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Lindbergas Patarnavęs Naciam 
Nugazdinęs Chamberlainą

AMERIKOS LAKŪNAS 
ESĄS ŽIOPLYS IR 

PLIUŠKIS.
Taip jį apibudino Anglijos 

parlamente David Lloyd 
George.

Šitokią nuomonę apie pa
garsėjusį Amerikos lakūną 
išreiškė Anglijos parlamen
te Lloyd George, buvęs ka
ro metu Anglijos premjeras. 
Kaip žinia, pereitą rudenį 
Lindberghas daug prisidėjo 
prie to, kad Anglija nusi
gando Vokietijos oro laivy
no ir nutarė atiduoti Hitle
riui Čekoslovakiją. 
Lindberghas tuomet buvo 
tik ką sugryžęs iš Rusijos ir 
Vokietijos, ir pasakė Angli
jos ministeriams, kad rusų 
spėkos labai menkos, o Vo
kietijos aviacija esanti tokia 
galinga, kad galėtų sunai
kinti netik Rusijos, bet taip 
pat Anglijos ir FrancuzijoS 
orlaivius sudėtus krūvon 
Taigi Lloyd George dabar 
ir sako:

“Mes niekados neužmir
šim Lindbergho epizodo... 
Jis vaikščiojo nuo vieno 
parlamento nario prie kito, 
pasakodamas, kad jis buvęs 
Lucijuj. Jis buvo' Rusijoj, 
rodos, apie porą sąvaičių 
laiko. Jis nematė nei vieno 
didžiųjų Rusijos vadų; jis 
negalėjo daug matyt nei ru
sų aviacijos; tačiau atvažia
vęs iš Rusijos jis pradėjo 
mums pasakoti, kad rusų 
armija niekam netikusi, kad 
Rusijos dirbtuvėse baisi be
tvarkė. Ir daug žmonių tam 
patikėjo—tik ne Hitleris.”

Iš Lloyd George kalbos 
išeina, kad Lindbergho žiop
lumą Hitleris panaudojo 
kaip įrankį Chamberlainui 
nugąsdint. Buvęs Anglijos 
premjeras yra įsitikinęs, 
kad Sovietų Rusija turi pui
kiausią armiją ir puikiausią 
aviaciją visame pasauly, ir 
kad Anglija būtinai turėtų 
su Sovietais padaryti ben
dro apsigynimo sutartį.

Mat,

yra įsitikinęs,

ANGLIJA VIS DA NEATI
DUODA ČEKOSLOVA

KIJOS PINIGŲ.
Pasirodo, kad Čekoslova

kijos vyriausybė turėjo ne
maža pinigai Londono ban
ke prekybos reikalams. Vo
kietijos naciai, kurie išplė
šė visą auksą iš Čekoslova
kijos banko, norėjo išgauti 
ir iš Londono jos pinigus, 
bet Anglijos valdžia iki šiol 
da nesutinka juos paliuo- 
suoti.

ŠUŠNIGAS TEBESĖDI 
VIENOS KALĖJIME.
Vokietijos propagandos 

ministerija pereitą sąvaitę 
paskelbė, kad buvusis ne- 
priklau somos Austrijos 
premjeras, Kurt Schusch- 
nigg, tebesėdi dar Vienos 
kalėjime. Naciai paėmė jį 
nelaisvėn užtai, kad jis prie
šinosi Austrijos prijungi
mui prie Vokietijos.

CIO APSKŲSTA ANT 
$7,500,000.

Republic Steel kompani
ja, keršydama CIO unijai
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Palestinos.
Per Pasaulinį Karą ang

lai atlupo Palestiną nuo 
Turkijos ir nutarė atsteigti 
tenai žydų valstybę. Bet Pa
lestinoj dabar yra jau dau
giau arabų, negu žydų, ir 
arabai tuojau pradėjo prie
šintis žydų imigracijai. To
lyn šita kova tarp žydų ir 
arabų darėsi vis atkaklesnė 
ir kruvinesnė. Anglai mėgi
no tas dvi tautas sutaikyti 
visokiais budais, bet pasi
rodė, kad jos nesutaikomos. 
O nuolatos malšinti riaušes 
anglams irgi nusibodo. Tai
gi Anglijos valdžia nutarė 
per 16 metu nuo dabar Pa
lestinos išsižadėti, pave
dant ją patiems arabams 
valdyti. Tuo tarpu gi bus su
varžyta žydu imigracija Pa- 
1 '• ~ ' 
įleis tenai tik 75,000 žydų, o 
1 7 • ' - ’i ’J- ’ 
prasyti arabų leidimo iva- 
žiuot Palestinon.

Naciai Statysią Lie
tuvai Naujų Uostą. 
Urbšys pasirašė Berlyne 

prekybos sutartį.
Pereitą subatą, 20 gegu

žės dieną, Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris Urbšys 
pasirašė su Vokietijos už
sienio ministeriu Ribben
tropu naują prekybos sutar
tį, kuri duoda ’ Vokietijai 
daugiau privilegijų Lietuvo
je negu kuriai kitai valsty
bei. Sakoma, kad einant ta 
sutartimi, Vokietijos agen
tai galės važinėtis po Lietu
vą ir pirkti maisto produk
tus tiesiai iš ūkininkų, ne
duodami uždirbti Lietuvos 
maisto bendrovėms.

Viena Associated Press 
telegrama iš Berlyno sako, 
kad tarp kitko į tą sutartį 
esą įrašyta, jog Vokietija 
pasižada pastatyti Lietuvai 
naują uostą už kokių 2 my
lių į pietus nuo Klaipėdos. 
Be to, Klaipėdos uoste Lie
tuvai irgi duodamos dvi 
“laisvos zonos.”

Sustreikavo 14,000 
Auto Darbininkų.
Šj panedėlį automobilių 

darbininkų CIO unija pa
skelbė generalinį streiką 
septyniose Briggs Manufac
turing Co. dirbtuvėse, ku
rios gamina automobiliams 
liemenis (budies) ir kurio
se dirba 14,000 darbininkų. 
Penkios tų dirbtuvių randa
si pačiam Detroite, o dvi 
Detroito priemiesčiuose, bū
tent, Hambramcke ir High
land Parke.

Unija turėjo su Briggso 
kompanija kontraktą, kuris 
pasibaigė 16 gegužės ir 
kompanija pareiškė nema
tanti reikalo tartis su unija 
dėl tos sutarties atnaujini
mo. Taigi streikas buvo pa
skelbtas kad privertus kom
paniją pasirašyti naują šu
tei ti.

Negalėdami ’ dėl to strei
ko gauti reikalingų savo au
tomobiliams dalių, Chrysle- 
ris ir Fordas paleido apie 
54,000 darbininkų iš savų 
dirbtuvių.

Trijų Traukinių 
Katastrofa.

Ohio valstijoj, netoli nuo 
Piqua miestelio, pereitą ne
dėldienį įvyko trijų trauki
nių katastrofa, kokia retai 
kada gali pasitaikyt. Visų 
pirma tenai sustojo prekių 
traukinys pasiimti anglių. 
Atbėgęs antras tais bėgiais 
traukinys smogė jam iš už
pakalio ir kelis vagonus su
daužė, o kitus išmetė iš bė
gių. Pasidarė didžiausia 
krūva suvirtusių viens ant 
kito vagonų. Neilgai trukus 
iš Chicagos ėjo į New Yor- 
ką greitasis traukinys su 
vaisiais. Jis tėškė į visą tą 
laužo krūvą ir pats į ją su
virto. Laimė da, kad visi 
trys traukiniai ėjo su prekė
mis, tai keleivių juose nebu
vo, vis dėl to trys tarnauto
jai buvo užmušti.

Amerikos Fašistai Ruošėsi 
Griauti Roosevelto Valdžią

'i * v .• i r— — non* 1 I ‘Wes Nepasiduo- ileis tenai tik 75,000 žydų, o . „ ~ ~ , .
po 5 metų žydai.turės jau d am, Saukia Žydai.

Jeruzalėj pereitą sąvaitę 
buvo didelių sumišimų, nes 
Anglija paskelbė, kad Pa- 

Itatai Su Vokiečiais lestina turi but arabų valdo- 
r, • v- r/ q mas kraštas. Susidariusi ko- 
1 USD ūse I^aio dll- 5^000 žydų demonstra- 

tavtį. |Cij<t’|>radėjo plėšyt nuo sie-
■n ., j-, v • r> 1 nu tuos skelbimus ir degintiPeieitą nedeldienj Beily- juos jaunj žydai giedojo 

nan atvyko Mussolimo zen- į himną “h-h
fa? Cii/ruic (Cianui Ttali Savo taUtlSM himną Hat- tas Cijanas (Ciano), Itan Gkvaji” jr šaukė: “Šalin 
jos užsienio reikalų mimste- A lija Palestinos. Mes 
ris pasirašyti karo sutarti | ^duodam !” Riaušės 
su Vokietija. Su juo atvyko f. . kad licija
taipgi Italijos generalinio k kJarePiviais dėj^ ž dįs 
Rfpnn viršininkas crpn. Al-1 .. . * / . -štabo viršininkas gen. Al-1 
berto Pariani. Jie ilgai ir 
karštai spaudėsi rankomis 
su Vokietijos užsienių mi- 
nisteriu Ribbentropu ir Hit
leriu. Einant ta sutartimi, 
pradėjus vienai valstybei 
karą, kita tuojaus eis jai į 
pagalbą ir abiejų valstybių 
armijos veiks kaip viena.

PAAIŠKĖJO NACIŲ SĄ
MOKSLAS NUŽUDYT 

BENEŠĄ.
Čekai pranešė Paryžiaus 

policijai, kad Vokietijos 
šnipai Pragoj jieško kokio 
išsigimusio čeko ar slovako, 
kuris sutiktų atvažiuoti A- 
merikon ir nušauti buvusį 
Čekoslovakijos prezidentą 
Benešą. Apie šitą fašistų są
mokslą yra jau pranešta ir 
Amerikos valdžiai.

SOVIETAI PRIĖMĖ

malšinti ginklu ir 1 
buvo užmuštas, o 114 
sta.

žydas 
sužei

PAŠ-

slapta Knights of White Ca- 
melia organizacija. Tų “vy
čių” vadas, tūlas George 
Deatherage, pereitų metų 
14 gruodžio rašė minėtajam 
kaiininkui Campbellui:

“Tamstai buvo nusiųsta 
generolo Mosley’o kalbos 
kopija. Iš jos tamsta maty
si, kad musų planas yra at
likti šitą darbą (perversmą) 
ramiu budu; spėką pavarto
ti tiktai reikalui esant. Jis 
(gen. Mosley) vykins šitą 
planą, kad ir viską reikėtų 
paaukoti, ką jis turi.”

Toliau tas “vyčių” vadas 
žada karininkui Camp
bellui “aukštą vietą” naujoj 
valdžioj ir duoda jam šito
kių instrukcijų:

“Aš patariu tamstai pa
darytį sąrašą žymesniųjų 
šalies vadų, kuriais tamsta 

šaukti į Washingtona pasi- pasitiki, kad laikui pribren
dus galėtum jų vardus pri
duoti generolui. Aš padary
siu tą patį, ir paskui mes vi
si trys pasitarsim apie juos. 
Ir esu tikras, kad progai pa
sitaikius mes uždėsim jiems 
seną G-2.”

Ką toji “sena G-2” reiš
kia, nežinia.

Kongresmano Dieso komi
tetas, kuris tyrinėja “prieš- 
amerikonišką” veiklą, jau 
pašaukė pasiaiškinti visą ei
lę įpainiotų į šitą sąmokslą 
žmonių. Tarp pašauktųjų y- 
ra gen. Mosley, republikonų 
partijos pirmininkas Hamil
tonas, Indianapolio banki
ninkas McWhirter, ir daug 
kitų.

Gen. George Van Mosley 
senai jau yra pasižymėjęs 
savo reakcinėmis kalbomis 
prieš komunistus ir prieš 
žydus. Jis yra net reikala
vęs, kad Amerika padarytu 
su Japonija sąjungą prieš 
“raudonąjį pavojų.” Be to, 
jis nekartą jau siūlė organi
zuoti “vigiliantus” (budėto
jus), taip kaip Anglijos fa
šistų vado Oswaldo Mos
ley’o “piliečių armija.”

Amerikos fašistų tikslas 
buvęs įvykinti perversmą ir 
įsteigti fašistiškai-karišką 
diktatūrą šią vasarą, d a 
prieš rugpiučio mėnesį. Tai 
ve, kokius planus daro 
“šimtaprocentiniai patrio
tai !”

SĄMOKSLĄ RĖMĖ RE
PUBLIKONŲ ŠULAI.

Perversmui vadovauti jie 
buvo pasirinkę atsistatydi

nusį generolą Mosley.
Pereitą sąvaitę Amerikoj 

išėjo aikštėn baisus skanda
las. Paaiškėjo, kad tūli kari
ninkai, bankininkų ir repu
blikonų šulų remiami, daro 
sąmokslą nuversti preziden
to Roosevelto valdžią, įstei
gti fašistišką militaristų 
diktatūrą ir “apvalyti” A- 
meriką nuo žydų ir “raudo
nųjų.”

Faktai apie šitą juoda
šimčių sąmokslą buvo pri
statyti kongresmano Dieso 
komitetui, kuris tyrinėja 
“prieš-amerikonišką veik-Demokratų Bosas

Pateko į Spąstus, -U,” ir tas komitetas turėjo VA T z- 1 ’ t * 1 a r-e cA rA V-VA z . I — I 1 'A 1 VA I r 1 v
Kansas City mieste de

mokratų '"politikieriai turėjo aYšltint/ 
beveik tokį pat suktybių

nurodytus sąmokslininkus

Pirmutinis šį panedėlį
> NewGen. Franco Kalbasi k ūmi n YSpwlbuvo klausinėjamas New

jmmaP-Y. . New i Yorko piniguočius, Dudley 
Yorko sukčių galva jau sėdę Pierpont Gilbert, kuris šitą 
kalėjime. Dabar pateko į Į Sąmokslą finansavo. Nuo 
slastus ir Kansas City pohti- jQ3Y metu vasaros jis jau 

paaukavęs šito sąmokslo 
reikalams $9,000.

Pasirodo, kad šitas Gil
bertas ir atsargos karinin
kas Campbell vedė labai

Su Dievu.
Ispanijos kardinolas įteikė 

jam auksinį kardą.
Popiežiaus agentai Ispa

nijoj pereitą subatą suren
gė vienoj Madrido bažny
čioj pamaldas už Ispanijos 
fašistų generolą Franką. Jie 
pastatė tą galvažudį prieš 
altorių ir 16 vyskupų giedo
jo jam himnus ir poteriavo 
už jį, o kardinolas Goma y 
Tomas popiežiaus vardu 
užkabino jam auksinį kar- j 
dą.

Iškėlęs savo kruvinas ran-, 
kas, gen. Frankas kalbėjo:) 
“O, viešpatie Dieve, kuris 
padėjai man nugalėti teisy-' 
bes priešą šiame pasauly, ------j-j--------------------- .-----------------------,.;-

padėk man privesti Ispani- klydo ore Amerikos armijos 
ją prie visiškai laisvos im- orlaivis su trim karinin- 
perijos didesnei'tavo garbei kais. Lėkdamas 100 mylių 
ir tavo bažnyčiai.” i per valandą greitumu, jis

Jeigu ištiktųjų butų toks pataikė į Lick’o observato- 
Dievas, kuris piktadarius 
baudžia, tai į tą galvažudį 
ir jo laimintojus jis senai 
jau butų paleidęs perkūną.

kierių lyderis, Tom Pender
gast. Federalinės valdžios 
agentai susekė, kad jo meti
nės pajamos labai didelės, 
bet mokesčių jis nemoka. 
Vadinasi, daro suktą biznį 
ir da a) _
Jo byla pasibaigė šį pane
dėlį. Jis nuteistas 1 metams, 
ir 3 mėnesiams kalėjimo ir 
$10,000 pinigine pabauda.

si, Udiu tunid uizuii i ,
pgaudinėja valstybę Platli sus.rasmejlntą su ar-

,,a=ihai;» a mU«? karininkais. , Amen-

ARMIJOS ORLAIVIS SU
GRIOVĖ OBSERVATO

RIJĄ.
Pereitą nedėldienį Cali- 

fornijoj laike tiršto ruko pa-ATIDARYTA ORO 
TAS TARP AMERIKOS 

IR EUROPOS. 
Milžiniškas Amerikos lėk

tuvas, pavadintas “Yankee 
Clipper” vardu, pasiėmęs 
1603 svarus laiškų ir kito
kios siuntos, pereitą subatą 
išlėkė iš New Yoiko per 
Šiaurės Atlantą į Europą. 
Rytojaus dieną jis nusileido
jau Portugalijoj. Iš tenai jo į . . 7_v- •
kelias buvo nustatytas Fran-. Apipiešė Lmcayos 
euzijon o paskui Anglijon lietuvių ^Spulka” 
ir paskui atgal Amerikon. 1
Lėkdamas su 14 žmonių, jis . 
padarė 3,500 mylių per 20 Pe,.’e^ą sąvaitę 
valandų ir 13 minučių. Pa
kelėj buvo nusileidęs Azo
ruose.

“Naujienos” praneša, kad 
‘ j Chicagos 

Bridgeporte buvo apiplėšta 
lietuvių bendrovė, žinoma 
“Keistučio Spulkos” var
du. Tiesą pasakius, api-

riją ant Hamiltono kalno, 
sugriovė 18 colių muro sie
nas, suardė ofisą ir pats su
dužo. Trys karininkai užsi
mušė. Observatorijoj iš 
žmonių niekas nenukentėjo, 
tik fotografinės nuotraukos 
ir 30 metų rekordai buvo 
sunaikinti.

kos Legijono viršininkais ir 
republikonų partijos šulais, 
tardamiesi kaip įvykinti fa
šistišką perversmą. Repub
likonų partijos vadas Ha
miltonas davė jiems savo 
partijos komiteto adresus. 
Perversmo vadu buvo nu
matytas atsistatydinęs ge
nerolas Mosley, Anglijos fa
šistų vado Mosley’o vien- 
vardis.

Vienam savo laiške kari
ninkui Campbellui šitas 
New Yorko piniguočius Gil
bertas rašo: “Turėk drąsos. 
Atsimink, kaip Hitleris ir 
Mussolinis tapo savo šalių 
vadais. Man ir tau yra lem
ta Ameriką prie to prives
ti !”

Kitame laiške, išsiuntinė
tame Amerikos Legijono 
viršininkams, tasai Gilber
tas aiškina, kad Amerikos 
žmonės “turi sukilti ir jiems 
turi vadovauti toks karinin
kas, kaip gen. Franco.” Ir 1 
jisai priduria, kad Amerikai 
reikalinga “ispaniška me
todą.”

Kai kongresmanas Dies 
paklausė šitą poną, ką šitie 
sakiniai jo laiške reiškia, arė stiklinį puodą, kuriame 
Gilbertas pradėjo aiškintis: buvo penkios auksinės mo-

“Aš buvau įsitikinęs, kad ,l’° i?20' Mm1' 
Amerikoje pas mus įeitu 1 ?Pį!llnkes. '«Pp
laiku kils vidaus karas iš ileka ,nel J!CP°.a"C-apvertę. Kiekviena surūdi

jusi blėšinė iškrapštoma ir 
apžiūrima, ar nėra joje

NUŽUDĖ ŽMONĄ IR PA
ŠAUKĖ POLICIJĄ.

East Providence, R. I. — 
Pereitą sąvaitę čia kažin 
kas pašaukė telefonu polici
ją ir sako: “Aš tik ką užmu
šiau savo žmoną. Atvažiuo
kit pažiūrėt.” Ir nurodė ad
resą. Policija nuvyko nuro- 
dyton vieton ir rado Her
bertą Carnes, kuris parodė 
virtuvėj negyvą savo žmo
ną. Jai buvo kirviu perskel-

FARMERYS IŠARĖ AUK
SINIŲ PINIGŲ.

Benton, Ky.—Pereita sa
vaitę farmerys Robert York, 
ardamas čia savo lauką, iš-

amcht PAQirn VMA? ANGLAI PAMETĖ TRIS plėšta ne pati bendrovė, bet 
ainclų i ivi/j.. “LABAI SLAPTAS” įjos sekretorius Mozeris, ku-

TORPEDAS.
Darydami Anglijos pa

krašty manievrus, anglai 
pereitą sąvaitę pametė 3 
torpedas, kurios esančios 
naujos konstrukcijos ir la
bai saugojamos, kad nepa
tektų į svetimos valstybės 
rankas. Todėl anglų laivai 
dabar tų torpedų labai jieš
ko, nes bijosi, kad jų kar
tais nesurastu vokiečiai.•8 , *____
SALA SKĘSTA, GYVEN- 

TOJAI BĖGA.
Manilos pranešama, 
pp žemės drebėjimo

Šį panedėlį Ženevoje su
sirinko 105-tasis Tautų Ly-| 
gos tarybos posėdis ir, kaip 
praneša “New York Times” 
korespondentas, suvažiavę į 
tą posėdį valstybių atstovai 
tuojaus pradėjo kalbėti, 
kad Demokratinių Valsty
bių Frontas prieš fašizmo 
'smurtininkus esąs jau užtik
rintas, nes Sovietų Rusija 
jau sutikusi stoti į ią frontą 
Anglijos planu.

ris vežė jai iš banko $1,800. 
Atvažiavus jam iš banko 
prie bendrovės ofiso ir li
pant iš automobiliaus lau
kan, jį užpuolė du maskuoti 
banditai ir, atkišę revolve
rius, pareikalavo kad ati
duotų pinigus be jokio 
triukšmo, ką tas ir padarė. 
Banditai su grobiu tuoj pa
bėgo.

ta galva. Jis yra 45 metų kairiųjų pusės, ir aš maniau, 
““ 0 jį |jUV0 jau 5q kad Amerikos žmonės turėsamžiaus, 

metų.

11,362,000 ŽMONIŲ DIR
BA ANT FARMŲ.

Agrikultūros Departa
mento apskaičiavimu, šįmet 
1 gegužės Jungtinėse Vals
tijose prie žemės ūkio dar- 

v____ __ ____bų dirbo išviso 11,362,000
už streikus, iškėlė jai bylą žmonių. Pernai tuo pačiu 

$7,500,000 laiku ant farmų buvę apie 
11,399,000 žmonių.

reikalaudama 
už “nuostolius.

SEBAGO EŽERE PRIGĖ
RĖ 3 ŽMONĖS.

Pereitos pėtnyčios vaka- 
Agrikulturos Departa- ra Sebago ežere, Maine’o 

mentas tikisi, kad šiais me- valstijoj, apvirto motorinė 
tais Jungtinėse Valstijose valtis, kurioj buvo 6 žmo- 

Trys jų išsigelbėjo, o

UŽAUGO LABAI DAUG 
KIAULIŲ.

Iš 
kad 
pradėjo skęsti į Pacifiko bus labai pigi kiauliena, nes nės. 
vandenyną Verdo sala, kuri užaugo labai daug kiaulių, dvi moterys ir vienas vyras 
priklauso prie Filipinų saly- Iš kitos gi pusės jautiena prigėrė. Prigėrusi Mr£ Jea- 
no. Joje gyveno apie 4000 busianti brangesnė, jeigu nette Sheehan buvo iš 
žmonių, kurie dabar galva- sausros nesumažins pašarų New Yorko, o James deGru- 
trukčiais iš tenai nešasi į ki- ir neprivers farmerius par- chy su savo žmona iš Mas- 
t.... . .‘.U.*. duoti daugiau galvijų. 'sachusetts Valstijos.tas salas.

prieš tai sukilti ir kad jiems 
vadovauti bus reikalingas 
toks karininkas, kaip Fran
co, kitaip mes susilauktume 
raudonos respublikos.”

Toliau jis pridūrė: -t‘Aš 
manau, kad tas turės ateiti. 
Ir su mano nuomone sutin
ka ‘daug armijos karinin
kų.”

Reiškia, sąmokslininkai 
jau žino, ką armijos kari
ninkai mano.

Prie šito sąmokslo yra 
prisidėjusi da ir kažin koKia

apžiūrima, 
aukso.
ŠIĄ VASARĄ AMERIKOJ 
BUS DIDELI MANIEVRAI

Washingtono žiniomis, 
šią vasarą Jungtinėse Vals
tijose bus dideli karo prati
mai, kuriuose dalyvausian
ti reguliarė šalies armija, 
valstijų milicija, atsarginiai 
ir kai kurie civiliai piliečiai 
—iš viso apie 460,000 vyrų. 
Tiek ginkluotų žmonių nuo 
Didžiojo Karo da nėra šioję 
šaly buvę. ___ _,
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3 APŽVALGA ?
FAŠISTAI KELIA SUIRU

TĘ SUSIVIENIJIME.
Lietuviški fašistai, kurie 

vadina save tautininkais, 
dabartiniu laiku spausdina 
savo spaustuvėj SLA orga
ną “Tėvynę,” o kadangi 
SLA seimas ir patys SLA 
nariai visuotinu balsavimu 
yra nutarę iškelti “Tėvynę” 
į Pittsburghą, tai fašistai su
sirūpino, kad neteks gero 
uždarbio. Dėl to jų “Vieny
bė” veda atkakliausią agi
taciją prieš “Tėvynės” kėli
mą į Pittsburghą, o kad jos 
riksmo niekas nepaiso, tai 
fašistai įskundė valdžiai 
SLA Pildomąją Tarybą, 
kad ji esanti “raudonai-bol- 
ševiška” ir prieš narių norą 
užsispyrusi iškelti “Tėvynę” 
į Pittsburghą, kur esąs 
“raudonųjų centras.” Skun
dikai todėl prašo valdžios, 
kad ji uždraustų kelti “Tė
vynę” į Pittsburghą.

Negana to, tie organiza
cijos kenkėjai dabar išsiun
tinėjo spaudai savo praneši
mą, girdamiesi trauksią Su
sivienijimą į tiesiną. Esą —

“SLA 7-to apskričio valdy
ba nutarė pasamdyti advokatą 
ir legaliu keliu sustabdyti be
reikalingą SLA pinigu mėty
mą.”

Šitą jų “manifestą” gavo 
“Keleivis” ir, turbut, visi 
kiti laikraščiai, nes apie jį 
kalba ir “Naujienos.”

Kadangi fašistai sakosi 
norį “sutabdyti bereikalin
gą SLA pinigų mėtymą,” 
tai “Naujienos” ir klausia, 
apie kokį “mėtymą” jie kal
ba?

Chicagos dienraštis tei
singai pastebi, kad —

“Jeigu tie skundikai kabinė
sis prie Pildomosios Tarybos 
tai jie kaip tik ir mėtys berei
kalingai pinigus—trauks į be
reikalingas išlaidas Susivieni
jimą.

“Ta klika, kuri kontroliuoja 
SLA 7 apskritį, jau padarė be
reikalingu išlaidų organizaci
jai, paduodama melagingą 
skundą prieš Pildomąją Tary
bą Pennsylvanijos Apdraudos 
Departamentui. Nes Piki. Ta
ryba buvo priversta dėl jos 
skundo siųsti prezidentą ir re
daktorių 
aiškintis. 

t 
rengiasi
keblumų organizacijai.”

Šitie įmonės organizaci
joj, tai vistiek kaip šunvotė 
ant sveiko kūno. Už kėlimą 
organizacijoj suirutės ir ei-1 
kvojimą pinigų, jie turėtų 
but išmesti laukan be jokių 
ceremonijų.

Taigi “Vienybės” fašistų 
propaganda prieš SLA yra 
niekas daugiau, kaip plepa
lai.

EKSCENTRINĖ TELEPA
TIJA.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo rodoma lenkų filmą 
“Halka.” Lietuviški patrio- 
ai tuojaus išplatino po Kau

ną lapelius ragindami žmo
nes tą filmą boikotuoti. Vie
šėjęs tuo laiku Kaune lenkų 
istorikas Koto dabar rašo 
apie tą įvykį Lenkijos spau
doj ir sakosi nenorįs tikėti, 
kad lietuviai galėtų taip ne
draugiškai vaišinti lenkus. 
Juk lenkai dabar apie Lietu
vą rašo labai prielankiai. 
Ir pats Dr. Wladyslaw Koto 
sakosi labai mylįs lietuvius, 
nes Lietuvoje gimęs, tik 
Lenkijoj išauklėtas. Anot 
“Illustrowany Kurjer Co- 
dzienny,” šitas ponas Koto 
apie lietuvius išsireiškęs 
taip:

“Jei kas užmins lietuviui 
ant kojos, tai lenkui skau
dės...”

I
Tai labai broliškas jaus

mas. Bet gaila, kad šita gi
minystės telepatija siekia 
tiktai koją, o visai neveikia, 
jei kas užmina lietuviui ant 
galvos. Juk Vilnius yra lie
tuvių tautos kapitolius, va
dinasi — galva, a betgi len
kai ant jo užmynė ir visai 
nejačia, kad lietuviui skau
da.

SOVIETŲ PAVILIONAS 
NEW YORKO PARODOJ

Pereitam “Keleivio” nu
mery mes rašėm kaip tarp
tautinėj New Yorko parodoj 
14 gegužės buvo atidarytas 
Lietuvos Pavilionas. Dabai 
“Laisvė” praneša, kad jau 
ir Sovietų Pavilionas atida
rytas. Sako:

“Pasaulinėj Parodoj New 
Yorke Sovietų Sąjungos Pavi
lionas milionams žmonių fak 
tais įrodys, ką gali darbo liau-

pas komisionierių
Dabar skundikai Į 

daryt dar daugiau

KAS BUTŲ, JEIGU TAIP 
BUTŲ?

“Vienybės” fašistai sten
giasi visokiais budais sėti 
nepasitikėjimą Susiviejimu. 
Pavyzdžiui, vienas jų plepa:

“Jei SLA su pabaiga 1938 
metų visas atsakomybes butų 
reikėję išmokėti, tai Susivieni
jimas butų buvęs kelis milio- 
nus dolerių skylėje. SLA atsa
komybe yra visi išduoti 
draudos paliudijimai o jų 
ma išneša rodos arti šešių 
lijonų dolerių.”

Taigi, “jei” taip butų,
butų blogai. Bet fašistų šird
peršai, o Susivienijimo lai
mei, to “jei” niekados nega
li būti.

Dalykas, mat, 
kad SLA išmoka savo na
riams pomirtinę tik tada, 
kai jie numiršta. O jeigu jį 
reikėtų likviduoti šiandien, 
kuomet visi nariai tebėra

ap
sti
rti i-

tai

yra toks,

■ir

Čia parodyta Washingtono gelžkelio stoties laukiamoji salė, kur prezidentas Rooseveltas 
pasitiks Anglijos karalių, kai šis atvyks tenai iš Kanados.

KAIP LINGVISTAI IŠMOKSTA PO 
PENKIASDEŠIMTS KALBŲ?

lietybės teisė. Mūsiškiai pa
triotai labai trio didžiuojasi. 
Pavyzdžiui, minėtas Dr. J.T. 
‘■‘Lietuvos Žiniose” rašo:

“Lietuvių kalba, kaip vie
na penktoji Europos pagrin
dinė kalba, yra labai svarbi 
palyginamajam kalbų mok- 

j slui, gramatikai ir sintaksei;
___ ____ a ‘ ji yra svarbi ir tuo, nes sena 

visos kitos, tai tik jų atžalos. kai P l°t.VnU ir graikų kal
stai tos penkios kalbos, ku- b°s> 0 yyresnė tūkstančiais 
riomis remiasi visos pokal- me*V uz francuzų, ispanų ir 
bėg._____________________ Innrtntralii. Orimnahn musu

Europoje iš viso tėra 5 pa
grindinės kalbos, ir viena 

iš jų mūsiškė.
Daug kas mano, jog Eu

ropoj yra tiek daug visokių 
kalbų, kad visų jų žmogus 
neišmoktų per visą savo am-. 
žiu. Bet ištikimųjų taip nėra. 
Europoje yra tiktai 5 gyvo
sios pagrindinės kalbos, o

(2)
(3)
(4)

j portugalų. Originaliu musų 
kalbos svarbumu' pasaulio 
mokslui mes, lietuviai, gali
me didžiuotis kaip likimo iš-Į

IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

Tarpe Sovietų ir Anglijos jos ir politinės demokrati- 
eina ddrybos dėl karinio niai nusistačiusios partijos, 
bloko. Rusai nori ne tik sau- kol nėra demokratinio sei- 
gumo sutarties, bet karinės mo, tol ginklų fondai ir vi- 
trijų valstybių sąjungos. 
Kas yra toji karinė sąjun- ’ 
ga? Tai tokia sutartis, ką Į 
Rusijos caras turėjo prieš i 
pasaulinį karą. Pereitas ka- į 
i as irgi buvo vedamas neva; 
už “demokratiją.” Bet kada 
sąjungininkai nugalėjo teu- į 
tonus, tai padiktavo tokias 
karo sąlygas, kad Vokieti
joj išaugo Hitleris. Prieš 
Versalio taiką protestavo ir 
bolševikai, kad ji nežmoniš
ka, kad ji žudanti nugalė
tas tautas. USSR Komunis
tų Partijos 18-tame suva
žiavime J. Stalinas taip pat 
smarkiai pasmerkė Angliją 
ir Prancūziją, kurios norin
čios sukurstyt Sovietus su 
Vokietija į karą, bet Sovie
tų Rusija esanti tiek išmin-! 
tinga, kad nepasidavė kurs-' Komiteto pasiūlymą LKC 
tytojams ir nepasiduosianti. Biurui likviduoti Amerikos 
Bet po tų šukių jau einama Lietuvių Kongresą. Aš ne- 
prie karinės sąjungos su sakyčiau, jog dėl to tik, kad 
Anglija, kuri turi daugiau Lietuvoje jau pasikeitė val- 
prisiplėšusi kolonijų, negu džia, kad ten jau galima 
bent kokia kita tauta. Gali kiek laisviau atsikvėpti, tai 
but, kad šiuo laiku trijų vai- reikia likviduoti ALK. Ne! 
stybių karinė sąjunga nu- Man rodosi, kad Kongresą 
malšins Hitlerio ir Mussoli-; reikia praplėsti. Jis faktinai 
nio apetitus, bet tik laikinai, buvo sukurtas dviejų srio- 
Istorijoje kiek tik buvo ka- vių, todėl ar nebūtų galima 
rinių sąjungų, tiek buvo pakviesti į ALK katalikų ir 
žiaurių karų ir tautų paver-j tautininkų srioves? Aš ma
ginių. Karinės sutartys nie- nau, kad butų galima tas 
ko gera silpnesnėms tau- padaryti. Žinoma, tokį dar- 
toms nežada, greičiau joms bą turi atlikti ne ALK, bet 
prapultį lemia. politiniai musų organizaci-

---------  jų centrai pasitarę su katali-
Skaitau “Laisvę,” kurioj kų_centru. 

tilpo Lietuves Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
pareiškimas dėl Lietuvos 
gynimo nuo Hitlerio, ir ste
biuos Lietuvos Komunistų 
Partijos “patriotingumu.” 
Jie “bytina” net ir musų 
amerikinius komunistus. Jie 
šaukia už Šaulių sąjungos 
palaikymą, už ginklų fondo 
didinimą. Vienu žodžiu— 
už' viską, ko tik karo pasi
ruošimui reikia. Bet po visų 
tų “patriotingų” pareiški
mų musų “patriotai” sušun
ka: “Tegyvuoja Sovietų Są
junga — mažųjų tautų ne
priklausomybės gynėja!” 
Norėtųsi paklausti, lai kurią 
jau tautą Sovietų Rusija ap
gynė? Aš netikiu dvipras
miam patriotizmui, kad bu
tų galima kartu būti Sovie
tų Rusijos ir Lietuvos pa
triotu. Patriotizmas yra tau
tinis fanatizmas, kuris aklai 
priima viską savo tautos, o 
viską paneigia kitos. Darbi
ninkų klasei iš patriotizmo 
jokios naudos nebuvo pra
eityje, nebus nei ateityje.

'sokios militarinės organiza- 
jcijos neturėtų gauti jokios 
amerikiečių paramos!

Man frentai pasakojo, 
kad L. Pruseika per “Vil
nį” išburnojęs mane ir pata- 
lęs “Keleivių” redaktoriui 
netalpintik mano raštų, nes 
jie “labai kenkią” pačiam 
“Keleiviui.” Rodos, suaugęs 
vyras, o nesupranta, kaip 
reikia dalyką aiškinti. Jeigu 
Pruseika sakytų, kad Pušy
no raštai, ypač jo citatos iš 
Piuseikos parašytos knygos, 
kenkia pačiam Pruseikai, 
tai visi tikėtų. Bet kada jis 
verkia kito skausmais, tai 
jau ašaros nenatūralios.

Teko matyti LSS. Centro

SKLEPE PASTATYTA 
VALTIS JAU IŠKELTA.
Chicagos priemiesty Fol- 

gerių šeimyna šią žiemą pa
sistatė valtį ateinančiai va
sarai ir pasišaukė kaimynus 
pasididžiuoti savo nuveiktu 
darbu. “Graži valtis,” pa
stebėjo vienas kaimynų, 
“bet kaip jus iš šito skiepo 
iškelsite?” Ir ištikro valties 
negalima iš skiepo išnešti. 
Astuonių mėnesių darbas 
išrodė kvailai išeikvotas. 
Bet pereitą nedėldieni Fol- 
geriai visgi surado būdą 
valtį iš skiepo iškelti. Jie 
išgriovė namo pamatą ir iš
traukė valti laukan. Dabar 
jie turės užlopyt namo sie-

Tėmijant Amerikos kata
likišką spaudą, ji yra paki
tėjusi. Tai rodo, kad ir pa
čioje katalikų sriovėje yra 
didelio pasikeitimo. Senes
ni kunigai ir senesni katali
kų veikėjai eina nuo estra
dos, o naujesni * jau žiuri į 
lietuvių vienybę kitokiom 
akim. Jaunesnieji žiuri dau
giau organizuotumo negu 
tikybos. Katalikų jauni 
žmonės yra jauni ir išmin
tingi politikai, tad su jais 
galima rimtai pradėti tartis 
apie vieningą darbą ir Ame
rikos Lietuvių Kongrese. 
Jeigu musų politiniai cent- 
lai nebūtų susitarę, tai aš 
tikiu, kad nebūtų kilęs nei 
pats ALK. Kaip susitarė— 
ALK susikūrė. Tiesa, ko
munistai perdaug sau teisių 
is ALK pasisavino, bet tai 
kaltė pačių socialistų, kad 
jie visur nusileido. Jeigu iš
syk nebūtų buvę tokių nuo
laidų, tai komunistai butu 
buvę daug mandagesni ir 
sukalbamesni.

rinktieji. Del tos musų kai-Į ■ ' 
bos originalumo priežasties, 
nėra tokio universiteto Švei-1 
carijoje ir Vokietijoje, kur 
nerastume profesoriaus, mo
kančio lietuviškai skaityti ir 
išversti, o kartais ir šnekan
čio. Kitų valstybių universi
tetai nors mažiau kreipia 
dėmesio į lietuvių kalbą, 
bet šis tas kai kur galima 
rasti ir lietuvišką juose.” 

Bet bešališki kalbų tyri
nėtojai yra linkę manyti, 
kad lietuvių kalba nėra pa
grindinė kalba, o tik slavų 
kalbos atskala. Tą liudija 
bendri žodžiai, pavyzdžiui: 
nosis, akis, ausis, galva, 
kraujas, vanduo, ugnis, snie
gas, ledas, žemė — vis sla
viški daiktų pavadinimai.

Kai kas gali argumentuo
ti, kad tuos žodžius slavai 
galėjo pasisavinti iš lietu
vių, o ne atbulai.

Bet šitokia nuomonė ne
išlaiko kritikos. Gal baltgu- 
džiai ir lenkai, kurie gyvena 
netoli nuo lietuvių, ir galėtų 
kai ką iš musų kalbos pasi
skolinti ; bet kokiu budu 
mūsiškė kalba galėtų turėti 
įtakos 
tams, 
tiems 
gyvena 
Lietuva niekados nėra turė
ję santikių? O bet gi jų kal
bos tokių žodžių yra pilnos.

Tai viena. Antra, slaviš- 
Gal teisingiau butų paša- kom kalbančiųjų y-

kius, kad iš viso Europoje 1 a apie 230,000,000 žmonių, 
yra ne penkios, bet tik dvi 0 Sėtuvių s.u latviais is viso 
pagrindęs kalbso, tai lotinų Tra tik apie 4,500,000. Ar 
ir graikų. Jos ištiktųjų yra galima daleisti, kad -30mi- 
pagrindas visoms kitoms honų amonių eitų skolintis 
kalboms, todėl visose aukš
tesnėse mokyklose tos dvi 
kalbos ir yra i 
Bet lotinų kalba yra skaito
ma jau prie “negyvųjų” 
kalbų, nes nėra gyvos tau
tos, kuri ją vartotų. Ji yra 
pasilikusi tikati ant popie
tes. Taigi, kalbant tiktai 
apie gyvųjų kalbų grupes, 
lotinų kalbos gal ir nereikė
tų maišyti.

Nors mūsiškės kalbos šei
myna yra viena iš menkiau
sių, nes ji vartojama visai 
nedideliame žemės plote, 
vis dėlto pagrindinių kalbų 
tarpe jai yra pripažinta pi-

Vokiečių.
Rusų.
Francuzų.
Graikų.
Lietuvių.

Iš šitų penkių yra kilusios 
visos kitos dabar Europoj 
vartojamos kalbos, sako 
“Lietuvos žiniose“ Dr. J. T.

Pavyzdžiui, iš vokiečių 
kalbos yra išsivysčiusios 
švedų, norvegų, danų, olan
dų ir anglų kalbos. Todėl 
kas moka vokiškai, tas leng
vai gali išmokti ir anas kal
bas.DclS.

dis valdydama kraštą atsiekti. į§ ruSų kalbos kilo lenkų, 
Jau tas vienas faktas, kad So- čeRų, slovakų, ukrainų, ser

bų, chorvatų (kroatų), čer- 
nogorų (montenegrų), bul
garų ir kiti slaviški dialek
tai.

Su francuzų kalba gimi- 
niuojasi italų, ispanų, por
tugalų ir romansų bei romu-. 
nų kalbos.

Npo lietuvių kalbos yra 
atskilusi latvių kalba (o gal 
ir atbulai).

Taigi, mokėdamas šitas 
penkias pagrindines kalbas, 
žmogus gali susikalbėti su 
visa Europa. Nors tikslingai 
visų kalbų jis ir nemokės, 
bet girdėdamas kitus kal-

vietą Sąjungos architektai ir 
inžinieriai bei jos medžiaginė 
galimybė leido pastatyti vieną 
iš gražiausių pavilioną, kalba 
už save.

“Sovietų Sąjungos pavilio
ną atidarant New Yorko mies
to majoras La Guardia labai 
teisingai pareiškė: ‘Aš tikiu, 
kad ši paroda suteikia progos 
parodyti Amerikos žmonėms, 
ką ištikro yra atsiekus jūsų 
jauna valdžia’.”

Parodos pirmininkas Gro
ver Whalen irgi pripažinęs, 
kad—

“Sovietų Sąjungos paviho- bant arba skaitydamas jų 
nas yra vienas iš labiausiai , ra§tą galės beveik viską su
traukiančių dalykų Pasaulinėj p^-asti. I

Čia ir gludi visų moksli-Parodoj. Musų lankytojai jau 
per dvi savaites ’ 
aplinkui jūsų pavilioną,

vaikštinėja ninku lingvistų (kalbinin- 
■ > kad ku) paslaptis, kad jie, išmo- 

pamačius jo Struktūrą ir išlau- fcę kelias pagrindines kal
kinį įrengimą. Ir kartą jie ga bas, sakosi moką po 50 ar 
vę progos matyti jo vidurį, jie daugiau jų pokalbių.
negalės suvaldyti savo entu
ziazmo ir perduos ta džiaugs
mą kitiems, kurie ateis pama
tyti Rusijos darbo žmonių at- 
siekimų.”

Adv. F. J. Bagočius, kuris 
dalyvavo Lietuvos Pavilio- 
no atidaryme, taip pat sako, 
kad Sovietų Pavilionas išro
do puikiausis iš visų, nors 
14 gegužės jis da nebuvo 
atidarytas.

KUBOJ REZIGNAVO 
MINISTERIAL

Iš Kubos kabineto perei-

3

gyvi, tai pomirtinės niekam tą sąvaitę rezignavo 3 mini- 
nereikėtų mokėti. Isteriai norėdami d<'

O jeigu jau įvyktų kokia‘Konstitucinio Seimo
Isteriai norėdami dalyvauti

> rinki- 
katastrofa ir išsyk žūtų visi muose, kurie tenai įvyksta 
SLA nariai, tai tuomet po-j šią vasarą. Tas seimas turės 
mirtinių jau nebūtų nei kam parašyti Kubai naują kons- 
rnokėti, nei kam kolektuoti. jtituciją.

serbams, 
černogorams 
jugoslavams, 

Balkanuose

chorva- 
ir ki- 
kurie 
ir su

A įMiFo gp

3 
POUNDS

NORINT GERIAUSIO
galima daleisti, kad 230 mi

sau žodžių iš 4(4 miliono?
Iš patyrimo mes žinom, 

mokinamos* kad visuomet mažesnis seka 
’ didesnį, o ne didesnis ma

žesnį. Raudonas Pipiras.

kokybės ir geriausių 
pasekmių \artokit gerų 
senų Blue Ribbon Mai-

RIBBENTROPAS ĮSTEI
GĖ LAIKRAŠTJ PRIEŠ 

KOMUNISTUS.
Vokietijos užsienio reika

lų ministeris Ribbentropas 
įkūrė naują laikraštį kovai 
prieš Komintėrną. Laikraš
tis eina Berlyne ir vadinasi 
“Berlin-Roma-Tokio.” Po 
vedamuoju straipsniu pir
mam numery padėtas Hitle
rio parašas.

geriausio naudingumo, 
us ir nesikelia n- 
aukštos ypatybės, 
visad reikalaukite 
Ribbon Malto.

čios 
Tad 
Blue

BUIE RIBBON
MALT

- . 1 • * ■■■' *l

Americas Biggest Seller

Juokingiausias toje pačio
je “Laisvėje” (No. 109) pa
reiškimas yra tas: “Kai Lie
tuvai grūmojo pavojus iš 
Hitlerio ir Lenkijos pusės, 
šitų žodžių rašytojas aukojo 
ginklų fondui.” Toliau drg. 
Rokas tęsia: “Tūli žmonės 
dėl to tuomet bandė kelti 
triukšmą.” Vai, koks caca 
musų draugas Rokas! Atro
do, kad jis tikras Lietuvos 
patriotas. Bet taip nėra. Tie- 

i sa, d. Rokas Mizara davė 
Cooper Union parengime 
aukų, bet kuomet komunis
tai surengė Grand Paradise 
svetainėje prakalbas ir su
linko virš 80 dolerių, tai 
ginklų fondui iš to nei cento 
neduota. Ir drg. Mizara 
prieš tai neprotestavo. Jis 
net aiškinosi, kad jis auką 
davė Cooper Union mitinge 
ne iš pritarimo ginklų fon
dui, bet iš sarmatos, nes ap
link ji visi tuomet davę, tai 
kaip jis galėjęs neduoti! O 
dabar jau d. R. Mizara di
džiuojasi : matot, aš jau1 
tuomet supratau', kad gink-' 
Iii fondą reikia remti. Pfui!

Mano nuomone, kol Lie
tuvoje nėra amnestijos anti
fašistiniams kaliniams, kol 
nėra legalizuotos darbo uni-

AR ŽINOTE, KAD -
Vynas pats per save nie

kados negali but stipresnis, 
kaip 14 procentų alkoholio, 
nes pasiekus šitokio laips
nio, alkoholis visuomet su
stabdo fermentaciją. Jeigu 
pirktinis vynas kaltais turi 
apie 20 procentų stiprumo, 
tai reiškia, kad prie jo yra 
pridėta alkoholio.

Paskutiniais laikais Japo
nijoj pradėta daryti alus iš 
ryžių. Jis turi tik iki 4 nuo
šimčių alkoholio, kai tuo 
tarpu Amerikoj daromas 
alus turi iki 8 ir daugiau 
nuošimčių.

Sakoma, kad seniau Ang
lijoj karčemninkai kas die
na palaistydavo alumi šali
gatvius ties savo aludėmis. 
Tas buvę daroma dėl to, 
kad alaus kvapsnis patrauk
tų daugiau žmonių Į saliuną.

Šviesos spindulys eina 
taip greitai, kad per vieną 
sekundę iis gali 31 sykį nu
eiti iš New Yorko į San 
Francisco ir sugrįžti atgal.

Sakoma, kad pirmieji alų 
pradėjo daryt ne vokiečiai, 
bet egiptėnai.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS 1SĖTUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

demokrati- ; 
dos partijos, 
^kratinio sei- - 
fondai ir vi
ses organize- , 
gauti jokios 

ramos! 
—
ii pasakojo, > 
;a per “Vil- [ 
mane ir pata- 

redaktoriui '
10 raštų, nes 
<ią” pačiam 
)dos, suaugęs 
pranta, kaip 
aiškinti. Jeigu ‘ 
ų, kad Pušy- k 

jo citatos iš ' 
šytos knygos, į 
n Piuseikai, .

Bet kada jis 
lausmais, tai Į 
aturalios.

LSS. Centro 
iulynią LKC Į 
loti Amerikos i 
cresą. Aš ne- i 
iėl to tik, kad 
pasikeitė vai- 

jau galima 
atsikvėpti, tai 
>ti ALK. Ne! [ 
<ad Kongresu , 
ii. Jis faktinai 

dviejų srio- , 
lebutų galima ■ 
jK katalikų ir 
3 ves? Aš ma- > 
ų galima tas ! 
ima, tokį dar- 
ne ALK, bet 

su organized- ; 
tarę su katali- i

merikos kata- 
į, ji yra pairi- ' 
do, kad ir pa- 

sriovėje yra 
ritimo. Senes- : 
senesni katali- ! 
na nuo estra- 
ni *jau žiuri j 
rbę kitoki«i 
rieji žiuri dar' 
uotumo negi 
italikų jauni 
luni ir išmin- 
.i, tad su jais 
pradėti tartis 

darbų ir Ame- 
ių kongrese, 
jolitiniai cent- 
įsitarę, tai aš 
butų kilęs nei 
aip susitarė—

Tiesa, ko- 
ug sau teisių 
rino, bet tai 
cialistų, kad 
ido. Jeigu iš- 
rę tokių nuo- 
nunistai butų 
indagesni ir

ŽINIOS Iš WATERBURY, CONN. Sudužęs Naujas $500,000 Bombanešis. BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
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Iš Laisvo Kapinyno susirin
kimo ir jo veikios.

Lietuvių Laisvo Kapiny
no susirinkimus draugijų 
delegatai laiko kasmet ge
gužės menesį ant kapinių, 
kad pavasariui atėjus butų 
galima apžiūrėti kapus ir vi
sas kapines ir pamatyti, kas 
reikia ant jų pataisyti, pa
gražinti ir padalyti planus 
tolesniam veikimui.

Šįmet taip pat 14 gegužės 
dieną, apie 10 vai. gražaus 

\ saulėto ryto, susirinko ,apie 
20 delegatų ant Laisvų ka
pinių, apžiurėjo visas kapi
nes ir atlaikė reguliari susi
rinkimą.

Laikant susirinkimą, fi
nansų sekretorius pranešė, 
kad nuo šių metų pradžios 
musų kapinėse buvo palai- 

, doti aštųęni nabašninkai ir 
parduota 4 lotai, po 4 duo
bes kiekvienas.

P. Poškus su J. Steponai
čiu paaiškino, kad miesto 
darbininkai vėl pradėjo kai
na kasti ir žemes Veža ko
kios jiems patinka, o paskui 
ateis su dideliu plugu ir iš
lygins visą plotą.

Prie naujų sumanymų 
buvo numatyta ir paskirta 
nauja vieta pavienėms duo
bėms,' kuomet dabartinė 
vieta jau bus pripildyta.

Taigi buvo išrinktas žolės 
piovėjas šiai vasarai.

Kapines dabar tvarko tris 
lietuvių draugijos, kurios 
siunčia tenai savo delega
tus. Lietuvių Piliečių Poli
tiškas Kliubas siunčia 15 
delegatų; Šv. Jurgio D-ja 
iš Union City, Conn, siunčia 
5 delegatus; ir • Waterburi o 
Šviesos Draugija 5.

Seniau prie kapinių pri
klausė. daugiau draugijų, 
bet aplinkybės susidėjo to
kios, kad nekurios draugi
jos turėjo nustot gyvavu
sios, o kitos turėjo susivie- 
nyt su Lietuvių Piliečių Po
litišku Kliubu.

Kam tenka turėti kokių 
nors reikalų su Lietuvių 
Laisvu Kapinynu, visuomet 
kreipkitės pas Kapinyno fi
nansų sekretorių, Motiejų 
Vasylių, 28 Bradley avė., 
Waterbury, Conn.

Lotai ant Laisvų kapinių 
parsiduoda sekamom kai
nom: 8 duobių lotas $100; 
4 duobių, $55. Yra kalba
ma, kad bus padaryta Totų 
ir po 2 duobes, bet tiems dar 
nėra nustatyta kaina.

Kapinių prižiurėtojaš yra 
William Zubrickas. Tai ne
nuilstantis kapinių darbuo
tojas. Kapinės visados yra 
jo apžiūrėtos ir kiekvienas 
dalykėlis yra pastebimas ir 
raportuojamas susirinkimui. 
W. Zubrickas yra vienas iš 
Laisvi] kapinių įsteigėjų, li
kai jis ima kada pasakoti 
kapinių istoriją, kuri prasi
deda su 1902 metais, tai yra 
ko pasiklausyti. Jus tuoj iš 
jo sužinot, dėlko buvo rei
kalinga laisvos kapinės 
steigti; kaip jie tą žemę pir
ko, kaip jie tvoras tvėrė, 
kaip sunkiai dirbo tą žemę 

, valydami, ir tam panašiai.
Žinoma, yra da ir dau

giau gyvų žmonių, kurie pa
gelbėjo tas kapines įsteigti. 
Jie darbavosi per daugelį 
metų, bet dabar jau pasi- 

;• traukė, nes vieni jau nuvar
go, kitiems sveikata neda- 
leidžia, tai jie dabar tik ret
karčiais tas kapines atlan
ko.

Lietuvių Laisvas Kapiny
nas kasmet rengia savo me
tinį pikniką. Tai yra vienin
telis parengimas, kokį Ka
pinynas turi per visą metą.

Šįmet taipgi rengia pik
niką. Jis įvyks 28 d. gegu
žės, sekmadienį, prieš De
coration Day, Lietuvių Dar
že, už Lake Wood ežero.

Gros Merry-Makers orkest
rą. Pradžia 12 vai. dieną. ! 
Įžanga, 25c. asmeniui. Pik
nike bus gert ir valgyt, ir 
mes kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites atsilanky- ( 
ti, pasilinksminti tyram ore, 
pasišokti, pasikalbėti su pa
žįstamais ir kartu paremti 
Lietuvių Laisvą Kapinynu | .

Komisija.

WATERBURY, CONN.
14 lietuvių tapo Amerikos 

piliečiais.
Pereitą sąvaitę Waterbu- J 

ryje šie lietuviai gavo pil
nas Amerikos pilietybės po-!
pieras: 

Jeronimas Šaknaitis, 
Peter M. Belis, 
Marijona Kuncaitiene, 
Marijona Rudaitis, 
Barbora Senikienė, 
Juozas Tamaševičius, 
B. Arontas, 
Tarnas Klimas, 
M. L. Baron, 
Kazys Dovidaitis, 
Franas P. Jucius, 
Juozas Sabas, 
Kazys Lukas ir 
Kastantas Burba. 
Tačiau nevisi čia

Daytone, Ohio valstijoj, anądien nukrito ir sudegė naujas Jungtiniu Valstijų lėktuvas 
bomboms mėtyt. Ji pastatyt kaštavo arti $500,000 ir jis buvo vartojamas pratimams. 
Buvę jame trys kai.įlinkai iššoko su parašiutais ir tik vienas truputį susižeidė.

Lietuvių Paviliono New didatus į councilmanus? 
Yorko Parodoj atidarymas. Turėtų. Jeigu taip, tai kam 

tas triukšmas kelti? Tokie 
norai tinka tik diktatoriško
je šalyse, o ne Amerikoje.

Amerikos Darbo Partijos 
Ccntralinis Komitetas rim
tai su tuo Socialistų Demo
kratų Federacijos ultimatu
mu susidomėjo. 
ADP vadai mano, 
komunistai

CLEVELANDO ir AP1ELINKES ŽINIOS
Mctinos Diena.

Gegužės 14 šventėm Mo
tinos Dieną, šioje dienoje 
motinoms reiškiama pagar
ba už jų pasiaukavimą savo 
šeimynoms. Tą dieną visos

| dėjo atjausti nedarbą, 
vien mažos krautuvės, 
ir didžiulės.

ne 
bet

Gegužės 14 dieną kaip 
dvi valandos popiet Lietu
vių Pavilionas Tarptautinėj 
New Yorko Parodoj buvo 
jau pilnas žmonių. Be p-lės 
Avietenaitės, kuri atidarant 

jpavilioną atstovavo Lietu
ves valdžią kaip specialė 
komisarė, šitose iškilmėse 
dalyvavo dar ministras P. 
Žadeikis ir generalis konsu-'ADJ5, 
las Jonas Budrys. Atida
rymo ceremonijose jie pasa
kė 'atatinkamas kalbas. Ka
dangi paviliono patalpa ne
labai erdvi, tai ji tuoj kimš
te prisikimšo žmonių ir dau
gumas negalėjo į vidų įriei- 
ti. Man pačiam neteko pa
matyti, kas tenai paviliono 

ačiū. Aukas siunčiant, mo- viduJe yra išstatyta. Reikė* 
ney ordeiį reikia išpirkti nuvykti kitąkart pažiūrėti, 
fondo iždininko vardu, Ste-1 
ponui Dambrauskui, ir siųst 
sekretoriui šiuo adresu: An
tanas Jocius, 135 E. 114th 
place, Chicago, Ill.

Antanas Jocius.
Redakcijos pastaba: Bu

tų gerai, kad Mockaus fon
do globėjai paaiškintų \ i- 
suomenei, ką ligonis daro 
su tais pinigais, kurie yra 
renkami jo fondam Aukos 
renkamos jau senai, o dabar 
pranešama, kad ir akinių 
nėra iš ko jam nupirkti.

Nekurie 
kad ne 

reiks guiti #iš 
‘ bet Social-Demokra- 

tų Federaciją, jeigu ji taip 
nedemokratiškai norės elg
tis. Dar nei viena politinė 
partija neišdrįso viešai pa
diktuoti ADP, kas gali joje 
Imti nariu, o kas ne. Ameri
kos Darbo Partijos konsti
tucijoje pasakyta: “Negali 
būti ADP nariu asmuo, jei
gu jis priguli kokiai kitai 
politinei partijai.” Tai ko
dėl Social-Demokratų Fe
deracijos nariai gali prigu
lėti prie ADP, o komunistai 
ne? Aš su komunistais nesu
tinku ir nesu jų narys. Bet 
prie jokių aplinkybių nega
lima sutikti ir su tokiais So
cial-Demokratų Federaci
jos reikalavimais. Toks rei
kalavimas yra reakcinis ir 
jis turėtų būti visų pasmerk
tas! Vytautas Katilius.

Amerikos Darbo Partijoj 
keliamas triukšmas.

Senosios socialistų gvar
dijos nariai, kurie vadina 
save Social Democratic Fe
deration, turėjo savo porą 
susirinkimų Rand Schoolėj. 
Tarp kitko, jie 13 gegužės 
dieną ėmė svarstyti ir Ame
rikos Darbo Partijos veiklą. 
Louis Waldmanas, dalyda
mas pranešimą, kas yra A- 
merikos Darbo Partijoje, 
pareiškė, kad visur New 
Yorke, Brooklyne ir Queen- 
se Amerikos Darbo Parti
jos kliubus dominuoją ko
munistai. Ir jis sako, kad 
jeigu nebus su komunistais 
apsidirbta, tai sekančiuose 
rinkimuose i miesto valdy-

Veiklus jaunimas.
___ v____  __ ___ ______ Musų kolonijoj yra grupė 
tautos pina pagarbės vaini-1 jaunimo, kuris veikia lietu
ką motinai._______________Ariu tarpe. Tas burelis'susi-ką motinai. įvių tarpe.

Ištiesų, reikšminga yra deda iš katalikų jaunuolių, 
šita diena. Nežinau, ar nors Jie myli dainą ir mėgsta pa- 
vienas iš musų galėtume tą 'sirodyti lietuviškoj publi- 
dieną pamiršti 
brangią motulę, kuri dėl sayo kolonijos lietuvių tar- 
musų kentėjo daug skausmų pe, bet aplanko ir kaimyniš- 
ir nešė daug vargo. Ji daž- kas kolonijas. Tokio jauni
nai nutraukė paskutini duo- mo veiklumas yra pagirti- 

Wilby high schoolėj šiais nes kąsnį nuo savęs, o pa- nas.
metais geriausia iš visų mo
kinių pasižymėjo p-le Ade
lė Marė Stadaliutė, 17 metų 
amžiaus lietuvaitė, kurios 
tėvai gyvena po numeriu 
118 James st. Ji gavo 4 me
tų pažymėjimą 95.61 įiro- 
centų. Tai yra nepaprastai 
aukštas rekordas.

pažy
mėti lietuviai yra waterbu- 
i iečiai. Kai kurie jų yra iš 
Naugatucko, o kiti iš Tarry- 
villės.

Adelė Marė Stadaliutė pa
sižymėjo.

Mirė Mykolas Krugelis.
Gegužės 6 dieną čia mirė 

Mykolas K. Krugelis, senas 
draugijų veikėjas ir biznie
rius. Velionis buvo gimęs 
Lietuvoje; Amerikon atvy
ko apie 36 metai atgal. Iš 
pradžių buvo apsigyvenęs 
Shenandoah’ryje, bet po 5 
metų atvyko į Waterbury. 
Jis per 15 metų yra išbuvęs 
Lietuvos Sūnų D-jos iždi
ninku, prigulėjo prie dviejų 
kliubų ir prie SLA. Liko 
žmona Marijona, sūnūs 
Nėrbutas ir dvi dukterys, 
Regina ir Natalija. Palaido
tas šeimos lote, Lietuvių Ne- 
prigulmingose Kapinėse.

P. Motiečius.

apie savo koj. Jie ne vien dalyvauja Worcesterio Žinios

davė šeimos nariams. Motu-! 
tė priglaudžia mus prie sa
vęs atleisdama visus musų piknikas jau nebetoli, 
prasikaltimus. Ji .yra vienin- bus 25 birželio dieną, vadi- 
telė musų užtarėja, vienin- narnoj “policmano farmoj.” 
telė musų globėja, musų .Likęs nuo pikniko pelnas eis 
motutė! darželio reikalams. Skola

Nežiūrint kaip kitiems jos jau mažėja, ir norima ją vi- 
vaikučiai atrodo, nežiūrint 
jokius prasižengimus jie y- 
la padarę,(motutė visuomet 
už juos stoja ir gina juos. Ji 
gina savo šeimyną daugiau
negu ji gintų pati save. Jos gi ir detroitiečių. Kadangi 
širdies meilė neleidžia jai 
kitaip pasielgti. Tyrinėji
mai parodo, kad nedaug y- 
ra tokių motinų, kurios ap
leidžia savo šeimynas. Kad 
ir išsižada šeimynų, bet vi-. 
suomet stoja už savo sūnūs 
ar dukteris.

Bet ar pasaulio krauge
riai diktatoriai atjaučia mo
tinos širdį? Ne, jie dar dau
giau padidino jos rūpesčius 
ir skausmą, rengdamiesi 
prie kitų skerdynių, prie ki
to pasaulinio karo, kur mili
jonai motinų vėl gali netek
ti savo sūnų. Tai tokią pa
garbą despotai teikia pa
saulio motinoms. Jeigu jie 
ir numeta kokį žodį, tai tas 

iradžioje yra be vertės, nes darbais jie 
Visi 
savo 

mylimas motinas kožnoj va
landoj, o labiausiai kada jos 
yra bėdoj, ar tai ligoje, ar 
kitaip suvargusios. Atjaus- 
kime jas taip, kaip jos at
jaučia mus. Laikykime savo 
brangias motutes pirmoj 
vietoj savo širdyse. Bran
gios dovanos ar žydinčios 
rožės da ne visa pagarba. 
Nuoširdus žodis ir meilės 
jausmai yra už vis brangiau
si motinai. Kada motina iš
girsta nuoširdų žodį nuo sa-1 
vo sūnų ar dukterų, ji buna 
už vis laimingiausia. j

PAAIŠKINIMAS APIE 
“LAISVĄJĄ MINTĮ.”
Kovo mėnesio 

paskelbiau per gerbiamąjį skriaudžia motinas. 
“Keleivį.” kad gavau iš Lie- stengkimės atjausti 
tuvos, siuntinį knygos “Nuo 
Perkūno Iki Bazilikos,” ir 
kartu skelbiau, kad užrašy
siu “Laisvąją Mintį,” jei 
kas norės.

Keliatas gerbiamųjų “Ke
leivio” skaitytojų tuoj užsi
sakė ir knygą ir “Laisvaįą 
Mintį,” tačiau dėl man neži
nomos priežasties “Laisvo
sios Minties” siuntinėjimas 
iš Lietuvos sustojo netik 
naujiems, bet ir seniems 
skaitytojams. Žmonės, su
prantama, norėtų žinoti, kas 
atsitiko. Bet prašau prenu
meratorių da nekurį laiką 
palaukti; gal ten viskas su
sitvarkys. Antanas Jocius.

Chicago, Ill.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 0 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.
3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Lietuviu Kult. Darželio
‘ ' Tai

ai likviduoti.

Įšventinime kun. B. Iva
nausko dalyvavo gerokas 
būrelis vietos lietuvių, taip-

kun. Ivanauskas yra kilęs iš 
Detroito, tai dėlto ir iš ten 
svečių atvažiavo.

Jonas Jarus.

CHICAGO, ILL.
Aukos kun. Mockui.

Aplankius sergantį kun. 
M. X. Mockų senelių prie
glaudoj, Oak Forest institu
cijoj, reikia pripažinti, kad 
senelio sveikata visai men
ka, taip kad jau sunku su 
juo susikalbėti. Vienok jis 
myli skaityt lietuviškus laik
raščius, kurie ten ateina au
kaujami leidėjų, tik sunkiai 
mato akimis, prašo pritai- 
kint jam akinius, kurie kai
nuotų keliatą dolerių. Gal 
jo rėmėjai prisius tam tiks
lui aukų parinkę po keliatą 
centų. K. C. Micuda iš 
Marshfield, Ore., per “Nau
jienas” prisiuntė $3.00; A- 
merikos Liet. P. Kliubas iš 
Great Neck, N. Y., per J. 
Pilvinį $2.00; plačiai žino
mas laisvos minties skleidė
jas A. M. Metelionis iš Det
roito lankėsi Chicagoj ir ap
lankė sergantį senelį, įteik
damas jam $1.25. Visiems 
aukavusiems sergančio Moc
kaus vardu tariu širdingą

Miesto valdžia susirupi-. 
no bedarbiais. Federalė 
valdžia jau pradėjo žmones 
nuo WPA darbų atleidinėti, į 
nes nėra užtektinai pinigų 
darbų palaikymui. Bedar
biai rengiasi prie demon
stracijų, taip kaip seniau 
darydavo: jie sueidavo prie 
City Hali ir reikalaudavo 
darbų. Nors WPA darbai ir 
neapmoka žmogui tinkamai 
pragyventi, bet, kaip patar
lė sako, badą nuo durų nu
veja. Visi bizniai taipgi pra-

DANBURY, CONN.
Du lietuviukai aulomobi- 

liaus nelaimėj.
Pereitą sąvaitę trys jauni 

vaikėzai iš čia leidosi auto- 
mobilium pasivažinėt. ■ Ties bą niekas nepraeis kaip tik 
New Fairfieldu įvyko nelai
mė: smarkiai važiuodami 
atsimušė į akmeninę sieną 
ii' Povilas Krupinskutis už
simušė ant vietos, o Jurgis 
Kundrotukas sunkiai buvo 
sužeistas. Pirmas 15 metų 
amžiaus, o antras—18. Va
žiavęs su jais tūlas Edward 
Flye irgi užsimušė. Rep.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Į laiškus ir kitokius raš
tus, po kuriais rašėjai nepa
duoda tikros savo pavardės 
ir adreso, redakcija neatsa
kinėja.

A. ir F. Gedrimams. — 
Padėka per laikraštį galima 
pareikšti tik visuomenei; 
bet kuomet norima padėko
ti vienam asmeniui, tai tas 
geriausia padalyti laišku.

Kaziui Kalitai.— Ačiū UŽ 
prisiųstą poemą, bet mes jos 
sunaudoti negalime. Jei ga
lit parašyti žinių' ią savo a- 
pylinkės, tai prašom; t

“Keleivio” skaitytojui iš 
Detroito. — Laiško Maikio 
tėvui netalpinom, nes jis pa
liečia kai kuriuos asmenis, 
iš ko galėtų kilti nereikalin
gu vaidų. Už prenumeratą 
labai ačiū.

A. J. Karaliui. — Labai 
ačiū už Baltimorės dienraš
čius.

Juozui Servai. — Ačiū UŽ 
laišką ii' rublį Maikio tėvui.

komunistai, nes jie didžiu
mą distriktų pilniausiai 
kontroliuoja.

Nusigandimas gana dide
lis. Tuojaus prasidėjo siūly
mai ir visokie sumanymai, 
kaip apvalyti nuo komunis
tų A. D. Partiją. Pats Wald
manas išdrožė gana didelį 
spyčių apie demokratiją, 
bet komunistams jis negalįs 
demokratinių teisių pripa
žinti, nes jie esą diktatūros 
garbintojai ir jiems A. D. P. 
neturi but vietos.

Keistas žmogus tas 
Waldmanas. Tik pora 
Vaičių atgal jis kalbėjo 
George Kotelyje ir aiškino, 
kad ADP darosi panaši į so
cialistų ir komunistų parti
jas, nes centro komitetas ne- 
siklausia narių valios, o vis
ką kontroliuoja iš viršaus: 
o Rand Schoolėje jis šūkau
ja, kad tas pats ADP cęrifto 
komitetas apsileido ir pave
dė 75 procentų Darbo Parti
jos į komunistų kontrole. 
Jis sako, kad šiandien ko
munistam nesvarbi jų ko
munistinė pasija, bet svar
bi Amerikos Darbo Partija, 
nes per ją galį daug geriau 
prieiti prie Amerikos'ma
sių. Gal but tas ir teisybė, 
ką sako Waldmanas. Bet 
kas čia kaltas? Ar galima 
kaltinti komunistus, kurie

P- 
sa- 
St.

Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
B. D-jos susirinkimo.

Gegužės antrą dieną virš- 
minėta draugija turėjo susi- 
i inkimą, kuriame buvo pa
daryta keliatas gerų tari
mu. Komisija Rimšos “Ar
tojui” pinigams rinkti ra
portavo, kad viskas sekasi 
gerai, pinigu esą 
apie 150 dolerių, 
manoma tuojaus pasiųsti 
Rimšai į Lietuvą per Lietu
vos konsulą.

L. S. ir D. B. D. tam tiks
lui paskyrė iš savo iždo 15 
dolerių. ,

Field-day komisija ra
portavo, kad jau esanti pu
sėtinai prisirengus prie iš
važiavimo, kuris bus gegu
žės 28 ir 30 dd. Programa 
susidės iš dainų, muzikos, 
sporto ir kitokių pamargini- 
mų. Dainuos Aušrelės cho
ras, V. Tumanis, J. Saba
liauskas ir Marijona Para- 
liutė (O’Toole). Bus taipgi 
kumštynių, ristynių ir plau
kimo lenktynės. 1 ! >

Draugė Trasikienė rūpi
nasi finansų sukėlimu.

Buvo truputis ir pasibari- 
mų dėl palaikymo tvarkos 
Endicott'st. biznio įstaigoj. 
Mat, daūg'ųarių nepasiten
kinę biznio' prižiūrėtojo 
tvarka. Nors gašpadoįriųs 
sako, kad tvarka pas jį ge
ra, bet nariams kitaip atro
do, todėl ir buvo gaspado- 
rius truputį patarkuotas. 
Žinoma, tas jam nelabai pa
tiko, bet man atrodo, kad 
tas gali but ant sveikatos.

Dar vienas geras rapor-

sukelta 
kuriuos

W0RCESTERY FIELD-DAY
ATIDARYMAS OLYMPIA PARKO

Rengia Lietuvos Sutių ir Dukterų Broliška Draugija,
Sekmadieny ------ ir ------ Antradieny
28 GEGUŽĖS ir Memorial Day GEGUŽĖS 30
OLYMPIA PARKE, SHREWSBURY.
Prasidės 12-tą valandą dieną ir trauksis iki vėlumos.
Bus labai gera programa, susidedanti iš DAINŲ, 

MUZIKOS ir KALBŲ.
Kalbės majoras Bennett. Dainuos Aušrelės choras 

mas J. Dirvelio. Solistai: J. Sabaliauskas, V. Tumanis ir Marijona
Parciliutė (O’Toole). Sportas; Ristynės ir Kumštynės. Risis 

Charles Rice su daktaru Henry La Fleur. Kumštynės — J. Car
roll su V. Dailyda. Bus plaukimo lenktynės ir kitokių pamargini- 
mų. GEGUŽĖS 30 DIENĄ bus išduota 100 dolerių “cash. Kiekvie
nas, kuris bus pirkęs tikietą. turės progą laimėti dovaną. Bus gar
džių valgių ir gėrimų. Grieš gera orkestrą ir visus palinksmins.

Kviečia visus atsilankyti L. S. ir D. B. D. KOMITETAS.

MASS.

SPORTO.

vadovauja-

savo veikimu užvaldė ADP'tas, Worcesterio lie- 
tulus distriktus? Negalima!ltuviu politinės tarybos, kuri 
Jeigu Socialistu Demokratu bando sutraukti visas hetu- 
Federacijai rupi ADP. tai vla organizacijas bei drau- 
kodėl ji nepasistengė užval-ĮgD’as Į vieną bendrą veiki- 
dyti tuos ADP distriktus, o ma politikos klausimais, 
leido komunistams isigalė-|Jau 18-ka draugijų prisidė
ti? ‘ |įo. L. S. ir D. B. D. taipgi
. UžvaUlv! .įishikt, nėra skaityloja,.
jau taip sunku, bet reikia ___
darbuotojų. Pasirodo, kad 
Social-Demokratų Federa
cija tokių darbuotojų savo 
eilėse neturi, kurie rūpintųsi 
distriktų ir kliubų užlaiky
mu. Komunistai dirbti ne
tingi, tą pripažino ir pats 
Waldmanas ir jo draugai 
Rand Schoolės susirinkime. 
Na, o jeigu komunistai savo 
darbštumu užvaldė ADP 
kliubus, tai kodėl jie rinki
mų eigoje neturėtu teisės 
pasistatyti ir saviškius kan-

Lietuvių Piliečių Kliubą 
apvogė.

Vagys sudaužė seifą ir 
paėmė $1000. Kliubas daug 
nuostolių neturės, nes pini
gai buvo apdrausti. Detekti- 
vai spėja, kad vienas iš va
gilių turėjo turėt raktą arba 
buvo pasislėpęs kur nors, 
kuomet darbininkai užraki
nėjo duris, nes nieko sulau
žyto neatrasta.

K. P. Šimkonis.
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Šalia Baisiosios Elektros Kėdės Maldų prie Higienos
Vėl dar kartą man teko 

atsistoti šalia elektros kėdė? 
Nevy Yorko Sing Sing kalė
jime. Nuo to laiko, kai aš ją 
piimą kartą pamačiau dar 
naują, jau praėjo ketvirta
dalis amžiaus. Nuo 1912 m. 
joje mirė daugiau negu 300 
žmonių.

| Sargybinis, kuris mane 
atlydėjo prie jos, matė šioj 
kėdėj surišant 250 vyrų ir 
vieną moterį.

I Tjaip, prieš karą jie apro
dė man tą kėdę ir paaiškino, 
kaip nuteistasis pririšamas 
prie jos ir kaip paspaudžia
mas elektros mygtukas. Vis
kas ir dabar tebėra taip, iš

skiriant tik ta dalyką, kad 
ilgą praktika keliomis se
kundėmis sutrumpino egze
kucijos laiką.

Ką gero elektros kėdė da
vė, aš nežinau, žmogžudys
čių skaičius ir po karo ne
mažėja, o dar didėja. Ji ne
sustabdė plėšikavimo.

1912 m. aš dalyvavau il
goj Bekerio byloj, kurioj 
policijos karininkas buvo 
kaltinamas, kad jis, susita
ręs su šešiais gengsteriais.

katus arba surado kokių 
nors kabliukų. Kai kurie jų 
gi turėjo “blizgučių” arba 
pasinaudojo “įtaka.”

Mano palydovas sakėsi 
rūpestingai ištyręs visų, 
daugiau negu 200 žmonių, 
kuriuos jis matė žūstančius 1 
ekeltros kėdėj, gyvenimus ir 
bylas.

—Aš esu įstatymų verčia
mas žiūrėti elektrokucijos, 
—jis sako.—Ištikrujų gi, aš 
nežiūriu. Užmerkiu akis. 
Mačiau kėdėj mirštančius 
17 metų jaunuolius ir 63 me
tų vyrus. Jų buvo visokių. 
Jie priklausė visokiems luo
mams ir profesijoms. Tiktai Į 
vienu atžvilgiu visi jie buvo 
vienodi — visi jie buvo ne
turtingi ir daugumas jų bu
vo vieniši, neturėję draugų.

Taip kalba įstatymo sau
gotojas ir štai aš. stovėda
mas šalia tos baisios kėdės, 
stebiuosi, ar mirties bausmė 
gali pagydyti neturtą ir vie
nišumą.

—Mirties bausmė nekuo
met nepakeitė žmonių elge
sio ar likimo, — pareiškė

I SU SCSlctlS UCllLdLVl iaio, i ,
nužudęs lošiką Morisą Ro- man Palydpvas-

PARAŠĖ DR. PHIL. A. D. WHITE (Cornelio Universiteto Profesorius)
Autoriaus mintis keitė ir papildė Dr. J. Kairiūkštis.

(Išleista' Lietuvos Etines Kultūros Draugijos, bet Lietuvoje uždrausta skaityt.)' /

—Na, Maike, o kaip tu 
šiandien fylini?

—Nesuprantu, tėve, kokį 
tu čia man klausimą duodi.

—Aš noriu pasakyt, vai
ke, kad musų švento Juoza
po gazieta, ką vadinasi 
“Darbininkas,” gerai davė 
jums velnių.

—Kam “jums?”
—Ogi tokiems mandra- 

galviams kaip tu, Maike, ką 
sako, kad žmogus iš mon- 
kės sutvertas. Pasiskaityk 
dabar, ką rašo musų gazie- 
tos radzibatorius, tai žinosi, 
kad šitaip bliuznyt yra 
smertelna.s griekas.

—Bet man, tėve, visai ne
svarbu, ką rašo švento Juo
zapo brostvininkai.

—Kodėl nesvarbu?
—Todėl, kad jie apie/to

kius dalykus nieko nenusi
mano.

—Kaip gi tai nenusima
no! Juk ir šventas raštas pa
rodo, kad žmogus buvo ne 
iš monkės sutvertas, ale po
no Dievo pirštais iš molio 
nulipdytas.

—Apie “šventą raštą,” 
tėve, verčiau ir nekalbėk, 
nes tenai da daugiau nesą
monių prirašyta, negu šven
to Juozapo “gazietoj.”

—Olrait, Maike, prirū
dyk man nors vieną nesą
monę.

—Pati pirmučiausia ne
sąmonė yra ta. tėve, buk 
apie šeši tūkstančiai metų 
atgal Dievas sutvėręs pa
saulį.

—Tai kodėl tas yra nesą
monė?

—Todėl, tėve, kad pa
saulio niekas nėra tvėręs. 
Jis yia amžinas. Medžiagos 
negalima nei Sutverti, nei

zentali. Kapitonas Bekeris 
savo gyvenimą baigė šioj 
kėdėj.

Tuojau po jo kėdėj atsi- 
—Okei, Maike, bet paša- dūrė Kairusis Luisas, Kruvi- 

kyk, kas tą mašiną padarė? nasis Gybas, Dago Frankas 
—Ja išvystė kova už bu- i/dar trys kiti kurie nužudė . . _ v • vniiHTii 117 f oi Ir ori nPnn.

va molio, bet labai sudėtin
ga mašina.

vį, tėve. Žmogus gyvena jau 
milionus metų ir per milio- 
nus metų jam tenka kovoti 
už maistą, pastogę, šilimą ir 
taip toliau, Toji kova ir iš
vystė žmogų.

—Taip, Maike, tik bedie
viai kalba.

—Taip kalba, tėve, visi 
mokslininkai. Jeigu tu, tė
ve, norėtum mokytis į dak
tarus, tau reikėtų išmokti 
tas pats. Jeigu tu savo lekci
jose parašytum, kad žmo
gų sutvėrė Dievas, taip kaip 
šventraštis aiškina, tai tu 
niekados neišlaikytum kvo
timų ir pagaliau butum iš
mestas iš mokyklos.

—Na, tai užteks, Maike, 
ba man tokios istorijos ne
labai patinka.

negalima nei Sutverti, 
sunaikinti.

—O iš kur tu žinai?
—Tas yra žinoma 

siems, tėve, kas tik mokino
si fizikos ir chemijos.

—Olrait, Maike, o kaipgi 
žmogus ant svieto atsirado? 
Ar ne Dievas jį iš molio nu
krėtė ?

—Ne, tėve, žmogus ne iš 
molio yra nukrėstas, bet su-. 
sideda iš milionų mažyčių 
dalelių, kurias mokslininkai 
vadina celėmis. Kiekviena 
tų celių yra gyva ir atlieka 
tam tikrą pareigą. Pavyz
džiui, raudonos kraujo celės 
nešioja orą į visas kūno da
lis, taip kad kitos celės tu
rėtų kuo kvėpuoti ir gyven
ti. Skilvio celės virškina 
maistą, kurį žmogus suval
go. Dirksnių celės perduoda 
žinias iš vienos kūno dalies 
į kitą. Ačiū joms,'mes jau
čiame, girdime, matome, 
užuodžiame ir pažįstame 
daiktų skonį. Taigi, matai, 
tėve, kad žmogus nėra km-

4 Banditai Apiplėšė 
40 Gemblerių.

Salem, N. H.—Šį panedė- 
lį 4 ginkluoti banditai čia 
užpuolė slaptą gemblerių 
kliubą, kur žmonės iš Law- 
rence’o ir kitų aplinkinių 
miestų susirinkdavo nelega
liai gemblyt arklių lenkty
nėmis. Užpuolimo metų 
kliube buvo apie 40 gemb
lerių ir keliatas to raketo 
operuotųjų. Banditai įneję į 
kliubą iššovė sykį i orą, lie
pė visiems sustoti palei sie
ną ir iškelti rankas. Tuomet 
visus iškrėtė, surinko pini
gus, numaustė žiedus, at
ėmė laikrodėlius ir pabūgo 
automobilium. Lėkdami a- 
pie 70 mylių greitumu, jie 
pravažiavo pro šteito polici
jos automobilį, kuris tuoj 
pradėjo juos vytis. Banditai 
pasuko ant geležinkelio bė
gių ir leidosi važiuot gele
žinkeliu. Straksėdamas ge
ležinkelio sijais jų automo
bilius nusidraskė tajeras ir 

(apsivertė. Tuomet banditai 
i išbėgo ant vieškelio. Čia jie 
[pamatė vieną moterį susto
jusią su automobilium prie 
savo namų ir nešant pirki
nius į vidų. Banditai tuoj 
šoko į jos automobilį ir pa
bėgo. Policijos automobilis 
pasiliko toj vietoj, kur ban
ditai įvažiavo į geležinkelį. 
Jie turėjo su savim nedidelį 
kulkasvaidį, vieną šautuvą 
sutiumpintu galu ir prie to 
da kiekvienas turėjo po 
brauningą.

žmogų už tai, kad tas neno
rėjo papirkinėti policijos.

1912 m. aš smalsiai dai
riausi po šį Sing Sing mir
ties kambarį, žiurėjau į tris 
kėdžių eiles, kur, pagal įsta
tymus, leidžiama sėdėt dvy
likai žiūrovų, kai vykdoma 
egzekucija.

Kaip tik čia kartą vienam 
fotografui pasisekė slaptai 
padaryti Rūtos Snyder nuo
trauką, kąi ji jau sėdėjo 
elektros kėdėj. 1 Paskutiniu 
momentu ji beveik apalpo ir 
tuo akimirksniu fotografas 
pasinaudojo, kai visų akys 
buvo nukreiptos į kėdę.

—Jus netikėsit kiek daug 
žmonių prašo leidimų ateiti 
čia ir pamatyti egzekuciją— 
sakė man palydovas.—Tūk
stančiai vardų surašyta pa
gal eilę laukiančių sąraše.

* * *
Kai aš dabar įėjau į šiuos 

Mirties namus, juose septyni 
žmonės laukė mirties. Mir
ties namai (The Death 
House) yra atskiras pasta
tas — turįs dvylika celių ir 
patį mirties kambarį. •

Septyni vyrai, laukė čia 
mirties, nei kiek nebuvo blo
gesni už šimtus kitų kalinių, 
kurie laisvai vaikščiojo po 
kalėjimo kiemą. Jie buvo tik 
nelaimingesni — tai ir vis
kas.

Būriai žmonių Amerikoj 
važiavo plėšikauti su kulka- 
svaidžiais. Šie septyni nutei
stieji nėra vieninteliai, per 
kurių užpuolimus buvo už
mušta žmonių. Kiti kaliniai 
pasisamdė gudresnius advo-

(Tąsa)
HIGIENOS MOKSLO SANTIK1AI 

SU RELIGIJA.
Paskutinių laikų istorijos eiga parodo, 

kad mokslo siekimai žadina tikro žmoniš
kumo jausmą ir ten, kur religija gamino 
tik fanatizmą. Antrosios franeuzų imperi
jos imperatorius Napoleonas III buvo ge
rai apsišvietęs žmogus — žinomas Volte
rio pasekėjas ir buvo vienas tų retų valdo
vų, kuriems rūpėjo ir liaudies reikalai. At
sistojęs valdžios priešaky jis nutarė muzi
kos menui pastatyti romus, kurie turėjo 
būti savo rūšies šedevras. Buvo užsimota 
labai plačiu iki šiol dar nepraktikuotu ma
stu ir tas dalykas ištisais metais reikalavo 
milijoninių išlaidų. Bet imperatorius nuta
rė kartu statyti Hotel Dieu, didžiausią Pa
ryžiaus ligoninę, kuri buvo pastatyta taip 
pat plačiu mastu ir atsiėjo milijonus. Vyk
dydamas šias statybas imperatorius aiš
kiai pabrėžė, kad jo valdomame krašte 
estetiniai reikalai butų susiję su žmonių 
kančių ir vargo palengvinimu. Tų reikala
vimų buvo griežtai prisilaikyta; operos rū
mų ir Hotel Dieu statyba ėjo kartu, ir abu 
pastatai turėjo būti baigti taip pat kartu. 
Iš “krikščioniškųjų karalių,” Valois ir 
Burbonų, istorijos, dar prieš Napoleoną III 
nesimato, kad butų atsižvelgiama į gy
viausius liaudies reikalus. Katarina Medi
či ir jos sūnus įtraukė tautą į tikybinius 
karus. Liudvikas XIV, kuris Dievo garbei 
panaikino religišką pakantą skelbiantį 
Nanto ediktą ir ilgiems metams nustūmė 
tautą į skurdą, nekuomet neketino atidėti 
savo rūmų ar viešųjų pastatų statybą dėl 
kilnesnių tikslų. Liudvikui XV, klusniam 
bažnyčios tarnui, nekuomet neatėjo į gal
vą mintis, kad be milžiniškų išlaidų savo 
išdidumui patenkinti reikėtų ką nors pa
daryti ir žmonių skurdui šalinti. Atrodo, 
kad ir savo ištikimiems valdovams bažny
čia neįkvėpė tikros žmonių meilės ir neda
vė nei mažiausio supratimo apie tai, kad 
už milžiniškas sumas, išleidžiamas pra
bangai, reikia pasiteisinti prieš tauta ir at
silyginti gerinant vargo žmonių būklę. Tik 
XIX amžiaus antroje pusėje bažnyčios įta
kai mažėjant toje srityje buvo nemaža nu
veikta. . i>

Mokslinė higienos plėtotė mažai pavei
kė dvasininkų pažiūras į ligas. Nors musų 
laikais jie patys susirgę tuojaus kreipiasi į 
geriausius gydytojus ir chirurgus, bet savo 
ganomiems jie retai kada teisingai pata
ria, kaip reikia apsisaugoti nuo ligų. Ligos

4.

Jo nusistatymas prieš 
mirties bausmę nėra pagrįs-1 
tas sentimentaįs ar simpati
jomis.

—Be reikalo religiniai 
entuziastai kalba apie žmo-! 
gaus gyvybės šventumą, kai 
patys žmonės kelia karus i) 
vienas kitą užmušinėja kaVc 
lauke, kartais pritariant ii 
tiems patiems religiniams 
karštuoliams,—jis man pa
sakojo prieš mirties bausmę 
dėl jos nelygaus taikymo.

—Tiek daug teisėjų yra 
nusistatę prieš mirties baus
mę, kad dažnai reikia padė
ti nemaža pastangų, kol su
renkamas reikiamas balsų 
kiekis paskelbti mirties 
sprendimą. ^/.Kartais gi apie 
50 nuoŠ. teigėjų atsisako su
tikti su tokiu sprendimu.

Tas pats palydovas man 
papasakojo nepaprastą isto
riją apie vieną vyrą, kurį jis 
matė elektros kėdėj nužu
dant. Paskutinį momentą 
tas vyras jam pakakęs:

—Jei jus būtumėt mano
būklėj, ką jus darytumėt? rašę. Taip, siūlė 5 tukstanti- 
Prileiskime, kad kitas vyras nes!
ištikrujų šovė ir pabėgo, ai Crowley’o atsakymas į tą 
jus tai pasakytumėt? pasiūlymą buvo kartus.1

Įstatymo saugotojas jam . Jei mano motina butų 
atsakęs, kad tai butų jo pa- Įas turėjusi, kai aš buvau da ; vi 
ties sąžinės klausimas. 
vyras mirė—su savim į .... 
pą nusinešdamas ir savo pa
slaptį.

Po to buvo išgarsėjusi 
taip vadinamoji “ 
kulkasvaidin inkų 
žmogžudį Crowley sensaci-

pasirašys visą eilę straips
nių, kuriuos jie jau buvo pa-

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lai::. Kaina ......................  FOc.

STREIKLAUŽIU AGEN
TAI PAŠOVĖ MAINERĮ.

Kruvinajam Harlano ap
skrity. Kentucky valstijoj, 
angliakasių streikas da ne
pasibaigė, nes gubernato
rius atsiuntė kariuomenę, 
kuri saugoja streiklaužius. 
Be to, streiklaužių agentū
ros bernai ir patys ginkluoti 
skebus vežioja. Vienas tų 
•galvažudžių pereitą sąvaitę 
streikuojantį mainerį Mc- 
Laughliną prie pat jo namu 
durti pašovė. Federalinė 
valdžia atsiuntė streikuo
jantiems angliakasiams ke
lis vago*ius maisto, o Justi
cijos Departamentas išsiun
tė iš Washingtono savo at
stovą, kad ištirtų Harlano 
apskrity, ar tik kasyklų 
kompanijos su savo bernu 
gubernatorium nelaužo ša
lies konstitucijos.

atveju jie siūlo žmonėms pdsimelsti, pra
šyti šventųjų pagalbos ir nusiųsti auką 
bažnyčiai ar vienuolynui. Jei kas miršta 
dėl, higienos taisyklių nebojimo ar nepa
kankamų sanitarinių priemonių (pay., pil
vo šiltine suserga ir gali mirti dažniausiai 
tie, kurie neplauna rankas prieš valgį arba 
geria nevirintą vandenį iš blogai įrengto 
šulinio), tai dvasininkai laidotuvių prakal
boje laiko tai bausme už nuodėmes arba 
Dievo apveizdos pasėką.

Įvykus nelaimėms ir valstybės gyveni
me bažnyčios vyresnybė beveik visada siū
lo ypatingomis pamaldomis ar kuria kita 
tikybine priemone prašyti iš Dievo išgel
bėjimo. Šiuo atžvilgiu jiems neretai nepri
taria net valdžios atstovai, kurie šiaip jau 
kitais negarbingais sumetimais palaiko re
ligijos įtaką liaudžiai. Apsisaugoti nuo li
gų epidemijų škotų dvasininkai norėjo pa
kirti pasniką. Lordas Palmerstonas su 

tuo nesutiko ir patarė jiems grįžus namo 
liepti nuvalyti gatves. Net dievobaimingas • 
imperatorius Vilhelmas II dėl panašios 
priežasties uždraudė susirinkimus sveika
tai prašyti maldomis, nes tuo budu žmonės 
atitraukiami nuo tikros pagalbos savo arti
mui ir susigrūdę bažnyčiose didina pavojų 
apsikrėsti vieni nuo kitų. '

Iš viso aukščiau pasakyto yra aišku, kad 
krikščionių bažnyčia buvo ir yra didele 
atžagareiviška jėga, kuri slegia žmonių 
protus ir kliudo jiems eiti progreso ir kul
tūros keliu. Dvasininkai negali būti pažan
gus: jie visados turi raginti melstis, skelbt 
stebuklus, baugint velniais ir amžinomis 
kančiomis ir barstyt žmogaus valią ir pro
tą slopinančius žodžius apie dangų ir pra
garą ir tt. Krikščionių tikyba su savo sv, 
Rašto legendomis ir stebuklais, kur ange
lai ir velniai bendrauja su žmonėmis ir at- 
-ako į jų maldas, yra taip sukietėjusi ir su
tingusį, kad jai pasikeisti nesugriuvus vi

sai neįmanoma. Tikroji kultūra ir švieti
mas, higienos žinių plitimas yra negalimas 
ten, kur gaivinama maldų ir stebuklų at
mosfera. Krikščionybė mokina įžiūrėti 
nelaimėse ir ligose Dievo valią, mokiha 
pasitikėti Dievo pagalba, kuris esą gali tik
rai stebuklų daryti. O juk tie, kurie tiki 
nuoširdžiai priklausą nuo dangaus galy
bių, visados vertins maldą ir auką daugiau 
už kitas, net mokslines priemones. Pašau-, 
lis žengs greičiau į šviesesnę ateitį, žmoni
jos gyvenimas daugiau tobulės, tik kada 
žalingos kultūrai ir mokslui tikybos bus 
nugalėtos. (Pabaiga.)

MUSŲ LAIKŲ ROBINZONAI.
Anglų rašytojas Dafoe y- 

ra parašęs įdomią knygą 
“Robinzonas Kruze,” kurio
je aprašo vieną keliautoją. 

L- sudužus laivui patekusį į 
[vieniša, nežinomą salelę.

Tas kūdikis, tai viskas gal butų Robinzonas Kiuže piriną- 
į ka- kitaip J vykę,—Jis pareiškė. 1fįas naktjs nakvojo įsilipęs 

I ries keliatą metų Sing j j medį ir čia prie šakos pri
snigo egzekutorius netike- Ignįšęs. Vėliau jis pasistatė 
tai atsisakė nuo savo vietos, |sau giokį tokį namelį, kuria- 

“Dvieju <al el.ektros kėdės lauke me a. ieįcj0 atsiskyrėlio gy- 
” byla: !eP}yni zm(>nes. Laikiuscmi venemą, pats sau drabužius 

«...taktą paskelbė. Kitą lytą. | pasisiudamas, pats sau vis- 
jas mėgsta žurnalistai pada- įstatymų saugotojas g&YO ką pasidarydamas. v . v . 1 cimrnc nueisiu hmm ir/imti m rr _ . . ••šimtus pasisiūlymų užimti jo 

vietą. Beveik visi prašytojai 
nurodė ir priežastis dėl ku
rių jie nori tą vietą užimti.

“Aš nesu mirties bausmės 
,” vienas jų rašė 

laiške, “bet aš noriu dirbti.” 
Buvęs Amerikos legijonie- 

-V. r’us> kariavęs per dielijį ka-
d.... buvo sutelkusi l'^ Francuzijoi su vokiečiais,

panda. Jis užtvindė vande- Para®?; l<a(^ es^s lPra^?

rė lyg kokia tautine garse
nybe ir pabaisa. Tačiau,’ kai 
šis plačiausiai aprašytas ii 
išreklamuotas žmogžudys 
atvyko į Sing Singą, pasiro
dė, kad jis yra mažas vyru- šalininkas, 
kas, lyg choro berniukas.

Jis gyveno maždaug lai
kydamasis tos reputacijos, 
kurią jam 1

niu savo celę ir taip elgėsi, 
kad jis buvo paliktas nuo
gas. Paskutines valandas jis 
praleido gaudydamas mu-

užmušinėti.
“Aš i Francuziją buvau 

nusiųstas žudyti ir aš žu
džiau, jis rašė laiške, “aš esu

sės, norėdamas jas užmušti, užsigrūdinęs žudikas.”
Savo celėj ant sienos jis nu- Pati didžioji bausmė nėra 
piešė elektros kėdę, karstą, vaistai likusiems.
ant kurios buvo užrašytas joj Sing Singe aš mačiau 788 

“du kulką- senas celes, pastatytas 1824 
metais, kurios, kai aš jas

paties vardas, 
svaidžiu” ir kt.

Prieš pat gyvenimo pabai- mačiau 1912 metais, buvo 
gą įstatymu saugotojui '3
Crowley papasakojo savo nuteistiemsiems.
istoriją, kaip jis buvęs nele-j 1912 m. kiekvienoj celėj 
galus vaikas, iš skurdo pa- buvo po du žmones. Dabar 
mestas, pagaliau atiduotas jose tėra tik po vieną. Ta- 
į prieglaudą, beveik beraš- čiau senosios celės dabar 
tis. naudojamos naujiems kali-

Keliatą valandų prieš juaniams. Nauji kaliniai perke- 
egzekuciją, vienas laikraš- liami į moderninę kalėjimo 
čių sindikatas atsiuntė dalį vienas paskui kitą, kai 
Crowley telegramą, siulan- senieji apleidžia ten vietas, 
čia jam 5,000 dolerių, jei jis

paskirtos ilgiems metams

Hannen Svvoffer.

Robin
zono Kiužės istorija yra la
bai graži. Šitą romaną skai
to milionai žmonių, skaito 
jaunuomenė, skaito paaugu
sieji, skaito ir jau gilios se
natvės susilaukusieji.

Bet pasirodo, kad Robin
zono Kruzės istorija nėra 
visiškai išgalvota: yra žino
ma, kad tokių nuo viso pa
saulio atskirtų ir vienišoj sa
lelėj gyvenusių žmonių tik
rai yra butą. Net pats Dafoe 
savo Robinzoną Kiužę su
kūręs pagal vieno tokio atsi
skyrėlio gyvenimą.

Bet įdomiausia tai, kad 
Robinzonų esama ir musų 
laikais. Štai prieš kiek laiko 
Europon buvo atvežtas vie
nas musų laikų Robinzonas 
—Rideris Džeksonas, kuris 
net 36-rius metus pragyveno 
robinzonišką gyvenimą vie
noj atskiroj mažytėj salelėj 
Sandvičių salyne, Atlanto 
vandenyno pietuose. Jį čia 
atsitiktinai surado vienas 
užklydęs laivas. Esą, per au
drą Atlanto vandenyne lai
vas nukentėjo ir šiaip taip 
priplaukė prie salos, kuri 
aplinkui buvo apsupta lai
vams pavojingų uolų. Juri-

ninkai džiaugėsi, kad pavy
ko išsigelbėti nuo mirties; 
Jie nutarė čia apsigyventi, 
kol bus prisišaukta pagal
bos. Mat, jurininkams pa-, 
vyko išgelbėti apdužusį ra1 
dijo aparatą, kurį pataisiuš 
ir galvota prisišaukti pagal
bos. . j i ‘

Kibta bevaikščiodami po 
salą jurininkai pastebėjo, 
kad salelėj ne jų vienų gy
venama: jie pamatė keistą 
žmogų, kuris bėgiojo pcr;sar 
lą. Jurininkai tuojaus nuta
rė sučiupti šį žmogų ir ištir
ti, kas jis yra ir kaip jis čia 
pateko. Ir pasirodė, kad čia 
esama tikro Robihžono. Tai 
buvo Rideris Džeksonas, pa
tekęs į šąlą 1902 metais, tai
gi, prieš 36-rius mętus. 
Džeksonas plaukęs laivu, 
kuris kilus audrai sudužęs. 
Iš'visų plaukusiųjų laivu tik 
jam vienam tepavykę išsi
gelbėti. Jis šiaip taip atplau
kęs į šią salelę, kuri pasiror 
džiusi nei kieno negyvena
ma. Taip Džeksonas apsigy
venęs joje pats vienas. Jis 
mitęs žuvimis, kurių salos 
pakraščiuose susigaudyda- 
vęs, krabų kiaušiniais ir kt. 
Pradžioj, kol priprato, buvę 
nepaprastai ilgu, baisu, bet 
vėliau prie visko pripratęs ir 
su žiauriu likimu apsipratęs.

Sudužusio laivo radijo 
aparatas buvp pataisytas ir 
juo tikrai pavyko susisiekti 
su pasauliu ir pranešti apie 
savo nelaimę. Atplaukęs pa-j 
galbos laivas visus atvežę 
Europon. Rideris Džekso
nas turėjo būti patalpintas 
ligoninėn, nes jis negalėjo 
susigyventi su tuo, ką rado 
Europoj. .. _ J
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PAGELBEK1TE PAKELTI 
KLAIPĖDOS NELAIMĘ!

UŽSIENIŲ LIETUVĖS IR LIETUVIAI!
Klaipėdos krašto atgavimas po nepriklausomybės at

gavimo buvo be abejo pats didžiausias Lietuvos laimėji
mas. XIV ir XV šimtmečiais kryžiuočių ir kalavijuočių 
dalinai atstumta nuo juros, Lietuva, rodos vėl ten tvirtai 
atsistojo. Nors atgimusi Lietuva buvo smarkiai nualinta, 
tačiau jai nauja gyvybe sutryškus ir vis daugiau atsigau- 
nant, vis labiau buvo rūpintasi ūkiškai ir kultūriškai ge
riau pajūryje įsikurti. Čia pakrypo nemaža dalis tautinių 
jėgų, o ir valstybė nepasigailėjo lėšų pajūrio reikalams. 

-Visoje tautoje pradėjo augti didelis juros pamėgimas, 
kiekvienas pirma proga vyko savos juros pažiūrėti, jos 
mėlynais plotais paalsuoti. j

Sveikai nujaučiant ir suprantant juros reikšmę, kiek ne
didelės valstybės ištekliai leido, buvo sparčiai kuriasi 
Klaipėdos krašte ir ypatingai Klaipėdos uoste. To kūri
mosi žymės per 16 metų pasidarė gana ryškios. Klaipėdos 
miestas 1923 m. turėjo tik 27,000 gyventojų, o 1939 m. va
sario mėnesį jau 51,000.

1923 m. nebuvo krašte jokių lietuviškų mokyklų, o 1938 
metais pradinių privačių lietuviškų mokyklų buvo jau 55. 
Per tą laiką įsisteigė 4 gimnazijos, Pedegoginis ir Preky
bos institutai, Amatų mokykla, pastatytas savas teatras, 
ir didelė L. Raudonojo Kryžiaus ligoninė, kurios pastaty
mas ir įrengimas kaštavo per 3,200,000 litų ir kuri aptar-1 
naudavo ne tik Klaipėdos kraštą, o ir didesnę dalį Žemai- 
tijos.

Tik štai, 1939 m. kovo 23 d. viskas virto kitaip. Lietu
vos valdžia perleido Klaipėdos kraštą vokiečiams. Lietu
vai teliko 20 kilometrų visiškai atviro ir smėlėto juros 
kranto, kur, norint įrengti uostą, reikėtų nepaprastų ištek
lių. Gi kas įdėta Klaipėdos kraštan ir Klaipėdos uostan, 
ten ir paliko. Stačiai sunku patikėti, kad nedidelis Lietu
vos iždas butų galėjęs per 16 metų įdėti uosto ir kitokion 
krašto statybon 100 milionų litų. Įvairios musų įmonės per 
tą pat laiką ten įvestavo 180 milionų litų. Be to, šiaip vi
sokio lietuvių turto ir santaupų bei verčių ten palikta 220 
milionų litų.

Per trumpus 16 metų, Lietuvai sparčiai augant, Klaipė
dos kraštan įdėta net pusę miliardo litų!

Tai, kas 1939 m. kovo mėnesį ištiko Lietuvą, butų gali-' 
ma pavadinti baisiu žemės drebėjimu. Pergyventos nelai
mės siaubas matyti iš 12,000 lietuvių veidų, kurie buvo 
priversti staiga apleisti Klaipėdos kraštą, palikdami ten 
viską, ką ilgu darbu ir prakaitu buvo įsigiję.

Lietuviškoji visuomenė suaukojo ligi šiol nukentėju- 
sięms klaipėdiečiams grynais pinigais per 84,000 litų. Pa
dalinus tą sumą Klaipėdos kraštą apleidusiujų skaičiui, 
neišeis ir po 7 litus žmogui. Taigi, reikia daugiau aukų! 
Nukentėjusiais reikia rūpintis, kol jie vėl gales surasti sau 
darbo ir pastogę. Negalima pageidauti, kad visą rūpini
mąsi nukentėjusiais pakeltų Lietuvos valstybės iždas. Iž
das ir taip yra perkrautas šių sunkių metų didelių reikala
vimų. Čia turi savo aukomis padėti visa lietuviškoji visuo
menė, gyvenanti tiek nepriklausomoje Lietuvoje, tiek ir 
užsieniuose.

Užsieniuose gyvenantieji lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi, kad suorganizuotų tarp savęs rinkliavos komitetus ir 
tiesiogiai ar per musų pasiuntinius ar konsulus siųstų su
aukotus pinigus Klaipėdos Krašto Nukentėjusiems Šelpti 
Komitetui prie Raudonojo Kryžiaus, Kęstučio gatvė 8, 
Kaunas, Lithuania.

Klaipėdos krašto nukentėjusiems šelpti komitetas ligi 
šiol išlaikė Kaune 4 maitinimo ir apnakvinimo punktus, 
kuriuose trumpesnį ar ilgesnį laiką gavo pilną nemokamą 
išlaikymą apie penketą tųkstančių žmonių. Kadangi dau
gelis apleido Klaipėdos kraštą kaip stovėdami, tai'tokius 
reikėjo aprūpinti baltinių pakaita, o neretai drabužiais ir 
apsiavimu. Ne vieną sergantį reikėjo ir pagydyti. Darbo 
suradusiems provincijoje reikėjo padėti pervažiuoti, o 
darbo susiradusięms Kaune ir negalintiems sumokėti iš 
anksto reikalaujamos nuomos, reikėjo ir čia padėti pini
ginėmis pašalpomis. 1 ’

. Per šešių sąvaičių šalpos veiklą Komiteto lėšos išsisė
mė, o tam tikras šelpiamų skaičius bus ir toliau reikalin
gas globos. .

Todėl užsieniuose gyvenančiųjų lietuvių pagal
ba saviesiems broliams Lietuvoje yra labai pageidaujama 
ir labai maloniai prašoma.

Nukentėjusiems Šelpti Komitetas:

Kumštininkai Sukibo Ristis. IR ČI-

Besikumščiuodami anąsyk NewYcrke šitie kumštininkai taip susipyko, kad sukibo ir pra
dėjo vienas kitą po matracą volioti. Teisėjas jokiu budu negalėjo jiedviejų perskirti. Apa
čioje matyt kumštininkas Frankie Blair, o ji užgulęs laiko Glen Lee. Vėliau bet gi Blair 
savo priešininką nukirto nuo kojų ir Lee buvo išneštas iš arenos be žado.

MIL1ON1ER1US 
GONĖ.

Pietų Afrikos 
rius John Smith 
Marselyje, Francuii jo j, 
metų t-.. ---'■■■■ 
Va'entina

JAPONAI SUNAIKINO 
AMERIKIEČIŲ BAŽNY

ČIĄ IR MOKYKLĄ.
Bombarduodami kiniečių 

kaimus ir miestelius, japo
nai pereitą sąvaitę sugriovė 
Amerikos misijonierių baž-

KOKIA TVARKA EIS LIE- AMERIKIEČIŲ AUKOS i 
TUVOS SUSISIEKIMAS "* * 
SU KLAIPĖDOS UOSTU.,

Pasirodo, kad vokiečiai'

KLAIPĖDOS PABĖGĖ
LIAMS.

____ _______ ___ ~___ ( Dayton, Ohio. SLA. 105 kuo- 
visgi sutinka duoti Lietuvai pa $10.00, po $5.00 J. Sakalas ir 
“laisvų zonų” Klaipėdos'J. A. Urbonas ir visa eilė smul- 
uoste. I ‘ 
jau paskelbė 
ria turės eiti 
tarp Lietuvos 
uosto.

I Ši tvarka esanti tokia:
Susisiekimas geležinke

liais eis uždarais vagonais 
per vokiečių teritoriją.

Atsakomybė už nelaimin
gus įvykius Vokietijos teri
torijoje tvarkoma pagal 
Lietuvos-Vokietijos 1931 m. 
susisiekimo sutartį.

Atliekant pervežimus per 
Vokietijos teritoriją už ke
lių ir įrengimų naudojimą 
Lietuvos geležinkeliai moka 
Vokietijos geležinkeliams 
tam tikrą atlyginimą.

Susisiekimui aptarnauti 
laisvose zonose steigiama 
Lietuvos geležinkelių stotis 
ir kontora.

Traukinys laikomas užda
ru, kai visi jo 
Lietuvos 
muitinės 
plombos Vokietijos muiti
nių gali būti tikrinamos įva
žiuojant į laisvąsias zonas 
arba išvažiuojant iš Vokie
tijos teritorijos.

Telefono ir telegrafo su
sisiekimui tarp Klaipėdos 
uosto laisvųjų zonų ir Lietu
vos leidžiama įrengti reika
lingą tiesioginiu telefono ir 
telegrafo grandinių skaičių. 
Už naudojimą per Vokieti
jos teritoriją einančių tele
fono ir telegrafo linijų abie
ju kraštų paštų žinybos su
sitaria atskirai.

Susisiekimas vandens ke
liais iš Lietuvos i Klaipėdos 

DR. J. ALEKNA, IŲNAS ŠEINIUS., uosto laisvąsias zonas vyk- 
• (lomas baidokais ir laivais.

Baidokai per Vokietijos te
ritorijos vandenis pralei
džiami su Lietuvos muitinių 
plombomis. Vokieti tos mui
tinių valdininkai gali tikrin
ti baidokų plombas įplau
kiant jiems į Klaipėdos uos
tų laisvąsias zonas arba iš
plaukiant iš Vokietijos van
denų. Laivai praleidžiami 
per Vokietijos vandenis iki 
laisvinu zonų ir priešingai 
su Vokietijos muitinių paly
dovais.

Atskiri vagonai, einan
tieji iš Lietuvos į Klaipėdos 
uosto laisvąsias zonas ir 
priešingai, vežami vokiečių 
traukiniais.

Tarzanas” ir Jo Busimoji.

Hollywoodo aktorius Johnny Weissmuller, pagarsėjęs ju- 
džiuose “Tarzano” role, įsimylėjo į aktorką Beryl Scott, 
sakosi tuojaus ją vesiąs, kaip tik gausiąs divorsą nuo dabar 
tinės savo žmonos.

KIJEVE SUŠAUDYTA 
MOTINA IR DUKTĖ.
Associated Press agentū

ra praneša iš Maskvos, kad 
Kijeve šiomis dienomis bu- 

,vo sušaudyta tūla “Nina” ir 
gražioji jos duktė “Elena.”

milionie- 
isimylėjo 
'■ j, 15 

amžiaus čigoną itę, 
Rodrigezą. Jos 

tėvai sutiko savo dukterį'nyčią ir mokyklą Tungpeh 
milionieriui atiduoti, bet apylinkėj. Kiek pirmiau ja- 
pareikalavo 87.000 frankų ponų bombos iš orlaivių te- 
užmokesčio Smithas ta sumą nai užmušė Amerikos misi- 
užmokėjo ir jauną čigonai- jonieriaus 3 metų dukrelę, 
tę nusipirko. Be to. jis da Amerikos atstovas vėl įtei- 
numrko jai už 60.700 frau- kė Japonijos valdžiai pro- 
kų bransolietą, bet jos gi- testą, 
minės šitą brangmeną tuo-' ----------------
jaus pavogė iš jos. Nenorė
damas su mergaitės giminė
mis skandalo, Smithas nu
pirko jai kitą bransolietą už 
kr liasdeš'mts tūkstančiu 
franku.

Susituokęs su ta čigonai- 
te. Smithas norėjo išvykti 
Kanštotan, Pietų Afrikon, 
bet čigonai pareikalavo, 
kad jis apsigyventų jų tabo
re. o kai jis nepaklausė, tai 
jie įskundė jį franeuzų val
džiai, buk jis pasigrobęs ne
pilnametę mergaitę ir norįs 
pabėgti su ja. Kartu jie pa
vogė iš jo 250 svarų angliš
kų pinigų. Smithas tuomet 
apskundė čigonus už vagys
tes ir policija juos areštavo. 
Valentina taipgi buvo suim
ta, nes ji neturėjo paso. Da- . .
bar visas šitas skandalas' ^^.adrcsV^£is1ai at‘' 
Francuzijos teismo rankose. I 35i Magnus avė., •

NUŠAUTI DU PAŠTI
NINKAI.

Corpus Christi miestely, 
Tcxų valstijoj, pašto ofise 
rasta nušautas to pašto vir
šininkas ir jo padėjėjas. 
Kas ir kaip juos nušovė, 
niekas nežino.

PAJIEŠK0JIMA1
Pa iieškau brolį PETRA DANKE- 

VIČIŲ (Donkin, arba brolienę. Paei
na iš Panevėžio apskr., Paisterių pa
rapijos, Palukų kaimo. Jo motina iš 
Lietuvos manęs prašo sužinoti. Malo
nėkit atsišaukti, kurie žinote anie 
juos, meldžiu pranešti jų adresą. Už 
pranešimų busime labai dėkingi. (2) 

Mrs. Martha Dankcvičienč, 
1125 W. 31st st., Chicagq, III.

Pajieškau broliu JONO JASINS
KI) ir Kazimiero Bikclio ir Alberto 
Musteikio; visi Utenos apskr.. Until- 
ges kaimo. Labai jie man yra reika- 
lintri. Kas apie juos žinot prašau pra-

Winnipeg, Man., Canada. •

- . , 1 •! " - - * -i, r it i SI<arjluJ1 Ju;5 uurrvc mvua, RUSŲ LAIVYNAS PA-Liefuvos laikraščiai ■ kesmų aukotojų. per J- Urboną kuri b’uvo ištekėjusi už pa-' SKANDINO “SVETIMĄ 
UŽPUOLIKĄ.”

Iš Vladivostoku praneša
ma, kad šiomis dienomis 
Sovietų karo laivynas daręs 
manievrus Pacifiko vande
nyne ir tariamai sunaikino 
“priešo laivą,” kuris kėsino- j 
si atakuoti neįvardytą rusų 
uostą. “Toks bus galas kiek- apie "žFnietaY 

I vienam užpuolikui, kuris ’ 
mėgins įkišti savo nosį į So
vietų vandenis,” 
mirolas Smicovas, rašyda- ■ 
mas Maskvos “Pravdoj” " 
pie šituos manievrus.

ir tvarką, ku-'atsiuntė Klaipėdos pabėgėliams 
susisiekimas 
ir Klaipėdos

vagonai turi 
geležinkelių ir 
plombas. Tos

$36.00.
New Britain, Conn. Lietuvių 

Meno Sąjungos Apskritis per 
W. Yokimą Klaipėdos pabėgė
liams $21.03.

Baltimorės Lietuvių Moterų 
Piliečių Kliubas aukavo $25.00 
ir susirinkime sdrinkta $19.00, 
kurių tarpe Marijona Jurkšaitė 
aukavo $5.00 ir eilė aukotojų 
smulkesnes sumas. Auka ski
riama Klaipėdos pabėgėliams 
$44.00.

Waterbury Conn. Katalikų 
Federacijos 22-rasis skyrius 
per A. J. Aleksį Apsigynimo 
Fondui aukoja $23.00.

Grand Rapids, Mich. SLA. 42 
kuopa ir susirinkime surinkta 
ir atsiųsta per P. Greičaitį 
Klaipėdos pabėgėliams $30.00.

Lawrence, Mass. Dvylikos or
ganizacijų “Lietuvos šelpimo 
Fondas” per A. Markevičiūtę 
Klaipėdos pabėgėliams $100.00.

Nashua. N. H. lietuviai per 
Alfonsą Ulicką’ ir Ferdinandą 
Valentukevičių Apsigynimo 
Fondui $50.00 ir už Vilniaus 
ženklelius. $5.00. Viso $55.00.

Klemensas Cirbulėnas 
Montello, Mass, 
bėgėliams aukoja $5.00.

New Haven, Conn. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5 
apskr. per J. Dicljuną Klaipėdos 
pabėgėliams $5.00.

Povilas Bitinas iš Philadel
phia, Pa. Klaipėdos pabėgė
liams $1.00.

Pittsburgh, Pa. Lietuvių Mo
terų Pagalbos Kliubas Klaipė
dos pabėgėliams $100.00.

Baltimore, Md. SLA. 64 kuo
pa per Oną Lakienę ir E. La
zauskienę Klaipėdos pabėgė
liams $10.00.

Norwood, Mass. SLA. 131 
kuopa per Juozą Versacką Klai
pėdos pabėgėliams $5.00.

Viso aukų $435.03.
Gen. Konsulatas New Yorke.

sienio sargybos pulkininko. 
Teisme buvę įrodyta, kad 
šita “Nina” seniau turėjusi 
dvarą. Dabar jos žemė kon- 

! fiskuota, todėl ji nutarusi 
i padėti svetimos valstybės 

Į-; fašistams .nuversti Sovietų 
Ivaldžią, kad galėtų atsiimti 
savo dvarą. Tuo liksiu ji 
prisikalbinusi ir savo dukte
rį Eleną ištekėti už pasienio 
sargybos karininko, kad ga- j 
lėtų geriau informuoti sve
timos valstybės fašistus apie 
tai, kas darosi Sovietų Rusi
jos pasieny. Užtai jas ir su
šaudė.

iš
Klaipėdos pa-

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 4 
ŽMONES AUTOMOBI- 

LIUJE.
Monon, Ind.—Pereitą 

dėldienį traukinys čia 
daužė automobilį, kuris 
žiavo per geležinkelį, ir 
mušė 4 žmones.

ne- 
su- 
va- 
už-

IDAHO VALSTIJOJ 100 
LAIPSNIŲ KARŠČIO.

' Idaho valstijoj pereitą są-
I vaitę karščiai pasiekė net 

Užpereitą subatą Pary- 100 laipsnių ir išdegino 
žiun atvyko" iš nacių kalėji- daug pasėlių laukuose. Miš- 
mo išleistas baronas Louis kai taipgi labai išdžiuvo ir 
Rotschild, kuris turėjo Aus-. bijomasi gaišių.
♦ oi m i t n vi nt i n i n o n L’o * . - - - -

ROTŠILDAS SKŲS1ĄS 
VOKIETIJOS NACIŲ 

VALDŽIĄ.

Pajieškau nusseseriu Vincės ir Ju
zės ŠIMKIUČIŲ. prieš didijį karą 
Juzė buvo nuvažiavus į Lietuvą, ar 
ji grįžo Amerikon — nežinau. 1912 
metais ji gyveno Wilkes Barre, Pa. 
Taipgi jieškau ir Antano ŠIMKAUS, 
pirm .30 m. jis gyveno Chicagojc. Pa
eina iš Skaudvilės valsčiaus, Kundro-! 
čių kaimo. Yra svarbus reikalas,
prašau atsišaukti. Kurie žinote kur 
jie gyvena malonėkite pranešti jų 
_□—_ Vincentas Šimkus (2)'

102 Ross street, Duquesne, Pa.

Pajieškau brolio vaikų, Domininko 
ir Vlado AUGUSTIN. Jų tėvas mirė 

ZZ—i atgal, tada jie liko 
Buffalo, N. Y. maži vaikai. Prašau 

(juodu atsišaukti, kurie žinote kur jie 
randasi, malonėkit pranešti jų adre

su L-n ori. s3- Busiu labai dčkinkas (0)
" | Dėdė Joseph Augustin

| 4331 8-th st., Ecorse Mich. ‘ 
at j1 DOMININKAS PRALETKA jis gy

venantis šiuo laiku Amerikoje, pra
šau atsišaukti, arba kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešt jo ad
resą. šįmet mirė mano motinėlė, aš 
likau vienas. Teodoras Praleika, (1 

I Staiderų kaimas, Lazdijų valsčius, 
I Lithuania.

trijoj tarptautinį banką. 
Užėmę pernai Austriją, na
ciai išplėšė jo banką ir jį pa
tį su giminėmis uždarė ka
lėjimai!. Dabar jis žada 
skųsti nacių valdžią tarp
tautiniam Haagos teismui ir 
reikalauti, kad ji atiduotų'nėle, berniukas, mergytė yra ti- 
nors dalį pagrobtų jo turtų, kri perlai, kurie puošia musų 

--- kalbą. Kitos kalbos tokių puikių 
žodžių neturi.

_ . Lietuvių kalbai mokintis nau- 
Pereitą sąvaitę Jeruzalės ją ir labai tinkamą vadovėlį su- 

' taisė d-ras D. Pilka, lietuvių 
kalbos mokytojas prie Massa
chusetts .Šviėtimo Departamen
to. Vadovėlis su gramatika, pa
aiškinimais angliškai ir žodynė
liu yra lengvai suprantamas ir 
tinka seniems ir jauniems Ame
rikos lietuviams mokytis savo 
kalbą. Kaina, Vienas doleris! Ga-

Lietuvių Kalba.
Lietuvių kalba yra viena iš 

seniausių ir gražiausių kalbų. 
Jos pradžios niekas nepamena, 
žodžiai, kaip Nemunėlis, moti-

APSIVEDIMAI.

JERUZALĖJ BUVO 
RIAUŠIŲ.

mieste žydai vėl buvo susi
mušę su arabais. Policija 
liaušes malšindama du žy
du užmušė ir vieną sužeidė.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ Įima jį gauti pas Dr. D. Pilką, 
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 528 Columbus Ave., Boston, 
kaip jisai buvo (dievintas, ir katp Mass Kuri dar neturite patar- 
tapo Dievo sūnumi. •

TIKIME i kristų, todėl turime tina tuojaus užsisakyti. (Adv.) 
žinoti kaip mytai apie Kristy susida- I 
re. Žinosite kaip krikščionys pasisa- i “ 
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 1 t 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar j 
krikščionys vadina pagonis bedie- | ( 
viais. Atrasite kad net Biblija neši- ( I 
no kada Kristus gimė, mirė ir kada j 
jisai buvo nukryžiavotas. i

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu-] 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen- Į j 
tai. Galima gauti "Keleivio” afise 
ba

ar-
pas

T. J. KUČINSKAS, 
3312 So. Halstcd St 

CHICAGO. ILL.

PER DU MĖNESIU PRI
AUGO 2,171 ŽMOGUS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad per sausio ir vasa- 
i io mėnesius šįmet Lietuvo
je mirė 7,053 žmonės, o gi
mė 9,224. Vadinasi, per du 
mėnesiu priaugo 2,171 “du
sia.”

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

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

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

Pajieškau gyvenimui drauges, nc- 
senesnės kaip 48 metų, linksmo bu
do, teisinga ir ne per dikta. Aš esu 
apie 50 metų amžiaus našlys, turiu 
gerą pastovų darbą, nuosavybę, pasi
turintis, linksmo budo ir mėgstu 
sportą. Kuri norėtų linksmo gyveni-- 
mo. lai atsišaukia ir su pirmu laišku 
prisiunčia paveikslą. , (2J

Adresas: J. M. J.,
1’. O. Box 440, Millbury, Mass.

Reikalingas Partneris
Našlė moteris pajieško partnerio, 

ant didelės ūkės, turi but blaivas, tu
rėt kiek pinigų, nejaunesnis 47 metų', 
ir nesenesnis 51 metų. Jeigu susitar- 
tuinėm sutikčiau ir apsivesti. Su pir
mu laišku pageidaujama kad prisius-' 
tų paveikslą, kurį pareikalavus su-; 
grąžinsiu. (2)'

Mrs. Mary Bubcncik,
R. D. 5. Richfield Spa., N. Y.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane; duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (5) .

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

PIRŠLYS SUVADŽ1OTOJAS.
Vieno veiksmo Komedija. Parašė 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika? 
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin? 
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ..................    25c.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN '

'p Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
• kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausj 

ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

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

“N AUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL



Beitas Puslapis . ’

Naujienos iš Kanados
Lengvi

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 21. Gegužės 24 d., 1939 m.

Kostiumai Karštoms Vasaros Dienoms.

WINNIPEG, CANADA. , to,” sako, “aš jums ir pata
riu, kad mokėtumėt prisilai-1 
kyti prie šios šalies tvar
kos.”

Baigdamas kalbėti Pen- 
neris pasakė: “Neužmirški
te, kad jus gyvenate demo
kratiškoje Kanadoje!”

Vadinasi, komunistų par
tijos atstovas Penneris iš
garbino demokratiją ir dar 
apibarė lietuvius už nemo
kėjimą tos demokratijos pa
gerbti, kitaip pasakius,—už 
nemokėjimą Kanados him
ną sugietoti. Labai aišku. 
Bet ar visi tai suprato? Aiš
ku. kad ne!

Dabar nekuriems lietu
viams tenka net nurausti 
demokratiją garbinant, lig 
kokiems perkrikštams į baž
nyčią grįžtant. Nes kaip 
čia senai jie spiaudyte 

.‘piaudė ant demokratijos ir 
v’saip ją niekino.

Cape skirt for the beach

M oterims Pasiskaityt
-A ’ -■> ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ. ‘

Lietuvių Svetaines atidary
mo iškilmės ir palikti at

garsiai.
Šių metų vasario 5 d. čia 

buvo susirinkę Winnipego- 
St. Boniface’o ir apielinkės 
lietuviai į bendrai nupirktą 
savo svetainę — tos svetai
nės atidarymo iškilmių pa
matyti. Taip pat buvo atvy
kę delegatai iš apie dešim
ties svetimtaučių organiza
cijų. Prieš scenos atidary
mą buvo perskaityta dieno
tvarkė, kurioje tarp kitko 
buvo pasakyta, kad bus su
giedoti Kanados ir Lietu
vos himnai. Bet scenai atsi
darius viena lietuvė atsipra
šė publikos, kad,.girdi, “Lie
tuvos ir Kanados himnų mes 
dar tiek gerai neišmokome, 
kad galėtumėm ant pome- 
ties sugiedoti, o ‘gaidas’ pa
likome namie.” “Bet”—sa
ko—“Šitas lenkų vaikų cho
ras jau nuo seniau yra išsi
mokęs Internacionalą gro
ti.” Taigi jaunutės dirigen
tės vedamas, tas lenkų vai
kų choras ir sugriežė inter
nacionalą. Ir, galima sakyti, 
kad labai gražiai. Taipgi 
gražiai sugrojo valcą ir ma
zurką.

Po to lietuvių vaikai pa
rodė savo gabumus: pašo
ko, pažaidė, padainavo, pa
skambino ant stygų, sugrie
žė smuikomis ir net monolo
gų pasakė.

& i

Ateinant vasaros karščiams,ne viena moteris ir mergina norės nusipirkti tinkamą kos
tiumą liuoslaikiui. šiame vaizdely yra parodyti trys vėliausios mados pavyzdžiai, kurie tin
ka dėvėti ant “byčių,” parkuose ir kitur.

Sako, lenkų parapijonas, 
sigandęs Internacionalo, 

bėgo su $25.00.
Kadangi sceną atidarius 

buvo ne Kanados himnas' 
giedamas, bet Internaciona
las sugrotas, tai dabar sako
ma, kad buk dėl to pabėgęs 
lenkų parapijos delegatas, 
kurs buvo atsiųstas į Lietu
vių Svetainės atidarymo iš
kilmes pasveikinti lietuvių 
bendradarbiavimą ir turė
jęs nuo parapijos paaukuo
tus $25.00 lietuvių svetainės 
naudai. Sakoma, kad kaip 
tik jis išgirdęs Internacio
nalą, tuoj pradėjęs dairytis 
ir, kiek pasidairęs, prasiša
linęs iš svetainės, nei tų $25 
nepriduodamas Lietuvių 
svetainės komitetui.

Kodėl gi lenkai siuntė lie
tuviams tuos $25?

Dalykas toks: kelintas mė
tų laiko atgal- aukščiai! pa
minėta,, lenkų parapija bu- 
davojo naują svetainę, tai 
vietiniai lietuviai katalikai 
tada parinko aukų ir net su
rengė parengimą ant tos 
“intencijos” ir apie pusšim
tį dolerių įteikė. Tai dabar 
ir lenkai norėjo lietuviams 
pasitarnauti, tik gaila, kad 
apsivogė.

Bet iš kitos pusės, kaipgi 
čia “pšekliento” Internacio
nalo garbintojams ------- :

is- 
iš-

Aukos, pasveikinimai ir 
kalbos.

Pasveikinimai ir prakal
bos buvo pradėta ir baigta 
pačių lietuvių, kas buvo vi
sai vietoje; bet buvo ir apie 
dešimts svetimtaučių orga
nizacijų kalbėtojų, kurie 
buvo atvykę įteikti aukas! U . . . 
lietuviu salei. Visi jie kalbė- j emeriai net savo 
jo trumpai, išskiriant viena PiadeJ? lelst! J. P^ąpijos turi valgyti, 
kalbėto a, aldermana Pen- mokyklą. Tai taip čia su-, 
nerį, kuris pakalbėjo kiek prantamas komunizmas. j 
ilgiau ir reikšmingai. Bet Nekurie winnipegieciai
apie aukas tenka pasakyti, kalba, kad “Liaudies Bal- 
kad per 10 svetimtaučių or-įsas” r 
ganizacijų delegatų tą die
ną svetainės komitetui buvo 
priduota aukų, vos tik virš 
dvidešimties dolerių (ro
dos, $22 nuo organizacijų 
ir du kalbėtojai pridėjo nuo 
savęs po dolerį—tai viso 
$24.00). Na, o kiek Winni
pego lietuviai svetimtau
čiams yra aukavę ir po kiek 
aukuoja! Jei kada kokia j nos” aukų neprašo. Ir, sako- 
svetimtaučių organizacija ima, “Liaudies Balsas” tai 
atsikreipia į lietuvius, tai supratęs, tuoj prieš winni- 
lietuviai su penkine šarma- pegiečius nusileidęs — pra- 
tijas svetimtaučiams pasi- (Įėjęs talpinti sulaikytus 

winnipegiečių raštus, kurie 
lietė aukų rinkimą svetai
nė^ pirkimui. Bet už tai 
“Liaudies Balsas” netik au
kų nei cento nedavė, bet ir 
pasveikinimo svetainės ati
darymo dienoje winnipe- 
giečiams neprisiuntė.

Kiek tame tiesos ir ko
kius asmeniškus susirašinė
jimus “L. Balsas” su winni- 
pegiečiais turėjo, tai gal vė
liau kada pakalbėsiu pla-

GARDNERIO MOTERŲ 
KLIUBAS TURI UŽSI-‘

BRĖŽĘS GRAŽIŲ 
TIKSLŲ.

Gardner, Mass. — Lietuj 
vių Piliečių Kliube 11 gegu
žės vakarą buvo Gardnerio 
Lietuvių Moterų Kliubo jau 
antras susirinkimas. Prisi
rašė 6 naujos narės.

Gardnery yra daug lietu
vių, bet dėl religinių ar po
litiniu pažiūrų skirtumo jie 
nesueina vienybėm Todėl 
buvo įsteigtas šis nepartinis 
moterų kliubas, kad galėtų 
sutraukti visų pažiūrų mo
teris bendram kultūros dar
bui. Kliubo tikslas yra mo
kintis lietuvių kalbos ir raš
to, rubšti paskaitas, diskusi
jas ir skleisti apšvietą apie 
moterų sveikatą, susipažint 
su Amerikos istorija, su val
džios sistema, su rinkimais 
ir tinkamai pasiruošti balsa
vimams.

Moterys, kurios supranta 
tokios organizacijos naudą 
ir norėtų prie jos prisidėti, 
prašomos atsilankyti į se
kantį moterų kliumo susi
rinkimą, kuris įvyks 8 birže
lio, 7 valandą vakaro, Lie
tuvių Piliečių Kliube, prie 
Main streeto.

Musų moterų kliubas ne
užmirš ir pasilinksminti.

Lietuvių Moterų Draugė.

KAIP GYVENA LIETU
VOS KAIMO MOTERIS.

Kas pažįsta Lietuvos kai
mą, tas žino, kad lietuvės 
sodietės gyvenimas yra ne
pavydėtinas. Ant sodietės 
ūkininkės pečių gula ne tik 
visi ūkio vargai, bet ir dar
bai. Sodietė ūkininkė tiek 
vasarą, tiek žiemą pirmuti
nė keliasi, o paskutinė gula. 
Ypač sunkiai tenka ūkinin
kei dirbti vasarą, laukų dar
bams prasidėjus. Tada daž
nai jai visą dieną kartu su 
vyiu laukuose dirbus, namo 
grįžus dar tenka visa eilė 
darbų atlikti. Parėjęs iš lau
ko vyras tik arkliais pasiru- 

Ipina, o moteriai tenka kar
ves pamelžti, kiaules ap- 
liuobti, paukščius palesinti, 
veršiukus pagirdyti... Be to, 
reikia vaikais pasirūpinti ir 
dar vakarienė pagaminti.

Sodietei moteriai tenka 
dirbti ne tik įvairius namų 
apyvokos darbus, bet ir sun
kius laukų darbus, ypač jei 
šeimoje vyrų nėra, ar jų ma- 

■:, • „ Tz , -. , - ža. Štai lauku darbai, kurie,orw g Kanados pilietybes po- Lietuvos ka-e 
moteriškais darbais: ja

vų iš po dalgio rinkimas, 
mėšlo kratymas, linų rovi
mas ir braukimas, bulvių ir 
šakniavaisių sodinimas, jų 
kasimas, x daržų laistymas, 
vežimų krovimas, vasaro
jaus ir šieno grėbimas ir kt.

Daugelis “moteriškų” 
darbų (karvių melžimas, 
kiaulių liuobimas, vandens 
nešimas) yra sunkesni už 
vadinamuosius “vyriškuo
sius darbus,” bet Lietuvoj 
jie primesti moterims nu
dirbti. Kituose kraštuose 
tuos darbus nudirba vyrai 
ar mašinos.

Be šių minėtų darbų, ku
riuos kaimo moterys pade
da nudirbti vyrams arba at
lieka juos už vyrus, yra visa 
eilė smulkesnių ūkio šakų, 
kurias Veda tik moterys, 
pav., paukščiu ūkis, darži
ninkystė ir kt. Paukščius 
ūkininkė turi ne tik užau

ginti, juos prižiūrėti, lesinti, 
bet ir juos pačius ar jų pro
duktus parduoti. Mat, vyrai 
laiko “bobiška” prekyba 
parduoti kiaušinius arba 
vištas, nors už juos gautus 
pinigus dažnai nesidrovi 
pasiimti sau.

| Daržą veda taip pat mo
terys. Vyrai dažniausiai tik
tai tiek padeda, kad daržą 
išaria, patręšia, trumpai sa
kant, išdirba žemę. Visa 
daržo priežiūra ir darbai 

i tenka moteriai. Ėet dėl, kitų 
darbų gausumo dažnai dar
žas apleidžiamas, daržovių 
sodinama tik tiek, kiek rei
kia savo reikalams. Dėl to

j tau’.” Mat, dabar musų ko-< vargu ir kvėpuoti galima, Lietuvon. Bet parodžius 
munistai Winnipege atsi-1 ypatingai šiltesniam TZ . . . d

vertė prie dvasios šventos, I užėjus. Tos zupės sušutęs pieras, policija atsakiusi, , 
todėl ir kalba katalikiškai, kvapas stačiai nepakenčia-1 kad jo vardas jai esąs žino-1 
Dabar musų buvę revoliu- mas. Bet kągi žmogus dary-, mas jau nuo pereitų metų, 

‘ ‘ vaikus'sisi, gyvas į žemę neįlysi,! nes jau tuomet jis norėjęs
j per sieną pervažiuoti.

tijas svetimtaučiams 
rodyti — paaukuoja po 10, 
15, 20 ir daugiau dolerių ant 
sykio. Jau šimtinėm butų 
galima skaityti, kiek lietu
viai svetimtaučiams yra au
kavę ! Bet dabar Winnipeg© 
lietuviai pamatė, kokios 
“malonės” iš svetimtaučių 
susilaukė. Gailisi.

Taigi svetimtaučiai davė 
gerą pavyzdį lietuviams su
siprasti, kad pinigų nereik 
mėtyt į visas puses, iš kur

--------- . ; Dalykas esąs toks: kaip 
j Kaip mes šventėm Pirma- I tik žmogus nueina Kanadoj 

ją Gegužes. ■ į Emigracijos Biurą prašyti
, ..... ....... . _ 1 Šįmet Pirmoji Gegužės j įeridin?.° vaŽĮuoti i Jungtines
Torontoje netik nėrė-‘Winnipege buvo įspūdinga, i v^sUjas, ir nenorėdamas 

męs musų pastangų įsigyti Lietuviai maršavo bendro į nuTvažS
nuosava narna, bet dar truk- fronto rikiuotėje ir dainavo kaa^iją at. įsako nuo yaz a 
lies ir bandę? pakenkti an- lietuviškas dainas. vimo, tai Enugracųos Blu
ku rinkimui. Bet winnipe-l Demonstrantų eilėse žy- J™!1“™?;: b™ J??? 
giečiai jį nugąsdinę žadėda- giavo virš 5,000 žmonių, j 
mi kitą laikraštį (žinoma, Žiūrėtojų irgi buvo daug. 
... ........... “Naujienas”) Plakatai daugiausiai buvo 
sau už organą pasirinkti. Ir ^nurtjl ,

taip n’ “Naujie*-1 monstrantų buvo pasirėdę 
užrašais ir ^ant kepurių 
“Stop Hitler”

Vienas vyras buvo parė
dytas juodu fraku, aukštu 
cilinderiu ir lietsargį po pa- 
žasčia pasikišęs ėjo pirma 
demonstruotojų. Tai buvo 
“Chamberlaino” pajuoka.

Kalbėtojų buvo net kelia- 
tas. Bet nei vienas jų komu
nizmo nereklamavo; visi 
tik galvas guldė už demo
kratiją. Įdomu, kad kalbė
tojais buvo net Parlamento 
nariai, kaip McLeods, 
Stubbs, Litterick ir keli kiti.

Išrodo, kad parlamento 
nariai gerinasi prie 

kad atėjus 
galėtii gauti

“Keleivį” ar

butų gerai padarę, nes kaip “Stop Hitler!’ Daug de-
“iz.o»> ę..;,, monstrantii buvo nusirprlp“Keleivis,

j asmuo nori pereiti per sieną 
! ir atgal negrįžti. Dėl to ši
tokio asmens vardas tuoj 
esąs išsiuntinėjapias į visus 
pereinamuosius punktus, 
kad jo tenai nepraleistų.

Išklausinėjusi, policija vėl 
uždariusi musų bedarbį be- 
langėn ir laikiusi jį tenai iki 
atėjo autobusas grįždamas į 
Winnipeg^. Tuomet jį pa
sodinę į tą autobusą ir atga
benę atgal.

Dabar jis krapštosi pa
kaušį ir nežino ką daiyti. 
Winnipege darbo negali 
gauti, o kitur išvažiuoti irgi 
nėra kaip.

Bedarbis

KAIP PAŠALINTI SPUO
GUS IR IŠBĖRIMĄ.
Sakoma, kad spuogams 

ir išbėrimams prašalinti 
esąs geras šitoks būdas:

Nupirkti vaistinėj ar che
mikalų krautuvėj už 10 cen
tų Fullei’io žemės (Fuller’s 
earth) ir sumaišyt su vande
niu, kad pasidarytų apy- 
tirštė košelė. Einant gult, 
nusiprausti veidą karštu 
vandeniu, greit jį nusausin
ti ir, kol veidas da karštas, 
ištept jį vazelinu ar kremu 
(cold cream). Ant viršaus 
užsitepti Fullerio žemės ir 
palikti taip per naktį. Fulle
rio žemė sutraukia odą, iš- 
spausdama iš jos ir sugur
dama į save visus nešvaru
mus, ir uždarydama visas 
skylutes, kur buvo spuogai 
bei juodagalviai. Be to, tas 
sutraukimas ir veido raukš
les išlygina. Odai nieko ne
kenkia. Jeigu kas vakarą 
vartojant pradėtų kiek perš
tėti, tai galima vieną vaka
rą praleisti. ,
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. J. Karalius. 
Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiui 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
■.a šita knygą įsigyti visiems, nes Na
rni; Daktaras yra viena iš reikalin- 
riausiu knytn; kiekvienam lietuviui, 

■(sievkite tuoj Didelė knwa. drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ...................... '................... $2.50

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1939 METAMS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir in- 
formacijų visiems: amat- 
ninkams, ūkininkams, šei
mininkėms ir tt.
Yra dalyku, kuriu da.nieksi j T • *lietuvių kalboje nebuvo gir-1 daržininkyste Lietuvoj sun- 

dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru- kiaimlr. etai P1 o.1?1 e''aoJa- 
sai jieškojo Amerikos ir at- Tai Vra .kal e’ kad 
rado Alaska. Arba, kaip be Perda^ m°terl aPk^^ 
žemės auginamos gėlės, dar- dal JU’ . 1 aH). P1?/: C> 
žovės ir kiti augalai. sa savo knygoj, ‘Lietuvos

Visi šitie dalykai išaiškin- motelis sodiete.
ii labai lengva ir kiekvie- ,, moteu», pei ki au
nam suprantama kalba. ^a įvairiais ukį° darbais, ne- 

Daržovių auginimas be ^UI.1 ,al.ko ]?ei ?.atl av.11.1-!?’ 
žemės yra visai naujas mok- ne! rinkamai vaikus auklėti, 
slas, tik šiomis dienomis ati- nei švara rūpintis. Del to ne
dengta gamtos paslaptis, j r!U0S^a:)U’ kad kud*kių mn’ 
plačiai visuomenei da neži- tingumas Lietuvos kaime y- 
nomas dalykas. Mes tačiau ra labai didelis. _ Jz. Nj.
pasistengėm savo skaityto- LjET<jVIV LAISVĖS MY-

LETOJU DRAUGYSTĖ
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, Ill.
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,

733 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister ave., Waukegan, 111
Emilija Kernagis—turtų rast.

, i 720 Vine Place, Waukegan, Ill.
. į K. Vaitiekūnas — kasierius,

726 — Sth St., Waukegan, Ill.
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas,
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

darbi- 
rinki- 
darbi-

ninku, 
mams 
ninku balsus.

Lietuvis važiavo darbo jiėš- 
koti, papuolė Į Emigracijos 

Biurą.
Užėjus į “lietuvišką“ pul- 

ruimį, teko išgirsti vieno 
lietuvio bedarbio nusiskun
dimą. Mat, pereitais metais 
jis norėjęs nuvykti į Jungti
nes Valstijas savo giminių 
atlankyti (buvo jų kviečia
mas); bet kadangi jis netu
rįs Kanadoj jokios nekilno
jamo turto, nei šeimynos, 

ir svetainėje suau-[koks darbas ant lentos pasi-1 tai Emigracijos Biuras pa- 
pinigais sukelta rodys.. Kartais žmogus iš- reikalavęs iš jo $1,000 už- 
-- ____ Į tą sumą busi visą dieną tame ofise, stato. Pinigų neturėdamas,

davė suprasti savo nepasi- įneina ir iš Toronto lietuvių ir nei vieno darbelio ant jis tuomet nevažiavo, 
tenkinimą, kad musų sve- komunistinės organizacijos lentos nepamatysi. O jei Bet šį pavasari jis nuta- 
tainės atidarymo iškilmėse prisiųsti $5. Nekurie Win- kada ir užrašo kokią vakan- ręs važiuoti į Windsora, 
ne Kanados himnas buvo nipego lietuviai kalba, kad siją, tai vargiai ir gausi, nes Ontario provincijon, darbo 
giedamas, o Internaciona- ta organizacija Toronte tu-1 vos spėsi prieiti ir paprašy- jieškoti. Geležinkeliu va
las. Pirmiausia jis savo kai- ijnti net apie 400 narių! O ti, jau gausi atsakymą, kad žiuoti brangu, tai pasirinkęs 
boję suminėjo, kokiose sve- pats “Liaudies Balsas” tai ji jau paimta. Ibusą. Bet busas eina per
timtaučių iškilmėse jis esąs nei cento neprisiuntė. Užtai j Ant farmų irgi nėra dar-1 Jungtinių Valstijų žemę, 
dalyvavęs prie jų salių'--'1.... >................................................................ * -■ ■ -
atidarymo kaipo darbinin
kiškų organizacijų tėvas. 
“Bet jums,” sako, “lietu
viai, dar norėčiau patarti, 
kad mokėtumėt prisitaikyti 
prie šios šalies gyvenimo 
aplinkybių ir prie visos šios 
šalies santvarkos.” Toliau 
sako :

grįžti savo tėvynės aplan
kyti, bet ir vėl gal norėsite 
grįžti į Kanadą. Taigi dėl

atjautimo nenumatoma su- čiau, jei šitas mano parašy- 
-. Imas bus dar kam neaiškus.

Kliubietis.
Šliaukti.

Reikia pripažinti, , 
svetainės pirkimo komitetą 1 
ir vvinnipegiečius nuošir
džiai sveikino ir gausiai au
komis parėmė Kanados pro
vincijų lietuviai. Žinoma, 
daugiausia prie to prisidėjo' 
patys .winnipegieciai, nors bet tokios didelės bedarbės, 
nevisi. Winnipegieciai dau- kaip dabar yra,

WINNIPEG, CANADA.
Didelė bedarbė.

Jau kelinti metai kaip 
Kanadoje siaučia bedarbė,

dar nėra 
Kur tik nepasisuksi, 

, _____ _ _____ , ___ ____ dėl bedarbės aima-
i pastarieji rėmė salę patys nuojama — gatvės pilnos 
negalėdami ja naudotis, bedarbių. Valdžios darbo 

Aldermano Pennerio kalba. Vien,tik .svetainės atidary- ofisas kasdien prisikimšęs 
mo dienoje gautais is pro- bedarbių, laukiančių kada 

Nors aldermanas Penne- vincijų i -- i-- Ii—i— n--r
ris yra komunistų partijos|kuotais į’ 
asmuo, tačiau savo kalboj'$200 su centais.

nalo garbintojams parapi-l . h . ;t . 1 b . . , 1
jonas duos pinigus? Klebo-|8'.lausla? 4 ^augiasi provin- buvę, 
nas sužinojęs dar galėtu ir1C1JOS lietuvių paiama, nes.Msui . _ . . “ *■ i nac'Toi'imi i'nni n cn In nntvominmiš parapijos išvyti!

Toliau 
“Gal vienas kitas iš 

turėsite progos par-

jus su tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėra 
“Keleivio” Kalendoriaus I 
1939 metams užsisakęs, pra-|Jos Mačiulis - 
x__ _  ___ ..n I 906 Prescott Snekurie iš svetainės komite-jbų. Miškų darbams sezonas nes iš Winnipeg© į Wind- šome pasiskubinti, nes vė- 

sorą nėra btisams kelio per liau galėsite jau nebegauti. 
Kanados kalnus. Taigi, Kalendoriaus kaina tokia 
kaip tik busas perėjo per pat, kaip visuomet: “Kelei- 
sieną, Amerikos policija vio” skaitytojams 25 centai, 
tuojaus ir areštavusi musų o ne skaitytojams—50 cen- 
lietuvį. Atgabenę jį į perei- tų. Kurie siunčia užsakymą 
narna jį punktą Emmersone atskirai, gali siųst 25c. susu- 
ir uždarę imigracijos kalėji- kus į popierą arba štampom 
man. Vėliau pradėję klausi- po 3 c. Reikia saugot štam- 
nėti, kas jis, iš kur i “ ’’
Kaip tik,pasisakęs esąs lie-Į 
tuvis, policija j 
kad jis busiąs deportuotas j South Boston, Mass

to narių ir prasitarė saky
dami : “Ve, kokia mes ‘na- 
gradą’ gavome.” Sako: 
“Kiek mes torontiečių 'L. 
Balsui’ visokiems reika
lams esame aukų surinkę ir 
kifek dar būtumėm surinkę, 
jeigu jie butų į mumis žmo
niškai atsiliepę. Bet dabar 
kaip jie į mumis atsilieps 
aukų prašydami, tai ir mes 
jiems pasakysime: ‘kaip tu 
mums, Dieve, tai taip mes ir

jau pasibaigė. Kitokių dar
bų irgi nėra.

Dėl tokios pasibaisėtinos 
bedarbės šimtai ir tūkstan
čiai bedarbių gauna iš val
džios pašalpą. Bet pagyve
nęs ta pašalpa ilgesnį laiką, 
žmogus vos kojas gali pa
vilkti. nes tik dusyk per die
ną teduoda valgyti, o valgis 
irgi nekoks. O vis dėlto val
džios įsteigta valgykla taip 
prisigrūdusi bedarbių, kad

MERGINA BE TĖVYNĖS.

Cia matome p-lę Verą Hrubą, 
kuri buvo atvykusi iš Čekoslo
vakijos j Jungtines Valstijas 
kaip figūrinio čiuožimo artistė, 
ir tuo tarpu jos tėvynę pasigro
bė Vokietija. Dabar ji norėjo 
nuvykti Kanadon, bet tenai jos 
neįsileidžia bijodamiesi, kad pa
skui Jungtinės Valstijos nepri
ims jos atgal.

iš kur ir tt. pas nesušlapint. _ p. RUkštai;a, j. Jarušaitis.
jo cocįo uv- j Adi eSUOti reikia taip : Susirinkimai buna paskutinį nedėl-
pareiškusi, “Keleivis,” 253 Broadway, kožno mėnesio, i:oo v. po pietų, 

.J , t ’ i -i-k \ ir Liuosybes Svetainėje, kamp. 8th ir
,r‘r'3 J Adams Sts.. Waukegan, Ill.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir ii Lietuvon Laikraščių.) 
I 1

ŽMONĖS BUVO NUSI
GANDĘ, KAD LITAS 

LIKS BE VERTES.
Šiomis dienomis beveik 

per visą Žemaitiją perėjo 
gandas, kad, esą, žydai už 
Amerikos dolerį moką net 
25 litus. Žinoma, daug kas 
turėję pinigų persigando, 
nes manė, kad Lietuvai jau 
dienos suskaitytos arba vi
sai kris lito kursas. Tačiau 
daugiau galvojantieji žmo
nės tuojau pasiteiravo" pas 
Šiaulių žydus ir sužinojo, 
ka'd už doleri temokama tik 
po 6 litus. Tačiau daugumas 
iš karto patikėjo gandų 
skleidėjams ir nepasitikrinę 
puolė Į tingus pirktis gyvu
lių ir kitokio turto. Bet tas 
gandas greitai pasklido ii 
turguose — niekas nebeno
rėjo gyvulių parduoti. Tada 
žmonės puolė į krautuves ir 
daug prisipirko koloniali- 
nių prekių. Ypač daug kas 
pirkosi druskos, kad krau
tuvės iš karto druskos vi
suose Žemaitijos mieste
liuose tedavė vos po 1—2 
kilogramu. Daug kas su visa 
šeima ėjo per visas krautu
ves ir pirkosi druskos. Var
niuose teko matyti vieno 
ūkininko vežimą, kuriame 
buvo apie 50 nedidelių dru
skos maišelių po 2 kilogra
mus.

Tuo budu po visą kraštą 
pasklido daugybė gandų, 
kurių dėka daugelis turėjo 
ir nuostolių, nes pirkdami 
gerokai permokėjo.* *
RAUDONĖS VALSČIUJE 
BUVO TIKRA “VAINA.”

Ambručių kaime, Raudo
nės valsčiuje, Raseinių ap
skrity, pas ūkininką Liutke
vičių kaimynai susirinko 
pasivaišinti “naminiu.” Ge
rokai pradėjus tarp savęs 
vaišintis, atsirado nesusi
pratimų, tiesiog sakant, “pi
lietinis karas.” Ne tik gyve
namo namo neliko nei vieno 
sveiko lango, bet dar pradė
jo draskyti lentas nuo namo 
galo. Iš čia retas katras pa
rėjęs prisivaišinęs namo ne
turėjo savo galvoj guzų. At
ėjus vakarui nei vieno žmo
gaus tuose namuose nebe
buvo, nes savininkas išvai
kė ne tik svetimus, bet ir 
savo žmoną su mažais vai
kais. Štai, kokią “kultūrą” 
neša svaiginami gėriųiai!

NUTEISĖ AKYPLĖŠĄ 
KUNIGĄ.

Balandžio"18 d. Kretin
goje, apygardos teisme, ša
lia kitų prasikaltėlių, buvo 
pasodintas ir Troškinu kle
bonas kun. J. Butkus. Mat, 
jis buvo tiek Įdrąsėjęs, kad 
nei su kuo nebesiskaitė. Kai 
kurį laiką jis buvo Palangos 
progimnazijos kapelionu, 
tačiau už kažkokį netaktą 
buvęs iš ten pašalintas. Sa
vo parapijoje taip pat jis 
padaro visokių įsišokimų.

SUNKIAI BAUDŽIA UŽ 
“GANDU SKLEIDIMĄ.” 
Už pramanytų gandų 

skleidimą ir nerimo kėlimą 
visuomenėje, Biržų apskri
ties viršininkas Vincą Ra- 
meiką, pastaruoju laiku gy
venusį Kaune, nubaudė 
5,000 litų pinigine bauda 
arba 3 mėnesiais kalėjimo.

Tauragės apskrities virši
ninkas nubaudė 250 litų ar
ba 30 parų arešto Klaipėdos 
krašto, Skersviečių kaimo 
gyventoją Kurtą Saulą, ku- 
i iam už nelegalų sienos per
žengimą pridėjo dar 100 li
tų arba 15 parų arešto baus
mę.

Be to, Šakių apskrities 
viršininkui perduotos kvo
tos nubausti šiuos gandų 
skleidėjus ir gyventojų kir
šintojus: Richardą-Osvaldą 
Šinkį iš Juškakalnio, Alber
tą Meletaitį iš Plokščių kai
mo, ir Leopoldą Meletaitį iš 
Plioriškių kaimo. Visi Sin
tautų valsčiaus.

Marijampolės apskr. vir
šininkas, už pramanytų gan
dų skleidimą, Liudvinavo 
miestelio gyventoją Kaz
lauską nubaudė 1 mėn. are
što arba 1,000 litų pinigine 
bauda. Marijampolės mies
to gyventoją Fišelį Šurecą, 
už kėlimą darbininkų tarpe 
nerimo ir kurstymą vienos 
visuomenės dalies prieš ki
tą, nubaudė 1,000 litų arba 
3 mėn. arešto. Šurecas jau 
areštuotas.

Taip rašo “Lietuvos Ūki
ninkas.” Bet klausimas, ko
dėl Lietuvoje taip daug tų 
“prasimanytų gandų?” Ogi 
todėl, kad nėra spaudos ir 
žodžio laisvės. Kai spauda 
negali teisingai visuomenę 
painformuoti, tai žmonėse 
sklinda visokie gandai. Tai
gi čia reikia ne žmones kal
tinti, bet valdžią, kuri drau
džia spaudos ir žodžio lais
vę.

NEBUS LEIDŽIAMA 
STEIGTI NAUJŲ TA

BAKO FABRIKŲ.
Klaipėdos kraštą prijun

gus prie Vokietijos, Klaipė
doje paliko du didžiuliai ta
bako fabrikai (Verblovskio 
ir lenidzės), kurie gamino 
cigaretes, cigarus, tabaką ir 
kiek papirosų. Kaune tų fa
brikų esamos atsargos jau 
baigiasi, todėl keliatas as
menų ir įmonių rūpinasi, 
kad Lietuvoje butų leidžia
ma steigti naujų tabako ir 
papirosų fabrikų. Tačiau 
naujų tabako ir papirosų fa
brikų nenumatoma leisti į- 
steigti, nes jau veikiantieji 
fabrikai pilnai gali paten
kinti rinkos reikalavimus.
ŽODYNĖLIS

LIETUVIŠKAI-ANGL1ŠKAS IR 
ANGLIŠKAI-LIETU VISKAS, telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas "Keleivy.”

MOKESTIS UŽ KALĖJI- 
' MO “BURDĄ” NEVISAI 

PANAIKINTA.
i Tautininkų valdžia Lietu- 
■ voje buvo įvedusi mokestį 
kaliniams už jų išlaikymą 
kalėjime. Nuteisti žmonės 
turėdavo dirbti katorginius 
darbus ir da turėdavo mo
kėti už purviną guolį ir 
kiaulišką maistą. Bet pasi
rodė, kad tą mokestį ne

lengva iš kalinių iškolektuo- 
ti, nes kalėjime būdamas 
žmogus pinigų neturi, o jo 
šeimyna dažnai badauja su 
mažais vaikais. Todėl pasi
darė labai daug “skolinin
kų.” Kaip praneša “L. Ūki
ninkas” 4 gegužės laidoj, 
nuo 1938 metų 16 kovo iki 
tų pačių metų 21 gruodžio 
dienos buvo 21,521 kalinių, 
iš kurių negalima buvo to 
mokesčio iškolektuoti.

Kadangi pasipelnyti iš 
kalinių buvo nelengva, tai 
nutarta tą “tvarką” panai
kinti, paliekant mokestį tik
tai dviejų kategorijų kali
niams. Dabar už kalėjimo 
“burdą” turės mokėti tik 
tie, kurie bus nuteisti kalėt 
nedaugiau kaip 7 paras ir 
negalės but pristatyti prie 
darbo, ir tie, kurie bus nu
teisti “privačio kaltinimo 
bylose.”

DĖL DEŠROS PARAGA
VIMO KILO DIDELĖ 

BYLA.
Alytaus apskrity, Simno 

valsčiuje, Stebulių kaime 
Ona Stravinskaitė virė Ve
lykoms dešras ir galą deš
ros atsikando. Pamatęs, kad 
didžiąją pėtnyčią duktė pa
ragavo dešros, jos 70 metų 
amžiaus tėvas pradėjo la
bai bartis. Išėjusi iš kantry
bės, mergina paleido samtį 
į tėvą ir pataikė jam tiesiai 
į kaktą.

Tėvas iš susijaudinimo ir 
skausmo atsigulė į lovą ir 
mirė. Medicinos ekspertai 
apžiūrėję nustatė, kad jis 
mirė ne nuo smūgio, bet iš 
susijaudinimo, tačiau duk
teriai buvo užvesta byla ir 
apyg. tiesinąs Stravinskaitę 
nubaudė 6 mėn. sąlyginai, 
jei per metus laiko nenu
sikals.

POLICIJA VARTOJA ŠU
NIS GINKLAMS JIEŠ- 

KOTI.
Šiomis dienomis Plungės 

valsčiuje policijos pareigū
nai, aiškindami nusikalti
mą, įtarė, kad vienas asmuo 
turi be leidimo medžioklinį 
šautuvą, bet kratos metu 
šautuvo nerasta. Tada kri
minalinės policijos dresi
ruotam šuniui “Arui” buvo 
paliepta daryti “kratą.” 

l“Aras” pasisukinėjęs po 
kiemą, nudūmė į miškelį ir 
ten po samanomis rado pa
slėptą ir parnešė šautuvą.

Tada ir šautuvo savinin
kas prisipažino.
PALEIDO IŠ KALĖJIMO

Kariuomenės teismas nu
mušė bausmės trečdalį ir 
paleido iš kalėjimo Joną 
Rutkauską, Joną Mikalaus
ką ir J. Baltrušaitį.

Paskutiniąją bylą jam iškė
lė Skuodo savivaldybė už 
vieno dokumento suplėšy-1 
mą. Už tai teismas nubaudė 
kunigą 3 paras sąlyginiai ir 
teismo vedimo išlaidas.

KLUGO ŽUDIKAS NU- , 
BAUSTAS MIRTIES 

BAUSME.
Kaip žinoma, J. Klugo ’ 

žudikas Br. Pauliukaitis 
Mariampolės apygardos: 
teismo buvo nubaustas ka
lėti visą amžių.

Dėl Mariampolės apygar
dos teismo sprendimo pro
kuroras padavė apeliacinį 
protestą, reikalaudamas 
Pauliukaitį nubausti mirties 
bausme.

Dabar Rūmai Pauliukai- 
čio bylą persvarstė: apygar
dos teismo sprendimą pa
keitė ir Pauliukaitį nubaudė 
mirties bausme.
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CUNARD'ZVJS

Į LIETUVĄ per 7 DIENAS 
pasaulio greičiausiu laivu

QUEEN MARY Birželio 7, 21
per Cherbourgų ir Paryžių

Geriausi patarnavimai palai komi šiame populiariame 
ekspresiniame laive

AQUITANIA Gegužės 31, Birželio 14
Nepervirš'ijamas gerumas patogumų, valgio ir patarnavimo

SPECIALUS LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS
AQUITANIA — Birželio 14

Atsitraukit savo gimines! Klauskit Cunard White Star veltui 
knygučių: “Kaip atitraukti gimines iš Europos."

Norint pilnų informacijų kreipkitės pas agentus:
A. K. Neviackas. 112 Washington St., Norwood. Mass 
Darbininkas, 3G6 West Broadway, South Boston, Mass.

MEDY NORĖJO PASIPTAUT.

Connecticut valstijoj, netoli 
nuo Bridgeporto, nutarė nusižu
dyti farmerio darbininkas Carl 
Carlson. Kad niekas jo pasiry
žimo nesutrukdytų, jis pasiėmė 
peilį ir įlipo į aukštą medį norė
damas tenai pasipiauti. Bet įdū
ręs peiliu kelis kartusį kaklą jis 
apalpo ir vėliau policija su ug
niagesiais jį nuėmė. Jis buvo 
nuvežtas į Bridgeporto ligoninę 
ir sakoma, kad galės pasveikti. 
Šis vaizdelis parodo jį medy jau 
su perdurtu kaklu ir nusilpusį.

“Eltos” Pranešimai.
(Musų sutrumpinti.)

Kaune tapo atidarytas 
Krašto Statybos Komitetas, 
kuris “jieškos būdų pakelti 
statybos estetinę vertę, ar
chitektūros stilių” ir tt.

Šiais metais pradžios mo
kyklose Lietuvoje buvo 
292,545 mokiniai, iš kurių 
buvo 142,113 berniukų ir 
150,432 mergaitės.

Pernai Lietuvoje siautusi 
galvijų snukio ir nagų epi
demija buvo atėjusi per 
Lenkiją iš Vokietijos. Da
bar jau ji sustabdyta ii' šį
met da nėra pasirodžiusi.

Kauno miesto taryba nu
tarė pastatyti Kaune turis
tams namus ir “modernišką 
pirtį.” Namai kaštuosią 
400,000 litų, o pirtis—700,- 
000 litų. Be to, miestas nu
tarė pastatyti plytinę, kuri 
galėtų pagaminti per metus 
apie 3,000,000 plytų.

Pereitais 1938 metais 
Lietuvoje buvo apželdytas 
9,130 hektarų miško plotas. 
Daugiausia miško buvo pa
sėta Joniškio, Baisiogalos, 
Kėdainių, Kuršėnų, Mažei
kių, Trakų, Šimonių, Šaukė
nų ir Tytuvėnų miškų urė
dijose.

KAIP BEMOKSLIS LIETUVIS IŠMOKO 
GERAS SMUIKAS DARYTI.

“Lietuvos Žinios” prane- tojui, jis nusišypsojęs mane 
ša, kad jų redakcijon už-'pagyrė už pastangas ir davė 
ėjęs paprastai apsirengęs kai kurių nurodymų. Nors 
žmogus, nešinas smuiką fut- tuo smuiku ir buvo galima
liare. Įsikalbėjus pasirodė, groti, bet jis buvo gana pra- 
kad tai ne koks gatvės mu- stas.

NUBAUDĖ UŽ PATA- 
/ RIMĄ.

Balandžio 21 d. Marijam
polės apyg. teismas sprendė 
Jurkšaitienės Emilijos bylą, 
kaltinamos patarus Matu- 
kaitienei Stasei pasidaryti 
abortą. Matukaitienė pati 
pasidarė abortą, apsinuodi
jo kraują ir mirė. Apie tai 
policijai pranešė nelaimin
gosios vyras, ir policija už
vedė E. Jurkšaitienei bylą. 
Apyg. teismas E. Jurkšaitie- 
nę pripažino kaita ir nubau
dė 6 mėn. kalėjimo.

Kaune nuo Čiurlionies 
gatvės į Aleksotą esąs stato
mas elektrinis keltuvas, ku
riuo per Nemuną vienų sy
kiu busią galima perkelti 
250 žmonių arba 12 vežimų.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracijon nevėliau PANEDE. 
LiO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa* 
siektų mus ne vėliau kaip panedč* 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
plnt.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar 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. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.

‘'Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško* 
Jlmo kaina 50c.

Norint pajle$kot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

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

Rygon suvažiavę lietuviai 
1894 metais įkūrė draugiją 
teikti pašalpą ligoje. Šiomis 
dienomis ši draugija minėjo 
jau 45 metų sukaktį. Jos 
valdybą dabar sudaro: J. 
Mataitis, St. Burlevičius, L. 
Maziliauskas, K. Kliševi- 
čius, K. Zaborskis ir J. Ča- 
pas.

Rygos lietuvis Vladas 
Tumas ruošiasi skrist iš Lie
tuvos į Ameriką. Skridimą 
organizuoti jam padeda 
Lietuvos Aero Kliubas. Tu
mas nori pasiekti New Yor- 
ką tarptautinės parodos 
metu.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardu 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adre.-as: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth Št . So. Boston, Mass.

PAŽANGUS SĄVAITRASTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

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

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

zikantas, bet lietuvis—smui- į 
kų meisteris, Kazys Rasi
mas, gyvenąs Kaune, Aukšt. 
Panemunėj, Vaidoto gt. 35. 
Pasirodo, kad Rasimas pa
gamina tikrai puikius smui
kus. Tai buvo galima spręsti 
iš jo atsinešto smuiko, kurio 
garso švarumas ir skambu
mas buvo tikrai tobuli.

Kauno Konservatorijos 
smuiko klasės profesorius 
rygietis Mecas susipažino 
su Rasimo pagamintu smui
ku ir pripažino, kad ištiesi] 
darbas labai geras. Tokių 
smuikų, pagamintų fabrikų, 
parduotuvėse sunku rasti. 
Prof. Mecas net paakino 
Kauno Konservatorijos dir. 
prof. V. K. Banaitį, kad bu
tų sudarytos sąlygos šiam 
talentingam žmogui išvykti 
į užsienį pasimokyti plates
niu mastu gaminti smuikus.

K. Rasimas yra bemoks
lis, kilęs iš Alytaus apskr., 
Krosnos vals. Tėvai buvo 
neturtingi, tai sūnaus niekur 
neleido mokytis. Jis neturė
jo progos lankyti nei pradi
nės mokyklos. Pašauktas 
atlikti karinės tarnybos, vos 
sugebėjo pasirašyti savo 
pavardę. Kariuomenėj dau
giau pramoko ir, sakosi, jau 
mokąs rašyti. Dabar jam 36 
metai.

Baigęs karinę tarnybą, 
RasiiYias gavo darbo Aly
taus apylinkės teisme. Pas
kiau tris metus Klaipėdos 
uoste dirbo staliaus darbą. 
Nors staliaus amato niekur 
nesimokęs, tačiau įvairiau
sius baldus sugeba padary
ti. Netekęs darbo Klaipėdos 
uoste, nuo 1935 metų Rasi
mas pradėjo savarankiškai 
gyventi.

—Nenorėdamas landžio
ti po įstaigas ir jieškoti dar
bo, — jis pasakoja, — pra
dėjau paveikslams daryti 
rėmus. Gavau suklijuoti ke- 
liatą gitarų. Susidomėjau, ar 
kartais ir pats jas negalė
čiau padaryti. Pabandžiau. 
Pavyko neblogai.

Tai liudija ir Klaipėdos 
amatų rūmų 1935 m. išduo
tas leidimas, kuriame pažy
mėta, kad K. Rasimui lei
džiama gaminti gitaras ir 
mandalinas ir jas taisyti. 
Pats nei gitara nei mandali- 
na nemoka skambint. Smui
ku tik iš klausos pagroja, o 
gaidų nepažįsta.

—Paskiau pabandžiau 
padalyti smuiką, — toliau 
kalba Rasimas, — bet kai ją 
parodžiau Klaipėdos kon
servatorijos vienam moky-

Netrukus po to Rasimas 
pas vieną Klaipėdos krašto 
laukininką pamatė vokišką 
knygelę “Kaip pačiam pasi
gaminti smuiką.” šioje kny
gelėje buvo įdėtas Stradi- 
varijaus 1710 m. gaminto 
smuiko planas. Minėtąją 
knygelę Rasimas iš lauki
ninko gavo ir atsidėjęs pra
dėjo Stradivąrijaus pavyz
džiu bandyti smuikus ga
minti. Darbo vaisiai nebuvo 
bergždi. Padarė keliatą ga
na gerų smuikų. Tuojau ga
vo taisyti visus Klaipėdos 
konservatorijos styginius 
instrumentus. Už jo pada
rytus smuikus muzikantai 
mokėjo po 200 litų. Iki šiol 
Rasimas padarė apie 20 ge- 
lų smuikų.

PANEVĖŽIO VAIKAI 
VOGDAVO DEGTINĘ.
Iš valstybės monopolio 

sandėlio į Panevėžio gele
žinkelio stotį vežikų buvo 
vežama degtinė.

Pasinaudoję proga maža
mečiai panevėžiečiai Gocel- 
skis Petras, Gečiauskas Ba
lys, Danesevičius Edvardas, 
Bartusevičius Pranas jr Ži
levičius Jonas iš stoties deg
tinę vogdavo ir pardavinė
davo arbatinėje.

12 Asmeniškai Lydimos

Išplauks iš Nevz Yorko 
per Gothenburgų Švedija 

Pirmoji Gegužės-May 31 d.
Antroji Liepos-July 1 d.

Antrų ekskursijų 
vadovaus V’.adas 
Muėinskas, Švedų 
Amerikos Linijos 
lietuvių skyriaus 
vedėjas Amerikoj.

VI. Muėinskas ' ___ --
Abi ekskursijos užgirtns Lietuvių 
Laivakokčių Agentų Sųjungos Am. 

Gauk nemokamai siltfeikųimų musų 
ekskursijų brošiūrų ir refkartini lei

dinį “Turizmo žinios.”’
Kiti išplaukimai iš New Yorko: ■

KUNGSHOLM birž. 3, rugp. 19 | 
DROTTNINGHOLM bir. 12 Lp. 1.3 

Į GRIPSHOLM Liepos 21 Rugs. 8
Kreipkitės į savo vietinį agentų, ar
SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Boylston Street, Boston, Mass.

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 JJ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

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

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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, ŠEIMINISKOS 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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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 21. Gegužės 21 d., 1939 m.

Vietinės Žinios
Rooseveltas ir La Guardia

SOUTH BOSTONE ATI
DARYS STEPONO DA

RIAUS AIKŠTĘ.

Lietuviai legijonieriai ruo
šia dideles iškilmes.

Ateinanti nedėldienį So. 
Bostone bus oficialiai ati
daryta Stepono Dariaus 
Aikštė (Square) D gatvės 
ir Old Colony bulvaro kryž- 
gatvy. Atidarymo ceremo
nijoms vadovauja vietinis 
lietuvių legijonierių Stepo
no Dariaus Postas, taipgi 
dalyvaus ir kitos karo vete
ranu organizacijos.

Visi lietuviai ir visos lie
tuvių organizacijos yra kvie
čiamos dalyvauti šitose iš
kilmėse kartu su veteranais. 
Organizacijos yra prašomos 
atsiųsti savo atstovus, o ku
rios išgali, atsiųsti gėlių vai
nikų musų žuvusiems lakū
nams pagerbti. Reikia pri
minti, kad Darius ir Girėnas 
priguli ne vien tik musų ve
teranams; jiedu yra visos 
mūsų tautos didvyriai, ir, 
kaipo tokie, užsitarnauja 
visų lietuvių pagarbos.

Kurie norėtų prisidėti 
prie šios aikštės atidarymo, 
malonėkite susirinkti prie 
Stepono Dariaus Posto na
mo, C ir Athens gatvių ker
tėj, arba prie lietuvių baž
nyčios ateinantį nedėldienį, 
28 gegužės, 11 vai. ryto.

Šis įvykis yra pirmas Bos
tono lietuviu istorijoj, ir tu
rėtu būti tinkamai atžymė
tas/

Iškilmėms pasibaigus, Da
riaus Posto Name bus ban- 
kietas, kur taip pat visi yra 
prašomi dalyvauti.

Vincas Rimkus, 
' komaridierius.

xAnt pikniko peršovė 
\ ■ merginą.

Būrys Cambridge’aus len
kų pereitą nedėldienį išva
žiavo automobiliais ant pik
niko prie Waylando ežero. 
Jie tenai žuvavo, gėrė, val
gė, paskui pradėjo šaudyt į 
taikinį, mat, vienas jų buvo 
nusivežęs karabiną. Kai vy
rai karabiną padėjo, tai jį 
pasiėmė viena mergina, 
manydama, kad jis tuščias. 
Pasidėjus ginklą sau ant 
kelių, ji atlenkė jo gaidį ir 
patraukė mygtuką. Pokšt— 
pasigirdo šūvis. Stovėjusi 
netoli kita mergina, Zofija 
Bloguszewska, tuoj susmu
ko ir jos veidas apsipylė 
krauju. Pasirodo, kad ku- 
lipka pataikė jai į kaktą ir 
išėjo per viršugalvį. Ji tuoj 
buvo nugabenta į Fram- 
inghamo ligoninę ir dakta
rai sako, kad ji vargiai gy
vens; Policija areštavo tūlą 
Franą Bandziulį, užtai kad 
nedėldienį vežiojasi šauja- 
mą ginklą.

SOUTH BOSTONE STA
TYS LAIVU DIRBTUVĘ.

Apie 3,000 žmonių gausią 
darbo.

Pereitą sąvaitę Jungtinių 
Valstijų senatas paskyrė 
$2,245,000 įrengti South 
Bostone sausąjį doką karo 
laivams taisyti ir remontuo
ti, kas reiškia, jog karo lai
vai bus iškeliami iš vandens 
ir taisomi ar keičiami ant 
sausos žemės. Karo laivy
nas numato čia remontuoti 
šešis šarvuočius ir keliatą 
mažesnių karo laivų. Prie 
šitų darbų reikėsią apie 
3,000 darbininkų.

South Bostone laivų dirb
tuvė buvo pastatyta karo 
metu šios valstijos pinigais, 
o paskui parduota federali- 
nei valdžiai už $4,555,000 ir 
iki šiol stovėjo apleista. Ją 
sutaisyti ir įrengti imsią da 
apie metus laiko.

Sumušė ADF politikierių 
argumentą.

Pataikaudama kapitalis
tams, Amerikos Darbo Fe
deracija pradėjo, reikalauti, 
kad Kongresas pakeistų 
Wagnerio įstatymą ir su
siaurintų Darbo Santikių 
Tarybos galią, nes ji tą ga
lią dabar vartojanti CIO 
naudai prieš Amerikos Dar
bo Federaciją.

Bet Harvardo universite
to ekonomikos profesorius 
Nixon surinko ir paskelbė 
faktus, kurie parodo, kad 
kur kas daugiau pramonės 
ginčų Darbo Santikių Tary
ba yra išsprendus Federaci
jos naudai, negu CIO labui.

Pavyzdžiui, iš 46 bylų pe
reitais metais 36 buvo iš
spręstos Federacijos unijų 
naudai, o tik 10 CIO uni
joms.

Taigi pasirodo, kad Fe
deracijos atžagareiviai ke
bą triukšmą prieš Darbo 
Santikių Tarybą ir prieš 
Wagnerio įstatymą be jokio 
pagrindo.

Žydai turėjo didelį protesto 
mitingą.

Pereitą nedėldienį Bosto
no žydai buvo suruošę Fa- 
neuil Hallė.į didelį protestą 
prieš Anglijos valdžią, kuri 
nutarusi uždaryti žydams 
Palestinos duris. Tarp kitų, 
kalbėt buvo pakviesti gu
bernatorius ir Bostono ma
joras. Kuomet žydai protes
tavo, kad Anglija uždarė 
jiems duris į jų tėvynę, tai 
būrys Bostono arabų iš lau
ko pikietavo salę ir nešiojo
si plakatus su užrašais: “Žy
dai Meluoja. Palestina Pri
klauso Arabams.”

Prezidentas Rooseveltas ir New Yorko majoras La Guardia nufotografuoti atidarant 
tarptautinę New Yorko parodą. Iš dešinės matosi p. Roosevęltienė.

DORCHESTERY
Geras kampinis lotas, 11,500 ketur

kampių pėdų prie Adams ir King st. 
Bušai sustoja. Stuba 15 ruimų, gali
ma pertaisyt j 2 ar 3 šeimynas. Par
siduoda pigiau už apiprekiuotą mo
kestį. Kreipkitės: MR. OLIVER,

38 Atlington st., Cambridge.
Tel. TRO 3581

Dabos automobilistus, 
kurie eina gerti.

Automobilių registracijos 
viršininkas Goodwinas Įsa
kė policijai daboti, kad gir
ti žmonės nevažinėtų auto
mobiliais. Ne tiek svarbu y- 
ra girtą automobilistą nu
bausti, jis sako, kiek svarbu 
yra neleisti jam važiuoti. 
Todėl policija turinti vaka
rais saugoti saliunus ir kito
kias svaigalų vietas, kad iš
ėję iš tenai prisigėrę žmo
nės nevažiuotų automobi
liais.

Nusišovė pačios akyvaizdoj.
Richard M. Vose, 28 metų 

amžiaus inšiurans kompani
jos agentas, kuris turėjo 
mokėti buvusiai savo žmo
nai atskirą užlaikymą, pe
reitą sąvaitę nunešė jai mo
kestį ir, išsiėmęs revolverį, 
nusišovė jos akyvaizdoje. 
Tuo budu jis užbaigė jai 
mokėjimą. \

Sugrįžo namo ir rado ne
prašytų svečių.

Pereito nedėldienio vaka
rą Downingu šeimyna su- 
giyžo iš Cape Cod namo ir 
rado savo bute du vagiliu 
“šeimininkaujant.” K a i

Kelsią mokesčius iki $43.60.
Politikieriai jau kalba, 

kad šių metų mokesčiai na-(Downing vieną jų nusitvė- 
mų savininkams busią pa-jrė. tai antras kirto jam per 
kelti iki $43.60 už tūkstantį galvą ir apsvaigino. Abudu 
vertės, nes majoras Tobinas j vagys pabėgo, išsinešdami 
reikalauja miesto išlaidoms dėžę su pinigais ir kitokio- 
$42,000,000. Piliečiai kelia Imis vertybėmis, 
protestus, bet politikieriai -------------
to nepaiso. Jie ima sau rie
bias algas ir steigia vis dau
giau “džiabų” savo sėbram

Pataisymas.
“Keleivio’^ numery 17 til

po žinutė apie Juozą Balu- 
šaituką, nuteistą už negerą g^kt telefonu: 
važiavimą. Juozo Balusai- 
čio yra trys sūnus, bėt nei 
vienas jų nėra Juozas, ir vi-1 
si jie pareiškė, kad jie teis-■ 
mo nubausti nebuvo. Todėl 
tą žinutę pataisome.

L. D. Draugijos 2-ro ap
skričio piknikas.

Dovanas laimėjusieji ma
lonės atsiimti nuo F. M. Ra
manausko, 125 Brooks avė., 
Arlington, Mass. J. Kava
liauskas iš So.1 Bostono lai
mėjo dvi afrikoniškas viš
tas, J. Herman, kvortą “dė
dienės;’’ N. Januška, sūrį; 
Emma Ernest, saldainiui. 
Visiems už atsilankymą j 
pikniką, reiškiame ačiū.

Rengėjai.

ĮVERTINKITE I SAVO VAIKUS.
šiame jų gyvenimo laikotar- j 

py, vaikai nori suprasti, kad jie 
yra ką nors verti. Geriausias 
būdas paskatinti ir Įvertinti ju-. 
su sūnų ar dukterį, duodant 
jiems kokią nors dovaną, kurią 
jie galėtų ilgai atsiminti ir įver-| 
tinti. Geriausia tokių dovanų 
yra tai gražus ir geras rankinis 
laikrodėlis. Roland Ketvirčio ir 
Kompanijos krautuvėje, 322 
Broadway, So. Bostone, jus gali
te gauti ir pasirinkti rankinį j 
laikrodėlį vėliausios mados, gel
tono aukso dengtą. Galite gauti | 
geriausių išdirbysčių laikrodė
lių Ketvirčio krautuvėje, kaip 
tai: Bulovą, Gruen, Waltham, 
Elgin, Hamilton. Kainos tikrai 
žemos, ir jus galite mokėti už 
juos labai mažomis dalimis. Už
eikite į Roland Ketvirčio ir 
kompanijos krautuvę, po num. 
322 Broadway, So. Bostone 

r šiandien arba bile dieną ir va
karais iki 8:30 valandos, ir pa
sižiūrėkite, kas butų tinkamiau
sia. Reikalui esant, galit pa- 
___________ : SOU 1649.
' M»sų Obalsis—TEISINGUMAS!

QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių {staiga.
Darom rakandus ant užsakymų. , 

Senos Sutaisom. Užtraukiant Naują i 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 

l Rakandai geresni už naujus. Visą 
darha gvarantuojam. Kaina pigi. 
Duodam nuntokėjimais. Rakandus 
paimam ir pristatėm į bile vieta Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit, i 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST. k 

MONTELLO. MASS.
. Tel. Brockton 7718

1 » —• » ■ w r Į,
| A.J.NAIHAKSY
! Real Estate & Insurance

111 W. BROADWAY.
1 j SOUTH BOSTON, MASS.

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

Jamaica Plain, Mim.
I Rrs. Tel. Jamaica IO2R-M.

Tel. TRObridge 6330

D r. John Repshis
(REPAYS*

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2 4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieni*!* 
nuo 10 iki 12 rytn. 

278 HARVARD STREET 
lianip. Inman it. arti Central ik«, 

CAMBRIDGE. MASS.

Telefoną* llllt
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LAIT1S
Valandos- nuc 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
trr SUMMER STREET.

LAWRENCE. MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Vyriškų ir Moterišką 
Kraujo ir Gdoi.
nuo 10 iki 12 dieną.
4, nuo 7 iki 8 vakar*

Specialistas
Ligų, taipgi

Valandos:
nuo 2 iki
180 HUNTINGTON AVĖ.,

BOSTON. MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

South Bostone ir Roxburyje 
bus nugriauta 847 namai.
Valdžios namų statybos 

agentūra ruošiasi statyt Bo
stono priemiesčiuose dau
giau namų. Bus statomos 
3 kolonijos, viena South Bo
stone, antra Roxburyje, o 
trečia Charlestowne. T_
tikslu busią nugriauta iš vi
so 847 seni namai. Tų namų 
vertė jau nustatyta ir jų sa-j 
vininkams įsakyta jau per, 
30 dienų išsikraustyt.

Gryžtant iš Revere “by- 
čių” ir važiuojant per East 
Bostono balas, Stuartų šei
mynos automobilis nuvertė 
tilto atsparą ir nuvirto 15 
pėdų žemyn į dumblą. Visi 
automobiliuje buvę žmonės 
buvo sužeisti, o viena mer
gaitė taip sunkiai, kad nu
vežta ligoninėn tuoj mirė.

kad NEPAVELUOT
Lenktynes

Kubiliuno radio programa.
Gegužes 28, nedėlioj iš 

stoties WMEX 1500 k., pra
sidės kaip 10:45 ryto. Har
monijos grupė po vadovys
te Elenos Žukauskaitės; 
dainininkės Julia Reinard, 
Marijona Zavis, Marijona 
Buzevičienė, Rožė Merke- 
liutė, dainininkas Ignas Ku
biliūnas. Al Stevens .orkest-; 
ra ir Olga Šukiutė.

Massachusetts valstijos 
vyriausis teismas išmetė 
daktarų bylą prieš lietuvį 
D-rą Jakmauh. Jie norėjo 
prašalint jį iš valstijos svei
katos komisijonieriaus vie
tos, bet nepavyko.

SUFFOLK
DOWNS

Važiuokit Elevaitoriu i DABAR IKI
DAILY

LIEPOS 22
DOUBLE

SUFFOLK DOWNS
purankus važiavimas per

Lenktynės
Jžanga (“ii ta

LAIKAS 2:15
Grandstand 99c.

Clubhouse

j Tel. 28624 Gyv. 31132

! DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

j Valandos: 9 iki

Į nuo 7 ‘k’
I . Seredom 9 iki
i ir susitarti*.

AKIŲ DAKTARAS 
t Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
| mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg-
I zaminuoju ir priskiriu akinio*.

| 114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

12
5.
9.
12

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMB1NGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY, _ 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

Radio programa.
Gegužės 27, radio

. grama per stotį W0RL, nuo 
8:00 ryto: (1) Dainuos dai
nininkė Elena Repšienė iš 
Cambridge;' (2) Pianu pa
skambins Edith Repšiutė; 
(3) kalbės Dr. Jonas Rep- 
šis apie sveikatą.

Gegužės 28, radio pro
grama per tą pačią stotį nuo 

,'9:30 ryto bus sekanti: (1) 
TUq Gros jaun. Longino Buinio 

Cavaliers orkestrą iš Cam
bridge; (2) dainuos dain. 

! Veronika Putvinskaitė-Bel- 
'kienė iš Nantasket; (3) 
smuikininkas jaun. L. Bui- 
nis iš Cambridge.

Step. Minkus.

pro

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4018

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

LIETUVYS
0PT0METRISTAS

suAutomobilis susikūlė 
gatvėkariu.

Pereito nedėldienio 
karą Hyde Parke auto
mobilis susikūlė su gatvė
kariu, priešakis į priešakį. 
Automobiliuje buvo 7 žmo
nės ir visus reikėjo vežti li
goninėn.

West Medforde, ant gele
žinkelio bėgių buvo rastas j 
užmuštas 19 metų amžiaus; 
mokinys, Joseph Wood. Ne-j 
’aimė įvyko jam grįžtant iš 
mokyklos šokių nakties lai-l 
ku. i

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

C VEIK AT A
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta
, Kaina $2.50
KELEIVIS

253 Broadway So. Boston, Ma*s.

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS %
KODĖL PLAUKAI KRiNTz*?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo? 
Prisiųskit vardą ir adresą, mes pri- 

iųsime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

112 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojam Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui pristatėm iki 20 mylių. 

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

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieiinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky; 
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PASAKARN1S, O. D.

447 Broadway, So. Boston. Mass.
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BLINSTRUB'S
.mr.nmiiitiiniar Village & Grill

Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS--FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER- 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO I’IETU IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
CIUOT Į BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

1ŠDIRBYSČ1Ų.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapoėiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth SL,


