtone, 
kad Vokietijos nacių val
džios šnipų centrai operuo
jami tarp Meksikos ir Loty
nų Amerikos, turi taipgi sa
vo centrus San Diegoj, Los 
Angely ir San Pranciškoj.

Nacių grupės kontroliuo
jančios kai kurias Meksikos 
žymias industrijos šakas, 
kaip elektrikos gamybą, 
chemikalų, dalį kavos plan-^ 
tacijų ir ūkio įmonės išdir- 
bystes.

ganizuojant “revoliucinį 
frontą,” bet, priešingai, rei
kia stiprinti liaudies frontą, 
įkvėpti jam naują dvasią.

Centro komitetas Torezo 
nuomonei davė nutarimo 
galią. Komunistai tęs liau
dies fronto politiką. Tatai 
reikšis šitaip: komunistų 
partija imasi organizuoti 
platų visų liaudies fronto 
organizacijų kongresą, ku
ris persvarstys liaudies 
fronto programą ir išrinks 
antpartinį komitetą. Atski
ros liaudies fronto partijos 
turės pasiduoti to komiteto 
vyriausiai priežiūrai ir ar
bitražui. Vyriausybė taip 
pat turės savo projektus pa
tiekti tam komitetui užgirti 
ar atmesti. Pagal komunistų 
projektą, antpartinis liau
dies fronto komitetas turėtų 
pasidaryti savo rūšies nuo
latinė kontro 1 ė s organi
zacija, kuri, ilgainiui, galė
tų suvaidinti Francuzijoj 
sovietų vaidmenį 
revoliucijoj.

Liaudies fronto 
organizavimas yra 
munistų idėja. Vienok iki 
šiol komunistų partija tą 
reikalavimą kėlė per vieti
nius liaudies fronto komite
tus, per profesines ir kitas 
organizacijas. Dabar gi ji 
skaito reikalą pribrendusi, 
kad pačiai išėjus su juo į 
mases. Kovo mėnesy Pary
žiaus profesinės organizaci
jos tokį kongresą “Pary
žiaus sričiai” jau buvo ir su- 
kvietusios, bet jis iširo, nes 
kitos liaudies fronto parti
jos jo neparėmė ir dargi pa
sisakė prieš jį. Ar dabar ta 
idėja ras daugiau pritarimo, 
tai lieka da pamatyti.

mas yra tas. kurio abudu tėvai 
buvo palyginti sveiki ir po užsi
mezgimo kūdikis buvo sveikas, 
tik vėliau nežinia iš kur motina 
užsikrėtusi sifiliu ir dar negi
musį kūdikį užkrėtė. Prigimti
nis sifilis yra tas, kuriuo vienas 
iš tėvų arba abudif tėvai buna 
užsikrėtę pirm kūdikio užsimez
gimą. Jei kūdikis gimsta užsi
krėtęs sifiliu, tai jo motina vi
sados buna užsikrėtusi, bet tė
vas gali būti sveikas. Vyras už
krečia moterį, o motina užkre
čia kūdikį ir tt.

Sifilio pažymiai.—Sifilis yra 
visos sistemos liga. Pučkai, vo
tys išsiplėtoja ne tik ant odos 
paviršiaus, bet votys, panašios į 
tumorus, gali išaugti visuose vi
duriniuose organuose, krauja
gyslėse, nervuose, kauluose ir 
taip toliau. Kadangi sifilio vo
tys gali išsivystyti skirtinguo
se kūno organuose, tai dėl to ir 
kiekvienas ligonis nevienodai 
serga. Tarsime, jeigu sifilio vo
tis auga širdyje, tai pažymiai 
buna širdies ligos ir ligonis 
greitai miršta. Bet jei to paties 
sifilio votis išsivysto kur nors

Rusijos

kongreso 
sena ko

PER 15 MINUČIŲ IŠ
TRAUKIA DANTIS IR 

ĮDEDA KITUS.

Šiomis dienomis Swamp
scot J e posėdžiauja Šiaurės 
Am tikos dentistų draugi
ja, i.’ jos posėdžiuose de
monstruojami patys vėliau
si išradimai. Pavyzdžiui, šį 
panedėlį buvo parodyta, 
kaip per 15 minučių galima 
ištraukti žmogui visus dan
tis ir įdėti dirbtinius. Kad 
pacijentas nejaustų skaus
mo, jam įleidžiama į gyslas 
tam tikro skystimo, kuris 
nesenai buvo išrastas. Visa 
tai buvo demonstruojama 
ant gyvo žmogaus, kurio 
vardas ir pavardė neskel
biama. Jam įčirškė į ranką 
kaž-kokio skysčio ir tuoj 
pradėjo lupti dantis, kurie, 
žinoma, buvo jau sugedę ir 
juos ištraukti vistiek reikė
jo. Ištraukus senus, tuoj pri
taikė “pleitą,” ir už 15 mi
nučių pacijentas atsistojo 
iš dentisto kėdės su naujais 
dantimis. Žinoma, tie dan
tys yra dirbtiniai.

SOVIETU BATISFERA.
Sovietuose pabaigtas ba

tisferos projektas. Tai rutu
lio pavidalo kaverna 
gelmių florai ir faunai 
vunijai ir augmenijai) 
nėti.

Sovietų batisferoje

jų rų 
(gy
ty r i -

gali 
tilpti trys žmonės. Jos skers
muo 1,8 metro, svoris 4,5 to
nos, sienų storis—28 mili- 

I metrai.
Batisferos 

paminklo aprūpinta

DARIAUS-GIRĖNO PA
MINKLAS STATOMAS 

PRIE STADIONO.
Kaunas, birželio 25 d. Batisferos komanda bus 

Dariaus-Girėno paminklo aprūpinta įvairiais prietai- 
statybai paruošiamieji dar- sais moksliniems tyrinėji- 
bai visai baigti. Liepos 17, mams daryti, foto kamera, 
bus pašventintas Dariaus- kino aparatu. Ryšys su iš- 
Girėno paminklui, kuris sta- oriniu pasauliu bus palaiko- 
tomas prie Valstybės Sta- mas telefonu. Kamera turės 
diono, kertinis akmuo. i specialius prietaisus, kurių 

pagalba, trosui trukus, ka
mera galės išplaukti i pavir
šių.

MEKSIKOS DARBININ
KAI PAĖMĖ MUILO 

FABRIKĄ.
Žinios iš Meksikos sako, MINISTERIS LOZORAI- 

kad Durango mieste tapo TIS IŠVYKO ATOSTOGŲ, 
nusavinta “La Esperanza,” Kaunas, birželio 23. Už- 
didžiausia muilo dirbtuvė sienių reikalų ministeris 
visoj šaly. Fabriką paėmęs S. Lozoraitis. išvyko atosto- 
savo nuosavybėn darbiniu- gų į Vakarų Europą. Prava- 
kų bankas, nes buvę fabri
ko savininkai nenorėjo iš- stojo Berlyne, kame aplan- 
pildyt darbininkų reikalavi- kė Vokietijos užsienių rei- 
mu ' ’ ’ - -

žiuodamas birželio 24 su

knių ministerį Ribbentropą.

TEISME NUŠOVĖ DU 
ADVOKATU.

Los Angeles. — Pralai
mėjęs bylą dėl žemės, tūlas 
Arthur Hansen pereitą są
vaitę. čia nušovė teisme du 
advokatu, McLaughliną ir 
Harmočką. Šovėjas suimtas. 
Jis teisinasi, kad jis visai ne- 
jutęšįikaip atlikęs šitą žmog
žudystę. Sako, kaip tik tei
sėjas pasakė, kad mano pra
laimėta, mano kraujas užvi
rė, akyse pasidarė raudona, 
ir tik paskui pamačiau, kad 
policija mane laiko, o ant 
žemės guli du vyrai negyvi.

JAPONAI SUNAIKINO 
33 KINU LĖKTUVUS.
Japonai paskelbė, pereitą 

sekmadienį prie Nanchang, 
japonų lėktuvų eskadra,puo
lė kinų lėktuvų bazę. Kinų 
lėktuvai pakilo oran gintis. 
Tose kautynėse japonai su
naikinę 33 kinų lėktuvus ir 
2 pabėgę.

Kinai, japonų praneši
mus užginčyją, sako, kad jie 
sunaikino du japonų lėktu
vus ir savo lėktuvų neprara
do nei vieno.

kauluose, tai ligos pažymiai bu
na visai skirtingi, ir ligonis gali 
gyventi ilgą amžių. Kaip kada 
pasitaiko, kad sifilio votis išsi- 

t plėtoja nervuose arba smegeny- 
' se tada ligonis gali sirgti proto 
krikimu ir tt. Sifilis gali pa- 

i beveik visas kitas 
esančias ligas, dėl to yra vadi
namas visų ligų liga.

Vidurių liga sergantį ligonį 
egzaminuodamas, gydytojas rū
pinasi pirmiausia atskirti sifi
lio votį nuo kitų esančių viduri
nių ligų, bet nevisados pasise
ka, ypač tais atsitikimais, kada 
sifilis buna per daugelį metų 
užsisenėjęs ir kada seniau buvo 
gydytas, bet neišgydytas, ir li
gonis 
žįsta, 
mas 
mas.
gydyto ir ne 
eiga arba pažymiai, simptomai.

Gydyto arba gydymo sifilio 
pažymiai gali būti visai skirtin
gi. Sifilio liga yra ypatinga tuo, 
kad votys, skauduliai, paprastai 
komplikuoti, neskauda ir auga 
iš lėto. Todėl nesigydęs ligonis 
gali laukti kelis metus iki liga 
labai užsisenėja ir lieka nebe
pagydoma.

Pirmas laipsnis. — Po užsi
krėtimo per kai kurį laiką (nuo 
dviejų iki keturių savaičių) si
filio ženklai nepasirodo. Tie 
ženklai pasirodo tik, kai para
zitai (treponema pallida) užsi
krėtimo vietoje įsigyvena ir su
suka mažylį spuogelį, vadina
mą kietuoju šankeriu. (Chancre 
francuzų kalboje reiškia votis, 
spuogas). Spuogas per keliatą 
dienų padidėja, prakiura, atsi
daro votis. Limfinės dūdelės, 
kanalėliai aplink šankerį patin
sta, paraudonuoja, audiniai su
kietėja, ir voties skystimas sun
kiasi, bet neskauda, šankeris 
gali būti visai mažytis ir ne- 
jaučimas bei per keliatą dienų 
išnykti. Taipogi jis gali būti di
dokas ir tęstis iki trijų arba ke
turių sąvaičių, pakol patsai sa
vaime išnyksta. Ligonis nežino
damas apie sifilio nuodingumą, 
šankerio laipsnyje gali užkrėsti 
daug nekaltų asmenų, šanke- 
riui išnykus, ligonis jaučiasi ge
bai ir mano visai pagijęs. .Bet 
nelaimei, per keliatą 'savaičių 
sifilio nuodai limfinėmis dūde
lėmis ir kraujagyslėmis išsi
sklaido po visą kūną ir užnuodi
ja kraują. Pirmame laipsnyje 
sifilis yrh svarbu pastebėti ir, 
jei galima, išsigydyti. Bet ligo
niui patyrus, kad pusmetį ar 
daugiau jam reikės gydytis, vo
tis jam atrodo nepavojinga, pa
lyginti greitai-išgyja. Jis netiki 
pasakojimu, kad gali užsinuo
dyti visas kūnas ir dažnai susi
laiko nebaigęs gydytis. Jei šan
keris išsivysto burnoje, lupose, 
šlapumo kanale, makštėje arba 
kur nežymioje vietojo tai ne
kaltai užsikrėtęs ligonis gali 
praleisti visai nepastebėjęs ir 
nesigydęs.

Antras laipsnis. — Po užsi
krėtimo, praleidus nuo šešių iki 
dešimties sąvaičių, ligonio karš
tis pakyla, jis jaučiasi lyg ap
svaigęs, retkarčiais galva pa- 
skauda, visi raumenys ir kaulai 
skaudus; sustyrę, skrandis val
gių nevirškina, gerklėje atsi
randa rausvos plėtmės, kakle 
liaukos, gručiolai palinksta. Dėl 
sumažėjimo kraujo raudonųjų 
grumulėlių ligonio oda pabala 
ir rausvais lyg variniais taškais 
apsipila ant kaktos, pečių, kru
tinės nugaros ir tt. Kai kuriems 
ligoniams mažais spuogeliais 
išberia veidą rankas ir kojas. 
Dar kitiems atsiranda votys 
burnoje, plaukai nuo galvos nu
smunka. Retkarčiais pasitaiko 
akių ir lyties organų įdegimas. 
Antruoju laipsniu sirgimas bu
na nevienokis,—vieni lengvai ir 
trumpai perserga, o kiti gali 
sirgti sunkiai, rimtai ir ilgai,— 
nuo dviejų iki trijų mėnesių ir 
ilgiau. (Bus daugiau.)

sarmatos dėlei neprisipa- 
užsigina. Ligonio atviru- 
visados esti pageidauja- 
Čionai bus aprašoma ne 

gydymo sifilio

Ir romano "Benjaminas Kordušas”)
Benjaminas Kordušas lėtai nulipo laip

tais žemyn ir, rūsčiai užsimąstęs, ėjo pro 
didžiuosius dvaro vartus.

Vartai buvo plačiai atidaryti ir paremti 
apipuvusiais basligaliais. Abejose pusėse, 
ant baltų, jau sutriuškusių akmens pasto
vų, ištiesę letenas, gulėjo du variniai liū
tai. Vakaro prieblandoj jie atrodė gyvi ir 
susenę. Truko, rodos, tik stipriau koja 
treptelėti ar garsiau sušukti, ir, liūtai nu
kars per parką gailiai kaukdami. Senai 
jau į šituos Kordušų galybės simbolius 
niekas nebekreipė dėmesio.

—Psia-krew!
Kordušas sukeikė ir nepastebėjo nei at

darų vartų, nei liūtų. Jo galva buvo pakry
pus ant šono, akys įsmigusios žemėn. Išti
są sąvaitę graužė jį keistas dvasios slogu
tis, pikta melancholija. Ir širdis, štai, muša 
sustodama, tartum apmąstydama ar be
verta varinėti kraują Kordušo gyslomis. 
Buvo nuvažiavęs jis į svečius, užkalbino 
Surantienę, pagaliau keliatą dienų ir savo 
knygyne pratriusė. o nusiraminimo vis 
tiek nerado. Apdulkėjusias, net pelėsiais 
aptrauktas knygas vartė Kordušas aty- 
džiai, vaikišku smalsumu, bet pajutęs, kad 
kitų žmonių mintyse jieško išganymo— 
pasišiaušė ir nubloškė jas šalin. Net stai
gus dieglys jam buvo parėjęs per galvą. 
Pabūgo ligos ir visą naktį dėjo prie smilki
nių šaltus kompresus. Ne Kordušų čia dar
bas,—šyptelėjęs pamąstė.

“Visa, kas yra geriausia, priklauso 
mums, išrinktiesiems, ir jeigu mums to ne
duoda — patys pasiimam. Pasiimam šva
riausią dangų, didžiausias mintis, geriau
sius vaisius, gražiausias moteris.

“Sokratas mokino dorovingumo ir arti
mo meilės. Bet kasgi jis buvo? Sokratas 
buvo kilęs iš liaudies sluoksnių ir dėl to— 
toks šlykštybė!

“Gyvenimas — pasitenkinimo šulinys, 
bet ir šuliniai,.iš kurių drauge su jumis ge
ria tie biaurybės, yra visi užnuodyti.”

—Kasgi šitaip kalbėjo? Taip kalbėjo 
Zaratustra Nietzsches lupomis, — paklau
sė ir pats sau atsakė Kordušas. — O-ho! 
Kvailas švabas protingai galvojo. Lygiam 
—lygus, nelygiam—nelygus. Šimts vel
nių !

Visą dieną Kordušas didžiavosi šitais 
Nietzsches posakiais, buvo išdidus, kad 
iuos giliai įsidėjo j galvą, bet dabar nei 
kiek nesijautė linksmiau. Jis pakėlė skry
bėlę, nosinę brūkštelėjo per pliką pakaušį, 
o akys, mažytės ir piktos, žybtelėjo bejė
ge ironija.

Atimk, tu, pone švabe, iš Adomonių, 
Surantų. atimk iš tų biaūrybių, jei jie ne
duoda. Jėgos reikia! Jie geria šulinius ap
gulę, o mudu su tavim filozofuojam. Vel
niop knygos, kai ginklo reikia! Už tavo fi
losofiją šimtą kartų geriau vynas, viščiu
kai, lososina ir mergina. Tėvo kardu pri
siekiu! Rimais, kaip Horacijus kalbu!...

Pageltusiame, aštriame, lyg užgrūdinto 
kario. Kordušo veide vėl nusmilko šypse
na. Jis pakėlė galvą.

—Andriau!—urnai šuktelėjo, pamatęs 
-odininką.

Per nosį, lyg per išgverusią armonikėlę 
šnypšdamas, artinosi pražilęs senis. Stap
telėjo šalia Kordušo ir užsikosėjo.

—Tai miršti?
—Agrastus, pone, reikės apipurkšti. 

Prakeikta švediška liga. O panelė Hele 
agrastus mėgsta...
—Ar ir naktį purkši?
—Vis tiek...
—Agrastai—zero, smulkmena...
—K ogi ponas norėjai? Orchidėjų nebe- 

auginam...
Apatinė Kordušo lupa suvirpo.
—O koplyčioj ar tvarka?
—Žvakės jau susmeigtos. Rytoj vaini

kus nupinsim...

LIETUVA BASA. O PONAI 
L1MUN1ZUOSE.

Verkei basa prie pono dvaro, 
nuo vargo Tau pečiai sulinko.
Dabar stebies, kas laisvėj daros, — 
dairais liudnu žvilgsniu aplinkui...
Vedei už rankos laisvę kraštui 
pro Dauguvą, Alytų, Šančius...
Vedei linksma, numetus naštą, — 
Į Nemuną skandinti pančių...
Dabar — pro langą limuzino 
įsigeidėm plentų meksfalto...
O tavo lūšnos nebežino: 
ar griūti joms, ar nusikelti...
Pro kaimus limuzinai rieda, 
pro konstituciją išartą...
O tu pąlydi Tautos žiedą 
basa, apdriskusi prie vartų...
Visi Tave dainuoja, mini 
ir nukala eilių sieksninių, 
o Tu, kaip kryžiai nusiminę, 
smuikeliai, puošiami sekminių...

Jonas Giaičiunas,

—Kiek žvakių?
—Dvylika... Pinigų pritruko, mosci...
—Kodėl pas mane neatėjai? Vis, panie, 

asilas!
Kordušas ištraukė piniginę iš apatinio 

kelnių kišeniaus ir, tartum didelę žariją, 
vikriai ją vartė rankose.

—Penkių litų užteks? Še. Su zakristijo
nu gali pasiderėti. Taigi, kad butų dvide
šimt keturios žvakės. Ties šv. Stanislovu ir 
Šiluvos Panele švenčiausia turi but vaini
kai. Gėlių, žalumynų užteks. Grafas Przi- 
dirskis atvažiuos; bus kunigas, klebonas.

—Suprantu.
—Palauk. Ką čia dar?...
Įsismeigė Kordušas į Andrių, storai su

kosėjo ir paklausė:
—O panelės kartais ar nematei? Gal į 

mišką nuėjo?
—Nemačiau. Pirmiau baltą skarą užsi

metus po parką spacieravojo,—atlementa- 
vo senis.

Kairįjį petį pakratydamas, Kordušas 
pasuko dešinėn ir pasodės tadeliu nužing
sniavo tolyn, lyg slėpdamasis nuo dvaro 
rūmų. Ilgos, plačios alėjos gale, vakaro 
migla aptraukti, smilko senučiai apsama
noję rūmai; smilko parkas, apaugęs šim
tametėm liepim ir liūdinčiais bei'žais. Lie
pos išsišakojusios, pametusios moteriškų 
“bubi” formas, beržai apgenėti, bernų 
vantom apipjaustyti iš tolo vis dar darė 
garbingu aristokratų anglišką parko iš
vaizdą. Kordušas visuomet mėgdavo atsi
grįžti, pasižiūrėti į savo gūžtą, kur tiek 
daug gražių jaunystės prisiminimų sukyla, 
kur linksmų nežabotų dienų praukčiota, 
prašvilpauta ir prasvajota, bet šį kartą nei 
galvos nekryptelėjo. Laukuose žolė- jau 
buvo didelė, griežė griežlė silpnai, mie
guistai “gyvyvavo” pempės. Gretimas miš
kas tylėjo, snaudė. Visi paukščiai, suglau
dę sparnelius, buvo susimerkę, nebesipru- 
duriavo. Tik kur ne kur sušvilpdavo straz
das, kranktelėdavo varnas klajūnas. Migla 
vis baltesnė ir sunkenė driekėsi laukuose. 
Ak, pavasaris! Ankstyvas, bet šiltas, nu- 
sagstęs žemę pirmosiom žibutėm, fiolkom, 
vos įžiūrimais beržų pumpurais, suvilgęs 
čiurlenančiais, kaip smagi jaunystė, upe1- 

I liais, pačiupo į savo glėbį ir Kordušą. Jis 
pasijuto jaunas, smagus ir ėjo pirmyn, ąiš- 
kiai nežinodamas nei kur, nei ko. Jani' bu 
vo gražu, linksma ir gera. Sunkus akmuo, 
rodos, nusirito nuo krutinės. , Jis užmiršo 
dukterį, protestuotus vekselius, senį Ado- 
monį, užmiršo žmonos mirties sukaktuves, 
grafą Przidirskį...

—Būtinai pagerinsiu karvių veislę, pa
kelsiu pieno ūkį, auginsiu cukrinius run
kelius, — tvirtai šmėkčiojo Kordušo gal
voj. — Kovosiu. Negražu man išskėsti ran
kas ir pasakyti: nugalėtas, ateikite ir pri
baikite mane.

Miela, brangi praeitis, tokia lengva ir 
niekuo neapmokama, kaip daina, kaip pir
masis meilės vakaras, pasiutiška jėga, tar
tum žaibas, nejučiom pažadino Kordušą 
gyventi, kurti, mylėti.

Visai temo. Rūkas gulė tirščiau ir tirš
čiau. Priešais, naujakurių trobesiuose su
žibo šviesos ir sumirkčiojo paslaptingai, 
lyg žvakelės ant altoriaus mažoj bažnytė
lėj. Kordušas jau žengė atsargiai, nes ne- 
bepažinojo vietų. Prieš dvyliką, penkioli
ka metų šičia su draugais jis medžiodavo 
laukines antis ir kurapkas. Jo mylimasis 
šuo Spritka iki antį už sparno pačiupdavo, 
plaukdavo kaklą ištempęs. O dabar iškas-, 

I Ii gilus grioviai, žaliuoja kviečiai, rugiai. 
I Jis eina vaksuotais batais ir tik per piršto 
'storumą nuklimsta į drėgną, purią žemę. 
Pasikeitė žemė, žmonės, mokslas, papro- 

Į čiai, pasikeitė ir Kordušas. Pinigų ir pini- 
1 gų, o jų nėra. Adomonis... O kas man Ado? 
monis? — nusispiovė Kordušas. — Par
duosiu 5 ha ir bus kvit. Lygus—lygiam, 
nelygus—nelygiam. Vis dėl to bravo, šva
be! Tačiau ar aš nepaklydau? Kurgi, po 
šimts biesų, Surantas?

Staiga aštrus žviegimas, pilnas mirties 
siaubo ir išgąsčio, perskrodė vakaro tylą ir 
sujaukė Kordušo mintis. Jis sulėtino žing
snius. Štai ir Suranto trobesiai. Lempa 
spinksėjo lange, ir Kordušas pro miglas 
pamatė keliu žmonių šešėlius ir gyvu'į iš- 
temptom kojom. Priėjo arčiau. Sukruvin
tom iki alkūnių rankom, Surantas dar ba
dė užverstai ant ilgų durų kiaulei pakaklį, 
o antrasis, jo kaimynas Gudaitis, maišu 
apsijuosęs, laikė gyvulį už paskutinių ko
jų. Ties gyvulio galva, iš šono pasikūpri
nusi tupėjo Surantienė su dideliu dubeniu, 
į kurį tekėjo juoda kraujo srovė. Gyvulio 
žviegimą' darėsi vis silpnesnis ir silpnes
nis, o iš kaklo į dubenį silpniau lašėjo 
kraujas. Kai gyvulio kojos staiga susitrau
kė ir vėl išsitiesė, kraujo srovė sujuko ir 
sukrekusi, pajuodusi nutiško ant Surantie- 
nės rankų.

Kordušas žiurėjo į šitą sceną išplėtęs 
akis, ir šaltis perėjo jo nugara. Į jį nei vie
nas nepažvelgė, neprakalbino, lyg jo ne 
butų buvę.

(Bus daugiau) _
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Įvairios Žinios.
ŽYMUS AMERIKIEČIAI 
VAŽIUOJA Į LIETUVĄ.

Columbijos Universiteto 
architektūros prof. Harry

Japonai Naikina Kinijos Miestus. PAJIEŠKOJIMAI

Nuskandino Jau 73 ' 
Anglijos Laivų.

Socialistai ir kiti kairieji 
atstovai Anglijos parlamen
te prispyrė valdžios galvą 
Chamberlainą prie sienos ir 
pareikalavo pasiaiškint, ko
dėl jis tyli ir pataikauja fa
šistams, kuomet tie bombar
duoja ir skandina Anglijos 
laivus Ispanijos pakrašty? 
Kur, sako, dingo Anglijos 
liūto narsumas, jeigu viso
kie piratai ir banditai gali 
mindžiot jam vuodegą? 
Kur dingo Anglijos galybė, 
kur jos viešpatavimas ant 
jūrių, kur jos prestyžas?

Chamberlainas aiškinosi 
išsisukinėdamas. Ką, girdi, 
Anglijos valdžia gali pada
ryti? Gen Franko valdžia 
nepripažinta, ir jo karas ne
pripažintas. Ar gi opozicija 
norėtų, klausia Chamberlai
nas, kad musų valdžia ap
skelbtų Frankui karą?

Atsistojo socialistas Attlee 
ir drožė Chamberlainui: 
“Ką jus čia mums kalbat 
apie Franką? Argi Frankas 
skandina Anglijos laivus? 
Juos skandina Italijos ir 
Vokietijos fašistai su savo 
orlaiviais. Kodėl Anglijos 
valdžia nepareiškia protes
to Romai ir Berlynui?”

Chamberla i n a s nukilo, 
kaip musę prarijęs, ir neat
sakė nei žodžio.

Tuo tarpu Anglijos laivų 
kompanijps paskelbė spau
doje šitokius faktus: “Or
laiviai Ispanijos pakraš
čiuose užmušė 32 Anglijos

Taigi išrodo, kad reakci
nė Anglijos valdžia pati 
kursto fašistus skandinti lai
vus, kurie veža lojalistams 
pagalbą. Ji trokšta kuo gį’ei- 
čiausios fašistų pergalės.’

Etiopas Pradėjo Ka
rą Pačioj Romoj.
Vienoj Romos aikštėj yra 

pastatytas paminklas Itali
jos kareiviams, kurie krito 
Etiopijoj. Pereitą sąvaitę 
vienas etiopas atsistojo prie 
to paminklo ir ėmė sakyti 
prakalbą prieš Italijos fa
šizmą. Vienas fašistas pri
bėgęs davė jam per galvą. 
Etiopas sukniubo, bet greit 
atsistojo, išsitraukė skimi- 
tarą ir puolė susirinkusius 
italus. Jis keturius jų suba
dė, bet paskui milicininkai 
jį nušovė.

SUAUGUSIŲJŲ GIMNA
ZIJA DARBININKAMS.
Kaunas, 21 birželio. — 

Darbo Rūmai numato atei
nantį rudenį įsteigti suau
gusiųjų gimnaziją darbi
ninkams! Lietuvoje einama 
prie to, kad vidurinis moks
las butų prieinamas kuo 
plačiausiems sluoksniams. 
Taigi, ir suaugę galės baigti 
gimnaziją ir stoti į universi
tetą.

VILNIUJE PALAIDOTAS 
KSAVERAS VANAGĖLIS.

Birželio 18 dieną Vilniuje 
palaidotas rašytojas Ksave
ras Sakalauskas-Vanagėlis, 

kuris iš Varšuvos buvo iš-
jurininku, 50 sužeidė, nu-j kilmingai vietos lietuvių ko- 
skandino 11 laivų ir 30 lai- lonijos išlydėtas.
vų sugadino.’’

Visa tai atliko Mussolinioį 
ir Hitlerio bombininkai. Ir 
fašistuojanti Anglijos vai- i 
džia šunvuodegauja tiems 
banditams kaip įmanyda-i 
ma.

Birželio 22 d. Viduržemio \l 
juroj Italijos orlaiviai pa
skandino da du Anglijos 
biznierių laivu, kurie vežė 
lojalistams maisto. (Dabar 
višo jau 13 laivų.) Bet Ang-

B. Brainard 22 birželio iš
važiavo į Europą. Ten bū
damas aplankysiąs įvairias 
šalis, jų tarpe ir Lietuvą, ir 
studijuos miestų planavimą, 
bei uostų, turgaviečių ir 
aerodromų statybą. Grįžęs 
Amerikon rašys mokslo vei
kalą, kurį išleis New Yorko 
miesto planavimo komisija. 
Kartu su prof. Brainardu 
važiuoja prof. Kate Ries 
Koch. Smith kolegijos ar
chitektūros fakulteto narė.

Birželio 25 išvyko į Eu
ropą studentų ekskursija, 
kuri trim automobiliais ir 
motorciklu keliaus aplink 
Europą. Ši grupė susideda iš 
apie dvidešimts studentų iš 
Yale, Harvard. Pittsburgh, 
Smith, Radcliffe, ir Lehigh 
universitetų; jie aplankys 
Lietuvos kurortus, Klaipė
dos uostą ir įvairius Lietu
vos miestus.

SAKO, SOVIETŲ PRA
MONĖ PAŠLIJO.

Federalinis kasyklų biu
ras Washingtone sakosi ga
vęs tikrų žinių, kad minera
lų gamyba Sovietų valsty
bei nešanti valstybei nuo
stolius. Pereitais 1937 me
tais iš plieno pramonės tikė
tasi padalyti 150,000,000 
rublių pelno, o pasidarė 
60,000,000 nuostolių. Pilie
čių gyvenimas taipgi esąs 
labai nelygus. Iš pradžių 
manyta visų ekonominė' 
būklė sulyginti, bet dabar, 
po 20 metų, “skirtumas pa
sidaręs didesnis, negu kapi
talistinėse valstybėse.”

$500,000 TRUSTAMS 
TIRTI.

Kongresas paskyrė pusę 
miliono dolerių trustams 
tirti., Sudaryta iš 12 Kon
greso ir valdžios atstovų ta
ryba tuojau pradės imti na- 
gan slaptus kapitalistų kom
binatus visuomenei plėšti. 

Nužudyti vadinosi: Arthur Plutokratų spauda jau rė- 
Goeritz, Josef Steidle, Ste- kia, kad tai busianti “di- 
fan Lovacz ir mergina Lise- džiausią inkvizicija” nuo 
lotte Hermann’aitė. Tado Roosevelto laikų.

HITLERIS NUKIRTO 
DA 4 GALVAS.

Anksti ,šio panedėlio rytą 
ĮPloetzensee kalėjime Hitle
rio budeliai nukirto da ke
turiems žmonėms galvas už 
“priešvalstybinį veikimą.’’

lijos premjeras Chamber
lainas šį sykį nei protesto 
niekam nepareiškė. Tai nie
kis, girdi, kad pora laivų 
nuskandinta. Laivai žino, 
kad Ispanijon plaukti pavo
jinga, tai tegul tenai ne
plaukia. Anglijos valdžiai 
pyktis dėl to su kitomis val
stybėmis, ypač su Italija, ne
užsimoka.

LIETUVIU CHORU DĖMESIUI.
Kaip jau žinoma is spau

dos, 1939 m. New Yorke į- 
vyksta Pasaulinė Paroda, 
kurioje dalyvauja ir Lietu
va, kuri turės savo pav iii jo
ną šioje parodoje. Parodos 
valdyba skiria parodoje at
skiroms tautoms vieną die

Ispanijos Vidaus Karas.

Francisco Franco

. Viršutinėj kertėj parodytas Ispanijos žmonių skerdikas ir 
miestų degintojas gen. Franco. Greta jo matosi ir degantis 
Madridas. Paveikslėlio apačioje parodyti lojalistų karei-
viai, kurie gina,savo respubliką nuo kruvinojo fašizmo.

ną, kurioje, tarp kitko, bus 
galima parodyti savo tautos 
meną: dainas, šokius ir tt.

Lietuviams skirta rugsėjo 
10 diena, sekmadienis.

Balandžio 26 d. Lietuvos 
Konsulate įvyks tuo reikalu 
chorų vadų pasitarimas. 
Kadangi darbas yra didelis 
ir neatidėliojamas, tai čia ir 
pradėta to darbo užuomaz
ga. Išrinktas Dainos progra
mos rengimo komitetas iš 
šių asmenų: garbės (o už ką

• toji “garbė”?—Red.) pir
mininkas kun. J. Simonai
tis, pirmininkas kompoz. J. 
Žilevičius, vice pirmininkas 
muzikas A. Aleksis. sekreto
rius J. Brundza, iždininku 
muzikas J. Jankus.

Tad šiuo minėtas komite
tas viešai kviečia visus lietu
vių chorus, esančius Ameri
koje, dalyvauti bendrame 
chore, kad butų suorgani
zuota bent 2.000 žmonių. 
Bendro choro dirigentu iš
rinktas kompoz. J. Žilevi
čius. L. M.

Registiuojanties prašo-1 
. ‘ me pranešti: (1) kada suor

ganizuotas choras, (2) cho
ro narių skaičius ir (3) kas 
veda chorą.

Registracija baigiasi š. m. į 
rugp. 1 dieną. Kelionės bei 

r kitos išlaidos nebus apmo- 
> /karnos.

Registracijos ir kitais Lie
tuvių Dienos Dainos rengi
mo reikalais kreipkitės pas 
sekretorių J. Brundzą, 175 
High st., Brooklyn, N. Y.

Lauksime teigiamos vi
suomenės paramos šiame 
reikale.

L. D. D. Rėng. Komitetas. į

čia parodyta japonų artilerijos dalis ties Hsučau miestu, kurį per 2 sąvaites be pertrau
kos bombardavo iš oro japonų lėktuvai. Kai miestas buvo visiškai sunaikintas, tada at
važiavo ir artilerija. Paveikslėlio gilumoj da matosi durnai iš degančių griuvėsių.

PHILADELPHIEČIAI PASMERKĖ IR 
ATMETĖ “VIENYBĘ.”

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Muzikalio Namo 

Bendrovė, seniausia, di
džiausia ir liberališkiausia 
organizacija, per 30 su vir
šum metų daugiausia dirbu
si Philadelphijoj Lietuvos 
labui, prieš-pusmetiniam sa
vo susirinkime 15 birželio, 
specialiai sušauktame atvi
rutėm svarbiem reikalam 
aptarti, vienbalsiai nutarė 
nutraukti visus lyšius su 
Brooklyn© “Vienybe” ir 
daugiau to Smetonos orga
no neužprenumeruoti, už 
talpinimą šmeištų prieš Lie
tuvai Gelbėti Komitetą ir už 
nedavimą tahi komitetui 
vietos į šmeižtus atsakyti 
bei pasiaiškinti. Vieton 
“Vienybės,” vienbalsiai nu
tarta užprenumeruot Chica- 
gos dienraštį “Naujienas.”

K. Žodeika ’plačiai rapor
tavo iš renginlosi prie iškil
mių minėti šios šalies kon
stitucijos 150 metų sukaktį.

J. Griganavičius, J. Rut
kauskas ir J. Grinius rapor
tavo apie siuntimą sporti
ninkų į Lietuvos olimpija- 
dą. Parinkimui sportininkų 
darbuojasi advokatas S. 
Paukštis, kuris per suvirs 18 
metų buvo vyliausiu sporto 
vadu prie Pennsylvanijos 
universiteto. Numatoma pa
siųsti 3 jaunuolius, Mačionį, 
Naudžiuną ir Sidabrą. Bir
želio 29 bus sportininkų iš
leistuvės. Lietuvių Muzika
lio Namo Bendrovė sporti
ninkų kelionei paaukojo 
$25.00; kitos lietuvių orga
nizacijos irgi neatsiliko.

Stebėtina, kad šiuose di
deliuose darbuose lietuvy
bės labui visiškai nepasiro
do ir niekuo neprisideda tie 
didieji musų miesto pagyrų 
puodai, kurie taip garsiai 
mėgsta sukauti per smetoni- 
rię “Vienybę,” būtent A. 
Tvaranavičius Z, Jankaus

kas ir Gustis-Grikštas. Plūs
tis, intriguoti ir žmonių vie
nybę ardyt, tai jie pirmieji; 
bet kuomet reikia imtis rim
to darbo, tai jie, it tie šeš
kai užteršią orą, slapstosi 
urvuose, bijo šviesos.

Reporteris.

VENGRAI ATKASĖ SA
VO SENOVĖS KARALIŲ 

KAPUS.
Szekesfeheivaro mieste 

paskutiniais metais buvo 
daromi kasinėjimai. Tas 
miestas pirmaisiais vengrų 
valstybės įsteigimo šimtme
čiais buvo sostinė ir karalių 
vainikavimo vieta. Čia buvo 
laidojami ir pirmieji veng
rų karaliai. Iki šiol jų kapai 
nebuvo surasti, nes per 150 
metų turkų viešpatavimo 
jie buvo visiškai sunaikinti. 
Dabar per kasinėjimus ras
tos 33 karališkų kapų lieka
nos. Matyti, grobimo tiks
lais karalių karstai buvo jau 
anksčiau atidaryti ir griau
čiai vėliau buvo užkasti 
bendroje duobėje. Dabar 
mokslininkai nebegali įspė
ti, kurių karalių griaučiai 
yra rasti.

UPTON SINCLAIR REMS 
LA FOLLETTĄ.

Rašytojas Upton Sinclair, 
kuris iki šiol rėmė Roose
velto administraciją, dabar 
pasisakė už La Folleaao 
“progresyvę” partiją.

MONTANOS KATASTRO
FOJ ŽUVO 46 ŽMONĖS.
Pereitam “Keleivio” nu

mery buyo rašyta, kad Mon
tanos valstijoj traukinys su 
maimėjo upėn, kurios tiltas 
buvo potvinio išardyta?, ir 
vagonai su žmonėmis pasi
nėrė į dumbliną vandenį. 
Dabar jau galutinai nusta
tyta, kad šitoj nelaimėj žu
vo 46 žmonės.1

LAWRENCE, MASS/ ' Į 
I < '

Didelis Audėjų Darbininkų
PIKNIKAS Į 

į LIEPOS-JULY 3-4, 1938, į 
! MAPLE PARKE, METHUEN, MASS. ;

Programa. Beno koncertas ir Sporto Žaismės.
I _ 1 i1100 yardų bėgimo lenktynės visiems. 100 yardų begi- J 

mas vyrams., 100 yardų bėgimas vaikams. 100 yr. lenk- j 
tynės riebiems vyrams. 50 yr. riebioms moterims. 50 yr. j 

j moterims. 50 yr. merginom. Trikojų lenktynės — vy- j 
j rų, moterų, vaikų ir daug kitokių. . , •

žymus kalbėtojai. Kongresmanas Connery, majoras J 
j Wai. Griffin, kong. Thos F. Galvin, A. C. W. rep. Chas. j 
j Erving, iš Washingtono. Jos. Salerno pirmininkaus. j

VISĄ VALANDĄ “FIREWORKS” PARODA.
ŠOKIAI tęsis iki 4 vai. ryto. Į
DAUG BRANGIŲ DOVANŲ bus duodama už pasižy- ! 

mėjimus. Visokių pasistiprinimų bus gaunama parke.
BUŠAI VEš DYKAI. Nuo kampo ESSEX ir BROAD- ! 

! WAY nuo 9:30 nedėlios ryte ir važiuos kas 15 minučių. I 
I Važiuokit ankšti ir smaginkis visą dieną. Įžanga į daržą I 
! —25c. suaugusiems ir 15 centų vaikams. ■- i

Pajieškau pusseserė PRANCIŠ
KOS KALNAITYTĖS paeina iš Šim
kaičių kaimo, Šimkaičių valsčiaus, 
Raseinių apskričio. Girdėjau kad gy
vena Amerikoje, turiu svarbų reika
lą. Malonė ats maukti ji pati, arba 
kurie žinote kur ji gyvena, prašau pa
rašyt jos adresų, busiu dėkinga. (7) 

Rozalija Dubinskaitė-Vineikienė, 
20C1 Gates avenue, Brooklyn, N. Y.

•------------- ~.----7---------1 Aš Leonas Komis paj'eška’i gimi
nės Paulio ir Antano YAKSTAVI- 
ČIŲ dėl L’etuvos reikalų. (6

Louis Keinis,
132 Ainslie st., Brooklyn, N. Y.

Pa i icskali brolio KAJETONO SE
NULIO, prašau atsišaukti, kurie ži
not kur jis randasi malonėkit pra
nešt jo adresų.

Stanislovas Senulis
314 No. Lawrence st., 

Philadelphia, Pa.

MIRĖ SENATORIUS 
COPELAND.

Pereitą sąvaitę Washing
tone mirė New Yorko Vals
tijos senatorius Copeland.
REIKALINGAS BEKERIS

Pirmarankis ant juodų lietuviškų 
duonų. Atsišaukit greitai: ypatiškai 
arba laišku. Geram darbininkui, ge
ra mokestis. M. Bulota

1 Keilhaw et., Lawrence, Mass.

APS1VEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugės ne- 

senesnės 50 metų ir nejautresnės 40; 
aš esu 50 metų našlys, be vaikų, turiu 
farmą, geri budinkai, žemė netoli 
miesto. Pageidauju kad moteris tų- • 
rėtų apie 500 dolerių ar daugiau pri
sidėti prie gyvenimo. (7),

Joe. Balsis, Kt. 1 Hart, Mich.

Jauna našle jieško vaikino ar naš-J 
lio apsivedimui, nuo 27 lig 35 metų,. 
Atsišaukdami aprašykit apie save 
plačiai. Adresuokit sekančiai: (7)

E. B. L., 253 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Jieškau darbo ant Farmos.
Esu singelis, 47 metų, moku visą 

farmų darbą, galiu valdyt visokias 
mašinas ir traktorių. 20 metų tą’dąr-; 
bą dirbu ir turiu gerą patyrimą. Kam 
reikalingas toks darbininkas, rašykit 
šiuo adresu. Thomas Išgali (7)’

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

PUIKI FARMA.
Farma, 48 akeriai žemės, su gražiu 

pušynu, laukai apsėti, 18 galvijų, 2 
arkliai, visi įrankiai prie farmos, l 
miesto vanduo, elektriką stuboje ir 
barnėje, arti dirbtuvių, gera proga, 
parduodu pigiai. Turiu dvi farmas, 
noriu vieną parduot. (6) ,

Vaclovas Kavaliauskas,
Nashua street, Shirley, Mass.

Puiki Vieta Vakacijoms.
Kurie jieškote vietos vakacijoms 

arba esat silpnos sveikatos, reikalau
jat tyro oro ir gero maisto, tai va
žiuokit pas K. Yaugenį 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 
ką tik kas nori, kaina visiems priei
nama. Jeigu kas nori daugiau infor
macijų, klauskite laišku. (7)

KAZIMIERA Y.AUGA, 
Old Town Farm, Harvard, Mass/

Netoli nuo Philadelphijos 
ir nuo Camden, N. J.

Turiu labai gražią vietą vakaci-; 
joms; šviežaus Sviesto, kiaušinių, pie-' 
no ir daržovių; viskas iš mano far
mos. Kurie per vasarą arba tik ant: 
kelių sąvaičių norit vakacijos, aš už
tikrinu švarų ir jaukų užlaikymą.; 
Dėl platesnių informacijų klauskit:

NELLIE GAVĖNAS (8)
Box 245, Black Horse Pike, 

Williamstown, N. J.

Reikalingas Darbininkas
Ant ūkės, kuris gali dirbt papras-Į 

tus ūkės darbus ir karves melžti;! 
mokestis vasarą $20.00 j mėnesį ir’ 
tikrai geras užlaikymas. Geram dar-: 
bininkui visada darbas, gali būti kad' 
ir pusamžis. K. J. .CZEPAITIS .(61

R. F. L. 4, Montrose, PsJ r(

120 akerių Ūkis
Oceana kountėj, Michigan, arti 

miesto, geri budinkai ir gera žemė. 
Turime parduot už $1200; priežastis ’ 
:—vyras mirė. (Tikra vertė $3,500.) . 
Reikia įnešt tik $700. (-)

MRS. OSBORN, HART, MICH. |

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” 
REIKIA-TURĖTI KASDIEN

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

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numėrį pa
žiurę j'imųi galite gauti VELTUI,

? “NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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No. 26. BiržeMoterims Pasiskaityt
X ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.  

SEPTYNIOS TAISYKLĖS
MEILEI IŠLAIKYTI.

Viena amerikietė rašyto
ja nurodo 7 taisykles, kurių 
reikia laikytis norint gyven
ti meilėje. Šitos taisyklės 

' privalomos lygiai moterims, 
merginoms ir vyrams.

Štai jos: ...
1. Nekuomėt nereikia su-j ni° ^rį°,vlmu-. .

griauti mylimo žmogaus . . . .
iliuzijų. Meilė bręsta iliuzi- xU0 i^omaujasi 
jomis 
kime 
moterys yra reikalingi mei
lės. Todėl padėkim savo my 
limajam save mylėti ii 
stengkimės jokiu budu ne
sugriauti jo įsivaizdavimų.

2. Mylimasis asmuo turi 
būti svarbiausias. Jeigu jus 
mylit ką nors, tai tas turi 
būti svarbiausias tikslas jū
sų gyvenimo. Ne tas myli, 
kuris reikalauja daugiau 
meilės iš kitų, o tas, kuris 
teikia kitiems meilės. Meilė 
yra nepadalijamas daiktas. 
Jeigu myli vieną, tai jokiu 
budu negalima mylėti kito. 
Tikrai Įsimylėjęs vyras atsi
sako nuo visų kitų moterų ir 
pasišvenčia tiktai vienai.

3. Moteris nekuomet ne
privalo stengtis šelpti vyrą 
pinigais. Jeigu vyras tikrai 
moterį myli, tai tas jį galės 
įžeisti. O jeigu vyras priima 
iš merginos piniginę para
mą, tai jau nuo tokio reikia 
bėgti.

4. Vedybos neprivalo var
žyti laisvės nei vyrui, nei 
moteriškei. Jeigu jūsų vyras 
mėgsta su draugais išeiti pa- 
sportauti, nereikia drausti 
nei daryti scenų. Jeigu jūsų 
žmona susigalvoja vieną po
pietį nueiti aplankyti savo 
senų draugių, tai nedrauski
te jai. Mylintiems tarp sa
vęs nėra reikalo visai pasi
traukti iš viešojo gyveni
mo ir užsidaryti. Vyrui rei
kalinga paįvairinti savo gy
venimas, praleidžiant laiką 
su savo draugais; moteris 
taip pat karts nuo karto turi 
išeiti ir užsimiršti nuobo
džius namų darbus.

5. šeimyniškam gyveni
me reikia taupyti centus ir 
nedaryti skolų. Moteris, ku-1 
ri nemoka pritaikinti išlai-! 
dų prie vyro pajamų, apsun- ’ 
kiną vyro gyvenimą ir galų! 
gale nustoja vyro meilės, j 

(Didesnė dalis visokių nesu-į 
tikimų tarp žmonos ir vyro , es^’

įkyla dėl menkos ekonomi- ' . ............
i nės padėties. , i
i 6. Užsilaikyk kiek galė- 
į dama gražesne ir patrau- 
. kianti. Prieš vestuves tiek 
i vyras, tiek moteris visuoi 
■ met stengiasi kuo geriau aL 
' rodyti, bet dauguma nustos1 
ja tą darę, kaip išteka arba, 

i apsiveda. Vyras dažnai Į 
:vaikšto barzdą nesiskutęs, 
po 4 ir 5 dienas, moteris su' 

^taukuotų nešvariu, išpenty- i

tu veidu, sutaršytais plau
kais ir netvarkingai apsi
rengusi. Tos moterys, kurios 
mano, kad po to, kai joms 
jau pasiseka įtraukti į savo 
pinkles savo sapnuotąjį ka- 

nebeturi prasmės 
, yra kal- 

savo šeimos žydi-

i ralaitį,
‘ kaip jos atrodys, 
čiausios s

mylimo žmogaus . . Jdomaukis visu tuo,
- -- - •• ■ taVO my]l-

ir idealais. Neužmirš- ma? asrau.°- Niekas taip ne- 
kad tiek vyrai, tiek ’?adar? vyro, kaip

- -■ - leigu jo žmona įdomaujasi 
lai bais, turi tokius pat sie- 
os reikalavimus, kaip ir jis. 
/yrąs irgi privalo įdomauti 
uo, kuo domisi jo žmona. 
Pas padaro' dvasinę harmo- 
iiją-
Neišplepėkit vyrams savo 

praeities.
Toliau ši amerikietė sako, 

kad labai klysta tos mote
rys, kurios išplepa savo vy
rams savo praeities nuoti- 
kius su kitais vyrais. Tas ne
atsargumas visuomet su
griaus meilę. “Jei pora my
lisi,” sako ši rašytoja, “tai 
praeitis turi būti palaidota. 
Jiems tikrai turi rūpėti da
bartis ir ateitis. Kiekvienas 
įsimylėjęs vyras moterį, apie 
kurią jis svajoja, įsivaiz
duoja ją nepaprasta esybe, 
bet jeigu ta moteris nepro
tinga ir apnuogina savo vei
dą prieš vyrą, tuomet meilė 
pavirsta neapykanta.”

“Nors tai butų buvęs ir 
paprasčiausias flirtas, ne- 
kuomet nereikia pasakoti 
busimam vyrui, nes vyras 
papykęs visuomet išmetinės 
savo žmonai, užgaulios ir 
įtarinės neištikimumu. Už
tat apsimoka paslėpti savo 
praeitį.”

“Vyras tik tuomet jaučia
si pilnai laimingas, kuomet 
jis gali moterį globoti ii 
duoti viską. Moteris taip 
pat tuomet jaučiasi laimin
ga, jeigu mato, kad vyras 
ją myli ir globoja.”

“Šitas tai ir yra pagrindi
nis skirtumas tarp vyro ii 
moters.”

Ir tik suprantantieji šitą 
gali sukurti laimingą ateitį 

l ir meilės židinį.

Vyras ir Jo 12 Žmona.

čia parodytas Mark Geer, 25 metu amžiaus tarmerys, ir jo 
apsivesta May Mauldin, 12 metų mergaitė. Jos motina pa
davė prieš jį skundą teisman, kad jis apgavęs valdžios įstai
gą, nes pamelavęs, kad ši mergaitė esanti 18 metų. Motina 
reikalauja vedybas panaikinti ir tą vyrą nubausti. Gal jis 
ir gaus “džėlos.”

DRUSKA KAIP APSAU- | ir nežino. 
GA NUO SAULĖS UŽ- 

GAVIMO.
Amerikos Raudonasai 

Kryžius paskutiniame savo 
biuletinyje aiškina, kaip ap
sisaugoti vasaros kaitrose 
nuo karščio bei saulės už- 
gavimo. Jis pataria daž
nai išgerti pasūdyto van
dens.

Druska yra reikalinga 
musų kraujo cirkuliacijai, 
aiškina Raudonojo Kryžiaus 
daktarai. Bet vasaros metu, 
kuomet žmonės daug pra
kaituoja, nemaža druskos 
išeina su prakaitu ir musų

Raudonojo Kryžiaus eks
pertai aiškina, kad nuken- 
tėjimas nuo saulės arba nuo 
karščio turi dvi formas: vie
na jų vadinasi nusilpimas 
(prostration), o kita—smū
gis (stroke).

Nusilpimas arba prostra
tion yra gaunamas nuo sau
lės spindulių arba ir nuo 
karšto oro namuose. Jo po
žymiai tokie: veidas išblyš
kęs, oda drėgna ir šalta, 
žmogus labai prakaituoja, 
pulsas silpnas, temperatūra 
žema, ligonis dažnai apalp
sta, nors po kelių minučių ir

kuopos priklauso prie ap-l 
iskričio. Kiek teko sužinoti' 
kad iš visų Pittsburgho apy-1 

i linkių vyksta Į Seimą apie 
31 delegatas.

Pittsburghas siunčia j Lie
tuvą 4 sportininkų ir 1 

skautų atstovę.
Paskutinėm dienom teko 

sužinoti, kad sportininkų 
komitetas, kuriam vadovau 
ja Schultzas jau pilnai turi 
sukėlęs lėšų pasiuntimui i 
Lietuvą 3 sportininkus, de
damos pastangos, kad sukė
lus pakankamai lėšų ir 4- 
tajhm. Birželio 28 buvo
sportininkų atsisveikinimo i 
bankietas Lietuvių Piliečių į1 
svetainėje, bet kiek davė, 
pelno, da nesužinota. Spor
tininkų reikalą nuoširdžiai 
remia ir Pittsburgho drau
gijos: LMD. aukavo $50, 
Lietuvių Piliečių Draugija 
$30, Lietuvių Ukėsų Kliu
bas $20, Homestead, Pa. 
Lietuvių Kliubas aukavo 
$15, Duquesne, Pa. Lietuvių 
Kliubas $15.

Iš Pittsburgho parinkti 
važiuoti Į Lietuvą šie sporti
ninkai : Petras Bernotas, 
aukštame šokime pasižymė
jęs, Juozapas Jankaitis ir 
Edvardas Visbaras abudu 
krepšinio lošikai ir Albertas 
Bikinas gaisus Pittsburgho 
Universiteto plaukikas.

Skautu komitetas darbuo
jasi, kad pasiuntus ir savo 
atstovę numatoma siųsti į 
Lietuvą Marijoną Bartkiutę 
iš Duquesne, Pa., iš profesi
jos ji mokytoja.

Reporteris.

Naujienos iš Kanadqs KAS'
(Nuo muių

Kanados Lietuviu Žiniai, džioje buvę ministerial, ma- 
Brangus tautiečiai ir tau-- b - I partijos pragaištingą politi

ką, visi išvien reikalauja, 
kad nubankrutijusi tautinin- 
tu valdžia su fašistu Smeto
na priešaky pasitrauktų iš 
savo vietos ir atiduotų val
džios vairą j demokratinio 
nusistatymo Lietuvos žmo
nių rankas.

Aišku, Smetonos valdžia 
geruoju nepasitrauks. Jos 
prašalinimui reikalinga at
kakli kova. Lietuvos liaudis 
pasiryžusi vesti tą kovą, 
kad butų atsteigta demo
kratinė santvarka. Tačiau 
Lietuvos liaudis, suvaržyta 
fašistų diktatūros pančiais, 
negali taip greitai vystyti 
tos kovos. Tam reikalinga 
ir užsieniuose gyvenančių 
išeivių lietuvių parama. To
dėl Kanados Lietuviu Komi
tetas Lietuvos Liaudžiai 
Ginti nutarė šaukti antraji 
Kanados Lietuvių Kongre
są, kuris įvyks 3 ir 4 rugsėjo 
(September), 1938 m., Mon- 
trealo mieste.

Todėl mes kreipiamės į 
visas Kanados lietuvių poli
tines ar kultūrines organi
zacijas, pašelpines draugi
jas, kliubus ar grupes, į vi
sus organizuotus ir neorga
nizuotus laisvę mylinčius 
Kanados lietuvius ir lietu
ves, kviesdami siųsti į šitą 
Kongresą savo delegatus. 
Mums, Kanados lietuviams, 
irgi turi rūpėti, kad musų 
Lietuva butų nepriklauso
mą. O jos nepriklausomybė 
bus užtikrinta tik tada, ka
da pati Lietuva bus laisva, 
demokratinė šalis! Tad pa
dėkime Lietuvos liaudžiai, 
musų broliams ir sesutėms, 
pasiliuosuoti iš po fašistinio 
jungo. Bet mes galėsime iš
tiesti brolišką pagelbos ran
ką tik tada, kada mes patys 
busime šiuo klausimu susi
vieniję, be pažiūrų ar politi
nių Įsitikinimų skirtumo. Vi
si bendrai dalyvaudami Ka
nados Lietuvių Kongrese, 
mes galėsime išdirbti pla
nus, kaip geriau pagelbėti 
Lietuvos liaudžiai.

Tai-gi, kur yra lokaliniai 
Kanados lietuvių kolonijų 
komitetai Lietuvos liaudžiai 
ginti, ten visos organizaci
jos ir pavieniai gali veikti 
su vietos komitetais. Kur 
nėra tokių komitetų, ten at
skiros organizacijos gali 
rinkti savo atstovus, o kur 
nėra ir organizacijų, .tenai 
pavieniai gali sudaryti gru
pes ir prisiųsti savo delega
tus į Kongresą.

Delegatus į Kongresą sių
sti ir rinkti sekančia tvarka: 
organizacijos, turinčios ma
žiau kaip 25 narius, siunčia 
vieną delegatą; virš 25 na
rių turinčios organizacijds 
siunčia po vieną delegatą 
nuo kiekvienų 25 narių. 
Siunčiami organizacijų de
legatai, turi turėti tos orga
nizacijos, kurią jie atsto
vaus, valdybos išduotą man
datą, kuriame butų sužymė
ta: pilnas organizacijos var
das, narių skaičius, delega
to vardas, pavardė ir adre- 

J. Lesevičius, sekr.
P. O. Station D, Box 44, 

Montreal, Canada.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS.
Bilvinskas —- pirmininkas, 

711 — 8-th st., Waukegan, Ill.
Jos Mačiulis — pirm, pagelbininkas, 

90G Prescott St. Waukegan. 111. 
Siiznnn Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister ave., Waukegan, Ill. 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, III. 
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjai: 

L Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

D. Lauraitis, K. Ambrazunas.
Maršalkos:

P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 

dienį kožno menesio. 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, 111.

Paskutine
Ukininltietės!

Pažvelgę į pasaulinę si
tuaciją, ypatingai į Europą, 
matosi, kad fašistinių šalių 
agresoriai ruošiasi sukurti 
pasaulinio karo gaisrą, pra
lyti mažesniųjų tautų nepri
klausomybę, sunaikinti jas. 
Italijos fašistai vieną savo 
žygį jau atliko Etiopijoj, iš
žudė tūkstančius jos žmo
nių, visą šalį pavergė. Fa- 

iišistinė Vokietija iškeltais 
1 kardais įmaršavo į Austriją 
—sunaikino jos nepriklau
somybę; dabar galanda gin
klus ant Čekoslovakijos.

O kaip su Lietuva? Ar jos 
nepriklausomybei negresia 
pavojus? Taip. Lietuvos lau
kia tas pats likimas, kaip 
Etiopijos ir Austrijos. Len
kijos imperialistai vieną 
bandymą jau atliko. Padrą
sinti Hitlerio ir Mussolinio, 
kovo 17 d. jie pasiuntė Lie
tuvai ultimatumą, išrikiuo
dami 100,000 kariuomenės 
Lietuvos parubežyj ir “pri
vertė” Lietuvos tautininkų 
vyriausybę užmegsti diplo
matinius ryšius su Lenkija. 
Bet ar dabar jau prašalin
tas Lietuvos nepriklausomy
bei pavojus? Priešingai, jis 
dar daugiau padidintas. 
Lenkijos šnipams dabar 
laisvesnės rankos veikti 
Lietuvoje.

O ką daro Lietuvos 
nai, tautininkų-fašistų 
riausybė? Ar rūpinasi 
saugojimu nepriklausomy
bės?' Anaiptol ne! Lietuvos 
tautini nkai-Iiašistai nejieš- 
kojo ir nejieško apsigyni
mo sutarties su demokrati
nėmis šalimis, mažųjų tau
tų užtarytojoms. Priešingai, 
dabartinė Lietuvos valdžia 
bičiuliuojasi su Italijos ir 
Vokietijos fašistiniais agre
soriais. Ji seka jų pėdomis. 
Per su virš vienuolika me
tų diktatoriškai valdydami 
Lietuvos kraštą, sunaikino 
paskutinius likučius demo
kratijos pačioj Lietuvoj. 
Smetona, slopindamas Lie
tuvos liaudies demokratinį 
judėjimą, silpnina apsigy
nimo jėgas ir didina nepri
klausomybei pavojų. Kitaip 
sakant, Smetona veda Lie
tuvos nepriklausomybę tuo 
pačiu keliu j Lenkijos impe
rialistų nasrus, kokiu keliu 
šušningas nuvedė Austrijos 
nepriklausomybę į Hitlerio 
nasrus.

Lietuvos liaudis, darbo 
žmonės ir valstiečiai, sąži
ningieji profesionalai, dak
tarai, rašytojai, kiti visuo
menei žymus veikėjai ir bu
vusieji Lietuvos respublikos 
prezidentai Dr. K. Grinius 
ir A. Stulginskas ir jų val-

Birželio mėr 
raitę Lietuvo; 

| teisme pr ie už 
vo nagrinėja) 
ūkininkų byla 
nia 17 kaltini 
šaukimų plati 
įlinko Kvalit 
Visi teisiamie 
apskrities, Šin 
donės valsčių.

Teismo spr 
Jonas Mačiu 
keturiais me 
darbų kalėjim 
lai atkalėte 1; 
lyta; (2) Pri 
kas, — pusan 
atskaičius atk 
laikomas bau; 
(3) Antanas 
pusantrų meti 
bausmę jau ; 
Vladas Luke 
metais, bet lik 
mėnesiai; (7) 
ševičius ir 
Maštauskas pi 
tinai; (8) Jc 
kas — 1 meti 
jau atlikęs; 
Striauskas 6 r 
nas Kukliausi 
nediktas Deik 
bet atskaičius 
tą laiką, laike 
likę.

Išteisinti: 
liauskas, Jus 
Antanas G u 
Gaubakis, S 
Stasys Barčas 
kių apskriti' 
Petras Vasim

Red. pastai 
lotinai pastot 
tuvos kariuoi 
ne šaliai api 
mų grobikų, 
tautininkų va 
yvs sukčiais i

Štai da n< 
Liefuvos dėl 
tautininkų u 
Lietuvos k 
remt n epą j ė; 
dėlto, kad v 
visokie sviete 
rie negalėjo 
giškų ryšių si 
mokratinėmii 
mis valstybėr 

Iš šitų fąki 
tos kariuom; 
prie uždarytų 
bijo kad nei 
ūkininkų bro) 
teisia d a 17 u 
sišaukimų pla;

po- 
vy- 
ap-ŽAIBŲ GAUDYTOJAI.

Iš Maskvos j Bakurijaną 
(Gruziją) išvyko Sovietų 
Mokslo Akademijos Ener
getinio instituto ekspedicija 
žaibams tyrinėti.

Netoliese nuo Boržomo 
stoties, 2,600 metrų aukš
čiau jurų paviršiaus, bus su
montuota lauko laboratori
ja ir aprūpinta tobuliausiais 
aparatais ir mechanizmais 
žaibams tyrinėti.

Antra laboratorija žai
bams tyrinėti dirbs netoli 
Maskvos, prie Zvenigorodo, 
trečia — Armėnijoje, pųie 
Sevano ežero. Be to, Įvairus 
Sovietų energetinės pramo
nės institutai organizuos to
ki darbą ir kitose vietose.

Ekspedicijų tikslas — ra
sti priemonių elektros tink
lams, žmonėms ir kolcho
zams apsaugoti nuo per
kūnų.

kūno sistemoj pasidaro ne- vėl atsigauna.
dateklis. Todėl, geriant van
denį, reikia Įberti į stiklą pat gaunamas 

spindulių ir nuo karšto oro 
namuose, bet jis yra daug 
sunkesnis ir pavojingesnis. 
Jo požymiai tokie: skauda 
galvą, veidas raudonas, oda 
karšta ir sausa, prakaito nė
ra, pulsas stiprus ir greitas, 
temperatūra labai aukšta,

Smūgis arba stroke taip 
nuo saulės

žiupsnį druskos.
Lietuvoje yra paprotys, 

geriant vasaros kaitromis 
vandenį, suvalgyti duonos 
su druska. Žmonės įsitiki
nę, kad gerti vandenį nesu- 
valgius stipriai pasūdytos 
duonos yra nesveika, nors 
kam druska reikalinga, jie'ligonis netenka žado.

ŽYMIU MOTERŲ IŠSI
REIŠKIMAI.

Pasklydo kvaila nuomo
nė, buk išradimai pralenkę 

1 įaj yra, (juk
Idimų esą daugiau, i 
reikia. Mrs. V. Astor. , Apskričio išvažiavimui.

Ištvermė, galėjimas pa- Bhželiu 12 SLA. 3-čio ap
kęst! nelaimę ir mokėjimas lvy^° isva"
atjausti kitą asmenį, tai to- ziaVimas Franklin Giove, 
kios ypatybės, kurių pas mo- bet nelabasis lietus daug pa- 
teris visuomet yra daugiau,' <eP^e S1 azlam . J1’ Įupestm- 
negu pas vyrus. — 'Mrs. rengtam išvažiavimui. 
Emily N Blair.' , Lietus pyle be pasigaiįeji-

 . j mo pačiu geriausiu laiku, 
Išlaidumas visuomet yra nuo 2 po pietų veik iki 5 va- 

pateisinamas, jeigu jis atne- karo, reiškia tuo laiku kada 
ša naudos.—Mrs. Roosevelt, publika buvo pasirengus į 

’ išvažiavimą.
į Nežiūrint 
oro, publikos 
žiavo apsčiai,

PITTSBURGHO MARGUMYNAI.
negu jų Lietus pakenkė SLA. 3-čio į ypač tokioj negražioj die- 
f'”’ * ............... . ' ‘ pioje, leistisį., tojeią kelionę.,

Ta Pati Mergina.

Hertha Klinkig before and after accident

Abudu šitie atvaizdai yra tos pačios chicagietės merginos, 
Hęrthos Klinkig. Iš kairės ji parodyta kuomet buvo sveika 
16 mėnesių atgal. Ji tuomet svėrė 137 svarus. Kairėj ją 
matome dabar, kuomet ji kenčia nuo automobiliaus sužeidi
mo. Dabar ji sveria jau lik 80 svarų. Daktarai sako, kad 
ji gali gyvent tik apie mėnesį laiko.

Taip pat teko sutikti bū
relį svečių ir iš Washington, 
Pa., reiškia, ir jie nepabijo
jo šiurkštaus oro.

Jeigu butų diena buvus 
graži, tai Franklin Grove 
butų lūžęs nuo skaitlingos 
publikos.

Orui kiek prasiblaivins 
apie pavakarį buvo plaukio
jimo programa, kurioj vei
kė broliai Albertas ir Povi
las Bikinai.

Albertas turi stipendiją 
Pittsburgho Universitete už 
plaukimą. Jisai numatomas 
vykti į Lietuvą su lietuviais 
sportininkais iš Pittsburgho. 
Povilas pasižymėjęs nėri
me.

Plaukiojimo žaislas butų 
buvęs įdomybė, bet prūdas 
nebuvo gana didelis ir A. 
Bikinas negalėjo visko pa
rodyt.

Iš komiteto atskaitų teko 
patirti, kad nors ir lietaus 
sutrukdytas vistiek pikni
kas davė pelno virš $90.00. 
O jeigu butų buvus graži 
diena, tai apskritys tikrai 
butų padaręs gražaus pelno.

SLA. apskritys daug pa- 
gelbi kuopoms, apmoka 
kuopų delegatų kelionę į 
SLA. seimą. Šįmet apskri
tys siunčia į Scrantono SLA

nepalankauš 
vis vien suva- 
net teko susi-

• tikti svečių ir viešnių iš to
limųjų Pittsburgho apylin
kių, iš Nanty Glo teko sutik
ti Lukoševičių su sunum ir 
duktere Elena, kuri yra iš 
profesijos slaugė, Sinkų ir 
Barzdą. Su jais buvo ir vie
nas jaunas vaikinas svetim
tautis paviešėti i Pittsbur
gho lietuvių išvažiavimą.

Reikia pasakyt kad Nan
ty Glo svečiai davė nemaža 
gyvumo visam išvažiavimui 
savo dainomis ir linksmais 
juokais. Jie vykdami namo 
pareiškė, kad kitą kartą iš 
Centralinės Pennsylvanjjos 

j SLA. apskričio išvažiavi
mą jie atsivešią visą chorą ir 
parodysiu pittsburghiečiam, 
kad Nanty Glo lietuviai dar 
neišmirė.

Bet reikia neužmiršti, kadj.v„ ~--------t______ -_______
Nanty Glo apie 100 mylių Į seimą 22 delegatu ir apmo- 
nuo Pittsburgho, tikrai rei- j ka kelionę. Bet apmoka tik 
kėjo didelio pasišventimo, tų delegatų kelionę, kurios

PLIENO DARBAI TRU
PUTĮ PAGYVĖJO.

Iš plieno ir geležies pra
monės centrų ateina žinių, 
kad šios savaitės pradžioje 
fabrikų operacijos pakilo 1 
nuošimti. Iki šiol jos vis kri
to žemyn. Rudeniop tikima
si žymiai daugiau darbų.

Jos Viduriuose Užsiuvo Žirkles.

a

Treji metai atgal šitai mote
riškei buvo padaryta apen
dikso operacija. Po to ji vis 
nesijautė gerai, šiomis die
nomis bu,vo padaryta jos vi
durių nuotrauka X-spindulių
pagalba, ir pasirodė, kad jos viduriuose užsiūtos daktaro 
žirklės. Kertėj parodyta ir ta nuotrauka. Matosi nugar
kaulis ir žirklės. Moteris vadinasi Mrs. Ester Cornett, iš 
Kansas City, Mo.

IŠ PAVYDO 
MERGINA 

KIR1 
Tūlas Juozą; 

mylėjo Viliam 
ją Ramanausk 
pradėjo krūvoj 
skuį Ramanau: 
metė ir s'usidėj 
ra. Iš to pavy 
paėmė kirvį ir 
suskaitei 4 kž 
ją sužeisdama 
dabai- gavo 8

I LENKAMS K 
I UOSTE JOK

LEGIJŲ NE
Pastaruoju la 

I tos lenkų įstai 
| ia pradėjo skle 
I r gandus, kad 
i Me lenkams 
1 ypatingos teisės 
| ’-ama “laisvoji 
I Klaipėdos Atsto 
j tooją, kad tos 
j įmanytos.

Rašytojas ( 
išvyko rl 

Šiomis dienom 
I Rytojas Petras 

w su žmona f
Aplankys 

| H Maskvą, 
| Metas. Vėli 

įvažiuoti Air
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo minų korespondentų Ir ii Lietuvos L&ikraičių.)

Amerikos Pilietis Arklio Vietoj.

Paskutinė Politinė i V?, mainos nušovi- 
Ukininkų Byla.

ministerial, ma- 
lutininkų-fašistų 
gaisringą politi- 
ien reikalauja, 
nurijusi tautinin- 
u fašistu Smeto- 

pasitrauktų iš
ir atiduotų vai- Į 

Į demokratinio I 
Lietuvos žmo- Į

letonos valdžia 
pasitrauks. Jos 

reikalinga at
Lietuvos liaudis į 
vesti tą kovą I 
itsteigta demo- | 
tvarka. Tačiau I 
udis, suvaržyta t 
įturos pančiais, Į 
greitai vystyti Į 
Tam reikalinga į 
se gyvenančiu 
'ių parama. To- 
Lietuvių Komi- 
vos Liaudžiai | 

šaukti antraji 
etuvių Kongre i 
CS 3 ir 4 rugsėjo ’ 
, 1938 m., Mon- I 

s kreipiamėsj F 
js lietuvių poli- į 
turines organi- i 
elpines draugi- [ 
ir grupes, į vi- | 
otus ir neorga- 
isvę mylinčius | 
.uvius ir lietu- 
ni siųsti į šita 
avo delegatus. . 
dos lietuviams, į 
lėti, kad musu į 
į nepriklauso- 
e priklausomybė 
a tik tada, ka
lva bus laisva, I 
šalis! Tad pa 
uvos liaudžiai, t 
is ir sesutėms, [ 
iš po fašistinio 
les galėsime iš- ’ 
į pagelbosran- Į 
tada mes patys 
klausimu susi- 
.žiūrų ar polity I 
ų skirtumo. Vi- ‘ 
lyvaudami Ka- , 
vių Kongrese, 

išdirbti pla- 
iriaū pagelbėti 
ižiai.
yra lokaliniai 

tuvių kolonijų 
tuvos liaudžiai 
os organizaci- 
iai gali veikti 
raritetais. Kur 
raritetų, ten at- 
rizacijos gali 
stovus, o kur 
izacijų, ienai 
i sudalyti gru- 
i savo delega- 
1- 
Kongresą siu
vančia tvarka: 
turinčios ma- 

iarius, siunčia 
į ; virs 25 na- 
organizacija 

eną delegatą 
ų 25 nariu, 
anizacijų dė
mėti tos orga
ną jie atsto- 
išduotą man- 
butų sužymė- 
nizacijos var- 
.ičius, delega- 
rardė ir adre- 
sevičius, sekr. 
an D, Box 44, 
real, Canada.
ŪSVES MY- 
RAUGIJA
V N, ILL.

8 METAMS, 
rrnininkas, 
Vaukegan, III. 
m. pagelbininhs, 
Vaukegan. 111. 
arinių rast. 
., Waukegan, m 
urtų raJt. 
aukegan, III. 
asieriua, 
aukegan, III. 
įbėiai: 
uraitis.
ai: 
įbrazunas.
ko*: 
išaitis. 
paskutinį nedčl- 
1:00 v. po pietų. 
, kamp. 8th ir 
m, III.

Birželio mėnesio pirmą sa
vaitę Lietuvos kariuomenės 
teisme prie uždarų durų bu
vo nagrinėjama paskutinė 
ūkininkų byla. Buvo teisia
ma 17 kaltinamųjų už atsi
šaukimų platinimą ir polici
ninko Kvalitos nušovimą. 
Visi teisiamieji iš Raseinių 
apskrities, Šimkaičių ir Rau
donės valsčių.

Teismo sprendimui: (1) 
Jonas Mačiulis nubaustas 
keturiais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir jam 2 me
tai atkalėte laiko neužskai- 
tyta; (2) Pranas Kukliaus- 
kas, — pusantrų metų, bet 
atskaičius atkalėtą laiką, jis 
laikomas bausmę atlikusiu; 
(3) Antanas Misevičius— 
pusantrų metų, bet taip pat 
bausmę jau atkalėjęs; (4) 
Vladas Lukoševičius — 1 
metais, bet liko sėdėti dar 6 
mėnesiai; (7) Pranas Luko
ševičius ir (6) Viktoras 
Maštauskas po 1 metus lyg
tinai; (8) Jonas Skudzins- 
kas — 1 metus ir bausmę 
jau atlikęs; (8) Petras 
Striauskas 6 mėn.; (9) Pra
nas Kukliauskas ir (16) Be
nediktas Deikus po 6 mėn., 
bet atskaičius jiems iškalė
tą laiką, laikomi bausmę at
likę.

Išteisinti: Jurgis Kuk
liauskas, Justinas Patašius, 
Antanas Gudžiūnas, Balys 
Gaubakis, Stasys Minkus, 
Stasys Barčas ir buvęs Ša
kių apskrities agronomas 
Petras Vasinauskas.

Red. pastaba. Mes pakar
totinai pastebėjom, kad Lie
tuvos kariuomenė laikoma 
ne šaliai apginti nuo sveti
mų grobikų, bet kad apgint 
tautininkų valdžią su visais 
jos sukčiais ir vagišiais.

Štai da neužgijo žaizdos 
Lietuvos dėl biauraus lenkų 
tautininkų ultimatumo, kur] 
Lietuvos kariuomenė at
remt nepajėgė, o nepajėgę 
dėlto, kad valdžią užgrobė 
visokie svieto praėjunai, ku
rie negalėjo sudaryt drau
giškų ryšių su stipriomis de
mokratinėmis kaimyninė
mis valstybėmis.

Iš šitų faktų akyvaizdoje 
tos kariuomenės teismai, 
prie uždarytų durų (reiškia, 
bijo kad neišgirstų kiti tų 
ūkininkų broliai-kaimynai), 
teisia da 17 ūkininkų už at
sišaukimų platinimą, ir etc.

MĄ MOTERIS ŽADĖJO 
10 LITŲ.

Verbunų girininkas Žilai- 
tis pranešė policijai, kad jo 
darbininkas Gutauskas Juo
zas 15 metų amžiaus, gyve
nąs Luponių kaime, Šiaulių 
vals., kėsinęsis medžiokli
niu šautuvu nušauti jo tar
naitę Jakutytę Zosę.

Policijoj Gutauskas visai 
nesigynė, kad norėjo nu
šauti, ir pasipasakojo, kad 
tą darbą atlikti jį pasamdė 
Normančių kaimo gyv. Pa- 
kulienė. pažadėjusi jam už 
Jakutytės nužudymą užmo
kėti 10 litų grynais pinigais.

Pakulienė jam sakiusi, 
kad Jakutytė viliojanti jos 
vyrą ir todėl ji norinti ja nu
sikratyti.

Gutauskas padėtas kalėji- 
man, o byla perduota tardy
tojui.

David Sweatt and lauiUy at Opelousas

Kas sakė, kad Amerika yra “laimės šalis?” štai tikras gy
venimo vaizdas, šis 73 metų amžiaus darbininkas, David 
Sweatt vardu, gyvendamas Brownsvilles miestely, Texų 
valstijoj, gavo žinią, kad Bato-Rouge miestely, Louisianoj, 
už 700 mylių, jis gali gauti darbo. Bet jis buvo tiek netur
tingas, kad negalėjo pasisamdyti nei traukinio, nei mulo, 
todėl susidėjo savo mantą į ratus ir, įsikinkęs arklio vie
toj. leidosi su savo šeimyna 700 mylių kelionėn. Toj kelio
nėj jo žmona ir kūdikį pagimdė.

BATSIUVIS NUŽUDĖ 
SAVO ŽMONĄ.

Jurbarke gyveno batsiu
vys Jonas Kamentauskas, 
per 40 metų amžiaus su to
kio pat amžiaus žmona. 
Juodu nelabai tesugyveno, 
nes žmona draugavo su pa
sienio gyventoju, jaunu vy
ruku, veikėju.

Aną dieną Kamentauskas 
savo bute rado svečią su 
žmona, tai paėmęs kažkokį 
įnagį (greičiausia alaus bon- 
ką) ir juo smogė žmonai į 
galvą. Žmona po poros va
landų tvarte rasta negyva.

Įvykį tiria Jurbarko teis
mo tardytojas. Kamentaus
kas areštuotas ir patrauktas 
tieson už žmonos nužudy
mą.

Įdomu tai, kad Kamen
tauskas nors iš profesijos 
buvo batsiuvys ir atrodo, 
mažai neuždirbdavęs, ta
čiau tardytojo įsakymu, Ka- 
mentausko bute darant kra
tą rasta daug aukso—-auksi
nių rusų rublių ir aukso lie- 
dinio, keliolika tūkstančių 
litų vertės. Rastas auksas, 
kaip laikytas be valiutų ko
misijos leidimo, 
knotas.

DIDELIS GAISRAS VILI
JAMPOLĖJ.

Kauno priemiesty Vili
jampolėje šiomis dienomis 
buvo toks gaisras, kokio jau 
senai Kaune nebuvo. Ugnis 
kilo iš Volpės lentpiuvės. 
Nusigandę žmonės šaukė: 
“Sudegsim visi, kaip Palan-' 
ga.”

Į gaisro vietą suvažiavo 
apie 250 ugniagesių. Apie 
20 galingų švirkštų pylė į 
ugnies masę, bet vanduo 
srovėmis tekėjo atgal, o ug
nis pro durnų kamuolius ki
lo aukštyn.

Dėl ugnies didumo ir di
delio karščio ugniagesiai 
negalėjo prieiti artyn, todėl 
jie sugulę ant žemės, kaip 
fronte kulkosvaidininkai, 
atsukę švirkštus, į degan
čius trobesius pylė vandenį.

Apie 12 ugniagesių smar
kiau ar lengviau susižeidė 
—apdegė, nuo karščio am 
rankų iššoko pūslės. Kai ku
rie sužeistieji ugniagesiai 
buvo nugabenti ir į ligoni- 

7 buskonfis- n?‘ Lentpiuvės viskas sude- 
ge. Sudege ir keli namai.

__ | Kaip lentpiuvės trobesiai, 
LAISVĖS ALĖJOJ SUSI- įaiP ir m1iško . medžiaga ne- 

MUŠĖ MOTERYS. ^uvo apdrausti, nes savinin- 
.____ . _ kas paskutiniuoju metu gm-

.,..°™s dienomis Laisves Jčijęsis su viena apdraudimo 
Alėjoj, Kaune, susimušė įstaiga dėl per aukštos drau- 
moterys. Musėsi taip vadi- dimo sumos. Nuostoliai dai 
narnos ‘gatvinės panelės. ’ neapskaičiuoti, bet mena- 
Ir musesi labai smarkiai. ma> kad jų busią per 300 
Viena muštynių dalyvė bu- tūkstančiu litu.
vo tain nrimušta. kad be su-

IŠ PAVYDO PERSKĖLĖ ligonine. 
MERGINAI GALVĄ 

KIRVIU.
. Tūlas Juozas Galaunė įsi- 

, mylėjo Viliampolėje į Zofi
ją Ramanauskaitę ir abudu 
pradėjo krūvoj gyventi. Pa
skui Ramanauskaitė jį pa- 
pietė ir susidėjo su kitu vy
ru. Iš to pavydo Galaunė 
paėmė kirvį ir kirto Rama
nauskaitei 4 kartus, sunkiai 
ją sužeisdamas. Užtai jis 
dabar gavo 8 metus kator
gos- > ,

LENKAMS KLAIPĖDOS 
! UOSTE JOKIŲ PRIVI

LEGIJŲ NEBUSIĄ.
1 ' Pastaraoju laiku kai ku
rios lenkų įstaigos ir spau
da pradėjo skleisti užsieny
je gandus, kad Klaipėdos 
uoste lenkams 
ypatingos teisės ir atidai! 
narna “laisvoji 
Klaipėdos Atstovybę infor
muoją, kad tos žinios esą 
pramanytos.

suteikiama

zona.” Iš

RAŠYTOJAS CVIRKAS 
IŠVYKO RUSIJON.

Šiomis dienomis Lietuvos 
rašytojas Petras Cvirka iš
vyko su žmona Sovietų Ru
sijon. Aplankysiąs Lenin
gradą, Maskvą, Krymą ir 
kitas vietas. Vėliau jis keti
na atvažiuoti Amerikon.

vo taip primušta, kad be są
monės nugabenta j miesto

Antroji moteris prie paš
to, išgėrė didelį kieki acto 
esencijos ir taip pat be są
monės nugabenta Į miesto 
ligoninę.

V. VILEIŠIO PALAIKAI 
Į VILNIŲ.

Vilnius, 21 birželio. Šių 
metų liepos 5 dieną Vytauto 
Vileišio palaikai bus per
vežti į Vilnių ir palaidoti 
šeimos kriptoje.

PERŠOVĖ ŪKININKĄ.
Biržai. Šiomis dienomis 

važiuodami iš Biržų parda-. 
.vę bekonus piliečiai M. ir 
G., matyti, gerokai įsilinks
minę, bevažiuodami kažko 
susipyko. Pil. G. išsitraukęs 
brauningą pradėjo šaudyti 
ir peršovė su juo važiavusį 
pil. M. Jam buvo suteikta 
pirmoji pagalba ir nuvežtas 
į Biržų apskrities ligoninę, 
o pil. G. patalpintas kalėji
me.

buvo

JAPONAI NUPIRKO LIE
TUVOS LAIVĄ KAIP 

“DŽ1ONKĄ.”
Prieš kurį laiką 

spaudoje rašyta, kad lietu
viškas laivas “Maistas” par
duotas į Braziliją. Dabar, 
kiek teko patirti, lietuviško
ji įgula nuplukdžiusi “Mai
stą” į Londoną, paliko jį 
uoste ir grižo Klaipėdon. 
Ant laivo užrašas “Maistas” 
paliktas, tik uždažytas žo
dis “Klaipėda” ir jo vietoj 
parašytas “Londonas.” Grį
žusieji “Maisto” įgulos vy
rai pasakoja, kati laivinin
kystės bendrovėje, kuriai 
buvo parduotas “Maistas,” 
kalbama, kad šis laivas bus 
siunčiamas ne į Braziliją, 
bet į Japoniją. Ši bendrovė 
supirkinėjanti senus laivus 
ir kitokį geležies laužą ir 
siunčianti Japonijon. Japo
nai tą laužą tirpina ir daro 
iš jo naujus daiktus.

ŠIAULIUOSE IŠARDY
TAS DIDELIS IŠTVIR

KIMO LIZDAS.
Šiaulių miestely. Vilniaus 

gatvėje, policija susekė ir 
išardė didelį ištvirkavimo 
lizdą, kurio laikytojų, tarpi
ninkų ir “klijentų” pavar
džių tam tikrais sumetimais 
tuo tarpu dar neskelbia. 
Tardymą veda I apyl. teis
mo tardytojas Ruškys. Iš 
privačių šaltinių teko suži
noti, kad ištvirkauti buvu
sios viliojamos net nepilna
metės vienos Šiaulių val
džios mokyklos mokinės, o 
didžiausią “klijentų” dalį 
sudarydavo stambus preky
bininkai ir “padorus” visuo
menininkai ir gal dvasinin
kai, kurie dienos šviesoje 
kitiems apie moralę kalbė
jo, o naktį mergaites tvir
kindavo. Vienas viliotojų 
mergaitėm, kurios užeidavo 
į jo krautuvę nusipirkti žie
dukų, broškelių ar kt., vis 
siūlydavo užeiti vėliau, “kai 
nebus kompanijono,” nes 
tada jis galėsiąs pigiau ati
duoti, o užėjusias nuvilioda
vo į minėtą ištvirkavimo 
vietą. Į bylą įmaišytas vie
nas asmuo, kuris kadaise 
buvo Dievo tarnu, 
buvęs knygininkas, 
—“inteligentas bedarbis’ 
taip — visa gelėrija. Šis įvy
kis Šiauliuose sukėlė didelį 
pasipiktinimą ir žmonėse vis 
tebenagrinėjamos atskirų 
asmenų pavardės. Spėjama, 
kad teismas bus už uždary
tų durų, tačiau vis dėlto 
bent didieji nusikaltėliai 
viešumos neišvengs.

kitas — 
trečias 

ir

Byla Dėl Mirusios Mergaitės Skrodimo.

PALEISTI IŠ KALĖJIMO 
HITLERIO ŠNIPAI GA
VO GERAS VIETAS.
Kąuno spauda rašo, kad 

Klaipėdos krašto direktori
ja nesenai paleistąjį iš kalė
jimo “Sovogo” vadą veter. 
dr. Ernstą Neumann’ą pa
skyrė Klaipėdos krašto ko
vos su gyvulių ligomis insti
tuto direktorium.
Gi buvęs dr. Neumanno pa
dėjėjas , Willy Bertuleit vėl 
paskirtas Klaipėdos vėkie- 
čių banko direktorium.

Liaudis kalėjimą vadina 
“šaltaja.” Natūralu, kad 
žmonės, išėję iš “šaltosios,” 
turi sušilti. Todėl jie ir gau
na šiltas vietas. Kartais net 
pensijas laimi. Tačiau, to 
negauna jie žmonės, 
gina Lietuvos laisvę.

NELEIDŽIA STATYTI 
JABLONSKIUI PA

MINKLO.
Šiomis (Hienomis Mari

jampolėje lankėsi Švietimo 
m-jos atstovai, kurie vietoje 
susipažino su prof. Jablon- 
kiui paminklo projektu. 
Projektas rastas visiškai ne
tinkamas, kadangi vieta dik
tuojanti visai kitokius pa
minklui reikalavimus, negu 
tai numatyta projekte. Pa
minklui statyti komitetas 
jau dabar rūpinasi nauju 
projektu, atidėdamas pa
minklo statymą tolimesniam 
laikui.

KOJOMIS SPARDYDA
MAS UŽMUŠĖ SAVO

MOTINĄ.
Gegužės 24 d. Vaiguvos 

vals., Tolišių kaimo gyven
tojai pranešė policijai, kad 
pil. Jakševičius Povilas ko
jomis suspardęs savo moti
ną, kuri gegužės 25 d. mirė. 
Dėl to žiauraus įvykio veda
ma kvota.

kurie

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ektpresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa. 
J'.renierhavene užtikrina patogių kelionę i Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir inunigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba
252 BOYLŠTON STl, BOSTON, MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

MIŠRI KOMISIJA GIN
ČAMS SPRĘSTI.

Kaunas, 21 birželio. Iš
vengti galimiems nesusi
pratimams, ateityje numa
toma sudaryti mišri lietuvių 
lenkų komisija administra
cijos palinijo ginčams sprę
sti.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME Į KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaka 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 
iisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 ccn- 
‘ai. Galima gauti “Keleivio" afise ar

pas
T. J. KUČINSKAS,

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO. ILL.

ba

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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*.
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Istorija šitos bylos tokia: | 
Dar 1935 metais A. Pane-: 

munėj, džiovininkų sanato-’ 
rijoj, mirė Vaitkuvienės ma- j 
žametė mergaitė Irena.

Tos sanatorijos dr. Koga
no pakviestas gydytojas 
Starkus padarė mergaitės 
lavono skrodimą.

Velionies motina Vaitku- 
tienė padavė prokurorui 
skundą, kad be jos sutikimo 
padarytas dukters lavono 
skrodimas ir padarytas ne
suėjus 24 valandoms po 
mergaitės mirties; ir vienu 
ir antru atveju esą prasi-, 
žengta su įstatymais.

Vaitkuvienės skundai 
buvo vis atmetami, ji davė 
vis naujus skundus, kol pa
galiau aukštosios teismo in
stancijos įsakė gydytoją 
Starkų patraukti tieson. Ii 
kaltinamasis aktas buvo net 
trisyk surašomas ir kaltini
mas vis nutraukiamas, ne
žiūrint nusikalstamojo dar
bo žymių.

Teisiamasis gydytojas 
Starkus kaltu neprisipažino. 
Jis sako, kad mergaitės la
vono skrodimą svarbu buvę 
padaryti mokslo reikalams. 
Mergaitė buvus pripažinta 
džiovininke ir nuvežta į 
džiovininkų sanatoriją, bet 
ištikrujų mirus uremia (ink
stų liga). Bet mirties prie
žastis paaiškėjus tik skrodi
mą padarius.

Liudytojams medicinos 
profesoriams buvo užduo
tas pagrindinis klausimas— 
ar reikia išlaukti 24 valan
das po žmogaus mirties ir 
tik tada daiyti skrodimą?

Į šį teismo pastatytą klau
simą liudytojai — ekspertai 
atsakė, kad 24 valandas iš
laukiama tik tuo atveju, kad 
nekiltų abejojimo, jog žmo
gus tikrai miręs. Užsienyje

irgi ne visur esą laukiama 
24 valandų, ypač karščių 
metu.

Gydytojas Starkus savo 
pasiteisinimui dar pareiškė, 
kad negalima esą iš mediko 
rankų išmušti peilio, kai jis 
daro skrodimą mokslo tiks
lais. Lavonas — tai geriau
sia knyga. Skrodimų varžy
mas, esanti didžiausia žala 
mokslui.

Vaitkutytė buvus pripa
žinta džiovininkė ir tuo pa
daryta didelė klaida, bet tai 
buvus ir skaudi pamoka, 
kad nereik per daug pasiti
kėti , rentgenogramomis.

Šis retas atsitikimas su 
Vaitkutytė daug patarnavęs 
medicinos mokslui.

Gyd. Starkus prašo teis
mą, kad jį išteisintų, nes 
esąs visiškai nekaltas.

Apygardos teismas Star
kų išteisino.
Tad, ar gali but didesnis pa
niekinimas Lietuvos kariuo
menės, kuomet jos “garsus” 
vadai teisia ūkininkus vien 
tik už paskleidimą atsišau
kimų, o kolei tų “vadų” ne
buvo, tai Lietuvos liaudies 
vaikai iškovojo Lietuvai ne
priklausomybę ir visą naštą 
nešą išlaikymui tos nepri- 
gulmybės per ištisus 20 me
tų. Ne, tie kariuomenės teis
mai Lietuvos kariuomenei 
garbės nedaro.

RADVILIŠKY NUSIŠOVĖ 
KARININKAS.

Radviliškio miestely, sa
vo bute nusišovė karininkas 
Vai. Milašius. Motivas ne
žinomas.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIŲ?

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

Buvo Užberti Anglių Kasykloj.

čia parodytas jaunasis Petras šinkovskis ir jo tėvas, taip
gi Petras šinkovskis, kuriedu buvo užberti anglių kasykloj 
netoli nuo Ashland, Pa. Adudu buvo atkasti gyvi, bet taip 
nusilpę, kad juodu reikėjo paguldyt ligoninėn.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS 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 JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems. '1

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 MergaHė Jieško Dievo.’’
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 1G litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei mėtų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
VALSTIJOS PINIGAI FA 

ŠISTINEI PROPA
GANDAI.

Visuomenė kurstoma prieš 
pažangias darbininkų or

ganizacijas.
Valstijos legislatura yra 

paskyrus pinigų “ardoma- 
jai propagandai” ištirti 
Skiriant pinigus buvo daug 
kalbėta apie fašistinę pro. 
pagandą, kurią čia varo į 
“patriotiškas” organizaci

jas , sulindę nacių agentai 
Bet’dabar pasirodo, kad tais 
pinigais tyrinėjimo komisi
ja ne fašistų veiklą tyrinėja, 
bet pati varo fašistinę pro 
pagandą prieš “raudonuo
sius.” Į “raudonųjų” krUvą 
verčiamos visos pažangios 
darbininkų organiąacijos: 
CIO, Jurininkų Unija, Pi
lietinių Laisvių Sąjunga ii 
visa eilė kitų.

šitą juodašimtišką pro
pagandą prieš darbininkų 
organizacijas įsivėlė ir se
natorė Miss Sybil H. Hol
mes iš Brookline. Pati bū
dama žiopla politiniuose 
dalykuose, ji pradėjo kal
tinti “American Civil Liber
ties Union” žioplumu, kad 
nematanti, kaip Maskva jai 
diriguojanti.

Bet “American Civil Li-, 
berties Union,” kuri suside
da iš geriausių advokatų 
profesorių, rašytojų ir kito
kių intelektų, pasigavo šitą 
kvailą panelę senatorę už 
liežuvio ir sako: parodyk 
tUojaus, kur ir kokiu būdų

“Kas bus, kas nebus, bet 
piknikas bus šaunus!”
Liepos 4, Caledonian 

Grove, puikiame W. Rox
bury Parke, bus LSS ir LDD 
piknikas. Yra skiriamos 6' 

i —•.. , f ‘J—.....o , lull—,
dovanos pasižymėjusiems 
sporte jaunuoliams, vaiku- 

’rams. 
■Al Stevens orkestrą, 8 mu
zikantai linksmins jaunimą 
ir suaugusius didelėj, puoš
nioj salėj, Caledonian _Gro- 
| ve, pi ic vdianeo upca. jl/cic- 

Įgatų pranešimai iš Ameri- 
Lietuvių Kongreso, 

SLA. seimo, Socialistų su-

Teisėjui Loganui vandalai Dr. A. West padarė opera- Rado moterišką rankinuką 
ciją basebolininkui. _ r

■Pereitą ketvergą St. Mar- 
garet ligoninėje, Doychestę-( ketbuką)

tiejus Kemzūra ir du jau 
nuoliai.

202 kp. Roslindale—Mrs.
K. Namaksy.

139 kp. Roxbury — B. 
Skerstonas.

188 kp. So. Bostono — 
Rev. B. F. Kubilius ir W. A. 
Amsi e.

131 kp. Norwoo do — P. 
Mučinskas, P. Blažys—ne
važiavo.

53 kp. Chelsea — adv.
O. A. Šalna.

102 kp. Haverhillio — A. 
Majauskas, S. Uždavinis, 
S. Paplauskienė.

360 kp. Miltono — Birutė 
Bagočienė.

318 kp. Worcesterio —J. 
Dvareckas ir P. Skrickis.

365 kp. Jamaica Plain— 
A. M. Bratėnaitė.

25 kp. Stoughtono — P.
A. Jatulis.

43 kp. So. Bostono — Dr. 
A. L. Kapočius, Zuzana Šal- 
nienė, K. Adomkevičius, 
adv. K; Kalinauskas, K. 
Sangaila, L. Stasiulis, J.

, - . . Dragašius, A. Mockienė, K.
Maskva musų organizacijai Vileišis. Adv. Šalnienė ser- 
diriguoja. Iga, JqS vieton išrinktas ki-

Bostcniečiai delegatai į dovanos prie įžangos 
SLA. 40 tą Seimą. ---- ™ -g

Birželio 27 <1. prasidėjo įčiams, Moterims ir vyi sLA. seimas kuriame daly- A1 stį 0,.kestra, J 
zauja apie 300 delegatų. į - ...............

Iš Bostono ir apielinkių • ............... -•
šrinkti delegatai sekanti:

175 kp. Arlingtono — St. |Ve, prie Charles upės. Dele- 
Michelsonas, “Kel.” red. -------: :i A----------- :

359 kp. Dorchesterio — Ros
J. Taurinskas. ______ , _______

371 kp. Cambridge’aus— važiavimo—reportuos “Ke- 
I. Vinciunas. Ll.L“ __L Z_. 12 '

17 kp. Montellos — Mo- jr Riti Cambridge'aus, Rox- 
burio, Dorchesterio delega
tai. Tyrame ore, po puikių 
medžių pavėsiu pasišneku
čiuosime, užkandžiausime ir 
atsivėdinsime gardžium alu
čiu. Bostoniečiai laukia 
daug draugų iš Norwoodo, 
Montellos, Worcesterio, Ha
verhillio, Lynno, Cam
bridge’aus, Brightono ir iš 
tolimųjų valstijų seimų de
legatų. Taigi, bukite jus vi
si, ar bus karštis ar smarkus 
lietus, piknikas įvyks liepos 
4 d., Caledonian Grove, W. 
Roxbury. Nuvažiuot iš Bos
tono ir apielinkių gatvėka- 
riu tik 10c. Nuo Forest Hills 
stoties reikia imt Charles 
River karą iki Caledonian 
Grove. Rep. A.

leivio” red. St. Michelsonas

Sunkiai serga Kaziukonis.
Plačiai žinomas So. Bos

tone barzdąskutis J. Kazu- 
konis, sunkiai serga plau
čių liga ir yra daktaro prie
žiūroje. Petras Švedas buvo 
kartu biznyje su Kazuko- 
niu, jo dalį atmokėjo, nes 
Kazukonis prie darbo grįžti 
greitai negalės.

Pasirodo, kad šita kvailė tas delegatas.
neturi ' jokių įrodymų. Ji 319 kp. Lowell — J. Ta- 
plepa apie “raudonąjį pavo- mašauskas.:
jų,” pati nežinodama ką tas j Pažymėtina, kad So. Bos- 
“raudonas pavojus” reiškia, j tono fašistinė kuopa smar-

319 kp. Lowell — J. Ta-

Ir šitokiems kvailiems ple
palams Romos katalikų ku
nigų vadovaujami politikie
riai skiria tūkstančius dole
rių, kuriuos turi sumokėti 
namų savininkai ir kiti tak
sų mokėtojai.

Apipiešė ugniagesių stoti.
Kai Back Bay ugniagesiai 

buvo anądien pašaukti gai
sro gesinti, Į jų stotį įlindo 
vagis ir išplėšė 11 klazetų, 
kur ugniagesiai laiko savo 
drapanas. Vagis pavogė iš 
kišenių $90 ir vieną auksinį 
laikrodėlį.

kiai dirbo ir išrinko visą ar
miją delegatų, kurie seime 
turėsią dalyvaut organizuo
tai. Bet toje armijoje matosi 
seniau buvusių gana pažan
gių žmonių. Ar tie žmonės 
tikrai nuvažiavo gelbėt fa
šistus, greitai sužinosime.

Radio programa.
Bostono _____ „

programa per stotį W0RL 
(920 kil.) ’ \ 
bus sekanti: (1) Trijų žvai
gždžių orkestrą iš So. Bos
tono, (2) Ig. Kubiliūnas, 
dainininkas iš So. Bostono.

lietuviu radio

kaip 9:30 lyto

subiauriojo namą.
Edward L. Logan, vyriau- 

šis teisėjas So. Bostono teis
me, gyvena savo name prie 
East Broadway, So. Bosto
ne. Dabar teisėjas su šeimy
na šventes praleidžia savo 
vasarnamy Cohasett pajū
ry. Birželio 24 policija suži
nojo, kad į teisėjo namus 
So. Bostone įsilaužė padau
žos, viduje visur ištepliojo 
maliava ir apibarstė pur
vais. Pavogto nieko nepasi
genda.

Seniau So. Bostono teis
me jaunamečiams padau
žoms bausmes atprašydavo 
visokie politikieriai ir airių 
kunigai. Pastaruoju laiku 
teisėjas Luganas griežčiau 
nusistatė prieš visus padau
žas ir už bile prasižengimus- 
pradėjo skaudžiau bausti. 
Matomai jie už tai teisėjui 
keršija.

Hoffman Steam Press
PARSIDUODA. Mašina dėl kriau

čių. Aš esu kailių bizny, mano darbui 
tokia mašina nereikalinga. Dirba 
kaip nauja. Kainavo $450.00, bet par
duodu labai pigiai. (5)

MARTIN WALIULIS
1854 Dorchester Ave., Dorchester, 

Tel. TALbot 5208.

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.

GERAS BARGENAS
Parsiduoda grošernė ir bučernč. į 

Labai gera vieta, visokių tautų ap- Į 
gyventa. Išdirbtas bizpis, savininkas , 
nori pasitraukti į kitą biznį. Galima 
•mainyt ant taverno. Norint plačiau 1 
sužinot kreipkitės į KELEIVIO ofi- , 
są. (0)

MODERNIŠKAS 
GELEŽIES

REIKMENŲ STORAS 
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLU, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS i 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

FORDĄ.
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 daugybe kitokių 
pavartotų karų turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

Flood Square
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

Didysis PIKNIKAS
PRADŽIA PRIEŠ 12 VALANDĄ DIENĄ

RENGIA LDD IR LSS ORGANIZACIJOS

Caledonian Grove
West Roxbury, Mass.

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.

su $5.00.
Bnghtone vaikai rado 

į rankinuką (pa- 
~ - . . . _ , su 5 doleriais ir
ry, dr. A.’West (Višiliaus- padavė policijai. Jeigu per 
kas) padarė operaciją Milt 
Shoffner’iui, garsiam Bos
tono tymo basebolininkui. 
Sako, kad bėgyje 6 ir 8 sa
vaičių Sh ffner’is pasveiks.

mėnesį niekas neatsišauks, 
pinigai ir rankinukas bus 
atiduotas vaikams.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(RĖPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Atsivėdink
REVERE

Imkit EAST BOSTONO tunelio 
teeiną iki Maverick stoties; ten 
Revere Beach karą.
FĖRAS—Suaugusiems ........ 10c.
Vaikams (5 iki 14 metų išsky
rus kasdien skubotu laiku . . 5c.

Važiuojant ELEVATORIŲ

Telefonas 21124
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, » 

LAWRENCE, MASS. 1 '

J Tel. 28624 Gyv. 31132

\ Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

><
X!

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikslu.'.

PADIDINA IR 1NFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS} REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

Baigiant 
Mokslą!

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
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 į naujausią madą, pigiai ir gerai.

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4649

Kiekvieną kartą kuomet 
jus geriat stiklą Eliaus 
bravarninko reputacija 
išbandoma. PICKWICK

visados bandymą pereina
□□

PARODYK į TĄ KRANĄ
o

BONKOMiS

IŠ KRANO
HCKWICl 
kALE

by HAFFSNREFFER 4 CO.
Bo^on. Moss . BREWERS SINCE' 1870

'A L f O

I Valandos: 9 iki 12
1 nuo 2 iki
1 nuo iki
I Seredom 9 iki
I ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
j Ištaiso defektuotas akis ir tinki- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
| zaminuoju ir priskiriu akinius.
j 114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS.

5,
9.
12

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.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

MEDICINOS DAKTARAS

H. M. LANDAU I
Specialistas Veneciškų it 

Kraujo Ligų.
MODERNIŠKAI GYDO, f 
32 Chambers Street, 
BOSTON, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAU8- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

f W

j NORINT PIRKT AR PARDUOT 
NAMUS ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PASI

:Edw. L. Hopkins
j 362 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTONE

B A Y VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone
I ■ a So. Boston 
į loss
' STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
! IR TROKŲ AGENTŪRA. 
{ Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.

l Taipgi taisome Automobilina Ir 
Į Trokus visokių išdirbyačių. 
t
j Peter Trečiokas ir 
i Joe Kapočiunaa — savininkai.
I
Į Taisymo ir demon»travimo vieta:

1 HAMLIN STREET 
' Kamp. East Eighth St 

SO. BOSTON, MASS.

KELE1
PABBO ŽMONIŲ

Prenomeriti 
įnrikoje ..................
f(U Amerikos Vali 
landoje ir kitur .

Prenumerata pi 
Amerikoje ...................

[rudoje ir kitur už 
Valstijų ................

Apskelbimų kainų 
kreipiantis su kokiai 
liesuokite:

NELEI

5J Broadway, So.

įduoda,
JAKO. MASKV;

Š1AS1 KARI

[ii Japonija išeik 
jtj savo jėgas, ta 
sekiosią jai mirti]

Šiomis dienomis 
i®is pabėgo ge 
iš buvęs Soviet 
is policijos Tolin 
use viršininkas.

valdžia Įeit 
likraščiams pas] 
arias Luškovo : 
slaptis. Visų p 
abėgėlis sako, ka 
iriečiamas Mas! 
išsakęs važiuoti, 
įs, kad tenai jis 
sudyląs, kaip St 
iš Taigi, vieto 
Maskvon, jis išd 
aną į Mandžiuk 
ponus, ir iš čia v 
pieš Staliną. 
Toliau gen. Lu 

M turįs labai įd 
įpie tai, kas ded; 
teptosios policijc 
lipt. Stalino įsa 
įdomi nekalti S 
jos veikėjai. Iš 
u, kurie tilpo ja 
ij, matyt, kad L

visas Sovietų T 
slaptis, kokios t 
slaptosios polici 
kuį, buvo žinom

Jisai tvirtina, 
no įsakymu bu 
la tarp 30,00C 
žmonių, kurie t 
sutikti su jo, Sta 
ka. Tokiam žm( 
mui jis, Luško1 
priešingas ir todė 
liepimą vykti Ma 

Luškovas sakos 
nino šalininkas. I 
nas Rusijoj jau i 
rietą užėmęs štai

Man, kaip slaj 
įklijos viršininkui, 
Luškovas, teko 
bog vadinamų “ 
pieš Staliną. Tie 
f buvę fabriki 

1: kad jais pi 
■ta galima apl 
■'i’kviduoti” nepą 
n Stalinui vei 
Ipinentus. Taip Si 
|3ięs beveik visus 

revoliucijos v 
Is’.e tik kritikavę 
14
I kaip žinia, viso 

■ta bylose Rusijoj 
■teji visuomet pri 
lėliško, kuo til 
apkaltina. Kodėl
Ista? Gen. I 

■'•taa, kad tie “j 
j esą išgauna 

kankinimais .
■’kalėjime Maskv 
lUiau gen. Luš 
■t-1 Japoniją, ka< 
i ruošiasi ją sui 
Triniu laiku Ru

'•■■Kinijai pagali 
■j® užsitęstų kaip

J“? ’te*au J 
'^.Kinijoj karia 

ji savo spėk
..^Jkada ji visai

ją puls 
Pilnija irsudu

I 1^ valdžia esą 
i ■'„$ pasiruošusi 
L? toliau. Dab

'Wnuo Rail


