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Pabėgęs Sovietų Generolas 
Išduoda Japonams Paslaptis
SAKO, MASKVA RUO

ŠIASI KARUI.
Kai Japonija išeikvos Kini
joj savo jėgas, tada rusai 
suduosią jai mirtiną smūgį.

Šiomis dienomis pas ja
ponus pabėgo gen. Luško
vas, buvęs Sovietų slapto
sios policijos Tolimuose Ry
tuose viršininkas. Dabar ja
ponų valdžia leido Tokijo 
laikraščiams paskelbti kai 
kurias Luškovo atskleistas 
paslaptis. Visų pirma šitas 
pabėgėlis sako, kad jis buvo 
kviečiamas Maskvon, bet 
atsisakęs važiuoti, nes žino
jęs, kad tenai jis butų su
šaudytas, kaip Stalino prie
šas. Taigi, vieton važiuoti 
Maskvon, jis išdūmęs per 
sieną i Mandžiuką, pas ja
ponus, ir iš čia vesiąs kovą 
prieš Staliną.

Toliau gen. Luškovas sa
kosi turįs labai įdomių žinių 
apie tai, kas dedasi Sovietų 
slaptosios policijos viduje ir 
kaip1, Stalino įsakymu esą 
žudomi nekalti Sovietų Ru
sijos veikėjai. Iš tų praneši
mų, kurie tilpo japonų spau
doj, matyt, kad Luškovas iš
davė japonų militarislams 
visas Sovietų Rusijos pa
slaptis, kokios tik jam, kaip 
slaptosios policijos viršinin
kui, buvo žinomos.

Jisai tvirtina, kad Stali
no įsakymu buvo sušaudy
ta tarp 30,000 ir 40,000 
žmonių, kurie tik nenorėjo 
sutikti su jo, Stalino, politi
ka. Tokiam žmonių žudy
mui jis, Luškovas, buvęs 
priešingas ir todėl gavęs pa
liepimą vykti Maskvon.

Luškovas sakosi esąs Le
nino šalininkas. Bet leniniz
mas Rusijoj jau dingęs. Jo 
vietą užėmęs stalinizmas.

Man, kaip slaptosios po
licijos viršininkui, sako gen. 
Luškovas, teko tyrinėti 
daug vadinamų “sąmokslų” 
prieš Staliną. Tie “sąmoks
lai” buvę fabrikuojami ty
čia, kad jais pasiremiant 
butų galima apkaltinti ir 
“likviduoti” nepageidauja
mus Stalinui veikėjus, jo 
oponentus. Taip Stalinas iš
žudęs beveik visus bolševi
kų revoliucijos veteranus, 
kurie tik kritikavę jo poli
tiką.

Kaip žinia, visose politi
nėse bylose Rusijoj kaltina
mieji visuomet prisipažįsta 
prie visko, kuo tik valdžia 
juos kaltina. Kodėl jie prisi
pažįsta? Gen. Luškovas 
tvirtina, kad tie “prisipaži
nimai” esą išgaunami “bai
siais kankinimais . Liubian- 
kos kalėjime Maskvoj.”

Toliau gen. Luškovas į- 
spėja Japoniją, kad Sovie
tai ruošiasi ją sunaikinti. 
Dabartiniu laiku Rusija tei
kianti Kinijai pagalbos, kad 
karas užsitęstų kaip galima 
ilgiau. Kuo ilgiau Japonija 
turės Kinijoj kariauti, tuo 
daugiau ji savo spėkų išeik
vos. O kada ji visai jau pa
vargs, tada ją puls Raudo
noji Armija ir suduos mir
tiną smūgį.

Sovietų valdžia esanti ge
rai tam pasiruošusi ir vis 
ruošiasi toliau. Dabartiniu 
laiku j rytus nuo Baikalo e-

žero rusai turį sukoncentra
vę 400,000 kareivių armiją, 
2,000 lėktuvų ir 25 divizijas 
šaulių. Tiesa, rusai neturi 
matomojo laivyno; bet už
tai jie turį didelį “nemato
mąjį” laivyną prieš japo
nus. Jie turį Vladivostoke 
daugiau kaip 90 submarinų, 
povandeninių laivų, kurie 
galį sunaikinti visą Japoni
jos laivyną.

Kinija esanti “Stalino į- 
rankis.” Jis ją naudojus 
prieš Japoniją. O kada Ki
nija atliks savo darbą ir nu
silpnės, tada Stalinas ją 
“subolševizuosiąs” ir pri
jungsiąs prie Sovietų Rusi
jos.

Ši paskutinė mintis kaip 
tik supuola su japonų varo
ma proganda, buk Kinija 
esanti “bolševizmo lizdas” 
ir todėl japonų žygis prieš 
Kiniją esąs pateisinamas. 
Vadinasi, gen. Luškovas pa
deda japonų militaristams 
baltinti jų nežmoniškus dar
bus Kinijoj.

Francuzija Kapos 
Šnipams Galvas.

Paryžiaus žiniomis, Fran- 
euzijos valdžia nutarusi pa
vartoti giljotiną šnipų gal
voms kapoti. Šitas nutari
mas padaryta dėl to, kad 
paskutiniais laikais Francu- 
zijoj privisę labai daug sve
timų valstybių šnipų. Pa
vyzdžiui, Štrasburge, Vo
kietijos pasieny, pereitais 
metais buvo nuteista 150 
žmonių už šnipinėjimą. Šį
met busią apie 200 tokių 
prasikaltėlių.

Francuzų valdžia nurodo, 
kad Vokietija, Italija, Len
kija, Čekoslovakija, Rumu
nija ir Sovietų Rusija senai 
jau pradėjo taikyt šnipams 
mirties bausmę, todėl ir 
Francuzijoj nuo šiol visi 
šnipai busią atiduodami ka
riuomenės teismui, kuris to
kius valstybes priešus bau
džia mirtimi.

VOKIEČIAI ĮVEDA ORO 
SUSISIEKIMĄ SU AME

RIKA.
Berlyno žiniomis, šią va

sarą vokiečių orlaivių ben
drovė Lufthansa pradėsian
ti savaitinį oro susisiekimą 
su Amerika. Vokiečių or
laiviai skraidysią tarp Liz- 
bonos (Portugalijoj) ir 
New Yorko. Kas sąvaitę vie
nas orlaivis lėks iš Portuga
lijos Amerikon, o kitas tuo 
pačiu laiku lėks iš Amerikos 
Portugalijon. Šitos operaci
jos prasidėsiančios apie lie
pos vidurį ir pasibaigsian
čios apie spalių pabaigą.

JAPONIJOJ BAISIOS 
LIŪTYS.

Paskutinėmis dienomis 
Japonijoj buvo nepaprastai 
didelės liūtys, nuo kurių pa
tvino visos didžiosios salos. 
Tokijo mieste potvinis ap
sėmė 50,000 namų. Sustojo 
traukiniai ir elektros įmo
nės. Jokohamoj nugriuvo 
kalnas ant penkių namų ir 
užmušė 12 žmonių. Iš viso 
dėl tų liūčių žuvo 21 japo
nas. Tokių liūčių Japonijoj 
nebuvę jau. per 20 metų.
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Kiniečiai Atrėmė 
Japonų Ofensyvą.

Japonai giriasi sunaikinę 
51 kiniečių orlaivį.

Žinios iš Šanchajaus sa
ko, kad smarkios kiniečių 
kontratakos sulaikė japonų 
ofensyvą Yangtze paupiu ir 
nuvarė priešą atgal. Japo
nai žvgiavo Yangtze paupiu 
link Kinijos sostinės H a li
kau. Mūšiuose dalyvavo 
daug orlaivių iš abiejų pu
sių. Taip skelbia žinios iš 
kiniečių šaltinių. 'Tuo tarpu 
japonai praneša, kad jų 
ofensyvą Hankau kryptimi 
einanti pirmyn. Šį utarnin- 
ką jų karo laivai paėmę jau 
Hukau prie Yangtze upės, 
ši drutvietė buvusi didžiau
sia kliūtis japonų žygiui. 
Nuo Hukau esą da 160 my
lių iki Hankau ir 100 mylių 

j iki Nančano, kur randasi 
vyliausia kiniečių aviacijos 
bazė. Japonai sakosi jau 
bombardavę tą bazę iš oro 
ir sunaikinę 51 Kinijos or
laivį.

T. MANN MATO DEMO
KRATIJOS PERGALĘ. 
Thomas Mann, pasaulinio 

masto vokiečių rašytojas, 
kuris Princetono universite- 

i te dėsto humanitarizmo 
mokslą, pereitą sąvaitę iš- 

I plaukė iš New Yorko Euro
pon, Kur per vasarą žada; 
pagyventi Šveicarijoj, o ru
denį vėl sugrįšiąs Ameri
kon. Išvykdamas jis pareiš
kė nuomonę, kad dabartinė 
kova tarp fašizmo ir demo
kratijos tikrai pasibaigsian
ti demokratijos laimėjimu. 
Amerikoje fašizmas nekuo- 
met neįsigalėsiąs.

Sovietai Turėsią Di
et žiausį Pasauly 

Laivyną.
Iki šiol Sovietų Rusijos 

ambicija buvo įsigyti tokį 
karo laivyną, kuris galėtų 
grąsinti Vokietijai Baltijos 
juroj. Dabar gi šita ambici-. 
ja žymiai išplėsta. Dabar 
Sovietai siekia didžiausio 
laivyno pasauly. Jie sten
giasi išvystyt tokią laivų 
statybą, kuri pralenktų ir 
Angliją. Taip pasakė aną
dien Sovietų prezidentas 
Kalininas. Iki šiol Sovietai 
dėjo daugiausia pastangų 
stiprinti sausžemio armiją, 
statyti orlaivius) didinti ar
tileriją, taisyti ir plėsti gele
žinkelius, statyti fabrikus ir 
gaminti ūkininkams maši
nas, sako Kalininas. Dabar 
gi, kai šitie reikalai jau pu
sėtinai aprūpinti, Sovietai 
koncentruosią savo išteklius 
ir spėkas laivyno statybai. 
Laivai busią statomi di
džiausi ir geriausi, kokie tik 
šių dienų technikai įmano
mi.

Iki šiol Sovietai ginkluo
tis nenorėję, sako Kalininas, 
bet Rusija yra apsupta ka
pitalistinių valstybių, kurios 
labai norėtų ją sunaikinti. 
Taigi, “gyvenant tarp vilkų, 
reikia staugti vilko balsu,” 
kaip sako sena rusų patarlė.

Policija Organizavo 
Riaušes.

Tūlas laikas atgal Hatbo
ro miestely, Pennsylvanijoj, 
sustreikavo pečių dirbtuvės 
darbininkai. Kovo mėnesy 
tenai įvyko didelės riaušės. 
Kompanijos streiklaužiai, 
apginkluoti gazinėmis bom
bomis ir buožėmis, užpuolė' 
pikietuojančius streikierius 
ir daug jų sužeidė. Civil Li
berties sąjunga, kuri gina 
darbininkų reikalus, pradė
jo tyrinėti, iš kur streiklau
žiai gavo bombų, dujakau- 
kių ir ginklų. Po dviejų mė
nesių ji nustatė, kad tas 
riaušes organizavo vietos 
policija; ji ir bombų streik
laužiams pristatė. Taigi da
bar to miestelio policijai ir 
pečių kompanijos viršinin
kams bus keliama byla už 
sąmokslą ir riaušių organi
zavimą.

SLA. Seimas Pareikalavo 
Amnestijos Politkaliniams

IR PASISAKĖ UŽ KOALI
CINĘ VALDŽIĄ LIETU

VOJE.

KINIJA NEIŠLEISIANTI 
VOKIEČIŲ EKSPERTŲ.

Hitleris atšaukė visus vo
kiečius ekspertus, kurie iki 
šiol mokino Kinijos armiją. 
Bet Kinijos valdžia žada jų 
neišleisti, nes kitaip jie ga
lėtų išduoti visas Kinijos 
armijos paslaptis japonams.

Per “Fordžiulajų” 
Žuvo 475 Žmones. ’ 
Associated Press agentū

ros apskaičiavimu, šįmet 
švenčiant Amerikos Nepri
klausomybės Dieną, kurią 
lietuviai vadina “Fordžiu- 
lajum” (Fourth of July), 
žuvo apie 475 žmonės. Iš to 
skaičiaus automobiliai už
mušė 245, besimaudant pri
gėrė 126, šaudant užmušta 
23, nusižudė 19, traukiniai 
užmušė 12 ir 47 žmonės žu
vo nuo kitokių priežasčių.

Pereitais metais tą šventę 
apvaikščiojant žuvo 563 as
menys.

jo, kad redaktorių rinktų 
seimai. Pažangieji tam nesi
priešino, tik pasiūlė patai
symą, kad išrinktąjį redak- 

' torių galėtų kontroliuoti Ap
švietus Komisija su Pildo
mąją Taryba. Šitas patai
symas praėjo vienbalsiai. 
(Iki šiol “Tėvynės” redak- 

! torius būdavo be kontro
lės.) Į

Pabaigus svarstyti kuopų 
J įnešimus, tapo užgirta Pil
domoji Taryba, kurią na
riai buvo išrinkę visuotinu 
balsavimu, ir prieita prie 

{“Tėvynės” redaktoriaus rin
kimų. Apšvietos Komisija 
rekomendavo du kandida
tu: S. Vitaitį ir Kl. Jurgelio- 
nį. Balsavimas buvo slaptas. 
Kiekvienas delegatas buvo 
šaukiamas vardu, atėjo prie 
stalo ir, pastatęs kryželį už 
patinkamą sau kandidatą, 
įmetė savo balsą dėžėn. Su
skaičius balsus, daviniai pa
sirodė tokie: už Vitaitį 115' 
b„Lų, už Jurgelionį—149. 
Jurgelionis skelbiamas “Tė
vynės” redaktorium. Scilėj 
didžiausios ovacijos. Žmo
nės ploja, net-sienos dreba.

Tautiškų centų paskirsty-’ 
mo komisija praneša, kad 
“tautiškų centų” fonde esą 
$4,835.91. Ji paskirstė juos 
įvairiems labdaringiems tik-

BRITAI BANDYS “PRIE
ŠO ĮSIVERŽIMĄ.”

Tarp 5 ir 10 liepos Angli
jos karo laivynas ir aviaci
ja bandys “netikėtą priešo 
įsiveržimą” nuo Vokietijos 
pusės. Viena laivyno ir 
aviacijos dalis bandys “ne
tikėtai” Angliją “užpulti,” 
o kita dalis bandys “priešą” 
atmušti.

SCRANTONO LIETUVAI
TĖ SUŽEISTA.

Scranton, Pa. — Pereitą 
sąvaitę netoli nuo čia įvyko 
automobiliaus nelaimė, ku
rioj buvo sužeisti 5 jaunuo
liai, jų tarpe ir Bronė Ba
rauskaitė, 19 metų amžiaus 
lietuvaitė. Automobilis nu
virto nuo kelio.

ISPANIJOJ SIAUČIA 
SMARKUS MŪŠIAI.

Vėliausios žinios iš Ispa
nijos sako, kad tenai prasi
dėjo labai smarkus mūšiai 
50 mylių frontu. Kovose da
lyvauja 250,000 kareivių. 
Fašistai veržiasi Valencijos 
kryptimi, bet lojalistai juos 
atmuša.

NUSIŽUDĖ APKALTIN
TAS ADVOKATAS.

Sayre, Pa.—Čia nusižudė 
adv. Mercereau, kuris buvo 
apkaltintas divorsų fabri- 
kavimu. Jis pristatydavo iš
siskyrimo popierius su fik
tyviu teisėjo parašu ir teis
mo antspauda, kuomet iš
tiktųjų visa tai būdavo jo 
paties padaryta. Jis paim
davo už “divorsą” pinigus 
ir paleisdavo savo klijentus 
be divorso.

ŠALTA VASARA AME
RIKOJE.

Iki šiol Jungtinėse Valsti
jose buvo nepaprastai šalta 
ir lietinga vasara. Bostone, 
pavyzdžiui, 4 liepos dieną 
termometras rodė tik 54 
laisnius. Kitais metais per 
“Fordžiulajų” karščiai siek
davo 100 laipsnių ir dau
giau.  ‘

APDEGĖ 3 ANGLIA
KASIAI.

Wilkes-Barre, Pa. — Pe
reitą sąvaitę Glen Alden 
Coal Co. kasykloj, netoli 
nuo Wilkes-Barriu, įvyko 
sprogimas, kuris apdegino 
3 angliakasius. Nukentėję 
vadinasi: Novaček, Leg- 
gins ir Bleich.

ŠIŲ METŲ DEFICITAS 
SIEKSIĄS $1,459,248,100.
Iždo sekretoriaus Mor- 

genthau apskaičiavimu, 
Jungtinių Valstijų valdžios 
deficitas šiais metais siek
siąs arti pusantro biliono 
dolerių. Tai reiškia, valdžia 
turės išlaidų arti l’Zi biliono 
dolerių daugiau, negu paja
mų.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
7 VYRUS.

Gręžiant aliejaus šulinį 
NewMexico valstijoj sprogo 
nitro-glicerino šūvis ir už
mušė 7 vyrus, jų tarpe ir 
bankininką Kasemaną.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 6 
ŽMONES AUTOMO- 

BILIUJE.
Quakertown, Pa.—Perei

tą sąvaitę traukinys čia už
mušę 6 žmonės, kurie važia
vo automobilium per gele
žinkelį.

MEKSIKOS DARBININ- 
> KAI SIEKIA VALDŽIOS 

KONTROLĖS.
Meksikos darbinin k a i 

pradėjo įtemptą kovą, kad 
paimtų savo kontrolėn ša- 

I lies parlamentą i’’ valdžią.

PARODĖ TEISĖJUI ŠPY
GĄ—6 MĖNESIAI DŽĖ

LOS!
Camden, N. J.—Viena 

jauna moteriškė vietos teis
me, nepatenkinta teisėjo 
pastabomis, parodė jam lie
žuvį ir magaryčioms da pri
dėjo 
“Šeši 
šuko 
po.

amerikonišką špygą, 
mėnesiai džėlos!” su- 
teisėjas. Moteris apal-

“Tėvynės” redaktorium iš
rinktas Kl. Jurgelionis. Tau
tininkus pražudė Smetonos 

medaliai.
Pereitą subatą Scrantone 

pasibaigė 40-tasai SLA. sei
mas, kuris posėdžiavo ištisą 
sąvaitę. Pasibaigė jis pil-, 
niausiu pažangiųjų fronto 
laimėjimu. Vadinamieji’ 
“Smetonos kavalieriai” bu
vo sumušti visais klausi
mais. Vienas jų pasakė: 
“Dabar mums nelieka nie
kas daugiau, tik užsikabinti 
ant durų juodą flagę ir ap- 
vaikščiot šermenis.”

Atidarius seimą, prezi
dentas Bagočius tuoj per
skaitė dvi ilgokas sveikini
mo telegramas nuo demo
kratijos gynėjų iš Kauno. 
Seimas priėmėjas griaus-1 
mingais delnų plojimais, balsu 
ta smarki demokratinio sen- ‘ " 
timento demonstracija jau 
iš pat pradžios suliejo tauti
ninkus kaip šaltas vanduo. 
Jų nosys nutyso beveik iki 
žemės.

Tuoj buvo paduotas ir 
taip pat urmu užgirtas su
manymas nusiųsti Lietuvos 
demokratijos šalininkams.1-, , , ,XI -. ....
padėkos ir užuojautos tele- !s.a™s’, ^arP. pohtjji.
gramą. Tai buvo antras smu- " ..... ......
gis fašistinei “sargybai.”

Trečias iš eilės “smutkas” 
Smetonos kavalieriams bu
vo tas, kad jiems neleista 
“spyčių” sakyt seimą atida
rant. Iki šiol buvo įsigyve
nęs toks paprotys, kad pir
mą seimo dieną, kol manda
tų komisija tikrina manda
tus, visokie “veikėjai” buvo 
kviečiami estradon pakal
bėti. Tuo budu “dideli žmo
nės” gaudavo progos iš pat 
pradžios pasirodyt visam 
seimui. Bet šį kartą buvo ki
taip. Kalbėt buvo kviečiami 
ne “vadai,” bet eiliniai SLA. 
nariai, maineriai, fabrikų 
darbininkai, paprasti darbo 
žmonės. Visokie “daktarai” 
ir “džiodžės,” kurie buvo 
pasiruošę drožti “moksliš
kus spyčius,” visai negavo 
progos pasirodyt, tartum jų 
čia ir nebuvo.

I Užbaigus mandatų komi
sijai savo darbą, sekė dele
gatų priėmimas. Nors buvo 
prieš tulus delegatus skun
dų, mandatų komisija tačiau 
patarė visus juos atmesti, 
kas ir buvo padaryta. Dele-

Pirmą

VOKIETIJA UŽMOKĖS 
ANGLIJAI AUSTRUOS 

SKOLAS.
Anglija jau susitarė su 

Vokietija dėl buvusios Aus
trijos paskolos: vokiečiai 
sutiko Austrijos skolą ang- gatai priimti visi, 
lams atmokėti. Austrija bu- dieną delegatų buvo apie 
vo skolinga ir Amerikai, bet 250; vėliau atvyko jų dau
sų Amerika vokiečiai da ne- giau.
susitarė. Kad sutaupyt laiką, nu

tarta viršininkų raportų ne
skaityti, nes jie yra atspaus
dinti tam tikroj knygoj ir 
kiekvienas delegatas gali 
juos persiskaityti sesijų per
traukomis. Ačiū tam, sei
mas turėjo laiko apsvarstyti 
visus kuonų įnešimus, ko 
seniau seimai negalėdavo 
padalyti.

Viskas ėjo švelniai. Tik 
priėjus prie įnešimo, kad at
eityje “Tėvynės” redakto
rių rinktų Pildomoji Tary
ba, kilo audra. Tautininkai 
buvo tam priešingi ir pradė
jo kelti triukšmą. Jie norė-

niems kaliniams $400. Pri
imta vienbalsiai.

Sekančiam seimui vietą. 
‘Baltimorės politikieriai siu- 
ilė Baltimorėje. Jie atsivežė 
atsispausdinę ir agitacinės 
literatūros tuo tikslu. Kiek
vienos sesijos pradžioje de
legatai rasdavo tos literatū
ros pridėta ant savo kėdžių. 
Be to, per visą sąvaitę tam 
tikri žmonės landžiojo į de
legatų kambarius viešbuty 
ir fundijo, kad šie balsuotų 
už Baltimorę. Bet visi tie. 
“fundai” ir ta literatūra nu
ėjo veltui. Sekantį seimą nu
tarta laikyti Chicagoje.

Ant pat galo SLA. seimas 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama, kad Lietuvo
je kuo greičiausia butų at- 
steigta demokratija, paleis
ti politiniai kaliniai, pa
skelbti seimo rinkimai de
mokratiniais pagrindais .ir 
sudalyta koalicinė vyriau
sybė.

Seimas pasibaigė Lietu
vos himnu. Bet tautininkai 
buvo taip prislėgti, kad ir 
himno giedoti negalėjo. 
Smetonos medaliai juos pra
žudė. - >

NETEISINGAI NUTEIS
TAS 5 METAMS.

Pereitais metais Chicagoj 
buvo nuteistas 5 metams 
kalėjimo Thomas McCall 
už merginos užpuolimą. Jis 
išsėdėjo jau 6 mėnesius ir 
dabar išėjo aikštėn, kad tą 
prasižengimą padarė ne jis, 
bet juodveidis Nixon, kuris 
yra nužudęs jau 5 moteris.

Vėliausios žinios iš Japo
nijos sako, kad per audrą 
tenai žuvo išviso 300 žmo
nių-

Franco Siūlo aNelie
čiamą Uostą.”

Kadangi Anglijos valdžia 
pradėjo protestuoti prieš Is
panijos fašistus dėl anglų 
laivų skandinimo, tai fašis
tų generolas Franco pasiūlė 
paskirti “neliečiamą uostą,” 
per kurį anglų laivai gale- 
tų vesti prekybą su Ispani
jos vyriausybininkais, ir ta
me uoste fašistų lėktuvai 
anglų laivų nebombarduo
sią. Tokiu uostu jis pataria 
pasirinkti lojalistų rankose 
esamą Almerią, kuri guli į 
pietus nuo Madrido. Angli
jos valdžia šitą pasiūlymą 
svarsto ”
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Nužudyto Prezidento Garfieldo Ainiai.

3 APŽVALGA i
TIKYBA IR PASAI.
Tokia antrašte Lietuvoje 

leidžiamas 
rastis “L 
kritikuoja klerikalų 
išduodant Lietuvos 
čiams pasus. Ji sako:

“Išimant naują arba 
čiant seną vidaus pasą, laisva 
maniams ir šiaip jokiai tiky
binei organizacijai nepriklau 
santiems asmenims visada 
tenka susidurti su labai nema
loniais kliuviniais, pažeidžian
čiais jų įsitikinimus ir sąžines 
laisvę. Pasus išduodančios į 
staigos visai nekreipia dėme
sio į piliečio žodinį ar raštišką 
pareiškimą, kad jis yra laisva
manis ir nepriklauso jokiai ti
kybinei organizacijai, nepaiso 
jo prašymo įrašyti pasan, vie
toje ‘R. Katalikas,’ žodį ‘Lais
vamanis’ arba ‘Be tikybos.’ 
Tokiais atvejais įstaigos pa
reigūnų 
drūtas: 
turiu prisilaikyti instrukcijos, 
kurioje, štai, parašyta ir tt’.”

Bet tai ne viskas. Jeigu 
pilietis su tokiais tautininkų 
patvarkymais nesutinka, bu
na baudžiamas. Štai kaip 
rašo “L. Mintis” ir apie tokį 

' įvykį:
“Kaunie t i s laisvamanis

J. B. mums rašo, kokias ‘kal- 
varijas’ jis turėjo atlikti, iš
siimdamas vidaus pasą. Prie 
prašymo pasui gauti jis pridė
jo oficialų pareiškimą, kad 
jokiai tikybinei organizacijai 
nepriklauso, yra laisvamanis, 
ir tam įrodyti prijungė L. E.
K. Dr-jos skyriaus liudijimą 
bei nuorašą pareiškimo vietos 
klebonui apie savo išstojimą 
iš R. katalikų bažnyčios. Ta
čiau į tai nebuvo atsižvelgta ir 
pase įrašyta: ‘R. Katalikas.’ 
V. R. ministeris jo skundą 
taip pat nepatenkimo. O už 
tai, kad nenorėjo imti paso su 
nenorimu ‘R. Kataliko’ titulu, 
buvę nubaustas. Todėl jis ir 
skundžiasi. Sako, esu Lietuvos 
kariuomenės savanoris, jos 
nepriklausomybės kūrėjas, ir 
dabar kiekvienu momentu pa
siryžęs stoti į jos gynėjų eiles, 
tačiau mano įsitikinimų nei 
sąžinės laisvės teisių neboja-

Labai man skaudu, kad 
klerikalizmo at- 

didesnes teises už

mėnesinis laik- 
isvoji Mintis” 

galią

pakei

atsakymas trumpas 
‘Kitaip negaliu. Aš

rina, jos yra priešingos sąži
nės laisvės principui. Juk jei 
piliečiui suteikiama laisvė pri
klausyti ar nepriklausyti bet 
kuriai tikybai, tai negalima 
prievarta rašyti į laisvamanio 
pasą, kad jis yra katalikas ar 
liuterionis, nes tai yra prie
šinga konstitucijai.”

Civilizuotose šalyse tokių 
kvailysčių nevartojama.Į pa
sus įrašoma tik žmogaus iš
vaizda, gimimo diena, vieta 
ir pažymima užsiėmimas. 
Bet Lietuvoje, kur viskas 
matuojama klusnumo mas
tu, tikyba yra tvirčiausia 
“vadų” atspara.

Bet nenuostabu, kad taip 
yra. Lietuvos klerikalai tau
tininkams padėjo nuverst 
teisėtą valdžią. Todėl tauti
ninkai ir stengiasi už tą pa
galbą klerikalams atsilygin
ti. O kad jie įrašė į savo fa
šistinę konstituciją prakil
nių žodžių, tai tik paprasta 
apgavystė.

1881 metų 2 liepos dieną Washingtone buvo nušautas prezidentas James Abraham Gar
field (jį nušovė Charles Jules Guiteau, nepatenkintas tarnybos jieškotojas). šiame pa
veikslėly parodyti nušautojo Garfieldo ainiai, kurie šiomis dienomis netoli nuo Bostono 
turėjo savo šeimynišką “reunion.”

KAIP LAIMINGĄJĄ DANIJĄ IŠTIKO 
BAISI NELAIMĖ.

' KAS SIU

TAS DU(

kunigų leidžiamas anglų 
kalba žurnalas “America” 
pereitos savaitės laidoj. 
“America” atmeta tą atsi
šaukimą ir sako, kad “nie
kas nepakeis” jos nusistaty
mo prieš lojalistus.

“Nežiuirint jų klaidų ii 
kaikurių netikslumų, gene
rolo Franco vadovaujami 
sukilėliai yra krikščionys,” 
sako “America,” ’ir todėl 
katalikų bažnyčia privalan
ti juos remti.

Toliau “America” teisina 
miestų bombardavimą ir 
nekaltų vaikų ir moterų žu
dymą. Tas esą reikalinga 
karo laimėjimui ir krikščio
nybės apgynimui. Todėl 
esanti pateisinama ir Vokie
tijos bei Italijos 1 
sukilėliams parama. Tiesa, 
kad miestus bombarduoda
mi Vokietijos ir Italijos ka
ro orlaiviai užmuša daug 
Ispanijos vaikų ir moterų,

ma.
tarptautinio 
stovai turi 
nuoširidžius ir tikrus Lietuvos 
sūnūs.” *

< ‘(Nesenai buvo ir antras pa-1 
pasus atsitikimas. Vienam as- [ 

.■meniu! buvo suteikta Lietuvos j 
pilietybė. Jis taip pat reikalą-! 

■voį kad Į pasą butų įrašyta 
‘Laisvamanis,’ nes su tikybi- 

■:nėjnis orgijomis jis visus ry
šius yra nutraukęs. Visvien į 
jo pareiškimą nebuvo atsi
žvelgta. O kai jis nenorėjo pa
so priimti, jam buvo pareikš
ta: ‘Galit neimti. Be paso vis
vien negalėsite gyventi, nes 
už dokumentų neturėjimą 
baudžiama — gausite pabau 
dą. Pagaliau tai ne musų rei
kalas. Rašykite aukštesnėms 
įstaigoms paticiją, iškelkite tą 
klausimą spaudoje, nes mums 
jau senai įkyrėjo. Dėl jo mes 
turime įvairių nesusipratimų’. 
Panašių atsitikimų, kad pilie
čiams laisvamaniams ir neti
kintiems prisegamas tikinčio
jo titulas buvo ir yra labai 
daug.”
Tolinus “L. M.” cituoja ir 

patį įstatymą apie piliečio 
laisvę, tautininkų pertaisy- 
toj Lietuvos konstitucijoj:

“Visai nesenai pradėjo veik
ti naujoji konstitucija. Jos 20 
straipsnis aiškiai sako:

“ ‘Valstybė saugo piliečio są
žinės laisyę. Pilietis yra lais
vas priklausyti ar nepriklau
syti prie valstybės pripažintų 
tikybų’.

“Vadinasi, sąžinės ir įsitiki
nimų laisvė garantuojama. To
dėl minėtos instrukcijos su 
konstitucijos piliečiams teikia
momis laisvėmis visai neside-

KLINGA MOKINA “VIE
NYBĖS” REDAKTORIŲ 
IR TEISĖJĄ LAUKAITĮ.

SLA. valdybos rinkimų 
metu adv. Bagočius parašė 
trafiko teisėjui Laukaičiui 
grynai privatinį laišką. Tau
tininkai, kaip jau daugeliui 
yra žinoma, tą laišką panau
dojo agitacijai prieš Bago- 
čių. Bet kadangi tame laiš
ke buvo aiškiai pažymėta, 
kad ponas Laukaitis neturi 
mažiausios nuovokos SŲA. 
reikaluose, tad aišku, kad 
tautininkai paskelbdami 
minėtą laišką “Vienybėje’ 
parodė patiems tautinin
kams, kad jų kandidatas 
nemokėtų tvarkyt SLA. rei
kalus.

D. Klinga, kuris save skai
to dvasišku vadovu fašisti
nei Amerikos lietuvių sro
vei, štai kokių komplimentii 
pareiškia per “Am. Liet.” bet gen. Franco turįs-tikrai visi dirbs palei išgalę, o ap- 
“Vienybės” red. Tysliavai. I “krikščionišką širdį” ir la- rūpinti bus palei reikalą. 
Tarpe kitko, jis sako: bai apgailestaująs, kad ne T -- ----- r

“...Joks redaktorius, kad h ' gaJima to išvengti. 
I darniausias, negalėjo tikėtis 

savo kandidatui tokiu elgesiu 
suteikti kitokį, kaip meškos 
patarnavimą... Po •ckin įvy- Į 
k:o, nieks nedrys nei jai (“Vi? [ 
nybės” redakcijai) rodyti, nei i

CH. PUŠYNAS.

Laisvės” redaktoriai už- 
ko- 
Bet

simanė pasi kritikuoti 
rnunizmo klausimais.
jie stato išlygą, kad jų ko
munizmą nevartytų kojom 
aukštyn. Gerbiamieji, pirma 
paaiškinkite, kur jus turite 
tą komunizmą? Jeigu jus 
turite teoriją komunizmo, 
tai dar nereiškia, kad vot 
tik taip ir bus, o ne kitaip. 
Pirma dar reikia pergyven
ti socializmą, o tada tik eiti 
prie komunizmo. Verčiau 
kalbėti šiandien apie socia
lizmą, kurio požymių mes 

teikiama matome Sovietų Sąjungoj ir 
kitose demokratinėse šaly
se, o ne apie komunizmą, ku
riam patys komunistai neti
ki—ar pavyks bet kada taip 
visuomenę sutvarkyti, kad

vilius žmones žudyti 
biaurus darbas.

yra

Amerikos Labor partijos 
centro komitetas veda dery
bas su demokratų partijos 
vadais, kad j New Yorko 
senatoriaus Copleno vietą 
rinkimų metu padėt Hilma- 
ną, kriaučių unijos prezi
dentą. Kaip čia senai Hil- 
manas buvo menkas žmo
gus. O dabar dasikasė net 
lig to, kad rinitas klausimas 
tarp demokratų yra. Gal 
but, kad jie rems Hilmano1 
kandidatūrą į New Yorko 
miesto senatorius.

Vėjas išnešė jos dirvonže- 
į mį ir kraštas virto tyrais.

Į šiaurę nuo Vokietijos, 
tarp Baltijos ir Šiaurės jurų 
stūkso išsikišęs Jutlandijos 
pusiasalis ir Faroe salos. 
Pusiasalį ir salas užima Da
nija, Tai 44,320 ketvirtai
nių kilometrų valstybė, tu- 

[ rinti beveik 4 milionus gy
ventojų. Per paskutiniuo

sius 50 metų Danija padarė 
nepaprastą pažangą žemės 
ūkyje. Proporcingai imant, 
paskutiniuoju laiku ji paga
mina daugiausia sviesto, be
konų ir javų. Taip pat labai 
išplitusios yra ir smulkio
sios ūkio šakos. Gyventojai 
to pasiekė nepaprastomis 

į pastangomis. Jie pasiryžo 
I išnaudoti kiekvieną žemės 
'sklypelį. Jie nepaliko ramy- 
j bėję net pačių nederlin- 
' giausių plotų, į kuriuos pri- 
Įvežė derlingos žemės, supil
dami tokio storumo sluoks
nį, kad galima butų sėti 
kviečius ir pašarines žoles. 
Bedirbdami, vieni žmonės 
mirė, o jų sumanymus vyk
dė vaikai. Pagaliau Danija 
virto vienu dideliu daržu, 
kuriame ėmė augti viskas. 
Bet danai tuo dar nepasi
tenkino. Jie pradėjo ūkinin
kauti racionaliai, žiūrėda
mi, kad į žemės ir gyvulių 
ūkį įdėtas darbas kuo la
biausiai apsimokėtų. Ne 
veltui tad šią valstybę visi 
laiko pavyzdingiausiu že
mės ir gyvulių ūkio kraštu.

Bet štai šiomis dienomis 
šį puikų kraštą ištiko nepa
prastai skaudi gamtos ne
laimė. Tūkstančiai ha der
lingiausios žemės, tukstn- 
čiai ha geriasios rūšies ga
nyklų, tūkstančiai ha pasė
lių virto smėlio dykuma. Šią 
žiemą Danijoje sniegas ne
iškrito. Pavasarį nei kartą 
nelijo. Slinko savaitės, mė
nesiui, o saulė kepino žemę 
be jokio pasigailėjimo. Že
mė nuo karščio išdžiuvo ir 

Žmonės, manyda
mi, kad sauros tuoj pasi
baigs, pasėjo javus, tačiau 
nesudygo nė vienas grūdas. 
Meteorologijos stotys skel
bė, kad lietus reikia laukti 
kiekvieną dieną. Ūkininkai 
įgijo naujų vilčių ir javus 
pasėjo antrą kartą. Tačiau

Pagaliau “America” pa
reiškia, kad fašistinės gen. 
Franco pažiūros “are high
ly consistent with Catholic 
principles ar,d the encycli- 

nybės” redakcijai) rodyti, nei ca\s Csutinka su ka-. 
jo laikraščiui siųsti jokio kon- tr_,k,škals ,r P<>-
fidencialio rašto dokumentų, j 

“Viename ar kitame atsiti-1
kime Bagočius išlošė, 
liava su Laukaičiu 
Tas parodo

piežiaus aplinkraščiais.
Taigi išeina, kad katalikų 

o Tys-1 dvasiški ja netik nepriešin- 
_______  prašolė ga miestų griovimui ir žmo- 

i Tas parodo, kad jauni politi- j nių žudymui, bet pati tokius 
kai dar daug turi iš senio pa- “principus skelbia ir juos 
simokyti, jei nori su juo lošti.” i gmą,

.! Kokiems tat galams po-
Teisybė, Tysliava teisėjui i piežiaus kunigai liepia ka- 

Laukaičiui patarnavo meš- talikams lias diena kalbėti: 
kiškai; jis nejučiomis paro- “mylėk artima savo” ir 
dė fašistuojantiems žmo- užmušk”? 
nėms, kurie rėmė “trafiko [ __________  '
teisėją,” kad to teisėjo butą rpirPAMnctikrai silpno kandidato. D, | EPIGRAMOS.
Klinga todėl smerkia Tys- Visos tautos gerbūvis arba 
liavą “už jo durną” (Klingos1 skurdas galų gale priklauso nuo 
išsireiškimas) savo kandi 
datui patarnavimą.

Plačioji lietuvių visuome
nė žino, kad p. Laukaitis 
augo ir mokslus ėjo Ameri
koje, demokratinėj šalyje, 
ir užima trafiko teisėjo vie
tą. Būnant teisėju ir dėtis 
politiniais sumetimais su to
kiais žmonėmis, kaip lietu
viškieji fašistai Amerikoje, 
Laukaičiui nėra joks kredi
tas. Smetonos medalis ir fa- 
šistuojančios “Vienybės” 

simpatijos Laukaičiui da la
biau pažemino jo vardą

'SLA. narių akyse.

KATALIKŲ ORGANAS 
GARBINA DEMOKRA

TIJOS PRIEŠĄ.
Laikraščio “Common

weal” redaktoriai parašė at
sišaukimą į Amerikos kata
likų dvasiškiją, patardami 
jai užimti bešališką pozici
ją Ispanijos karo atžvilgiu.

Į šitą atsišaukimą piktai 
1 atsiliepė Amerikos katalikų

BROOKstyti perdžiūvusį smėlį, neš- ; 
ti jį dešimtis kilometrų ir j 
pilti ant derlingų žemės plo
tų. Be to, vėtros pajudino 
milionus tonų smėlio, buvu- | 
šio vakarų pajūryje. Vėtros 
siaučia taip smarkios, kad I 
jos įstengia nunešti smėlį 
šimtus kilometrų, tarytum 
dulkes. Ant derlingų žemės 
plotų dabar stūkso suversti ; 
smėlio sluoksniai. Smėlis 
palaidojo žolę, medelynus, 
kai kur užnešė ligi palangių 
namus, užvertė kelius ir ge
ležinkelius. Jaunuose so
duose kyšo iš smėlio tiktai 
vaismedžių viršūnėlės. Įvai
rus grioviai ir kanalai yra | 
sulyginti su žeme.

Kokią gausybę smėlio vė
jas žarsto iš vietos į vietą, 
galima suprasti jau iš to, 
kad vietomis tamsu buna 
net vidurdienį. Atrodo, kad 
žemė pasikendo pilkame rū
ke. Be žiburio nieko negali
ma įžiūrėti. Miestuose ir 
miesteliuose žmonės naudo
jasi elektra vakare ir dieną. 
Tiek namuose, tiek gatvėse j 
žiburiai spinkso pilka švie
sa, taiytum laidotuvių žva- j 
kės. Dulkės tokios smulku- , 
tės, kad prasiskverbia pro I 
uždarus langus ir duris. Jų 
pilna visur, kaip durnų. Jos 
graužia akis, sunkina alsa- j 
vimą, storu sluogsniu gula 
ant drabužių ir maisto pro- į 
dūktų. Upėse, ežeruose, 
tvenkiniuose ir šuliniuose 
vanduo telkšo drumzlinas. 
Prieš vartojant, jį tenka ko
šti.-

Ėmus siausti smėlio aud- į 
roms, kilo visa eilė milžiniš- i 
kų gaisrų. Vietomis dega 
miškai, o vietomis durpy
nai. Didžiausias gaisras 
vyksta netoli Olbergo mies
to. Čia ugnis yra apėmusi 
kelias dešimtis kvadratinių 1 
kilometrų durpynų. Iš kur I 
čia ir kitur kilo gaisras, ne-j 
žino niekas. Sausrų meu i 
durpynų paviršius išdžiuvo,! 
kaip šiaudai, ir užsidegti I 
reikėjo tik menkos kibirkš- i 
tėlės. O užsidegus, ugnis ne-1 
paprastu greitumu išplito, I 
nes durpynai liepsnojo kaip i 
parakas. Žmonės šoko ugnį 
gesinti, tačiau jos negali į- 
veikti. Dabar aplinkui ug- ■ 
nies apimtas vietas yra ker
tami miškai ir kasami grio
viai, sudarant apsaugos juo
stas. O patys ugnies apim
tieji plotai paliekami, nes 
juos užgesinti gali, tik nepa
prastai gausus lietus; <•, ; ■.

Tikra dykuma yra pavir
tusi didesnioji Danijos da- I 
lis. Kad iš jos šįmet bus ko
kia nauda, niekas netiki. 
Nelaimė yra. laikoma vals
tybinio masto, nes ji palietė 
kaip tik tas vietas, kurios 
krašto ukiui turi svarbiau
sios reikšmės. Ukinjnkbi 
nieko daugiau nebesugalvo- 
ja, kaip tik parduoti savo i 
gyvulius, kurių dėl pašaro ; 
stokos nebeišgali išlaikyti. 
Šių vietų gyventojai į ateįtį 
žiuri su pasibaisėjimu. Nu
ėjo niekais ilgų metų dar
bas. Ką ūkininkai didžiau- ; 
siomis pastangomis buvo sti- i 
kūrę, gamta sunaikino pėr i 
kelias dienas. Tiesa, vyriau
sybė daro viską, kad gyvėri- į 
tojams padėti, tačiau ji yra 

Į bejėgė kovoti su gamta ir 
I neįstengs padengti visų 
'nuostolių. O nelaimė nuos
tolių padarė neapsakomų, i 
j Netenka tad abejoti, kad 
, Danija turės pakelti nema- I 
žai vargo ir sunkumų, kol 

I nutrins nuo savo paviršiaus 
šios skaudžios nelaimės pa- 

1 liktus pėdsakus ir kol atsta
tys sugriauta savo ūkį.

“V. A.”
jeruzalėT pakorė

JAUNĄ ŽYDĄ.
Pereitą sąvaitę Jeruzalėj 

buvo pakartas Salemonas 
Yosff, 18 metų amžiaus žy
dukas, kuris šovė į arabų 
busą. Žydai dėl to pakėlė 
didelį triukšmą. Anglų val
džia paskelbė Jeruzalėj ka- 

;ro stovį. , a. a k k
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RADO “LA JEANNETĖS” 
DOKUMENTUS.

Maskva. —Poliarinės sto-'suskilo, 
ties Henrietės saloje virši
ninko padėjėjas biologas 
Leonovas birželio 8 d. vie
name iškyšulyje salos ryti
nėje dalyje rado varinį ci
lindrą su amerikiečių polia
rinės ekspedicijos vado De- 
longo pranešimu. Prieš 57 
metus Delongas į Henrietės ir dabar viskas nuėjo nie- 
salą buvo nusiuntęs būrį kais. Vietoje lietus ėmė pus- 
žmonių, kurie po sunkios !ti smarkus vėjai, kurie nu- 
kelionės ledais pasiekė van- šlavė perdžiuvusius derlin- 
denį ir čia pajūryje padėjo gos žemės sluoksnius. Sau- 
dabar rastą cilindrą su do-1 lės atokaitoje pradėjo bal- 
kumentais, nuderančiais ek- tuoti smėlis. Butų buvę dar 
spedlicijos kelionę “La;pusė nelaimės, jei vėjai bu- 
Jeannette larvm I ats lai- tų aprimę. Tačiau jie ėmė 
vas buvo nuskendęs 1881 m. pusti dar smarkiau, virsda- 

I birželio 12 d. netoli nuo ši- mi nepaprastomis vėtromis.
I tos salos, o ekspedicijos na-1 Matę Daniją, dabar pasa- 
, riai rado mirtį po ilgos ir koja, kad ji daro šiurpų įs- 
, baisios keliones, kurią jįe pudį, ypač vakarinėje daly- 

pranta temą ir kokid tempe-e iaV Je‘_ Nudraskęs derlingos že-
ramento žmonės. žinant __________________ mes sluoksny vėjas ėmė zar-
Bimbą ir jo štabą—visi kaip!
parakas. Tik suduot biskutįi X
skaudžiau—ir dega. Kai kasi S \
gali diskusuotis, bet tik ne A ffjft
Antanas ir draugai.

Laisviečiai myli kitus kri
tikuoti, bet jie patys kriti
kos nemėgsta. Jie tarp savęs 
kai kritikuojąs, tai iš šalies 
taip atrodo, kad jų tar
pe visko priaugo, prižlugo... 
Ėjo jų diskusijos Literatū
ros draugijos reikale. Ko 
ten nebuvo! Ir tautiškais 
daktarais išsivadino ir troc- 
kistais, tik todėl,* kad juos 
pakritikavo. O juk tos dis
kusijos buvo tik savųjų tar
pa. Jeigu imtų kas diskusuot 
apie d. Bimbos komunizmą, 
tai “Keleivį” gal apšauk
tų fašistiniu laikraščiu—ir 
diskusijos baigtos. Kritikos, 

“ne- diskusijos gludi daugiausia 
tame, kaip oponentai su

to, kiek tauta moka susiorgani
zuoti ir vieningai dirbti bend
ram savo labui.

Donald R. Richberg.

Pasauly viskas kinta, išsky
rus tik žmogaus prigimtį. Jo in
stinktai, ambicijos, ydos ir gar
bės ■ troškimas pasilieka kaip 
buvę. Nicholas M. Butler.

Senesnės kartos nuomonė, 
kad jaunimas yra maištingas, 
nevisuomet atatinka tikrovei.

Rab. Louis Wolsey.

Tik pilnoj laisvėj veikdamas 
žmogus gali sukurti didelių ir 
masinančių dalykų.

WEIGHT POUNDS

ORP°

F. Klevinckas už kredita
vo V. Katilių, kad jis neblo- ( 
gai iš Brooklyno rašo korės- ( 
pondencijas. Bet juk ir Kle-' 
vinckas jas rašo gana vyku-1 
šiai, tai kodėl jis pastaruoju 
laiku sutingo? Neduok, 
drauge, plunksnai rudyti, 
parašyk daugiau ką žingei- 
daus. Tusų aprašymas man 
patiko.

Ispanijos lojalistai pa
grasino, kad jeigu nesiliaus' 
Italijos (ir Vokietijos oriai-' 

.viai bombardavę lojalistų
Einšteinas, miestus,tai lojalistai pasiusią 1 

orlaivių eskadrą per Adria- 
Tikrai didelis žmogus savo tiko jurą tiesiai Italijon jų 

darbą stato aukščiau visko— miestus atakuoti. Anglija 
net aukščiau moteriškės, kurią t-uo susirūpino. Aš manau, 
jis myli. —Andre Mourois. ikad butų neblogas dalykas, 

--------  [jei keli desėtkai gerų bom- 
Jeigu jus turit kantrybės at banešių nuskristų į Italiją ir 

sisėsti ir ramiai pasiklausyti, I apdaužytų fašistų centrus, 
tai išgirsite, kaip ant jus gi ių- j Gal juodmarškiniai tuomet 
va pasaulis. Charles W. Welch, susiprastų, kad Ispanijos ci-

į vows

DĖL GERIAUSIOS y- 
patybės ir geriausio 
sekimos, vartokit ge
rą, seną Blue Ribbon 
Maltą. Pilni 3 svarai 
geros sveikos, švarios 
ir vienodos aukštos 
rūšies. Neužmirškite 

visada paprašyti 
Blue Ribbon 
Malto.

©1939, P-PCorp.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOSJ paprastas susirinkimas. Su- 

 * |sinnkimas labai stambus ir
kuose, kuomet komunistai 
visu frontu mus atakavo. ■ 
Mes per tuodu laikraščius 
kalbėjome į plačią lietuvių 
minią. Mes ant kiek galėda
mi skleidėm socialistines 
idėjas per tuos du laikraš
čius. Dabar, kada komunis
tų taktika pakitėjo, kada jie 
pradėjo bus sukaibesni, 
mes pasiimame sau ant 
sprando “Naująją Gadynę,” 
rodos, kad mums' Chicagos 
“Naujienos” ir Bostono 
“Keleivis” jau neatsako gy
venime. Klaida. Kodėl mu
sų kuopa negali paaukoti 
po šimtą kitą “Keleiviui” ir 
“Naujienom”? Galime! Bet 
mes to nedarome. Mes pa
mirštame tuos laikraščius 
kurie per 18, 19 metų išlai
kė musų socializmo vėliavą 
iškėlę aukštai tarpe lietuvių 
darbininkų. Mes griebiame 
į glėbį tuos žmonės, kurie 
patys paskendo savo strak- 
sėjime ir judėjimą skaud
žiai pažeidė, imti žebroką 
ir maityti, kuomet seniau 
mus spiaudė, tai neišmany
mas.

Nuotaika tarpe musų nė
ra tokia jauki, kokia ji turė
tų būti. Musų dalis socialis
tų apsižiūrėjo nors dabar, 
kad prisiėmė netaip jau tin
kamus dvasios vadus. Jie 
per “Naująją Gadynę” jo 
kio socializmo į skaitytojus 
neneša. Jie tik plusta komu
nistus ir kiša nejučiomis 
mums lovestonizmą. O juk 
mums kaip vienas taip ir ki
tas nereikalingas. Mums rei
kia ryškaus socializmo 
mokslo. Mums reikia Karo
lio Markso ir F. Engelso 
mokslo. Bet to musų “Nau
joji Gadynė” neduoda ir ji 
neduos. To mums duoda 
“Naujienos” ir “Keleivis.” 
Bet kad pinigų skirti, tai 
musų aktyviški socialistai 
ne, jie paskiria “Naujajai 
Gadynei.”

Kad apglostyt senuosius 
socialistus, tai musų drau
gai sumanė ant rudens turė
ti su vietiniais komunistais 
kelias diskusijas. Gal but 
kiek pagilinsime socialistų 
principus per diskusijas, bet 
klausimas kas tuos socialis
tinius principus neš j disku
sijas. Pas mus Brooklyne 
mada įėjo, kad ne dėstyti 
savo principus ir taktiką, 
bet užpulti kitą srovę, kad 
tu klydai, kad jus tokie ii 
kitokie. Taip dalykai negali 
būti! Mes turime priversti 
musų sklokininkus, kad jie 
ar diskusijose, ar rašte, ar 
prakalbose, dėstytų socia- 
ližmo mokslą ir gintų jį nuo 
tų, kurie jį nori apversti 
aukštyn kojoms. Kol to mes 
nepadarysime, tai turėsime 
savo eilėse svetimus žmo
nes, kurie tik mis iš musų 
kišenės ir musų nariams ii 
pasekėjams skleis svetimas 
idėjas. •
Kriaučių Delegato ir valdy

bos išrinkimas.
Birželio 22, buvo Arion 

PI., kriaučių 54 skyriau ne-

Tautiškų “Rašytojų” Kliu- 
bas ir jo veikla.

Jau keli lygiai metai kaip 
Brooklyne yra įsikūręs A- 
merikos Lietuvių Rašytojų 
Kliubas. Tai “žymių” tauti
ninkų kliubas. Tarpe tų gar
sių žmonių priklauso vienas 
kitas ir taip sau geros valios 
žmogus, o ypatingai, kuris 
turi pinigo. Mat pas musų 
tautiečius, tai ne žmogaus 
išsilavinimas skaitomas bū
tinybe, bet skaičius šaltų 
dolerių. Jeigu kuris stam
bus biznierius turi užtekti
nai grašio, tai kad ir rašyt 
nemoka, bet rašytojų kliubo 
geras narys.Yra ir tokių “ra
šytojų” kliubo eilėse, kurie 
kadaise rašė į tėvynę savo 
tėveliams laiškus. Kitas ka
da nors buk ką parašė į lai
kraščius ir yra dabar jau 
rašytojų tarpe ir save skaito 
“rašytojam.” Geriau tiktų 
komedijantų kliubo vardas.

Bet tiek to.
Visgi tas lietuvių “rašyto

jų” kliubas šį tą veikia “tau
tos” labui. Anuo metu atva
žiavo J. Šliupas į Ameriką, 
tai musų kliubas surengė 
vakarienę jo garbei. Musų 
“rašytojai” pasiėmė tikietu 
išplatinimui. Jeigu kuris 
pardavė du, tris ar daugiau, 
tai tas su savo dama valgė 
šalę Šliupo veltui vakarienę. 
Kuris telefonu su kuo kal
bėjo apie vakarienę, tam iš
laidos turėjo but padengtos. 
Kuris kelis desėtkus tikietu 
išsiuntė savo kamarotams, 
ta^ už savo darbą iš vaka
rienės įplaukų atsiskaitė. 
Vienu žodžiu: kas kur koją 
kėlė, ar-žodį tarė, viskas tu
rėjo but apmokėta. O laike 
vakarienės visi “smarkiai 
dirbę” dėl tautos ir Šliupo 
garbės, tik čiauškia, tik kal
ba kiek pas juos “pasišven
timo,” kiek pasiaukavimo 
dėl “tautos” labo...

Antras musų rašytojų 
nuopelnas dar didesnis. Pe
reitą, rodos, rudenį atvyko 
iš Lietuvos M. Rakauskaitė. 
Na, kas rengs tokiai asabai 
koncertą. Čia jau imasi dar
bo musų “rašytojų” kliubas. 
Dirba ponai, dirba ponios. 
Po koncerto ir vakarienės 
kiekvienas nepamiršo už 
mažiausią išlaidėlę atsiro- 
kuofi, kad niekur centelis 
nųnUšlystų, ’ bet prie progos, 
,kąd pono ir ponios dalyva
vimas pramogoje butų iš 
'pramogos įplaukų padeng
ėtas. Jų tikslas ne ką veik
ti, ne ką kultūriško Brook
lyno lietuviuose nešti, bet 
po gražiu vardu tūnot ir 
progai pasitaikius į kokį po- 
kilį veltui bilietą gauti. Tai 
matot kokis tas mųsų rašy
tojų kliubas ir koki garsus 
asmenis jame priklauso ir 
dėl ko, priklauso.
Lietuvių Socialistų 19 kuo

pos veikimas.
Lietuvių Socialistų 19 kp. 

nėra taip menka nariais 
šiuo momentu. Narių turime 
apie 70 su viršum. Tiesa, vis 1 
didžiuma yra iš sklokos at
ėję pas mus. Tie nauji žmo
nės lyg gyvesni, lyg ko dau
giau žada musų judėjimui. 
Bet nevisiems seniems so
cialistams tas jų žadėjimas 
patinka. Musų kuopa turėjo 
apsčiai pinigo, o musų nauji 
bičiuliai prie tų pinigų, tai 
nelyginant lyg musės prie 
medaus. Tai jiems čia rei
kia, tai čia. Yra tarp musų 
geraširdžių, paprašė—ir te. 
Tas 'davimas nevisiems jau 
musų kuopos nariams pa
tinka.

Ką seni socialistai argu
mentuoja. Jie sako, kad 
mums “Naujoji Gadynė” 
nėra reikalinga. Mes turi
me dienraštį “Naujienas” 
Chicagoje, o “Keleivį” Bos
tone. Jie mus gynė tuose lai-

5 tvarkingas. Renkant lokalo 
delegatą, V. Michelsonas 
gavo 320 balsų prieš J. Her
mano 96 balsus. Nieko tokio 
nuostabaus, kad V. Michel
sonas gavo tiek daug balsų, 
nes jis ėjo bendro fron
to tikietu. Michelsono kan
didatūrą rėmė ne tik socia
listai, bet už ji balsavo ir 
komunistai.

V. Michelsonas ne vien 
tarpe kriaučių yra žinomas 
kaipo rimtas darbuotojas. 
Jis buvo pereitais metais 
Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno skyriaus pir
mininku. Jis yra Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo pir
mininku. Taip pat jis ėjo 
jau arti metai į New Yorko 
Joint Boardą atstovauda
mas musų lokalą. Jo kaipo 
socialisto nusistatymas yra 
už bendrą darbininkų fron
tą. Tad taip gausiai ir gavo 
balsų.

Iš naujų į Pildomosios 
Tarybos narius išrinkti šie: 
J.'Buivydas į Joint Trade 
Boardą, A. Linkus ir Bub
nys į Joint Boardą. Kiti visi 
seni palikti savo vietose.
J. Karpus vėl paliktas Kliu

bo gaspadorium.
Birželio 24 buvo Ameri

kos Lietuvių Piliečių Kliu
bo nepaprastas susirinki
mas. Šiame susirinkime ta
po rinktas menedžerius. Di
rektoriai susirinkusiems 
kliubiečiams perstatė J. 
Karpų, kuris jau tas parei
gas antras metas eina. Prieš 
Karpų kandidatavo A. Ve
lička. Bet po trumpo pasi
kalbėjimo, tapo didžiuma 
balsų išrinktas ir vėl J. Kar
pus Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo menedžerium.

Vytautas Katilius.

BROOKLYN, N. Y.
Neteisingas aprašymas apie 

šv. Jurgio draugystės su
sirinkimą.

“Keleivio” 25 numery V. 
Katilius parašė apie šv. Jur
gio draugystės susirinkimą. 
Brooklyno korespondentas 
paduoda žinias “Keleiviui’’ 
turbūt manydamas, kad nie
kas “Keleivio” Brooklyne 
neskaito. O čia kaip tik at
bulai, Brooklyne “Keleivį” 
daug skaito ir myli, o šv. 
Jurgio draugystės susirinki
mas aprašytas irgi neteisin
gai. Šv. Jurgio draugystės 
susirinkimas įvyko birželio 
10 dieną Grand Paradise 
svetainėje, o ne 8 d. birželio. 
Tai vienas dalykas. Antras, 
minėta draugystė yra dabar 
seniausia Brooklyno ir New 
Yorko apielinkėje, gyvuoja 
apie 45 metus, ir niekados 
daugiau pašalpos ligoje ne
mokėjo kaip $10 sąvaitėje 
ir $6 kaip antro skyriaus pa
šalpos. Kitos lokalinės drau
gystės per tam tikrą laiką 
moka pilną pašalpą ir pil
tam pusę pašalpos. Šv. Jur
gio draugystė tebėra nariais 
skaitlinga ir finansiškai tur
tinga, bet valdyba draugys-

Draugiškas 
Gyvenimas

Schmidt's
c: schmiot * Sons

Bandito Suėmimas Brooklyne.

Brooklyno policija anądien užklupo banditą Giuseppi Ful- 
gierre. Neturėdamas kur bėgti, tai Mussolinio tautietis pa
lindo po gatvėkariu ir jokiu budu negalima buvo jį iš tenai 
iškrapštyti. Pagaliau policmanas pakišo revolverį po gat
vėkariu ir sušuko: “Duodu tau tik minutę laiko: arba lįsk 
laukan, arba busi nušautas!” (žiūrėk dešinėj vaizdelio ker
tėj.) Bijodamas gauti kulipką, banditas išlindo. Paveikslė
lio kairėj jis parodytas visas purvinas ir aliepuotas.

tės dabartinė numato, kad 
ateityje gali pradėti finan
siškai pulti, nes nariai sens
ta ir daugiau serga, dėlto 
pradeda daugiau but išlai
dų. Todėl birželio 10 d. š.m. 
ir sušaukė nepaprastą susi
rinkimą ir paaiškino na
riams draugystės padėtį.

Nariai, permatydami blo
gą ateitį savo draugystės, 
nutarė vienbalsiai ligoje pa
šalpą mažint nuo $12 iki $9 
per pirmas 26 savaites ii 
antrą pusę pašalpos, kur bu
vo mokama $6, per kitas 26 
savaites mokėt tik po $4.50. 
Tai tokie buvo tarimai pa
šalpos reikalu. Aš kitų kon
stitucijos pataisymų čia ne
minėsiu, nes V. 
nelietė.

Ir aš prašau 
redakcijos, kad 
mėt mano pastabą.

Šv. Jurgio draugystės 
pirmininkas J. Kairys.

giai 7:30 vakare į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
mą, 280 Union avė., Brook
lyn, N. Y. Susirinkus visiem 
skirtu laiku, galėsim daug 
reikalų apkalbėti ir tinka
mai išdiskusuoti.

Ant. Linkus, Jr.

Katilius jų

“KeleiVio” 
patalpintu-

BROOKLYNO LIETU
VIAI!

Laikui bėgant ’ dalykai 
keičiasi vis blogyn. Laikas 
susirupint. Brooklyne yra 
susiorganizavus Amerikos 
Darbo Partija, per jos veik
lą galima pagerint Ameri
kos darbininkų gyvenimą. 
Šitoje Partijoje veikia ir lie
tuvių skyrius Brooklyne. 
Užduotis jo: kad ir lietuviai 
susidomėtų tos partijos rei
kalais, nes bedarbė paliečia: 
gana sunkiai ir lietuvius. 
Laikai atėjo tokie, kad sė
dėti namie kojas sudėjus 
jau negalima.

| Teisybė, prie partijos, pri
guli jau daug lietuvių, bet 
apsileidimas, ne visi daly
vauja susirinkimuose. O pa
reiga yra kiekvieno nario, 
netik ateiti į susirinkimus, 
bet ir atsivesti savo drau
gus ir prirašyt prie partijos. 
Daug lengviau bus veikti vi
siems už savo reikalus, negu 
keliem dirbt už visų reika
lus.

i Atsiminkit liepos 8, penk
tadieny bus mėnesinis susi
rinkimas, būtinai visi lietu

siai vyrai ir moterys daly
vaukite, bus daug svarbių 
dalykų. Prašau susirinkt ly-

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
valstijos legislaturoj, ir atei
nantį rudenį žada kandida
tuoti trečiam terminui. Pra
šo visų lietuvių paramos, 
kada vajus prasidės.

Jonas Jarus.

KULPMONT, PA.
Gegužės 14 d. nuo anglių dul

kių ligos, mirė Antanas Bagdo
nas. Lietuvoje kilęs iš Paužys- 
kių kaimo, Igliaukos parapijos, 
Mariampolės apskr. Bodamas 
17 m. išvyko iš tėvynės į Angli- apie

Apie medaliuotus žydus 
ir lietuvius.

I Smetonos valdžia įteikė 
ordino medalį vienam Bos
tono žydeliui, ir kiek matė
si spaudoj buvo surengtas 
bankietas ir ceremonijos. 
Reiškia, žydai ar kitokį, vi
si geri tautininkai, jeigu tik 
Smetonos “purvyno'’ nelie
čia. Bet Clevelando žydai 
tuomi nesididžiuoja. Jie bu
vo surengę protesto mitin
gą, ir pasmerkė fašistų val
džią už atėmimą kai kurių 
teisių žydams Lietuvoje. Jie 
sako, kad paglostymas vie
no kito žydo išeivijoj, nepa
teisina žydu padėties pačio
je Lietuvoje. Mitinge daly
vavo gerokas skaičius žydų.

1 Gal kaip kam yra juoko iš 
medaliuotų žydų. Bet musu 
ordinuoti kavalieriai tuomi

I biskį užsigauna. Jie sako, 
kad tas jau perdaug, girdi, 
mes nenorime būti vienos 
činos su žydais. Dabar kuo
met pamini ordino kavalie
rių, tai negalima žinoti apie 
ką kalbama, ar apie žydą, 
ar apie tikrą fašistą. Well, 
ką padarysi, su laiku gal vi
si fašistai virs žydais, nors 
jie ir dabar yra geresni 
maklioriai už žydus. Pažiū
rėkim kaip jie apsuko Susi- 

1 vienijimo iždą, padarydami 
įvairių beverčių paskolų sa- 

, vo draugams. O atsisukę jie 
vėl veržiasi į tas pačias vie
tas.

I Automobilių nelaimėse 
nuo pirmos dienos šių metų 
žuvo 49 asmenys. 1937 me
tais iki to paties laiko buvo 
žuvę 95. Taigi, nelaimės su
mažėjo. Gal dėlto, kad po
licija šįmet labai gaudo ne
atsargius vairuotojus, ir tei
smuose skaudžiai baudžia
mi už bile prasikaltimus. 
Neprošalį pastebėti, kad ir rengia 

turėtų but atsar- 21 d. Maple Park, Methuen, 
eina Mass. Yra ruošiama moterų 

skersai gatvių labai neatsar- chorų ir grupių dainavimo 
giai, kartais lenda tiesiog kontestas. Grupė, kuri daly

vaus konteste, gali pasirinkt 
3 dainas, pageidaujama, 
kad butų lietuvių kompozi
cijos. Už gerinusį dainų iš
pildymą yra skiriama 3 do
vanos — $10.00, $5.00 ir 
$3.00. Sprendėjoms bus mu
zikos mokytojos.

Taipgi kviečiamos šoki
kių gi upės, kurios išpildytų 
tautinius liaudies šokius ir 
tautiniuose kostiumuose.

Piknike taipgi bus rankų 
dirbinių paroda. įvairios or
ganizacijos bendrai, arba 
pavienės narės galės išsta
tyti savo rankų dirbinius, 
kurių gražumą ir gerumą iš
spręs publika, kuri bus atva
žiavusi į pikniką.

Šiame istoriniame Naujos 
Anglijos 
jau yra

AKRON, OHIO.
A. L. Kongreso Akrono 

skyriaus veikimas.
Birželio 19 laikytame su

sirinkime dalyvavo atstovai 
nuo LSS. 20 kp., LDS. 73 kp. 
ir SLA. 198 kuopos. Tame 
susirinkime buvo išrinktas 
delegatu į Kongresą vien
balsiai B. Versiackas.

Balandžio mėnesio susi
rinkime buvo nutarta apmo
kėt duokles Centrui už visas 
4 draugijas, kurios prie 
Kongreso buvo prisidėju
sios. Bet šiame susirinkime 
paaiškėjo, kad ALDLD. 59 
kuopa išsitraukia, nes per 
•du metu delegatų į Kongre
so susirinkimus neprisiuntė.

Duokles į Centrą po $3.00 
sumokėjo sekančios organi
zacijos: LSS. 20 kp., LDS. 
73 kp. ir SLA. 198 kp. Nu
tarta ir delegatui dalį lėšų 
apmokėt į Kongreso seimą, 
nors ižde pinigų mažai yra.

Į parengimų komisiją yra 
išrinkti B. Versiaėkas, A. 
Tiškus ir V. T. Neverauskas. 
Komisija pareiškė, kad ne- 
reik bėdavot, trumpoje atei
tyje numatoma turėt kokį 
nors parengimą ir vėl pini
gų bus. O ką jie pasako, tai 
ir padaro kaip veiklus so
cialistai.

Susirinkimo koresp.
V. T. Neverauskas.

pieštieji 
gesni. Daug žmonių

giai, kartais 
pro automobiliaus ratus.

Miesto taryba paskyrė 
, ’ : $60,000 nupirkimui

ją. Ten kiek pagyvenęs, atvyko 100 naujų automobilių poli- 
į Amerika ir apsistojo Mt. Car- pijai. Automobiliai bus į- 
mel, Pa. čia po kiek laiko susi rengti naujoviškiausiai ir 
pažino su Viktorija Aramavi- ■ stipriai apginkluoti ir pada- 
eiute ir 36 metai atgal su ja ap- Jinti j distriktus, kad apstlu- 
sivedė. ; got miesto dalis nuo plėši-

Po pasaulinio karo jis! buvo kų. Dabar priviso daug plė- 
nuvykęs su šeimyna į Lietuvą šiku, o reikalui esant polici- 
ir Mariampolės mieste nilsipir 
ko karčiamą. Lietuvoje neilgai 
gyveno ir vėl sugrįžo į šią šalį. 
Velionis apie Lietuvą sakyda
vo: “1 
ninku nuolatinis kyšių reikala
vimas.”

Velionis buvo pažangus; žmo
gus, skaitė pažangius laikraš
čius (ypač mėgo "Keleivį”) ir 
prigulėjo prie pažangiųjų orga
nizacijų. Lietuvių Social Kliu
bo ir SLA. 241 kp. visuomet bu
vo viršila — iždininkas. Velio
nis jose dirbo ir rėmė jas mora
liškai ir medžiagiškai.

1922 m.
Kulpmontą ir čia uždėjo valgo- * 
mujų daiktų krautuvėlę. Ir joje 1 
jis dirbo iki mirties. Visuomet nąs ką reikės daryt. WPA 
velionis dalyvavo-progresyviam [negali visų bedarbių apru- 
lietuvių judėjime. [pinti. Tūkstančiai turi gauti

Palaidotas šv. Kryžiaus lietu tiesioginę pašalpą, o pinigų 
vių Mt.'Caimel. Pa. kapinėse. | nėra.
Paliko dideliam nubudime mo- j 
terj, dvi dukteris, sūnų ir vieną 
seserį. Duktė, Emilija Swats ir 
sūnūs Antanas gyvena New 
Yorke, sesuo Elzbieta Daudie- 
nė Long Island, 
ir duktė Birutė, 

Velionis buvo 
diktas draugų ir pažįstamų bū
relis dalyvavo laidotuvėse, kad 
atsisveikint paskutinį kartą ge
rą draugą. Ilsėkis mylimas 
drauge šaltoj žemelėje. Taipgi 
atjaučiame liūdesio skausmą, 
kaip moteries, dukterų, sūnų ir 
kitų genčių. Kliubo koresp.

» I VZ V/ *
į Ameriką ir apsistojo Mt. Car- cijai.

stą surasti negalima.

Jonas Polteris persikėle 
Į nuosavą namą po numeriu

Man įgriso Lietuvos valdi- 495 E. 123 st. Jis geras d'e-
koruotojas, niekas neapsi- 
gaus davęs jam savo namus 
pagražint. Man daugelis pa
gyrė kuriems jis dirbo. Ku
riems reikia maliavot namą 
nesigailėsit jam atiduoda
mi darbą.

NAUJOS ANGLIJOS MO
TERŲ SĄRYŠIS RENGIA 

PIKNIKĄ.
Pirmą pikniką N. A. M. S. 

rugpiučio (August)

Clevelando miestas vėl 
lenda į kritišką finansinę 
padėtį. Pinigu vėl trūksta 

velionis atvyko j šelpimui bedarbių, kurių y- 
[ra virš 70.000 šeimynų. Ma- konteste. 
jotas pareiškė, kad jis neži- šyt laišku

moterų piknike 
pakviesta laiškais 

daug moterų chorų ir gru
pių. Jei randasi moterų dai
nininkių grupė, kuri da ne
žinoma rengėjom, tai pa
geidaujama, kad dalyvautų 

Kviečiame para* 
sekretbrei šiuo 

antrašu: Miss Nellie Mar
kus, 44 Camden st., Meth
uen, Mass.

Anelė Markevičiūtė.

N. Y. Moteris 
Kulpmonte. 
gero budo, tai

Henry Galloway, 35 metų 
amžiaus vyras peiliu nuda
rė tūlą Louis Gains 36 metų 
amžiaus, už tai kad jiedu 
susiginčijo dėl dviejų dole
rių paskolos. Galloway nu
teistas kalėti iki gyvos gal
vos.

NEW JERSEY VALSTI
JOJ VEDYBOMS REIKĖS 
DAKTARO L1UDYMO.
New Jersey valstijoj pe

reitą savaitę įnėjo gallon 
įstatymas, kuris reikalauja, 
kad prieš vedybas abudu 
jaunavedžiai pristatytų ve
dybų biurui sveikatos liudy- 
mą. Leidimas vedyboms bus 
duodamas tik tuomet, kai 
abudu jaunieji bus sveiki. 
Jei katras turės slaptą ligą, 
sveikatos liudyme tas bus

Rengiasi rinkimų kovai.
Ateinantį indenį bus daug 

valstijos valdininkų renka
ma, taigi ir Jonas Deraitis 
rengiasi rinkimų kovai. Jis pažymėta, ir toks jau nega- 
tarnauja jau antrą terminą lės apsivesti.
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

’No. 27.

t—Tegul bus pagarbintas, 
Klaike...

—Ei, tėve, kas gi su ta
vim atsitiko? Išrodai lyg Is
panijoj buvęs.

—Da aršiau, Maike. Aš 
Skrantuose buvau, ant tau
tiško seimo.

—O kur tavo uniforma?
—Verčiau neklausinėk, 

vaike. Viskas musų prapuo
lė.

—O kas tie “musų?”
—Ogi Smetonos kavalie

riai, Maike.
—Bet gi tu prie jų nepri

klausai, tėve.
—Nepriklausiau,' Maike, 

ale prikalbino. Per visą sei
mą fundijo ir prašė, kad 
stočiau su jais prieš bendrą 
pruntą. Na, ir prisidėjau, 
kaip durnas. Ale kad tas 
bendras pruntas mus šlavė, 
Maike, tai nei išsižiot nebu
vo čėso. Kas tik turėjo nuo 
Smetonos medalį, tai visi iš
lėkė raus. Kiti mūsiškiai ir

džiabus praliuzino ir maga- 
iyčiom da gavo nuo savo 
bobų lupt, kad nemoka fai- 
tuotis. Tik pažiūrėk j mano 
asabą: nuvežė mane armo- 
bilu su pilna juniforma ir su 
šoble, o dabar ni mundieros, 
ni zbrajaus. Tai šitokį šeipą 
turėjo beveik visi musų tau
tiškos sargybos memberiaL 
Dabar sarmata ir svietui pa
sirodyti.

—Tai ką jus dabar dary
sit, tėve?

—Daryt mums jau nebėra 
kas, Maike. Reikia tik užsi
dėt žėlabą ir apznaimyt 
Smetonai, kad daugiau me
dalių į Ameriką nebesiųstų. 
Ale apie tai aš tau papasa
kosiu kitą sykį, Maike. Da
bar aš noriu eit gulti, ba tuž- 
ba spaudžia mane prie že
mės, kaip girnų akmuo. 
Taigi uskiuzmi, Maike, kad 
šiandien aš negaliu tau nie
ko daugiau pasakyt.

—Gerai, gerai, tėve ! Aš 
matau, kad tu vos gyvas.

SLA. Seimo Rezoliucija
Lietuvos demokratijos 

klausimu.
Kadangi Lietuvoje da ir 

šiandien nėra atsteigta Stei
giamojo Seimo nustatytoji 
santvarka, kurią sugriovė 
1926 m. giuodžio 17 d. per
versmas;

Kadangi musų tėvų žemė
je dar tebėra panaikinta žo
džio, spaudos, susirinkimų 
ir .organizacijų laisvė, irmu- 
sų| broliai ir sesers, kurie ko
vojo dėl savo teisių ir liau
dies būklės pagerinimo, yra 
persekiojami ir aštriai bau
džiami ;

Kadangi tokia padėtis ne 
tik trukdo ekonominę ir 
dvasinę krašto padėtį, bet 
ir silpnina Lietuvos atspa
rumą prieš pavojus, kurie 
jai gręsia iš Lenkijos milita- 
ristų ir Vokietijos nacių pu
sės, tai

Tebųnie nutarta, kad 
SLA. 40-tas Seimas, susirin
kęs Scrantone, Pa., birželio 
26 d., 1938 m., pareiškia sa
vo karštus pageidavimus, 
kad Lietuvoje kaip galint 
greičiaus butų atsteigta de
mokratija, grąžinant gyven
tojams jų pilietines teises, 
sudarant naują vyriausybę 
plačiais koalicijos pagrin
dais ir paskelbiant Seimo 
rinkimus demokratiniais pa
grindais; ir—

Tebūnie nutarta, kad šis 
seimas reikalauja, kad butų 
suteikta pilna amnestija vi
siems žmonėms, kurie tapo 
įkalinti už tai, kad jie kovo
jo už laisvę ir demokratybg

SIFILIS.

Rašo Dr. A. Yuška.

, (Tąsa)
Jei ligonis turėdamas pirmą 

laipsnį gydėsi, antrasis laipsnis 
gali pasirodyti tik po keliolikos 
metu arba ir visai nepasirody
ti. Antrojo laipsnio reiškiniai 
negydomi, stebuklingai išnyks
ta, nepalikdami jokių žymių; 
ligonis ir vėl kai kurį laiką jau
čiasi sveikas.

I arba už skonominius darbo 
I žmonių reikalus; paga
liau,—

Tebūnie nutarta, kad šis 
Šeimas reiškia savo užuo
jautą Lietuvos žmonėms jų 
sunkioje kovoje dėl krašto 
laisvės ir nepriklausomybės, 
o ypatingai tiems, kurie dėl 
to yra nukentėję, ir pasiža
da juos remti moraliai ir 
materialiai.

Rezoliucijų Komisija:
P. Grigaitis,
S. Michelsonas, 
M. Vaidyla.

Rezoliucija priimta dide
le balsų dauguma.

IŠDEGĖ MIŠKAS.
Aukštosios Panemunės gi

rininkijos jauname Rokų 
miške kilo gaisras, sunai
kindamas apie 6 ha miško. 
Gaisras užtruko anie vieną 
valandą laiko. Užgesintas 
vietos gyventojų pagalba. 
Gaisro priežastis nežinoma, 
net spėjama, kad galėjo kil
ti nuo kelio, kuriuo per miš
ką eina susisiekimas. Gaisro 
priežastį aiškina ir kvotą 
veda A. Panemunės girinin- 
kij i.

9 ŽMONĖS ŽUVO MON- 
, TANOS POTV1NIUOSE.

Dėl didelių liūčių Monta- 
l noj patvino upės ir potvy
niuose žuvo jau 9 asmenys.
PENNSYLVANIJOJ PA

BRANGO DEGTINĖ. 
Nuo 1 liepos Pennsylva- 

nijoj degtinės kaina pakilo 
10 centų bonkai.

Trečias Laipsnis. — Trečiojo 
laipsnio pažymiai buna visai 
skirtingi nuo pirmųjų dviejų. 
Ligonis nuo kelių mėnesių ik) 
metų arba keliolikos metų jokio 
blogumo nepastebi, bet sifilio 
parazitai per tą laikotarpį iš 
palengvo susispiečia arba susi
koncentruoja į kurį nors viduri
nį organą arba į kelis organus, 
ir povaliai pradeda veikti, sukti 
votis, sunaikindami tuos orga
nus. Trečio laipsnio sifilio eiga 
yra dvejopa. Didesnis nuošim
tis ligonių serga vadinamuoju 
išsiplėtojusiu, arba smulkiuoju 
budu, kur parazitai treponema 
pallida plačiai po kūną, apie 
•kraujagysles, išsisklaido ir su
suka mažyčius grumulėlius, 
kurių nuolatinis erzinimas kū
no audinių iššaukia jų įdegimą. 
Antras sirgimo būdas yra tas, 
kur parazitai susirenka maž
daug į vieną vietą, arba į vieną 
organą ir per ilgus metus laiko 
išauga panašus į tumorą, kietas 
guzas (gumma), kuris savo lai
ku prakiura, ir lyg iš didelės vo
ties rausvi skysčiai sunkiasi. 
Tokie guzai (votys) gali augti 
kiekvienoje kūno dalyje: kau
luose, odoje, akyse, ausyse, no
syje, gerklėje, plaučiuose, kepe
nys, lyties organuose, žarnose, 
kra i gyslėse, smegenų plėvė
se, (‘ rksniuose arba nervuose 
ir tt. Trečiojo laipsnio votys tu
ri savotišką ypatybę. Kurioje 
nors kūno dalyje augdama vo
tis sunaikina, supudo mėsas, ar
ba kūno audinius; ir išgydytos 
votys palieka dideles žymes. 
Votis augdama gerklėje už
gniaužia ją ir sumažina oro į- 
ėjimą plaučiuosna bei kvėpavi
mą arba pasitaikius kur nors 
žarnoje gali uždaryti maisto 
praėjimą. Taipgi votis auganti 
kraujagyslėse gali sulaikyti 
kraujo tekėjimo srovę. Pavo
jingi vočių augimai pasitaiko 
smegenų plėvėse, arba dirks- 
niuose, nervuose, ligonis gali 
likti silpnaprotis arba pamišė
lis. Kiek ilgai ligonis gali sirgti 
sifiliu, tas priklauso nuo jo at
sparumo ir užsilaikymo, taipgi 
kurioje kūno dalyje, kokiam or
gane votis išsivysto. Jei pasitai
ko voties augimas kur nors gal
voje arba širdyje, tokiais alsiti 
kūnais per keliatą menesių sir
gimas sifiliu gali įveikti ligonį, 
jo gyvybę, arba po kelių mėne
sių sirgimo ligonis gali numirti.

O augančios paviršiuje tre
čioj^ laipsnio votyš kauluose 
arbaGodoje gali užsitęsti 'keliatą 
metu, r Pirmo ir antro laipsnio 
votyi‘'gydomos ar negydomos 
per Sflve išnyksta, bet buna la
bai pavojingos užsikrėtimo at
žvilgiu'.

Trečiojo laipsnio votys negy
domos neišgyja, gydymui sun
kiai pasiduoda, ir buna beveik 
ne limpančios, dėl to iš atžvil
gio užsikrėtimo mažiau pavo
jingos. Per daug metų užsise- 
nėjusio sifilio nuodai įveikia, 
sugadina svarbiausius kūno 
dirksnius, nervus, ir gali iššau
kti visai skirtingą nugarkaulio 

j ligą (iokol motor ataxia), kur 
ligonis kojų visai nevaldo arba 
šlubuodamas vaikščioja. Mažas 

I nuošimtis sifilitikę ligonių nuo 
j suirimo nervų suserga skirtin
gos rūšies proto ligomis ir visą 

| savo amžių pasilieka valstybės 
užlaikomos institucijos nuolati- 

I niais gyventojais. Apie 5-tas 
nuošimtis proto ligomis sergan- 

jčių yra sifili!ikai,

Prigimtinis sifilis. — Sifiliu 
serganti moteris pirmą kartą 
pastojusi nėščia beveik visais 
atsitikimais kūdikį negali išne
šioti iki galo, tai yra pirm laiko 
pagimdo, persileidžia. Antras 
kūdikis gali gimti laiku, bet ne
gyvas. Trečias kūdikis gali 
gimti gyvas, tik nenormalus, 
fiziškai silpnas, jei gimsta svei
kas, tai po pirmųjų trijų mėne
sių jo gyvenimo, sifilio pažy
miai pradeda pasireikšti. D-ras 
Kassovitz (Viena, Austrija) sa
vo surinktoje statistikoje sako, 
kad vienas trečdalis vaikų iš 
tėvų paveldėję sifilį gimsta ne
gyvi. O vienas ketvirtadalis gi
musių gyvų kūdikių numiršta 
maži, nesulaukę gyvenimo pir- 
mų šešių mėnesių. Sifiliu už
krėstas naujagimis turi savo
tiškas žymes, raukšlėtą odą, ko
jų padai ir delnai pūslėti, nosyš 
užsikimšusios, storos lupos, pe 
nėjimas krūtimi neįmanomas ir 
taip toliau. Apie tris mėnesius 
praleidus nosis įlinksta, lupos 
susproginėja, ausys pūliuoja, 
nagai paraudonuoja, iš gleivi
nių kraujas sunkiasi, plaukai 
smunka nuo galvos, kūdikis ne
miega, verkia, iš nuovargimo 
sunykęs, vos tik keliatą mėne
sių pagyvenęs miršta. Jei kūdi
kis auga ir sulaukia penkių me
tų, tai jis buna palyginti mažo 
ūgio, raumenys suvytę, tamsi 
oda be skaistumo, susiplojęs 
galvoviršis, dantys vėlai sudyg- Į 
sta, nevienokio didumo, nely
gus, karpuoti. Smegenys gali 
būti minkšti arba kieti, tumo
rai auga, trumpos atminties ir 
silpno proto. Sumažėjus atspa
rumui lengvai užsikrečia viso
kiomis limpančiomis ligomis, ir 
jaunas miršta.

(Bus daugiau.)

švystelėjo pilės Kordušą, 
raudonesnės-už kraują.“ .... v

—Ponas kaip syk . pataikėt ant1 skerstu
vių, -—t j’ ’ ' o

blauždom švytuodama;. -, •
Ramiai žvilgterėjo Surantas sti,Gudai

čiu į netikėtai atsilankiusį Kordušą.
—Labas vakaras, pone Kurdušai,—:tarė 

Surantas i draugo prikyštę šluostydamas 
ilgą, kruviną peilį.

—Tai papiovet ir gana. Psiakrew!—net 
šuktelėjo Kordušas.

—O kuriem galam auginti, jei neplauti. 
Ponui, tur but, mėsos dar užtenka?

—Taip, taip. Bet karalius Liudviką-? 
niekuomet kiaulių nėpiovė, ir puikiai gy
veno. Hee ! Aš nepjaunu, man šlykštu.

—Taniai piovė, vis tiek.—atsiliepė Gu
daitis. — Karalių dabar nebėr...

—Gudriai pasakyta, jakžesz...
Kordušas sukikeno ir išsitraukė papiro

sus. Ilgai jis žiurėjo į sidabrinį su didele 
arklio galva port-sigarą, nagu pagramdė 
auksinę monogramą, rods, kad užtiško ir 
prilipo kraujo. Pagaliau port-sigaras 
spraktelėjo, atsilošė į abi puses, kaip dvi 
baltos moteriškos pirštinaitės, ir vienas 
papirosas nukrito ant žemės. Gudaitis pa
silenkė, bet Kordušas piktai paspyrė koja 
ir paprašė Surantą vaišintis.

—Tur but, ponas Kordušas tęsiat vaka
rinį pasivaikščiojimą,—užkimęs, durnus 
pūsdamas* prašnekėjo Surantas ir tuojau 
atsigrįžo į savo trobos langus. Rankoj jis 
tebelaikė blizgantį, kruvinom kriaunom 
peilį.

AR ŽINOTE, KAD-
Tarp laukinių tautelių 

žmonės neturi pastovių var
dų ar pavardžių. Gimęs vai
kas gali but pavadintas bet1 
kokio daikto ar gyvūno var-' 
du. Amerikos indijonai nau
jagimius pavadindavo bet 
kokiais įvykiais, pasitaikiu
siais gimimo metu. Taip pas 
juos randame pavadinimų: 
“Šiaurės Vėjas,” “Aukštas 
Vanduo” ir tam panašiai. 
Yra pas juos taip pat žvėrių 
ir paukščių vardų: “Sena 
Meška,” “Tauras,” “Vana
gas” ir tt. Užaugęs žmogus 
pas juos gali savo vardą pa
keisti.

Senovės graikai duodavo 
vaikams tik krikšto vardus; 
pavardžių jie neturėjo. Tė
vai visuomet stengdavosi 
parinkti savo vaikui tokį 
vardą, kuris butų žymus ir 
reikšmingas. Todėl abejoti
na, ar buvo pas juos dau
giau kaip vienas Sokratas, 
vienas Aristotelis ir tt.

Iš visų žmogaus aprėda- 
lų seniausios yra vyžos. 
Avalinė buvo pirmutinis da
lykas, kurį senovės žmogus 
pradėjo dėvėti.

Dvyliktame šimtmetyje 
smailus batų galai buvo 
tiek ilgi, kad žmonės nega
lėjo atsiklaupti. O klupot 
jiems tada reikėjo labai 
daug.

Vokietijoj nesenai buvo į- į 
steigtas varlių ūkis, kurio 
tikslas buvo pagaminti var
lių skut elių madingiems mo
terų bačiukams.

Hollywoode nesenai buvo vaidinama traginga scena judo- 
mu.jų paveikslų filmai. Buvo vaizduojama orlaivio katas
trofa. Filmą turėjo parodyt, kaip orlaivis nukrinta ir už
sidega, bet vaikinas-didvyris išneša savo mergina iš lieps- 
nuojančios mašinos. Ir atsitiko taip, kad orlaivis ištikru- 
jų užsidegė ir aktorka Myrna Loy pradėjo liepsnoti ne 
juokais. Tada jos partneris Clark Gable ištikrųjų turė
jo pulti į liepsnas ir gelbėti ją nuo mirties. Čia parodytas 
tas momentas, kuomet jis ją vedė iš degančios mašinos. 
Lėktuvas visiškai sudegė. ■ • ■

Sakoma, kad Amerikos 
scenos komedijantas Ed 
Wynn išleidęs daugiau kaip 
$1,100 taisyt ir užlaikyt 
mėgstamus savo čeverykus, 
kuriuos jisai užsisakė 1909 
metais už $11. '
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I LIŪTAI.
—Atėjai pasikalbėti su kontrolių. Ar 

SuLantas atsilrauk^r'^tbij,  ̂ T. , , ... ... . .. '
klunipių, Sui'ari6ehĄ^kQ7bėg^rOwH£G7Ne’-ne--- Kambary laikraštį skaito,- 
čiau ątsigrįžus, pamą'5iii^<I\6r™^,jgraht,feį.'^'k?TriaT1zst!j1J!uske Surantiene n stabtele- 

 

lėjo ir nusišypsojo; IDvbbaltų'tfaritu-eRės' 2WBU0 Ko^uso Per GU žingsnius. .

‘ ? rĄJuk kaimynas, ponas Kordušai. Ne-
pąsididžiuokit, bent kartą įeikit į vidų...

__ (______________  įį? gItįįtą-A ■•-^i stovėjo ilgai, net perilgai, ir dvi dak
tarė ji ‘ ir'nubėgo stambi, jauna, '1 fų eilės dar balčiau žibėjo Kordušo akyse. 
...._______ ---- Manoji amžiną atilsį dantų neturėjo,—
drįso jis pagalvoti.—O kokios tos šeimos 
akys!

—Jei nepapuikuosit, naminiu vynu pa- 
vaišinsiu... 1 *

Surantienė kalbino, šypsojosi, o Kordu- 
šui tatai patiko. Kalba, kaip lygi su lygiu. 

Verta grieko, verta,—bėgiojo mintys, lyg 
rukiršytos skruzdės per nuogą kūną.—Ji 
mokėtų vyrtą gerti, šokti mazurą ir klausy
tis komplimentų. Jeigu ją šitas gritelnin- 
kas įvilktų į juodą, permatomą suknią ir 
atvestų į balių su raudona rože prie kruti
nės, prisiekiu šv. Stanislovui, ir grafas 
Przidirskis “Tėve musų” išmoktų.

—Cha, cha. cha! Juk tavo mamusia pas 
mano tėvelį tarnavo? '

—Mano.i. O ko ponas juokiesi?
Vyrai, tartum šito laukę, nuritino kiau

lę nuo durų, paguldė ją kniūpsčią, pražio- 
dė ir ruošėsi svilinti. Plytgalį įsikandusi, 
keturių centnerių riebulė buvo rami, ro
dos, prisigardžiavusi skanaus jovalo. Lai
minga ir kiaulė, ir vyrai, ir šita va šejma— 
gundytoja, — lindo jau aižesnės mintys 
Kordušo galvon, bet jis vijo jas šalin, ži
lais ūsais karpydamas.

—Mama, man bus pūslė, man,—uždu- • 
sęs išbėgo iš trobos 5 metų pusnuogis pi- ; 
piras ir įsikibęs į motinos padelkas, galvą I 
paslėpė nuo nepažįstamojo svečio.

—Šalta, ponia Anele, a? Rodos, toks ta-

Jau Sutemos Apgaubė Žemę.
Jau sutemos apgaubė žemę, 
Pranyko žara vakaruos, 
Mėnulis šią nakt nematyti— 
Ir jis jau tamsybės naguos.
Džiaugsmu sau suklykia, sušunka 
Apuokai, sulaukę nakties, 
Gal grobį jiems teks pasigrobti, 
Jiems kelią gal laimėli nuties?
Jau sutemos apgaubė žemę...
Bet,kyla prieš jas ir kova, 
Apuokams ne viską pagrobti— 
Auka dar nėra gatava.
Tik lemiantis smūgis išaiškins,
Ar auką apuokas pagriebs, 
O gal jo auka, pasimojus, 
Jam mirtiną smūgį sužiebs?!

St. Jasilionis.

vo vardas.
—A-je. Žuvelės vandeny nesušąlą, kogi' 

mums... O vardų, tai ponas Kordušas daug 
atsimenat... /"

Sutratėjo šiaudų saujos. Durnų kodylai 
pakilo aukštyn, sukosi sruogom, puolė svi-L 
lintojam į akis, žiežirbų lietus apipylė , 
Kordušą nuo galvos iki kojų. Berniūkštis : 
timptelėjo motinos sijoną smarkiau,/o i 
Kordušo akys spėjo, kaip vagilės, nuklysti 
prie dailių Anelės kojų iki kelių. Šitai tę
sėsi akimirką. Bet ta akimirka buvo stipri, 
kaip stiklinė šimtamečio vyno. O! iįgaį 
Benjaminas butų dėkojęs šiam vakarui ir 
pusnuogiam berniūkščiui, jei kipšiškos 
fantazijos pikta realybė nebūtų išjuokusi, 
sugėdinusi, net sušlykštinusi. Ancles kojos 
buvo purvinos ir kiuvinos.

Už jos pečių Kordušas ryškiai pamatė 
Suranto suodiną nosį, vario spalvos veidą 
ir peilį, įsmeigtą į žemę, lyg ir pagauto 
meilužio širdį. Jis krūptelėjo, staiga nusi-

FRAGMENTAS.
Ne amžinai žaliuoja rožės, 
Jas lenkia vėjas ir šalna. 
Kovoj tegimstas tikras grožis, 
Kovos didybė airižina.
Šliužai teslankioja prie žemes, 
Bailiai te užriša akis. •
O mes—pavėjuos jėgą šėmiam 
Ir musų nieks nesulaikys.

grįžo nuo moteriškės ir šaute nušovė at
gal.

—Ar man, Sapiegų giminaičiui, rūpin
tis karvėm, žiūrėti į kruviną kiaulę ir mu- 
žikės purvinas kojas,—balsu kalbėjo Kor
dušas, klimpdamas, griuvinėdamas,— 
chamai, banditai! Dar tą bobą ponia pa
vadinau? ! Br-r-r!

Po pusvalandžio Kordušas žiurėjo į du 
1 varinius liutus ir sunkiai alsavo...

(Iš "Kultūros.) J. Marcinkevičius.

Tikroji Filmus Scena. TRUMPOS ŽINUTĖS IŠ 
LIETUVOS.

Kapu o n a s Andriunas 
■ Francuzijoje sunkiose joji
mo lenktynėse laimėjo pir
mąją vietą. Tai jau antras 
kap. Andriuno toks laimėji
mas. Andriunas savo laimė
jimais labai išgarsino balto
jo žirgo šalies (Lietuvos) 
vardą Prancūzijos sporto 
sluoksniuose.

-------------------- 1 1 , 1

Šaulių sąjungos choras, 
'apie 100 dainininkų, sėk
mingai dalyvavo Latvijos 
ir Estijos dainų šventėse 
Rygoje ir Taline.

Valstybės Teatro dramos 
artistų grupė šią vasarą 

^daugely vietų vaidins jau
niesiems ūkininkams S. Lau
ciaus veikalą “Žydinti Že
mė.”

Parengia m i e j i darbšti 
traukAnių susisiekimui tarp 

'Lietuvos ir Lenkijos visiškai 
užbaigti. Birželio 22 d. iš 
Varšuvos į Kauną turėjo 
jau išeit pirmas traukinys.

Varšuvoje mirusio aušri
ninko poeto Ks. Vanagėlio- 
Sakalausko kūnas atvežtas į 

! Vilnių ir palaidotas Rasų 
'kapuose, kur yra daugelio 
j Lietuvos veikėjų amžinoji 
Talilsio' vieta. ’ ’ : '■ u
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Įvairios Žinios
Lenkijos Valstiečių 

Manifestacija.
Per Sekmines lenku vals

tiečiai, susibūrę po liaudi
ninkų žaliosiomis vėliavo
mis, minėjo visoie valstybė
je savo šventę. Manifestaci
jų metu dalyvavo žymieji 
liaudininkų veikėjai.

Manifestacijų butą ma-i-1 laikraščiai 
niu ir labai skaitlingų, v- • 
žiūrint administracijos da- FZLi.J 
rytų trukumų ir sunkumų, kalbama, TJri 1 n n Lnrl C1O1Q *_ • •

VOKIEČIAI ATMETĖ 
LENKŲ MEMORIALĄ.

Varšuva. — Lenkų politi
niuose sluoksniuose milži
nišką įspūdį padarė žinia, laivas. Ta proga Klaipėdos 
kad \ okietiios vyriausybė vokiečiai naciai organizuo- 
atmetė lenkų sąjungos me- tai pradėjo rinktis į uostą 
morialą. įteiktą vidaus rei- tą laivą pasitikti. Susirinko 

įkalu min. Frikui, dėl sun- apie 7,000 žmonių minia.

KLAIPĖDOJ VOKIEČIŲ NACIAI UŽ
MUŠĖ LIETUVĮ, 50 SUŽEISTA.

Riaušes tęsėsi dvi valandas.
Klaipėdos policija riauši
ninkų nestabdė. Vokiečiai 

daužė lietuvių langus.
Birželio 28 atplaukė į

Klaipėdos uostą Vokietijos

Liūdi Sesutės ir Dukrelės

j kaus lenkų mažumos gyve- 
in.'mo Vokietijoj. Kai kurie

-r-- i šią žinią prane- 
J}6’ šė ekstra leidiniais.

Politiniuose sluogsniuose 
„ - .... - -—-—..... kad artimiausio-

Pažymėtina. kad šiais me-,mjg dienomis reikia laukti 
tais liaudininkų įtaka išp’ė- j seime interpeliacijų. Kai ku
sta ir tose vietose, kur anks- .rie atstovai, esą, savo inter- 
čiau šios partijos veikimas < peliaciios? pasiūlys pritai- 
buvo nežymus. Pasirodė . Ryti vokiečių mažumai Len- 
gausių eisenų Varšuvos vai- kijoj savi'tarpiškumo' dės- 
vadijuje. Skaitlingiausias inių, reikalaudami iš vyriau- 
mitingas buvo šios vaivadi- Įsybės atitinkamu šiuo reika- 
jos Lovičų apskrities mies- s ]u parėdymų.
te, kuriame kalbėjo pirmi i Vokiečių tas memorialo 
įlinkas M. Ratajus. Kai ku- ‘atmetimas’ labai pasunkino 
rioše apskrityse, kaip pav.,<, ”
Bochnos, manifestantų vai- ypatingai 
stiečių skaičius pasiekė 35 ' ’ ■ 
tūkstančius.

Eisenų tvarka visur buvo 
pavyzdinga. Tik kai kuriose 
vietose tarp liaudininkų kal
bėtojų <r administracijos 
atstovų (šnipų) įvyko konf
liktų dėl kalbų aštrumo ir 
griežtumo. Valstybinės po
licijos būriai beveik neturė
jo daibo. Eisenas tvarkė 
liaudininkų ir jų “Wci” jau
nimo raitoji, pėstinė ir dvi-, 
ratininkų milicija.

Šiais metais labai gausiai PADAUŽOS NEKLIUDĖ, 
liaudininkų šventėj dalyva
vo miesto darbininkų — pe- 
pesų (socialdemokratų) de
legacijos, kurios buvo vals
tiečių džiaugsmingai priim
tos. Fąv., Pšemysliaus mies
te pepesų ir jų profsąjungų 
delegacija buvo iš 500 žmo
nių. Mitinguose kalbėjo 
liaudininkai ir pepesai, 
kviesdami sutampfinti ry-1 
šjus tarp darbininkų ir vals-' 
tiečių sąjūdžių kovojant už 
darbo žmonių išsivadavimą 
ir demokratiją.

Kai kuriose vietose ende-' 
kų ir fašistų 
nariai mėgino triukšmauti 
ir išardyti valstiečių eisenas,' 
bet tuojaus buvo sutrukdyti 
ir išsišokėliai milicijos ap
kulti.

Dabartinė lenkų liaudi
ninkų šventė parodė, kad 
partijos įtaka ir drausmin
gumas didėja ir auga. Šven-, 
tėj dalyvavo per 2 milionus 
valstiečių, nors kai kur val
džia nedave leidimu arba 
kai kur patys liaudininkai 

manifestacijas vė- 
laikui. Net valdi-

Čia vokiečiai naciai ir pra
dėjo riaušes, dainavo Vo
kietijos fašistų dainas ir 
sveikino Hitlerį.

Lietuvos saugumo polici
ja ėmė demonstrantus sklai- 
dyt, bet naciai vieton skirs
tytis puolė valstybinius po
licininkus. Klaipėdos mies
to policija, kurią valdo vo
kiečiai naciai, riaušininkų 
nekliudė.

Įdūkę hitlerininkai daužė 
žydų ir lietuvių įstaigų lan
gus ir apsiginklavę atakavo 
Lietuvos apsaugos policiją.

Riaušės gatvėse tęsėsi a- 
pie dvi valandas. 18 metų 
jaunuolis Gontautas* Klai- 

ninkų padėtį. Dešinioji opo-Įpėdos muitinės tarnautojo 
zicija per savo spaudą grie- sūnūs, užmuštas riaušėse.

Į Kitps žinios sako, kad lįe- 
Kai tuvių garlaivis “Perkū

nas” paleidęs vandens į de
monstrantus vokiečius iš 
ugniagesių vamzdžių.

Vokiečiai naciai išsiskirs- nužiūrima, 
tė tik tada, kaip 
apsaugos policija 
tus iššovė oran 
riaušininkus.

Žiūrint giliau 
atrodo, kad Klaipėdos na
ciai vartoja tokias pat prie 
mones, kokias vokiečiai na
ciai vartojo Čekoslovakijo
je. Matoma, vokiečiai nori

valdančios grupės žmonių, 
i min. Beko šali-

VOKIEČIAI ISPANIJOS 
KARE MOKINA SAVO 

KARIUS.
Paryžiuje gauta stenogra- 

finis generolo von Reich
enau paskaitos lakštas,kurią 
jis skaitė nacių vadams Ber
lyne. Reichenau yra vienas 
artimiau ių Hitlerio drau
gų-

Savo paskaitoje jis pain
formavo, kad vokiečių lėk
tuvai Ispanijos civiliniam 
kare pasirodė geriau negu 
kitų šalių lėktuvai. Bet Vo
kietijos lengvieji tankai ne
tinkami karo reikalams, tai 
Vokietija tuojaus pradėjo 
statyti sunkesnius tankus. 
Šimtai vokiečių aviatorių 
įgija pratimus aktualiam 
kare. Tie patys vokiečių 
aviatoriai Ispanijoje ilgai 
nelaikomi, jie tankiai pa
keičiami, kad vis didesnis 
karininkų skaičius įgytų tik
rojo karo patyrimą.

Sulyg gen. von Reichenau 
numatymo, karas Ispanijo
je gali tęstis da gana ilgai.

Woodburn family
Cincinnati mieste, Ohio valstijoj,- nežinomas piktadariš 
pagrobė iš namu ir nužudė mergaitę vardu Shirley Ann 
Woodburn, čia parodyti nubudę jos broliukas, sesutė ir 
motutė".

PAJIEŠKOJIMA1
Papeskau pusseserei PRANCIŠ

KOS K A LNAITYTĖS paeina iš Šim
kaičių kaimo, Šinikaičių valsčiaus, 
Raseinių apskričio; Girdėjau kad gy
vena Amerikoje, turiu svarbų reika
lą 5'alono a‘s ‘'au’ ti ii pati, arba 
kurie žinote kur ji gyvena, prašau pa- 
rašvt jos adresa, busiu dėkinga. (7) 

Rozalija Dubinskaitč-Vineikienė, 
2001 Gates avenue, Brooklyn, N. Y.

Stefanija Pnda’skaitč. paiieškau 
savo tėvelio JUOZO PODALSKIO iš 
Liotir’o išvažiavo i Ameri’ a iš Uk
mergės miesto. Tain pat iirš'nn dė
dės IGNACO ZAKAREVIČIAUS iš 
Ukmergės. Yra svarbus re kalas. Ku
rie žinote* anie ’ims, nrašau pranešti, 
bu '»> dideliai dėkinga

c ' fj -a Pnda’skatė

Vincas sunūs Adomo. .TOZeNAS, 
gimęs Gaišimų kaime, Linkuvos vai., 
' H’i’ ” :■ 1 -s i m lapkričio ]7
di^na* iki 1002 m gvvon'**? PhHacfel-| 
•'hip Pa Jam nrikla,,'-o dalis ’’o hro- ■ 
lio Juozo JozenO nnlikinin. Jei Vin- 

miros jo įpėdiniai prašomi atsi- 
,;°Dti i Lietuvos Gen. Kon-ulatų, 
Now Yoike.

Vincas, sūnūs Jonn. BANYS, taip
gi žinomas la;nn W’Hiam Banis, gi
nies Šudoniu kaime, Butrimonių vals. ‘ 
1°72 m. lan’ ričio 2 d Jam priklauso- 
dalis jo brolio Andriaus Banio pali-Į 
kimu. Vincas Banvs ar^a an’° P ži
nanti asmeny? prašomi atsiliepti į ; 
I i^tiivos G«n. Konsidata N°w Yorke. . 
Adresas: Consulate General of Lith-• 
uania, 16 West 75-th street, New 
York, N. Y.

APSIVEDIMAI.

štai protestuoja dėl lenkų 
mažumos Vokietijoj. I’ 
kurie net kviečia daugiau 
rūpintis Vokietijos lenkais, 
kurie, esą, gyvena Indijos 
parijasų gyvenimą, negu 
Čekoslovakijos lenkais; Ofi
cialioji spauda tepažymėjo 
patį atmetimo faktą, nieko 
nuo savęs nepridedama.

THOMASUI ŠI KARTĄ

Birželio 25, Norman Tho
mas, socialistų vadas vėl 
kalbėjo Newarke, Military 
Parke. Jo kalbos pasiklau
syti susirinko apie 4,000 
žmonių. Fašistinių valkatų 
šį kartą nebuvo, minia užsi
laikė ramiausiai ir prakal-

Dancigas—Sekantis 
Vokiečių Grobis.
Paryžius. — Hitleriui ne

pavykus užgrobti Čekoslo
vakiją, šiuo laiku Europoj 

( kad sekantis jo 
žygis bus atkreiptas prieš 
Dancigą.

Ir nacių užsimojimas Dan- 
cigUi atimti iš lenkų gali bū
ti įvykdytas artimoj ateity.

Lenkų-vokiečių santykiai 
paskutiniuoju laiku sparčiai 
blogėja. 1,000,000 vokiečių 
mažuma Lenkijoj atnaujino 
savo propagandą. Pereitą 

iššaukti Lietuvos konfliktą sąvaįtę Vokietijos propa- 
su Vokietija.

Lietuvos 
kelis kar- 
įspėdama

j tą įvykį,

TYRINĖS ANGLIJOS KA
RO IR LAIVYNO PA-

? bomis susirinkusieji idoma- SLAPČIŲ IŠDAVIMĄ.
I, __

VO.
Thomas savo kalboje kri

tikavo ir diktatorišką Jersey 
1 City majoro Hague nusista- 
. tymą. Prezidentas Roose- 
I veltas pereitą pėtnyčią kal- 

’• —t?’ bedamas per radio Hague 4 oreamzaeijų diktatori4kį elgėsj irgi bpa. 
rvin Irom antį . - 0 . c .° 4neigė. Trys savaites pirmiau 

kalbant Norman Thomasui 
Newarke buvo suorganizuo
ta fašistų gauja ir apmetė jį 
akmenimis, kiaušiniais, pur
vais. Daugelis tų padaužų 
dėvėjo Amerikos legijono 
kepures.

RUSU LAKŪNAI PER
SKRIDO 4 300 MYLIŲ 

BE SUSTOJIMO.
Du Sovietu lakūnai Vla

dimir Kokinaki ir A. Brian- 
dinski birželio 28 per radio

Anglijos karo ministerija 
paskyrė generolą Sir Ed
mund Ironside vadovaut 
karo teismui, kuris tyrinės 
kaip išeina viešumon Angli
jos priešorinių puolimų ap
saugos paslaptys. Teismo 
užduotis sužinot, iš kur kon- 
servatoris parlamento narys 
Sandys gavo žinių, kurios 
liečia grynai tik karo minis
terijos veiklą.

Sandys ir opozicija reika
lauja, kad parlamentas iš

trinktų specialę komisiją vy
riausybės veiklai tyrinėt. Jie 
tvirtina, kad Chamberlai- 
no noras sulaikyt bet kokią 
kritiką atkreiptą prieš vy
riausybę.

ARGENTINOS LIETU
VIAI VIENIJASI.

Argentinos lietuvių kolo
nija ligi šiol buvo menkiau
siai iš visų lietuvių kolonijų 
užsienyje organizuota. Di
desnių organizacijų joje 
nebuvo. Buvo kelios dešimt 
mažų draugijėlių. Tos drau-’ 
gijelės savo įstatuose buvo 
įsirašiusios kilnius tikslus, 
bet tikrumoje jos tarnavo 
arba labai siaurų būrelių, 
arba net atskirų asmenų 
reikalams.

Bet, jei tikėti savaitraš
čiui “Išvien,” tai šiandien 
jau esąs kitas vaizdas. Ke- 
liatas organizacijų pana
šiais tikslais susijungę, su
darydamos stipresnes, rim
tesnes draugijas. Pastebima 
noras tose draugijose pasi
imti savo darbui kokią vie
ną aprėžtą šaką ir nesikišti

atidėjo 
lesniam 
niai laikraščiai pripažįsta, 
kad manife-'fdcijos daugely pranešė, kad juodu iš Mask- 
vie’.u šiai- metais buvo vos į Vladivostoką perskri- 
skaitlingesiriės, negu nernai do apie 4,300 mylių per 24 
ar užpernai. “L. U.” valandas be sustojimo.

Čia Guli Jos Nudėtas Vyras.

Mrs. Patricia Ryan, 20 meta amžiaus moteris, nesenai ’nu
šovė New Yorke savo vyrą policmaną. Teismas ją išteisino. 
Dabar ji dažnai lanko savo vyro kapą ir puošia jį gėlėmis.

$30.000,000 NACIŲ PRO
PAGANDAI AMERIKOJE.

William E. Dodd, buvęs 
Suvienytų Valstijų ambasa
dorius Vokietijoje, birželio 
25 dieną paaiškino, kad jis 
konfidentaliai paaiškintas, 
kad nacių vyriausybė pa- 
skyrė$30,000,000 propagan
dai varyt Suvienvtor.e Vals
tijose. Ambasadorius Dodd 
taipgi pareiškė, kad ir'ke- 
liatas turtingų amerikiečių 
fašistinei propagandai A- 
merikoje yra aukavę stam.- 
bias’ pinigų tumas.

TĖMYT1NA TĖVAMŠT
Linksma ir puiki vieta vaikams.
Kurie ičai nori geros ir patogios 

vietos vaikams per va: arą ar ant 
rmnpo la k->. kreipkitės pas mane. 

Aš turiu vaikučiams užtektinai švie
žais pieno,c kiaušinių, sviesto, varž

ės. vištienas ir visokių daržovių. Ty
las oras, maudynės ir mergaitė vai-j 
kuč-ans pridabot, pa‘ogu- užlaiky-' 
mas. Kaina prieinama, netoli nuo 
Philadelnhijos ir Camd n, N. J. 
važ:uokit pasižiūrėt. . Pa-au galiu 
p a škint laišku. N. GAVĖNAS 

245 B ack Horse Pike,
Williamstown, N. .1.

At-

(8

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

gandus ministras Goebbels 
atlankė Dancigą ir čia jį vo
kiečiai pasitiko dideliu en
tuziazmu. Goebbels lankėsi 
Dancige tikslu nacių upui 
sustiprinti.

Francuzijdš7 santykiai su 
Lenkija yra taipgi atšalę. 
Lenkijos užsienio reikalų 
ministerį Becką franeuzai 
apibudina kaipo nesimpa
tingiausią visų valstybės vy- ___ t t
rų Europoj. Jei Hitleris pul- j kitas šakas. Bet, kas svar- 
tų Dancigą, tai reiškiama ' ’ 
abejonė, ar FrancUzija eitų 
pagalbon lenkams. O be 
franeuzų pagalbos Lenkija 
vokiečiiĮ neatrems.

Toki sumetimai ir duoda 
pagrindo nuožiūrai, kad se
kantis Hitlerio žygis gali 
būti atkreiptas prieš Danci
gą- _____

ŪKININKAI BUS BAU
DŽIAMI UŽ PIENO NE- 

PRISTATYMĄ.
Vieno franeuzų laikraščio 

korespondento pranešimu, 
jei Vokietijoje ūkininkas 
pateiks mažesnį kiekį pie
no, negu pagal gyvulių skai
čių galėtų, tai tuo atveju bu
siąs kaltinamas sauvališkai 
pardavęs pieną arba jį iš
gaišinęs. Ųž tokius nusikal
timus jis busiąs baudžiamas 
pagal Reicho įstatymus.

” ’ ’ ” nacinės teisės
“Rechtsspiegel” 

įstatymus tuoj į- 
Beje, jau nuo 

Vokietijoje ūki-

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 jalikų užlaikymą. 
Dėl platesnių informacijų klauskit:

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

Williamstown, N. J. '

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 YAUGA, 
Old Town Farm, Harvard, Mass. >

l’ajicškau drauges, laisvos minties,; 
pasiturinčios, be vaikų apsivedimui. 
Aš esu nevedęs, pažangus, turiu 5' 
akerius gražios žemės, Stuba 8 kam-' 
barių, gražioje vietoje ir darbą. Kuri 
mylėtų gražu ir lengvą gyvenimą, 
prašau atsišaukti ir su pirmu -laišku 
prisiėst savo na veikslą. (8)

G. M. Kanton
R. D. 3, Richfield Springs, N. Y. ;

Pajieškau gyvenimui draugės ne
ganesnes 50 metų ir nejaunesĮ^ės 40; 
aš esu 50 metu našlys, be vailjų; tunu 
farmą, treYi budinkai, žertiė netoli' 
miesto. Pageidauju kad moteris tu-.' 
retu apie 500 dolerių ar daugiau pri-i 
sidėti prie gyvenimo. (7)'

Joe. Balsis, Kt.'l Hart, Mich. ; • •
Jauna našlė jieško vaikino ar naš-i 

lio ansivedimui, nuo 27 lig 36 metų.' 
Atsišaukdami aprašykit apie uave 
plačiai. Adrįsuokit sekančiai: (7)

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

EXTRA. PARDAVIMAS.
Dėl savininko mirties, pigiai parsi-1 

duoda geroje vietoje įtaisytą laikro-, 
dininko biznis, kuris įdirbtas'’J metus.' 
Yra visi taisymo įrankiai su daugeliui 
medžiagas taisymui laikrodžių viso-' 
kiom rūšim. Dėl sąlygų kreiptis į- 
Prienų Barber Shop, A. Yench, (8) 

174 Roebling st,,. Brooklyn,-N. Y
, | ;

Jieškau darbo ant Farmos. '
Esu singelis, 47 metų, moku vis%į 

farmų darbų, galiu valdyt visokias 
mašinas ir traktorių. 20 metų tų dąr-

120 akerių Ūkis
Oceasa kountėj, 

miesto, geri budinkai _ _____ , ______  ____ r---_________ _______
Turime parduot už $1200; priežastis i reikalingas toks darbininkas, rašykit 
— vyras mirė. (n *' J
Reikia jnešt tik $700. (-) 1

MRS. OSBORN, J------- --------

Michigan, arti.
ir gera žemė. , bų dirbu ir tunu gerų patyrimų. Kam 

(Tikra verte $3,5110.) I šiuo adresu. Thomas Išgali (1) 
’ ‘,'7A0. . (-) 872 Winchester avė.,

HART, MICH. * New Haven, Conn.

biausia, draugijose paste
bima noras išsivaduoti iš į- 
takos tų žmonių ir grupių, 
kurios nesenai jas naudojo 
savo grynai asmeniškiems, 
daugiausia pasipelnijimo, 
tikslams.

CHICAGO, ILL.
Kun. M. X. Mockus dėkoja 

už aukas.
Senelių Prieglaudoje, Oak. 

Forest Institution, Ward 40, 
baigia savo vargingas die
nas pagarsėjęs laisvamany- 
bės skelbėjas kun. Mockus. 
To laisvos minties skelbėjo 
šelpimo fondas yra priežiū
roje Amerikos Laisvamaniui 
Etinės Kultūros draugijos 
pirmos kuopos, bet nuo ko
vo mėnesio į fondą jokių 
aukų neįplaukė. Tik geros i 
valios lietuviai aplankyda- j 
mi sergantį senelį, ypatiškai ' 
jį sušelpė. V. Yasud $2.00; 
po $1.00 davė—J. Kisielius, 
Elzbieta, geros chicagietės,' 
linksma chicagietė, užjau- , 
čiariti moteris,: Chicagos vy- j 
rų choras; nuo įvairių ypatų j 
—75c. Po 50c. —J šiaučius, I 
lietuvė, M-s Mikaris ir M-s ' 
Mikaris, A. Šilienė. Visiems j 
aukavusiems senelis Moc- ! 
kus taria nuoširdų ačiū. !

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

Vokiečių 
žurnalas 
siūlo tuos 
gyvendinti. 
1936 metų 
ninkame uždrausta patiems 
gaminti sviestą pardavimui 
atskiriems asmenims ir pre
kybininkams.
KAIZERIS NORI PERSI
KELTI ŠVEICARIJON.
Buvęs Vokietijos kaize- Taipgi prašo jo neužmiršt ir | 

ris, kuris iki šiol gyvena toliau. Tam pačiam Warde ! 
Olandijoj, užsimanė persi- yra ir daugiau žinomų lietu- I 
kelti Šveicarijon. Jo įgalio- vių — A. Lekavičius ir A. I 
tiniai tenai jau derasi jam ;Dambrauskas. 194 Warded

randasi Žalis. Kurie atsilan- I 
kote į Prieglaudą, prašomi į 
aplankyt ir paminėtus ligo- t 
nius, jiems suteiksite daug • 
malonumo.

Kun. Mockaus šelpimo j 
fondo komitetas:

Steponas Dambrauskas, j 
iždininkas, 56 E. 101-th st., | 

Antanas Jocius, sekreto- ' 
rius, 135 E. 114-th pl., Chi
cago, Ill. v : ■ į

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

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Monte Verita viešbutį As- 
konoj.

Kaune išleistas didysis 
lietuviškų knygų sistemati- 
nis katalogas (knygų sąra
šas). Kataloge sutrauktos 
visos rinkoje esančios kny
gos ir periodiniai leidiniai. 
Katalogas sudaro didžiulę 
1176 puslapių knygą. Kai
na 7 litai.' ’■ ' j

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

Už Chicagos “NAUJIENOS” metaips kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną namelį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUT, '
■Z j —

^NAU J IEŠMUS Z
1739 SO. riALSTED ST., / ' 'į CHICAGO, ILL.
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Dviejų Metų Peržvalga Amerikos Liet. Kongreso Veiklos.
AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO CENTRO KOMITETO 

RAPORTAS.

Skaitytas Centro Komiteto Na
riu ir Skyrių Delegatu Konfe
rencijoj, Birželio 25 dieną. 1938 
m.. Hotel Jermyn, Scranton. Pa.
Gerb. Delegatai:—

štai jau du metai kaip didžia
jam Cleveland© suvažiavime ta
po suorganizuotas Amerikos Lie
tuviu Kongresas Lietuvos De
mokratinei Tvarkai Atsteigti. 
Birželio 20—21 dienom. 1936 
metais, 364 delegatai nuo 80,- 
000 organizuotų Amerikos lie
tuvių uždėjo ant mus svarbias 
pareigas: stengtis sutraukti vi
sas pažangiąsias Amerikos lie
tuvių mases, visus demokrati
niai nusistačiusius lietuvius į- 
vykinimui Kongreso pasibrėžto 
darbo:

(a) Teikti Lietuvos žmonėms 
moralinę ir medžiaginę pagelbą 
jų kovoje dėl atsteigimo demo
kratines tvarkos Lietuvoje ir 
dėl savo būklės pagerinimo; ir

(b) Rūpintis bendrais Ameri
kos lietuvių kultūriniais reika
lais.
PRIE KOKIŲ SĄLYGŲ ĮVY
KO CLEVELANDO SUVA

ŽIAVIMAS.
Prieš dvejus metus, kada pa

žangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė rengėsi prie pirmo di
delio suvažiavimo, Lietuvoje jau 
devyneri metai viešpatavo ab
soliute tautininkų-fašistų dik
tatūra. Netik pati Lietuvos vy
riausybė nebuvo piliečių rink
ta, bet nuo 1926 metų nebebuvo 
Seimo.

Hitleriui įsigalėjus Vokieti
joj, užkinkytos gaujos nacių 
Klaipėdos krašte, kad atplėšti 
tą teritoriją nuo Lietuvos, už
kirsti jai vienatinį kelią į juras. 
Ant kiek tada gręsė pavojus 
Lietuvai iš nacių pusės parodo 
ir tas faktas, jog 79 naciai tapo 
sugauti suokalby prieš valstybę 
ir nuteisti įvairiem terminam 
kalėjimam

Prispausti nepakeliamos eko
nominės ir politinės priespau
dos, Lietuvos gyventojai, ypa
tingai Suvalkijos. valstiečiai 
pradėjo didelį bruzdėjimą gale 
1935 metų. Keli valstiečiai žuvo 
kovoje su Smetonos policija ir 
žvalgyba, šimtai tapo sugrusta 
į kalėjimus. Prasidėjo karo lau
ko teismai ir vienu sykiu de
šimts Suvalkijos valstiečių nu
teisti mirties; bausme. Tiesa, še
šiem jų vėliaus mirties bausmė 
pakeista amžinu kalėjimu, o ke
turi sušaudyti. Gegužės 23 die- 

i na, 1938 metais, Kaune Sunkių
jų Darbų Kalėjime sušaudyti: 
ALFONSAS PETRAUSKAS, 
KAZYS NARKEVIČIUS. BRO- 

.NIUS PRATASEVICIUS ir 
PETRAS ŠARKAUSKAS.

; Apie tą patį laiką Lietuvos vy
riausybė paskelbė Sušaukianti 
seimą, bet nominuoti ir rinkti 
delegatus Lietuvos piliečiai ne- 
'gayo teisės. ;Tiesa, jie galėjo 
^balsuoti už vieną ar kitą kandi- 
idatą, bet visi kandidatai buvo 
(paskirti apskričių, tarybų, ku
rios yra' tautininkų valdančio
sios partijos kontrolėj.
(KAIP CENTRO KOMITETAS 

REAGAVO Į TAI?
i ’ •į Tokiai situacijai esant, su- 

gryžę ią Clevelando suvažiavi
mo išrinktieji centro komiteto 
nariai ir pasiskirstę darbais šo
ji osi veikti.

kos lietuvių masėse skubintis 
pagelbon teriojamiem musų 
broliam ir sesėm Lietuvoj ir su
rasti budus kaip suteikti už lai
svę ir demokratiją kovojančiai 
Lietuvos liaudžiai materialę pa
gelbą.

Ant kiek mums pasisekė at
siekti tas pasibrėžimas, spręs
kite kad ir iš sekamo:

šiandien 29-niose Amerikos 
lietuvių kolonijose jau gyvuoja 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyriai, kurie visuose atvejuose, 
kuoširdingiausiai kooperuoja su 
centru, šiandien jau drąsiai ga
lime sakyti, jog po Amerikos 
Lietuvių Kongreso vėliava esa
me sutraukę virš šimto tūks
tančių organizuotų Amerikos 
lietuvių. Žinoma, mes jokiu bil
du dar neesame patenkinti ir 
nemanome imti atostogas iki 

1 Amerikos Lietuvių Kongrese 
nebus pusė miliono narių!

Po didžiausių pastangų, pa
galios, mums pasisekė surasti 
būdas kaip pagelbėti Lietuvos 
liaudžiai ir materialiai. Nors 
centro komitetas nevarė vajaus 
už aukas, tačiaus Skyriai, pa
žangiųjų lietuvių organizacijos 
ir net pavieniai žmonės siuntė 
pinigus ir reikalavo perduoti 
juos į Lietuvą pagelbai politi
nių kalinių ir jų šeimynų; gel 
bėjimui nekaltai teisiamiem pa
sisamdyti advokatą ir tt.

Sąryšy su tuo dar štai ką no
rime paaiškinti Konferencijos 
delegatam:' Įsivaizduokite, kad 
jus turite atliekamų pinigų ir 
norite pasiųsti geram savo 
draugui į Lietuvą pažymėdami, 
jog tai jūsų auka Lietuvos liau
džiai jos kovoj už atsteigimą 
demokratinės tvarkos, už page
rinimą valstiečių ir darbininkų 
būklės. Kas tada, manote, atsi
tiktų ? Smetonos žvalgyba pa
imtų jūsų laišką, iš jo sužinotų, 
jog tas žmogus, kuriam jus pa
siuntėt pinigus, yra neištikimas 
diktatūrai ir kaip bematai jis 
atsidurtų Sunkiųjų Darbų Ka
lėjime mažiausiai dvidešimčiai 
metų.

Tačiaus mes jau turime sau
gią priemonę kaip susisiekti su 
Lietuvos žmonėm, su valstie
čiais ir darbininkais, su demo
kratijos šalininkais, šiandien 
mums linksma raportuoti, jog 
jūsų aukos, skirtos Lietuvos 
reikalams, jau pasiekė savo tik
slą. Ir sąryšy su tuo norime sto
rai užakcentuoti vieną faktą, 
kad dėka jūsų aukom, visa eilė 
Suvalkijos valstiečių laimėjo 
bylą apeliaciniame teisme, dėl
to. kad jus suteikėte jiem gali
mybę pasisamdyti gerus gynė
ju?-' Į. , j

Gaila, kad' šiandien negalime 
jum smulkmeniškai raportuoti, 
kiek'pinigų pasiuntėm, kam ir 
kada. To priežastį jus visi gerai 
suprantate. Tačiau turime viltį, 
kad netolimoj ateityj musų su
sisiekimas su Lietuvos pažan
giąja visuomene pasidarys dar 
geresnis, kada ten pilnai susior-' 
ganjzuos Demokratinis Fron-' 
tas,'apie kurį jau esate skaitę! 
pažangiojoj musų spaudoje. >

Trečias faktas, kuris įrodo' 
musų veikimo vaisius, yra dide-! 
lis susirūpinimas Lietuvos val
džios. Juk atsimenate, kad po 
dešimties metų absoliutės dikta
tūros jau ir seimas sušauktas. 
Tiesą, jis tėra tik seimo karika
tūra, bet vic tiek daugiau negu 
tautininkai davė Lietuvai per 
pirmus dešimts metų savo vieš-

KAIP Į TAI ATSINEŠĖ KO
LONIJOS?

čiom laisvės Lietuvos politiniam 
kaliniam.

Tad ir šis darbas dar neatlik
tas.

Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

==^==== M. MIGHELSONIENĖ. =======^

Visom Amerikos lietuvių or
ganizacijom, kurios ir nedaly
vavo Clevelando suvažiavime, 
išsiuntinėjome pakvietimus pri
sidėti prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso. Atsišąukjm,us at? 
spausdino visi pažangieji Ame
rikos lietuvių laikraščiai.

Patys siuntėm ir kitus ragi
nom . siųsti protestu:? Lietuvos 
tautininkų valdžiai prieš šau+ 
dymą nekaltų valstiečių ;" reika
lavome paliuosuoti nekaltai nu
teistus JSuvalkijos valstiečius ir 
darbininkus.

Didžiausiu musų rūpesčiu ta
da buvo: kaip išvystyti senti
mentą kuoplačiausiose Ameri-

patavimo. Paskui, Lietuvos val
džios susirūpinimas, amerikie
čiais lietuviais ir siuntimas pas 
mus įvairių misionierių, ypatin
gai seimo' atstovų Gilvydžio ir 
Kviklio, neva po priedanga 
sportininkų.

Mes Amerikos lietuviam tin
kamai išaiškinom Lietuvos val
džios“ atstovų atsilankymo tiks
lą išleisdami 45,000 lapelių: 
“Sportas ar Politika?” ir 
straipsniais pažangiojoj savo 
spaudoj. Dėka to, Smetonos pa
siuntiniai turėjo grįžti atgal nu
sivylę, nepasisekė jiem suagi
tuoti Amerikos lietuvius dikta
tūros garbininmui.

Reikia sakyti, jog tarpe Cen
tro Komiteto ir kolonijų Skyrių 
buvo kuogeriausia kooperacija.

Dešimtyje didesnių ir mažes
nių kolonijų yra įvykę šimtai 
mitingų ir konferencijų. Tūks
tančiai lietuvių supažindinta 
su Amerikos Lietuvių Kongreso 
programa.

Kur buvo galima, Centro Ko
mitetas gelbėjo kolonijom pa
siųsdamas kalbėtojus. Centro 
Komiteto narys Dr. A. Montvi- 
das atlankė visą eilę kolonijų, 
pradedant Pittsburghu ir bai
giant New Jersey valstija; da
lyvavo keliose Skyrių konferen
cijose ir pasakė eilę prakalbų.

Centro Komitetui paraginus 
visose kolonijose tapo surengti 
pasekmingi Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo mitingai 
1937-38 metais. Kur buvo rei
kalaujama, patys Centro Komi
teto nariai, kaip tai: Dr. Mont- 
vidas, Jonikas, Abekas, Dr. Gri
gaitis, panelė Mikužiutė važia
vo į kolonijas ir sakė prakalbas 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo mitinguose. Dėka pasi
darbavimui Centro Komiteto ir 
nuoširdžiam kooperavimui Sky
rių, šiandien drąsiai galime sa
kyti, jog kaip kiekviename 
svarbesniame Lietuvos valsty
bės klausime, taip metiniuose 
minėjimuose Lietuvos nepri
klausomybės pažangieji Ameri
kos lietuviai kalba per Ameri
kos Lietuvių Kongresą.

Sąrišy su dvidešimtom su
kaktuvėm Lietuvos nepriklau
somybės, Centro Komitetas iš
leido knygelę: “Lietuvos Nepri
klausomybę Minint.” Jos auto
rius, Centro Komiteto narys Dr. 
Montvidas, trumpais bruožais 
apibudina nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos tvėrimosi 
istoriją, fašistinį perversmą 
1926 metais ir nesumušamais 
faktais įrodo, jog užtikrinimui 
Lietuvai nepriklausomybės tėra 
tik vienintelis būdas — Demo
kratija.

šios knygelės atspausdinome 
tik 5,000 egzempliorių ir jau 
daugiau pusės yra išplatinta. Ji 
parsiduoda tik už 10 centų ko
pija ir mes raginame Skyrių 
delegatus pasiimti jų tiek, kiek 
yra numatoma išplatinti koloni
jose, kuriose dar ji nėra pa
skleista.

VAJUS UŽ AMNESTIJĄ 
LIETUVOS POLITINIAM 

KALINIAM.
1937 metais, pažangioji Lie-

Mes patys siuntėme protes
tus ir raginom Skyrius siųsti, 

i kada dabartinė Lietuvos vyriau- 
1 sybė pereitų metų pabaigoje 
užsimojo .pagaminti Lietuvai 
naują konstituciją. Mes mano
me, išpildėme valią visų pažan
giųjų Amerikos lietuvių pa- 
•eikšdami Lietuvos vyriausybei 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
vardu, jog nepripažystame da
bartinės vyriausybės teisėta 
Lietuvos valdžia nei jos paga
mintą konstituciją, -bet reika
laujame atsteigimo tikrosios 
Lietuvos konstitucijos, priim
tos Steigiamajam Seime.

NEATLIKTI MUSŲ DARBAI 
IR NAUJOS SĄLYGOS.

Nenorėdami, draugai ir drau
gės delegatai, kad šį mus ra
portą priimtumet kaipo Centro 
Komiteto pasigyrimą nuveik
tais darbais, šioje konferenci
joje mes tikimės išgirsti ir esa
me pasiryžę priimti geroką 
kiekį draugiškos savikritikos.

Apie kaikuriuos neatliktus 
darbus, kurie buvo mums pa
vesti Clevelando suvažiavimo, 
paminėsime patys.

Antrasis musų veikimo punk
tas, priimtas Clevelando suva
žiavime, skamba:

“Rūpintis bendrais Amerikos 
lietuvių kultūriniais reikalais.”

Tiesa, rūpintis rūpinomės, 
bet ikišiol tame reikale, galima 
sakyti, nieko nenuveikėm. šis 
musų veikimo programo punk
tas tokis trumpas—tik šeši žod
žiai,—o veikimui dirva tokia 
plati, jog mes dar nepasitikėjo
me savo spėkom nei pradėti 
darbo.

Centro Komiteto posėdžiuose 
ir komisijų susirinkimuose 
svarstėme įvairiausius planus 
ir pasiūlymus. Veikiausiai ir 
šioje konferencijoj tuo klausi
mu bus apie tai kalbėta ir gal 
kas nutarta. Yra numatoma ga
limybė, gal netolimoj ateityj, 
įsteigti Amerikos Lietuvių Kul 
turinį Centrą. Chicago, kaipo 
didžiausia Amerikos lietuvių 
kolonija, yra siūloma tokiu cen
tru. Jame galėtų būti užlaikomi 
netik dabar išeinanti lietuviški 
laikraščiai, knygos ir periodi
niai leidiniai, kaip Lietuvoj taip 
ir užsienyj, bet renkama musų 
senoji literatūra ir kultūriniai. 
Jau turime pasiūlymų iš geros 
valios asmenų, kad jei bus įstei
gtas tokis centras, jie mums 
pavestų visai be atlyginimo sa
vo privačias bibliotekas. O rei
kia sakyti, jog Amerikoj ran-

tuvos liaudis išleido peticijas dasi nemaža tokių apšvietos ir 
reikalaujant Lietuvps;iyyrjau\v- kultūros mylėtojų, kurie per 
bes perleisti Amnestijos Įstafy- dešimtmečius dėjo knygą prie! 
mą nuteistiem už politinį veiki- knygos ir su mielu noru pado-! 
mą Lietuvoje. Po tąja peticija vanotų savo ilgų metų triūsą vi-
Lietuvoje pasirašė virš 30,000 suomenės naudai.
piliečių, jų tarpe buvusieji Res-;' Yra taipgi sumanymas, ku- 
publikos prezidentai Kazys Gri- ris, gaila sakyti, sumanymu dar 
nius ir Aleksas Stulginskas,; ir pasilieka, raginti Skyrius, ir 
profesorius V. čepinskas ir dau-1 kur reikia pagelbėti, steigti ko-

Pagalios prieisime prie vėles
nių įvykių Lietuvoje ir kodėl 
Centro Komitetas matė reikalą 
šaukti šią konferenciją.

Jau visiem žinoma, kad vidu
ryj kovo mėnesio, šių metų, 
Lenkijos ultimatumas Lietuvai 
sukrėtė visą Europą. Mažai rei
kėjo, kad butų kilęs kitas pa
saulinis karas, nes dabartinis 
valstybių susigrupavimas ir 
įvairios sutartys neabejotinai 
įveltų visą eilę valstybių į karą 
nežiūrint kurioj valstybėj jis 
prasidėtų.

Išgirdę apie Lenkijos pasikė
sinimą ant Lietuvos nepriklau
somybės, Centro Komitetas nė- 
tik pasiuntė protestą lenkų val
džiai, bet kreipėsi į Jungtinių 
Valstijų vyriausybę prašyda
mas panaudoti savo įtaką su- 
draudimui lenkų imperialistinių 
plėšikiškų žygių.

Prieš mus stojo nauja prob
lema, kuri Clevelando suvažia
vimo laiku nebuvo taip ryški, 
tai gynimas Lietuvos neprik
lausomybės. Tuo klausimu mes 
numatome galimybę praplėsti 
musų programą ir įtraukti dar 
didesnes Amerikos lietuvių ma
ses į darbą. Dėlto jus, draugai 
delegatai, šios dienos konferen
cijos dienotvarkyj matysite du 
nauju punktu, kurie, su lyg Cle
velando suvažiavimo tarimais, 
nepareina į musų programą, o 
tai:

Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas, ir

Šaukimas Visuotino Ameri
kos Lietuviu Seimo.

Centro Komiteto pageidavi
mas yra, ir mes pilnai esame į- 
sitikinę, jog jis išsipildys, kad 
Skyrių atstovai šioj konferenci
joj rūpestingai apkalbėtų iškel
tus klapsimus; padarytų planus 
dar platesniam veikimui atei
tyje.

Musų visų pageidavimu yra 
matyti Lietuvą laisva, demokra
tiniai besitvarkančia valstybe.

Musų visų pasiryžimas yra 
visom išgalėm ginti ją nuo iš
laukinių priešų.

Musų visų pageidavimas yra 
dirbti visom išgalėm, kad su
mobilizuoti visus laisvės ir de
mokratijos šalininkus Ameri
kos lietuvius į vieną galingą 
spėką po Amerikos Lietuvių 
Kongreso vėliava.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Ųentro Komitetas:

Pirmin inkas R. Šniukas, 
Sekretorius L. Jonikas. 
Nariai: Dr. P. Grigaitis,

Dr. A. Montvidas,
J. K. šarkiunas, F. Abekas.

-------- -- ------
Baisi Perkūnija 

Lenkijoj.
17 žmonių užmušta, 100 su
žeista ir 60 namų sudeginta.

Iš Varšuvos pranešama,

NEPAPRASTOS SU
TUOKTUVĖS.

Arba kaip Šušnigas pasiun
tė iš kalėjimo ‘1,000 buč

kių” savo nuotakai.
Skaitytojai bus jau girdė

ję šušnigo pavardę. Jis bu
vo Austrijos ministeris pir
mininkas. Kai Hitleris an
dai prijungė Austriją prie 
Vokietijos, tai buvusi šuš
nigo valdžia Austrijoj bu
vo panaikinta, o pats šušni
gas buvo areštuotas ir iš
vežtas Į Hitlerio kalėjimą 
Vokietijoj. Austrijos sosti
nėje, Vienoje, pasiliko šuš
nigo mylimoji našlė, kuni
gaikštienė Vera von Baben- 
hausen. Šiomis dienomis i- 
vyko judviejų sutuoktuvės, 
bet jis pats negalėjo jose 
dalyvauti, ir jo nuotaka vi
sai nežino, kur jis randasi. 
Žinoma tik tiek, kad jis sėdi 
kažin kur uždarytas kalėji- 
man Vokietijoj. Nors jis pa
rašo jai laiškų ir per laiškus 
suruošė šitas nepaprastas 
vestuves, tačiau savo adreso 
laiškuose negali paduoti.

Taigi pasiklausykit, ką 
apie tas sutuoktuves rašo 
Londono “News Chronicle” 
korespondentas:

Vestuvių ceremonijos į- 
vyko dominikonų koplyčioj, 
Vienoje. Jose dalyvavo šuš
nigo tėvas, generolas-majo- 
ras fon šušnigas. Jauniki 
pavadavo jo brolis d r. Ar
turas fon šušnigas, o liudi
ninku iš jaunikio pusės bu
vo bažnyčios zakristijonas.

Pasibaigus ceremonijoms, 
nuotakai buvo įteiktas jos 
vyro laiškas, kuriame buvo 
parašyta: “Nuo dabar mes 
esame vyras ir žmona. Aš 
labai džiaugiuosi ir esu lai
mingas. Tūkstantis bučkių. 
—Kurtas.”

(Kurtas, tai pirmutinis 
šušnigo vardas.—Red.)'

Vieninteliai vestuvių sve
čiai buvo tarnaitės, kurios 
kartu su šušnigu gyveno 
Belvederio pilyje, kai jis da 
buvo Austrijos kancleriu.

Kunigaikštienė Vera per 
tas ceremonijas buvo apsi
rengusi mėlyna šlėbe, dėvė
jo tamsiai mėlyną skrybė
laitę ir veidą buvo uždengu
si mažu šydeliu. Rankose ji

laikė geltonų rožių bukietą, 
kurį jai prisiuntė jaunikis.

šušnigienė yra viena iš 
populiariškiausių Vienoje 
moterų. Kartą jau ji buvo 
ištekėjusi. Jos pirmąsias ve
stuves 1937 m. gruodžio 16 
dieną Vatikanas panaikino.

šušnigas taip pat buvo 
vedęs. Jo pirmoji žmona žu
vo automobiliaus katastro
foj 1935 metais, šušnigas 
turi ir sūnų.

(Vėliausios žinios sako, 
kad šušnigas nėra išvežtas 
Vokietijon, bet esąs laiko
mas nacių nelaisvėje kaž
kur. Vienoje. Jie jį tenai tar
dą ir da nesą susitarę, ką su 
juo daryt: kelti jam išda
vystės bylą, ar paleisti lais
vėn.—Red.)

KALDUNAI.
2 svarai riebios maltos 

jautienos.
2 dideli svogūnai smul

kiai supiaustyti ir ant svies 
to paspirginti.

.3 šaukštai buljono.
4 puodukai miltų.
2 kiaušiniai.
1 šaukštas sviesto.
Di uskos ir pipirų.
Prie mėsos pridėkit pa

spirgintus svogūnus, bulio- 
ną, druską ir pipirus, ir vis
ką gerai sumaišykit. Dabar 
atskirai iš miltų, kiaušinių 
ir vandens padarykite teš
lą; plonai ją iškočiokit ir 
stiklu supiaustykit į ritinė
lius. Į kiekvieną ritinėlį įdė
kit padarę iš mėsos apvalų 
kukulaitį ir stipriai kraštus 
užraitykit. Tuomet suleis- 
kit kaldunus į verdantį van
denį. Kaip išplauks ant vir
šaus, tai bus gatavi.

Duodant į stalą reikia už
pilti ištirpintu sviestu, į ku
rį galima įmaišyti labai 
smulkiai sukapotu petruš- 
kų._____________ '
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

11 UI etų Šeimininkė ir Žmona.

gelis kitų musų tautos veikėjų, lonijose skaityklas, kultūros, kad 29 birželio Lenkijoje 
ir kovotojų už Lietuvos nepri-Į meno ratelius įr tt. 'siautusi baisiausia perkuni-
klausomybę. Tai vienas iš nenuveiktų dar- ja, kokia tenai yra kada

Centro Komitetas ir šiame bu. nors buvusi. Vieną dieną
atvėjuje šoko pagelbon musų Kitas, tai pasiuntimas dele- perkūnas nutrenkė 17 žmo- 
broliams Lietuvoje. Pereitą gacijos į Lietuvą susipažinimui nių. Be to, 100 žmonių buvb 
žiemą mes išleidome 8,000 Am-. ru esama padėtim politinių ka- pritrenkta ir sužeista. Dau- 
nestijos Peticijų ir paskleidę linių. Clevelando suvažiavimas giausia nuo audros nu- 
jas visose Amerikos lietuvių šiuo klausimu priimtoj rezoliu- kentėjusi Lietuvos Brasta 
kolonijose surinkome apie 20,- cijoj sako: ' (Brzesc), Rovna ir Liubli-
000 amerikiečių lietuvių para- “2) Pasiųsti, jei bUs galima, nas. Šituose trijuose mies- 
šų. Parašų gavome iš 98 Ameri- bent du atstovu patirti Lietu* tuose tą dieną perkūnas su
kos lietuvių kolonijų, Francuzi- vos politinių kalinių padėtį ir degino 60 namų.
jos ir Kanados.

Centro Komiteto pasiųsta be
surasti budus jų ir jų šeimynų 
šelpimui. Bet pirma vykdant

legacija: panelė Mikužiutė, iš 
Chicagos; J. ir Ed. Baltrušai
čiai, iš Pittsburgho^ir J. Oman, 
iš Brooklyno, vasario' 14 diepą, 
1938 m., nuvežė peticijas su pa
rašais ir įteikė Lietuvos njiiiis- 
teriui p. Žadeikių! Washi.ngf.o- 
ne. Ponas žadeikis priėmęs mus 
delegaciją davė žųdį, jog apie 
musų reikalavimą informuos 
savo atstovaujamą vyriausybę. 
Mes ir tuom dar nepasitenkį- 
nom, bet patys nuo savęs, kalj- 
legrama, pasiuntėm memoran
dumą Lietuvos vyriausybei ir 
Lietuvos spauęjAi, pažymėdami 
peticijos tekstą ir, skkičįų para
šų po peticijom, reikalaujan-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY-
tą tarimą, leisti kolonijų drau 
gijų komitetams ir konferenci
joms pasisakyti savo norus tuo 
klausimu.”

Atsiklausus kolonijų Skyrių ' 
pasirodę, jog arti pusės randasi 
nepritariančių tam darbui, tad 
Centrot Komitetas ir nesiskubi-Į 
no vykdyti. Pagalios šių metų 
pavasarį musų, buvęs pirminin
kas, velionis Julius Mickevičius, | 
planavo aplankyti Lietuvą savo 
reikalais ir jau buvome susita | 
rę įgalioti jį atlikti mums pa
vertą darbą. Bet begailestingo-1 
ji mirtis išplėšė iš mus tarpo j 
nenuilstantį veikėją ir nuoširdų 
laisvės ir demokratijos kareivį.

LĖTOJŲ DRAUGIJA
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS.
A. Bilvinskas -- pirmininkas, 

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

90S l’ri-m-otl St. Waukegan. Ui
Suzana Gabris—nutarimų lašt.

730 McAlister avė., Waukegan, Ill 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

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

720 — 81h St., Waukegan, III.
Glnbčiai- 

J. Petraitis. D. Lauraitis.
Knygiai:

D. Lauraitis, K. Ambrazunas.
Maršalkos:

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

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

štai, 11 metų amžiaus Eunice kloja stalą savo vyrui. Viršu
tinėj paveikslėlio daly ji lopo drapanas savo vyrui. Apačio
je parodytas ir judviejų namelis girioje. Motina atidavė' ją 
už vyro, nes perdaug turinti vaikų ir negalir išmaitinti.
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SUDEGI

Birželio 
Šiaulių apsi 
Kvietkausk 
me buvo i 
Nuostolių p 
15,000 litų, 
tis spėjam 
mas. Nan 
6,000 litų si 
tyvo prekės 
mai.

UŽMUŠĖ
Birželio 

kaime, Joni: 
Kaniušas i: 
besimušdam 
lojo Antaną 
ris spėjo dai 
brolį j kiem:
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

>ukietą, 
nikis, 
ena iš 
/ienoje 
ji buvo 
iias Ve
lžio 16 
laikino.

buvo 
ona žu- 
itastro- 
ušnigas

> sako, 
švežtas 
s laiko- 
; kaž- 
nai tar- 
i, ką su 
i išda- 
sti lais-

Vėliausios Žinios 
iš Lietuvos.

Pavasarininkų kongrese 
dalyvauja apie 40,000 

asmenų.
Kaunas, birželio 27 pra

sidėjo pavasarininkų kon
gresas, kuriame iš visos Lie

• tuvos dalyvauja apie 40,000 
asmenų. Programoje yra 
sporto, chorų ir tautiškų šo
kių varžybos. Birželio 28 
vysk. Matulionis atlaikė iš
kilmingas pamaldas, o po 
pietų kongresas valstybės 
aikštyne iškilmingai atida
rytas. (Na, o Amerikos kuni
gai rėkauja, kad poterius 
tautininkai varžo.—Z.)

m altos

smul-
; svies-

Pasikeista ratifikacijos do
kumentais su Lenkais.

Kaunas, birželio 28 dieną 
pasikeista geležinkelių su
tarčių ratifikacijos doku
mentais, o birželio 27 dieną 
Varšuvoje pasikeista lietu
vių-lenkų pašto-telefono ir 
telegrafo sutarčių ratifika
cijos dokumentais.

LENKU TAUTININKAI 
UŽDRAUDĖ LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMĄ.
Birželio 26 ir 27 dienomis, 

Vilniuje turėjo įvykti pir
masis šio, krašto lietuvių at
stovų suvažiavimas, kuria
me turėjo būti aptarti šio 
krašto lietuvių visuomenės 
tautiniai, kultūriniai ir eko
nominiai reikalai. Suvažia
vimo atsakingas asmuo tu
rėjo būti kun. K. Čibiras.

Suvažiavimo reikalu pra
šymas buvo įteiktas Vil
niaus Miesto Storastijai bir
želio 4 dieną. Prašymą pasi
rašė kun. K. Čibiras, dir. M. 
šikšnys, inž. M. Kraužlys, 
red. A. Burokas 
Latvys.

Birželio 15 d. 
mo organizatorių 
nuvykus Vilniaus Miesto 
Storastijos įstaigon, tenai 
jiems žodžiu buvo pranešta, 
kad Storastos sprendimu su
važiavimas neleidžiama.

ir red. J.

suvažiavi-
atstovams

KELEIVIS, SO. BOSTON

PENNSYLVANUOS POLITIKIERIAI.

Štai buvusio Vokietijos kaizerio anūkas Liudvikas Ferdi
nandas Hohenzollernas, ir jo jauna žmona didžioji kuni
gaikštytė Kyra, kurios tėvas pretenduoja į nesamą Rusi
jos sostą. Nesenai susituokę, šitie jauni dykaduoniai dabar 
keliauja aplink pasaulį, šiomis dienomis jie buvo ir Ame
rikon užsukę, pas prezidentą Rooseveltą atsilankę.

I MŪRININKAI PAREIKA
LAVO 2 LITU UŽ DAR

BO VALANDA.
Kauno mūrininkai, dir

bantieji prie universiteto 
klinikų statybos darbų mu- 

[ i ininkai, paprašė darbdavio 
1 —rangovo pakelti atlygini
mą 50 et. už darbo valandą. 
Ligšiol jiems buvo mokama 
po 1 litą 50 centų. Rango
vas nesutiko 'darbininkų 
prašymo patenkinti, todėl 
apie 30 mūrininkų nustojo 
dirbę.

Panašius prašymus darb
daviams pareiškė ir dauge
lio kitų Kauno statybų mū
rininkai, bet ir jų prašymai 

! nebuvo patenkinti. Tų sta
tybų mūrininkai taip pat nu
traukė darbą.

Kaip Valkata Nužudė Ūkininkę.

:it pa- 
bulio- 
ir vis- 
Dabar 
lušinių 
te teš- 
okit ir 
ritinė
li} įdė- 
ipvalų 
iraštus 
suleis- 
:į vau
lt vir-

Pusantrų metų kalėti už ra
dio klausimą.

Lyda, birželio 28. Lenkų 
uždarytosios kultūrinės Vil
niaus krašto lietuvių Ryto 
Draugijos vedėjas, už Kau
no radio klausymą, lenkų 
nuteistas pusantrų metų ka
lėti.

:ia už- 
į ku- 
labai 
elruš-

' U RIGS

Pagerbti Amerikos lietuviai 
žurnalistai.

Kaunas, birželio 
Tautinės Kultūros 
pagandos Įstaigos 
profesorius I. Tamošaitis su
ruošė priešpiečius Amerikos 
lietuviams žurnalistams pa
gerbti. Priešpiečių metu 
draugiškoje nuotaikoje pa
liesti ir artimesnio bendra
darbiavimo klausimai.

24 d. 
ir Pro

ved ėjas

(2) Žy- 
Korck- 

lės pai
ls, 
... 15c.

Amerikos lietuviu pasirody-

jstaty- 
s ir at
kalbose, 
n ta
... 25c.

Kaunas, birželio 28 die
ną. Šiomis dienomis “Pir
myn” choras koncertavo 
Kauno radijofone. Birželio 
25 ir 26 d. jaunalietuvių 
dienos šventėje, Šiauliuose, 
“Pirmyn” choro koncertai 
susilaukė didelio pasiseki
mo. Be to, Teatro Stadijone 
Kaune Amerikos lietuviai 
suvaidino Bartkevičiūtės 
“Amerikiečiai Lietuvoje.”

IŠ LIETUVIŲ AMATNIN- 
KŲ GYVENIMO.

Birželio mėnesio 11 dieną 
Vilniaus lietuviai amatnin- 
kai parašė ir nusiuntė Len
kijos premjerui gen. Slavoi- 
Skladkovskiui memorialą, 
kuriame prašė paveikti ad
ministracijos įstaigas, kad 
vėl leistų veikti uždarytoms 
lietuvių įstaigoms ir draugi
joms.

Šio mėnesio 12 d. musų 
amatninkai buvo surengę 
išvyką į Trakus. Ten nuvy
kę ežero saloje prie Kęstu
čio pilies pažaidė tautiškų 
žaismų ir padainavo lietu
viškų dainų.

VALDŽIA UŽDARĖ 
“JAUNIMO DIENAS.” 
Vilniaus gyventojas An

tanas Panavas, birželio 2 d. 
gavęs Vilniaus Miesto Sto
rastijos uždraudimą leisti 
jaunimui skirtą laikraštį 
“Jaunimo Dienos,” birže
lio 16 dieną vėl įteikė Mies
to Storastijai deklaraciją, 
kad jis norįs leisti jaunimui 
skirtą lietuvių kalba laik
raštį “Vagos.”

NAUMIESTIS NORI BUT 
APSKRITIES MIESTU.
Dabar vadinamo Kudir

kos Naumiesčio apylinkių 
gyventojai kreipėsi i atitin
kamas įstaigas prašydami 
Kudirkos Naumiestį pada
ryti apskrities miestu Šakių 
sąskaiton. (Rusų laikais jis 
ir buvo apskrities miestu.) 
Šakiai turėtų virsti papras
tu provincijos miesteliu.

PASIKORĖ DĖL SKUR
DO.

Birželio 1 d. Budrių kai
line, Šiaulėnų vai. savo dar-

H
J

I

jšu- 
įio- 
I j* 
liti.

LAIDOTUVĖS VIETON 
PRIM1NICIJOS BETY

GALOJE.
Betygala šiomis dienomis 

pergyveno tikrai įspūdingą

PALINDO PO TRAU
KINIU.

Leitmargiai, Pilviškių vai. 
Prieš pat Alksnėnų geležin
kelio stotį, birželio 2 d. pa
lindo po ateinančiu iš Kau
no traukiniu Fricas Šeferis 
iš Obšrutų kaimo ir buvo 
mirtinai į dalis suvažinėtas. 
Ties’ nusižudymo vieta eg
laitėse prie geležinkelio bu
vo rastas tuščias išgertas 
degtinės buteliukas, virvė ir 
nusižudžiusiojo lazda, iš ko 
matyt, kad jis buvo tam rei
kalui atatinkamai pasiruo
šęs. Savižudis buvo jaunas 
žmogus.

LENKAI NEĮLEIDŽIA 
įvykį. Senu papratimu, jau- LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ, 
ni kunigai, baigę mokslus ir > Vilniaus lietuvių net re- 
gavę “įšventinimą,” pirmą- dakcijose iki šiol negauna 
sias iškilmingas mišias lai- ’ laikraščių iš nepriklauso- 
ko savo gimtojoje parapijų- mos Lietuvos. Laikraščiai iš 
je. Tos mišios ir iškilmės Kauno siunčiami, tačiau jie 
vadinasi jaunojo kunigo nežinia kur dingsta. (Nege- 
primicija. Šiemet baigė riau yra ir nepriklausomoje 
Kauno kunigų seminariją ir Lietuvoje. Amerikos lietu- 
buvo įšventintas kunigu be- vių laikraščiai neįleidžiami 
tygališkis Juozas Žemaitis. ■ nei Lietuvos laikraščių re- 
Jaunas kunigas jautėsi lai- dakcijoms, jeigu nors per 

j ilgą ir pusę lupų prasitarta apie 
■ Nerei- 

Jis daug mas į naują gyvenimą ir kia nei to, gali nebūt nieko 
paskutiniu darbą. Joinamiškiai, gimi- sakoma nei apie tautinin

kus, jeigu prie Smetonos ne
bus pridėta jo “ekselencija” 
ir laikraštis Lietuvos nepa
sieks. Tad pasakykit, kurie 
bjauresni, ar lenkų smurti
ninkai, arba Lietuvos “pil- 
nakraujai” tautininkai. —

ižinėje rastas pasikoręs Ado- mingas, užbaigęs iifią L
maitis Kazys, 35 metų am- vargingą mokslą ir stoda- tautininkų smurtus, 

ižiaus ūkininkas. J’" ’ • t - • . ' >• >

kam skundęsis paskutiniu darbą.’ Jotnamiškiai, gimi- 
laiku sunkiu gyvenimu bei nes ir visi betygališkiai ruo- 
skurdu, ir manoma, kad dėl šėsi didelėms iškilmėms — 
to pasikoręs. Ikun. J. Žemaičio primicijai. 

! Jaunasis kunigas jau buvo 
nuvykęs i tėviškę, bet birže-

Sudaroma nauja Lietuvos- 
Vokietijos prekybos su- 

, , tartis.
Berlynas, birželio 28. Šio

mis dienomis pasibaigė de
rybos naujai Lietuvos-Vo- 
kietijos prekybos sutarčiai 
sudaryti. Naująja sutartim, 
rkuri įsigalios rugpjūčio 1 d., 
jiumatoma apyvartą praplė
si dvidešimčia nuošimčių.

Kaunas, birželio 29. Pre
kybos Departamento direk
torius p. Danta paskirtas fi
nansų viceministeriu.

G. Kon.

SUDEGĖ KOOPERA
TYVAS.

Birželio 6 d. Užventyje; 
Šiaulių apskr. sudegė Juozo 
Kvietkausko namas, kuria-, 
me buvo ir kooperatyvas. 
Nuostolių padaryta iš viso 
15,000 litų. Gaisro priežas
tis spėjama — heatsargu- 
mas. Namas apdraustas 
6,000 litų sumai, o koopera
tyvo prekės — 3,000 litų su
mai.

EIGULIS NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Šiomis dienomis Jūrės 
miškų urėdijos, šališkių gi
rininkijos eigulys Sartaus- 
kas Silvestras, apžiūrėda
mas savo eiguvą, 
diškame miške beganantį 
ožką pilietį Keršį. Keršys 
buvo paprašytas miške ož
kos neganyti. Tada Keršys, 
nepaklausęs eigulio įsaky
mo, puolęs eigulį. Eigulys 
šovė tiesiog į Keršį, kuris 
buvo sunkiai sužeistas ir nu
vežtas Mariampolės ligoni
nėn, mirė.

Taigi dėl kelių kąsnių ož
kai šieno, valdžios miške, 
buvo nušautas žmogus.

SIELIŲ PLUKDYMAS.
Lenkų spaudos žiniomis, 

šio mėnesio pirmomis die
nomis. prasidėjęs intensyvus 
sielių plukdymas Dysna, 
Nerimi, Merkiu ir kitomis 
upėmis. Kasdien nuplukdo- 
ma mažiausia 50 sielių. 
Daugumas medžio plukdo
ma Kaunan ir Klaipėdon. I

rado val-

ŽINGEIDI SENUTĖ.
Linkuva. Puodžiunų kai- lio 13 dieną kai kuriais rei- 

mo gyventoja Rozalija Plu-1 kalais dar atvažiavo motor- 
kienė yra, tur but, keisčiau-'ciklu į Kauną, čia, ant mo- Red.) 
šia Lietuvoje: minėta senu- torciklo užsisodinęs savo 
tė, turinti jau 117 metų, dar draugą kun. V. Dabažinską, 
kiekvieną sekmadienį pės- važinėjos Žaliajam kalne, 
čia nueina 14 kilometrų ke- j Vairavo motorciklą kun. 
lio į artimiausią Lauksodžio Žemaitis. įsukdamas Į Uk- 
bažnyčią. Be to, pastebėta, mergės plentą, motorciklas 
kad ji labai mažai ir retai su abiem kunigais atsitren- 
teserga, rudenį eina rauti ■ kė į pravažiuojantį auto 
linų su savo dukters duktė- sunkvežimį. Smūgis buvo 
rimi, namuose paprastai dar į toks staigus ir smarkus, kad 
rūpestingai auklėja dukters motorciklas visai sudužo, o 
dukters vaikus, kurių vienas j juo važiavę kunigai baisiai 
jau 14 mętų.- - Senutė daug [susižalojo. ’ Nuvestas į ligo- 
atmena ar papasakoja iš ,ninę kun. J. Žemaitis tupjau 
praeities. ■

1 ir retai su abiem kunigais atsitren- 
rudenį eina rauti ■ kė į pravažiuojantį auto _  1 _ A .. - 1 K. i i o-l ,1

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

T. J. KUČINSKAS,
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO, ILL.

[pasimirė. Kun. Dabažinškas 
'sužeistas, tačiau jo gyvybei 
[pavojaus nėra: jis išgis. Į- 
vykį tiria policija ir nori 
nustatyti katastrofos aplin
kybes.

Kaip ten bebūtų, bet Be
tygala, pasiruošusi kun. J. 
Žemaičio iškilmingai primi- 
nicijai, vieton džiaugsmin
gų iškilmių, turėjo jo liūd
nas laidotuves. Tsb.

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilintą, Plauką slinkimą ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., 

Dept. 4.
P. O. Box 54, Danville, 111.

ar-

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Kaina ................................ 50c.
■nmmiiiiiiiiiiiiriiimmiwKwrMTO^

UŽMUŠĖ KAIMYNĄ.
Birželio 7 d. Šimkūnų 

kaime, Joniškio vai. Juozas 
Kaniušas ir Jonas Rinius 
besimušdami sunkiai suža
lojo Antaną Gabrilaitį, ku
ris spėjo dar ateiti pas savo 
brolį j kiemą ir čia mirė.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos 
laivais. Nuo Švedijos, vyksta iš Stoekholmo ar

Kalmaro moderniškuoju S. S. “Marieholm.
. Nereik Švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją.
paivų išplaukimai iš

DROTTNINGHOLM:
’ GRIPSHOLM:

KUNGSHOLM:
Platesnių žinių ir laivakorčių krepkites į

vietini laivakorčių agentą, arba

New Yorko:
Liepos 14, Rugpiučio 8

Liepos 22, Rugsėjo 7 
Rugpjūčio 18, Rugsėjo II

SWEDISH AMERICAN LINE
___ : 1 : : : — ■' g u : s  : 1 i i 1 * * !  I

154 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

Atlikęs kruviną darbą, Ma
salskis paslėpė moteriškės 

lavoną po šiaudais.
Kauno apygardos teismas 

anądien sprendė bastūno ii 
elgetos Juozo Masalskio by
lą.

Masalskis jau ilgus metus 
valkatavo, gyveno iš išmal
dos, buvo labai religingas. 
Jis sakosi jau esąs 110 me
tų amžiaus, bet iš dokumen
tų atrodo, kad apie 75 metų 
amžiaus. Besibastydamas 
Masalskis šių metų vasario 
8 dieną užsuko pas savo gi
minaitę, Masalskytę, gyve
nančią ant Dubysos kranto 
prie Ariogalos ir nužudė ją.

Nužudytoji jau sena mo
teris, gyveno vienui viena 
savo ūkelyje Baukių kaime. 
Šis kaimas nesenai buvo iš- 
siskirstęs vienkiemiais, tai 
ji statėsi ūkio trobesius, o 
savo tikėlį buvo užrašiusi 
savo giminaičiui gydytojui 
R. Masalskiui.

Vasario mėnesio pradžio
je elgeta Masalskis atvyko 
pas Masalskytę ir prašėsi 
priimti jį, nes neturįs kur 
dėtis. Pabuvęs 3—4 dienas, 
elgeta sumanė savo gerada
rę nužudyti ir apiplėšti. 
Taip ir padarė: kirvio smū
giais į galvą jisai Masalsky
tę nužudė ir nužudęs nuvil
ko į klojimą ir po šiaudais 
paslėpė. Ryto metą Masals
kis pasiskolino iš kaimyno 
rogutes, sakė pirkęs iš vieno 
ūkininko bulvių pūrą ir no
rįs parsivežti. Masalskytės 
kaimynai tą rytą pamatė, 
kad elgeta rogutėmis iš Ma- 
salskytės ūkio kaž kokius

SVEIKATA
TAI DTDRr.Ė.S SVARBOS VEIKAI.A-— TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

• KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

daiktus veža į Dubysos šlai
tą ir slepia. Kaimynams kilo 
įtarimas ir jie pradėjo elge
tą persekioti: klausia, kodėl 
jis daiktus vežąs į šlaitą, 
keno prašomas ar liepiamas 
ir tt. Piktadarys aiškinosi, 
kad Masalskytę liepus jam 
išsikraustyti, tai jis ir kraus- 
tąsis į šlaitą, nes neturįs kur 
pasidėti.

Pažiūrėję į Masalskytės 
grįčią žmonės pamatė, kad 
ten viskas suversta; grįčios 
durys buvo užrakintos spy
na iš lauko.

Elgeta pasakojo, kad šei
mininkė išėjus į Smalinin- 

' kų kaimą ir išeidama pasa
kius, kad sugrįžus jo ne
rastų.

Tačiau žmonės elgetos 
[pasakojimams netikėjo ir jį 
sulaikę perdavė policijai. 
Atidžiai pajieškojus polici-. 

į ja klojime po šiaudais rado 
ir savininkės lavoną.

Elgeta griežčiausiai gynė- 
Į si, sakė nežinąs ir nematęs, 
kas Masalskytę nužudė. Bet 
tyrinėjimas rodė, kad tai jo 

j darbas; jo drabužiuose ras
ta žmogaus kraujo dėmių, 

i pirštų panagėse rasta taip 
i pat kraujo liekanų. Be to, 
I įtariamojo ir šiaip buvo /ne- 
! kokia reprezentacija: prieš 
' kurį laiką prie Vievio buvo 
nužudyta viena moteris; su 
tos moters nužudymu elge
tos Masalskio asmuo buvo 
irgi kažkaip si jamas, bet 
įrodymų nebuvo.

Apygardos teismas J. Ma
salski pripažino kaltu Ma
salskytę nužudžius plėšimo 
tikslais ir nubaudė visą am- 
žių kalėti.

Pensylvanijos Politikieriai.

|Qov. Georgo H. Earle Charles J. Margiotti
Iš kairės čia parodytas PentisIvanijos gubernatorius Ear- < 
le, o iš dešinės—buvęs tos valstijos prokuroras Margiotti. 
Pastarasis susipyko su gubernatorium ir pradėjo kaltinti 
jo administraciją, kad joj ėsą labai daug grafto bedarbius; 
šelpiant. Gubernatorius užtai prašalino Margiotti iš tar- 
nybos.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS ĮR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS^ JUS GALITE JIEMS TAME DAUG^T*ADĖTĮ.

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėhesi- 
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.

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
REIKALAUJA AREŠ
TUOTI SENATORIŲ 

BURKĘ.

Sako, jis kurstąs minias 
žudyti komunistus.

Massachusetts komunistu 
organizacijos pirmininkas 
Otis A. Hood parašė šios 
valstijos prokurorui Dever’- 
ui laišką, reikalaudama: 
traukti atsakomybėn Dor- 
chesterio senatorių T. Bur
kę už kriminalinį žmonių 
kurstymą nrie riaušių i; 
žmogžudysčių.

Hood nurodo, 
torius Burke yra 
šios valstijos

kad sena- 
nusikaltęs 
įstatymu 

(Section 2, Chapter 264). 
kuris yra užvardytas “Pro
motion of Anarchy Prohi
bited...............................
taip:

“Kas žodžiu, pavyzdžiu 
arba spausdinių bei raštų 
platinimu rems, skatins, pa
tars ar kurstys pulti visuo
menės valdininką, užmušti 
žmogų, neteisėtai naikinti 
kilnojamą ar nekilnojamą 
turtą, arba smurtu versti 
valstijos valdžią, tas bus 
baudžiamas nedaugiau kaip 
$1,000 pabauda arba ne
daugiau kaip trim metais 
kalėjimo arba ir abiem bau
smėm kartu.”

Tuo tarpu gi minėtasai 
senatorius Burke, kaip jį ci
tuoja Bostono “Sunday 
Post” 26 birželio laidoj, sa
kydamas karo veteranams 
prakalbą, pasakė: “Jeigu aš 
galėčiau, tai aš visus komu
nistus sudėčiau į laivą, iš- 
vežčiau juos jūron ir išdina- 
mituočiau.”

Ir tai esąs jau nebe pir
mas kartas, kad senato
rius Burke pataria vartoti 
smurtą prieš komunistus. 
“Šitokį biaurų kurstymą žu
dyti komunistus šis senato
rius yra padaręs jau du kar
tu prieš tai,” sako komunis
tų pirmininkas.

“Mes pristatysime liudi
ninkus, kurie patvirtins, 
kad senatorius Burke jau du 
kartu yra padaręs panašių 
pareiškimų, kurstydamas 
žudyti komunistus,” tęsia 
toliau savo laiške Hood.

Ir reikia pasakyti, kad se
natorius Burke kursto po
gromus ne vien tik prieš ko
munistus, bet jis žudytų 
taip pat ir visus pažanges
nius piliečius, kuriuosjis be 

, skirtumo vadina “komunis
tais” arba “raudonais.”

Prie komunistų jisai skai
to tokius visuomenininkus 
ir švietėjus, kaip Harvardo 
universiteto prof. Julius S. 
Bentley, Bostono Communi
ty bažnyčios klebonas kun. 
Donald Lothrop, Smith ko
legijos profesorė Dorothy 
Douglas, Harvardo univer
siteto prof. Kirtley S. Ma
ther ir visa eilė kitų.

Kadangi prieš įstatymus 
turi būti visi lygus, nežiū
rint ar jie republikonai, de
mokratai, socialistai ar ko
munistai, tai valstijos pro- 
1 uroras raginamas tuojaus 
imti senatorių Burkę už a- 
jjykaklės ir areštuoti jį už 
nusikaltimą anarchijos įsta
tymui.

Policija turi užmokėt $600 
už žmogaus sumušimą.
Pereitų Naujų Metų rytą 

Wollastono biznierius Biles 
kažin kaip susidūrė su poli
cija. Matyt, jis nenorėjo jai 
pasiduoti, nes Įtraukę ji sa
vo vežiman nolicmanai jį 
apkūlė. Užtai jis patraukė 
policiją teisman,reikalauda
mas $10,000 atlyginimo. Jis 
kaltino policiją neteisėtu jo 
uėmimu ir mušimu. Pereitą 
-ąvaitę Dedhamo teisme 
buvo byla ir prisaikintujų 
uolas pripažino, kad poli

cija kalta. Ji turi užmokėti 
nukentėj u s i a m Biles’ui 
$600.

Lietuviai ligoniai. į

Adomas Mockevičius, bu
vęs veikius Piliečių Draugi
jos narys, gabijietis, jau ke
linti metai buna State Sa- 
natoriume, Mattapane, sa
ko eina geryn, bet iš ligoni
nės išeit da nepajiegia.

Rokas Karsokas, išbuvęs 
apie metus Sanatorijoj, žy
miai pasitaisė ir daktarai 
žada tuojaus jį išleisti gimi-' 
nių priežiūrom Jo padėtimi 
stropiai rūpinasi buvusi jo 
žmona ir pusbroliai iš Wor
cesterio. Prieš pat susirgimą Į 
jis su žmona skyrėsi per tei
smą, bet perskyrimas neuž
tvirtintas.

Jonas Patkauskas, buvęs 
Wa hington Taverno savi
ninkas, tebėra ligoninėj 
Mattapane. Kurie jį lanko, 
sako kad'biskį pagerėjo, 
bet gana da silpnas ir abe
jotina kada jis pasveiks. 
Gaila gero, pažangaus vyro.

Reporteris.

Ji Nužudė Šitą Vyrą.

Mrs. Smith and son

Apie 10 metų algal Washingtono valstijoj dingo be jokios 
žinios laivyno karininkas James Bassett, kario atvaizdas 
parodytas šiame paveikslėly, šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad jis buvo nužudytas plėšimo tikslais. Tą darbą atliko 
su savo sunumi Mrs. Mary Ellen Smith, kuri parodyta čia 
kairėj pusėj. Ji yra dievobaiminga moterėlė ir prisipaži
no prie šitos žmogžudystės, “kad Dievas nepyktų.”

■ > J -o
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ir kuris skamba ši-

Nepalankus oras kenkia 
piknikams.

Šįmet 4 liepos pripuolė 
panedėlj, todėl supuolė dvi 
dienos švenčių. Šita proga 
pasinaudodamos, įvairios 
musų organizacijos rengė 
piknikus. Bet lietingas ir 
šaltas oras šitokioms pra- j 
mogoms buvo labai nepa
lankus. Tiktai “Laisvės’ 
piknikas Maynarde buyo ša~t n - k 
kiek gausesnis, nes jo bilie-1 licija pribuv 
tai buvo jau išplatinti is kai- au nubėees 
no. Kitų organizacijų išva- ‘ _ _______
žiavimai, jų tarpe ir sočia- Valdžios darbininkai gaus 

po $5 dienai.
Massachusetts valstijos 

1 gubernatorius pasirašė įsta- 
dabar pakilurpi^voružlie- kuriuo nustatoma $5 
tos, žaidimu ir lenktynių 'J c atlygimmo visiems 
aikštės po vandeniu, net ir Batono miesto
šokių salė apsemta vande-!t al bmmkams. 
niu. Taigi vaizdas buvo ne- . į ~ ,
jaukus ir žmonės ilgai pik- Skiepe rado 3 pėdų gyvatę, 
nikauti nenorėjo. Visi skun- Mrs \ erdetta, kuri gyye- 
dėsi, kad šalta ir drėgna. I na Maldene, nulipo anądien 
pavakarį publika jau pra- savo sklepan ir ją tuoj puo- 
dėjo retėti. !lė trijų pėdų ilgio gyvate.

__________ [Moteris išbėgo klykdama.
Apsivalgė šungrybiu. Kaimynai pašaukė policiją. 

TA , . . ., . . Atvyko du policmanai ir
Doichysteiio italas D An- kjrmjna pašalino iš skiepo, 

tono nuėjo girion ir prisi- - *_________ 1
rinko šungrybių, manyda
mas, kad tai geri grybai. Re
zultatas buvo tas, kad tėvą 
ir 3 jo vaikus reikėjo vežti 
ligoninėn. Pasirodo, kad jis 
apsinuodijo musmiriais.

Šuo sukandžiojo 3 vaikus.
Roxburyje palaidas šuo 

gatvėj apriejo 3 mažus vai
kus. Vienam sukandžiotas 
veidas, kitam vienas petis, 
trečiam nugara. Sukandžio- 

1 ti vaikai buvo nuvežti ligo- 
į ninėn, kur juos įskiepijo 
nuo galimo pasiutimo. Šunį 

nes kai 
jis buvo

listų, buvo apyskysčiai.
Socialistų piknikas buvo 

Caledonian Grove parke, 
prie Charles River. Šita upė

“Keleivį” aplankė daug 
svečių.

Švenčių proga, pereitą 
subatą į Bostoną suvažiavo 
daug lietuvių iš įvairių vie
tų: iš Maine’o, New Yorko, 
Michigano, Illinois. Ta pro
ga aplankė ir “Keleivį.” Iš 

_> pas Juozą Sta-
Prapuolė senis su $1,800.
Roxburyje išėjo iš namų Baltimorės pas Juozą Sta- 

dženitorius Hughes, 81 me Įniulionį, Dorchestery lankė
tų amžiaus senis, ir prapuo- sį Ben. Byla su žmona ir kė
lė be jokios žinios. Jis ture- Batas kitų draugų. Iš Ro 
jo prie savęs $1,800. chesterio Baronas su šeimy

na ir dr-gas Gri-lus. Baronas 
aplankė seserį Baltušienę 
Roslindale ir Cambridge’aus 
draugus. Svečiai daugumo
je nusiskundžia bedarbe.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 pusi: ........... 25c.

■-OGGGCCOCCOOOGCCCOOCOOCCtX

Į City Point
Maudynes

Važiuokit City Point karu j L 
Street maudynes; Dorchesterio 
treinu j Carson Beach.

FĖRAS suaugusiom 10c.
VAIKAMS (5 iki 15 metų 
išskyrus kasdien skubotu 5c.
laiku)

Važiuok ELEVAIT0R1U

Eidamas Dudley gatve, šį 
panedėlj susmuko ir tuoj 
mirė nežinomas vyras. Poli
cija stengiasi išaiškint jo 
asmenybę. Jis esąs apie 55 
metų amžiaus, apyžilis, tru
putį plikas ir su akiniais.

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslu?.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galinta susitarti telefonu:

Norwood 0242

Šį panedėlj staigiai mirė 
Bostono dienraščio “Globe” 
redaktorius, George B. Ga
tin. Jis buvo 63 metų am
žiaus žmogus ir turėjo šir
dies ligą.

Per “Fordžiulajų” Bosto
ne buvo 40 gaisrų nuo fajer- 
yerkų.

Martin Wahilis
FURRIER

PASTUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tol. TALbot 5208.

2

Šio antradienio naktį 
gauja mušeikų Roxburyje 
užpuolė ir sunkiai sumušė 
Tarną Gudą, 21 metų jau
nuolį. Jam išmušta akis, su
triuškinta nosis ir perlauž
tas žando kaulas.

Ant B streeto, South Bo
stone, šį panedėlj automo
bilius, suvažinėjo Canavanų 
3 metų amžiaus mergaitę.

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.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi> ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman st. arti Central «kv.

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu 11124
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare. *
197 SUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 

_ nuo 7 iki 
"’Scrcdom 9 iki 

ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS ;

Ištaiso defektuotas akis ir finką-į 
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street^ 
LAWRENCE, MASS.

12
6,
9.
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LINKSMA GEGUŽINĖ.
Lietuvių M. Žinyčios pa

rapija rengia puikų išvažia
vimą, kuris įvyks nedėlioję, nis) operuot automobilį už- 
Liepos-July 16 d., 1938 m. tai, kad jis per lėtai važiavo 
Gegužinė bus labai geroj ir ir trukdė trafiką. Jis vilkosi 
pavyzdingoj vietoj, prie eže-j kelio viduriu 10 mylių per 
ro ir žalių pušių. Visi turėsi .valandą greičiu, ir busas 
te geriausią laiką. Važiuo-' važiuodamas paskui jį su 
kite visi į Houghtons Pond, žmonėmis negalėjo jo pra- 
prie Blue Hill Reservarų.: lenkti.
Važiavimas ten ir atgal au-i 
tobusąis 30 centų. Bušai iš
eis nuo Lietuvių M. Žiny
čios, E. 4-th ir Atlantic sts., 
So. Bostone, 10 vai. ryto.

Rengia Liet. M. Žinyčia.

I Baudžia už lėtą važiavimą.
Tūlam Fulviui Aulisiui 

buvo atimtas leidimas (lais-

Revere miestelio policija 
suėmė penkių vaikėzų gau 
ją, kuri pavogė jau 15 auto
mobilių.

GERAS BARGENAS
Parsiduoda gtošeruė ir bučernč. 

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

Radio programa.
Liepos 12, Bostono lietu

viu radio programa per sto
tį W O RL (920 kil.) kaip 
9:30 ryto bus sekanti: (1) 
Al Stevens orkestrą iš So. 
Bostono; (2) dain. J. Saba
liauskas ir (3) dain. Vladas 
Tumanis iš Worcesterio. i.

Jums Reikalingas 
x Automobilis!
Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

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. 
Nedčliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų Ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos, ir Kalvari- 
jiškio Medicinos Vyno. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

H. Cabit (Reg. Aptiek.)
100 DORCHESTER STREET 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

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.

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

447 Broadway, So. Boaton, Mass.

MODERNIŠKAS
GELEŽIES

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

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 414$

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Jamaica Plain. Mais.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.
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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
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Waltham, Elgin arba Hamilton, tai geriausia do- g 
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.
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ROLAND KETVIRTIS & CO. .

322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4649
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Kodėl? Už tą patį tavorą 
vienur skaito 

brangiau, o kitur pigiau.
TODĖL, kad nekurie Storai turi mokėt bran

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

TĖMYKIT

MEDICINOS DAKTARAS

H. M. LANDAU
Specialistas Venerišką ir 

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

©
Ready mixed Paint, gal.

(Tos Kainos tik per

gal.
gal. 

colors

Kai.
gal. 

cnt gal.

1.50

98c.
1.75
95c.

MUSŲ KAINAS: 
Pure linseed oil Paint, 
White Enamel, 
1 coat Enamel, 

and white, 
Varnish, 
Spar Varnish, 
Sub. Shellac 5 lb.
5 lb cut pure Shellac gal. 1.40 

Wall-paper, 5c. up single roll 
trumpą laiką.)

Ir kitus tavoms pas mus pirksite pigiau. Ateikite 
persitikrinti.
SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.

J. KLIMAS, Vedėjas.
290 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.

(Prie D street kampo) Tel. SOU 1756

$1.00

SMAGIAI PRALEIST LAIKĄ IR 
GARDŽIAI PAVALGYT GERIAUSIA

BLINSTRUB'S

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. 
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA.

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

V Al DOVI LIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos vakaruškos, Visiems daug smagumo.

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

j NORINT PIRKT AR PARDUOT 
j NAMlfe ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PAS

:Edw. L. Hopkins
; 362 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTONE

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Tciephoua 

So. Boston 
1058

AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

• Taipgi taisome Automobilini ir 
j Trekus visokių išdirbysčią. 
f
! Peter Trečiokas Ir
I Jo» Kapočiunu — savininkai, 
i
Į Taisymo ir demonstravimo vista: 

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


