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METAI XXXIV

Europos Likimas Esąs 
Stalino ir Hitlerio Rankose
VIENAS GALIS APSAU

GOT TAIKĄ, KITAS 
PRADĖT KARĄ.

Vokiečiai sakosi Lenkijos 
nepulsią, bet tuo pačiu laiku 
Hitleris ruošiasi į Dancigą.

Europoje šiandien kalba
ma taip: “Mes turime žmo
gų, kurio vienas žingsnis ga
li sukelti pasaulinį karą. Ir j 
mes turime kitą žmogų, ku
ris sukreveizojęs ant popie-1 
ros savo vardą gali apsaugot 
taiką.”

Jeigu Hitleris sušuks sa
vo naciams: “Marš ant Dan
cigo !” tai keliolika ginkluo
tų valstybių tuojaus įsivels 
į kruviną konfliktą.

Bet jeigu Stalinas pasira
šytų anglo-franko-rusų pak
tą, tai svoris prieš Vokietiją 
ir Italiją pasidarytų toks di
delis, jog negalima beveik 
nei manyti, kad Hitleris drį
stų karo avantiūrą.

Taigi Europos

Worcester y Suimti 
Du Jauni Lietuviai. 
Policija sako, kad Lapins
kas ir Grabauskas padarę 

50 plėšimų.
Pereitą nedėldienį polici

ja suėmė keturis jaunus vy
rukus, kurie per du metu 
padarę apie 50 plėšimų 
W orcesterio apylinkėj ir 
paėmę daug tūkstančių do
lerių. Du iš suimtųjų yra 
jauni lietuviai, būtent And
rius Lapinskas ir Antanas 
Grabauskas, abudu 21 metų 
amžiaus. Trečias jų sėbras 
pasisakė esąs Frank Czub- 
rynski, turbut lenkas, o ket
virtas — Francis Green. Vi
si keturi iš Worcesterio. Po- 
hcija sakosi užklupusi juos| §j(-am vajuj nebuvo, nes jų 
pereito nedeldienio naktį laikraščiai, kaip “Vienybė,” 
Clintono miestely aidant nuo]atos tą vajų ir jo vedė- 
Strand Teatro seifą. Jie pa- jus šmeižė. Todėl, jei vienas 

‘..1__ ___________ ir buvo
prie vajaus prisidėjęs, tai jų 

’ i daromas iš 
“tautišku” centru sabota
žas.

Anglų Atsišaukimas Franeuzai Užtikrina 
Lenkams Pagalbą 
Bet vokiečiai sako, kad 
Dancigas jau Hitlerio 

kišenėj.
Paryžius sakosi sužinojęs, 

kad Vokietija pašaukė ar
mijos tarnybon da 600,000 
atsarginių. Francuzijos šni
pai praneša iš Vokietijos, 
kad iš Vokietijos į Dancigą 
slapta vyksta- vis daugiau 
kareivių ir karininkų. Todėl 
franeuzų valdžia vėl užtik
rino lenkus, kad jei tik kils 
karas, Francuzija tuoj sto
sianti Lenkijos ginti. Angli
jos užsienio ministeris Hali- 
faxas tuo pačiu laiku įspėjo 
Hitlerį, kad Anglija pavar
tosianti visas savo jėgas 
Lenkijai ginti, jeigu Vokie
tija ją užpultų.

Londone esą gauta žinių, 
kad vokiečiai tikrai imsią bėgo. Bet šokant jiems per,kitas'^'sandai'ierfs 
Dancigą, tik nežinia da ka- tvorą policmanas šovė. Czu- , ,,;
da jie pradėsią savo žygį — brynskis nukrito nuo tvoros darba^Irukdė 

mpnpsin n oal 'ir šin« ir ičkolč rankac aiik'žtvn Po- ... .,,

tiki Anglijos ir Francuzijos 
vyriausybėmis, kurių prie
šaky stovi tokie veidmainiai 
ir sutarčių laužytojai, kaip 
Chamberlainas ir Daladier. 
Juk jiedu sulaužė sutartį su 
Čekoslovakija ir pardavė ją 
Vokietijai.

Šito dėlei Anglijos parla
mente- jau pasigirdo balsų, 
kad Chamberlainas turi but 
prašalintas. Ir jeigu jis ne
galės padaryti su Sovietų 
Rusija jokios apšigynimo 
sutarties, tai labai galimas 
daiktas, kad Anglijos liau
dis privers jį pasitraukti. 
Jau eina paskalai, kad 
Chamberlainas įsileisiąs į 
savo kabinetą liberalų vei
kėją Churchill’ą, nes to jau 
reikalaujanti viešoji opini
ja. Bet Churchill pastatęs 
sąlygą, kad kartu su juo bu
tų įleistas į valdžią ir Ede
nas. Taigi permainos Angli
jos valdžioje jau vyksta. Ir kaip vienas 

likimas ^ai vis dėlto, kad lengviau 
šiandien esąs dviejų žmonių hutų galima susitarti su Ru- 
rankose. Kiekvienas jų turįs slJa- .
pilną galią elgtis kaip jam Vokiečiai _ taipgi turi ru- 
patinka. Bet kaip jie pasi- pėsčių. Pries juos stovi di- 
elgs, niekas negali iš kalno dehs bauginantis klausi- 
pasakyti. Karo gandai lekia mas’ ką darys Italija, jeigu 
iš Europos kaip juodvar- Vokietija jsivels 1 karą? Iki 
niai, ir nors jie yra kol kas S1<?1 Mussolinis yra žadėjęs 
tik gandai, bet pasaulis ne- Hitlerį ginti. Bet seni Vo- 
rimauja. Nes turi but prie-1 kietikos karininkai abejoja, 
žastis ir gandams. Be ug- Italija jau apgavo juos per 
nies, mat, nėra durnu. pasaulinį karą. Kas gali pa- 

Telegramos sako, kad jį?“', ? neal«a“s.„lr
Anglijos, Fl-ancuzijos ir d.abar.?. B? toiar nekiltų 
Lenkijos valdžios budi die- A1sF‘Ja . lr Čekoslovakija 
nomis ir naktimis. Anglijos 1>™S naclP svastiką, jeigu 
karo laivynas mobilizuoja- 
mas. Francuzu valdžios gal-Lr ................ - ■ ,va pranešė parlamentui, kad Vokiečiai , jau ramina len- 
Francuzija turinti sutrau- kus> kad Lenkijos meka- 
kus Vokietijos ir Italijos pa- dos nepulsią. Bet ar galima

į Vokiečius.
“Kodėl vieniem žudyti ki
tus?” klausia darbiečiai.
Anglijos darbiečių Tary

ba pereitos subatos vakarą 
išleido per radiją į Vokieti
jos žmones -atsišaukimą už
vardintą: “Kodėl Vieniem 
Žudyti Kitus?” Be to, nu
tarta paskelbti šitas atsišau
kimas ir per slaptas radijo 
stotis, kurios veikia Vokieti
jos pasieniais, ir atspausdi
nus jį vokiečių kalboje pla
tinti per slaptas organizaci
jas, kurios veikia Vokietijoj 
“požemy.” Atsišaukimas ra
gina Vokietijos liaudį, ne
žiūrint kad laisvos diskusi
jos yra uždraustos, daryti 
viską, kad Hitlerio valdžiai 
butų aišku, jog Vokietijos 
žmonės nori taikos, 
karo.

25 Metai Nuo 
šaulio Karo.

Pereitą sąvaitę, 28 birže
lio, sukako lygiai 25 metai, 

> Bosnijos stu
dentas, Gavrilo Princip, nu
šovė Sarajevo mieste Aus
tro-Vengrijos sostu įpėdinį 
ir jo žmoną. Paleisti jo šū
viai tuomet uždegė pasauli
nį karą, kuris prarijo 8,500,- 
000 gyvybių, neskaitant 20,- 
000,000’ sužeistų vyrų ir 
$30,000,000,000 vertės su
naikinto turto. Tų šūvių at
balsiais pasaulis aidėja iki 
šiai dienai ir ruošiasi naujai 
kraujo maudynei.

Japonai Sakos Jau Pradėję 
Atakuot Sov. Mongoliją

kad 
prie 

1,283 nauji 
nariai ir užrašyta $582,350 
sumai apdraudos. Daugiau
sia Susivienijimui naudos 
per šį vajų padaryta tose 
kuopose, kur vadovauja so- 

I sialistai ir kiti pažangieji 
žmonės. Tautininkų ir san- 
dariečių kontroliuojamose 
kuopose didelio pritarimo 

' >. nes jų

sieniais 3,000,000 pilnai ka- Jiems tikėti? Juk jie žadėjo 
rui paruoštų kareivių. Len- tr.£?ko£°.V^]J°tf®?1?-.0 
kija turi 1,000,000 vyrų po 
ginklu.

Šitokia padėtis, matyt, tę
sis tol, kol tarp rusų ir ang- 
lų-francuzų eis derybos dėl 
savytarpio apsigynimo. Jei
gu iš tų derybų išeis stiprus 
šitų trijų valstybių blokas, 
tai karo gal bus išvengta, 
nes vargiai fašistinės vals
tybės drįs jį provokuoti. Bet 
jeigu tos derybos Maskvoje 
iširs, tai fašistams bus gera 
proga pulti Angliją ir Fran- 
euziją.

O Maskvos derybos, rei
kia pripažinti, eina labai 
sunkiai. Nors jau buvo rašy
ta, kad Anglija sutikusi pri
imti Sovietų pastatytas sąly
gas, bet dabar pasirodo, 
kad tai ne tiesa, nes pereitą 
sąvaitę anglai su francu- 
zais pasiūlė Sovietams da 
vieną planą taikos blokui. 
Šį panedėlį pas Sovietų 
premjerą Molotovą buvo 
vėl atsilankę Anglijos ir 
Francuzijos atstovai ir kal
bėjosi ištisą valandą. Pp to 
Sovietų vyriausybė pranešė 
per savo radiją, kad Molo
tovas įteikęs jiedviem So
vietų valdžios atsakymą, 
bet koks tas atsakymas, ne
paaiškino.

Užsienio spaudos kores
pondentai, kurie seka Mas
kvoje šitas derybas, atsisa
ko pranašauti, kas iš to išeis.

Maskvoje anądien buvo 
duota užsieniui suprasti, 
kad Sovietų valdžia nepasi

Į Dancigą Renkasi 
Ginkluoti Naciai.
Londono žinios sako, kad 

nežiūrint Vokietijos užgin- 
činimų, į Dancigą nuolatos 
atvyksta vis daugiau ir dau
giau ginkluotų nacių smogi
kų, iš kurių tenai organizuo
jamas “laisvas korpusas.” 
28 birželio žinia sako: per 
24 pastarąsias valandas į 
Dancigą atvyko 4,000 na
cių kareivių ir karininkų, 
kurie tuojaus rekvizavo 
1,000 arklių. Šiandien “Lai
svas korpusas” Seidnitze 
darė karo pratimus su kul- 
kasvaidžiais. Dancigo poli
cijai ir naujai atvykstan
tiems naciams dalinamos 
dujakaukės. Iš laivų dirbtu
vių Dancige paleisti visi len
kai darbininkai, o jų vietas 
užėmė vokiečiai.

gal už mėnesio, o gal‘ir šios 
'savaitės pabaigoje. Jie ban
dysią visų pirma išprovo
kuoti lenkus, kad jie pirmu
tiniai pradėtų karo veiks
mus. Vokiečiai mano, kad 
franeuzai ir anglai tuomet 
atsisakytų duot lenkams pa
galbą, nes tokiam atsitiki
me lenkai butų užpuolikai.

Francuzijos premjeras 
Daladier pareiškė parla
mente, kad tokio didelio ka
ro pavojaus nebuvę jau per 
20 metų, koks esąs dabarti
niu laiku.

Dancigo vokiečiai sako, 
kad jų miestas jau Hitlerio 
kišeniuje. Šiokiu ar tokiu 
budu naciai tą miestą užim
siu be karo, o Anglija ir 
Francuzija neįeisiančios 
Lenkijai karą pradėti. Na, 
ir viskas busią užbaigta 
“gražiuoju.”

ir iškėlė rankas aukštyn. Po
licija paėmė jį, o paskui ra
do automobiliuje besnau-i__________
džiančius Lapinską ir Gree- LENKAI APŠAUDĖ VO- 
ną. Pas vieną jų Kišeniuje 
rado ir numuštą seifo ran
keną. O Antanas Grabaus
kas buvo suimtas ant buso.

betgi užpuolė. Hitleris jau 
ruošiasi 20 liepos vykti į 
Dancigą. Spėjama, kad ta 
proga tenaitiniai naciai ir 
pasiskelbs prisidėję prie 
Vokietijos. Ką tuomet da
rys Lenkija? Ką ji darys, 
jeigu paskui iš viso Pamario 
(“koridoriaus”) vokiečiai 
padalys tą patį?

Taigi, nors visi sakosi ne
norį nieko pulti, bet tuo pa
čiu laiku visi galvatrūkčiais 
ginkluojasi ir ruošiasi kaiui. 
Visa Europa virsta į parako 
sandėlį, kur bet kurią dieną 
gali įvykti sprogimas.

NELEIDŽIA ĮVEŽTI IŠ- 1
GRIEBTŲ IŠ JUROS 

ARMOTŲ.
Paskendusių turtu įieško-. . . -t- .c . mu L cindidiiid. luiuui dcizjI-tojai nesenai įskėlė is juros nė neduoda ramiai fašis. 

Floi idos pakrašty 3_. kanuo- uams užrnigti, tai aukomis 
les> . muitų va.dminkai ori nusirafcmintL Bet išžu. 
neleidžia jų įvežti be muito, d tu žmoniu h. sunaikintu 
nes tos kanuoles buvo Ang-.^ 500;000 markiu ne* 
hjoj pagamintos. Jos buvo ; t t 
pnt Ano-liins karo laivo y
“Winchester,” 
nas paskandino 1695 me- 
tais. i-Nčtuių teisinas oiutgai te
NACIŲ KEMPĖJ IŠTVIR- JV°k\etiJ°p nuteisė Romos

4 _______ * _ L-orn ilzn L’imirro

NACIAI DAVĖ ISPANI
JAI 500,000 MARKIŲ.
Madrido žiniomis, Vokie

tijos valdžia paaukavo 500.- 
000 markių Ispanijos šelpi
mo reikalams. Turbut sąži-

KINIJOJ SUSMUKO JA
PONŲ IŠLEISTI PINIGAI.

Užimtose Kinijos vietose 
japonai pradėjo spausdinti 
ir leisti apyvarton savo po
pierinius pinigus. Bet tais 
pinigais niekas nepasitiki ir 
jų perkamoji galia visiškai 
susmuko. Kuo daugiau ja
ponai jų spausdina, tuo dau
giau jie krinta. Todėl pre
kyba japonų užimtoj Kini
joj visai apmirė, nes už ja
ponų pinigus niekas nieko 
neparduoda. Blogiausia yra 
tas, kad tų pinigų nepriima 
franeuzų, anglų ir amerikie
čių bankai Kinijoj. Dėl to 
japonai siunta prieš euro
piečius.

Žiauri Kova India
nos Kalėjime.

Michigan Gityje, L___
nos valstijos kalėjime, pc 
reitą sąvaitę buvo nepapra
stas atsitikimas. Trys krimi
naliniai kaliniai pagrobė ______
vieną kalėjimo darbininkę v Watarvillp 
ir grasino ją peiliais suba- — - ■ -
dyt, jeigu kalėjimo viršinin
kas neduosiąs jiems ginklų 
ir neišleisiąs laisvėn. Besi
derant jiems su kalėjimo 
viršininku, šis staiga pasi
traukė į šalį, o kalėjimo sar- paįa "tą" bombą" 
gai tuo tarpu šovė ir visus 
tris kalinius sunkiai sužei
dė. Jų laikyta užstovė mo
teris irgi sužeista, bet ne
sunkiai. Vienas kalinių spė-, 
jo vienam sargui peiliu per
skelti kaklą.

BOMBA SUŽEIDĖ ZE- 
LENKEVIČIŲ. '

, Me.-— Prieš 
“Fordžiulajų” čia buvo su
žeisti du jauni vyrukai, Lu
cien Pelletier ir Juozas Ze- 
lenkevičiukas, į kurių kem
pę nežinia kokie šposinin
kai Įmetė per langą namie

NUKRITO METEORAS 
KAIP MĖNULIS.

Pereito nedėldienio rytą 
Oregono valstijoj, netoli 
nuo Portlando, nukrito di
delis meteoras — taip dide
lis, kad krisdamas sukrėtė 
žemę per 40 mylių aplinkui. 
Šventadienio rytą daugu-

NUŠOVĖ MOTINĄ 
DUKTERĮ.

New Yorke nežinia 
piktadaris nakties laiku įsi
veržė į Rožės Šapirienės 
(Rose Shapiro) butą, iš
traukė ją iš lovos ir pastatęs 
prie sienos nušovė. Jos 14 
metų amžiaus duktė Rhoda 
taipgi buvo nušauta, žmog
žudys pabėgo. Šapirienė gy
veno pametusi savo vyrą.

Tula
metų amžiaus mergaite is ži • a j Hitlerį.” 
Brooklyno, liudija, kad ji “ “ ‘
buvo prisidėjusi prie nacių 
Bundo kempės New’ Jersey 
valstijoj, bet po trijų dienų 
turėjusi iš tenai bėgti, nes 
negalėjusi pakęsti esamo te
nai ištvirkimo.

MIŠKŲ GAISRAI.
Atėjus vasarai, Amerikoje 

vėl pradėjo degti miškai. 
Washingtono žiniomis, šio
je šalyje kas metai išdega 
po 36,000,000 akrų miško.

LABAI ATPIGO KVIE
ČIA.

Artinanties kviečių piutei, 
Amerikoj paskutinėmis die
nomis labai nukrito kviečių 
kaina. Atpigo taipgi komai 
ir kiti javai, nes derlius iš
rodo geras. Tas gerai f ar
mėnams, kurie augina gy
vulius ir turi pirkti grudus, 
bet bloga tiems, kurie ver
čiasi iš javų.

PO SMARKAUS MŪŠIO 
UŽĖMĘ SVARBŲ KALNĄ
Sunaikinę apie 100 trokų, 
paėmę 30 tankų ir apsupę 

4,000 mongolų.
Šį panedėlį japonai pra

nešė pasauliui, kad jie jau 
pradėję atakuoti Sovietų 
Mongoliją, kuri įsikiša ky- 
lium tarp Mandžuko ir Si- 
byro. Japonai sako, kad 
anksti šio panedėlio rytą jų 
artilerija pradėjusi bombar
duoti per Chalkos upę mon
golų fortifikuotą kalną. Nuo 
kanuolių trenksmo drebėju
si visa apylinkė. Iš Holon- 
bailo kalno, kur krito ir 
sprogo japonų šoviniai, kilo 
juodi debesiai durnų. Kuo
met artilerija taikė į kalno 
viršūnę ir antron pusėn kal
no, tai iš apačios pradėjo 
kopti į kalną japonų tankai, 
spiaudydami į visas puses 
liepsnomis. Iš šonų kalną 
puolė japonų raiteliai.

Galų gale japonų artileri
ja ugnį sulaikė. Tada kal- 
nan pradėjo kopti pėstinin
kai. Nuo kalno be paliovos 
tarškėjo mongolų kulka- 
svaidžiai, bet japonai vis 
kopė. Vieni krito, bet iš už
pakalio ėjo kiti.

Pagaliau prasidėjo kova 
durtuvais.

Japonai sakosi mongolus 
nugalėję ir jų kalną’ užėmė. 
Kovoje dalyvavę ir abieju 
pusių orlaiviai, kurie metė 
bombas. - Japonai giriasi, 
kad jų lėktuvai sunaikinę 
100 mongolų trokų ir kito
kių vežimų, be to, paėmę ru
sų darbo 30 tankų.

i Apie 4,000'apsuptų mon
golų vienoj vietoj dar laiko
si, bet japonų orlaiviai nuo
latos juos bombarduoją.

Susikirtimai tarp mongo
lų ir japonų šitoj apylinkėj 
prasidėjo 11 gegužės, bet 
iki šiol veikdavo daugiausia 
tik orlaiviai. Ir iki šiol japo
nai vis teisinosi, buk užpuo
limus darą mongolai. Tik 
pirmą sykį jie dabar prisi-

ILLINOJUJE LEGALI
ZUOJAMA LOTERIJA.
Illinojaus legislatura pri

siėmė ir nusiuntė gubernato
riui Horneriui pasirašyti bi- 
lių, kuriuo legalizuojama 
valstijos loterija Chicagos 
“slumsams” valyti ir nau
jiems butams ju vietoje sta
tyti.
8,000 MECHANIKŲ PASI- Pažįsta patys pradėję mon- 

RUOŠĘ STREIKUOT. goįHs atakuoti.
. .1 Pereitą sąvaitę japonų

.8,000 mechanikų, kurie spauda buvo paskelbus “di- 
dirba General Motors auto- dėlę japonų pergalę ant 

lusų orlaivių.” Kova įvyku
si 27 birželio Sovietų Mon
golijos ir Mandžiuko pasie
ny, kur japonų orlaiviai per 
du susikirtimu nušovę že
mėn 120 Sovietų orlaivių. 
Kiek tuose susikirtimuose 
dalyvavo japonų orlaivių ir 
kiek jų buvo numušta, Tok'- 
jo laikraščiai nepasako.

Bet Maskvos laikraščiuo
se šis mušis buvo nušviest.”s 
visai kitaip. Esą, 27 birželio 
mongolų pozicijas apie Ba- 
jin-Tumeną užpuolė 80 ja
ponų kovos orlaivių ir 30 
bombanešių. Susikirtimo 

pasekmėj 7 užpuolikų orlai
viai, tame skaičiuje du bom- 
banešiai, buvo nušauti že
mėn. Iš sovietų-mongolų 
aviacijos nesugryžę 6 orlai
viai, ir dabar esą jų jieško- 
ma. Tai panašiau į teisybę.

mas žmonių da tebemiego- mobilių dirbtuvėms įrankius 
jo, tai trenksmas juos prike- n' šablonus (dyes), yra pa
le. Gi tie, kurie matė meteo- 
rą krintant, sako, kad jo di
dumas buvęs “lygus mėnu
liui.” Jam krintant, jį lydė
jusi ilga durnų ir ugnies 
“vuodega.”

DEFICITAS SIEKSIĄS 
$3,580,000,000.

Per vienus apvyartos me
tus, kurie pasibaigė 1 lie
pos, Jungtinių Valstijų val
džia turėjo $3,580,000,000 
nedatekliaus. Šitai “skylei” 
uždengti ji turėjo tokią su
mą pasiskolinti. Valstybės 
skola dabar pakilo jau iki 
$40,378,000,000.

JAPONAI LAUKIA 
SŲ ATAKOS.

Mandžuko japonai 
traukė didelių spėkų 
ežero apylinkėj, kur 
pusėj sienos randasi sovie- 
tų-mongolų pozicijos. Japo
nai sako, kad jie tikisi “nau
jo rusų užpuolimo.”

SUNKIAI SERGA KUMŠ
TININKAS DEMPSEY.
Šiomis dienomis kumšti

ninkui Dempsiui New Yor
ke padaryta apendieičio 
operacija ir jo gyvybė buvo 
jau pavojuje, bet dabar jis 
pradėjo taisytis.

NUGRIUVĘS KALNAS
UŽBĖRĖ 3 ŽMONES.
Kentucky valstijoj šį pa

nedėlį nuslinko nuo Mount 
Vernon didelė žemių griūtis 
ir užbėrė .prekių traukinį. 
Žuvo 3 geležkeliečiai.

KIAUŠINIS SU 4 TRY
NIAIS.

Burlington, Vt. — Tula
Sadie Burroughs čia pramu- ras Baldwinas žada atvykti 
šė kiaušinį pusryčiams ir ra-' Amerikon. Jis pasakė Lon- 
do 4 trynius. Kiaušinis išro-, done, kad 16 rugpiučio bu
dė ne didesnis už kitus. 'siąs New’ Yorko parodoj j
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GALI UŽSIDARYT “THE 
NEW INTERNATIONAL.”

“The New International,” 
kuris vadina save “revoliu
cinio marksizmo organu,” 
skundžiasi paskutiniame 
numery negalėsiąs toliau ei
ti, jei negausiąs greitai pa
ramos.

Šitas mėnraštis eina New 
Yorke jau penktus metus ir 
atstovauja “Ketvirtąjį In
ternacionalą.” Rusijos klau
simu jo pozicija tokia: Le
ninas ir Trockis buvę tikrie
ji revoliucinio marksizmo 
vykintojai, o Stalinas, tai 
Rusijos revoliucijos išga
ma. Leninas su Trockiu irgi 
nebuvę neklaidingi. Jų “is- ra, ir 1 
torinė klaida” buvo ta, kad straipsnį bus s 
jie pasitikėjo pasaulio revo- pats “Vienybės 
liucija. Bet kalčiausi čia bu- liūs Vitaitis. 
vę socialdemokratai kad Dabar Vitaitis vini -asi 
sulaikę Europos ,proletana- ;kai nu dilginėse, norė
tą nuo revoliucijos plėtimo.į da^as išlisuktiS- iš šito ap- 
Jeigu Europos mensevi-1 kaltinimo bpt iam tas Lai
kai nebūtų stoję uz bur
žuazinės demųkratijos” pa
laikymą, tai šiandien fašiz
mo Europoje nebūtų buvę, sikvietė į talką detektivą Pi- 
Fašizmas yra pūvančio ka- lėną ir atidarė jam “Vieny- 
pitalizmo reiškinys, ii- jis y- bes” skiltis, kad išgelbėtų jį .. x XX « XX-X X X«ZX ' X XX 1-X XX Z-l Z-X XX

sekėjų, nes anglų kalba lei
džiamas jo organas, “The 
New International,” jau a- 
bejoja, ar galės išleisti se
kantį numerį.

!giau ir nelieka, kaip tik “su
silieti su gamta.” Graborius 
visados yra pasiruošęs to
kiems natarnauri.

Bet kam rupi gyvenimas, 
tam turi rūpėti ir visokie 
izmai.”

VITAITIS PASIKVIETĖ 
PILĖNĄ Į TALKĄ.

“Keleivyje” jau buvo ra
šyta, kad tautininkų “Vie
nybė” išspausdino provoka
cinį straipsnį prieš SLA pre
zidentą Bagočių ir padėjo 
po ta provovacija parašą 
“ Pittsburgho Žemaitis.”

SLA prezidentas Bago- 
čius pareiškė viešai, kad to
kio asmens, kaip “Pitts-

BIRUTĖS KOPLYČIA BU
SIANTI NUGRIAUTA.
“Lietuvos Ūkininko” ko

respondentas praneša iš Pa
langos, kad tenai esą nutar
ta nugriauti ant Birutės kal
no riogsančią koplyčią, 
nes—
“kaip žinome iš istorijos, tiek Biru
tė (Vidmantaitė), tiek jos vyras— 
kunigaikštis Kęstutis buvo stab
meldžiai, tai ir krikščioniškasis pa
minklas koplytėlės pavidale visai 
teisingai numatytas nugriauti, nes 
jis iš tiesų visai netinka Birutei, 
kuri visai su katalikiškaja Lietuva 
neturėjo jokių ryšių ir santykių.”

Biiutės laikais Lietuva 
garbino Perkūną, ugnį ir ki-

burgho Žemaitis," visai ne- tus gamtos reiškinius. Net ir 
ir kad tą, atsiprašant, pati Birutė buvo savo tėvo, 

ufabrikavęt ! žemaičio Vidmanto, paskir- 
redakto- ta vaidelute amžinajai ug-;

niai kurstyti prie švento au- 
.• kuro.

Kadangi žemaičiai Biru
tę labai gerbė ir laikė ją sa
vo šventąją, tai Romos po
piežiaus kunigai pastatė ant 
kalno koplytėlę, tik jau ne 
lietuvišką, bet romišką. Ne
gana to, 1899 metais šitie 
biznieriai iškasė dar “sfe

ra neišvengiamas, jeigu re-Į iš bėdos. jbuklingą Liuido_ urvą šiau-
voliucinis proletariatas ne-1 žiūrint iš šalies tai tikri >* ineJ. ka n° pastate
atima valdžios iš buržuazi- i ,!• 1S šalies, tai t K a tenai romiskos ‘Dievo moti- aumą vamzios is ouizuazi i komedija. Laikraščio redak-1 
jos rankų. Jeigu Leninas su torius šaukiasi ’ " ' 
Trockiu r.cbutų -------
buržuazinės Kerenskio 
menševikų demokratijos ir 
nebūtų pavedę valdžios pro
letariatui, tai šiandien ir . - - . - .. ,
Rusijoj butų buvęs fašiz-Įapie “Vienybes’ _ redakcijos ! 
mas su gen. Kornilovu ar. paslaptis, jeigu jis pats ne- 

mizxrxrx 1 tu inc nrn vn k n ei i rkilv-

I kaltinimo, bet jam tas bai
siai nesiseka.

Dabar ponas Vitaitis pa-

-- ____  ______ i pašalinio
nebūtų nuvertę žmogaus, 'kad tas įrodytų, 

n provokacijas daro ne 
" i pats redaktorius.

Ką-gi Pilėnas gali žinoti

Kolčaku priešaky. Tiesa, 
Rusijos revoliucija išsigi
mė į “stanilizmą,” kuris ne
daug kuo skiriasi nuo fašiz
mo; bet ir čia kalti Europos 
“menševikai.” Jeigu Vokie
tijos ir Italijos socialdemo
kratai butų padėję darbi
ninkams paimti valdžias į 
savo rankas, tai šiandien 
nebūtų nei fašizmo; nei 
“stalinizmo.”

Demokrątijoš klausimu 
“Ketvirtojo Internacionalo” 
šalininkai laikosi maž-daug 
šitokio nusistatymo: kova 
tarp demokratinių ir fašisti
nių valstybių yra kova ne už 
demokratiją, bet kova už 
buržuazijos interesus. Net 
Anglijos, Francuzijos ir Če
koslovakijos karas prieš 
Vokietiją, jeigu jis butų ki
lęs, “butų buvęs imperialis
tų karas iš abiejų pusių, to- Į 
dėl reakcinis Laras.” Ang
lų, franeuzų ir. čekų buržu-, 
jai nekariaus nei nž demo
kratiją, nei už “tautos lais
vę;” jie gali kariaut tik už 
išlaikymą imperialistinio I 
grobio, kurio prisiplėšė 
1918 metais, ir už praplėti
mą savo plėšikiško viešpa
tavimo. Geras tam pavyz- 
dis esančios Serbija ir Bel
gija, kurių “laisvę” gynė ■ 
demokratinės valstybės per 
pasaulinį karą. Tas gyni
mas pasibaigė nugalėtų val
stybių plėšimu, bet ai- Bei- į 
gijos ir Serbijos darbinin-1 
kams šiandien geriau? Ne
būtų buvę nei kiek geriau ir j 
Čekoslovakijos darbinin- I 
kams, jeigu demokratinės 
valstybės butų stojusios ją 
ginti nuo Vokietijos. Jeigu* 
jos tą karą butų laimėju
sios, tai butų laimėjusi tik 
buržuazija. Taigi tokių ka-t 
rų darbininkai neprivalo 
remti. Jie turi kovoti prieš 
juos. Karas gali išeiti darbi-1 
ninkams į sveikatą tik tada, 
jeigu jis paruošia dirvą re-1 
voliucijai ir darbininkai ga- > 
Ii atimti valstybės vairą iš 
buržuazijos rankų.

Tai tokios filosofijos lai
kosi “Ketvirtasai Interna
cionalas,” apie kurį spiečia
si “kairioji Rusijos opozici
ja” su Leonu Trockiu prie
šaky.

Tačiau neišrodo, kad ši
tas judėjimas turėtų daug

ra jos provokacijose daly
vavęs?

nos” stabą su dėže pini
gams rinkti. Padaryta vis
kas, kad Birutė išrėdytų bu- 

1 vus Romos katalikų bažny
čios davatka.

Gerai, kad atsirado žmo
nių, kurie pasiryžo šitą jė- 

'zujitų klastą pašalinti. Bi-

NORĖTŲ “SUSILIETI SU 
GAMTA.”

Vienas “tautiško” laik
raščio rašytojas daro šitokį 
‘‘apdūmojimą:’’

— “Tie musų gazietininkai ir
visuomenininkai, x kurie prisi-. vaitra.Štis
spyrę nori žmoniją - išmokyti pub]įka 'šitokių "1”: 
gyventi, nori išvaduoti pasaulį mggsta. Ji minta daugiausia 
iš įvairių politinių ir finansi- r- • • ■ - .. . -

| nių pinklių, kurie per naktis ir Jenktynes 
dienas tik ir galvoja apie iz-; apįe box 
mus, tegul bent kuriam laikui šlamštais’ 
patys išsivaduoja iš tvankios ]ejdįnįaj negauna pakanka- 
ir neramios atmosferos ir iš- mai skaitytojų. Ėjo kitąsyk 
vyksta į laukus ir girias, kur • • •

iš įvairių politinių ir finansi-

Anglijos Submarines Katastrofa. ĮDOMUS TAUTININKO LAIŠKAS 
APIE LIETUVĄ.

“Tariamieji 
ir krikščionių 
rie dalyvauja 
kabinete, ištikrujų negali 
reikšti jokių partijų. Juk jau 
kuris metas partijų veiki
mas uždraustas. O kad bet 
kuri partija; galėtų pasireik
šti, pirmas darytinas daly
kas butų sukviesti jos narių 
suvažiavimą ir išsiaiškinti 
programiniais bei taktikos 
klausimais. O to nei viena 
partija negalėjo ir negali 
padaryti. Dagi net spaudoj 
ji neturi reikalingos laisvės 
nušviesti gyvenamuosius 
klausimus taip, kaip ji iš
mano. Visi laikraščiai turi 
lašyti taip, kaip cenzūra lei
džia ir reikalauja.

“Pagaliau ir patys minis
terial iš tų ‘partijų’ ėjo j ka
binetą ne tam, kad vieningą 
darbą dirbti, o tam, kad 
griautų valdžią iš vidaus. 
Tai man sakė vienas gerai 
informuotas krikščionių 
žmogus. Kitaip sakant, tai 
kabinetas ne darbui dirbti, 
bet kovai su Smetona vesti, 
nors svarbiausios vietos vis
gi jo žmonių rankose.

“Ir iš pačios reikalo es
mės aišku, kad jis jokio dar
bo negalėtų organingai vei
kti. Juk darbui reikalinga 
aiški programa, griežtas pa
siryžimas ir sugebėjimas 
darbą dirbti. Šių pagrindi
nių sąlygų šiam kabinetui 
stinga. Toliau paprasto grio
vimo, tariant, anarkijos pla
tinimo, jis negali eiti.

“Jis netik gilina anarki- 
ją, bet ir apgaudinėja Lie
tuvos visuomenę. Juk ne
maža dabar atsiranda tokių, 
kurie save ramina, kad da
bar dalykai pagerėjo, nes 
valdžia jau ne vienos tauti
ninkų srovės, o apima ir ki
tas partijas, kad ir ne visas.

“Tokių raminimų teko 
skaityti ir Lietuvos spaudo
je, ir Amerikos. Jie sudaro 
tautos migdymą didėjančio 
pavojaus metu. Gi Lietuvos 
padėtis dabar be galo kir
tinga.

Voldemaro vistiek ne
įsileidžia.

“Šiomis dienomis Kau
nan žadėjo atvykti Volde
maras, kuris 4938 metais 
buvo ištremtas. Mat, tuomet 
jam buvo įsakyta išvažiuoti 
iš Lietuvos taip greitai, kad 
jis neturėjo laiko nei savo 
privatinių reikalų sutvarky
ti. Smetonoš valdžia jam . 
tuomet pasakė, kad Jis' tu
rės pabūti užsieny metus ar 
daugiau, o paskui gal jau 
galėsiąs sugrįžti. Per tą lai
ką jam prižadėta mokėti 
pragyvenimui po 1,000 litų 
per mėnesį, kas trys mėne
siai priekin. Dabar jis pra
dėjo skųstis, kad šita ‘pen
sija’ prisiunčiama jam ne- 
laiku, dažnai* - suvėluojama 
ir jam esą sunku su žmona 
Francuzijoj pragyventi. 
Voldemaras sakosi turįs 
Lietuvoje palikęs apie 160,- 
000 litų vertės turto ir norė
tų jį atsiimti. Jis jau seniau 
reikalavęs, kad Smetonos 
valdžia jam atmokėtų, bet 
ji pasiūliusi jam tik 40,000 
litų. Taigi jis dabar ruošėsi 
pats Lietuvon šitais reika
lais atvykti ir tikėjosi, kad 
naujoji vyriausybė nebus jo 
atvažiavimui priešinga. Sa
vo šalininkams Lietuvoje 
jis parašė jau atvažiuojąs. 
Bet valdžia mušė jam tele
gramą, kad nevažiuotų. Sa
koma, kad jam buvo net ir 
pagrasinta, kad jeigu atva
žiuotų, tai galėtu patekti ka
lėjimai! arba koncentraci
jos stovyklom”

liaudininkų 
atstovai, ku- 

dabartiniame

Kaip tautininkai pataikau- Į 
ja lenkams ir vokiečiams.

Mums buvo pristatytas 
vieno stambaus tautininko 
laiškas, rašytas iš Europos 
vienam Amerikos lietuvių 
veikėjui. Jis patvirtina tą 
kaltinimą, kuris nesenai bu
vo “Keleivy” padarytas Lie
tuvos tautininkams, kad 
Klaipėdą jie atidavę vokie
čiams liuosu noru, idant nu
sikratyti pradėjusių tenai 
veikti aktivistų ir tuo pačiu 
laiku sudaryti “geresnius 
santikius su Hitleriu.”

Jis rašo:
“Šiandien tuo nebegali

ma abejoti. Tai pagaliau į- 
i ašyta pačion sutartin apie 
Klaipėdos krašto atidavi
mą Vokietijai.

“Sutartis tarp Lietuvos ir 
Vokietijos apie Klaipėdos 
krašto atidavimą buvo pa
skelbta visuose Lietuvos 
laikraščiuose šių metų kovo 
pabaigoje. Visi galėjo per
skaityti toj sutarty, kad Lie
tuva pati savu geru noru ati
duoda Klaipėdos kraštą Vo
kietijai geriems santikiams 
su Vokietija sudaryti.

“Niekas nereikalavo iš 
Lietuvos atstovų, kad jie ra
šytų sutartin tokius motivus. 
Juk butų buvę galima para
šyti sutartį nenurodant ati
davimo motivų, jeigu Klai
pėda tikrai butų buvus 
smurto keliu iš Lietuvos at
imta. Bet šis amžinos gėdos 
prisipažinimas yra sutartin 
įrašytas!

“Netik šis raštu prisipaži
nimas, bet ir visi kiti žygiai 
rodo, kad Lietuvos valdžia 
pati išsižadėjo Klaipėdos. 
Kam toji Lietuvos kariuo
menės vado gen. Raštikio 
kelionė Berlynan Hitlerio 
sukaktuvėms iškilmingai 
švęsti, jeigu Lietuvai buvo 
padarytas smuitas?...

“Nežinau, ar tai buvo ga
lutinas gėdos pojūčio nusto- 

k___ M o A jimas, ar noras išlygint Raš-
dėl jis nutarė pasitraukti tikio Berlynan atsilankymo 

gėdą, bet netrukus tasai 
pats Raštikis buvo nusiųstas 
Varšuvon ir pas Ridz-Smig- 
lį, kuris iš Lietuvos atėmė 
Vilnių... Reikia pasakyti da 
daugiau. Tas pats Ridz- 
Smiglis 1919 metais turėjo 
paimti Kauną ir likusiąją 
nepriklausomą Lietuvos da
lį. Tas buvo įrodyta peowia- 
kų byloj Lenkijos štabo do
kumentais, kuriuos. Volde
maras atvežė iš Vilniaus ir 
įteikė Šleževičiui, tuomet 
buvusiam ministeriui pirmi
ninkui.

“Raštikis netik važiuoja 
pas lenkų kariuomenės va
dą, bet priima net ir lenkų 
ordiną.

Ne darbo vyriausybė, bet 
griovimo vyriausybė.

“Lietuva dabar neturi 
netik jokios politikos, bet, 
tiesą pasakius, nei valdžios. 
Amerikos laikraščiuose te
ko skaityti visokių nesąmo
nių apie mėginimus nuver
sti dabartinę vyriausybę. 
Prisikalbėta iki to, kad pra
dėta skelbti, buk Smetona 
mėginęs nuversti savo val
džią !

“Vis dėl to gandai nu- 
j jaučia tikrovę, kad ir iš tolo. 
Kad Smetona visais budais 
mėgins atstatyti Tūbelio 
kabinetą, tai senai žinomas 
dalykas. Jam jau nelabai 
patiko kun. Mirono kabine
tas, o šitas da mažiau pa-, 
tinka.

“Buvo rašyta, buk esa
mas kabinetas esąs koalici
nis. Buk tai vieningo darbo 
vyriausybė. Tai didžiausia 
klaida. Ištiesų jis pasilieka 
Smetonos kabinetu, nes vi
sos svarbesniosios ministeri
jos paliktos jo žmonių ran
kose. Jie turi aklai klausyti, 
kas jiems pasakyta, ir gana. 
Taigi uždarytos netik visos 
politinės partijos, bet net 
‘patriotinis frontas.’

” i?

šis vaizdelis parodo, kaip skendo Anglijos nardomasis lai
vas “Thetis.” Tamsesnis bružas parodo, kaip jis buvo at
rastas tuoj po nuskendimo—jo priešakis buvo nusėdęs į 
dumblą, o užpakalis pakilęs aukštyn. Karo laivai tuojaus 
nuleido lynas ir užkabinę jomis nuskendusį submariną iš 
apačios mėgino iškelti jį viršun. Iš vieno galo buvo prika
binti ir pontonai. Bet pradėjus kelti, lynos nutruko ir 
submarinas atsigulė ant jūrių dugno, kaip parodo baltas 
jo atvaizdas. Jis yra nuskendęs 130 pėdų gilumoj, su 97 
žmonėmis.

KAIP SENOVĖS LIETUVIAI GYNĖSI 
NUO KRIKŠČIONIŠKŲJŲ UŽPUOLIKŲ

Sepfyni jau šimtai metų 
praėjo nuo tų laikų, kai ra
mus, taikingi, 'tik tarpusavy 
protarpiais besivaidiją, ta
čiau svetimų žemių nelies-

o paskui, jei šiedu pradėtų 
kariauti, pasinaudoti ir be
sipešančius užpulti. Visi ši
tie pasiuntiniai sužinojo a- 
pie Duonutės kalinimą ir 
ėmė prašyti Skirgailą ją pa
leisti. Kai nieko nepadėjo, 
vokietis Kelleris bandė ją 
apgavyste išlaisvinti. Nepa

rutei busiąs pastatytas ata- darni, įnikę į darbą iš girių
tinkamas paminklas. atkariautose žemėse lietu

viai barzdočiai savo žemėje
pamatė keistą žmogų, pasi
puošusį nematytu kryžiaus sisekė. Skirgaila susituokė

UŽSIDARO MAGAZINAS 
“KEN.”

New Yorke ėjo magazi
nas vardu “Ken.” Tai buvo 
;gana rimtas ir įdomus poli
tinių apžvalgų ir žinių są- 

Bet Amerikos 
raštų ne-

ženklu ir kažkokia nesu- Bet čia užpuolė jį Vytautas, 
prantama kalba erzantį. Tai i susidėjęs su Lietuvos prie

šais kryžiuočiais. Daug žmo
nių žuvo. Skirgaila pamatė, 
kad vienas neatsilaikys 
prieš jungtinius priešus. To-

buvo kryžiuočiai, pirmieji 
naujos Kristaus tikybos 
skelbėjai. Pasirodė tie atvy
kėliai, ir pravirko musų gi
rių kraštas. Pravirko, nes 
kur kiyžiuotis ėjo — ugnis 
ligi padangių kilo, sodybos 
degė, kraujas liejosi. Terio- 
jo musų kraštą tie Kristaus 
mokslo skelbėjai, plėšė, žu
dė, degino Kristaus vardan. 
O jiems ne Kristaus mok
slas rūpėjo, bet žemių užka- 

pasipriešinancių 
is. Ir išnaikino 

.it pruouo, bet lietuvių ne- 
rio magazinas ir visa eile beįstengė. Lietuviai atsilai- 
kitų. Dabar ir Ken žada kp get neatsilaikė pagony- 
jau užsidaryti. Jo redakto- - - - ....
rius Arnold Ginrich prane- _ 
ša, kad 3 rugpiučio išeisian- svetima Dievą, nes kitaip

žiniomis apie arklių ir šunų 
, apie foot-ballą, 

boxingą ir kitokiais 
Todėl rimtesni

vyksta } laukus ir girias, kur ( na geras sąvaitinis ma- «b)S rUnėio 
yra tikras pasaulis, kur zmo- (gazinas “Literary Digest.” ■ L Girnas 
gus yra žmogus, o ne fašistas, Dabar jo jau nebėra. Išėjo ‘“naikinima 
komunistas, nacis, buržujus f varfn„ tt isiiduun mo.
ar kitoks ‘svieto išmislas.’ f? Jle. P’’USUS- .ar kitoks ‘svieto išmislas.’
.“Laukuose gėlės, ne dėlto 

raudonos, kad joms patinka 
Markso teorija, vabzdžiai ne 
dėlto juodi, kad Mussolinis Ita
liją valdo... Ten spalvos nieko 
bendro neturi su politinėmis 
teorijomis, žmogus taip pat 
nuo jų nutolsta ir laipsniškai 
susilieja su gamta ir laukų gy
venimu.”

ti jau paskutinė laida.

bė. Prieš savo valią ir no- 
i ą turėjo musų bočiai priim-

kryžiuočiai butų nesiliovę 
Lietuvą naikinę.

Didysis Lietuvos kuni- 
Departamentas gaįkštis JogaUą, paskiri iš- 

piancoa, šįmet Jungti- YY^ęs į Lenkiją, uii gavo 
Žinoma kas «avo diena® nėse Valstijose pastatyta Jadvygos ranką, pasuupi o 
žinoma, Kas .avo mena. 77000 namu hutu Lietuvos “apkrikštijimu. Oatgyveno, tam niekas dau- Jau arti 77,000 naujų butų. k s iš Lietuvos išvyko,
Žinoma, kas savo dienas pese

AR ŽINOTE, KAD -
D.a r b o 

praneša, jog

TEISĖJAS ROBERTS.

iš sosto ir apisigyventi su 
žmona pily. O žmona vis ne
laikė savęs jo žmona. Slap
tai pilin atvyko ištvirkauto- 
jas vienuolis Kelleris, norė
damas įkalbėti Duonutę pa
bėgti. JĮ susekė. Kelleris pa
sislėpė karste, išmetęs iš jo 
lavoną. Pagaliau viskas pa
aiškėjo, ir įtūžęs Skirgaila 
liepė apkasti gyvą Kellerį, 
kas ir buvo įvykdyta.

Ši drama labai įdomi pa
skaityti; joje parodytos se
noviškas lietuvių gyveni
mas, senoviški papročiai, 
gamtiškoji senovės lietuvių 
tikyba, kuri dar Skirgailos 
laikais buvo lietuvių laiko
ma tikrąja tikyba. Dramoj 
matyti, kaip jau anuomet 
lietuviai neapkentė lenko ir 
vokiečio. O koks įdomus 
Skirgailos asmuo! Kaip jam 
nesiseka, kaip jis visais ap- 
sivilia, ima niekuo netikėti, 
geria ir geria, mylintis, o ne
mylimas! Kaip jis kenčia, 
blaškosi, daužosi ir neranda 
išeities!

Kas nori pažinti anų lai
kų gyvenimą, politiką, žmo
nes, tikybas, jų skleidėjus, 
ši knyga daug padės. D. P.

kai jis iš Lietuvos išvyko, 
Jungtiniu Valstijų farme- musų krašte prasidėjo bud

riai dabar ‘turi $8,255,000,-1no^ įienos> kurĮ9? L1’uko 
000 skolų. Į tą sumą įneina l)at Vytauto atėjimo.^
7 bilionai mortgičių ant ne- Didelis musų rašytojas, 
kilnojamo tūrio ir 1,255 mi- profesorius Vincas Krėvė- 
lionų trumpalaikių skolų. Mickevičius, dar prieš karą 

---------- ‘ parašė dramą (tai yra tokį 
Lenkijon anądien atskri-, veikalą, kurį galima vaidin- 

do 3 slovakų orlaiviai, kurių Iti), iš anų laikų gyvenimo, 
lakūnai pareiškė, kad jie nu- pavadintą “Skirgaila” (kai- 

Įtarę verčiau atiduoti savo nuoja 3.50 lt.).
lėktuvus Lenkijai, negu lei- Dabar šitos dramos išėjo 

!sti juos paimti vokiečiams. II leidimas, nes I jau išpirk- 
---------  tas.

Vokietijoj ruošiamas įsta- “Skirgailos” turinys yra 
I tymas, kuriuo kiekviena mo- i šitoks:
teris, susilaukusi 25 metų Lietuvos kunigą i k š t i s 
amžiaus, bus verčiama eiti Skirgaila sumanė paimti sau 
vienus metus dirbti žemės per žmoną Lydos kunigaikš- 
ukio darbų. Vadinasi, ir mo- tytę Oną Duonutę, bet ši ne- 

Iterims baudžiava. 1 sutiko tekėti. Tuomet jis va
iru pagrobė, uždarė savo pi
lyje ir laikė, kaip belaisvę. 
Klastingi lenkai tuo tarpu 
atsiuntė delegaciją pas Skir
gailą, norėdami išverkšlenti 
Voluinės ir Podolės žemes; 
pirmos rūšies apgavikai kry
žiuočiai taip pat atsiuntė 
pasiuntinius, norėdami su
kiršinti Skirgailą su Jogaila,

Čekoslovakijoj veikia ne
dideli radio siųstuvai be 
žmonių. Jie pastatomi slap-

la yra parodytas vyriausio- tose vietose ir paskirtu laiku 
jo Jungtinių talstuų teismo pradeda siųsti prakalbas iš1 
teisėjas Owen Roberts, kaip jis fonografo rekordų. Žmonės* 
dalyvavo Pennsylvanijos Uni- raginami laikytis vienybėj 
versiteto mokslo darbu pabaig- jr nepasiduoti naciu barba- 
tuvėse- rizmūi.

dalyvavo Pennsylvailijos Uni- raginami laikytis vienybėj

AFORIZMAI.
Prie taikingų apystovų karin

gas žmogus atakuoja pats save.
Nietzsche.

Du asmenys su tais pačiais 
principais gali siekti visai skir
tingų tikslų. Nietzsche.

Kiekvienas naujas geismas 
yra pradžia naujo vargo, naujo 
sielvarto. Volteras

Kalėjimas nėra pilietybės ir 
patrijotizmo mokykla.

Garcenas.

Geri žmonės ir pas kitus įieš
ko gerumo. A. Mickevičius.

Poezijoj ugnį uždega žodžiai.
Baron Cooke.

IŠSIREIŠKIMAI.
Minties nenuveiksi ginklu; 

bet ją gali nuveikti meile ir pra
kilnumu. Spinoza.

Pyktis yra troškimas įžeisti tą, 
ko mes neapkenčiam. Spinoza.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
KAIP CHICAGOS BIBLISTAI KOVOJA i Krizė apsireiškė šių metų

vzr v-.v-.wz j v a .nnmz. rj r n - r . ' vienuolyno rėmėjų seime.SU KLERIKALIŠKA MIESTO VALDŽIA Kai seime Bridgeporto sky-1

Chicago, Ill.
Birželio 25 Įvyko biblistų 

prakalbos. Apie tai, rodosi, 
nereikėtų rašyti. Tačiau rei
kia pažymėti, kad miesto 
katalikų valdžia stengėsi 
tas prakalbas sulaikyti. 
Tarp biblistų ir katalikiškų
jų klerikalų čia eina kova.

Buvo laikai, kada laisva
maniai negaudavo leidimo 
prakalbas laikyti, o dabar 
biblistams neduoda leidi
mo prakalbas rengti.

. Socialistai nieko nevei
kia, o komunistai padarė 
“bendrų frontą” su katali
kais ir dabar kovoja prieš 
visus, tik ne prieš klerika
lus.

Turėjo kalbėti biblistų 
vadas, Judge Rutherford. 
Miesto katalikų valdžia ne
davė leidimo. Negana to, 
miesto valdžia prisakė sve
tainių savininkams neduoti 
svetainių biblistų kalbėto
jui. Vis dėlto biblistai gavo 
Chicago Arena svetainę, ku
rioje yra 12,000 sėdynių.

Biblistus areštavo už da
linimą plakatų. Miesto ka
talikų valdžia grūmojo, kad 
uždarys ir svetainę. Tada 
biblistai gavo injunctioną 
prieš miesto valdžią, kad 
negalėtų trukdyti prakalbų

Kadangi teisėjui Ruther- 
fordui nedavė kalbėti Chi- 
cagoje, tai jisai kalbėjo iš 
New Yorko miesto per tele
foną ir garsiakalbis perda
vė jo kalbą Chicagos Are
noje susirinkusiai publikai.

Dėl įdomumo nuėjau pa
siklausyti jo kalbos. Nieko 
joje nebuvo, kas butų prie
šinga katalikams. Bet ka
dangi biblistai kovoja prieš 
Romos tinstą, tai Romos 
tiusto agentai, kurie dabar 
valdo Chicagos miestą, vis- 
tiek neleido jam čia kalbėti.

Žmonių buvo daug. Nors 
diena buvo šilta ir daug 
svieto išvažiavo i laukus, 
vistiek didelės minios susi
rinko į prakalbas.

Publikoj matėsi visų Chi
cagos rasių ir tautybių. Bu
vo jaunų ir senų. Iš 12,000 
sėdynių, gal tik du-trys šim
tai vietų nebuvo užimta.

Chicagos pašalpų stotyse 
ir WPA darbuose vyrauja 
baisus raketas. Upton Sin
clair, parašęs “Raistą” 
(Jungle) apie Chicagos 
skerdyklas (Stock Yards), 
privertė apvalyti stokjar- 
dus. Butų gerai, kad jisai 
dabar parašytų “Raistą” 
apie pašalpų dalinimą ir 
WPA darbų tvarkymą —

ir kad neareštuotų plakatų gal apvalytų raketą

riaus pirmininkė padarė 
pranešimą, kad jos skyrius 
per metus uždirbo vienuoly, 
nui $1,200, tai seimo vedėja 
A. N. riktelėjo: “Kur jus 
tiek gavote? Jus tiek nepa
darėte.” Skyriaus pirminin
kė paklausė: “Tai kiek trū
ksta?” Seimo vedėja atsa
kė: “O, keliate šimtų!”

Iš to delegatuose susida
rė įspūdis, kad Bridgeporto 
skyrius pavogė net kelis 
šimtus dolerių vienuolyno 
pinigų. O delegatų seime 
buvo apie 400. Jų buvo iš vi
sų Chicagos lietuvių koloni
jų ir iš apielinkių.

Patyrinėjus, pasirodė, 
kad ne Bridgeporto skyrius 
apsivogė, bet pati vedėja 
A. N. neužrašė $500 aukų 
skyriaus kreditan.

Žinoma, Bridgeporto sky
rius netylėjo. Griežtai pa
reikalavo, kad vienuolynas 
atšauktų šmeižtą. Bet vie
nuolyno viršininkės lygiai 
griežtai atsisakė bet kokį 
viešą atšaukimą paskelbti. 
Tik tiek nusileido, kad se
kančiame mėnesiniame susi
rinkime diktatorka A. N. 
burbtelėjo, kad Bridgeporto 
skyriaus knygos buvo patik
rintos ir kad viskas esą tvar
koje. Žinoma, tas neatitaiso 
jos paleisto šmeižto seime. 
Todėl žmonėse tebeina kal-

Ji Sužavėjo Rudų Vallee Širdį.

Čia parodyta p-lė Martha Wagner’aite iš Miami, Fla., kuri 
sakosi sužavėjusi pagarsėju šio orkestrus lyderio. Rudy 
Vallee, širdį. Jis davanojęs jai ir tą žiedą, kurį ji turi ant 
vienos rankos piršto. Amerikiečiu publikai šitokie menk
niekiai yra labai “dideli“ dalykai.

dalintojus. Žvalgas.

Mano Antras Raportas iš Chicagos Miesto.
tina, kad ji tiek mėgstanti 
ką nors kandžioti, kad prie 
komunijos eidama ji nors 
“čiugamą” kandžioja. Savo 
visuomeniniame veikime 
A. N. vis turi būti prieš ką 
nors griežtai nusistačiusi. į

Apie senmergių “velnyną.”
Jau bus apie trisdešimts 

metų kaip čia įkurtas Lietu
vių Senmergių Namas, kuris 
vadinasi vienuolynu. Ame
rikoje gimę jaunuoliai, ku
rie lietuviškai šneka, taip > KT • , , -,isakant, žydžiuodami, kalbė" LNusįstf?. p“fs Ų del 
darni apie šitą vienuolyną I ‘°: kl“ ?,ls a5baP?“0.1“ 
taria: “Ulnynat" Per daug i J“ Pataikauti, nenori šokt! 
metu toks pavadinimas bu- Pag? įos muzl,> Dal t0-k-’.° 
vo tik juokais laikomas. Da- P“ budo lr kun. Kemesie 
bar žmonėms ima ; ‘ 
kad tas iškreiptas vardas tu- j 
n ir faktino pagrindo, bū
tent, yra faktų, kurie rodo, I 
jog minėtas tos įstaigos pa-1 
vadinimas kaip sykis jai save: parapijonų tarpe,
tinka Ji diskreditavo save Romos

Kai kurie nepalankus vie
nuolynui faktai jau buvo ži
nomi nuo senai. Yra tai tie 
faktai, kad vienuolės yra 
menkos mokytojos ir men
kos vaikų auklėtojos, kad jų 
auklėjami vaikai neišmoki
nami lietuviškai skaityti ir , , - . ,
rašyti; neišmokinami dagi tebeturi įtakos į velnyno 
lietuviškų poterių, nei kate- viršininkes.^ Viršininkės pa- 
kizmo, nei Lietuvos istori- ................................
jos, nei lietuvių literatūros; 
kad dėl to kunigai turi jiems

aiškėti" i nesyki Yra turėjęs karčių 
’ valandų, kai jis bandė ją su

taikyti su asmenimis, su ku
riais ji buvo susipykusi. Dėl 
tokio savo budo ji- diskredi
tavo save parapijonų tarpe. 

:: _______ r.____ s
j katalikių moterų sąjungoje 
tiek, kad anuomet ir Ame
rikoje atsilankęs vysk. Rei
nys nusvilo bandydamas 
ją užtarti Moterų sąjungos 
seime.

Nors šita A. N. neteko įta
kos parapijonų tarpe, bet ji

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

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

ka), turės kariauti su Japo
nija. Japonijos gražumu ne
numalšins, nes ji ilgai laukė 
Europoje suirutės, kad ga
lėtų pradėt žygį į Kiniją. 
Dabar tą žygį pradėjus, ji 
nesusilaikys tol, kol kas

BROOKLYN© LIETUVIU NAUJIENOS kratiją, atsirado
2 riato diktatūros

bos apie Bridgeporto sky
riuje vagystes. Tad nestebė
tina, kad davatkų kantrybė 
išsibaigė ir jau kalba apie 
streiką. Prie streiko rengia
si ne vien Bridgeportas, o ir 
kitos Chicagos lietuvių Ro
mos katalikų parapijos.

Chicagietis.

WATERBURY, CONN.
Visų srovių piknikas.
Liepos 9 d. Waterburio 

lietuvių draugijos rengia 
labdaringą pikniką nuo Hit
lerio nukentėjusiems Klai
pėdos lietuviams ir ginklų 
fondui, kad išlaikius didžio
sios Lietuvos nepriklauso
mybę. Piknikas bus lietuvių 
darže, už Lakewood ežero. 
Bus prakalbų ir dainų. Dai
nuos Vilijos choras po K. 
Strižausko vadovybe ir 
Chamber of Commerce ra
dijo choras p-lei B. Rasi- 
mavičiutei vadovaujant.

Bemokslis.
Nerei- 

klaidinti visuomenę,

Kriaučių dirbtuvių čėrmonų | abiejų išvažiavimų prane- 
susirinkimas. j šė, kad gana striopiai ren-

Amerikos Lietuviu Pilie-[£iasi abudu parengimai, 
čiu Kliuho name 2.3 birželio inianoma’ pasekmingi.

Vytautas Katdius.

laiko jos pusę ir per tai ji vis 
lieka išrenkama “velnyno” 

vv* ou... rėmėjų pirmininke, nors jau
angliškai skaityti evangeli- nUo s?na* j?s .daugelis. ten; 
jas, angliška) pamokslus sa- nePori matyti.
kyti ir angliškas misijas Iš vienuolyno perdėtinės 
rengti. Be to, jau senai višj kalbos išeina, kad jos vė
žinome, kad vienuolių auk- damas vienuolynas per tris- 
lėjami vaikai yra storžie- dešimtis metų auklėja mer- 
viaį, t.aip sakant, nelaižyti gaites ir per tą visą laiką ne- 
veršiai, o kai kurie jų jr mo- išauklėjęs nei vienos, kuri 
raliai nupuolę. Į kalėjimus galėtu draugijai pirminin- 
patenka vis tokie berniokai, kauti? Sakykite, kas galėtu 
kurie yra baigę parapijines labiau pasmerkti vienuoly- 
mokyklas. < ną, kaip šitoks perdėtinės

Bet nevien tik šitie faktai, pareiškimas?
pateisina vienuolyno pava- _ ---------
dinimą “velnynu.” Yra ir 
kitokios rūšies faktų. Ir tie 
faktai daugeliui taip pat jau 
žinomi.

Keiiatas smulkmenų.

Davatkos rengiasi streikuot.
Kadangi diktatorka A. N. 

vąldo vienuolyno rėmėjų 
draugiją sauvališkai, per su- 
sirjnkimus nepatinkamas 
nares visaip užgaulioja, že-litu uo viociip uz/gauuuju,

Vienuolynas užsilaiko iš mina ir įžeidžia net tokias 
parapijonų aukų. Sekmin- moteris, kurių dukterys ran
gesniam aukų rinkimui, x----  ;
prieš dvidešimtį metų buvo tai davatkų kantrybė 
įkurta taip vadinama rėmė- dėjo baigtis ir jos jau nusto
ju draugija. Jos įkūrėja bu-i ja tikėjusios į “maldų galy- 
vo davatka A. N., kurią bę.” Dabar su vienuolyno 
anais laikais kun, Fabijonas'davatkomis kartojasi tas, 
Kemėšis iškėlė ir padarė ją kas būdavo su parapijonais. 
visuomenine figūra. Ji visą Kaip romiškų parapijų pa
laiką tai draugijai pirminin-1 rapijonai, kunigų išvesti iš 
kavo. Bet ji yra tokio budo, kantrybės, rengdavo strei- 
kad ji turi vis ką nors kan- kus, tai taip dabar grumoja- 
džioti. Kitos davatkos tvir- ma ir vienuolynui.

dasi tame pat vienuolyne, 
i pra-

Nuo Redakcijos: 
kia 
kad ginklų fondas apgin
siąs Lietuvos nepriklauso
mybę. Ginklais Lietuvos 
valdžia gali tiktai savo pi
liečius priespaudoj laikyti, 
bet kariauti su jokia kita 
valstybe negali. Lietuva ne
pavartojo ginklo kai lenkai 
užėmė Vilnių ir nepavarto
jo kai naciai užėmė Klaipė
dos kraštą. Tai kam da ap
gaudinėti save ir kitus, kad 
dabar, kai iš Lietuvos jau 
nedaug kas beliko, tai gink
lų fondas “išlaikys jos ne
priklausomybę?” Valdžios 
agentai gali tokius dalykus 
skelbti norėdami pasipini
gauti, bet mes negalime ši
tokio biznio remti. Jeigu da
bartinei valdžiai ištikrujų 
lupi žmonių laisvė, o ne 
vien tik pasipinigavimas, 
tai kodėl ji nepaleidžia iš 
kalėjimų politinių kalinių, 
kurie buvo nuteisti vien tik 
dėl to, kad reikalavo laisvos 
Lietuvos?

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

čių Kliuho name 23 birželio i 
įvyko lietuvių kriaučių ■ 
dirbtuvių čėrmonų (pirmi-Į 
ninku) susirinkimas. Išsky
rus Diržio dirbtuvės čėrmo- į 
ną, visi kiti su komisijomis i 
dalyvavo susirinkime. 1

Didžiuma jų . skundėsi, 
kad darbo dirbtuvėse da nė
ra ir nieko nauja pasakyti 
negalima. Delegatas V. Mi- 
chelsonas pranešė, kad uni
joje esąs ‘ rengiamas kont- 
raktorių sustojimas, kuris 
prasidėsiąs su liepos penkta 
diena. Sustojimo tikslas 
esąs tas, kad kontraktoriai 
butų tikrai perregistruoti: brangus laikrodėlis, 
jeigu kaina už žiponus mo- cm,
karna ne tokia, kaip unijos 
yra nustatyta, tai ji turi but 
pakeista.

Kriaučių pikniko rengi
mo komisija kreijiėsi į čėr- 
monus, kad jie pasistengtų 
išplatinti dirbtuvėse dau
giau pikniko tikietų, taip 
kad piknikas pavyktų. Pik
nikas bus 15 liepos dieną, 
Dexter parke. Čėrmonai pa
siėmė gana gerą skaičių ti
kietų ir tikimasi, kad jie sa
vo piknikui pasidarbuos.

1 1847 metais, tai yra 92 
metai tam atgal, Anglijoje 
gyvavo slapta komunistų 
sąjunga. Ji savo suvažiavi
me pavedė K. Marksui ir 
F. Engelsui parašyti “Ko-

i munistų Manifestą.” Jiedu 
apsiėmė tai padaryti. 92 nors jai sprandą nusuks, nes 
metai atgal išleistąjį “Ko
munistų Manifestą” K. 
Marksas ir Engelsas prade
da šitaip: “Po Europą vaik
ščioja šmėkla — komuniz
mo šmėkla.” Ir autoriai nu
rodo, kad nepaisant visų 
reakcinių spėkų susivieniji
mo prieš darbininkų klasę, 
“komunistų sąjunga” jau 
yra toji spėka, kurios val
dančioji klasė bijosi kaip 
kokios šmėklos.

j Po 92 metų išaugo fašiz
mas, kuris lyg kokia šmėkla 

'grasina ne tik darbininkų 
klasei, bet ir visai per tuos 
metus padarytai pažangai. 
Vietoje darbininkų vieny
bės, šiandien matome didelę 
nesantaiką. Vietoje K. Mar
kso ir F. Engelso mokymo, 
kad darbininkų klasės nie
kas nepaliuosuos, tik ji pati 
išsilaisvins, šiandien išdygo 

, “liuosuotojų” kultas. Vieto
je kovos už laisvę už demo- 

“proleta- 
..... ...... ’ garbinto
jų kultas. Atgijo lyg ir tas 
kryžiaus karas, kuomet 
šventi Pranciškai, Domini
konai ir kitokie jėzuitai šau
kė visus į kovą prieš muzul- 
monus, o inuzulmonai — 
prieš krikščionis. Visi eina 
prieš visus ir agituoja nai
kinti viską, kas šimtmečių 
sutverta. Ir vėl reiktų grįžti 
prie mokslinio socializmo 
principų, kuriuos padėjo K.

1 Marksas ir F. Engelsas, kad 
’ proletariato nieko neišliuo- 

suos, tik jis pats.I f JI

LAWRENCE, MASS,
Olga Večkytė baigė mo

kytojų kolegiją.
Olga Večkytė užbaigė 

Salem Teachers College su 
B. of S. in Ed. laipsniu. Jos 
garbei buvo surengtas ban- 
kietas 17 birželio. Žmonių 
prisirinko apipilnė svetainė .. i ..
pagerbti pirmutinę Lawren- T f unijos prezidentas 
ce’o lietuvaitę mokytoju J°bų Lewis siomis dienomis 
profesijoj " tul’ėjo Washingtone tos pa-

Bankiete p-lei Večkvtei čios unijos Pildomosios Ta- 
buvo suteikta dovana— I l‘ybos Posėfb Jlsai ^reiškė 

’ — įr $20 nuomonę, korl po-
pinigais, už ką Olga ir jos 
tėveliai yra labai dėkingi 
visiems 
tiems, 
kiais darbais prie bankieto 
surengimo, ypač dig. Balo
tam ir Kuodžiam — bankie
to sumanytojam.

Olgos Večkytės tėvai yra

atsilankiusiems ir 
kurie prisidėjo ko-

daug dirbę dailės srityje, i nedaug tenai nuveikta.m.. .įsi • •_ .4 1* i____ * nrnnpsmm Iptikm

J. Žigui. — Ačiū už žinu
tes iš tolimo Kanados kraš
to. “Keleivio” į Lietuvą cen
zūra da neįleidžia.

A. Ž. — Tokių dalykų ne
galima laikrašty skelbti. 
Nedėsime. Prašome parašy
ti ką nors iš kitos srities.

Kliubo nepaprastas susi
rinkimas.

Birželio 23 buvo nepa
prastas ALP Kliubo narių 
susirinkimas. Nepaprastas 
dėl to, kad buvo direktorių 
valdybos biznio vedimo ra
portas ir Kliubo menedže- 
riaus rinkimas. Iš direktorių 
pranešimų, kuriuos darė A. 
Velička ir F. Vaitukaitis bu- 

Ivo matyt, kad Kliubas fn 
nansiniai stovi neblogai, 
kad direktoriatas su mene- 
džerium J. Karpum kol kas 
pasitenkina, nes jis biznį 
veda gana vykusiai, taip 
kad direktoriai rekomenda
vo susirinkusiems nariams 
išnaujo J. Karpų išrinkti 
menedžerium.

Susirinkusieji kliubiečiai 
palydėjo tuos pranešimus 
aplodismentais ir vienbal
siai užtvirtino Kliubo direk
torių pasiūlymą, kad J. Kar
pus vėl butų metus A. P. K. 
menedžerius.

Išrinkus menedžerį, svar
styta piknikas ir busų išva
žiavimas 10 liepos į Long 
Island pievas. Komisijos tų

Todėl ir jų duktė atliekamu 
nuo mokyklos laiku lavinosi 
toj srityje. Per kelis metus 
ji studijavo muziką. Paskui 
mokino Lyros, o vėliaus 
Liaudies chorus. Baigiant 
mokyklai mokslo darbus, 
muzikos mokytojas paskyrė 
p-lę Večkytę akompanuoti 
pianu visų studentų chorui 
per “graduation” iškilmes.

Reikia pažymėti, kad šį 
pavasarį ir daugiau musų 
jaunuolių baigė aukštuosius 
mokslus. P. Miškinis ir J. W; 
Džiovalas baigė medicinos 
mokslą. O J. Urbonas baigė 
Tufts kolegiją su B. S. laip
sniu.

Laimingos kloties jauna
jai lietuvių kartai.

Reporteris,

tokia visų kariaujančių ša
lių istorinė logika.

Šiomis dienomis užbai
giau skaityti knygą “Pasau
lio Komunizmas,” kurią pa
rašė F. Borkenau. Tai gana 
stambus dokumentų rinki
nys, kuris apima prieškari
nio laikotarpio socialdemo
kratų eiles ir pasakoja, kaip 
jose vystėsi kairysis anar
chistinis elementas, prive
dęs prie II Tarptautinės su
skaldymo. Kas charakterin
giausia, jis atžymi, kad Ru
sijoje prieš karą nebuvo 
proletariato, nes 85 nuo
šimčius gyventojų sudarė 
ūkininkai, o 15 nuošimčių— 
darbininkai. Jis nurodo, 
kad Rusijos inteligentija 
buvo revoliucinė, nes carų 
valdžia varžė net buržuazi
ni vystymosi progresą. To
dėl toji inteligentija, kuri 
kilo iš smulkiosios buržua
zijos, buvo revoliucinė. Pil
ni kalėjimai ir katorgos ca
rinėje Rusijoje buvo pri
kimšti ne darbininkų klasės 
žmonėmis, bet gana pasitu
rinčių šeimynų jaunuoliais. 
Tad ir šiandien tas garbini
mas inteligentijos prie So
vietų tvarkos nėra naujiena, 
nes toji buržuazinė inteli
gentija vadovavo revoliuci
jai ir po revoliucijos valdo 
šalį. Kas būdamas valdžios 
vaire norėtų save neįaukš- 
tinti? Visi nori, o ypatingai 
atsilikusioje Rusijoje, kur 
valstietis prieš carus mels
davosi. Juk pasikeisti taip 
greitai negalima, sako F. 
Borkenau savo knygoje. 
Prie to turi priaugti ir vadai 
ir sekėjai. Tat nenuostabu, 
kad šiandien Sovietų Sąjun
goje iškilo neklaidingų va
dų kultas.

Po Rusijos situacijos, F. 
Borkenau pereina prie be
veik kiekvienos tautos poli
tinės situacijos Europoje, 
Azijoje, Centralinėje Ame
rikoje ir Šiaurės Amerikoje.

Savo knygos įžangoje au
torius sakosi buvęs komuni
stas, bet “sugriešijo” ir jį iš
metė iš komunistų partijos. 
Nors ir “griešninkas,” bet 
knyga yra bešali. Dėstomi 
faktai ne jausmais vaduo
jantis, bet šaltu protu ir 
rimta logika. Kas gali skai
tyti anglų kalba, patartina 
ją įsigyti. Angliškai ji vadi
nasi: “World Communism.” 
Turi 442 puslapiu.

, kad vargiai pa
vyks su ADF susitaikinti. 
Jis sako, kad W. Greenas 
taikos nenori, o jį prievarta 
juk nepriversi. Tad John 
Lewis mano, kad CIO unija 
turi pradėti smarkiau orga
nizuoti darbininkus, 
pietinėse valstijose dirva 
tam darbui plati, o iki šiol 
l--J—- —• ----- . Iš
■ pranešimo tenka suprasti, 
kad CIO unija turi 3,800,- 
000 narių. Nariai abiejų 
unijų (CIO ir ADF) nori 
vienybės, bet vadai juos lai
ko ir prie vienybės neprilei
džia. Tas pasidalinimas į 
priešingas stovyklas daug 
neša blėdies Amerikos dar
bininkams., Jeigu visi eili
niai unijų nariai įdomautų 
savo organizacija ir jos va
dovybe, tai tokį Greeną jie siems mano draugams Broo- 
priverstų padaryti vienybę. ‘ ’ ‘ ‘ ‘

CLEVELAND, OHIO.
r I

Nekurie žmonės sako, 
kad Lenkų Kul. Darželį jau 
paėmęs miestas, bet nežinąs 
ką su juo daiyti. Mat, len
kai ir kitos tautos, buvo ga
vę darželiui vietą miesto 
parke, ir buvo pradėję dar
bą, bet jau per ilgą laiką 
niekas nieko tenai nedarė ir 
negražino. Paskiau paaiškė
jo, buk lenkai nenorį to dar
želio, nes jis ne tokioj vie
toj, kur jie norėjo, todėl ir 
nesirūpina juo.

Jonas Jarus.

nes

V1EŠA PADĖKA.
Noriu viešai padėkoti vi-

klyne ir New Yorke, kurie 
nesigaili laiko ir aplanko 
mano dukterį Evelyną, kuri 
randasi Kings County Hos- 
pitalyje, Ward B 52, Brook- 
lyne. Ačiū draugams Gla-

Kinijoj, Tiensine, japo
nai apsupo anglų ir francu- 
zų koncesijas. Kaip kas lin
kęs manyti, kad Japonija 
padarė tokių žingsnių prieš veckams, Juozavičiams, Ste- 
anglus ir franeuzus Hitlerio 
pakurstyta. Gal būti, kad 
tame yra tiesos. Bet savait
raštis “Time” aiškina, kad 
tos svetimųjų valstybių kon
cesijos sudaro painiavą Ja
ponijai kovoje su Kinija.1 
Tas anglų ir franeuzų apsu
pimas Tientsine yra despe
ratiškas Japonijps žingsnis 
susiaurinti svetimųjų šalių 
interesus Kinijoj, priver
čiant tas šalis palankiau 
žiūrėti į Japonijos planus 
Kinijai aneksuoti. Kol kas 
anglai mano, kad Tientsino 
klausimas, tai lokalinis 
klausimas. Bet anksčiau ar 
vėliau Anglija kaitų su 

'Francuzija (ir gal Ameri-

lioniams, Mackevičiams ir 
kitiems. Mano mergaitė sa
ko, kad jos pažiūrėti ateina 
daug lankytojų ir palengvi
na ilgesio valandas. Ačiū 
užtai lygiai suaugusiems, 
kaip ir jaunimui.

M. Kudirkienė, 
Sand Hills, Mass.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

Kada ir kokiu budu sali svietas kada- 
nors pasibaigti. Parašė prof. Dr, 

Wilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver
tė J. ligaudas. Kas nori dasižinoti, ka
da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
ti, tegul skaito tų knygelę. Chica
go, 1906, pusi. 125. Apdaryta . . $1 60
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ŽMONES ČIULPIA ŽEMES KRAUJĄ.
'Arba kaip anglai įsigijo 
Persijos naftos šaltinius.

žmogų, jis įteikė kunigui 
brangius savo dokumentus, 
po ko, viename francuzųxt i 11 n„„_ po ko, viename iiancuzuNaftos produktai, pavyz- į išsisk ė.

dziui benzinas, vadinami ne ’ J J
be reikalo “žemės krauju.” | Tas kunigas, aišku, buvo

ŠMĖKLOS.
PARAŠE ROBERT INGERSOLL Iš anglu kalbos vertė, keitė ir papildė Dr. J. K

(Tąsa)

Anglijoje kaltinamasis galėdavo ape
liuoti į šventintą duoną, vadinamą “cors- 
ned,” — jei jis galėdavo nuryti ją, tai jis 
būdavo išteisinamas. Kento grafas God
win, Edvardo Išpažintojo laikais, apeliavo 
į tokią pašventintą duoną. Jam nepavyko 
ją nuryti ir dėl to jis buvo pasmaugtas.

Šmėklos ir jų sekėjai visada mėgdavo 
kančias žiaurias ir nepaprastas bausmes. 
Už peržengimą įvairių jų įstatymų buvo 
skiriama mirties bausmė — kalti buvo už
mušami akmenimis, arba buvo sudegina
mi. Kartais žudytojas, nužudęs žmogų, ga
lėdavo pasislėpti kur nors kitame mieste. 
Žmogaus nužudymas buvo dažnas įvykis. 
Už pasakymą tam tikrų žodžių, už panei- 

, girną kai kurių tikybos dalykų, pavyz
džiui, už rankiojimą žabų šventomis die
nomis, ar už garbinimą ne tos šmėklos, ku
rią buvo įsakyta garbinti, ar už atsisaky
mą pasimelsti nurodytai šmėklai, ar už pa
sityčiojimą iš kunigo, ar už pasakymą, kad 
vynas nėra kraujas, arba kad duona nėra 
kūnas, buvo baudžiami žiauriomis kanky
nėmis ir mirtimi.

Įstatymai keičiasi, jie yra mokslas. Kas 
yra teisinga ir kas yra neteisinga, yra jau 
pačioje dalykų prigimtyje. Neteisingas 
dalykas nėra neteisingas dėl to, kad įsa
kyta laikyti jį neteisingu, arba dėl to, kad 
jis yra draudžiamas. Šmėklos išgalvodavo 
naujų nusikaltimų ir per ištisus amžius vi
sa įstatimdavystės pažanga buvo šmėklų 
išgalvotų įstatymų keitimas ir naikinimas.

Sąvoka to, kas teisinga ir kas neteisin
ga, yra susijusi su žmogaus džiaugsmo ar
ba kentėjimo jausmu. Jei žmogus neken
tėtų, jei jis negalėtų įžeisti ir užgauti savo 
artimo, jei jis negalėtų pats jausti skaus
mo, negalėtų sukelti jo kitam, tai ir sąvo
ka to, kas teisinga ir kas neteisinga, nega
lėtų įsiveržti į jo protą. Jei to viso nebūtų, 
tai ir į žmogaus lupas niekados nebūtų at
ėjęs žodis “sąžinė.”

Yra tiktai vienas gėris—tai yra laimė. 
Yra tiktai viena nuodėmė—tai yra savi
meilė. Visi įstatymai turėtų būti taip sudo
roti, kad išlaikytų laimę, ir naikintų savi
meilę.

Šmėklų valdomame pasaulyje nebuvo 
manoma, kad įstatymai yra visų dalykų 
esmėje. Buvo manoma, kad jie esą neatsa
kingas dvasių įsakymas. Tasai įsakymas 
nesirėmęs protu, bet parėjęs iš tų dvasių 
valios.

Už tų įstatymų peržengimą bausmės bu
vo taip žiaurios, kaip ir patys įstatymai 
buvo beprasmiški. Pavyzdžiui, mirties 
bausmė buvo skiriama ir už nužudymą 
žmogaus ir už darbą šventadieny. Tokie 
įstatymai siekė išvalyti iš žmogaus širdies 
bet kokią teisėtumo sąvoką.

Kad parodžius, kaip prietarais buvo 
persisunkusi kiekviena mokslo sritis, ar 
geriau sakant, nežinojimo sritis, aš čia su
minėsiu šiek tiek kalbų mokslą.

Musų prosenelių buvo manoma, kad 
pirmoji žmonių kalba buvusi hebrajų kal
ba, kad tos kalbos Aukščiausias mokęs ro
juje Adomą ir Jievą ir kad visos kalbos 
perėjusios iš hebrajų kalbos. Visi faktai 
neatitinkantieji šitam teigimui, buvo at-' 
metami į šalį. Anot šmėklų padavimų, ne
susipratimai prie Babelio bokšto iškilę dėl 
to, kad ne visi žmonės tekalbėję hebrajų 
kalba. Tuo budu Babelio bokšto reikalas

vilties ir baimės, iš sopulių ir džiaugsmo. 
Kiti žodžiai gema iš gamtos grožio ir bai
sumo. žvaigždės davė jiems formą. Juose 
atsispindi aušrinė ir jaučiama tamsa. Jie 
iš visko ima šį bei tą. žodžiuose kristali
zuojasi žmonių istorija ir visa, ką žmogus 
iškentėjo ir kuo džiaugėsi—visa, ką jis lai- 
mėjo ir pralaimėjo, žodžiai yra viso, kas 
yra buvę, šešėlis ir veidrodis.

Šmėklos mokė musų prosenius astrono
mijos ir geologijos. Anot jų, žemė buvusi 
padalyta iš nieko, šiek tiek daugiau to nie
ko buvę paimta visam pasauliui kurti, o iš 
to, kas beliko, buvusios sukurtos žvaigž
dės. šeštame amžiuje gyvenęs Cosmos mo
kė, kad žvaigždes stumdą angelai, nešioją 
jas ant pečių, arba ritinėją, Jis taip pat 
mokė, kad kiekvienas angelas, stumdyda
mas žvaigždę, visada turįs akylai žiūrėti, 
ką kiti angelai darą, kad tarp žvaigždžiij 
išlaikytų atitinkamą tolumą. Jis taip pat 
reiškė savo nuomonę ir dėl pasaulio for- 

1 mos.
Jis aiškino, kad pasaulis buvo didžiulio 

paralelogramo pavydalo, kad iš pašalių 
buvę žemės plotai, kaip grifelinės lentos 
rėmai; toliau buvusios juros, o vidury bu
vęs didelis plotas žemės; Adomas ir Jieva 
gyvenę išoriniame žemės plote ir čia jų pa
likuonys, išskyrus tiktai Nojaus šeimą, bu
vę tvano paskandinti, o Nojaus arka'buvu
si sustojusi toje sausžemio dalyje, kur ir 
mes dabar gyvename. Naktį ir dieną jis 
aiškino šitaip: tame išoriniame žemės plo
te esąs didelis kalnas, aplink kurį besisu
kanti saulė ir mėnuo; kai saulė užeinanti 
už to kalno, tai žemėje esanti naktis, o kai 
ji šioje to kalno pusėje, tai žemėje diena.

Jis taip pat aiškino, kad,žemė esanti 
plokščia. Šitą savo teigimą jis įrodinėjo 
Biblijos žodžiais. Tarp kitų įrodymų, kad 
žemė esanti plokščia, jis nurodo į štai ku- 
••į: Naujame Testamente sakoma, kad Kri
tus vėl ateis su visa savo galybe ir grožiu 

i ir visas pasaulis jį regės. Taigi, jei žemė 
butų apskrita, kaip gi regėtų Kristų tie 
žmonės, kurie gyvena kitoje žemės rutulio 
pusėje? Šis pareiškimas išaiškino visą 
klausimą. Bažnyčia ne tiktai užgyrė ta 
knygą, bet dar tvirtino, kad visi, kas neti
kės Cosmos’o teigimams bus laikomi ereti
kais ir atskalūnai^. .

Tais “palaimintais” laikais viešpatavo 
tamsybė, o mokslas buvo persekiojamas ir 
buvo visai beteisis.

Bažnyčia žinojo, kad kaip tiktai žemė 
nebebus visatos centiu, kaip tik ji pasida
rys mažyčių taškeliu žvaigždėtame dangu
je, tai ir religija pasiliks tiktai kūdikiška 
praeities pasaka.

Šmėklų vardu ir įsakymu žmonės pa
vergdavo savo brolius žmones, mindžioda
mi moterų ir kūdikių teises. Šmėklų vardu 
ir įsakymu žmonės pirkdavo ir parduoda
vo vieni kitus. Šmėklos priveisė danguje 
tironų, o žemėje vergų; dabarties laikui 
jie davė nusiminimą, o ateičiai pasibaisė
jimą; jie uždarė kalėjime žmogaus mintį, 
suteršė sąžinę, sukietino širdį, išaukštino 
veidmainybę ir tūkstančiui metų užgesino' 
proto švyturį.

Stengiaus nors ir truputėlį parodyti 
jums, kas atsitiko ir kas visada atsitiks, kai 
žmonės valdomi prietarų ir baimės, kai jie 
pabėga i šalį nuo kilnių proto minčių, kai 
jie patiki kito žmogaus žodžiui ir patys 
nesistengia tyrinėti ir patikrinti kitų tei-
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Didžiojo karo metu pasaky-'ne koks dvasininkas, bet In- 

Ita, kad kiekvienas benzino telligence Service (Anglijos 
lašas yra tiek pat brangus, žvalgybos) agentas. Jo pa
klek žmogaus kraujo lašas. į varde A. Zischkš, pseudo-j

Olandų autorius parašė 
knygą “Nafta,” kurioje yra 

, pasakojama apie tai, kaip 
įgyjami naftos šaltiniai, 
Viena turtingiausiųjų naf
tos sričių yra Persija. Persi
jos naftos šaltinius dabar 
eksploatuoja anglai. Kuriuo 
budu anglai įsigijo tuos 
aukso šulinius? ši istorija 
yra ypatingai įdomi.

Tais laikais persų soste lo-Persian-0ii Company, ku- 
sėdėjo dar Nasr-ed-Din, tru- rjos tikslas buvo eksploatuo- 
put! sumoterejęs valdovas, ti Persijos naftą. Tos ben
gčiau ne kurčias įvykiams, droves didžioji akcijų da-' 
vykstantiems Europoje. A- . nS) žinoma, pateko į anglų 

|pie 1900 metus pas tą “vai- iždo ir Intelligence Service 
donų valdoną issirupino rankas. 1918 m. j pasaulinę 
audienciją vienas Kanados ■ ■ — -..........................
inžinierius, Willliam Knox 
d’Arcy, kuris vertėsi įvai
riausiais verslais, kasė auk-' 
są, sukrovė Amerikoje tur-Į 
tus ir atvyko Persijon, kad 
savo turtus dar padidintų. 
Jis jau žinojo, kad Irane yra 
naftos šaltinių, nes juk tose 

I srityse buvo amžinosios ug
nies garbintojų sekta. O toji 

' amžinoji ugnis nėra kas ki-

nimas gi — Sidney Reilly. 
Tai buvo vienas gabiausių 
Anglijos šnipų. Vėliau išsi
gandęs kanadietis sužinojo, 
kad sielų Persijoje jis “neiš
ganys,” nes jo brangus do
kumentas yra Intelligence 
Sesvice rankose. Tačiau bu
vo jau vėlu kovoti sū tokia 
galinga įstaiga. 1909 m. ba
landžio 14 d. Londone bu- 

ivo įsteigta bendrovė, Ang-

I • ,nS) žinoma, paieno j angių
jpie 1900 metus pas tą ‘ vai- iždo ir Intelligence Service 
donų Valdoną jssirnninn I 1.— into „ .•------i:„„l

I rinką išleisti pirmieji mil
žiniški naftos transportai, 
padarę Angliją nepriklau
somą nuo USA naftos im
porto.

Surado Juroje Laivu 
Kapinyną.

nu, kad tu, vaike, visgi galė
si kokį kvoterį apieravot.

—O kuo jis geresnis?
—Geresnis valuk to, Mai

ke, kad aš vienas tų pinigų 
nepragersiu. Jeigu nuo piš- nadietis gana greitai prisi- 
talieto kiek atliks, tai nu- suko prie šacho, taip kad tas 
pirksim šnapso, 1 ’” 
iškelsim balių. Bus regli ju- negailėjo. Mat kanadietis 

inžinierius nutiesė jam pir-
—Koks jubilėjus? majį, mažytį, geležinkelėlį. 
—Ar tu, vaike, nežinai Dėkingas ir draugiškas ša-

—Ar žinai, Maike, kad 
šiandien tu turėsi man duoti 
pinigų?

—Kodėl?
—Dabar tokia mada, vai

ke, kad visi renka aukas ant 
tautos labo. Vieni renka 
pinigus ant ginklų, kiti dėl 
Klaipėdos pabėgėlių, o da 
kiti kitokiems galams. Taigi bilėjus. 
ir aš, Maike, įsteigiau sau . 
ginklų fondą.

—Tu jau pusėtinai apsi- da kas yra jubilėjus? Dabar chas sudarė 1901 m. gegu- 
ginklavęs, tėve. | visi tokius balius daro. Vie- žės 28 d. keisčiausią pasau-

__Ne, Maike, vienos šob- ni jubiliuoja, kad apsiženiję lyje naftos koncesijos sutar- 
lės neužtenka. Vakar aš ap- 'PpV metus nesusimušė, o tį. Kanadiečiui inžinieiiui 
ėjau vienam džįonkštory kiti ,ant kitokios intencijos duota piivilegija tokio tuii- 
pištalieta, kuri galima ne--liriksminasi. Ve, musų Ščes- nio:
brangiai nupirkti. Tiesa, lyvos Smerties Susaides1 “Atsižvelgiant į ypatingą 
biskį aprūdijęs, ale kerosi- maršalka Kindziukas nese-1 susidraugavimą, rišant Ka- 

dai nai buvo iškėlęs parę dėl to, nados vyriausybę " ’
___ _ __ ______  Taigi kad 14 metų atgal jo boba ja, -

pasakyk, Maike7k?ek tu ga- su burdingierium pabėgo. Tr

brangiai nupirkti.

nu gaidį pašmeravus 
galima butų iššaut.

Seni jurininkai tvirtina, 
kad kai kurios vandenynų

- vojingos. Tose vietose laivai 
žūva, nesant audros, dėl ne
išaiškintų priežasčių. Nese- 

“SKf ”kėndu!fo'<l'’kiivo!ltVXM(>unt

Kyllene” kapitonas' John 
Pater, kuris laivyno valdy
bai pranešė^ atradęs paslap
tingus laivų kapus. Toji vie
ta yra 200 mylių į žiemius 
nuo Azorų salų, Atlanto 
vandenyne. Apie tą vietą 
jurininkai jau senai pasako
ja šiurpių dalykų. Esą, toje 
vietoje kąfitpet žūva po ke- 
liatą laivų. Šjmet ties ta vie
ta žuvo Australijos laivas. 
Jis plaukė ramia jura ir per 
radiją pranešė į krantą, kad 
“viskas tvarkoje, ’tik aukš
tos bangos.” Daugiau iš to 
laivo nebuvo gauta jokių ži
nių — jis dingo be pėdsako. 
Čia paskendo ir du anglų 
laivai. Kai Patero vadovau
jamas laivas “Mount Kylle
ne” plaukė pro tą vietą, ka
pitonas buvo ant blikties. 
Staiga visas laivas pradėjo 
braškėti, jo liemuo lenkėsi, 
kaip popierio lapas. Juri
ninkai tuojau nuleido pa
galbos laivelius. Vos tik lai
vo įgula atsistumė toliau, 
laivas perlūžo į dvi dalis ir 
paskendo. įgulą išgelbėjo j 
atskubėjęs anglų laivas 
“Alelfoan.”

Kapitonas Pater pradėjo 
tyrinėti tą vandenyno vietą.

, i-i -■ i • -- | Kad kai kurios vandenynuta, kaip degančios dujos, is- vietos Iaivams |abai pal 
siverziancios is naturahmųl . „„ , -f •
naftos šulinelių. Taigi ka-

\ su Persi- 
, inžinieriui Williamui 

. ‘ Knox d’Arcy ir visiems tei- 
—Gerai, tėve, bet ant ko- sėtiems jo įgaliotiniams, 

kios intencijos tu galėtum draugams ir įpėdiniams su
teikiamos monopolinės tei- 

turiu da iš įsės ir nevaržoma laisvė jieš-

Ii ant šito zbrajaus man iš
mest?

—Tokiems reikalams aš jubilėjų rengti?
neaukoju, tėve. I —Aš, Maike, turiu da iš

—Kaip tu gali šitaip kai- sęno krajaus atsivežęs tabo- 
bėt, Maike? Ar tu nematei, klerką, ją :z . ..
k-ad oinklu fondui ir kuinu- beržinės toses jau kokia samieji _

__ U penkiasdešimts metų atgal. riu?s jis, ras, turi būti teise-
7 7 i - 1 7 i- 'Taigi beveik išpultu jau7a,ir ..... .-O kokiems galams tie auk*inis iubilėjus apvaikš- vybė.

n blni rniL-o linn-i / ... u ~ .

nistai duoda apieras! .

Aš ją pasidariau iš
koti visoje Persijoje žemės 
turtu 66 metams. Visi iška- 

žemės turtai, ku-

ta ir neliečiama jo nuosa-

ginklai reikalingi?
—Ginklas, vaike, visada 

reikalingas, ba nežinai, iš 'nepritariu"'tėve? 
katros pusės neprietelis gali ni„-us ginklams, 
tave užklupt. r — ”

Bet Lietuva per maža apgaudinėjimas, 
valstybė, kad galėtų su kuo j . '
nors kariauti. Jeigu ji atida- ke. 
yė Vilnių be jokio pasiprie- Susaidė ........v, ___________ x— ----- --
šinimo, atidavė Klaipėdą be balius, kai gaudavo iš Ame- nia anie tai pasiekė anglų 
karo, t 
galėtų kariauti dabar? i]

—O ką tu gali žinot, Mai-' duojamas tautišku krupni- ia 
ke? Ogi komunistai gali pa- ku. 
kelti revoliuciją prieš Sme-| 
tono'- načalstva! Ką jis da- miu šitokių biznių, 
rys ginklų neturėdamas? I . ' , -

_ Nesąmones kalbi tėve, pabėgėliams duok kokį ni- permaža. Tas jiems pavyko 
*- f * Innmrion iv nirrioii norrn iin

čiot... Kaip tu rokuoji? Tokiu nepaprastu doku-
—Aš tokiems dalykams l mentu ginkluotas, inžinie- 

Rinkti pi-Irius ėmėsi kasinėjimų. Pra- 
mguo o paskui I džioje tai nebuvo lengva,

įkelti balius, tai butų žmonių Jis išleido didesniąją savo 
— = ---- _ " - turtų dalį, bet gausiųjų naf-

—Bet taip daro visi, Mai- tos šaltinių vis dar nerado. 
. Juk ir Vilniui Vaduoti Tik 1907 m. jis užtiko milži- 

Kaune darydavo niškus naftos^šaltinius. Ži-

tai su kuo ir kaip ji rikos pinigų. Net gazietose Intelligence Service (žval- po keliate mėnesių jo naru- 
<t„,. ... nams paVyko nustatyti, kad

toje vietoje vandenyno dug
ne guli labai daug pasken
dusių įvairaus dydžio laivų. 
Manoma, kad jų ten yra a- 
pie 300, paskendusių 6—S 
mylių plote. Tai esą tikri lai
vų kapai. Todėl anglų pre
kybos laivyno valdyba žada 
geriau ištirti, “laivų kapų” 

Manoma,

buvo rašyta, kad Vilnius va- gybą). Toji garsi instituci- 
’ i, stovinti Didžiosios Bri
tanijos interesų sargyboje, 

—Užtai, tėve, aš ir n.re- nutarė kuriuo nors buriu pri- 
Z’ ' \ sisukii prie tos naftos, ku-

Į —Na, tai nors Klaipėdos rios britų' imperijai vis dar

kelį. lengTiau ir pigiau, negu jie j
—O kas jie? manė.
—Aš nežinau, Maike, ale Mat, tuo metu d’Arcy bu-1 

sako, kad reikia aukot. vo jau nuvargintas nuolat]-, paslaptis. Manoma, kad 
I —Na, tai aš tau paaiškin- nio mineralinių turtu jieš- daugelį paskendusių laivų 
siu, tėve. Tie pabėgėliai, tai kojinio. Kaip religingas pavyks iškelti ir išimti juose 
buvę Smetonos valdžios tar- žmogus, jis nutarė, kad jam esamus turtus. Vienas lai- 
nautojai, daugiausia tauti- jau laikas nusipelnyti “išga- vas yra ten paskendęs su di- 
ninkai, taigi tegul Smetona nymą.” Kuriuo budu? Ogi deliū sidabro kroviniu, ki- 
jais ir rūpinasi. O jeigu jau apkrikštijant Persiją. Bet tas vežęs per 800,000 litų 

.valdžia negali aprūpinti ke-.tam reikia pinigu. Kaip ki- aukso. Daugelio laivu kapi
nių i tūkstančių pabėgėlių, taip jų įsigyti, jeigu ne par- tonai dabar vengia plaukti 

. TT’'-* ^«“uiai kaip ji galėtų vesti karą, j duodant naudingą doku- pro tuos laivų kapus ir ap-
ristijonas man skaitė komu-1 kuriam ji nori ginklus pirk- mentą. Tuo tikslu kanadie- lenkia juos iš tolo.
įlietu iiinmc! Ir o f n L' i *7 11 a 1/nr i.’O 1it -. 1 „ T?. , ■. „

—Kodėl nesąmones?
—Todėl, kad komunis

tams numalšinti Lietuva 
turi ginklų daugiau negu 
reikia. Tai viena. Antra gi, 
tu pats tik dabar sakei, kad 
komunistai aukoja Smeto
nos ginklų fondui. Tai pa
rodo, tėve, kad jie nemano 
jokios revoliucijos prieš jo 
valdžią kelti.

—Ju rong, Maike. Žak- tai kaip ji galėtų vesti karą, duodant naudingą

kroviniu, ki-

nistų vieros katekizmus, kur ti? * tis išvyko Europon, pasisa-
—Vistiek, Maike, pinigai kęs apie savo planus tik ar- 

Lietuvos valdžiai reikalingi, timiausiems savo draugams. 
Kaip Smetona bus bagotes- Aleksandrijoje į laivą, ku- 
nis, tai galės geresnes pėdės riuo keliavo d’Arcy, įsėdo 
kunigams mokėti. O juk ir kažin koks kunigas, labai uuu iwunwiu imeuicnv, ?a- 
medalių da reikėtų. Jau .dievotai atrodąs. Jis netru- žiavo namo automobilium 7 
šmotas čėso, kaip Amerikoj ko susipažinti ir susidrau-'studentai ir susikūlė su kita

pasakyta, kad Smetona turi 
but pakartas ant sausos ša
kos ir visa jo načalstva turi 
but iškasavota iš pat pade- 
menijos.

—Tai kokiais sumetimais 
jie aukoja ginklų fondui?

—Šito, Maike, tai jau aš 
negaliu tau išvirožyt, ba ir 
pats nesuprantu. Ale mano 
ginklų fondas yra geresnis 
kaip Smetonos, tai aš misli’

ŠIURPI AUTOMOBILIO 
KATASTROFA.

Maine’o valstijoj, netoli 
nuo Houltono miestelio, va-

gauti su kanadiečiu. D’Arcy mašina. Studentų vežimas 
įsitikino, kad pats Dievas apsivertė ir sugniužo. Vie- 
siunčia jam tą žmogų jo tik- n as 18 metų jaunuolis buvo

niekas ordino nėra gavęs.
Na, tai ar duosi kvoterį?

*—bJe, teve. mevu ...
—Jeigu taip, tai gub bai, slams. Laimingas, kad jam [užmuštas ant vietos, o 3 ki- 

vaikej ____ ____pavyko surasti toki brangi] ti sunkiai sužeisti.pavyko surasti toki brangi] ti sunkiai sužeisti.

išsprendė visus kalbų mokslo klausimus.
Laikui bėgant, buvo susekta daug fak

tų, neatitinkančių šitai hebraiškos kalbos 
sąvokai. Todėl ir ta kalba atpuolė ir kitos 
kalbos pradėjo eiti lenktynių dėl tos pir
mutinės žmonių kalbos garbės.

Andrė Kampe 1569 metais parašė kny
gą apie rojaus kalbą ir teigia, kad Dievas 
kalbėjęs su Adomu ir Jieva švediškai. 
Adomas atsakinėdavęs daniškai, o žaltys, 
kurio kalba, tur-but, buvo tiksliausia, kal
bėjęs su Jieva franeuziškai. Eito savo 
knygoje, išspausdintoje Madride, teigia, 
kad rojuje buvo vartojama baskų kalba. 
Pagaliau 1580 metais tūlas Goropius pa
skelbė Antverpe savo knygą, kuria nura
mino ir nutildė kalbos ginčus, įrodęs, kad 
danguje niekas kitaip nekalbėjęs, kai]) tik 
olandiškai.

Tikruoju kalbų mokslo įsteigėju buvo 
anglų mokslininko Sir Isaac Newtono lai- 
kininkas Leibnitz. Jis aiškino, kad kalba 
natūraliai plinta ir auga. Stebėjimas ir pa
tyrimas moko mus, kad taip tikrai yra. 
Leibnitz atmetė nuomonę, esą visos kalbos 
turėjusios atsirasti iš vienos kurios nors 
kalbos, žodžiai nuolatos tai išgaišta, tai 
atsiranda natūraliu budu pagal reikalą, 
žodžiai yra minčių ir įdėjų rubai ir ap
siaustas. Vieni yra šiurpus, kaip ir lauki
nio žvėries kailis, kiti žiba, kaip koks šil
kas ir auksas, žodžiai gema iš neapykan
tos ir keršto, iš meilės ir pasiaukojimo, iš

gimus.
Net ir didieji tų laikų žmonės nebuvo 

laisvi nuo šmėklų įtakos, kaip ir šiaip visi] 
tamsiausieji. Vienas didžiausiųjų pasaulio 
žmonių Kepleris, didžiausias astronomas, 
kuris tyrinėdamas žvaigždes išaiškino vi
satos paslaptis, buvo astrologas ir tikrai ti
kėjo galėjęs nusakyti žmogaus ateitį iš to, 
kuri žvaigždė buvo aukščiausiai žmogaus 
gimimo metu, šitas mokslininkas, tain sa
kant, kvėpavo savo laikų oru. Jis tikėjo, 
kad dausose esama muzikos, jis skyrė kai 
kurioms žvaigždėms alto, tenoro ir baso 
balsus. I

Kitas astronomas vardu Tycho Brahe, 
laikydavo prie savęs pusprotį ir rūpestin
gai surašinėdavo visus jo beprasmiškus žo
džius, paskui visa tai sudėdavo į krūvą 
taip, kad iš to išeitų pranašavimai ir pas- 

j kui laukdavo, kada tie pranašavimai išsi
pildys. Liuteris tikėjo, kad jis tikrai buvo 
matęs velnią ir net ginčijęsis su juo kai 
kuriais teologijos klausimais. Žmonių min
tis buvo grandiniu sukaustyta. Kiekviena 
idėja atrodė siaubu. Mintis buvo iškraipy
ta. Į faktus buvo žiūrima, kaipo j nieko nfr 
vertus reiškinius. Palikti tereikėjo tiktai 
tai, kas buvo įstabaus ir nesuprantamo. Tu 
dalykų, kurie tikrai atsitikdavo, nesirū
pinta užrašyti, jie buvo per daug jau pa
prasti ir žinomi. Kiekvienas tik ir tikėjosi 
ir laukė ko- nors stebuklingo.

(Bus daugiau)
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Įvairios Žinios. |
Nauji Sovietų Tolimosios Šiaurės Miestai.

Tolimoje Sovietų Rusijos 
šiaurėje tęsiasi dešimties 
milijonų kvadratinių kilo
metrų teritorija, skalauja
ma jurų. Šis kraštas, dauge- j 
Ij šimtmečių buvęs tyriau*- 
kiais ir visai neapgyven
dinta vieta, dabar iš pa
grindų pakeitė savo veidą. 
Šiaurė pasidarė žuvininkys
tės ir medžio pramonės cen
tru. Čia greitai auga ir kal
nų žaliavų pramonė. Am-1 
derme, Karsko jurų pakraš
ty, veikia stambi flinorito 
rudos kasimo įmonė. Dau
gely šiaurės sričių sunkia
mos akmens anglys, spal
vingieji metalai. Sovietų 
šiaurė pradėjo nepaprastu 
greičiu augti. Didžiulių tun
drų ir taigų tyrlaukiuose, 
greta pramonės rajonų, iš
augo apie 1'00 naujų miestų 
ir miestelių. Kolsko pusia
saly iki revoliucijos gyveno 
vos tik penki tūkstančiai 
žmonių, o dabar ten pri- 
skaitoma iki 300,000 gyven
tojų. Netoliese yra didžiulis 
šiaurės uostas — Murmans
kas, įsikūręs vietoje mažo, 
užkampinio miestuko, kur 
iki revoliucijos net ir namų, 
pilna to žodžio prasme, veik 
nebuvo, o tik velėnomis ir 
žemę dengti rūsiai. Šiandien 
plačias Murmansko gatves 
aiškiai apšviečia elektra, 
kurios energiją tiekia galin
ga Tulomsko elektros stotis. 
Murmanskas gali pasigirti 
pirmos lūšies žuvų kombi
natu, laivu statybos dirbtu
vėmis, dešimtimis ir dešim
timis lentpiuvių, plytų fab
rikais. Murmanske priskai- 
toma iki 150,000 gyventojų.

Į pietus nuo Murmansko, 
kalnuotoje Kibinsko tund
roje, poliarinių čžerų pa
krantėse, išaugo naujas mie
stas — Kirovskas. Tai jau
nas pramonės centras, kūno 
didžiulės apatito — hefteli- 
ninėse ludos kasyklose lei
džia SSSR atsisakyti nuo 
brangių fosforitų importo.

surasta turtingi anglies ir 
spalvingųjų metalų klodai, 
o taip pat ir žibalas. Čia įsi
kūrė naujas žibalo centras 
—miestas Čibju, su 40,000 
gyventojų. Per Karsko jurą 
pralaužtas nuolatinis laivų 
kelias, kuriuo gabenama 
miško medžiaga iš Enisė- 
jaus taigos. Enisėjaus pa
krantėse, kur prieš dvyliką 
metų gyveno išsimėtę iš viso 
49 žmonės, šiandien klesti 
naujas Sovietų uostas— 
Igarka. Greta, anksčiau ne
apgyventame Taimyrsko 
pusiasaly, statomas milži
niškas nikelio kombinatas, 
o kiek toliau į lytus, greta 
Nordviko iškyšulio, kur sun
kiamas žibalas, padėti nau
jo miesto pamatai. Tuščioje, 
nykioje Kolym'sko taigoje, 
kuri turtinga auksu, angli
mis, spalvingaisiais meta
lais, išaugo miestas Maga
danas ir uostas Nogajevo.

Cleveland o Žinios.
Miesto valdžia praneša, 

kad netrukus bus didelė 
permaina transportacijoj. 
Sako, kad ~atvėkarių vietoj 
operuos busai. Dabartiniu 
laiku transportacija visai ne 
kokia. Gatvėkariai seni, ap
lūžę, ir žmonės nebenori 
jais važinėti. Taigi majoras 
pradėjo daryti į kompani
jas spaudimą, nes to reika
lauja publika.

Miesto valdyba pradėjo 
gąsdinti jaunikaičius. Sako, 
kad visi nevedę vyrai busią 
paleisti nuo WPA darbų ir 
padėti ant pašalpos. Reiš
kia. vietoj ką uždirba pen
kiolika doleriu į sąvaitę prie 
WPA darbų, tai gaus už ko
kį dolerį ar pusantro dole
rio į sąvaitę maisto.

Vietos veikėjas F. Bara
nauskas buvo išvažiavęs 
atostogų, anlankė Kanadą 
ir daug kitų' vietų. Kelionę 
atliko automobilium.

KAIP IŠKILO III ŽUVO RUMUNIJOS 
FAŠISTŲ VADAS CODREANU.

Jasų mieste, Rumunijoj, 
yra didelis universitetas. 
Rodos, 1923 metais policija 
tenai suėmė būrį to univer
siteto studentų už politinę 
demonstraciją ir triukšmo 
kėlimą. Policijos viršinin
kas suimtiems pasakė:

—Man rodos, kad kalėji- 
man jus sodinti nėra reika
lo. Jus reikia nubausti kaip 
paprastus išdykėlius vaikus, 
būtent, įkrėsti į pasturgalį...

Ir ištikrujų policija vi
siems triukšmadariams iš
pėrė pasturgalius.

Vienas nuplaktųjų prisie
kė užtai policijos viršinin
kui atkeršyti, ir vėliau jį su
sitikęs nušovė. Policija šovi- 
ką sučiupo. Pasirodė, kad 
tai buvo studentas Corneliu 
Zelea Codreanu.

Atrodė, kad tai jau bus 
visos Codreano veiklos ga
las. Buvo visai natūralu gal
voti, kad jam bus iškelta by
la ir už žmogžudystę jis bus 
nubaustas mirti.

spietęs aplink save nemaža 
studentų, kitų mokyklų jau
nimo, troško dar didesnės; 
paramos. Jam rodėsi, jog jo 
paskleistos idėjos duos jam 
nemaža šalininkų.

Netrukus Codreanas, įsi
gijęs baltą arklį ir apsiren
gęs valstiečio drabužiais, iš
sirengė į kelionę po visą 
kraštą. Priešaky jojo vienas 
jo adjutantų, nešdamas 
aukštai iškėlęs Mykolo Ar
changelo paveikslą, o pas
kui jį taip pat jojo buiys 
Codreano šalininkų.

Tokia procesija primity
viems Rumunijos valstie
čiams pasirodė labai žavin
ga ir įspūdinga... Jie susi
rinkdavo pakelėse pamatyti 
Codreano būrio ir pasiklau
syti jo kalbų. Buvo net to
kių, kurie palikę laukuose 
darbus, gana toli jį lydėda
vo.

Tokiu budu gimė Rumu- 
ninoj naujas judėjimas.

Dabar Codreanui reikėjo

riai — visi studentai: Niko- [ 
lai Konstantinesku, Kara-1 
mika ir Dora Belimake — 
nušovė Rumunijos ministe- 
rį pirmininką Dūką. Jie bu
vo nuteisti kalėti iki gyvos 
galvos. Netrukus buvo įvyk
dyta daug ir kitų nusikalti
mų. Pats žiauriausias jų bu
vo nužudymas ir sužaloji
mas vienoj ligoninėj gulė
jusio buvusio Codreano ad
jutanto Stelesku, kurį jie 
buvo pradėję laikyti išdavi
ku, nes jis buvo sukūręs at
skirą separatistinį judėji
mą, nuosavą legijoną. 
žmogžudžiai nupiovė abi- 
dvi jo rankas, jo nugarą su-' 
badė durklais ir po to į yo 
kūną suvarė net 38 kulkas? i

1938 m. Rumunijos vy-' 
riausybę sudarė “Geležinei 
gvardijai” simpatizavęs Go
gą. Tačiau jo vyriausybė 
Rumuniją tevaldė tik 48 
dienas. Kai Gogą iš vyriau-1 
sybės pasitraukė, Codrea- 
nas labai susirūpino.

Netrukus karalius Karo
lis savo vidaus reikalų mini- 
steriui Armadui Kalinesku 
davė plačius įgaliojimus su-

Beveik Kas Mėnesį “Ženijasi.”

čia yra parodyta Hollywoodo aktorka Nina de Milo su sa
vo nauju vyru Graves’u. Ji yra tik 28 metų amžiaus, bet 
jau persiskyrus su septyniais vyrais ir dabar ištekėjo už 
aštunto. Pakol numirs, gal išbandys visus vyrus.

Kirovskas turi 40,000 gy
ventojų.

Tundroje, Mončo upės 
pakrantėje, kur anksčiau 
stūksojo tik pora lapių lūš
nelių, išaugo didelis Monče- 
gorsko miestas. Mažutis 
žvejų kaimelis Kandalaška, 
Baltosios iuros pakrantėje, 
išaugo į didelį miestą su 30,- 
000 gyventojų. Miestas turi 
stambią energijos bazę, ku
ri aptarnauja daugelį pra
monės įmonių.

Pečioros upės pakrantėse

Mirė Morta Rudaitienė 
nuo 3212 W. 31st st., susi
laukusi tiktai 46 metų am
žiaus. Paliko vyrą, du sunu 
ir dvi dukterį.

Moterų Ratelis turėjo iš
važiavimą į A. Šimkūnų far- 
mą. Dalyviai smagiai pra; 
leido dieną tyrame ore.

Jonas Jarus.

Kas pasiryžo laimėti ar žūti, 
tas retai esti nugalėtas.

Corneille.

Pavogtas Brangus Paveikslas.

Kumštininkas Max Baer, kuris nesenai boksavosi New 
Yorke su Lou Nova, po kumštynių paėmė savo vaiką ant 
rankų. Pamatęs suardytą tėvo snukį, vaikas užsiėmė akis 
ir sušuko:>“Tėve, aš negaliu į tave žiūrėti.’’

Tačiau kaip tik šioj vietoj 
likimas pradėjo rašyti labai 
keistą istoriją.

Būdamas kalėjime, Cod
reanas savo žygio visai ne
apgailestavo.

Jo celėj kabojo ant sienos 
didžiulis Mykolo Archange
lo paveikslas. Jame buvo 
nupiešta, kaip tas Archan
gelas su kardu išveja iš dan
gaus Liuciperį su jo šalinin
kais į pragarą ir angelus pa
dalo į juodus ir baltus.

Tas paveikslas sudomino 
Codreaną. Štai, jis,galvojo, 
kur vertas nukopijuoti pa
vyzdys. Mykolo Archangelo 
vardu jis nutarė išvalyti 
kraštą.

Codreano byla visuome
nėj sukėlė nepaprastą suju
dimą. Labai daug kas jį gy
nė. Esą, Codreanas buvęs 
įžeistas ir už tai tinkamai 
atsiteisęs. Visuomenėj jis į- 
gijo nemaža simpatikų. Tei
sme jo gynėjai pasakė ug
ningas kalbas, ir Codreanas 
buvo išteisintas.

Pasirodė, kad visa ta byla 
Codreanui buvo net labai 
naudinga. Ji mažai iki tolei 
dar težinomą žmogų išpo
puliarino visoj Rumunijoj. 
Tuo kaip tik Codreanas ir 
norėjo pasinaudoti. Vėl į jo 
galvą atėjo vizija apie My
kolą Archangelą. Jis pradė
jo rengtis panašiai, kaip se
ni dailininkai atvaizdavo 
apsirengusį Mykolą Ar
changelą. Codreanas pradė
jo suptis baltu apsiaustu, 
ant kurio buvo išpieštas rau
donas kryžius.

Tuojaus Codreanas susi- 
kvietė buvusius savo uni
versiteto draugus ir pradė
jo jiems propaguoti savo 
idėjas.

—Mes turime vienytis,— 
aiškino jis jiems. — Turime 

i sukurti didelį judėjimą. 
Mes turime prisiekti Myko
lo Archangelo priesaika ir 
veikti jo vardu. Musų laikų 
juodieji angelai yra žydai. 
Mes turime juos eliminuoti 
iš viešojo gyvenimo, turime 
apvalyti nuo jų visą Rumu
niją. Mes turime pradėti 
naują šventąjį karą...

Žinoma, studentai, ku
riems per didelė žydų įtaka 
Rumunijoj senai nepatiko, 
mielai pritarė Codreano 
idėioms.

Codreanas nutarė visus 
savo šalininkus suskirstyti į 
slaptas grupes ir įvesti joms 
tam tikrą kultą ir mitologinį 
ritualą.

I —Mes1 prisieksime šven
tąja piiesaika... mes mirsi
me už savo idealus... kovosi
me iki pergalės...

| Mums ne tiek rupi kokia 
priesaika jie prisiekė, ką jie 
rengėsi daryti ir kokios per
galės'jie troško, bet ką jie iš 
tikrųjų padarė. Studentų 
galvos visuomet pilnos viso 
kiaušių sumanymų ir bet ko
kia veikla juos džiugina.

Tuo tarpu Codreanas, su

tik veikti. Tinkamas mo
mentas buvo atėjęs. Visoj 
toj savo organizacijoj Cod
reanas įsteigė trylikos vyrų

stabdyti krašte terorą ir ko
rupciją, kurios dėka nema
ža teroristų išvengdavo bau
smės.

branduolį, kuris turėjo tie
sioginiai vykdyti jo įsaky
mus. Į tą būrelį buvo pa
rinkti patys drąsiausi ir la
biausiai atsidavę jo šali
ninkai.

Netrukus tokios trylikos 
žmonių gi upės pradėjo atsi
rasti visuose Rumunijos 
kampuose. “Trylikos celės” 
tuojaus gavo ir vardą — 
Codreano valios vykdyto
jai. O jo valia buvo sukurti 
tarp politinių priešų terorą, 
kompromituoti ir gąsdinti 
juos, kad jie bėgtų iš Rumu
nijos. Tikrai “Mykolas Ar
changelas” Rumunijoj pra
siėjo plačiai veikti.

Tūkstančiai “trylikių” 
pradėjo siausti visoj Rumu
nijoj. Jie rtiušė žydus ir li
beralus, jie'buvo pasirengę 
mirti—o daug dažniau žu
dyti — dėl savo Veikalų.

Codreanas stengėsi, kad 
tame judėjime butų kiek tik 
galima daugiau misticizmo 
ir romantizmo. Tuo pačiu 
metu jis siekė ir politinių 
tikslų. Jis pradėjo kovą, no
rėdamas paimti Rumunijoj 
į savo rankas valdžią.

“Šv. Mykolo legijono” 
nariams nebuvo labai sunku 
dirbti savo darbą. Jie vog
davo iš tam tikrų įstaigų 
sprogstamąją medžiagą ir ja 
sprogdindavo sinagogas ir 
masonų pastatus.

Kai Vokietijoj įsigalėjo 
tautininkai fašistai (na
ciai), jie pamatė, kad Cod
reano legijonaš turi panašių 
tikslų, kaip ir jie, ir todėl 
yra verta jį paremti. Iš savo 
gi pusės Codreanas pasiėmė 
nacių svastiką, kaip savo 
partijos emblemą.

Savo karjerą Codreanas 
buvo pradėjęs; kaip “Šv. 
Mykolo legijono” “kapito
nas,” bet legijonieriai, pra
dėję aktyviai kištis į politi
nį veikimą, turėjo truputį 

savo politinę 
Kaip politinis

oakeisti ir 
platformą, 
udėjimas, iš to legijono pa
sidarė visam pasauliui žino
ma “Geležinė gvardija.”

Teroristinėms organiza
cijoms remiant 
nes aspiracijas, 
gvardija” greitai stiprėjo, 
lų skaičius pasiekė 2,000,- 
000 narių. Codreanas ir jo 
salininkai pasidarė šimtą
jį ocentiniai fašistai.

1933 m. trys legijono na-

jos politi- 
“Geležinė

Kalinesku parengė Cod
reanui tinklą. Tai buvo ko
va tarp dviejų stiprių asme
nybių. Kalineskaus gyvybei 
kasdien gręsė pavojus, bet __ *
ir Codreano veikimas žy- Čekoslovakijos prezidentui 
miai pasunkėjo. Benešui teisių dal<taro gar-

Codreanas rengėsi pirmas bės laipsnį.
smogti. Su dešimčia tuks-1 ■ ---------------
tančių savo legijonierių jis PASIRAŠYTA SUTARTIS 
rengėsi atžygiuoti į Buka- 
ręstą, nuversti karaliaus

BENEŠAS GAVO DAK
TARO LAIPSNĮ.

Yale universitetas pereitą 
sąvaitę suteikė ištremtajam

SU TURKIJA.
Birželio 7 d. Kaune pasi- q

PAJ1EŠKOJIMA1
Pajieškau JUOZO STANKAUS, 

jis paeina iš Vosylių kaimo, Gargž
dų valsčiaus; pirm apie IV metų jis 
gyveno So. Bostone, jo žmona mirė 

i Bostone. Kas žino kur jis randasi, 
! malonėkite pranešti jo adresą. Jo 
I jieško giminės iš Lietuvos mano ad
resu: Paul Mankus (8)

I 1529 Main st., Blackstone, Mass.

Pajieškau ONUTĖS KOPACH, ji
Karolio vyriausybę, “likvi- rašyta Lietuvos ir Turkijos y. (r'^ęiiicagos^šv^.iav^^Lietuvii
duoti” daug žymių Rumuni- prekybos sutartis ir atsi-
• * 1 • 1 • 1 rTT Y? T7 1 • — . . ** . , v v ’ v • < i * u ui vzii ui\ uo • IC1I kį v»jvi II uu"

Vie- Hę—Brooklyne ir tetų Elizabeth, N.J. 
Kas praneš teisinga jos adresų, tas 
ga*>s dovanų. T. Kassales (7) 

220 E. 1-st st., Long Beach, Calif.

jos politikų. Tačiau Kali- skaitymo susitarimas, 
neskųs iš anksto sužinojo neriems metams, 
apie tą sąmokslą. Jis įsakė 
areštuoti Codreaną ir šim- Į 
tus jo šalininkų. Codreanas 
buvo nuteistas kalėti dešim- • 
tį metų.

Tačiau ir kalėjime atsidu- atšaukė 40 divorsų, 
ręs Codreanas nenustojo 
veikęs. Jo šalininkai, per 
ilgus metus išmokę slaptų 
machinacijų meno, vis tiek 
gaudavo iš jo instrukcijų ir 
bandydavo jas vykdyti. O 
instrukcijos buvo maždaug 
tokios: “Sukliudykite kara
liaus Karolio kelionę į Lon
doną, sukeldami • krašte 
riaušes ir išlaisvinkite ma
ne.”

Ir vėl Rumunijoj pradėjo 
siausti teroras. Sinagogos 
nuolat buvo išsprogdina
mos, bombos mėtomos, ne
rimas pradėjo visus apimti. 
Tiktai su dideliu vargu vy
riausybė galėjo palaikyti 
tvarką.

Tačiau, kai Kalineskus iš
girdo apie planą išlaisvinti 
Codreaną, jis tuojau davė 
kalėjimui, kuriame Codrea
nas sėdėjo, įsakymą perga
benti jį į kitą kalėjimą.

Pakeliui Codreaną gabe
nant į kitą kalėjimą, tą bū
rį užpuolė “Geležinės gvar
dijos” nariai, norėdami iš
laisvinti savo vadą. Tačiau 
Codreano palydovų buvo 
daug. Tarp jų ir užpuolikų 
įvyko susišaudymas. Už
puolikus pavyko 
pats Codreanas, 
bandęs pabėgti, 
šautas.

Tokiu budu 
gvardija” neteko savo vado. 
Jai tai buvo baisus smūgis. 
Tačiau ir be vado likusi or
ganizacija dar nesirengia 
pakrikti. Atrodo, kad apie 
“Geležinę gvardiją” dar 
teks išgirsti...

(Sutrauka iš “L. Ž.”)

ir nieko negirdėt kur ji dingo. Ji tur 
tėveli ir 3 broliukus Chicagoje ir dė-

i TEISMAS ATŠAUKĖ 40
DIVORSŲ- !

Zanesville, Ohio.—Šį pa1 
nedėlį teisėjas Tannehill čia 

nes di- 
vorsuotos poros nesumokė
jo teismo išlaidų. 1

PARSIDUODA LABAI GERAS
BIZNIS dėl kriaučiaus valymo, 

taisymo ir prosyjimo. O kuris naujės 
gal siut, tai da geriau. Lietuvių gra
žiausioj kolonijoj, išdirbta vieta per 
15 metų; parsiduoda iš priežasties 
ligos už $800.00. Yra prosijimo ma
šina ir visi reikalingi įrankiai. (8)

ANTHONY MASON
2412 W. 71st St.. CHICAGO. ILL.

PITTSBURGH, PA. Parsiduoda 
8 ruimų namas, gali gyventi dvi šei
mynos. Parduosiu pigiai, esu našlė, 
šeimyna užaugo ir išsiskirstė; viena 
nenoriu gyventi. Vieta gyvent paran
ki, arti mokyklų, krautuvių, streetką- 
rių, busų ir treinų. Parduodu ir ra
kandus. Mrs. Agnes Pall, (7)

7048 Kedron st.. Homewood, 
Pittsburgh, Pa. Tel. Hi’land 8849.

Parsiduoda Farma
119 akerių, 40 dirbamos, miškas ir 

ganyklos, 10 karvių, pieną parduodu, 
clektrikos šviesa, vanduo bėgantis 
stuboj ir barnčj. Žeme apsėta ir ap
sodinta daržovėms. Daugiau infor
macijų parašysiu laiške. Parduodu 
pigiai, klauskite'. Frances Katinas (7 

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

SAVOPLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikiąti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?
l’risiųskit vardų ir adresų, mes pri

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

112 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.atmušti ir 

kuris esą 
buvo nu-

“Geležine

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

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

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

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

BEKERNĖ.
Parsiduoda ar išsimnd;ivoja labai 

pigiai, prie Viešo kelio su didelė krau
tuve prieangy, ktrr parduodama duo
nų ir įvairus pyragai. Klauskit: (8)

F. O. Box 603, Rumford, Me.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerų patarimų 
ir busit patenkinti. (37)

PEf. LAMSARGIENĖ
1811 S. Water St., Philadelphia, Pa.

Reikalinga Mergina 
aib-i paviene moteris siuvėja už pu
sininkų j Cleaning ir Dyeing biznį. 
Biznis labai geras, darbo yra pakan
kamai, vienas but biznyje nenoriu, 
tai jieškau doros pusininkės. Dviem 
ga'ima gražų gyvenimų pasidaryt. 
Norint informacijų kreipkitės laišku 
arba vpatiškai. (7)>

SPOTLESS CLEANERS
193 Court st., Brooklyn, N. Y.

D Y K A I!
Suvis dykai dasižinosilc savo at- 

ei.į ir kokią laimę turėsite gyveni
me, jeigu parašysite tuojaus indčda- 
nii kelias štampas dėl persiuntimo. 
Adresuokite: (O)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Bell Avė..

CHICAGO,

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN
Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nešinojirpe. 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,

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



Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 27. Liepos 5. d., 1939 m.Moterims Pasiskaityt
f šį SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHEIJSONIENĖ. 

Motina, Nužudžiusi Savo Kūdikį.

KAS REIKIA ŽINOTI, 
KAD APSISAUGOT 

NUO DŽIOVOS.
Amerikos daktarai tvirti-’^4 

na, kad džiova Jungtinėse 
Valstijose nukerta daugiau 
gyvybių, negu automobi
liai.

Daugiausia žmonių ta li
ga užsikrečia ir miršta tarp 
15 ir 40 metų amžiaus, va
dinasi, pačiam stipriausiam 
gyvenimo laikotarpy.

Džiova yra vadinama da 
ir tuberkuliozu, o Ameriko
je, kur mėgstama viską la
bai trumpinti, tiesiai dviem 
raidėm—T. B.

Šita liga plinta labai ma
žytėm bacilom — taip ma
žytėm, kad plika akimi jų 
nepamatysi. Tos bacilos yra 
vadinamos R. Kocho bacilo
mis. Jos yra labai gajos, il
gai gali laikytis ore, vande
ny, o ypač kur drėgna ir ne
švaru. Galima užsikrėsti per 
orą, per vandenį, per daik
tus, per džiova sergančių 
karvių pieną ir tt.

Kadangi paprasta akimi 
neįmatomų bacilų visur gali 
būti, taigi visiems nuolat 
pavojus . užsikrėsti, turint 
galvoje, kad šiandien Lietu
voje džiova serga apytikriai 
apie 100,000 žmonių užda
ra ir 25',000 atvira, vadinas, 
užkrečiama forma. Visa lai
mė, kad ne visi užsikrėtę 
suserga džiova. Galima ke
lis metus būti užsikrėtu
siam, turėti bacilas savyje, 
bet nesusirgti džiova tol, 
kol liga, pav., gripu, angina, 
plaučių uždegimu, pleuritu 
ir kitomis ligomis arba ap
lamai, kada nusilpsta arba 
persišaldęs organizmas, ka
da nusilpnėja atsparumas, 
tai greit pradeda plisti iki 
tol gulėjusios kur nors gilu
moje džiovos bacilos.

Džiova, kaip gyvulių sus
kis, kimba tik prie paliegė
lių, nykstančius sparčiau 
pribaigia, bet suserga ir vi
sai sveiki, jauni žmonės, 
ypač vaikai greit užsikrečia.

Kaip pažinti džiova ser- 
. gantį žmogų?

Pradžioje gana sunku li
gą pažinti; reikia kraujo, 
skreplių ir kitus tyrimus, o 
ypač rentgeno nuotraukas 
daryti, peršviesti, kad ligą 
surasti. Net gydytojai iš 
karto. ne taip lengvai ligą 
nustato, todėl yra gydytojai 
specialistai, kurie turi ati
tinkamus tyrimui prietaisus.

Nejučiomis į organizmą 
patekusi bacila mėgsta liz
dą sukti silpnesnioje, atspa
rioje kūno dalyje, o dažnai 
plaučiuose. Užsikrėtęs žmo- 
gus pradžioje nieko nejau-j 
čia, tik kada bacilų prisivei- 
sia milijardai, jos pradeda 
kūną graužti, sudarydamos 
tam tiki as viduje žaizdas, 
tai žmogus pradeda nusilp- 
ti, nusiminti, jo svoris iš lėto 
mažėja, ligonis liesėja, ma
žėja apetitas, vakarais kiek 
pakilusi temperatūra, naktį 
prakaituoja, dažnai pasi-j 
kartojantis kosulys ir tt. De-' 
ja, žmonės dažnai sako, tai 

. niekis, pakosės ir praeis, o' 
tuo užtraukia ligą, pavėlina 
gydymą ir beveik visi ligo-1 
niai per vėlai pradeda gy-, 
dytis. Todėl išblyškę, nusil
pę, džiovai palankus žmo
nės turi dažniau tikrinti 
sveikatą.
Kaip saugotis nuo džiovos? ,

1. Kad neapsikrėsti džio
va, visų pirma reikia stip
rinti organizmą ir higieniš
kai gyventi. Tvirtas’ orga
nizmas patsai nugali baci
las, joms neleidžia plisti. Iš 
ligonių prisipažinimų aiškė
ja, kad daugumas susirgo 
tik tada, kai buvo nusilpę,' 
ypač po persišaldymo štai-' 
ga pradėjo sveikata blogėti, I 
nuotaika kristi ir tt. Vadi-! 
nas, viena iš svarbiausių su-

| sirgimo priežasčių yra nu
silpimas ir persišaldymas, 

i Nelaimė, kad į persišaldy- 
Imą tiek mažai dėmesio krei- 
Ipiama, todėl tūkstančiai vis 
naujų susirgimų daugiausiąj 
pavasarį pasirodo.

2. Didysis sveikatos stip
rintojas yra saulė. Ji naiki
na bacilas. Todėl, kad apsi
saugojus nuo’ džiovos, rei
kia kuo daugiausiai pačiam 
tyrame ore ir saulėje būti, 
dažnai butą gerai vėdinti, 
langus atidarinėti, guolį 
si ulėtose dienose saulėje il
gai laikyti ir tt.

3. Vasaros metu labai 
naudinga ilgesnį laiką ilsė
ti ’—gyventi šiluose.

4. Ne tik butą, bet reikia 
švariai visą kūną laikyti 
dažnai rankas plauti su mui
lu ir visam gerai išsimaudy
ti ; maudantis reikia vengti 
persišaldymo ir-pavargimo. 
Aplamai, liesi, silpni žmo
nės turi būti atsargus, ilgai 
nesimaudyti, kad neperšal
tų.

5. Reikia dulkių vengti ne 
tik bute, bet ir gatvėje, ypač 
viešose vietose.

6. Sveikas valgis didina 
organizmo atsparumą, todėl 
reikia gerą valgį naudoti, 
rūkymo ir alkoholio vengti, 
nes nuodai silpnina kūną ir 
mažina atsparumą ligoms.

7. Darbas gryname ore ir 
lengvas sportas pakelia 
nuotaiką ir didina energiją, 
todėl reikia juos branginti. 
Be gyvumo, be judėjimo, iš
tižę žmonės daug palankes
ni džiovai.
Kas daryti, kad nuo sergan

čiųjų neapsikrėsti?
1. Reikia saugotis apkre

čiamų ligonių, su jais nesi- 
bučiuoti, nevalgyti iš ben
dro indo, nevartoti jų rank
šluosčių, o ligonių visus dai
ktus ir rubus gerai dezinfe- 
ktuoti, ilgai vandeny virinti 
ir tt.

2. Reikia saugotis, kad 
kosint seilės neužtikštų ant 
lupų. Kosint reikia nosine 
burną pridengti, o ligonis 
turi spjaudyti į tam tikrą in
delį, kurį jis prie savęs turi.

3. Reikia prieš valgį ran
kas su muilu gerai išplauti 
ir panages valyti.

4. Reikia gerai atsiminti, 
kad dulkėse ilgai gali baci
los laikytis, todėl reikia dul
kes visur nuolat valyti, bal
dus ir grindis peršluostyti.

Dešinėj šio vaizdelio pusėj matosi jauna moterukė. Tai 
Mrs. Velma Fink iš Clyde, Ohio, kuri įmetė upėn savo 10 
savaičių kūdikį. Čia ji parodyta, kaip ją vedė kalėjiman. 
Jeigu nebūtų draudžiama gimdymo kontrolė, šitai jaunai 
moteriškei šiandien nereikėtų kalėjime sėdėti.

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS

1939 METAMS.
, Šįmet “Keleivis” pagami
no puikų Kalendorių. Jame 
yra laba: 
patarimų.
formacijų 

i ninkamSj
mininkėms ir tt.
Yra dalykų, kurių da nieks 

lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru
sai jieškejo Amerikos ir at
rado Alaską. Arba, kaip be 
žemės auginamos gėles, dar
žovės ir kiti augalai.

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

Daržovių auginimas be 
žemės yra visai naujas mok
slas, tik šiomis dienomis ati
dengta gamtos paslaptis, 
plačiai visuomenei da neži
nomas dalykas. Mes tačiau 

i pasistengėm savo skaityto
jus s.i tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėra

1 “Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

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

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

daug naudingų 
nurodymų ir in- 
visiems: amat- 

ukininkams, šei-

Naujienos iš Kanadqs
I (1) Reikalaujame pa- 
' liuosuoti visus Lietuvos po- 
i litinius kalinius besąlygi
niai.

(2) Reikalaujame duoti 
visai ‘ Lietuvos liaudžiai 
spaudos, žodžio ir susirinki
mų laisvę.

(3) Reikalaujame leisti 
Lietuvos liaudžiai išsirinkti 
tokią valdžią, kokios ji pa
geidauja.

(4) Reikalaujame, kad 
be atidėliojimo butų besą
lyginiai priimami atgal j 
Lietuvą Lietuvos sūnus, ku
rie buvo išvykę už Ispanijos 
demokratiją kariauti, o da
bartiniu laiku randasi Fran- 
cuzijoje — koncentracijos 
stovykloje; jie turi but pri
imti Lietuvon atgal, taip 

i kaip kitos demokratinės

KAMLOOPS, B. C.
Padarykim “Keleivi” Kan 

dos lietuvių organu.
Man labai malonu ir įdo- j 

mu skaityti “Keleivyje” ži
nias iš Kanados lietuvių gy
venimo. Tik gaila, kad iki 
šiol nedaug tų žinių mes pa- 
duųdam. Aš džiaugiuos, 
kad winnipegieciai pradė
jo daugiau rašinėti. Mes tu
rėtume rašyti iš visų Kana
dos kampų, taip kad “Ke
leivis” butų tikras musų or
ganas. Tuomet jis bus mums 
da įdomesnis ir naudinges
nis.

Aš noriu tarti padėkos 
žodį draugams winnipegie- 
čiams už gražų Ontarijoe 
pypkorių aprašymą.

Nemažas būrelis lietuvių 
yra ir Kalvarijoj, / " 
provincijoj, bet kol kas jie 
nieko tenai neveikia ir nie
ko neparašo į laikraštį.

Kamloops miestelis, kur 
aš gyvenu, yra nedidelis, tik 
apie 6,000 gyventojų, ir lie
tuvių čia daugiau nėra, tik 
aš vienas, bet visriek nuta
riau parašyti į “Keleivį” ir 
supažindinti kitus kanadie
čius su šiuo miestu.

Seniau aš gyvenau vaka
rinėje ir šiaurinėje Kanados 
dalyje, bet neturėjau nuola
tinio darbo, tai atvykau čio
nai. Vakaruose ir šiaurėje 
ilgos žiemos, šalti vėjai, o 
vasaromis sausra ir dulkės 
labai veikė mano sveikatą, 
taip kad vos gyvas tenai bu
vau. Čia to nėra, bet yra ki
tokių negerumų. Pavyz
džiui, šią vasarą čia per
daug lietaus.

Bedarbių čia nesimato ir 
miestelis išrodo turtingas, 
švariai užlaikomas, daug 
automobilių, autobusų ir 
šiaip viskas labai moderniš
ka. Jeigu pamatai kur arklį, 
tai juo važiuoja tik koks in- 
dijonas arba kinietis; bet ir 
tie jau įsitaiso mašinas.

Kas liečia manęs, tai pa
sigirti negaliu, nes dėl silp
nos sveikatos šiuo laiku nie
ko nedirbu. J. Žigas.

AJbertos | valstybės kad priėmė atgal 
‘'savo krašto žmones.

(5) Kada Lietuvos vy
riausybė išpildys musų virš- 
minetus reikalavimus, tai 
mes pasižadame visais gali
mais budais remti ją mora
liai ir materialiai.

Pirmininkas W. Kaross, 
Sekretorius K. Plečkaitis.

MOTERYS LAIMĖJO j dalyvauti valdžios rinki- 
* 'T'r imuose, gali but pačios ren- 

• karnos ir gali but samdomos 
taip kaip ir vyrai. Ir joks le
gislatures įstatymas negali 
joms šitų teisių atimti, ne
žiūrint ar jos yra ištekėju
sios, ar ne.

Iš septynių teisėjų už ši
tas moterų teises pasisakė 
penki, tik du buvo kitokios 
nuomonės. Nors tiedu irgi 
pripažino, kad negalima 
atimti ištekėjusioms 
rims teisės dirbti valdžios 
įstaigose vien dėl to kad jos 
yra ištekėjusias, bet jiedu 
argumentavo, kad šitas pats 
teismas anksčiau yra jau pa
šalinęs iš viešųjų mokyklų 
ištekėjusias mokytojas. Tai
gi, esą, nenuosaku daryti 
toks skirtumas. Jeigu jau 
pripažinta, kad ištekėjusi 
moteris neprivalo dirbti vie
šose mokyklose, tai ji nepri
valo užimti merginų darbo 
ir kitose valdžios įstaigose.

Žinoma, tai yra labai logi
škas argumentas, bet, kaip 
mažumos, jis neturi galios. 
Privalomas sprendimas yra 
didžiumos. Juo pasiremiant 
dabar reikėtų reikalaut, kad 
ištekėjusios mokytojoms ir
gi butų gražinta teisė moky
tojauti.

Ištekėjusių moterų prieši
ninkai, ypač minėtoji sen
mergė, dabar sakosi agituo
sią, kad valstijos konstituci
ja butų pakeista. Bet, anot 
tos ąij’UJ .dainoft tai j yra 

' long way'to Tipper
ary.”
LIETUVIŲ LAISVĖS~MY- 

■ LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
WAUKEGAN, ILL 

VALDYBA 1939 METAMS. 
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

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

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

730 McAlister avė., Waukegan, Ji) 
Emilija Kernagis—turtų rast.

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

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

D. Lauraitis, K. Ambrozunas,
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS: 

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

di>‘nj kožno mėnesio. 1 :<>0 v, po pietų. 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts. Waukegan, III.

SVARBIĄ BYLĄ VY
RIAUSIAM TEISME.
Šioje vietoje mes jau bu

vom keliatą sykių rašę, kad 
Massachusetts valstijoj tūli 
elementai stengiasi uždrau
sti ištekėjusiom moterim 
dirbti valdžios įstaigose. Y- 
pač uoliai už toki suvaržy
mą dirbo senmergė Floren
ce Birmingham, politinio 
moterų kliubo pirmininkė. 
Jos pastangomis buvo įneš
tas į dabartinį legislatures 
posėdį net tam tikras bilius. 
Buvo ir daugiau panašių bi- 
lių.

Bet vyrausis valstijos teis
mas pereitą savaitę padarė 
sprendimą, kad šitokie įsta
tymai, jeigu legislatura juos 
priimtų, butų priešingi val
stijos konstitucijai, kuri ga
rantuoja moterims lygias 
teises su vyrais.

Buvo laikas, sako teismas, 
kuomet moterys čia neturėjo 
politinių teisių. Jos negalėjo 
balsuoti, negalėjo dalyvauti 
valdžios rinkimuose ir pa
čios negalėjo būti renka
mos. Bet tie laikai jau pasi
baigė. Prie konstitucijos bu
vo pridėtas priedas, kuris 
duoda moterims lygias tei
ses su vyrais. Dabar jos yra 
tokios pat pilnateisės pilie
tės, kaip ir vyrai. Jos gali

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimų Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 

, merikų, kokie čia tada žmonės gyveno mote- i ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny- 
III ‘o^ratųj efpn}!isuo}i IifpsĮUĄ tq 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose.........................$2.25

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

iiai aprašyta apif Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas :r gražus. Chi- 
■ago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
andarvta ...................................... $2 60

Rimtesni Moterų Kostiumai.

Ne visos moterys ir Amerikoj 
mėgsta vaikščioti pusnuogės ir 
rodyt savo kūną. Rimtesnės 
moterys mėgsta rimtai ir apsi- 
repgti. Štai, čia matom porą 
rimtų kostiumų vėlesnėms va
saros dienoms. Jie pasiūti iš 
lengvutės materijos, taip kad 
apsaugoja ir nuo šaltesnio vėjo, 
ir nuo saulės spindulių.

TIKĖJIMŲ istorija.
Paraše P. D. Chantepie de la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Verte 
lietuvių kųlbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čiii ir tt. Gražiais tvirtais apdarais. 
Chicago. 1914. Kaina ............... $7.09

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

^ALToTRA^

VISAD
toks

čiP' 
e.

LENA

BLUE RIBBON MALTAS 
supakuotas pilni 3 svarai ir 
kiekvienas ancas visada vie
nodos aukštos rūšies. Protin
ga ekonomija, perkant maltą, 
visada prašyti gero, seno 
Blue Ribbon Malto.

Copyright 1939. Pabst Sales Company.ChicagO

WINNIPEG. MAN.
Lietuvos valdžiai rezo-

PABĖGO Iš KALĖJIMO.

šita moteris 12 metų 
užmušė plaktuku savo vyrą ir 
buvo nuteista kalėjiman. Šio
mis dienomis ji su trimis kito-.

1 mis moterimis iš Ohio valstijos 
kalėjimo pabėgo. Ji vadinasi 
Velma West.Mes, Winnipego ir apy

linkės lietuviai, 
vietos 
adresu 
šių metų 19 birželio dieną, )*%. pg"?, 
dalyvaujant visoms Winni
pego ir apielinkėj esan-, 
CiomS lietuvių organizaci- labai gražių ir juokingų monoligų ir 
joms ir pavieniams asme- J~'’' ....
nims, apsvarstę Klaipėdos 
pabėgėlių ir ginklų fondo 
rėmimo klausimą ir visą 
Lietuvos dabartinę padėtį, 

reikalo statyti se- eilės ir straipsniai. 
griežtus l eikalavi-‘ , Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

° daugybe straipsnių, juokų, ir tt,-pui
kiai iliustruota. 95 nusl................ ' 25c.

susirinkę į Gulivero Kelionės į Nežino- 
lietuvių kliubą, po mas Šalis.
240 Manitoba avė., Labai giaži ir interesinga apysa-

— - • - •• -• ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks-
' •» ...............   50c.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoj telpa daugybė naujų,

deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojiniams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerintu 
laida. So. Boston, .-....................... 25c.

radome
, kančius 
mus:
į>OSOSO3O&&SOOSCOSCC<QOCOO&SCQO&CCCOe0SOCCO9COCOOQCCO

| LIETUVIŲ ĮKALBOS GRAMATIKA
I’ritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ 11R. I). PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA $1.00.

DR. D. PILKA, 538 Columbus Ave., Boston, Mass,

QVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos LaikraJžlų.)

ŽIAURUS ĮVYKIS DAU- Į ŽMONĖS SKUNDŽIASI 
GŲ VALSČIUJE.

Vyras peršovė žmoną, pa
degė triobas ir pats per

sišovė.
Alytaus apskr., 

vai., Vaikantonių 
birželio 6 d. tūlas 
(apie 50 m. amž.), 
kęs su šeima, revolveriu šo
vė į sūnų, bet nepataikė. 
Sunui pasprukus, prikibo 
prie žmonos ir ją vietoje nu
šovė. Matydamas negyvą 
žmoną dar labiau susijaudi
no: padegė savo trobesius, 
ir kai į gaisrą ėmė rinktis 
kaimynai, jis du revolverio 
šuvius paleido sau Į vidu
rius ir į galvą. Kaimynai jį 
rado dar su gyvybės žymė
mis, todėl nuvežė i Daugus 
pas gydytoją.

Daugų 
kaime 

Griška 
susipy-

NAUJOJI LAISVAMA
NIU VALDYBA.

Birželio 7 d. Įvyko pirmas 
naujos Laisvamanių etinės 
kultūros draugijos valdybos 
posėdis, kuriame pasiskirs
tyta pareigomis: pirminin- 
kas, dr. J. Šliupas; vicepir
mininkas, agr. A. Žukaus
kas; iždininkas, dr. J. Kai
riūkštis; sekretorius, agr. J. 
Daugėla; laisvi valdybos 
nariai — dr. Baldžius-Bal- 
dauskas, M. Gedvilą ir V. 
Knyva. Naujoji valdyba pa
reigas pradės eiti, kaip tik 
bus įregistruota draugijų 
registre. Ikišiolinis reikalų 
vedėjas K. Valašinas pagal 
suvažiavimą iš savo pareigų 
nuo birželio 15 d. atleidžia
mas.

IR PROTESTUOJA DĖL 
NAUJOS “TVARKOS.”
Babtų valsčiaus taryba 

priėmė protestą prieš Kau
no miesto valdžios nutari
mą drausti ūkininkams at
vykstantiems su vežimais i 
Kauno turgavietes pasilikti 
ilgiau negu 11 vai. Proteste, 
kuris yra atsiųstas E..... .
apskr. viršininkui, rašoma, 
kad ūkininkai dėl tos nau
jos “tvarkos” negali par
duoti geresnėmis kainomis 
savo produktų betarpiai 
kauniečiams, nes ligi 11 vai. 
nespėja jų išparduoti ir ten
ka grįžti atgal su puspil
niais vežimais.

Darbo rūmai taip pat 
gauna labai daug darbinin
kų nusiskundimų, kad dėl 
naujo burmistro parėdymo 
ūkininkai nebeatvyksta i 
turgavietes ir Kauno darbi
ninkų šeimoms tenka pirkti 
produktus daug brangesnė
mis kainomis pas krautuvi
ninkus; ligšiol viską pigiau 
įsigydavo tiesiog iš ūkinin
kų vežimų.

Turgaviečių prekybinin
kai taipgi baisiai nepaten
kinti šita nauja diktatūra, 
nes leidimas ūkininkų veži
mams stovėti tik ligi 11 vai. 
iš viso atbaido ūkininkus 
nuo Kauno turgaviečių.

ŠVENTOJOJE BUS STA
TOMAS ŽUVIES APDIR

BIMO FABRIKAS.
Klaipėdą parėmus Vokie

tijai “Žuvies’’ b-vė neteko 
savo žuvies apdirbimo fa
briko. Klaipėdos “Žuvies” 
b-vės fabriko šaldytuvuose 
liko apie 60,U00 tonų užšal
dytos žuvies ir paruoštos žu
vies rūkyklose. Turėtas žu
vies atsargas šaldytuvuose į 
ir rūkykloje vokiečiai lei-, 
džia išvežti ir dabar iš jų 
apiupinama rinka. Tačiau 
tos atsargos jau baigiasi. Iš-' 

ją žuvies apdirbimo fabri-' 
ką. Fabrikui projektas jau 
paruoštas. Jis numatomas 
statyti Šventojoje.

Kauno kilo reikalas pasistatyti nau-

KAUNE SUŽEIDĖ PO
LICININKĄ.

9 birželio naktį, Kauno 
policininkas Didžpelris pa
matė įtartiną žmogų ir pa
kvietė jį eiti su juo kartu.1 
Tada įtariamasis pradėjo 
bėgti, policininkas vytis. 
Kiek pabėgėjus iš kiemo iš-, 
bėgo dar vienas piktadarys 
ir pradėjo šaudyti. Polici-' 
ninkas taip pat šaudė, bet 
rezultate policininkas liko 
sužeistas.

Tėve, Aš Negaliu į Tave Žiūrėt!

Kiek jus duotumėt už šitą paveikslą? Meno žinovai vertino

$

ŽIAURIOS DVIEJŲ DZŪKIŠKŲ 
KAIMŲ MUŠTYNES.

Šiomis dienomis Mariam- 
polės apygardos teismas 
sprendė dviejų kaimų muš
tynių bylą, kurios istorija 
yra tokia:

Šių metų 12 vasario Mik- 
lausių kaime, Punsko valse., 
Seinų apskr. apylinkės jau
nimas buvo pasidaręs šau
nias vakaruškas. Tuo metu, 
kai šokiams skirtam kamba
ry sukosi poros ir skambėjo 
muzika, gretimuose kamba
riuose vyrai girtavo pakai
tomis, ir po kurio laiko va
karuškose retas vyras buvo 
mažiau užsigėręs.

Atsitiktinai tarp durų, 
kada pro jas ėjo keli buro-

bary grūdosi kiti abiejų kai
mų vyrai, smagindami “bi
les” (kaimiškas prietaisas 
muštis; dažniausia kampuo
ta geležis, įtaisyta ant koto 
ar ant pančio, kurią vyrai 
pasiima, eidami pasimušti). 
Vis tik Zajankauskui padėti 
jau buvo vėlu. Šviesos kam
bary užgeso, žmonės nema
tė, kas jų, kas priešingo kai
mo, o trečiam kambarėly 
Aleknavičius Vaclovas ir 
Surdokas Česlovas dar su
davė Zajankauskui bonkom 
į galvą. Zajankauskas nuo 
užpuolikų dangstėsi kampe 
patalais, bet ant jo užgulė 
Aleknavičius, kuris vienu 

. . , - . - . j peilio smugiu pervėrė vidu-
kieciai, stovėjo miklausiskis antru—krutinę.
Surdokas, 16—17 metų vai
kėzas. Kiekvienas iš praei
nančių dirstelėjo į jį, kas ' *<as Antanas įpirė 
jam nepatiko, ir jis paskuti- apskr. ligoninėj. Zajankau- 
nio, Zajankausko Antano, ‘ kas buvo palaidotas, o Ces- 
paklausė, ko tasai žiūrįs į jį, lovas Surdokas, Vaclovas ir 
ar jis, Surdokas, yra keistes- Petras Aleknavičiai buvo 
nis už kitus vyrus? Zajan- ‘uimti, ir jiems įskelta byla, 

jį $100,000. Jis kabojo Liuvro muziejuje, Paryžiuje, ir šio- kauskas buvęs nepėsčias ir į Apygardos teismas visus 
mis dienomis buvo pavogtas. Tai artisto Watteau kūrinys, I pasinaudojo ......v .. »• k ' innlrfi ia “vi

Vasario 15 d. Zajankaus- 
Lazdijų

pavadintas “Indifferent” (Nepaiselis).

NAUJAS KAUNO PRIE
MIESTIS.

Linksmadvaris jau išaugo 
tiek, kad jame gyvena per 
2,000 gyventojų. Linksma
dvario susisiekimas su mie
stu labai nepatogus, nes va
žiuotiems reikia apvažiuoti 
didelį Dariaus ir Girėno ir 
Veiverių gatvių kampą, o 
pėstiems tik yra takas per 
V. D. universiteto sklypą, 
kuris dabar jau aptvertas ir 
gali būti, kad universiteto 
vadovybė pašaliniams vaik
ščioti šiuo taku uždraus. To
dėl yra būtinas reikalas tu
rėti patogesnį susisiekimą 
su miestu. Linksmadvario 
gyv. padavė prašymą Kau
no miesto bunnistrui, kad 
padalytų gatvę šlaitu, šiau
rėje nuo Fizikos instituto, 
kurį prieš keliatą metų Kau
no miesto savivaldybė jau 
buvo^pradėjusi tvarkyti.

KRUVINOS MUŠTYNĖS 
VAKARUŠKOSE.

Stumbrų kaime, Mažei
kių apskrity, per vakaruš
kas įvyko smarkios mušty
nės, per kurias sužalotas 
Jonas Siaustas, 24 metų am-, 
žiaus. Jam išmušta viena 
akis ir perdaužtas galvos 
kaulas. Šlautas atgabentas 
Mažeikių ligoninėn ir neat
gavęs sąmonės mirė.

Jo užmušėjas, Mikulskis, 
areštuotas.

NELAIMINGOS MEILĖS 
AUKOS.

Petraičių kaime, Švėkš
nos valse., St. Šerkvitis, 23 
metų amž., Įsimylėjo savo 
kaimynę Eleną Stankytę, 19 
metų amžiaus. Šerkvitis no
rėjęs su Stankytę susituokti 
h- prašęs jos rankos, bet 
mergaitė nesutiko ir pradė
jo su kitais vaikinais drau
gauti. Už tai Šerkvitis pra
dėjo ant Stankytės labai 
pykti, jai grąsinti, kerštauti, 
o pagaliau jis Stankytę sep
tyniais revolverio šūviais 
nušovė. Nelaiminga mergi
na tuojaus mirė.

Nužudęs, Šerkvitis bandė 
ir pats sau pasidaryti galą, 
ir paleido šūvį Į. burną, bet 
jis tik sunkiai sužeistas ir 
nugabentas Į ligoninę.

VIENUOLIAI BĖGA IŠ 
KAPUCINŲ VIENUO

LYNO.
Iš Petrašiūnų 

vienuolyno šiais 
stojo gana daug 
—broliukų ir klierikų. Dau
gelis išstojusių vienuolių 
vienuolyne yra išbuvę po 
keliatą metų. Visi išstoję 
vienuoliai nusiskundžia sve
timtaučių Įsiviešpatavimu.

kapucinų 
metais iš- 
vienuolių

NUSIŠOVĖ PLĖŠIKAS.
Jonavos gatvėje Kauno 

policija pajuto ir apstojo 
plėšiką, kuris pirmiau buvo 
peršovęs policininką Didž- 
petrį. Bet plėšikas gyvas po
licijai nepasidavė, jis ap
suptas nusišovė. Tai buvo 
nesenai iš kalėjimo paleis
tas Mečislovas Urbanavi
čius. Jo sėbras suimtas gy
vas.

PARDUODA ODŲ FAB
RIKĄ UŽ MOKESČIUS.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad už nesumokėtus mo
kesčius 10 rugsėjo bus par
duotas Kaune garinis odų 
fabrikas. Jis esąs skolingas 
64,000 litų už mokesčius ir 
409,000 litų Lietuvos tarp
tautiniam bankui.

Į susišaudymo vietą subė- KAUNO MUITINĖJ SU- 
go daug žmonių, atvyko SEKTA VAGYSČIŲ.

Spaudoj jau buvo rašyta, 
kad Kauno muitinėje daro
ma revizija. Reviziją beda- 
lant paaiškėję valstybės iž
do pinigų išvogimas ir do
kumentų suklastojimas.

Ta proga primmtina, kad perėjo"1 ______
reviziją pradėjus tos muiti- ūkininkas susirinko ir parsi
neš tarnautojas Stunguraitisl- —------
pasidarė galą. Susekta, kad 
ir Stunguraitis gana plačiai 
šiame nusikaltime dalyva
vęs.

o J d_ g žmonių, atvyko
daugiau policijos, bet pikta
darių jau nerasta.

UŽMUŠĖ DRAUGĄ UŽ
TAI, KAM PAVADINO 

“ČIGONAIS.”
Jurgininkų kaime, Gar

liavos vals., kluone rastas 
smūgiais Į galvą užmuštas 
to kaimo gyventojas Petras 
Motiejūnas.

Išaiškinta, kad Motiejū
ną kuolais užmušė jo drau
gai J. Lukšaitis ir K. Klei
za vien tik užtai, kad Motie
jūnas Lukšaitį ir Kloizą pa
vadinęs “čigonais.”

Motiejūnas užpultas ir 
užmuštas nakties metu jam 
miegantį—

PARDUOTAS “DZŪKI
JOS” BENDROVĖS 

TURTAS.
Birželio 14 d. Alytuje iš 

varžytinių 'buvo parduotas 
, akc. b-vės “Dzūkijos” tur
tas susidedąs iš malūno, 

PER MUŠTYNES NUŠAU- lentpiuvės ir sklypo. Turtas 
i vertas apie 150,000 litų, o į- 
' skolintas apie 70,000 litų.

TAS VAKARUŠKI
NINKAS.

Eigulių kaime buvo su
rengtas j
Įsigėrę jaunuoliai pradėjo 
muštis ir šaudytis. Ta proga 
nušautas vakarėlio dalyvis, 
J. Žeimelis, kuris vežamas į 
ligoninę pakelėj mirė.

Policija daro kvotą.

pasilinksminimas.' STATYS MEDVILNĖS
Kaunas. — Lietuviškoji 

“Medvilnės Audinių” akci
nė bendrovė jau gavo reika
lingus leidimus medvilnės 
audinių fabrikui, kuris bus 
netrukus pradėtas statyti 
Puskelniuose prie Mariam- 
polės. Netekus Klaipėdos 
krašto, tokio fabriko dabar 
kaip tik stigo.

KRETINGOJE BUS MUI
TINĖ.

Kaunas. — Užsienio pre
kybos departamentas ne
trukus pradės statyti Kre
tingoje patalpas ir 'sandėlius 
muitinei, nes Kretinga vir
tusi svarbiu piekių Įvežimui 
punktu neturi jokių patalpų 
muitinei.

Kuo Rūpinasi Dykaduoniai.

Štai ponia Luise Schulte iš Escanaba, Mich., su savo šuniu
kais. Kadangi jos kalė atsivedė daugiau šuniukų, negu ji 
galėjo pažindyti, tai šita ponia liepė padaryti tam tikrą ma
šiną su speniais šuniukams žindyt.

. » proga pasi- 
Ijuokti iš “vyro.” C"
nesi joks vyras, o tik pie-

tris kaltinamuosius rado 
ir nubaudė: Petrą 

Aleknavičių, 23 metų am-
Girdi, tu kaitus 

nesi joks vyras, o tik pie- ____ .....
niuo, ir be reikalo mislim, įiaus> io metu, Vaciu Alek- 
kad į piemenį negalima pa- navičiu ir Česlovą Surdoką 
žiūrėti. j * ■ ’ ’

Tatai, be abejo, labai ne- kalėjimo.
patiko Surdokui, kuris dar iš teisiamųjų priteista 275 
įtikinančiai Zajankauską iš- litų civilinio jieškinio. 
durniavo ir po to pasiskun-lw---------
dė broliui Česlovui. T__ 1/
priėjo prie Zajankausko ir j 
įspėjo jį nesikabinti prie 
vaikėzo, tačiau Zajankaus
kas atsakė jam smugiu į vei
dą ir sukruvino.

Muštynėms priežasčių pa- 
DURPYNO DUOBĖJ PRI- kako. Už brolį Česlovą UŽ

GĖRĖ MERGAITĖ. stojo Stasys, kuriam taip

VARNOS IŠPERĖJO 
VIŠČIUKUS.

Vienas sumanus Raseinių 
valsčiaus ūkininkas išėmė iš 
varnų lizdų kiaušinius, o jų 
vietoj įdėjo vištinius kiauši
nius, į kiekvieną lizdą po 4. 
Po trijų sąvaičių varnos iš- 

' > viščiukus, kuriuos

ipo 4 metus sunkiųjų darbų
' . J. Zajankauskui

nešė namo. Taip tam ūki
ninkui trijuose varnų liz
duose išsirito 11 viščiukų.

Šventežerio valse., Teisi- pat buvo sumušta nosis. Ki- 
ninkų kaime, durpyno duo- lo triukšmas, ir kambary at- 
bėj prigėrė Genė Nevec- sirado broliai Petras ir Vac- 
kaitė.

Tasai Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Micnelsonas Pust. 95.............. 35c.

į lovas Aleknavičiai, o Za- 
[ jankauskas ėmė šaukti:
“Čia Burokai, čia,” ir i šitą 
šauksmą skubėjo Burokų

Lytiškos l.igos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
kr.- .....................     25c

NUSIŠOVĖ TAR-
P. ŠVAGŽDYTĖ. 
dienomis Kaune kaimo vyrai. Deja, kamba-, 

šuviu nusižudė 7 Miklausių kaimo vyrų

KAUNE
NAITĖ
Šiomis 

revolverio šuviu -
Bruzdeilino tarnaitė Pauli- guv? ] Peisvaia> 
na Švagždytė.

, Česlovas 
Surdokas sudavė Zajankau- 

jskui į galvą “bile,” Vaclo
vas Aleknavičius paleidęs! 

Vieno veiksmo Komedija. Parašė Knnl,„ A SlirHnka«: hiindfl- Ben. Rumšas. Gana juokingas veika-| DonKĄ OUiaOKdS, DlJOCia j 
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai, i mas, kad į kambarį nepi'l- 
KUNIGQ MEILĖ. Vieno veiksmo Ko- v- z fi„1,o.:nn I
mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- ] Degtų CiaUtoiaU DUtOKU Kdl 
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir m O Vyrų, UŽdaiė dui’lS ir lai- 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje - - - - - - .
knygutėje. Kaina

PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE. 
Siunčiant per paS-

PERKŪNAS SUDAUŽĖ 
VIEŠINTU BAŽNYČIĄ.,
Birželio 8 dieną, perkū

nas įtrenkė Į Viešintų bažny
čios bokštą, išmušė virš di
džiųjų bažnyčios durų ne
mažą duobę. Plytos visiškai 
subyrėjo. Tuo pat laiku per
kūnas nutrenkė Šimonių 
miestelio Reznikovičiaus 
karvę.

ŽODYNĖLIS
LIETUV1SKAI-ANGL1ŠKAS IR 

ANGLIŠKAI-L1ETUVIŠKAS. telpa ; 
18,000 žodžių, labai palankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 100 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy."

25c. kė tol, kol gavo kietu, aštriu 
daiktu Į galvą. Zajankaus- 
kas spruko Į trečiąjį kamba
rį, jį vijosi abu Aleknavi
čiai, paskui pasekė Č. Sur- 
dokas, o iš paskos ir kam-

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

ę. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO URUGUAY.

PAŽANGUS SĄVAITRASTIS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

I U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas:

“A. L- BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracljon 
LIO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal
pini.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
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 pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojlmus giminių Ir draugi), kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 
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 nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų 82. Adresas:

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS !

SIELOS
BALSAI ■i

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |
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Vietines Žinios
CIO protestuoja prieš gu

bernatoriaus favoritą.

Gubernatorius Saltonstall 
paskyrė Haverhillio ir Be
verly laikraščių leidėją Le- 
wisą R. Hovey į valstijos 
darbo tarybą kaip darbda
vių atstovą. Šios valstijos 
CIO vadovybė dėl šito pas
kyrimo įteikė gubernatoriui 
protestą. Gubernatorius pa
traukė pečiais ir sako: “Aš 
gavau daug pagyrimų pas
kyręs poną Hovey į darbo 
tarybą. Daug pagyrimų.” 
Bet CIO vadai sako, kad tie 
pagyrimai gauti iš darbinin
kų išnaudotojų. Darbininkų 
unijos turi prieš Hovey pro- 
testuot, nes jis esąs reakci
ninkas ir organizuotų darbi
ninkų priešas, taigi būda
mas darbo taryboj, kuriai 
teks nesykį tarpininkauti ir 
spręsti darbininkų ir sam
dytojų ginčus, jis visuomet 
balsuosiąs prieš darbinin
kus.

Vejas apvertė keliolika lai’ 
vėlių su 50 žmonių.

Pereitą nedėldienį po
piet pakilo smarkus vėjas ir 
užklupo ant jūrių daug lai
velių. Keliolika jų buvo ap
versta ir apie 50 žmonių su
krito į vandenį, bet visi bu
vo išgelbėti. Keturi žmonės 
tą dieną maudydamiesi pri
gėrė, bet ne juroj, o įvai
riuose ežeruose. Be to, 5 bu
vo užmušti automobilių ne
laimėse.

Ties Tyngsboro susikūlus 
dviem mašinom priešakiais 
buvo užmuštas tūlas Mi
chael Tesky iš Lawrence’o. 
Sprendžiant iš pavardės, 
gali but Tyškus, lietuvis.

Dedhame įvyko nelaimė 
su vestuvninkais. Jaunave
džių automobilius atsimušė 
į stulpą ir jaunasis, John 
Hatch, buvo užmuštas, o jo 
nuotaka sunkiai sužeista.

Paliko $25,000 ir nusišovė.

Saugus miestely pereitą 
nedėldienį nusišovė savo 
namuose Samuel D. Wat
son, 80 metų amžiaus senu
kas, kuris gyveno vienas. Jo 
kaimynė, kuri atnešdavo 
jam valgyt, sako, kad ji at
nešusi jam pietų ir jis paval
gęs kaip visuomet, bet kai 
atnešusi vakarienės, jau ra
dusi jį nebegyvą. Jisai sė
dėjo kėdėj su peršauta gal
va, o ant kelių laikė dėžę su 
bonais ir kitokiomis verty
bėmis. Jis paliko keliatą 
laiškų, 
palaidot jo kūną ir kaip pa- 
skirstyt turtą, kurio jis pa
lieka apie $25,000 vertės. 
Viename savo laiškų jis sta
to klausimą: “Koks tikslas 
butų ilgiau gyventi ir kan
kintis?’-’

Duonos išvežiotojų streikas 
pasibaigė.

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo sustreikavę 1,400 duo
nos išvežiotojų. Jie reikala
vo pakelti jiems atlygini
mą už darbą. Mat, darbas 
jų nelengvas, reikia būti ne
tik vežikais, bet ir pardavė
jais, nuolatos jieškoti naujų 
krautuvių savo duonai, ir 
reikia vesti sąskaitą, kur 
kiek duonos palikta, kiek iš 
kur atsiimti pasenusios, kiek 
iškolektuoti pinigų ir tt. Ir 
už tą visą darbą duonos ke
pyklos mokėjo išvežioto- 
jams tik po $16 per sąvaitę. 
Dėl to ir sustreikavo. Dabar 
streikas jau pasibaigęs. Pa
grindinė alga pasilieka ta 
pati, $16 per sąvaitę, bet 
kepyklos prižadėjo mokėti 

i8 nuošimčius nuo parduotos 
' duonos. Katras daugiau

Kiniečiai reiškia pasitikėji- duonos parduos, tas dau- 
mą Čian Kai-šekui. 'giau ir uždirbs.

Bostono ir apylinkės ki
niečiai paskelbė “dvasinę 
mobilizaciją,”- kuri susidė
jo iš eilės miting-ų, prakal
bų. aukų rinkimo ir tęsėsi 
ištisas 7 dienas. Pereitą ne
dėldienį susirinko apie 
5,000 kiniečių Oxfordo gat
vėj, kur randasi kiniečių 
mokykla. Vyriausis kalbėto
jas buvo generalinis kinie
čių konsulas iš New Yorko, 
Kiang-Yi-Seng. Mitingas 
pareiškė dabartiniam Kini
jos kariuomenės vadui Čian 
Kai-šekui pasitikėjimą, kad 
japonus jisai sumušiąs, ar
ba, tariant jų frazelogija— 
“Kiniškas tigras papiaus ja
ponišką lapę.” <

nurodydamas kaip

Norwoode sudegė didelis 
medžio sandėlis.

Pačiame vidurnakty Nor
wood e užsidegė Norwood 
Lumber Co. lentų ir kito
kios medžiagos sandėlis. 
Gaisras pasidarė toks dide
lis, kad ugniagesiai buvo su
šaukti iš trijų aplinkinių 
miestelių. Ugnis padarė 
$67,000 nuostolių. Kadangi 
gaisras kilo tokiu laiku, 
kuomet visi žmonės miego
jo ir nebuvo kas galėtų ugnį 
užkrėsti, tai valdžia pradėjo 
tyrinėt, ar nebus kas tyčia 
sandėlį padegęs.

Kambariai, mažai šeimynai i 
arba dviem pavieniam

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

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

Reikalingas Bekeris
Mokantis lietuvišką duoną kept. I 

Darbas pastovus. Arba gali randa- [ 
voti bekernę su troku; biznis išdirb
tas 17 metų. Galima matyt bile lai- I 
ku. GASPARAS ŠVELNIS, Savin., j 

163 I Street, South Bostone.

Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadienialt 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central ik».

CAMBRIDGE, MASS.

Bedarbis prašosi kalėjimam
Į federalinį bildingą pe

reitą sąvaitę atėjo suvargęs 
vyras ir priėjęs prie maršalo 
prądėio prašyti, kad užda
rytų jį kalėjimam Akys jb 
buvo įkritusios, veidai įdu
bę, nesiskutęs ir apdriskęs; 
jis sakėši esąs jau kelias 
dienas nevalgęs ir nežinąs

Mergina skęsdama įtraukė 
vaikiną.

Besimaudant Charles Ri
ver papludiny pereitą sąvai
tę pradėjo skęsti 16 metų 
amžiaus mergina iš Roxbu- 
rio. Vienas vaikinas pasL , . ± .. — .. T.
skubino ją gelbėt, bet skęs- kaip toliau gyventi. Jis gi- 
tanti mergina nusitvėrė jį ir m?s Kentucky valstijoj. Bu- 
įtraukė vandenin. Netoli bu- Y.° atvykęs Bostonan darbo 
vęs policininkas su valtimiPeskoti, bet įsvaiksciojęs 6 
ištraukė abudu I menesius ir jokio uzsiemi-

, mo neradęs.

męs Kentucky valstijoj. Bu-

Areštavo du daktaru už 
“nelegalę operaciją.”

Šiomis dienomis buvo 
areštuoti du gydytojai, Dr. 
John A. Carter ir Dr. Da
niel E. Nyman. Abudu iš 
Arlingtono. Juos kaltina pa
darius “nelegalę operaciją” 
jaunai South Bostono mer
gaitei, Evelynai Spencer’- 
aitei, kuri po tos operacijos 
mirusi. Areštuotas taipgi ir 
tūlas Anthony Calomeco, 
kuris buvo įpainiotas į tos 
mergaitės bėdą ir padarė su 
tais daktarais sutartį, kad jie 
ją iš tos bėdos išgelbėtų.

10 Liepos Prasidės 
Bridges Byla.

Norvegijos kunigaikštis 
Bostone.

Šiomis dienomis Bostone
Harry Bridges yra nuteis- • Noivegijos sorto įpėdi- 

tas deportuoti Adstralijon,1 nis- kunigaikštis Olav. Šį 
iš kur'jis yra atvykęs. Jis Panejįe l)ai?cy’
yra kaltinamas kaip ‘‘pavo- tas Massachusetts Techno- 
jingas radikalas, kuris spė-> ?^os Institutas Harvardo 
ka ir smurtu nori nuversti UmversRetąs ir kitos svar- 
Amerikos valdžią.” Žino- besnes Įstaigos.
ma, tai yra melas. Plutokra- 
tai, kurie reikalauja jį de
portuoti, patys šituo žvilgs
niu yra daug pavojingesni 
Amerikai, negu Bridges. Jie 
šmeižia ir niekina preziden
to Roosevelto valdžią kaip 
tik įmano ir, jei tik galėtų, 
tuojaus ją nuverstų. Taigi 
ųe dėl valdžios jie yra prieš 
Bridgesą nusistatę. Jie nori 
jį deportuoti dėl to, kad jis 
suorganizavo Vakarų Pa
kraščio jurininkus ir kitus 
darbininkus į stiprią uniją, 
kuri privertė tuos “šimta
procentinius” patriotus pa
kelti darbininkams algas. 
Tai ve, kodėl Bridges jiems 
toks pavojingas. Bet Bridg- 
eso gynimo komitetas pasi
samdė gerus advokatus ir 
tie išreikalavo viešo “hear- 
ingo” jo bylai. Šitas “hear- 
ingas’” žada prasidėti 10 
liepos, San Francisco mies
te. Per šitą “hearingą” turės 
viešai pasirodyti visi tie po
nai, kurie reikalauja jį de
portuoti, nes iki šiol depor
tavimas buvo ruošiamas 
slapta.

Kaip buvo Mooney byloj, 
taii> ir Bridgeso kovoj už 
laisvę yra ginamas ne kalti
namojo asmuo, bet laisvės 
principas.

■'» j
Buvo užsidegus Mattapan 

ligoninė.
Pereitą nedėldienį valsti

jos ligoninėj Mattapan kilo 
ugnis iš skiepo, kur buvo 
aikomi dažai. Kol ugnia

gesiai gaisrą užgesino, apie 
160 ligonių buvo išnešta į 
Gemą; ant žolės.

Kubiliuno radio programa.
Liepos 9, nedėlioję iš 

WC0P stoties, prasidės 
kaip 8:30 iki 9 ryto. Progra
mą pildys Albinas Galinis, 
Jonas Tviraga, M. Pauliu- 
kaitis, jaunasis Longinas 
Buinis, Ignas Kubiliūnas ir 
Olga Šukiutė. Nepamirškite 
išgirst iš stoties WCOP nuo 
8:30 ryto.

Bušo nelaimėj sužeisti 
2 žmonės.

Ant šlapios gatvės Chel- 
sea’je paslydo gatvėkarių 
kompanijos busas ir atsimu
šęs į geležinį stulpą sužeidė 
du pasažieriu. Apsisukęs 
aplink stulpą, busas užšoko 
ant šaligatvio ir išbėgo apie 
50 pėdų iš kelio į lauką.

Radio programa.
Liepos 8 d., radio progra

ma per stotį W0RL nuo 
8:00 vai. ryto: (1) muzika; 
(2) žinios; (3) Radio kon- 
testo laimėtojų panešimas.

Liepos 9 d. per tą pačią 
stotį programa nuo 9:30 vai. 
ryto bus sekanti: (1) Ron
nie Randdell’s orkestrą iš 
Gardnerio; (2) šešios Biru
tės iš Bostono, vadovaujant 
Valentinai Minkienei.

Parsiduoda Namas su Štoru
Pragyvenimą galima padaryt iš 

biznio. Matyt galima bile laiku. Par
siduoda pigiai. Viktor Barkus

87 Trenton Rd., Dedham, Mass.
Tel. Hyde Park 1005.

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.

A. M. Dambrauskas
Karpenteris, Penlorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

Talafonu till*
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1KOLAITIS
'Valandoa; n no 2 ild 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
197 SUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

Tel. Univcraity 9466 ji 

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST! 
VALANDOS: 9-6 Ir M. 

678 Massachusetts AveM I 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriita)
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoi.

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

180 HUNTINGTON AVE.,
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4670.

MEŠKOS SUDRASKĖ 
ŽMOGŲ.

Quebec’o zoologijos sode, 
Kanadoje, šį panedėlį dvi 
šiaurės meškos sudraskė 
D-rą Germainą, kuris norė
jo paduoti joms pynacų. Jis 
atsistojo per arti prie narvo 
ir viena meškų, iškišus per 
grotas savo leteną, pagriėbė 
jį už peties. Daktaras sten
gėsi ištrukti, bet tuo tarpu ir 
kita meška jį pasiekė savo 
nagais. Kol pribuvo pagal
ba, jis buvo jau sudrasky
tas. Su juo buvo du maži 
vaikučiai, bet jie negalėjo 

-tėvu išgelbėt, cik rėkė nusi
gauti ę.

Besiruošiant prie “Fordžiu- 
lajaus” užmušta 13 žmonių.

Besiruošiant prie Ameri
kos nepriklausomybės šven
tės, kuri pripuola 4 liepos, 
šį panedėlį Naujoj Anglijoj 
žuvo jau 13 žmonių ir dau
giau kaip '50 buvo sužeista 
įvairiose nelaimėse. Susižei- 
dimų ir apdegimų daugiau
sia buvo nuo šaudymo.

Kaltina teisėją kaip ky
šininką.

Bostono advokatų drau
gija pareikalavo, kad butų 
pašalintas Suffolk Civil 
Courto klerkas Connolly, 
kuris kartu su specialiu tei
sėju Burke’u reikalaudavo 
kyšių iš teismo tarnautojų. 
Taigi ponas teisėjas irgi į- 
painiotas į šitą skandalą.
Užtiko munšaino dirbtuvę.

Bridgewatery, Cross stre- 
to apylinkėj, policija užtiko 
munšaino dirbtuvę. Rasta 
500 galionų talpos katilas ir 
50 galionų jau gatavo “što- 
fo,” kurį saugojo 3 vyrai. 
Policija juos suėmė ir išga
beno visą jų “fabriką.” 
Kaip rodos, suimtieji visi y- 
ra lenkai.

Cambridge’uje, netoli nuo 
Mt. Auburn kapinių, aną ly
tą buvo rasta be žado jauna 
ir gražiai apsirengusi mote
ris. Vėliau paaiškėjo, kad ji, 
vadinasi Mrs. Ruth Ray-1 
mond. Ji buvo išmesta iš au- 
tomobiliaus ir smarkiai pri
trenkta.

SUFFOLK 
DOWNS

DABAR IKI LIEPOS 22
DOUBLE

LAIKAS 2:15

DAILY
1-nios ir 2-ros 

Lenktynės.
Įžanga (su taksais) Grandstand 99c.

Clubhouse $1.50.
8 LENKTYNĖS KASDIEN

Jau Naujoje | Vietoje
1
 ROLAND KETVIRTIS CO.

312 BROADWAY.

Didžiausia ir Gražiausia Lietuvių Aukso Krautuvė 
visoj Naujojoj Anglijoj.

|{ Čia jus gausite geriausius LAIKRODŽIUS, ŽIEDUS,
|Į RADIOS, TYPEWRITERIUS, ŠALDYTUVUS, SKAL
SI BIAMAS MAŠINAS, RAŠOMAS PLUNKSNAS ir viso- 
S kius ELEKTROS REIKMENIS.
S Norint duot kam nors dovaną, jus tikrai rasite pas mus 
o reikalingų jums daiktų. Kainos pas mus palyginamai 

žemos. Duodam ir ant išmokėjimų.
Q Taisom, Mainom, Perdirbam senus Laikrodžius ir žiedus 
R j vėliausios mados. Prašome pamatyt.

į ROLAND KETVIRTIS & C0.
b 312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
S Tel. SOU 4649

dabar jau randasi po num.
SOUTH BOSTONE.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus. 
Kaina........ ..............................
Drūtais audeklo apdarais ...

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

$1.00
$1.25

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

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

Geriausis Tavoras, grieina- 
miausia kaina. Pristatymas veltai.

Užeikit ir Persitikrinkit'.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.

628 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4148

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Sercdomis:
x Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Broadway Radio 
and Electric Shop 

702 E. BROADWAY 
(kampas K Street) 

So. Boston, Mass.
Tel. SOU 1130

Parduodam ir Taisom 
RADIOS 

Turim 17 metų patyrimo. 
BEN. GEDAMINSKI, Manager.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nuo iki 
nuo 7 iki 

’ P Seredom 9 iki

5,
9.
12

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

TAUPYKIT LAIKĄ IR PINIGUS

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

STAblUTY'M

Depozitus sudekit Paštu.
Depozitai apdrausti Massachusetts Valstijos

I įstatais. Skyrius 43, 1934 m. Įstatymu ir jų 
pataisymai.

Taupykite Paštu Dabar. Patogu. 
Slapta. Parašyk Norint Smulkmenų.

BOSTON

SAVINGS BANK
1365-1374 Washington Street, Boston, Mass. 
SAVINGS BANKO GYVASTIES APDRAUDA

|SL«l»®ISg(gEI« ISEBIKEKKEIKSKEEERK KE EBEfej©SEEEEEMte BEEX .©wEXEE®*
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BUNA SPECIALE PROGRAMA KAS VAKARĄ.
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BLINSTRUB’SVillage & Grill
Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.

Kas mylit gardžiai pavalgyti. tai užeikit pas Blinstrubą.

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

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

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

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

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. |

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ Al.

(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

• IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

JŠDIRBYSČIŲ.
l’eter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vietai

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St.,


