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Kun. Coughlinas Busiąs 
Užmuštas per Labor Day

Frankas PriimsiąsTAIP JIS PATS PASKEL
BĖ PER RADIJĄ.

Sako, mirtį jam ruošiąs 
“Liaudies Fronto Inter

nacionalas.”
Pereitąjį nedėldienį radi

jo pamokslininkas Coughli
nas paskelbė naują dema
gogiją. Kažkoks “Liaudies 
Fronto Internacionalas” 
grasinąs jį užmušti, kam jis 
skelbia “teisybę.” Adresuo
damas savo pamokslą neva 
tam “Liaudies Fronto Inter
nacionalui,” kurio pasauly 
visai nėra, šitas demagogas 
raumojo:

“Tai kas, kad jus siunti- 
nėjat man grasinančius laiš
kus! Tai kas, kad jus ski
riat dieną mano mirčiai, jei 
aš nepasitrauksiu iš šitos 
kovos! Mano asmuo čia ne
svarbus, nes kova eina ne 
tarp asmenų. Užmuškit mą- 
ne, jei drįstat; bet atsimin
kit, kad čia kova eina tarp 
Dievo ir Dievo priešo, tarp 
amerikonizmo principų ir 
sovietizmo principų.

“Aš jus įspėju, kad žvaig
ždėtoji vėliava plevėsuos 
nuo viešųjų įstaigii ir tuo
met, kai Rusijos vėliava aus 
jau senai laiko dulkėse su
minta; ir kad Kristaus kry
žius puoš musų šventyklas 
po to, kai kūjis ir piautuvas 
bus senai jau palaidoti su 
praeities pagonybės ženk
lais.”

Kaip monelninkas Billy- 
Sunday kitąsyk mulkindavo 
tamsias minias kumščiuoda
mas estradoje nesamą vel
nią. taip šitas demagogas 
mulkina lengvatikius skelb
damas kovą 
“Tarptautiniam 
Frontui.” 
nežino ir mano, kad kun. 
Coughlinas ištikrujų čia gi
na Amerikos vėliavą ir Kri
staus kryžių nuo baisaus 
priešo. į ------------

Paklaustas laikraščių re- iš Šanchajaus i____
porterių, kada jis tokį grąsi- ma> kad 4,000 kiniečių, ku- 
nimą gavo, kun. Coughlinas rje buvo įsirašę japonų ka- 
atsakė: “Aš jau per trejis riuomenėn ir pasižadėję ka- 
metus tokius grasinimus Kauti prieš Kiniją, pereita 
gaunu.” Paklaustas toliau,' -■L- 1 - ------- ' -
kas tuos grasinimus jam ra
šinėja, jis atsakė: “Aš neži- ____
nau, nes autoriai nepasira- dėjo prie kiniečiu armijos.

Pasibaigus Ispanijos vi
daus kai ui, daugybė lojalis- 
tų pasitraukė Francuzijon, 
kur jie buvo uždaryti i kon
centracijos stovyklas ir lai
komi iki šiol. Fašistų galva, 
Frankas, iki šiol nenorėjo 
jų įsileisti Ispanijon. Tačiau 
jis reikalavo, kad Francuzi- 
ja atiduotų jam auksą, kurį 
respublikos valdžia buvo

Kaip 25 Metai Atgal 
Užliepsnavo Pa

saulis.
Šiomis dienomis sukako 

jau 25 metai kaip Europoje 
prasidėjo karas, vėliau ap
ėmęs visą pasaulį.

Visų pirma, 28 liepos 
j’ i paskelbė 

etoj to, šeimynos karą Serbijai ir tuojaus už

Francuzija Nori 
Daugiau Vaikų.

Vaikingoms šeimynoms ski
riamos dovanos, o senber

niams—pabaudos.
Pereitą savaitę Francuzi- 

jos ministerių kabinetas iš
leido patvarkymą, kuriuo. . ... . ... ...... .....------- , J711

draudžiama moterims darytj Austro-Vengrija
abortai; vie 
raginamos turėti daugiau 
vaikų. Bevaikėms šeimy
noms ir viengungiams nu
matomos pabaudos, iš kurių 
vaikingoms šeimynoms bus 
mokamos dovanos. Kaip di
delės bus tos dovanos ir 
kiek bevaikiai turės mokėti Rytojaus dieną, 
pabaudų, kol kas da nenu- rugpjūčio, l::?z__
statyta.‘Vienas pranešimas skelbė Rusijai karą.

sudėjus fiancuzų Bankuose. sak0| kad bugią mokama po reiškė taip pat karo paskel- 
3,000 frankų už kiekvieną bimą 1. “__________ ’
vaiką. Amerikos pinigais tai buvo Rusijos sąjungininkė, 

ii vokiečių armija tuojaus
T------------ Ipiadėjo laužtis per Belgiją

ėmė jos sostinę Belgradą. 
Rusija pradėjo mobilizuoti 
aimiją slavų ^Serbijai ginti. 
Liepos 31 dieną kaizeris pa
ti atė carui ultimatumą, kad 
i 24 valandas! mobilizacija 
Rusijoj butų sustabdyta. 

, tai yra 1 
kaizeris jau pa- 
■' ‘ ‘ . Tai

Sunkiai Sužeisti 3 
Lietuviai.

Visi trys “Keleivio” skaity
tojai iš Patersono, N. J.
Paterson, N. J. — Juozą 

Strymilą ištiko baisi nelai
mė važiuojant automobi- 
lium. Važiuojant 4-tuoju 
vieškeliu jam reikėjo va
žiuoti per kryžkelę, čia ki
tas automobilis smogė į jo 
mašiną taip smarkiai, kad 
abidvi sudužo ir važiavusie
ji žmonės labai sunkiai su
žaloti. Strymilą vežėsi J. 
Keršulį ir Keršulienę, kurie

Dideli Manievrai Amerikoj 
Prasidės Šią Savaitę

DALYVAUS 70,000 KA
REIVIU.

42

Kruvinos Riaušės 
Clevelande.

sužeisti žmonės pagul
dyti ligoninėj.

Clevelande šį panedėlį į- 
vyko baisios riaušės prie 
Fisher Body dirbtuvės, kuri 
priklauso General Motors 

taip pat baisiai sužaloti, automobilių korporacijai. 
Keršuliui išmušta kairioji Iš ryto aplink tą dirbtuvę 
akis ir sudaužyta galva, o jo susirinko apie 6,000 pikie- 
žmonai, Keršulienei, sulau- tu, kad neįleisti streiklau- 
žyti šonkauliai v ir kaklo žiu. Streiklaužiai pradėjo

nesamam 
Liaudies 

Pilkoji minia to 
ir mano,

šo.” Bet jam buvę duota su
prasti, kad šių metų Labor 
Day busianti paskutinė jo 
gyvenimo diena.

Taigi jis pats prisipažįsta, 
kad jis nežino kas jam grą
žina, tačiau per radiją jis 
skelbia, kad mirtį jam ruo- 
šiąs “Liaudies Fronto Inter
nacionalas,” kuris norįs su
naikinti netik jį, bet ir visą 
Ameriką.

Matyt, jis skaitė kur nors, 
kad Europoje kai kur buvo 
susidarę kairiųjų partijų 
blokai, “liaudies frontais” 
pasivadinę, todėl ir žaidžia 
tais vardais. Bet kuomet jis 
sako, kad mirtį jam ruošiąs 
“Liaudies Fronto Interna
cionalas,” tai jis skelbia gry
ną nesąmonę, nes tokio “in
ternacionalo” niekur nėra.

Francuzija nenorėjo to auk
so grąžinti, sakydama, kad 
jai tenka maitinti keliasde- 
šimts tūkstančių Ispanijos 
žmonių. Galų gale Frankas 
sutiko priimti ; 
pabėgėlių, o franeuzų val
džia sutiko išduoti jam bu
vusios Ispanijos respublikos 
auksą.

. >•• • k j v . - tę japonų policija perėjo| Tačiau nei vienas Ameri-.Anglijoj MedŽlOjami per visas kiniečių krautuves kos jaunuolis, kuris tuo me-
Airiai '
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

prasidėjo masiniai airių 
bombininkų areštai ir de
portavimai. Kaip jau buvo 
“Keleivy” rašyta, slaptoji 
Anglijos policija turėjo jau 
nužiūrėjus apie 5,000 airių, 
kurie, veikdami Vokietijos 
generalinio štabo išdirbtu 
planu, buvo pasiryžę iš
sprogdinti Anglijos parla
mento rumus, išardyti gele
žinkelius, išgriauti tiltus ir 
sunaikinti pagrindinę šalies 
pramonę. Parlamentas šio
mis dienomis išleido įstaty
mą tiems teroristams depor- SKRENDANTĮ ORLAIVĮ 

iv nrJiniio H Ir lonlro i Ir i PRIPILDO K.LJRLJ
Pereitą subatą Anglijoj 

buvo demonstruojama, kaip 
skrendantis orlaivis aprūpi
namas kuru. Viršum South- 
amptono miesto pakilo 24 
tonų skraidomas laivas. Vir
šum jo prisitaikė kitas orlai
vis, kuris vežė gazoliną. Iš 
viršaus jis išleido vielą, ku
rios antras galas buvo pri
rištas prie guminės žarnos. 
Apatinis orlaivis ją pasiga
vo ir jos pagalba įsitraukė 
guminę žarną. Tuomet iš 
viršaus buvo paleistas gazo
linas, ir taip didelis skrai
domas laivas buvo aprūpin
tas kuru.

ir Francuzijai, kuri

reikštų apie $80.

atgal 50?000 Kaip Japonai Boiko- i Francuziją Po 4 dienų
& ’ . . j 7 Ano-lna naskplhp kam Vr>-tuoja Anglus. Anglija paskelbė karą Vo

kietijai. Ir taip į kelias die- 
Senoj Kinijos sostinėj nas 1914 metų vasarą už- 

Peipine, kurį dabar turi už- liepsnavo beveik visa Eu- 
ėmę japonai, pereitą sąvai- ropa.

Teroristai. ir isakė išimti iš langų visas tu gal ramiai kur nors ežere 
angliškas prekes. Be to, vi-' meškeriavo, nesitikėjo kad 
sos parduodamos krautuvė-1 ir jam reikės mirti to karo
se prekės turi but vynioja
mos į specialiai japonų pa
gamintą popierą, ant kurios 
starhoiomis raidėmis iš
spausdinta kiniečių kalba 
šūkis; “Šalin Angliją!”

Be to, visose viešose įstai
gose ir net ant medžių lipi
nami lapeliai, kuriuose 
smerkiama Anglija. Beveik 
visi jie baigiasi šauksmu, 
kad “atgimę geltonosios ra
sės žmonės nebus Anglijos 
vergais!”

laukuose. O bet gi Ameri
kos kapitalistai į tą karą įsi
vėlė ir 126,000 šios šalies 
vyrų buvo užmušta, o 234,- 
300 sužeista ir 4,500 žuvo 
be jokios žinios.

Po to karo Amerikoj su
sidarė tokia visuomenė^ 
nuotaika, kad ši šalis nieka
dos jau nesikiš į užsienio 
karus. O bet gi dabar išro
do, kad ir vėl gali įsikišti..

tuoti ir policija tik laukė, iki 
karalius tą įstatymą pasira
šys. Kaip tik jis pasirašė, 
policija tuojaus ir pradėjo 
imti teroristus už sprandų.

KINIEČIAI JAPONŲ AR
MIJOJ IŠŽUDĖ KARI

NINKUS.
praneša-

sąvaitę išžudė japonus kari
ninkus, kitus jų suėmė ir su 
visais japonų ginklais prisi-

SOVIETŲ SPAUDA FAK- 
TUS SLEPIA. LENKAI ŠAUDYS HITLE-

Associated Press praneša RIO AGENTUS.
iš Maskvos, kad ^Sovietų! šį panedėlį Lenkijoj bu- 
spaudoje šį panedėlį buvo vo paskelbtas prezidento 
išgarbinti 4 lakūnai, kurie | patvarkymas, kad ateity vi- 
“garbingai žuvo eidami sa-' ------------------- k---------
vo pareigas,” bet kur jie žu
vo ir kokios buvo jų parei
gos, nepasakė. Associated 
Press spėja, kad tie lakūnai 
bus žuvę Sovietų Mongoli
joj kovodami su japonais.

si naciai už paprastus prasi
kaltimus bus atiduodami 
karo lauko teismui. Tai reiš
kia mirties bausmę Hitlerio 
agentams.

Važiuoja Pasakyti “Ačiū.”
Jungtinių Valstijų iždo 

sekretorius Morganthau šią 
savaitę išplaukia Europon 
padėkoti Suomijai, kad ji 
moka savo skolą Amerikai.

SABOTAŽAS SUNAIKI
NO MEKSIKIEČIO LĖK-

' TUVĄ.
Apie pora mėnesių atgal 

Washingtone sudužo Mek
sikos lėktuvas ir užsimušė 
lakūnas Francisco Sarabia. 
Dabar paaiškėjo, kad ti
riant tos nelaimės priežastį 
pasirodė sabotažas.. Į lėk
tuvo karburatorių rasta įkiš
tas skuduras. Negaudamas 
oro, motoras užspringo ir 
lėktuvas turėjo nukristi.

1 neįleisti streiklau- 
Streiklaužiai pradėjo 

kaulas nuląužtas. Pačiam važiuoti automobiliais, poli- 
Strymilai stiklais supiausty- cij°s apsaugoj. Kai automo- 
ta galva. biliai įsirėžė į pikietų eiles,

Visi trys nukentėjusieji pikietai apvertė juos ratais
yra laisvi žmonės ir “Kelei
vio” skaitytojai. Linkėtina 
visiems greitai pasveikti!

J, Matačiunas.

Detroite Iššaukta 
Daugiau Pikietų. 
CIO automobilistų unija 

Detroite šį panedėlį iššaukė 
daugiau pikietų prie Gene
ral Motors dirbtuvių, kur 
streikuoja mechanikai. Apie 
1,200 mechanikų priklauso 
prie Amerikos Darbo Fede
racijos ir tie nestreikuoja, 

I taigi CIO unija pikietuoja 
' dirbtuves, kad jie neitu dir
bti.

Prancūzai Išduoda 
Ispanijos Auksą. 
Pereitą sąvaitę Paryžiaus 

teismas nusprendė, kad apie 
$40,000,000 vertės aukso, 
kurį Ispanijos respublikos 
valdžia buvo padėjus į 
Francuzijos Banką, butų iš
duota fašistiškai Franko 
valdžiai. Bet kuomet Ispa
nijos respublikos vyriausy
bė norėjo tą auksą atsiimti, 
tai tas pats Pai-yžiaus teis
mas neleido jį išduoti.

Tas parodo, kokie “de
mokratai” valdo Francu
zija!
VOKIETIJAI TRŪKSTA 

DARBININKŲ IR ŽA
LIAVOS.

Pradėjus Vokietijai vy
kinti “keturmetį planą” 

I (kaip bolševikų “piatilet- 
ka”), pasidarė žaliavos ir 

' darbo rankų trukumas. Stin
ga geležies, anglies, žibalo 
ir kitų daiktų, be kurių sun
kioji pramonė negali eiti.

BERLYNĄ UŽKLUPO 
“PRIEŠO” ORLAIVIAI.
Darant vokiečiams oro 

manievrus, tariamas “prie
šo” laivynas užpuolė miestą 

' visai netikėtai ir teoretiškai

KUNIGAS PASMERKĖ 
MALDAS UŽ LIETŲ. 
Danbury, Conn. — Jau

nas baptistų kunigas čia pa
smerkė tuos dvasiškius, ku
rie ruošia pamaldas ir liepia 
žmonėms melstis, kad Die-1 
vas duotų lietaus. Jis atsi-. 
sakė tokiose pamaldose da
lyvauti, sakydamas, kad jos 
prieštarauja mokslo £„L 
tams.

aukštyn. Tuomet pikietus 
puolė 300 ginkluotų polic- 
manų. Ji? pradėjo daužyt 
pikietams galvas ir svaidyt 
į minią gazines bombas. Pa
leista iš viso 300 bombų. Po
licija sako, kad ir pikietai 
turėjo gazinių bombų, ku
rias svaidę į “tvarkdarius,” 
bet unijos viršininkai sako, 
kad tai melas.

Muštynėms pasibaigus, 
42 žmonės suskaldytomis 
galvomis buvo nugabenti į 
ligoninę. Dabar republiko- 
niškoji miesto valdžia pa
skelbė, kad per 300 jardų 
niekam prie dirbtuvės neva
lia prieiti, išskyrus tik ske- 
bus ir policiją. Unija kreip
sis į teismą, reikalaudama 
šitą įsakymą atšaukti, nes 
300 jardų ribose randasi ir 
unijos salė.

Bus bandoma naujausi gin
klai, greitoji transportacija, 
oro spėkos ir kiti dalykai.
Rašant mums šiuos žo

džius, įvairiose Jungtinių 
Valstijų vietose yra kon
centruojami armijos padali
niai manievram, kurie prasi
deda šią seredą, davus pre
zidentui Rooseveltui žen
klą.

Karo bandymai bus daro
mi visu šalies plotu ir juose 
dalyvaus apie 70,000 karei
vių ir karininkų. Viršum 
New Yorko, Philadelphijos, 
Bostono ir kitų miestų daž
nai skraidys oro lėktuvai, 
dažnai girdėsis šaudymas.

Šitokių didelių kariškų 
veiksmų šioje šalyje dar ne- 
kuomet nėra buvę. Armijos 
padaliniai bus kilnojami iš 
vieno fronto į kitą naujoviš
komis susisiekimo priemo
nėmis, kurių greitumas ir 
praktiškumas da nebuvo 
tinkamai išbandytas.

New Yorko apylinkėj 
veiks 45,000 vyrų armija.

Militaristai daugiausia 
dėmesio kreips į mechani
zuotą kavaleriją. Tuo tikslu 
7-toji raitelių brigada bus 
pristatyta ant ratų iš Ken
tucky valstijos į “pavojaus 
vietą” apie 1,000 mylių.

Šitų manievrų eigą stebės 
daugybė ir svetimų šalių 
specialistų.

Amerika ruošiasi dide
liam konfliktui. Santikiai 
su Japonija kas diena daro
si vis aštresni. Pereitą sąvai- 
tę Washingtono vyriausybė 
jau pranešė Japonijai nu- . 
trauksianti 1911 metų pre
kybos ir jureivijos sutartį. 
Washingtone jau kalbama, 
kad neužilgo busiąs uždėtas 
ir embargo visokiai žalia
vai Japonijai. Reiškia, A- 
merika neparduos japo
nams jokios žalios medžia
gos, iš kurios jie iki šiol ga
minosi sau ginklus. Japoni
jos patriotai dėl to siunta. 
Šitokie santikiai turės galų- 
Rale privesti prie karo ir 

nuodas Amerika non but jam pasi-
■ ruošusi.

Paklydęs Girioje
Vaikas Atsirado.

Pereitos sąvaitės “Kelei
vy” rašėm, kad Maine’o val- 

fak- stij°j, Katahdin kalno apy
linkėj, prapuolė 12 metų

I amžiaus vaikas, Donn Fed- 
ler. Keli šimtai milicininkų 
ir šiaip žmonių, kurie jieš- 
kojo jo ištisą sąvaitę, visi 
sugryžo bevilčiai namo. Vi
si manė, kad jo jau nebėra 
gyvo. Bet jis buvo gyvas ir, 
užėjęs telefono liniją, ėjo 
visą laiką pirmyn nuo jos 
nenutoldamas. Lendant per 
tankumynus 'ir spigliuotus 
vijoklius, jo drapanos nu
plyšo. Jis liko visai i 
Radęs seną maišą, pasiėmė , 
jį su savim ir įlindęs į jį 
naktimis miegodavo. Kitaip 
gal butų peršalęs ar uodai 
butų užkapoję. Maitinosi 
uogom. Ir aštuntą dieną jis Lewis pasakė, 
pamatė kempę, į kurią vedė ( kos vice-prezidentas Game 
telefono laidai. Bet prieiti ris yra “kozirninkas,” “deg 
prie jos jau nebegalėjo, tingeris” i” 
Pargriuvo ir pradėjo šauk- kandžiotojas.
tis pagalbos. Žmonės kem- kų tarpe tas sukėlė didelę 
pėj išgirdo jo šauksmą ir iš- audrą 
gelbėjo. Jis buvo nuėjęs nuo parodžius Garneriui

JA-KINIEČIAI NUŠOVĖ
PONŲ ORLAIVĮ.

Japonų žinių agentūra 
praneša, kad lekiant iš Han- 
kau į Šanchajų buvęs nu
šautas žemėn japonų lėktu
vas su 12 žmonių. Oro sąly
gos privertosios lėktuvą 
skristi žemai ir kiniečiai nu
kirtę jj šautuvų ugnimi.

SUVERTĖ JŪRON 25.000 
GALIONUS DEGTINĖS.

Baltimorėj anądien buvo 
suversta į jurą 25,000 galio
nų importuotų svaiginamų 
gėrimų, nes valdžia parei
kalavo labai aukšto muito. 
Importuotojas nusprendė, 
kad jam pigiau bus tą deg
tinę sunaikinti, negu muitą 
mokėti. Degtinė buvusi ver
ta $200,000.

LEWIS SUKĖLĖ REAK
CININKŲ AUDRĄ.

CIO prezidentas John 
kad Ameri-

," “deg
li- “darbininkų 

Reakcinin-

ŠĮMET darbininkai
UŽDIRBO $1 000.000,000 

DAUGIAU.
Washingtono pranešimu,

FRANKAS VAŽIUOS
PAS POPIEŽIŲ.

Telegi amos pianeša, kad sunaikino kelis šimtus tro- šįmet per 6 mėnesius Jung- 
Ispanijos žmonių galvažu- besiu. “Užpuolimas” buvo tiniu Valstijų žmonės gavę 
dys Frankas neužilgo vyk- padarytas nakties laiku, $21,696,000,000 algų, o'per- 
siąs Romorn pas popiežių Į kad “gynėjai’ miegojo. Inai tuo pačiu laiku gavo tik 
svečius. Turbut nuves ra-1 -------------- 1 ęon cco nnn non
portą, kiek jis išžudė respu-l KINIEČIAI SUSPROGDĖ ’+“ ’ ’ __’__
blikos gynėjų. . JAPONŲ TRAUKINĮ. Associated Press prane-

--------------- Apie 40 kiniečių partiza- ša, kad j
Alexandria, Pa.— Šiomis nų užpuolė stovinti janonu 

dienomis čia sugriuvo į Ju- traukinį apie 160 mylių į 
niatos upę cementinis tiltas, vakarus nuo Šanchajaus ir 
per kurį važiavo trokas ir sunaikino jį dinamitu. Trau- 
automobilis. Automobiliuje , kinį i 
žuvo 3 žmonės. ’buvo iššaudyti.

prieš Lewisą. Kad 
’ i savo 

namų 35 mylias. Dabar jis užuojautą, jie sustoję Kon- 
virto Amerikos didvyriu, grėsė visa gerkle rėkė: “Lai 
Teatrų kompanijos jau daro gyvuoja musų Garn?ris!” 
jam pelningų pasiūlymų, | 
net tėvas jų nepriima.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
KARVES, O PASKUI 

FARMERI.

3

per šešis šių metų 
mėnesius General Motors 
automobilių korporacija 
padariusi $100,992,531 gry
no pelno. Palyginus su pe- 

saugojusieji japonai reitais metais, jos biznis pa- 
\ įkilęs 300 nuošimčių.

NUPIGINO NEW YOR
KO PARODON ĮŽANGA.

Kadangi New Yorko pa- 
rodon neatsilanko pakan
kamai žmonių, kad jos ren-

Bowdoinham, Me. — Pe- gėjai galėtų padengti milži- 
reitą subatą netoli nuo čia niškas išlaidas, tai parodo?, 
Maine Central traukinys už-1 administracija paskelbė, 

kad nuo šiol subatomis ir 
nedėldieniais įžanga paro- 
don bus nupiginama iki 50 
centų. Kitom dienom bus 75 
centai.

mušė farmerio Whitney 3 
karves. Nežinodamas jų li
kimo, rytojaus dieną far- 
merys išėjo jų jieškoti, ir 
tas pats traukinys užmušė jj
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PRIEŠ MINTIES LAISVĘ.
“Laisvoji Mintis” rašo, 

kokių žiaurių priemonių 
Lietuvos klerikalai vartoja 
kovai prieš kilančią laįsva- 
manybę. Sako:

"Ir kokių tik kliuvinių musų 
kelyje nepasitaiko, kokių že
mų priemonių griebiamasi ko
voje su laisvamanybe! Ardomi 
susirinkimai, riksmais ir skun
dais ardomos paskaitos, prele
gentai persekiojami, kolioja- 
mi, apmėtomi akmenimis, gra
sinami lazdomis ir plytgaliais, 
laisvosios kapinės gyvuliškai 
priteršiamos, išardomos jų 
tvoros, nulaužomi medeliai, 
naikinamos gėlės, išniekinami 
mirusiųjų kapai. Mirusieji ap
kalbami, šmeižiami, palydimi 
nešvankiausiais šukavimais, o 
kur nėra laisvųjų kapinių, jų 
karstai neįleidžiami Į esamas 
konfesines kapines, verčiami 
kelti per mutą ir pahašiai. Dar 
daugiau nepakantos ir smurto 
tenka gyviesiems. Laisvų pa
žiūrų jaunuoliai skundžiasi jų 
tėvams, tėvai kiršinami savo 
vaikus bausti, išvaryti iš na-- 

’mų. Veiklesniems laisvama
niams daužomi langai, jie 
šmeižiami viešose vietose, ki
nuose, pramogose, sueigose, 
jiems daromi Įvairiausi nema
lonumai ir nuostoliai, pravar
džiuojami nešvankiausiomis 
pravardėmis ir tt.“

Bet nežiūrint šitos lauki
nės reakcijos, laisvoji min
tis plinta nesulaikoma. Štai 
įrodymai:

“Paskutiniuoju laiku visa
me krašte žymiai pagyvėjo 
laisvamaniškasis veikimas, įsi
steigė daug naujų skyrių, o 
kiti steigiami, steigiamos ir 
tvarkomos laisvosios kapinės, 
bibliotekos, rengiamos paskai
tos, ir tt. Vis daugiau atsi
randa musų kilniai idėjai pri
jaučiančių ne tik jaunimo, bet 
ir nenujų tarpe, vis daugiau 
žmonių nutraukia ryšius su 
bažnyčia ir stoja į laisvama- 

. nių eiles. Tai yra labai džiugi
nantis reiškinys, didelė paguo
da seniesiems laisvamanybės 
veikėjams ir pirmūnams, kad 
jų sunkus darbas duoda taįp 
gražius vaisius.”

Dabartiniu laiku Lietu
vos Etinės Kultūros Draugi
ja, laisvamanių organizaci
ja, turi jau 125 skyrius, lei
džia, saVo laikraštį, knyge
les if per 3 metus surengė 
apie 60 viešų paskaitų.

Šiomis dienomis Palan- .
goję įvyko laisvamanių su- . Pacifiko pakraščio moks- 
važiavimas, kuriame daly- lininkŲ kongrese vienas ( o- 
vavo net 190 atstovų. Pir- iumbijos univefsiteto moks- 
mininkavo D-ras Jonas Šliu-1 Hninkas pareiškė, kad žmo- 
pas.

Tai džiuginantis 
kiny s.

kyti savo namuose asmenis, Į 
kurie netur i pasų arba nėra 
policijoj užsiregistravę.

Taigi klydo žmonės, ku
rie tikėjosi, kad prie naujos 
valdžios bus geriau. Tolyn 
repr esijos darosi vis sunkes
nės.

AMERIKOS LIETUVIAI 
PIKNIKUOSE NESI

MUŠA.
J. Jurginis, kuris dabar 

vieši Amerikoj, rašo “Lietu
vos Žinioms” apie Ameri
kos lietuvių piknikus. Pažy
mėjęs, kad piknikai čia ruo
šiami ne pakrumiais, bet 
samdytuose parkuose ir 
duoda rengėjams iki $1,000 
pelno, nes juose išgeriama 
labai daug alaus, jis pa
stebi:

“Bet piknikai šiaip ar taip 
yra kultūrinės pramogos. Ten 
pakaušiu vieni kitiems nedau
žo, ten dainuoja chorai, pasi
rodo orkestrai, ten lietuvis su
sitinka su lietuviu. Stalus ap
sėdę laiko daugiausia tėvai, 
motinos, žili dėdės ir dažytais 
plaukais tetos. Maži vaikai bė
gioja parko takeliais, vaišinasi 
saldainiais, raičiojasi ant au
tomobilių.“

Taip, Amerikos lietuviai 
suvažiavę į piknikus kuolais 
galvų sau neskaldo. Kitaip 
yra Lietuvoje. T__ I ___
buna gegužinė, kad nebūtų 
kruvinų muštynių. Tas pa
rodo, kad amerikiečiai lie
tuviai pasidarė jau daug 
kultūringesni, negu jų bro
liai likę katalikiškoj Lietu
voje.

Generolas Frankas ir Italijos užsienio reikalų ministeris 
Čijanas (Ciano), laiko atstatę savo murzinus snukius, kad 
juos nufotografuotų Amerikos laikraščių reporteriai.

KODĖL MAN PATINKA “. KELEIVIS

Įdomus Fakteliai

Laikraštis nors ir labai 
painus, sudėtingas daiktas, 
tačiau jis panašus į papras
tą peilį, su kuriuo galima 
duoną riekti, sviestą tepti, 

Tenai reta gražiausius meno kurinius 
išdrožinėti ir... žmogų už
mušti. Taigi, laikraštis, kaip 
ir peilis tarp daugybės gerų 
darbų gali atlikti ir labai 
nekultūringą, nusikalstamą 
veiksmą.

Vienoj Maksimo Gorkio 
— apysakoj susitinka laisvėn 

; paleisti du draugai, sėdėję 
' kalėjime už vagystę. Pirma
sis antrąjį klausia:

—Na, ką dabar 
, Kaip einasi?

Massachusetts valstijos 
mokslininkai apskaičiavo,1 
kad dėl sausos vasaros šiais j 
metais šioje valstijoje žuvo —Žmones kulturinu,—iš-
apie triljonas {tūkstantis bi- didžiai atsako antrasis.— 
lionų) uodų kiaušinėlių. Dėl Laikraštį redaguoju ir, ži- 
to šįmet esą labai mažai nai, tas gumas reklamuoju. ■ 
uodų. Jie daugiausia veisia
si lietingais sezonais.

veiki ?

KĄ DABAR GALVOJA EILINIS TAUTININKAS
riose artimose organizacijo
se pasireiškė savotiškos nuo
taikos, kaip sakoma. Pro
vincijos inteligentai, retkar
čiais valdininkai, kurie visą 
Lietuvos tautininkinimo dal
bą ir vilko ant savo pečių, 
staiga pasijuto nuslydę nuo 
tų laiptų, kuriais jie lipo į 
kategorijas, į paskolas, žo
džiu į gyvenimą. Dabar jie 
apstulbo.

—Musų sąjungoj, — kal
bėjo man vienas Kupiškio 
tautininkas tuojau po Klai
pėdos praradimo, — reiš
kiasi keturios ar penkios 
siovės. Ir kiekviena iš tų 
srovių turi savo greitąjį gar
vežį. Kuris spėjo prie to gar
vežio prisikabinti, tas jau j 
aukštą kalną įvažiavo, atseit 
—aukštą vietą pasiekė.

—Stipriais palyginimais 
kalbi, aš mažai suprantu.

—Ko čia nesuprasi? Vie
nas .viceministeris veža, 
traukia dešimt vagonų, ki
tas—dvidešimt ir, žiūrėk, 
jau pirmasis vagonas—di
rektorius, antrasis — vice
direktorius, trečias vėl iš ei- 

| lės... Ir visos keturios srovės, 
visi, kaip mes vadinam, gar
vežiai, viens prieš kitą pyk
tauja, “triubija” ir garus 

žvilgiu. Jis stengiasi būti vi- leidžia, kad, taip sakant, 
sapusiškas ir labiausiai kul- lempos aptemtų...
turingas. Todėl jis man pa- —Jūsų, gerbiamasis, rei-
tinka. J. Jurginis. kalas, — sakau. — Jus kal-

---- bat, jus ir atsakot. Bet gi 
Už Gerą Blogu Už- idealai?

• 7 \ —Aš įstojau į tautininkųSimoKa. sąjungą 1928 metų pradžio
je. Nesubrendęs dar buvau, 
tiesa, bet mane uždegė va- 
žinėtojų ir kalbėtojų Šukiai: 
‘Lietuva — lietuviams!” 

Į “Mirsim už Vilnių, o viduje 
—sutaikisim visus luomus!” 
“Nebus musų tėvynėje po- 

i neleisim iš
naudoti nei darbininko, nei 
mažažemio, nei ūkininko!”

Po visiems žinomų Įvykių, | batas. Juk nesakau, kad Be pykčio, ir pagiežos, buvę 
lautitininkų sąjungoj, jau-1 musų eilėse nebuvo dorų ir, savanoriai, ar šiaip jaunfes- 
nalieluviuose ir dar kai ku- sąžiningų žmonių. Jų buvo nieji šauliai, kalba apie ka-

ir liko. Jie ir liks, kaip nepa- marose pakabintus aksel- 
laužiamos valios ir karšti bantus.
romantikai lietuviai. Tačiau |
kas liko iš tų, kurie perbė-'iyti, — sako
go visas politines partijas ir šaulys 'ir buvęs jatmalietu- 

’ ' ■" ’ vis, iš Žemaitijos, — veršiu
nebliovęs — jaučiu nebaub- 
si, sako mano uiama. Būda
vo, neįstosi į tautininkų są-

—O kas buvo galima da- 
’ > man vienas

nebudami musų eilėse šiltai 
apsirūpino, o apsirūpinę— 
ištvirkavo? Kai buvo bied- 
ni studenčiokai, tai Vedė 
kuklias mokytojas ar šiaip jungą—tarnybos nėra, 
valdininkes, bet kai tik užsi-1 —Už nieką aš taip ne
dėjo akselbantus, kai tik ga- pykčiau, — vėl kalbėjo pil
vo paaukštinimą, tuojaus 
ir iširo šeimos židinys. Susi
dėjo gyventi su žydėm, len
kėm, rusėm, vokietėm. Ir 
šlykštu, būdavo, klausyti, 
kaip šitokie šeimos židinio 
“saugotojai” ir skaitlingų 
šeimų “propaguotojai” lan
kydavo provinciją ir ją mo
kydavo dorai gyventi. Tai
ką reiškia tas šūkis: “Lietu- i Tai šitaip, daug maž, gal
va—lietuviams,” “Sudorin- voja eiliniai tautininkai. Ką 
kim savo Tėvynę” ir tt? i galvoja neeiliniai, gal teks

—Vadinas, savijauta ne- , parašyti kita kartą. Tikiuos 
kokia? 'skaitytojai supras, kad tau-

—Seniau jau ji buvo blo- tininkai, valdę tokį ilgą lai- 
ga, o dabar... nežinia ką da- ką, viehi buvę prie valdžios, 
lyti. Žmogus esu gyvas, dar.įdomus visais požiūriais, 

viSUorne-j kiekvienam, kuris seka mu- 
o išėjimo sų krašto laimes ir nelaimes.

pasikark. Kur dabar Kadangi ir jie dabar atsidu- 
Tamsta nesijuok! iė lygioj padėty su kitais, 

klausimas labai re-1 tai žurnalistams nėra malo- 
Politinių partijų— nu jų apkalbinėti, bet para

šyti šiek tiek tiesos, pažiu- 
buvęs “Pa-'rėti į jų veidą tokį, koks jis 

yra, reikia. J. Ripka.

masis šaulys, — kaip už tą 
žemės reformą ir miškus. 
Buvo gerai padaryta ir buvo 
gerai išparceliuota, bet ne— 
pridėjo ii' dar miškus išdali
no. Dėl kartelės ūkininkai 
po tris keturias naktis urė
dijoj ištupi, o dvarininkai 
dar šiandien gautus miškus 
baigia išparduoti.

gal teks

Sena lietuvių patarlė sa
ko, kad už gerą visuomet 
blogu atmoka. Pažangioji u 
Amerikos lietuvių spauda 
vis rėmė ir teberemia Lietu-' 
vos reikalus; ji stojo už iš
laikymą nepriklausomos 
Lietuvos teritorijos; 
tik kilo reikalas ginti Lietu-

, , sunių, niekam kada
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Nusispiovė 1 
žangos” tarnautojas ir nu
ėjo į barą alaus išgerti.

Tą pat dieną sutikau ir 
mokytoją iš Suvalkijos. Šis 
—džiaugiasi.

—Ačiū Dievui, dabar 
bent “Lietuvos Žinių” nebi
jau skaityti ir prenumeruo
tis. Anksčiau, būdavo, kad 
užvers, kad užgriaus, taip 
vadinamosios spaudos, net 
nugara šaltis eina. Storasis 
“Vairas” — tiek, “Jaunoji 
Karta”—tiek, “L. Aidąs”— 
dar tiek... Viešpatie mano! 
—galvodavau: tiek pinigų 
iš vargšo mokytojo ištrauk
ti !... Kad bent butų naudin
ga, kad bent ta spauda butų 
įdomi. Prisipažinsiu — bu
vau tautininkas ir busiu. Bet 
tik ne šitoks, kaip tie rėks- 

i niai ir spekuliantai, kurie 
už musų darbą ir triūsą 
daug malonių įsigijo ir nau
dos turėjo.

Pagaliau mokytojas pa
sakė, ko norėjo.

—Visą laiką ir maži ir di
deli mums maldavo ir mal
davo savo nudėvėtas išmin
tis. Aš pats esu savanoris— 
kūrėjas. Puikiausiai atsime
nu 1919—1921-sius metus. 
Savo širdim pergyvenau bu
vusio ministerio pirmininko 
Sleževičiaus, dr. Griniaus, 
Krupavičiaus, prof. Volde
maro ir dabartinio musų 
prezidento kalbas. Nekartą 
esu buvęs seime, žinoma, 
tuomet, kada jau buvau grį
žęs iš fronto. Svetimais nuo
pelnais negražu girtis. Pil
koji liaudis visuomet atski
ria pelus nuo grudų ir nėra 
avių banda, kaip tie jaunik
liai čia Kaune manė. Lietu
viai ištikrujų turi but vie
ningi, nes pavojus ne tik ne- 
nutolo, o tik didėja. Aš tai 
jaučiu, kaip savanoris.

—Be abejo ir jus padėjo
te “Pažangos” rumus staty
ti, o dabar ant jų piktaujat?

—Ak, “Pažangos” rū
mai! Jei mokėčiau plunks
ną valdyti, tai parašyčiau iš
tisą romaną. Ką gi darysi 
nestatęs? Atsiuntė paragi
nimus, taip vadinamus pa
siūlymus ir turėjom visi pir
kti akcijas, kurias dabar au
kojame ginklų fondui. Dar 
ačiū Dievui, kad buvo vajus 
ginklų fondui. Aukavom 
“Pažangos” akcijas, visi 
kiek turėjom, o jau fondas 
pinigus atsiims.

Dvarininkai tebejieško 
miškų.

Šaulių suvažiavimo metu, 
daug buvo kalbėta ir apie 1 
tautininkus, jaunalietuviits. 1

SACHALINO SALA
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Sovietų Rusijos ir Japonijos 
eina karštas ginčas. Sacha
lino sala randasi Šiaurės 
Pacifiko vandenyne, Ocho- 
cko Juroj, Sibyro pakrašty. 
Jos plotas užima apie 24,560 
keturkampių mylių.

»Ant salos randasi įvairių 
mineralinių turtų, ypatingai 
aliejaus, anglių, geležies, 
aukso, ir nemažai miško. 
Šią salą ciristinė Rusija 
1875 metais užgriebė nuo 
Kinijos ir laikė ją iki 1905 
karo su Japonija. Po to karo 
sala tapo padalinta pusiau, 
Japonija pasiėmė pietinę 
pusę, o Rusijai liko šiauri
nė. Taip tęsėsi iki Rusijos 
revoliucijos 1917 m.

Tuomet Japonija užgrie
bė visą Sachalino salą ir 
eksploatavo ją iki 1925 m. 
Tada Japonija gavo dide
lių koncesijų ir iš šiaurinės 
pusės salos pasitraukė.

Po kiek laiko Sovietų val
džia surado, kad japonams 
pavestose konseeijose šiau
rinėj salos pusėj' pridaryta 
daug suktybių. Sovietų-teis
mas nusprendė, kad japo
nai užmokėtų už tai $150,- 
000 atlyginimo, bet japonai 
atsisako mokėti. Todėl So
vietai grąsina konfiskuoti 
visas japonų koncesijas ir 
užimti visą salą.

Abiems kraštams ši sala 
labai yra reikalinga, ypatin
gai japonams, kuriems rei
kalingi aliejaus ir anglių 
šaltiniai. Visi turtai dau
giausia randasi šiauriniam 
salos gale, kur gyvena apie 
15,000 žmonių. Pietinėje 
pusėje, kurią valdo Japoni
ja, gyvena 336,000 žmonių.

Salos klimatas labai ne
malonus žmonių gyvenimui. 
Žiemos baisiai šaltos ir il
gos. Vasaros laiku siaučia 
nepermatomas ūkas ir daž
nos liūtys. Old Timer.
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{ pagyvenau...
Kupiškietis kalbėjo ener

gingai, daugeliui savo drau
gų girdint.

—Aš tamstai duosiu tokį 
mažą palyginimą. Juk de
šimt Dievo įsakymų poterio 
labai nedaug užima. Toji 
stebuklinga lentelė, kada 
ant jos buvę tie įsakymai 
surašyti taip pat, sako, bu
vusi nedidelė, bet vis tik, tie 
įsakymai dar ir dabar vi
siems aiškus bei supranta
mi. Tačiau kai supuolė ku
nigu, teologų, o ypač klebo- 

' nų armija, juos aiškinti, 
tai... Iki šiol milijonai tomų 
paaiškinimų prirašyta, o pa
prastam piliečiui tik susuk
ta galva, kad jis nebežino: 
kada gali užmušti, svetimo
teriauti, kada mylėti artimą 
kaip pats save. Taip ir su 
tąja ideologija, kuria nuo
širdžiai tikėjome daugelis 
eilinių tautininkų. Kai tie 
karštieji supuolė viską aiš
kinti ir mus mokyti, tai bro- 
lyt mano ! Vienas centrinėj 
Kauno gatvėj muro namus 
pastatė ir vikriai, sumaniai 
suspėjo laiku iš sąjungos iš
eiti, kiti automobiliais ėmė 
bizniauti, treti dvarus pirkti 
ar privatiškose kitataučių 
biznio įmonėse direktoriais 
tapti.

—Jie lietuvio 
kiauja, — sako, bet aš tylė
jau.

Tautiškoji spauda.
Kaune tai]) pat daugelis 

žymių tautininkų ir jauna
lietuvių vaikšto apkartu- 
siom burnom ir tarp savęs 
įvairiai ginčijasi.

—Mus apgavo! — Nese
nai pasakojo man vienas 
buvęs net “Pažangos” tar
nautojas. — Šaukė, šaukė, 
aiškino, aiškino — o, pasi
rodo, buvo tik tuščias bur
bulas. Ar daug rasi tų karš
tųjų tautininkų, kurie butų 
vedę lietuvaites? Yra tik ke-

žangioji spauda visuomet 
šaukė žmones į vienybę, 
šaukė remti Lietuvą. Na, o 
kaip musų spaudai užtai at
simoka Smetonos valdžia?

-Tai tu redaktorius?" ^.net įie.tįlvon Jos neįsilei
džia. Politinių kalimų, ku-

—Taip. O ką tu manai, aš rie kovojo už Lietuvos lais- 
piemuo? | vę, taipgi nepaleidžia iš ka-

• iiii ■ —-Jeigu tu redaktorius, Įėjimų. BetLenkijosirVo-
i-l<ConnectL tu nemeluoji, drauge, tai kietijos fašistų šnipai visi 

'aš kaip vogiau, taip ir vog- paleisti laisvėn.
siu, nes tuomi aš mažiau | m x . .... , .
žmonėms žalos padarysiu, . ,Tan xįai Ųiatosi Keleivy- 
negu tu Je Paklausimų: ar galima

..... . Į “Keleivį” į Lietuvą užrašy-
-.....— _---------------------- k-al laikraštis, kaip ir pei- Daug žmonių norėtų jį

paskui suėda medžių lapus, bs, patekęs pikto žmogaus - tenai pasiusti, bet redakcija 
---------  ‘ ; rankon, tarnauja nekultų- nep-a]i garantuoti, kad žmo-

, Washingtono pranešimu,' 
CCC kempių darbininkai 

Massachusetts ir ______
cut valstijose šią vasarą su
naikinę apie 3,000,000 giri
nių kandžių lizdų. Iš kiek
vieno lizdo paprastai išsipe- ( 
ri šimtai kirmėlių, kurios

gaus amžiaus ilgis priklauso 
reįš-1 nuo maisto. Valgyk tinka

mai, jis sako, o gyvensi am
žinai, ar bent daug ilgiau 

Už- neSu paprastai. Tas buvę į- 
rodyta bandymais su žiur
kėmis, ir tas gali tikti žmo
nėms. Tinkamas maitinima
sis, jis sako, tai palaikymas 
balanso tarp riebalų ir pro
teinų. Prie proteinų priguli 

t---------- ------ux -—i---.-.- Lu.,,., vxttiji\<.i, kaip kiausi-
Tarp kitko, jo įsakymu nių baltymas, suris, pienas, 

daržovės.
sambūriai, ---------- -

streikai arba wcsl Virginijos valstijoj 
metų am- 
darbinin- 

kurio kūnas pradėjo 
;-“.o sumeti-1 virsti Oda. Jo oda pradėjo 
reikalaujamas, ' e.Jtl stoiyn ir dabar jau esan- 

' L 1 L 1-71^ rv 1 • X z-l X«<X '•-WX R 1 X T ZX X

Igu šita liga progresuos to
liau, ir žmogus nenumirs, 
sako daktarai, tai jis visas 
pavirs į odą. Kaip jį gydyt, 
daktarai nežino.

KAUNO APSKRITY 
DRAUSTI STREIKAI IR 

VISOKIE SUĖJIMAI.
“Lietuvos Žinios” 23 bir

želio laidoj praneša, kad 
Kauno apskrities viršinin
kas paskelbė naujų represi- tokie dalykai 
jų. ------ . . .
esą—

“...draudžiama
demonstracijos, ____ f
lokautai ir kitokie viešose vie- pilTSta Vienas^ 
tose neramumai. Kiekvienas audinyčios
asmuo; viešosios tvarkos arba kas, 
valstybės saugumo sumeti- | 
mais policijos ivioaiaujan.a.i, ■ , --- -- -------- ----- -
turi pasišalinti iš bet kurio su-. tokia, kai]) dramblio. Jei- 
sirinkimo, pramogos, eisenos, 
demonstracijos, sambūrio, bei ■ 
kitokio susitelkimo arba vie
šos vietos...

“Nusižengusieji šiam Įsta
tymui, bus baudžiami pinigine 
bauda ligi 2,500 litų arba areš
tu ligi 3 mėnesių, arba abiem 
šiomis

“šis įsakymas veikia Kauno 
mieste ir apskrityje nuo jo pa
skelbimo dienos.“

L Taip pat draudžiama lai-

bausmčmis kartu. ■

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius, 

ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na 
mų Daktaras yra viena iš reikalin 
giausių knygų kiekvienam lietuviui 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.
Kaina .......................................... $2.50

j rankon, 
vingiems tikslams, tada 
menka garbė vadintis to 
laikraščio redaktoriumi. O 
tokių laikraščių visur yra.

spaudoj. Įvairus laikraščiai, pundą jų egzempliorių. Ir
1. _ _•.. r.. __________ =_ -iii nmoi'l nirl’71 «i qi»

negali garantuoti, kad žmo
nės jį tenai reguliariai gaus.

laiKrascio reaaKionumi. u Šiomis dienomis ir.“Nau- 
tokių laikraščių visur yra.; jienos” praneša, kad Sme- 
Yra ju ir Amerikos lietuviu tonos cenzūra sugrąžino 

u Jr-" -
kaip ir atskiri žmones, žino- jų neįsileidžia. O ar mažai 
ma, gali ir net privalo turėt '”’ 
savo pažiūras, įsitikinimus, 
idealogiją. Bet tas savaime 
dar nedaro laikraščio nei 
geru, nei blogu. Bet kai 
laikraštis ima verstis melu, 
sąmoningu jam nepatin
kančių žmonių juodinimu ir 
net įskundinėjimu, tada jis 
nebevertas nei laikraščio 
vardo.

I Su “Keleiviu” aš susipa
žinau Lietuvoje prieš de
šimtį su viršum metų, kada 
jis dar galėdavo iš Ameri
kos pasiekti musų kaimą. 
Nors musų kaiman ateidavo 
tik vienas numeris, bet Mai
klo pasikalbėjimą su tėvu 
žinodavo visas kaimas, jis 
pereidavo iš lupų į lupas. 
Dabar, turėdamas laimės 
pamatyti Ameriką, aš vėl 
skaitau “Keleivį” ir lyginu 
jį su kitais lietuviškais są- 
vaitraščiais. Visų puma, 
“Keleivis” turi ką rašyti ir 
žinių nekuria iš nieko. Jis 
turi savo nusistatymą, pa
grįstą socialistine ideologi
ja, ir stengiasi būti tai ide
ologijai ištikimas. Jis tole
rantiškas kitų pažiūrų at

“Naujienos” agituoja už ap
sigynimo fondą? Aukų rin
kėjai varo agitaciją per 
“Naujienas”; konsulas de
da aukų skelbimus “Naujie
nose,” o Smetona bijo net 
pažiūrėti, kaip jam renka
mos aukos skelbiamos. Tai
gi, ar verta rinkti ir siųsti jo 
valdžiai aukas? Ar verta 
pirkti jam ginklus, kuriuos 
jis galėtų panaudoti prieš 
mus pačius?

Apsigynimo fondai ii- vi
sokios kitos pinigų rinklia
vos butų remtinos tik tada, 
jeigu Lietuvos valdžia butų 
pilnai demokratinė ir duo
tų lygybę visiems savo pi-1 
liečiams vienodai. Bet kol 
nebus laisvės ir sriovių ly-Į 
gybės, tol apsigynimo fon
dai bus kenksmingi mums 
patiems. Jonas Jarus.

vardu pre-

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
šioje knygoj telpa daugybė naujų, 

labai gražių ir juokingų monoligų ir 
deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston.......................... 25c.
■391 BU!8H ■ĮntujABUtvp jį stuof

ANGLIJOJE SPROGO 
AMERIKOJ PASTATY

TAS BOMBANEŠIS.
Pereitą savaitę netoli nuo 

Liverpoolio, Anglijoj, oran 
pakilęs sprogo Amerikoj 
pastatytas karo lėktuvas 
bomboms mėtyt. Jis nukrito 
liepsnodamas ir kaitų su juo 
žuvo 3 amerikiečiai mecha
nikai. Anglija yra užsisa
kiusi iš Amerikos 250 šito
kių bombanešių.

apleisit

• £J svkiu k 
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U•'* szujają pa 
l'iaaikun. I 
W^;au viską 
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Hi

j. ir pagiežos, bn( 
i, ar’šiaip jam 
iai, kalba apie į 
oakabintus alį 

s buvo galima k 
i ko man viena 
ouvęs jaunalietj 
haitijos, — veršį
— jaučiu nebaub- 
ano mama. Buda- 
i j tautininkų są- 
nybos nėra.
?ką aš taip ne
- vėl kalbėjo pir- 
rs, — kaip už ta 
omų ir miškus, 
padaryta ir buvo 
eliuota, bet ne
ar miškus išlali- 
utelės ūkininkai 
irias naktis urė-

o dvarininkai 
i gautus miškus 
duoti.
daug maž, gal- 
tautininkai Ką 
iniai, gal teki 
kartą. Tikiuos 

įpras, kad tau- 
ę tokį ilgą lai 
į prie valdžios, 
is požiūriais, 
nuris seka mu- 
es ii- nelaimei 
dabar atsidu- 

ėty su kitais, 
is nėra malo- 
lėti, bet para- 
tiesos, pažiu- 
tokį, koks jis

J. Ripka.
“L. Ž.”

No. 31. Rugpiučio 2 d., 1939 m.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON Trečius Puslapis

W SALA
s dabar tarp 
h- Japonijos 
nčas. Sacha- 
asi Šiaurės 
lyne, Ocho- 
•o pakrašty, 
apie 24,560 
ių.
laši (vairių 
i, ypatingai 
,, geležies, 
.žai miško, 
inė Rusija 
griebė nuo 
ją iki 1905

i. Po to karo 
inta pusiau, 
inė pietinę 
liko šiauri- 
iki Rusijos 

7 m.
nija užgrie- 
lino salą ir 
iki 1925 m.

gavb dide- 
: iš šiaurinės 
itraukė.
Sovietų val

id japonams 
ecijose šiau
šėj pridaryta 
Sovietų-teis- 
, kad japo- 
už tai $150,- 
, bet japonai 
i. Todėl So- 

konfiskuoti 
koncesijas ir 

ištams ši sala 
dingą, .vpatin- 

kuriems rei- 
lus ir anglių 
i turtai dan
tį šiaurinio 
r gyvena apie 
ių. Pietinėje 
valdo Japonė 
6,000 žmonių 
tas labai ne 
du gyvenimui 
i šaltos ir i) 

laiku siaučia
• ūkas ir dai-

Old Timer-

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir AP1EL1NKES ŽINIOS! Masinių Sutuoktuvių Ceremonijoj Kanadoj

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

: SPROGO 
PASTATY-

1BANEŠ1S.
ritę netoli nuo 
Anglijoj, o® 
go Amerikoj 
taro lėktuvai 
>yt. Jis nukriii1 
ir kaitų su j» 
dėčiai metė
ja yra uta* 
ikos 250 
ių.

Apšmeižė lietuvius.
“Cleveland Press,” vietos 

dienraštis, turi tokį skyrių, 
kuiiame telpa trumpi apra
šymai iš ateivių gyvenimo. Į 
šį skyrių gali parašyt bile 
kas apie savo tautos reika
lus.

Taigi ir musų. Calis pasi
naudojo taja proga. Jis nu
piešė, kokie lietuviai yra 
tamsus; esą, netik savo kal
bos rašybos nemoka, bet ir 
gerai lietuviškai kalbėti ne
moka. Tik per jo pasidarba
vimą susitvėrusi lietuvių 
kalbos mokyklėlė, per ku
rią lietuviai pasieksią moks
lo. Čalis pats pasigyrė, o lie
tuvius apšmeižė. Gaila, kad 
Čalis nemato, kiek pas mus 
_Clevelande yra žmonių, ku
rie gerai moka lietuviu kal
bą ir lietuvių rašybą. Cleve- 
lande jau buvo lietuviškų 
mokyklėlių dar pirma Čalio, 
ir buvo dar geriau mokan
čių lietuvių rašybą, negu 
pats kritikas.

Darželio piknikas davė gra
žaus pelno.

Lietuvių Kult. Darželio 
Sąjungos piknikas davė virš 
dviejų šimtų dolerių gryno 
pelno. Smetonos kavalie
rius čia manė, kad jeigu jis 
savo gazietoj pikniko ne
garsins, 
nebus. Bet išėjo kaip tik 
antraip.
da, tada mažai kas išeina; o 
kada jis pasitraukia, tada 
buna daug daugiau naudos.

tai nei pasekmių

Kada jis priside-

ADF vadai atlaikė Cleve
lande konferenciją, kur da
lyvavo nemažas skaičius de
legatų. Konferencijoj buvo 
pasakyta nemaža karštų ir 
gražių prižadų. Nutarta sto
ti • į darbą ir organizuoti 
krautuvių tarnautojus, nes 
dabar šitie darbininkai la
bai išnaudojami. Visi dirba 
ilgas valandas, o gauna la
bai menką atlyginimą. Ta
čiau prižadams negalima 
tikėti tol, kol darbo vaisiai 
nepasirodys. Da yra daug 
tokių kompanijų, kurių uni
jų viršininkai visai nemato. 
O dėlko jie “nemato,” tai 
jau nesunku suprasti. Visi

, Areštavo nedoras motinas.
Policija areštavo Cleve-I 

landė dvi jaunas motinas, 
kurios buvo uždariusios 
penkius savo mažus vaiku-1 
čius ir nuėjusios į karčemą' 
per naktį šoko su girtais i 
bernužėliais. Viena turėjo] 
tris vaikučius, o antra du. 
Suvarė visus juos į vieną 
kambarį, užrakino duris ir į 
per naktį ulevojo, kol kai
mynai nepašaukė policiją! 
išgirdę vaikučių verksmą.' 
Teisėjas pareiškė, kad to-į 
kioms motinoms reikėtų: 
duoti po dvidešimtį bizūnų 
per nuogą nugarą, tai gal 
tada atsimintų esančios mo
tinos.

■ Patarlė sako: kaip pasi
klosi, taip išmiegosi. Kaip 
tėvai užlaiko ir augina vai
kus, taip išaugę vaikai el
giasi su tėvais. Reikia atsi
minti, kad ir mes daug ką' 
atsimename iš jaunystės 
dienų; taip pat atsimins ir 
musų vaikai, kada jau bus 
pasiekę musų amžiaus.

Darbai sumažėjo.
Darbai įvairiose 

vėse vėl jau 
tūkstančiais paleidžia nuo 
WPA darbų. “ ’ ’ ' '
susidaro didelė 
minia. O “Dirvos” Čalis sa
vo gazietoj džiaugiasi, kad 
darbai Clevelande “pakilo.” 
Tas žmogus žiuri vis atbu
lomis akimis. Jam visi daly
kai kitaip atrodo, negu ki
tiems.

dirbtu- 
susilpnėjo, ir

Tokiu budu
bedarbių

Gabi dainininkė.
Jauna lietuvaitė solistė 

vis daugiau ir daugiau pasi
rodo publikoj, ne vien lietu
vių tarpe, bet ir tarp svetim
taučių. šita solistė, tai p-lė 
Stella Malonis. Ji turi puikų 
ir jau gerokai išlavintą bal
są. Kur ji pasirodo, ten bu
na gražiai publikos sutikta.

O®
Kriaučių susirinkimas. [paskolą, tai paskui kraipo- 
Liepos 26 buvo lietuvių si, šaiposi, staiposi, kad tik 

kriaučių 54 skyriaus pusine- apsilėnkti, kad nereiktų jų 
tinis susirinkimas. Susirin- lokalui grąžinti.
•kimas buvo Vidutinis, nes 
Brooklyne siaučia * dideli 
kaiščiai, tai žmonės vengia 
sales lankyti.

Šiame susirinkime buvo 
skaitomi F. Vaitukaičio ir 
F. Kalpoko atsišaukimai, 
kuriais prašoma iš lokalo 
paskolos. F. Vaitukaitis lei
džia sūnų į gydytojus, o 
dukterį į mokytojas. Simui 
reikia tik dviejų metų mok
slą baigti. Bet žmogus pri-

Tokios kalbos, tai nege
ros kalbos! Galima žmogui 
neduoti, bet nereikia iš 
žmogaus tyčioties...

Kada F. Vaitukaičio pa
skolos klausimas atpuolė, 
tai jau F. Kalpoko atsišau
kimo pirmininkas nei nepri
ėmė, nors F. Kalpoko reika
las kitokios lūšies. Jis pats 
sirgo, jo motelis nuo sausi,) 
mėnesio dar ir dabar ligo
ninėje tebeguli. Žmogus tie- 

truko finansų ir atsikreipė j siog ištiktas nelaimės ir čia 
lokalą prašydamas nors 
penkių šimtų dolerių pasko
los. Paskolą garantavo nuo
savu namu, kurį turi 6 šei
mų, ir savo darbu. Bet do 
gana ilgų diskusijų kliau
čiai nutarė nei vienam uni

jos nariui paskolų daugiau 
neduoti, nes lokalas yra jau 

i išskolinęs virš penkių tuks- 
itančių doleriu ir skolininkai 
neatsiteisia. Kiti gyvena ga
na pasiturinčiai ir jau galė
tų atsiteisti, bet ne! Jie juo
kus iš lokalo krečia. Girdi, 
“lokalas davė, tai mes ėmė
me, o dabar atliekamų netu- 

' rime ir negalime 
I grąžinti.” 
stovint, i ■

leikalas jau skirtingas. Pir
mininkas V. Zavcckas išaiš
kino, kad lokalo pildomoji 
taryba nutarusi F. Kalpo
kui ne paskolą teikti, bet 
pašalpą iš Amalgameitų B - 
darbių Apdiaudos Fondo 
po $10 kas savaitę, kol gaus 
dalbą. Susirinkimas pildo
mosios tarybos nuosprendį 
užgyrė. Kalpokas, apsirami
no, nes suprato, kad juo iu- 
pinamasi.

Kriaučiai kol kas neįsiju- 
dina į darbymetį. Delegatas 
V. Miehelsonas pranešė, 
kad už sąvaitės-kitos pradė- 

paskolas siančios jau geriau dirbtu- 
Šitaip dalykams vės dirbti. Pikniko komisija 

suprantama, dau
giau skolinti negalima, nes 

< žmonės nesupranta, kad 
'jiems gera padaryta, kad 
jiems pagelbėta ir reikėtų 
atsilyginti su lokalu. Kuo
met skolininkų yra tiek 
daug ir jie negrąžina pa
skolų, tad kad ir geriausiam 
žmogui, kad ir labai kil
niam tikslui, lokalo nariai 
nutarė pinigu neduoti. At
metė ir F. Vaitukaičio pa
skolos prašymą.

Tiesa, kaip ėjo diskusi
jos apie paskolos suteikimą 
ar nesuteikimą, tūli labai 
nerimtai kalbėjo. Iš jų kal- 

~ ... bu galima buvo suprasti,
dienomis dingų šeimynų, kaip Scran- kad jie ]abai patenkinti, jog, o-------------------------- , .

pora lietu-1 tono Sakalauskai. i p. Vaitukaičio vaikams teks i Aš labai mėgstu skaityt,
..u.., ouvceva vicn.ua, Sa^an v.vj nUilc, judus,! Scrantone yra apie 10,000 pertraukti mokslus. Tai ne- . - -
ir telefonai, žodžiu sakant, I niekam jokios skriaudos ne- lietuvių šeimynų, bet ar apgalvotos kalbos ir tokie! kjtą. Myliu ir visą 
padarytas labai didelis pro-]padarė, tačiau per keliatą daug jų vaikų baigia imi- ...............” v..,
gresas ir apie tai butų gali-[metų buvo skaudžiai ligų versitetus?
ma prirašyt daug lapu. Var-i kankinami. i Kiek man žinoma, tai ga-

—I . I Įima dar paminėti Joną
\ienaS]jų buvo ,Pranas, Viezevičių, katras mainose 
......... .............. ......... dirbdamas taip pat turi 3 

vaikus baigusius universite
tą. Vyriausis sūnūs Petras 
jau yra gražiai pasižymėjęs'

Kadangi bažnytiniai šliubai laimės šeimynoms neduoda ir susituoicę žmonės, dažnai yra 
priversti j ieškoti teismuose persiskirimų, tai Kanados Romos katalikų kunigai sugalvojo 
masinių sutuoktuvių jomarką, kad įrodžius, jog šliubų biznis da nėra išėjęs iš mados. 

•Ir štai, Montreal© mieste jie surado 105 poras tamsuolių, kurios sutiko visos kartu paim
ti masinį šliubą. Kunigai paėmė beizbolo parką ir tenai urmu palaimino 105 poras “į mo
terystės stoną.” Tamsių fanatikų tiek prisirinko šitų ceremonijų žiūrėti, kad apie 300 jų. 
buvo sumindžiota ir reikėjo gabenti į ligonbučius.

Clevelandas išaugo per 
143 metus.

Liepos 22 dieną Cleve- 
lando miestas minėjo savo 
143 metų įsikūrimo sukaktį. I 
Tai reiškia, miestas jau per
gyveno 143 metus. Tokio 
amžiaus gal nei vienas iš 
musų negalėsim išgyventi. 
Nors tai ilgokas laikas, ta
čiau atsižvelgus į atliktus 
darbus, tai ištiesų yra visai 
tiumpas laikotarpis. Per tą 
laikotarpį išsaugo dideli bil- 

] dingai ir nutiestos gatvės, i

Sakalauskas mėgdavo sektiSCRANTON, PA.
Rūpestingu tėvų vaikai bai- JJolitikį į1’ .sk^r

pianešė, kad kriaučių pikni
kas puikiai pavyko ir loka- 
lui liks tiys šimtai dolerių 
gryno pelno. \

Vytautas Katilius.

Kun. Steigmanas su nu- , 
plauta koja nesitaiso.
Kaiį) pirmiau buvau ra

šęs, kun. Steigmanui nuplo
vė koją ligoninėj. Tada iš
rodė, kad jis eina sveikyn.
kad vėrPradėjo“eitrblog^! ?etų mieS'
— - - u. . u . . _ tas padarys tiek progreso,

kiek padarė per pereitą 
šimtą. Jonas Jarus.

gia universitetus.
Sunku ir pamąstyti kaip 

tai tas Dievas yra negailes-
1 tingas teisingiems žmonėms. 
Žiūrėk, žmogus gyvena visą 
savo amžių niekam blogo 
nepadarydamas, , bet am
žiaus pabaigoje jį'užpuola 
ligos ir kankina per kelis 
metus. Už ką? Niekas ne
žino.

....... _______ _ i Paskutinėmis 
kurios siekia desėtkus my-j Scrantone mirė 
lių; suvesta elektra, gazasivių pionierių, kurie, rodos,l

, ti laikraščius. “Keleivį” jis 
; skaitė per 34 metus.

Bet 18 birželio dieną Juo
zas Sakalauskas mirė. Pa
laidotas buvo 21 birželio, iš 
lietuvių tautiškos bažnyčios. 
Kun. M Valadka pasakė 
velioniui labai gražų ir 
graudingą pamokslą. Lai
dotuvės buvo labai didelės, 

, ėjo apie 60 automobilių.
i Nedaug yra tokių pavyz-

Kas Mums Rašoma
Ilgu “Keleivio” laukti.

Iš Grand Rapids, Mich.— 
Siunčiu Maikio tėvui $2, 
kad pripildytų savo džiogą, 
nes Chicagoj sandariečiai 
jo šnapsą išgėrė, net korką 
prarydami, o be šnapso se
niui sunku prieš Maikį atsi
laikyti. Taigi tegul senis iš
sitraukia porą burnų, tai gal 
geriau galės “kritikuotis.”

lUUU, IYCUI Clllcl dVClAVH. , • • i- . -i -T* 1 1

Bet dabar jo draugai kalba, /.ma Jketis, kad per;
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mato, kaip unijų vadai va- Taigi nežinia, kiek operaci- 
žinėja naujais ir gražiąis'ja pagelbėjo.
automobiliais... ---------

ja pagelbėjo.

A. Gedgaudą ištiko ne
laimė.

SLA 136 kuopos sekreto
rių p. A. Gedgaudą ištiko ' 
nelaimė prie darbo. Jam ta
po sužeista koja aukščiau 
kelio. Daktaras pripažįsta, 
kad žaizda pavojinga. Ged
gaudas dabar serga. Linkiu

' kaip jiedu kritikuoja viens 
apgalvotos kalbos ir tokie kitą. Myliu ir visą Kelei- 
kalbėtojai jokios politinės ] vi- ”_ kai vieną numerį per- 
karijeros nepasidarė ir ne- skaitau, tai net sąyaite pra- 
pasidarys, ilgsta, iki susilaukiu kito..

Bet buvo ir gana rimtų Butų gerai, kad Maikis su 
minčių. Buvo žmonių, kurie tėvu eitų du kartu per są- 
labai užjautė tėvų pastan- vaitę. J. Lapinskas,
gas ir jaunuolių pasiryži- 
mus, bet aiškino, kad loka- -. . , -

-r ....... .....ir taip jau perdaug pini- i g“
chemijos suty, yia paiasęs išmėtė. Būdavo, kas tik 
net keliatą knygų ta tema ir paprašo, tai ir “te!” O ar at- 
padaręs keliatą išradimų, l gįteis, ar ne, tai kitas klausi- 
nors da jaunas vyras, vos-30 mas, y. Bielskus irgi pridu- 
metų amžiaus. Antras su- tos paskoios nieko
nūs yia baigęs Pennsylvani- nepagelbėjo; jos tik atšal- 
jos State College ir Harvar- j dg žmones nuo unijos. Gavo

Kunigauskas, nevedęs vy
ras, kilęs iš Vilniaus krašto; 
Amerikoje išgyveno apie 
50 metų ir mirdamas turėjo 
76 metus su viršum. Buvo 
geras žmogus ir paliko virš 
$20,000 pinigų ir $8,000 
vertės namą. Tačiau gyveno 
taiji vargingai, lyg kad ne
turėtų nei cento prie savęs. 
Pinigus paliko labdarin
goms įstaigoms, nes giminių 
nekentė, kad jie netaupus. .

Kitas miręs musų pionie
rius buvo Juozas Sakalaus
kas. Kiek jis turėjo am
žiaus, neteko sužinoti, bet 
turėjo jau apie 70 metų ir 
Amerikoj išgyveno apie 50 
metų. Buvo vedęs. Lietuvo
je buvo kilęs iš Suvalkijos. 
Jis turėjo nemažą šeimyną 
ir buvo pavyzdingas tėvas. 
Jis sunkiai dirbo kasyklose, 
ir kiek uždirbo, viską išlei
do ant vaikų mokslo ir kitų 
šeimynos reikalų. Kam teko 
leisti vaikus į aukštesnį 
mokslą, tas žino, kiek tai 
kainuoja. O Sakalauskų šei
mynoj yra trys sūnus baigę 
universitetą. Ketvirtas sū
nūs ir viena duktė yra baigę 
vidurinę mokyklą (high 
school). Jų motina, kuri bu
vo labai pavyzdinga šeimi
ninkė, yra jau mirusi. Nors 
nei ji, nei jos vyras, Juozas 
Sakalauskas, nebuvo aukš
tesnio mokslo baigę, tačiau 
stengėsi savo vaikus išmok-' 
slinti, nes žinojo, kaip sun
ku duoną užsidirbti kasant 
kasyklose anglis. Ir jiedu 
netik išleido - į aukštesnius 
mokslus savo vaikus, bet ir, 
nuosavą namą įsigijo. Senis

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl Kad yra gru-

Miesto darbininkai turi bal
suoti už majorą.

Miesto taryba priėmė re
zoliuciją, kurioj draudžia
ma miesto darbininkams 
dalyvauti politikoj, o la
biausiai kada rinkimai atei
na. Tačiau po tos rezoliuci
jos majoras Burton nepasi
rašė. Mat, jis žino, kad mie
sto darbininkai yra svarbus 
jo politiškas įrankis rinki
mų metu. Norėdami išsilai
kyti vietoje, jie turės bal
suot už jį. Todėl jis ir neno
ri jiems balsą atimti. Jis bi
josi prarasti daug balsų. Ir 
tuo pačiu sykiu jis sako, kad 
jis politikos nemaišo su 
miesto darbais. Jis rauraojo 
ir prieš Rooseveltą, kad tas 
naudojasi WPA darbininkų 
balsais.

Kun. Karužiškis apleisiąs 
' ' parapiją.

Jau kelintu sykiu kįla 
kalbos, kad kun. A. Karu
žiškis apleis naująją para
piją. Nelabai senai kun. Ka
ružiškis buvo jau viską su
sitaisęs išvažiuoti, bet vėl o--— ;— -------.------------
viskas pasikeitė ir jis pasili-į Jam greitai pasveikti, 
ko. Dabar ir vėl daugumas '■ \ .
kalba, kad kun. Karužiškis Mirė kebatas lietuvių, 
apleisiąs Clevelandą. Jo Mirė Juozas šeštokas, su- 
vietą užimsiąs kun. Andziu- laukęs tiktai 49 metų am- 
laitis, kuris laikinai buna žiaus. Velionis buvo vietos 
Akrono svetimtaučių baž- lietuviams gerai žinomas 
nyčioj. Kur kun. Karužiškis veikėjas. Savo jaunesnėse 
važiuos, dar niekam nėra dienose plačiai dalyvavo 
žinoma. • i , veikime, padėdavo sureng

ti vaidinimus, koncertus, 
kuriuose ir pats dalyvauda
vo. Dėlto daugelis jo ap
gailestauja. Velionis paliko 
moterį, podukrą ir brolį An
taną. Šeimynai reiškiu gi- ' 
lios užuojautos. DauS hetuvių neteko darbo.

i --------- i Daugelis lietuvių nusi-
t I Mirė Vincas Radzevičius skundžia, kad juos atleido 

‘•J nuo 1782 E. 47th st., sušilau- nuo WPA darbų. Kada pa
kęs 600 metų amžiaus. Pali- leidžia, tai nepasako, ar tai 
ko nubudime moterį, dūk-- tik laikinai, ar ant visados, 
terį ir vieną sūnų. , Tik pasako, kad eikite na-

--------- Imo ir laukite. Bet ar dauge- 
Mirė Benigna Bielskienė i Jis gali laukti? Yra daug to- 

nuo 6012 Whiteave., sulau-jkių, kad negali nei vienos 
kusi 68 metų amžiaus. Pali-' sąvaitės laukti, nes namuo- 
ko vyrą, tris sūnūs ir tris se nėra nei kąsnio duonos, 
dukteris.-------------------------- ! ---------

A. Dubauskas taipgi serga.
A. Dubauskas randasi li

goninėj ir yra nesmagioj 
padėtyje. Gydytojai sako, 
kad jo galvoje ant smegenų 
kaž kas auga. Liga esanti 
labai pavojinga.

Dubauskui apsirgus, at
važiavo jį aplankyti ir jo 
brolis iš Kanados. Jis čia 
praleido ilgoką laiką, norė
damas žinoti į kurią pusę 
ligonis virs. A. Dubauskas' 
vietos lietuvių tarpe buvo 1 
veiklus žmogus.

D-ras Kamešis išvažiavo.
Dr. J. J. Kamėšis su šei

myna išvažiavo porai savai
čių atostogų, j Michigano 
valstiją. Linkiu jiems links
mai laiką praleisti.

Liet. Kultūrinio Darželio 
Kudirkos pikniko rengimo komisija 

Draugijos piknikas Mačiu- dėkuoja visiems, kurie pri- 
tos darže taipgi gerai pa-jsidėjo aukomis prie pikniko 
"y’’pasisekimo. Jonas Jarus.

D-ro Vinco

vyko.

cago, Iii J9<>9, pus). 432. Drūtai 
nudaryta .......................................£2 50

do universitetą. Vyriausia] 
duktė yra baigusi muzikos 
konservatoriją.

Beje, Juozo Kavaliausko 
du sūnus taipgi yra baigę 
universitetus, vienas yra 
elektros inžinierium, antras 
medicinos daktaru; o dvi 
dukterys yra baigusios high 
school. Juozas Kavaliaus
kas išmokslino savo vaikus 
taip pat mainose anglis kas
damas.

Na, o kur daugiau musų: 
lietuvių?

Daugiau pasižymėjusių 
nesimato. Bet jeigu pažiūrė
tume į policijos rekordus, 
tai ne vieną lietuvį jaunuolį 
rastume kalėjime. O kas čia 
kaltas — vaikai, ar tėvai? | 
Man rodos, kad kalti dau-' 
giausia tėvai, nes jie gyvena 
užpylę savo akis raugalu, o 
jų vaikai palikti Dievo va
liai. F. J. Živatas.

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

Wijh. Meyer Iš vokiečių kalbas ver
tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka
da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
ti, tegul skaito ta knygelę. Chica
go, 1906, pusi. 125 Apdaryta . . $1 50

KADA BUSITE NEW YORKE

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

ATLANKYKITE NEW YORKO 
PASAULINĘ PARODĄ.

TAIPGI ATLANKYKITE

Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubą 

RESTORANAS, ŠOKIAI
Kliubc gausite tikros Lietuviškos 

DEGTINĖS
VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Norėdami gauti visokias informacijas 
apie pasaulinę parodą, susieiti savo gi
mines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 UNION AVĖ., 
JURGIS KARPUS 
Kliubo Gaspadorius

BROOKLYN, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

vicn.ua
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

PATRIOTIŠKAS FAŠIZMAS APSUKO GALVAS MUSŲ VADAMS!
♦ _________________■

' —Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas vakaras, tėve! 
Kas naujo?

—Naujo šiame pasauly 
yra daug, vaike, ir reikia da 
daugiau. Ot, napšiklat, man 
reikia naujos šoblės ir gero 
pištalieto. Dėl to aš mislinu 
ne juokais atidaryt savo loc- 
ną ginklų fondą.

—Bet kam tau ginklai, 
tėve?

—Ogi gal reikės kokiam 
šliuptarniui galvą nukirsti.

—Ar kirstum gi?
—O kodėl ne!
—Juk tu katalikas, tėve?
—Na, tai kas?
—Taigi, turbut sukalbi ir 

poterius kaip kada.
—Šiur, Maike, kad sukal

bu ! O kaip tu mislini, be po
terių gyvensiu?

—Taigi turėtum žinoti, 
tėve, kad Dievas pasakė: 
“Neužmušk!”

—Šiur, kad pasakė.
—Tai kaip tu kirstum 

“šliuptarniui” galvą, tėve, 
jeigu pats Dievas uždraudė 
užmušti?

—Ant šito punkto, Mai
ke, tai niekas negali but 
šiur. Rodos, pasakyta da- 
vadlyvai, kad užmušt neva
lia. Ale kaip kunigai dabar 
prirašė visokių šventų kny
gų, tai ir Dievo žodi gali vi
saip išk’umočyt. Ve, musų 
parakvijoj nesenai buvo mi- 
sijonierius, tai kaip jis išvo
kavo. tai bedievi galima už
mušti. ha jis neturi dūšios.

—O kas jam dūšią at
ėmė?

—Šito,'Maike, tai jis ne*- 
išvirozijo.

—Ar iš to tau da ne aišku, 
tėve, kad tas misijonierius 
skelbė velnio misiją?

—Kaip tai velnio?
—Jis kurstė jus laužyt 

Dievo įstatymą.
— Bet ir šv.ntas tėvas sa

ko, kad bedievį galima už- 
kapucyt. Juk tu žinai, Mai
ke, kad Španijoj nesenai 
ėjo vaina tarp bedievių ir 
katalikų. Šventas, tėvas ne
tik nesudraudė katalikų, ale 
da ir bagaslovijo juos, kad 
drąsiau faituotusi.

—Klysti, tėve, Ispanijoj 
katalikai su bedieviais ne
kariavo.

—Na, tai kas tenai kuni
gus piovė?

Ir kunigų niekas tenai 
nepiovė.

—Gal sakysi, kad ir vai
nos tenai nebuvo?

—Karas buvo, tėve. Bet 
jis ėjo ne dėl tikėjimo, o dėl 
to, kad žmonės išsirinko sa
vo valdžią ir nutarė išdalyti 
skurdžiams vyskupų ir kitų 
didžiūnų dvarus. Taigi dy
kaduoniai susitarė ir užpuo

Amerikos Lietuviai, Pagalvokit 
Ką Jus Darote!

Šitą straipsnį maniau rašyt 
daug pirmiau, kol dar nebuvo 
tiek plačiai išsiplėtęs tasai be- 
gailėstingas mulkinimas ir iš
naudojimas beturčių Amerikos 
lietuvių darbininkų, viešpatau
jančios klasės naudai Lietuvo
je. Laukiau ir maniau, kad gal 
kas nors kitas, “aukštesnis” as
muo, ką nors parašys, išstos 
prieš tuos, kurie dabar užtiesė 
tinktą ir žvejoja prakaitu su
mirkytus darbininkų dolerius 
neva Klaipėdos pabėgėliams, 
neva “motinos Lietuvos reika
lams.”

Bet tie “dideli vyrai” netik 
nieko neparašė ir nenušvietė 
tikrojo dalykų stovio, o dar su
sidėjo vienon kompanijon su fa
šistiniais konsulais, renka dole
rius ir atiduoda Smetonos val
džiai ; be to, talpina savo laik
raščiuose fašistinių konsulų at
skaitas, tuomi akstindami Ame
rikos lietuvius, kad jie kuodau- 
giausia aukotų fašizmo naudai.

Daug bus tokių, kurie šituo 
mano straipsniu nepasitenkins, 
ir gal siųs paniekas mano adre
su, bet aš nepaisau. Aš nieka
dos nebijau pareikšti savo nuo
monę.

Kas Pasidarė?
Stačiai sakau: lietuviškas pa

triotizmas ir fašistiniai konsu
lai apsuko galvas musų vadams 
ir ištisoms organizacijoms. Ei
na platus bendradarbiavimas su 
fašistais, tik ne plačiosios liau
dies naudai. Ką tuomi norima 
atsiekt — nesuprantu. Eina au
kų rinkimo vajus "Lietuvos rei
kalams.” Aukos yra perduoda
mos tiesiog Smetonos konsu
lams, o pastarieji skelbia at
skaitas net “kovotojų prieš fa
šizmą” spaudoje.

Dar nebuvo atsitikimo, kad 
kokis nors fašistas, ar fašistuo- 
jantis elementas paremtų dar
bininkų judėjimą, darbininkiš
kus pabėgėlius nuo valdžios 
persekiojimo, politinius kali
nius fašistų kalėjimuose, ir tt., 
o Amerikos progresyviai lietu
viai dabar yra užkinkyti remt 
Lietuvos fašistus! Finansinė 
parama, aukos, sykiu yra ir 
moralė Lietuvos diktatūrai pa
rama. Nejaugi lietuviškas fa
šizmas pasidarė geras, kaip pa
sidarė gera demokratija?

Kas Aukoja.
Pasižiūrėkim į smetoninių 

konsulų atskaitas laikraščiuose, 
kas aukoja ir kokiems reika
lams. Aukos yra renkamos Klai
pėdos pabėgėliams, Ginklų Fon
dui, Aero Kliubui, ir kitokioms 
fašistų įstaigoms. O kas gi au
koja į tuos fašistų fondus? Ma
note, kad tik sandariečiai, ir 
tie, kurie atvirai dirba fašis
tams? Klystumėt taip manyda
mi. Paėmus tik vieną laikraštį 
(tasai laikraštis priklauso prie 
Am. Lietuvių Kongreso, kurio 
tikslas buvo: kovot prieš fašiz
mą ir už demokratijos atsteigi- 
mą Lietuvoje), kuriame yra 
Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke aukų pakvitavimas 
Nr. 9, ir taipgi Lietuvos Konsu
lato Chicagoje aukų atskaita, 
pasirodo štai kas: sandariečiai 
aukoja mažiausia, bet stambios 
aukos yra gaunamos iš vadina
mų progresyvių žmonių, kurie 
sakosi esą fašistų priešai ir norį 
kad Lietuvoje butų atsteigta 
demokratija. Stambios aukos 
plaukia į smetoninių konsulatų 
kanceliarijas iš SLA kuopų, iš 
LDS kuopų, įvairių progresy
vių organizacijų (sprendžiant 
pagal jų vardus) ir pavienių as
menų. Aukų sąraše figūruoja 
Chicagos Kanklių Choras, kurį 
valdo vilniečiai, ir kurie gerbia
mą Kvederą ir kitus vadina 
“fašistais;” kiek girdėjau, jie 
neleido net Detroito aidiečiams 
parsikviesti Kvederą, nes jis 
esąs “fašistas.” O patys, kaip 
matote, remia fašistus.

Taipgi figūruoja vardas man 
gerai žinomo detroitiečio P. Ku-

lė žmonių valdžią. Užpuolė 
ją norėdami apginti savo 
dvarus ir išnaujo pavergti 
biednus žmones. Baskų ap
gyventas kraštas Ispanijoj 
buvo labai katalikiškas, o 
bet-gi vyskupai su dvari
ninkais ir Italijos fašistų pa
galba išpiovė ir baskus. Tai
gi popiežius laimino šitą 
žmogžudingą karą ne dėl 
to, kad tenai butų ginamas 
tikėjimas, o vien dėl to, kad 
tenai buvo ginami kunigi
jos ir dvarininkų turtai.

—Tai tu, Maike, sakai, 
kad ir šventas tėvas nekėri- 
na apie Dievo prisakymus? j

—Žinoma, kad ne.
—Na, tai jau dabar aš ne

bežinau ką tau pasakyt.
—Eik, tėve, pas savo pa-į 

tarėją zakrastijoną pasi
klaust.

Kaip Du Vaikai Pa
teko į “Surpaipę.” 
Worcester, Mass. — Pe

reitos sąvaitės pabaigoje 
šioj apylinkėj buvo labai 
smarkių liūčių ir patvino 
visi upeliai. Keliatas vaikų 
nuėjo pabraidyt po kanalą, 
kuriuo vanduo bėgo patil- 
tėn ir į požeminį kanalą. 
Užėjusi smarkesnė srovė 
nuvertė du mažu vaiku nuo 
kojų ir nunešė juos į pože-l 
mį, kuris eina Hamilton 
streeto apačia ir išsilieja į 
Quinsigmondo ežerą. Likę 
jų draugai pakėlė riksmą. 
Susirinkę žmonės davė ži
nią policijai, kuri tuojaus 
pašaukė kanalizacijos de
partamentą. Teko kirsti 
gatvės grindinį ir pramušti 
cementinę surpaipę pusėti
nai toliau į pakalnę, kad su
gavus vandens nešamus vai
kus. Vanduo buvo juos nu
nešęs požemiu jau apie ket
virtadalį mylios. Kai juos iš
griebė, jie buvo jau tik pus
gyviai. Vienas ių vadinasi 
Gene Cushman, 5 metų am
žiaus, o kitas—Frank Can
non, 11 metų.

BUTLEGERIU LAIVAI 
DARO DIDELIUS PI

NIGUS.
Kongresmanas Celler pe

reitą savaitę raportavo Wa
shingtone, kad Californijos 
pakrašty butlegerių laivai 
šmugeliuoja svaigalus iš už
sienio taip kaip ir prohibi- 
cijos laikais ir, jo apskaičia
vimu, padaro kas 24 valan
das po $300,000 pelno.
PIRŠLYS SUVAUŽIOTOJAS.

Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir G vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 mntcrvs. Abu voikp.lėlip.i ’nonnio ’ - i 

tikisi atlikęs “labai gerą 'už
duotį.” Ar už tą penkinę jis 
gaus medalį — nežinia.

Teko girdėt, kad Lietuvių 
Kongreso skyrius Detroite taip
gi paaukojo iš savo iždo $30.00 
“Lietuvos reikalams.” Supran
tama, tos aukos bus pasiųstos 
fašistinėn kanceliarijom To 
skyriaus pirmininku yra labai 
kairus Pranas Jočionis, ir jį 
valdo “Vilnies”-“Laisvės” vien
minčiai, bendradarbiai, kurie 
save vadina komunistais, o ki
tus mėgdavo vadint fašistais ir 
kitokiais. Amerikos Lietuvių 
Kongreso tikslas buvo: kovot 
už atsteigimą demokratijos 
Lietuvoje, remt Lietuvos žmo
nių kovą prieš fašizmą. O da
bar to kongreso skyrius paau
kojo $30.00 fašistų paramai! 
Tai kas čia dabar pasidarė? Ne
jaugi komunistai ir socialistai 
virto fašistais?

Jei neklystu, aukojimo pra 
džią padarė musų vadai esan
tieji LDS ir SLA centruose, ir 
laikraščių (ne visų) redakcijo
se. O kur vadai eina, supranta
ma, ten eina ir masės, t. y, eili
niai organizacijų nariai, šituo 
pasisukimu ir bendradarbiavi- 

i mu su fašistais, musų vadai de
monstruoja lietuviškąjį patrio
tizmą; jie pasirengę po Smeto
nos fašistine vėliava kariaut už 
“motiną Lietuvą” ir ginti jos 
nepriklausomybę. Bet kaip bus, 
jei tą nepriklausomybę teks 
ginti nuo Sovietų Rusijos ? Kur 
tuomet atsidurs musų komunis
tai, kurie dabar aukoja pinigus 
Smetonos ginklų fondui? Ne
jaugi jie ėis šaudyt į Sovietų 
kareivius?

Išrodo, kad apie Smetonos 
diktatūros nuvertimą jau nega
li but kalbos, kuomet jo konsu
latams yra siunčiamos aukos ir 
“revoliucionierių” laikraščiuose 
talpinamos konsulatų atskaitos, 
kiek ir kas surinko dolerių gink
lų fondan. Išrodo, kad musų va
dai nori užsipelnyti nuo fašistų 
gerą vardą kaipo tėvynainiai; 
gal ne vienas jų mano patekt 
Lietuvon ir gaut sau šiltą vietą, 
o čia gyvenantieji gal tikisi 
gaut nuo Smetonos medalių už 
pasidarbavimą. (Pirmiaus jie 
gvoltu rėkė prieš tuos, kurie to
kius medalius priimdavo!) Ki
taip jie nebūtų šokę aukot ir 
savo aukų nesiųstų į fašistines 
kanceliarijas. Pirmiausia, jie 
butų pareikalavę, kad tas au
kas kontroliuotų ne smetoniniai 
konsulatai, ir ne Smetonos val
džios įstaigos Lietuvoje, bet 
darbininkų išrinkti komitetai. 
Amerikoje turime visuomeni
nių organizacijų, turime Am. 
Lietuvių Kongresą, ir tos orga
nizacijos galėjo sudaryt komi
tetą aukų tvarkymui, jeigu jau 
tos aukos tikrai buvo reikalin
gos. Lietuvoje taipgi yra orga
nizacijų, kuriomis galima pasi
tikėt, ir joms butų galima siųs
ti aukas šelpimui Klaipėdos pa
bėgėlių; ir šelpt reikėjo ne su- 
gryžusius Smetonos tarnus, bet 
tuos, kuriems labiausia reika
linga pagalba. O dabar kas da
rosi? Aukos plaukia į fašistines 
kanceliarijas ir, aišku, bus su
naudotos tik tiems, kurie fašis
tams yra artimiausi. Ar Lietu
vos biednuomenė ir Klaipėdos 
nukentėję pabėgėliai gauna 
nors trupinių iš tų aukų—nie
kas neklausia ir nesirūpina. Tik 
siunčiam konsulatams aukas, ir 
džiaugiamės, kad jas priima!

čia Nedavė Aukų, o Tenai 
Duoda.

Kad butų aiškiau, priminsiu 
vieną dalykėlį iš netolimos pra
eities. Atsimenate, kai J. V. 
Stilsonas buvo kalėjime, ir buvo 
sudarytas komitetas iš komu
nistinės opozicijos (“sklokinin- 
kų”) ir socialistų aukoms rink
ti Stilsono išliuosavimui. Tada 
atsirado “revoliucingi” vadai, 
kurie paskelbė tam komitetui 
nepasitikėjimą ir boikotavo jį. 
trukdė aukų rinkimą. O juk ta
sai komitetas aukų nenaudojo 
jokiems kitokiems reikalams. 

činsko, Dailės choro darbuoto- tik gelbėjo darbininkų politinį 
jo, kuris per Motuzą paaukojo' kalinį. Komunistai reikalavo, 
$5.00 fašistų Ginklų Fondan, ir. kad Stilsonui renkamas aukas

galima laisvai išvežti, o neap
dirbtą mišką bus galima par
duoti ten, kur Lietuvos miškų 
savininkai ras patogiau, pa
imant tiesioginiai už jį iš užsie
nio valiuta.

“Jokių Lietuvos valdžios ir 
piliečių turto nusavinimų Klai
pėdos krašte negali būti. Lietu
vos piliečiai ir bendrovės turi 
teisę Vokietijoje valdyti ir par
duoti turtą, tik Klaipėdos kraš
te už turtą pinigai negaunami j 
rankas, bet įrašomi j bendrą są
skaitą. Taip pat per tam tikrą 
sąskaitą tvarkomi ir Lietuvos 
piliečių indėliai Klaipėdos kraš
te ir visos kitos pretenzijos.”

Darbininkų gi klausimu susi
tarta sekančiai:

"Sutartyje dėl Klaipėdos uos
to tapo nustatytos laisvosios 
zonos ribos. Laisvojoje zonoje 
galėsime samdyti darbininkus 
tokius, kokius norėsime. Lais
vojoje zonoje darbininkų reika
lai bus tvarkomi musų vidaus 
nuostatais. Jokie Vokietijos vi
daus nuostatai jiems nebus tai
komi. Susitarta ir dėl darbinin
kų atvežimo ir parvežimo į Kre 
tingą. Taip pat susitarta dėl 
darbininkų priėmimo ir atleidi
mo Klaipėdos krašte, kur jie 
tarnavo.”

Jeigu viskas taip “puikiai” 
sutvarkyta, piliečių turtas ap
saugotas. ir tt., tai kas bėgo iš 
Klaipėdos, ir kodėl jie bėgo?

Prie šitos “Eltos” žinios, 
“Keleivio” redakcija padarė se
kančią pastabą:

“Jeigu taip, tai mums, ameri
kiečiams, butų labai įdomu ži
noti, kodėl Lietuvos spaudoje 
taip daug rašoma apie Klaipė
dos pabėgėlių vargus ir nelai
mes? Kas tie p -.bėgėliai per 
vieni, ko jie iš tenai bėgo ir ko
dėl jie negali sugrįžti tenai at
gal? Vienu žodžiu, norėtųsi 
mums žinoti, kiek tuose atsi
šaukimuose yra tiesos ir kiek 

z propagandos pasipinigavimo 
tikslais ?”

Žinoma, kad tai yra propa
ganda pasipinigavimo tikslais, 
stiprinimui lietuviškojo fašiz
mo ! Ir musų vadai, dargi, atsi
prašant, “revoliucionieriai,” už
simerkė prieš šituos faktus, ir 
net patys duoda šimtus dolerių 
smetoniniams konsulatams.

Ot, ko dasigyvenom bekovo
dami prieš fašistus ir visokius 
“renegatus”! Klasių kovos jau 
nebėra, fašistų nebėra, pasiliko 
visi vienodi ir dirba bendrai 
Smetonos valdžiai! Gerai dar 
kad nenukovojom fašistų —- 
dabar neturėtumėm ko remt, 
duot aukų... šlykštu, biauru da 
rosi apie tai pagalvojus!

Ginklų Fondas.

Jau pirmiau Brooklyne gyve
nantieji vadai agitavo ir paau 
kojo suvirš tūkstantį dolerių 
fašistų ginklų fondan. Dabar gi 
iš kolonijų plaukia aukos ginklų 
fondan; amerikiečiai perka šau
tuvus šauliams ir žvalgybinin
kams, o tais ginklais fašistai 
slopina Lietuvos darbininkus ir 
valstiečius. Ar jie panaudojo 
nors vieną ginklą apsaugojimui 
Vilniaus ir Klaipėdos? Ne! Vil
nių ir Klaipėdą atidavė gražiuo
ju, susitarę su lenkais ir Hitle
riu. O kiek deklamacijų prisa
kyta apie Vilnių, kad “mes be 
Vilniaus nenurimsim,” ir tt., 
kiek aukų surinkta Vilniaus 
“vadavimui!” Ir dabar jau vis
kas nurimo, nei iš vieno pišta
lieto neiššovę Vilnių atidavė 
(galutinai atsižadėjo) lenkams! 
Tas pats padaryta ir su Klai
pėda. Tai kurgi tie ginklai, ku
riuos amerikiečiai iki šiol pirko 
ir dabar vis da perka ?

Ne prieš išlaukinį priešą jie 
kala ginklus, bet slopinimui ne
pasitenkinusių Lietuvos žmo- 
mo. Smetoninė valdžia negali ir 
nenori kariauti nei prieš Lenki
mų, išlaikymui fašistinio reži- 
jos nei prieš Vokietijos milita
ristinį fašizmą. Tai nuo ko jie 
rengiasi gintis, jei ne nuo savų 
valstiečių? Ak. tiesa, kilus Eu
ropos karui, smetoninė valdžia 
tais ginklais šaudys ir Sovietų 
kareivius. Jie susitars ir ati- 

kontroliuotų “platus, visų orga
nizacijų išrinktas komitetas.” 
Dabargi tie patys žmonės, ku
rie trukdė aukų rinkimą Stilso
no išliuosavimui, pasitiki fašis
tais, duoda aukas fašistinės 
valdžios valdininkams ir ne
klausia, kas tas aukas kontro
liuoja, ir kas jas gauna Lietu
voje !

Kodėl jie dabar nereikalauja, 
kad aukas kontroliuotų darbi
ninkų organizacijų išrinkti ko
mitetai? Juk siuntimas aukų 
į fašistines kanceliarijas yra 
aiški parama, stiprinimui lietu
viškojo fašizmo. Taigi išrodo, 
kad tie smarkus “revoliucionie
riai” visiškai sufašistėjo.

Demokratijos Lietuvoje Dar 
Nėra.

Amerikiečiai lietuviai reika
lavo atsteigti demokratiją Lie
tuvoje. Ir kuomet dabar pradė
ta remt Smetonos valdžią, tai 
reikėtų manyt, kad demokrati
ja jau atsteigta. Bet ar paliuo- 
suoti politiniai kaliniai ? Ar į- 
vesta civilinė metrikacija? Ar 
valdžia jau nebepersekioja susi
pratusių darbininkų ir valstie
čių ? Ar yra ten spaudos, žodžio 
ir susirinkimų laisvė?

Nieko panašaus! Kaip buvo, 
taip ir tebėra naktinių smurti
ninkų valdžia — smurtininkų, 
kurie sutrempė konstituciją ir 
visas piliečių teises; kurie su
šaudė daug nekaltų žmonių, 
prarado Vilnių ir Klaipėdą .ir, 
reikalui atėjus, parduos visą 
Lietuvą lenkų ar vokiečių fašiz
mui, kad tik išgelbėjus savo 
kailius nuo “raudonojo” (dar
bininkų) pavojaus! Ir Ameri
kos lietuviai dabar siunčia tūk
stančius dolerių tiems ponams!

Aišku, atsakymas bus: “Mes 
duodam pinigus Klaipėdos pa
bėgėliams, o ne Smetonai.” Bet 
juk tie pabėgėliai neturi savų 
komitetų. Visus pabėgėlius ir 
visas aukas globoja Smetonos 
valdininkai. Ir tik žioplai, arba 
fašistų sėbrai, gali sakyt, kad 
jie šelpia biednus priešfašisti- 
nius pabėgėlius. Pirmiausia jie 
sušelpia fašistinius valdinin
kus ir šnipus, kurie turėjo neš
dintis iš Klaipėdos. Jie ir žydų 
nešelpia, viena, kad žydai turi 
savus komitetus, o antra, juk 
tie patys smetoniniai gaivalai 
nesenai degutavo žydų iškabas 
Kaune, rengė pogromus prieš 
žydus. Kodėl apie tai nepagal
voja musų “kairieji” vadai?

Ar Reikia šelpt Klaipėdos 
Pabėgėlius?

Jei iš Klaipėdos bėgo darbi
ninkai ir biednesnieji valstie
čiai, tai šelpti juos reikia, reikia 
gelbėt žmones patekusius nelai
mėn. Bet reikia juos šelpt ne 
per fašistų rankas, kurie prive
dė prie tokios padėties, o per 
Lietuvos žmonių išsirinktus ko
mitetus. Gi tokių komitetų nė
ra. Pagaliau, kai Hitleris pra
dėjo riaumot, kas gi turėjo bėgt 
iš Klaipėdos ? Iš didžiosios Lie
tuvos į Klaipėdą nuvažiavo įvai
rių valdininkų ir šnipų armija, 
ir įvairus spekuliantai-vertel- 
gos. Jie valdė tą kraštą ir dirbo 
dėl fašizmo. Jiems buvo gerai, 
rojus gyvent ant kitų sprando. 
O dabar, išsigandę Hitlerio 
riaumojimo, pradėjo bėgt atgal 
Lietuvon, smetoninio fašizmo 
prieglaudon.

Jei jie dirbo Smetonai ir da
bar bėga pas Smetoną, tai tegul 
juos Smetona ir šelpia!

O jei pabėgo vienas-kitas su
sipratęs priešfašistinis darbi
ninkas, tai tokiam smetoniniai 
valdininkai pagalbos neduos. 
Tokie darbininkai gauna “pa
šalpą” tik tada, kai juos įmeta 
Kauno katorginin kalėjimai!. 
Tie, kurie pabėgo palikę savo 
turtą, aišku, gyveno gerai, kaip 
ii1 kiekvienas smetoninis valdi
ninkas, ir jų turtai Klaipėdoje 
apsaugoti. Remiantis "Eltos” 
iranešimu, atiduodant Klaipė
dą Hitleriui, padaryta štai ko
kia sutartis su Hitlerio valdžia:

Palikę Klaipėdos Pabėgėlių 
Turtai Apsaugoti.

“Klaipėdos krašte pasilikusį 
apdirbtą ir parduotą mišką bus

duo Lietuvą pačiam Liuciperiui, 
kad tik jos neužimtų Sovietų, 
kariuomenė ir nepadarytų ponų 
ir kunigų viešpatavimui galo!

Taigi, visi tie, kurie norite 
padėt fašistams sutrempt dar
bininkų klasės judėjimą, kurie 
norite šašudyt Lietuvos darbi
ninkus ir valstiečius, kurie no
rite ponų ir kunigų viešpatavi
mo — aukokit fašistų ginklų 
fondan. Bet pagalvokit, ką jus 
darot! Senas Laisvamanis.

Redakcijos pastaba: Čia pa
sakyta daug karčios tiesos, nors 
bus žmonių, kuriems ji labai 
nepatiks.

Pabiros Mintys.
Yra tikra ir netikra meilė. 

Tikra meilė trykšta iš širdies 
gelmių. Ji šilta, kaip vasaros 
saulė.

Netikra meilė yra nudavimas 
ir veidmainystė.

Visi mes turim savo paslap
čių. Jas pasisakom tik geriems 
draugams. Ir jei tavo draugas 
tas paslaptis užlaikys—jis yra 
tikras draugas. Tai yra pama
tas draugiškumo.

Nors tu kiekvieną žmogų pa
sauly padarytum laimingu', 
žmonija vistiek tave užmirštų, 
kaip užmiršta apie viską ant 
žemės.

Visi žmones, bendrai imant, 
panašus į vienas kitą, ir gamtos 
dovanos turi but lygiai pas Vi
sus išvystytas iki aukščiausio 
laipsnio.

Buk linksmas. Daugiau lai-.’ 
mesi, negu būdamas surūgęs.; 
Linksmumas gimė visiems ly
giai. 

-------------- <
Jei turi gražių minčių—imk 

plunksną ir užrašyk jas ant po- 
pieros. Jei turi ką pikto kitam 
pasakyti — ąakyk žodžiu ir sa
vo žodžių neužrašyt.

Liūdesys, beviltė, širdgėla — 
trys didžiausi žmogaus priešai. 
O juos gimdo žmogaus silpnu
mas.

Buk užsigrūdinęs. Buk drą
sus, energingas, tvirtos valios 
pasiryžėlis. Tvirtai pasiryžęs— 
viską laimėsi.

Laimė nesugaudoma ir neti
kėta.

Surankiojo J. Krukohis.

AR ŽINOTE, KAD-
Japonai turi užėmę Kini

joj jau apie 600,000 ketur
kampių mylių plotą. Tai yra 
tiek, kaip visa Alaska, arba 
12 kartų daugiau už buvu
sią Čekoslovakiją. Japonų 
karo frontas Kinijoj dabar 
tęsiasi per 1,500 mylių.

Jungtinių Valstijų valdžia 
turi suplikusi iš viso pasau
lio 2,373,000,000 uncijų si
dabro. Tas metalas yra ga
benamas iš New Yorko Į 
West Point ir kraunamas į 
tam tikrus rusius. Vienas 
trokų kontraktorius apsi? 
ėmė pergabenti jį už 157,- 
000 dolerių.

Susirgus ant laivo jūrių 
liga, tuojaus reikia ' gulti 
kniupščiam (ant pilvo), tai 
mažiau teks vemti, sako 
D-ras W. Tobler. Kitokio 
vaisto nėra.

Surinko Old. Timer.

AVALINĖS GAMYBA 
LAIKOSI AUKŠTAI.
Laikraščių pranešimu, 

šiais metais per biiželio mė-.< 
nesį Jungtinėse Valstijos? 
buvo pagaminta 29,000,000 
porų avalinės, o per liepos 
mėnesj pagaminta net 32,- 
000,000 porų. Iš viso per 6 
šių metų menesius pasiūta 
205,082,000 porų čeverykų, 
prieš 184,418,000 porų pe
reitais motais.
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Penktas Puslapis

Roosevelto Rėmėjai.

PAJIEŠKOJ1MAI Li“uvijėm«iulinink'1

dėkinga.

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

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

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

C* 1 Shampoo o - ___ »-
Pi siųskite 25 centus, o mes prisiusi
mo

Parsiduoda Farma.
10 akerių žemės su budinkais. Prie

žastis pardavimo — nupuolimas svei
katoje. Dauginus žinių paaiškinsiu 
per laišką. (2)

Karai Darvidavich
R. No. 2, Box 43, Branch, Mich.

Suvis dykai dasižinosile savo at
eitį ir kokią laimę turėsite gyveni
me, jeigu parašysite tuojaus judėda
mi kelias štampas dėl persiuntimo.

1 Adresuokite: (4)
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 N. Bell Ave.. Desk. K„ 
CHICAGO, ILL.

Parsiduoda Aj>tieka (Vaistine) Bos- 
tono, Mass, apierinkoj. Viėna aptioka 
didelėje lietuvių kolonijoje. Geras 
biznis, renda pipi. Savininkas turi ki
tokių biznių ir nori vaistinę parduot. 
Klauskite laišku: Vaistinė (2)

253 Broadway, So. Boston.

PANA1KINKIT
PLEISKANAS ir

S ust i pri n k i t 
PLAUKUS

♦''kitz- Alcxan,,oi’s Castile Olive 
ir Stiprinantį Toniką.

2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO.

112 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

APSIVED1MAI.

Detroit, Mich.
Gražioj vietoj, didelis ruimas duo

damas senyvai moteriai veltui gy;
~ Man vienai

labai nuobodu gyventi. Atsišaukite iš 
apielinkčs. (2)

Mrs. Monika Virbickienė
18930 Marx avė., Detroit, Mich.

Liaukevičius, kur net du Jo
nai randasi, tėvas ir sūnūs; 
prie to dar ir lietuvį muzi
kantą buvo pasikvietę Joną, 
tai yra draugą Joną Marti- 
noni. Tokiu budu susidarė 
čiela Jonų “traicė.” “Joni
nių” iškilmių pasižiūrėti bu
vo susirinkusių ir anglų, 
Liaukevičių kaimynų. Tai 
vėl labai malonu prisiminti, I 
kad lietuviai su svetimtau
čiais moka gražiai sugyven
ti. Anglai labai įdomavosi | 
lietuvių vikriu trepsėjimu— 
į lietuviškus šokius šokan
čius žiūrėdami. Mat, lietu
viai šokdami dažnai su koja 
j grindis sutrenkia, o anglai 
šoka labai “sustingusiai,” 
labai lėtai linguodami.

Draugai Liaukevičiai bu-

Vėliausios Naujienos 
iš Lietuvos.

NUBAUSTAS HITLERIO 
AGENTAS.

Amerikos vo-
Bundo lyderis

Čia parodytas 
kiečių fašistų 
Fritz Kuhn, kuris šiomis dieno
mis buvo suimtas Websteryje, 
Mass., užtai kad girtas būda
mas automobilium važiavo, čia 
jis parodytas išeinant iš teismo 
užsimokėjęs pabaudą. Jis va
žiavo girtas su rusų baltagvar
diečių vadu Vonsiackiu.

Jaunimo talka pradė’o ties
ti Šventosios-Darbėnų 

gelžkelj.
Kaunas.—Šiomis dieno

mis Šventosios miestely bu
vo iški'mingai pradėta jau
nimo talka naujam gel.žin- 

! keliui tiesti nuo Šventos:os 
iki Darbėnų. I da bo talką 
įsirašė 135 žmonės, kurie 

įdirbs runkuiį rankų da.ba. 
Talkininkai visi jauni vyrai, 
daugiausia studentai ir bai
gę mokslą inteligentai.

Šitiem0 talkininkams gy
venti įrengta šventosios 
miestely stovykla, kurioje į- 
vesta tvarka ir drausmė. Nu
sižengusieji tvaikai ir drau
smei talkininkai baudžiami. 
Aukščiausia bausmė — pa
šalinimas iš Darbo talkos, 
neapmokant grįžimo į gyve
namąją vietą.

vių žinomas, turintis daug < 
patyrimo toje srityje P. 
Tautkus.

Taigi, Montrealo lietu
viai, ypač tėvai, kuriems 
lupi pramokyti savo vaiku
čius gražiai lietuviškai kal
bėti, skaityti ir rašyti, turėtų 
šį prašymą švietimo Minis- 

įterijai paremti, būtent, po 
i juo turi būti tėvų parašai, 
į kad jie tikrai nori, kad butų 

'■ i atsteigta lietuvių kalbos
I mokykla.

11 Todėl viršminėtas bend- 
. ras organizacijų atstovų pa- Į

sitarimas sudarė komitetą, I j- ]abai daus na. 
■ I kuris rūpinsis parašų nnki-Į min^io ir fusirin.

mu. Ir kur tik to komiteto kusius tįo vaišino 0 
nariai apsilankys namuose, Į d ė Liaukcvičienė buvo 
mlnm L’arlomi minto i * • ■>ipaiuosus gardžių kepsnių ir 

visokių pyi’agaičių prike-

MONTREALE NORIMA 
ATSTEIGTi LIETUVIŠ

KAS MOKYKLAS.
Montreal. — Nors Mont

realo lietuvių kolonija gana 
skaitlinga, gyvena keli tūks
tančiai lietuvių, bet lietuviš
kų mokyklų vaikučiams nė
ra. Seniau čia veikusios ke
lios lietuviškos mokyklos, Il-' 
kuriose buvo dėstoma lietu-! • 
vių kalba, bet dabar jos už-; 
dalytos. Taigi per pastaruo
sius keliatą metų, nežiūrint . 
tėvų didelio noro pramoky- .. 
ti savo vaikučius lietuviškai 
skaityti ir rašyti, beveik ne
buvo galimybių. Reikėjo at
skiroms organizacijoms pa
laikyti privatines 
kalbos mokyklėles, 
darydavo nemaža 
mų.

Šiais metais tačiau pradė
ta rūpintis jau atsteigti atei
nančiai žiemai lietuvių kal
bos mokyklas, užlaikomas 
valdžios lėšomis. Liepos 20, 
Lietuviu 
svetainėje įvyko bendras užėj f{ u tėv na. 
lietuvių organizacijų ir pa- mi^ Hte kreJtis j
salpimų draugijų atstovų kcmiteto naiJus ju nan!UOP' 
pasitarimas tuo klausimu ;■ - •- - -
dalyvavo atstovai nuo se
kančių organizacijų: Mont
realo LietuviųxSunų ir Duk
terų Pašalpinėš ,Dr-jos, D.L. 
K. Vytauto Nepr. Kliubo, 
Šv. Kazimiero-Jono Pašal
pinėš Dr-jos, LLD 137 ir 47 
kuopų, Kanados Lietuvių 
Tautinės Vienybės ir Mont
realo Lietuvių Organizacijų 
Lietuvos Nepriklausomybei 
Ginti Komiteto atstovai. 
Nors organizacijų atstovai 
nebuvo savo organizacijų į- 
galioti, o buvo sušaukti tik 
ant greitųjų, ' tačiau pasiti
kėdami savo organizacijo
mis, kad jos nebus tokiam 
žygiui priešingos, nutarė 
ijntis darbo, .būtent: pasiųs
ti Kanados Švietimo Minis
terijai prašymą, kad butų 
leista atsteigti lietuvių kal
bos mokyklas vaikučiams, 
bent trijuose distriktuose, 
kaip tai, Point St. Charles, 
Frontenac ir Ville Emard ar 
Rosemounte, užlaikomas 
valdžios lėšomis, duodant 
butą, kurą, šviesą, mokyto
ją ir kitas visas privilegijas, 
kokias turi visos kitos mo
kyklos. Pamokose butų dės-

. tomą vien tik tai lietuvių 
kalba, skaityba ir rašyba, 
neliečiant nuo tėvų priklau
sančių tikybinių ar politinių 
įsitikinimų. Pamokos vyktų 
vakarais, pasibaigus regu- 
liarėms mokyklų pamo
koms, po du vakaru į sąvai- 
tę. Mokytoju numatytas 
daugumui Montrealo lietu

lietuvių 
kas su- 
sunku-

pilnai pasitikėdami galite, 
pasirašyti, jei tik turite no-
ro tokias mokyklas atidary- £ žodžiu, labai‘linksmai h I a i Lrr\ lirALro nonaiifr I nn. į ...ti. Laiko lieka nedaug. Tuo
jaus prasideda mokyklinis 
sezonas, todėl šis darbas . .
negali būti vilkinamas. Ko-įsiminti, kad kaip draugai | 
mitetas parašams rinkti ne-1 Liaukevičiai, taip ir kiti ap- 
žino visų lietuvių adresų ir į linkiniai kaimynai yra pa- 

_ j liėtuviai ir skaito 
pažangią spaudą. Daugiau
siai čia pareina “Keleivio,” 
kurį ir diaugai Liaukevičiai 
skaito. Ir visi čia “Keleivį” 
myli ir giria jį.

Kadangi šiais metais bu
vo daug lietaus, tai atrodo, 
kad javai bus geVi. Taigi 
šįmet ir ant ūkių bus daug 
darbų, bet kiek darbinin
kams mokės, tai dar neži
nia. Šiaip ar taip, šios apy
linkės ūkininkai džiaugiasi 
į savo gražiai augančius ja
vus žiūrėdami. Todėl ir pa
silinksminti buvo malonu, 
kad gamta gerą derlių žada.

Vienas iš svečių.

laiką praleidome.
Manau , bus pravartu pri- 

i onniiiii, kcivi ixcxip ui augeli 
| Liaukevičiai, taip ir kiti ap-

■r r . i TZ1* 1 Z/lIiV V1ČU 11GLKV1U cllUcaU II . niinmic Vytauto Kliubo, kitus‘ k neu^ejti arfra žangus

ir tenai pasirašyti. Pt. St. 
Charles ar VilleĖmard lietu
viai kreipkitės pas J. Lese- 
vičių, 2537 Chateauguay st., 
arba pas A. Matiuką, 2474 
St. Charles st.; Frontanac’o 
distrikto ar Rosemounto, 
kreipkitės pas M. Navikevi- 
čienę, 2588 Bercy st., arba 
pas A. čekaitį, 2159 Gescon 
avenue.

Darbas pradėtas. Vykdy
kime jį gyveninam, kad tu
rėtumėm lygias teises ir sa
vo kalbos mokyklas vaiku
čiams, kokias turi kiti Ka
nados piliečiai.

J. Lesevičius.

PO KANADĄ BESITRAN
KANT.

Byla Dėl Carų Dei
mantų.

Nesenai Antverpo teis-
Firdale, Man. — Negalė- |maS’ Belgijoj, sprendė gana 

darnas niekur pastovaus 'sensacingą bylą, k?11 susi- 
darbo susirasti, aš dažnai J11®1 buvusių Rusijos carų 
trankaus po Kanados kam-I vainiko brangakmenų pai - 

. x . -. . . 1 rl nxnn i >» noc I n nti n rvii icpus—tai po miškus, tai prie 
kelio darbų, o per darbyme
tį dažniausia ant farmų, 
žemės ūkio darbų. Taip be
sitrankant ir iš vietos į vietą 
važinėjant, dažnai užva
žiuoju į Winnipeg^.

Dabartiniu laiku esu ap
sistojęs Firdale, Manitoboj, 
pas lietuvius prie žemės u- 
kio darbų. Čia lietuviai la
bai gražiai sugyvena. Vieni 
pas kitus sueina linksmai 
laiką praleisti, pasišneku
čiuoti, o kai kada net ir pa
ūžti. Pavyzdžiui, pasitaikė 
“joninės.” Taigi visi ir 
susirinkome pas draugus

Ruošiasi Šokti Nuo Stogo.

Charles Galloway, 30 metų amžiaus Clevelando gyvento
jas, užsilipo anądien ant 18 aukštų namo stogo ir jau.ruo
šėsi šokti žemyn, kaip išėjęs į balkoną policijos valdinin
kas atkalbėjo jį nuo tokio žygio Galloway norėjo nusižu
dyti dėl to, kad jo žmona pabėgo su kitu vyru

davimu ir paslaptingu iš 
Lenkijos kilusio deimantų 
pirklio žydo Frenkelio din
gimu.

Frenkelis dirbo kaip So
vietų Rusijos agentas Ant- 
verpe ir Amsterdamo bran
genybių bizniuose. Jis vien 
tik Antverpe pardavė dau
gybę iš Sovietų Rusijos at
siųstų brangenybių, dau
giausiai buv. carų vainikų 
brangakmenių, gaudamas 
už juos apie 30 milionų 
frankų.

Tačiau 1937 m. staiga 
Frenkelis kažkur dingo. Jo 

'šeimos nariai pradėjo reika
lauti iš valdiškos Sovietų 
deimantų monopolio ben
drovės Maskvoje keliate 
milijonų frankų, kuriuos 
pražuvęs žydas esą į tą ben
drovę buvo įdėjęs. Teisme 
gi pasirodė, jog ta deiman
tų bendrovė Frenkelio žmo
nai, apie kulią Belgijoj nie
kas nežinoio, jau senai tuos 
įeikalaujamus milijonus bu
vo gražinusi. Bylą toliau 
sprendžiant, pasirodė, jog 
žydas Frenkelis pasisavinęs 
daugelį brangakmenų, ku
riuos jam buvo pavedę par
duoti emigrantai žydai, pa
bėgo į Ameriką. Jis išsivežė 
žydų turto už keliatą milijo
nų frankų.

AMERIKIEČIAI PRAVA
ŽINĖJO $5,400,000.000.
Komercijos departamen

tas Washingtone apskaičia
vo, kad per 20 pastarųjų 
metu amerikiečiai išleido 
$5 400.000 000 po užsienius 
bevažinėdami.

POLITIKIERIŲ RAKE
TAS SURENKA KASMET 

$20,000,000 KYŠIŲ.

Nubaudė Ariogalos vokie
čius už “nelegalų” susi- !

rinkimą.
Ariogalos miestely andai 

įvyko evangelikų-liuteronų 
parapijos salėj vokiečių su
sirinkimas, kuriame dalyva
vo apie 15 jų parapijonų. 
Kadangi evangelikai-liute- 
ronai susirinko be policijos 
leidimo, tai jų parapijos ko
mitetą ir žymesnius to susi
rinkimėlio dalyvius Kėdai
nių apskrities viršininkas 
dabar nubaudė po 500 litų, 
o pabaudos nesumokėjus—

Kansas City mieste fede- po 1 mėnesį kalėjimo.
ralinis grand jury tyrinėja 
politikierių raketą toliau. 
Nelabai senai tenai buvo 
nuteistas kalėjimai! demo
kratų lyderis Tom Pander- 
gast, o dabar tapo apkaltin
tas likęs jo sėbras Charles 
Carollo, italas. Federalinės 
valdžios agentai jau susekė, 
kad tarp 1935 ir 1938 metų 
šitas raketięjįią surinko už 
suktų biznių .ąpsaugą $654,- 
390 kyšių ir už tas savo pa
jamas n< 
mokesčių.

Tyrinėjant politikierių 
raketą Kansas Cityje, fede
ralinio teismo teisėjas Allen 
Southern apskaičiavo, kad 
visoj Kansų valstijoj politi
kierių raketai kasmet išlupa 
iš žmonių po $20,000,000 
kyšių. Kyšius politikieriams 
moka visokie sukčiai, gemb- 
leiiai ir nedorybės urvų už- 
laikytojai. Kyšiais papirkti 
policijos Viršininkai ir kiti 
miestų valdininkai leidžia 
tiems biznieriams apgaudi
nėti ir išnaudoti visuomenę, dabar "tokios?

Nušovė plėšiką Tarasevičių.
Josvainių valsčiuje, Sto- 

synės valdiniame miške ta
po nušautas besislapstantis 
plėšikas, Pranas Tarasevi
čius. Jis kartu su plėšiku 
Selezniovu nesenai buvo 
nakties laiku Lipliunų kai
me įsilaužęs į 77 metų am
žiaus senutės Elenos Leona- 

’ ivičienės namus ir sunkiai ją 
eužmokėio valdžiai Primuse, kad atiduotų pini- iy , euzmo.KejO vaiaziai Pradpiną conplpi np^a- 'Kurie žinot kur jos randas, malone-.gus. riaoejus ^.neiei nesą kjt pranešti Jų adresą, už ką busiu 

vu balsu rėkti, banditai nu- dėki nga. Mrs. M. Petraitis (D| 
sigando ir pabėgo. Rusas 1121 W.Lombard St., Baltimore, Md. . 

Selezniovas buvo neužilgo 
sugautas, o Tarasevičius, 
gerai apsiginklavęs, i 
slėpė miške, netoli nuo Jos
vainių. Kai dabar policija 
miške jį apsupo, jis pradėjo 
šaudyt, ir pats buvo nušau
tas vietoje.

Čia matome du senatorių, Pittmaną iš Nevarios ir Barkley 
iš Kentucky, kurie karštai kovojo Senate, kad atšaukti da
bartinį “neitralumo” įstatymą. Tas įstatymas draudžia 
pardavinėti ginklus kariaujančioms valstybėms. Jis buvo 
išleistas tuo tikslu, kad Amerikos ginklų fabrikantai ne
galėtų parduoti ginklų Ispanijos respublikai. Tai buvo Ang
lijos politikai remti įstatymas. Bet dabar, kai pačiai Ang
lijai gręsia karas, tai jos agentai Washingtone dirba, kąri 
tas įstatymas butų vėl atšauktas ir kad karui kilus ji galė
tų gauti ginklų Amerikoj. Rooseveltas irgi norėjo, kad tas 
įstatymas dabar butų jau atšauktas, tačiau jo priešinin
kai neleido šito klausimo dabar svarstyti, šitie du senato
riai padarė įnešimą, kad Senatas paimtų šį klausimą ant
ru kartu ir da šioj sesijoj “neitralumo” įstatymą atšauktų.

Pa’ieškau pusseserių Marės čl- 
ŽAL’SKIENĖS, Monikos KAZLAUS
KAITĖS (po Levo Bendžiunaitės), 
prieš pasaulinį kurą gyveno Brook- 
’ vn, N. Y. Prašau jų pačiu atsisaukt.

Ona Vasiliauskienė, pajieškau bro
lio Franciškaus Termino, paeina nuo 

. Kuršėnų valsčiaus. Pakepštinių kai- 
paSl- mo. 24 metai gyvena Bostone. Kas 

’ žinot jo adresą prašau pranešti, bu
siu dėkinga. Arba pats lai atsišau

kia. (2)
Kastantinas Vasiliauskas 

Box 341, Duquesne, Pa.
j Petronėlė Lamsargienė

Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 
’ GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki- 

, . ... tės pas mane: duosiu gera patarimą
Pajieškau gyvenimui draugo gero ir busit patenkinti. ' (37)

ir teisingo pusamžio žmogaus. Turiu PF’T I AMmRGiFNf’
farmukę, 60 akerių, gyvenimą long- iqi< < u.u ' e* i>in ą i u* vai galima pasidaryt. Pageidaujama. ' 1814 s- "ater st- Philadelphia. Pa. 
kad atsilieptų miesčionis, kuris turi

Veliausios maisto kainos.
Daugumoje Lietuvos tur- ______ _

gų valgomųjų daiktų kainos S^sbnuų'^| rimta moteris ir kuris apsiimtų my- , 
liet ir butų tėvu dvieju mažų šuneliu, i 

| Centneris (100 svarų) nj-1atsilie'^ 142 cš«;ttviiie, Mich? 
giu, 6'/2 lt. j_________ v-

I Centneris kviečių, 8—9 
litai.

I Centneris miežiu, 7—8 lt. ,v<;nt.- Tuij *,ut teisinK“-I o i. labai nuobodu c-wentl. 1Centneris avižų, 7—8
tai, Mariampolėje 10 litų.

Centneris bulvių Kaune 
5 litai, Mariampolėje 3 litai, 
o Panevėžy, Ukmergėj ir 
Biržuose apie 2 litai.

Raguočių gyvojo svorio' 
centneris kainuoja nuo 22 
iki 30 litų.

Riebių lašininiu kiaulių 
centneris, nuo 42 iki 47 litų. ’

Kiaušinių elėsėtkas, nuo
75 iki 85 lietuviškų centų.

Sviesto kilogramas (2 
svarai) kainuoja apie 2(Z> 
lito.

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam- | 

pinis muro namas, keturios šeimy
nos po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir ' 
3 storai be lysų, tinkami visokiem 

. S7.00, bizniam arba saliunui. Puiki vieta, 
------------! namas pilnai apgyventas. Randos 

Socinliznio 1'eoriia. tai veikalas, kuris $170.00 į mėnesį. Parduodu pigiai.
trumpais ir aiškiais faktais parodo, Šavininką galima matyt ant 3-čio 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, flioro: (3) Į
talizmas. Kaina .............................. 25c. 15 Lafield st., Dorchester, Mass.

SUSIRINKO PASAULIO 
BAPTISTŲ KONFEREN

CIJA.
Atlantos mieste pereitą 

subatą susirinko septintas 
tai paulinis baptistų kongre
sas, kuriame atstovaujama 
60 įvairių šalių. Posėdžiai 
tęsis visą šią sąvaitę. Pa
ruošta daug rezoliucijų 
piieš kara. religijos varžymą 
ir kitokiais klausimais.

PARSIDUODA FARMA.
16 akel ių farma gera- žeme, arti 

gero kelio, gera vietą augint daržo
vėms ir gyvulių ukiui. nauja 8 kam
barių stuba visi įrengimai. Parduodu 
pigiai. I. Epstein (1)
Salem st., No. Willmington, Mass.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio fornjato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago. 1914. Kaina . .

175 akrų Farma parsiduoda g
Apielinkė,' kurioj ilgas sezonas vi- a 

sakiems pasėliams ir lengva žiema. Įni 
•10 akerių medžių ir malkų, virš 120 IK) 
akerių dirbamos, stuba. barnė ir kiti jS 
budinkai; taipgi gyvuliai, avys, kiau- m 
lės. vištos, mulai ir formos įrankiai. H 
Gali pirkt ir be gyvuliu ir padargų. S 
Kaina pigi. F. RUDZIN, (l.M

BERLIN, MD.

25c.
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SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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.



Beitas Puslapis

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS “ATLAI
DUOSE” PASIŽVALGIUS.

No. 31. Rugpiučio 2 d., 1939 m.

Didžiausia žmonių mulkini
mo ir ligų platinimo vieta.

Liepos mėnesio pirmosio
mis dienomis prasideda di
dieji, “visuotini atlaidai” 
Žemaičių Kalvarijoje ir tę- 

’ siasi astuonias dienas. Pir
mąjį sekmadienį prasideda 
atlaidai ir tą dieną suplau
kia daugiausia žmonių.

Kur dabar stovi Kalvari
jos miestelis, senovėje buvo 
nedidelis kaimelis Gardai. 
Vienas žemaičių bajoras to
je vietoje pastatė nedidelę 
bažnytėlę. Prieš tris šimtus 
metų žemaičių vyskupas 
Jurgis Tiškevičius Garduo
se įkurdino Domininkonų 
ordino vienuolius, ir čia pa
darė parapiją. O kitais me
tais tas pats vyskupas Tiš
kevičius atšalusiems žemai
čiams Gardų kaimelyje i- 
steigė Kalvarija arba Kris
taus Kančių Kęlius. Vyskur 
pui atlikus tam tikras apei
gas, popiežius Urbonas VII 
suteikė “visuotinus atlai
dus.”

Triukšmas ir burtai daro 
gedą virai Lietuvai.

Senovėje žemaičiai labai 
triukšmingai • sugebėdavo 
keliauti į Kalvarijos “atlai
dus.” Su giesmėmis ir mal
domis keliavo skaitlingos 
parapijos pėsčios iš toli
miausių kampelių. Raiti 
jaunuoliai nešdavo altorė
lius, liktarnas; spindinčias 
bažnyčios vėliavas, “šven
tųjų” paveikslus ir kt. O ba
sos žemaičių mergelės nešė 
glėbius gėlių ir vainikų. 
Jaunuoliai pamatę bažny
čios bokštus imdavo iš šau
dyklių triukšmingai šaudy
ti, pusti ragus, trimitus ir 
bubnus npjšti. O visi kiti, 
kiek tik gerklė beleido, šau
kė, giedojo. Mat, kuri para-* 
pija triukšmingiau į Kalva
riją įžengdavo, tai būdavo 
didesnė “garbė.”

Neretai jaunuoliai net ir 
šventoriuje, o kartais ir baž
nyčioje pradėdavo šaudyti. 
Toks triukšmas nepatiko 
vienam žemaičių vyskupui 
ir jis šaudyti uždraudė.

Visi maldininkai pirmą 
kartą atvykę į Kalvariją tu
ri kryžiumi gailėti ant “kry- 
žaunojo kalno.”
Kjla baisiausios ligos ir vi

sokios nelaimės.
Per tokį didelį žmonių su- 

plaukimą įvyksta daug ne
laimių, ir ne vienas maldi
ninkas kiekvienais metais 
iŠ Kalvarijos “atlaidų” nu
važiuoja tiesiai pas Abrao
mą. Žmonių minios ne vie
ną moterėlę negyvai su-

■ spaudžia.
1660 metais nepaprasta

me svieto supludime kilo 
baisus' maras. Žmonės ėmė 
kristi lyg musės. Pradžioje 
vienuoliai dar numirusius 

• laidojo šventoriuje, mieste
lyje ir Cedrono paupiuose, 
bet vėliau negyvų žmonių 

' suvirto kupetos. i
Krūvos negyvų žmonių 

stypsojo šventoriuje, mies
telyje ir prie Cedrono. Gy
ventojai apimti panikos bė- 
go į namus, bet niekas gy
vas nebeišliko: vieni pake
lėse išmirė, kiti ligą į namus 
parnešė.
Pusė žemaičių dėl Kalvari
jos “atlaidų”'išmirė maro 

liga.

ti įvairumų, karabelninkų 
biznio ir panašiai.

Seniau, būdavo, keliais, 
takais, per laukus ir pievas 
eina tūkstančiai maldinin
kų, elgetų, karabelninkų. 
Apylinkės gyventojai juos 
sutinka užsidarę duris, apsi
tvėrę daržus, uždarę smul
kiuosius gyvulius. Mat, visi 
piašo išmaldos, o pasitai
kius progai ir kai ką nu
kniaukia.
Žulikai ir kišenvagiai iš vi

sos Lietuves ir užsienio 
suvažiuoja.

Laike sumos bažnyčioje 
ir šventoriuje dažnai suklin
ka balsai:

—Jėzus Marija, mano pi
nigėliai!...—Ir ne viena mo
terėlė pasigenda rankinuko, 
nosinės su pinigais,, o daž
nai, žiūrėk, ir kišenė su vi
st is pinigais nuplauta...

Todėl vagių čia viki labai 
L jo ir saugosi. Bet ir besi
saugant kasmet apvagia 
s mtus maldininkų. Kartą, 
anais metais, apie vežimus 
slankiojo įsigėręs žmogelis. 
Viename vežime snaudė 
moterėlė. Pamačiusi apie 
vežimus vaikščiojant žmo
gų, sušuko:

—Vagis! Duokit, vyrai!..
Sušoko būrys vyrų ir ne

kaltą žmogų negyvai už
mušė.
' Į Kalvarijos atlaidus su
važiuoja šimtai karabelnin
kų, balaganščikų, škapler- 
ninkų, fokusininkų, fakirų, 
čigonų ir kitokių įvairaus 
plauko “verslininkų.” Visi 
rėkia, šaukia, reklamuoja 
savo būdas ir visas tas ūže
sys žmogų tiesiog iš proto 
veda. Visas miestelis dvo
kia “limonadais.” Visuose 
kampuose šaukia:

—Pigu, skanu, šaltai, 
baltai...

O ištroškę žmonės tuos 
( “limonadus” geria be jokio 
saiko, nes visi šuliniai, prū
dai, kiekviena pelkelė esti 
sausai išgerta. Net ir Ced
rono upelis pavirsta purvo 
klanu. Jo pakraščiuose kal- 
variškiečiai yra prisistatę 
daugybę barakų, kurie sau
sakimšai yra prigulę alkanų 
maldininkų. Iš Cedrono u- 
pelio pila į čia pat stovin
čius didelius katilus drumz
liną purvą ir verda kopūs
tus “dėl stiprybės” maldi
ninkų. Per tas “atlaidų die
nas kalvariškiečiai su kopū
stais ir kitais patarnavimais 
padaro biznį, iš kurio pra-

Prie Telšių yra “Trijų 
Kryžių” kalnas, arba dar 
vadinamas Šlapkalniu. Čia 
apsinakvojo trys šimtai Kal
varijos “atlaidų” maldinin
kų, kurie visi čia ir mirė. 
Apylinkės žmonės juos vi
sus čia ir palaidojo, o jų at
minimui pastatė tris kry
žius...

Dabar kas metai vis ma
žiau maldininkų besuplau- 
kia į garsiuosius Kalvarijos 
“atlaidus.” Daugumas atva
žiuoja tik įdomumo dėliai 
pasižiūrėti žmonių, pamaty-

“Keleivy” jau buvo rašyta, 
kad Hollywoodo artistai buvo 
suruošę nuogųjų balių, per kurį 
vieno artisto žmona perdaug1 
susidraugavo su kitu vyru, ir I 
kai jos vyras parsivežė ją namo 
ir iškoliojo, ji pagriebė revolve
rį ir- nusišovė. Taigi čia yra pa
rodytas tos jaunos “leidės” at-1 
vaizdas. Ji vadinosi Mrs. Dawn 
Hope Noel, 19 metų amžiaus ar
tistė. Tame baliuje ji buvo nuo-j 
ga ir visos kitos aktorkos ir vy- Į 
rai buvo nuogi. Jie gėrė, šoko ir j 
lėbavo dvi naktis ir dvi dienas 
be pertraukos.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Metu Maudymosi Kostiumai.

Trys Hollywood aktorkos čia demonstruoja madingiausius maudymosi kostiumus 
šiai vasarai.

Moterims Pasiskaityt
V SI SKYRIŲ TVARKO

M. MICHET^SONIENĖ. =======

MOTERŲ SEIMUI BESI
RUOŠIANT.

Sekretorės pranešimai.
Moterų seimas jau veik 

čion pat; jis įvyks už mėne
sio laiko. Per šį mėnesį spar
čiai ėjo atstovių rinkimai. 
Kiek teko patirti, tai tik iš 
Cleveland, Ohio, ir Roches
ter, N. Y., neišrinkta atsto
vių, o gal tik laikraščiuose 
neteko jų pastebėti. Mes no
rėtume, kad ir tos dvi kolo
nijos nepražiurėtų reikalo, 
nes tokiame seime visos di
desnės lietuvių kolonijos 
privalo but reprezentuoja
mos.

Net Kauno Moterų Tary
bos valdyba prižadėjo pri
siųsti savo atstovę. Kanados 
lietuvės moterys taipgi da
lyvaus seime. Wisconsino 
valstijos, Chicagos ir Det
roito moterys jau turi išrin
kusios savo atstoves. Tiki
masi, kad ir iš tolimosios 
Kalifornijos bus atstovė. 
Tai pačios tolimosios lietu
vių kolonijos.

! Iš šių iaiitų galima jau 
spręsti, kad mus dedamos 
pastangos moterų seimui su
šaukti nenueis veltui. New 
Yorko apylinkėj moterys 
labai rūpinasi, kad kožna 
draugija pasiųstų atstovy- 

1 bę.
. . Dėlei laiko sutaupymo,

Kas Reikia Žinoti Apie Vitaminus. seimo komitetas prašo kadgyvena iki kitų metų “atlai
dų.”

Visi biznieriai stengiasi 
ko daugiausia parduoti ir 
visuose kampuose nuolat 
rėkia:

—Kam duot, kam mie- 
ruot, kam j veidą pabučiuot.

Dar seniau
Žemaičių Kalvarija buvo 

garsi savo elgetomis.
Prieš kokią savaitę prieš 

atlaidams prasidedant jau 
atkeliaudavo jų tūkstančiai 
iš viso krašto; baisiai žaiz
dotų, aklų, raišų, lozorių, ir 
visokių svieto zajokų. Milži
niškose eilėse susėdę jie bai
siai šaukdavo, grieždavo ar
monikomis, skambindavo 
skambalais, keldami ne
žmonišką koncertą. Bet a- 
nais metais juos visus suso
dino į trokus, išvežė kelias- 
dešimts kilometrų iš Kalva
rijos ir pakratė.

Tada elgetos pasakė:
—Kalvarija be ubagų ne

buvo šventa ir nebus!...—Ir 
pūsdami savo triubas bei 
žvangindami kankalais vėl 
pasuko Kalvarijos link. Ta
čiau vis dėlto Kalvarijoje 
elgetų skaičius žymiai su
mažėjo... Kas metai žemai
čiai labiau pamiršta savo 
Kalvariją, kas metai ma
žesnės žmonių minios besu- 
plaukia į Kalvarijos “atlai
dus.” Maldininkai ne tik 
kad neišgeria Cedrono upe
lio ir šulinių, bet karabel- 
ninkai skundžiasi, kad jau 
nebe kažkoks biznis eina ir 
su “limonadais.”

Ad. Jonušas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

T. Tiesai. — Rašinį apie 
pasikorusį “gaidį” gavom, 
bet “Keleivin” nedėsim, nes 
jam stinga nuosakumo. Jei
gu vienas “gaidys” (kuni
gas) nutvėrė prie savo “viš
tų” (vienuolių) kitą “gai
dį,” ir sugautasis paskui pa
sikorė, tai ką bendra su tuo 
gali turėti Leonas XIII? Ap
rašyti dalykai nesiriša vie
nas su kitu.

J. Matačiunui. — Labai 
ačiū už žinias. Apie paterso- 
niečių ruošiamą ekskursiją 
į Lietuvių Dieną tilps se
kančiame numery.

K. Ženteliui. — Tamstos 
pranešimas apie Winnipego 
lietuvius tilps sekančiame 
numery.

aukų prisiuntė: ALD mote
rų kp., New Haven, Conn., 
per Žolynienę, $10.00; ALD 
5 kuopa, Newark, N. J., per 
J. Miškeliuną, $5.00; Lietu
vių Moterų Kultūros Kliu- 
bas, Chicago, Ill., per J. 
Rasmor, $6.74.

Vyrai mums taipgi pade
da; pasiskaitykit sekamą 
laišką:

“Gerbiamoji: Ačiū tams
tai už pranešimą apie mote- 
lų seimą, kuris atsibus šių 
metų, rugsėjo mėnesio 7, 8 ir 
9 dienas. Taigi, skaitant to
kį pranešimą, mano širdis 
pradėjo tankiau plakti iš 
džiaugsmo, kad 
pradeda atbusti, pradeda 
oiganizuotis, pradeda nuo 
savęs stumti senovės joms 
uždėtą panieką-pažemini- 
mą. Tai yra pavyzdingas 
moterų darbas. Moterytės, 
jus veikdamos, organizuo
damos šioje šalyje, duodat 
minčių ir energijos toms 
moterims, kurios gyvena 
daugiau pavergtose šalyse. 
Jos išgirs jus veikimą, pasi
drąsins ir paseks jus pavyz
džiu. Taigi, aš savo plasno
jančia širdžia. linkiu, kad 
tamstų seimas sujungtų ir 
užgrūdintų visų moterų vie
ningą organizaciją.

“Kaipo senas diedas, su
lig savo išgalės, aukoja j 
seimo fondą vieną dolerį.

“Su meiliškais linkėji
mais,

moterys

Jungtinių Vastijų Agri
kultūros Departamento lei- 

, dinys “Consumers’ Guide” 
! įspėja visuomenę netikėti 
i visokiems humbugams apie 
, vitaminus. Paskutiniais lai- 
' kais visokie šarlatanai pra
dėjo siūlyt publikai pirkti 
jų parduodamus produktus 
“su vitaminais.” Beveik ant 
kiekvieno kampo, per kiek
vieną radiją ir laikraščiuose 
skelbiamas “muilas su vita
minais,” “dantims šveisti 
pasta su vitaminais” ir tt.

Nereikia šitokiems apga
vikams tikėti.

Vitaminų žmogus gali 
gauti tiktai : dviem keliais 
(1) su maistu ir (2) iš saulės 
spindulių.

Joks muilas ar tepalai vi
taminų j žmogaus kūną ne
pridės.

Jeigu jau kas mano, kad 
jam būtinai reikia vitaminų 
koncentruotoj formoj, tai 
tegul pasitaria apie tai su 
daktaru. Jeigu daktaras ma
tys, kad jam reikia vitami
nų koncentratų, tai jis duos 
receptą ir tada jau tikrai 
žmogus gaus jų kiek reikia 
ir kokių reikia.

Bet paprastai sveikas 
žmogus gauna pakankamai 
vitaminų iš kasdienio mai
ste, jei tik tas maistas buna 
įvairus.

Vitaminų yra jau žinoma 
keliatas rūšių, kurios yra

------- draugijų sekretorė prisiųstų 
nose, inkstuose ir širdyse, atstovių vardus ir mandatus 
Bet kepant tuos daiktus, vi
taminas B netenka pusės sa
vo vertės.

Vitaminas C reikaiingas 
visiems kasdien. Nagaunant 
to vitamino, pasidaro liuosi i Jeigu 
dantys, snsfintrsfA nariai J.___
žmogus jaučiasi pavargęs, §om prane§ti sekretorių ant- 
rnazėja svoris, šito vitamino ra§us o mes pakvietimą pa
dauginusia yra orinčiuose, 
greipfrutuose, citrinose, to-I "" ' ______
meitėse, žaliuose kopustuo-. EJįįlei rankdarbiu parodos, 
se, salotose ir kitose daržo- f 
vėse. Karštis jį. sunaikina,! Daugelis moterų yra klau- 
todėl daržoves reikia valgyt susios apie dirbinių išstaty- 
žalias. mą parodoje; toms prane-

Vitaminas D. Šitas vita- šim laiškais. Kitos, be abe- 
minas labai reikalingas kau- jo, laukia oficialio praneši- 
lams ir dantims. Be šito vi- mo, kada .pasiųsti dirbinius, 
tamino vaikų kaulai buna Taigi paaiškinam: kurios 
minkšti; pradėjus jiem vaik- norit išstatyti parodoj savo 
ščiot, kojos sulinksta, nariai rankdarbius, supakuokit 
pasidaro dideli; dantys taip- juos ir siųskit apdraustus 
gi buna prasti. Šito vitami- arba užregistruotus. Siunti
ne daugiausia turi žuvies niai bus priimami tarpe 4 ir 
riebalai (cod liver oil), 12 rugpiučio (August) rnė- 
kiaušinių tryniai, pieniški \ nėšio. Tiktai taip siunčiant 
daiktai ir žalios daržovės, rnes galime užtikrinti jūsų 
Be to, šito vitamino galima daiktų saugumą. Siuntinius 
gauti ir tiesiai iš saulės siųskite L. ’ 
spinduliu. Musų odoj yra ' K. Petrick, 
tokių dalykų, kurie veikiami Brooklyn, N. Y. 
saulės spindulių pavirsta į 
vitaminą D. Todėl vasaros 
metu labai sveika nuogam
žmogui pabūti dažnai sau- nij^s ^h™7S^ms auku 

—i.,i„_Q po kelias ri^kimo blankos
, .... i Paskutinėmis dienomis>• kvaršinti I________________ ________

pirma seimo, nes paprastai 
mandatų sutvarkymas uži
ma daug laiko, o mes jį tu
rėsime labai taupyti svar
besniems reikalams.

... __ oj kurios draugijos
sustingsta nariai, ja negavo pakvietimo, pra

lės spinduliuose 
minutes.

Taigi, perdaug 
savo gklva dėl vitaminų nė
ra reikalo. Jeigu mes valgy
sim gerai balansuotą rnais-v . *•----- Cllll IJCll Cll lOUULCJ 111X110“

ženklinamos raidėmis A, B, tą, o prie to da pasikaitinsim
C, D, ir tt.

Vitaminas A akstiną vai
kų augimą ir apsaugoja

saulėje, tai vitaminų jieško- 
ti nereikės. Kūnas pats jų 
pasigamins kiek reikia išy-v ------o--------- v " 1------J A

žmogaus kūną nuo užsikrė- maisto ir saulės spindulių.
timo kai kuriom bakterijom. 
Jo yra kiaušiniuose, pieniš
kuose daiktuose, lapuotose 
daržovėse ir žuvies rieba-

Balansuotas maistas rei
škia ne vienodas maistas, 
bet dažnai keičiamas. Jeigu iiai^uvcdc ii guvieji i įcučį- *a * i

luose (cod liver oil). Be šito Persąvakę žmogus suvalgys . v 1 IzTilic* Din nei niuo otrnvn Izirn
vitamino žmogus neturės 
gerų dantų nei gerai išsivy
sčiusių kaulų. Todėl jis la
bai svarbus augantiems vai
kams, o taip pat ir moti
noms, kurios laukia kūdikio 
arba jį žindo. Kad kūdi
kiams to vitamino nebūtų 
kartais permažai, tai kas 
diena patartina jiems duoti 
po du šaukštuku minėtų žu
vies riebalų.

Vitaminas B akstiną ape
titą. Jo yra pilna beveik vi
suose valgomuose javuose, 
kaip kviečiai, rugiai, žirniai, 
pupos ir tt. Gyvulių produk
tuose jo yra daugiausia jak-

meiliškais linkėji-

“Juozas Daubaras, 
“Athol, Mass.” 

už gerus linkėjimusAčiu
ir piniginę paramą. Mus ko
mitetas dirba pasiryžusiai 
ir vieningai, kad seimas vi
sais žvilgsniais butų sėk
mingas ir skaitlingas. Pat
sai darbas yra gana didelis, 
reikalauja mus visų vieny
bės.

K. Petrikienč, sekr.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Mačiulis — pirmininkas,

sekamu antrašu:
221 S. 4-th st.,

Aukos.
Buvo išsiuntinėta į kolo-

Jos
906 Prescott St. Waukegan. Ill.

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

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

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

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — 8th St., Waukegan, Ill.

KASOS GLOBĖJĄ!
D. Lauraitis, K. Ambrozunas,

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. RukštaLs, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
‘tnatd nd -a 00!I ‘otsauątu ou?o>( tuaip 
Liuosybčs Svetainėje, kamp. 8th ir

§ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 8
S -------------------------------------- ------------- 8
8 Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą X
S SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie S
S MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION Š

KAINA $1.00. 8
b DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.
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kelis kiaušinius, svarą-kitą 
mėsos, žuvies, žalių kopūstų, 
tomeičių, gaus kelis oran-į 
čius, sviesto,' pieno, rupios 
duonos, tai jo maistas bus 
gerai balansuotas ir vitami
nų jam nepritruks.

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 Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

SVEIKATA
' TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra- pamatines žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienes..

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. Boaton, Mass.
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No. 31. Rugpiučio 2 d., 1939 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas PuslapisKAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo muių korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

- Žydų Pabėgėlių Vaikai

Tikinčiųjų Fanatikų veronika trakimai-
TĖ NUŠOVĖ FELIKSĄ Į

JANUŠKEVIČIŲ, 
i .. . ,. . „______ Šiomis dienomis Geguzi- 

valsčiuje, Tauragės apskri- nės-Jonavos vieškely buvo 
ty, 18 birželio dieną žiauri rastas nušautas Feliksas Ja- 
mirtis išplėšė iš gyvųjų tar
po jauną, vos 14 m. gabų ir 
daug žadantį gimnazistą K. 
Gramailą. Kadangi velionies 
tėvas laisvų pažiūrų, tai sū
naus palaikus nutarė laido
ti be religinių apeigų, nors 
ir katalikų kapuose, nes Er
žvilke laisvų kapų nėra. Bir
želio mėn. 21 d. palydint 
Vadžgirio laisvamanių sky
riaus dūdų orkestro ir dide
lio skaičiaus žmonių velio
nis buvo nuvežtas kapuosna.

Tai bus gal pirmos įspū
dingiausios Eržvilke laido- 

'tuvės, sukėlusios tamsiems 
fanatikams didžiausi pagie
žos neapykantos jausmą. 
Kadangi buvo turgaus die
na, tai į kapus nusekė veik 
visi jame buvę žmonės.

Deja, tų imponuojančių 
laidotuvių proga fanatikai 
pasirodė visu savo tamsumu 
ir nekulturingumu. Jie kapų 
rimtį taip sudrumstė, kad 
Eržvilkas to ilgai nepamirš. 
Kokiais išsireiškimais tam
suoliai kapuose garsiai pra
dėjo plūsti laisvamanius, 
tai čia negalima nei rašyti.

Pagaliau jie tiek įsikarš
čiavo, kad pradėjo mėtyti 
žaliais kiaušiniais ir grum
stais ir kapuose pasidarė 
tikras jomarkas. Tik dėka 
laidotuvininkų ir 
nių kultūringai ir protingai 
laikysenai buvo išvengta 
peštynių. Tenka labai apgai- 
estauti tokį tikinčiųjų ne- 

'iulturingumą bei netoleran
tiškumą. Gaila velionies tė
vų. kuriems taip skaudžio
mis širdimis netekus bran
gaus simaus dar teko pergy
venti tokį biaurų tamsuolių 
puolimą.

MOTINA apiplėšė mi
rusią DUKTERĮ.

Šiomis dienomis Mariam- 
polėj buvo jaunos moteries 
laidotuvės, kuri buvo mirusi 
Kauno ligoninėj. Mirštant 
jai ligoninėj, telegrafu buvo 
pakviesta iš Mariampolės 
motina. Ligonės vyro da ne
buvo, kai ligoninėn atvyko 
jos motina. Pasinaudodama 
proga, motina numaustė 
dukteriai nuo pirštų žiedus, 
išėmė iš ausų auskarus ir kt. 
Kada vyras atvyko į ligoni
nę, motina buvo jau jo bute 
Mariampolėje, ir čia ji be 
niekeno leidimo su drau
gėm įkainavo baldus ir kt. 
bute esantį turtą, o per lai

dotuves net pareiškė norą 
tą turtą išsivežti. Tik kada 
vyras, netekęs kantrybės; 
užprotestavo prieš velionės 
motinos sauvaliavimus, se
nės apetitas į vyro ir duk
ters per kelerius metus už
gyventus daiktus atlyžo. Už 
tat ji labai sumaniai pradė
jo leisti paskalas, kad tasai 
vyras nebuvęs vertas jos 
dukters, kad jis pabaigęs 
graužti jos dukterį, jog duk
tė kentėjo jo daužoma, 
stumdoma, nematė net žmo
niškesnės dienos ir tt., ko vi
sai nebuvę.

Barbariškumas.
Garšvilų kaime, Eržvilko 

valsčiuje,

šiame vaizdely parodyta pora žydų pabėgėlių vaikų iš Vie
nos išlipant Londone iš laivo. Vokietijos ir Austrijos žy
dai dabar emigruoja Anglijo n, Pietų Amerikon ir visur, 
kur tik juos įsileidžia.

nuševičius. Nustatyta, kad 
jį nušovė Veronika Traki- 
maitė. Tos tragedijos prie
žastis buvusi nelaiminga 
meilė.

Januševičius su Traki- 
maite abudu ūkininkaičiai, 
kaimynai, ilgą laiką mylė
jęsi. Januševičius žadėjęs 
Trakimaitę vesti, bet vis ati
dėliojęs. Pagaliau Traki- 
.naitė tapus nėščia, bet Ja
nuševičius vis tiek jos neve-1 
iė, ir net šalintis pradėjęs 
nuo jos. Tada mergina pasi- 
yžo suviliotojui atkeršyti: 
š vieno asmens ji slaptomis 
pasiėmus revolverį ir Janu- 
■'evičiui atkeršijo.

Paliktame laiške ji suges- " 
t'navo, kad nusiskandin- NELAIMINGI A1SITI- 
-ianti, bet iš tikrųjų, pėsčia KIMAI.
mėgino nueiti į Latviją, kol Prie Marvelės besimau- 
kriminalinė policija ją su- dydama prigėrė Marė Bie- 
laike. lovienė, gyv. Vyties gatvėj.

-' Prie Žaliojo tilto iššoko 
MARIAMPOLĖJE ŽMO- j§ laivelio į Nemuną darbi- 
NĖS GYVENA TVAR- įlinkas J. Montvila ir pri- 

TUOSE. [gėrė. Jis iš laivelio iššokęs,,
Paskutiniu laiku Mariam

polės mieste jaučiamas di
delis butų trukumas ir bran
gumas. Nežiūrint į Kainų 
tvarkytojo įspėjimus nekel
ti butų nuomos, butų nuo-

laisvama-

NA-

! Keli Žodžiai Apie\ KAIP MOTINA MOKINO DUKTERĮ 
Žagarę. | GATVES AMATO

DZUKU KRAŠTE DAUG 
ŽEMUOGIŲ. 

I
Šįmet vasarą Dzūkų kraš

to miškuose matyti daug 
žemuogių, šių uogų ypačiai 
apsčiai yra Merkinės, Varė
nos, Alytaus ir Punios miš
kuose. Žemuogių kaina, pa
lyginti, neaukšta. Dabar 

i norėdamas kraštan išplauk- Prienų, Alytaus ir Butrimo- 
ti, bet nepasisekė. j nių turguose už šių uogų li-

Netoli Jonavos, Vanagiš-■ terį mokama 40—65 centų, 
kių kaime, aną dieną žaibas O Amerikoje už kvortą 
nutrenkė Anelę Zigmantie-'geriausių žemuogių, kuo- 
nę, 70 metų amžiaus. Į met buna jų sezonas, moka- 

.- , . . , - Šiaulių-Gubernijos ruože ma tik 10—15 centų.
mos vis brangsta ir brangs- traukinys suvažinėjo Pauli- _________ -

rvaoi nhim oi Tk/innl’n fib . . . . Jta pastebimai. Užtenka tik 
paprašyti kai kur namų sa
vininką perdažyti buto grin-

ną Kovaliauskienę. 
Prie N. Marvelės

,-j i . - no vanduo išplovė
4 0^1% mamav.?.aI lavoną. Išaiškinta, kad tai Skendo ’ Adelė ’ Kvfatkaus- 

yra Lidos Smoriginaitės la-' kaitė, 19 metu amžiaus. Ji 
. , . vonas, gyvenusios Kaune, - - -
1 kynH0S Žaliajame kalne.

brangtų 10—12 litų. Ypač 
jaučiamas didelis trukumas'! 
pigesniųjų butų, į 
jau telkiasi ne tik darbinin
kų šeimos, bet ir smulkus i 
tarnautojai. Kai kurie dar
bininkai, nesurasdami kai
nos atžvilgiu patogesnių bu
tų, vasarai kraustosi į tvar
tus, už kuriuos taip pat mo
ka po 5—10 litų mėnesiui.

Juo toliau, juo prasčiau 
marijampoliečiams su mau
dyklėmis. Maudytis Šešupė
je galima nuo geležinkelio 
tilto ligi Degučių ūkininkų 
laukų, bet patogesnių vietų 
nėra. Daugiausia mariam- 
poliečių maudosi ties gele
žinkelio tiltu, kur patogi 
lanka ir vietomis giloka upė. .. .. ..
Bet čia yra nepatogumų: 1 ~ “tai •* dieną,
šita vieta miestiečiams yra 
toloka, lanka yra privati, 
upėj maudytis patogu tik 
vietomis, o žmonių susiren
ka labai daug.

Žagarė yra Lietuvos šiau
rėje, prie pat Latvijos sie
nos. Tai stambokas provin
cijos miestas, turįs apie 
8;000 gyventojų. Miesto yra 
dvi dalys: senasis ir nauja
sis. Tas miesto dalis skiria 
Švėtės upelis. Senoji Žaga- 
lė atrodo skurdžiai: krei
vos, siauros gatvės, senos, 
sukrypę lūšnos, o naujoji vi
sai kitą vaizdą teigia, pada
linta kvadratiniais , kvarta
lais, tiesios gatvės, pats cen
tras daugiausia iš mūrinių 
namų.

Caro laikais čia ėjo Spar
ti prekyba arkliais, kiaulė
mis ir kt., kuriuos gabenda
vo į Latviją. Tada čia kles
tėjo amatai, augo statyba, 
plėtėsi miestas. Tuo metu 
Žagarė ir išaugo. Šiuo lai
ku jos augimas sustingo, nes 
nebėra to prekybos tempo. 
Prekybai plėtotis ir ama
tams tarpti labiausia kliudo 
blogas susisiekimas su kitais 
miestais. Prie Žagarės ne
prieina nei geležinkelis, nei 
plentas.

Vasarą Žagarėje malonu 
gyventi, čia yra puikus par
kas poilsiui, nemenkas Švė
tės upelis, kuriame karšto
mis vasaros dienomis gali 
pasimaudyti. Parkas pavyz
dingai sutvarkytas. Platus 
takai ir takeliai išpilti smė
liu, nemaža suoliukų. Čia 
yra futbolo ir krepšinio 
aikštė.

Birželio 29 d., Žvelgaičio 
piliakalnio papėdėje įvyko 
aviacijos diena. Atsilankė 
apie 5,000 žmonių. Žagarė 
senai bematė tokį susigrūdi
mą ir spųstį. Šv. Petro atlai
dai — kasmetinė, tradicinė 
Žagarės šventė, o aviacijos 
diena — ją padarė dar svar
besne.

Seni žmonės pasakoja to
kią legendą apie Žvelgaičio 
piliakalnį: dvarini n k a s 
Žvelgaitis tame kalne kelia- 
tą kartų statęs pilį. Bet ne
pavykę jam čia apsigyven
ti, — užeidavusios audros ir 
statinį sunaikindavusios iki 
pamatų. Dabai- Žvelgaičio 
piliakalnis aptvertas spyg- 

_...... ............... liuotų vielų tvora. Nuo pi-
yra labai“ ‘išdžiuvusi. Pakalnio atsiveria visas Ža- 

Turguose jau pastebimas, garės^ ir apylinkių vaizdas, 
gyvulių pigumas, nes gali 
būti javų ir pašarų stika.

MERKINĖJ NUSKENDO 
SPORTININKĖ.Nemu- 

motersĮ Ties Merkine, ežere, nu-

NELAIMĖ IŠ PIŠTA- 
LIETO.

Butrimonių valse. Ado
monių kaime per neatsargu
mą nusišovė Jokūbas Jab
lonskis. Pištalietas šovė de
dant į kišenę ir pataikė į 
gerklę. Jablonskis mirė po 
valandos.

MAŽAI MOKA DARBI
NINKAMS.

Vilkaviškio apskrity, Ža
liosios valsčiuje, stambesni 
ūkininkai susitarė nemokėti

Jabai mėgo vandens sportą 
ir tą dieną maudėsi 
kartu. u*- <

11-ką

IŠ-SAUSRA JAVUS 
DŽIOVINO.

Kalviai, Trakų apsk. Šios 
apylinkės tiek žieminiai ru
giai, tiek vasarojus labai nu
kentėjo nuo sausros, nes vi
są pavasarį nėra lietaus. Že
mė

ĮDUBO žemė.
Daujienai. Šių metų ge-

darbininkams daugiau kaip gužės mėnesy Maliupių kai
me J. Juodoko sklype įdubo 
keli metrai sėjamos kalnuo
tos žemės. Pažymėtina, kadNAMŲ KARAS.* L vJo ZjvIIIGo. 1 cXcjj 111 d, 11 lu f

Alytaus apskrity, Alovės šįmet Daujėnų apylinkės 
Isčiuje, vienoj šeimynoj laukuose pasitaiko jau ke- 
lo namų karas. Tėvas su lintas žemės įdubimas.
mu sunum sumušė kitą ----------------------------- -------

valsčiuje, 
kild namų karas, 
vienu
sūnų. Sudaužė jam galvą.

APIE RASEINIUS IŠ
DŽIUVO ŠULINIAI.

Raseinių apylinkėj iš
džiuvo beveik visi ūkininkų 
šuliniai.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIšKALANGLlšKAS IR 

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nūia. Gauna- 

j mas “Keleivy.”

Dabartiniu laiku Žagarė
je statybos beveik nėra. 
Vienur kitur matosi naujai 
statomi trobesėliai, bet jie 
miesto neišugdys. Kultūri
nis Žagarės gyvenimas taip 
pat sustingęs, nors yra ke
lios organizacijos, kurios 
galėtų pajudinti stagnacijos 
apimtą miestą.

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

PERKŪNAS TRENKĖ Į 
PRIENŲ BARĄ.

Po ilgai užsitęsusios saus
ros birželio 15 d. Utenos pa
dangė susilaukė lietaus su 
perkūnija. Perkūnas trenkė 
Prienų alaus baran.

Tą pat dieną Luknių kai- t” 
me perkūnija sudegino na
mą. Kartu sudegę 8 bekonai 
ir namie laikyti apie 10,000 
litų pinigų. Ūkininkas tą 
dieną buvęs Utenoje tur
guje.

Birželio 18 d. smarkus 
lietus su perkūnija vėl pasi
kartojo. Vėsulas apdraskė 
trobesius, Vilniaus gatvėje 
perkūnija trenkė Katino na- 
man išardydama pečių. Pa
kalnių bažnytkaimy užmu
šė 13 metų berniuką ir kul
tai kitur 10 metų vaiką.

Birželio 19 d. perkūnas 
uždegė Antakalnių vienkie
mį. Matyt ir daugiau gaisrų.

APIPLĖŠĖ MOTERĮ 
MUOSE.

Užbalių kaime, Mariam- 
polės apskrity,, pas eigulį 
Norkeliuną užėjo du nepa
žįstami vyrai. Namie tebuvo 
tik eigulio žmona. Vienas 
nepažįstamųjų įrėmė mote
riai revolverį į krutinę ir pa
reikalavo pinigų. Išsigandu
si moteris plėšikams atida
vė visus turimus pinigus a- 
pie 900 litų, ir po to plėšikai 
pasišalino. Kieme plėšikai 
susidūrė su grįžtančiu eigų-' prie avilio ir jį palietė. Nu
liu, bet spėjo pasprukti į dvėsęs arklys vertas apie 
mišką. , §00 litų.

BITĖS UŽKAPOJO
ARKLĮ.

Mariampolėje bitės taip 
sugylė vieno ūkininko arklį, 
kad tas tučtuojau padvėsė. 
Arklys buvo priėjęs sode

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

su Pa
veikslais

Dabar kq tik išėjo ii po apaudoi

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
mietą Biblijos 6’^x8 coliui, turi 382 
puslapiui ir 379 paveikslėliui. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogui įkaitydama! iii) Biblija ir tė* 
mydamna j paveikslėliui, (kurie per
stoto kaj buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargui ir džiaugsis jogiai to
kią knįgą įgijo, jam bvs trumpi žie-

Norinti cnat šią Bibliją, pinigu! 
liuikit Exprcio ar Pačto Money Orde
riu arba registruotame laiške adviu:

“KELEIVIS”
255 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 $2. Adresas:

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

Birželio 24 d. Kauno apy
gardos teismas sprendė retą 
bylą-

Į kaltinamųjų suolą buvo 
pasodinti gatvės moteris 
Antanina Stukelienė ir Sta
sys Numgaudas.

Juodu abudu ir ligi teis
mo buvo laikomi kalėjime.

Antanina Blokšytė dar 
jauna būdama ištekėjo už 
Karolio Stukelio ir gyveno 
Pasvalyje, bet trejatą metų 
su vyru pagyvenus persi
skyrė, nes ji pradėjo gyven
ti palaidą gyvenimą. Stuke-1 atiduoti teismui, 
lis parėjo kiton tikybon ir 
susituokė su kita.

Iš bendro Blokšytės gyve
nimo su Stukeliu gimė duk
tė Liucė, kuri, tėvams ski
riantis, liko pas tėvą ir jau Į 
buvo įstojus j Pasvalio gim
nazijos pirmą klasę, bet be
lankant gimnaziją Liucei 
buvo sumažintas elgesio pa
žymys, dėl to Liucė kitais 
metais nuo mokesčio už 
mokslą nebuvo atleista, o 
tėvas nepajėgė mokslapini- 
gių už dukterį sumokėti, tai 
mergaitė gimnaziją ir aplei
do. Motina jau anksčiau bu
vo atvykus į Kauną ir vers
lą susirado gatvėje.

Liucė atsidūrė Šiauliuose 
pas savo senelę. Sužinojus, 
kad duktė yra Šiauliuose, 
motina pradėjo jai rašinėti 
laiškus ir kviestis pas save, 
o vėliau nuvažiavo ir dukte
rį atsivežė į Kauną.

Atvežus dukterį į Kauną, 
motina paskui save 12—13 
metų amžiaus mergaitę mė
gina ištempti į gatvę... Kai 
jauna mergaitė neklauso, 
verkia, tai motina ją muša 
ir kankina.

O kas tas ponas Numgau
das? Tai jau baigęs univer
sitetą studentas, vienos stu
dentų korporacijos 
29 metų amžiaus, 
neblogą tarnybą 
valdinėje įstaigoje!

Tas “tautos pažiba” ne 
kartą atsiduria pas Stuke
lienę. Stukelienė Numgau- 
dui nori “išnuomoti” ir savo 
dukterį, bet duktė verkia, 
priešinas, tai motina dukte
rį smarkiai sumušė, vieną 
sykį, šaltam orui esant, ilgai 
laikė ją koridoriuje, antrą 
sykį paklupdė ir vertė ilgai 
klūpoti.

Pinigus iš Numgaudo mo
tina paima už save ir už 
dukterį.

Stukelienė pusiaukelėje 
nesustoja: ji primokina

dukterį sakyti, kad vienas 
mokytojas kaltas mergaitei 
ir Stukelienė tikisi iš moky
tojo gauti kelis šimtus litų 
už “paslapties” išlaikymą.

Bet ir šito sumanymo Stu
kelienė neįvykdė, nes kita, 
su ja gyvenusi, gatvės mote
ris neiškentė manydama 
Stukelienės elgėsi su savo 
dukterimi, ir pranešė poli
cijai.

Policija šias niekšybes iš
kėlė aikštėn, Stukelienė su 
Numgaudu buvo suimti ir

Kauno apygardos teismas 
Stukelienę ir Numgaudą 
pripažino kaltais ir nubau
dė po šešerius metus sunkių
jų darbų kalėjimo.

MIRĘS KONGRESMANAS.

Šiomis dienomis mirė Ten
nessee valstijos kongresmanas 
McReynolds, kurio atvaizdas 
čia yra parodytas.narys, 

turėjęs 
vienoje

PAKARŠINI M AI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paš-

PAŽANGUS SĄVA1TRASTSS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentirtos 
Lietuvių Balsų.’’ Adresas:

"A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires. Argentina.

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracljon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pashist Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
savaitės numerį nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestĮ.

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

Už pa j Ieško] Im us darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, .kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm jntgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių fr draugų, kai
na 1c. už žod|., Mažiausio pajleško- 
Jimo kaina 50c.

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

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklarouot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

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 ticriog papra
stam konvertej bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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



' Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
No. 31. Rugpiučio 2 d., 1939 m.

Vietinės Žinios
Už pinigus paleisdavo iš 

kalėjimo banditus.
Keli buvę Massachusetts 

gubernatoriai, baigdami sa
vo tarnybas, paleisdavo iš 
kalėjimų daug kriminalistų.

Ruošiasi Plaukti į Pietų Ašigalį.

“DA TIK PIRMĄSYK 
VELNIAS I MANE

ĮLINDO.”
Taip aiškinąs kunigas, kurį 
policija areštavo dėl užpuo
limo ant 10 metų msrgaitės.

Pereitą subatą policija 
areštavo Cambridge’aus ku
nigą Geo. D. Neal’ą, kuris 
buvo paviliojęs nedorais 
tikslais vieno policininko 
dukterį, vos 10 metų am
žiaus mergaitę. Tai buvę pe
reitos savaitės ketvergą. 
Mergaitė pasiskundė savo 
tėvui, kad ji žaidė su kitais 
vaikais žaidimo aikštėj, šiaušia dovana bus $50.00, 
kaip tas dvasiškis ją P.asi-10 kitos po t$10.00 ir po $5.00. 
saukęs prie savęs ir nusive- Muzikai paimta L. Buinio 
dęs j netoli esamą mokyklą. orkestra iš i0 muzikantu. 
Paskui jis davęs jai 10 cen- • • •

Rugsėjo 3 bus bendras Mas- Dabar legislatures paskirta 
sachusetts lietuvių piknikas komisija pradėjo tą “biznį” ;

Maynarde.
Didis Massachusetts lietu

vių piknikas, kuris. įvyks 
Maynarde 3 rugsėjo, jau 
galutinai organizuotas. Pe
reitą nedėldienį tuo reikalu 
Hudsone buvo sušaukta 
konferencija ir visos koloni
jos jau įkinkytos į darbą. 
Kiekvienai kolonijai pa
skirtas kapitonas, kuris tu
rės pristatyti 
tikrą skaičių _________
Prie įžangos bilietų paskir
ta $150.00 dovanų. Aukš-

| tyrinėti ir susekė, kad ban
ditai buvo paleidžiami už 
pinigus. Už vieno piktada
rio paliuosavimą buvęs gau
tas net $24,000 kyšis. Var
dai da nepaskelbti ir tyrinė
jimas eina toliau.

Quincy pajūry pasirodė 
ruoniai.

Maudantis žmo n ė m s 
netoli nuo I

rasKUi jis davęs jai iu cen- Alaus nutarta paimti 500 
tU’ J1 nl^kam alne tai kaišų ir 30 bačkų, nes publi- ■ 
nesakytų. | kos tikimasi turėti nema-

Policija tuojaus sužinojo žiau kaip 10,000.

piknikui tam Quincy juroje, 
darbininku, i Bostono, pasirodė anądien i 

daugybė ruonių (seals). Jų 
galėjo but apie 25. Tarp be- i 
simaudančių kilo panika, I 
nes manyta, kad tai juros 
vilkai — rykliai. Spėjama, I 
kad ruoniai išplaukė į par ■ 
kraštį besivydami makrėlių ' 
nerštą.

- — J—  “J“ " ~  ---J ' ....... Į,
to teologo pavardę, jo gyve- Teko girdėti, kad šiame 
nimo vietą, ir išėmė iš teis-1 piknike pasižadėjo kalbėti 
mo įsakymą areštuoti jį. Ir nesenai atvažiavęs “Lietu- 
pereitos subatos vakarą jis vos Žinių” bendradarbis ir

rašytojas J. Jurginis.buvo suimtas.
Policija sako, kad jis jai 

prisipažinęs prie to, ką mer
gaitė savo tėvui pasakė, ta
čiau aiškinosi, kad “Da tik 
pirmąsyk velnias į mane 
įlindo.”

Kelios dienos prieš tai mas. 
toj apylinkėj buvo užpultos būtinai atsilankyti, nes rei- 
ir kitos dvi mergaitės, kurių kia pasitarti apie ruošiamą 
viena buvo taip pat polic- pikniką, kuris įvyks 17 rug- 
mano duktė, taigi policija sėjo. Y ra ir kitų reikalų, ku- 
paklausė kun. Nealą, ar ne rių negalima toliau atidėti. 
j,is ir tą užpuolimą buvo pa
daręs; bet dvasininkas užsi
gynė nieko apie tai nežinąs.

Kun. Neal yra žymus' 
krikščioniškosios doros mo
kytojas. Bostono dienraš- j 
čiai sako, kad pirma jis kle-j x .. . . ...
bonavęs dviejose Bostono, at£aI J1S kainavo tik $30.
bažnyčiose, o dabar dėstęs Ir Pagyvenimas buvo pi-
teologijos mokslą New -5US\HZ kaJn^aiLir^1l
Church Theological School 
klierikams ir mokęs kitus j 
Dievo tarnus.

Ir štai, šventąjį mokslą 
bedėsiant—šmakšt ir įlen
da į jį velnias!...

Bus socialistų susirinkimas.
Ateinantį šeštadienį, 5 

rugpiučio, kaip 7:30 vaka
re, “r........... " : /
LSS. 60 kuopos susirinki-

Visi draugai prašomi

Žinia apie įvykį Montellos 
lietuvių parke nepa

tvirtinta.
“Keleivio” 30 numery, 

šiame pus 1 a p y j e tilpo 
mums priduotas lietuvių le- 
gijonierių pikniko aprašy
mas, kur buvo pasakyta, 
kad viena South Bostono 
moteris tenai įkritusi į “toi-

Keleivio” ofise įvyks lėtą” ir turėjusi dėl to daug

Z-i SŠSShR?:

čia yra parodytas admirolo Byrdo laivas “Bear of Oak
land,” kuris dabar randasi Bostone iškeltas į sausąjį ęloką. 
Byrdas ruošiasi naujai ekspedicijai j pietini žemės ašigalį. 
Tai bus jau trečia jo kelionė į “Little America.” šis lai
vas buvo pastatytas Škotijoj ir specialiai pritaikytas ko
vai su dideliais ledynais. Jis išplauks iš Bostono rugsėjo 
mėnesį, šitą žygį finansuoja Jungtiniu Valstijų valdžia.

Prigėrė Stasys Tamošaitis, I 
jaunas Worcesterio lietuvis.

Pereitą nedėldienį Wor-' 
cesterio lietuvių parapijos 
piknike prie Narraganset 
Pier prigėrė Stasys Tamo
šaitis, 23 metų amžiaus lie
tuvis.

Hai vardo universit e t o 
meteorologas prof. Brooks

• mano, kad Naująją Angliją 
galįs ištikti ir kitas toks ura
ganas. koks buvo pereitą 
rudenį.

Penki dideli Kambariai 
su visais parankumais

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

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

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų I.
Pas mus gausite: Geriausios Ru- ;

Kuopos valdyba.

Kada mokslas Harvarde 
kainavo $30 per metus. 
Harvardo universitete 

mokslas per metus dabar 
kainuoja $400. Bet 100 me

dentai mokėdavo tik $4.50 
per sąvaitę. Dabar jie moka 
$10 ir daugiau.

nesmagumų, reikėję šauktis 
net ugniagesių, kad ją iš
trauktu

Vėliau mes turėjom pro
gos susitikti su kai kuriais 
legiionieriais ir pasiteirauti 
apie tą tariamąjį įvykį pla
čiau. Jie sakosi buvę tame; 
piknike, bet nieko panašaus 
nematę ir negirdėję. Mote- Du banditai nužudyti elekt
rų toiletas tame parke esąs' ros kėdėj,
įtaisytas gana moderniškai Šio utarninko naktį Char- 
ir niekas įkristi tenai nega- lestowno kalėjime buvo nu-, 
lįs. i žudyti elektros kėdėj Wal-'

Taigi išrodo, kad tokio į- lace Green ir Walter Sau-Į 
vykio, kaip mums buvo pra- eveur, kuriedu pernai So-, 

mervillėj užmušė krautuvi
ninką.

ši<-s PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLU. 
I LUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIEkŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOU 4148

Po uragano politikieriai api
plėšė valstijos iždą.

Republikonai dabar ima 
nagan viešųjų darbų depar
tamento viršininką Callaha- 
ną, demokratų politikierį, 
kurį jie kaltina valstijos pi- 8:3o'ryte.

Kubiliuno Radio Programa.
Rugpiučio 6, sekmadieny, 

iš WCOP stoties, prasidės 
nuo 8:30 ryto. Programą 
pildys smuikininkas Povilas 
Milėnas; dain. Ignas Kubi
liūnas; pianistė Izabelė 
Yarmolavičiutė ir Olga Šu- 
kiutė. Nustatykite radio pri
imtuvus ant 1120 k. nuo

nigų grobimu po įvykusio 
pereitą ludenį uragano. 
Mat, jisai samdė kontrakto-

PIKNIKAS.
Rugpiučio 6 d. Brightono

rius išvartytiems medžiams Jaunų Lietuvių ’ draugystė 
nmrnhrti iiniroccl umoc to • v ____nuvalyti, pavesdamas tą 
darbą ne tiems, kurie pi
giausia apsiima jį atlikti, 
bet savo sėbrams. Ir jis mo
kėjęs jiems ne tokią kainą, 
kokia už tokį darbą yra pri
prasta, bet $631,000 dau
giau. Republikonas guber
natorius reikalavo, kad Cal
lahan rezignuotų, bet šis pa
sipriešino, todėl dabar iš
kelta jam byla ir faktais vie
šai norima įrodyt jo prasi
kaltimas. Be abejonės, jis 
bus išmestas iš tos tarnybos. 
Bet tuo veikiausia viskas ir 
pasibaigs, nes politikieriai 
politikierių į kalėjimą neso
dina už žmonių pinigų eik
vojimą.

rengia Išvažiavimą į Olym
pia Parką, Worcester, Mass. 
Bus įvairių palinksminimų, 
gėrimų ir valgymų; Muzika 
ir Šokiai prasidės nuo 2 po 
pietų, tęsis iki 10 vakaro. 
Visus jaunuolius ir suaugu
sius prašome dalyvauti mus 
puikiam parengime. Kom.

Kun. Neal dar sėdi kalėji
me, nes nėra kas uždėtų už 
jj $1,500 kaucijos.

Automobiliai užmušė jau 
273 žmones.

Iki 1 rugpiučio dienos šį
met automobiliai Massachu
setts valstijoj užmušė jau 
275 žmones, 15 daugiau ne
gu pernai per tą patį laiką 
buvo užmušta.

Legisliaturos politikieriai 
paskyrė $50,000 Amerikos 
Legijono konvencijai finan
suoti sekančią vasarą. O pi
nigų, sako, nėra.

Du maži vaikai ši pane- 
dėli važiuodami arkliniu ve
žimu įvažiavo j baldų krau
tuvės Įauga ant ashington 
streeto ir išmušė visą stiklą.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman it. arti Central «kv.

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu (1114 .
HEDIC1NOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1TIS
Valandoc nuo 2 iki 4 po pietą, 

□ □o 7 Iki 8 vakar*.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. Univenity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. P odder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

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

BOSTON. MASS.
Tel. Commonwealth 4S7O

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablcnai 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.

371 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

Broadway Radio 
and Electric Shop 

702 E. BROADWAY 
(kampas K Street) 

So. Boston,-Mass.
Te). SOU 1130

Parduodam ir Taisom 
RADIOS 

Turim 17 metų patyrimo. 
BEN. GEDAMINSKI, Manaper.

nešta, tenai nebuvo, puvo 
tik juokdarių paleistas toks 
paskalas. Asmuo, kuris 
mums apie tai pranešė, bu
vo tuo paskalų suklaidintas 
ir patikėjo jam. Dėl to mes 
tą pranešimą atšaukiant, 
kad nebūtų iš to niekam ne
smagumo. Redakcija.
Callahan išmestas laukan.

Viešųjų darbų komisijo- 
nierius William Callahan 
pereitą sąvaitę buvo išmes
tas iš tarnybos už eikvojimą 
visuomenės pinigų.

Šių metų 4 liepos sukako 
jau 14 metu kaip Bostone 
sugriuvo Pickwick kliubas, 
užmušdamas 44 žmones.

Roxburio parke buvo ras
tas pusgyvis vyras. Nuga
bentas ligoninėn buvo at-*j 
gaivintas. Pasirodė, kad jis, 
buvo atsigėręs nuodų.

Parsiduoda Namas
8-nių ruimų su storu, dviejų karų 

garadžius. Matyt galima bile laiku.
Stanley Zdanauskas (2) .-. , _

75 — 5th st., E. Cambridge, Mass. VICIUte.

Radio programa.
Rugpiučio 5, radio pro-į 

grama per stotį WORL nuo 
8:00 ryto: (1) kalbės L. 
Končius, bitininkas; (2) ži-! 
nios; (3) muzika; (4) Ra
dio kontestas.

Rugpiučio 6 d. radio pro
grama per tą pačią stotį nuo 
0:30 ryto: (1) Family or
kestrą iš Chelsea; (2) dain. 
Adelina Lusis iš So. Bosto
no; (3) dain. Povilas Lape
nas, iš So. Bostono; (4) 
smuikininkė Irena Paltana- 

St. Minkus.

0 Q

RCA Victor
Console Radios

Prirengti television, kurie ateina madon!

Pritaikyti Televisiu Aparatams, Kuriuos Galiąia Pirkti 
Atskirai Kuomet Televisiu Programai Prasidės! •

•6 Tūbų Visom Bangom *Victrola Prijungtuvas
•3 Ruožų Priimtuvas *Guzikais Nustatomas
•Stipria Antena *12 colių Dynamic Garsiakalbis

RCA VICTOR FONOGRAFAS
Pirmą kartą tokia kaina! w ne 
Prijungk prie bile AC radio. / ’
Su kristaliniu suktuku. ■

LENGVI IŠMOKĖJIMAI!

ROLAND KETVIRTIS & €0.
b 312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MAS
« Tel. SOU 4619

n
S

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

4 14 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948.

R ES. 251 CHESTNUT AVE„ 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Rn«tnn. SOUth Boston 2271.
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BUNA SPECIALE PROGRAMA KAS VAKARĄ. >
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M BLINSTRUB’S

Village & Grill
Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.

Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI I

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

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

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

«.
i;į 
d H4W4fPC‘»P

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. |

*ip r.»■« ų.fu? q. ti*

Tel. SOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Scredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

417 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
.juSSKSfe. nuo " ’ki 

nuo 7 iki 
yĮįyjįįį . Seredom 9 iki 

ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS 

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12 
5, 
9.
12

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
I’ERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, 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 

IŠD1RBYSČIU.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


