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I APŽVALGA l
PIETŲ AMERIKOJ YRA 
APIE 80,000 LIETUVIŲ.

Sugrįžęs iš Pietų Ameri
kos adv. Skipitis papasako
jo Lietuvos laikraščiams sa
vo įspūdžius iš savo kelio
nės po Braziliją, Urugvajų 
ir Argentiną. Jo apskaičia
vimu, tose respublikose da
bar gyvena apie 80,000 
tuvos išeivių, būtent:

Argentinoje 35,000 
Brazilijoje 35,000 
Urugvajuje 10,000
Kitose Pietų Amerikos 

šalyse lietuvių esą visai ne
daug, gal tik koks 1,000 iš 
viso.

Be lietuvių, Pietų Ameri-

plačias teises ir elgiasi su savo 
samdiniais kaip jiems patinka. I

“Norint įsikurti Brazilijoje, j 
tenka nugalėti daugybę jvai- j 
rių kliūčių, kurios yra sunkios 
ir dažniausia atskirų asmenų 
bei šeimų neįveikiamos.

“Argentinoje ir Urugvajuje1 
ūkininkavimui sąlygos, bent 
kelių atžvilgiu, yra kiek geres
nės.”

Brazilijos lietuviai labai 
norėtų, kad kas nors jiems 
padėtų įkurti žemės ūkio 
koloniją. Kitų tautybių atei-1 
v.iai tokias kolonijas tenai 
turi. Turi net ir latviai, ku
rių tenai yra daug mažiau 
negu lietuvių. Bet patys at- 

__ ------- — y . — eiviai tokios kolonijos nepa-
Koje esą apie 50,000 Lietu- jegia įsitaisyti. Jiems turėtų 

”• padėti sava valdžia. Lietu-
v Į Pietų Ameriką Lietuvos vos gj valdžia tuo nesiru- 
zmonės pradėjo važiuoti po pjna.

Lie,

vos žydų.
Į Pietų Ameriką Lietuvos

Didžiojo Karo, kuomet 
Jungtinės Valstijos uždarė 
savo duris ateiviams.

Apie kulturinį lietuvių 
gyvenimą Pietų Amerikoje 
p. Skipitis sako taip:

“Brazilijoje, Argentinoje ir Esą,

ATRADO “PIRMOS RŪ
ŠIES KURJOZĄ.”

“Laisvės” “krislų” rašy
tojas A. B. praneša savo 
skaitytojams “j

Urugvajuje gyvenantieji lie-' 
tuviai turi 10 laikraščių, kurie 
turi apie 12,000 egz. tiražą. 
Atrodo, kad lietuviai turėtų 
susitarti, o nesusitarimui nėra 
rimtų priežasčių, ir leisti 2—3 
laikraščius, kurių pilnai pa 
kaktų. Gal tada ir dienraštį 
galėtų išlėkti.

“P. Amerikoje lietuviai turi 
11 pradžios mokyklų, kurias 
lanko apie 800 vaikų...

“Lietuviškoji daina P. Ame
rikoje neblogai laikosi. Yra 
apie 10 chorų, kurių tarpe yra 
visai gerų. Jie pasirodo viešai. J 
Lietuviškoji daina brazilų tar-; 
pe aukštai vertinama.

“P. Amerikoje yra ir pavie-1 
nių lietuvių dainininkų, kai 
kurie gana pajėgus.

“Lietuvaitė Jermolavičiutė 
P. Amerikoje yra pagarsėjusi 
kaip gera šokėja. Ji yra kvie
čiama šokti geriausiuose teat
ruose. Dail. Rimša yra gražiai 
pasireiškęs savo darbais.

“P. Amerikoje yra visa eilė 
lietuvių draugijų, kurios dirba 
kulturinį darbą. Žiu draugijų 
kultūrinė veikla daugiausia 
pasireiškia vaidinimų ruošimu. 
Kai kurie spektakliai sutrau
kia net ligi 2,000 žiūrovų. Vai
dybos menu daugiausia užsi- 

į ima darbininkai. Jie, dirbę 8—
10 valandų darbą, nesįgąili ir , 
minėtam reikalu LA j’egli. Tai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Griūnantis Kalnas.

Californijoj pradėjo griūti vienas kalnas. Amerikos laikraščiai rašo, kad tas kalnas “ke
liasi iš vienos vietos į kitą.” žinoma, tai yra nesąmonė. Kalnas niekur nesikelia, tik nuo 
aukštos jo viršūnės pradėjo griūti žemė ir akmenys. Per savaitę laiko šita griūtis užden
gė apie pusantros mylios plotą ir jau nebetoli nuo automobilių kelio No. 101, kuris jungia 
Meksiką su Kanada. Šis vaizdelis parodo nugriuvusią nuo kalno žemę. 

------

gaudyt. Tai parodo, kad t 
pirmos rūšies Šiivydukas visai nežino, ką 

socialistas jis plepa.
Amerikos Lietuvių Kon- 

sumanė “Keleivis;” 
“Naujienos” šitą sumanymą 
parėmė ir paskui tam prita
rė visa pažangioji Amerikos 
lietuvių visuomenė, kurios 
tarpe buvo, žinoma, ir ko
munistai. f steigiamąjį Kon
greso suvažiavimą Cleve- 
lande atvyko apie 500 dele
gatų nuo 80,000 organizuo
tų Amerikos lietuvių. Ir da
bar Amerikos Lietuvių Kon
gresas susideda iš įvairių 
draugijų ir kuopų atstovų.

Taigi nesąmonė yra saky
ti, kad į Kongresą “komu
nistai pasigavo socialistus.”

KĄ AŠ PATYRIAU LIETUVOJE.
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KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO. t'Ii. PUŠYNAS.—,

j > nesi- i kas savaitė, bet turėtų jas 
nors apie jos ; pakelti.

Man teko nuo socialistų

Kol kas Europoje 
mato taikos, i.— ---------

palaikymą daug kalbama ir I ---------
rašoma. Rusijos komunistų I Man teko nuo socialistų 
suvažiavime Stalinas perei- dalyvauti “naujų” socialistų 
škė, kad Anglija su Francu- savaitraščio “Naujos Gady- 
zija norėjusios išprovokuoti nes” metiniam dalininkų 
Rusijos-Vokietijos karą dėl suvažiavime. Ištiesu, suva-

- - - " Di-
,»

Rusijos-Vokietijos karą dėl suvažiavime.
Čekoslovakijos ziudetų. žiavimas labai mišrus. 
(Anglija ir Francuzija kaip džiumą “Naujos Gadynės' 
įmanydamos stengėsi prie dalininkų vistiek sudaro ka- 
karo dėl Čekoslovakijos daise buvę 
Ziudetų nedaleisti.—Red.)

Bet nespėjo tas -L Stalino 
pareiškimas nuskambėti,

komunistai.
Daug’ jų jau perėjo į socia
listus, bet kiti dar ne. Kada 
jie daro praneširpus, jie pri-

kaip vokiečiai užėmė jau 
visą Čekoslovakiją, ir Ang
lija su Francuzija kviečia 
Sovietų Rusiją pasirašyti 
kolektyvų protestą prieš už
puolikus. Jos tik išmetinėja 
rusams už J. Stalino tokį pa
reiškimą. Vėlesnės žinios 
sako, kad Stalinas tą griež
tą Francuzijos ir Anglijos 
įtarimą jau pradeda minkš
tinti. Jis teisinasi, buk jo 
žodžius laikraščių reporte
riai iškraipę. Vot tau ir ne
klaidingasis vadas!

simena apie “ekstra kairių
jų” rėžimą komunistų eilė
se, kuriuos išvijo iš to judė
jimo užtai, kad jie troško 
demokratijos, laisvės pro
tauti ir kalbėti. Dabar patys 
“ekstrimistai” liko netik 
“demokratijos gynėjai,” bet 
ura-patriotai. Vietoj seniau 
dainuojamo Internacionalo, 
šiandien jie traukia tautiš
kus himnus, eina į bažny
čias ir kalba poterius. Tik 
tie tvirtai laikosi savo prin
cipų, kurie liko socialistais.

I
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Nuotaika suvažiavime bu
vo draugiška ir jauki. Nors 
“Naujajai Gadynei” sunku 
verstis, bet matant tai p su
važiavusių tokio pasiryži
mo, galima drąsiai tvirtinti, 
kad laikraštis gyvuos.

Francuzija, matyt, labai 
susirupinusi Hitlerio plėši
kiška taktika. Ministerių 
pirmininkas p. Daladier, ga
vęs diktatoriaus galę, pa
reiškė, kad karo industrijos 
darbininkai Francuzijoj tu
ri dirbti po 60 valandų į są- 
vaitę. Anglijoje jau dieną ir 
naktį ant trijų pakaitų dirba 
amuniciją. Rusai siūlo su
šaukti devynių valstybių 
konferenciją ir bendromis 
jėgomis pažabot Hitlerio 
smurtavimą. Anglai svyruo
ja. Iš visų tų diplomatinių 
zigzagų matyt, kad Hitleris 
dar turės progų švaistyties 

I kardu po Centralinę Ėuro- 
| pa, nes demokratinės vals
tybės kažin kuo vis dar spe
kuliuoja, kažin kodėl viena 
kita nepasitiki.

Baudžia ir už žiebtuvėlius.
Parvykęs namo aš paste

bėjau, kad šeimininkė ruo- 
i šiasi kurti ugnį ir liepia vai
kams pažiūrėti per langą, ar 
neateina kartais koks val
džios tarnas. Ji paskui man 
paaiškino, kad šįmet ji ne
turinti leidimo žiebtuvėlį 
vartoti. Žiebtuvėlis, tai to
kia mašinukė, kuri įžiebia 
ugnį. Amerikoj jos vadina
si “cigarette lighteriais,” o 
Lietuvo.s žmonės vadina 
“benzinkomis.” Valdžia 
draudžia tas “benzinkas” 
vartoti, norėdama, priversti 

i r* ’ „i i ■ ’ - i žmones pirkti degtukus išni/as kU u I ™nopofio, bet
ilgas. Je}gu Kiltų Kaias n,fl tukams žmonės neturi 
Lietuva užimtu vokiečiai ar 1 ■kiti lit^q o-alėtn žinoti n A i Pini&U; daug pigiau išeina kiti, litas galėtų žlugti, o A-, «benzinkos >’ todėi jie var. 
menkos doleris nezlugs. L • • . • „iMatvt šituo išskaitliTvimiUt°Ja Ja®> ^et tuil slapstytis, Matyt, šituo issKaitliavimu.j d valdžios šnipas nepa- 
zyda ir perka dolerius.- ■ matyty žinoma, X gays* g 

■' valdžios leidimą, tai gali
Policija baudžia už “nemo- vartoti ir “benzinką,” bet 
kėjima” eiti Kauno gatvėm, už tokį leidimą reikia mokė

ti valdžiai 2 litu per metus. 
Už laikymą “benzinkos” be 

žmonės yra bau
džiami taip kaip ir už laiky
mą ginklo be leidimo.

i Visko negaliu nei aprašy
ti, kas man dabar teko pa
tirti Lietuvoje. '

Petras Babinas,
Toronto, Ont.

Valdžios bankas už doleri 
duoda 5 litus, o žydas 

moka 10 litų.
Aš buvau nuvažiavęs Lie

tuvon aplankyti savo gimtą 
šalį ir galiu pasakyti vi
siems, kurie ketina Lietuvon 
važiuoti, kad nekeistų Ame
rikos pinigų Lietuvos vals
tybės banke ar kitose val- 

! džios įstaigose, nes Lietuvos 
bankas už Amerikos dolerį 
moka tik 5 litus 80 centų, o 
ponas žydas Kaune moka 
už tą patį dolerį 10 litų ir 
daugiau. Bankai lupikauja.

(Matyt, žydai nujaučia,

Roy E. Burt nuėjęs metodis
tams pamokslų sakyt. Ištie- gresą 
sų, esą—

“Dabar ‘draugas’ Burt suši
lęs pamokslus sako ir šaukia 
savo parapijonus sekti dievo 
mokslą, vietoj Markso.

“Jei neklystame, kunigas 
Burt tebėra Socialistų Parti- j 
jos vadu ir sekretorium. Tai 
kurijozas pirmos rūšies.”

Tai matote, kur nueina 
socialistai! Komunistas, ži- 

|noma, to nepadarytų!
i Bet “Laisvės” redakto- 
j rius turbut nežino, kad vos 
tik šiomis dienomis komuni
stų lyderis Browderis buvo 

.atvažiavęs net į Bostoną pa- 
b sakyti pamoksią Communi- 
; ty Bažnyčioj. ______ _

Draugas^ Bimba turbut džiamas “Lurdas” nori įro
dyt savo skaitytojams škap- 
lerių galybę. Apie 100 metų 
atgal Francuzijoj buvęs 
toks atsitikimas: Einant
traukiniui į Paryžių, “kažin 
iš kur kilo ugnis ir paskan
dino visus vagonus.” Buvęs 
baisus vaizdas: •

“Buvo išimti virš šimto su
anglėjusių lavonų, dar dides-

' nis skaičius sutirpo liepsnose. . . -
Ir šioje baisioje nelaimėje Ma- P1 Idai įstatymų.

! rija parodė ypatingą savo glo
bą kurie jos neužmiršo, nešio
dami jos škaplerius... 
studentas ligoninėj 
slaugytojai vienuolei:
škapįeriai. kurie mane išgelbė- mokėti vietoj.
jo. Kurie buvo kartu su ma- Einu toliau, kitas polici- 
nim, bet Marijos rūbelio netu- ninkas sustabdo. Sako, ne- 
rėjo, buvo praryti baisių lieps- pagal įstatymus einu skersai 
nos liežuvių. Už tai mes, kurie gatvę, nes truputį Įstryžai. 
turėjome škaplerius,. išlikome Ir vėl reikia mokėti’ 1 litas 

i gyvi.” . I ‘
“Laisvoji Mintis’* stato c 

“Lurdo” kapucinams šitokį kis: 
klausimą:

“Jei Dievas ir Marija gelbė
ja tik tuos, kurie nešioja škap
lierius, tai kodėl su ‘Titaniko’ 
laivu nuskendo apie 700 kata
likų ir jų tarpe 7 kunigai, ku
rie tikriausia nešiojo škaple
rius? Kodėl karuose žūva mi- 
lionai katalikų, turinčių škap
lerius, kryželius ir relikvijas? 
Kodėl žemės drebėjimai, pot- 
viniai, gaisrai sunaikina ne tik 
tūkstančius škaplierių nešioto
jų, bet ir bažnyčias, vienuoly
nus, škaplierių dirbtuves, ste
buklingas vietas? Atsakykite, 
kapucinai!”

Žinoma, kapucinai nieka
dos į tai neatsakys.

užmiršo ir tai, kad jo paties 
vadovaujamas Lietuvių Ko
munistų Centro Biuras išlei
do ir platina Browderio pa
rašytą brošiūrą “Broliška 
Ranka Katalikams?” Na, o 
kaip tą brolišką ranką kata
likams paduosi, jeigu nenu
eisi pas juos ant pamokslų?

Taigi butų gerai, kad drg. 
Bimba paaiškintų, kuriai 

_ rūšiai šitie “kurjozai” pri- 
į,. klauso,

reik^MrW Tai Bet Pas musP brolius ko- 
tikri pasišventėliai" ‘ . maistus yra da įdomesnių

• J dalykų, negu tie pamokslai.
Bet, ekonominė lietuvių Pavyzdžiui, karštas komu- 

buklė Pietų Amerikoje ne- nistas nuvažiuoja į komu- 
pavydėtina: nistų šalį ir tuoj išsižada ko-

“Kadangi ten juodadarbiai rtiunizmo,„ ai ha jį tenai už
gauna mažą atlyginimą, o gy- daro kalėjimai!. (

: veninio sąlygos yra sunkios, gd Dl\ St. Matulaitį, 
lietuviai Pietų Amerikoje gy
veną žymiai blogiau kaip gy- ' 
yorttti Lietuvoje.

■ “Brazilijoje lietuvi: 
mas labai sunkiai, 
atrodo.

“Geriau yra Argentinoje ir 
Urugvajuje.

“Visai gerai gali pragyventi ; 
lietuviai amatninkai, turį nuo
savas dirbtuves. Tačiau iš 20,-1 
000 lietuvių Buenos Aires tik 
300 yra amatninkų. Prameni- 
ninku lietuvių dar mažiau, 
jie jau gerai laikosi.

“Lietuvių inteligentų, k. 
studentų, laisvų profesijų 
lankiusių ir įpusėjusių gimna
zijas, kurie atvykę iš Lietuvos, 
P. Amerikoje yra apie 100. Jų 
gyvenimas yra menkesnis, 
kaip amatininkų. Todėl dauge
lis inteligentų mokosi amato.”

Da prasčiau esą tiems, 
kurie dirba prie žemės dar
bų. Apie juos Skipitis sako 
taip:

“P. Amerikos ūkiuose, kurie 
yra visai skirtingi nuo musų 
ūkių, lietuviai labai skursta. 
Brazilijoje jie stoja darban 
bernais į bananų, kavos plan
tacijas, kuriose darbas yra 
sunkus, Plantatoriai turi labai

(Atsimin- 
' Dau

barą, žalpį ir kitus.)
I Ot, reikėtų daugiau apie 
i šitokius “kurjozus” pakal- 

, dirbda- bčti. O kad koks ten socia- 
k-urdriai Hstas nuėjo pasakyt meto

distams prakalbą ar pa- 
• ■ r mokslą, tai “kurjozas” visai 

nedidelis.

KAPUCINAMS KLAU
SIMAS.

Lietuvoje kapucinų lei-

Nuvažiavęs Lietuvon aš 
einu sau šaligatviu, taip kaip lamyim 
ir Amerikos mieste. Sustab- leidinw z 
do mane policininkas ir sa
ko :

“Ponas negerai eini, ne-

Vienas 
pasakė 

štai

“O kaip reikia eiti?” klau
siu aš jį.

“Reikia eit kitu šonu,” jis 
man paaiškino ir užrašė 1 li
tą pabaudos, kurį reikia su- Mirtis iš Baimes

Vienas Stokholmo mate
matikas profesorius sirgo 
nemiga. Jo žmona apsirikusi 
jam davė chloramin pasti
les. Jos vartojamos dezin
fekcijai. Pastebėjusi klaidą 
žmona tuoj įspęjo vyrą, ku
ris labai išsigando ir nusku
bėjo pas gydytoją. Gydyto
jas jį norėjo nuraminti ir pa
aiškino, kad chloraminas vi
sai nepavojingas. Bet profe- 

, parėjęs

Kiek teko iš patikimų šal
tinių patirti, tai tarpe CIO ir 
ADF įvyksianti vienybė. 
Amalgameitų unijos prezi
dentas S. Hillmanas dau
giausia darbuojasi, kad kuo 
greičiausia tą vienybę įku- 
nyt ir pradėti platesne skale 
darbininkus organizuoti. Jis 
New Yorko kriaučių akty
vistų susirinkime pasakė: 
“Vienybė bus atsteigta!” 
Džiaugsmui tarpe aktyvistų 
nebuvo galo. Juk ir yra ko 
džiaugtis, jeigu 'astuoni mi- 
lionai Amerikos darbininkų 
unijistų paduos vieni, ki
tiems ranką! Tada ir kapi
talistai kitaip apie mus pa
manytų. Jie žinotų, kad mes 
vieningi! Jie nekapotų 
mums algas kas sezonas,

Kaip kada aš pasiskaitau 
Pruseikos knygos “Karolius 
Marksas.” Jo 191-192 pus
lapiuose rašoma: “1848 me
tais Bakuninas svajojo vie
nu užsimojimu nuversti Prū
sijos, Austrijos, Rusijos ir 
Turkijos absoliutizmą ir, 
nuvertus j j, įsteigti visuoti
ną slavų federaciją socialės 
lygybės pamatais. Jis tikė
josi, kad iš tų atžagareiviš- 
kų šalių galima bus padary
ti pačias progresyviškiau- 
sias šalis, o kad tai įvykinti, 
jis rėnąėsi ne ant darbinin
kų, bet ant ‘biedno svieto’

Toliau Pruseika sako: 
1 ‘Ištikiujų, tai buvo daugiau 
negu fantazija ir tai rodo, 
kad Bakunino liogikai vi
suomet trūksta kelių šulų,” 
nes “Marksas jau tuomet, 
1848 metais, nurodė, kad 
Rusijos ir Austrijos slavai 
yra atžagareiviškiausi ele
mentai.”

Taigi Marksas netikėjo 
į slavų pažangą. Ir išrodo, 
kad iis neklydo, nes šian
dien Rusijoj net 10-1’1 pietų 
vaikai areštuojami ir pe'i^e- 
Ifiojami kaip “trockininkai” 
ir “kontrevoliucionieriai.” 
O bet gi musų broliai komu
nistai tvirtina, kad Rusija 
yra pažangiausia šalis pa
sauly.

Kanados Beprotnamis Dega.

ŠIRVYDUKAS VĖL SU
SIPAINIOJO.

“Vienybės” Šiivydukas 
mėgsta rašinėt tokiais klau-

bet simais, kuriu jis gerai nesu
pranta, todėl jis dažnai tuo
se dalykuose susipainioja, 
lyg tas viščiukas pakulose. 
Pavyzdžiui, 58-tam “Vieny
bės” numery jis mėgina šne
kėti apie Amerikos Lietuvių 
Kongresą ir štai kaip susi
maišo ;

“Kongresas, pasak Bimbos 
buvęs įkurtas 1936 metais tik 
vienu tikslu: ‘pagelbėti Lietu
vos žmonėms atsteigti demok
ratiją.’ šitų slieku komunistai 
lengvai pasigavo socialistus, 
nes šiems kada tik kas pas
kambina žodį ‘demokratija’ tai 
tuoj visi ir subėga."

Išeina, kad Amerikos Lie- mas aštuonias dėžes arbatos
tuvių Kongresas yra komu-.ir pradėjo ją plačiai vartoti, džia labai bijosi žmonių su 
nistų žabangos socialistams užmiršdami kavą. siburimų.

a.: 
bei

Anglai kasdien išgeria 
270,000,000 stiklų arbatos. 
Arbatą jie veža iš Kinijos, 
Japonijos, Ceylono, Indijos 
ir Javos. Ligi 1839 m. arba
tos monopoli turėjo kinai. 
Tais metais anglai gavo pir-

' pabaudos.
O štai da įdomesnis įyy- 

__ : einu aš šaligatviu su 
dviem draugais. Policinin
kas pasišaukia vieną mano 
draugu ir sako:

“Prašau pasakyti svečiui, . - - ... _.
kad tryse nevalia šaligatviu sorius nepatikėjo, 
vaikščiot, nes visi užsimokė-,atsigulė lovon n sktm- 
^it no litą ” ’ dėsi žmonai, kad jau jaučiąs

nuodų veikimą. Taip iš bai- 
Smetonos valdžia bijosi mes ir numirė, nes sutriko 

žmonių. širdis.
Vėliau aš patyriau, kad ir „

sustoti ant šaligatvių galima NEGRŲ PRANAŠAS, 
tik paskirtą laiką. Atsirado toks negrų pra-

Turgų ir jomarkų dieno- našas, kuris skelbia savo 
mis suvažiavę į miestelį ūki-įmoksią ne juodukams Afri- 
ninkai gali but rinkoje tik 
iki 3 valandos po pietų. 
Kaip tik ateina trečia valan
da, policininkai tuoj prade
da švilpti, kad visi kriktų. 
Po trijų policininkai eina su 
knygomis ir rašo ūkininkų 
vardus ir pavardes nuo len
telių, kurios buna prie veži
mų. Kiekvienam, nespėju
siam pasišalinti iki 3, užra
šoma 5 litų pabauda.

Išrodo, kad Smetonos val-

siburimų.

įkoje, o anglams. Tėvas Di
vine iš Amerikos atvažiavo 
Olandijon, o iš čia norėjo 
patekti Šveicarijon, bet ten 
jo neįsileido. Tada jisai nu
sikraustė Anglijon, kur turi 
gerą pasisekimą.

Savo klausytojams jisai 
sako pamokslus, toliau visi 
šoka temperamentingus af- 
rikietiskus šokius, vėl sako 
pamokslus, vėl šoka, valgo, 
geria ir tt. Jisai aiškina, kad 
gyvenimas trumpas ir juo 
reikia naudotis.

Quebec’o mieste, Kanadoj, anądien užsidegė bepročių prie
glauda, kurioj buvo 1.500 nelaimingųjų. Iš dešinės matyt 
kaip ugniagesys lipa mašininėmis kopėčiomis pažiūrėti, ar 
nėra išbėgusių ant stogo žmonių.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Poslapis

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS*-

Lietuvio Išrastas Šautuvas,

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

LSS. 19 kp. susirinkimas. I
Kovo 17 įvyko LSS. 19 į 

kuopos susirinkimas Ame-' 
rikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo name. Dalyvavo gana ap
stus būrys kuopiečių, nes 
buvo manyta, kad ateis Lie
tuvių Komunistų Frakcijos 
atstovybė pasitart apie ALK 
Brooklyno skyrių, bet jie ne
atėjo. (O ar jie buvo kvie
čiami?—Red.) Kadangi jie 
neatėjo, tai kuopa tą reika
lą jau mato užbaigtu. Jeigu 
komunistai da kalbės apie 
bendro darbo reikalingumą, 
tai tegul Brooklyno ir viso? 
Amerikos lietuviai žino, 
kad jie tik tuščiažodžiauja, 
o susitarimo su socialistų 
srove nenori.

Kalbėta apie pažangaus 
choro organizavimą. Komi

sija, kuri tuo reikalu itipino- 
si, padarė pranešima, kad 
chorą sutverti Brooklyne 
butų galima. Yra jaunimo ir 
jis mielai socialistų choro 
idėją priimtų, bet vargas su 
mokytoju, kurio kol kas ne
galima gauti. Tas klausimas 
paliktas atviras ir komisija 
tegul veikia. Jeigu pavyks 
chorvedį surasti, tai pažan
giųjų Brooklyno lietuvių 
choras gims.

Pakeltas “Naujos Gady
nės” reikalas. Po pasikalbė
jimo nutarta pasiųsti nuo 
kuopos atstovą į “Naujos 
Gadynės” suvažiavimą ir į- 
teikta atstovui $125.00 pa
sveikinti “Naujos Gadynės”. 
suvažiavimą. Atstovu iš-1 
rinktas J. Buivydas.

Padalytas pranešimas iš 
atsibuvusio “Naujienų” ju-

Apgareiniinų gaunama, 
sakė administratorius, bet jų 
reiktų gauti daugiau. Jisai 
nusiskundė, kad trūksta pa
šalinių darbų. Ir trūksta vie
no dar žmogaus. Dabar, gir
di, apsidirbame tryse, bet 
norint praplėsti biznį, rei
kėtų ketvirto žmogaus. To-1 
liau jis pažymėjo, kad 
“Naujoji Gadyne” neliuosa 
ir nuo skolų. Ji turi dar, 
virš tūkstančio dolerių sko-1 
los, bet Loji skola nėra staigi j 
ir mes ją, girdi, išmokėsime,' 
nes dabar turime nuosavą 
presą, kuris daug išlaidų su
taupo.

Redaktorius J. Stilsonas 
aiškino apie dvasinę laik- 
laščio pusę. Jis nusiskundė, 
kad jam beveik vienam 
įeikia literatiškai laikraštį 
apdirbti. Tiesa, iis turįs ke
lis bendradarbius, bet tie 
kaip kada “suslekuoja.” 
Vienas bendradarbis duoda 
gerų raštų iš Paryžiaus. Ko
respondentų iš kolionijų, 
girdi, turime, bet jų turėtų 
būti daug daugiau, nes mu
sų veikimas platus po visą 
Ameriką ir Kanadą. Abu 
raportai priimti.

Priimtos kelios rezoliuci
jos, išrinkti direktoriai ir su
važiavimas tuo uždarytas. 
Vakare toje pačioje svetai
nėje buvo “Naujos Gady- 
nės’bankietas. Pats asmeni
škai bankiete nebuvau, bet 
kurie buvo, tai sakė, kad 
bankietas buvo geras.

Vytautas Katalius.

LAISVAMANIŲ PAREIŠ
KIMAS.

biliejinio 25 metų sukakties Lietuvių Laisvamanių Eti- 
bankieto. Pasirodo, kad nes Kultūros D-jos penkta
bankietas davė apie šimtą kuopa (21 narys), laikytam 
dolerių pelno. Pasveikinta susirinkime 10 kovo, plačiai 
“Naujienas” su 25 doleriais'apkalbėję Laisvamanių Eti- 
iš kuopos iždo; tad iš viso,1 nes Kultūros pirmoš kuopos 
rodos, ir “Naujienos” gaus ir “centro” valdybos veiki- 
iš Brooklyno LSS 19 kuopos' mą, nutarė paskelbti seka- 
$125.00 pinigų. (O kaip bus.mą pareiškimą: 
su “Keleiviu?”—Red.) 

Numatyta, 1 
reikalingas nuolatinis ko
respondentas, kuris ypatin
gai suteiktu socialistiniams
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laikraščiams žinių apie mu-Į,.inkta «centro” valdyba, ta
šų kuopos veikimą, o vno. K. . . ,
tingai į . 
“Naująją Gadynę. J 
pondentu išrinktas kuopos 
sekretorius E.- Lavihskas. 
< ir“: '*•“------
“Naujosios Gadynės” dali-

. , J Pirmos kuopos iniciatyva 
k?51:..ruoPai buvo sušauktas 1937 metų 

4 gruodžio laisvamanių su
sivažiavimas Chicagoje. Ta
me susivažiavime buvo iš-

. . - ?. yPa- čiaus per visą tą laiką ji ne-
1 ” a]"ra - atliko nei jokio konkrečio
- ..'7 Korės- f]arį)0 kur; įutų galima pa-

! ninku suvažiavimas.
Kovo 19 buvo ‘‘Naujos 

įGadyliės” dalininkų suva
žiavimas Grand Paradise 
■svetainėje. Tenka pasakyti, 
kad šįmet gadyniecių suva
žiavimas nebuvo skaitlin
gas, dalyvavo nedaugiau 
kaip 50 žmonių. Brooklyno 
biznieriai pasveikino nauja-

rodyti visuomenei.
Išleido mažos vertės lei

dinį “Laisvamanis.” Maža
to: praeitą rudenį surengė 
maršrutą, pasiuntė H. Jag
miną organizuoti laisvama
nių kuopas, tačiau ponas 
Jagminas kalbėjo komunis
tei naudai, o ne laisvamany- 
bei. Jagmino maršrutas kai
navo net $300, tačiau lais
vamanių organizacijai ne
padarė jokios naudos.

gadyniečius finansine para
ma. LDD. kuopos irgi ne
blogai prisidėjo finansais. 
Bet niekas nesukirto LSS. 
19 kuopą, kuri su pasveiki
nimu paaukavo $125.00.

Suvažiavimą atidarius, 
dalininkai pasakė keliatą 
prakalbų. Geriausiai, turbūt, 
pakai bėj^o F. Ramanauskas 
iš Bostono. Jis nurodė, kad 
Bostono apylinkėje socialis
tai ir pažangus lietuviai taip 
gi remia “Naująją Gady
nę.” Kiti truputį nusiskun
dė, kad esanti bedarbė, tik 
Radzevičius iš Bridgeport© 
pažymėjo, kad ten galima 
gauti naujų skaitytojų.

St. Strazdas, “Naujos Ga
dynės” administratorius, i 
paaiškino dalininkams fi-1 
nansinį laikraščio stovį. Lai
kraštis už pereitus metus tu
rėjo nuo prenumaratorių už 
laikraštį $3,000.00 įplaukų. 
Po du dolerių skaitant meti-. 
nę prenumerata, tai laikraš-l 
tis turėjo 1,500 skaitytojų. 
Šiems metams gauta jau 500 
nauji) skaitytojų. Kaip nau
jam laikraščiui, tai neblogai 
sekasi.

Laisvamanių pirma kuo
pa po susivažiavimo per 
pusantrų metų davė $700 
biznio komunistams. Tie pi
nigai buvo sukelti rengiant 
balius, į kuriuos publika ėjo 
paremti laisvamanių veiklą, 
bet pirma kuopa stengėsi 
palaikyti Chicagos lietuvių 
komunistų biznį.

Už tuos $700 galėjo Chi
cagoje ir apielinkėse su
rengti daug prakalbų ir pre- 
lekcijų laisvamanybės klau
simu, tačiau “centro” valdy
ba to netik nepadarė, bet da 
trukdė laisvamanių prakal
bų rengimą. Todėl laisva
manių penkta kuopa reika
lauja sušaukti laisvamanių 
susivažiavimą ir išrinkti 
naują valdybą, kuriai rūpė
tų laisvamanybės veikla, o 
ne pašalinių organizacijų 
rėmimas.

L. L. E. K. D. Penkta kp.: 
Org. T. J. Kučinskas,

P. S. Dr. Graičiunas atsi
sakė pasirašyti, nors jisai, 
kaipo sekretorius, buvo iš
rinktas ir apsiėmė pasirašy
ti. T. J. Kučinskas.

Amerikos armijos gen. Breckinridge rodo karinį šautuvą, 
kurį išrado musu draugas Jonas Jankauskas, senas “kelei- 
vietis.” Jis dirbo ant to šautuvo kelis metus. Jį finansavo 
Melvin Johnson, kuris čia parodytas kairėj paveikslėlio 
pusėj. Armija pripažino, kad Jankausko yra geriausis iš 
visų iki šiol žinomų šaunamų ginklų ir juo bus apginkluo
ta visa Jungtinių Valstijų armija. Per minutę iš jo galima 
iššauti 100 kartų.

KAIP PlTTSBURGHO LIETUVIAI MI
NĖJO LIET. NEPIi. SUKAKTUVES.

Kalbėtojai buvo nuo srovių 
“Naujienų” re<l. Dr. P. Gri
gaičio kalba. Kiti kalbėto
jai. Publika netilpo i salę.
Vasario 19 d. Pittsburgh© 

ir apylinkės draugijų atsto
vų sudalytas Bendras Ko
mitetas buvo surengęs Lie
tuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje Lietuvos Nepri
klausomybės 21 metų su
kaktuvių paminėjimą. Iškil
mės susidėjo iš prakalbų ii 
muzikos. Kalbėtojai buvo 
nuo srovių: nuo socialistų 
kalbėjo “Naujienų” redak
torius Dr. P. Grigaitis; nuo 
komunistų, Juozas Baltru
šaitis; nuo sandariečių, San
daros prezidentas Petras Pi- 
valonas; nuo jaunuolių, ku
rie nepriklauso jokiai sro
vei, K. Pūkas;* nuo SLA., 
Jonas Mažukna, kaip tos 
organizacijos vice-prezi- 
dentas.

Kalbėtojų buvo pakan
kamai, o kaip kas sako, kad 
ir perdaug buvo. Muzikos 
programa buvo neperdi- 
džiausia. Guno orkestrą ii 
smuikininkė p-lė Milda Lie- 
piutė, akompanuojant jos 
sesutei poniai Millerienei, 
išpildė beveik visą progra
mą.

Vakarui vadovavo Povi
las Dargis, ir savo pareigą 
labai tinkamai atliko.
SLA. vice-prezidento Jono 

Mažuknos kalba.
Vakarą atidarius, pir

muoju kalbėtoju buvo per
statytas SLA. vice-preziden- 
tas, gerb. Mažukna, kuris 
sulyg vakaro vedėjo p. Po
vilo Dargio žodžio, nepri
klauso jokiai srovei. Savo 
trumpoje kalboje, kaipo pir
mas kalbėtojas, gerb. Ma
žukna padarė lyg ir vakaro 
įžangą, primindamas sve
čiams, kad Pittsburgh© pa
žangus lietuviai mini Lietu
vos nepriklausomybės su
kaktuves kas metai- per 21 
metus. Kalbėtojas nušvietė 
abelną dabartinę pasaulinę 
padėtį ir Lietuvos kovą už 
nepriklausomybę.
Juozo Baltrušaičio kalba ir 

neramumas publikoje.
Antruoju kalbėtojom bu

vo perstatytas senas Pitts-

burgho lietuvių veikėjas, 
Juozas Baltrušaitis, kaipo 
komunistų srovės kalbėto
jas. Gerb. Baltrušaitis pir
miausia leidosi į istoriją, 
jieškodamas Lietuvos ne
priklausomybės idėjos atsi
radimo. Kalbėtojas toli nu
eina į Rusijos revoliucijinį 
judėjimą, kuris istorijoj yra 
žinomas kaipo “dekabristų” 
ir “čiortistų” judėjimas, jau 
daug metų atgal. Ir prieina 
išvadą, kad Lietuvos nepri
klausomybės idėja yra atsi
radus tarpe Rusijos revoliu
cionierių, kurie jau tais lai
kais kovoję už pavergtų 
tautų pasiliuosavimą. Kal
bėtojas prisimena ir apie 
Lietuvos revoliucijinį judė
jimą, nurodo kaip Lietuvos 
socialdemokratai savo pro
gramoje reikalavo Lietuvos 
federacijos su kitomis tau
tomis ir atsimetimo nuo 
Rusijos. Kalbėdamas apie 
dabartinę politinę pasaulio 
padėtį, gerb. Baltrušaitis 
aiškino, kad nei Anglija, nei 
Francuzija nėra Lietuvos 
draugės; bet apie Rusiją ir 
Lenkiją visai neprisiminė ir 
nepasakė, kas yra Lietuvos 
draugai ir kokia yra Lietu
vai išeitis, kad apginus savo 
nepriklausomybę.

Klausantis Baltrušaičio 
kalbos gauni įspūdžio, kad 
diplomatai viską žino, viską 
numato, žino kada karas 
prasidės, žino kada karas 
pasibaigs, o visi kiti dalykai 
neturi jokios reikšmės.

Kalbėtojas tvirtino, kad 
pasaulinio karo metu prezi
dentas Wilsonas kalbėda
mas farmeriams pasakęs 
kada pasaulinis karas pasi
baigs, tai taip ir buvę.

Čekoslovakijos pardavi
mas buvęs nutartas jau ke- 
liatas metų atgal, žodžiu 
sakant, visa dabartinė Eu
ropos velniava yra iš kalno 
suplanuota ir sužiniai yra 
vykinama.

Pas mus Pittsburgh© jau 
yra priprasta, kad Baltru
šaičiui kalbant dažnai kįla 

Ipublikoje neramumas. Taigi 
'buvo ir šį kartą. Vakaro ve- 
idėjui P. Dargini teko publi
ką raminti, žinoma, tas yra 
labai negerai ir negražu. Iš 
kalbėtojaus pusės galbūt v-

ira ta yda, kad jisai nuobo-j 
Idžiai ir gal perilgai kalba.' 
, Iš publikos pusės tačiau la- į 
j bai negražu, kad ji taip grei
tai pristinga kantrybės.

“Naujienų” redaktoriaus 
Dr. P. Grigaičio kalba.
Baltrušaičiui užbaigus 

kalbėti ir publikoje trukš- 
mui aprimus, p-lė Lieniutė į 
atliko : muiko solo ir buvo 
perstatytas socialistų kalbė
tojas, “Naujienų” redakto
rius Dr. P. Grigaitis. Publi
ka jį pa itiko plojimu. Kal
bėtojas kalbėjo apie valan
dą laiko ir publika jo klau
sėsi su didžiausiu atsidėji
mu.

Gerbiamas kalbėtojas sa
vo nuosakioje ir Įdomioje 

'kalboje tain pat aiškino Lie
tuvos nepriklausomybės idė
jos atsiradimą ir tas kovas 

Į dėl Lietuvos laisvės iš sveti- 
: mų vergijos.

Pasak kalbėtojo, Lietuva 
atgavo savo nepriklat-omy- 
bę tik ačiū savo žmonių su
sipratimui. Kalbėtojas labai 
vaizdžiai atpasakojo 1905 
metų Lietuvos revoliucijinį 
judėjimą ir nurodė, kad jau 
tais laikais buvo reikalauja- j 
ma nepriklausomos Lietu-' 

, vos. Ir kad tais laikais Lie
tuvos dvarininkai ir dvasiš- 

jkija ėjo ranka-rankon su 
caro valdžia. Matyt, kad 
pats kalbėtojas visa tai yra 
pergyvenęs. Jisai dalyvavo 

11905 metų revoliucijoj ir 
buvo caro valdžios pa
smerktas mirčiai. Dr. Gri
gaitis yra geriau susipažinęs 
su Lietuvos kovomis už ne
priklausomybę negu kuris 
kitas Amerikos lietuvių vei
kėjas. Ir jisai moka visa tai 
vaizdžiai pasakyti publikai.

Duokim sau, dauguma 
musų mano, kad kaip tik 
Lietuvos Taryba 16 vasario 
paskelbė Lietuvos nepri
klausomybe. tai nuo tada ir 
buvo nepriklausoma Lietu
va. Bet mažai kas iš musų 
supranta, kokiose aplinky
bėse buvo Lietuvos nepri
klausomybė paskelbta. Dr. 
Grigaitis sako, kad kaizerio 
valdžia dariusi didžiausi 
spaudimą į Lietuvos Tary
bą, kad Lietuva butų pri
jungta prie Vokietijos. Sme
tona ir kiti dabartiniai Lietu-

SIDABR1NIS ‘NAUJIENŲ’ JUBILIEJUS
CHICAGO, ILL.

“Naujienų” sidabrinio ju
biliejaus vakaras, kuris įvy
ko 12 kovo Ashland Boul. 
Auditorijoj, susilaukė dau
gybės pasveikinimų ir linkė
jimų, kurie vis dar tebe- 
plaukia; bet iš laikraščių 
nebuvo nei vieno pasveiki
nimo, išskyrus “Keleivio.’ 
Erdvi Ashland Boul. Audi
torija, kurioj randasi dau
giau kaip 4 tūkstančiai sė
dynių ir kuri užima pusę 
bloko, aukštai virš durų 
mirgėjo didelėm elektros
šviesos raidėm užrašas: 
“ ‘Naujienos’ 25th Anniver
sary Lithuanian Celebra
tion.” O iš galų mirgėjo: 
“Dance, Dance.” Visa lai 
darė labai didelį įspūdį į 
svetimtaučius. Žmonės iš vi
sų pusių su didžiausiu žin
geidumu žingsniavo j sve
tainę. Pradėjus programą, 
publikai buvo palodyta, 
kaip “Naujienos” tvarkosi 
viduje. Aukštai sėdėjo su 
didele knyga žilagalvis se
nis isterikas, kuris vartė la
pus ir skaitė “Naujienų” nu
veiktus darbus! Jam užbai
gus, pasirodė Andrieffo šo
kėjų grupė. Publikai labai 
patiko mažų vaikučių šo-

pylė šviesos spinduliai. O jie 
kaip užtraukė duetą, tai vi
są publiką sužavėjo.

Publikai taipgi didelio į- 
spudžio padarė draugijų at
stovu maršas. Paskui visi at
stovai pasveikino “Naujie
nas.” Drg. P. Grigaitis, pri
ėjęs prie garsiakalbio, nuo
širdžiai visus atsilankiusius 
pasveikino ir perskaitė ke
liatą telegramų su linkėji
mais.

Nora Gugiene sudainavo 
“Lietuviais esame gimę” ir 
“Ilgiausių metų.”

Labai buvo gražu ir įspū
dinga. Visi pilnai buvo už
ganėdinti. Entuziazmas bu
vo kodidžiausis. Nepaten
kintų buvo tik tarp tų, kurie 
norėjo alaus išsigerti. Mat, 
per tokį didelį susigrūdimą 
jie negalėjo prislinkti prie 
baro. Žmonės besigrusdami 
pasimetė vieni su kitais. 
Draugas draugo klausinėja, 
ar nematė to ir to? Daug 
žmonių važiavo namo be 
guzikų, be atlapų. Iš šito ju
biliejaus “Naujienoms” pa
liks gryno pelno apie $3000. 
Dabar jos tikrai turės savo 
namą, Ir “Naujienos” gerai 
padarytų, kad pasistatytų 
savo rumus.

kiai. Po jų sekė dainininkai:1 
J. Čepaitis, Jieva virvaitė, 
Stasys Rimkus, šokėja Rita 
Marie Schultz, Florence i 
Balsiutė, John Balanda, Al-1 
gird Prusis, Albert Drigot, r*e norėtumėt užsirašyt 
Stanley Drigot, Anthony vi” :
Faiza, Al. Childs ir 
Rulis ( 
kliubo oktetas), Ona Skeve-1 
rintė ir Povilas Stogis. Pnb-

Jurgis Slabuška.

PATERSON, N. J.
Visos apielinkės lietuviai, ku- 

“Kelei- 
” arba paduot į “Keleivį” ap- 

Aloird garsinimą, galite kreiptis prie 
(lietuviu universiteto manęs, as visados patarnausiu, 
oktetas). Ona Skeve-1 “KELEIVIS” lietuviams pa-

tinka, jis paduoda teisingas ži
nias iš plačiojo pasaulio ir iš 
Lietuvos. Taipgi talpina daug 
geru pamokinimu. Telpanti “Ke
leivy” raštai lengvai ’ 
suprantami. Visi, kurie 
“Keleivi,” pažymi, kad 
giausias ir rimčiausias

visiems
: skaito

teisin-
darbo

pasiiodo operos dainininkė, 
kokių 22 metų gražuolė, He
len Bartush. Publika negali 
atsigerėti jos maloniu ir ža- 
vėjančiu dainavimu. Pasi
traukus jai nuo scenos, išei
na tenoras Aleksandras Va-,žm°n*9 laikraštis, 
siliauskas. Jis irgi puikiai ' Kurie mylite skaityt 
dainuoja, bet publika negali 
užmiršti Helenos Bartush. 
Kaip ji pasirodė scenoje an
trą sykį, ji išsivedė už ran
kos juodu fraku, baltais 
plaukais, smulkaus ir malo
naus veido artistą Povilą 
Stogį. Iš palubės juos api-

rimtus 
s ir norit teisingų 

žinių iš plačiojo pasaulio, išsira
šykite “Keleivį.”

“KELEIVIO” prenumerata 
tik $2.00 metams.

J. MOTOCIUNAS
57 Graham St., ant 3 lubų, 

Paterson, N. J.

vos valdonai puolė kaizeriui 
į glėbį ir jau jieškojo Lietu
vai vokiško karaliaus, nes 
Rusijos caras buvo jau nu
verstas ir prie Rusijos dėtis 
jau nenorėjo. Tik sugriuvus 
kaizerio valdžiai Smetona 
su savo bičiuliais pasisakė 
už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Bet Lietuvos socialdemo
kratai ir kiti pažangus vei
kėjai ištikimai kovojo už 
Lietuvos nenriklausomybę, 
nepasiduodami jokiems kai
zerio valdžios spaudimams, 
sako kalbėtojas.

Visą gerb. Dr. Grigaičio 
kalbji atpasakoti butų sunku 
šiame, rašinyje: tik tiek rei
kia pasakyti, kad Pittsbur- 
gho lietuviams turbut pirmą 
kartą teko girdėti tokią įdo
mią ir pamokinančią kalbą 
minint Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves.

Po Dr. Grigaičio kalbos, 
rezoliucijų komisijos narys 
S. Bakanas perskaitė atitin
kamą rezoliuciją ir susirin
kimas ją priėmė vienbalsiai.

Paskui kalbėjo sandarie
čių kalbėtojas, p. P. Pivaro- 
nas, ir jaunuolių kalbėtojas 
K. Pūkas. Bet aš neturėjau 
laimės ju kalbu girdėti, nes 
reikėjo skubintis į darb’ą.

S. Bakanas.
PAŽANGUS SĄVAlTRAsTIS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

I U. S. A. metams kainuoja 51.50. 
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
Gyvenimų, išsirašydami' “Argentinos 

letuviu Balsų.” Adresas:
"A. L. BALSAS” 

Casllla de Correo 303, 
Buenos Airei, Argentina.

BOSTON MUTUAL LIFE 
INSURANCE COMPANY

NEW HIGHS
The Company presents the following 
measures of its progress during 1938: 
Insurance-in-Force increased to $86,260,31 1, 
a gain of $3,181,781 during the year. Policyholders 
number 270,142, a gain of 8,168.
Assets now total $13,305,691, a gain for the year 
of $687,614.
Liabilities total $12,601,448, the greater part of 
which is the Policy Reserve amounting to 
$12,016,764 for the fulfillment of the policy 
guarantees. This fund was increased in 1938 by 
$507,592.
The Income of the Company in 1938 was 
$4,025,867.39 and exceeded disbursements 
by $694,1 36.16.
Surplus: $132,313.42 was added to surplus, in
creasing this item to $704,242.47.
Payments to Policyholders and Beneficiaries in
1938 were $1,803,546.5 2. Living Policyholders re
ceived $1,180,7 38.96. Since organization, the com
pany has paid $29,814,163 to policyholders and 
beneficiaries. ’ ,
On December 31, 1938, the company held 
$3,862,584 in United States Government bonds 
and for further liquidity had cash bank balances of 
$4 21.611. .
Dividends to be distributed to polięyholders in
1939 will be on the yame liberal basis as in. 1938.

■4' 1. ' • iTHE BOARD OF DIRECTORS
LESTEK G. HATHAWAY 

Baking Machinery
J. LEONARD JOHNSON 

President, Metropolitan- Coal, 
Company 

SEWARD W. JONES 
President,’Newton Trust ‘ ' 

Company 
ROBERT LUCE ' 

Member of Congress 
EDWARD Č. MANSFIELD 

Secretary and Treasurer 
JOHN W. MARNO 

Vice-Pres.. State Street Trust Co.
william p. McPherson

JAY R. HUNTON 
President, Former Atty.Gen., Mass.

MERTON L. BROWN 
Former Com. of Ins., Mass.

FRANCIS J. CARNEY

WILLARD B. CLARK 
Former Pres.. Williamstown Nat. 

Bank
HERBERT O. EDGERTON 
General /Vdvisor, Former 

President
DAMON E. HALL 

Lawyer
FRANK H. HARDISON 

Former Com. of Ins., Mass.
FRANK L. RICHARDSON 

Executive Vicc*Prcs., Newton Trust Co.
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Gyvulių Meilė Žmogui
Bažnyčia ir Tikėji
mas Palaiko Prieta

rus Lietuvoje. PIRMIEJI PAVASARIO 
DARBAI SODE, h

Žmogus yra laikomas to-1 pavyko ištrukti. Jis lyg. nu- 
buliausiu gamtos padariniu jausdamas pasuko tiesiai į 
tiek protu, tiek ir jausmais, pii-muosius apkasus, kur ko
mio kurio priklauso visos ki- vojo jo buvęs šeimininkas, 
tos silpniau išsivysčiusios gy- Iš tiesų jam pasisekė 
vybės — gyvuliai. Tik vie- savo numylėtinį, bet dau- 
nas žmogus tesugeba nuo- C“ ?’ ” ’
sekliai galvoti ir dirbti ir sa- gi jį nudėjo pražūtinga prie- 
vq darbo vaisiais naudotis, šo kulka.
Tuo tarpu gyvuliai (nors kai 0 vienas keliautojas pa
kulių, pav, dramblio sme- sakoja) kai jis keiiauda- 
g^nys yra nelygaus pavir- mas su ekspedicija žiemių 

i siaus, kaip ir žmogaus, o tas Afrikos kalnuotose apylin- 
reiskia, kad jie gali protau- kgse buvo užpultas vietinių 

d.a10.. !S mstmkto. kalnu gyventoju tuaregu.
Jokiais galvojimais nedzio-i T ; , . 7 ‘..
vina jiė sau smegenų, o savo ' aP buvo pavakare ir jie 
jėgą sunaudoja tik žmogui suia(Įę.gerą stovyklai vietą 
juos valdant. Žinoma, gyvu- apsistojo nakčiai. Bet jį vi
liai, kurie su žmogumi ma- .ĮaiJ ne.to^Pia V11‘ 
žai ar visai nesusiduria, yra su.n,e. 11 sėdęs ant savo 

...........‘ j arklio pasinėse jo linkui.
I Geroką galą pajojęs krūti
nėj pajuto šilimą ir krito 
nuo arklio. Vos atsitrenkęs 
žemėn buvo kažkieno su
griebtas, pakeltas ir smar
kiai nešamas. Stovykloj at
gaivintas sužinojo, kad jis 
sužeistas strėle krūtinėn ir 
kad čia jį atnešęs dantyse 
jo arklys.

Romos zoologijos 
jauna pantera, nuolat pri
žiūrima ir maitinama paties , UJ 
sodo direktoriaus, taip jį pa- 'lsltlkino> 
milo, kad tam išvykus užsie- 110’na> 
nin greit jo pasigedo: neėdė s®J8a . t0 . . 
jokio maisto ir vis daužės i Plktos ((dva^10« aPseda’ kas 
naive. Brangus žvėris smar- n.01^, T _nuzluI’1, ai uzbu- 
kiai sulyso h- jam grėsė ba- *?a-, Jei gyvulys suserga, tai 
do mirtis. Pikubom buvo|?ia kalV/r?. |vairųs1 *?arazi: 
iššauktas iš užsienio direk-1 tair ,1?akteriJ0S;. ' nelalmin^ 
torius, kuris tuojau parskri- atsitikimai pati gyvulio ap- 
do lėktuvu. Vos buvo atida- linka ar Pats ^uho seim1’ 
lytos naivo durys, pantera, ninkas- . .
pamačiusi senąjį savo mai- . Jau peinąi mes kieipemes 
tinojj, pradėjo šokinėti lyg J ge’-b. skaitytojus prasyda- 
šuniukas ir gnebe ji glėbin. 
Kiti tarnautojai net nusi
gando, bet direktoriui neat
sitiko nieko blogo ir kai 
pantera jį paleido, buvo vi
siškai sveikas. O žvėrelis vėl 
buvo linksmas ir ėdė mais
tą, bet tik iš savo auklėtojo 
rankų.

Taigi, iš šių pavyzdžių 
mes galim matyti, kad ir gy
vulys, jei tik su juo gerai el
giamasi, pamilsta žmogų ir 
kartais buna labai naudin
gas. O ar mes taip elgiamės 
su naminiais gyvuliais?

V. D.

inis). samanomis ir padengti iš
džiuvusiomis ir apmirusiomis 
žievės atplaušomis. Jei smarkiai 
auga, mirusioji viršutinė žievės 
dalis dalinai pati nusilupa. f

Po žievės atplaušomis randa 
sau prieglaudą neinažai sodo 

[ kenkėjų ir gadintojų. Be to, sa- 
ir kelmučiai i

Kovo mėnesį prasideda dar
bai sode. Turime apžiūrėti me
džių vainikus, ar nėra sausų ša
kų. Net ir tokias šakas, kurios 
dar visai nenudžiūvo, bet gali
ma pastebėti, kad tas likimas jų 
laukia, turi būti taip pat nu
pjautos.

Jei vainike ir nėra sausų ša- manos ir kelmučiai iš medžių 
kų. tai visvien kai kada turime atima daug drėgmės ir nelei- 
imtis peilio bei piuklo, kai vaini- džia laisvai prieiti orui ir šili- 
kas esti per tankus. Per didelis 
vainiko tankumas nėra naudin
gas. Pertankios šakos neprilei
džia saulės j vidurį, vainiko vi
dury ilgą laiką užsilieka rasa ar 
šiaip drėgnumas, o visa tai pa
skatina grybelių atsiradimą, 
nuo ko vaisiuose pasidaro juo
dos dėmės. Medžiuose su tan
kiais vainikais gražus, dideli, 
spalvuoti vaisiai buna tik ap
skritime, o tie, kurie atsirado 
vidury, buna maži ir nespalvuo- 
ti, nes jie negauna saulės švie
sos ir šilimos. Taigi, medžio vai
nikas tam ir retinamas, kad pri
leisti saulės spindulius viduji
nėms šakoms.

Pasiryžę retinti vainiką, turi
me gerai apsvarstyti, kurios ša
kos turi būti pašalintos. Iš dvie
jų šakų, augančių toje pačioje 
kamieno vietoje, viena turi būti 
pašalinta. Taip pat viena iš 
dviejų besikryžiuojančių šakų. 
Bendrai, reikia daboti, kad pa
liktos medyje šakos butų lygiai 
suskirstytos ir tarpai tarp jų 
butų vienodi. Plovimas smulkių 
šakučių neturi prasmės. Geriau 
kas 2—3 metai išpiauti vieną 
didelę šaką, negu kasmet kelia- 
tą smulkių.

Pats šakų pjovimas nėra toks 
paprastas dalykas, kaip galėtų 
kam atrodyti. Reikia žiūrėti, 
kad šakoms daromos žaizdos 
butų kiek galima mažesnės. Jei 
šakos bei šakelės plaunamos 
prie pagrindo, tai reikia piauti 
prie pat pažastyje esančio žie
do sustorėjimo, nes tokia žaizda 
greičiau užgyja, šakoms piauti 
vartojami tik aštrus įrankiai; 
Visas pjūkleliu padarytas žaiz
das reikia nulyginti aštriu pei
liu ir aptepti skiepijimo tepalu, 
o labai dideles žaizdas galima 
aptepti smala arba tirštais alie
jiniais dažais. Užtepant smala, 
nepatartina jąja liesti žaizdos 
kraštų, nes smala, veikdama au
galo ląsteles, joms trukdo užgy
ti. Žaizdoms tepti galima taip 
pat vartoti tyrę, padarytą ly
giomis dalimis iš karvių mėšlo 
ir molio, ši tyrė ant žaizdos de
dama nuo pusės iki 1 colio sto
rumo' sluoksniu ir aprišama 
skuduru. Aprišti reikia lygiai, 
nes kitaip po skuduru suranda 
sau prieglaudą įvairus kenkėjai. 
Geriausias tepalas žaizdoms tep
ti — tai skiepijimo tepalas. To
kį tepalą galima pasigaminti ir 
pačiam, šaltą pilką tepalą daro
me šiuo receptu :

Kalifonijos (rosiu) 4 dalys.
Vaško 2 dalys.
Sėmehų aliejaus arba avies 

lajaus 1 dalį.
Visos dalys imamos pagal

Žmonės tiki į “piktas dva
sias,” gyvulius gydo “šven

tom žolėm” ir kitokiais 
burtais.

“Lietuvos Ūkininkas” ra
šo, kad šiandien prietarų ir 
burtų Lietuvos kaime jau 
mažiau, negu buvo 20 metų 
atgal, tačiau visiškai išnai
kinti juos sunku, nes viso
kius prietarus ir burtus pa
laiko tikėjimas ir bažnyčia. 
Tamsus kaimiečiai vis dar 
tiki į Dievo ir Velnio “galy
bę” ir susirgus gyvuliui ar 
vaikui nesišaukia gydytojo, 
bet “gydo” ligą “šventintam 
žolėm,” “šventintu vande
niu” ir kitokiais burtais. Be
veik kiekviena liga aiškina
ma kaip “velnio apsėdimas” 
arba “užkerėjimas.”

Tai yra tikėjimo išdavos. 
Su tuo reiškiniu kovoja ve
terinarijos specialistai, bet 
turėtų kovoti ir visi pažan
gus žmonės.

“Lietuvos Ūkininkas” sa
ko : Nėra mums jokia garbė, 
kad gydome gyvulius įvai- 

] Iriom “stebuklingom” žolėm 
ar “vaistais.” Kultūringų 
kraštų ūkininkai jau senai 

, kad gyvuliai (ži- 
kartais ir žmonės) 

kad juos

rast

giau jis nenešiojo jo, kadan-

0 vienas keliautojas pa-

mas su ekspedicija žiemių mai. Todėl, darant vaismedžių 1 
vainikų retinimą, nors kas ant, 
ri metai reikia apvalyti ir me-1 
džių liemenis.

Senesnei žievei valyti galima 
vartoti plieno šepet'is. Tokių še
pečiu labai patogu išvalyti tarp- 
šakes. Tik reikia žiūrėti, kad 
nesusižeistii sveika- žievė. Todėl 
skusti tęnka iki tol, kol žievė 
pradeda darytis kiek šviesesnė. 1 
Medžių atplaušose >r samanose 
yra nemažai kenkėjų ii- jų kiau
šinėlių, todėl visas nuvalytas 
atmatas reikia rūpestingai su» 
rinkti ir sudeginti. Valant po 
medžiais reikia patiesti senus, 
maišus, ant kurių nukritusias1 
atmatas lengva surinkti ir su-. 
naikinti. Tie valymo darbai turi ’ 
būti atlikti, kada nešąlą, nes ki-1 
taip samanos, kempinės ir kita 
sunkiai nuo žievės atsiskiria. J 
Norėdami, kad darbės atneštų 
daugiau naudos, aptepkim nu-' 
skustą kamieną kalkėm, o jei; 
kalkių nėra, tai nors iš malkų 
pelenų padaryt skiedinį tr juo ( 
aptepti medį.

Medžių liemenis dažnai tenka' 
matyti apaugusius atžalomįįs. j 
Valant liemenį, visas šias atšal
ias reikia pašalinti, nes jos ne
reikalingai naudoja maisto me- 
džiagas ir drėgmę. Ypač kenks* I 
mingos yra šaknų atžalos, nds 
jos, augdamos prie pat šaknų, 
pirmos pasiima iš šaknų maiiįi 
tą. šias atžalas medžiai leidžią 
liemeniui arba šakoms nušalus 
ar šiaip susirgus; jas, kaiVift 
vilkugius, išleidžia dar ir dėl 
tų priežasčių. Slyvos ir vyšnios 
iš prigimties turi palinkimą lef- 
sti daug atžalų. 1 ''

Atsiradusias atžalas reikia 
tuojau pašalinti, šaknų atžalaš, 
atkasus žemę, reikia nupiąuti 
prie pat šaknų.

daug gudresni ir budresni 
už tuos, kurie yra tiesioginė-1 
je žmogaus globoje, kaip tai 
naminiai gyvuliai. Bet gy
vuliai, neturėdami tobulo 
proto, turi gan jautrius jau
smus, kuriais jie vadovau
damiesi kartais prisiriša ir 
pamilsta žmogų — savo šei
mininką, jeigu tas jų ne
kankina. Tokių pavyzdžių 
daug yra aprašyta knygose, 
iš kur mes aiškiai gaunam 
įsitikinti, kad gyvulys, prisi
rišęs prie žmogaus tampa jo 
draugu, o ypač nelaimėse 

T; , . parodo visą savo meilę, kuri 
Ii Kaip tokiais atvejais buna stip- 

iresnė nei žmogaus, žmonės 
_______ j dažniasiai vieni 
antrus pamiršta, kas pas gy

vulius nepasitaiko.
w ............. Štai, tokį didelį prisiriši-

ir kitokiems bedieviams bus inii nekaltą yra parodę šu- 
galas raidavei. Aš rokuoju, nys> gelbėdami savo seinu- 
Maike, kad vertėtų surinkt ’mukus. Per did. karą vaka- 
pinigų ir nusiųst jam į Ber- ......... "
lyną tiligramą su pasveiki
nimu. Aš mislinu, kad ir 
musų klebonas kun. Vir- 
mauskas po ja pasirašys.

—Nekalbėk tokių niekų, 
tėve, nes lietuviai pasakys, 

k Pas,kad tau galvoj negerai.
V —Na, tai kaip, Maike, ar 
?’ tu nei tikieto i musu balių 1 -1 .....

tau

ne-

—Alou, Maike! Gerai, 
kad aš tave susitikau.

—O kas?
—Aš noriu parduot 

tikietą ant baliaus.
—Aš, tėve, į balius 

vaikščioju.
■—Bet ar tu, Maike, neno

ri pasilinksminti, kad Die
vas davė mums tokią laimę?

—Apie kokią laimę tu 
kalbi, tėve?

—Nugi Hitleris paėmė 
Klaipėdos kraštą, o gal ir 
visą Lietuvą užims.

—Bet tai nėra laimė, tė
ve. Tai yra didžiausia nelai
mė.

, —Tu, Maike, nesupranti 
tautiškų reikalų. Nueib 
kunigą Vinnauską t—
klaust, s tai. jis tau.pasakys 
kad Hitleris Lietuvai yra ti
kras išganymas.

—Iš kokio atžvilgio jis 
gali but Lietuvai išgany
mas? Juk jis išplėšė jai uos
tą, į kurį ji yra sudėjus mi- 
lionus litų.

—Jes, Maike, Klaipėdos 
ir man iškada. Dabar šipai 
iš Amerikos negalės į Lietu
vą nueiti. Ale iš kitos pusės 
gerai, kad Hitleris žydus iš- 
kasavos, o kaip kun. Vir- 
mauskas rokuoja, tai ir- bol
ševikams dabar bus kaput. 
Taigi ant tos intencijos, 
Maike, musų Sčeslyvos 
Smerties Susaidė nutarė pa
silinksminti ir surengė ba
lių.

kai sugauna komunistą, tai 
jau tas po šventą žemę dau
giau nevaikščioja. I 
kun. Virmauskas anądien 
vienai angelskai Bostono L 
gazietai išklumočijo, tai 
Hitleris gali labai daug gero 
padalyt. Jeigu jis užims vi
są Juropą, tai bolševikams

nepirksi?
—Žinoma, kad ne.
—Orait, Maike, tai dabar 

aš eisiu pas zakristijoną. 
Gal jis nupirks.

—Lik sveikas, tėve.

Amerika Priėmė 
Klaipėdos Užgro

bimo Faktų.
Klaipėdos krašto gaminiai 

jau ant “juodo iisto.”

Lietuvos pasiuntinys Povi
las Žadeikis Washingtone 
pereitą sąvaitę pranešė Val- 

istybės Departamentui, kad 
: —O ką tau žydai padarė/ Smetonos valdžia nutarusi 
tėve, jei tu nori džiaugtis iš supanti Klaipėdos klastą 
ju nelaimės? • i Vokietijai. ir kad Smetonos

—Jie musu Kristų nukry- seįm.as šitą nutarimą pa
tvirtinęs.žiavbjo. | tviirt 1I1VS-

—Klysti, tėve, Kristus nie- . j ąlstybes 
kados nėra- buvęs ‘‘musu.” ,, •
Jis buvo žydų tautietis. Ir eiles pareiškė, kad šitaip 
jeigu jie nebūtų jį nukiyžia- 
voję, tai katalikai šiandien 
nebūtų turėję ką garbinti.

—Aš, Maike, visų vieros 
mandrikulų nežinau, tai ne
galiu su tavim daug spoiyt, 
ale jeigu tu nueitum pas 
kun. Vinnauską, tai jis tau 
pasakytų, kad Hitleris fain 
vyras.

—Taip gali kalbėti tiktai 
aklas fašistas, tėve.

—Maike, aš nesu kvašis- 
tas, ale Hitleris man patin
ka. Aš girdėjau, kąd ir Lie
tuvos kunigai džiaugiasi, 
kad jis užėmė Klaipėdą. Da
bar jie laukia jo ir j Kauną 
ateinant.

—Bet ar tu nežinai, tėve, tybės Departamentas tuo 
kad j‘is ir katalikus perse- jaus įtraukė Klaipėdos kraš 
kioja. Vokietijoj net kuni
gai areštuojami.

—Tai kas, Maike, kad 
pasodina ant kokios sutkos! 
•Juk paskui vėl paleidžia ir 
da atsiprašo, kad turbaciją 
padarė. Kunigui da nei vie
nam galvos nenukirto, ale

Departamento
laikinas viršininkas Sumner

dalykams stovint, Washing- 
tono valdžiai nėra kitos iš
eities, kaip priimti įvykusį 
faktą ir pripažinti, kad 
Klaipėdos kraštas dabar jau 
priklauso ne Lietuvai, bet 
Vokietijai. Amerika negali 
protestuoti prieš Vokietija, 
kuomet pati Lietuvos val
džia jai savo’iiostą atidavė.

Washingtonas tačiau ge
rai supranta, kad Lietuvos 
valdžia padarė tai ne savo 
laisvu noru, bet buvo prie to 
priversta dideliu spaudimu 
iš Berlyno pusės.

Gavęs oficialų pranešimą, 
kad Klaipėdos kraštas jau 
atiduotas Vokietijai, Vais

rų fronte vokiečiai šturmu 
puolė ramiai apkasuos besė
dinčius francuzus. Tokio ne
laukto puolimo francuzų 
kareiviai neatlaikė ir pasi
leido bėgt. Vokiečiai to tik 

' ir laukė :— jie atidengė kul- 
IkosA i’džių ugnį ir pradėjo 
mirti ■ piutį. Francuzai kri
to šimtais, nes neturėjo kur 
pasislėpti ir išsisaugoti nuo 
kulkų lietus. Tarp kitų su
žeistas nuvirto ir lyšininkas 
Garelis, kuris prie savęs tu
rėjo puikų jo paties apmo
kytą ir prieš kiek laiko iš vo
kiečių žvalgo rankų išgelbė
tą ryšių šunį. Šuo, pamatęs 
sužeistą savo poną, puolė jo 
gelbėti, atvilkdamas kelioli
ka metrų už kito kareivio la
vono. Taip apsaugojęs dar 
gyvą karį nuo kulkų, jis pa
sileido bėgt į naujas francu
zų apkasų linijas. Bet deja 
. . .jų nepasiekęs susmuko 
suvarstytas kulkų. Francu
zai iš paskutiniųjų ginda
miesi matė to jų šuns lyši- 
ninko tragediją. Puolimą at- 
rėmus mūšio laike pasklido 

I sanitarai. Bejieškodami su
žeistųjų jie išgirdo gailiai 
staugiant šunį, kuris vilkda
masis ant paskutinių kojų 

į šliaužė nriešingon apkasų 
pusėn. Sanitarai, palaikę jį 
vokiečiu ryšininku puolėsi 
artyn. Bet pribėgę papiatė, 
kad tai jų šuo iš w. ryšių 
kuopos.- Sugijžę į apkasus 

' sanitarai pasiteiravo kam 
tas šuo buvo pavestas ir su
žinojo, kad Garolis negrįžo. 
Čia visiems jau buvo aišku, 
kad šuo jieškojo Garolio,ku
ris, be abejo, dar esąs gyvas. 
Dabar jie eidami ta krypti
mi, kur šliaužė šuo, iš tiesų 
Garolį surado, kuris paskui 
pasveiko, bet šuo, išgelbė
jęs jį nuo mirties, jau ant ry
tojaus buvo nušautas, kaip 
nepagydomas.

Tokio pat prisirišimo ve
dinas žuvo ir vienas austrų 
kavalerijos žirgas, jieškoda- 
mas savo senojo šeimininko 
—karininko, kuris už mažą

Oru Lekiąs Trau
kinys.

mi, kad jie mums padėtų ko- 
įvoti su musų liaudies tamsu
mu — burtais ir prietarais. 
Dar kartą, prašome pažan
giųjų Lietuvos ūkininkų at
eiti mums į pagalbą: sura
šykite savo apylinkėje pasi
taikančius burtus, prietarus, 
netikusius gyvulių gydymo 
budus ir atsiųskite mums. 
Mes juos sutvarkę ir išaiški
nę jų tikrąją prasmę pa
skelbsime laikraštyje.

Veterinarijos gydytojų ar 
technikų Lietuvoje yra dar 
maža. Tas dar daug pade
da išsilaikyti musų kaime 
burtams, prietarams ir šun
daktariams. Susirgus gyvu
liui, pirmiausia jį gydo įvai
riom “stebuklingom” žole
lėm,” paskui kreipiasi į “ži
novus,” šundaktarius. Nei 
“šventos žoleles,” nei “žino
vai” nekuomet sergančio gy
vulio nepagydė ir nepagy- 
dys. Jei kartais gyvulys ir 
pagyja, tai čia padėjo ne 
“stebuklingos,” ar ^šven
tos” žolelės ar šundaktariaj, 
bet pats gyvulys nugalėjo li
gą ir pasveiko. Kartais buna 
ir taip: gyvulys butų ir sa
vaime pagijęs, bet pavarto
jus “stebuklingą” gydymą, 
gyvulys ne tik ką ne pagerė
ja, bet atvirkščiai — dar

to gaminius į “juodąjį sąra- prasikaltimą buvo perkaltas 
šą,” taip kaip ir Vokietijos į pėstininkus ir pasiųstas į 

Jeigu dabar kas ugnies liniją. Atitekęs kitam
> iš Klaipėdos kariui žirgas nors buvo ir

gaminius. , 
norės ką nors iš Klaipėdos kariui žirgas ___ ___
krašto importuoti Ameri- klusnus, bet ne toks, kaip 
kon, tai turės užmokėti ne- anksčiau tarnaudamas 
tik paprastą muitą, bet ir 25 anam pažemintajam kariui, 
nuošimčius pabaudos I Kartą žirgui nepastebėtam

Vokiečių inžinierius Kem- 
peris, jo paties pranešimu 
mokslo spaudai, baigia dirb
ti traukinį, kuris skris oru— 
pluduriuos jame. šitokio ( 
traukinio privalumai labai 
dideli, toks traukinys laiko
mas orę galingų elektros 
magnetų, važiuodamas ne
lies bėgių, nes skris oru ke1 
liatą centimetrų virš jų.

Šitaip bus pašalintas 
trankymas, triukšmas, kurį 
sukeldavo bėgiais einąs 
traukinys.

Tai jau sena technikos 
svajonė — sukurti magnetu 
ore varomą traukinį, kuriam 
bėgiai tėra reikalingi tik 
srovei jais eiti. Įgyvendinti 
šią idėją iki šiol kliudė tai, 
jog magneto traukos jėga 
labai priklauso nuo atstumo.1 
Vos tik vagonas išeidavo iš Į 
pusiausvyros padėties, jis 
tuojau krisdavo žemėn, jei 
jo nepritraukdavo į viršų di-i 
desnė, už žemės trauką, jė
ga. Dabar šis sunkumas esą 
jau nugalėtas.

Kemperis jau išbandė 156 100—140 metų, 
kilogramų sveriantį vagoną 
—modelį, pasiekdamas net 
200 kilometrų per valandą 
greitį. Jo apskaičiavimu, žy
miai brangesnis magnetinio 
traukinio kelio — bėgių į- 
rengimas ilgainiui apsimo
ka ir yra pigesnis, negu pa
prastas geležinkelis.

Galimas daiktas, kad ne
tolimos ateities ir musų 
traukiniai atrodys kitaip, 
negu šiajidięn..

ar sven-

daugiau suserga. Kartais po svorį, 
tokio gydymo nei yeterina- j Svėrimui galima vartoti vie- 
rijos gydytojas nieko negaliilnodo didumo vinis, šriubus, 
padalyti ir gyvulys stimpa. į kiaušinius ar kitokius daiktus.

-------- Pavyzdžiui: Kalifonijos imti 
KOVA SU SENATVE, 'tiek, kiek sveria 4 vinys; vaško 

—2 vinys ir tt. 1

Vaškas, kalifonija ir lajus su
tirpinama kokioj šukėj, paskui 
supilama į šaltą vandenį. Tepa
las išplauks ant viršaus ir su
stings kaip taukai. Tuomet jį 
išimt iš vandens ir gerai sumin- 
kyt. Kad neliptų prie rankų, 
rankas reikia ištepti aliejum ar 
kitokiais riebalais.

Sudžiūvęs tepalas gali stovėti 
metų metus. Tepant ant medžių 
reikia jį sutirpinti ir įpilti alko
holio, kad pasidarytų minkšta 
košelė. Jei pasidaro per skystas, 
įdedama daugiau kalifonijos ir 
vaško.

Kai vaismedžių vainikus išre
tiname, tolimesnis darbas—lie-' 
mens valymas. Kai medis jau
nas, jo liemens ir storesniu jų 
šakų žievė lygi, švelni, i

Kijeve įvyko konferenci
ja kovai su senatve. Mokslų 
akademijos pirmininkas Bo- 
Įgomolcas pareiškė, kad 60 
j—80 metų nėra amžiaus ri
ba, o tik perankstyva senat
vė. Žmogaus dvasia dar jau
na ir nori gyventi, o kūnas 
jau buna sugedęs. Ištyrus 
50 senukų, kurie turėjo po 

pasirodė, 
kad pas juos nebuvo nei ar
telio - sklerozės, nei kaulų 
trapumo, nei kitų taip vadi
namų -senatvės reiškinių. 
Taigi, tie reiškiniai yra ligų, 
o ne senatvės, padaras. Vi
soje Rusijoje dabar yra 20,- 
000 žmonių, kurie turi virš 
100 metų.

Kol kas sėkmingiausia 
priemonė kovai su senatve, 
tai sušaudymai 30—40 me
tų amžiuje. . v, >

DABAR LAIKAS PAS1RU,; 
PINT, KAD VAISIAI NESU-' 

KIRMYTŲ.
Jus galit turėti libai gražų 

sodą, bet maža bus iš jo nauda, 
jei leisite jį kenkėjams sunai
kint. Kenkėjų sodas turi gyvą 
galybę. Vieni įsirausią po žieve 
ir išėda kamieno vidurį-; kiti 
apipuola pradedančius sprogti 
pumpurus ir nuėda lapus; da ki
ti susuka lapus ir veisia juosp 
vaikus. O kiti laukia tik kada 
medžias peržydės ir, pasirodys, 
vaisių užmazgos.; Į tas užmaz^ 
gas jie tuoj prileidžia savo kiau
šinių, iš kurių paskui išsiperi 
vikšrai ir išėda vaisių vidurius, 
Tuomet gaunameIsukirmijusius 
vaisius. « • : .j

Kad apsaugoti obuolius ir ki
tus vaisius nuo tų kenkėjų, jau 
dabar reikia apipurkšti medžius 
švino aršeniku (Arsenate of 
Lead). O jęigu dąbay to nepada* 
rysite, tai būtinai apliekit 'me»( 
džius tais nuodais tuojaus pasip 
rodžius pirmiems, lapeliams, da 
prieš žydėjimą. O kaip tik žię« 
dai nubiręs., duokit antrą sykį 
arsenate of lead, 
vėl apliekit. 
tiek aplietas, 
lapų.

Arsenate of lead parsiduoda 
beveik visose geležų krautuvė
se. Svaras kainuoja apie 25-30 
centų. Nedideliam sodui svaro 
užteks visai vasarai. Ant man 
šiuko yra ir paaiškinimas, kaip 
jį vartot. Paprastai, ant galio
no vandens dedama apie 3 šauk
štai arsenate of lead; Kad ge
riau ant medžio laikytųsi, pa
tartina įdėt ant galiono porą, 
saujų miltų. «'

Bet medžiams purkšti teikiat 
turėti tam tikras purkštuvas; 
Nedideliam sodui labai param

Už mėnesio 
Medžias turi but, 

kad. varvėtu nuo

-..eve ov^»». Senes-jkus yra 3—4 galionų kibirukaą] 
nių medžių liemenes dažnai yra su pompa, kuris veikia suslėgtu 
apaugę kelmučiais (kempinė- oru. ,j  4



No.' 13. — Kovo 29 d.. 1939 m. Penktas Puslapis

I Įvairios Žinios, Į
t V * ™l ■ •* M ■ •* * ■ » * — — — ■ v - M — M 9 ~ I . ■ — — ■ ■ ■ I ■

Amerikos Nacių Vadas Teisme

CHICAGA SAUGOJA ! 
PADEREWSKI.

Pereitą subatą Chicagoje j 
—.. .. . ------ ,]enku pianistas Paclerews-

suirute. | t]avė konceitą. Atvykus 
Holly\yoodo lokalas atsisa- jani Chicagon, majoras 
?.e centrui - nuosim- j<e]]v tuoį pristatė prie jo 
cių asesmentą, -odei cen-1 pOjjcjj^ j<a(j vokiški naciai 
tro vn smuikai uždėjo arės-, jo neužpuitŲ. Mat> dėl če- 
tą lokalo pinigams, kūnų kOslOVakijos užgrobimo Pa-

- i-1? au'i derewskis pavadino Hitleiį de lokaliu veikti^ Peiedą : ą- 2iaul-ju yazbaininku. 
vaitę lokalas susauke niasi-1 1
nį mitingą pasitarti, kas rei
kia daryt. Besitariant kilo 
muštynės. Įsimaišė policija 
ir buožėmis muštynes su
stabdė. Lokalo advokatas 
.'■ako, kad unijos centras 
esąs “tikras raketas,” kuris 
“ekstra asesmentais” išmel- 
žęs iš teatro ir scenos darbi
ninkų apie $3,000,00(1 savo 
naudai.

MUŠTYNĖS UNIJISTU I 
SUSIRINKIME.

Teatrų ir scenos darbi-,

AR NEBUS TIK LIE
TUVIS?

Laikraščiai praneša, kad 
pereito nedėldienio vakarą 
Northamptone, Mass., auto-į 
mohilis užmušė vieškeliu 
ėjusi 47 metų amžiaus žmo
gų, kurio vardas ir pavardė 
esą Boleslav Zuanvik. Ma
tyt, pavardė iškraipyta, bet 
vardas aiškiai lietuviškas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdelio priešaky (su akiniais) parodytas Amerikos vo
kiečiu fašistų “Bundo” lyderis Fritz Kuhn New Yorko teis
me, kur jis buvo apskųstas už apšmeižimą buvusio teisėjo 
Goldšteino. Teismas Kuhną išteisino.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 1E LIETUVOS
(Per Lietuvos Konsulatų.)

Kaunas, 20 kovo. — įvy
kusiame pasikalbėjime Ber
lyne taip Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Urbšio ir 
Vokietijos ministro Rihben- 
tropo, prieš Lietuvą buvo 
pastatyta alternatyva: arba 
atiduoti Klaipėdos kraštą 
Vokietijai geruoju, arba sto
ti į ginkluotą karą. Tokio
mis apvstovomis 
vyriausybė buvo 
Klaipėdos kraštą 
Vokietijai.

Lietuvos 
priversta 
atiduoti

Įsiskolinusiems ūkininkams 
dovanojama dalis skolų.
Kovo 22 d. Vyriausybė 

nutarė visas Ž mes Banko 
iki giuodžio 31 d. išduotas 
paskolas sumažinti 20 nuoš., 
išperkamuosius mokesčius 
už gautą žeme kaimuose — 
50 nuoš., melioracijos sko
las—30 nuoš. ir palūkanas 
už tas skolas—20 nuoš.

APSIVEDIMAI
Pnjicškau gyvenimui d; :r gės, far 

merkus arba i tiri turi kokį biznį Chi 
engoje. arba kiek pinigų, nuo 15 ik 
55 metų; a'. esu pu: 
šeimynos neturiu, negirtuoklis. turiu 
du namu, abu išmokėti 
eit ir už darbininką ai 
gerų našlę, moku visu." 
bus. Kuri sutiktu su man > 
mu, prašau atra.švt.
208 W. Main st.

nmži......... ...
. i

š sutikčiau 
faunos pas 

fanuos rtar- 
paaiškini- 
r.danas (3 

Westville, 1)1.

FRANKAS SVEIKINA 
HITLERĮ.

Ispanijos fašistų vadas 
Frankas nusiuntė Hitleriui 
pasveikinimą už “taikingą” 
Čekoslovakijos užgrobimą. 
Bet Mussolinis iki šiol da 
neplojo Hitleriui. Berlyno 
naciai šituo labai susidomė- 
jo.tJie negali suprasti, kodėl 
Mussblirtis neprisiuntė* tele
gramos Hitleriui ir nepa
sveikino “naujais laimėji
mais.”

UŽPUOLIMAS NEW HA- 
i VENO VIEŠBUTY.

j
New Haven, Conn.—Jau

nas ir švariai apsirengęs vy-, 
ras Tafto Kotely įnėjo į te-j 
legrąfo kompanijos ofisą ir į 
atkišęs revolverį pareikala
vo, kad tarnautoja atidaly
tų seifą. Ji atsakė nežinanti 
seifo kombonacijos. Tuomet 
plėšikas pasiėmė iš stalčiaus 
$40 ir išėjo laukan. Kotelio 
tarpdury stovėjo policma-

STIRNA ĮŠOKO AUTO- 
MOBILIUN.

Nashua, N. H. — Netoli 
nuo čia p.ereitą subatą va
žiuojant per mišką įšoko į 
automobilį stirna. Išgrūdo 
stiklus ir pati susižeidė. Va-1 L-'eL\l.vlu 
žiuotojas išliko sveikas. tlar,

PATERSON, N. J. 
Moterų Kliubo silkių balius.

Lietuvių Moterų Kliubas, 
r nesenai susitvėrė, 

18 kovo buvo surengęs sil
kių vakarienę, kurioje daly- 

Ivavo virš šešiasdešimts 
| žmonių. Šito kliubo prezi- 

Pereitą sąvaitę Chicagoj dentė yra p. M. Tocionienė, 
buvo suimtas S. Hryciuk, 19 kuri ir vakarienės progra- 
metų amžiaus slavas, kuris mėlėje pirmininkavo. Jos 
prisipažino policijai 2 mote- buvo pakviesti tart po kelia- 
ris nužudęs ir apie 50 kitų Į tą žodžių šie svečiai bei 
užpuolęs. | viešnios: Danelienė, Aliu-

konienė, Dulkienė, švedų 
tautos moteris R. Zero, M. 
Ragauskas, J. Bimba, P. Sa
kalauskas, olandų tautos T. į 

(Lyding, ir J. J. Dulkis. Visi 
įlinkėjo naujam moterų kliu-.

CHICAGOJ SUIMTAS 
MOTERŲ ŽUDIKAS.

uz puolęs.

Iš Piety Amerikos,

progra-

Pajicškau apsivertimui merginos, ' 
nuo 18 iki 28 metų; aš e ui vaikinas j 
28 ni< ų, noriu susirast lietuvaitę, ku
ri myli gyventi ant farmos. aš pusė
tinai gyvenu ir pinigų turiu Siun- g 
riant Ini’ka įdėkit savo paveikslą, ’’ 
duosiu kiekvienai atsakymą. (4) '

J. Neko, 63 Robinson avė., 
Toronto, Ont., Canada.

P’i-ieš' nu rimto vai'-inn arba naš- • 
lįo b'* vaikiu tai p 35 iki ~0 metų. Aš •• 
esu M metu. S»i nirmu laišku pagei- 
^aiifinu kad pfisiustu savo paveiks- ’ 
b>. Paveikslą »'ar< i’ alavm grąžinsiu.'

Lietuvos knygos Pasauli
nėje Parodoje.

Šiomis dienomis išsiųsta 
lietuviškų

i New į liauną užsieniu ivctiur, i
lų Ministras Urbšys piane- (»’ko Pasaulinėje I arodo- 
šė, kad Reicho T’ 
Reikalų Ministras Von Rib- į 
bentropas vyriausybės var- ’ 
du pareikalavo atiduoti 
Klaipėdos Kraštą Vokieti
jai. Grąžinus geruoju, Vo
kietija plačiai atsižvelg
sianti į Lietuvos ūkinius in
teresus Klaipėdos uoste. Tas 
patarnautų busimiems abie
jų kraštų santykiams. Be to, 
pabrėžta, kad susidūrimams 
išvengti klausimą reikia įI r- i i • i i ■ • ' i PAJIEsKAU DARBO

I spręsti labai skubiai. i Ant farin08> inpku ^okį darbų,
Vyriausybe penkias va- I Kaliu pamanyt, puntyt ir pataisyt, 

landas svarstė susidariusią I Nor,petarz^rinnI^isnti> me*/’ Ncvcdęs; 
padėtį, kurią Ministras Urb- I 101 Bennington st., E. Boston, Mass.

Vokiečiai užima Klaipėdą.
Kaunas, kovo 21 d—Grį-1 keži tūkstančiai 

žęs i Kauną Užsienių Reika- į knygų pardavinėti 
's piane-1 . * ......

Užsienių ie Lietuvos skyriuje. Mich.

Klaipėdoje suimta apie 
150 lietuvių.

Kovo 24 d. Ryšy su pasta
raisiais įvykiais Klaipėdoje 
suimta per 150 lietuvių.

' rys, ' kurios nesiinteresuoja 
komunistų politika, tuojaus 
iš kliubo pasitrauktų ir jis 
turėtų mirti.

Nesenai čia prasikalto ke
li jaunuoliai. Jų tarpe pate
ko į bėdą ir du lietuviai. Bet 
tų lietuvių jaunuolių paduo
tos pravardės neatitiko tėvų 
pravardėms. Tai tūlas žmo
gelis, turėdamas piktumą 
prieš to nelaimingo vaikinu
ko pažangų tėvą, keršto su
metimais per “Laisvę” išaiš
kino, kaip jis tikrai turi va
dintis. Bet katalikų jaunuo
lio pravardės neaiškino.

Kliubietė.

šys išdėstė, ir uždarame sei
mo posėdyje kovo 21 dieną. 
Kovo 22 dieną trečią valan
dą ryto (New Yorko laiku) 
ties Klaipėda pasirodė vo-

Kaunas, kovo 22 d. Viso
je Lietuvoje paskelbtas su
stiprintos apsaugos stovis.

Moteris našlė, b? vaikų, negirtuok-- 
Ič, jieško draugo. Vyras gali Imt 50 
meti) ar <la”giau. Prašai- atsiliepkit 

!ti>- tokie, kurie galėtu -b’ot tinkamą 
(gyvenimą. Aš turiu biski tūrio. (-1) 

A. G.i 4 Daniels st., et., Salem, Mass.

moteriškes 
ns. Plačiau

Bereika- ’ 
pageidaujamu 

•L P, (4 
Ellsworth, Pa. ;

Pajicškau apsivertimui 
nuo 45 iki 50 motu amžin 
susipažinsimo nėr laiškus. 
I ingai nerašinėkite, 
prisiusi ir paveikslų.

P. O. Box 438,

REIKALINGI AGENTAI
PARDAVINĖT PLAUKAM TO-; 

NIKUS ir SHAMPOO. Mokame gerų., 
l nuošimti. Rašykit arba ateikite ypa
tiškai dėl platesnių infornracijų. (6)., 

ALEXANDER’S CO.
112—414 W. Broadwaj, 

So. Boston, Mass.
--- !--------T- i--------------------------- ;-------- (•

Reikalingas Partneris
Barbcriui. Visi* rakandai išmokėti.’ 

Kreipkitės:
S. C. Boris Wholesale

220 E street, South Bostone.

PIGIAI PARSIDUODA 
DRAPANŲ KRAUTUVĖ. 

(DRY GOODS STORE)
Lietuviais apgyventa ir lietuviams 

, gerai žinoma vieta kaipo populiariš-kiečių lėktuvai, O penktą va- ka įvairiems pirkiniams, o ypatingai 
landa turėjo įžengti Vokie-|dr?Pan<’m?-. Arti !<rauUiyė? oega per iarmų. . . % . J £ _ • apie (rt>0 šeimynų vien tiKtai lietuvių,. rtijos kariuomene ir Hitleris, kuriems yra patogu lankyti įįnĮGieitai atsišaukit. 

_______________________ ! krautuvę. Reikalui esant savininkas - 
sutiktu priimt pusininkų. Del plates
nių informacijų kreipkitės: (4)

A. S. TREČIOKO OFISAS, 
314 Walnut Street, Newark, N. J.
Tel.: Market 2-4867. ■'

Baisi Lisauskų šeimos tra
gedija Argentinoje.

“Argentinos Lietuvių Bal-jbeliui geros kloties. Kiti va- 
karienes dalyviai pritarė 

Viiloj Pobladova. Pinei- tiems linkėjimams delnų ap- 
ro, lietuvių šeimynoj liejasi lodismentais.

; ^ašaros. Tos. šeinius tėyas, mėti, faktą.

sas” rašo:
Villoj Pobladova.

karienes dalyviai pritarė

Reikia pažy- 
kad ši moterų

Klaipėdos uoste Lietuvai 
bus išnomuota “laisva 

zona.”
Kaunas, kovo 23 d.—Šią

nakt Lietuvos delegatai pa: 
sirašė Berlyne sutartį pagal 
kurią;

1. Klaipėdos Kraštas pri
jungiamas prie Vokietijos;

2. Ginkluotos lietuvių pa-
nuJ hat npvimiin L- *»zl ni-rt ii J‘Sal LOS. SeiŲlOS leyaS, lltcij, lur-uc}, naci oi uiuicra S banditus ’ k P J Romas Lisauskas, 20 vasa- kliubelį sutvėrė lietuvių ko- 
eina banditas. .--namy Jo neš, mUnistų centro Ir.......... -

Ona Pi^agaite-Į sta K. Petrikienė
>‘i° išbėgo iš namu. Jo neš-i munistų centro biuro prisių- 

10.000 TROKMANŲ NORI žmona,. Ona Pitagaitė-1 sta K-
- -------- . Lisauskiene, mirkmiske, su lyno. Buvo manoma pi na-$500,000 DAUGIAU AL- 

' GOS.
Naujoj Anglijoj trukų ve

žikai, kurių čia yra daugiau 
kaip 10,000. Jie reikalauja 
$500,000 daugiau algos per 
metus. Kompanijos atsisako 
mokėti, todėl trokmanai 
ibeta darbą ir skelbia strei
ką. .* r

1 V, 1 11 A 1 IX 111 1OTY V , OU ‘ v v .... ........ ....................I' ' .

6 ir 3 metų vaikučiais, vijosi jšyti šį kliubelį prie komunis- 
šaukdama
palauk...

Jau bus _______ , __
Lisauskas serga proto liga. į nieko bendra su komunistų 
Dabar nei policijoj, nei nie- kontroliuojamu centru, 
kur jo šeima neranda; C 
maistui kreditai uždaryti ii siančios

? Romai, tėveli, |tų kontroliuojamo kokio ten 
biuro. Bet antram susirinki- 

dti metai, kaip me moteiys nutarė neturėti

MUSKEGON, MICH.
Kaip plikam senberniui
kūmutės plaukus pešė.
Musų miestely lietuvių

yra nepeidaUgiausia ir jie ._ k .
visi išsiblaškę pakraščiais, jėgos tuoj apleidžia Klaipe- 
Prakalbu ir šiaip rimtesnių o°s brastą;
parengimų nėra, bet “sųr-l. 3. Del ūkiškų, finansinių 
prais parių” tai kūmutės su- lr pihetybės klausimų bus 
galvoja. Štai, vienam sen- susitaita vėliau;
beriliui surengė “surpraizą” i Lietuvai bus įtaisyta
25 vasariu; perbėgo per stu- uoste laisva zona; 
bas, sukvietė žmones ir pa- u. Lietuva ir 
darė po $1.00 įžangą, žino
ma, šitas baliukas buvč su-j 

nes rengtas tam vyrui ne dėl to,

PUIKI FARMA.
160 akerių pardavimui. 00 akelių 

dirbamos, 70 miško, ganyklos. Dide
lis vasarinis iesortas, 11 budinkų, 
Big Bass Lake, vanduo bėga per ma
no žemę, viena žuvis sveria po 18 
svarų. Aliejaus yra po- žeme. Aš per 
senas jieškoti ir dirbti. Mano moteris 
mirė, aš pardaviau gyvulius ir maši
nerijų. Vieta tuščia, kuris nusipirks 
gali kraustytis bile dienų ir pradėt 
gyvent. Ant farmos gyvent dabar ge- 
rai, keliai ištaisyti, farmeriai už 
produktus gauna gerai. Kelio nume
ris 669. Parduodu pigiai. Norint dau
giau informacijų klauskit. Kurie no
rit ypatiškai pamatyt atvažiuokit.

JOHN SCHULTZ (4)
Box 46, IRONS, MICH.

MOTERIS NUŠOKO 
' JŪRON.

South Portland, Me.—Pe- j 
reito nedėldienio naktį čia 
įšoko jūron ir nusiskandino, 
Mrs. Helen Niles, 51 melų 
moteris. Gyvenimas jai bu-Į 
vęs nemielas dėl to, kad jos 
vyras mirė, t

— . . . w. . _ 1 lemi vjiui ne uci vvr,
0 jos jaučiasi ir pačios mokė-j |-a(j įįs komunistas, bet dėl 

______ ______  ____ _ __ ■_ --------- > sutvarkyti f.... .
iš kambario tą nėščią lietu- Kliubo reikalus. Vienas kai- f i' 
vę su dviem vaikučiais meta bėtojas šioj vakarienėj no- fĮa
- —Irejo kliubietėms įkalbėti, i-• 

kad jos prisidėtų prie komu
nistų organizacijos. Bet va
karo pirmininkė tuoj davė 
jain atsakymą, kuris buvo 
kaip šaltas vanduo ant tokio 

'sumanymu. Jai pagelbėjo ir

1 gatvę.

Me-Tragingai žuvo Ona 
žanskienė.

• Kaip praneša “Arg. Liet.
Balsas,” 24 vasario Buėnot
Aires kapinėse buvo palai- Danelienė. Jos davė supras- 

ir galidota Ona Dževečkytė-Me- 
žanskienė, 37 metų amžiaus, 
dieną prieš lai revolverio 
šūviu į smilkinį tragingai 
užbaigusi'savo gyvybę savo 
bute. ■'

Velionė Argentinųi.e 'iš
gyveno virš 10 metų. Iš Lie
tuvos paėjo iš Naciunu kai
mo. Pabiržės vai.. Biržų ,apT 
skrities. kur pasiliko ios mo
tina. tėvinas, sesutės, bro
liai

■ Argrntinon atvyko drau- 
i>e su saVb v.Vru Bo’eslovu 
Mp/anskiu. km i« suvų 'aikų Į 
dirbo valstybinėje Mihario-1 
vich laivų statybos bendro-' 
vėje. Jinai baigė siuvimo 
akademiją ir visuomet dir
bo kaipo siuvėja. Prieš ke-į 
liatą metų ji persiskyrė su 
savo vyru, kuris palikęs- na- j 
mus apsioYveno atskirai.! 
Pernai suėio gyventi su kitu • 
win. kuris yra portugalų 
kilmės. 1

i Paskutinėmis dienomis! 
atrodė, kad Ona Mežanskie- 
nė bus patenkinta gyveni- 

o mu. nes būdavo linksma ir 
kalbi. Ji jau nekalbėdavo 
taip, kaip prieš keliatą me
tu, kada rodydama iš savo 
siuvamos mašinos išimtą re- 

, volverį sakydavo, kad vieno 
mergaitę, čia parodytas pikta- šūvio pakaks gyvenimui UŽ- 
dario atvaizdas. ,, baigti...

SUNKIAI NUSIKALTĘS.

netoli nuo Kamsey, 111., buvo 
suimtas farmerio Brando pa-' 
samdytas darbininkas Red.- 
mond, kuris nužudė patį farme- 
rį, užmušė jo žmoną ir paskui iš 
gėdino jų 12 melų amžiaus

sutvarkyti savo į0> |<a({ butų' progos pašu- 
myt ir pasilinksmint. Ka- 

angi tas vyrukas yra gra- 
’ žiai nuplikęs, tai išsigėru- 

sios kūmutes kabinasi jam 
apie kaklą neva plaukų peš
ti, o šis rėkia: nepeškit, nes 
skauda.

Ar ne geriau butų suren
gus kokį -kultūringą vakarė:

- Ii, prakalbas ar paskaitą, ir 
ti, kad moterys nori ir gali pasimokinti ko nors. V. V. 
veikti savystoviai. O.pnsi-____________ ______ !—’—i
dėjus prie komunistų tokiu piršlys si vadžiotojas. 
savystovumu nebūtų. Mute-

CH1CAGOS BUTLEGERIS 
KALĖJIME.

Čia matome Franką Parkerį, 
kuris prohibicijos laikais buvo 
pagarsėjęs kaip “orlaivinis but- 
legeris.” šiomis dienomis jis 
buvo suimtas Chicagoje už ne
tikrų pinigų platinimą. Policija 
lado pas jį da neišplatintų 22,- 
000 falšyvų dolerių.

Vokietija 
pasižada nevartoti jėgos 
viena prieš kitą.

Priedėlyje nustatytos 
bendros linijos dėl laisvos 
uosto zonos įtaisymo, bū
tent: Vokiečių- uosto valdy
ba išnomupją 99 metams 
uosto bendrovei reikalingus 
žemės ir vandens plotus, gi 
uosto bendrovė bus sudary
ta Lietuvos-Vokieti jos susi
tarimu su dominuojančiu 
Lietuvos kapitalu; nuoma 
bus laikoma apmokėta Lie
tuvos padalytomis invėsta- 
cijomis: Lietuvos susisieki
me, su laisvą zona leidžia
mas laisvas nuo muito pre

view veiksni;. Komedija. Paraše , kiu pervežimas.
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika- 1 ’■
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Paraše Bell. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ....................... 25c.

Parduodu Farmą
94 akeriai žemės, viskas gerai au

ga, prie gerų kelių; laukas lygus, upe 
bėga per farmą. parduosiu pigiai.: 

lankvti siį l Greitai atsišaukit. Priežastis parda-- 
—Ivimo: esu našlys, noriu važiuot į Lie-: 

tuvą. Čh. Kalvitcs (4)';
R. D. 1, Box 54, Frenchtown, N. j.;
,—I------------------------- —TT— --------- —-,|
Reikalingas Darbininkas

prie farmos darbų, nuo 15 ligi 60 mc-. 
tų, darbas žiemą ir vasarą. Apie mo 

1 kestį klauskit laišku. , (4);
TONY MARKŪNAS ' ' 

Sand Brook, N. J.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokia? LIETUVIŠKAS^,. 

(GYDUOLES nuo visokių ligV- Kurie; 
| turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerų paUilhno. 
ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENĖ'
1814 S. Water St., Philadelphia, ra.

Parsiduoda Bekernė
16 metų biznyje, savininkas pe? 

senas ir neišgali tvarkyt. Biznis ge
ros, mokančiam vest reikalą puikus 
gyvenimas. Klauskit laišku ar ypa
tiškai. J. S. (4);
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Parsiduoda Batų Taisymo 
Šapukė.

Už pusę kainos. Vieta tarp geriau* 
šių žmonių, gyvena švedy, finų. Auk
sinė proga įsigyt gardžios, duonutė:! 
su sviestėliu. Butų gerai kad norinti

i pirkti patys pamatytų. Randa pigų
. u:...^l.ui ir štoriukas, 20 rublių 

| menesiui. Mašinos geriausiam stovy, 

'tokie naujoviški pagerinimai.. Ncmol 
j kantį išmokinsiu darbo. Priežastis 
pardavimo—noriu važiuot i Lietuvę.

CAROLL GULBEN (3-
| 581'13 Millbury st., Worcester, Masse 
_______________ '______________________i'

GELBĖK z
SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip du ruimeliai 
apsisaugoti nuo nuplikimo? I_______ _____ ____ _________
Prisiųskit vardų ir adresų, mes pri- visi naujausi pi iilčckai, presai ir k”i 

siusime daugiau informacij'u. 1 ...... -------------------
ALEXANDER’S CO. 

112 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Klaipėdoje jau trūksta 
maisto.

Kovo 24 d. Užėmus vo
kiečiams Klaipėdą prasidė- 

Nami) Daktaras, parašė Dr. A J Ka įQ igtaigU pei’davimaS. IŠ 
Lietuvos puses perdavimą 
vykdo komisaru paskirtas 
Ū. R. M. Ekonominio D-to 

iš’ reikaiin direktorius Norkaitis, o iš 
i vokiečiu — Bertulaitis. Vo
kietininkai džiaugsmo dėl 
užėmimo nerodo, nes jau 
dabar Klaipėdoje pritruko 
maisto.

ralius. Knytra tik ka apleido spau 
i da. Nauja knvjra nžpildvta vien re 
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiui 
vaistus dėl kokias ligos naudoti V»»r 
ta silij knygų įsigyti visiems, nes Na 
nil) Daktaras yra viena i.............
giausiŲ knygų kiekvienam lietuviui 
įsigykite tuoj laidelė knyga,' rtruiaif 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kana ...................   $2.5(

Ar Buvo Kristus?
Išėjo i^ spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sūnumi.

TIKIME [ KRISTŲ, todėl turimi 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida 
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo patronų palakų apie Kristų 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabai 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus Kitrtė, mirė ir kada 
jisai buvo nukrvžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise

pas
T. J. KUČINSKAS,

3310 So. Halsted St., 
CHICAGO. ILL.

Perkeliamos Klaipėdoje bu
vusios Lietuvos įstaigos.
Pedagoginis Institutas 

perkeltas i Panevėžį, o Val
stybinis Teatras —-. į Šiau
lius. Lietuvos Konsulatas iš 
Tilžės perkeltas į Klaipėdą. 
Pasirašiusi sutartį Lietuvos 
delegacija iš Berlyno, grįžo 
kovo 24 dieną.

r i n & m
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 į 

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

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

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

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO ,,

NAUJIENAS
i

Ir Tamsta prisidėk prie šio } 
didelio būrio lietuvių ir užsira-

■ šyk tą seniausį ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį. ;

s . SUV. VALST. (už Chieagos) ir
> KANADOJ, Metams tik $5.00.

Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
iškalno užsimoka už metus. Ra
šykit ir savo čekį ar money or- 
derį siųskit.

ba
ar

' i
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

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



fisžtas Puslapis KELEIVIU, SO. BOSTON No. 13. — Kovo 29 a.. 1939 m. —.n r‘r~r - —221—

Moterims Pasiskaityt
X A ši SKYRIŲ TVARKO

M. MICHET^SONIENĖ.

PASIKALBĖJIMAS SU 
VAIKAIS.

Musų vaikai augdami ir 
besidomėdami aplinkuma, 
neretai užduoda tėvui ir mo
tinai šimtus klausimi) per 
dieną: kas? kodėl? kaip? 
ir tt.

Buna tokių klausimų, kad 
motinai iš tikrųjų sunku į 
juos atsakyti, ir ji dažnai 
pameluodama ar aplinki
niais keliais atsako į vaiko 
klausimą.

Yra vienas klausimas, į 
kuri visi suaugę vaikams at
sakydami meluoja.. Kai šei
moje gimsta kūdikis, tai aiš
kinama, kad gandras atne
šęs mažą broliuką ar sesutę, 
kad vaikams butų su kuo 
pažaisti.

Neretai vyresni vaikai po 
tokių aiškinimų pasikeičia 
žvilgsniais ir gudriai nusi
šypso.

Žinoma, tokiu atveju vy
resnieji tyli, o vaikai su
pranta, kad jiems šiuo atve
ju yra netiesa sakoma.

Maži vaikai yra labai 
jautrus tiesai ir melui. Po 
tokių pasikalbėjimų su tėvu 
ar motina, vaikas pajunta, 
kad čia kažin kas nuo jo 
slepiama, bet nemokama pa
slėpti. Vaikui kyla dar di
desnis noras sužinoti teisy
bę. Tėvo arba motinos klau
sti vaikas nebedrįsta, o jei
gu klausia, tai gauna tą patį 
atsakymą: “gandras at
nešė.”

Susitikęs su vyresniais 
vaikais pasisako jiems, kad 
gandras atnešęs jam broliu
ką ar sesutę. Šie tuoj prade
da iš jo juoktis, tyčiotis, kad

auginti vaikus taip, kaip jos 
buvo auginamos, tai ne tik 
vaikų auginime, bet ir viso
se gyvenimo srityse nebūtų 
jokios pažangos, žmonės te
begyventų dūminėse pirkio- j 
se ir artų mediniais arklais, 
kaip pries daugelį metų.

Motinai gali būti sunku iš 
karto vaikui paaiškinti. Ir 
pačiam vaikui supranta
miau bus, jei motina vaikui 
darže parodys pupas, žir
nius ir paaiškins, kad ankš
tyje auga jų vaikai. Kitą 
kartą paaiškins apie gyvu
lių vaikus, apie mažus ka
čiukus, viščiukus, kaip jie 
s: vo mamas šaukia ir tt.

Po kelių tokių pasikalbė- 
j’mų jau visai nesunku bus 
ir apie žmogaus vaikus pa
pasakoti.

Pasakodamos mergaitėms 
anie mėnesines, iš pradžių 
uuokit pavyzdžių iš paukš
čių ir gyvulių gyvenimo, 
kad paukščių patelės deda 
kiaušinius ir vaikus peri, gy
vulių patelės veda vaikus. 
Pasieni pasakykit, kad gam- j 
toje taip sutvarkyta, kad 
moteriškoji lytis gimdo vai- i 
kus. Su žmogumi yra tas 
pats, kaip ir su kitais gyvū
nais; moteiys gimdo vaikus, 
žmogaus kūnas tobulesnis, 
kitų gyvūnų, todėl moteriš
kos lyties subrendimo požy- 1 
mis yra mėnesinės. Mergai- ' 
tės, gavusios tokių paaiški- 1 
nimų, atsiradus mėnesinėms ■ 
neišsigąs, nešauks, neverks, 
o nueis pas motiną, kaip pas 
tikrą draugę ir pasišnekės.

Nors ir kaip butų sunku j 
motinai save priversti apie 
tokius daiktus pasakoti savo

Crepe tor 
Chic

Šio Pavasario Mados,

Gay in 
Gingham

Smart with 
Scallops

Čia matome tris vėliausios mados pavyzdžius šiam pavasariui. Taigi perkant naują šlėbę 
reikia žiūrėti, kad kas neisiulytų senos mados. Įsidėmėkim, kad šį pavasarį rankovės yra 
ilgos, apykaklės aukštos, o padurkai nusileidžia truputį žemiau kelių.

PINIGŲ DIRBĖJŲ IR PLATINTOJŲ 
BYLA LIETUVOJE.

jis esąs dar toks neišmanė-1 sūnums ir dukterims, tačiau 
lis. Čia pat dažnai tuojau ir jį turi tai pati pirmoji vaikui 
pradeda vyresnieji aiškinti, papasakoti, o nelaukti, kol 
kaip ir kodėl gimsta kudi- vaikas iš kitų vaiku net per
ais, kaip atrodo nėščia mo- ciaug iš karto sužinos.
teris ir tt. Visų blogiausia) Nereikia motinai pasiti- 
yra tat, kad patys tėvai ma-, kėti ,„.ba norėti( kad moky
to ir junta iš vaikų atskirų toja mokykloje vaikams pa- 
posakių ir šypsenų, kai kai- ai§kintu. Motinai nepakan
kama apie ‘gandins, . kad ka tik pagimdyti vaiką, jį 
jie tomis pasakomis nei kiek maitinti ir prausti, bet rei- 
netiki, bet yistiek vaikams kia stengtis, kad kiekviena 
J°kiŲ paaiškinimų neduoda.1 proga beaugąs sūnūs ir duk-

Pakalbėjus su tėvais ir savo motinoje rastų my- 
paklausus, kodėl jie taip sle- ]jnų jr suprantantį jį drau- 
pia nuo vaikų žmogaus gi-' kuriuo visada pasitikė- 
mnną, jie atsako, kad, girdi,) kurio negali atstoti nei 
kaip gi čia kalbėsi ir dar su mokytoja mokykloje, nei 
vaiku apie tokius gėdingus kiti svetijni žmonės.

pianešęs Treigiui, kaip kri
minalinės policijos agentui.

Chaimas Veisbergas savo 
parodyme teismui tvirtino 
nepalaikęs jokių ryšių, kaip 
tarpininkas tarp Senkaus ir 
Matulių, nes jis iš viso ne
tikrų pinigų neplatino. Jo 
bene didžiausia kaltė, kad 
jis mėgęs išgerti, ir tat jį su
vedę į pažintį su tokiais 
draugais, kaip Salemonas 
Matulis, kuris buvęs Ma- 
iampolėje padugnėse pa

žįstamas, kaip nepatikimas 
’mogus. Jis buvęs S. Matu- 
iui skolingas pinigų, jis 
grąžinęs jam skolą, bet grą
žinęs tikrais banknotais, ka
dangi netikrų neturėjęs. Pa
galiau jam nebuvę reikalo 
platinti netikrų banknotų, 
kadangi tai mažai naudin
gas ir rizikingas darbas, o 
:is turėjęs darbą audimo fa
brike, kur gerai uždirbda
vęs ir visad turėdavęs pini
gų. Jis negerai daręs, gir
tuokliaudamas, bet už šitą 
nusikaltimą jam bausmė 
jau esanti per didelė.

Albinas Senkus gyveno 
pas savo svainį, dirbdamas 
žemės darbus, nupaišyda
mas ir parduodamas vieną 
kitą paveikslą. Jis nepalai
kęs santykių su Matuliais, 
kuriuos pažinęs, kaip krim. 
policijos agentus, jis susidū
ręs su Ch. Veisbergu, iš ku
rio paėmęs pataisyti gitarą, 
o bylos fabrikanto Treigio 
ir Ant. Mickevičiaus jis iš 
viso nepažinęs.

Šioje byloje liudininkais 
iškviesta per pusšimtį žmo
nių. Liudininkai parodė, 
kad vienoj kitoj vietoj ne
tikrus banknotus įteikęs J. 
Treigys ir tik vieną 10 litų 
banknotą Petruševičiaus ar
batinėj įteikęs S. Matuliui.

K. šneideris-šaulys, kri
minalinės policijos valdinin
kas, kuris vedė šitą kvotą, 
sako turėjęs žinių, apie S. ii 
J. Matulius ir kitus netikrų 
pinigų platintojus, bet jam 
trukę tikrų žinių. Jis pri
kalbinęs policijon užeidinė- 
ti J. Treigį, bet tasai žaidęs 
dvilypį žaidimą: platinęs 
banknotus ir apie tai prane
šinėjęs policijai. Su J. Trei
giu nebuvę galima susišne
kėti: jis visada įstaigon at
eidavęs girtas.

Nuoširdžiausiai kvotos 
metu prisipažino S. Matulis, 
o Alb. Senkus, kuris dirbęs 
pinigus, visai neprisipaži- 
nęs. Kriminalinė.,, policija 
Senkaus namuose cftfrė, kra
tą, bet nieko įtartino nera
do, apart dažų, teptukų ir 
kitokių panašių daiktų. 
Kvotą vesdamas, jis nevar
tojęs jėgos ir kitokių kanki
nimų prisipažinimui išgauti. 
Į klausimus, kuo jis argu
mentuoja, jog Alb. Senkūs 
dirbęs pinigais, K. Šneideris- 
Šaulys atsako turėjęs žinių, 
bet, kokios tos žinios, atsisa
ko pasakyti.

Kaltinamųjų advokatai 
prašo savoklijentus ištei
sinti, nes visai neįrodyta, 
kad jie kalti.

Mariampolės apygardos 
teismas, išnagrinėjęs šitą 
bylą, visus kaltinamuosius 
pripažino kaltais ir nubau
dė po pusantrų metų sunkių
jų darbų kalėjimo, neįskai
tant jau iškalėtų vienerių 
metų.

šiomis dienomis Mariam- 
polės apygardos teismas 
svarstė Įdomią vieno pinigai 
dirbėjo ir jų platintojų bylą.

Kaip žinia, 1937 metų pa
baigoje ir 1938 metų pra
džioje Mariampolėje pasi
rodė netikrų banknotų po 
10 litų, kurie buvo gana vy
kusiai padirbti iv sunkiai 
atskiriami nuo tikrųjų.

Kriminalinė policija pa
galiau areštavo įtariamus ii 
sekamus, kaip pinigų platin
tojus, Salemoną ir Jurgį 
Matulius, Antaną Mickevi
čių, Chaimą Veisbergą, patį 
agentą Treigį, o kaip netik 
rų pinigų padirbėją Albin? 
Senkų, juos iškrėtė, atidavė 
tardytojui, ir vasario 11 d. 
jie šešiese stojo prieš teis
mą kaltinamaisiais.

Juozas Treigys, aiškinasi 
teisme esąs nekaltas. Jis 
nieko nežinojęs apie pinigų 
platintojus.

Tiesa, jis iškeitęs parduo
tuvėse, restorane, turgavie
tėj keliatą netikrų bankno
tų, tačiau jis kitaip negalė
jęs elgtis, nes pinigų platin
tojai, kurių pasitikėjimą jis 
turėjęs gauti, jį butų greit 
įtarę ir, aišku, butų jo ven
gę-

Jurgis Matulis, kaip ir vi
si kiti kaltinamieji, išskyrus 
Ant. Mickevičių, kaltina 
Juozą Treigį. Jis su Treigiu 
jokių ypatingų santykių ne
turėjęs. Vieną kartą Treigys 
prašęs jį paskolinti 50 litų, 
už kuriuos norėjęs atsiimti 
užstatą paltą. Jis, Jurgis 
Matulis, paėmęs iš žmonos, 
jai to nežinant, pinigus ir 
davęs juos J. Treigiui. Bet 
Treigys jam tų pinigų ne
grąžinęs, jis slapstęsis nuo 
jo ir rezultate kriminalinei 
policijai pranešęs, kad ga
vęs iš Matul’o Jurgio išpla
tinti netikrų banknotų, kai 
tuo tarpu buvę visai kitaip.

J. Matulis ginasi palaikęs 
santykius su kitais kaltina
maisiais; jis blogai sugyve
nęs su broliu įšalemonu, tik 
atsitiktinai Pilviškiuos susi
tikęs su A. Senkum, nebu
vęs pažįstamas su Ch. Veis
bergu ir tik tiek pažinęs A. 
Mickevičių, kiek tas patar
naudavęs Savickio restora
ne.

Salemonas Matulis prisi
pažįsta kaltas esąs, jis turė
jęs du netikins banknotus 
po 10 litų, kurių vieną įtei
kęs arbatinėje, cr kitą iš jo 
paėmęs Treigys. Tik jis ne
žinojęs, kad tai netikri 
banknotai. Jis juos gavęs iš 
Ch. Veisbergo, kaip grąži
namą 20 litų skolą. Kai su
žinojęs turįs netikrų pinigų, 
jis juos norėjo grąžinti Ch. 
Veisbergui, bet pastarasis 
nesutikęs. Jis, kaip ir brolis, 
nepalaikęs jokių santykių 
su tariamu pinigų dirbėju 
Alb. Senkum, jis nelabai 
pasitikėjęs Treigiu, neturė
jęs reikalų su Mickevičium 
ir su Veisbergu buvęs tiek 
artimuos santykiuos, kiek 
retkarčiais susitikd avęs 
smuklėje ir kartu retkar
čiais išgerdavęs.

Antanas Mickevičius ne
tikrų pinigų neplatinęs, jis, 
sakosi, dirbęs Savickio res
torane, kur susitikdavęs su 
Matuliais, su Treigiu, kur 
girdėjęs Matulius šnekant 
apie netikrus banknotus, ką

šiuje, po žieve. Todėl bulvės bilai palieka dirvoj daug 
reikia lupti taip, kad žievė nitrogėno ir užtai po dobilų 
kuo ploniau butų nuimama1 viskas auga geriau, negu

” ' ’ . prieš juos. Ypač gerai po jų
', kopūstai, to-

• kitos daržovės. 
. . , _ . pritaikyti specialiai liul- i Angliškai dobilai vadinasi
jei žmonės neaugintų bul-.Vgms ]Upy Tokie peiliukai j “clover,” o vikiai—“vetch.” 
Vllb nebrangus, bulves jais gali-

Gydytojai aiškina, kad ma plonai nulupti. Jeigu nu- 
bulvėse yra įvairių druskų skustos bulvės pamirksta il- 
reikalingų musų Hunui, daug gesnį laiką vandenyje (pav., 

iš vakaro nuskustos iki se
kančio ryto), tada daug ver
tingų druskų vanduo iš jų iš
traukia ir bulvės nebe tokios 
skanios lieka, o žinovų tvir
tinimu tokios bulvės visai 
menkos vertės tėra, nes bul
vėse paliko tik krakmo
las. Visų skaniausios bulvės 
buna tada, kada jos valgiui 
ruošiamos neluptos, pav., 
keptos su visa žieve, šutin
tos su žieve ir tik paskui nu
luptos.

Bet nekuomet nevirkit ir 
nevalgykit bulvių su dai
gais. Kartais daigo gali ir 
nesimatyti, bet bulvės aku
tėj gali but daigų gemalai, 
kuriuose yra žmogui nuo
dingų medžiagų, todėl visas 
akutes reikia gerai iškrapš
tyti. Į pavasarį bulvės, drėg
nuose rūsiuose gailėdamos, 
pradeda dygti. Jei tokios su- 
dygusios bulvės vartojamos 
valgiui, tada geriau jų su 
žieve nešutinti ir nekepti, o 
gerai nuplauti, visus daigus 
pašalinti ir švariai nuskusti, 
nes tokių bulvių daiguose 
yrrfMaųg nuodingų medžia
gų. Nuluptų žievių su visais 
daigais taip pat nereikia ir 
gyvuliams duot,i, nes ir jie 
gali nuo didesnio daigų kie
kio apsinuodyti.

Iš ?‘L. Ūkininko.”

NEVALGYKIT SUDYGU
SIŲ BULVIŲ.

Bulvės yra viena iš pi- jr nenusiluptu maistingosios ■ prieš juos. Y] 
glausiu maistui vartojamų : buĮvės dalys. Yra tam tikri; auga komai, 
daržovių. Atrodo, kad butų joveijo pavidalo peiliukai, I meitės ir 1. 
Slinku SU maistu issixorsti, nritfiilrvti hiil-i A ntrliąkjH

,” o vikiai—“vetch.” 
Vikiai taip pat geri, kaip ir 
dobilai. Juos galima nušie- 

’nauti ir padalyt gero paša
ro, o dirvoje liks nitrogėnas, 
kuris yra brangiausia visų 
pirktinių trąšų dalis.

krakmolo ir net vertingų 
baltymų, būtinai reikalingi! 
kūno gyvybei palaikyti. Sa
vo maistingų medžiagų kie
kiu ir sudėtimi bulvės yra 
daug kuo panašios Į bana
nus. Net kūdikiams 5-6 mė
nesių amžiaus, kurie prade
da viduriuoti, gydytojai lie
pia duoti bulvių košelę. Taip 
pat bulvių košelė yra geras 
maistas karščiuojantiems 
ligoniams, turintiems sausą 
kosulį, liuosus vidurius. Kiti 
gydytojai net pataria gerti 
tarkuotų žalių bulvių sunką, 
kurios skoniui pataisyti pri
deda spanguolių, citrinos 
kitokios sunkos.

Visų maistingiausios 
vertingiausios medžiagos 

Al. Pipinytė. ra pačiame bulvės

o nelaukti, kol

Nereikia motinai pasiti-

kad ka tik " pagimdyti vaiką, jį 
’, bet rei-

ar

daiktus.
Tėvai visai pamirštą,. Jęa.tį. 

vaikai iš vyresniu vaiku pri-' 
įsiklauso apie 'žmbgaus gimi- 
!mą butų ir nebūtų ir, gal 
i but, tikrai gėdingų daiktų, 
pasakojimų su tam tikru ža- 

Įvumu ir pasigėrėjimu, kad 
tokie pasakojimai smarkiai) 

įveikia gyvą vaiko vaizduotę

RUDENS TYLA.

Blankus toks rytas, kertėj šešėliai susigūžę, 
Lyg dienos pilkos be dalios ir Vardo.
Visi keliai nutyso nežinion,
Ir vėjai nebeatneš skambaus jau aido.

ii
_ y- 
pavir-

ir be laiko erzina ir budina 
vaiko lytinį jausmą.

Kodėl nėra gėdingas da
lykas, kai karvė atsiveda 

^veršiuką, kiaulė paršiukus, j 
katė kačiukus, kodėl api.e 

jtai galima prie vaikų ir su 
pačiais vaikais šnekėti, o' 
apie žmogaus gimimą jau 
gėda šnekėti ir geriau pusti 
vaikams miglą į akis.

Su mergaitėmis dar blo
giau buna. Motina nieko ne
pasakoja savo dukterims, 
nors jos jau eina dvyliktus 
ar tryliktus metus. Mergai-' 
tės tokio amžiaus taip pat 
nebetiki gandrams, nujau-1 
Čia kaip gimsta kūdikis, I 
nors tikrai nežino, kodėl 
gimsta. Tokios mergaitės, i 
atsiradus pirmoms mėnesi
nėms, su didžiausiu išgąsčiu 
ir ašaromis bėga pas moti
ną. Motinos neranda reikalo' 
ankščiau su savo dukterimis

šiandien nebežinau, kuri šalis manoji, 
Kurie keliai Į žalią klonį veda, 
Kur spietėsi ramunės, jautrios ašarėlės, 
Geltoni lapai dengia paskutinę pėdą.

Prisimenu: baltai žydėjo sodai, 
Ir kalnai vakaruos liepsnojo, 
■Kuproti debesys tolyn vis slinko, 
Žodžius tavuosius man kartojo.

Šiandie blankus toks rytas, blankus tavo žodžiai, 
Kaip pakelėj šalnos pakąstos gėlės.
Einu, nei vienas garsas jau manęs nelydi,
Ir tu šiandien tiktai klaikus rudens šešėlis.

Vilnius. ' Ona Miciutė.

. NEKLAUSK1...

Neklausiu, vai, neklauski tu, 
Kas širdį gelia taip skaudžiai... 
Tu nesuprasi tų minčių, 
Tarp vėjų sielą palikai.

Vai, negali suprasti tu, 
Ką šlama tėviškės beržai, 
Tu nežinai, kad aš myliu 
Ir tas žvaigždes — aukštai...

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

M. Komerui. — Koki au
galą Lietuvoj vadina “lubi
nais,” mes nežinom. Bet ža
liajam mėšlui tinka visi ank
štiniai augalai. Prie šitos au
galų rūšies priklauso vikiai, 
žirniai, pupos ir dobilai. A- 
merikoje žaliajam mėšlui 
dažnai sėja rugius, avižas, 
i opės ir kitus. Bet naudos iš 
ių buna tik tiek, kad jie su
puvę padaro puresnę dirvą. 
Trąšų dirvoj jie nepadaugi
na, nes jie grąžina dirvai

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS

1939 METAMS.
šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir in
formacijų visiems: amat- 
ninkams, ūkininkams, šei
mininkėms ir tt.

Yra dalykų, kurių da nieks 
lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru
sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Arba, kaip be 
žemės auginamos gėlės, dar
žovės ir kiti augalai.

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

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

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

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.
Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai gieži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka:-s .................................. 60c.

apie tokius dalykus pašne
kėti arba diena iš dienos vis 
atidėlioja, nes joms esą gė
da dukterims apie mėnesi-1 
nes aiškinti. Toks motinų 
įsitikinimas, kad nuo duktė-) 
rų reikia viską slėpti, yra vi- 
sai be pagrindo. Jeigu žiu-' 
reti ir daryti tik tą, ką moti-. 
noms jų tėvai pasakojo ir

Vai, neatspės tava mintis 
Dangaus gilių akių;
Tu nežinai, ko aš ilgiuos
Ir vieną žodį vis šaukiu...

Neklauski, vai, neklauski tu, 
Kam skamba ši daina — 
Ant tėviškės plačių laukų 
Manoji ilsisi dalia.

Vilnius. Ona Miciutė.

tiktai tas trąšas, kurias buvo 
iš' jos paėmę. Visai kas kita 

|buna su ankštiniais javais. 
| Šitie ima iš oro nitrogėną ir 
sukrauna jį savo šaknyse. O 
nitrogėnas yra labai svarbus 
ir reikalingas maistas vi
siems javams. Todėl labai 
svarbu ūkininkui nuolatos 
mainyti dobilų laukus. Do-

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
SU PAAIŠKINIMAIS ANGLIŠKAI, SUTAISĖ DR. O. PILKA 
Iš LIEITUVIŲ KALBOS KURSŲ, kurie dėstomi globojant '• 
Massachusetts Department of Education Division of University 

Extension.
TURINYS:

Pilnai Išdėstyta Gramatika. įžanga į Rašyba—Sintaksė. 
Skyriamųjų ženklų Nurodymas.
Apie 1,000 Veiksmažodžių įskaitytu ir Išaiškinta Angliškai. 
Pagrindinių žodžių Terminologija Paaiškinta Angliškai.

Vadovėlio turinys lengvai suprantamas ir taikomas daugiausia
Amerikos lietuviams. Kaina $1.00 su prisiuntimu

Reikalaukit prisiunėiant pinigus.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
. (Nuo musų korespondentų ir H Lietuvos Laikraižių.)

Dėl Meilės Žuvo Dvi 
Jaunos Gyvybės.
Papilio valsčiuje, Biržų 

apskrity, dėl meilės įvyko 
šiurpi kruvina tragedija. 
Vienas jaunuolis, Jonas Ku
činskas iš Kelmynės vien
kiemio, įsimylėjo turtingų 
ūkininkų dukterį iš Ryliš
kių kaimo. Kadangi pats 
buvo iš neturtingųjų luomo, 
tai ir meilėje nebuvo geriau
si santykiai. Jiedu jau buvo 
susitarę slapčiomis vestis, 
bet, nelaimei, atsirado kitas Į

KURKLIUOSE NUŽUDY
TA VERONIKA ŠULS

KAITĖ.
Kurklių miestelio gyven

tojas Kapčinskas Vaclovas 
pardavė savo namus Vero
nikai Šulskaitei. Šulskaitės 
nuosavybėn namai turėjo 
pereiti kovo 1 d. Vasario 25 
dieną Šulskaitė atsisakė nuo 
tarnybos pas Slavinskienę 
Staškuniškių dvare ir išva
žiavo į Kurklius. Kol dar 
senasis savininkas neišsi
kraustė šulskaitė apsigyve
no pas draugę Rokaitę. Tą

jaunikaitis, kuris pirmajam ' pat vakarą Šulskaitė pasi- 
pakišo koją. Todėl ta mer- (sakė eisianti pas kleboną, 
gina už jo atsisakė tekėti ir, I bet išėjo ir ilgai negrįžo, 
žinoma, mergaitės tėvai taip ” 
pat už jo neleido, šis pasi
kivirčijęs žadėjęs abu nu
šauti, mergaitę ir tą antrąjį 
.kavalierių. Ir, štai, sausio 20 
rytą tėvai rado savo dukrą 
tvarte nušautą dviem šū
viais į galvą. Pats jaunuolis 
pabėgęs. Kai]) buvo spėja
ma, jis norėjęs nušauti ir tą 
vaikiną, kuris paviliojo nuo 
jo mergaitę. Policija nuvy
ko su keliais šauliais į įvykio 
vietą ir pradėjo sekti jo pėd
sakais. Šis matydamas, kad 
yra sekamas, įlindo į trobe
sį, dar negyvenamą. Neras
damas kitos išeities, paleido 
šūvį iš brauningo sau į gal
vą. Šita žinia labai sujaudi
no apylinkės gyventojus, 
ypač jaunuomenę.

Sekmadienį kunigas sa
kykloje nežmoniškai išbarė 
tą nelaimingąjį, nors jau jis 
buvo ir negyvas.

Apylinkės jaunimas, ypač 
mergaitės, gausiai palydėjo 
tą nelaimingąjį jaunikaitį į 
amžinojo poilsio vietą; vi
sos mergaitės atsinešė po 
gražų vainiką, o prie kapi
nių vartų net pastatė garbės 
vartus (bromą). Kapinės 
prisirinko pilnos, žmonių— 
jaunimo su pilnomis akimis 
ašarų, kapą apstatė vainikų 
piramidėmis.

O tą mergaitę, nors ir ku
nigėlis lydėjo ir dūdų or
kestras buvo, bet jaunimo 
nei vainikų nebuvo.

Pradėjus jieškoti jos lavoną 
rado Šventosios upėje, prie 
Deveikio malūno.

Areštuotas V. Kapčinskas 
ir Žukauskienė,'bet jie kal
tais neprisipažįsta. Policija 
sako, kad Šulskaitė pirmiau 
buvo prigirdyta vandens 
etatinėje ir tik paskui jos la
voną įmetė Šventosios upėn.

KELEIVIS, SO. BOSTON

oslovakijos Lyderiai

čia yra parodyti trys vyrai, kurie buvo užėmę vadovauja
mas vietas suskilusios Čekoslovakijos dalyse. Iš kairės ma
tyt buvęs Pakarpačio Ukrainos premjeras Volosin, kuris 
dabar esąs pabėgęs Rumunijon, nes jo tėvynę pasiglemžė 
Vengrija. Vidury matyt Slovakijos kunigo IĮlinkos fašis
tų lyderis Sidor. Iš kairės—buvusios Čekoslovakijos prezi
dentas Hacha.

PASLAPTINGA ŠVIESA.
Prieš kurį laiką Palanki- 

nės kaime, Kidulių valse. E. 
Bibarto žemės sklype, pa
stebėta iš žemes sklindanti 
melsva šviesa, žmonės ma
nė, kad tai pinigai dega, šo
ko kasti. Bet deja nors iška
sė 4 metrų duobę, jokio 
“skarbo” nerado. Seniau čia 
nekuomet nėra pastebėta

PRIEGLAUDOJ UTELĖS 
BEVEIK SUĖDĖ ŽMOGŲ.

Kovo 7 rytą Kaune buvo 
rastas parkritęs ir jau mažai 
gyvas senukas. Buvo iššauk
ta greitoji pagalba ir senu
kas nugabentas į miesto li
goninę, kur paaiškėjo, kad 
jis yra pabėgęs iš Stravinin- tuose panemunės smėlynuo- 
kų senelių prieglaudos. se jokių šviesų. Bet dabai

Senukas jau baigiamas vos tik sutemsta, ji blikčioja 
užpiauti utelių; jo drabu- žemės paviršiuje iki pat ry
žiai baltuoja, o kūnas labai to. Žmonės ja labai susido- 
apgraužtas. Greitosios pa- mėję ir sueina pasižiūrėti 
galbos mašina vežiojusi se- net iš tolimų apylinkių. Įdo- 
nuką, turėjo būti dizinfek- mu, kad toji šviesa tykiomis 
tuojama. Senukas iš miesto 
ligoninės nugabentas į Kau
no Miesto prieglaudą.

Septintas Puslapis

GAUDOMAS VAGIS PER
ŠOVĖ POLICININKĄ.
‘Nesenai buvo gauta ži

nių, kad Tauragės apskrity 
siaučia gauja vagių. Vienas 
iš vagių buvo .čūgžutas, ta
čiau jų yatlb Žigmo Narbu
to v^isirtėpavykdavo sugauti. 
KoW 4 d. Šilalės policija 
sįli^iriojo, kad Zigmas Nar
butas'atvyko į Striukų kai
mų, 'Šilalės vai. pas P. Jaci
ntą. Šilalės policija su vietos 
šaulių pagalba apsupo Jaci- 
ko sodybą. Paklausti šeimi
ninkai policijai pareiškė, 
kad Narbutas jau esąs išvy
kęs. Policija nepatikėjo. Da
lant kratą ir užlipus ant na
rio aūkšto, iš ten pasigirdo 
du revolverio šūviai, iš ku
rių vienas kliudė polic. P. 
Trejonio dešinę ranką. Poli
cijai įtariamą vietą apšau
džius, buvo sužeistas į koją 
sekamas Narbutas, kuris po 
to pasidavė ir buvo suimtas, 
Policininko ir vagies sužei
dimai sunkus, nes kulkos 
kliudė kaulus, todėl abu pa-

ŽYDELIS APGAVO DAUG 
ŪKININKŲ.

Telšių apskr. Praeitą va
sarą po kaimus vaikščiojo 
tūlas žydas, siūlė traukti 
“laimę” ir rinko portretų 
padidinimui užsakymus. To
kių užsakymų jis pririnko 
gana daug ir iš visų užsaky
tojų paėmė po keturis-pen- 
kius litus rankpinigių. Už
sakymų blankas išdavė su 
kažkokios portretų dirbtu
vės “Elektrik” <
Tačiau praėjo jau metai, o 
žadėtų portretų niekas ne
gauna.

ir tamsiomis naktimis žiū
rint ir toli gana ryškiai ma
tosi, o priėjus arti — jokios 
šviesos nesimato, tik ryš
kiau atrodo aplink ją esan
tis smėlynas.

Galimas daiktas, kad toje 
vietoje yra fosforo, kurio 
dujos patamsy šviečiasi.

ŠEŠUPĖt1 NUSISKANDI
NO 17 METŲ JAUNUOLIS

Mariampolėj, ties Kriau
čiūno ukiu, Šešupėj nusi
skandino 17 metų jaunuolis 
Jonas Miknevičius. žmones 
matė jį brendantį su rubais 
į Šešupę, tačiau skenduolio 
lavonas iki šiol dar nesuras
tas. Tėvai labai sunkiai per
gyvena šitą tragediją, tuo 
labiau, kad ir pernai vienas 
jų vaikas žuvo per nelaimin
gą atsitikimą.
žiaurioFmuštynės 

MARIAMPOLĖS AP
SKRITY.

Narto kaimo ūkininkas 
Lastauskas labai sunkiai 
lazda sužalojo Patašinės 
kaimo ūkininką Ivanauską. 
Lastauskas tvirtina, kad jis 
Ivanauską mušęs už tai, kad 
tasai mokinęs jo sūnų vogti 
javus, tačiau kalbama, kad 
šitų žiaurių muštynių prie
žastimi esančios kortos.

NUŠOVĖ LOVOJE MIE
GANTĮ VAIKĄ.

Garliavos vaisė., Karkfizų 
kaimo gyventojas Lenčiaus- 
kas, pasivadinęs kriminali
nės policijos agentu, reika
lavo iš Šniūrų kaimo v.kinin- 

|ko Vasiliausko 200 litų ky- 
• šių, žadėdamas už tai išgel
bėti jo podukrą nuo taria
mai sudarytos “politinės by
los.” Apie šitokį Lenčiausko 
šantažavimą V asiliauskas 
pasiskundė vietos policijai. 
Kovo 1 d. Garliavos nuova
dos policininkas Girčys, pa
siėmęs sau į pagalbą Budrių 
kaimo nepilnametį Rajevs- 
kutį ir apginklavęs jį polici
jos automatišku pištalietu, 
nuvyko pas Vasiliauską lau
kti šantažisto. Taip jiems 
belaukiant, nepilnametis 
Rajevskas pastebėjo, kad 
lovoje kažin kas po patalais 
sukrutėjo. Nieko nelaukda
mas vaikezas išsitraukė 
brauningą ir pradėjo liuobti 
į lovą. Iššaudė visus šovi
nius. O toj lovoj miegojo 4 
Vasiliausko vaikai. Ir vie
nas jų, 12 metų amžiaus sū
nūs, buvo po patalais nu
šautas.

Žiaurus

VERŠVUOSE ATRASTAS 
DA VIENAS 5-TO ŠIMT

MEČIO KAPINYNAS.
Praėjusiais metais Verš

vuose, beimant graužą Kau
no statybai, rastas didelis 
senovinis kapinynas. Pernai 
jame buvo ištirti 3—4 am
žių 86 kapai.

Šiomis dienomis pradė
jus imti graužą, maždaug 
už 400 metrų į pietų vaka- 
ius nuo pernai tyrinėto ka
pinyno, vėl aptiktas vienas 
kapinynas. Manoma, kad jis 
yra iš 5 šimtmečio. Lig šiol 
jau ištirti keli kapai, kuriuo
se aptikta gana įdomių radi
nių : žalvarinių juostinių 
apirankių, ornamentuotų 
skersiniais brūkšneliais ir 
lombais, gintarinių karolių, 
grandinėlių, įmovinių kir
vių, ietigalių, peilių ir kt.

Padegimas. (...
------- ' i 2 Asmeniškai Lydimos

Žarėnai. Sausio 1 vakare 
Gronščių vienkiemy kilo 

'gaisras ir sudegė Zigmo 
Girdvainio 2 aukštų gyve
namas, medinis malūnas ir 
medinė lentpiuvė, varomi 
vandeniu (ant Minijos upės 
kranto) ir dujų varykliu, 
Kartu sudegė visas ūkio in
ventorius, namų padargai, 
malūno lentpjūvės naujos 
mašinos ir kitas turtas verti
namas už 120,000 litų. Su
degę trobesiai buvo apdrau
sti 23,000 litų sumai. Visas 
kitas turtas neapdraustas. 
Per gaisrą tik per plauką iš
sigelbėjo Girdvainiui vos 
vos patys nesudegė. Gais
ro priežastį tyrė policija. 
Buvo prieita nuomonės, kad 
čia piktas tyčios padegimas. 
Tik didelėmis pastangomis 
policija nustatė kad padegi
mą galėjo padaryti tik Si
mas ir Kostas Balvočiai, tel
šiškiams gerai 'pažįstami 
(Kostas Balvočius Telšiuose 
paėžery turėjo savo malūną, 
kurį prieš tris sąvaites par
davė žydui Kaganui) kurie, 
apie 1 kilometro atstumo 
nuo Girdvainio turėjo savo 
nuošalų apleistą malūną. 
Matydami, kad Girdvainis 
juos nukonkuravo, griebėsi
pikto ir žvėriško darbo, — 
padegė kaimyną ir nieko 
nekaltus žmones išvarė iš 
triusu darbo susikurtos pa
stogės į elgetas. Kostas Bal
vočius sulaikytas ir jį tardy
tojas uždarė į Telšių kalėji
mą. Simas Balvočius dar 
paliktas laisvas. Jų abiejų 
laukia didelė bausmė.

NEW YORK-KLAIPĖDA 
peu Gothenbuhgą, Švediją

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
(nepersėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

VI. Mučinškas

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins- 
kas, Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu "MARIEHOLM" į 
Klaipėdą

Abi ekskursijos uigirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai sutelkiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartlnj lei

dinį "Turizmo Žinios”.
Kiti išplaukimai Iš N<Wv Yorko:

DROTTNINGHOLM Bal. 15. Gg. 13
GRIPSHOLM Geg. I, Gegužės 31
Kl'NGSHOLM birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar
SWEDISH AMERICAN LINE
151 Boylston Street, Boston, Mass.

ŠIURPI NELAIMĖ VĖJO 
MALŪNE.

Vaškų vai. Titkonių so
džiaus gyventojas Armona- 
vičius turėjo išnuomojęs 
Kriukuos vėjinį malūną. 
Esant nedideliam vėjui, Ar- 
monavičius reguliavo gir
nas, tvarkė pampurę ir gir-

‘ nas sukančią špulę. Jam be-

VALDŽIA PARDAVINĖ
JA UKIUS UŽ MO

KESČIUS.
Zapyškio valsčiuje, Kau

no apskrity, skelbiama daug 
varžytinių už nesumokėtus 

ec uiiuLu 'žemės mokesčius. Ukinin- 
anlsnaudu kų aPrašyta kiaulės, arkliai, 

„ ūkiai ir kitokį daiktai: kai 
i kurie ūkininkai, bijodami 
palikti be mėsos ar pasto
gės, skolina po kelis litus, ir 
sumoka. Bet neilgai tėra ra
mus: po kiek laiko skola vėl 
reikalinga grąžinti ir dar su 

j palūkanomis, o pinigų kai])

Į L I E T U V Ą per 7 DIENAS 
pasaulio greičiausiu laivu

QUEEN MARY Balandžio 7, 21
per Cherbourgą ir Paryžių

Geriausi patarnavimai palai komi šiame populiariame 
ekspresiniame laive

AQUITANIA Balandžio 15, 29
Ncperviršijumas gerumas patogumų, valgio ir patarnavimo

NEŽINOMAS PAKA
RUOKLIS NETOLI 

KLAIPĖDOS.
Apie 10 kilometrų nuo nėra,, taip nėra. Tokios isto- 

Klaipėdos ir apie 1 klm. nuo rijos ii&olat kartojasi. Kaip 
Girulių miške ras.tas pfisiko- ūkininkai sako: “daina be 
ręs ar pakartąs žmogus. Pa- galo, kol visai išvaro.” 
karuoklio kūnas ir drabu- ---------------
žiai gerokai apgedę, kas rd- PRIE TILŽĖS UŽMUŠTAS 
do, kad lavonas miške jau Iš LIETUVOS PABĖGĘS 
išgulėjo ilgoką laiką. PLĖŠIKAS.

Kiti aiškina kad tai bus Iš Klaipėdos praneša, kad
prieš' 3 mėnesius dingęs anądien prie Tilžės užmuš

tas Vincas Jablonskis, kilęs 
iš Virbalio. Jablonskis iš 
Lietuvos į Vokietiją pabė
gęs slapta ir ten padaręs jau 
apie 200 vagysčių.

klaipėdietis A. Lukys iš 
Skirvytėlės, kuris iš Rusnės 
atlydėjęs lietuviškų sąrašų 
balsus linkimuose į seimelį 
ir dingęs.

guldyti Tauragės apskr. li
goninėje.

MARIAMPOLĖJ NORIMA 
ATGAIVINTI LIAUDIES 

UNIVERSITETĄ.
1 Prieš kelintą metų Ma- 

riampolėje buvo liaudies 
universitetas, kuriame kas 
savaitė buvo rengiamos pa
skaitos įvairiais mokslo 
klausimais. Reakcija jį už
gniaužė. Dabar teko patirti, 
kad pažangus žmonės vėl 
nori atgaivinti liaudies uni
versitetą, kurio veikimas 
bus daugiau išplėstas aplin
kiniuos kaimuos ir bažnyt
kaimiuose.

SPECIALUS LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS
AQUITANIA — Birželio 14

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

Norint pilnų informacijų kreipkitės pas agentus:
Anthony F. Sweetra, 135 Newbury St., Lawrence, Mass.

' L. J. Stasikelis, 233 Pleasant St., Gardner, Mass.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

f LIETUVĄ
Jus keliausit greitai ir patogiai musų 

į ponuliariais laivais:
BREMEN . EUROPA 

COLUMBUS 
NEW YORK • HAMBURG 
HANSA • DEUTSCHLAND

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Bremen ar Hamburgo.

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš 
Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir 
nuo birželio 26 iki lienos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba 

252 BOYLSTON ST„ BOSTON. MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINE® 
ĮaįjNORTH GERMAN LLOYDlQ 
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it 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 užsimokejusiepifl 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.

APRAŠĖ MARIJONŲ VIE
NUOLYNO TURTĄ.

Vienuoliai dažnai nesutin
ka mokėti darbo pa jamų mo
kesčio, įrodinėdami, kad jie 
savo asmeniškų pajamų ne
turį, o visos jų pajamos ei
nančios į bendrą vienuolyno 
kasą.

Vienoje byloje Vyr. tribu
nolas išaiškino, kad jeigu 
vienuolių pajamos eina į 
bendrą kasą, tai vienuolyno 
kasa turi už vienuolius mo
kėti ir darbo pajamų mo
kestį. (Matyt, Vyriausi Tri
bunolą valdo bedieviai. Te
nai reikėtų pasodint kuni
gus.)

Mariampolės mokesčių in
spekcija iš vienuolių mari
jonų vienuolyno kasos ir rei
kalavo sumokėt darbo paja
mų mokestį, bet kadaiti 
vienuolynas atsisakė, tai pfefej 
licija aną dieną aprašė vie
nuolyno turtą ir skelbs var
žytines.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLJŠKAS IR 

ANGLIšK AI-LIETUVIŠKAS, telpa 
1<S,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyj’e. Gražiai apdarytas dirbtirte 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Bd- 
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėra. Gauna
mas "Keleivy.”

i
3

s4 
į 
5

sidarbuojant per neatsargu
mą buvo pagautas skvernas, 
įsukta ir sulaužyta kairė 
ranka, ir visas žmogus įsuk
tas tarp stačiojo veleno rato 
ir girnas sukančios špulios. 
Armonavičiui per krutinę 
sulaužyti grobkauliai, ap
daužyta galva. Kadangi bu
vo silpnas vėjas, malūnas 
patsai sustojo. Atvažiavęs į 
malūną žmogus rado malū
nininką įsuktą tarp ratų ir 
jau negyvą. Velionis palai
dotas Vaškų kapuose.
Lengvas Budas

Išmokt Angliškai.
Rar.kius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Si 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 daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir lt Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c.
C-A..,-.---------------------------------

V AI ST Ų K N Y G A 
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas Visokių ligų Šaknimis. 

Augmenimis, žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliško! 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina sū: ęrisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti, Money Orderiu, arba 
popierinpdoferį laiške. Adresas: (-) 

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

*: i r ■ ■ ' z

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS Į
BALSAI j

i______________________ :

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių cilia:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

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

- 'Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

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

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

E



AStunfan Puslapis

Vietines Žinios
Lynne išlaužta pieno dirb

tuvė.
Lynne nakties laiku 4

KELEIVIS^ SO. BOSTON
LIETUVA RUDENI IR 

ŽIEMĄ.

No. 13. — Kovo 29 J.. 1939 m.’

A. Remeikutis areštuotas 
vogtame r.ulomobiliuje.
Valstijos policija pereitą 

sąvaitę sugavo 4 South Bos* 
tono vagilius, kurie važiavo 
pavogtu automobilium. Jie 
buvo pastebėti ant Newbury 
turnpike kelio, tarp North 
Saugus ir South Lynnfieldo. 
Jie dūmė 60 mylių per va
landą ir policija šaudydama 
juos vijosi pustrečios my
lios. Jie sustojo tik tada, kai 
viena policijos kulipka pa
taikė j užpakalinį jų maši
nos langą ir išėjo per prie
šakinį stiklą, per plauką tik 
prazvimbusi oro vairuotojo 
galvą. Tiys iš suimtųjų yra 
aiškus airiukai, o ketvirto 
pavardė aiškiai lietuviška— 
Albertas Remeikis, 19 metų 
amžiaus vaikėzas nuo Gold 
streeto. Visi iš South Bosto
no. Automobilį jie buvo pa
vogę Bostone, nuo Wash
ington ir Dover gatvių ker
tės.

Automobilių katastrofa 
Billerikoj.

Pereitą sąvaitę Billerikoj, 
^netoli nuo Bostono, buvo 
baisi automobilių katastro
fa, kurioj vienas žmogus bu- 
v'6 užmuštas ir 5 sužeisti. 
Visa tai atsitiko prie šitokių 
aplinkybių:' Šteito policinin
kas sustabdė ’ vieną troką, 
kurio žiburiai buvo sugedę. 
Tuo tarpu iš užpakalio atlė
kė pramuštagalvišku greitu
mai trys jauni padaužos su 
mergą -r- atlėkė taip greitai, 
kad nespėjo sustojusio tro- 
ko pamatyti ir smogė į jį vi
su smarkumu. Trokas pašo
ko net 20 pėdų pirmyn, su
keisdamas policininką ir ve
žiką. Be to, lėkdami bepro-i 
tišku greitumu tie padaužos 
užkabino ir nuvertė nuo ke
lio kitą automobilį, kurtame 
vienas žmogus taipgi susi
žeidė. Kaltininkų mašinoj 
vienas padauža buvo už
muštas ant vietos, o 3 buvo 
sunkiai sužeisti. Visi sužeis
ti buvo nugabenti į Lowellio 
ligoninę.

. • • -1 • T? > P Pereita savaitę Lietuviubanditai jsilauze į Hood & Salėje, So/Bostone broliai 
Co. pieninę ir mėgino asete- Motuzai rodė savo judamus 
lynu išdeginti seifo duns, paveikslus, kurie ištikrujų 

sužavėjo visus iki vieno sa
vo grožiu ir įvainjmti. Sve
tainė buvo perpildyta žmo
nėmis ir pasibaigus progra
mai publika nenorėjo skirs
tytis.

Šią sąvaitę kovo 31 d., 
nuo 7:30 vak. toje pat Lie
tuviu Salėje 309 E street, 
broliai Motuzai rodys dar 
kartą, bet šį sykį jų rodomi 
paveikslai bus visai skirtin
gi. Jie rodys kaip Lietuva 
dabar atrodo rudenį ir žie
mą. Parodys kaip atvyksta į 
Lietuvą vilniečiai sportinin
kai ; tautinė olimpiada; 
skautų stovykla; Žemės ri
kio paroda: kooperacijos 
šventė; rudens ir žiemos 
vaizdai ir daugelį kitų. Ren
gia Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrius. Mes iš anksto 
dėkojam visiems, kurie atsi
lankysite ir kartu kviečiame 
ateiti šį penktadienį pama
tyt antrą dalį paveikslų apie 
Lietuvą. Rengėjai.

bet buvo apsupti policijos ir 
suimti. Visi jauni piktada
riai, nuo 20 iki 23 metų am
žiaus. Jie vadinasi: Litows- 
ky, Sonitzky, Coculo ir Va
lente. Kiekvienas pastatytas 
po $10,000 kaucijos. Matyt, 
du pirmieji yra žydukai, o 
paskutinis, Valente, gali but 
lietuviukas.

Draugijų atstovų dėmesiui.
Svarbus Amerikos Lietu

vių Kongreso So Bostono 
skyriaus susirinkimas Įvyks 
šią seredą, kovo 29 d., 7:30, 
Lietuvių salėje, kampas E 
ir Silver gatvių. Visus drau
gijų atstovus, kurie priklau
so prie ALK., maloniai pra
šau atsilankyti. J. Krukonis,

NAUJA LIETUVIŲ RA
DIO PROGRAMA. .

Pradedant su balandžio 
2-ra diena, nedėlioję, Bos
tone pradės veikt nauja lie
tuvių radio programa, ku
riai vadovaus dainininkas 
Ignas Kubiliūnas. Pirmoj 
programoj dalyvaus Eva Si- 
dariutė, Ignas Kubiliūnas, 
Al Stevens orkestrą. Pro- 
graYna bus transliuojama 
per WMEX stotį. 
Balandžio 2 d. 
nepamirškite 
naujos lietuvių 
per nurodytą stotį.

Programo vedėjas,
Ig. Kubiliūnas.

Musų Obalkis—TĖISII^GUMAS!

QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom, Užtraukiant Naują 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai gere-ni už naujus. Visą 
darbą gvarantuojam. Kaina pigi. 
Duodam nuniokojimais. Rakandus 
paimam ir pristatom į bile vietą Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO, MASS.
■ i Tel. Brockton 7718

6

Tcl. C A Pi tol 6154

A. .1. YOUNG 
(JANKAUSKAS)' ' 

ADVOKATAS
BEACON STREET, Room 627 

BOSTON, MASS.
Res. SOUth Boston 4673

1500 k. 
nuo 10:45 
pasiklausyt 
programos

AMŽINOS DAINOS.
šioje knygutėje telpa 14 geriausių 

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

Inkvizicija. Paraše N Giihp' Puiki
.mi •«»>« •■♦prašyta katalikų

hz •» veins siautimai* ir refor-
• ftaufrnlin nnilin paveikslu.

•IR Poniams andarun.se. .. $1.00

Tel. ŠOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY 
FLORIST 

Gėlės Visokiam Reikale 
Mes specializuojam Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių. 

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

Tel. TRObridge 6380

Dr. John Repshis
,(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS., I

Atvyko Sovietų agentas.
Pereitą sąvaitę Bostonan 

atvyko iš Leningrado Z. B. 
Libenson, turistų biuro “In- 
turisto” pirmininkas. “Intu- 
ristas” yra Sovietų pinigais 
Amerikoje inkorporuota or
ganizacija, kuri skatina tu
ristus važiuoti Sovietų Rusi
jon. Ji turi savo atstovų ar
ba agentų po visą Ameriką, 
šiomis dienomis jos agentas 
Los Angeles mieste Michail 
Gorin, buvo nuteistas 6 me
tais kalėjimo ir užmokėt 
$10,000 pabaudos už “šni- 
pinėjinją.” Bostone iki. šįob 
•‘Inturisto’’ atstovybės ngbu?

bijosis Libenshnąs. Paklaus-' chop JgąhKišoTias?). 
tag, ar Vokietija nepagrtibs’ 1 ----- -----—?-'
Sovietų dkrainos, jis.atsa- Piktadariai kainuoja valsti- 
kė, kad tai yra “tuščioš sva- iai $200,000,000.
jŲnės.” 1 Massachusetts valstijos

 į “pataisos” komisijonierius 
Sustreikavo 400 siuvėju. sako, kad per metus pikta- 
Bostono moteriškų dra- (1ar.iaj. Pridaro jįSS 

panų pramonėj pereitą są- piliečiams $200,000,000 
vaitę sustreikavo daugiau .nuostolių. Kovai su piktada- 
kaip 400 išsiuvinėtojų (em-j^bėmis jis patana geriau 
broidery workers), jų dery- auklėti .vaikus ir griežčiau 
bos Su darbdaviais tęsėsi; bausti kriminalistus, 
daugiau kaip mėnesį laiko. I 
Unija reikalauja $35 algos j 
per sąvaitę, pusantros algos 
už viršlaikį ir sąvaitės ap
mokamų atostogų. Darbda-

vo, bet. nuo dabar jčiacląr-1

Dešrininkai tebestreikuoja.
Pereitą sąvaitę rašėm, 

kad Bostone sustreikavo 
600 dešradirbių. Streikas 
da nepasibaigė, nes darbda
viai stengiasi gaut streiklau
žių ir streiką sulaužyt. Pe
reitą penktadienį Cam- 
bridge’uje įvyko net susikir
timas tarp streikierių ir 
streiklaužių. Policija, žino
ma, tuoj šoko ginti streik
laužius, todėl ir vienas poli
cijos inspektorius gavo per 
^alvą, ; Dėl tų? riaušių buvo 
areštuotas tūlas' Joseph Ke-

Bostono mokykloms išlei
džiama $16,899,000.

Šį panedėlį Bostono mo
kyklų administratorius Sul
livan patiekė mokyklų ko
mitetui raportą, iš kurio pa
sirodo, kad per pereitus me
tus Bostono mokyklų reika
lams išleista $16,899,342.

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

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

411 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Telefonas HIM
MEDICINOS DAKTARAI ..

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

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.
---------------------------------_______  y, 
------------------------------- -—i-------

Chicagoj žuvusiai M. Jurge- 
lionienei bostoniečiai nu

siuntė gelių.
ŠĮ panedėlį iš Bostono te-

viai atsisakė tokius reikalą- 
vi mus išpildyti, todėl buvo 
paskelbtas streikas ir prie 
dirbtuvių ant Washington, 
Essex ir Kneeland gatvių 
pastatyti pikietai. Streikie- 
riai pikietuoja streiklaužius, 
o policija streikierius.

Jurevičiukas gavo aukso 
medalį už iškalbumą.
Boston College High 

School iškalbumo konteste 
H. A. Jurevičiukas, kuris 
gyvena su tėvais Hyde Par
ke, laimėjo aukso medalį.

cagoj du gyvų gėlių vaini
kai nelaimingai žuvusiai 
musų visuomenės veikėjai, 
Marijai Jurgelionienei.

Vieną vainiką užsakė j 
“Keleivis,” o kitą bendrai | 
susidėję Dr. Kapočius su 
žmona, adv. Bagočius su 
žmona, advokatai Šalnos ir 
min. Kubilius.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS: 1

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy-1 
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korck- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kama ........................ lor

Dovanos Visokiom
Sukaktuvėm

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

V ienų metų susaktuvės—Vatines 
Dviejų imtų—Popierinės 
Trijų metų—Skurinčs 
Penkių metų—Medinės 
Septynių metų—Vilnonės 
Dešimts metų—Blekinės 
Dvylikos metų—šilkinės,

LAIKRODŽIUS parduodam tik geriausių kompa
nijų Waltham, Elgin, Hamilton ir etc. ___
TAISOME, perdirbame iš senų laikrodžių, žiedųlr 

akinių į vėliausios mados.
Duodam ir ant išmokėjimo.

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

Tel. SOUth Boston 4649

Lininės

Penkiolikos metų—Krištolinės 
Dvidešimts metų—Poi celaninės 
Dvidešimts penkių m.—Sidabrinės 
Trisdešimts metų—Perlinės 
Keturiasdešimts melų—Rubininės 
Penkiasdešimts metų—Auksinės 
75-kių metų—Deimantinės.

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Ru- 
sies PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ, kienėS. 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkiu j 
reikmenų iš geležies, SIENOMŠ 
POP1ERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gū
nios. etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

Radio programa.
Balandžio 1 programa per 

stotį W0RL, nuo 8:00 ryte: 
(1) Žinios: (2) dainininkė 
ir sjnuikininkė Ona Baltrus 
iš So. Bostono.

Balandžio 2-rą, sekma
dieny, programa per stotį 
W0RL nuo 9:30 lyte, bus 
sekanti: (1) Modemistics 
orkestrą iš Cambridge; (2) 
šešios Birutės iš Bostono po 
vadovyste Valentinos Min- 
_____ Steponas Minkus.

PAGAUSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paš-

Norint, kad 
GREIT. reikia 
adminlstracljon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Ifi anksto, kad pa- 
siektų mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvaltčs numeri nespėjama patai-

kad garsinimas nesusi* 
sykiu šu- pagarslhlmu

Norint, 
trukdytų, 
reikia siųsti Ir mokesti.

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

Už pajlečkojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žod|. Stambes- 
nčm raidėm antgalvls—15c. extra.

"Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio najleško- 
jlmo kaina 50c.

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

"KELEIVIS,” 253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
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GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUD1A 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, I’entorius 

Ablenai ’ taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET.
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado. 1 

Specialistas Vyriškų ir Moterišką 
Ligų, taipgi Kraujo ir Mos.

Valandos: nuo 10 iki 12 di*M- 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakarą
180 HUNTINGTON AVE,- 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4670.

BR. MOTUZŲ JUDAMI PAVEIKSLAITrokas įvažiavo į namą.
Stabdžiams atsipalaida- Nepamirškite pamatyti nors vieną kartą, paskutinį kar- 

vus Everette pradėjo atbu- tą, gražius spalvuotus br. Motuzų Lietuvos paveikslus: 
las ristis didelis trokas, ku- Norwoode, Kovo 30 d., 7:30 vai. vak.,

Lietuvių Svetainėje, 13 St. George Avė.
So. Bostone, Kovo 31 d., 7:30 vai. vale, (antra dalis) 

E Street.
Lawrence, Balandžio 1 d. 7:30 vai. vak. (antra dalis) 

Liet. Piliečių Kliube, 14 Berkeley Street.

ris buvo pastatytas' ant kal
no. Įsibėgėjęs jis atsimušė į 
namą ir įsilaužė į vidų su vi
sa sierja.
VISIEMS SVARBI ŽINIA.

■ Namų savininkai, kurių tak- cambridge. Balandžio 2 d., 7:30 vai. vak. (antra dal. 
Liet. Piliečių Kliube, 163 Harvard Street.

Bridgeport, Conn., Balandžio 5 d., 7:30 vak. (2ra dal.) 
Liet. Jaunų Vyrų D-jos Salėj, 407 Lafeyette St.

Lietuvių Salėje, 309

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr. Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: - 9 iki 12 
nuo 2 iki: 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susibaru*.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zairrinuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. K1LL0RY 
' 60 SCOLLAY SQUARE, Robm'23 

BOSTON. Telef. Lafayette 2871 
arba Somerset 204,4.J ■ 

SPECIALISTAS KRAUJO INKŠTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ, 

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1. . ________ iii"____  j , . .

LIETŲVYS
OPTOMETRISTASsai ant namų' yra per aukšti, at

eikite Į žinyčios Patarrtavimo 
Ofisą, 2 Atlantic st., So. Bosto
ne, ir mes padėsime jums na
mų mokesčius numažinti. Ofiso 
valandos: Seredomis ir Subato- 
mis nuo 9:30 iki 4-rių. Bile rei
kalu ateikit pas mus, mes patar
nausime. B. F. Kubilius,

Žinyčios Ministeris.

Tel. University 8466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-8.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAI, SKV4R0) • 

CAMBRIDGE, MASS.

•■•PRIEŽASTIS BARNIŲ 7 iš 10 PINIGAI
Ladies Home Journal plšClal visoj tautoj moterų tarpe Ištyrė, kad 
69% visų nesutikimų pradžia ved.uslų tarpe, pinigų klausimas.

KAIP PRASIDĖJO
IS: "Ar tu nemotai be reikalo?
Beto, aš nedaug uždirbu!’’
: "Kaip su tavim? Tavo tabakas 
ir pietus mus nubiednina!”

2 Jis “Oje! Tu perki šilkų panče-
kas ir mane šeri buiza!”

JI: “Oh Jack! Kaip tu gali man
taip išmėtinėti?"

I CASPER’S^ BEAUTY 
SALON

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

Tel. ŠOU 4645
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BLINSTRUB'S
Village & Grill

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

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

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

NEDĖLD1ENIA1S — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

Specialė Programa Evacuation Day, Vakare.

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

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

‘Mes niekad nesibar
sim, ar ne, mieloji?’

bet jei barsis *

IS: “Gaila, brangioji! Bet kaip 
nors turim gydyt tą žaizdą!” 
: “Jeigu padėtum sudaryt biu
džetą, gal kiek sutaupytume!”

KAIP UŽSIBAIGĖ
4 JI: “Žiūrėk! Męs neturim skolos ir 

turim $48 sutaupą bankoj!”
JIS: “Tu stebėtina! Steką kartą są- 

vaitėj ir nei syk nesibarėm!

Geriausia sauga nuo barnių tarp ženotų, tai reguliarus 
taupymas. Atdarykit account arčiausiam Mutual Savings 
banke šiandien. Tada išlaidas sutvarkykit nuo įelgų. o pri
dėkit bent kiek sutaupų

Operuojame tvirlAi 
naudai (Jcpozftorlų

fa fa fa
s 
ht 
a 
a

STABILITY

i’K KUR 
TA ŽYME

Savings

Išegzamlnuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose} aky
se a sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. B.

447 Broadway, So. Boston, Masai

LIETUVIŠKA t.

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Telephons 

south 
Boston 
1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

reguliariai.

Mutual

SAVINGS
BANKS
of Massachusetts

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

KAS NEDELDIENĮ atsuk radio 4:30 p.p. WBZ-WBZA, klausyk pus 
valand| Pavejančios programos, Massachusetts Marguoja!

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ. p 
Peter Trečiokas ir . ..
Joc Kapočiunas — šavinirJiai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.)
__________ _ - ■

andarun.se

