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Labor Partija Anglijoje 
Rengiasi Imti Valdžią

RINKIMAI ĮVYKSIĄ ŠIŲ 
METŲ RUDENI.

Dabar rišamas klausimas, 
kas butų geriausis par

tijai vadas.
Vėliausios žinios iš Lon

dono sako, kad Darbo Par
tijos viduje prasidėjo labai 
gyvos diskusijos apie tai, 
kas turėtų jai vadovauti at
einančiuose parlamento rin
kimuose.

Anglijoj dabar visi esą 
įsitikinę, kad šių metų rude
nį turės įvykti naujo parla
mento rinkimai, ir Darbo 
Partija tikisi pravesti į par
lamentą pakankamai savo 
narių, kad galėtų paimti į 
savo rankas valstybės vairą. 
Taigi partijai reikalingas 
stiprus ir gabus vadas netik
tai rinkimų kampanijai ves
ti, bet ir premjero vietai už
imti, jeigu rinkimai butų 
laimėti.

Dabartiniu laiku darbie- 
čių vadas parlamente yra 
majoras elementas R. Att
lee. Jis yra gabus vyras, bet 
jo sveikata silpna. Šiomis 
dienomis jam buvo padaly
ta operacija, ir nors jis jau 
pradėjo po jos taisytis, ta
čiau nebusiąs da pakanka
mai sveikas, kad rudenį ga
lėtų vesti rinkimų kovą.

6 Darbo Partijai reikia 
labai veiklaus ir energingo 
vado. Taigi dėl to jos narių 
tarpe dabar ir prasidėjo dis
kusijos, kas tokiai vadovy
bei geriausia tiktų. Tose dis
kusijose esą minimi du as
menys. Vienas jų esąs Her
bert Morrison, buvęs trans
porto ministeris paskutinėj 
darbiečių vyriausybėj, o da
bar Londono kauntės tary
bos vadas. Jis yra stiprus 
vyras ir plačiai žinomas 
kaiji sumanus administrato
rius. Nežiūrint kad jis pri- 
klauso dešiniajam darbie
čių sparnui, jis yra rimtas ir 
plačių pažiūrų veikėjas. Tik 
viena jo bėda, kad jis yra 
nedidelio ūgio ir nelabai im
ponuojančios išvaizdos, nes 
viena akimi aklas.

Karulius A į važiavo 
ir Išvažiavo, Bet...
Pereitą savaitę į Jungti

nes Valstijas buvo atvykęs 
Anglijos karalius su kara
liene. Šitam vizitui buvo pa
švęsta visa šios šalies spau
da. Per kelias dienas kito
kių žinių laikraščiuose be
veik nebuvo, kaip tik Ang
lijos Jurgis ir Elzbieta. Iš 
šalies žiūrint, čia nieko ypa
tingo. Karalius atvažiavo, 
paviešėjo pas prezidentą 
Rooseveltą, aplankė New 
Yorko parodą, ir vėl išva
žiavo. Bet sukeltas entuziaz
mas pasiliko. Ir jeigu Ang
lijai dabar tektų kariauti, 
tai jai butų daug lengviau 
gauti Amerikos pagalbą. 
Da nelabai senai Kanados 
premjeras pasakė, kad nie
kados nesiųs savo armijos 
per jūres ginti Anglijos. Da
bar gi, kai jis taip maloniai 
su Anglijos karaliumi pasi
kalbėjo, jis to pasakyti jau 
nebegalės. Taigi šita Angli
jos karaliaus kelionė, nors 
paviršium labai nekalta ir 
betikslė, ištikrujų turėjo la
bai svarbų uždavinį—pa
lenkti Kanadą ir Jungtines 
Valstijas Anglijos pusėn.

Dideli Sumišimai 
Sirijoje.

Tarp Sirijos gyventojų 
prasidėjo kruvini mūšiai. 
Mat, dalis sirijonų, savo 
tautininkų vadovaujama, 
nori nusikratyti Prancūzi
jos globos ir įsteigti “nepri
klausomą Sirijos valstybę.” 
Bet kita sirijonų grupė, ku
riai vadovauja tūlas Merše- 
das, tokiai nepriklausomy
bei priešinga, nes tokia ne
priklausomybė ištikrujVj bu
sianti patarnavimas Musso- 
liniui. Kova tarp šitų dviejų 
grupių pasidarė tokia at
kakli, kad susirėmimuose 
nuo 1 birželio užmušta jau 
per 200 žmonių ir sudegin
ta ,14 kaimų.

Antras numatomas į Dar-| 
bo Partijos vadus yra Ar
thur Greenwood, parlamen
to narys. Jo tipas jau kitoks. 
Aukšto ūgio, gražios išvaiz
dos, apyžiliais plaukais, 
miklaus liežuvio ir greitos 
minties. Jis yra žinomas 
kaip ekonomistas ir pasku
tinėj darbiečių vyriausybėj 
ėjo sveikatos ministerio pa
reigas. Bet jis turi partijoj 
daug oponentų, kurie kalti
na jį esant perdaug linksmo 
budo. Partijai vadovauti rei
kalingas esąs tvirtesnės

VENGRIJA LINKSTA 
PRIE NACIŲ.

Vokietijos vidaus reikalų 
ministeris Frick buvo nuvy- 

! kęs Vengrijon ir tarėsi tenai 
5 dienas su valdžios viršų* 
nėmis. Dabar jis jau sugry- 

[žo Berlynan ir, sako, parsi
vežė pasirašytą sutartį, ku
ria Vengrijos valdžia pasi
žada derinti savo vidaus ir 
užsienio politiką prie Vo
kietijos nacių politikos, ypa
tingai kovoje prieš Komin- 
terną.

nuotaikos vyras.
Kuris judviejų bus pasi

rinktas, kol kas esą dar sun
ku numatyti.
ŽMONĖS NELANKO NEW 

YORKO PARODOS.
New Yorko parodos ve

dėjai susirūpinę, kad mažai 
žmonių ją lanko. Jie buvo 
pakvietę į parodą ir Angli
jos karalių su karaliene, 
manydami, kad tas sutrauks

SENATORIAUS BORAH 
SUMANYMAS NUPUOLĖ.

Senatorius Borah norėjo, 
kad Jungtinių Valstijų Kon
gresas iškeltų Anglijos sko
lų klausimą, kuomet Angli
jos karalius lankysis Wash
ingtone. Anglija skolinga 
Amerikai apie $12,000,000 
ir Borah'norėjo padiskusuo- 
ti, kokiu budu Amerika ga
lėtų tą sumą iškolektuoti.
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dideles minias, bet nesu
traukė. Į parodos surengi
mą yra įdėta apie $200,- 
000,000, todėl yra kuo rū
pintis.

Tačiau jo sumanymas ne
praėjo. Kongreso didžiuma 
nenorėjo tokios “demon
stracijos” prieš Anglijos ka
ralių daryti.

Rusai Nori Suardyt 
Anglijos Bloką?
“New York Times” pra

nešimu, Europoje pradeda 
stiprėti nuomonė, kad iš 
Anglijos pastangų sudaryti 
.aikingujų valstybių bloką, 
traukiant ir Sovietų Rusiją, 
niekti neišeisią, nes rusai 
lenūrį į tą bloką dėtis. Jie 
tyčia statą tokius reikalavi
mus, kurių Anglijti negalin
ti patenkinti. Pavyzdžiui, 
jie reikalauja garantuoti ap
saugą Suomijai, Estijai ir 
Latvijai, kuomet šios vals
tybėlės tokios apsaugos vi
sai nenori, bet nori but visai 
neitralės. Bet Sovietai to ne
paiso. Jie sako, kad jiems 
gali but reikalo tas šalis už
imti nesiklausus jų sutiki
mo, ir Anglija turinti ga
rantuoti, kad šitokiam So
vietų žygiui ji pritars. Ang
lijos lordai sutiko atiduoti 
Hitleriui Čekoslovakiją, bet 
jie nekuomet nesutiksią, 
kad Sovietų Rusija užimtų 
Pabaltijos valstybėlės. Kai 
Anglija galų gale nutrauk
sianti derybas su rusais, ru
sai turėsią laisvas rankas 
susitarti su Vokietija prieš 
Angliją. Rusų ir vokiečių 
karo sąjunga esanti visai 
natūralūs ir logiškas daly
kas, nes esant tokiai sąjun
gai, Sovietų niekas neuž
puls; o jeigu jie prisidėtų 
prie Anglijos bloko, tai ta
da užpuolimas ant jų butų 
beveik užtikrintas. Taigi ru
sams geriau esą dėtis su vo
kiečiais ir dėl to jie nori 
Anglijos bloką suardyti.

CIO Laužo ADF Au
tomobilių Streiką.
“Keleivy” buvo rašyta, 

kad automobilių darbinin
kų unija skilo. Homero Mar
tino vadovaujamoji frakci
ja atsimetė nuo CIO ir pri
sidėjo prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Dabar home- 
riečiai paskelbė kai kuriose 
automobilių dirbt uv ė s e 
streiką, o CIO šalininkai tą 
streiką laužo. Saginaw mie
stely, Michigano valstijoj, šį 
panedėlį dėl to įvyko kruvi
nas susirėmimas prie Buick 
dirbtuvės. Kai CIO šalinin
kai ėjo dirbti, tai ADF pi- 
kietai puolė juos mušti. Įsi
maišė policija ir pavartojo 
lazdas. To pasekmėje 12 
žmonių buvo sužeista ir 6 
areštuoti. Nukentėjo dau
giausia “federeišiai,” tai y- 
ra, Martino frakcija. Išro
do, kad jos streikas bus pra
laimėtas. Ar ne tragedija, 
kad dėl vadų užsispyrimo 
darbininkai turi kovoti tarp 
savęs!

Teisėjai Tunka iš 
Kyšių.

Per 11 mėnesių teisėjas 
Manton “padarė” 

$1,500,000.
Paskutiniais laikais paaiš

kėjo jau keliatas aukštų tei
sėjų, kurie bylas išspręsda
vo visuomet tų naudai, ku
rie duodavo didesnį kyšį. 
Vėliausis tokių skandalų 
buvo iškeltas New Yorke, 
kur buvo sugautas “teisin
gumą pardavinėjant” fede
ralinės apygardos apeliaci
nių rūmų vyriausis teisėjas 
Martin J. Manton'. Prisaikin- 
tujų suolas jau pripažino jį 
kdltu. Jisai yra sprendęs 
apie 3,000 bylų, kuriose bu
vo įvelta milionai dolerių 
pinigų ir keli šimtai bylinė- 
tojų. Žmonės, kurių nedau- 
dai tos bylos buvo išspręstos, 
dabar reikalauja peržiūrėti 
jas iš naujo.

Kiek teisėjas gali gaut 
kyšių, galima suprasti iš tei
sėjo Mantono prisipažini
mų. Nors jisai neprisipažino 
ėmęs kyšius, tačiau turėjo 
prisipažinti, kad vienu laiku 
jisai turėjęs apie $700,000 
skolų, gi už 11 mėnesių jis 
turėjęs jau pusantro milio- 
no dolerių pinigų. Algos, 
kaip teisėjas, jisai gaudavo 
$10,000 per metus. Aišku, 
kad iš algos jis tos sumos 
negalėjo sudėti. Gaunant po 
$10,000 per metus, reikėtų 
tarnauti 150 metų, kad gau
ti pusantro miliono, o jis pa
darė šitą krūvą pinigų per 
11 mėnesių. Taigi pelningas 
teisėjų “džiabas.”

ROOSEVELTAS KANDI
DATUOSIĄS TREČIA 

SYKI.
Demokratų komiteto pro

pagandos direktorius Char
les Michelson pareiškė Wa
shingtone, jo|g daugybė 
žmonių pageidauja, kad 
Rooseveltas pasiliktų da 
trečiai prezidento tarnybai. 
Ir jis pridūrė, kad jeigu 
1940 metais Rooseveltas ne
norėtų kandidatuoti, tai de
mokratai turėsią statyti tokį 
kandidatą, kurį Roosevel
tas užgirs. Kitaip rinkimai 
butų pralaimėti. Iš šitų pa
reiškimų Washingtone' da
bar daromos išvados, kad 
Rooseveltas ruošiasi kandi
datuoti trečiu kartu.

PER METUS PENNSYL- 
VANIJOJ NUTEISTA KA

LĖJIMAN 105,520 
ŽMONIŲ.

Šiomis dienomis Pennsyl- 
vanijoj buvo paskelbta pil
na teismų statistika už 1938 
metus. Pasirodo, kad per 
tuos metus tenai buvo nutei
sta kalėjiman iš viso 105,- 
520 žmonių, kurių užlaiky
mas mokesčių mokėtojams 
atsiėjo apie $6,000,000. Bet 
bausmės daugumoje buvo 
trumpos, ir kai vieni buvo 
kemšami kalėjiman, tai kiti 
buvo jau paleidžiami, todėl 
nežiūrint tokio didelio nu
teistųjų skaičiaus, šių metų 
pradžioje Pennsylvanijos 
kalėjimuose iš viso buvo tik 
7,602 kaliniai, iš kurių 445 

'buvo moterys. Jeigu atsi- 
j minsimo, kad Pennsylvani- 
ja turi apie 10,180,000 gy
ventojų, tai kalinių skaičius 
nėra didelis. _
SOVIETAI ĮSTEIGĖ ORO 

SUSISIEKIMĄ SU AŠ- 
CHABADU.

Iš Maskvos pranešama, 
kad šiomis dienomis tarp 
Maskvos ir Ašchabado tapo 
atidaryta oro orlaivių linija. 
Lėkdami iš Maskvos orlai
viai nutups Stalingrade ir 
Baku mieste, o iš čia lėks 
per Kaspijos jurą tiesiai į 
Ašchabadą. Ši kelionė turės 
1,800 mylių. Ašchabadas 
guli už Kaspijos juros, So
vietų Turkestane, Persijos 
pasieny.

ŽUVO 10,000 JAPONŲ.
Vienas kiniečių armijos 

viršininkas sako, kad per 
gegužės mėnesį vien tik 
Šansi provincijos kalnuose 
buvo užmušta nemažiau 
kaip 10,000 japonų karei
vių.

LEWIS PRADEDA 
CIO VAJŲ.

Užbaigęs kovą su kasyk
lų baronais, John L. Lewis 
sugryžo į savo ofisą Wash
ingtone ir pareiškė, kad da
bar jis pradėsiąs didelį CIO 
vajų tose vietose, kur dau
giausia yra įsigalėjusi Ame
rikos Darbo Federacija, y- 
patingai statybos pramonėj. 
Kad išdirbti tam vajui gerą 
planą, 13 birželio tapo su
šaukta CIO pildomos tary
bos konferencija Washing
tone. Šitas vajus prieš ADF 
nutarta kelti iš dalies dėl to, 
kad Darbo Departamentas 
nusiuntė Ženevon į tarptau
tinę darbo konferenciją A- 
merikos darbo delegaciją 
beveik išimtinai iš federei- 
šių, neįtraukdamas nei vie
no atstovo iš CIO.

Busiąs Panaikintas 
Amerikos ‘Sacha

linas?
Carų Rusija įremdavo sa

vo prasikaltėlius į Sachali
no salą, iš kurios retai kam 
tekdavo sugrįžti. Todėl Sa
chalino vardas Rusijoj 
reikšdavo baisų vargą ir 
mirtį. Panašų “Sachaliną” 
turi ir Jungtinės Valstijos— 
tai Alcatrazo sala Pacifiko 
vandenyne, ties San Fran
ciscos miestu. Sąlygos tenai 
esančios tokios baisios, kad 
kaliniai arba nusižudo, arba 
'išeina iš proto. Pagarsėjęs 
Chicagos gengsterių vadais 
Al Capone, kuris buvo iš
siųstas į Alcatrazą, taipgi 
esąs jau išėjęs iš galvos. To
dėl dabartinis Justicijos De
partamento galva, Frank 
Murphy, pats buvo nuvykęs 
tos salos kalėjimo pažiūrėti, 
ir sugryžęs pasakė, kad tai 
esanti “baisi vieta” (place 
of horror). Ir jis pridūrė, 
kad tas pragaras turįs but 
panaikintas, o kaliniai iš te
nai busią perkelti į naują 
federalinį kalėjimą.

Frank Murphy turi jaut
rią širdį. Būdamas Michiga
no valstijos gubernatorium 
jisai atsisakė šaudyt strei
kuojančius automobilių dar
bininkus. Kapitalistų, spau
da užtai jį biauriai tuomet 
šmeižė, net “šalies išdavi
ku” vadino. Dabar jis paro
dė savo žmonišką širdį ir 
kaliniams.

ITALIJAI SUNKUS 
LAIKAI.

Italijos fašistų valdžia at
virai prisipažino, kad Etio
pijos, Ispanijos karai jai la
bai daug kainavo ir todėl 
neprivalo murmėti, kad val
džia apkrovė juos dideliais 
mokesčiais. Finansų minis
teris pasakė fašistų senatui, 
kad pereitais metais, kurie 
baigiasi šį birželio mėnesį, 
valdžia turėjusi 12,759,- 
O0O,OOO lirų daugiau išlai
dų, negu pajamų.

3C0 ŽMONIŲ NORI SKRI
STI EUROPON.

Pan-American Airways 
28 birželio išleidžia pirmu
tinį savo skraidomąjį laivą 
Europon, pradėdama tuo 
budu nuolatinį susisiekimą 
milžiniškais 40 tonų lėktu
vais. Kelionė kainuoja 
$375. Pirmutiniam skridi
mui buvo paduota daugiau 
kaip 300 aplikacijų.

Ispanijoj Buvo 100,000 Italų 
Kareivių ir 70,000 Pasilieka
POPIEŽIUS SVEIKINA 
GRĮŽTANČIUS ŽMOG

ŽUDŽIUS.
Sako, jrteigdami Ispanijoj 
fašizmą, “jus išgelbėjot ti

kėjimą ir civilizaciją.” 
Pakol Ispanijoj siautė vi

daus karas, Italijos fašistų 
valdžia melavo pasauliui, 
kad ji nėra nusiuntusi tenai 
nei vieno savo armijos ka
reivio. Ji bažijosi, kad tie 
italai, kurie kariavo gen. 
Franko armijoj, buvę “sa
vanoriai,” ir kad jų buvę 
tenai nedaugiau, kaip 10,- 
000. Ir buvo tokių žioplių, 
kurie tam melui tikėjo. Vie
nas tokių vėplų buvo Ang- 
liios Chamberlainas.

Dabar, kai karas pasibaigė, 
ątėjo laikas suvesti sąskai
tas. Atėjo laikas parodyti, Į 
kiek gen. Frankas skolin
gas Italijos fašistams. Ir to
dėl Mussolinis jau nesislėp
damas pasakė, kad ne gen. 
Frankas sugriovė Ispanijos 
miestus, bet italų armija, 
aviacija ir laivynas.

Da aiškesnę sąskaitą pa
skelbė italų armijos orga
nas “Forze Almate.-’ štai 
to laikraščio žodžiai:

“Kad butų aišku, kiek 
musų laivynas turėjo atlikti 
darbo nuo 1936 metų gruo
džio iki 1937 metų balan
džio, kuomet buvo daugiau
sia įtempto veikimo laiko
tarpis, užtenka pažymėti, 
kad per tuos 4 mėnesius bu
vo transportuota Ispanijon 
apie 100,000 kareivių armi
ja, 4,370 trokų, 40,000 tonų 
medžiagos ir 750 armotų. I 
tą darbą buvo pakinkyta 52 
laivai, kurie padarė 152 ke
liones ir kuriu apsaugai rei
kėjo pavartoti 30 karo lai
vų, kurie padarė 134 kelio
nes.-’

Tai tik 4 mėnesių talka. 
O juk ji tęsėsi per du metu 
su viršum. .Taigi reikia ma
nyti, kad ištikrujų Ispanijoj 
buvo daug daugiau Italijos 
kareivių ir ginklų, negu čia 
nurodyta.

Pereitą sąvaitę Romoj 
buvo paskelbta, kad Italija 
buvo nusiuntus Ispanijon 
6,011 lakūnų miestams 
griauti. Jie numetę iš viso 
130 tonų spogstančios me
džiagos ir išleidę daugiau 
kaip 1,000,000 šūvių iš kul- 
kasvaidžių. Iš viso jie atlikę 
5,318 bombardavimų, per 
kuriuos buvo sugriauta tūks
tančiai namų, neskaitant su
naikintų gyvybių; be to, Ita
lijos orlaiviai sugadinę arba 
nuskandinę 224 jūrių lai
vus, kurie vežė Ispanijos 
respublikos gynėjams mais
tą, vaistus ar kitokią pagal
bą. Per visas tas kovas italų 
lakūnai Ispanij.oj nušovę 
žemėn 903 “priešo” orlai
vius, o patys netekę tik 86 
lėktuvų.

Dabar dalis italų jau iš
traukta iš Ispanijos. Bet a-

kad po visą Ispaniją dabar 
pristeigta koncentracijos 
stovyklų, kuriose esą laiko
ma visa buvusi lojalistų ar
mija, iš viso apie 500,000 
žmonių. Stovyklos aptver
tos spigliuotomis vielomis 
ir jas daboja kulkasvai- 
džiais ginkluoti italai.

Po visą Ispaniją veikia 
fašistų karo teismai, kurie 
posėdžiauja dieną ir naktį 
ir kurie kiekvienu posėdžiu 
pasmerkia sušaudyt po kelis 
šimtus belaisvių. Nuteisti 
tuojaus ii- šaudomi, jokių 
apeliacijų nėra.

Viena Associated Press 
telegrama iš Madrido sako: 
“Madrido policija kasdien 
suima po 20 ir iki 100 žmo
nių. Tokie nat areštai eina 
Murcijoj,- Barcelonoj, Ali- 
cantėj, Almerijoj, Geronoj 
ir kituose Ispanijon miestuo
se, kuriuos dabar užėmė na
cionalistai. Nors karo teis
mai veikia dieną ir naktį, ir 
nors nuteistieji tuojaus su
šaudomi, belaisvių skaičius 
koncentracijos stovyklosA 
nemažėja, nes sušaudytujų 
vieton privežama vis naujai 
suimtųjų. Nacionalistų ap
skaičiavimu, karo teismai 
turės veikti da kokią 12 mė
nesių, iki užbaigs savo dar
bą.”

Nuteistus respublikos gy
nėjus paprastai šaudo italai 
fašistai.

Ir kai tie kruvini žmogžu
džiai parvažiuoja Italijon, 
roniežius juos sveikina ir 
dėkoja, kad “išgelbėjo Is
panijoj tikėjimą ir civiliza
ciją.”

Štai ką sako Associated 
Press 11 birželio telegrama 
iš Vatikano miesto: “Popie
žius Pijus XII šiandien as
meniškai dėkojo sugryžu- 
siems iš Ispanijos karei
viams, kad ‘apgynė tikėji
mą ir civilizaciją.’ Jis paro
dė jiems ypatingos malonės, 
nes eidamas per jų tarną 
laikė atkišęs ranką, kad jie 
galėtų ją pabučiuoti. O atsi
sėdęs savo sostan jis prabilo 
į juos: ‘Sveiki, vadai, kari
ninkai ir kareiviai iš katali
kiškos Ispanijos! Sveiki, 
mylimiausi mano sūnus, ku
rie atnešat savo tėvo šir
džiai didžiausį suraminima, 
nes jus apgynėt tikėjimą ir 
civilizaciją’.”

Ar galima įsivaizdouti ką 
nors begėdiškesnio ir šlykš- 
tesnio!

BAŽNYČIOJ DŪRĖ PEI
LIU MOKYTOJĄ.

Whitinsvilles miestely, 
Massachusetts valstijoj, Ro
mos katalikų bažnyčioj pe
reitą sąvaite buvo peiliu su
badyta Miss Mary Roche, 
43 metų amžiaus mokytoja, 
kuri atsiklaupus meldėsi. Ją 
smeigė dideliu mėsininko 
peiliu 14 metu amžiaus vai
kas. Kilus bažnyčioje triuk-

pie 70,000 jų tenai dar pasi- šmui, jaunas piktadarys pa
lieka ir turbut nebus atšauk- bėgo, bet vėliau policija jį 
ti, kad Ispanijos žmonės ne- sugavo. Už ką jis tą moky- 
pakartų savo tėvynės išda- toją dūrė, žinios nepasako, 
viko Franko. ---------------

Pereitą sąvaitę sugryžęs Ascutney avalinės kom- 
iš Ispanijos amerikiečių panija Bostone nubausta 
ųuakerių atstovas, Alfred $7,000 užtai kad nemokėjo 
Cope, kuris rūpinosi tenai darbininkams po 25c. į va- 
našlaičių globa, praneša, .landą.
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Garsieji Batas Fabrikai

L APŽVALGA J
Smitho bilius (HR 228): 
uždrausti nepiliečiams prak
tikuoti optometrijos (aki
nių pritaikymo) profesiją.

Tennessee kongresmano 
Tayloro bilius (HR 280): 
deportuoti nepiliečius, kurie 
pasirodys “nusistatę prieš 
visuomenes labą.”

Georgijos kongresmano 
Pace’o bilius (HR 999): UŽ- 

krimlnalinį i darytj Amerikos duris vi- 
Massachu- sie,ns ateiviams; deportuoti 

visus nepiliečius.
New Yorko kongresmano 

Dickestein’o bilius (HR 
1650): neduoti pilietybės 
popierų tpkiems ateiviams. 

’ i “tiki į” kitokią val
džios formą, arba kurie pri
klauso prie tokiu organiza- 

“kriminalinio sindikalizmo” > kurios stoja uz kito- 
jstatymu pasiremdami reak- kias valdžios formas, 
cininkai gali kiekvieną štrei- 1 Texas kongresmano Dies’o 
ką išaiškinti kaip “sąmoks- bilius (HR 4905): depor- 
la sugriauti šios šalies tvar- tuoti visus riepiliečius “ko
ką.” O už šitokį prasikalti- munistus” ir “fašistus.” Šito 
mą Walterio bilius (HR biliaus definicijoj “komum- 
6075) siūlo sunkių bausmių, stas” yra kiekvienas, kas tik 
pradedant kalėjimu ir bai- nesutinka su Dies o pažiuro- 
giant deportavimu. mis-. Bet “fašistų ’ jis mato

Paskui yra visa eilė sena- daba* ^naSi ■’°- bd’u.s
toriaus Reynolds’o bilių, šie-1 (HR 4907) reikalauja yal- 
kiančių paversti Ameriką dzi0.s kontrolės vidujinei or- 
kalėjimais ir koncentracijos 1 ganizacijų tvarkai T recias 
kempėmis ateiviams. Sena-! jo.bilius (HR 4907)drau- 
torius Reynolds yra aršiau- dz?a ramdyti nepiliečius 
sis reakcininkas, šovinistas P1’1® valdžios darbų.
ir ateivių priešas. Jis reika-; J^w ^j'^° lt^ud 
lauja, kad visi ateiviai butų ” 
registruojami, kad visų bu
tų daromos pirštų nuospau
dos ir kad imigracija butų 
visiškai uždaryta.

Senato komisija imigra
cijos reikalams , dabar pa
skyrė pakomisiją kad ap- . , i , j • , ~svarstytu kongre s m a no butasv Slt* blh? Jau pr1’ aiS^’rbac! J^dvlem Paskir- 
Dempsey’o bilių, kuri atsto-Leme> dabar senatas svars’ a 83’5/4 Kvota yra nereika- 

.-____ n . . ■ Itvs. dingą, tuo tarpu kai kitų sa
lių piliečiams kvotų toli 
gražu neužtenka.

Šitą neteisingumą dabar 
labai skaudžiai atjautė žy
dai, kurie tūkstančiais yra 
'tremiami iš Vokietijos, Aus-

ATEIVIAMS GRĘSIA 
SUNKIOS REPRESIJOS.

Į Kongresą yra įnešta ke
liolika labai biaurių bilių 
prieš ateivius, ir reakcinin
kai daro didžiausių pastan
gų, kad tie biliai butų pra
vesti pirma negu užsidarys 
Kongreso sesija.

Žemesnysis Kongreso bu
tas jau užgyrė federalinį į- 
statymą prieš “..................

, sindikalizmą.”
setts valstijos kongresmanas 
McCormack tuojaus pasiūlė 
pridėti šitą įstatymą prie i 
Walterio biliaus apie špio
nažą. Jeigu tas bilius praeis, L - . 
tai kilpa bus užnerta netik- 
tai ateiviams, bet ir visoms 
darbininkų unijoms, nes

Čia matosi garsieji Batos fabrikai Zlino mieste, čekų kraš
te. Bata samdo 40,000 žmonių ir pagamina 200,000 porų 
avalines per dieną. Kuomet Čekoslovakija buvo nepriklau
soma respublika, jo gamymos čįeverylcai buvo siunčiami 
į visas pasaulio šalis. Net ir Amerikoje moteriški čevery- 
kai buvo įvežami daugiausia iš Čekoslovakijos. Dabar, 
kai Čekoslovakijos pramonę pasiėmė i savo rankas naciš
koji Vokietija, Batos čeverykų Amerika jau nebeįsileidžia 
iš Qekoslovakijos.

| Todėl man rodos, kad auko- 
' darni ginklų fondui ir šelp
dami tą valdžią kitokiais 
budais komunistai ir kiti 
pažangieji žmonės daro di
delę klaidą. Tais ginklais 
Smetona galės tik musu pa
čių brolius šaudyt, jeigu jie 
norės jo nusikratyti. Šiaip 
gi Lietuvai ginklai n.reika-1 
lingi, nes kariauti su kitom 
valstybėm Liethva negali. 
Čekoslovakija buvo penkis 
kartus didesnė ir turėjo la
bai gerų ginklų ir beveik

' milioninę armiją, o bet gi 
Hitleris ją paėmė su visais , 
ginklais ir auksu.

Lietuva irgi atidavė Vil
nių ir Klaipėdą be jokio pa-! 
sipriešinimo. Taip atsitiktų 
ir su Kaunu, jeigu kuris nors [ 
kaimynų norėtų jį pasiimti.

Taigi man rodos, kad pir-j 
ma mes turėtume Ameriko
je šaltai pagalvoti, ar išmin
tinga pirkti ginklus ir»kito- 
kiais budais šelpti dabarti
nę , Lietuvos valdžią, kuri 
nėra Lietuvos piliečių iš
rinkta, bet paėmusi valsty
bės vairą diktatorišku bu- 
du? ALK Delegatas.

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO — CH. PUŠYNAS.

liams bei tremtiniams. go ir kodėl jie negali sugrįž- 
Pasiremdama Darbo De-.ti tenai atgal?

i • j * 1 * ' ■* • I \ T ’ 1partamento statistikomis, ši 
brošiūra parodo, kad dabar
tiniu laiku per metus į Jung
tines Valstijas gali įvažiuoti 
tik 153,774 ateiviai, jeigu 
bus išsemtos visoms šalims 
nustatytos kvotos. Bet dau
giau kaip pusė šito skai
čiaus, būtent 83,574, yra 
skiriama vienai tik Airijai 
su Anglija, taip kad visoms 
kitoms šalims lieka tiktai 
70,200.

Iš Airijos ir Anglijos per 
pereitus 1938 metus įvažia- 
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turi but deportuotas. Atsto- viso tik 4,551 asmuo, taigi

Ino/ Reynoldso Dilius (HR 
4860): deportuoti visus ne- 
piliečius, kurie stoja už “bet 
kokią valdžios permainą.”

'Nevalia net legaliais budais 
valdžios keisti. Vien tik už
tokią nuomonę nepilietis vo j Jungtines Valstijas iš j

vų butas jau priėmė. Tai bi- j , 
liūs prieš “kriminalinį sin- 
dikalizmą.” Jis taikomas 
pirmoj eilėj prieš darbinin
kų unijas, bet jis lygiai pa
vojingas ir tokioms frater- 
nalėms organizacijoms, 
kaip musų SLA, nes sako, 
kad jeigu organizacija pa
sisakys kokiu nors politiniu 
klausimu, kuris paliečia val
džią, tai visi tokios organi
zacijos nariai, kurie tik nėra 
piliečiai, gali but areštuoja
mi ir baudžiami už “krimi
nalinį sindikalizmą.” Jie 
gali but baudžiami visų pir-, 
ma kalėjimu, o paskui de
portuojami.

Todėl, šituo reikalu susi-

Louisianos kongresmano 
Brooks’o bilius (HR 5481): 

) deportuoti visus ateivius, 
kurie per 30 dienų po įva
žiavimo į šią šalį neišsiims 
pirmų pilietybės popierų. j

Alabamos kongresmano trijos ir kitų fašistiškų kraš- 
Hobbs’o bilius (HR 5643): tų. Amerikon jie negali įva- 
internuoti koncentracijos žiuoti, nes tų kraštų kvotos 
stovyklose visus nepiliečius j jau uždarytos, tuo tarpu ai- 
kriminalistus, anarchistus ir riams ir anglams siūloma 
jiems panašius gaivalus, ku- beveik 20 kartų didesnė 
rių neįsileidžia jų pačių vai- kvota negu reikia, 
džios. Atstovų butas šitą 
hitlerišką bilių jau priėmė, 
bet senatas da nesvarstė.

North Carolinos senato- ( 
riaus Reynolds’o bilius (S 
1980): deportuoti visus ne- 

rdpino ir SLA prezidentas piliečius, kuiie tiki ( kitokią b Vokietija delegacijos 
- ’■-=------- ■ valdžios formą negu Jung- ^„inkas Norkaitis su-

riniii’Volcniii • ramcri 1 „u q gryzęs is Berlyno pranese, 
u*i , ] kad Klaipėdos krašte pasi-

stengiasi apsaugoti atl?®tas . saujamas ginklas. ijkUsiems lietuviams nebu- 
Amerikos garbę ir vardą Tai ^abai pavojingas jstaty- . jokios skriaudos.
nuo tokių barbariškų repre- ,1?as> . nes Provokatorius gtai Eltos atpasakotas di-

adv. Bagočius. Jis jau susi-. . . XTi • “• ,
žinojo su pažangiomis ame- ^,innv Xa^s^JŲ: depoi
rikiečių organizacijomis, Tūpti visus, pas kuriuos L 
kurios s

Vienu žodžiu, 
mums žinoti, kiek 
sišaukimuose yra 
kiek propagandos 
sravimo tikslais?

norėtųsi 
tuose at- 
tiesos ir 
pasipini-

APIE NAUJĄ LIETUVOS 
VALDŽIĄ.

L. Pruseika “Vilny” rašo: 
“Naujajai Lietuvos valdžiai 

jau baigiasi pirmieji medaus 
menesiai.

“O amnestijos kaip nėra, 
taip nėra. Nėra net civilinės 
metrikacijos. Nėra laisvų uni
jų-

“Ar liaudininkai ir vėl nepa
darys tą fatališką klaidą, ku
rią jie padarė 1926 metuose? 
Ar krikščionys ir vėl nepradės 
pataikauti smetonininkams ? 
Smetonininkai kokie buvo to
kiais tebėra.’’

Pastaba vietoje. Iš naujos 
valdžios iki šiol da nesima
to jokios naudos Lietuvos 
žmonėms.

DIDELI SOCIALISTU LAI
MĖJIMAI LENKIJOJ.
Šiomis dienomis Lenkijoj 

buvo miestų seimelių rinki
mai, kuriuose didelių laimė
jimų gavo socialistai, o tau
tininkų valdžios pozicijos 
labai nukentėjo. Sosnovi- 
cuose ji pralaimėjo 16 man
datų iš 30. Lenkų socialistai 
padidino savo mandatų 
skaičių nuo 9 iki 25. Žydai, 
kurie buvo sudarę specialius 
sąrašus, savo pozicijas išlai
kė. Bendzine vyriausybinė 
stovykla pralaimėjo aštuo
nis mandatus, socialistai lai
mėjo 17 (turėjo 9), o žydų 
sąrašas išlaikė savo pozici
jas su 15 mandatų. Dombro- 
voje vyriausybinė stovykla 
išlaikė tik šešis mandatus iš 
21, socialistai laimėjo 24 
(turėjo dešimt), o žydai lai
mėjo du mandatus. Čęlady- 
je vyriausybinė stovykla iš 
21 mandato išlaikė tik aš
tuonis, o socialistai laimėjo 
15 (turėjo dešimt).

Pora sąvaičiu atgal atro- niminiai interesai visuomet 
dė, kad Sovietų Rusija jau diktuoja valstybių politiką, 
užsikabins ant Anglijos ir Taigi, einant šita logika, vo- 
Francuzijos taikos slieko, kiečiai dabar turėtų nulem- 
Bet ne. Tiesa, rusai kalbėjo ti Sovietų politiką Anglijos 
labai prielankiai apie kari-1 ir Francuzijos atžvilgiu, 
nę sąjungą su anglais ir Bet taip neatrodo. Anglų ir 
franeuzais. Bet kaip anglų 
tekstas tai sąjungai pasiekė 
Kremlių, tai Sovietų Rusi
jos vadai įžiūrėjo, kad ang
lų taikos planas turi daug 
“skylių.” Tekste garantuo
jama Lenkijai ir Rurųunijai 
pagelba prieš užpuolimą, 
bet Estijai, Finijai, Latvijai 
ir Lietuvai tokių garantijų 
neduodama. Dėl to rusai ir 
atmetė Anglijos taikos pla
ną.

Iš paviršiaus atrodo, kad 
Sovietai nori Pabaltijo vals
tybėles netik apginti nuo 
užpuolikų, bet nori ir jų ne- 
prigulmybes išlaikyti čiely-i 
bėję. Tačiau atydžiau pa
studijavus Molotovo kalbą 
pasirodo,kad Sovietai siekia 
kitokio tikslo. Jie nori, kad 
Francuzija ir Anglija pripa
žintų jiems protektorato 
(globėjo) teisę ant Pabalti
jo valstybėlių. Tokias pro
tektorato pareigas šiandien 
eina Japonija ,ant Mandžiu- 
rijos, o Anglija ant Palesti
nos, Indijos, Australijos ir 
kitų kraštų. Francuzija taip 
pat turi protektorato teisė
mis daug pavergtų kraštų. 
Taigi galimas daiktas, kad 
Anglija su Francuzija su
tiks duoti Sovietų Rusijai 
tokį protektoratą ir ant Pa
baltos kraštų.

francuzų politikai kalba, 
kad kaip tik jie užbaigs ka
rinę sutarti su Sovietų Są
junga, tai tuojaus pasiūlys 
Hitleriui ir Mussoliniui vi
sokių koncesijų. Taigi išro
do, kad tos sutartys, tie pa
siūlymai ir k6ntra-pasiuly- 
mai yra tik manievrai vienų 
prieš kitus, kad laimėti sau 
daugiau liaudies pritarimo, 
jeigu kiltų ginkluotas susi
kirtimas. Kokios ištiktųjų 
yra sutartys daromos už 
scenos, tai toji taip gerbia
ma pilkoji liaudis nemato ir 
greitai nematys. Vienaip y- 
ra kalbama, bet kitaip da
roma.

KLAIPĖDOS LIETU
VIAMS NESĄ TAIP

• BLOGA.
Elta mums praneša, kad 

Lietuvos ekonominių dery-

Norkaitis su-

kad Klaipėdos krašte pasi-

kas tik kiekvienam gali įkišti revol
verį į kišenių arba į automo
bilį. Kaip aukščiau pasaky- 

g ta, senatorius Reynolds turi 
s i įnešęs į senatą iš viso net še

šis bilius prieš ateivius, ir 
visi jie biaurųs.

Visi piliečiai ir piliečių 
kliubai turėtų kuo greičiau
sia šaukti mitingus ir siųsti 
savo kongresmanams ir se
natoriams protesto rezoliu- 

Icijas prieš tuos bilius.
Protestai prieš kongres- 

;mano Dempsey’o bilių (HR 
4860) dabar reikia siųsti 
senatoriui Richardui B. Rus- 
sell’ui, Senate Immigration

sijų, ir daro viską, 
galima, kad toms, represi
joms užkirsti kelią.

Kaip sakėm, bilių prieš 
ateivius šioje Kongreso se
sijoje yra devynios galybės, 
bet pikčiausi iš jų yra North 
Carolines senatoriaus Rey
noldso šeši biliai, New Me
xico kongresmano Demp- 
sey’o bilius ir Massachu
setts kongresmano McCor- į 
mako amendmentas prie jo, 
nors ir visi kiti gana biau-1 
rus.

Paduosime čia kai kurių 
jų turinį.

{Ilinojaus kongresmano ,,
Arends’o bilius (HR 130) I Committee! pirmininkui nes 
reikalauja: registruoti visus tas bdius dabar jo lankose; 
nepiliečius ir apdėti ju biz-j^1 pi.° Kopijas paparti
nius bei profesijas dideliais I Ha senatoriui Lewisui 
mokesčiais; deportuoti vi
sus ateivius, kurie ėmė per 
metus pašalpą; areštuoti 
juos be varantų; registruoti 
visus nepiliečių vaikus.

Indianos kongresmano 
Ludlow bilius (HR 163) 
reikalauja: deportuoti visus 
nepiliečius, kurie stengiasi 
išgauti Jungtinių Valstijų 
pritarimą vienai ar kitai 
svetimai valstybei karo me
tu. 
u Virginijos . kongresmano

B. Schwallenbachui, kuris | 
prieš tą bilių kovoja.

Štai.Eltos atpasakotas di
rektoriaus Norkaičio prane
šimas:

“Klaipėdos krašte pasilikusį 
apdirbtą ir parduotą mišką 
bus galima laisvai išvežti, o 
neapdirbtą mišką bus galima 
parduoti ten, kur Lietuvos 
miškų savininkai ras patogiau, 
paimant tiesioginiai už jį iš 
užsienio valiuta.

“Jokių Lietuvos valdžios ir 
piliečių turto nusavinimų Klai
pėdos krašte negali būti. Lie
tuvos piliečiai ir bendrovės tu
ri teisę Vokietijoje valdyti ir 
parduoti turtą, tik Klaipėdos 
krašte už turtą pinigai negau 
narni į rankas, bet įrašomi į 
bendrą sąskaitą. Taip pat per 
tam tikrą sąskaitą tvarkomi 
ir Lietuvos piliečių indėliai 
Klaipėdos krašte ir visos kitos 
pretenzijos. Sutartyje dėl 
Klaipėdos uosto nustatytos 
laisvosios zonos ribos.”

Taip mus informuoja ofi-

Ar Verta Šaukt Kitą 
ALK Suvažiavimą?

Ir ar verta mums šelpti da
bartinę Lietuvos valdžią?
Gegužės 27 d. Detroite į- 

vyko Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriaus susirin
kimas, į kurį atsilankė ir 
drg. Jonikis, ALK Centro 
sekretorius iš Chicagos. Jis 
buvo pakėlęs klausimą apie 
šaukimą kito ALK suvažia
vimo šiais metais New Yor
ke. Pasirodo bet gi, kad iš 
to butų maža naudos, o iš
laidos butų didelės, net sun
ku butų jas ir padengti. Ži
noma, ALK Centro sekreto
rius gautų apmokėtą kelio
nę iš Chicagos į New Yorko 
Pasaulinę parodą, bet kokia 
butų iš to nauda visuome
nei?

Dr-gas Jonikis buvo pa
kėlęs ir kitą klausimą—ra
gino aukoti pinigų Klaipė
dos pabėgėliams ir siųsti į 
New Yorką, o jau iš tenai 
jos busiančios siunčiamos 
Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, kuris yra valdžios ran
kose. Reiškia, siūloma rem
ti Smetonos valdžią. O kaip 
bus su politiniais kaliniais, 
kurių keli tūkstančiai po ke- 
liatą metų pusta Lietuvos 
kalėjimuose? Apie juos drg. 
Jonikis nieko neprisiminė.

Man rodos, kad mums,'

PAGROBTAS KNYGOS 
LEIDĖJAS.

Kuomet Molotovas savo 
parlamente akėjo Anglijos 
pasiūlymą, kad jis nesąs 
nuoširdus, turįs daug sky
lių, tai ložose sėdėjo Vokie
tijos ir Italijos ambasado
riai ir plačiai įsižioję juokė
si. O kai po tokios Molotovo 
kritikos anglų planas buvo 
atmestas, tai Berlyno ir Ro
mos spauda vienu tonu suri
ko: “Anglijos liūtas atsi
klaupė prieš bolševikiškus 
daktarus, kad tie jį pagy
dytų.” Iš paviršiaus atrody
tų, kad fašistinių valstybių 
organai buvo patenkinti So
vietų Rusijos akcija. Bet tai 
tik laikinis džiaugsmas. Už 
Anglijos ir Francuzijos in
teresus Rusija kariavo jau 
ne sykį. Kariavo ir kitos 

j tautos. Istorija gali ir vėl 
'pasikartoti. Tiesa, šiahdien 
Rusija jau nebe tokia, kad 
mestųsi į karą už kieno rin
kas. Pereitam kare žuvo 
apie šeši milionai rusų. To 

: turėtų jau užtekti. Be to, pa
čiai Rusijai nereikia nei 
marketų, nei žaliosios me
džiagos — ji visko turi na- 

j mie. Savają šalį Sovietai ga
li apginti be Anglijos, ir 
Francuzijos pagalbos. Šian
dien ne rusams reikia ang
lų ir francuzų, bet anglams 
ir franeuzams reikia rusų 
pagalbos, kad galėtų atsi- 
Itiikyti prieš vokiečius ir ita-' 
lūs, kurie jeigu ne spėka, tai 
savo išdirbiniais muša ne 
tik Angliją ir Francuziją, 

i bet ir Ameriką. Vėliausioji

ĮDOMI IMIGRACIJOS
" * STATISTIKA.
American Friends Ser- cialė Lietuvos Telegramų 

vice komitetas prisiuntė Agentūra (Elta). Jeigu taip, 
mums išleistą savo brošiūrą tai mums, amerikiečiams, 
apie tai, kaip Amerikos imi- butų labai įdomu žinoti, ko- 
gracijos įstatymai laiko pla- dėl Lietuvos spaudoje taip 
čiai atidarytas duris airiams daug rašoma apie Klaipė- 
ir anglams, bet labai varžo dos pabėgėlių vargus ir ne- 
įvažiavimą Vokietijos ir ki- laimes? Kas tie pabėgėliai 
tų fašistiškų šalių pabėgę- per vieni, ko jie iš tenai bė-

čiai atidarytas duris airiams 
ir anglams, bet labai varžo

Sekant Amerikos Lietu
vių Susivienijime keliamus 
vaidus dėl jo Centro Pitts- 
burghan kėlimo, randi to
kių šiurkščių ir nekultūrin
gų “sargybos bokšto” išsi
šokimų, kad tiesiai negali
ma suprasti, kam tie žmo
nės, kurie kelia tautinėj or
ganizacijoj tokią suirutę, 
nešiojasi “tautininkų” var
dą. Nežiūrint kad SLA sei
mo yra nutarta perkelti Cen
trą į Pennsylvaniją, kaip 
įstatymas reikalauja, ir ne
žiūrint kad didelė SLA na
rių dauguma visuotiniu bal
savimu pasirinko savo Cen
trui vietą Pittsburgh mieste, 
tautininkai daro visokių in
trigų ir duoda valdžiai me
lagingų skundų prieš Cent
ro valdybą, kad tik sutruk
dyti Centro perkėlimą. Jie 
teisinasi, kad tas persikėli
mas daug Susivienijimui 
kainuosiąs. Bet visiems juk 
yra aišku, kad jiems rupi vi
sai kas kita, o ne lėšų tau
pymas. Ponas Vinikas su 
savo “sargybos bokštu” no- 
li pasilikti SLA vadovybėj. 
Dabar jo kompanija iš val
dybos išmušta. Bet jie tikisi 
savo pozicijas atsigauti, jei
gu SLA Centras bus New 
Yorke ar kur kitur netoli 
Rytų. O jeigu jis bus iškel
tas į Pittsburghą, kaip vi
suotinu balsavimu nariai y- 
ra nutarę, tai “bokštinin- 
kai” bus dingę. Todėl jie ir 
nerias iš kailio, kad užkirtus 
Centrui kelią į Pittsbur
ghą. Rodos, fraternalėj or
ganizacijoj reikėtų šitokias 
politikos vengti. Bet kur 
tau! Seno raugo tautinin
kai yra kerštingi ir užsispy
rę gaivalai. Nariai išmetė 
juos iš valdybos, tai jie da
bar keršija ir, lyg tas užsi
spyręs ožys, nori savo kakta 
sieną pramušti. Nežiūrint 
nei narių valios, nei organi
zacijos labo. Jie yra tiek ap- 
jakę, jog nemato, kad šito
kia jų taktika kaip tik ir pa
klupdė juos Susivienijime. 
Tai yra- žmonės, kurie ne
pripažįsta jokios, demokra
tijos. Didžiumos valia jiems 
nieko nereiškia. Tokia jų 
ožiška “panaberija” ir 1930 
njetais suskaldė Susivieniji
mą, Chicagos seime.

Prieš šitokius organizaci
jos ardytojus SLA nariai tu
rėtų pakelti balsą ir parei
kalauti, kad- Pildomoji Ta
ryba perskaitytų SLA kon
stituciją ir pagal ją pradėtų 
organizacijos kenkėjus bau
sti.

čia yra parodytas George 
Palmer Putnam, kuris dabar 
leidžia knygą “The Man Who 
Killed Hitler.” Toj knygoj tvir
tinama, kad tikrasis Hitleris 
buvo užmuštas ir dabar jo vie
ton esąs pastatytas kitas pana- Rusjjos pozicija prieš Ang- 
šus asmuo. Taigi šiomis dieno- jus ngra bloga. Bet atrodo, 
mis šitas Putnam pranešė poli- kad anksčiau ar vėliau ji 
cijai, kad nakties laiku į jo na- vistiek užkibs ant Anglijos 
mus įsibnovę du nežinomi vy- meškerės. Taigi, fašistų 
rai, pagrobę jį ir išsivežę už- į Jžiaugsmas gali but per 
miestin kamantinėję jį, iš kokių ankstyvas 
šaltinių jis gavęs žinių apie Hit
lerio užmuširną. Ant galo jie1 
pagrūmoję jį užmušti, jeigu jis 
nesustosiąs tos knygos spausdi-

Sovietų Rusija baigia su
sitarti su Vokietija dėl 
liavos-mašinų maino. Rusai 
duosią vokiečiams už $200,- 

netoli nuo North J0,0’0,00 visokiM , ,ža}iavb 
v.»- <rwp f fabrikams, o vokiečiai duo- 

na. Policija dabar stengiasi su-|^ ’'^ams tokiai pat sumai 
..........  ....... visokių mašinų.

riai.” Kai kas spėja, kad šitą Atrodytų lyg keista, kad 
pasaką apie jo pagrobimą jis su Anglija ir Francuzija rū
bus tyčia prasimanęs, kaip prie-1rai veda derybas apie suda- 
monę savo knygai išgarsinti. Jis ------- '-----
yra tas pats Putnam, kurio 
žmona lakūnė, Amelia Earhart 
Putnam, skrisdama į Australiją 
žuvo be jokios žinios.

za

Amerikos lietuviams, visų nęs, ir palikę jį priristą apleis- 
pirma reikėtų rūpintis poli- tame name> 
tinių kalinių paliuosavimu, Hollywood, Cal., 
o ne valdžia šelpti, kuri mu- 1 
sų idėjos . draugus kalėji- aekti- kas buvo tie “kanape- 

ankma. Kad pasku
tinėmis dienomis valdžia ir 
pasikeitė, bet priespauda 
neišnyko. Politinių kalinių 
ji vis da nepaleidžia. Ir fak
tas yra toks, kad ši valdžia 
taip pat ne žmonių rinkta, 
kaip ir prieš ją buvusioji.

rymą karo sąjungos prieš 
vokiečius, o su vokiečiais 
tuo pačiu laiku daromos 
ekonominės sutartys. Gi pa
gal komunistų teoriją, eko-

DR. MARGĖMIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483



No. 24. .Birželio 14 d., 1939 m. KELEIVIS, SO. BOSTON TreSlbd Poslapis

KAS SKAITO, RAŠO

JAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

Prezidentas Rooseveltas 
atidarys darželius.

Liepos mėnesy Clevelan
ds lankysis prezidentas 
Rooseveltas. Jis atvyks čia 
formaliai atidaryti įvairių" 
tautų kultūros darželius, ku
rių vieną ir lietuviai turi į- 
rengę. Taigi visos tautos 
rengiasi tinkamai savo sky
rių reprezentuoti. Bet ko
munistų veikėjai rengiasi 
pasitikti prezidentą išreikš
dami savo nepasitenkinimą 
dabartine šalies padėtimi ir 
reikalaudami daugiau dar
bų žmonėms. Mes visi ma
tome, kad daug darbo žmo
nių skursta ir kenčia didelį 
vargą iš bedarbės priežas
ties, bet ar tai. čia Roosevel- 
to kaltė? Ar Rooseveltas 
gali suteikti visiems, ko kas 
nori? Man rodosi, kad jis 
daro viską, ką tik šios šalies 
prezidentas tegali padaryti, 
kad nors ir menką pragyve
nimą žmonėms užtikrinti. 
Jis rūpinasi daugiau, negu 
kuris nors prezidentas pra
eity rūpinos darbo žmonių 
gerove. Tai ar čia bus tiks
lu eiti su tokiomis iškabo
mis pasitikti jį?

Darbo žmonės turi susi
prasti ir veikti kai rinkimai 
ateina. Jie turi išrinkti ge
rus senatorius ir kongres- 
manus. Tada ir iš preziden
to butų galima daugiau ti
kėtis. Dabar mes matome, 
ką kiti Washingtono ponai 
daro prieš Roosevelto gerus 
sumanymus. Jie neleidžia jų 
vykdyti. Taigi, komunistų 
protestas prieš Rooseveltą 
nelabai vietoj. Ir įvairių 
tautybių žmonės komunis
tams čia nepritars. Roose
velto parama tų žmonių kul
tūros darželiai buvo įsteigti, 
ir jam čia atsilankius turėtų 
būti pagarba už tai atiduo
ta. Jeigu rengti protestų mi-

Valdžia pardavinės degtinę 
po $25.00 kvortai.

Ohio valstijos valdžia tu
ri monopolį degtinei parda- 
vinėt. Degtinę čia parduoda 
valdžios įsteigtos parduotu
vės. Dabar valdžia pranešė, 
kad nuo 5 birželio dienos 
jos monopoliuose busią ga
lima gauti apie 30 rūšių 
alkoholinių gėrimų, kurių 
pirma nebuvo. Nauji gėri
mai busią daugiausia im
portuoti iš kitų šalių. Degti
nės turės net šimto metų se
numo, kuri parsiduos po 
$25.00 už kvortą, arba 100 
dolerių už galioną.

Birželio 1 dieną buvo 
SLA'136 kuopos mėnesinis 
susirinkimas, kuriame buvo 
išneštas protestas ir duotas 
papeikimas tiems nariams, 
kurie trukdo centro kėlimą 
į Penn. valstiją.

Jonas Jarus.

A. Ordinytė, R. Grambiutė, Į 
Julė Ordinytė, Stella Vasi-| 
liauskaitė, J. Plackaitis ir 
J. Raulinaitis. Viso suau- 
kauta $27.50.

Persiuntimo lėšoms iš
ėmus 18c.. Lietuvos konsu-

Visi: ms aukavusiems ta
riame cidcliausį ačiū va r-j 
d an SLA 169 kuopos. Dau-j 
giausia ačiū P. PivariunuiJ 
kuris netik prakalbą pasa
kė, bet ir paaukavo $5.00.1 
Ačiū labai. John Kinderis.,

AMBRIDGE, PA.
Iš SLA 169 kuopos veikimo. buvo 

Musų kolonijoj 
yra nedaug, 
kiek aplinkybės 
Štai, 
Lietuva vėl pavojuje, suska- 
tom visi ir suėję pradėjom 
planuoti, kaip čia musų bro
liams Lietuvoje pagelbėjus. 
Buvom manę organizuoti 
savanorių kariuomenę, bet 
pasirodė, kad jau mes per 
seni kariauti, tai nutarėm 
'bent paaukauti po keliatą 
! centų, tą ir padarėm. SLA 
169 kuopos susirinkime, ap
svarsčius visus kuopos rei
kalus, pirmininkas J. Brie
dis, įnešė, kad parinkus au
kų. Drg. B. Gramba pasiūlė 
atidėti kitam nedėldieniui 
ir gauti kokį nors kalbėt rją. 
Didžiuma nubalsavo, kad 

_ ___  __ ______ Ibutų kalbėtojas. piešėjas 
tingus, tai reikia rengti tin- turėjo pasirūpinti kalbėto- 
kamoj vietoj, tinkamu lai- ją- Gegužės^ 21 įvyko pra- 
ku, ir protestuoti_prieš tuos, kalbos. Kalbėt buvo pakyie- 
kurie 
kelią 
patį.

lietuvių, 
ale dirbame 

leidžia, 
kaip išgirdom, kad

Nušautas Lendant Per Langą.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

Štai kaip pasibaigė jauno bandito, Williamo Reeves’o, gy
venimas. Jis lindo per langą į dirbtuvę. Sargas jį šovė ir 
užmušė. Bandito kūnas nudribo žemyn, bet viena koja pa
liko įstrigusi tarp pakelto lango.

A. L. P. Kliubo susirin
kimas.

Birželio 2 buvo Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo 
mėnesinis susirinkimas. Šio 
mėnesio susirinkim u o s e 
Kliubas kasmet renka pusę 
savo valdybos. Tai buvo to
kie rinkimai ir šiame susi
rinkime. Protokolų raštinin
ku paliktas aklamacijos bil
du antriems metams J. Nali- 
vaika. Vice pirmininku iš
rinktas J. Visockis. Finansų 
prižiūrėtoju išrinktas akla
macijos budu S. Zubavičius. 
Aklamacijos budu palikti 
savo vietose trys direkto
riai: V. Šabunas, Pr. Vil
činskas ir L. Burdulis.

Buvo švaistomas klausi
mas, kas reikia daryti su 
Dariaus ir Girėno paminklo 
statymu. Išrinkta penki 
žmonės, kad sušauktų Broo- 
klyno ir visos apylinkės or
ganizacijas į konferenciją Jonaitis 
tuo reikalu pasitarti. Atro
do, kad komisija nebloga ir 
ji savo užduotį atliks. Paau
kota 25 doleriai Klaipėdos 
pabėgėlius sušelpti.

i ku jau pradeda dirbti. Dirb
tuvių čėrmonai jau drąsiau 
pradėjo platinti savo pikni
ko tikietus. Kriaučių pikni
kas bus 15 liepos dieną, 
Dexter parke. Labai daug 
tikietų išpirko Amalgamei- 
tų unijos lokalai; veikiausia 
l.us ir jų atstovybės musų 
piknike. Tad butų neprošalį 
susiorganizuoti dirbtuvė
mis ir dalyvauti su savo iš
kabomis, taip kaip būdavo 
pereitų kelių metų bėgiu. 
Visi kliaučiai turėtų savo 
piknikui padirbėti, kad jis 
butų visais atžvilgiais ge
ras. Lokalo pildomoji tary
ba nutarė ir Klaipėdos pa
bėgėlius šelpti. Išrinko ko
mitetą ir kreipsis į kitus lo
kalus aukų.

BRISTOL, CONN. 4
Veikli lietuvių kolonija.
Šiame miestely gyvena 

apie 50 lietuvių šeimynų ir 
keli pavieniai, bet viešais 
parengimais pralenkia di- 
džiulias lietuvių kolonijas.1 
Tvirčiausia ir s niausią mu- ’ 
su draugija tai Lietuvių Ne- 
prigulmingas Kliubas įstei
gtas 1904 m. Rengianties 
paminėt 35 metų Kliubo gy-( 
vavifho juhilėjų padarė di-, 
delį pagerinimą svetainės j 
savame parke. Seniau salė 
___ j vieno aukšto, dabar 
svetainę iškėlė, padidino;1 
apačioj padarė gražų kliub-1 
ruimį.

Gegužės 14 buvo sureng
tas bankietas ir pakviesta 
miesto valdyba. Miesto at
stovai savo kalbose labai iš-' 
gyrė kliubiečius už jų tokį 
darbštumą ir sumanumą, I 
kad esant tik 100 narių or
ganizacijoj turi gražiausią 
parką už kitas tautas ir ga
na puošnią svetainę. Tarp 
kitų svečių, bankiete daly
vavo ir du žymus Kliubo na
riai, piimieji Kliubo tvėrė
jai. Silvestras Zigmontas, 
pirmutinis Kliubo pirminin
kas ir kol buvo jaunesnis 
daug Kliubui darbavosi. 
Antrasis, tai Juozas Selio- 
kas jau aštunta dešimtį me
tų gyvenąs žmogus. Bet bū
damas jaunas ir jau dabar 
pasenęs ir vis da labai daug 
dirba Kliubo labui. Abudu 
yra ilgamečiai “Keleivio” 
skaitytojai ir rėmėjai. Už jų 
ilgų metu nuveiktus Kliubui 
darbus, linkini jiems viso
kių laimių.

Jubiliejinio baliaus ren-

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE.

Kriaučių reikalai.
Kliaučiai pastaruoju lai-

J. Jonaitir ant operacijos 
stalo.

“Keleivio” skaitytojas J. 
___ ?.L šiomis dienomis 
pasidavė operacijai. Jį per 
daugelį metų kankino aklo
sios žarnos įdegimas, ir il- 
ilgiau kęsti jau negalėjo, tai 
atsidavė peiliui. Kiek teko 
patirti, po operacijos Jonai
tis jaučiasi geriau.

Vytautas Katilius.

PITTSBURGHO MARGUMYNAI.
Buriasi j kliubus pagal našlaičiams, kurie ilsisi šal- 

kilmę. toj žemelėj. Po visų apeigų
Chicagoje šįmet atrodo, įvyko Lietuvių Tautiškų Ka- 

kad bus puikus derlius. Die-iP}™? Panikas, kuriame pu- 
nos pasidarė šiltos ir labai bhkos buvo irgi labai daug. 

... . Čia reikia pastebėti, kad da 
nelabai senai kunigai ir jų 
pakalikai keikė ir visokiais 
budais boikotavo Tautiškas 
Kapines, bet dabar jau ir 
buvę priešui pradeda čia at
važiuoti, nes įsitikino, kad 
čia laisva, mandagu ir gra
žu. Čia įvyksta piknikai, čia 
pasilinksminimo vietos, čia 
švarus ir mandagus žmonės.

Tautiškų Kapinių valdy
ba yra pilnai patenkinta 
pikniku, nes turėjo nema
žai ir pelno. Pirmininkas 
sako: išėjom kaip ziat! Nie
ko neliko, viską sunaudo- 
jom.

Dabar yra labai daug kal
bama ir laukiama Chicagos 
Lietuvių Draugijos pikniko, 
kuris bus nedėlioj, 18 bir
želio, Sunset Park Grove, 
135 and Archer ave.

savo piknikus pasirūpintu 
gauti policijos apsaugą, kad 
apsaugotų publiką nuo to
kių žiaurių įvykių.

Daug SLA narių negauna 
“Tėvynės.”

Pastaruoju laiku ir vėl 
daug SLA narių Pittsbur- 
ghe pradėjo nusiskųsti, kad į 
jie negauna “Tėvynės.” Aš 
pats negavau 20 ir 21 jos 
numerių. Seniau bėda bū
davo suverčiama ant pašto, 
kad pašte pražūva. Bet pa
staruoju laiku SLA nariai 
pradeda manyti, kad čia ne 
paštas kaltas, bet kas kitas. 
Jeigu paštas butų kaltas, tai 
tas pats butu ir su kitais lai- 

bet kiti laikraš
čiai lanko savo skaitytojus 

su 
jos 
ki-

gražios, naktimis dažnai pa- 
lija lietus, šalnų nebuvo ii 
medžių žiedų nei vaisių nie
kas nesugadino. Gamta sa
vo gražumu žavi kiekvieną 
ir nesulaikomai vilioja į lau
kus bei miškus. O lų pikni
kų! Vargiai kas juos ir su
skaitys ar aprašys? Tikiu, 
kad niekur pasauly nėra ki
to tokio miesto,kur butų tiek 
lietuvių, kiek jų yra Chica- 
goje. Ir dabar čia atėjo ma
da burtis į kliubus: Joniš
kiečių Kliubas, Klovainie- 
čių Kliubas, Suvalkiečių 
Kliubas, Žagariečių Kliu
bas, Žemaičių Kliubas—tik 
kliubai, kliubai ir kliubai. Ir 
kožnas už savo kliubą. Skel
bia savo pramogas per radi
ją, garsina laikraščiuose, 

is, dide
lius laimėjimus, o nekurie 
smarkiai ir sukeikia, jeigu 
atsisakai jų piknikan - nu
vykti. Bet per tokią daugy
bę kliubų žmonės nežino 
nei kur lankytis.

kraščiais;

‘pastoja Rooseveltui £tas iš Pittsburgho P. Piva- 
o ne prieš Rbosevelta nunas. Prakalboms pirmi

ninkavo J. Briedis, kuris pa
sakė įžanginę kalbą ir pa
ragino visus aukoti kiek kas 
išgali. Po tam, perstatė kal
bėti P. Pivariuną, kuris taip- gimo komisijoje buvo šie 
gi ragino visus, kad parem- jaunuoliai: Juozas Čižaus- 
tų Lietuvos nepriklausomy- kas, Adomas Plungis, Anta- 
bę. Pirmininkas paskyrė au- nas Vaičiūnas. Gaspadinės siūlo įvairias dovana;

R. Elena Čižauskienė, Ona 
Grambiutę ir Oną Evalgiu- žvingilienė. Pelno liko nuo 
tę. Čia paduodu aukavusių 
pavardes:

B. Gramba $10, P. Piva- 
riunas $5; po $1 aukavo: 
M. Grambienė, A. Gramba, 
A. Miliutai, A. Urbonai, J. 
Kinderienė, K. Gegužis, J. 
Briedis, S. Evalgai ir J. Kin- 
deris; po 50 centų davė: 
Mr. ir Mrs Jakes, Mrs. Gra- taipgi ačiū 
žulienė, Mrs Mayer ir J. Ali- pridėjo 
šauskas; o šie davė po 25c.: darbo.

Mirę lietuviai.
Mirė Jieva Podžiunienė, 

gyvenusi prie 1407 E. 92nd 
street. Ji buvo jau 75 metų 
amžiaus moteris. Liko vy
ras, penki sunai ir trys duk
terys.

Mirė Anupras Brąnąitis, 
susilaukęs 70 metų amJžiaUs. 
Liko žmona, du sunai ir trys 
dukterys. i C

šiomis dienomis Cleve- 
larid’e lankėsi Dr. J. J. Si
mas iš Detroito. Dalyvavo 
optometristų konvencijoj ir 
ta proga aplankė savo drau
gus ir pažįstamus, mat, Dr. 
Simas seniau gyveno Cleve- 
lande.

Mokyklų taryba nutarė 
sumažinti mokytojų skaičių 
ateinantiems metams, bus 
106 mokytojai mažiau. Viso 
yra- apie 4,000 mokytojų, 
kurie mokytojauja viešose 
mokyklose.

kų rinkėjas, būtent,

ir Ji Suimta Nuodų Byloj.

tik išimtis

Tautininkai kenkėjų rolėj.
Pasivadinusių tautininkų 

klika vėl pradėjo kelti triuk
šmą SLA organizacijoj. Jie 
bando išprovokuoti tarpe 
dviejų valstijų kokius tai 
nesusipratimus, kad centras 
nebūtų galima perkelti iš 
New Yorko į Pittsburghą, o 
tas padaro daug nereikalin
gų išlaidų ir organizacija 
turės nukentėti. Kaip mato
si, tai daug intrigų daroma 
iš vidurinio lizdo. Iš centro 
yra teikiamos įvairios infor
macijos tokiems asmenims, 
kurie nori tik suirutę kelti. 
Gal Susivienijimui butų 
daug sveikiau, jeigu atei
nančiais rinkimais butų pa
dalytas pakeitimas.

50 metų sukaktuvės nuo 
Johnstowno potvinio, kur 

žuvo 2,200 gyvybių.
Gegužės 31 d. sukako 50 

metų, kaip Johnstowne, Pa., 
įvyko didelis potvinis dėl 
užtvankos trūkimo Alleghe
ny kalnuose. Tai įvyko dėl 
lietauš ir toje baisioje' nelai
mėje žuvo 2,200 žmonių. Be 
to, vanduo sunaikino nuo
savybių už keliatą milijonų 
dolerių.

Dar randasi gyvų žmonių, 
kurie atsimena tą baisią ne
laimę. Klausanties jų pasa
kojimo, gaunasi labai bai
sus vaizdas, nors daugumas 
Pittsburgho piliečių dar nė
ra pamiršę ir baisaus 1936 
metų potvinio, kuris įvyko 
kovo mėnesį.

Bet lyginant Pittsburgho 
potvinį su Johnstowno pot- 
viniu pirm 50 metų yra di
delis skirtumas.. Pittsburgho 
potviny gyvybių žuvo visai 
mažai, o nuosavybių kad i,r 
buvo apgadinta, bet toli 
gražu nebuvo tokių nuosto
lių, kaip kad Johnstowno 
potvinio metu.

Korespondentas.

reguliariai,
“Tėvyne.” Tad ir tenka 
paklydimų jieškoti kur 
tur, o ne pašte.

Nekurie SLA nariai 
gaudami “Tėvynės” ir netu
rėdami jokio supratimo 
apie laikraščio siuntinėji
mą kartais kaltina naująjį 
“Tėvynės” redaktorių, gerb. 
Kl. Jurgelionį. Bet redakto
rius neturi nieko bendra su 
laikraščio siuntinėjimu. Jei 
kas yra kaltas, tai tik Cen
tro sekretorius, p. M. J. Vi- 
nikas, kaipo administrato
rius, kurio žinioje turėtų 
būti ir “Tėvynės” siuntinė
jimas. (“Tėvynės” išsiunti
nėjimą daro “Vienybės” 
personalas, todėl tenai ir 
kaltės reikia jieškoti.— 
Red.)

Su “Tėvynės” siuntinėji
mu betvarkė prasidėjo kaip 
tik “T.” spausdinimas buvo 
pavestas “Vienybės” globai 
ir, kiek tenka girdėti, SLA 
nariai ruošiasi griežtai pa
reikalauti iš Pildomosios 
Tarybos, kad “Tėvynės” 
siuntinėjimas butų sutvai*- Lyros Choras nedalyvavo, 
kytas. (“Laisvės” spaustu
vė sutinka “Tėvynę” at
spausdinti ir visiems na
riams išsiuntinėti, bet p. Vi- 
nikas priešingas kad “L.” 
spausdintų “T.”—Red.)

ne-

Šv. Kazimiero kapinėse 
vagia gėles.

Gegužės 30 dieną buvo 
kapinių puošimo šventė, to
dėl daug kas už paskutinius 
centus nupirko gėlių ir iš 
vakaro papuošė savo arti
mųjų kapus, kad iškilmių 
dienoje gražiau išrėdytų. 
Bet šv. Kazimiero kapinėse 
tos gėlės buvo išvogtos. 
Viena iš tokių davatkų, jau 
yra nužiūrėta ant Parnell 
gatvės. Ji netik ką išrauna 
gėles nuo svetimo kapo ir 
pasisodina ant savo, bet

pletų $82.00.
Gegužės 30 buvo Kliubo 

piknikas. Rengėjai Buvo 
jaunuoliai Antanas Vaičiū
nas ir Juozas Čižauskas. 
Pelno nuo pikniko liko 
$140. Visiems dalyvavu
siems tuose Kliubo parengi
muose, šiuomi tariu 

ir tiems,
tam reikalui daug puošimo iškilmės. Diena pa- 

R. Jokavonis. sitaikė labai graži ir sutrau
kė neapskaitomas minias 
publikos. Privažiavo net iš 
kitų miestų ir miestelių. Iš
kilmės buvo daug didesnės 
ir pasekmingesnės negu pe-'glėbiais da pai'siveža namo, 
reitais ir užpereitais metais.J Tai yra labai negražus dar- 
Bėda buvo tik su tuo garsia-1 bas. Atrodo, kad tos dievo- 
kalbiu. Žmonės kurie įdo- baimingos kazimierietės nei 
mavo programų, negalėjo Įgrieko nebijo. Su tokiom fa- 
nieko girdėti. Nuo “Naujie- natikėm reikėtų ką nors da
nu” kalbėjo P. Grigaitis, ryti. Pirmoj eilėj turėtų apie 
nuo “Vilnies,” V. Andriulis, tai pagalvoti jų pačių “dva- 
ir dainavo du chorai—Nau- sios vadai,” nes jiems juk 
jos Gadynės ir Kanklių Miš- didžiausia 
rus Choras. Pagarbą ka- išauklėtos, buriutės 
liams, gulintiems kapinėse, 
atidavė Dariaus-Girėno Le- 
gijono nariai. Vėliau-sekė 
trumpos • ceremonijos, ku- j 
riomis buvo atidengtas ant' 
Jono Burago kapo pamink
las. V. Andriulis pasakė

Didelės iškilmės Tautiškose 
Kapinėse.

Vienas iš įdomiausių pik- 
ačiu, nikų 30 gegužės dieną — tai 
kurie Lietuvių Tautiškų Kapinių

Philadelphijos detektivas laiko suimtą žydelką, kurios vy
ras, Mayer Shankman, yra miręs nuo nuodų. Ji yra jau 
13-toji našlė,. įvelta j “nuodų sindikatą.”

GARDNER, MASS.
Gegužės 26 d. čia įvyko 

Lietuvių Kempės susirinki
mas, o gegužės 27 ir 28 bu
vo piknikas, į kurį atsilan
kė gražios publikos ir tur
būt, finansiškai bus neblo
gos pasekmės. Piknike dai
navo Aušros Choras, bet

nes jiems juk 
armata, kad jų 

‘ > yra to
kios nekultūringos ‘ , Mušt ės parapijos pik-

Jurgis Slabuska. ' ^ike

N. S. Pittsburgh, Pa.— 
Gegužės 21 d. vietinė lietu
vių parapija buvo surengus 
pikniką Lithuanian Country 
Club darže, kur kilo ir muš
tynės. Jauni vaikėzai išsi- 
gėrę pradėjo muštis, pada
rydami daug nesmagumo 
visam piknikui, o ypatingai 

turi giminiu ir draugu kas valstijų piliečiu? tiems žmonėms, kurie myli
'J?vo Tai yra pa- ,ian^ Pasilinksminimą,
'girtinas dalykas, kad mes, sakymais lietuvių ir anglų kalbose, 
gyvi būdami, užjaučiame ir iaida. Kaina ............ . ...... r

NAMU DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius, 

ši nauja knyga užpildyta vien re- 
cepiaix, aiški tusi nurodymai Kukiu* 
vaistus dėl koki's ligos naudoti Ver 

i - ui šita knygą įsigyti visiems, nes Na- 
griaudinančia kalbą, O Kan- m,> Daktaras yra viena iš reikalin- 
kliu Mišrus Choras, sudaina- ggJVJS iBKTSS..“SSS 
vo porą liūdnų dainų. Buvo apdarais, apie 300 puisnpių 
renkamos aukos papuoši-1 Kaina ............................. $2"50
mui apleistu kapu, kurie ne- kaip tapti suvienytų b,...; „.i™;.,;.. o,..,valstijų piliečiu?11 uii gimimu 
įjuos atsimintų

kliu Mišrus Choras, įrdaina-1 KfK

j Butų labai gerai, kad pa- 
25c. rapijonai ateity rengdami

Lyros Choras dabar pats 
rengia pikniką, kuris įvyks . 
17 ir 18 birželio. Bus šokiai, 
dainos ir pinigų laimėjimas. 
Praeity lyriečiai savo paren
gimais gerai pasirodydavo, 
tai galima tikėtis, kad'ir da
bar turės nemaža publikos.

Lyriečių repeticijos įvyk
sta kiekvieną antradienį, 
kaip 7 vakare.

Moterų Kliubas taipgi 
rengia pikniką. Jis įvyks 24 
ir 25 birželio ant Lietuvių1 
Kempės, prie W. Broad
way. Todėl kitos moterų or
ganizacijos Gardnerio apy
linkėj malonės tą dieną sa
vo pramogų nerengti, bet 
atvažiuoti į Gardnerio mo
terų pikniką. Ir Vėl.
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Pasikalbėjimas
KAIP LIETUVA SUSITARĖ SU VO

KIETIJA DEL KLAIPĖDOS.

Maikio su Tėvu
-   N !    ■ ~ ■ —

—Tegul bus pagarbintas, ręs nuo beždžionės yra gra- 
Maike! žaus ir gero įsigijęs. Pavyz-

—O, sveikas gyvas, tėve! džiui, muzika, daina, teat- 
Aš maniau, kad tu jau busi ras, laikraščiai, knygos, mo
kiu-nors prigėręs. |kyklos, gražus namai, tvar-

—Kaip aš f; x 1 1-'----- -
Maike, 1 
buvo.

—-T>ct prigerti 
maudanties.

—Ale užtai gi 
maudytis, vaike.

—Visai neini maudytis?
—Nausa!
—Kodėl?-.
—Ogį valuk to, Maike, 

kad dušioą . Išganymui r*-__
nėra reikalinga. Aš,moku Tai ne kultūra, ale velnio 
ant pometies visus bažnjj- išradimas, kad žmogų į pa
čios ir Dievo prisakymus, rgundą įvesti.
žinau kas reikalinga dūšiai ( —Tu, tėve, čia visai be 
ir kunui, ale jokiuose kate- reikalo purkštauji prieš kul- 
kizmuosc nėra pasakyta,, turą. Jeigu tu taip bijaisi 
kad žmogui reikia maudy- nuogo kūno, tai turėtum ži-

", galiu prigert,1 ka, pagerbimas kito žmo- 
kad patapo da ne- gaus įsitikinimų—visa tai y- 

|ra kultūros padariniai. Prie 
galima ir to, žinoma, reikia priskaity-, 

I ti ir viešas maudykles, kur 
aš neinu vyrai ir moterys gali kartu 

j maudytis ir saulės spindu
liuose savo kūną kaitinti.

—Tfu, Maike, ant tokios 
kultūros! Tu mane surišęs 
nenuvežtum ant byčių, kur 

tas viąi pusnuogiai voliojasi.

• Elta praneša, kad preky
bos sutartis sudalyta dve
jiems metams, būtent, iki 
1941 m. liepos 31 d. Pačioje 
sutartyje formalių pakeiti
mų nepadaryta. Susitarta iš
vežti iš Lietuvos į Vokietiją 
už 60,000,000 litų prekių. 
Išvežamųjų musų prekių są
rašai nedaug tepasikeitė. 
Atsiskaitymas už prekes 
bus vykdomas tokiu pat bu- 
du, kaip ir iki šiol. Pasienio 
susisiekimo sutartyje^ taip 
pat nepadaryta hei piliečių 
susisiekimo nei materiali
nių pakeitimų, tik numatyti 
nauji pereinamieji punktai. 
Klaipėdos krašte pasilikusį 
apdirbtą mišką bus galima 
laisvai išvežti, o neapdirbtą 
mišką bus galima parduoti 
ten, kur musų miškų savi
ninkai ras patogiau. Jokių 
musų valdžios ir piliečių 
turto nusavinimų Klaipėdos 
krašte negali būti. Musų pi
liečiai ir bendrovės turi tei
sę Vokietijoje valdyti ir 
parduoti turtą, tik Klaipė
dos krašte už turtą pinigai 
negaunami į rankas, bet įra
šomi į bendrą sąskaitą. Taip 
pat per tam tikrą sąskaitą 
tvarkomi ir musų piliečių 
indėliai Klaipėdos krašte ir 
visos kitos pretensijos.Sutar- 
tyje dėl Klaipėdos uosto ta
po nustatytos laisvosios zo
nos ribos. Viena laisva zona 
nustatyta prie buvusios mu
sų muitinės sandėlių su pri
vačiais sandėliais, kita— 
žiemos uoste su “Lietūkio,” 
Lietuvos Banko ir kitais 
sandėliais. “Maisto” ir me-

mybos dalį, o Lietuva galin
ti pirktis Vokietijos pramo
nės gaminių. Naujoji preky
bos sutartis esanti pagrin
das glaudžiam ūkiškam 
bendradarbiavimui tarp a- 
biejų valstybių. Sutartis dėl 
Klaipėdos uosto esanti ant
ras pagrindas abiejų valsty
bių ateities bendradarbiavi
mui. Per ilgus metus Klai
pėdos klausimas nuodijęs 
santykius tarp abiejų kraš
tų, dabar Klaipėda jung
sianti vokiečių ir lietuvių 
tautas. Politiniai Vokietijos- 
Lietuvos santykiai esą pa
tikrinti savitarpio nepuoli
mo paktu. Vokietija pagei- 
dąujanti dar labiau page
rinti draugiškus vokiečių 
lietuvių santykius. Dabai 
Kaunas galįs pasitikėti Vo
kietijos draugyste.

Ta proga vokiečių spau
da plačiai rašo, pabrėžda
ma, kad naujieji susitari
mai daro pagrindą “pasto
viems, draugingiems santy
kiams.”

Klaipėdos lietuviai dabai 
daro pastangų gauti leidi
mą savo kultūrinei organi
zacijai. kur galėtų rūpintis 
mokyklų steigimu, lietuviš
kų laikraščių leidimu ir ki
tokiais kultūriniais reika
lais. Tuo tikslu lietuvių de
legacija rengiasi vykti į Ka
raliaučių pas Rytprūsių 
oberprezidentą Kochą.

Kaip Atrodė Fašistų 
Paradas Madride.

ŠMĖKLOS.
PARAŠĖ ROBERT INGERSOLL Iš angly kalbos vertė, keitė ir papildė Dr. J. K.__________________

tis.
—Tėve, tu kalbi kaip 

koks kapucinas.
—Ar tau nepatinka?

noti, ką šventas raštas apie 
tai sako.

—Na, o ką gi jis sako?
—Biblijoj, tėve, yra pa-

—Ne, tėve, kultūringas sakyta aiškiai, kad Dievas 
žmogus neprivalo taip kai-'sutvėrė žmogų visai be dra-
bėti. Į panų. Žmonės pradėjo siūti

—O gal aš nenoriu but sau rubus tik_tada, kai jie 
kultūringas?

—Kodėl nenori?
—Kodėl? O ]

koks pažitkas iš to kultūrin
gumo?

sukulturėjo. Taigi nuogos 
kiškos, tėve, ne velnio išra- 

pasakyk, dimas, bet Dievo padaras.
—Maike, aš nenoriu su 

„___ ? Ve, pereitą sąvaitę tavim sporyt, ba šiandien
buvau nuvažiavęs į Naujor-įmano razumas nelabai dir- 
ko parodą pažiūrėt, kaip ba. Kitąsyk ateidamas aš iš- 
Anglijos karalius išrodo. Igersiu porą burnų, tai tada 
Mat, slonių ir monkę ma-jtu manęs nesukritikuoti. O 
čiau Bostone ant sorkių, ale dabar gudbai.

—Maike,

karaliaus da nebuvau ma
tęs. Taigi nusišveičiau šob- 
lę, nųšvaksavau batus, tegul 
pamato, sakau, kad ir aš ne 
bile kas. Nagus irgi nusi- 
piausčiau; sakau, gal reikės 
pasisveikint su kulturingu i Vokietijos karo aviacija ga- 
karalium. O kaip pamačiau, l]ėtu sumušti Anglijos, Fran
tai tik nusispiaut! Toks pat'cuziįos ir Rusijos orlaivius 
Jurgis, kaip ir visi. Ir da po- sudėtus krūvon.'Dėl šito pa- 
licija neprileidžia žmonių 'reiškimo vėliau jis buvo kri- 
artyn. Kai norėjau prieiti ir pikuojamas ir pajuokiamas, 
paduoti ranką, tai policeis-, Bet šį panedėlį Washingto- 
kis tuoy man už kalnieriaus ne jis vėl pasakė, kad Vo-

į lakupą. Tenai kietija turi geriausia karo 
nes, nuavė siu- į aviaciją.

Na,1 KETURIOS ŽMONIŲ KO
JOS ŠIUKŠLYNE.

Westbrook, Me. — Perei
tą subatą šio miestelio šiuk
šlyne buvo rasta viena žmo
gaus koja. Trys kojos buvo, 
rastos pirmiau. Policija da
bar stengiasi nustatyti, kie
no tos kojos galėtų būti. Dvi 
jų yra vyriškos, o kitos dvi 
moteriškos. Taigi aišku, kad 
nužudytas yra vyras ir mo
teris.

LINDBERGHAS TVIR
TINA SAVO.

Lindberghas pernai nu
gąsdino Angliją ir Francu- 
ziją savo pranešimu, kad 

jos karo aviacija ga-

ir nuvežė i 
nuėmė kelines, 
sius ir išjieškojo, ar nėra 
kur pakavota bomba.
tai pasakyk dabar, Maike, 
kokiems galams man tokio 
kulturingumo reikia?

—Atleisk, tėve, bet tu 
klaidingai kultūringumą su
pranti. Karalius nėra kultū
ros pavyzdys. Jis greičiau 
yra nekultūringos senovės 
liekana. Musų gyvenamais 
laikais jis jaučiasi jau ne 
vietoj ir todėl bijosi žmo
nių. Policija turi jį saugot, 
kad jam drąsiau butų išeiti 
pasaulio pažiūrėti.

—Orait Maike. tai kas 
yra kultūra? Ar plikos mer
gų kiškos ant byčių?

—Kultūra, tėve, yra vis
kas, ką tik žmogus atsisky-

dija ir Belgija nutarė duoti 
prieglaudą tiems 907 žy
dams, kuriuos vokiečių lai
vas buvo atvežęs Kubon, 
bet Kuba neįsileido,-- —   ‘ —   —• -V .4*4

džio uostai naudosis laisvo
sios zonos lengvatomis. Vo
kiečiai pasižadėjo aptverti 
laisvąsias zonas tvora, su
tvarkyti geležinkelius ir rei
kalus su privačiais asmeni
mis ar firmomis. Aptvertose 
laisvosiose zonosę mes busi
me pilni šeimininkai. Kai 
įsigalės sutartis, bus įsteig
ta bendrovė, kurioje Lietu
va turės daugumą akcijų, o 
vėliau bus įrengtas naujas 
uostas Lietuvai į pietus nuo 
Klaipėdos miesto ir tą uostą 
pastatys pati Vokietija, pa
gal mišrios vokiečių ir lietu
vių komisijos parengtą pla
ną. Tiesioginis su laisvąja 
uosto zona geležinkeliais 
susisiekimas eis uždarytais 
vagonais, tik reiks Vokieti
jai mokėti už bėgių naudo
jimą. Taip pat nustatytos 
susisiekimo sąlygos garlai
viais, baidokais ir sauske- 
liais. Laisvojoje zonoje ga
lėsime samdyti darbininkus 
tokius, kokius norėsime. 
Laisvojoje zonoje darbinin
kų reikalai bus tvarkomi 
musų vidaus nuostatais. Jo
kie Vokietijos vidaus nuo
statai jiems nebus taikomi. 
Susitarta ir dėl darbininkų 
atvežimo ir parvežimo į 
Kretinga. Taip pat susitar
ta dėl darbininkų priėmimo 
ir atleidimo Klaipėdos kraš
te, kur jie tarnavo.

Sutartį pasirašė Lietuvos 
užsienių reikalų ministras 
Urbšys ir Reicho užsienių 
reikalų ministras von Rib- 
bentrofas. Reikia pastebėti, 
kad buvo pasirašyta ne vie
na sutartis, bet visa sutarčių 
sistema. Pavieniui pasirašy
tos šios atskiros sutartys:
(1) prekių pasikeitimas,
(2) mažojo pasienio susisie
kimo, (3) veterinarijos. (4) 
atsiskaitymo su Klaipėda ir 
(5) laisvos zonos Klaipėdos 
uoste sutartis.

Vokietijos užsieniu rei
kalų ministras von Ribben- 
trofas ryšium su sutarties 
pasirašymu “Eltos” atstovui 
pareiškė, esą sureguliavus 
Klaipėdos problemą, dau
giau jokiu ginčų tarp Lietu-

Anglų laikraščiai “News 
Chronicle” ir “Daily He
rald” plačiau aprašo šiomis 
dienomis Madride įvykusį 
“Pergalės paradą,” kuris 
taip ilgai vis buvo atidė
liotas.

Madrido gatvėmis tą die
ną paradavę daug tūkstan
čiu italų kareivių, apie 5,000 
vokiečių, tam pat maurų ir 
ispanų dalys. Paradui diena 
oasitaikė labai bloga: smar
kiai lijo. Tačiau nežiūrint to 
lietaus, virš Madrido ūžė 
vokiečių ir italų karo lėktu
vai.

Paradą priėmė gen. Fran
kas, apsivilkęs mėlynais fa
šistiškais marškiniais ir už
sidėjęs raudoną karlistų be
retę. Tačiau lietus visą jo 
uniformą sumirkė.

Paradui vadovavo gen. 
Selikvetas. Jis užtruko 4 su 
puse valandos.

Tarp paraduojančių italų 
buvo, ir bersaglieriai, važia
vę ant motorciklių, ir juod- 
marškinių dalys, kurios gen. 
Frankui saliutavo iškėlusios 
savo durklus. Be to, taip pat 
buvo reguliarios italų pėsti- 
ninkijos, kalnų artilerijos, 
lengvosios ir sunkiosios mo
torizuotos artilerijos, prieš
tankinės ir priešlėktuvinės 
dalys. radijo telegrafistų ir 
pijonierių būriai. Pastarieji 
vežėsi pantoninius laivus.

Italų kavalerija su iškel
tais kardais sekė paskui pa
trankas. Už jos važiavo mo- 
torciklistai, kurie vežėsi 
lengvuosius kulkosvaidžius, 
o už jų šliaužė lengvieji lan
kai.

Vokiečių, kurie kaip ir 
italai demonstravo savo se
nai skelbtą atsisveikinimą, 
dalys susidėjo vien tik iš 
motorizuotų vienetų. Tai 
buvo sunkinu artilerija, 
priešlėktuvihiiai ir techniš
kieji vienetai.

Parado žiurėjo ir diplo
matinis korpusas, tarp kurio 
buvo ir maršalas Petenas, 
Francuzijos ambasadorius.

Hitleris šio parado proga 
pasiuntė gen. Frankui svei
kinimo telegramą.

(Tąsa)
Kiekviena pastanga gramz

dino juos dar giliau, kaip ir žmogų, 
patekusį į gramzdų smėlį. Patekus į tą 
baisų voratinklį, atsidūrus prietarų voiu 
malonėje, viltis juos apleisdavo ir nieko 
nebelikdavo, kaip tik prisipažinti prie iš
keliamo jiems kaltinimo. Visas pasaulis 
atrodė netekęs proto. ,

Anglijos karaliaus Jokūbo Pirmojo bu
vo pasmerktas mirti ir nužudytas žmogus 
už tai, kad jis esą sukėlęs juroje audrą 
norėdamas paskandinti karališkos šeimos 
narį. Kaip jis galėjo įrodyti savo nekaltu
mą? Kaip jis galėjo įrodyti, kad jis nesu
kėlė audros juroje? .Tuomet žmonės ma
nydavo, .kad visos audros buvo velnio su
keliamos — o velnias juk ir buvo oro ga
lybių kunigaikštis ir — tam velniui padė- 
davusios kitos nelabos dvasios.

Reikia neužmiršti, kad žmonės, kurie 
tikėjo tokiais nebūtais dalykais, ir yra mu
sų tikybos ir tikėjimo autoriai.

Didžiausias Anglijos teisėjas ir teisinin
kas Sir Matthew Hale teisė ir nuteisė mir
ti moterį, kuri esą vertųsi vaikus vemti su
lankstytas špilkas. Ji buvo kaltinama ir 
tuo, kad ji žindžiusi savo krūtimis velniūk
štį. Mokytas teisėjas aiškino visam iš
mintingam teismui, jog nėra abejojimo 
dėl raganų buvimo: šitą faktą, anot jo, 
įrodo visa istorija ir apie tai moko Biblija.

Ta moteris buvo pakarta, ir jos kūnas 
buvo sudegintas...

Sir Thomas More buvo pareiškęs, kad 
nepripažinti raganų reiškia atmesti į šalį 
visus šventus raštus. Mano nuomone, jis 
sakė teisybę.

Anglas reformatorius John Wesley ti
kėjo šmėklomis ir raganomis net ir po to, 
kaip visi Anglijos įstatymai, nukreipti 
prieš raganas, buvo jau panaikinti. Mel
džiamieji, neužmirškite, kad John Wesley 
įsteigė Metodistų bažnyčią.

Jungtinėse Valstybėse, Naujoje Ang
lijoje viena moteris buvo apkaltinta, kaipo 
ragana, esą ji virsdavusi lape. Būdama 
lape, ji buvusi užpulta ir sukandžiota -.šu
nų. Teismui įsakius, tą moterį apžiurėjo 
trys vyrai ekspertai. Jie nurengė ją ir ant 
jos kūno jieškojo “raganos ženklų.” Va- j 
dinas, jie jieškojo ant jos kūno tokių vietų, 
į kurias butų galima be skausmo įsmeigti 
adatą. Ekspertai pranešė teismui, kad jie 
suradę tokią vietą. Ji vargšė gynėsi ir ai
škinosi, niekados nevirsdavusi lape. Re
miantis ekspertų nuomone, ji buvo rasta 
kalta, buvo nuteista ir nužudyta, šitaip 
padarė puritonai, nūdienių amerikiečių 
pirmtakunai; šitaip padarė džentelmenai, 
kurie, nepaisydami jurų kelionės pavojų, 
vyko į Ameriką, kad čia galėtų nekliudo
mai garbinti savo Dievą, kitų brolių—žmo
nių nepersekiojami.

Tais laikais žmonės tikėjo tokį dalyką, 
kurs vadinamas lykantrofija—tai yra, kad 
žmogus, velnio padedamas, gali pasida-; 
ryti vilku. Pasakojama apie atsitikimą, 
kur žmogų puolė vilkas. Jis gynėsi ir kaž 
kaip jam pavyko nuplauti tam vilkui koją. 
Vilkas pabėgo. Žmogus pakėlė vilko koją, 
įsidėjo ją į kišenę ir parsinešė namo. Na
mie jis rado savo žmoną be vienos rankos! 
Jis išsiėmė iš kišenės vilko koją, ir ji čia 
bematant pasidarė žmogaus ranka. Šis 
žmogus apkaltino savo žmoną ragana. Ji 
buvo teista. Prisipažino kalta ir buvo su
deginta.

Žmonės būdavo deginami už šalnas va
saros metu, už krušos sunaikintus pasėlius, 
už audras, už tai, kad karvės nebeduodavo

vos ir Vokietijos nebesą. 
Priešingai, ateityje abi vals
tybės papildančios viena 
antrą visais atžvilgiais. Vo- , , • . .... . , .i • l:os, humoristiskos ir laisvam
KlCtlJčl, Kaip ClldySlS Isuro- Visos skambios, visos geros, 
pos vartotojas, galinti pirk- visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
I-i-i • t Oi ’ r- x 1 koncertams ir tt. Antra pagerinta ti labai didelę Lietuvos ga-inidn. So. Boston,.......................  2r.c.

MONOLOG AJ IR DEKLAMACIJOS, 
šioje knyRoj telpa daugybė nauju, 

labai gražių ir juokinRų monolite.) ir 
deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, t.nntiš- 
' humoristiškos ir laisvaman'škns.

Tinka

NEGRJŽO.
Šnibždėjo vėjas liūdną gandą, 
Kai klaupės vakaras ramus, 
Kad sūnūs verkiančios motutės 
Negrįš jau niekad į namus.

Išėjo jis keliais į kraštą, 
Kur buvo laisvė ginama, 
Jo tikslo ir pasiryžimo 
Gal nesuprato ir mama.

Ir tarp Madrido dangoraižių
Ant grindinio suklupo jis 
Užtad kad drąsiai laisvę gynė, 
Nebuvo jam baisi mirtis.

Kai'vakaras nutilęs meldės
Po degančiais skliautais dangaus, 
Močiutė sielvartingai laukė 
Negrįžtančio sunaus brangaus.

Apsikabinęs vėjas liepą 
Iš lengvo supos, kai naktis 
Uždengus buvo juodu šydu 
Močiutės mėlynas akis.

Vladas Šaulys.
Šiauliai, 1939.

pieno, kartais net ir už surugusį alų. Nebu
vo tokio dalyko, už kurį kas nors nebūtų 
kaltinamas ir nuteistas. Žmogaus gyvybė 
nebuvo visai branginama. Būti apkaltin
tam. Žmogaus likimas priklausė nuo ku
nigo ar kunigaikščio malonės. Toks baisus 
tikėjimas buvoJaip giliai įstrigęs į žmonių 
mintis, kad vienas tiktai abejojimas dėl jo 
teisingumo galėjo sukelti įtarimą ir kalti
nimą. Kas tiktai neigdavo raganų ir velnių 
buvimą, buvo apšaukiamas bedieviu!

Žmonės tikėdavo, kad velnias apsėsda
vo ir gyvulius ir kad, užmušus gyvulį,' ga
lima buvo užmušti ir velnią. Taigi neby
liai gyvuliai buvo kaltinami, teisiami ir 
smerkiami mirčiai. ■ •

1470 metais, Šveicarijos mieste Bazely 
buvo teisiamas gaidys, kaltinamas, esą jis 
padėjęs kiaušinį. Gaidžių kiaušiniai bu
vę vartojami raganų tepalams dirbti— ■ 
apie tai visi žinojo. Vargšas gaidys buvo 
uteistas ir su visomis iškilmėmis buvo su

degintas viešoje miesto aikštėje. Taip pat 
buvo teisiama kiaulė su šešiais paršiukais, 
sudraskiusiais ir suėdusiais kūdikį. Kiaulė 
buvo nuteista, paršiukai, atsižvelgiant, tur 
but, į jauną amžių, buvo išteisinti. Net 
1740 metais buvo teista ir nuteista velnio 
spsėsta karvė.

Žmonės skaitydavo ekzortus žiurkėnife, 
straigėms, gyvatėms ir kirmėlėms. Gatvė
se ir laukuose buvo ruošiamos procesijos, 
kurių metu buvo įsakoma tiems gyviams 
pasišalinti nurodomu laiku., Už tokio įsa
kymo neklausymą jiems buvo grąsinama I 
bausmėmis ir kančiomis. ,

Tačiau bukime atsargus, besijuokdami 
iš tų dalykų. Nesididžiuokime savo gady
nės didele pažanga. Neturime užmiršti, ’ 
kad kai kurie musų žmonės dar yra tokio
je pat žemo protavimo Auklėje. Užuot vei- į 
kę jie gaišina laiką maldoms ir laukia iš 
dangaus pagelbos, bijodami velnio ža
bangų. Dar visai nesenai Minnesotos.val
stijos gubernatorius buvo paskyręs vieną 
dieną pasninkui ir maldoms, kad dangaus 
jėgos padėtų išnaikinti straiges, ar bent 
išsiųsti jas kur nors į kitą valstiją.

Penkioliktojo amžiaus pabaigoje toks 
buvo žmonių susijaudinimas dėl raganų, 
kad popiežius Inocentas VIII paskelbė bu
lę ir įsakė inkvizitoriams rūpestingai jieš- 
koti raganų ir bausti visus, kas tik kaltas 
raganavimu. Knygoje, kurią išleido Ro
mos popiežiaus sostas, ir kuri vadinasi 
“Malleus Maleficorum” (Raganų Kūjis), 
yra smulkiai nurodyta tardymų ir teismo ' 
tvarka. Popiežiai Hadriaunus, Leonas ir 
Aleksandras taip pat skelbė tokias bules. 
Per pustrečio šimto metų bažnyčia baudė' 
žmones už nebūtus raganų nusikaltimus; 
buvo kankinami, kariami ir deginami vy
rai, moterys ir kūdikiai. Protestantai taip 
pat dare kaip ir katalikai. Genevoje pęr 
3 mėnesius buvo sudeginta penki šimtai 
raganų. Apie tūkstantis buvo sudeginta 
vienoje tiktai Como vyskupystėje. Vokie
tijoje nukentėjo nemažiau, kaip šimtas 
tūkstančių raganų. Paskutinės raganos su-' 
deginimas įvyko Wuerzburge 1739 m. 
Šveicarijoje dar 1780 m. buvo deginamos! 
raganos.

Anglijoje buvo taip pat tokių baisių ra
ganų deginimo scenų. Henrikas IV-sis ir 
Jokūbas I-sis buvo išleidę įstatymus, ku-. 
riuose aiškinamas šitas nusikaltimas ir nu-, 
statomos už jį bausmės. Paskutinis britų, 
parlamento įstatymas buvo priimtas lor- 

i dui Baconui buvuš parlamento nariu, ir' 
tas įstatymas buvo panaikintas tiktai 1736 
metais.

Sir William Blackstone savo knygoje, 
kur jis aiškina Anglijos įstatymus, sako:

“Neigti raganų ir burtų buvimą reiškia 
aiškiai neigti Dievo žodį, skelbiamą įvai
riose Senojo ir Naujojo Testamento kny
gose; šitą teisybę patvirtina visos krikš
čionių tautos tiek veiksmais, tiek drau
džiamais įstatymais, kurie įrodo žmogų, 
galint santykiauti su piktomis dvasiomis.”

Brown’o Biblijos Žodyne (Dictionary ofi 
the Bible), išleistame Edinburghe, Škoti
joje, 1807 m., pasakyta:

“Ragana yra moteris, turinti santykius* 
su šėtonu. Kad tokių esama tarp žmonių, 
pakankamai įrodo šventraštis, ir jos pri
valo būti baudžiamos mirtim.”

Ta knyga buvo atspausdinta Albany 
mieste, New Yorko valstijoje, 1816.me
tais; nenuostabu tad, kad to miesto dvasi
ninkai lig šių laikų yra tamsus ir atsilikę, i 

1716 metais Mrs. Hicks ir jos devynių 
metų amžiaus dukrelė buvo pakartos už' 
tai, kad jos buvo pardavusios savo sielas 
velniui ir buvo sukėlusios audrą, nusimau-. 
damos sau kojines ir padarydamos muilo 
putų !...

(Bus daugiau) i
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KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

I PAJIEŠKOJ1MAITaip Norėjo Ponas Dievas.

APSIVEDIMAI.

Žinios iš Lietuvos

K u rie

Daukanto gatve pava- kintis .p»:___ 0 *— asmcnisk;

Čia apie šimtas ir 
ūkininkų verčiasi

Breitmozerienė.
Lewistono koresp. M. D.

Hitler Strasse, Liepojos gat
vė — Hermann Goeringstr., 
Dariaus ir Girėno gatvė — 
Boyenstrasse.

ant vic- 
pirkiniu 
klauskit

(4)

leivio” Kalendoriuje; tenai 
yra įdėtas ir rusų “Kolum
bo” atvaizdas.

Pajicškau brolio Kazimiero AND- 
REIAIČIO, paeina 
tolio, šiauliŲ apskr. 
So. Brooklyn, N. Y., 
palaipinės I). L. K.

REIKALINGA MOTERIS
Pajicškau pusamžės moteriškės be 

vaikų prie vieno seno žmogaus už 
paspartinę. Duosiu užlaikymą ir dra
panas, be algos; galės bue visą amžį. 
Adresas: Mike Gutowski

2354 Elston avė., Chicago, 111.

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

miestų, nei uostų, 
ir dabar tenai labai 
Žymi ausis jų yra 
kuris pagal 1930

Parsiduoda Darbas ir 
Dalininkystė

Krutomų paveikslų teatre, 
nemokėtų operuot, tam reikėtų mo- 

is mus. Kreipkitės laišku, ne 
asmeniškai, sekančiu adresu.

VALUSKIS CORPORATION - 
Buena Park, Calif.

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Pajicškau merginos apsivedimui, 
tarp 25 ir 30 metų amžiaus, kuri su
tiktų civiliu šliubu apsivesti. Aš esu 
38 metų, amatininkas ir turiu pasto
vų darbą. Plačiau susipažinsime per 
laiškus. Adresas: D. M. C51

Box 1.36, Kenogami, P. Q., Canada.

1928 m. gyveno 
ir priklausė prie 
Mindaugio drau

gystės. Kurie žinote kur jis randasi, 
malonėkite pranešti, busiu dėkingas, 
arba pats lai atsišaukia. (5

Julius Vainorius,
1333 So. 48th et., Cicero, III.

Ppjicškau vaikino ar našlio tikslu 
apsivedimo, ne jaunesnio kaip 40 me
tų,- kai butų pasiturintis ir galėtų 
moterį gražiai užlaikyti. Aš esu 40 
metų, linksmo budo, gražiai atrodau, 
švari, gera gaspadinė. Vienai gyven
ti nuobodu. Kurie atsiliepsit, prašau 
ir paveikslą savo prisiųsti. (4) 

Mrs. T. Thompson Room 107, 
(TH4 Maryland avė., Chicago, Ill.

GELBĖK
SAVO

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

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 Wi‘ BROADWAY,- Į
SO. BOSTON, MASS. i

Pajicškau gyvenimui draugės lie
tuvaitės nuo 22 iki 34 metų amžiaus, 
pageidaujama kad butų rimta ir tei
singa gyvenime. Aš esu 34 m. am
žiaus vaikinas, 6 pėdų aukščio, turiu 
nuosavą namą ir pastovų darbą auk
so ir vario kasyklose. Prašau pir
mam laiške prisiųsti paveikslą, kuri 
pareikalavus grąžinsiu. T. P. (5) 
Box 36, Sheridon Mine, Man. Canada

Iš Kanados Tabokių 
Gyvenimo.
Delhi, Ontario.

Tenka pastebėti “Kelei
vyje” žinių iš visų pasaulioApie laikraščius ir bendrus gelis pavienių ir organiza- .. _ . .

cijų prisidėjo savo aukomis kampu. Nėra abejonės, kadfrontus.
Pas mus Chicagoje eina 

daug visokių dienraščių, bet j 
daugeliui nusibosta 
skaityti, nes skaitant neran
di gerų patarimų. Visi mes 
laukiame “Keleivio” atei
nant, nes jame randasi įdo
mių žinių ir naudingų pata
rimų bei nurodymų, kaip 
kas daryt.

“Keleivis” per daugelį 
metų aiškino ką reiškia so
cializmas, ir daugumas mu
sų šiandien esame socializ
mo šalininkai. Bet yra žmo
nių, kurie ir šiandien to 
mokslo cla nesupranta. Dau
gumas ir Maikio su Tėvu 
nesupranta. Judviejų disku
sijos visiems patinka. Skai
to, kaip Maikis aiškina Tė
vui religijos dalykus arba 
gamtos įstatymus ir kvato
ja. Sako, geros funės. Bet 
kai paaiškini tokiam skai-1 
tytojui, l.v.J. Cl., .U. 
moję teisybė rašoma, tada tų atgal. .
jis da labiau tas funes pa- Gavus is kontraktorių 
mėgsta. (Lietuvių Kambario įrengi-

Ir įdomus dalykas, kad 1110 apkainavimą pasirodė, 
vienas žmogus ištarė žodį,1 ^ad dabar tas darbas kai- 
ir tas žodis tuoj sutraukė į nuos jau apie $7,500. 
krūvą tūkstančius žmonių.1 Lietuviai turi sukelti darję 
Tai to paties .“Keleivio” žo- ,’^t.oOO Pirm negu darbas 
d is. Jis pasakė: reikalingas g’ales but! pradėtas, o 1 
Amerikos Lietuvių Kongre- tūkstantį paskiau gales su
sas, ir Kongresas tuoj įvyko.'beiti.

Jau kiek metų atgal Ame-'Y 
menkoje buvo visokių sro-. 
vių bandoma šaukti visokie - -
kongresai ir suvažiavimai,' 
bet nieko iš to neišeidavo. O 
“Keleivis”’ tik pasakė žodį 
—ir Kongresas yra. Suva
žiavo visokių srovių žmo
nės: socialistai, komunistai, 
pažangesni sandariečiai, o 
vėliau prisidėjo ir kitokie, 
nors ir nelabai norėdami, i

to kambario įrengimo pare- daugelis “Keleivio’ skaity-
, mimui. 1 tojų ir pypkes ruko, perkasi

■ i Atsilankius Mokslo Ka-' tabaką, cigaretus ir cigarus 
J.. , _!tedroje, kurios virš 40 aukš- su visokių kompanijų var

tų pastatas debesis raižo,; dais. Taigi noriu pasakyti 
............  ‘ . visiems “Keleivio” pyp-patiri kad iš virš poros de- 

sėtkų tautinių kambarių ke-

LEWISTON, ME.
LDS 45 kuopa 13 gegužės 

buvo surengus . vakarienę, į 
kurią atsilankė apie 200 
žmonių. Svečių buvo iš Port- 
lando, Rumfordo ir iš Cam- 
bride, Mass. Pirmininkas 
Pr. Apšega pasveikino susi
rinkusius ir trumpai paaiš
kino LDS veiklą bei tikslą. 
Po to sekė vakarienė. Val
gių buvo lietuviškų ir ame- 
rikoniškų. Stalai buvo iš- 

kiams, ypatingai " Maikio PU°?6.

ko nerūkytų, kaip tik “mus > ai šeimyniškas, nes dalyva- 
pačių, “Keleivio” skaityto- ” ...... ..
jų augintą.

Čia musų apylinkėje — 
Delhi, Ontarijo j — Kanado
je, yra tabako augintojų 
centras, 
lietuviu

liolika jau įrengti, kiti dar Tėvui, kad jis kitokio taba- gėlėmis. Vakaias buvo tik- 
v * o > , ____!___x . A?1 i*m coimvniclzae noc rlalwQ-

ne.
Ar Lietuvių Kambaris 

jau įrengtas? Ne. Ir štai ko
dėl.

Kuomet skirstė tautoms 
šioje mokslo įstaigoje kam
bariams vietas, tą darė nu
žiūrėdami sulyg tautos di
dumo ir turtingumo.

Paveizdan, Prancūzai, 
Kinai, Vokiečiai ir kitos di- 
dėsės tautos gavo didelius 
kambarius ir joms paskirta 
buvo sukelti net iki $25,000. 
Lietuviai turėjo sukelti $5,- 
000. jie užbaigė ją pernai..

1 Bet tos sumos nuskirtos 
kad čia funių for- buvo dešimts ar dvylika me-

vo jauni ir seni. Po vakarie
nės sekė šokiai, kuriems 
griežė lietuviška muzika.

Šio vakarėlio surengimu 
rūpinosi P. Apšega ir jo 
žmona, K. Steponaitis ir 
žmona, J. Šileikis ir žmona,

tabako auginimu, ir nekurie Mina Wildner, Uršulė Le-
lietuviai farmeriai gana pa
siturinčiai gyvena. Daugu
ma iš jų yra seni “Keleivio” 
skaitytojai, malonus ir susi
pratę lietuviai. <’.................
pritiktų atvažiuoti 
vyčių vaisko generolui, 
atsivežti Maikį ir supažin
dinti su gražiomis mergino
mis — doromis lietuvaitė
mis, tabokių dukterimis. 
(Maikis dar tebelanko mo
kyklą, tai jam pas panas 

I peranksti važinėti. Senis, 
(tai gal ir nuvažiuotų; jeigu 
I žinotų, kad tenai gaus šnap-

ii n S0‘—Ked.)
HViKdl Sūnų ir Dukterų pa

talpos draugija kai kada
I net ir šokius surengia.

I Pittsburgho lietuviai pasi- . Ab,elPai’ ,??rbai Pas.
lyžę naujomis jėgomis imtis el.na.talj’:, .ls. Pavasario iki

- savo Kambario P‘utes ^lbl?1Pkamam.oba- 
, Fo'ndį Komitetas 1 uošia' ™a P° _20' 25„lr P“ 20 do‘c- 

vaiaus nlanus Ir1^. * menesb P?r Plut.§ moka
K. S. Karpius. aPlet3'°p 1 f-?eną 11 Va fJ

venavičienė, Marijona Ta
mošiūnienė, Elena Žilins- ( 
kienė, A. Laucius, V. Mai’- 
tinkus, Jieva Naujokienė, 

ČiTkaipTfk Aldona Apšėgaitė, Pranciš-
■ staršam ka Zdanavičiūtė ir J. Tamo- 

ii-lšiunas. Kepėja buvo Agota

TOWNSENDO PLANAS 
ATMESTAS.

Užpereitą sąvaitę Kongrese 
buvo svarstomas vadinamas 
Townsendo planas, kuriuo 
jis siūlo visiems nuo 60 me
tų amžiaus mokėti po $200 
pensijos kas mėnesį. Po il
gokų diskusijų planas buvo 
balsuojamas ir 302 balsais 
prieš 97 atmestas.

duoda. Bet šiuo momentu 
čia važiuoti nepatartina, 
nes jau visi farmeriai prieEASTHAMPTON, MASS.

Miestelis turi apie 12,000 | tabako sodinimo turi po 3-5 
gyventojų, lietuvių čia gy-(darbininkus. Nuimant der

vinę šeimynų, bet | ]ių prie turimų <, .. ... r..______ .c darbininkų!
i didelių pasižymėjimų pas vjsį farmeriai priima dar po

. i J 1 j _, ~ -žino-
sų apielinkės^ lietuvių laik- ma> skaičius priklauso nuo

Kaip aš Žiūriu, tai šitokiu mus n.ėl1?’,t?dėlržįniy. 2, 3 ir 5 darbininkus-: 
_ 1 , 7 ■ .. e ii nmnlmlzoc limiiuni IqiIz_ .. _ _i_ . • ___ ___ __________
kenti eina visas pasaulis. ----- » . , £. T .
Žmonės jungiasi kad galėtu ias<?ll?ose mažai matosi. Lie- ukio didumo. Derlių prade- 
geriau kovoti už savo tiks- tuv1^ . al?elna? sugyvena da imti apie rugpiucio pra
juk Hitleris padarė bendrą g^’a?luoJu ,ir v?lk kiekvienas,džią ar kiek anksčiau, ir 
frontą su Mussoliniu. Fran- .,aikras<rlus? °Te? 5*?(ima apie pusantro mėnesio 
euzai, anglai ir rusai eina į d.ziy,mo^e matosl ^elei‘ ar kiek ilmau. Derliu mi
kitą frontą. Meksikos žmo- . Pas mus veikla SLA’ 
nes vienijasi į vieną frontą J ^4°Pa^
SiSsusibureVeinsavo fiST^’P3- Jokiu Platesniu veikimu nYnkus“^^ Kafėdų — kiek 
Nors mes Staliną niekinami ldrauglJos. nepasižymi, va-|kuriarn reikalinga. Bet tada 

• - - - - - - saros metu surengia kehatą jau mokoma pagal darbi-
piknikų, tai ir viskas. Bir- nįnko ir farmerio sutartį.

Nekurie turtingesni ūkinin
kai laiko po vieną darbinin
ką per ištisus metus. Darbas

ar kiek ilgiau. Derlių nu
ėmus, farmeriai vėl atlei- 

, . . Vytauto Neprigul- fįžia darbininkus pasilie-
• mingas Kliubas ir LDS. kuo- kant tik po 1, 2 ar 3 darbi-

visokiais budais, bet man 
atrodo, kad Stalinas yra vi
sos Rusijos žmonių tėvas. 
Mes negirdim, kad Rusijoj 
butų bedarbių, kad žmonės 
tenai žudytųsi iš bado, kaip 
tai dažnai pasitaiko aukso 
Amerikoj.

Sunku suprasti, kaip grei
tai keičiasi žmonių protas. 
Kai prisižiūri, tai gyveni
mas išrodo kaip koks sap
nas. Čia žmogus sapnuoji 
vienus dalykus, o pabundi ir 
matai jau visai kitus. Lygiai 
taip buvo ir su rusų tąuta. Ji 
vedė karą su japonais ir bu
vo sumušta. Ji vedė 'karą 
prieš Vokietiją, ir vėl buvo 
sumušta, nežiūrint kad jos 
pusei buvo alijantų valsty- 
bės. Bet štai kilo revoliucija 
ir rusu tauta pabudo. Ir žai
bo greitumu ji persiėmė vie
na mintimi. Ji dabar sumu
šė netik vidujinius savo 
priešus, bet sumušė ir išori
nius: lenkus, franeuzus, ita
lus, slovakus, anglus ir net 
amerikonus, kurie buvo įsi
veržę i Rusijos žemę. Ir jei
gu dabar kas rusus užpultu, 
tai jie sunaikintų savo už
puoliką kaip skruzdėlynas. 
Tai matot, ką reiškia bend
ras frontas.

Antanas Žilinskas, 
Chicago, Ill.

piknikų, tai ir viskas. Bir
želio 25 SLA. 312 kp. rengia 
pikniką, kuriame bus ir pra
kalbos. Yra pakviestas adv. 
F. J. Bagočius. Bedarbių___________
pas mus daugybė, slankioja šiam'™‘nelengvas, 

(.gatvėmis ir aimanuoja. O ir dulkės labai daėda. 
‘kurie dirba, tai ir tie smar-( 
l^iai išnaudojami. J. J. J. dirbama nuo tamsos i

į tamsos, per kokias dvi są- 
vaites, o vėliau tai po 10 va
landų į dieną, kaip pas kokį 
farmerį.

Kurie myli pypkes rūkyti, 
tai tie čia laimingi.

Pypkorius.

Apie “Lietuvių Kambarį” 
Pittsburgbo universitete.

Atsilankius Pittsburghe, 
pirmutinė mintis į galvą už
eina : pamatyti Lietuvių 
Kambarį Mokslo Katedroje 
(Pittsburgho Universitete). 
, Jau apie desėtkas metų 

kaip Amerikos lietuviai ži
no apie šį Kambarį ir dau-

Baltijos valstybių vienybės 
manifestacija.

Kaunas, birželio 9 d. pra
sidėjo Baltijos kongresas 
manifestuojant vienybės rei
kalą. Dalyvauja šimtai lat
vių ir estų.

Sudegė Užvenčio miestelis.
Kaunas, birželio 9 d. su

degė Užvenčio miestelis. 
Be to, Merkinėje sudegė 
300 hektarų miško,

Latviai nutraukė sporto 
santykius.

Kaunas, birželio 9 d. Lat
viai nutraukė su Lietuva 
sporto santykius.

KLAIPĖDOJ ATVOKIE- 
TINTI GATVIŲ VARDAI.

Klaipėdoj atvokietintos 
visos lietuviškų vardų gat
vės. r 
dinta Blumenstrasse, Duo- 

gatvė — Fliėder-nepersunkus, bet rieįpratu- nelaičio
Karštis strasse, Mikšio g.—Tulpen- 

_____ ___________ strasse ir Šerno gatvė—Da- 
Tabako sodinimo metu lienstrasse, Prezidento Sme

iki tonos Alėja pavadinta Adolf

$40,000,000 AUKŲ.
Jungtinių Valstijų Komer

cijos Departamentas prane
ša, kad pereitais metais vi
sokios organizacijos šioje 
šalyje surinko ir išsiuntė į 
užsienį $40,000,000 aukų 
visokiems labdarybės tiks
lams. Žydai surinko $8,- 
000,000; krikščionys viso
kioms misijoms sukėlė 
$23,000.000. Be to. daug ati
ku surinkta Kinijai ir Ispa
nijai.

Parsiduoda Farma
119 akelių, 40‘dirbamos, miškas ir 

ganyklos, 10 karvių, pieną parduodu, 
elck‘likos šviesa, vanduo bėgantis 
stvboj ir birnėj. žemė apsėta ir ap
sodinta ' daržovėms. Dauginu infor
macijų parašysiu laiške. Parduodu 
pigiai, klauskite. Frances Katinas (7 

Sterling Rd, Holden, Mass.
Telephone 46—2.

Demokratų Raketieris Pendergast.

Šio vaizdelio vidury parodytas demokratų raketieris, Tom 
Pendergast iš Kansas City, Mo., kuris už suktybes ir val
džios apgaudinėjimą šiortiis dienomis buvo nuteistas kalė
jimai!. Iš abieju pusių sėdi jo sūnus.

Ši nuotrauka buvo padaryta New Yorko teisme ir parodo 
verkiantį Louisą Greenfieldą, 46 metų amžiaus tėvą, nužu
džiusį savo 17 metų amžiaus sūnų. Jis išpasakojo teis
mui, kaip jis savo sūnų mylėjo, o kai teismas paklausė, ko
dėl jis jį užchloroformavo, Greenfielcįas atsakė: “Taip no
rėjo ponas“ Dievas.” Kaip rodos, Greenfieldas buvo labai 
religingas žmogus ir atliko tą baisų darbą prisiskaitęs 
“šventų” raštų. Šalia jo čia parodytas jo advokatas.

Norėčiau susipažinti su mergina 
ar našle tarp 35—45 metų, negir- 
tuoklė, laisva. Aš tikčiau turtingai ar 
b < beturtei, esu linkęs, prie biznio. 
Kuriom nusibodo vienatvė, prašau 
s" pažinti Gyvenimui aš uždirbu. 
Butų gerai, kad moteris turėtų savo , 
namų ir storų, bet nepprtoli nuo Bos
tono. Aš esu našlys iš toli prašau ne
atsišaukti. Paaiškinimas ir paveiks
las re i’ alingas. Ant rimto laiško duo
siu atsakymų kožnai. (5)

Jurgis Nebluga
581 ’/•: Millbury st., Worcester, Mass.

KLAIPĖDOS ATSTOVAI 
IŠBRAUKTI IŠ LIETU

VOS SEIMO.
Lietuvos Seime buvo 3 

klaipėdiškiai atstovai: Mi
chael Jurgeleit, Michael 
Fesling ir Jonis Pakalnisch- 
kies. Dabar jie išbraukti iš 
Seimo narių
Klaipėda jau nebe Lietuvos 
kraštas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

K. Barkui.— Amerika nu- 
■ pirko Alaską iš rusų 1867 
. metais. Vietiniai gyventu- 
jjai susideda iš keturių gru- 
|pių; trys jų yra indijonų 

skaičiaus, nes! kraujo, o ketvirtoji, euletai,

ŠULINY ŽUVO 4 ŽMONĖS
Šulinio dujomis Oklaho- 

mos valstijoje aną sąvai
tę užtroško 4 darbininkai. 
Visų pirma vienas jaunas 
vyras nusileido į pieninės 
šulinį pataisyti pumpą ir 
tuoj nuvirto į vandenį. Trys 
kiti nusileido jį gelbėt, ir tie 
žuvo. Mat, šulinys buvo už
dengtas ir jame buvo prisi
rinkę nuodingų dujų.

BAŽNYČIOJ PAVOGĖ 
DAVATKOS PINIGUS.
Tauragės apskrity Gau

rės klebonijos skalbėja, da
vatka M. Gailutė, turėjo su
sitaupius pinigų ir laikė juos 
bažnyčioje, toj skrynioj, kur 
sudedamos bažnytinės ku
nigų drapanos, manydama, 
kad iš tokios “šventos” vie
tos niekas jų nepavogs. Bet 

Į pavogė vistiek. Davatka įta
rė tūlą J. Svylą ir padavė jį 
Tauragės apylinkės teis
man. Teismas nuteisė jį 
pusmečiui kalėjimo ir įsakė 
grąžinti pavogtus pinigus. 
Bei Svyla apeliavo į aukš
tesnį teismą, kuris jį išteisi
no, nes nebuvo įrodymų, 
kad jis butų tuos pinigus pa
vogęs.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
DZŪKIŠKĄ KIAULĘ.
Merkynės vai., Vėismunų 

kaime, gegužės 18 d. žaibas 
trenkė į Baltuškonio tvartą, 
kuriame užmušė ten buvu
sią kiaulę ir pritrenkė vai
ką. Tvartas sudegė.

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

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

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 § 
® receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- 
0 šis, kiek kuri iš Valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- Ę
| taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
1 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.

kurie gyvena Euletų salose, 
azijatų kilmės. Kiekviena 
gi upė turi savo ypatingą 
kalbą. Tikyba daugiausia 
pravoslavu kurią tenai at
nešė rusų misionieriai 18- 
tame šimtmety. Kai rusai 
Alaską atrado, tenai nebu
vo nei 
Miestai 
menki.
Juneau, .......  o— ------ .
metų cenzą turėjo .vos tik 
3,058 gyventojus. Iš viso 
tais metais Alaska turėjo 
58,758 gyventojus. Kokiais
metais tenai apsigyveno pir-1 Tipfmdn Kolba 
mutiniai Amerikos baltvei- L/lecuUtu ixaiuu. 
džiai, mes neturim žinių, I Lietuvių kalba yra viena iš 
bet ir dabar jų tenai nėra seniausių ir gražiausių kalbų, 
daug. Rusai pirmu kartu iš-į jos pradžios niekas nepamena, 
lipo Alaskoj 1741 metais, žodžiai, kaip Nemunėlis, moti- 
tačiau nei vienas nepasiliko, (nėle, berniukas, mergyte yra ti-. 
Tik vėliau buvo atvykusios 
kelios jų ekspedicijos to 
krašto tirti ir turtų jieškoti. 
Kai žemės paviršy aukso 
grumstų jie tenai nerado, 
pardavė Amerikai visą kra
štą už $7,200,000. O apie 
tai, kaip rusai Alaską atra-

kri perlai, kurie puošia musų 
kalbą. Kitos kalbos tokių puikių 
žodžių neturi.

Lietuvių kalbai mokintis nau
ją ir labai tinkamą vadovėlį su
taisė d-ras D. Pilka, lietuvių 
kalbos mokytojas prie Massa
chusetts švietimo Departamen- 

do, tamsta gali rasti labai to. Vadovėlis su gramatika, pa- 
gerą straipsnį šių metų “Ke- aiškinimais angliškai ir žodynė-

liu yra lengvai suprantamas ir 
tinka seniems ir jauniems Ame
rikos lietuviams mokytis savo 
kalbą. Kaina, vienas doleris. Ga
lima jį gauti pas Dr. D. Pilką, 
528 Columbus Ave., Boston,' 
Mass. Kurie dar neturite patar- 

manc: duosiu gerą patarimą ' thla iu0JaUS užsisakyti. (Adv.) 
„Irinli ---------------------------------- ------

Petronėle Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligi;. Kurie 
turite kokius ____ *
tės pas rr.nr.e: 
ir busit patenkinti. (37)

PET. LAMSARGIENĖ
181 I S- Water St.. Philadelphia. Pa.

GERA PROGA.
Parsiduoda Gazolino steišinas ir 

graži vieta gyvenimui; parduodu la
bai prieinama kaina, turiu parduot 
greitai. Priežastį sužinosit i 
tos. Kurie interesuoti tokiu 
atvažiuokit pasižiūrėti arba 
informacijų per laiškų.

A. K. KUČAUSKAS
S 6 (i Highland aVc., Waterbury, Conti.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausj 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,
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Žodis už Demokratiją žmonėmis įeina ir demokra- 1 
tai su paslėpta dėl viso ko 
lazda, įeina ir maskuoti de 
mokratijos priešai. Yra tik 
viena tikra prieminė demo 

Šitokia antrašte Lietuvos bai šimtus tūkstančių, juos I atgaudavo, buržuazija ėmė-Imokratinių santvarkų žlugi- kratijos idealus žmonių su -
socialdemokratų laikrašty disciplinuodamas ir gyveni-įsi kitų priemonių savo vieš- 
“Mintis” yra tilpęs įdomu- mo skurdu vienydamas. Bet'patavimui patikrinti: p— 
straipsnis apie demokrati- išauginti darbo žmonėse jų 
ją, kurį mes čia paduodami "'”^-'”'' ------ -—
ištisai:

Demokratija atėjo į nau 
jai gimusį kapitalistinį pa ■ 
šaulį kartu su didžiąja fran 
euzų revoliucija. Kai revo 
liucija, pasiųsdama karalių 
į ešafotą, negailestingai ap
sidirbo su praeities skriau 
dų kaltininkais, pirmoje ei 
Įėję su svietiškiais ir dvasiš 
kiais feodalais, demokratija 
įžengė į naują gyvenimą 
šviesi, jaunų vilčių kupina, 
lygiai visierrts nešdama sa 
vo kilnius laisvės, lygybės ir 
broliškumo Šukius. Demo 
kratija nedarė skirtumo 
tarp prasto ir neprasto žmo 
gaus, žmogų statė žemiško 
pasaulio centre ir teikė jam 
gilaus ir visiško pasitikėji 
mo. Jaunoji demokratija 
žadėjo auginti žmoguje 
žmogų.

Paniekintai, skriaudžia 
mai, pavergtai liaudžiai de 
mokratija buvo šviesi deivė, 
tiek galingai žavi, kad jos 
pažadintos darbo žmonių 
minios buvo pasiryžusio:; 
viską demokratijai paauko
ti, net savo gyvybę. Revo
liucinė Francuzija, revoliu
cijos metais sutapusi į vie
ningą tautą, greitai susi
tvarkiusi viduje išdrįso 
stoti ginkluoton kovon be
veik su visa prieš ją sukilu 
šia feodaline ir monarchis- 
tine Europa ir lengvai ją nu* 
galėjo, savų frontų priešaky 
nešdama revoliucinės de
mokratijos vėliavą. Tiek bu
vo toj demokratijoj jauny
stės, entuziazmo, pasišven
timo, ryžtingumo ir jėgos.

Senasis pasaulis, po pir
mojo smūgio atsipeikėjęs, 
jau mirtino pavojaus para
gintas, greitai susibūrė, at
sigavo ir galų gale revoliu 
cinę Franciziją įveikė; įvei
kė ir pačioj Francuzijoj. Ber 
demokratijos mesti 
vergstąsias minias 
padarė sava;

1 Po
šūkiai 

nuo Napo
leono karų praėjo vos 30-40 
metų, ir revoliucinė liaudis 
vėl pakilo, vėl puolė priešo 
tvirtoves, sukeldama revo
liucijas visoje eilėje Euro
pos valstybių. Monarchiš- 
kai-buržuazinė Anglija, mo- 
narchiškai-agrarinės Vokie
tija, Austrija ir Italija turėiy 
jo sukilus liaudži^j .mdsiiei- 
sti ir bent dąlįrtiPpasidalinti 
su ja valdžią: f Europos val
stybių ^litini ir visuomeni
nį gyvenimą Įėjo ir paprasti 
žjpp’nės, pirmoje eilėje fab-

Očfonys.
Tolimesnė politinių Įvy

kių raida • Virto nuolatine, 
• atkaklia kova tarp vargin 
,gųjų visuomenės sluoksnių 
ir turtuolių, tarp išnaudoja
mų ir išnaudotojų. Žingsnis 
po žingsnio laisvinusi liau
dis iš priespaudos ir kartu 
iš vargo; pirmoje eilėje lai 
svinosi miestų darbininkai 
Nuolatinėje kovoje jie su
prato savo padėti ii' savą 
reikalus, susivienijo, sukūrė 
galingas politines ir profesi 
nes organizacijas, sukurė 
busimos, socialistinės san
tvarkos idealą. Imtynės tarp 
dabarties šeimininku ir 

. ateities kovotoju ir šiame 
laikotarpy lydėjo kintama 
laimė; bet, nežiūrint laikinu 
pralaimėjimų, darbo žmo
nių miniose nesustabdomai 
augo jų sąmonėjimas, geres
nės ateities viltis ir pasiry
žimas kovoti ir laimėti. Kiek 
tas sąmoningas ryžtingumas 
buvo galingas, parodė Įvy
kiai, didžiajam karui pasi
baigus.

Darbo žmones vertė kovo
ti už geresnę savo ateitį jų 
nežmoniškai sunki būklė; 
kovai susiburti padėjo pats 
kapitalistinis ūkis, telkamas 
į vieną vietą prekių gamy-

įkų darbininkai ir mies- 
ifonys.

sąmonę, jų organizacijas, jų 
sugebėjimą planingai ir at
kakliai vesti kovą, padėjo 
tik demokratinė santvarka, 
išmokindama juos naudotis 
laisvėmis ir jas branginti, 
išaugindama visuomenės 
verguose ateities žmogų ir 
tuo įdėdama Į jo sielą nepa
laužiamą pasiryžimą siekti 
tokio gyvenimo, kuriame 
nei politinei, nei kultūrinei, 
nei materialiai vergijai ne
bebūtų vietos. Del darbo 
žmonių demokratija ir šia
me laikotarpyje pasiliko jei 
ne deivė, tai bent ištikima 
jų žygiuose padėjėja.

Ir va, mes gyvename po- 
1 arinius laikus, 
patį paskutinį laikotarpio 
i lėtą, kasdien pažymėtą 
brutalaus smurto įvykiais, 
kuomet ne tik paskiro žmo 
gaus laisvės ir teisės yra try 
piamos, ir darbo žmogus vėl 
statomas beteisio vergo pa 
dėtin, bet toks pat smurtą:- 
ištinka ištisus kraštus. Išsi 
gandusios buržuazijos pa 
vainikis vaikas—fašizmas 
bet kokios teisės vieton pa 
statė apnuogintą jėgą ir ja 
panaudodamas grasina už
viešpatauti kapitalistinį pa 
šaulį, paglemžti pačią žmo 
niją. Kas kaltas, 
vyksta?

Į tą klausimą 
daug kas atsako: 
mokratija. Demokratija e 
santi tuo kalta, kad ji pasi
rodė prieš smurtininkus be
jėgė. Demokratija ramiai 
leido savo pašonėje augti 
mirtiniems savo priešams, 
juos net globodama; demo
kratija laukė, kol tie priešai 
sustiprėjo, pasiruošė ir ją 
puolė, pati beveik nesigin- 
dama. Ir kai valstybių eilė 
je demokratija liko sutryp 
ta, kitos vadinamos demo
kratinės valstybės buvo 
abejingai ramios; tie, kurie 
tas valstybes atstovavo, ka
pitalistinė buržuazija ne vi
suomet net mokėjo paslėpti 
linksmą šypseną, jos tikro
sios nuotaikos atspindį. 
Taip buvo ir su respubliko
niškos Ispanijos žlugimu. 
Demokratija su jos idealai:; 
ir jos santvarkos vertinimu 

. nmsu'akyse bluko ir vis la
biliau neteko pasitikėjimo: 
demokratija darėsi senas, 
nuvalkiotas, nebereikalin • 
gas daiktas; demokratija 
virto priedanga, už kurios 
vyksta šlykštus žmogaus ir 
net ištisų tautų teisėmis 
maininkavimai. Toks de 
mokratijos vertinimas daro
si šiandien paprastas net 
tuose visuomenės sluok 
sniuose, kurie dar taip ne
seniai demokratiją 
savo 
tikslu.

Del ko tai]) 
kas yra kaltas?

Ir jauna, triumfuojanti 
demokratija turėjo atkaklių 
nriešų; jos istorijoj ne vieną 
kartą praeities galiūnų li
kučiai, atkutę politinių lais
vių režime, bandė atsigauti 
ir grąžintis prarastas pri
vilegijas, palydėtą politinę 
valdžią. Bet pikčiausiu 
buržuazinės demokratijos 
priešu dabar virto pati bur
žuazija. kapitalo magnatai 
ir jų pakalikai. Kapitalistinė 
buržuazija, savo istorijos 
pradžioje kovojo su feoda
lais ir monarchija dėl poli
tinių ir ūkinių laisvių; bet? 
kai jas liaudies pasiaukoji
mu ir krauju iškovojo, pasi
stengė jomis naudotis pati 
viena. Kur galėjo, suktais 
budais paverždavo iš darbo 
žmomYi jų teises ir demo
kratinės santvarkos prie
globsty ganė ir ugdino tik 
savo klasės reikalus. Kai 
laudis kovodama savo teises

gyvename

kad taip

šiandien 
kalta de

laikė 
siekimų svarbiausiu

pasidarė ir

spaudą ir bažnyčia ji veikė 
liaudies minias, kad jos tik 
juose buržuagijoj matytų 
savo reikalų gynėjus ir tur
tuoliams talkininkautų jų 
politinėse kovose. Kur spau
dos ir bažnyčios neužtek
davo, pradėdavo veikti pini
gas, papirkimai; šeimininko 
prievarta jo samdiniui; ban
kų sąmokslai prieš demd- 
kratines vyriausybes; gink
las.

Buržuazinė demokratija 
į tą viską žiurėjo atviromis 
akimis, visa pateisino ir 
dengė; kartu netekdama 
darbo žmonių akyse gero, 
praeity Įgyto vardo.

Kai darbo žmonių sąmo
nėjimas paaugo, jų organi
zuotumas ir kovingumas 
tiek padidėjo, kad jie pasi
darė buržuazijai neįveikia
mi, demokratija -virto bur
žuazijos nekenčiama. De- 
mokratijjos neapykanta iš
augo į buržuazijos politinės 
veiklos vyriausi žadintoją 
tuomet, kai darbo žmonės 
savo laimėjimus demokra
tinėje santvarkoje pradėjo 
panaudoti ateities gyveni
mo ruošai, ir kartu kapitali
stinės visuomenės laidotu
vėms parengti. Nuo to laiko 
demokratinės santvarkos 
priegloby ir prasideda slap
ti prieš ją sąmokslai, atviri 
maištai, atviras demokrati
jos žlugdymas; fašistinis 
sąjūdis ryžtasi užplūsti visą 
kapitalistinį pasaulį.

Butų neteisinga demo
kratijos slaptais ir atvirais 
priešais skaityti tik buržua
ziją. Buržuazinė demokrati
ja nepašalina dabartinėje 
visuomenėje esamus prie
šingumus; demokratinėj 
santvarkoje kapitalisinė vi 
suomenė pasilieka suskirs 
tyta klasėmis, ir kiekviena 
klasių turi savo skirtingus 
interesus. Demokratinė san 
tvarka sudaro tik geriausia: 
sąlygas kiekvienai visuome 
nes grupei organizuotai sa 
vo reikalus ginti, bet kovos 
ir ginimo reikalo nepašali 
na. Beturčiai ir turtuoliai ir 
demokratinėje respublikoje 
stovi vienas prieš kitą; vi 
dujiniam kapitalistinės vi
suomenės gyvenime tauto:; 
vienybė virsta monu tuo pa
čiu momentu, 
šingi interesai 
Tuomet susidaro du frontu 
—turtingųjų ir 
Turtingųjų fronte buržua
zija tik vadovauja, bet nė
ra pati viena. Pešdamasi 
kasdieniniam gyvenime su 
stambiais žemvaldžiais, ji 
iškarto su jais susiglaudžia, 
bendrą pavojų pajutusi. Vi
sų rūšių dvasiškija beveik 
visuomet buna ištikimas tal
kininkas turtingųjų fronte. 
Kai kova tarp vienu ir kito 
frontų Įsisiūbuoja demo
kratinės santvarkos kiautas 
iš karto darosi ankštas, ir 
tuomet aiškėja, kas yra de
mokratijos idealų priešas. 
Pastarųjų laikų Europos 
įvykiai duoda perdaug vaiz
džių pamokinimų, kad už
tenka juos tik paminėti. Ita
lu buržuazijos baimė, kad 
įsigalėję darbininkai ir skur
dus ūkininkai gali savaip 
pertvarkyti visą gyvenimą, 
naruose kelią Mussolinio 
žygiui i Romą, iį laimino ir 
padėjo fašizmui Įsitvirtinti. 
Nacionalsocializmas Vo
kietijoj bent savo atsiradi
mo pradžioje buvo agrarų ne
stambiosios buržuazijos 
auklėtinis ir jų buvo paruo
štas Weimaro respublikai 
susprogdinti. Pastarųjų die
nų tragiški Įvykiai Čekoslo
vakijoj ir Ispanijoj vaizdžiai 
rodo, kaip toli buržuazija 
moka eiti savo reikalų ginti.

Kaip daugumoje “pado
rių” laiduvių taip, ir šie de-

Moterims Pasiskaityt 
šį SKYRIŲ TVARKO 

========== M. MICHETSONIENĖ. 

ONYTĖ BALTRUS IŠ
VYKSTA I BRYAN 
MAWR KOLEGIJĄ.

P-lė Ona Baltrus, kuri pa- 
kutiniais laikais Bostone 

kad jos studijaVo plaukų ir odos 
ypatybes ir gavo stipendiją 
į Bryan Mawr kolegiją va
sariniam kursui, šiomis die
nomis jau išvyko į tą kolegi
ją. Per vasarą ji tenai studi
juos ekonomiką, anglų lite
ratūrą, dramą, muziką ir 
prakalbas sakyt. Bryan 
Mawr kolegija yra laba’ 
aukštos klasės mokykla ir į 
reguliarius jos kursus sunku 

džiai siekia jos idealų neap- bet kam įsigauti. Tik vasa- 
gaulingo įgyvendinimo, tas iros kursai yra prieinami vi- 
turi but pasiryžęs eiti kartu 
su darbo žmonėmis iki ga
lo, ir, reikalui atėjus, padėti 
ant demokratijos aukuro 
turtuolių privilegijas.

Dažnam šio straipsnelio 
skaitytojui kils klausimas: 
argi dabar laikas kalbėti 
apie demokratiją ir jos ide
alus, dabar, kai aplinkui 
verda pasiutęs ruošimasis 
karui, kai karas atrodo ne
išvengiamas, kai karui'pra
sidėjus ir musų kraštui bus 
lemta vienu ar kitu budu 
jame dalyvati. Karas ar ir 
pasiruošimas savo kraštą 
ginti laikinai nutildo socia
lius visuomenėje priešingu
mus, verčia visus vienytis 
vyriausiam tikslui viską au
koti. Karo ar jam pasiruoši
mo metu demokratinio val
dymo budus laikinai pakei
čia diktatoriško valdymo 
metodai, savo veiksmuose 
greit, labiau lankstus ir veik
lus.

Mes manome, kad supran
tame esamą padėtį ir Lietu
vos dabartinę būklę ne blo
giau už kitus. Mes nedvejo
dami pasisakome už tai, kad 
ir Lietuva skubotai 
ruoštis savo politinę nepri-, swiss chard lapų, 
klausomybę ginti. 1912 1Z '""K
1920 metų įvykiai vaizdžiai 
parodė, kad pirmutinis ko
votojus už Lietuvos laisvę 
buvo tlarbininkai ir darbo

mo aktai neapsiėjo be baž- gyvenime pilnai ir pastoviai potas svogūnas, truptis Čes
nako, sudedama malta kiau
liena ir spirginama kol pa- 
i us. Dabar sudedama tomei
čių pasta, 2 puodukai karš
to vandens, puodukas to
meičių, sviesto, druskos, 
petruškų, -pipirų ir šaukštu
kas baking sodės. Pavirnt 
porą valandų, nuolatos pa
maišant, kad neprisviltų.

S. Paplauskienė.

įgyvendinti, — tai išimti i 
lazdą iš demokratijos priešų 
rankos, pakeisti tą gyveni
mą, kuris žmones suskirsto į1 
turtuolius ir beturčius. Tik 
roji demokratija, 
laisvės, lygybės ir brolišku
mo Šukiai nebūtų tik vilio
janti, bet apgaulinga rėk 
lama, tūri atsijauninti ir bu 
ti papildyta; ji turi virsti ne 

. - , , , -.tik politine, bet ir socialine
lo'ikscionių-demokratų edge- [demokratija, paremta visuo
se 1926--J metais. j meniniu ukiu, socialistiniu

Visuose reakcijos žygiuo- j ukiu. Tai yra darbo žmonių 
se prieš demokratines san-1 galutinas tikslas, 
tvarkas ir demokratijos ide
alus, be atkaklaus jų plūdi
mo, be smurto veiksmų tur
tingųjų fronto priešaky bu
vo visuomet nešama vėliava 
su internacionaliu Šukiu 
“kova prieš bolševizmą!” 
Tas šūkis aiškiai sako, koks 
yra faktinas kovos turinys.

Ar darbo žmonės, neišsi
žadėdami savo siekimų ir 
už juos kovodami, yra rei
kalingi kad ir tokios demo
kratinės santvarkos, kokia ir 
pas mus yra buvusi, kokia 
gali būti kapitalistinėje vi
suomenėje? Mes manome: 
būtinai ir labai reikalingi. 
Kova už dabartinius savo 
reikalus ir naują gyvenimo 
santvarką tik tuomet gali 
but pastoviai laimėta, kai 
visuomenės dauguma tos 
santvarkos siekia ir už ją 
yra pasiryžusi kovoti iki 
galo. Iškovotas naujas gyve
nimas tik tuomet gali būti 
patikrintas, kai iškovojusių 
pasiiyžimas jį išlaikyti bus 
neįveikiamas, kai pats nau
jas gyvenimas bus tinkamai 
tvarkomas ir save objekty
viai pateisins tiek jo šalinin
kų, tiek ir jo priešų aky:r- 
Dėl to naujam gyvenimui 
sukurt yra reikalingas ne tik 
pasiryžimas, bet ir pasiren
gimas, kuris nenukrinta iš 
dangaus. Tuo pasirengimu 
turi but šarvoti tie, kas už 
naują santvarką kovoja — 
patys darbo žmonės. Tik lai
svas politinis gyvenimas, de
mokratinė santvarka, kad ir 
jos priešų žalojama, gali 
duoti sąlygas tokiam pasi
ruošimui įsigyti. Darbo 
žmonės tik patys gali iško
voti tai, ko jie. siekia, kas 
jiems būtina. Jokie gerada
riai, kuriais vardais vadintų
si, kuriais Šukiais besikaišy- 
tų, negali pačių darbo žmo
nių toje kovoje pavaduoti ir 
jiems laisvės “dovanoti.” 
Kas mano be jjlačių liaudies 
masių iškovosiąs ir įtvirtin
siąs savam krašte kad ir 
buržuazinės demokratijos 

laisves, tas arba nesupranta 
uždavinio esmės, arba yra į- 
tartinas demokratas, savo 
širdy slepiąs dar ir kitokius 
siekimus. Dabar žmonės ne
žino sau pavaduotojų kovo
je, kaip nėra kas juos pava
duoja darbe.

Siekdami demokratinė:-- 
santvarkos dabartiniais lai
kais, darbo žmonės tame 
savo žygių laikotarpy su
tinka kapitalistinėj visuo
menėj įvairių pakeleivių, 
kuriems tas pats rupi, kurie 
taip pat dedasi “nuošir
džiais” demokratijos kovo 
tojais; Tai yra visi tm., ku
riems totaliniai valstybių 
režimai arba jiems panašus 
tiukdo augti, trukdo paten
kinamai savo reikalus rūpin
ti. kurie turi vilties demokra
tinėj santvarkoje patys at
sistoti valstybės priešaky ir 
įgytąją valdžia panaudoti 
savo klasės reikalui. Tu pa
keleivių tarpe yra demokra
tai su anty paslėpta lazda 
prieš pačią demokratiją, 
paslėpta dėl viso ko. Kalba 
mam kad bendromis jėgo
mis laimėtų demokratines 
laisves ir teises. Bet mes ne
privalome užmiršti »to, kad 
į buržuazinės demokratijos ■ 
santvarką kartu su darbo

per nyčios paskutinio palaimi
nimo. Austrijos krikščionys 
socialai, valdydami šušnin- 
go laikais kraštą jau po su
žlugdytos respublikos, suti
ko, kad geriau butų praras
ta Austrijos nepriklausomy
bė, kaip susidėti su socialis
tiniais darbininkais ir ben
dromis jėgomis gintis.

Turime prisiminti ir musų

Kas de
mokratijos kovotjų nuošir-

šokio luomo studentams. 
Linkime Onutei kuo geriau
sios kloties.

kai tie prie- 
susiduria.

beturčiu

NORINTIEMS ATSIKVIESTI 
GIMINES IR NORINTIEMS 

VYKTI | AMERIKĄ.
Suv. Valstijų Pasiuntinybė 

Kaune praneša, kad gimę- Lietu
voje asmenys vėl gali įsiregist
ruoti be pirmenybės imigraci
jos vizoms gauti. Tačiau, tie, 
kurie jau yra kartą įsiregistra
vę, neturi registruotis iš naujo. 
Naujai įsiregistravę negali ti
kėtis sulaukti savo eilės anks
čiau, kaip už vienerių ar dau
giau metų. ,

Prašymai įsiregistruoti gali 
būti pateikti tiktai raštu ir 
siunčiami paštu, bet reikia pri
dėt voką su savo adresu ir paš
to ženklu registracijos blankui 
grąžinti.

gyve.n^ Kurie turi gimines Lietuvoje 
norinčias atvykti į Ameriką, 
patartina parašyti jiems laišką, 
nurodant, kad dėl platesnių in
formacijų jie kreiptųsi į švedų 
Amerikos Linijos atstovybę, 
Kauhe, Laisvės alėja num. 11. 
Kada norintis atvykti į Ameri
ką užsiregistruos Amerikos 
konsulate ir kaip jis bus pakvie-

ONA KEMZŪRAITĖ TU
RĖJO IŠKILMINGAS 

VESTUVES.
Ona Kemzūraitė, 
Joanos Kemzūrų 
birželio dieną 

su Kaziu Skrickiu iš Wor- 
cesterio ir jos tėveliai iškė
lė labai šaunias vestuves. 
Draugai Kemzūrai ------
Montelloje, seni “Keleivio” 
skaitytojai ir yra žinomi 
kaip rimti ir pavyzdingi 
žmonės. Jų Onytė taipgi pa
vyzdingai išauklėta ir labai 
maloni mergina. Vestuvės 
buvo laisvos, kaip pridera 
visiems kultūringiems žmo
nėms, ir svečių buvo labai 
daug, daugiau kaip 400. stas atvykti vizos reikalu, tada

Linkime jaunavedžiams Amerikoje esą giminės galės 
gražios 
ties.

U'
3

Prano 
duktė, 

susituokė

ir laimingos atei- pasjųsti atatinkamus dokumen
tus Amerikos imigracijos vizai 
gauti. Tuos dokumentus parū
pina visi švedu Amerikos Lini
jos autorizuoti agentai ir š.A.L. 
raštinės. Turizmo žinios.

turi'

ginti. 1918-

ITALIŠKI KALDUNAI 
(RAVIOLI).
6 žmonėms.

Reikalingi šie daiktai:
3 svarai špinako arba

V2 svaro riebios varškės 
(cream cheese).

1 svaras malto steiko.
1 sv. maltos kiaulienos.
1 skardinė tomeičių koše- 

ukininkai. Mes žinome, kad lės (paste).
ir į dabartines, musų kraštą 
ištikusias nelaimes gyviau
sia reagavo Lietuvos darbo 
žmones, ir neabejojame,

5 kiaušiniai.
2 svogūnai.
3 skiltelės česnako.

. V2 puoduko duonos tru- 
kad jie mokės pasiryžusiai pinių.
priimti ir pakelti galimo 4 šaukštai kapotų petruš- 
karo sunkiausius smūgius, kų.
jei tas pasidarys būtina. Bet svaro lašinių.
mes taip pat gerai žinome, 4 šaukštai tarkuoto itališ- 
kad atsparumas ir ištvermė ko sūrio (Parmesan cheese) 
besiginant pirmoje eilėje pa
reis nuo liaudies sąmoningo 
dalyvavimo ateities įvykiuo
se, nuo jos įsitikinimo, kad 
kruvinomis aukomis bus ap- ’ 
mokėta geresnė jos ateitis, I 
kad į tą ateitį ir darbo žmo
nės įžengs ne posūniais, bet 
pilnateisiais šeimininkais, 
naujo gyvenimo kūrėjais. 
Vergai moka tik nusilenkti; 
pasišventusiai kovoti ir lai
mėti gali tik laisvę pamilę 
žmonės, ne laisvę iš vadų 
malonės, bet tikrą, visuoti
ną. Tokiems kovotojams tik
ros demokratijos idealai yra 
ir pasiliks nieku nepakei
čiamas jų sielos turinys.

2 šaukštai sviesto.
4 šaukštai alyvos.
1 šaukštukas baking soda.
2 puodukai karšto van

dens.
1 puodukas šviežių ar ke- 

nuotų tomeičių.
4 puodukai išsijotų miltų. 
Druskos-ir pipirų pagal 

skonį.
Špinaką išplaut, kad ne

liktų smilčių, ir pavirint 5 
minutes. Nukošti. Kai atauš, 
pridėt petruškas ir smulkiai 
sukapot. Į skauradą įdėt 3 
šaukštus alyvos, 1 šaukštą 
sviesto, sudėt sukapotą svo
gūną su česnaku ir paspir- 
gint. Tuomet sudėt maltą 
jautieną, greitai kelis kartus 

Ašioje knyKuAt6k°‘tėipa 14 geriausių apverst, nuimt nuo ugnies, 
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci- Į sudėt Varškę, 3 klausinius, 
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c. trupinius> 3 šaukš

tus tarkuoto itališko sūrio, 
špinakus, druską, pipirus, 
gerai išmaišyt ir sudėt šmo- 

1 cinkais į iškočiotą tešlą, ku
ri turi but padaryta iš 4 puo
dukų miltų, 2 kiaušinių, V-?! 
šaukštuko druskos ir trupu-' 
čio vandens. Padarius visus 
kaldunus, reikia suleisti 
juos į verdantį pasūdytą 
vandenį ir pavirint apie 15 
minučių. Nukošus, užpilti, 

Į sosu, apibarstyt tarkuotu 
itališku suriu ir duot karštus 

Į valgyti.
Sosas daromas taip: la-

F®B«1
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LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL 
VALDYBA 1939 METAMS. 

•Tos Mačiulis — pirmininkas, 
90S Proseni t St. VVaukėjan. III 

F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., Waukegan, 111. 

Suzana Gabris—nutarimų rušt. 
730 McAlister avė., Waukegan. Ill 

Emilija Kernagis—turtų rast. 
720 Vine Place, Waukegan, Ill, 

K Vaitiekunas — kasierius, 
726 — Sth St.. Waukegan, III 

KASOS GLOBĖJAI 
D. Lauraitis, K. Ambrokunas, 

KNYGIAI 
K. Dambrauskas, A. Marcinkus. 

MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis. ,

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- Šiniai Sutrinami į košę, į- 
dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, nilarna 1 v ' ’
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir j L ,. .,
Adams Sts.. Waukegan, Ill. j ” z"

L šaukštas alyvos1 
Į (olive oil), smulkiai suka-

REIKALAUKITE TIK
Blue Ribbon Malto ir jus tik
rai gausite pilnus .3 svarus ge
riausios rūšies malto. Todėl 
milionai malto vartotojų sako 
—“Duok man gero seno Blue 
Ribbon Malto.”

RUE RIBBON 
MALT

1 m ericas Biggest Seller
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir U Lietuvos Laikralžių.)

NELAIMINGI ATSITIKIMAI LIETUVOJNUOSTOLINGAS GAIS
RAS PAKRAŽANČIO

KLEBONIJOJ.
Aną naktį Pakražančio 

klebono kun. Rickaus sude-
--------------------------- gė daržinė ir po vienu stogu 
Kaip Kaunas Minėjo Francuzijos Re- ?yal'tal Tvarte sudegė de- J. ..----- -f r n M 4 C 7 7 7 - simts gerų karvių, sesi pui-VollUClįOS 1d0 Metų Sukakti. kųs arkliai ir apie 20 avių, o

-------  daržinėj darbiniai vežimai, 
kalbėtojas da pasakė: “šiais karietos ir kt. ūkio padar- 
laikais kai kur vietoje teisi- gai. Gaisro nuostoliai gana 
nio valdymo viešpatauja 
kumštis; vietoje teisingu
mo — teisių atėmimas ir 
tautų pavergimas; vietoje 
teisių lygybės — rasiniai į- 
statymai ir žmonių vergija. 
Tuo tarpu francuzų revoliu
cijos idėjos kalba į žmo
gaus kilnius jausmus, dabar 
kai kur ugdomos idėjos kal
ba į žemus instinktus.”

Žurnalistas J. Paleckis, 
tarp kita ko pareiškė: 
“Francuzų revoliucijos idė
jų gilaus įsišaknėjimo įro- ... .. ... ... 
dymu galinti tarnauti kad ii įžeidinėjimų, 
dabartinė Francuzija, k«-/v.”. ... - ,
lioje prieglobstį randa mili- )-‘lai ir. teismo keliui klebonas 
jonai politinių emigrantų ir • •• ”
kovotojų už savo idealus. 
Tačiau, francuzų revoliuci
jos idealai gyvi ne tik vie
noje Francuzijoje, ' bet šir
dyse visų tų milijoninių ma
sių visame plačiame pasau
lyje, kurios dabar pakelia 
tiek sunkių kančių. Šitas 
laisvės troškimas turės pra
siveržti ir virsti galingu są
jūdžiu. Fašizmas pageidau
ja išnaikinti tarptautinio 
bendradarbiavimo ir soli
darumo principus, tačiau 
esame giliai įsitikinę, kad 
niekam nepasiseks sukti at
gal istorijos ratą.”

Po visų kalbų dar buvo iš
pildyta literatūrinė—meni- 
ne pi ogi amą, kui ioje daly- vos užsieniams. Da- 
vavo rašytojas inz. M. Jeli- baf Lietuvos ukininkai jau 
nas, op. sol. Šulginas, ^a‘ineke(uri kuo neį triobesiu 
diofono smuikininkas Z. I .
Levinas p-lei Patašinskaitei ? " 1 
akomponuojant ir kt. Salės 
tribūna buvo papuošta did.! 
francuzų revoliucijos Šukiu

Kauno žydų teatre žydų 
studentų sąjunga buvo su
rengus iškilmingą Didžio
sios Francuzų Revoliucijos 
150 metų sukakties minėji
mą, prie kurio prisidėjo ir 
pažangus Kauno lietuviai.

Minėjimą atidarė adv. L. 
Garfunkelis, kuris visų pir
ma sveikino salėje buvusius 
lietuvių-francuzų draugijos 
valdybos atstovus. Jis to
liau padarė suglaustą di
džiosios francuzų revoliuci
jos ir jos padarinių įvertini
mą, nurodydamas, kad nuo 
1789 m. liepos 14 d. per vi
sus praėjusius 150 m. kaip 
nenut-rukęs siūlas tęsėsi 
žmonijos kova visame pa
saulyje už laisvę ir demo
kratiją.

Kalbėtojas baigdamas 
taip pareiškė: “Jeigu šiais 
laikais negyventume tokių 
niūrių ir tamsių dienų, tai 
gal mums nekiltų mintis 
taip iškilmingai paminėti 
aną datą. Tačiau, mes turi
me paskatinimą, ir dvasios 
pastiprinimą bei tikėjimą 
taikos mylinčioje žmonijo
je. Tad tų idėjų vedini turi
me visada prieš akis francu
zų revoliuciją, kuri gi tiek 
prisidėjo prie visų žmonių 
teisių išlyginimo, nedarant 
tikybos bei tautybės skirtu
mų. '

Tegul šios dienos bend
ras lietuvių ir žydų subuvi
mas buna taipogi abiejų 
tautų solidarumo ir darnaus 
bendradarbiavimo pavyz
džiu.”

Prof. V. Krėvė-Mickevi
čius, kuris buvo publikos su
tiktas nepaprastai karštai.

dideli. Manoma, kad trobe
sį kas nors padegė, nes gais
ro metu daržinė ir tvartai iš 
vidaus pusės buvę užrišti, 
kad negalima butų išgelbėti 
turto. Nuostolis parapijai— 
jos trobesys, kurį biedni pa- 
rapijonįs turės atstatyti, o 
klebonui—jo ūkio jiadargai 
ir gyvuliai.

Įtarimas, kad padegta, 
kyla dar ir dėl to, kad kle-, 
bonas su keliais parapijo- 
nimis buvo susipykęs: su 
vienu dvarininku bylinėjosi 

‘ , su antru
del turto palikimo bažny-'

> apie 7,000 litu, o, J 
be to, nesenai smarkiai susi- j 
pyko su vargonininku ir jį 
atleido.

LIETUVOS MIŠKĄ IŠ
PARDAVĖ, DABAR PER

KA IŠ LENKŲ.
Vilniaus laikraščiai pra-1 

neša, kad jau pradėta j Ne
muną ir Nerį leisti miško 
medžiagą, 1 
miškuose užpirko Lietuvos1 
medžio sindikatas.

Ar ne keista, 
va, i _ . - - , -
kraštas, yra priversta pirk
tis mišką iš lenkų. Prie to ją 
privedė tautininkai, kurie 
neatsižvelgdami į savo kraš
to reikalus išpardavė Lietu-
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plačiai vertino francuzų di- “Lygybė, brolybė ir laisvė.
džiosios revoliucijos 150 
metų sukaktį. Jis, tarp kita 
ko, taip pasakė:

“Dabartinis pasenęs pa
saulis nenori mirti lygiai 
kaip anuomet kad feodaliz
mas. Lygiai kaip ir tada,

grinėjo bylą dėl vieno pie- 
. mens užmušimo. Mat, pe- 

dabar atsirado tiranijos ir 'reitą rudenį Šilavoto vals- 
payergimo mokslų garbin- čiuje, Skuigių kaime buvo 
tojų. Dabar kai kieno ugdo-1 žiaurios piemenų muštynės, 
mas principas, kuris atima per kurias piemuo vardu P. 
pas individą laisvų apsi- Brūzgą užmušė piemenį A. 
sprendimo teisę ir jį verčia Vaičiūną, pramušdamas jam 
galvoti ne savo laisva valia, galvą šautuvo kotu. Teiš- 
o svetimo valia, jau yra la- rnas nubaudė piemenį Bruz- 
bai senas dalykas ir visai ne 9 mėnesiais kalėjimo, 
naujas išradimas. Tačiau, bet kadangi jis 6 mėnesius 
joks valdovas nenori pasi-.lau sėdėjo kalėjime- iki tei- 
mokyti iš praeities. Ir Nika-^mo, tai jam beliko sėdėti 
lojus paskutinysis to neno-itik 3 mėnesiai.
rėjo. Ju pasitikėjimas savi-)----- ----- :--------—------ --------
mi plaukia iš Įsitikinimo,
kad sugebės paversti Žmo-’ Wilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver- 
nes i naiunpfus verpus Ta- J- UKau<las- Kas nor’ dasižinoti, kaląs 1 pajungtus veigus. ra da ir kokiu budu Kaii svietas pasibaig
čiau, istorijos pavyzdžiai ti, tegul skaito tų knygelę. Chica- .
kitko moko. Tad nauja pa- g0' 19(1G’ pusl- 125~ APJaryta ■ ■ si5n 
saulinė santvarka turi lai-' 
mėti ir laimės, lygiai kaip' 
kad laimėjo francuzų revo-' 
liucija. Vakarų Europa šiuo 
metu panaši į valstiečio lūš
nelę. Tuo tarpu, -kai suma
nus ūkininkas lūšną nu
griauna ir stato naują, kitas 
mažiau sumanus vis taiso ir 
taiso seną lūšną, kol vieną 
gražią dieną jis atsirandą 
po sugriuvusios lūšnos griu
vėsiais...”

Baigdamas kalbėtojas pa
reiškė, kad žydai visada ko
voję už pažangų pasaulį. 
Pati krikščionybės kilmė 
taipogi glūdėjo liberališko
je žydų sektoje. Žydams te
ko sunkiai kentėti nuo viso
kių reakcijonierių. Gi fran
cuzų revoliucijos, dėka žydų 
padėtis labai palengvėjo ir 
todėl žydai turi tikėtis, kad 
gimstant naujai pasaulinei 
santvarkai per socialinę re
voliuciją taipgi gimsta išsi
laisvinimas nuo kančių ir 
žydų tautai.

Po to kalbėjo žydų reales 
gimnazijos mokytojas dr. C. 
Jofe. Įvertindamas francu
zų revoliuciją ir jos sukaktį,

Doros Mokytojas Pasmaugė Žmoną.

Čia matome su savo motina stovinti evangelistą ir pamok
slininką kun. Williama F. Lamance’ą, kuris mokindamas 
svietą doros pasmaugė savo žmoną ir šiomis dienomis bu
vo nuteistas Missouri valstijoj 18-kai metų kalėjimo, ši 
nuotrauka buvo padaryta teisme.

kuria Lenkijos DIDELIS GAISRAS ŠI- 
------ 1 MON1Ų VALSČIUJE.

Rokiškio apskrity, Šimo- 
—---- kad Lietu- nių valsčiuje, Meiaikiškių

pagarsėjusi kaip girių vienkiemy kilo Rimšos ūky
je didelis gaisras. Sugulus 
šeimai pogulio, užsidegė gy
venamas namas ir ugnis 
persimetė į tvartus. Gyvena
mas namas ir tvartai visai 
sudegė; sudegė ir tvartuos 
buvę gyvuliai — 4 arkliai ir 

1 8 bekonai. Be to, gaisras 
persimetė į kaimyno Labei- 
kio gyvenamą namą, tvartą 

, ir klėtis. Gaisras kilo iš per- 
kurentos krosnies, . padary- 

Jau kuris laikas, kai Ma- damas didelius nuostolius 
__________ rijampolėje laisvai prakti- Rimšai ir kaimynui.

ŽIAURIOS PIEMENŲ MU- į^oja pora “šunseserių” 
ŠTYNĖS teikdamos ligoniams medi-

.. . ,. • '-,<• jcinos pagalbą, kaip gailes-
siomis dienomis Mariam- tingosios sesers. Marijam

polės _apygardos teismas na- p0Įįečiai skundžiasi, kad 
........... ' " ..... dažnai “šunseserės” nueina 

medicinos pagalbos tiekimo 
srity toliau, negu gailestin
goms, laisvai praktikuojan
čioms seserims leista, dėl ko 
dažnai statoma pavojun li
gonių sveikata. Nors “šun
seserės” neturi reikalingų 
leidimų praktikuoti, tačiau 
jos praktikuoja laisvai, turi 
iškabas ir telefonus, kas 
dažnai apgauna žmones.

ŠUNSESERĖS” GYDO 
ŽMONES.

SUDEGĖ MOTERIS.
Gegužės 15 d. uteniškių 

dėmesį atkreipė pavojaus 
sirenos kaukimas. Pasirodo, 
kad ugniagesiai 'buvo šau
kiami Debeikių valsčiuje, 
Kalvelių kaime kilusio gais
ro gesinti.

Vėliau patirta, kad Kal
velių kaime sudegė du na
mai ir sena moteris.

Šiomis dienomis Lietuvo
je įvyko keliatas nelaimių.

Pažaislio vals., Varnių 
kaime mažametis Algirdas 
Virbašius, norėdamas nura
minti verkiantį 3 mėnesių 
broliuką Lionginą, vietoje 
pieno padavė jam karbolio 
rukšties, kuri kūdikį apde
gino, jog jis tą pačią dieną 
mirė, I

1 Paliepiuose, Kėdainių ap
skrity, nusišovė ištekėjusi 
moteris Adomaitienė.

I Gegužės 15 d. apskrities 
agronomas Dailydė, jo ma
žametis sūnūs ir agr. Vaitie
kūnas automobiliu važiavo 
Birutės gatve. Vos keliasde- 
šimts metrų prieš Akmenės 
tiltą ant kelio išbėgo vaikas. 
(Vairavęs mašiną, kad išven
gtų nelaimės, staiga mašiną 
pasuko į kelio pusę ir atsi
trenkė į aukšto pylimo sarg- 
šulius (stulpus). Tačiau 
stulpai neišlaikė — nulūžo 
ir automobilis, 
persiversdamas, 
nuo pylimo. Iš važiavusių 
automobily daugiausia nu
kentėjo agr. Vaitiekūnas. 
Agr. Dailydė ir jo sūnūs 

I lengvai sužeisti. Mašina 
smarkiai apdaužyta.

I Gegužės 17 d. pietų metu 
lakūnas Steikunas išvilko 
sklandytuvą ‘(Nidą” pa-

Tačiau 100 mėtrų aukš
tyje sugedo lėktuvo moto
ras. Lak. Steikunas nuo lėk
tuvo tuoj atkabino sklandy- 
tuvą ir pats nusileido. Tuo 

Pajotijos kaimo ūkininkas tarpu sklandytuvu sklendęs 
Pranas Pališkis. Velionis bu- akunas V. Dovydaitis vel- 
vo uolus “Lietuvos Ukinin- ■ stengėsi atkabinti nuo 
ko” skaitytojas ir platinto- sklandytuvo velkamąjį plie- 
jas. Kiekvienais metais ap- 
lankydavo ūkininku grįčias ...
ir padėdavo jiems užsisaky- kristi. Beknntant plie- 
ti valstiečių laikraštį. J 
tuvos Ūkininką” L.----- -
platino nuo pirmųjų jo pasi- 
lodymo metų.
vo valsčiaus ir 
savivaldybių tarybų narys, 
turėjo savo nuosavą ūkį, ku-. 
rį gražiai tvarkė ligi pat sa-1 — 
vo mirties. f 
žmonėmis velionis gyveno 
geriausiuose santykiuose, 
nevienam ] 
riuose reikaluos, 
niame savo i----_ , _ . . , ! mcv Lieti taiMiuai, paoiaum,. juuai ■rašė, kad negalįs dirbti, ser- ( bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- | 
pas keletą litru norėio «avo ėJU9 krautuvan, pas daktaru, pas bar- gąs Keieid ligų, liulėjo zdagkuth pag kriaučių ir it Su fone-
ukį pavesti savo gimmai- tišku ištarimu ir gramatika. Antra ■ - - ......... 1 • • - • ■ • ••
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kelis kartus
nusirito

ŠAKIŲ APSKRITY NUSI- sklandyti Kauno padangė- 
ŽUDĖ ŪKININKAS PRA- se. .............

NAS PALIŠKIS.
Šakių apskrity, Gelgaudi

škio apylinkėj, 14 gegužės 
vakarą pasidarė s

ninį lyną. Šio lyno traukia
mas sklandytuvas greit pra-

- • “Lie- n’nis lynas užsikabino už 
ąknitė ir elektros laidų ir perdegė, o 

■. sklandytuvas, pasiekęs že- 
‘velionis bu- subyrėjo. Juo sklendęs 

apskrities lakūnas nepavojingai susi- * nm rl A

APIE BIRŽUS NĖRA 
PIEMENŲ.

Biržų apylinkės ūkininkai 
nusiskundžia, kad tenai ne
galima gauti piemenų. Pie
menų algos dažnai siekia 
200 litų per vasarą.

NETURI KELIO.
Antkalnės kaime ūkinin

kai išsiskirstė j viensėdžius, 
bet neturi žmoniško kelio. 
Dėl pravažiavimo vedamos 
bylos.

Akimirkos Iš Nuodų Bylos

Italas vardu Sortino verkia Philadelphijos policijos nuo
vadoj, kur jis prisipažino prigulėjęs prie “nuodų sindika
to, nužudęs apie 100 žmonių, kurių gyvybė buvo ap
drausta ifišiurans kompanijose. Sortino prisipažino nužu
dęs tam “sindikatui” Rafaeią Caruso. Prie to “nuodų sin
dikato” prigutžįp daugiausia italai ir daugiausia italai bu
vo žudomi.

PAŽANGUS SĄVAITRA3TIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.’’ Adresas:

"A. L. BALSAS"
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

tyje rankomis stumiant va
žiuojamąjį vagonėli, per ne
atsargumą po jo ratais pa
kliuvo darbininkas J. Čei- 
gys, kuris sužalotas.

Kaune paduodant vago
nus Į žiemos uostą, po gar
vežiu pateko K. Urbonavi
čiaus žemių prikrautas veži
mas. Vežimas sudaužytas.

ATKALBĖJĘ ROŽANČIŲ 
SUSIMUŠĖ.

Alytaus valsčiuje, Kaniū
kų kaime, jaunimą tūlas ūki
ninkas pakvietė rožančiaus 
giedoti. Po giesmių pavai
šinti skirstėsi namo. Bet 
beeidami pradėjo ginčytis 
ir, pagaliau muštis. Aliu
liui Antanui' padare 4 žaiz
das galvoj, o Stasį Aliulį 
smarkiai lazdomis sumušė.

žeidė.
Rokiškio-Obelių tarpusto-

KOOPERACIJOS ŠVENTĖ
Žemės ūkio draugija šią 

vasarą, liepos menesio pra
džioje, numačiusi suruošti 
didelę kooperacijos šventę, 
kurioj dalyvautų visos Dzū
kijos kooperatininkai: že
mės ūkio draugijos, pieni
nių, kredito kooperatyvų ii 
savišalpų apdraudimo dr-jų 
nariai. I šventę bus kviečia
mi aukšti vyriausybės na
riai.

PAVASARIS LIETUVO
JE GERAS.

Nors pavasaris Lietuvoje 
vėsus, tačiau žiemkenčiai 
labai gražiai atrodo. Vais
medžiai turi užmezgę labai 
daug žiedų. Laukiama gero 
derliaus. Pievos dėl lietaus 
stokos vėlai tepradėjo želti.
ŽODYNĖLIS

LIETUV1ŠKAI-ANGL1ŠKAS IR 
A NGLlšK AI - Ll ETŲ VISK AS. 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.”

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Su apylinkės Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

z otuivv rviuuoc, Rankius reikalingiausių žodžių ir j 
nprlprlnniaą ivai- pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip pecietldmas įVdl . ienf,vaj jr suprantamai, kad kiekvie- 
.„luvo. Paskuti- ] nas gali greitai išmokt kalbėt angliš- ;

vočto trolinnic kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, į 
.. . . bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar-|

Čiams (buvo bevaikis), bet padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 

žmona nesutiko.
Laidotuvių ižl.l'.----------

šiliuko daug velionio drau-| 
glį ii’ Šiaip didelė Žmonių ;as Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai, 
minia.

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

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

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

iškilmėse su- piršlys suvadžiotojas.
Vieno veiksmo Komedija. Parašė I

1 Ben. Rumšas. Gana juokingas veika-

1 KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko-
i mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir

12 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ...................... 25c.

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. "KULTŪROJ” rasite daug raštu, 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 nepaprafetai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metu $2. Adresas:

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

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per pafi-

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta api* Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas :r gražus. Chi
cago, Ill. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta......................   $2 oO

Norint. t kad 
GREIT, reikia 
admlnlst racl jon 
L|O VAKARO,
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kpd pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerĮ nespėjama patal- 
pint.

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

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

Už pajleškojhmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkiui pr^anę^ 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nčm raidėm antgalvls—15c. extra.

•‘Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
Jlmo kaina 50c.

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

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

GRAŽIOS EILES, 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, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tic«iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu«ų korespondentų ir Ii Lietuvos Laikraičių.)

Kaip Kaunas Minėjo Francuzijos Re
voliucijos 150 Metų Sukaktį.

Kauno žydų teatre žydų 
studentų sąjunga buvo su
rengus iškilmingą Didžio
sios Francuzų Revoliucijos 
150 metų sukakties minėji
mą, prie kurio prisidėjo ir 
pažangus Kauno lietuviai.

Minėjimą atidarė adv. L. 
Garfunkelis, kuris visų pir
ma sveikino salėje buvusius 
lietuvių-francuzų draugijos 
valdybos atstovus. Jis to
liau padarė suglaustą di
džiosios francuzų revoliuci
jos ir jos padarinių įvertini
mą, nurodydamas, kad nuo 
1789 m. liepos 14 d. per vi
sus praėjusius 150 m. kaip 
nenutiukęs siūlas tęsėsi 
žmonijos kova visame pa
saulyje už laisvę ir demo
kratiją.

Kalbėtojas baigdamas 
taip pareiškė: “Jeigu šiais 
laikais negyventume tokių 
niūrių ir tamsių dienų, tai 
gal mums nekiltų mintis1

Doros Mokytojas Pasmaugė Žmoną. NELAIMINGI ATSITIKIMAI LIETUVOJNUOSTOLINGAS GAIS
RAS PAKRAŽANČIO 

KLEBONIJOJ.
Aną naktį Pakražančio 

klebono kun. Rickaus sude
gė daržinė ir po vienu stogu 
tvartai. Tvarte sudegė de
šimts gerų karvių, šeši pui
kus arkliai ir apie 20 avių, o 
daržinėj darbiniai vežimai,

kalbėtojas da pasakė: “Šiais karietos ir kt. ūkio padar- 
laikais kai kur vietoje teisi- gai. Gaisro nuostoliai gana 
nio valdymo viešpatauja dideli. Manoma, kad trobe- 
kumštis; vietoje teisingu- sį kas nors padegė, nes gaiš
ino — teisių atėmimas ir ro metu daržinė ir tvartai iš 
tautų pavergimas; vietoje vidaus pusės buvę užrišti, 
teisių lygybės — rasiniai į- kad negalima butų išgelbėti 
statymai ir žmonių vergija, turto. Nuostolis parapijai— 
Tuo tarpu francuzų revoliu- jos trobesys, kurį biedni pa-. 
cijos idėjos kalba į žmo- rąpijonįs turės atstatyti, o 
gaus kilnius jausmus, dabar klebonui—jo ūkio padargai 
kai kur ugdomos idėjos kal
ba į žemus instinktus.”

Žurnalistas J. Paleckis, 
tarp kita ko pareiškė: 
“Francuzų revoliucijos idė
jų gilaus įsišaknėjimo įro
dymu galinti tarnauti kad ir 
dabartinė Francuzija, ku- 
lioje prieglobstį randa mili
jonai politinių emigrantų ir 
kovotojų už savo idealus. 
Tačiau, francuzų revoliuci
jos idealai gyvi ne tik vie
noje Francuzijoje, 'bet šir
dyse visų tų milijoninių ma
sių visame plačiame pasau- 

taip iškilmingai paminėti tyje’ kurios dabar pakelia 
aną datą. Tačiau, mes turi- Į^k sunkių kančių. Šitas 
me paskatinimą, ir dvasios laisvės troškimas turės pra- 
pastiprinimą bei tikėjimą ^veržti ir virsti galingu są- 
taikos mylinčioje žmonijo- i JU(lziu. Fašizmas pageidau-

ir gyvuliai.
Įtarimas, kad padegta, 

kyla dar ir dėl to, kad kle- ( 
bonas su keliais parapijo- 
nimis buvo susipykęs: su 
vienu dvarininku bylinėjosi 
dėl įžeidinėjimų, su antru 
dėl turto palikimo bažny-1 
čiai ir teismo keliu klebonas 
laimėjęs apie 7,000 litų, o, j 
be to, nesenai smarkiai susi-1 
pyko su vargonininku ir jį 
atleido.

kuris mokindamas 
šiomis dienomis bu- 
metų kalėjimo, ši

Čia matome su savo motina stovinti evangelistą ir pamok
slininką kun. Williama F. Lamance’ą, 
svietą doros pasmaugė savo žmoną ir 
vo nuteistas Missouri valstijoj 18-kai 
nuotrauka buvo padaryta teisme.

je. Tad tų idėjų vedini turi
me visada prieš akis francu-
zų revoliuciją, kuri gi tiek danimo
prisidėjo prie visų žmonių 
teisių išlyginimo, nedarant 
tikybos bei tautybės skirtu
mų. '

Tegul šios dienos bend
ras lietuvių ir žydų subuvi
mas buna taipogi abiejų 
tautų solidarumo ir darnaus 
bendradarbiavimo pavyz
džiu.”

Prof. V. Krėvė-Mickevi
čius, kuris buvo publikos su
tiktas nepaprastai karštai, 
plačiai vertino francuzų di
džiosios revoliucijos 150 
metų sukaktį. Jis, tarp kita 
ko, taip pasakė:

“Dabartinis pasenęs pa
saulis nenori mirti lygiai 
kaip anuomet kad feodaliz
mas. Lygiai kaip ir tada,

LIETUVOS MIŠKĄ IŠ
PARDAVĖ, DABAR PER

KA IŠ LENKŲ.
Vilniaus laikraščiai pra

neša, kad jau pradėta į Ne
muną ir Nerį leisti miško 
medžiagą, kurią Lenkijos 

ja išnaikinti tarptautinio miškuose užpirko Lietuvos 
bendradarbiavimo ir soli- nieclžio sindikatas.

i principus, tačiau Ar ne keista, kad Lietu- 
esame giliai įsitikinę, kad ya> 
niekam nepasiseks sukti at
gal istorijos ratą.”

Po visų kalbų dar buvo iš
pildyta literatūrinė—meni
nė programa, kurioje daly
vavo rašytojas inž. M. Jeli- 
nas, op. sol. Šulginas, Ra
diofono smuikininkas Z. 
Levinas p-lei Patašinskaitei 
akomponuojant ir kt. Salės 
tribūna buvo papuošta did. 
francuzų revoliucijos Šukiu 
“Lygybė, brolybė ir laisvė.”

grinėjo bylą dėl vieno pie- 
mens užmušimo. Mat, pe- 

dabar atsirado tiranijos ir’įeitą rudenį Šilavoto vals- 
pavergimo mokslų garbin- ciuje, Skuigių kaime buvo 
tojų. Dabar kai kieno ugdo-'žiaurios piemenų muštynės, 
mas principas, kuris atima per kurias piemuo vardu P. 
pas individą laisvo apsi- Brūzgą užmušė piemenį A. 
sprendimo teisę ir jį verčia Vaičiūną, pramušdamas jam 
galvoti ne savo laisva valia,'galvą šautuvo kotu. Teis- 
o svetimo valia, jau yra la- mas nubaudė piemenį Bruz- 
bai senas dalykas ir visai ne gą 9 mėnesiais kalėjimo, 
naujas išradimas. Tačiau, bet kadangi jis 6 mėnesius 
joks valdovas nenori pasi-, jau sėdėjo kalėjime iki tei- 
mokyti iš praeities. Ir Nika-( Įmo, tai jam beliko sėdėti 
lojus paskutinysis to neno-,tik 3 mėnesiai.
įėjo. Jų pasitikėjimas savi-į------———1--- —------7------- -
mi plaukia iš įsitikinimo,] Kand“ “ PaįLT'pro^Dr.
kad sugebės paversti Žmo-' Wilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver- 
nes į pajungtus vergus. Ta- 
erau, istorijos pąvyzdziai ti, tepul skaito tų knygelę. Chica- 
kitko moko. Tad nauja pa- p0’ 190G’ pusL 125 APdaryta ?1 50 
saulinė santvarka turi lai-1 
mėti ir laimės, lygiai kaip' 
kad laimėjo francuzų revo-' 
liucija. Vakarų Europa šiuo 
metu panaši į valstiečio lūš
nelę. Tuo tarpu, ’kai suma
nus ūkininkas lūšną nu
griauna ir stato naują, kitas 
mažiau sumanus vis taiso ir 
taiso seną lūšną, kol vieną 
gražią dieną jis atsirandą 
po sugriuvusios lūšnos griu
vėsiais...”

Baigdamas-kalbėtojas pa
reiškė, kad žydai visada ko
voję už pažangų pasaulį. 
Pati krikščionybės kilmė 
taipogi glūdėjo liberališko
je žydų sektoje. Žydams te
ko sunkiai kentėti nuo viso
kių reakcijonierių. Gi fran
cuzų revoliucijos, dėka žydų 
padėtis labai palengvėjo ir 
todėl žydai turi tikėtis, kad 
gimstant naujai pasaulinei 
santvarkai per socialinę re«- 
voliuciją taipgi gimsta išsi
laisvinimas nuo kančių ir 
žydų tautai.

Po to kalbėjo žydų reales 
gimnazijos mokytojas dr. C. 
Jofe. Įvertindamas francu
zų revoliuciją ir jos sukaktį,

DIDELIS GAISRAS ŠI
MONIŲ VALSČIUJE.
Rokiškio apskrity, Šimo

nių valsčiuje, Meiaikiškių
pagarsėjusi kaip girių vienkiemy kilo Rimšos ūky

je didelis gaisras. Sugulus 
šeimai pogulio, užsidegė gy
venamas namas ir ugnis 
persimetė į tvartus. Gyvena
mas namas ir tvartai visai 
sudegė; sudegė ir tvartuos 
buvę gyvuliai — 4 arkliai ir 
8 bekonai. Be to, gaisras 
persimetė į kaimyno Labei- 
kio gyvenamą namą, tvartą 
ir klėtis. GaisrAs kilo iš per- 
kurentos krosnies, padary
damas didelius nuostolius

kraštas, yra priversta pirk-; 
tis mišką iš lenkų. Prie to ją 
privedė tautininkai, kurie 
neatsižvelgdami į savo kraš
to reikalus išpardavė Lietu
vos miškus užsieniams. Da
bar Lietuvos ūkininkai jau 
nebeturi kuo nei triobesių 
susilopyt.

Šiomis dienomis Lietuvo
je įvyko keliatas nelaimių.

Pažaislio vals., Varnių 
kaime mažametis Algirdas 
Virbašius, norėdamas nura
minti verkiantį 3 mėnesių 
broliuką Lionginą, vietoje 
pieno padavė jam karbolio 
rukšties, kuri kūdikį apde
gino, jog jis tą pačią dieną 
mirė, i

1 Paliepiuose, Kėdainių ap
skrity, nusišovė ištekėjusi 
moteris Adomaitienė.

I Gegužės 15 d. apskrities 
agronomas Dailydė, jo ma
žametis sūnūs ir agr. Vaitie
kūnas automobiliu važiavo 
Birutės gatve. Vos keliasde- 
šimts metrų prieš Akmenės 
tiltą ant kelio išbėgo vaikas, 

i Vairavęs mašiną, kad išven
gtų nelaimės, staiga mašiną 
pasuko į kelio pusę ir atsi
trenkė į aukšto pylimo sarg- 
šulius (stulpus). Tačiau 
stulpai neišlaikė — nulužo 
ir automobilis, kelis kartus 
persiversdamas, nusirito 
nuo pylimo. Iš važiavusių 
automobily daugiausia nu
kentėjo agr. Vaitiekūnas. 

I Agr. Dailydė ir jo sūnūs 
I lengvai sužeisti. Mašina 
smarkiai apdaužyta.

I Gegužės 17 d. pietų metu 
lakūnas Steikunas išvilko 
sklandytuvą “JMidą” pa-

Tačiau 100 mėtrų aukš
lyje sugedo lėktuvo moto
ras. Lak. Steikunas nuo lėk
tuvo tuoj atkabino sklandy- 
tuvą ir pats nusileido. Tuo 

Pajotijos kaimo ūkininkas a?Tu sklandytuvu sklendęs 
Pranas Pališkis. Velionis bu- ^kunas V. Dovydaitis vel- 
vo uolus “Lietuvos Ukinin- stengėsi atkabinti nuo 
ko” skaitytojas ir platinto- sklandytuvo velkamąjį plie- 
jas. Kiekvienais metais ap
lankydavo ūkininkų grįčias

ŠAKIŲ APSKRITY NUSI- sklandyti Kauno padangė- 
ŽUDĖ ŪKININKAS PRA- se. 1

NAS PALIŠKIS.
Šakių apskrity, Gelgaudi

škio apylinkėj, 14 gegužės 
vakarą pasidarė s

tyje rankomis stumiant va
žiuojamąjį vagonėli, per ne
atsargumą po jo ratais pa
kliuvo darbininkas J. Čei- 
gys, kuris sužalotas.

Kaune paduodant vago
nus į žiemos uostą, po gar
vežiu pateko K. Urbonavi
čiaus žemių prikrautas veži
mas. Vežimas sudaužytas.

ATKALBĖJĘ ROŽANČIŲ 
SUSIMUŠĖ.

Alytaus valsčiuje, Kaniū
kų kaime, jaunimą tūlas ūki
ninkas pakvietė rožančiaus 
giedoti. Po giesmių pavai
šinti skirstėsi namo. Bet 
beeidami pradėjo ginčytis 
ir, pagaliau muštis. Aliu
liui Antanui’ padare 4 žaiz
das galvoj, o Stasį Aliulį 
smarkiai lazdomis sumušė.

KOOPERACIJOS ŠVENTĖ
Žemės ūkio draugija šią 

vasarą, liepos menesio pra
džioje, numačiusi suruošti 
didelę kooperacijos šventę, 
kurioj dalyvautų visos Dzū
kijos kooperatininkai: že
mės ūkio draugijos, pieni
nių, kredito kooperatyvų ii 
savišalpų apdraudimo dr-jų 
nariai. Į šventę bus kviečia
mi aukšti vyriausybės na
riai.

“ŠUNSESERĖS” GYDO 
ŽMONES.

Jau kuris laikas, kai Ma- 
__________ rijampolėje laisvai p rakti- Rimšai ir kaimynui.

ŽIAURIOS PIEMENŲ MU- Į^oja pora “šunseserių” 
ŠTYNĖS teikdamos ligoniams medi-

.. . .. . ’ . . j cinos pagalbą, kaip gailes-
siomis dienomis Mariam- tingosios sesers. Marijam

polės apygardos teismas na- polyčiai skundžiasi, kad 
.........." ......... dažnai “šunseserės” nueina 

medicinos pagalbos tiekimo 
srity toliau, negu gailestin
goms, laisvai praktikuojan
čioms seserims leista, dėl ko 
dažnai statoma pavojųn li
gonių sveikata. Nora “šun
seserės” neturi reikalingų 
leidimų praktikuoti, tačiau 
jos praktikuoja laisvai, turi 
iškabas ir telefonus, kas 
dažnai apgauna žmones.

SUDEGĖ MOTERIS.
Gegužės 15 d. uteniškių 

dėmesį atkreipė pavojaus 
sirenos kaukimas. Pasirodo, 
kad ugniagesiai Jbuvo šau
kiami Debeikių valsčiuje, 
Kalvelių kaime kilusio gais
ro gesinti.

Vėliau patirta, kad Kal
velių kaime sudegė du na
mai ir sena moteris.

ninį lyną. Šio lyno traukia
mas sklandytuvas greit pra- 

irpVdė^avo^iėmružsY^k^ dėj° gristi. Beki’intant plie-
■ - ■ - - “Lig. ninis lynas užsikabino uz

skaitė ir , elektros laidų ir perdegė, o 
sklandytuvas, pasiekęs ie

tį "valstiečių laikraštį. “Lie
tuvos Ūkininką” L.___  ..
platino nuo pirmųjų jo pasi- .. T- .,
lodymo metų. Velionis bu- subyrėjo. Juo sklendęs 
vo valsčiaus ir ; . 
savivaldybių tarybų narys, 
turėjo savo nuosavą ūkį, ku
rį gražiai tvarkė ligi pat sa-lj== 
vo mirties. !
žmonėmis velionis gyveno 
geriausiuose santykiuose, ...
nevienam nprlprlnniaą ivai- pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip nevienam . pecieciamab ĮVdl t |ęngVaj ir suprantamai, kad kiekvie- 
1 lUOSe reikaluos. Paskuti- j nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
niymo cavn vplicirtl^ ^ai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,mame savo laste venoms čicli £aki„iai_ pa8ikaibėjimai dar- 
rasė, kad negalįs dirbti, ser- t>o jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
gąs keletą ligų, norėjo savo , ėjue krautuvėn pas daktarą, pas bar-

. zdaskuti, pas kriaučių ir it Su fone- 
UKJ pavesti savo giminai- • tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
Čiams (buvo bevaikis), bet g“did‘nta,ir perinta laida. Sutaisė v v 1 j St Micnelsonas Pusi. 95.............. 3bc

apskrities lakūnas nepavojingai susi
žeidė.

Rokiškio-Obelių tarpusto-

Su apylinkės Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir

APIE BIRŽUS NĖRA 
PIEMENŲ.

Biržų apylinkės ūkininkai 
nusiskundžia, kad tenai ne
galima gauti piemenų. Pie
menų algos dažnai siekia 
200 litų per vasarą.

NETURI KELIO.
Antkalnės kaime ūkinin

kai išsiskirstė į viensėdžius, 
bet neturi žmoniško kelio. 
Dėl pravažiavimo vedamos 
bylos.

žmona nesutiko. Į " ~'~"7 : Z" U"
Laidotuvių iškilmėse su- piršlys suvadžiotojas.

Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
1 Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir G vyrai. 

‘KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko. 
mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ...................... 25c.

sirinko daug velionio drau-j 
gų ir šiaip didelė žmonių 
minia.

PAVASARIS LIETUVO
JE GERAS.

Nors pavasaris Lietuvoje 
vėsus, tačiau žiemkenčiai 
labai gražiai atrodo. Vais
medžiai turi užmezgę labai 
daug žiedų. Laukiama gero 
derliaus. Pievos dėl lietaus 
stokos vėlai tepradėjo želti.
ŽODYNĖLIS

LIETUVIšKAI-ANGLIšKAS IR 
A NGLIšK A1 - LI ET U VIŠK AS. 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 nei a. Gauna
mas “Keleivy.”

Akimirkos Iš Nuodų Bylos,

Italas vardu Sortino verkia Philadelphijos policijos nuo
vadoj, kur jis prisipažino prigulėjęs prie “nuodų sindika
to, nužudęs apie 100 žmonių, kurių gyvybė buvo ap
drausta ifišiurans kompanijose. Sortino prisipažino nužu
dęs tam “sindikatui” Rafaeią Caruso. Prie to “nuodų sin
dikato” prigulėjo daugiausia italai ir daugiausia italai bu
vo žudomi.

PAŽANGUS SĄVAITRA3T1S
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.’’ Adresas:

“A. L. BALSAS"
Casilla de Correo 303,

Buenos Airei, Argentina.

NAUJA VAISTŲ KNYGA,
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su ęrisiuntimu §1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

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

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta j visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas :r gražus. Chi
cago, Ill. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta............ .....................  $2 60

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, , kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adminlstracljon nevėliau PANEDE- 
L|O VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kpd pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nešusi* 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

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

Už paj Ieškojimu s darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius pr^nę., 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nčm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio ^ajieško- 
Jlmo kaina 50c.

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

“KELEIVIS,” 253 BROADWAY, 
SO. 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 JĮ PATYS. "KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

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

“KULTŪROS” metinė kaina nepapraštai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litu; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metu $2. Adresas:

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

GRAŽIOS EILES, 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. ŠEIMINIŠKOS IR DARBIN.NK1ŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popiarinius galima siųsti tic’iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Skandalas Viešųjų Darbų

Vietines Žinios
ŽIOPLA LANDONO

KALBA.

Fašizmas, komunizmas ir 
Roosevelto“ new deal” j 

esą tas pats.
Ši panedėlį Bostono Uni

versitetas turėjo mokslą bai
gusių studentų išleistuves. ---- „ -----  ——r
Tose" iškilmėse dalyvavo ir South Bostono žmonės prie- U1_a£ai?° 
Alfred M. Landon, buvęs šinasi federalei namų staty- 
republikonų partijos kandi- bos vyriausybei, kuri yra 
datas į prezidentus perei- nutarus išpirkti jų nuosavy- 
tuose rinkimuose. Jis paša- bes ir paskui jų vietoje sta
ke ir prakalbą studentams, tyti naujus namus. 
Kritikavo vyras Roosevelto 
reformas. Bet ta jo kritike, 
buvo tokia žiopla, kad sta
čiai stebėtis reikia, kaip į- 
staiga, kuri nešioja univer
siteto vardą, galėjo tokias 
nesąmones priimti.

Landono išmanymu, Roo
sevelto naujoji politika 
(New Deal) esanti tas pats, 
ką komunizmas ir fašizmas. 
Apie nuosavybę Roosevelto 
administracija turinti “tokį 
pat supratimą, kaip komu
nistų ir fašistų valdžios.”

Iš to jau matyt, kad re
publikonų lyderis nėra stu
dijavęs nei komunizmo, nei 
fašizmo. Vienas ir kitas jam 
reiškia tą patį. O ištiktųjų 
skirtumas tarp jų diametra
liai priešingas. Fašizmas yra 
kapitalo diktatūra prieš 
darbininkus, o komuniz
mas yra darbininkų dikta
tūra prieš kapitalą. Tuo tar
pu gi Roosevelto politika y- 
ra niekas daugiau, kaip tik 
mėginimas pakelti šalies 
biznį ir aprūpinti nyilionus 
bedarbių, kad jų šeimynos 
nemirtų badu. Tai yra trys 
visai atskiri ir nieko bendra 
tarp savęs neturį planai.

Fašizmo tikslas yra plėšti 
silpnesnes tautas ir stiprinti 
savajį kapitalizmą. Komu
nizmo tikslas yra kapitaliz
mą visai sunaikinti. Gi Roo
sevelto tikslas yra gydyti 
mirštančią kapitalizmo sis
temą visokiomis reformo
mis, kad alkanų žmonių mi- 
lionai jos da nesunaikintų.

Rodos, visa tai yra taip 
aišku, kad neturėtu but rei
kalo nei aiškinti. O vis dėl
to ponas Landonas to nesu
pranta. Taigi stebėtis reikia, i s 
kaip viena iš didžiųjų šalies 
partijų galėjo šitokį politi
nį analfabetą statyti savo 
kandidatu į šalies preziden
tus. Bet da daugiau reikia 
stebėtis, kad Amerikos 
mokslo įstaiga stato tokius 
politinius analfabetus savo 
kalbėtojais mokslą baigu
siems jaunuoliams!

Apie 4 mėnesiai atgal bu
vo paskirta specialė komisi
ja ištirti Viešųjų Darbų De
partamento veiklą Massa
chusetts valstijoj.-Dabar ši
ta komisija pristatė guber
natoriui savo raportą, ku
riuo iškelia didžiausių va
gysčių tame departamente. 
Pavyzdžiui, tas departa
mentas paėmė iš valstijos 

1,000..000 kelmų 
buvusio 
rugsėjo

SLA 359 kp. narių žiniai. DRAUGIŠKAS IŠVAŽIA-!
Reguliariai kuopos susi- ' VIMAS.

ofMassachusetts Institute 
Technology.

Šiais metais minėtą mo
kyklą baigė 3 lietuviai. Al
bert John Klemka iš Billeri
ca, baigė 1936 laipsniu Ba
chelor of Science, 1936— 
1938 buvo mokytoju chemi
jos; 1939 suteiktas jam laip
snis Doctor of Philosophy 
in Chemistry.

Edward P. Skralskis iš 
Hardwick, Civil inžinierius;

Edmund C. Yurgelun iš 
Brocktono, Electrical inži
nierius.

Išmušė langą ir išvogė 
laikrodėlius.

Ant Washington streeto, 
Dorchesteryje, nakties laiku 
vagys išmušė auksinių daik
tų krautuvės langą ir išvogė 
auksinius laikrodėlius.

SUFFOLK 
DOWNS

DABAR IKI LIEPOS 22
DAILY DOUBLE

1-mos ir 2-ros LAIKAS 2:15 
Lenktynes.

Įžanga (.su taksais) Grandstand 99r.
Clubhouse $1.50.

8 LENKTINĖS KASDIEN

LIETUVIAI UŽVEDĖ BY
LĄ PRIEŠ HOUSING 

AUTHORITY.

Stočkus ir Tautvaiša reika
lauja indžionkšino, drau

džiančio griauti jų namus.
Pereitame “Keleivio0 nu-; ^on^°.. . 

mery jau buvo rašyta, kaip Pia9alininiui po 
_, o komisija dabar 

sako, kad kelmų pašalini
mui buvo išleista tik $400,- 

^000, gi likusieji $600,000 
.buvo “išeikvoti.”

Tai tik vienas pavyzdis. ■ 
O juk Viešųjų Darbų De
partamentas išleidžia milži
niškas, sumas ir kitokiems 
darbams. Kiek tenai buna 
grafto, niekas nežino. To
dėl komisija, kuri tyrinėjo 
šito departamento veiklą, ir 
sako savo raporte, kad dėl 
dabartinio finansinio kri- 
zio, kuris stovi prieš šios 
valstijos gyventojus, 
dalimi yra prisidėjęs

Bet nežiūrint žmonių pro
testų, namų statybos vyriau
sybės dirbo savo. Ji išsiun
tinėjo gyventojams praneši
mus, kad per 30 dienų visi 
jie išsikraustytų, nes po to 
namai jau busią griaujami. 
Charlestowne jau šį pane- 
dėlj prasidėjo griovimas. 
South Bostono projekto vir
šininkas pasakė, kad jis irgi 
nežiūrėsiąs jokių protestų, didele 

pinigu• V 4 C* 1 11 A > A J X CA A '-'J C 1"’ ** * V

bet kaip tik sueis 30 dienų eikvojimas Viešųjų Darbų 
pranešimo, ipepartanjente.;

Gubernatorius jau 
šė to departamento komisi- 

’ i Callahanui, kad

nuo minėtojo 1 
namai, tuojaus busią griau-| 
jami. Ir

Taigi, nelaukdami kol jonieriui Callahanui, kad 
juos įsmes iš namų, trys Sb.'jjs pasiruoštu gintis dėl šitų 
Bostono lietuviai, Baltra- apkaltinimu/ 
miejus Stočkus, Ona Stoč-| Komisija kaltina Viešųjų 
kuvienė ir Vincas Tautvai- f>arbų Departamentą ištisa 

eile prasižengimų. Kontrak
tai tokiems darbams buvo 
duodami tik “saviškiams 
sėbrams” ir neapsakomai 
aukštomis kainomis. Saviš
kiai klapčiukai buvo kelia
mi į aukštas pareigas ir kar
tu kelianjos jų algos nuo

Baltrą- apkaltinimų.

prane

ša, šį panedėlį kreipėsi į 
Suffolk superior teismą rei
kalaudami indžionkšino 
prieš to projekto vykinimą. 
Savo reikalavimą jie remia 
tuo argumentu, kad Jungti
nių Valstijų konstitucija 
draudžia žmogaus turtą at
imti, todėl tas valdžios na-k^oo iki $5,760 per metus, 
mų statybos projektas'esąs yajsįjjos pinigais buvo sta- 
priešingas konstitucijai ir L-—-* č--------
turįs but sustabdytas.

Bet vietinis Housing Au
thority direktorius Lane sa-, 
ko, kad tokių bylų yra buvę 
jau ir kitose valstijose, ta
čiau niekur teismas namų 
statybos projekto nesulaikė, 
todėl jis tikisi, kad nesuldi- 
kys ir South Bostone.

Kuo tas pasibaigs, prane
šime kitą sykį.

PUIKUS NAMAS
3 šeimynų po 5 kambarius ir recep-, 

tion, visi įrengimai. Geros šeimynos. 
Parduodu dėl senatvės—pigiai. La
bai gražioj apielinkėj. (6)

Mrs. S. Plecowicz ,
54 Lithgow st., Dorchester, Mass.

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ. 
PLUMBINGŲ, 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

tomi brangus tiltai privati
nėms firmoms. Ties Barre 
miesteliu dabar esąs stato
mas brangus tiltas ant seno
jo kelio, kuris yra senai jau 
apleistas ir tik vieno taime
rio vartojamas. Bet ir to far-' 
merio žemę tas pats depar
tamentas žada greitu laiku 
paimti vandentiekio reika
lams, taip kad tas tiltas pa
siliks visai nereikalingas.

Daugiausia vagysčių ir 
grafto buvo po uragano. 
Laužui pašalinti ir keliams 
apvalyti buvę paskirta 
$6,000,000, betv Viešųjų 
Darbų Departamento vadai 
užtraukė valstijai $15,000,- 
000 paskolą.

Taip valstijos iždą plėšė 
demokratų politikieriai. Da
bar republikonai šitą skan
dalą iškėlė aikštėn. Bet 
klausimas, ar bus nors vie
nas visuomenės turto vagis 
pasodintas kalėjiman?

Kambariai, mažai šeimynai 
arba dviem pavieniam

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

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

Dukterei, Simui, Draugui |

Duokit tokią Dovana I

Kokios Jie Pageidatija\
Prirengiant juos į platu pasaulį — SUTEIKITE 

JIEMS GERĄ LAIKĄ — LAIKRODĮ Waltham, R 
Hamilton, Bulovą, Gruen,. Elgin. R

Bet nepamirškit nei mažų vaikučių, juos irgi a 
kuomi nors apdovanokit; žiedukas ar medalikėlis S 
bus dideliu jiems džiaugsmu. , >8

Ilgametis lietuviams tarnaujantis auksorius lie- R 
tuvis PETRAS KETVIRTIS pardavė savo drau- R 
gams šliubinius žiedus ir visokias dovanas; dabar R 
su savo sunum Rolandu Ketvirčiu jie parduoda tų R 

susituoktuvių ir šliubinius žiedus. R 
pas savo auksoriu, yra geriausios.” S

draugų vaikams
“Dovanos gautos

Bušo nelaimėj sužeista 
16 žmonių.

Šį panedėlį ant Wash- rinkimai perkelti į penkta- Bhželio-June 18, ALDLD 
ington streeto, netoli nuo dienius. Šio mėnesio susi- 2 kp. -i------ <
Dudley stoties, vienas busSs rinkimas įvyks šią pėtnyčią, vyks išvažiavimas 
atsimušė į elevated stulpą ir, birželio 16 d:, nuo 
sužeidė 16 žmonių. Nelai- i'e, Piliečių Kliube, 
mės priežastimi buvo dide
lis trokas, kuris važiavo iš 
priešingos pusės 
greitumu ir mėgino 
skverbti tarp buso ir ele
vated stulpų. Buso motor- 
manas sako: “Man buvo tik 
dvi išeitis: arba susimušti 
priešakis į priešakį su tuo 
troku, arba išsisukti iš kelio 
ir atsimušti į stulpą. Susiku- 
limas su smarkiai atbėgan
čiu troku buvo pavojinges
nis, todėl aš nutariau suktis 
į šoną ir atsimušiau į stul
pą.” Nepaisant šitos nelai
mės. troko vežimas nesusto
jo, bet nudumė visu greitu- (3) 
mu Bostono link.

dideliu
prasi-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Šio mėnesio susi- 2 kp. moterų skyriaus, į- - - - . Tama-
91 Gardner 

st., West Roxbury. Vieta 
graži ir tyras oras. Bus ska
nių užkandžių ir gėrimų. 
Dalyvaus svečių iš Montel- 
los ir kitų aplinkinių koloni
jų. Nuvažiavimas iš visos 
apielinkės kainuoja tik 10c., 
tai puiki proga išvažiuoti 
pasikieminėti, pasimatyti su 
draugais ir linksmai pralei
sti dieną. Kviečiame visus 
atsilankyti.
Kelrodis: Važiuojant gat- 

vėkariais nuo Forest Hills I 
reikia imt Charles River ka
rą. Automobiliais reikia va
žiuoti numeriu 1 k?liu.

Rengėjos. C. J. MIKOLA1T1S

stery. Visi nariai 
dalyvauti. Milda S.

SLA 359

8 vaka- šauskų darže, 
Dorche- 
prašomi 
Anesta. 
kp. sek.

Radio programa.
Birželio 17 radio progra

ma per stotį W0RL nuo 
8:00 ryto: (1) gros Longi
nas Buinis ir Jonas Šidlaus
kas iš Cambridge; (2) Ra
dio kontestas; (3) žinios.

Birželio 18, radio progra
ma per tą pačią stotį nuo 
9:30 ryte bus sekanti: (1) 
Paul Peters Collegians iš S. 
Bostono; (2) dainuos Ona 
Mineikiutė iš Montellos; 
(3) Valentina Minkienė 

Į piano solo; (4) Jonas Kru- 
konis iš So. Bostono, pasa- 

Kuriasi lietuvių biznierių ' kys monologą. St. Minkus.
organizacija.

Paskutiniais laikais tarp 
South Bostono lietuvių biz
nierių pradėjo kristalizuo-' 
tis mintis, kad gerai butų 
turėti savo reikalams ginti 
organizaciją. Jau buvo tuo 
tikslu keliatas susirinkimų 
ir išrinkta laikinis komite
tas konstitucijos projektui 
pagaminti. I komitetą įnė- 
jo Kupstis, Smiglis, Židžju- 
nas, Namaksis ir Michelso-, 
nas. Konstitucijos projek
tas jau pagamintas. Dabar 
bus šaukiamas platesnis; 
biznierių susirinkimas kad 
šitą projektą apsvarstytų.

Kubiliuno radio programa.

Birželio 18, nedėlioję, iš
AWTW 1KAO i; ...... Istoties WMEX 1500 k., pra

sidės kaip 10:45 ryto. Pro
gramą pildys Lyros kvarte
tas iš So. Bostono; Ignas 
Kubiliūnas; Frank Petraitis 
and His Rhythm Kings Or
chestra ir Olga Šukiutė.

Cambridge Reikalingas 
Vyras

Amerikos pilietis kad ir apysenis, 
turi but bizniškas žmogus ir teisin
gas. Kambarys ir valgis ant vietos.9 — • • - -Washington st. Tel. ELIot 7799.

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

A AI. Dambrauskas
Karpentcris, Pentorius

Ablcnai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbų 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,

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Štai ką Jus Galit Padaryt su $5 j Menesį
Per. VALSTYBINĮ RONDĄ jus galite įsigyti sau TRUST 

FONDĄ, kuris yra apsaugotas Federalės Valdžios ir stipriausios 
finansiškai bankos Bostone.

PLANAS A. Valstybinis Fondas gali tave apdrausti ant dešimt 
metų.-Jus mokėsite tik $5 į mėnesi. Jei bėgyje dešimt metų nu
mirtum, jūsų žmona, vyras arba giminės po jūsų mirties gaus 
tuksiantį dolerių. Jūsų sveikata gydytojas neegzaminuoja.

PLANAS B. Valstybinis Fondas turi kitą taupymo planą. Jeigu 
jus mokėsite 85 j mėnesį per dešimt metų, jūsų Trusto Fondas pa
sieks $1,000 per 10 metų. Bet jūsų bankas, kuriame jus laikote pi
nigus dabar, išmokėtų jums tik $780. Ar matote koks skirtumas.

Taipgi Trust Fondas turi C ir D planus į kuriuos priima dideles 
ir mažas sumas. Priimdami šiuos trusto planus jūsų sudėti pini
gai duos jums daugiau uždarbio arba nuošimčių, negu bile bankas 
jums mokėtų.

Reikalui esant jus galite iš savo trusto pinigus atsiimti bile lai
kų. Per 117 metų Amerikoj nei vieno žmogaus pinigai Trusto Fon
de nepražuvo. Jus - savo pinigus sudedat tiesiog į National Rock
land Banką, kuri yra saugiausia finansinė įstaiga Bostone, ir ji yra 
apdrausta Valstybės J ižde.

Dėl platesnių iiifė+macijų ateikite ofisan arba klauskite laišku 
platesnių žinių pas TRUST FUNDS, Inc. atstovą: B. F. Kubilius, 
2 Atlantic St., So. Boston, Mass. Tel. SOU 2458. arba Home Office 
TRUST FUNDS, Inc., 89 Broad St., Boston, Mass.

Nėra alaus darytojo, kuris turėtų ge
riausio selyklo ar apynių monopolį... bet
kiekybes vartojimas
atsako už skirtumo

ir mokėjimas daryti

Ales. Tie, kurie rei-

visas žino,
gero Ale

kad jis turi gerąsias ypatybes

Iš Krano—Parodyk į- Kraną

Bonkom—12 Ancų ir Pilnom Kvortom

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC., Boston, Massachusetts

vv f j J

BREWERS SINCE 1870

let TRObridge 6330

į Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniiii 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman «t. arti Central »kr. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu 1111«
. MEDICINOS DAKTARAS

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 
nuo 7 iki 8 vakare.

117 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

Tel. Univeriity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriikl) 
i Ligų, taipgi Kraujo ir Gdol.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakarą 
180 HUNTINGTON AVE., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

[Tel. 28624 Gyv. 31132

i Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

I Valandos; 9 iki 12
• nuo ®1 nuo T VI įįAJspVYts^USeredom 9 iki
I ir susitartu.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 

Į mu laiku sugrąžinu šviesą. I»eg- 
i zaminuoju ir priskiriu akinius.

1114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

S, 
».
12

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

417 Broadway. So. Boston. Mm ||

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKU AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St., ||


