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Smetonos Valdžia Užgin- Anglų Frontan 

čija Perversmo Paskalus “ " ““
TŪBELIS'IR KITI NESĄ 

AREŠTUOTI.

Sovietai Jau Linksta Ar Priims Fašistai

Bet t^sienio spauda tvirti
na, kad perversmas tikrai 

buvo ruošiamas.
Pereitą sąvaitę pasklido 

žinių, kad Kaune kesintasi j 
nuversti Smetonos valdžią,' 
bet sąmokslas nepavykęs. Į 
Šito pasekmėje buvę areš
tuota visa eilė žmonių, jų 
tarpe net ir paties Smetonos 
švogeris Tūbelis. Tarp kitų 
žymesnių suimtų minimi 
šaulių sąjungos vadas pulk. 
Saladžius ir buvęs užsienio 
reikalų ministeris Zaunius.

Šitokių žinių pranešė 
Londono darbiečių “Daily 
Heraldui” jo koresponden
tas iš Varšuvos.

Bet Lietuvos žinių agen
tūra “Elta” užginčija tuos 
paskalus. Ji sako: “Šiomis 
dienomis užsieniuose pa
skleisti gandai apie sąmoks
lą Kaune yra piktas prasi
manymas, todėl ir jokių are
štų ryšyj su tuo negalėjo 
būti.’?

Tačiau pati, “Elta” irgi 
ųėsykį yra mums pamela
vus apie Lietuvos įvykius. 
Kįis. tik Smetenos vSRČEiiK ' 
nepalanku, “Elta” visuomet 
stengiasi paslėpti arba fak
tus iškraipyt. ,

Tiesa, šį sykį skelbiami 
svetimoj spaudoj dalykai 
išrodo nelabai patikimi. Ko
dėl, pavyzdžiui, turėtų but 
areštuotas Smetonos švoge- 
ris Tūbelis?

Tie gandai sako, kad per
versmą ruošę “voldemari- 
ninkai,” kurie nori užmegsti 
tampresnius ryšius su Vo
kietijos naciais. Bet nejaugi 
su “voldemarininkais” butų 
susidėjęs ir Tūbelis? ;

Kaip tik , šią sąvaitę mus 
pasiekė įdomus laiškas iš 
Europos. Jį rašo tas pats žy
mus politikas, buvęs Lietu- 
Vos valdžios priešaky, kuris 
nelabai senai rašė, kad jei 
Smetona nebus prašalintas, 
tai Lietuva neteks savo ne
priklausomybės. Dabar jis 
pranašauja tą patį. Suglau
dus, jo laiško turinys toks:

Jau prieš porą mėnesių 
sakiau, kad padėtis dabar 
susidarė tokia: arba Smeto
na, arba Lietuva? Jau tada 
sakiau, kad Lietuvos liki
mas prasidės nuo Klaipę- 
dos. Jei Smetona nebus pa
šalintas, Lietuva pasiliks be 
Klaipėdos. Taip ir atsitiko. 
Smetona pats Klaipėdą ati
davė Vokietijai, kad atsiri- 
buoti nuo pradėjusių tenai 
veikti aktivistų. Smetonos 
valdžia bijojo Klaipėdos ju
dėjimo, bijojo “Bendro Žy
gio,” bijojo, kad aktivistai 
los nenuverstų. Todėl Urb
šys nuvažiavo Berlynan pas 
Ribentropą ir pasirašė su
tartį, kad Lietuvos valdžia 
gera valia išsižada Klaipė
dos krašto. Vokiečių radijas 
pats pirmutinis pranešė, kad 
Lietuvos valdžia pati pa
siūliusi Klaipėdos grąžini
mą Vokietijai. Tiesa, Kau
ne buvo išleistas komunika
tas, kad valdžia turėjusi nu
sileisti “vokiečių smuro 
bet ji pasiskubino tą komu
nikatą atsiimti ir jo vieton 
išleido kitą, kur jau apie

Roosevelto Pasiū
lymą?

Jis nori, kad jie pasižadėtų 
bent per 10 metų nieko 

nepulti.
Kai reakcininkai pradėjo 

atakuoti prezidentą Roose- 
veltą, kad jis savo kalbomis 
prieš fašistų smurto politiką 
norįs įtraukti Aęneriką į kitą 
Europos karą, tai pereitą 
sąvaitę jis uždarė jiems 
burnas
Hitleriui ir Mussoliniui, kad 
jie pasižadėtų nieko neuž- 

o_______ _____  _ _ pulti bent per 10 metų ir už
jos, Francuzijos ir Anglijos, tikrintų Europai taiką. , 

----  ------tikrą trilypę sąjungą, kuri 
no su ja susitaręs, kad palik- vėl galėsianti pasaulį kont- 
tų jį “tautos vadu.”------------- roliuoti, kaip prieš

Tai šitokia, suglaudus, to- Karą. Francuzų ir 
veikėjo nuomone apie Sme-' 
toną. Nėra abejonės, kad y- j bar darbuojasi 
ra ir daugiau žmonių, kurie sušilę.

“smurtą” nebuvo kalbama.
Taigi išėjo lygiai taip, 

kaip aš pranašavau. Pasili
ko Smetona, tai nėra Klai
pėdos. O jeigu jis pasiliks 
ilgiau, tai ir likusi Lietuvos 
dalis galės žlugti. Jis yra la
bai susikompromitavęs ir vi
sų nekenčiamas. Ir jis gerai 
tatai žino. Todėl, norėda
mas užtikrinti sau apsaugą, 
jis bet kurią dieną galės ir 
patį Kauną atiduoti sveti
mos valstybės globai, iš kai-

žinios iš 
Londono sako, kad didžioji 
valstybių sąjunga prieš už- 
puolikiškas šalis jau baigia 
cementuotis. Anglų-francu-1 
zų frontan jau sutikusi inei- 
ti ir Sovietų Sąjunga, kuri 
iki šiol vis žiurėjo į tą kom
paniją su nepasitikėjimu. 
Sovietai prižadėję duoti fa
šistų užpultoms šalims “bent 
materialę pagalbą,” būtent 
ginklų ir orlaivių. Londone 
todėl pradėjo augti didelės 
viltys, kad dabar jau busią 
galima atgaivinti tarp Rusi-

ūmai pasiūlydamas

Amerika—“ Šėtono 
Valdoma Šalis.”

Kadangi Amerikos prezi
dentas Rooseveltag pradėjo 
vajų prieš fašistiškų valsty
bių smurtavimą, tai Vokieti
jos oficialus žinių biuras 
(Deutsches Nachrichten Bu
reau) pagamino straipsnį 
nacių laikraščiams su ant
rašte: “Dievo Šalis Dabar 
Šėtono Šalis.” Tame straips
nyje nurodoma, kad pati 
Amerika daug daugiau var
toja smurto, negu fašistiš
kos valstybės. Esą, jankiai 
išnaikino visus indijonus.

Italija Siunčia Daugiau 
Savo Kareivių Ispanijon
Skaudus Smūgis 

Juodašimčiams.
Vyriausis Teismas neleido 

deportuoti Streckerj.
Joseph G. Strecker, kuris 

buvo nuteistas deportuoti 
kaip “komunistas,” šį pane- 
dėlį buvo paleistas, nes Vy
riausis Teismas panaikino 
žemesniojo teismo nutari-

O VOKIEČIAI TENAI 
STATO TVIRTOVES.

jonai idilių viouo iniujunuoj-------. ------------------------------------------------------~ -------------------- ,

pasigrobė jų žemę ir kitus mą. Streckeris buvo areštuo- 'Ispanijos.

Roosevelto planas toks: 
1. Hitleris ir Mussolinis 

Didijį turi duot pasižadėjimą, kad, 
anglų nei vienas jų neįsiverš ir ne- 

' diplomatai šituo tikslu da- užpuls Suomijos, Estijos, 
'' • dui-hnni-jci Maskvoje Latvijos, Lietuvos, Švedijos, 

.Norvegijos, Danijos, Olan- 
taip žiūrinį Smetoną. Yra to- Turkija, kuri per pasauli- dijos, Belgijos, Anglijos, 
kių net ir Lietuvos armijoj.,, nį karą ėjo išvien su Vokie- Airijos, Francuzijos, Portu- 
T„d:: ------- 1 „XLZtL ,p;jd> dabar jau prisidėjo galijos, Ispanijos, Šveicari-
kad tenai ruošiami sąmoks-fprie Anglijos ir Francuzijos jos, Liechtenšteino, Liuk-

Manoma, kad prisi- semburgo, Lenkijos, Veng-

u utį •*

Todėl negalima nei stebėtis, įtija.
kad tenai ruošiami samoks- • m-ic
lai. j bloko. _______ , ..... . . _

\iės ir Graikija, nes Anglija rijos, Rumunijos, Jugoslavi- 
jau užtikrino jai pagalbą, jos, 
jeigu ją užpultu fašistai. C-" _

:V.Rumunija ii7Lenkija pa- Arabijos, Sirijos, Palestinos, 
................... įSąrė atskirą sąjungą savo Egipto ir Irano (Persijos).

1 000 000 kareiviu --Wnoms ginti. Jodvi bijosi 2. Šitas nepuolimo pasiža
dėtas su Rusija, nes abidvi dėjimas tun but užtikrintas 
turi atsiplėšusius daug teri- j mažiausia dešimčiai metų, 
t ori jos nuo Rusijos ir manojo jei galima tai ir 25 me- 

’ kad fi&ijųsi joms į pagalbą tams. j
raudonoji armija galėtu iš I 3. Gavęs šitokį užtikrini- 
tų žemių jau nepasitraukti. Imą, Rooseveltas praneš apie 

__ j jį visoms aukščiau išvardy
ki $200,000 Pardavė tom šalims ir paprašys iš jų 

•’ •__ • tokio pat pasižadėjimo ne-Velniui Dusias. įpulti Vokietijos nei Italijos.
Maine’o valstijos legisla- 4. Tuomet bus galima 

kad šventadieniais butų ati- ginklavimą ir apie ekonomi-

Liechtenšteino, Liuk-

turtus. O jeigu Amerikoje 
dabar yra kas nors žmoniš
ko ir kultūriško, tai tik vo
kiečių ateivių sukurta. Ame
rikoj aukso esą daugiau ne
gu visame pasauly, tačiau 
daugiau kaip 70 nuošimčių 
gyventojų gyveną baisiau
siame skurde. Tokia šalis, 
tai tikrai esanti “šėtono val
doma šalis.”

J

Šią Sąvaitę Vokie
čiai Imsią Dancigą. 
Lenkija apginklavo jau

, Rusijos, Bulgarijos, 
Graikijos, Turkijos, Irako,

2. Šitas nepuolimo pasiža-
Šią sąvaitę Vokietijoj 

švenčiama Hitlerio 50 metų 
.gimimo sukaktis, todėl pra
dėjo eiti gandai, kad naciai l 
esą nutarę duoti jam Danci
gą “dovanų.” Apie šią sere- 
dą vokiečių kariuomenė pul
sianti tą miestą iš Rytprūsių 
ir prijungsianti jį prie Vo
kietijos. Dabar Dancigas
skaitomas laisva respublika, turon buv0 jneštas bilius, pradėti deiybas apie nusi- Iniria a hanroi iiarl •>»•£> nn rh. . - - -. ‘ . 1 • i i • • • i

• ~ , t , • ■ kcu BvvuwiuiuiiKua uuių avi-|&***“*“’
1S, v?..etlJ°s'daryti teatrai. Kunigai labai nių santikių pagerinimą.

I .nnlmo rn_ I 17 P v.,

kurią aliantai padarė po di
džiojo karo i” ............_
teritorijos, kad Lenkija tu
rėtų “koridorių” į jurą .išei
ti. Bijodamosi, kad naciai 
dabar šito “koridoriaus” ne
uždarytų, Lenkija sumobili
zavo jau 1,000,000 kareivių 
armiją,

tam priešinosi, nes kai žmo- Visas pasaulis šitam Roo- 
nės nueina į teatrus, tai baž-'sevelto planui karštai prita- 
nyčiose nėra biznio. Biliaus rė. Anglijos spauda pavadi- 
šalininkai pradėjo argu- no jį “didžiausiu žmogum 
mentuoti, kad iš bažnyčių į pasauly.” Net ir naminiai 
biznio visuomenei nėra jo- ' 
kios naudos, gi atidarius 
šventadieniais teatrus ir už- 

i dėjus ant bilietų po 5c. mo
kesnio, valstija gautų per 
metus apie $200,000, ku
riais butų galima užlaikyti 
senelių prieglaudą. Kunigai 
tuomet pradėjo rėkti: “Jie 
siūlo mums $200,000, kad 
mes parduotame velniui dū
šias!”

Bet legislatura vistiek tą

KINIEČIAI NUDĖJO 240 
JAPONŲ PAKALIKŲ. 
Užimtuose Kinijos mies

tuose japonai randa tokių 
kiniečių, kurie už pinigus 
jiems parsiduoda ir apsiima 
tarnauti visokiais pareigū
nais. Šitokius japonų paka
likus tikrieji kiniečiai žudo. 
Viename tik Nankino mies-1 ____ o______ _____
te per metus buvo nudėta!bilių priėmė. Vadinasi, du- 
240 šitokių parsidavėlių. šios “velniui parduotos.”

JUOKAS IŠGELBĖJO 
KINIETĮ.

Chicagoje du banditai į

naminiai 
reakcininkai, kurie dėl kiek
vieno žodžio vis ji puldavo 
ir šmeiždavo, dabar prikan
do savo piktus liežuvius. Ta
čiau fašistiškos valstybės 
kol kas oficialiai nieko ne
pasakė. Hitleris duosiąs at
sakymą 28 balandžio. Tam 
tikslui jis šaukia savo fašis
tišką parlamentą. Ką jis pa
sakys, da niekas nežino, ta
čiau spėjant iš fašistų spau
dos, Roosevelto pasiūlymas 
greičiau bus atmestas, negu 
priimtas, nes fašistų laikraš
čiai šitą planą jau dabar

Viesulas Užmušė 
40 Žmonių.

Sužeistų keturiose valstijo
se priskaityta 125.

Pereitos sąvaites pabai
goj per Louisianos, Texų, 
Arkansų ir Oklahomos vals
tijas perėjo baisus viesulas, 
kuris .40 žmonių užmušė ir 
nemažiau kaip 125 sužeidė. 
Viesulas ėjo tik 6 mylių plo
čio ruožtu ir ardė tiktai tą, 
kas pasitaikė jam ant kelio. 
Buvo tokių vietų, kur vienoj 
pusėj namus sugriovė arba 
stogus nudraskė, o kitoj pu
sėj gatvės nieko nekliudė.

LENKAI PERKASI DUJA- 
KAUKES IŠSIMOKĖ

TINAI.
Lenkijos valdžia pradėjo 

dalinti žmonėms dujakau- 
kes. Bet už dyką neduoda. 
Kas nori apsisaugoti nuo 
Hitlerio gazų, tas turi užmo
kėti valdžiai už dujakaukę 
19 slotų. Kadangi lenkai pi
nigų neturi, tai valdžia nu
tarė pardavinėti dujakau- 
kes išsimokėtinai — po 1 
zlotą kas mėnesį per 19 mė
nesių.

ARGENTINA IR NACIAI atakuoja. Spiovė į Roose- 
MAINYSIS PRODUKTAIS veltą net ir generolo Franko 

Chicagoje du banditai Šiomis dienomis vokiečiai organas Ispanijoj. Anot jo, 
užpuolė kiniečio skalbyklą | pasiėmė iš Argentinos 100,- šituo savo pasiulymu Roose- 
ir vienas ju įrėmė revolverį 000 tonų kviečių, už kuriuos veltas įžeidęs Hitlerį su 
jo šonan, kinietis ėmė tiek Argentina gausianti iš Vo- Mussoliniu ir turėtų juos at- 
kvatoti, kad plėšikai nusi-'kieti jos mainais mašinų ir si prašyti. Tai šitaip tas fa- 
gando ir pabėgo nieko ne- chemikalų. Tai esanti tik šistiškas glinda atsidėkojo 
paėmę. “Me vely tiklish,” j pradžia. Toliau vokiečiai, Rooseveltui už pripažinimą 
vėliau paaiškino kinietis po-' gal paimsią visą kviečių jo valdžios Ispanijoj.
licijai. perteklį iš Argentinos. Ang- ---------------

__________ lija i”
SIRIJOJ SUSIDARĖ NAU- tuo rimtai “susirūpino,

JA VYRIAUSYBĖ.
Iš Damasko pranešama, 

kad po 24 dienų valdžios 
krizio ir riaušių, tenai paga
liau buvo sudalytas naujas 
Sirijos kabinetas. Sirija yra 
francuzų globoj.

KINIJA PERKA AMERI
KOJ LĖKTUVŲ UŽ 

$15,000,000.
United Aircraft korpora

cijos atstovas Kinijoj gavo 
užsakymą pristatyti Kinijos 
armijai karo lėktuvu už 
$15,000,000.

IR AUSTRALIJA GINK
LUOSE.

Australijos parlamentas 
paskyrė $350,000,000 gink
lavimosi reikalams. Austra
lija priklauso Anglijai, taip 
kaip Kanada.

lija ir Jungtinės Valstijos 
nes 

kai Argentina gaus visokių 
mašinų iš Vokietijos, tai ji 
nepirks jų nei Anglijoj, nei 
Amerikoj. Vokietijai gi toks 
mainas labai svarbus, nes ji 
gauna duonos, už kurią ne
reikia mokėti auksu, kurio 
ji beveik neturi.

DVINAI GALVOJA 
VIENAIP.

Psichologijos profesorius 
Gardner nustatė Baylerio 
Universitete, kad dvinai tu
ri vienodą protą ir vienodą 
galvoseną.

CIO PRADĖJO ORGANI
ZUOTI FORDO DARBI

NINKUS.
automobilistų kon- 
Clevelande nutarė 
organizuoti automo-

, CIO 
vencija 
pradėt 
bilių darbininkus Fordo fa
brikuose, kur iki šiol unija 
vis neturėjo pasisekimų.

Nusigandusi Francuzija nu
tarė apginkluoti 220,000 

pabėgusių lojalistų.
Mussolinis šimtą sykių 

bažijosi Anglijai ir Franzu- 
zijai, kad pasibaigus Ispani
jos vidaus karui, jis tuoj at
šauksiąs visą italų armiją iš 

. Dabar karas jau 
pasibaigęs, o italų armija 
netik neatšaukta, bet Mus
solinis siunčia tenai da dau
giau savo kareivių. Jis siun
čia juos tenai civilėse drapa
nose, kaip “turistus.” Jau 
Madridui pasidavus ir karui 
visiškai pasibaigus Italijos 
laivai nuvežė Ispanijon 
10,000 tokių “turistų,” kurie 
tuojaus buvo inkorporuoti 
į generolo Franko armiją. 
Italija koncentruoja savo 

; spėkas Ispanijoj kad galėtų

tas ir nuteistas ištrėmimui 
dėl to, kad būdamas nepi- 
lietis jis 1932-33 metais pri
gulėjo 3 mėnesius prie Ame
rikos Komunistų Partijos. 
Bet Vyriausis Teismas nu
sprendė, kad negalima žmo
gaus deportuoti vien dėl to, 
kad jis kada nors yra prigu
lėjęs prie komunistų. Dabar 
jis gali but jau visai ne ko
munistas, bet nuoširdus šios 
šalies įstaigų šalininkas ir 
naudingas Amerikai žmo- _____ r__
gus. Todėl žemesniojo teis-1 iš tenai užpulti Francuziją. 
mo sprendimas prieš Strec- piai 
kerį nupuola ir jis paleidžia- nutarė 
mas iš kalėjimo. _ ________ ______ _

Tai buvo didelis smūgis j rįe pasitraukei iš Kataloni- 
Amerikos _ juodašimeiams, ; jos j Francuziją. Ju ^ra te- 
kurie nėrėsi iš kailio, kad ■ • — * -
Streckeris nebuvo taip ilgai 
deportuojamas. Manoma, nuginkluoti ir apgyvendinti 
kad šitas teismo nutarimas; koncentracijos stovyklose, 
paliuosuos ir CIO jurininkų ^U1. įr c]abar tebegyvena. Jie 
organizatorių HarryBndges, patys jau pradėjo prašyti, 
kuris taip pat yra nuteistas kacį Francuzija paimitų juos 
deportuoti už darbininkų savo armijom Jei kils karas, 
organizavimą. Streckeris y-. taj jje pirmutiniai nori eit 
ra atvykęs Amerikon is Au- Į fašistu mušt, 
strijos, o Bndges-iš Aust- Kuomet italai stiprinafei 
iallJ°s. prieš Francuziją iš Vidurže-
mcdadd ACTnc Drovu mioJuios pusės, tai vokie- 

sušilę darbuojasi iš Bis-NO IŠDAIGOS. jkajos Į|a'kos_
Ilhnojaus valstijoj, Altu- §iomis dienomis Baskų krn- 

no miestely, pereitą subatą atstovai pranešė Angli- 
perkunas trenkė į Short-|jos užsienio reikalų ministe- 
ridge’ų namą, išmetė is lo- rįjaj šitokių žinių apie vo- 
vos vyrą su žmona ir užde- kiečiu veikla ju žemėj: 
gė j u matracą. Kitoj vietoj , ‘ ...... :
perkūnas skėlė į smaluotą Į5avani aPybnkej, Fian- 
vieškelį ir tas tuoj pradėjo euzįjos pasieny, vokiečių 
liepsnoti, bet lietus greitai karininkams- . vadovaujant 
ugnį užgesino. [yra kraunami amunicijos

Tą pačią dieną ir iš to pa-,sanc e;iah . T :
ties debesio perkūnas Mis- 2. Tarp Jacos ir Irimo, 
souri valstijoj užmušė far- Francuzijos pasieniu, vokie- 
merį Phillipsa, kuris dalijo ciams vadovaujant yra sta- 

" ‘ saldaines. tomos tvirtoves.

Prancūzai tai matydami, 
_____ i apginkluoti buvu
sius Ispanijos lojalistus, ku-

iš kailio, kad naį apje 220,000 vyrų. At
ėję Francuzijon, jie buvo

ties debesio perkūnas Mis-

savo vaikams
Vaikų perkūnas neužgavo, 3. Palei Zaragozos-Caste- 
tik dviem jų nutraukė čeve-ijono geležinkelį, kuris eina
rykus nuo kojų.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS NESIBAIGIA.

Angliakasių derybos su 
kasyklų kompanijomis New 
Yorke vėl pakriko. New 
Yorko majoras La Guardia, 
kuris stengėsi tas derybas 
privesti prie sutarties, mušė 
Rooseveltui telegramą pra
šydamas, kad jis, kaip šalies 
prezidentas, pavartotų savo

MAINERIAI PIKIETUO-
JA NE-UNIJINĘ KA

SYKLĄ.
Mainerių unija nusiuntė 

1,000 unijistų į Virginijos 
valstiją pikietuoti didelę 
Clinchfield Coal korporaci
jos kasyklą, kurios darbi- ________
ninkai nepriguli prie unijos; intaką angliakasiu streikui 
ir eina dirbti, kuomet orga-'baigti, 
nizuoti minkštųjų anglių 
maineriai visur streikuoja.

FEDERALINIAI AGEN
TAI NUŠOVĖ 2 BANDITU

Slaptieji federalinės val
džios agentai Mississippi 
valstijoj nušovė du banditu, 
kurių asmenybė esanti da 
neišaiškinta. 'gaidys.

VIŠTA VIRTO GAIDŽIU, j
Nebraskos valstijoj, neto

li nuo Mitchellio miesčiuko, 
pas farmerį Albertą Ottjes 
buvo labai dėsli višta. Bet 
staiga ji nustojo kiaušinius 
dėjus ir jai pradėjo augti 
gaidžio vuodega. Paskui iš
dygo gaidžio vuodega. Pas
kui išdygo gaidžio kiauterė 
ir iš vištos pasidarė tikras

OHIO UPĖ PATVINO.
Pereitos sąvaitės pabai

goje staiga patvino Ohio 
upė, pridarydama nemaža 
nuostolių jos klony gyve
nantiems žmonėms Ohio, 
W. Virginijos ir Kentucky 
valstijose.

ČAPLINUI JAU 50 METŲ.
Pagarsėjusiam anglų ko- 

medijantui Čaliui Čaplinui 
sukako jau 50 metų am
žiaus.

lygiagrečiai su Francuzijos 
siena, vokiečiams vadovau
jant yra statoma 11 aero
dromų karo lėktuvams.

4. Biskajos Įlankoj prie; 
Ispanijos fašistų laivyno 
prisidėjo greitieji Vokieti
jos karo laivai “Deutsch
land” ir “Karlsruhe.”

5. Amunicijos fabrikus 
Ispanijoj dabar prižiūri vo
kiečiai karininkai, kuriems 
spiriant, gamyba pakelta 
tiek, kad per dieną pagamii 
narna jau 25,000 šovinių arx 
tilerijai.

6. Atvežama iš Vokieti
jos amunicija orlaiviams ir 
kanuolėms iškra u n a m a 
Campanose, Pamplonoj, 

Liedenoj ir kitose stotyse, iš 
kurių lengvai pasiekiama 
Francuzijos siena.

Visi šitie faktai parodo), 
kad italai su vokiečiais ruo
šiasi pulti Francuziją iš Is- 
panjios, kur jiems įsigalėti 
padėjo pati Francuzija su 
savo “prietelium” Cham- 
berlainu.
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Kaip Madridas “Džiaugiasi” Fašistais.

3 APŽVALGA 3
KODĖL SKIPITIS NUTY
LĖJO APIE URUGVAJŲ?

Urugvajaus sočia 1 i st ų 
“Naujoji Banga” rašo:

“DULR pirmininkas R. Ski
pitis ‘P. Lietuvyje’ labai daug 
rašo apie savo kelionę po Pie
tų Ameriką. Rašo apie Argen
tiną ir Braziliją, o apie Urug
vajų nei kiek. Mat, Argentino
je ir Brazilijoje yra didesni 
lietuviškų fašistų lizdai, o 
Urugvajuje priešingai. Ma
tyt, jam nepatiko Urugvajaus 
lietuviai del to. kad čia eina du 
lietuviški laikraščiai, kurie ne
tik nereikalauja pašalpų iš 
Lietuvos, bet dar stropiai faši
stų šonus vanoja. Be to. yra 
gerai egzistuojančių organiza
cijų, kaip pavyzdžiui komerci
nis kooperatyvas Cerroje ir jo 
skyrius Kasaboje. Tai preky
bos Įstaigos ir kartu fašistiniai 
priešai, nes griežtai protestuo
ja prieš siuntimą Lietuvos li
tų, prieš skriaudimą smulkių 
Lietuvos ūkininkų. Užtai R. 
Skipitis nenori ir kalbėt apie 
Urugvajaus lietuvius.”

Ponas Skipitis Lietuvoje 
skelbia, kad Pietų Amerikos 
lietuviai kenčia baisų skur
dą ir jiems esanti reikalinga 
pašalpa. Štai, ką jis rašo sa
vo atsišaukime “Pietų Ame
rikos Lietuviai Šaukiasi Pa
galbos, kuris šiomis dieno
mis buvo jo išleistas Lietu
voje ir kuris pateko Į musų 
rankas:

“Didesnis skurdas ir badas 
prislėgė Pietų Amerikos lietu
vius. Jau senai jie šaukiasi 
Lietuvos pagalbos, bet musų 
tauta jų šauksmo vis dar ne
girdi, vis dar netiesia jiems 
savo motiniškos rankos.

“Jie gi ten skursta prie
miesčių lūšnose, skursta be jo
kios pastogės, nakvodami po 
tiltais, nuošaliose gatvėse, uo
stų užukampiuose, miestų są
šlavynuose.

“Daugelis jų išblyškusiais 
veidais slankioja gatvėmis, ei
na nuo vieno fabriko vartų 
prie kito, jieškodami, kad ir 
sunkiausio darbo, kad ir sun
kiausiai uždirbamo duonos ga
balėlio. Tik, deja, visos jų pa
stangos neatsiekia jokio tiks
lo: nedarbas ir krizė tvirtai 
uždarė prieš juos dirbtuvių, 
fabrikų ir kitų darbo įmonių 
duris ir vartus.

“Ir ne vieną rytą patekėjusi 
saulė apšviečia iipdną kurio 
nors musą. brolio gyvenimo 
galą: skurdė ir bado nuka
muotas guli jis kur nors šaly- 
gatvy, šiukšlyne, šalykely jau 
amžinai nurimęs, amžinai nuo 
vargų ir bado atsipalaidojęs. 
Ir net nėra kas jį rūpestingai 
ir, kaip žmogui pritinka, su 
pagarba palaidoja.

“Neigi jie, tie tūkstančiai 
musų išeivių, kalti, kad aplei
do savo tėvų žemę, Lietuvą.

“Daugumoj privertė juos 
tai padaryti pokarinė Lietuvos 
gyvenimo suirutė, kuri ne vie
ną sunkiu slogučiu slėgė, jie 
vieną vertė tolimuos kraštuos 
geresnio, žmoniškesnio gyve
nimo jieškoti.

“Nenusikalto jie Lietuvai ir 
nepamiršo jie jos, todėl ir Lie
tuva, kaip tikra motina, neturi 
tų savo vaikų užmiršti: sun
kioje gyvenimo valandoje turi 
jiems savo pagalbos ranką iš
tiesti.”

Sujaudinęs šitokiais atsi
šaukimais Lietuvos žmonių 
širdis, p. Skipitis renka pini
gus tiems “nelaimingiems 
Pietų Amerikos lietuviams” 
šelpti. Tuo tarpu Urugva
jaus lietuviai socialistai 
prieš šitokį biznį protestuo
ja. Jie sako, kad tais pini
gais yra šelpiami tiktai faši
stų lizdai Pietų Amerikoje.

Dėl to, matyt, p. Skipitis 
ir nenori apie Urugvajaus 
lietuvius nieko savo organe- 
rašyti.

“KTO BYL MICKIE- 
WICZ?”

Šitokia antrašte Lietuvoj 
dabar rasta brošiūra, išleis
ta lenkų 1898 metais ryšium 
su Adomo Mickevičiaus 100 
m. gimimo dienos paminė
jimu. Pati per save šita len
kų knygutė nėra jokia įdo
mybė, bet įdomu tas, kad ją 
buvo skaitęs Dr. Vincas Ku
dirka ir prirašęs joje savo 
pastabų apie tą garsųjį Lie
tuvos poetą. Kaip praneša 
“Lietuvos Žinios,” vienam 
tos knygutės puslapy, smul
kiom raidėm Kudirkos esąs 
paišelių parašytas šitoks ei
lėraštis apie Adomą Micke
vičių :

Užmiršęs senuolių kalbą 
ir tautystę savo,

Jis svetimu balsu graudžiai 
Lietuvai dainavo.

Ir nors karštai, kaip sako, 
Lietuvą mylėjo.

Tačiau lenkų akimis 
į tą žiurėjo.

Lenkai tad ir paminklą 
statyt jam suniršo.

Bet Lietuvninkai Mickų 
beveik jau užmiršo.

Atgiję, mat, vėlionys 
kitaip daiktus mato

Ir aukščiaus už Adomą 
—Kristijoną stato.

“Atgijusiais vėlionįmis” 
Kudirka čia pavadino atgi- 
jančius lietuvius, kuriuos 
Mickevičius skaitęs jau “iš
mirusiais.”

Taigi, Kudirkos akimis 
žiūrint, už Adomą (Mickevi
čių) daug aukščiau stovįs 
Kristijonas (Duonelaitis).

Toliau “Kto byl Mickie- 
wicz” brošiūroj Kudirkos 
esą lenkų kalba argumen
tuojama taip:

, “Ir ištikrujų, kas buvo Mic
kevičius? Iš pavardės ir kilmės 
rodos turi būti lietuvis, bet iš- 
tautėjęs lietuvis, toks, kokiais 
pasidarė visa Lietuvos bajori
ja, kuri pasidavė lenkų Įtakai 
Po įvykusios kur nors pasauly
je daugiau nesąmoningesnės 
tų dviejų tautų sąjungos, visai 
skirtingos viena kitai dvasia, 
kalba ir budu.

“Todėl Mickevičius, nors ne
paprastas poetas, kaipo ištau- 
tėjęs, neturi pastovios raison 
d’etre ir negali būti statytas 
su didžiausiais poetais kitų 

■ tkutų. Ištikrujų, kiek nesude
rinamo yra Mickevičiaus kuri
niuose: lenkų kalba, eilės ža
vingos, bet dvasia (Mickevi
čius apdainuoja Lietuvą) visa
dos paliks svetima lenkui. Tik
ros Lietuvos, t. y. lietuviškos 
Lietuvos Mickevičius nesu
pranta nei širdimi, nei protu 
ir Įžangoj Į Konradą Valenro
dą, dainuoja jai ‘Requici.’ Lie
tuvių liaudies dainos, jos 
griaudžios gaidos, idealų—po
etas, kaip ištautėjęs, giliai ne
supranta. Todėl teisingai kal
ba profesorius Kojatovičius, 
kad Mickevičius yra poetas ( 
siaurai bajoriškas, bet nekuo-1 
met nei lietuvių nei lenkų liau
dies poetas.”

Kažin, kaip dabar jausis 
mūsiškiai ura-patriotai, ku
rie iki šiol didžiuodavosi 
Mickevičium kaip “tikruoju 
lietuviu.”

Buržuazinė spauda skelbia, kad inėjus Madridan fašistų armijai, visi gyventojai išėjo į 
gatves jos sveikinti, visi džiaugėsi. Bet parodyta čia fotografinė nuotrauka liudija visai 
ką kita. Fašistams žygiuojana Madrido gatve, ant šaligatvių nesimato nei vieno žmogaus.

rais ir “dvasia šventa” nepa
dengsi. Todėl—

“Planai padarymui ‘Naujo
sios Gadynės’ du kart savaiti
niu laikraščiu palikta musų 
bendrovės naujajai direkcijai. 
Tą klausimą direkcija jau 
svarsto ir savu laiku paskelbs 
visų žiniai. Musų draugai pra
šomi turėt kantrybės ir pa
laukti. Akių plotu mes nieko 
nedarėm ir nedarysim. Juk 
reikia ne tik gerų planų, bet ir 
palankių aplinkybių tiem pla
nam pravesti.

“Kitais žodžiais, musų ben
drovės naujoji direkcija atsi- 
klaus visų savo draugų. Gavus 
draugų pritarimą, direkcija 
tuos planus vykins gyvenime.

“Pirmoji sąlyga ‘Naujosios 
Gadynės’ padarymui du kart 
savaitiniu laikraščiu yra ši: 
reikės subalansuoti musų biu
džetą. Du kart savaitinis laik
raštis, aišku, turės daugiau iš
laidų. Vien gerais norais, ‘dva
sia šventa’ tas išlaidas nepa
dengsi. Tai aišku mums ir 
jums, kurie laikraštį skaitot.”

Administracija ragina 
skolingus savo skaitytojus, 
kad jie tuojaus atsilygintų ir 
gautų da naujų skaitytojų.

ir Argentinoje. Šįmet jai su
kako jau 25 metai, todėl jos 
Centro Valdybos pirminin
kas, G. Šimkūnas, viename 
Argentinos lietuvių laikraš
ty rašo: f

“Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje nariams: Brangus 
kilnios ir garbingos- šeimos na
riai ir narės. Jau ištisi 25 me
tai, kaip gyvuoja Argentinoje 

4Ši lietuvių organizacija. Ji dar
buojasi musų visų naudai ir 
gerovei, tačiau daugelis iš mu
sų gan prastai žiūrime Į jos 
gyvenimą ir veiklą. Labai re
tai telankome susirinkimus ir 
mažai tepadedame jos kil
niems darbams...

“šiais metais, kada Susivie
nijimas Lietuvių Argentinoje 
švenčia savo dvidešimt pen- 
kerių metų gyvavimo sukaktį, 
prašome tave, brangus, nary, 
nare, nepasilikite atitolę nuo 
savo šeimos, bet visu atsidėji
mu prisidėkite prie- jos darbo 
pagyvinimo, parodykite savo 
veiklumą, suraskite ir pritrau
kite bent po kelis naujus na-

jos viršininkai rašinėja to
kius verkšlenančius atsišau
kimus. Šitokia aimana gali 
tikti ubagui, bet ne organi
zacijos vadui.

Matyt, Pietų Amerikos 
lietuviai neturi organizato
rių.

NEPALUŠIME AUDROJ.
Šniokščia jura, ritas bangos, 
Pučia šaltas vėjas, 
Vandenynas tviska, rangos, 
Su dangumi liejas.
Kas, kad vandens platumoje 
Laivą supa, blaško, — 
Nepalušime audroje, 
Nors mes joj kaip taškas.

Lai sau draskosi nūn vėjas, 
Debesys, kaip — švinas, — 
Ryt dangus bus išgiedrėjęs, 
Gaubs, kaip žiedas lino.
Laivas vėl normaliai irsis 
Per bangas į toli, 
Mes išliksime, nemirsim, 
Tad drąsiau, o, broliai!

Vi. Šaulys.

“REMKIME GINKLU 
FONDĄ.”

rius... T . - , . •Laime kartais prieina musų
Ir taip toliau. ' duris ir klabena tik todėl; kad
IŠ Šitų žodžių matyt, kad nori parodyti, jog mes negalime 

Susivienijimui Lietuvių Ar- jos priimti. — kad mes nesame 
gentinoje nekaip sekasi. Bet' pasiruošę ir negalime pasikviesti 
negalima ir norėti, kad or- ją i musų namus.
ganizacijai sektųsi, kuomet Rabindranatas Tagorė

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. —

Vėliausios žinios iš Euro
pos sako, kad Klaipėdos 
krašte jau areštuota ir su
grusta į koncentracijos sto
vyklas virš 2,000 lietuvių ir 
vokiečių. Areštai nesibaigia. 
Kas tik pernai ar užpernai 
nesutiko su naciais, turėjo 
su nacių pasekėjais kokį 
ginčą, tas šiandien gaudo
mas ir gujamas į koncentra
cijos stovyklas. Hitlerio 
smogikai visur daro “valy
mą,” kad joks jiems neišti
kimas elementas neužsilik- 
tų. Hitlerininkai ne vien 
Klaipėdoje rankioja savo 
priešus; jie rankioja juos 
Austrijoje ir Čekoslovakijo
je. Visuose užimtuose kraš
tuose pilni kalėjimai ir kon
centracijos stovyklos Hitle
rio priešininkų. Bet ateis 
laikas, kada proletariatas 
atidarys diktatorių aukoms 
kalėjimų duris, o pačius dik
tatorius pasiųs šuniems šė
ko piauti!

Mussolinis jau prarijo 
Albaniją. Tiesa, Italija jau 
nuo 1912 metų pradėjo ja

miją, pasiremiant vien So
vietų Rusijos duodama pa
galba. Bet štai, pradeda at
eiti žinių, kad tai vienur, tai 
kitur kiniečiai netik atrėmė 
japonų puolimą, bet Kanto
no srityje pastūmėjo japo
nus atgal. Japonai jau ne
mano, kad karas greitai 
baigsis, todėl planuoja stei
gti amunicijos fabrikus pa
čioje Kinijoje. Iš to galima 
numanyti, kad pačioje Ja
ponijoje ne viskas eina ge
tai, jeigu pačią armiją ren
giamasi aprūpinti pačios 
Kinijos išlaidomis’. T133 Pa‘ 
rodo, kad Japonija eina prie 
bankruto netik finansinio, 
bet ir moralinio. Kaukaro 
upas jau garuoja lauk iš Ja
ponijos masių ir tos masės 
bet kurią dieną gali sukilti, 
todėl ginklų gamyba jau tū
li but perkelta Kihijon. Iš 
Kinijos gal teks gabenti gin
klus Japonijon ir penėt išal
kusią liaudį švinu namie.

“NAUJOJI GADYNĖ” ŽA
DA EITI DU KARTU.
“Naujosios Gadynės” ad-' 

ministracija sako:
“Einant musų Ixjndroves 

šėrininkų suvažiavimo tarimu 1 
'Naujoji Gadynė’ bus padary-' 
ta du kart savaitiniu laikraš- Į 
čiu. Tai reiškia, kad musų laik. 
raštis bus dvigubai didesnis, I 
kad savo skaitytojus jis lan-' 
kys du kartu Į savaitę.”

Bet toliau ji pažymi, kad 
leidžiant laikraštį du kartu 
per sąvaitę, išlaidos irgi pa
sidarys beveik du kartu di
desnės, o išlaidų gerais no-

Šitaip šaukia 12-tame 
“Kario” numery Ginklų 
Fondui Remti Rinkliavos 
Komitetai. Girdi,

“Kasmet pavasarį visoje 
Lietuvoje darome plačią rink
liavą ginklų fondui. Padaryki
me ją ir šiais metais. Padary
kime uoliai, tuojau neatidėlio
dami, nes pavojingi pasaulio 
įvykiai rutuliuojasi nepapras
tu greitumu.

“Vykdydami rinkliavą, pri
siminkime savo žilos senovės 
siekiančią praeitį. Prisiminki
me 1918—1920 metus. Beveik 
beginkliai, kariškai neapmo
kyti, bet drąsus, kupini tau
rios dvasios, pasiryžimo stojo
me į nelygią kovą ir laimėjo
me.”

Taigi, taigi. Kol buvome 
beveik beginkliai ir kariškai 
neapmokyti, tai buvom drą
sus ir nelygią kovą laimė
jom. O kai apsiginklavom >r 
lenkams popiergaliu pagro
jus tuojaus išsižadėjom Vil
niaus ir po lova sulindom. 
Negana to, dabar da ir iš 
Klaipėdos, pasitrankėm. Ir 
no to visko vėl šaukiam: 
“Remkime Ginklui Fondą!”

Čia jau rėdamas veržiasi 
klausimas: Kokiems galams 
tas “Ginklų Fondas,” jeigu 
jo ginklais negalima nieko 
apginti?

Jeigu tie “kariškai apmo
kyti” vyrai daugiau da apsi
ginkluos, tai jie atiduos Lie
tuvos priešams da ir patį 
Kauną ir visus ginklus.

^PRIEŽASTIS BARNIŲ 7 iš 10 PINIGAI
Ladle; Home Journal plačiai visoj tautoj moterį) tarpe iStyrė, kad 
C9% visli nesutikimi) pradžia vedusių tarpe, pinigų klausimas.

TĖVAS: "Well. Jack, moteris neap
leidžia savo vyro be priežasties.”

SŪNŪS: “Aš galutinai jai pasakiau, 
kur j! stovi—vis zurza už plnlgds.” 

neduodi re
guliariai gacpadinystės reikalams?”

SŪNŪS: “Oh, aš jai duodu kiek galiu, 
bet atrodo kad niekad neužtenka:"

TĖVAS: "Nusistatymas ifilaidų vie
nintelis būdas kuris padarys jus 
abudu linksmais — nusistatymas 
dues progi) pradėt taupyt bankoj.”

VĖLIAU

JACK: "Ar tu man dovantsl už tai kai 
dabar turini pinigų bankoj?”

ON At “Tu geriausio už visus, brangu 
eis—taipgi ir tavo tėvas!”

LIETUVIŲ SUSIVIENI
JIMUI ARGENTINOJE

JAU 25 METAL
Visi musų skaitytojai ži

no, kad Jungtinėse Valstijo
se yra SLA, bet ne visi žino, 
kad panaši organizacija yra

Mutual

SAVINGS 
BANKS
of Massachusetts

Tėvas turėjo teisybės! Vienintelis Inidas užtikrini smagu
mą ženatvėje, tai nustatyt išlaidas ir taupyt reguliariai. 
Pradėk pirmąjį žings nį šiandien— nucikit i vietos taupymo 
bankę. ir prade!: taupymą.

interesuotis ,ir vis darė intri
gas, kad Albaniją pasiglem
žti, bet jai nepavyko. Kaip 
daugelis mažų tautelių po 
pasaulinio karo apsiskelbė 
neprigulmin g o m i s, taip 
1917 metais padarė ir Alba
nija. Ir tik nuo 1917 metų 
ji skaitėsi jau nepriklauso
ma valstybė. Šalis turi apie 
1,003,120 gyventojų ir 10,- 
629 keturkampių mylių plo
tą žemės. Šalis kalnuota, 
turtinga miškais ir kitais ža- 
ledaikčiais. Ji turi kiek ir1 
žibalo, o tas labai reikalin
gas šiandien Italijai. Itali-| 
jai per Adriatiko jurą j Al- j 
baniją tik 70 mylių. Jugo-' 
slavija daug turtingesnė už 
Albaniją, tad Mussolinio 
planas yra anksčiau ar vė
liau pavergti ir ją. Graikija 
yra trečia iš eilės, kurią 
Mussolinis norėtų pasigrob
ti; bet Graikija reikalinga 
ir Anglijai — kaipo raktas 
į Bosforą ir Dardanelius. 
Turkija, taip kaip Graikija, 
yra svarbios Anglijos laivy
no bazės, o kitaip anglai nei 
žodžio prieš Mussolinį nesa
kytų. Anglų politika yra to
kia, kad tik išsaugoti tą, ką 
jie yra prisiplėšę per šimt
mečius. Jeigu mažosios val
stybės nesusimobilizuos, tai 
jos anksčiau ar vėliau fašis
tinių valstybių bus surytos. 
Tiesa, Anglija giriasi, kad 
ji jau sumobilizavusi 7,000,- 
000 vyrų armiją iš mažųjų 
valstybių prieš Hitlerio ir 
Mussolinio smurtą, bet klau
simas kur pati Anglija sto
vėtų, jeigu tie 7 milionai 
pradėtų triuškinti fašistus? 
Juk Anglijos pakurstytas 
Hitleris aneksavo Austriją. 
Juk Anglijos ir Francuzijos 
rankomis generolas Fran
kas Ispanijoj “nugalėjo” lo- 
jalistus. Anglija nuo 1558 
metų Elzbietos viešpatavi
mo laikų išmoko veidmai
niauti ir ji užkariavo netoli 
pusę pasaulio. Užtat šian
dien Anglija niekas ir nepa
sitiki, kad ji stotų už mažą
sias tautas, kuomet ji pati 
tiek daug jų turi pavergusi 
ir dreba iš baimės, kad kuri 
neišspruktų iš jos nagų.

Nuskambėjo per lietuvių 
laikraščius Amerikoje abe
jingos žinios apie du dide
liu “kovotoju,” kun. Balku- 
ną ir A. Bimbą. Mat, kaip 
vienas taip ir kitas prieš 
Klaipėdos užėmimą smar
kiai kalbėjo Brooklyno lie
tuvių prakalbose. Jiedu sa
kėsi eitų ir su ginklu ranko
je kariautų prieš vokiečius. 
Žinoma, publika abiems 
smarkiai rankomis plojo. 
Bet po prakalbų pradėjo 
žmonės abejoti, ar ištiesų 
kun. Balkunas su Bimba taip 
padarytų, kaip jie sakė pra
kalbose. Kas liečia kun. Bal- 
kuną, tai aš nežinau, gal jis 
kartais ir eitų kariauti. Bet 
kas liečia A. Bimbą, tai jau 
ręikąLį? kitas. Aš gerai atsi
menu’ kaip Amerikos Ko
munistų Partija verbavo 
liuosnorius Ispanijon demo
kratijos ginti. Tada ir d. A. 
Bimba ir d. R. Mizara karš
tas prakalbas sakė ir jaudi
nančius straipsnius rašė, bet 
kada viename susirinkime 
aš pasiūliau, kad kas nors 
iš musų vadovaujančių 
draugų turėtų vykti su liuos- 
noriais Ispanijon kariauti, 
tai d. A. Bimba tuoj pradė
jo teisintis: “Aš per senas ir 
nesveikas!” O d. R. Mizara 
pridūrė: “Aš turiu ‘flat 
foot’.” Aš manau, kad butų 
toks atsakymas ir Lietuvos 
neprigulmybės gynimo klau
sime, kaip buvo Ispanijos 
gynimo klausime. Mat, kal
bėti ir rašyt tai vienas daly
kas, o eiti ir kariauti, tai jau 
kitas dalykas.

Liepos 7, 1937 m. ties 
Marco Polo tiltu Kinijoje 
japonų kareiviai pradėjo 
šaudyt Į Kinijos kareivius, 
dalančius karo pratimus. Iš 
(o prasidėjo Japonijos ver
žimasis į Kiniją. Rugsėjo 9, 
1937 m. puolė Šanchajų. Po 
to sekė visa eilė stambių 
miestų ir miestelių, kurie 
pateko į Japonijos rankas. 
Bus jau netoli du metai lai
ko, kaip tos niautynės tarpe 
kinų ir japonų eina. Kinija 
tapo atkirsta nuo jūrių, ir 
atrodo kad sunku bus kinie-

SUIMTAS SU LAVONU.

Text] valstijoj policija suėmė 
čia parodytą Hugh White’a, ku-

čiams atsilaikyti prieš tokią ris vežėsi savo automobiliuje 
mechanizuotą Japonijos ar- nužudyto žmogaus lavoną.
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KAS SKAITO, RAŽO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIV GYVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS kl"'is iau Ryja Gyvas Žuvytes

Kriaučių Pirmos Gegužės 
parengimas.

Jau buvau rašęs “Kelei
vyje,” kad kriaučiai ir šįmet 
ruošiasi apvaikščioti Pirmą 
Gegužės. Tik gaila, kad tas 
apvaikščiojimas bus 30 ba
landžio, tai yra, diena prieš 
1 gegužės. Visos apvaikščio- 
jimo iškilmės bus Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
me. Prakalbos ir muzikos 
programa prasidės lygiai 
kaip šešios vakare. Visi 
Brooklyno lietuviai turėtų 
dalyvauti tose iškilmėse, nes 
kalbės: “Amerikos” redak
torius Laučka, “Naujos Ga
dynės” redaktorius J. Stil- 
sonas ir vienas iš “Laisvės” 
redaktorių.

Meno spėkos irgi bus ga
na žymios. Gros P. Retike- 
vičiaus, seno Brooklyno lie
tuvių muzikanto orkestrą. 
Dainuos solo Vasiliauskas. 
Grieš ant akordiono talen
tinga^ Tamašauskutis. šoks 
įvairius šokius “Liros” šokė
jų grupė. Šoks kelis šokius 
ir A. Bubnio duktė, M. Bub- 
niutė. A. Velička ir P. Gra
bauskas sudainuos keliatą 
duetų.

-------  Duquesne mieste lietuviai 
las tiems didvyriams atsi- turi ir kelis savo biznierius:

Man rodos, kad jeigu ! E. Kundrotą laiko mėsos ir 
kitokių valgomų daiktų' 
krautuvę; P. Stulginskas 
taipgi mėsos ir kitokių val
gomų daiktų krautuvę; taip 
pat S. Kundrotą ir F. Balčiū
nas. A. Paulauskas irgi turė
jo valgomųjų daiktų par
duotuvę, bet uždarė, o jos 
vieton nutarė atidaryti sa- 
liuną arba gertuvę.

Gertuves laiko dar šie lie
tuviai: K. Yankaičiunienė, 
P. Stascvičia, A. Slavinskas 
ir W. C. Ti inka. Pelėda.

štos.
A. L. P. Kliubas rimtai tuo 
reikalu susidomėtų, savo 
veikėjus “sušriubuotų,” tai 
kitą metą tuo laiku mes jau 
atidengtume gražų Dariaus 
ir Girėno paminklą. Kliubo 
direktoriai, nesnauskite! 
Dabar laikas tuo reikalu 
pradėti rūpintis. Wake up!

Vytautas Katilius.

Iš A. L. P. Kliubo susi
rinkimo.

Balandžio 7 d. buvo A. L. 
P. Kliubo mėnesinis susirin
kimas, bet nedaug narių te-1 
dalyvavo, o rodos, jie turė
tų dalyvauti. Musų Kliubas

DUQUESNE, PA.
Lietuvių draugijos, darbai, 

bizniai.
Iš Duquesne miesto žinių 

“Keleivy” daug nematyt, 
tartum čia lietuvių visai ne
būtų; bet jų čia yra. Lietu
viai čia pradėjo apsigyventi 
nuo 1892 metų. Dabar jau 
yra keliatas draugijų, SLA 
172 kuopa, SLRK 102 kp., 
šv. Antano draugystė, Lietu
vių Moterų Birutės Draugy
stė, Jaunų Lietuvaičių D-stė 
ir-LNLP Kliubas. Pastarasis 
yra tvirčiausis; jis turi 104 
narius ir apie $8,000 pinigų 
banke. Kliubas turi ir savo 
nariams ligoje $7.00 pašal
pos per savaitę, o nariui mi
rus, moka $200.00 pomirti
nės, ir visi nariai sudeda po 
$1.00. Be to, Kliubas miru- 
siem nariam nuperka gėlių 
už $15.00 ir užmoka už ka
ravaną $12.00 ir už vieną 
mašiną karsto nešėjams. Šių 
metų Kliubo valdyba susi
deda iš šių narių: pirm., Jur- 
gis Ričkauskas; vice-pirm.,. , _ 1 • - : LtlO IllL AdUCAclC , VlLC nilll..juk nėra paselpine organ.- Tamas Gudmanas; iždinin.

zacija, bet turi gana stambų 
nuosavą namą ir biznį. Ot kas, Juozas Gudas; finansų 

Juozas Kąrpinskas;
protokolų rašt., Benius Ga- 

n linis (jaunuolis); iždo glo- 
bėjai, S. Čekanauskas, Fra- 

1 nas Yonaitis (jaunuolis) ir 
,A. Vilčauskas; Kontrolės 
.komisija,

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

Tarp Amerikos studentų paskutinėmis dienomis prasidėjo 
gyvų žuvyčių ryjimo lenktynės, šis vaizdelis parodo Mis
souri Universiteto studentę Marie ITensen’aitę sėdint prie 
stiklinio puodo su aukso žuvytėmis ir ryjant jas. Ji nori pa
statyt naują rekordą.

Balandžio 15 d. šv. Jur
gio draugija šventė 40 metų 
savo gyvavimo sukaktį. Dar 
yra gyvi du nariai, kurie tą 
draugiją tvėrė, ir jie turėjo 
garbės dalyvauti šiose su
kaktuvėse, tai T. Daminai- 
tis ir J. Pečiulis.

Vargo Sūnūs.

Bankų raketas kontroliuoja 
namus—sunku gauti butą.
Darbininkams čia labai 

sunku gauti žmonišką butą 
gyvenimui. Tiesa, yra ir tuš
čių, bet už geresnį prašo a- 
pie 40 dolerių mėnesiui, kas 
dabartinėmis sąlygomis, dir
bant po 3 dienas į savaitę, 
darbininkui stačiai nepriei
nama.

Nors valdžia buvo pasky- 
rtis nemaža pinigų moder- 

iniškiems darbininkų bu
tams, bet Worcesterio mies
to valdyba praeitą susirinki
mą atmetė naujų butų staty
bą. Mat, bankai nori vėl 
parduoti darbininkams tuos 
pačius namus, kuriuos per 
paskutinius kelis metus bu
vo citėmę, todėl politikieriai 
nenori -naujų namų statyti. 
Jeigu pradedi jieškoti buto, 
tai tuoj tave ir apspinta ban
kų agentėliai, norėdami į- 
kalbėti, kad pirktum tuos 
lauželius iš bankų ir vėl bū
tum bankų vergas. Dabar 
galima pirkti ir be įmokėji- 
mo; bet kaip tik pasirašai 
bankui, tai tuoj tau pradeda 
diktuoti: turi tą laužą patai
syti, turi numalevoti, turi 
stogą uždėti ir tt. O kaip ap
taisai ir pasitaiko, kad ne
gali į laiką bankui nuošim
čių užmokėti, tai jis ir vėl 
iš tavęs tą namą atima. Pa
sigailėjimo pas kapitalistus 
nėra. Tai tokia šių dienų sis
tema.

Darbo žmogus išnaudoja
mas ir skriaudžiamas iš visų

KVIEČIAME PRISIDĖT 
PRIE “ARTOJAUS” 

FONDO.
Brangus broliai lietuviai! 

Esu įgaliotas astuonių Wor
cesterio 
sąryšio pakviesti visas kitų 
miestų 
kad jos prisidėtų prie Wor
cesterio ir Bostono gero ii 
garbingo užmanymo atly
ginti skulptoriui P. Rimšai 
už bronzo “Artojaus” stovy-

lietuvių draugijų

lietuvių draugijas,LEWISTON, ME. 
Moterų Draugijos vakaras.

Kovo 18, Neper.'tojančios 
Pagelbos Moterų Draugys
tė surengė per pusiaugavė- 
nes vakarienę, kurion atsi 
lankė apie 200 žmonių, ku
lių tarpe buvo daug ir kita
taučių. Mat, čia visi žino, 
kad Lewistono - Auburnc 
moterys ką parengia, tai 
publika visuomet buna pa
tenkinta. Po vakarienės pir
mininke Barbora Simokai
tienė padėkojo visiems už 
atsilankymą ir pradėjo va
karo programą. Suvaidinta 
vieno veiksmo komedija 
“Čigonėlė.” Čigonėlės rolę 
lošė Marijona Meškaitienė, 
o Rozalijos — Marijona Le- 
venienė. Veikalukas be galo 
prijuokino publiką, nes abi
dvi lošėjos puikiai savo ro
les atliko. Po to sekė muzi
kos programa, kurią vedė 
Ignas Chuzas, jaunimo cho
ro vedėjas. ~ 
Varneckaitė į ___
ant piano ir sudainavo “Jie- j išlenda' kaip yla" iš maišo ir 

.  KT—- - - j • ~ ___ . pakritikuoti, 
bet gabi panelė ijei^ kritikas žinotų ką ir 

-----...................... t 111X11,171.1, tai nebūtų 
naX0,,' ^’T,?an^,oJar^e1miJ’ nieko nuostabaus, nes visi 
----- ” .. “L—L.------------- ’ipripažins, kad be kritikos 
sas malonus, kaip lakštinga-! jokis darbas negali būti at-

Panelė Elena Dauhaitė liktas. Tačiau kad žmogus 
padeklamavo “Mano Mo- ng kritiką rašo, o tik meluo- 
čiutė.” Ji jauna, gabi mer- ,ja jr šmeižia jam nepatinka- 
gaitė. Labai malonu matyti, mus žmones, tai jau tada to- 

Feliksas Yešins- ]:af! tėvai Pratina. sav/’. va1’ i kiam “kritikui” pačiam rei- 
I kelius dalyvauti tokiuose kia duot per kelines.
kulturiniuose vakarėliuose.! . . . .

gyvenimas bus1 Štai, A. Dubauskas, SLA
362 kuopos narys, “Dirvu- 
kėj” pradėjo daryti neku- 
riems 136 kuopos nariams 
priekaištų dėl buvusio pe- 
i eitos vasaros • pikniko, ir 
daugiausia priekaištų daro
ma to pikniko vedėjui, ku
riuo aš pats buvau. Dubaus
kas labai myli prikaišioti 
man girtuoklystę, bet aš tu
riu pasakyti, kad tame jis 
labai klysta. Tamsta patsai 
gal sustotum gėręs tik tada, 
jeigįu kas nors gerklę užriš
tų, o tačiau, bandai kitus 
žmones užkabinėti.

Tamsta nesi toks jau ge
raširdis ir SLA organizaci
jai, nes kuopoj, kurioj pri
klausai, turi labai menką į- 
tekmę ir iš ten jau bandei į 
kitas kuopas persikelti, bet 
ant nelaimės ir kitos kuopos 
nenori tamstos įsileisti, o ko
dėl nenori, tai gal ir pats su
prasi.

Dubauskas apšmeižė ir 
brolį Čerauką, ir brolį Ged
gaudą. Bet aš galiu drąsiai 
pasakyti, kad esi toli nuo jų 
pasilikęs .gerais darbais jų 
nepasivysi. Taigi ir prašau, 
kad paliktum juos ir mane 
ramybėj.

Tamsta jau šenai prie 
manęs ir kitų kabinėjiesi, 
bet dėl ramybės vis nenorė
jau per spaudą atsiliepti. 
Tačiau kantrybė turi ribas, 
jeigu tamsta da nenutilsi, 
tai tamstos darbeliai bus 
plačiai aprašyti. Bet tikiuo
si, kad susitvarkysi ir ne- 
šmeiši nekaltų žmonių. ’

IlUObdV<į ilcilllci 11 v/l,

rodos, tas ir turėtų kiekvie- n‘ ” 
ną Kliubo narį traukte trau
kti į susirinkimą, 
nėra. Visuomet susirinki
muose matai tų pačių žmo
nių veidus, kurie visuose su-'uA Viro-inic Pro *'G“ ‘sirinkimuose dalvvauia ' korni§ĮJa> A. Vagims, 1 ia- nelis ir “Birutę. Jos balsi! imamuose ciaiyvauja. nag Bernotą (jaunuolis) ir -
Kintais net pagalvoji zmo- juozas Musneckas; Ligobių ias 
gus. Kas bus, kaip tie seni ]ankytoįai, Kazys Greičius ir 
musų aktyvistai aptings, isy jUOzas Bernotas; Draugijos 
mirs? Kas tada rūpinsis mu- i ai Martinas Cepulis ir 
sų tomis sukurtomis orgam-■ Do° inirkas Terminas; dar- 
zacijomis? Tiesa turime bininkas r - —
jaunimo, bet jis toks savo- >,• 
tiškas, toks nerangus, kad L. . , Kuiturimuose
jam viskas atrodo niekai,,. V1?‘ Val,tlyb“S ± ?unln“ 
kas tik jo senu tėvu sukurta, V11?'3 8 {» . daug pilnesnis.- idarbuojąsi Kliubo labui. * . .

CLEVELAND) ir APIELINKES ŽINIOS
Kas nieko neveikia, tai vei

kiančius peikia.
;. Panelė Valerijai Laikas nuo laiko vis atši
lę paskambino' randa tokių žmonių, kurie ' o va u.Tio_ 1 ; ti__ i _ A. _ . t * \. • r

va.” Išėjo gerai. Nors jauna norj ka nors" 
mergaitė, I _ _ ~........... ...
Lidija Sabaliauskaitė sūdai- kaip kritikuoti

rrfi po $1.25, bet kompanija 
nori pakelti iki $1.35. Dar-i 
bai eina prastai ir žmonės pusių, 
pinigų neturi, o kompanijos 
vis nori juos daugiau iš
naudoti.

Mirė Kazys Mačys,, gyve
nęs prie 640 E. 97th st. Ve
lionis buvo vos tik 49 metų 
amžiaus. Palaidotas su baž-

Žuromskių karas su policija.
■Nors lietuviai

pešasi, 
visada 
grumti:
romskių stuboj, 102 Provi
dence st., kilo naminis ka-

tarp savęs 
bet užėjus priešui, 

moka vieningai 
Štai pavyzdis. Žū

, . 4 • • viviivu ov,j i\uu iidJiiiiiio r\d"

nytinėmis apeigomis is sv.|ras. Kaimynai pašaukė poli-
Jurgio bažnyčios. Liko nu
budusi žmona Ona.

WPA administracija 
neša, kad Clevelande 
WPA darbų paleis 
5,000 darbininkų. Darbinin-

pra- 
nuo 
virš

“Artojas” randasi Bosto
no Dailės Muziejuje ir vis
kas butų vietoje, tik reikia 
sukelti $1,000. Gerbiamieji, 
tai maža auka, o darbas la
bai didelis. Tą sumą galima 
gana greitai sukelti, jei tik 
mes visi bendrai imsimės 
darbo.

Worcesterio Ukėsų Kliu
bas užgirdamas musų darbą 
paskyrė savo atstovus ir sy
kiu $50. Šv. Jurgio draugija, 
atstovus ir $25. Moterų Kliu
bas, $10; Lietuvos Sūnus ir 
Dukterys, $15. Birutės drau
gija, $10. Šv. Kazimiero 
draugija, $5. SLA 57 kp. $5, 
ir SLA 318 kp. $5.

Bet, gerbiamieji, tai dar 
neviskas. Dar mes tikimės 
gauti ir nuo kitų draugijų, 
nes worcesterieciai gerai su
pranta “Artojaus” vertę. Jie 
žino, kad “Artojas” duos 
didelę atmintį kiekvieno lie
tuvio, nors kad ir gal daug 
musų čia augusių negalės su 
lietuviško typo žagrele ir 
žirgeliu liudys, kad lietuviai 
irgi moka dailės darbą dirb
ti.

Aš kviečiu prisidėti prie 
“Artojaus” Fondo visus lie
tuvius iš Lawrence’o, Ha- 
verhillio, Lowellio, Brockto- 
no, Cambridge’aus, Brigh- 
tono Norwoodo, Lynno ir 
Hudsono. Worcesteris su 
So. Bostonu jau sudėjo po 
$125 ir dar žada. Dabar jus 
iš minėtų miestų sukruskite 
ir sudėkite $750 nedatek- 
Ii. Tuomet musų darbas bus 
užbaigtas ir “Artojas” g«f 
lės Bostono Dailės Muzieju
je arti ir arti per amžius.

Su aukšta pagarba,
Jonas Burokas.

P. S. Kam neaišku, mel-

ciją. Kai policija pribuvo, 
tuoj visi trys puolė policiją 
nuginkluoti. Tada karas 
prasidėjo tarp policijos ir 
Žuromskių šeimynos. Bet 
Žuromskių pusė pralaimėjo, 

i nes buvo tik vienas vyras ir 
. , „i iš policijos 

pusės buvo du vyrai ir abu
du dikti policininkai. Balan
džio 10 d. Žmonišką ir De
gutienę teisėjas nubaudė po 
10 dolerių, o Žuromskienę 
išteisino, nors policija kalti
no ją už pančių pakavojimą 
ir už stovylos sumušima į 
policisto galvą. Teisėjas, 
matyt, suprato, kad Žurom-

kai buvo surengę ~ protesto ,dvj moterys, gi
demonstraciją-prieš tai, bet 
nežinia ar tas gelbės. Admi
nistracija sako, , kad Kon
gresas skiria mažiau pinigų, 
tokiu budu dalis darbinin
kų turi būti paleista.

Ant galo pranešė, kad 
Jaunimo Choras rengiasi 
statyt scenoje “Pusseserę 
Salomėją,” trijų veiksmų 
komediją, kuri bus suvai
dinta 6 gegužės.

Programai besibaigiant, 
Jonas Vaišvilas perstatė Le- 
wistono naują majorą tarti 
kelis žodžius.

Šio vakaro surengimu rū
pinosi: pirmininkė Barbora 
Simokaitienė, M. Varnec- 
kienė, J. Eismantienė, P. 
Žarskienė, Ona Klimanskie- 

Įnė, V. Rudokienė, Agota 
Breitmozerienė, E. Mikalio- 
nienė, M. Vasiliauskienė, 

J. Ričkauskas; Ausikaitienė, U. Daunie- 
SLRKA kp.- —PUTO- J- Mus- j Baltrušaitienė, M. Ce- 

n- Ba-Utayuna; reškienė, J. Banaitienė, E. 
Baniulienė, K. Ramanaus
kienė ir E. Bingelienė.

Sekančios narės aukavo 
įvairių valgių vakarienei: 
Agota čereškevičienė, U. 
Daunienė, M. Daunienė, M. 
Adamienienė, V. Rudokie
nė, J. Simonauckienė, J. 
Eismantienė, U. Slašiulienė, 

, A. Breit
mozerienė ir P. Žarskienė.

Reikia tarti ačiū abiem 
Žarskiam už suteikimą vie
tos pagaminti valgymus. Be 
jų butų buvę sunku sureng
ti tokią vakarienę. Daug čia 
pasidarbavo S. Klemanskis 
ir J. Simokaitis.

Lewistono koresp. M. D.

m. TZ1. , . . . Kliubas įsteigtas ant laisvės
Ties Khubu jau miestas t tai narių yra įvai- 

padare neblogą aiskstę, tai L £uru h. visi sutikime 
vis dėka musų seniems vete- gyVįna. Kliubas buvo įkur- 
lanams. J. Di augelis, būda- ^as ^gųg metais ir čarteris 
TvraS‘ v 1U 10 Y^e,.lu’ n. įgautas tu pačiu metu 24 bir- į 
M^ulis menedzerium, tuo 5eliy die^į Nuo ty laiko 
reikalu pradėjo iiipintis. j<iįubas yra išmokėjęs daug 
Paskui sau į talką pasikvie-r - - ■ • ■
tė advokatą Briedį. Kuomet 
advokatas Briedis tapo iš
rinktas Kliubo lyderiu, jis 
dar smarkiau per miesto 
politikierius pastūmėjo Li
tuanikos Skvero reikalą pir
myn. Ir šiandien jau stovi 
pasodinti 5 medeliai su tri
mis suolais prieš Kliubą, kur 
sėdi aplinkės gyventojai ir 
džiaugiasi, kad Ą. L. P. 
Kliubas atliko gražų darbą! 
Garbė musų Kliubo veikė
jams, kurie povaliai išjudi
no miesto valdžią ir lietuvių 
reikalu pasirūpinti!

ligos pašalpų ir pomirtinių; 
be to; daug yra aukavęs lab
darybės reikalams.

Kitų draugysčių viršinin
kai yra šie: šv. Antano— 
pirm. E. Kundrotą, iždinin
kas K.. Petrauskas, rašt. A. 
Viginis; SLA 172 kp.—pir
mininkas T. Meškauskas, 
rašt. ir ižd.

Lietuvis drutuolis Juozas 
Komaras imasi Arenoj kož- 
no pirmadienio vakarą. Lie- ___ ______ ___ _____
tuviai, kurie norite pamaty-; skienei sunku buvo sušilai- A. ...v.-
ti lietuvi drutuolį, galite ten kytj nqatant kaip policija jos džiu rašyti man laiškeli šiuo 
apsilankyti. vyrą mušė. Žmona turėjo adresu: Jonas Burokas, 12

vyrą gelbėt. Vernon street', Worcester,
--------- Mass.

Lituanikos Skvero gavi
mas Brooklyno lietuviams ir 
jo ištaisymas dar nėra vis
kas. Dabar pradėta galvoti, 
kad ant to skvero reikia pa
statyti Dariaus ir Girėno pa
minklą. Ištiesų, juk tiedu 
vyrai savo kelione orlaiviu 
per Atlantą į Kauną suinte
resavo visą pasauli, tai ko
dėl jiems neatiduoti tą pa
garbą, kurią jie užsipelnė? 
Tiesa, jie žuvo, bet jų pasi
ryžimą šiandien jau visi pra
deda įvertinti, pradeda su
prasti. kad jie pasiaukojo 
lietuvių tautai. Jiems pa
minklas Brooklyne turėtų 
but pastatytas! Vieta jau 
yra. Vardas: “Lituanika 
Square.” Dabar tik reikia 
truputį pinigo—ir pamink-

neskas, rašt. J 
Moterų Birutės Draugystės 
—pirm., Ona Gutauskienė, 
iždininkė J. Stubienė, rašt.,: 
Bronė Terminienė.

Sausio 12 dieną čia nusi
žudė Jonas Petraitis, 42 me
tų amžiaus vyras. Paliko 
moterį ir sūnų 5 metų am
žiaus. Saužudystės priežas
tis nežinoma. Velionis buvo p S i moka i tie nė 
kilęs nuo pat Kauno; buvo 
rimtas lietuvis ir gyveno ne
blogai.

Sausio 15 d. mirė A. Mo
tiejus, 57 metų amžiaus 
žmogus, kilęs iš Kaunijos. 
Paliko vieną brolį ir dau
giau giminių

Darbai apie Duquesne ei
na visai prastai, ir tai jau 
antri metai šitaip. Ir nėra 
žinios kada pradėsim geriau 
dirbti. Darbininkai nusimi
nę, kaltina kapitalistus, o 
kiti unijas, bet niekas neži
no, kas ištikrujų kaltas. 
Kaltas greičiausia "kapitalis-

KUNIGU CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigų bepatystūs is- 

puolimas. šių knygą turėtų perskai- 
torija, pasekmes ir jų doriškas nu
lyti kiekvienas vvras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterjs. 
dukterjs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.............. 25c.

Gatvėkarių kompanija no
ri pakelti kainą už važinėji
mą gatvėkariais. Sąvaiti- 
niai pasai dabar parduoda-

“Dirvos” Čalis vėl pradė
jo pilna burna rėkti ant visų 
Amerikos lietuvių, kad ne
siunčia pasveikinimų Sme
tonai. Bet už ką jį sveikinti? 
Ar užtai, kad Klaipėdą pra
kišo? Jonas Jarus.

Nelaimė Šalaviejaus šei
mynoje.

Skaudi nelaimė palietė 
Worcesterio veikėjo Juozo 
Šalaviejaus šeimyną. Po 
sunkios operacijos už 24 va
landų mirė mylimoji žmo
na, P. Šalaviejienė, palikda- 

Ima dideliam liūdesy užau- 
Igusį sūnų Evardą ir tik 9

BALTIMORE, MD.
“Kaminakretys ir Maluni- , 

ninkas” scenoje.
Baltimorės Lietuvių Dai- metų dukrelę Birutę, 

nos Draugija statys scenoje 
Miko Petrausko < 
“Kaminakretys ir 1 
ninkas.” sekmadieni, balan-l 
džio 23 d.. 7:30 vakarė, 
Lietuvių Salėje, 851 Hollins 
street.

Kartu “K. ir M.” perstaty
mas bus paminėjimu dviejų 
metu sukaktuvių nuo musų

Gaila, kad taip jaunam 
operete, amžiuje (tik virš 40 metų) 
Maltini- turėjo apleisti gyvuosius.

Velionė palaidota 29 ko
vo, laisvai, Vilties kapuose.

WORCESTER, MASS.
Prakalbos Lietuvos klau

simu.
Lietuvių Svetainėje, 29 

Endicot st., šio penktadie
nio vakarą, 21 balandžio, 
bus didelės prakalbos Lietu
vos klausimu. Kalbės “Ke
leivio” redaktorius S. Mi- 
chelsonas ir “Tiesos” redak
torius J. Siurba iš New Yor- 
ko. Kas dar turit lietuviškus 
jausmus, dalyvaukit šiose 
prakalbose. Įžanga dykai.

Kongreso Skyriaus K-tas.

Jonas Zaleckas negavo 
divorso.

Jonas Zaleckas norėjo 
mylimo kompozitoriaus, Mi- gauti atsiskyrimą nuo savo 
ko Petrausko, mirties. pačiukės. Bet pasirodė, kad 

Visi dalyvaukime šia- yra tokios taisyklės šioj val- 
me parengime, kur galėsime stijoj, kad vyras turi užmo- 
kartu šios operetės Miko keti už pačiukės advokato 
Petrausko žodžiais uždai- pasamdymą. O kadangi mu- 
nuoti:„uuL: sų Jonas neturėjo pinigų,
“Kol sveikata neapleido, | tai teisėjas liepė jam užsi- 
Ir nėr rūpesčio ant veido,— dirbti pinigų užmokėti pa
šok gėręs, šok negėręs, , čios advokatui iš kalno, tai 
Šok mergytę nusitvėręs!” tada jis pamatysiąs, ar rei- 

“Dainos” Draugas, kalinga jam skirtis, ar ne.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

Smagiausias pasižmonėiimns
PER ŠVENTES

GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai. Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALŪS.

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais,
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.
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i KĄ AŠ MAČIAU AUSTRIJOJE IR 
IR ČEKOSLOVAKIJOJE.

(Iš “Vilniaus žodžio") pasakysiu, netikiu, kad če
kų tauta ir čekų kariuomenė 
pasidavė. Čekai ne austrai, 
jiems nestigo drąsos, nuo jų 
nedvelkė smilkalų durnai. 
Jei čekus pavergė, tai tik 
dėlto, kad juos apgavo. Ap-[ 
gavo savieji vadai. Vieni pa
reigūnų, pabūgę griuvėsių ir' 
kraujo klanų, nedrįso įšaukti 
tautą į kovą, kiti, gal duos-'

i Pereitais metais kovo mė- 
I nesį Austrija palaidojo savo 
nepriklausomybę. Austrija 
“džiaugėsi” prisijungdama 
prie stiprios broliškos tau
tos. Mačiau tą džiaugsmą 

, pereitų metų balandžio pir
momis dienomis. Pernelig 
jis buvo iškalbus. Mačiau jį ..... ,
V ienoje, Badene, Neustad- njos rankos glostomi,-sutiko1 
te: mačiau pakelėse, kai- parduoti nepriklausomybę, 
muose ir miesteliuose. Visur. Paprastieji žmonės nesu- 
tą jį skelbė svastika Bažny-J siorientavo laiku> Tik atei. 
cių bokštuose svastika dabi- ties istorija atskleis čekų 
no kryžių; fabrikų kam i- .tautos paslaptį ir nuplaus tą 
nuošė, telegrafo stulpų vir- j gėdą, kurią užtraukė prezi- 

...........‘'i'"" dento Hachos ir jo ministe- 
rių parašai. Vieno tik nega
liu pateisinti ir suprasti, 
kad ir čekai, austi us pasek
dami, žudosi. Kaip galima 
taip pigiai atiduoti gyvybę? 
Jei jau žūt, tai žūt garbin
gai, kelius išdavikus ir prie
šus sutvarkius. Nežinau kas 
bus rytoj, bet esu tikra, kad 
neilgai čekai vergaus. Už 
savo gėdą jie dešimteriopai 
atlygins ir Hachoms ir svas
tikoms ir Miuncheno gera
dariams! Naujas rytas šuo
liais žengia... V. Čepulytč.

Nuo Maldų prie Higienos
PARAŠĖ DR. PHIL. A. D. WHITE (Gomelio Universiteto Profesorius)

Autoriaus mintis keitė ir papildė Dr. J. KairiukStis.
(Išleista Lietuvos Etinės Kultūros Draugijos, bet Lietuvoje uždrausta skaityt.)

—Na, . Maike, tai mudu ir tas sulyg Dievo išvaizdos, 
vėl susitikova. ' I —Ar senai tas buvo, Mai-

—Taip išrodo, tėve. ke?
—Sei, Maik, ar tu atsime-' —O, jau senai, tėve, 

ni, ką aš tau pereitą sykį orlaivių 
sakiau?

—Atsimenu.
—Na, tai ką?

Da 
j tuomet nebuvo. 

Taigi jis nusistatė skristi 
'taip kaip varna. Sukalbėjo 
rožančių, prisikabino šluotą

—Tu pasakojai, kad pa- vuodegos vieton, užlipo ant 
kelti vieną Lietuvos vysku- stogo ir rankas išskėtęs šoko 
pą į šventuosius esąs reika- į erdvę. Bet kaip šoko, taip 
lingas “velnio advokatas.” ir nudribo žemėn. Taigi ma-’ ir nudribo žemėn. Taigi ma- 

—Dac rait, Maike. Bet aš tai, tėve, kad rožančius jam 
tau pasakysiu, kad tokio ad- nieko nepadėjo. Jeigu visi 
vokato aš da nesuradau. Ar iki šiol butų pasitikėję tik 
negalėtum tu apsiimti, vai- rožančium, tai ir šiandien 

niekas negalėtų oru skrai
dyt. Tik matematika paro
dė, kaip reikia statyt orlai- 

ivius ir kitas mašinas. Todėl 
aš matematikos daugiausia 
ir mokinuos, tėve.

—Maike, jau tu čia pra
dėjai bedieviškai, užtai aš 
nenoriu daugiau klausytis. 
Gud-bai.

—Lik sveikas, tėve.

neg; 
ke? ;

—Ne.
—Kodėl?
—Laiko neturiu.
—O ką veiki?
—Mokyklon vaikščioju.
—O kam tau to mokslo 

taip daug reikia, Maike? 
Juk ne į kunigus eini, tai lo- 
tiniškai mokytis nereikia.

—Yra sunkesnių mokslų,! 
tėve, negu lotinų kalba.

—Koks, napšiklat?
—Ogi kad ir matematika.
—O kas tą matiką matė?
—Ne matikas, tėve, bet 

matematika.
—Tai kas ji per tulšis?
—Tai toks mokslas, tėve.
—Tai kibą tu mokiniesi 

fanneriaut, vaike, kad apie 
tą matiką lekcijas ėmi?

" —Matematika, tėve, yra 
skaičiavimo mokslas. Jon 
ineina aritmetika, algebra, 
geometrija ir kiti apskaičia
vimo budai. |

—O koks iš to pažitkas 
žmogaus dūšiai, vaike? Ar 
daug atlaidų gausi numi
ręs?

—Dūšios išganymui, tėve, 
užtenka rožančiaus.

—Na, matai, Maike, kaip 
aš tave privedžiau prie ra- 
zumo. Pats pripažinai, kad 
rožančius yra reikalingiau- 
sis už viską. f

—Ne, tėve, aš to nesakau. TEISĖJO PATI NUTE1S- 
Rožančių kalbėdamas tilto ■ 
per upę nepastatysi, tėve. | 
Čia reikalinga matematika. 
Ji taip pat reikalinga jūri
ninkystei ir mechanikai. 
Štai, geležis yra sunkesnė 
už orą. Tačiau žmogus pa
daro iš jos mašiną, atsisėda 
jon pats ir pakilęs į orą 
skrenda kaip paukštis. Tai 
vis matematikos nuopelnas, 
tėve. Ant rožančiaus atsisė
dęs į orą nepakilsi, kad ir

TROCKIS SUSIPYKO SU 
DIEGO RIVERA.

Diego Rivera yra pagar
sėjęs Meksikos artistas pie
šėjas. Jis yra revoliucinių 
pažiūrų ir ačiū jo pastan
goms Meksikos valdžia 
1937 metais suteikė Troc- 
kiui prieglaudą. Nuo to lai
ko Trockis gyveno Riveros 
namuose. Dabar laikraščiai 
praneša, kad Trockis su Ri
vera susipyko ir jieško sau 
buto kitur.
JAPONAI NUŠOVĖ ŽE

MĖN KELEIVINI OR
LAIVĮ.

Japonų karo lėktuvai pe
reitą sąvaitę užpuolė kinie
čių keleivinį orlaivį netoli 
nuo francuzų Indo-Kinijos 
sienos ir nušovė jį žemėn. 
Lakūnas vokietys buvo su
žeistas. •< 131

TA KALĖJIMAN.
New Yorko teisėjo Lau- 

erio žmona pereitą sąvaitę 
turėjo užmokėti $2,500 pa
baudos ir magaryčioms da 
buvo nuteista trims mėne
siams kalėjimo už šmugelia- 
vimą brangių papuošalų iš 
Paryžiaus į New Yorką.

“SURPA1PĖJ” RADO 
MOTERIŠKĖS RANKĄ.
Baltimorės mieste pereitą 

šimtas vyskupų jį pašven- nedėldienį “surpaipėj” ras
tinių. " |ta nužudytos moteriškės

-—Maike, nebliuznyk ant ranka. Eina tardymas, 
vyskupų!

—Kitąsyk buvo toks die
vobaimingas žmogus 1 
tl], teVe. ZlUreduniUS į VHP" i vaistus dėl koki; 
nas jis pradėjo galvoti: jei- bl sita knvir“ |S1 
gu varna gali skraidyt oru, 

kuris turi dūšią ir yra sukur-

Namu Dūkiai as, paraše Dr. A J Ka 
ralius. Knyira tik ka apleido spau 

i vien re 
nurodymai kokiui 

ios ligos naudoti Ver 
ta šitą knygų įsigyti visiems, nes Na 
mų Daktaras yra viena iš reikalin 

_ „ _ giausių knygų kiekvienam lietuviui
tai kodėl negalėtu Žmogus, įsigykite tuoj. Didelė knyga, druiaii 
kuris turi dūšią ir vra sukur- aple 300 pu,sapi\2

kčllD Nauja knyga užpildyta 
” ceptais, aiškiausi nurody m.

i šunėse irgi matėsi svastikos. I 
Vienoje visų įstaigų langai 
atdari. Iš langų nuleistos il
gos, ilgos raudonos vėliavos. 
Jų viduryje, baltame rate, 
juoduoja svastika. Gelžke- 
lio stotys, lyg kaimo bažny
čios per atlaidus, apkabinė
tos didelėmis ir mažutėmis, 
ant siūlų sunarstytomis svas
tikomis. Prieš porą dienų 
Austriją lankė Hitleris. Tai 
prieš jį taip dabinosi Aust
rija.

Laukuose išmėtyti mūri
niai išbaltinti, dažnai dvie
jų aukštų, ūkininkų namai. 
Valstiečiai užlipdė svastiko-' 
mis iš vidaus visus langus, 
nepalikdami mažiausio ply
šelio. Pasislėpė nuo žmonių 
akių, kaip haremo moterys. 
Kas žino, ar džiaugsmą ar 
gėdą taip slėpė... Vienur ki
tur ir išvietės viršuje svasti
ka plazdėjo.

Subiaurojo ji ir didingus 
Alpių šlaitus. Miesto gatvė
se, stotyse neramiai dairėsi 
būreliai žmonių. Gana buvo 
nugirsta žodį kitą, gana’pa- 
matyti žvilgsnį, kuriuo lydė
jo pro šalį praėjusį vokietį 
policininką, vkad išskaityti 
jų mintis.

Sunku yra žodžiais nupa
sakoti skirtumą tarp aukštoj 
išbalusio, susimąsčiusio aus
tro i’ likto energingo, bru- 
talau; vokiečio. Ta pati kal
ba ; ustro lupose švelni, 
skambi, vokiečio — šalta, 
kieta tarškanti kaip kulko
svaidis.

Kas matė kartu austrą ir 
vokietį, tas galėjo suprasti, 
kodėl žuvo Austrija. Aukšta 
dvasinė austrų kultūra ne
galėjo atsispirti brutaliai 
Vokietijos jėgai. Dairėmės 
ir jieškojome austrų tarpe 
žmonių, kurių veiduose 

[spindėjo lyžtumas, noras 
kovoti, keršyti. Nesurado
me. Matyt, gyvybinis Aust
rų tautos instinktas buvo 
smarkiai nuslopintas. Kil
nesnieji austrai kitos išei
ties nerado—tik nusižudyti.

Praėjo metai. Austrų liki
mo susilaukė čekai. Niekad 
nepamiršiu pirmojo susiti
kimo su čekais. Važiavau 
lenkų būryje. Po ilgesnio 
nuorišdaus pasikalbėjimo 
senutis čekas kreipėsi į ben
drakeleivius:

—Kodėl jus esate mums 
taij) nedraugingi? Už kai 
tai]) nekenčiate musų? Ką 
mes čekai jums blogo pada
rėm? Musų tikslas yra glau
dus, nuoširdus visų slavų 
tautų sugyvenimas. Jus ne
klausykite, ką vokiečiai 
jums apie mus kalba. Ne 
mes jūsų priešai, bet jie— 
vokiečiai.

Čekų kalboje jautėsi ryž
tumas gintis, netgi atakuoti.

Ir kada skaitome šian
dien, kad Čekija pasidavė 
svastikai be pasipriešinimo 
—stačiai sunku yra įtikėti. 
Čekoslovakijoje buvo 50.5 
nuoš. pačių čekų. Išeitų apie 
septynius milionus žmonių. 
Kai]) galėjo įsileisti priešą į 
savo žemę? Kaip galėjo ati
duoti ginklus ir tvirtoves į 
priešo rankas? Garbingas 
karys ginklą atiduos tik 
priešo krūtinėn įsmeigęs, 
sandėlius tik išsprogdintus. 
Kur pareiga ir savigarba? 
Geriau jau žūti kovoje, ne
gu sutikti vergauti. Atvirai

JEI NETIKĖČIAU!...
Užgniaužčiau saulę rankoj, • 
Uždegčiau ramią naktį. 
Jei netikėčiau, kati rytoj 
Bus širdžiai lengviau plakti.
Užliečiau žvaigždes rašalu, 
Kuriuo nūn plunksną vilgau, 
Jei nebelaukčiau laisvės, 
Kurios taip pasiilgau.

Užželdinčiau veja dirvonus, 
Kurie dabar >taip išpurenti, 
Jei patikėčiau, kad dėl to 
Pradėsiu žmoniškai gyventi.
Pamilčiau savo priešus, 
Priglausčiau prie krutinės. 
Jeigu žinočiau, kad šios kančios 
Jau bus man paskutinės.

yi. Nešukaitis.

MES JAUNI...
(Iš “Mųsų Jaunimo.") 

Musų dienos saule žydi, 
Musų mintys sakalai. 
Nenurims krutinės jaunos. 
Neatšals karšti jausmai. 
Mes išnardėm bedugnes, 
Išbraidysime erdves. 
Mes jžiebsim siekių ugnį. 
Mes prikelšime minias.
Mums nebaisios kovų audros. 
Mes troškimų kupini...
Visos kliūtys—vienas mostas, 
Nes mes esame jauni.
Musų dienos saule žydi, 
Musų mintys sakalai...

Tad pirmyn į darbą didį,— 
Mus laimėta bus, tikrai.

Ad. Keraitis.

Jonys 
T/ajūtME
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geras sends Blue Ribbon nu
statė malto gerumą—visada 
duodant jums pilnus 3 svarus 
pasižymėjusio malto sveiku 
mu, naudingumu ir ypatybe. 
Blue Ribbon Maltas užtikriną 
jums tokias pat aukštos ypa
tybės pasekmes visada.

1. TEOLOGIJOS PAŽIŪROS Į MARĄ 
IR SVEIKATINGUMĄ.

Visuose istoriniuose raštuose maro atsi
radimas laikomas siaubingu įvykiu. Vidur
amžiuose maras siausdavo protarpiais vi
soje Europoje ir kaip “juodoji mirtis” 
atimdavo gyvybę daugybei žmonių. Pagal 
patikimus apskaičiavimus, tais laikais juo
doji mirtis išnaikino didesnę tų laikų An
glijos gyventojų dalį, o visoje Europoje 
apie 25 milijonus žmonių. 1552 m. vien tik 
Paryžiuje maras išnaikino 67,000 žmonių, 
o 1580 m. per 20,000. Taip pat baisus buvo 
maras XVII amžiuje Anglijoje ir kitose 
Europos šalyse. Tiek XVIII amžiaus pra
džioje atsiradęs pietų Europoje maras, 
tiek ir XIX amžiuje kelis kaltus siautusi 
cholera, nors jau ir nebuvo tokia baisi, 
kaip ankstyvesniųjų amžių maras, vis dėl
to labai paveikė žmonių vaizduotę.

Senuose raštuose buvo laikomasi nuo
monės, kad maras atsiranda dėl nemato
mų galybių rūstybės ar pykčio. Panašiai 
buvo manyta net kulturingesniais laikais 
prieš krikščionybės atsiradimą. Ypač 
Graikijoje ir Romoje buvo kalbama, kad 
maras yra dievų rūstybės apsireiškimas. 
Kaip aiškėja iš šventraščio žydai taip pat 
žiurėjo į marą kaip į Dievo bausmę, švent
raštyje yra nemaža aprašymų, kad, pav., 
maras, kuris išnaikino 14,700 Izraelio sū
nų, išnyko tiktai dėl vyriausiojo šventiko 
Aarono maldų ir aukų; maras, kuriuo ka-
ralius Dovydas buvo už įsakymą surašyti 
Izraelio tautą, išnaikino 70,000 žmonių; 
šitas maras pasibaigė tiktai permaldavus 
aukomis Jehovos rūstybę; tokių pat pa
sekmių turėjęs pranašo Zacharijo išpra
našautas ir Apokalipsyje aprašytasis ma
ras. Šitie aprašymai sužadino pirmųjų kri
kščionių vaizduotę ir nuo tų laikų beveik 
stovylą ir dabar ten yra. Hadriano pasta- 
marui* prasidedant bažnytinė vyresnybė, 
užuot griebtųsi sanitarinių priemonių, vi
suomet reikalavo maldauti Visagali, kad 
jis teiktųsi atleisti bausmę už padalytus 
nusikaltimus.

Šita pirmykštė bažnyčios pažiūra buvo 
išvystyta ypač teologų, skelbusių apie šė
tono ir piktųjų dvasių galybę. Tą patį tvir
tino ir šv. Povilas aiškindamas, kad seno
vės dievai buvo velniai. Be to, pagal švent
raštį kometos, meteoritai ir žemės drebėji
mas buvo “ženklai ir stebuklai,” įrodan- 
tieji Dievo rūstybę, ir žadantieji baisias 
nelaimes. Šitas slegiantis milijonų žmonių 
nuotaiką tikėjimas taip veikė žmones, kad 
prasidėjus epidemijai juos apimdavo dar 
didesnis siaubas.

Dabar mes žinome, kad svarbiausioji 
tokio baisaus maro siautimo priežastis bu
vo sanitarinių priemonių stoka tiek rytuo
se, kur maras prasidėdavo, tiek ir Europos 
valstybėse, į kurias jis persimesdavo. Prie 
to nemaža prisidėjo ir teologijos aiškini
mai, kurie buvo priešingi tinkamų higie
nos pažiūrų plitimui. Vakarų Europos teo
logai perėmė iš rytų pažiūras, kad žmo
gaus nusižeminimas didina Dievo garbe, 
kad nesirūpinimas kunu padeda sielos iš
ganymui ir todėl, esą, švarumas įrodąs 
puikybę, o nešvarumas nusižeminimą. Įta
kingi dvasininkai ir pasauliečiai manė, 
kad nešvarumas yra svarbus šventumo po
žymis. Hieronimas ir Romos katalikų baž
nyčios ritualas (apeigų) knygos su pasidi
džiavimu skelbia, kad šv. Hilarijus visą 
amžių gyveno būdamas labai nešvarus. 
Afanasijus giria šv. Antaną už tai, kad jis 
nekuomet neplovė savo kojų. šv. Abronio 
šventumas buvo įrodomas tuo, kad jis per 
40 metų neplovė nei rankų, nei kojų. Šv. 
Silvija plaudavo vien tiktai pirštų galus. 
Eufrasiia buvo įstojusi į tokį ordeną, ku
rio nariai duodavo įžadus nekuomet nesi
maudyti. Šv. Marija Egiptietė buvo žino
ma savo nešvarumu. Šiuo atžvilgiu išgar
sėjusiam dėl stovėjimo ant stulpo Simanui 
priklauso tikras rekordas: jis gyveno to
kiame dvokime, kad lankytojai negalėda-1 
vo to pakęsti. Šventųjų gyvenimu aprašy
mo knygoje su pasigėrėjimu minima, kad 
Visagalis išdžiovino upelį, į kurį netoli gy
venantieji lytu vienuoliai eidavo maudy
tis. Alfonso Liguriečio šventuoju paskel
bimo aktas garbina jį už tai, kad “jis ne
kuomet nesiprausė.”

Tuo budu, tikinčiųjų pasaulis buvo la
bai atitolęs nuo tos idėjos, kurią, kaip ma
noma. paskelbė John Wesley: švarumas j 
yra dievobaimingumo šaltinis. Ypač tų 
laikų dvasininkai pasižymėdavo dideliu 
nešvarumu. Nors ligonių lankymas maro 
metu žymiai padidindavo ir jų mirimą, bet 
reikia pripažinti, kad to priežastis buvo 
daugiausia jų nešvarumas. Garsus XIV 
amžiaus francuzų gydytojas Guy de Chau- 
liac pabrėžė, kad nuo maro labiausiai nu
kentėdavo labai nešvariai užsilaikę kar
melitų vienuoliai. Tiktai viename kartezi-

jonų vienuolyne vienu metu išmirė 900 
vienuolių.

Žinoma, toks dvasiškų ganytojų pavyz
dys turėjo didelės įtakos visiems, dar la
biau didindamas nerūpestingumą ir apsi
leidimą, į kuriiios žmonės dažniaus ir pa
tys yra linkę. Tiek Europos miestuose, tiek 
kaimuose, net iki paskutiniųjų laikų nebu
vo rūpintasi paprasčiausiomis sanitarinė
mis priemonėmis. VI amžiaus pabaigoje 
labai įsigalėjo tikėjimas, kad maras atsi
randa dėl Dievo rūstybės. Kaip stabmel
džiai manė, kad marą leido Apolonas, taip 
dabar krikščionys tikėjo, kad marą siun
čia Jehova. Kai 590 metais Grigorijus Di
dysis buvo išrinktas popiežium, Romoje 
siautė baisus maras; žmonių mirė tūkstan
čiais. Čia suruoštos procesijos metu per 
vieną valandą krito 80 žmonių. Tų laikų 
chronikos rašo, kad tuo metu žmonės matė 
ugnines vylyčias, krintančias į šventąjį 
miestą. Pats Grigorijus pamatė arkangelą 
Mykolą, skrendantį procesijos priešakyje 
viršum Hadriano paminklo, kai]) tik tuo, 
momentu, kai jis įdėjo į makštis savo ug
ninį kardą; esą, popiežius net girdėjo, 
kaip trys angelai giedoję Mergelės Mari
jos giesmę. Toliau legenda pasakoja, kad 
išmintingas popiežius tada tuojau užgie
dojo himną, kad maras liautųsi. Kai ne
trukus maras pradėjo silpnėti J tai ant pa
minklo viršaus buvo pastatyta ir pašvęsta 
šv. Mykolui koplyčia. Vėliau ant to pasta
to viršaus buvo užkelta milžiniška arkan-
gelo stovyla, atvazduojanti, kaip jis deda 
į makštis kardą. Toji legenda įamžinusi 
stovyla ir dabar ten yra. Hadriano pasta
tas pasidarė Angelo pilimi ir tuo budu sis 
didžiausias senovės Romos paminklas 
šiandien liudija apie viduramžių tikėjimą. 
Šita legenda, skiriama garsiausiam tų am
žių popiežiui ir taip didingai jį apibudi
nanti, be abejojimo, paveikė visos Europos 
teologus ir vertė juos kreipti savo mintis į 
priemones, kuriomis galėjo būti permal
dauta Dievo imstybė.

Savaime suprantama, kad sėkmingiau
siomis priemonėmis buvo laikomi dievot 
baimingi veiksmai. Ypač žemių, pinigu 
arba privilegijų aukojimas bažnyčioms, 
vienuolynams ar stebuklingoms vietoms, 
kuriose, kaip buvo manyta, įvyksta ste
buklingi' išgydymai,, atrodė tinkamu Die
vui darbu. Toks maro laikotarpiais turtų 
suplaukimas į dvasiškijos rankas smarkiai 
paveikė ne tik bažnytinės, bet ir pasaulie
tinės istorijos raidą. Antai, buvo pastebė
ta, kad po didelio maro, siautusio XIV 
amžiuje, visose Europos šalyse dvasinin- 
ninkų rankose atsidūrė daugybė baudžiau
ninkų ir žemės plotų. Visai teisingai vie
nas garsus bažnyčios vyras pasakė: “Ma
ras yra Dievo tarnų rugiapiutė.”

Kitos priemonės Dievo ar velnio rūs
tybei permaldauti buvo tai atgailos proce
sijos, kelionės per maro ištiktus miestus 
su Mergelės Marijos ar šventųjų paveik
slais ir šventųjų daiktų garbinimas. XIII 
ir XIV amžiuose buvo labai išgarsėję mi
nios saviplakių, kurie keliavo per Europos 
šalis, plakdavo savo nuogą kūną, giedo
davo psalmes ir labai dažnai rengdavo dėl 
iškrypusio maldingumo didžiausias orgi
jas. Buvo manyta, kad marą gali siųsti į 
žemę ir kitos dangiškos galybės. Kaip se
novėje pasireikšdavo Apoloųo pyktis, jei 
jo vardas nebuvo pridernčiai gerbiamas, 
taij) ir 1680 m., Romoje marui siaučiant, 
bažnytinė vyresnybė nutarė, jog jis atsi
radęs dėl to, kad šv. Sebastijonui nebuvo 
pastatytas paminklas. Todėl šv. Petro ad 
vincula bažnyčioje šitam šventajam buvo 
iškilmingai įrengtas paminklas ir maras 
tuoiau išnyko.

Norėdami išvengti velnio “žabangų” 
teologai griebdavosi įvairių priemonių, 
kurioms pavyzdžių rasdavo šventose kny
gose. Indijos ir Persijos, o taip pat krik- 
ščnionių šventose knygose užtinkame tas 
pačias pažiūras į ligų atsiradimą; tiek vie
nos, tiek antros knygos nurodo visai pa-! 
našias priemones ligoms gydyti. Bene keis
čiausią priemonę pavartojo krikščionys 
prasidėjus Romojie 1552 m. marui. Begal
vodami apie šito maro priežastį, krik
ščionys priėjo išvadą, kad šios baisios ne
laimės priežastis yra šėtono pyktis. Buvo 
nurodoma į Povilo tvirtinimą, kad seno
vės stabmeldžių dievai buvo velniai, kurie 
turėjo pagrindo pykti, ypač todėl, kad jie 
buvo išvalyti iš Romos. Manydami, kad 
Kolizejaus griuvėsiai yra kaip tik ta vieta, 
kurioje velniai susirenka, jie nuvedė į Ko- 
lizejų apkaišytą vainikais bulių ir čia jį iš
kilmingai paaukojo pagal senovės stab
meldžių apeigas. Kai tas nepadėjo, tai baž
nyčios vyresnybė surengė atgailos proce
sijas permaldauti Visagaliui, Mergelei 
Marijai ir šventiesiems, kurie buvo įžeisti 
laikinu mėginimu prisigerinti jų priešams.

(Bus daugiau)
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SOVIETAI NEPRIPAŽĮSTA ČEKI
JOS UŽĖMIMO. 1
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Čia Sukrito Upėn 6 Automobiliai.Iš Pragos jau išvykę keli 
specialus traukiniai su su
imtaisiais į Vokietijos kon
centracijos stovyklas. I

Prasidėjo savižudysčių 
banga. Daug žmonių pateko 
į misteriką, pamišo. Tarp 
nusižudžiusių yra ir Vilhel-' 
mas fon Neumark, Britani
jos garbės vicekonsulas 
Brno mieste. Tai]) pat nusi
žudęs Melnikas, Prahos ra
dijo stoties viršininkas. “Ex
press” laikraštis paskelbė 
20 nusižudžiusių pavardes. I

Žydai pateko į desperaci- . 
ją. Kurie tik gali, stengiasi 
patekti j svetimas teritori-1 
jas. Tačiau norintiems iš 
Pragos išvykti reikia gauti iš 
slaptosios policijos vizas. 
Net ir diplomatai negali be 
jų išvykti į užsienį.

O gauti užsienio vizų yra 
labai sunku. Žydai laukia, 
kad jie bus suvaryti į gheto. 
Žydų krautuvėms Pragoj ir 
žydų fabrikams Bohemijoj 
ir Moravijoj jau paskirti ko
misarai. Žydams advoka
tams duota 24 vai. atsisaky
ti. nuo savo praktikos.

Naktį prie Tautinio čekų 
banko Pragoj atvyko 16 tru
kų ir išvežė aukso revervus.

Virš Pragos ūžė apie 100 
vokiečių lėktuvų, 60 Hein 
kelio bombanešių ir apie 40 
naikintuvų.

Pranešama, kad nusišovė
apie 250 čekų karininkų.1 
Suimtųjų skaičius jau pasie
kęs 12,000. Tai-]) suimtųjų 
esanti ir madam Pranciška 
Glaminkova, senato atstovė, 
kuri visam pasauly yra gerai 
žinoma moterų judėjime 
veikėja.

ths vaizdelis parodo potvinio išgriautą tiltą, nuo kurio nu
krito upėn 6 automobiliai nakties laiku. Su jais žuvo 7 
žmonės.

kiečių kariuomenės pusės ir 
vėlesni vokiečių vyriausybės 
aktai negali būti laikomi 
kuo kitu, kaip agresyvios jė
gos įsikišimu.

“Penkta, minėtos pasta
bos taip pat visiškai atitin
ka ir Slovakijos statuto pa
keitimą, pavedant ją vokie
čių imperijai. Tas pakeiti
mas jokiu budu nebuvo.pa
teisintas laisvai pareikšta 
slovakų tautos valia.

“Šešta, vokiečių vyriausy
bės aktai buvo signalas ven
grų kariuomenei įsiveržti jė
ga į Karpatų Ukrainą ir pa
imti jos gyventojų elemen
tarias teises.

“Septinta, todėl Sovietų 
vyriausybė negali pripažinti 
Čekijos prijungimo prie vo- 
viečįų imperijos, o taip pat 
viena ar kita forma ir Slova
kijos prijungimo, teisėtais ir 
nuderintais su tarptautinė
mis teisėmis ir papročių nori 

: ’ ’ ’ : momis,. ar su laisvo tautų
Pirma, politiškai istoriš- apsisprendimo principu.
-----—“Aštunta, Sovietų vyriau

sybės nuomone, vokiečių 
vyriausybės veiksmai nepa
šalina jokio pavojaus bend
rai taikai, bet priešingai, su
darė ir paaštrino tą pavo.įų. 
Jie sudrumstė politinį pasto
vumą Vidurinėje Europoje: 
Jie pabrėžė aliarmo stovi, 
anksčiau sukurtą Europoje 
ir sudavė naują smūgį tautų 
saugumo jausmui.”

Litvinovas paprašė vokie
čių ambasadorių pranešti 
apie tai savo vyriausybei.

Astuoni Litvinovo punktai.
Vokietijos ambasadorius 

Maskvoje, Schulenburgas, 
pranešė Sovietų valdžiai a- 
pie Čekijos užėmimą. Jisai 
teisina Vokietijos smurtą 
tuo, kad Čekijoi nebuvę 
tvarkos, kad ta valstybė bu
vusi nenaturališka, sveti
mom rankom pastatyta, kad 
iš jos nuolatos kildavęs pa
vojus taikai ir, pagaliau, 
kad ji pati gera valia susita
rusi su Vokietija buvo panai
kinta ir įnėjo į Vokietijos 
imperiją. Tą sutartį patvir
tinęs savo parašu pats Ha- 
cha, buvęs paskutinis Čeki
jos prezidentas.

Į šitą vokiečių pranešimą 
Litvinovas davė šitokį atsa
kymą : '

“Sovietų vyriausybė laiko 
reikalinga, atsakydama į tas 
notas, išdėstyti savo tikrą 
nusistatymą dėl minėtų įvy
kiu :

Gerbiamieji tavorščiai ir 
tavorškos!
Papasakosiu jums kel'atą 

dalykų, kuriuos jus gal žino- 
note ir nežinote.

Dar prieš “krismus” para
šiau pranešimą “Keleivin” 
apie musų miesto ir “šteito” 
rinkimus, apie Dailės Choro 
radio programą ir tt., ir nuo 
to laiko negirdėjot jokio 
mano raporto. Tam buvo 
dvi priežastys, būtent: kai 
tik pasirodė “Keleivy” ma
no tasai pranešimas apie 
Dailės Chorą, tai to choro 
vienas 60 metų “jaunuolis” 
taip ant manęs supyko, kad tas nasjėmė. Gi dr-gė keme- 
parašė net ultimatumą “Ke- ’ ' ' ' ~
lei.vio” redakcijai, reikalau
damas, kad daugiau tokių 
korespondencijų nebetal- 
pintų, nes, sako; choristai 
labai pyksta, kam bedievis ne intęmacionalą, bet pa- 

pasakė,, kad choro triotiškus himnus? Jie atsa- 
pliki jaunuoliai yra atsa- įg, kad taip reikia. Interna- 
komingi uz visas choro gies-'cionalas, girdi, likosi išmai- 
mes ir visus kitus galus. Yai- nytas ant uStar Spangled 
gi, kai tas jaunuolis paša- Banner” ir “Lietuva, Tėvy- 
kė, kad del mano raporto ne Musų,” o komunizmą, sa- 
pyksta netik jis pats, bet ir ^Q išmainėme ant ameriko-^. J i 
“jaunuole D-ne, tai as nu- n;7mn ač cntikan mi in n-i :rdC1-l.°? Ja.i ..
tariau nieko neberaportuot. sie|gimu, ir sakau: Gerai i, '^kXAkn vX
pS«iuTw ‘fadAido JI- <labar giedant “g ?
pasaKysiu jums,. Kad aigo pors kumščių nereikes kelt J • p.1.as;nimn 
Choras jau atsivertė pne ani<qfvn či-i <?fnvpip^ tu mo *1 gesinimo laiKai ziai “dvasios šventos ” Kalėdų Cld n- n 0Vel^S • nys Europoje, kad cekoslo-
dvasios sventos. Kaieąų;ias Mlkas priiindo artyn ir v.,|stvbė nebuvusi pv-

pl'°^a Ch?,raS ( sako į tavorščių Baroną: - ų va!stybę nebuvusi gy 
vės ir Vilnies pasekėjai) i “Sveikinu jumis ir visą jūsų 
per radiją sveikino Y^us su' revoliucinį judėjimą, kuris 
“šventomis Kalėdomis.;apsivertė aukštyn kojomis!”
Girdėdamas, kad jau ir Ai
do Choras garbina Jėzaus 
ginhimo dieną visą savo 
plunksnakotį sukramčiau... 
Juk buvo laikai, kad mudu 
su tavoršČium Baronu buvo
me didžiausi revoliucionie
riai Detroite, ir apie jokius 
“šventuosius” niekas nedrįs
davo nei prisimint. Dabar 
gi papūtė’kitas vėjas, ir mu- . .
du jau klaupiam, meldžia- jtais Smetona prisius visiems 
mės, tiesiame rankas... Bet P° medalį; gal gausiu ir aš. 
nesijuokit, kad mes tiesiam ~ r T .
rankas. Juk mūsų vadas < Ir Vienas Detroito Lietuvių 
draugas B. jau senau ištiesė j Kliubo narys anądien priėjo 
ranką katalikams. , prie manęs ir sako: “Klau-

_______ syk, seni, kai rasysi savo ra
kai Hitleris ir arklių čys-'p0,1^ i ‘Keleivį,’ tai para- 

tytojas Neumanas pradėjo kad mes turėsime dis- 

paaiškėjo,

choras ištikrujų 
patriotų 

Tą užbaigus, susė- 
Bet choras užtrau

nė valdo ir Smetoną ir kari
ninkus.

Po prakalbų klausiau ta- 
vorščių Barono ir Jočionio, 
kodėl Aido Choras giedojo 

i. bet pa

ki samprotavimai, išdėstyti 
> vokiečių dekla

racijos dalyje jai pagrįsti ir

Orui atšilus, kasyklos baigia 
darbą ir už kokios savaitės 
visos jau gali užsidaryti. Ki
tos jau užsidarė, o katros da 
dirba, tai tik 1 ar 2 dienas 
per savaitę. Vasaros metu 
pas mus kasyklos visai ne
dirba. • Bijūnas.

REIKALINGI AGENTAI
PARDAVINĖT PLAUKAM TO

NIKOS ir SHAMPOO. Mokame gerą 
nuošinitj. Rašykit arba ateikite ypa-' 
tiskai dėl platesnių informacijų. (6) 

ALEXANDER’S CO.
•112—414 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

• PAJIEŠKOJIMAI REIKALINGA MOTERIS
Prie mažos šeimynos, tarp 715-—50 

metų, mokestis nedidelė, bet užlaiky
mas butų tikrai motiniškas. Švariai 
progresyviškai moteriai darbas ant 
visados. Vietinės arba iš toliau pra
šau kreiptis. N. A. (6
581’Į Millbury st., Worcester, MassPajiėškau Ambraziejaus MILEŠ- 

KOS, Naikiu kaimo, Viekšnių para
pijos, 3 verstai nuo Mažeikių. 1903 
m. išvažiavo į Ameriką, gyveno 27 
Hudson avė., Brooklyn, N. Y. Prašau 
jį patį atsisaukt. Kurie žinote kur jis 
randasi malonėkit pranešti jo adresą. 
Už nurodymą tikro adreso 
$5.00; turiu svarbų reikalą.

Frank Smilges
725 W. 21 place, Chicago, Ill.

vibinga ir kad iš to vokiečių 
imperijai išplaukęs reikalas 
ja ypatingai pasirūpinti— 
negali būti laikomi teisingi 
ir suderinti su veiksmais, ži
nomais visam pasauliui. Iš
tikrujų, po pirmojo pasauli
nio karo Čekoslovakijos res
publika buvo viena iš retų 
Europos valstybių, kur buvo 
patikrinta vidaus ramybė ir 
taikinga užsienių politika.

“Antra, Sovietų vyriausy
bė nepažįsta nei vienos 
valstybės tautos pritarimo 
teisę panaikinti jos valstybi
nę nepriklausomą egzisten
ciją. Sunku tikėti, kad tauta 
geruoju ’ sutiktų, kad butų 
panaikinta jos nepriklauso
mybė ir kad ji butų prijung
ta prie kitos valstybės, juo 
labiau, kuri-per ištisus am- ___ x ______ ______ ________
žius kovojo dėl savo nepri- kariuomenė įžengė į Pragą. 
klausomybės ir jau dvide- Suimtieji yra socialistai, li- 
šimts metų išlaikė savo ne- beralai, komunistai, žydai, 
priklausomą gyvenimą. Če- —visi tie, kurie buvo juoda- 
koslovakų prezidentas Ha- jam Gastapo sąraše.
cha, pasirašydamas Berlyno —Mes turėsime areštuoti
aktą, neturėjo savo tautos 10 tūkstančių žmonių,—pa- 
įgaliojimų ir veikė aiškiai reiškęs Gestapo vadas, 
priešingai Čekoslovakijos' Manoma, kad apie tiek 
konstitucijos 64 ir 65 stra'ps- žmonių jau ir yra suareštuo- 

Tuli Kliubo nariai yra pa- niams ir savo tautos valiai, ta. Suėmimai vyksta ir pro- 
sirengę priešintis socialis- Todėl tas aktas negali būti vincijoj. 
tams ir “sklokininkams.” laikomas turįs įstatymo ga- — 
Todėl yra geistina, kad at- jją.
vyktų kuodaugiausia LSS ‘“Trečia, laisvo tautų apsi-

i narių n jų sprendimo principas, kuriuo

Žada dalyvauti ir remiasi, numato laisvą tau-Į 
minėti mano ta- tOs valios pareiškimą, kurioj 
Kliubiečiai tikisi, negali pakeisti vieno ar 

kad bus įdomios diskusijos., dviejų asmenų parašas, nors 
Dede Jokūbas. Įje asmenys ir stovėtų labai 

aukštai. Čekų tauta jokiu 
budu nėra pareiškusi savo 
laisvos valios, net plebiscito 
forma, tokio, kuris yra bu
vęs pavyzdžiui Aukštosios 
Silezijos ir Saro krašto liki
mui nulemti.

“Ketvirta, atsižvelgiant į 
tai, kad čekų tauta savo lais
vos valios nėra pareiškusi, 
Čekijos okupavimas iš va

apsivertė aukštyn kojomis!”
Išrodo, kad Hitleris vis- 

tiek išsigando musų protes
to su patriotiškais himnais. 
Nors Klaipėdos jie mums ir 
neatiduos, bet Smetonos jau 
nelies. O kad mes dabar 
trokštam vienybės ir gie
dam “vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi,” t. y. vieny
bė su fašistais, tai kitais me-

duosiu
(7)

Parsiduoda Bekernė
16 metų biznyje, savininkas per 

senas ir neišgali tvarkyt. Biznis ge
ras, mokančiam vesti reikalą puikus 
gyvenimas. Klauskit laišku ar ypa- 
tiškai. J. S. (9)

253 Broadway, So. Boston. Mass.

gTumot fašistui Smetonai kusijas apie socialistus, 
ir reikalaut, kad atiduotu Pasiteiravau, .
Klaipėdą vokiečiams, tai į kad Kliubo komisija rengia 
mes keturi tavorščiai Baro- j:~1—“A” 
nas, Pr. Jačionis, Dr. Pale
vičius ir aš — susitarėm va-

diskusijas temoje : “Ar rei
kalinga dabar tvert ir palai- 

___ t ____  _________ _ kyt socialistų kuopas?” Dis- 
žiuot Lietuvon gint Klaipė- kusijos įvyks penktadienį, 
dos ir visos Lietuvos, t, y. 21 balandžio, Lietuvių Kliu- 
gint fašistus nuo fašistų. Bu- be, ant Cardoni avenue, 
vome sutarę pasiimt ir senį; Prasidėsvai. vakaro.
Gudą su jo visu benu, nes 
kariaut be muzikos, be bub- 
no, butų nuobodu. Buvome 
jau ir pozicijas -— darbus 
pasiskyrę ' 
mės f

Nusišovė 250 Čekų 
Karininkų.

Anglų laikrąščių kores
pondentai iš Pragos prane
ša, kad didžiausias Pragos 
parkas Stramovka dabar e- 
sąs paverstas koncentraci
jos stovykla. Jis esąs griež-- 
tai saugomas, o suimtie
siems skubiai statomos pa
stogėlės.

Pirmieji į tą stovyklą pate
ko keli čekų žurnalistai. Jie 
buvo suimti redakcijose po 
kelių valandų, kai vokiečių

Elena Simanavičienė, pajieškau 
vyro brolio M1KOLO SIMANAVI
ČIAUS. Žinau kad pirm 13 metų jis 
gyveno Chicagoj. Paeina iš Anykščių 
parapijos, Svilalių kaimo. Prašau jį 
patį atsišaukti, arba kas apie jį žino, 
malonėkit man pranešti jo adresą. (8 

Mrs. Elena Simanavičienė
55 Gates st., So. Boston, Mass.

Farma Parsiduoda
Netoli nuo Irons, Mich, miestelio 

40 akerių, yra dirbamos ir miško, 
gerų medžių ir budinkai yra. Par
duodu labai pigiai. Daugiau informa
cijų klauskit laišku. Wm. Vidraitis (■?•

9642 Russell st., Detroit, Mich

APSIVED1MAI.

ROSEDALE. ALTA, 
KANADA

Nelaimė sprogdinant ka
sykloj anglis.

Kovo mėnesio pabaigoje 
netoli nuo Rosedale mieste
lio, Albertos provincijoj,1
sprogdinant kasykloje ang-1 Pajicškau rimto vaikiu., arba naš- 
lis įvyko nelaimė. 1>O be vaikų, tarp 35 iki 50 metų. Aš

r’nmk.nnl onn-lin V o V L. i esu 44 metų. Su pirmu laišku pajrei- Gemblial anglių kasykloj Jaučiau kad prisiųstų savo paveiks- 
nėra gazu, todėlei buvo dir- U- Paveikslą pareikalavus grąžinsiu, 
bama su atvira šviesa ir,Arči^ rT^Fi^: (5) 
sprogdinama uždegant tam (Laiptai iš yardo), Detroit, Mich, 
tikra knata. Popietinėj per-j „ .. ~ ~. v , *4 • i.- o * I Pajieškau merginos arba nusiesmamoj buvo Užtaisyti Z SU- apsivedimui, nuo 30 iki 40 metų; esu 
viai. Juos užtaisė ir abu ant vaikinas 35 metų, turiu gerą darbą.

Su pirmu laišku prašau prisiųsti ir 
savo paveikslą, kurį pareikalavus su
grąžinsiu, 
vienai ant

A. S.

Puiki Farma.
žemč gera, auga viskas’’

(šmokėjiniais. Mlainydiaii 
Inform din .luošiu laišku 
Me«k’»uBk<*s. (8)
F. D. 1. Corry. Pa

50 akerių, 
y budinkai, parduodu labai pigiai ir 
lengvais 

įmo 
W 

R.

iky rę, ir “šiųr” tikėjo- vyktų kuodam
___  fašistą Hitlerį sdplieKt, 116-tos kuopos _ _ .. ________  r.......... t ti 
o fašistą Smetoną palikt ant simpatikų palaikyti socialis- vokiečiu vyriausybė dažnai 
sosto. Bet nespėjom 1;išvą- i tų pusę._________________________________........-_____________ i
žiuot, kaip Smetona ėmė ir aukščiau 
atidavė Klaipėdą Hitleriui, vorščiai.

; Na, tai kas dabar, liko 
mums daryt? Emęm ir su- —-----------
rengėm griausmingą protes- Į 
to mitingą prieš Hitlei-į. 
Žmonių prisirinko labai 
daug, galėjo but kbks šim
tas! Kalbėt pakvietėm Dr. 
Palevičių. Dr. Jonikaitį, Dr. 
Simsą ir M. Kemešienę. Pir
mininkavo tavoi’ščiuš Jočio- 
nis. Musų tiks’as buvo su
stabdyt Hitrelį ir atimt iš jo 
Klaipėdą. O kad daugiau 
butų ūpo, tai pasikvietėm ir 
Aido Chorą, kad sugiedoti] 
kokią revoliucinę meliodiją. 

•z •
Atidarius mitingą, choras 

išėjo estradom Publika su
sėdo. Mudu su Baronu, kai
po didžiausi revoliucionie
riai, atsisėdom priešakyje 
publikos; paduot bile kokią 
komandą; paskui prie mu
dviejų atėjo ir tavorščiuS 
Jočionis. Choras pradėjo 
giedot. Baronas, Jočionis ir 
aš tik strakt — ir atsistojom, 
p paskui mus ir visa publi
ka. Manydamas, kad Aido 
Choras gieda Internaciona
lą, aš ir kumštį iškėliau. Bet 
Baronas ir Jočionis liepė nu
leist kumštį žemyn. Sako,

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa 
naikina žilini#, Plaukų slinkimų h 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėti 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, sler 
ka arba pleiskanuoja plaukai.

Puiki 40 Akru Farma
3'zį mylios nuo Hart, puikaus peer 

na County miestelio; molio ir žvyro! 
derlinga žemė, gera visokiam pase ■' 
liui. 7 kambariu stuba, vanduo ir vė-i 
jo malūnas: barnė ir kiti budinkai, L 
akrai ganyklų; vaisių namų reikalu’..; 
Vežimas, 5 puikios karvės, veislinė) 
kiaulė ir visi reikalingi farmOs įran
kiai — viskas už $3,300 ant sulygtų 
išmokėjimų.

No. 2.—74 akrai, 4 mylios nuo mie
stuko, per ganyklą teka upelis. Stų- 
ba ir barnė gerai pataisytos. Kaina 
numažinta nuo $2,500 iki $1,060, iilj 
savininkas mirė. Klauskit, ar pama- 
tykit: H ANčbivOsBOllN

HARI, MICH.

syk uždegė popietinis sprog-1 
dinimo užveizda (fire boss) J 
Vienas šūvis iššovė tuo jaus, 
o antro buvo laukiama, bet 
neilgiau, kaip tik apie 10 
minučių. O sulig įstatymo 
turi laukti bent 2 valandas. 
Taigi už 10 minučių tas pats 
sprogdinimo užvaizdą nu
ėjo pažiūrėti to, sulig jo ma
nymo “mirusio” šūvio. Bet 
kaip tik jis priėjo, šūvis tuoj 
šovė ir nelaimingam tapo 
viena ranka nukirsta, .abi 
akys išneštos, du; šonkauliai 
nulaužti ir jis be sąmonės 
paguldytas ligoninėj. Dak
tarai sako, kad gyvybė pa
vojuje, bet šią žinią rašant 
dar nebuvo miręs.

Apie są vaite anksčiau 
dieninėj permainoj, toj pa
čioj kasykloj, angliakasys 
užtaisė 2 šuviu, bet uždegė 
tik vieną. Tas šaudamas už-1 
degė ir kitą šūvį. Tuomet' 
atėjo angliakasys uždegti 
antrąjį šūvį ir kaip nustebo,1 
kad antras suvis jau dega.l 
Angliakasys spėjo tik pasi-Į 
traukti ir tuoj šovė antras 
šūvis. Tik per plauką ang
liakasys išliko neužmuštas. | 
Tai matot, koks pavojingas 
kasyklose darbas!

Dabar pas mus jau pava-, 
saris. Iš didžiosios musų

Atsakymą duosiu kiek 
rimtų laiškų.
2139 Frontenac st., 

Montreal, Canada.

Reikalingi Darbininkai
Reikalingi 2 darbininkai ant vištų 

ūkės. Nusimananti apie medžio dar
bą ir galį malevoti (pentyt) taipgi 
dirbt prie vištų. Mokestis tarp 30 ir 
35-kių dolerių per mėnesį ir pragyve
nimas. Tinkamiem darbininkam dar
bas pastovus, proga įsidirbl į didesnę 
algą. Turi but tarp 22 ir 38 metų am
žiaus. nerūkantys ir nevartojanti 
svaigalų. Rašydami pažymėkit kur 
ir ką dirbot, ir kaip ilgai.

John Stevenson, 
High street, Randolph, Mass.

160 AKRŲ FAKMA
00 lygios dirbamos, 70 ganyklą, 

parsiduoda už $10,000 cash. Galimu 
ir randavo! $240 už metus. 11 triobe- 
sių. Farma tuščia, galima kraustytis 
bile dieną. Gera prorga. Pamatykite 
arba klauskite platesnių nurodymų.

JOHN SCHULTZ (8)
R. 1, Box 46, Irons, Mich

DE LOS RIOS.

P'ARDUODU LIETUVIŠ- 
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai, Prisiun- 
čiu j visas dalu 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanada 

GEO.
BEN DORAITK

520 Wilson St., 
« A’aterbury, Conn.

GELBĖK
SAVOPLAUKUS

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

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
< KAI LIETUVIAI SKAITO ,

NAUJIENAS I
I , . ' : J

Ir Tamsta prisidėk prie šio 
didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausj ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUV. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00. ;
Vieną susipažinimui kopiją pri- '
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
iškalno užsimoka už ihėlus. Ra: 
šykit ir savo čekį ar mbney or- į 

 derį siųskit.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudo* nauja knypa,

MYTAI APIE KRISTŲ 
Knygoje rasite legenda- apie Kristų, 

! kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
'apn Dievo sunumi

TIK IMF | KRISTŲ, rodė) turime 
linoti kaip mytai apię Kristų susida- 

, -ė. žinosite kaip krikščionys pašisa- 
I Ino nuo pagonų pa-aka apie Kristų, 
j Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 

vadina pagonis bedie- 
Atrasite kad net Biblija neži- 

KrLtus gimė, mirė ir kada

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 pu.-lapių. Kaina tiktai 35 cen- 
*ai. Galima gauti “Keleivio" afise ar. 

pas
T. J. KUČINSKAS.

3310 So. Halsted St., 
CHICAGO. ILL.

Jof krikščionys
»ti taiso žilus plaukus koki bu ''“'J1 kai1-
<ro, bet nėra dažai. Nėra nieko u; ' ''“'I” h-ri-tus fiine, r
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai l "sa. J?.'.’'’? 7'k
supažindinimui pasiūlome didelį $2.0<' 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ii 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilna 
patenkintas, jums pinigai bus sugra 
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO..

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

•'a

Buvęs Ispanijos respublikos 
ambasadorius Washingtone. Da-' upės Red River ledus jau išį- 
bar jis perdavė savo ambasadą nešė ir, aplamai imant, po 
kitos valstybės globai. didžių šalčių oras jau atšilo, j

VIRĖJA |
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 S 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- j3 
šis, kiek kuri įš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- | 
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų a 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. a 
Moterį] Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 1

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.



EeJlas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 16. Balandžio 19 d., 1939 m.

Moterims Pasiskaityt
X ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ.

KAIP GYVENA NECIVI-I mas sukrautas moteriai, ji 
LIZUOTU TAUTU MO- {nei nesipriešina poligaminei 

TERYS. ......

Gal daug kurioms atrodo, 
kad moters padėtis, jos pa
reigos šeimoje, visur yra 
vienodos: žmona turi but 
motina, šeimininkė. Ir taip 
ir ne. Afrikos ir Azijos že
mynuose, o taip pat Austra
lijos salose, moters padėtis 
nėra vienoda. Ten, kur mo
teris griebėsi žemės darbo, 
namų statybos, ji buvo tik- t „
raja namų šeimininke. Vy-,,juo turtingesnis ūkis. Moters 
ras tenai buvo lyg ir svečias, | pasidaro lyg ir kapitalas, o 
neturįs balso. Kad ir alka- ; vaikai —- to kapitalo pro- 
nas, kad ir išvargęs, be mo-| centai. Gims sūnūs, bus dau- 
ters žinios niekas nedrįs pa- giau darbininkų; gims duk- 

drabužio ar[tč, tėvas gaus nemažą sumą 
:. Sudaiyda-! P nigų pardavęs ją kokiam 
ers pasilieka v. rui. Ten pinigai kitokį,

[šeimai. Žmona paprastai 
Į perkama, ta prasme, kad su
mokama jos tėvui tam tikra 
suma už darbo rankas.

Afrikoje pirmoji vyro 
žmona kafrė dvigubai dirba 
kad surinkti reikalingą su
mą antrajai žmonai pirkti. 
Vėliau dirba abidvi, kad 
greičiau Įvesti i namus tre
čią žmoną ir palengvinti sau 
darbą. Juo daugiau žmonų,

Jei kas mums parodytų 
plauką per labai padidintą 
stiklą, mikroskopą, mes aiš
kiai pamatytume, kad jis

1 susideda iš trijų skirtingų 
i sienų. Išlaukinė siena yra 
i žvynuota; tie žvynai, susi- yginuu piouuua z,n- 
i deda iš tokios pat medžią-1 ti po smarkios ligos. Jau- 
■ gos, kaip ragai arba mus nam ligoniui nuslinkę plau- 
i rankų ir kojų nagai. Antra kai dažnai atauga, ir taipgi 

siena yra daugiau gysluota, pražilę dažnai atgauna savo 
, susideda iš pailgų celių, ku- spalva. ~ 

riose randasi dažas arba ]

KAIP PADARYTI GEROS KAVOS
ko pastebėjęs, kad ant šios 
pusės daug daugiau žilų 
plaukų, negu ant kairės pu-1 
sės.

Buna atsitikimų, kad
susi- žmonės greitai pradeda žil-

. Pražilimas dažnai 
pasirodo pas tuos, katrie y-

spalva. Trečioji siena, arba i ra silpno kraujo, rūpestingi, 
plauko vidurys, yrą sudėtas [nuvargę. Katriems urnai 

u apvalių celiukių, plaukai pražįla, tiems dau- x_ • x _ 1 r. i o n i 4- i nl-ni bn MUM

siimti valgio, 
kitos reikmenos.
mos šeimą, moters pasilieka 
namuose, imdamos vyrus 
pas save. Po motinos mir
ties turtą paveldi duktė, ne 
sūnūs. Ūkio reikalais sesuo 
tariasi su broliais, ne su vy
ru.

Bet ne visos tautos tenai 
dirba žemę. Kitos verčiasi 
gyvulių auginimu. Augina 
arklius, avis, jaučius, kupra
nugarius, briedžius. Išganę, 
išmindę augmeniją vienoje 
vietoje, varosi savo bandą į 
kitą. Ir taip ištisą gyvenimą 
klajoja iš vietos į vietą. Ten 
moteries padėtis jau kitokia. 
Ten ji visiškai priklausoma 
nuo vyro. Jos darbas—val
gio gamyba ir vaikų prie
žiūra.

Gyvulius patys vyrai au
gina, prižiūri, patys melžia 
karves, kumeles ar avis, mo
terims tai netinka, nepado
ru. Daug kur moterims ne 
tik ginama 
gyvulio, ginama 
tuo keliu, kuriuo 
grįžta namo, 
vabzdžiai, 
dauginasi, 
ankšta.
jai buna priversti imtis že
mės darbo. Pasidaro sės
liais. Moters augina daržo
ves ir javus, vyrai gyvulius. 
Didelių barnių galvijų jau 
negali išlaikyti. Kai kur gy
vena vien iš to, ką žemė 
duoda. Viena moteris ne ką 
nuveiks. Pasidaro jau sunku 
išmisti. Tarnus samdyti nė
ra iš ko. Pas vyrą kila min
tis, kad butų gerai turėti dvi 
ar tris žmonas. Jos daugiau 
darbo padarytų. Na, ir pra
deda atsirasti poligaminės 
šeimos. Vyras turi keliatą ar 
keliolika žmonų. Kadangi 
visas, darbas, namų išlaiky-

tevas gaus nemažą sumą

r i pas mus: namų reikme- 
i 's, gyvuliai ir panašiai. 
Ž nonos bevaikės dažnai 
g ąžinamos tėvams, kaip ne
produktingas kapitalas.

Kiekvienai žmonai stato
ma atskira palapinė—na
mas. Ten ji gyvena ir dirba 
su savo vaikais. Kiekviena 
žmona turi ir paskirtą jai 
lauko dalį. Naudą visos su
pila i vyro, šeimininko svir
nus. Jis joms išduoda reika
lingą kiekį maistui. Pats val
go pas žmonas. Kiekvieną 
c ieną pas kitą, kitur po sa
vaitę. Pas kurią valgo, pas 
tą ir nakvoja. Paprastai, vie
na kuri jų buna jam arti
mesnė. Kitos palieka tarnai
čių rolėje. Kai kur kas vaka
rą visos žmonos atneša vy- 
rui puoduose vakarienės. 
Pasirinkdamas vakarienę, 
jis pasirenka ir žmoną tai 
nakčiai. Poligaminės šeimos 
vyro didžiausis troškimas 
turėti savo kaimą, kurį su
daro į ratą sustatyti žmonių

prisiliesti prie 
dargi eiti 

gyvuliai 
Žmonės, kaip

kaip skruzdės1 namukai. Bet daugumas tu- 
Žemė darosi r i pasitenkinti 3—4 žmono- 

Ir gyvulių auginto- mis; retai kuriam pavyksta 
sudaryti pusratį. Arabas tu- 
i ėdamas keturias žmonas, 
suskirsto šitaip: viena mala, 
kita vandenį nešioja, trečia 
verda, ketvirta su juo links
minasi. Poligaminių tautų 
karaliai turėjo po 3, 4, kar
tais po 7 tūkstančius žmo
nų. Mažesni kunigaikščiai 
turėjo po 300—400. Buvo 
tai paprastos bitės—darbi
ninkės, kurios maitino vyrą 
—bitiną. Visa tai nėra pa
saka, bet karti gyvenimo 
tikrovė. Afrikoje ir šiandien 
yra daug tautelių, kurių va
dukai turi po 100 ir daugiau 
pačių.

iš mažų 
kurios irgi turi šiek-tiek 
spalvos. Kada šios spalvos 
jose nebelieka ir celės prisi
pildo oru, tada plaukas 
mums išrodo baltas.

Daktarai ir i 
yra bandę tūkstančiais įvai
rių eksperimentų sužinot, 
ar yra galima natūraliai grą
žinti spalvą plaukams, kurie 
jau yra pabalę arba plažilę. 
Bet jie sužinojo tik tiek, kad 
plaukai pražilę arba išpuo
la, arba galva nuplinka. 
Katro žmogaus plaukai pra- 
žĮla, tai tas retai kada nu
plinka. Retai kada pasitai
ko vienas ir kitas.

Plaukas pradeda prarasti 
savo spalvą palei šaknis, nes 
iš šios vietos plaukų spalva 
ateina.

Galvos odos sveikata turi 
daug bendra su plaukų svei
kata ir jų gražumu.

Plaukų pabalimas arba 
pražilimas nėra liga, kaip 
daug kas mano. Plauko są
statas nepersimaino, tik jis 
nebetenka spalvos. Pražilę 
plaukai dažnai pasidaro 
sausesni ir stambesni negu 
jie pirma buvo.

Pražilimas yra neturalus 
dalykas, kuomet jis atsiran
da vėlesniame amžiuje; o 
kuomet jis buna paveldėtas, 
tai dažniausia atsiranda ta
me pačiame amžiuje, kada 
atsirado pas tėvus. Plaukai 
gali pražilti nuo dvidešim
ties metų, nors dažniausia ka. 
vyrai pradeda žilti po ketu- Į y; ......
riasdešimties metų. Mote- Į plaukus galima 
rims jie pražįla rečiau negu ■ - ■ 
vyrams.

Kas dažnai vartoja am- 
inoniją mazgoja plaukus ar
ba dažnai ima pigius, “per- 
menentus,” kuriems varto
jama daug ammonijos, tas 
praranda dalį plaukų spal
vos ir sveikatos. Taip buna 
ir tiems, kurie dažnai varto
ja tokius plaukų vaistus, ku
riuose randasi nemažai al
koholio arba odekolono.

Vienas kirpėjas sakosi pa- 
. tyręs, kad šie vaistai pagrei
tina plaukų žilimą. Jis ban- 
'dęs juos ant vieno žmogaus,

giausiai taip atsitinka nuo 
smarkaus nervų sukrėtimo, 
nors tai gali atsitikti ir nuo 
Įvairių vidujinių arba lauki
nių ligų, nuo daug pleiska- 

specialistai |nU;T .. ,nciais ivai-L. Nors mes negalim atnau-
Ijinti pražilusių plaukų spal
vos, bet žmogus gali apsi
saugo! ir sulaikyt pražilimą 
tų plaukų, kurie dar nėra 
pražilę. '

Dažnai plaukus šlapinti 
nėra sveika, nes kada jie bu
na šlapi, jie neišleidžia rie
balų, kurie jiems reikalingi.

Galvos oda turi būti pri
žiūrima lygiai taip, kaip 
daržas. Jei daržą apleisi, 
augalai negalės gerai augti. 
Taip pat ir plaukai: jei gal-

Gerą kavą padaryti visai 
lengva, tačiau didžiuma mu
sų šeimininkių to nemoka. 
Žinoma, tam yra ir priežas- 

jčių. Senesnės musų moterys 
! užaugo Lietuvoj, kur kava 
nemadoj. Jeigu tenai kas ir 
mėgina “kavos” pasidaryti, 
tai verda ją iš cikorijos. Sa
koma, kad ir Kauno resto
ranuose negalima kavos 
gauti, o ką jau kalbėti apie 
Lietuvos kaimą! Taigi ne

gul nevartoja jo kitiems in
dams, ypač taukuotiems.

Malta kava turi but vi
suomet aklinai uždaryta, 
nes kitaip ji išsikvėps ir ne
teks savo malonaus kvaps
nio.

Puodukai turi būti taip 
pat švarus.- Sumazgojus 
juos, patartina jų nešluosty
ti, bet perplauti tyru ver
dančiu vandeniu ir apvožti. 
Karšti jie greit išdžius ir bus

galima ir stebėtis, kad atvy- daug švaresni, negu šluosto- 
kusios iš Lietuvos musų mi, nes nuo šluostomojo au- 
gaspadinės nemoka kavos 
pagaminti.

Bet kadangi Amerikoje 
be kavos negalima apsieiti 
—ji užima svarbią vietą ly
giai ant bedarbio stalo, kaip 

Į ir brangiuose viešbučiuose 
!—tai ir mums, lietuvėms šei
mininkėms, pravartu nors 
sykį išmokti kavą gaminti.

Štai keliatas taisyklių, 
kurių prisilaikant nesunku 
bus pasidaryti geros kavos.

Visu pirma reikia žinoti,' 
kad kava negali but gera, i a „
jeigu ant puodo vandens į- l\iYLuIr 1U 
dėsi šaukštą maltos kavos. I KALENDORIUS

dėklo dažnai palieka netik
tai pūkų, bet ir riebalų, jei 
tuo pačiu audeklu yra šluos
tomi visokie puodai ir indai, 
įpilus Į tokį puoduką juodą 
kavą, tuojaus ant viršaus 
pasirodo riebalai arba smul
kus pūkai.

Nors skaitant šituos daly
kus gali išrodyt, kad tai 
perdaug sunkus reikalavi
mai, bet ištikrujų taip nėra. 

’’ Kai Įpranti, tas pasidaro vi
sai nejučiomis.

Pavasario Mados Miestui Ir Laukui.

Šita filmų žvaigždė, Joanna 
vos oda nėra švari, nešukuo- Crawford, gyvena Hollywoode 
jama šukomis arba šepečiu, pasimetus su savo vyru Kran
tai atsiranda pleiskanos, ži- chotu, kuris gyvena New Yor- 
li plaukai, prasideda plaukų ke. Bet šiomis dienomis ir ji at- 
smukimas. Plaukams, taip 
kaip ir daržui, reikia oro ir kad jis parašė naują lošimą, 
saulės. Kepurę žmogus turė
tų dėvėti tik tada, kada ji 
reikalinga, kai nuo šalčio 
reikia apsisaugoti; o šiaip, 
tai galvai sveikiausia būti 
be kepurės, kad ji gautų už
tenkamai oro ir saulės. Ke
purės, kurios užsimauna la
bai kietai, nėra geros, nes 
sulaiko kraujo cirkuliaciją 
ir plaukų šaknys negali 
gaut užtenkamai reikalin
go' maisto. Su laiku tokie 
plaukai numiršta ir nuslen-

Tinkamas saikas yra pil
nas šaukštas kavos ant kiek
vieno puoduko vandens.

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami-

Nedėk kavos tiesiai į van-,no puikų Kalendorių. Jame 
deni ir nevirink jos kaip ko-,yra labai daug naudingi] 
kią sriubą. Kavki yra daro-1 patarimų, nurodymų irin- 
mi tam tikri puodai, kuriuo-[formacijų visiems: amat- 
se vanduo buna apačioj, o cinkams, ūkininkams, šei- 
tirštimai viršuje, atskiram numnkėms ir tt. 
kompartamente. Kai tik „Yra dalykų, kurių da nieks 
vanduo užverda, nuimk puo- lietuvių kalboje nebuvo gir
dą nuo ugnies ir perpilk tą (’ėjęs. Pavyzdžiui,kaip ru-

Lietuvių kalba yra viena iš vandenį keliatą. kartų per; 
niausiu ir gražiausių kalbų, tirštimus. . Ir laikyk kavą

skrido New Yorkan, nes išgirdo,

Lietuviu Kalba4-

Visuomet atsiminkit, kad 
i prižiūrėt, 

kad jie taip greit nepražil
tų ; bet kada jau pražila, tai 
spalvos 
žinsi.

jiems nebesugrą-
Ann J. Baltrus.

BEDARBEI.
Kai prie rato, pas varstotą 
tu stovėjai alkana, 
tavo veidą prakaituotą 
visgi puošė šypsena...
Kai nuo darbo pavalyta, 
tu prie fabriko šalai, 
atsikėlus anksti rytą, 
iki vakaro vėlai,—" 
dingo šypsenos ženklai.

Dobilas.

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

Lietuvių kalbai mokintis nau
ją ir labai tinkamą vadovėlį su
taisė d-ras D. Pilka, 
kalbos mokytojas prie Massa-1 
chusetts švietimo D^partamen- į 
to. Vadovėlis su gramatika, pa
aiškinimais angliškai ir žodyne-i Pienas kavą sugadina. Ge
liu yra lengvai suprantamas ir l'iau nusipirkti smetonėlės. 
tinka seniems ir jauniems Ame-'Ji brangiau neišeina, nes jos 
rikos lietuviams mokytis savo mažiau reikia vartoti, 
kalbą. Kaina, vienas doleris. Ga
lima jį gauti pas Dr. D. Pilką, 
528 Columbus Ave., . Boston, 
Mass. Kurie dar neturite patar
tina tuojaus užsisakyti. (Adv.)

karštą, iki reikės duot į s|a- 
lą. Kavą geriausia gert švie
žią. Atšildyta ji bus jau ne
tikusi.

Gera kava turi but stipri, 
tamsiai ruda, bet tyra, ne 
drumzdina. Paėmus į šaukš
tuką, ji turi persišviesti kaip 

lietuvių i tamsiai rudas stiklas. Ir ji 
turi but karšta.

■ i Paduodant stalan, nieka- 
- Idos nepilk į kavą pieno.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Green with patch pockets

i ia motome vėliausių pavasario madų pavyzdžius. Kostiumas iš kairės geriausia tinka laukui. Vidury išeiginis kos
tiumas, žalios spalvos, su prilopytais kišeninis. Iš dešinės parodytas kostiumas daugiau tinka miestui. Jis yra juo
dos spalvos, su balta apykakle ir baltom apyrankėm. Pirštinaitės ir skrybėlės raikštis taipgi baltos.

Toniui Ziblotui. — Pata
riau! tamstai kreiptis į bet 
kuri banką savo apylinkė] ir 
tenai paklausti, kur yra HLC 
ofisas. Bankas nurodys ad
resą ir tenai tamsta galėsi 
gauti visų informacijų.

Jcnui Baužai. — Ačiū UŽ 
pinigus ir linkėjimus.

“Keleivio” skaitytojui.— 
Pasiteirauk tamsta ap>e tai 
pas kuri nors advokatą Ka
nadoje. O jeigu jau turi ad
vokatą pasisamdęs, tai jis 
turėtų tamstai tuos klausi
mus paaiškinti.

Kitas svarbus dalykas, 
tai kavos puodo švarumas.; 
Nelaikyk jame šaltos kavos. 
Pavalgius, kavos puodas tu
ri but gerai išmazgotas ir iš
džiovintas. Darant kavą, jį 
reikia išplauti verdančiu 
vandeniu ir tą vandenį iš
lieti sinkon.

Jeigu kavos puodui šveis
ti kas vartoja šepetį, tai te-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 19.39 METAMS.
Mačiulis — pirmininkas,

sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaską. Arba, kaip be 
žemės auginamos gėlės, dar
žovės ir kiti augalai.

Visi šitie dalykai išaiškin
ti labai lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba.

Daržovių auginimas be 
žemės yra visai naujas mok
slas, tik šiomis dienomis ati
dengta gamtos paslaptis, 
plačiai visuomenei da neži
nomas dalykas. Mes tačiau 
pasistengėm savo skaityto
jus su tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėra 
“Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

Kąlendoriaus kaina tokia 
pat, kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
o ne skaitytojams—50 cen
tų. Kurie siunčia užsakymą 
atskirai, gali siųst 25c. susu
kus į popierą arba štampom 
po 3c. Reikia saugot štam
pas nesušlapint.

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.
Lengvas Budas 

Išmokt Angliškai.
Rankios reikalingiausių žodžiu ir 

pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išniokt kalbči angliš- 

i kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
i bet čieįi sakiniai, pasikalbėjimai dar

iu ! bt> jiežltąnt, važiuojant kur nors, nu- 
• ėjų-, kratnuven, pas daktarų, pas bar- 
j z.'asKutj, pas kriaučių ir tt Su fone- 
l tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
, padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
j St Mn-hclsonas Pusi. 9:i...........35c.

PAGARSINIMAI Į 
‘KELEIVY’

Norint. kad pagarsinimas tilpti) 
GREIT, reikia priduoti garsinimą ' 
administrate jcn nevėliau PANEDE- | 
LlO VAKARO. Siunčiant per pa6- j 
tą, reikia pasiųst 16 anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė* 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
savaitės numer| nespėjama patai- 
pint.

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

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

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

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio Tajieško- I 
Jimo kaina 50c.

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

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

Jos
906 Prescott St. WanliejHn. III

F. Sedoravičia — pirm.-pacrelbinin.,
73.3 Lincoln st., Waukegan, Ill.

Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAlister avė., Waukegan,

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

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — Sth St.. Waukegan. Il)

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas,

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Ruk.štnLs, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- paveikslų visokių tikėjimų dievų, die- 
dienj kožno mėne-io. I a»0 v. p« V>ietų, vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
Liuosybčs Svetainėje, kamp. Sth ir čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Adams Sts., Waukegan. 111. Chicago. 1014. Kaina ............... S7.00

TIK ĖJIMU ISTORIJA.
Parašu P. D. Chantepie de la Sau- 

:a.vc, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon .1. Laukis. Knyga di
delio formato, 10SG puls, su daugybe

I SveIkata T
' TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.i
Toje knypoje vr;i pamatinės žinios iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienes.

Kas skaitys ta knygą, tas sužinos apie savo 
kurio mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma-

j nežinojo.
j Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek

vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno
i organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta i
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Goeringas Atsisveikina Hitlerį.

| (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvon Laikraičių.)

JAU REIKALAUJA VO
KIEČIU KALBOS LIETU

VOJE ĮVEDIMO.
Lietuvos vokiečių organi

zacija “Kulturverband” jau 
pareikalavo, kad švietimo ir 
vidaus reikalų ministerial 
tuojaus įvestų Lietuvos mo
kyklose vokiečių kalbą.

Iš švietimo ministerio rei
kalaujama, kad butų įvesta 
vokiečių kalba šiose mokyk
lose: Marijampolėje (Nr. 
2), Kalvarijoje, Liudvinave, 
Gudinę, Prienuose, Vištyty, 
Vartelinos, Kaupiškiuos, 
Kibeikiuos, Beržynėje, Lan- 
kopėnuos, Geisteriškiuose, 
Vilkavišky, Virbaly, Kybar
tuose, Obšrutuose, Kudirkos 
Naumiesty, šakiuose, Sin
tautuose, Mickuose, Jurbar
ke, Tauragėje, Kaune — : 
Karmelituose, Kaune — ! 
Šančiuose ir Kelmėje.

Vidaus reikalų ministe- 
riui nurodoma, kad Lietuvei- ' 
je esą 35,000 vokiečių ir 
jiems turį but leista steigt 
kulturvąrbando skyrius.

Pastorius Titelbachas per . 
švietimo ministerį įteikė ev. 
konsistorijai reikalavimą, . 
kad vokiečiai evangelikai 
galėtų sudalyti savo sinodą. • 
Vokiečiais butų skaitomi tie 
evangelikai, kurie nori vo
kiškų pamaldų. Apie tai ' 
sprendžia pastorius.

Be to, vokiečių kulturver- 
bando spaudos biuras aiški
na, kad lietuviškos įsteigos 
esančios nekorektiškos ir 
nelojalios, nes nereaguojan
čios j reikalavimus.

KAIP TIK KUNIGAS, 
TAIP IR APŠVIETOS 

PRIEŠAS.
Daugeliškiai, Švenčionių 

apskr. (po Lenkija). “Vii- '■ 
niaus Žodis” štai ką rašo: : 
Vasario 19 d., kun. Bifdra 
(lietuvis) iš sakyklos barė ' 
Ivanėnų kaimo žmones. 
Klebono rūstybę tas kaimas . 
užsitraukė dėl to kad veik 
kiekvienas turi užsiprenu
meravęs “Vilniaus Žodį.” 
Esą, kiti kaimai mažiau jo ' 
skaito, o be to, ir jokių or- j 
ganizacijų, kurios kun. Bud- 
rai nepatinka, nesteigia. Dėl 
ko Ivanėnai nori but “man- 
dresni,” klausia kunigas.

“Vilniaus žodžio” kores
pondentas tam jegamasčiui 
vė kaip atsako:

“Nėra čia reikalo", rodos, 
nei pykti, nei karščiuotis. : 
Jeigu žmonės daugiau skai
to “Vilniaus Žodį” ar stei- • 
gia savo organizacijas, tai 
tuo reikia tik džiaugtis. Ste- ! 
bėtis tereikia, kaip kunigas, 
kųj'is save vadina lietuviu, 1 
drįsta pulti lietuviškus laik
raščius ir lietuviškas organi
zacijas.”

Mes Vilnijos lietuviams 
turime tart žodį ir. apie mu
sų “dūšių ganytojus.” Galė
jot patėmyt, kad pas mus 
civilizuotoje Amerikoje ka-j 
talikų kunigai tokie pat ci
vilizacijos priešai kaip ir jū
siškis Budra. Jie savo spau
doje smerkia kiekvieną pa
žangą. Jie nesidrovi burnot 
prieš Ispanijos liaudį, kuri 
jiems jokio blogo niekad nė- j 
ra padariusi, jie nueina da 
ir toliau, ragina melstis už , 
Mussolinio ir Hitlerio raz- Į 
baininkus, kurie išžudė 100 
tūkstančių Ispanijos žmo-; 
nių, kurie troško savo tau
tai laisvės.

TARNAITĖS TARĖSI SA
VO BŪKLES PAGERINI

MO REIKALAIS.
Aną dieną Darbo rūmų 

patalpose buvo sukviestas 
Kauno tarnaičių atstovių su
sirinkimas, kuriame buvo 
aptarti visi opieji tarnaičių 
reikalai.

Susirinkime tarnaitės pa
pasakojo, kad jos yra besai
kiškai darbdavių išnaudo
jamos. Tarnaitės privalo 
dirbti nuo ankstaus ryto ligi 
vėlyvo vakaro ir už tai te
gauna tik 15—20 litų per 
mėnesį. Didelė dalis tarnai
čių neturi joms skirtų kam
barių bei šiaip tinkamų pa
talpų, kur galėtų pasidėti 
drabužius ir miegoti. Dabar 
labai dažnai tarnaitėms pri
sieina miegoti virtuvėse bei 
sandėliuose ant pakabintų 
palubėse narvų. Be to, tar
naitės nusiskundė žeminan
čiu darbdavių apsiejimu su 
tarnaitėmis. Jos užgaulioja
mos ir laikomos už nieką. 
Daugelis Kauno tarnaičių 
n e registru o j a m os Ligon i ų 
kasoje.

Susirinkime tarnaitės iš
kėlė pageidavimus, kad 
joms butų nustatytas atlygi
nimo minimumas bent 30 lt. 
Be to, pageidaujama, kad 
tarnaitėms butų sunormuo- 
tas darbo laikas ir skirta 
per savaitę viena diena po
ilsiui.

Šiomis dienomis Vokietijos armijos vadas Goeringas (iš kai
rės) išvyko Romon su Italijos fašistų lyderiais pasitarti, 
jis parodytas atsisveikinant su Hitleriu. Fotografija prisių
sta Amerikon oro bangomis.

| Baisus Dalykai Da
rosi Klaipėdoj.

APDRASKĖ VILKAI.
Jezno valsčiuje vieną ei-j

NESUTVARKOMI MARI
JAMPOLĖS KEPYKLŲ 

SAVININKAI.
Mariampolės kepyklų dar

bininkai nusiskundžia, kad 
juos kepyklų savininkai la
bai išnaudoja ir verčia dirb
ti naktimis. Kepyklas patik
rino Marijampolės darbo in
spektorius ir rado, kad tik- 
i ai darbininkai verčiami 
dirbti naktimis. Keliems ke-Į 
pyklų laikytojams surašyti 
protokolai, kurių jie "nelabai 
boja. _ ! ________ ... ___  .....

Be to, Marijampolės Levi-, versiteto gamtos-matemati- 
nų lentpjūvės darbininkai kos fakulteto prof. L. Vai- 
atitinkamoms įstaigoms nu- lionis. 
siskundė, kad darbdavys----------------
nemokąs nustatytų atlygini- ŽODYNĖLIS 
mo normų.

NUSISKUNDŽIA DARBI
NINKĖS.

nančią nakties metu per Kauno įmonių darbininkės 
mišką mokytoja užpuolė nusiskundžia, kad meiste- 
keli vilkai ir jei ne žmonės, liai joms nustato atlikti la- 
kurie važiavo pro šalį, butų bai dideles darbo normas, 
gerai apdraskę. Mokytoja kurių atlikti ir prie geriau- 
pajutusi pavojų atsistojo siu norų negali, 
prie medžių krūvos, stip-l 
riau susivyniojo kailiniais ir . 
pradėjo gintis nuo vilkų. Di
desnio kūno sužalojimo vii-' 
kai nepadarė, tik sudraskė į1 
skutus viršutinius drabu
žius.

(Laiškas iš Lietuvos.)

“Keleivio” skaityt o j a 
dr-gė Liutkuvienė gavo nuo 
savo sunaus mokytojo laiš
ką iš Lietuvos, kuriame tarp 
kitko užsimenama ir apie 
fašistų žvėriškumus Klaipė
dos krašte. Taigi pasiklau- 
sykit:

“Esame pergyvenę visus 
Didžiojo karo baisumus,” 
jis rašo, “bet taip sužvėrėjęs 
žmogus tąsyk dar nebuvo.

“Paėmus Hitleriui Klai
pėdą, duota ten visa laisvė 
vadinamiems vietos smogi
kams (kitais žodžiais ta- 
iiant visokiems nesubrendu- 
siems rėksniams). Vos tik 
paskelbus Klaipėdą Reicho 
dalimi, prasidėjo teroras. 
Visi keliai tuojaus persipil
dė pabėgėlių lietuvių ir žy
dų. Kiekvienas bėgo šeimas 
paėmęs, palikęs ten visą sa
vo mantą.

“Vakar buvau nuvykęs 
prie Smalininkų. Tai tiesiog 
šiurpios scenos... Ant sienos 
irie tilto stovi sargybos ir 
ciekvieną besikraustantį iš
mata; dažnam atima pini
gus, neleidžia visų daiktų 
išsivežti. Visus, kurie kuo 
nors nepatiko kada ko
kiam vokietpalaikiui, suima 
ir muša. Kokį moralinį pa
žeminimą ir fizines kančias 
tenka iškęsti tiems pabėgė
liams, tai niekas neįstengs 
aprašyti, visa tai tik supran- 

I ti savo akimis pamatęs. Šiuo 
metu Jurbarkas pilnas tų 
vargšų; ypatingai sunki pa- 

kurie iš-
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Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽIS 13. 1939 e
Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

HAMBURG-AMERICAN LINESŽ
QnORTH GERMAN

DARBO RŪMAI.
Mariampolės darbinin-! 

kams pageidaujant, Mari- i 
jampolėje yra numatę įstei-' 
gti sandėlį, kuriame darbi- i 
ninkai prieinamomis kaino-1 
mis galėtų apsirūpinti mal
komis bęi kitu kuru.

MIRĖ PROF. L. VAI
LIONIS.

Vasario 27 d. mirė uni-

LIETUVIšK AI-ANGLIŠKAS IR 
ANGLIŠK AI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžiu, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuviu kalboje nė:a. Gauna
mas “Keleivy.”

DVIRAČIU IŠSIGELBĖJO 
NUO VILKO.

Vasario 21 u.,. Kauno gy
ventojas Bronius Kernius, 
važiuodamas Dabravalės, v v- . ... uTiuju nii.YKvj Luipu uuupyuc naujų,mišku, buvo užpultas vilko, labai gražių ir juokingų monolitų ir

- • ' • -------Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš-

MONOLOGAI ir deklamacijos.
Šioje knygoj tclpn daugybė naujų,

Kernius, nušokęs nuo dvi- {J'S™... .....
1’aČlO, UŽmete jį ant Vilko U* kos, humoristiškos ir laisvamaniškos, 
kol šis išsinarpliojo iš dvira
čio, spėjo įlipti į pušaitę.
Vilkas, pradėjus apylinkės 
šunims loti, pabėgo ir Ker
nius tuo budu išsigelbėjo 
nuo vilko.

Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. ' So. Boston, ....................... 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ii- tt. Pui
kiai iliustruota, 95 -tusi............... 25c.

Kaip Meksikiečiai Politikuoja.

ROKIŠKIO ŽINELĖS. |
Rokiškis. Važiuojant iš 

Kamajų švento Kazimiero 
atlaidų, susiginčijo neblai
vus piliečiai: Šukys su Jaku- 
boniu puolė peiliais >r su- 
piaustė Bružą ir Puknių.

Šiomis dienomis Rokiškio Štai, kaip socialistinėj valstybėj piliečiai veda rinkimų kam-
paniją. Vietoj koliotis ir šmeižti vieni kitus, opozicijos par
tija iškėlė didelę puotą po atviru dangum, sukvietė savo 
oponentus ir visiems užkandžiaujant kalbėtojai aiškino, ko
dėl opozicija nesutinka su dabartinės valdžios politika.

apylinkės teismas pd. N. 
už arkliams uodegų piausty- 
mą nubaudė 4 mėn. kalėji
mo.

MIRĖ 115 METŲ AM
ŽIAUS MOTERIS.

Pakodžiupiai, Panevėžio 
valse. Pakodžiupių kaime dėtis darbininkų, 

Į šiomis dienomis mirė senu- ėjo pliki, kaip stovi. Jei kū
tė Z. Kriaučiūnienė gal su- ris kiek ir turėjo sutaupęs, 
laukusi 115 metų amžiaus,

NUKENTĖJUSIEJI NUO 
NELAIMINGU ATSITIKI
MU DARBININKAI SIUN

ČIAMI GYDYTIS I 
ESTIJĄ.

Įvykus nelaimingam atsi
tikimui darbe, visiems nu- 
kentėjusiems medicinos pa
galbą teikia visi gydytojai,

KAMATINĖJAMAS DĖL 
BOMBOS.

Cave-in-Rock miestely, Illino- 
jaus valstijoj, -bomba užmušė 
mokyklos dženitorį Austiną. 
Dėl tos bombos dabar policija 
pradėjo kamantinėti užmuštojo 
Austino žmoną ir netolimos fer
mos berną Scottą, kurio atvaiz
das čia parodytas.

tai viską vokiečiai atėmė. 
Matyt, Hitleris laikosi Įbau
ginimo taktikos ir tas jam 
puikiai vyksta. Jei greitu 
laiku neatsiras jėgos, kuri 
suvaldytų tą sužvėrėjusi na
cizmą, tai Europos kultūrai 
ir žmoniškumui tikrai gresia 
neišvengiama katastrofa.

“Atrodo, kad tokios jėgos 
kol kas nesiranda, nes vadi
namos demokratijos dabar 
tik dar liežuviais mala ir 
vietoj tūpčioja, o Europos 
“žandaras” naudojasi mo
mentu ir savo purvinu batu 
mindo visa, kas buvo kilnes
nio... Bet brangiai užmokės 
žmonija už tą apsnūdimą ir 
tokį nepateisinimą pasivu- 
mą. Norėjau dar Tau dau
giau ko parašyti, bet dabar
tinė padėtis tokia biauri, 
kad nieko džiuginančio ne
moku sukurti.”

SENAS SUKILĖLIS.
Pikelia, Mažeikių apskr. 

Šiame kaime gyvena senas 
sukilėlis Adomas Peleckas. 
Jis daug ką papasakoja šios 
apylinkės gyventojams apie 
antrąjį sukilimą ir apie bau
džiavos laikus, ponų rykš
tes, nes jam pačiam teko bū
ti baudžiauninku.PAŽANGIEJI AMERIKOS

• LIETUVIAI!
Lietuvos Liaudis ir jaunuomenė nori švies 
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

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

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

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 1G litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams §4; Pusei metu $2. Adresas:

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

GYDYTOJAI NUSISKUN
DŽIA SIMULIANTAIS.
Miestuose ir miesteliuose, 

kur yra pramonės bei fabri
kų įmonės, dažniau įvyksta 
nelaimingų atsitikimų dar
be. Kai kurie vietos gydyto
jai, teikdami nukentėju- 
siems darbininkams medici- _ 
nos pagalbą, pastebėjo, kad o toliau Kaune nukentėju- 
kai kurie darbininkai tyčia sius gydo Draudimo kasos; 
nesigydo ir nepildo visų gy- provinc i j o j e — sveikatos 
dytojų duotų nurodymų ir punktų ir kiti gydytojai. Nu
tilo pailgina gydymo laiką kentėjusiam, kol sugrįš jo 
tikslu ilgiau gauti pašalpą, darbingumas, ar ligi bus 
kuri daugelyje atvejų yra jam paskirta pensija, Drau- 
lygi dienos uždarbiui, arba dimo kasa, apart medicinos 
net didesnė. Buna atsitiki- pagalbos bei pašalpos, dar 
mų, kad nukentėjtįsis kas duoda visus gydymo reik- 
dieną nudrasko tvarsčius ir menis: protezus, akinius, re- 
aprišimus. Draudimo nuo ne- mentus ir kitą. Be to, pagal 
laimingų atsitikimų kasa įeikalą, nukentėjusieji siun- 
ėmėsi griežtų priemonių to- čiami pas vietos žymiausius 
kiems piktavaliavimams už- gydytojus bei specialistus.

Šiomis dienomis keli nuken
tėjusieji, gydytojams spe
cialistams patariant, net bu- 
vo pasiųsti į Estiją, pas gar
sųjį pro'f. Pusepą gydyti.

kirsti kelią.

DARBININKAI PRAŠO 
ATPIGINTI NAMAMS 
STATYTI LEIDIMUS. 
Mariampolės, Šiaulių ir ki

tų vietų darbininkai kreipė-1 500 NELAIMINGŲ ATS1- 
si į Darbo rumus prašydami 1 irvvit?
daryti žygių, kad butų atpi
ginti namų statybai reika
lingi leidimai. Dabar turin- užregistruota 500 nelaimin
tieji mažus sklypelius, ir da gų atsitikimų žemės ūkyje, 
mažesnius išteklius, darbi- Tame skaičiuje yra keli mir- 
ninkai už namams statyti tini sužaibjĮniąi.
leidimus turi mokėti 200 
300 litų.

TIKIMŲ ŽEMĖS ŪKYJE.
Nuo metų pradžios ligi 

šiol Draudimo kasoje jau

NAUJA VAISTU. KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

PAŽANGUS SA\ AlTRAsTIS | Gydymas visokiu ligų Šaknimis. 
ARGENTINOS LIETUVIU Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, fiėk- 

* lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardu 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydą ir kaip reikia vartoti.

: Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške^ Adresas: (-) 

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

BALSAS
Į U. S. A. metams kainuoja SI.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas:

“A. L. BALSAS”
Casilla dc Corrco 303,

Buenos Aires, Argentina.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

sii

&

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietines Žinios
• • . I ■ -

AUTOMOBILIŲ VAGIS 
SOUTH BOSTONE UŽ

MUŠĖ LIETUVĘ.

Dvi jos draugės sunkiai su
žeistos. Vagis pasislėpė.

Pereitą nedėldienį South nants’ League,” pereitą ne- 
Bostone buvo baisus atsiti- dėldienį buvo sušaukus Tre- 
kimas. Dumdamas pramuš- mont Temple bildinge mi- 
tagalvišku greitumu, auto- tingą ir nutarė apskelbti 

- “taksų streiką,” jeigu mies
to valdžia šįmet pakeltų 
taksas dar $3 ar $5, kaip 
majoras Tobinas yra numa
tęs. Pakol naujos taksos ne
bus paskelbtos, sąjunga nie
ko nedarys; bet jeigu tik šių 
metų mokesčiai pasirodys 
aukštesni, negu pernykščiai, 
tai sąjungos komitetas yra 
įgaliotas tuojaus organizuo
ti streiką, kad nei vienas na
mų savininkas nemokėtų jo
kių mokesčių.

Savininkų ir nuomotojų 
sąjunga tvirtina, kad kelti 
taksas nėra jokio reikalo; 
ištikrujų jos galėtų būti da 
numažintos, tik reikia su
mažinti miesto išlaidas ko
kiais $3,000,000. O tas pa
daryti labai lengva sumaži
nant riebias politikierių al
gas. Kodėl, pavyzdžiui, mie
sto majoras turėtų imti $20,- 
000 algos metams ir da kita 
tiek visokioms savo išlai
doms, kuomet valstijos gu-

Namų savininkai planuoja 
“taksų streiką.”

Bostono namų savininkų 
ir nuomotojų sąjunga, kuri 
oficialiai vadinasi “Real 
Estate Owners’ and Te-

mobilių vagis užmušė Oną 
Rakutienę, 45 metų amžiaus 
lietuvę iš Montellos, ir sun
kiai sužeidė dvi jos drau
ges, Pauliną Šilingienę, taip
gi montellietę, ir Emiliją 
Tamošiūnienę. Dvi pastaro
sios buvo nugabentos ligoni
nėn, kur jų sužeidimas pri
pažintas pavojingas gyvy
bei. Tamošiūnienei nulauž
tos abidvi kojos.

Negana to, kai Šilingienė 
gulėjo ant gatvės sunkiai su
žeista, bomai pavogė jos pi
niginę, kurioj buvę apie 
$300 pinigų.

Užmuštoji Rakutienė bu
vo atvažiavusi iš Montellos 
pakviesti Tamošiūnų šeimy
ną į sunaus Povilo vestuves, 
kurios turėjo įvykti sekantį 
mėnesį. Visos trys moterys 
rankom susikabinusios ėjo 
šaligatviu, o paskui jas ėjo 
jų vyrai. Staiga prie Mercer 
ir 8-tos gatvės kampo atūžė 
neapsakomu greitumu auto
mobilis. Jis užšoko ant šali
gatvio, nutrenkė stulpą ir 
davė tiesiai į visa^ tris mote
ris. Tamošiūnienė buvo nu
mesta į sieną, Šilingienė nu
blokšta Į gatvę, o Rakutienė 
buvo nuvilkta keliatą pėdų 
ir ratais pervažiuota. Vagis 
nebegalėjo mašinos suval
dyt,. išvertė tvorą ties tuo 
namu ir atsimušė į namo 
sięną. Mašina sutyžo. Tuo
met iš jos išlindo jaunas 
Tuomet iš jos išlindo jaunas 
žmogžudys ir leidosi pėks- 
čiąs bėgti. Vienas praeivių 
buvo jį nusitvėręs ir kirto, 
kelis kartus į snukį. Vagis 
parpuolė ir susikruvino, ta
čiau greit atsipeikėjo ir pa
bėgo. Kada pribuvo polici
jos automobilis, piktadario 
jau nebuvo nei pėdsakų.

Užmuštoji Ona Rakutis 
buvo 2 vaikų motina ir “Ke
leivio” skaitytoja.

Automobilis, kuris ją už
mušė, buvo pavogtas Bosto
ne nuo Harrison avenuę. Jis 
prigulėjo tūlam Šafranui iš 
Roxburio. Šafranas buvo at
važiavęs su savo žmona į 
teatrą. Ir kuomet jiedu sėdė
jo teatre, jų mašina buvo 
pavogta.

Policija piktadarį jau su
žinojo, bet kol kas da nesu- 
ėmė, nes jis slapstosi.

r.'i.ė K. Matulienė. į Banditai užpuolė du po- Į OPERA IR LIETUVIAI. 
Šio panedėlio ryte, ba-' licmanu.

Federalinės valdžios agen- landžio 17 po sunkios ope-, Vienoj Jamaica Plain vai
tai pereitą sąvaitę susekė ------ 4 ...-j....:.. t~ mn n-----
Char.estowne netikrų pini
gų diibtuvę, kurt spausdino 
ir platino netikras doleri
nes. Dirbtuvė buvo įtaisyta 
ant didelės skalės ir jos 
spausdinamos mašinos, kli
šės ir kitokia medžiaga ap
skaitoma į $10,000. Įvairių 
klišių rasta net 35. Suimtas 
tenai vyras pasisakė esąs 
Francis Henning, bet suži
nota, kad jis vadinasi ir ki
tokiomis pavardėmis. Jis 
pastatytas $10,000 kaucijos. 
Kiti penki pastatyti po $2,- 
500 kaucijos kiekvienas.

Užtiko didelę pinigų

$25,000 kyšį politikie
riai paleidę žmogžudį 

iš kalėjimo.
Baigdamas savo tarnybą, 

buvusis Massachusetts gu
bernatorius paleido iš kalė
jimo visą eilę kriminalistų, 
kurių tarpe buvo daug pa
vojingų banditų ir žmogžu
džių. Dabar pradėjo eiti pa
skalai, kad tie piktadariai 
buvo paleidžiami už kyšius. 
Už vieno žmogžudžio palei
dimą politikieriai paėmę net 
$25,000 kyšį. Taigi legisla- 
tura dabar paskyrė komisi
ją, kad šitą skandalą ištirtų.

Už

Bostono apylinkėj statomi 
nauji fabrikai.

Paskutinėmis dienomis 
kelios didelės kompanijos, 
kurios turi fabrikų po visą

bernatortus gauna tik $10,- šalį ir užsieny, nutarė pasta- 
000 ir gali karališkai gy
venti?

lyti keliatą naujų dirbtuvių 
į ir Bostone arba jo apylin- 

 • kėse. Viena tokių konsernų 
Automobiliai užmušė 10 Y111 duPont cnemikalų ii da- 

žmonių. 1 žų kompanija, kuri staty-
Pereitą savaitę Massa- dins naują fabriką Russellio 

chusetts valstijoj automobi- mies^e.'Yj. ,ne?.° 1 nuo Bosto- 
liai užmušė 10 žmonių. Nuo 
Naujų Metų iki’pereitos su- 
batos iš viso užmušta jau 
129 asmenys.

Važiuojant anų rytą W- 
PA darbininkams iš Bosto
no j Fort Devens, busas ant 
šlapio kęlio paslido ir apsi
vertė. Šitoj nelaimėj buvo 
sužeista 34 WPA darbinin
kai.

racijos ant vidurių, mirė Ig- stinėj, 109 Green st., stovė- 
no Matulio žmona. Seniau j jo du policmanai civilinė- 
ilgus metus jie gyveno Cam- mis drapanomis. Kaip tik 
biidge, o pastarais metais tuo laiku vaistinę užpuolė 
jie buvo nusipirkę ūkę prie du banditai ir liepė visiems 
Middleboro ir ten buvo jau- u: —u"" t>~‘ 
kiai įsirengę. Velionė da bu
vo nesena moteris, bet ke- 
liatas metų kaip sunkiai sir
go, nes turėjo aukšto kraujo 
slėgimą. Paliko vieną jauną 
dukterį Vincelę. Ateinantį 
ketvergą apie 2 vai. po pietų 
išlydės velionės kūną į ka
pus iš Matulių namų prie 
Vernon street, North Midd
leboro. Visus draugus prašo 
dalyvauti. '

pakelti rankas. Bet kai ban
ditai paskui ėjo laukan, vie
nas policmanas juos šovė ir 
vieną jų sužeidė. Tačiau su
laikyti ji policmanai neban
dė. Banditai susėdo Į auto
mobili ir nuvažiavo. Nuo 
vaistinės iki automobiliaus 
sužeistas banditas paliko 
kraujo taką.

P-nas Gordon Jenkins, 
Federates valdžios užvaiz
dą kalbės Lietuvių žinyčio- 
je, nedėlioję, balandžio 23, 
nuo 11 vai. lyte apie operas 
ir jų muziką ir kokią reikš
mę turt apšvietos ir kultūros 
žvilgsniu. Prašome plačiąją 
visuomenę ateiti. Įžangos 
nebus.

|, A../. A'AMAKSY; i
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY,' 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Jamaica Plain, Ma>s.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Stepono Dariaus Postas 
Amerikos Legijono No. 317. 

(Beno komisija prašo South 
Bostono ir apielinkės lietu- 

Ivių muzikantų, kurie groja
Šį utarninką prakalbos 

apie Lietuvą.
8 valandą šio utarninko ant triubų, prisidėt prie mu- 

vakarą, 18 balandžio, South sų beno. Praktikos buna lai- 
Bostono lietuvių salėj įvyks- komos kožną ketvirtadienio 
ta prakalbos apie Lietuvą, I vakarą nuo 8 iki 10, Drake 
Jas rengia bendras draugi-i School patalpose, 265 S st., 
jų atstovų komitetas. Kai- South Bostone, 
bės “Tiesos” redaktorius 
Siurba iš Brooklyno ir “Ke
leivio” redaktorius Michel- 
sonas, vietinis. Įžanga ne
mokama. Didelis gaisras Brocktone.

“Keleivio” skaitytojai, ku-' Brocktone pereitą penkta
me pasiima laikrašti is re- dienj buvo didelis gaisras.1 
dakcijos utammko vakarą, Užsidegė taip vadinamas 
suspės šį pranešimą per-|Qpera House blokas tarp 
skaityt da pries prakalbas ir Ęast E]m įr Main gatvių, 
todėl prašomi 8 valandą, at-.Ugniagesiai buvo suvažiavę 
eiti į lietuvių salę. net į§ keturių aplinkinių

miestelių ir vos-vos įstengė- 
ugnį apgalėti. Nuostolių

Komisija: J. Vinchus, J. 
Žuromskas, J. Kragunas, S. 
Janialiunas, K. Sematones.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST 

Gėlės Visokiam Reikale 
Mes specializuojant Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių. 

Savininka. A. ZARDESKAS.
323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKKAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Te). SOUth Boston 4018

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 •

Nedėliomii ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman >t. arti Central •kr.

CAMBRIDGE, MASS.

Talafonaa 11114
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare, 
1*7 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS. ' 

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos. '

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare

no. Plačiai žinoma Procter 
& Gamble muilo ir kosmeti
kų kompanija stato naują 
dirbtuvę Quincy miestely, o 
Johns-Manville Co. steigia 
dirbtuvę Billerikoj. Dabar 
gi iš New Yorko persikelia į 
Bostoną Star Brush Manu
facturing Co., kurios dirb- Į 
tuvėj dirbsią apie 500 žmo
nių.
Kubiliuno radio programa.

Nedėlioję, balandžio 23, 
per stotį WMEX 1500 k. 
Pradžia kaip 10:45 ryto.

Pereito nedėldienio rytą 
vienam tarpdury Bostone 
buvo rastas be žado sumuš- pro^rama pildys daininin- 

....... "■ Miesto ligoninėj kė Jieva Sidariutė, 
jis paSISake esąs vricfri Orlraatra F.l

tas vyras. J 
atgaivintas jis pasisakė esąs 
atvažiavęs iš Kanados ir tu
rėjęs $500, kurtų dabar jau 
nebuvo. Matyt, buvo papuo
lęs kur nors į “linksmą vie
ta.”

, Moder
nistų Orkestrą, Elena Jan
kus jauna pianistė, Ignas 
Kubiliūnas ir pianistė Elena 
Žukauskaitė.

Bostonan atėjo laivas iš 
Tolimųjų Rytų su laukiniais 
žvėrimis, paukščiais ir .gy
vatėmis Bostono ir New 
Yorko žvėrynams. Bet ke
lionėje pusė tų gyvių pasti
po.

Žydelis Hyman Zaičik bu-
Gazolino išvežiotojų 

streikas.
. Pereitos savaitės pabaigų- ~__________
je Bostono ir apylinkėj su- me‘i6-čFai~dienu 1______
Streikavo gazolino ir anglių užtai> kad pavogė 10 centų.

Kambariai, mažai šeimynai 
arba dviem pavieniam

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

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

išvežiotojai. Einant “Kelei
viui” spaudon streikas tę
siasi jau šeštą dieną ir kom
panijos vis da nenori darbi
ninkų reikalavimų išpildyti. 
Jeigu jos spirsis ir toliau 
prieš uniją, tai žada sustrei
kuoti ir jurininkai, kurtė 
pristato gazoliną ir kitokį 
kurą laivais Į miestų uostus.

Apie “Gabijos” koncertą.
Sekančiam “Keleivio” nu

mery tilps ilgas pranešimas 
apie “Gabijos” koncertą ir 
bankietą, kuris buvo perei
tą nedėldienį.

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

, PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
G81 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

Radio programa.
Šeštadienį, balandžio 22, jgaisras padarė apie $150,- 

programa per stotį WORL, 000 ir apie 50 gyventojų tu- 
nuo 8:00 ryte. (1) Žinios; rėjo bėgti iš namų, 
dainininkė Emilija Rudo- 
kiutė iš So. Bostono; (2) 
muzika; (3) radio, kontęs- 
tas.

Balandžio 23, sekmadie- . . _ .
ny, per tą pačią stoti nuo j kurie norite protestuoti prieš 
9 :30 ryto, bus Sekanti: (1)' taksų padidinimą, prigulėkite 
armonistai, Vladas Volun-iprie Small Home Owners’ Ass. 
senavičiųs iš Needham iriAteikite 2 Atlantic st., So. Bos- 
Juozas Povilaitis iš So. Bos-1ton, Mass, šios draugijos yri 
tono; (2) Aušrelės Choro tikslas gelbėti namų savininkus, 
grupė iŠ VVorcesterio. vado-[kurie yra skriaudžiami visais 
vaujant Jonui Dirveliui; (3) budais. Kitų miestų namų savi- 
artistas Aleksandras. Vaši-[Įlinkai irgi gali prigulėti prie 
liauskas iš New Yorko; (4) įjos. Ofiso valandos: Pagedėliais, 
dainininkė Genovaitė Yan-ISeredomis ir Subatomis iki 5:00 
čienė .iš Worcesterio. i po pietų.

Steponas Minkus.! B. F. KUBILIUS, Vedėjas.

NAMŲ SAVININKAMS 
SVARBI ŽINIA, r

Namų savininkai, kurių na
mai yra perdaug aptaksuoti, ir

Paj ieškau Darbo
moku visokį darbų, 1 
pentyt ir pataisyt. |

z,yuens nyman uu- Ant fal.mos
vo nuteistas Brightono teis- galiu pamuryt, . .■ -■ Į kalėjimo Noriu darbo apskritą metą. Nevedęs.

101 Bennington st., Ė. Boston, Mass.

Dovanos Visokiom
Sukaktuvėm

Jus norit palinksmint savo draugus sukaktuvėmis, 
užeikit pas mus bile sukaktuvių proga pasirinkti 
dovanų.

Vienų metų susaktuvčs—Vatinės 
Dviejų metų—Popierinės 
Trijų metų—Skurinės 
Penkių metų—Medinės 
Septynių metų—Vilnonės 
Dešimts metų—Blokinės
Dvylikos metų—šilkinės, Lininės

LAIKRODŽIUS parduodam tik geriausių kompa
nijų Waltham, Elgin, Hamilton ir etc. " ___
TAISOME, perdirbame iš senų laikrodžių, žiedų!1’ 

akinių p vėliausios mados.
Duodam ir ant išmokėjimo.

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

Tel. SOUth Boston 4649

Penkiolikos metų—Krištolines 
Dvidešimts metų—Porcelaninės 
Dvidešimts penkių m.—Sidabrinės 
Trisdešimts metų—Perlinės 
Keturiasdešimta metų—Rubininės 
Penkiasdešimts metų—Auksinės 
75-kių metų—Deimantinės.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET.
SOUTH .BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

PICKWICK 
ALE
randa savo geriausius

i

draugus tarpe vyrų,
kurie pageidauja

tikriausio ELIAUS

IŠ KRANO

PARODYK Į TĄ KRANĄ

BUTELIUOSE

(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

180 HUNTINGTON AVE., 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4470.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Iseg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

i i
»

i
i

j

>

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Boston. Maas.

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST1 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖBO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — Savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


