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Japonai Sakosi Numušė 
Žemėn 39 Sovietų Orlaivius
JAPONAI NETEKĘ TIK
TAI VIENO LĖKTUVO.

Mušis įvyko pereitą nedėl- 
dienį ant Mandžiuko ir 

Mongolijos sienos.
“New York Times” ko

respondentas praneša be
vieliu telegrafu iš Tokijo į- 
domių žinių apie Įvykusį 
mūšį ant Mongolijos-Man- 
džiuko sienos pereitą nedėl- 
dienį. Mandžiuko pusėj sto
vi japonai, o Mongolijos pu
sėj—Sovietų dominuojami 
mongolai. Kaip sako oficia
lus japonų valdžios prane
šimas, jau kelios sąvaitės 
kaip mongolai daro žygių 
Mandžiuko pusėn, bet japo
nai kiekvieną sykį juos atre- 
mią. Pereitą nedėldienį 9 
valandą ryto mongolai pra
dėjo puolimą Boro ežero 
apylinkėj. Visų pirma pasi
rodė 5 Sovietų orlaiviai, ku
riais mongolų armija yra 
aprūpinta. Nuo žemės tuo- 
jaus pakilo japonų lėktuvai 
ir visus penkis Sovietų or
laivius nušovę žemėn.

Valandai praslinkus, iš 
Mongolijos pusės pasirodė 
20 orlaivių. Jie perskridę 
per sieną ir atsidurt viižu.n 
Mandžiuko teritorijos. Ja
ponai sakosi tuoj juos pasi
tikę ir keturis nušovę že
mėn, o kiti nuskridę atgal.

Bet 11:40 valandą į Man- 
džiuką pradėjo veržtis 1,000 
mongolų pėstininkų, ku
riuos vedė 5 Sovietų tankai 
ir 70 orlaivių. Jie įsiveržę 
gana toli per Mandžiuko 
sieną ir pasiekę japonų po
zicijas. Tuomet prasidėjęs 
smarkus mušis. Per 15 mi
nučių japonai numušę že
mėn da 30 lėktuvų, o patys 
netekę tiktai vieno, kurio 
lakūnai iššokę su parašiu
tais ir nusileidę sveiki.

Taigi iš viso pereito ne- 
dėldienio rytą japonai sa
kosi nušovę 39 Sovietų or
laivius Boro ežero apylin
kėj ir užmušę 150 mongolų, 
kurių lavonus mongolai pa
likę japonų pusėj.

Tai taip sako oficialus ja
ponų valdžios pranešimas.

Sovietų valdžia Maskvo
je tuo tarpu atsisako tas ži
nias patvirtinti. Tačiau ji 
nusiuntė Japonijai protestą 
dėl įvykusio Mongolijos pa
sieny incidento. Žinios sa
ko, kad japonai tą protestą 
atmetę, paaiškindami, kad 
dėl to įvykio ne jie ėsą kalti.

Iš Šanchajaus irgi atėjo 
žinių apie šitą susirėmimą. 
Associated Press praneša iš 
tenai, kad tame susikirtime 
buvę nušauta 42 Sovietų or
laiviai. Bet šita žinia taip 
pat paimta iš japonų šalti
nių.

Reikia pasakyti keliatą 
žodžių apie Mongoliją, nes 
skaitytojui gali but neaišku, 
kodėl jos vardas yra jungia
mas su Sovietų Rusija. Se
niau Mongolija buvo tiktai 
viena ir visa prigulėjo Kini
jai. Bet 1911 metais, kai Ki
nijos imperija subirėjo, di- 

‘ desnė Mongolijos dalis, kuri 
rubežiuojasi su Rusijos Si- 
byru, atsimetė nuo Kinijos 
ir apsiskelbė nepriklausoma 
valstybė. Ji dabar yra žino
ma kaip Išlaukinė arba Išo
re Mongolija. Gi mažesnioji

Mongolijos dalis pasiliko 
prie Kinijos ir dabar jai pri
klauso. Ji yra vadinama Vi
dujinė Mongolija. Vieną 
Mongoliją nuo kitos skiria 
didelė Gobi dykuma arba 
tyrai, kur niekas neauga ir 
niekas negyvena.

Taigi dabar yra dvi Mon
golijos. Apie Vidujinę Mon
goliją nedaug tekalbama, 
nes, kaip Kinijos respubli
kos dalis, ji atskiros politi
kos neturi. Visai kas kita 
yra Išorė Mongolija. Po 
1924 metų revoliucijos, ji 
apsiskelbė Mongolų Liau
dies Respublika ir priėmė 
Sovietų Rusijos konstituci-' 
ją. Nors formaliai ji skaitosi 
nepriklausoma valstybė, ta
čiau faktinai ji yra Sovietų 
Rusijos dalis ir prekybą ve
da vien tik su Sovietais. 
Kadangi jos šiaurės rytų šo
nas susisiekia su japonų val
domu Mandžiuku (buvusia 
Mandžurija), tai ant jie- 
dviejų sienos nuolatos įvyk
sta susikirtimai. Orlaivių, 
tankų ir kitų ginklų mongo
lams pristato Sovietų Rusi- 
ia, todėl japonai ir sako, 
kad mūšiuose su mongolais 
jie numuša tiek ir tiek Su-, 
vietų orlaivių.

Kiniečių Krito Jau 
2,300,000.

Japonų nuostoliai siekia 
tik 59,980.

Japonų karo vadovybė šį 
panedėlį paskelbė savo ir 
kiniečių nuostolius nuo da
bartinio karo pradžios iki 
šių metų 1 balandžio die
nos. Japonų karo vadovybė 
apskaito, kad per tą laiko
tarpį kiniečių pusėj buvę už
mušta nemažiau kaip 2 mi- 
lionai ir 300 tūkstančių ka
reivių, nes patys japonai su
skaitę karo laukuose 936,- 
345 kiniečių lavonus.

Savo nuostolius japonai 
stato, palyginti, labai že
mai, nes tik 59,988 už
muštų.

Darbo Partija Išmė
tė Crippsą.

Anglijos Darbo Partijos 
konferencija išmetė iš savo 
narių tarpo Staffordą Crip
psą, vieną iš turtingiausių ir 
gabiausių advokatų Didžio
joj Britanijoj. Sir Cripps 
prašalintas iš partijos dėl 
to, kad užsispyręs agitavo 
steigti bendrą frontą su Ii- Į 
beralais ir komunistais.

Konferencijoj, kuri jį iš
braukė, dalyvavo 890 Dar
bo Partijos delegatų. Kiek
vienas delegatas turėjo tiek 
balsu, kiek jis atstovavo na
rių. Todėl už Crippso praša- 
linimą buvo paduota 2,100,- 
000 balsų, o prieš—402,000 
balsų.

BADO STREIKAS 
INDIJOJ.

Indorės valstybėlėj, Indi
joj, žmonės paskelbė bado 
streiką kaip protestą prieš 
didelius mokesčius ir perei
tą sąvaitę penki jų jau mirė. 
Indorės valstybėlė turi 
1,325,000 gyventojų ir ją 
valdo didis kunigaikštis 
(maharadža) Ješvant.

Parlamentas Už gy
re Palestinos Planą. 
Žydams padaryta didelė 

skriauda.
Abieji Anglijos parla

mento rūmai pereitą sąvaitę 
užgyrė valdžios planą Pa
lestinai sutvarkyti, nors 
darbiečiai ir priešinosi jam. 
Tas planas įsteigia nepri
klausomą Palestinos vals
tybę, valdomą arabų. Žydai 
dėl to plano kelia didžiau
sius protestus prieš Angliją. 
Sako, ji mus užtikrino, kad 
tenai bus atsteigta žydų val
stybė, mes suvežėm tenai 
milionus dolerių, išstatėm 
fabrikus, pastatėm tiltus, 
miestelius apšvietėm elekt
ra, įsteigėm mokyklas, o da
bar visa Palestina atiduoda
ma arabams!

Taip, tas tiesa. Žydams Europoj 
padaryta didelė skriauda. 
Bet kągi Anglija gali pada
ryti, kad žydų patriotai 
piaunasi su arabų patriotais 
ir jokiu budu negalima juos 
sutaikyt?

La Follette Smerkia 
Kapitalo Terorą.
Senatorius La Follettas 

kalbėdamas senato komisi
joj darbo reikalams pereitą 
sąvaitę karštai smerkė ka
pitalistų terorą prieš darbi
ninkui. Amerikoje esą dirb
tuvių, kurios riogso lyg 
kokios tvirtovės pasišiaušiu- 
sios kulkasvaidžiais ir mo
derniškais chemijos gink
lais, kurie yra vartojami 
darbininkams mušt ir terori
zuoti. Amerikoje tebėra dar 
laikomos privatinės armijos 
darbininkams mušti. Yra da 
ištisi pramonės centrai, kaip 
Harlano apskritis, sako ji
sai, kur guodųs pelnagro- 
biai trempia konstitucines 
piliečių teises. Todėl jis siūlo 
išleisti tokį įstatymą, kuriuo 
šitokie dalykai butų griež
tai uždrausti.

Taip, Jungtinės Valstijos 
vadina save demokratine 
šalimi, o tuo tarpu čia siau
čia biauriausia kapitalo dik
tatūra.

JAPONAI ATMETĖ SO
VIETŲ PROTESTĄ.

Sovietų valdžia buvo nu
siuntus Japonijai protestą 
dėl įvykusio japonų su ru
sais susirėmimo Mongolijos 
pasieny pereitą sąvaitę. Ja
ponija tą protestą atmetė, 
paaiškindama, kad dėl to 
susikirtimo ne japonai esą 
kalti. Keliatas japonų buvę 
užmušta.

VENGRIJOJ PARLAMEN
TO RINKIMAI.

Pereitą subatą ir nedėl
dienį Vengrijoj žmonės rin
ko atstovus į naują parla
mentą. Rašant šį pranešimą 
pilni rinkimų daviniai dar 
nežinomi, bet išrodo, kad 
rinkimus laimės dabartinės 
valdžios šalininkai. Iš viso į 
parlamentą renkama 260 
atstovų. Vengrijos naciai ti
kėjosi pravesti apie 50 savo 
atstovų.

JAPONŲ ORLAIVIAI UŽ
MUŠĖ 1,000 KINIEČIŲ.
Pereitą sąvaitę 26 japonų 

orlaiviai numetė į Čunkino 
miestą 100 bombų, kurios 
užmušė apie 1,000 kiniečių 
ir pridarė didelių materia
lių nuostolių.

Europoj Karo Nebu
sią Per 2 Metu. 
Italija sulaikiusi Hitlerio 

žygį prieš Dancigą.
Italija sakosi dabar neno- ^ePu^ \c_ korporacija 

rinti jokio karo, nes ji jau apskundė CIO uniją reika- 
pusėtinai prisiplėšė. Ji už- laudama septynių ir pusės 
grobė Etiopija, Albaniją ir nnhonų dolerių uz 1937 me- 
įsigijo labai svarbių pozici
jų Ispanijoj. Dabar ji nori 
ramiai tą grobį suvirškinti, 
kad jis nepaspruktų iš jos 
kruvinų nagų. Hitleris gi 
norėjęs pačiupti dar Danci
gą, bet bijodamas karo, pa
siūlė Mussoliniui pasirašyti 
karinę sutartį. Italijos dik
tatorius sutiko tokią sutartį 
pasirašyti, bet su išlyga, kad 
Hitleris nelįstų į Dancigą. 
Ir Hitleris prižadėjęs nelįst.

Taigi Romoj dabar esąs 
toks įsitikinimas, kad taika 

j esąnti užtikrinta 
jau “ilgam” laikui—ne vie
nai ar dviem savaitėm, bet 
m i 2 r — • x * . • 1 • ■ 1 i Karalius Jau Perva-Turbut fašistai tikisi, kad 
per du metu Japonija bus 
apsidirbus Kinijoj ir tuomet 
galės padėti jiems.

Sovietų Parlamentas 
Svarstys T ai kos 

Bloką.
Nors Londonas jau kelis 

kartus buvo paskelbęs pa
sauliui, kad Sovietų Rusija 
sutikusi dėtis į taikos bloką 
pagal Chamberlaino planą, 
bet pasirodo, kad tai buvo 
tik propaganda. Ištikrujų 
gi Sovietai iki šiol tokio su
tikimo da nėra niekam da
vę. Pereitą sąvaitę Maskvo
je susirinko Sovietų parla
mentas, ir subatoje Anglija 
su Francuzija pasiuntė nau
jus pasiūlymus Sovietų Ru
sijai dėtis į taikingųjų vals
tybių bloką. Rašant mums 
šią žinią, rusai da nieko a- 
pie tuos pasiūlymus nėra 
nasakę. Manoma, apie dery
bų eigą Sovietų užsienių ko
misaras Molotovas rapor
tuos parlamento posėdžiui ir 
leis atstovams tuo klausimu 
išsireikšti. Atsakymas ang
lams ir franeuzams, be abe
jonės, bus duotas vėliau.

VOKIETIJOS LEGIJO- 
NAS GRĮŽTA IŠ ISPA

NIJOS.
Lizbonos žiniomis, penki

Vokietijos laivai pereitą są
vaitę atplaukė į Vigo uostą 
pasiimti savo legijonierius, 
kurie buvo nusiųsti Ispani
jon prieš respublikos val
džią kariauti. Už šitą judo- 
šišką pagalbą Ispanijos ku
nigai nusiuntė nacių užsie
nio ministeriui Ribbentro- 
pui karalienės Izabelės or
diną.

ALASKOJ IŠSIVERŽĖ 
UGNIAKALNIS.

Pereitą nedėldienį Alas- 
koj buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas, o šį panedėlį te
nai išsiveržė Veniaminovo 
kalno vulkanas. Liepsnos ir 
pelenai šaunančios iš ug- 
niakalnio taip aukštai, kad 
pelenai krinta net už 35 my
lių nuo kalno. Apylinkės 
gyventojai pradėjo bėgti.

MAINE’O VALSTIJOJ 
DEGA GIRIOS.

Aroostooko apskrityje,
Maine’o valstijoj, pereitą set ežero, šį panedėlį buvo 
sąvaitę pradėjo degti girios, rastos vyro ir moters drapa- 
Apie 600 miško darbininkų nos aplietos žibalu ir uždeg- 
suvaryta ugnį gesinti. įtos.

Nori $7,500,000 Už 
Streiką.

Kaip jau buvo pereitame 
“Keleivio” numery rašyta, 

tų streiką. Mat, streikas pri
daręs jai tiek nuostolių. Bet 
per tą streiką jos pasamdyti 
ir apginkluoti galvažudžiai 
nužudė 16 darbininkų, tai 
kiek ji turėtų užmokėti už 
tas gyvybes, jeigu ji nori 
pusaštunto miliono už biz
nio sumažėjimą?

Bet ši kompanija nori at
sišiepti prieš uniją dėl to, 
kad vos sąvaitė prieš tai 
CIO unija apskundė ją rei
kalaudama $7,500,000 už 
algas, kurių darbininkai ne
teko per jos paskelbtą lo
kautą.

žiavo Visą Kanadą.
8 birželio dieną bus jau 

Washingtone.
Anglijos karalius su kara

liene jau pervažiavo skersai 
visą Kanadą, nuo Atlanto 
iki Pacifiko krašto. Šį pane
dėlį jiedu jau pasiekė Britų 
Kolumbijos provincijos mie
stą Vancouverį (ištark: 
Venkuverį), kur juos pasiti
ko apie 500,000 žmonių. Iš 
Vancouverio jie laivu nu
plaukė į Victoriją. Čia buvo 
jau paskutinė stotis jų ke
lionės į vakarus. Šią seredą 
jie iš Victorijos grįžta atgal 
i Kanados rytus, o iš čia į 
Washingtoną ir New Yorką, 
kur jie išbus nuo 8 iki 11 
birželio. Washingtone ang
lų Jurgį su Elzbieta pasitiks 
ir pavaišins prezidentas 
Rooseveltas.

UŽSINUODIJO 200 ŽMO
NIŲ.

Jackson, Miss. — Pereitą 
sąvaitę čia suvažiavo į Wa
habi Shrine šventyklą apie 
700 žmonių, kuriems šitų 
“atlaidų” rengėjai paruošė 
užkandžių, žinoma, už pini
gus. Apie 200 žmonių, kurie 
tuos užkandžius valgė, stai- 

jga susirgo ir pradėjo kristi 
kaip pakirsti. Pasirodo, kad 
maistas buvo sugedęs ir 
žmonės užsinuodijo.

4 ŽMONĖS SU AUTOMO- 
BILIUM NUKRITO NUO 

TILTO.
Cornwall, Ont. — Šiame 

Kanados miestely pereitą 
nedėldienį vienas automo
bilis važiuodamas per tiltą 
nuvertė atramą ir nukrito 
60 pėdų žemyn į kanalą. 
Buvę automobily 4 žmonės 
žuvo. Visi jie buvo kana
diečiai.

PANDERGASTO GAUJA 
JAU UŽDARYTA KA- 

LĖJIMAN.
Kansas City demokratų 

|“boso” klika, kuri šiomis 
dienomis buvo pasmerkta 
už politinį graftą ir kitokias 
vagystes, šį panedėlį buvo 
jau atgabenta į Leaven- 
worthą ir uždaryta federali- 
niame kalėjime. Iš viso pa
sodinta tų sukčių 21.

Braintree miške, prie Sun-

Keliatas Šimtų Italų Prisiekė 
Nudėt Despotą Mussolinj

Nacių Vadas Areš
tuotas Kaip Vagis.
Jam gręsia 50 metų kalė

jimo.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

ko valstijos detektivai su
ėmė nacių Bundo lyderį, 
Fritzą Kuhną, kuris esąs ap
vogęs netiktai savo fašistiš
ką organizaciją, bet apmo
vęs ir kai kuriuos pavienius 
žmones. Detektivai pasivijo 
jį net Pennsylvanijos valsti
joj, nes jis jau bėgo iš New 
Yorko po to, kai tyrinėjimai 
iškėlė jo suktybes. Jo veik
los tyrinėjimas buvo pradė
tas reikalaujant New Yorko 
majorui La Guardijai. Ap
kaltinimo aktas nustato net 
12 prasižengimu ir laikraš
čiai sako, kad Kuhnas galjs 
gauti 50 metų kalėjimo. Sa
koma. kad jisai pavogęs 
$8,907.35 iš Bundo kasos ir 
pasisavinęs visus pinigus 
per nacių mitingą Madison 
Square Gardene 20 vasario. 
Be to, jis pasisavinęs aukas, 
kurios buvo renkamos suim
tųjų nacių gynimui, ir pada
ręs visą eilę kitų vagysčių.

Kuhnas atvyko Amerikon 
1927 metais. Jis dirbo For
do dirbtuvėj Detroite kaip 
chemikas ir 1933 metais ta
po šios šalies pilietis. Nežiū
rint to, jis darbavosi Hitle
rio naudai ir organizavo A- 
merikoje gyvenančius vo
kiečius į nacišką sąjungą 
(Bundą). Toji sąjunga da
bar turinti apie 300,000 na
rių- _________
Nelaimingas Įvykis 
Ant Geležinkelio.
Netoli nuo Hartfordo pe

reitą sąvaitę buvo toks atsi
tikimas: darbinis gelžkelio 
traukinys vežė gelžkelio 
darbams tulus pabūklus, ku
rių dalis buvo išsikišusi į šo
ną. Tuo tarpu pro šalį bėgo 
greitasis traukinys su kelei
viais ir užkabino tąjį pabū
klą. Pasekmė buvo tokia, 
kad visas keleivinio trauki
nio šonas tapo apardytas ir 
vietomis išrautas arba įlauž
tas į vidų. Šito pasekmėje 
vienas asmuo buvo užmuš
tas ant vietos, o 12 sužeista, 
kai kurie labai sunkiai.
PIPIRAI SULAIKO POLI

CIJOS ŠUNIS.
Floridoj pereitą sąvaitę 

policija sugavo piktadarį, 
kuris jau kelis kartus yra 
pabėgęs iš kalėjimo ir poli
cijos šunys nekuomet nega
lėjo jo susekti. Dabar jis 
prisipažino, kad prieš pabė
gimą jis visuomet įsigyda
vo trintų pipirų ir sustoda
mas tarpais pabarstydavo 
jų ant savo pėdų. Šunys į- 
traukę pipirų į savo šner
ves atsisako piktadarį sekti.
ARMIJA PRADĖJO IMTI 

NAUJOKUS.
Jungtinių Valstijų armija 

.pradėjo samdyti jaunus vy
rus į kareivius. Per 13 mė
nesių norima gauti 115,000 
naujokų.

Fore River laivų dirbtu
vėj (Quincy) dabartiniu 
laiku dirba daugiau kaip 

17,000 darbininkų.

ŠIOMIS DIENOMIS BU
VO JAU DU PASIKĖ

SINIMAI.
Suimtas sąmokslininkas sa
ko: “Žinojau, kad turėsiu 
mirti, bet pasišvenčiau 

prašalint engėją.”
Pereitą sąvaitę franeuzų 

spauda paskelbė iš Nicėjos 
pranešimą, kad šiomis die

nomis Italijoj buvę da du 
pasikėsinimai užmušt prem

jerą Mussolinj.
I Kaip praneša Amerikos 
žinių agentūra United

I Press, franeuzų dienraštis 
i “Paris Soir” skelbia, jog 
pirmas pasikėsinimas už
mušti Mussolinj buvęs pada
lytas 27 balandžio, o antras 
—gegužės mėnesio pirmo
mis dienomis, kuomet Mus- 
solinis ruošėsi važiuoti Į 
Francuzijos pasienį apžiū
rėti Italijos tvirtovių.

Pasikėsinimo smulkme
nos nepaduodamos, tik pa
sakyta, kad per antrą pasi
kėsinimą užpuolikas buvęs 
suimtas, ir kad jis neišduo
da nei savo pavardės, nei 
savo draugų. O draugų jis 
turįs šimtus.

“Aš iš kalno jau žinojau, 
kad man reikės mirti,” pa=- 
sakęs jis policijos kamanti- 
nėjamas, “bet pašvenčiau 
savo gyvastį, kad prašalint 
Italijos engėją. Mus yra geri 
keli šimtai. Visi mes esam 
prisiekę siekti to paties tiks
lo, ir aš tikiu, kad vienam iš 
mus pavyks tą tikslą pa
siekti.”

Italijos propagandos mi
nisterija šitą franeuzų spau
dos pranešimą užginčija. Ji 
sako, kad šį pavasarį prieš 
Mussolinj nebuvę jokių pa
sikėsinimų.

Bet propagandos ministe
rijai negalima tikėti, nes 
jo£ tikslas yra skelbti tiktai 
tą, kas jos valdžiai naudin
ga, o kas jai nepalanku, vis
ką slėpti, o jei kiti sužino, 
tai užginčyti.

Prieš Mussolinj buvo jau 
ne vienas pasikėsinimas. 
Pavyzdžiui, šių metų 17 va
sario tūlas Bruno Simone, 
38 metų vyras, šovė į Mus
solinj išvažiuojant jam per 
vartus iš Villa Torlonia, bet 
per 300 šnipų ir sargų nepa
taikė; šūvis užmušė tik vie
ną sargą. Tuomet propagan
dos ministerija irgi stengėsi 
užginčyti, kad tai buvęs pa
sikėsinimas; tačiau ta vyrą 
ji apskelbė “padūkėliu” ir 
“bepročiu.”

Paskui vėl jį šovė Violeta 
Albina Gibson, airė mote
ris, ir peršovė jam nosį. Ne
labai senai jį taipgi šovė 
viena franeuzė.

Keli metai atgal Mussoli
nj kesintasi nušauti ant bal
kono, nuo kurio jis sakė 
prakalbą savo fašistams.

19,400 ITALŲ SUGRYŽO 
IŠ ISPANIJOS.

Romos žiniomis, iki perei
tos sąvaitės parvažiavo jau 
19,400 Italijos kareivių. 
Kiek jų Ispanijoj dar pasi
liko, nepasakyta. Karo me
tu italų valdžia meluodavo 
pasauliui, kad Ispanijoj ne
buvę daugiau, kaip 10 tuks
iančių “savanorių.”



Antras Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22. Gegužės 31 <]., 1939 m.

Kapitalistų Karas Prieš Angliakasių Uniją

i APŽVALGA š
FAŠISTU PROVOKACI
JOS SUSIVIENIJIME.
Fašistų “Vienybėj tilpo 

provokacinis raštas, po ku
riuo pasirašė “Pittsburgho 
Žemaitis,” neva atpasako
damas savo “pasikalbėji
mą” su SLA prazidentu Ba- 
gočium apie Susivienijimo 
reikalus. Paskui fašistai tą 
provokaciją iškirpo iš “Vie
nybės,” nusiuntė valdžiai ir 
pasakė, kad tas aprašymas 
tilpęs SLA organe “Tėvy
nėj.” Valdžios atstovas pa
reikalavo, kad SLA sekre
torius tą straipsni jam iš
verstų anglų kalbon, ir p. 
Vinikas jį išvertė. Kadangi 
straipsnis labai melagingas, 
tai perskaitęs jo vertimą 
valdžios atstovas atsiklausė 
Bagočių, ar jis ištiesų tokius 
dalykus to straipsnio auto
riui pasakojo.

Bet Bagočius sakosi nie
kam tokių dalykų nepasa
kojęs ir iš viso jokių pasi
kalbėjimų su kokiu nors 
“Pittsburgho Žemaičiu” ne
turėjęs. Nujausdamas, kad 
tas straipsnis buvo paties 
“Vienybės” redaktorius Vi
tai či o sugalvota provokaci
ja, adv. Bagočius patarė 
valdžios atstovui pareika
lauti iš Vitaičio, kad jis pa
sakytų to “Pittsburgho Že
maičio” tikrąjį vardą, pa
vardę ir adresą. Toliaus Ba
gočius reikalauja, kad val
džios atstovas pašauktų tą 
provokatorių pas save į ofi
są, o Bagočius nuvažiuosiąs 
su juo “susipažinti” ir pa
klausti, kada ir kur jiedu tu
rėję tą “pasikalbėjimą,” 
kuris buvo aprašytas “Vie
nybėje.” Bagočius siūlo ir 
kelionės lėšas jam apmokė
ti.

Taigi įdomus bus “susi
pažinimas,” jeigu valdžios 
atstovas panorės tuos pro
vokatorius demaskuoti.

nes’ redaktorius, neturėjo jo
kių pasikalbėjimų su kuriuo 
nors laikraščio reporteriu arba 
korespondentu apie tai, kas 
Įvyko musų konferencijoje 
balandžio 14 d. 1939 m., tik p. 

| Jurgelionis painformavo Dr. 
I Viniką, musų Susivienijimo 

sekretorių, apie Tamstos šia
me reikale (centro kėlimo 
klausime) nusistatymą...”

Todėl “Naujienos” ir sa
ko:

“Taigi, vadinasi, sekretorius 
Vinikas iš Kl. Jurgelionio pa
tyrė, kad komisionierius yra 
priešingas centro raštinės kė
limui j Pittsburghą. Ir štai ne
trukus ‘Vienybėje’ pasirodo 
melagingas neva kokio ten 
‘Pittsburgho Žemaičio’ pasi
kalbėjimas, kuriame sakoma 
kad Bagočius užtikrino, jogei 
komisionierius davė ‘leidimą’ 
kelti centrą i Pittsburghą! Tas 
melagingas rašinys tuojau yra 
pasiunčiamas komisionieriui 
Taggart’ui, kuriam paskui Dr. 
Vinikas parūpina anglišką ver
timą.

“Čia aiškiai matyt Vitaičio 
ir Viniko konspiracija prieš 
SLA prezidentą.

“šitokio dalyko organizaci
ja negali toleruoti. Pildomoji 
Taryba privalo imtis energin
gų priemonių, kad tai butų pil
nai ištirta ir kad su nusikaltė
liais butų pasielgta pagal kon
stituciją.”

Bet Pildomąją! Tarybai 
visų pirma reikėtų įpilti ge
rą porciją vitamini] arba į- 
čirkšti po oda kokio nors 
eliksyro, kad sustiprėtų jos 
nugarkaulis. Kitaip ji netu
rės drąsos apvalyti organi
zaciją nuo provokatorių ir 
kenkėjų.

Štai vaizdas iš Kruvinojo Harlano, Kentucky valstijoj, kur angliakasiai pareikalavo pri
pažinti CIO uniją. Valstijos gubernatorius tuoj nusiuntė prie kasyklų valstijos milici
ją, kuri saugoja streiklaužius, streikuojančius unijistus muša.

‘prasikaltimą’ tame, 
kovojo už demokratiją, laisvę, 
prieš fašistinį barbarizmą. Mes 
manome, kad dabartinė Lietu
vos vyriausybė turėtų atkeisti 
pirmesnės valdžios nusistaty- čiai pilni žinių apie Klaipė- 
mą ir tuos didvyrius priimti

kad iie SKAITYKIT IR 
STEBĖKITĖS.

atgal.”

Žmonių kova už laisvę 
visuomet sunki ir varginga.

Kuomet Lietuvos laikraš-

dos pabėgėlius ir apverkti-

VITAIČIO IR VINIKO 
KONSPIRACIJA.

“A FUNNY LITTLE 
COUNTRY.”

Išvertus lietuvių kalbon, 
“a funny little country” bus 
juokinga šaliukė, palyginus 
su kitomis šalimis—karika
tūra !

Ar Yra Saugi Vieta Pinigams Pasidėt?
Vienas “Keleivio” skaity- kas negali pinigų apsaugoti, 

i Infliacija pasidaro tada, 
kada valstybė išleidžia dau
giau pinigų, negu ji turi 
aukso ar kitokių garantijų 
jiems paremti. Ar bus Ame
rikoj infliacija, tuo tarpu 
niekas negali tikrai pasaky
ti. Kai kurie finansininkai 
tvirtina, kad ji neišvengia
ma, bet kiti yra priešingos 
nuomonės. Mes nesame fi- 
nansistai, tačiau manome, 
kad infliacija gali but. 0 
apsaugoti pinigus nuo in
fliacijos yra tiktai vienas 
būdas—tai sudėti juos į to
kias vertybes, kurios inflia
cijos metu nenupinga, bet 
brangsta. Tokiomis verty
bėmis yra žemė, namai, ka
syklos ir gerų kompanijų šė
lai. Bet bonai tam tikslui 
netinka, nes jų kaina nusta
tyta, ir nežiūrint kiek dole
ris bus nukritęs, už boną 
gausi tik tiek dolerių, kiek 
ant jo pažymėta.

O kai dėl klausimo, ar 
• šios šalies valdžia yra kada 

nors savo skolas ar pinigus 
i panaikinusi, tai turim pasa- 

kad tokio atsitikimo

tojas klausia:
I “Prašau duoti patarimą, 
kaip dabar butų saugiau pi
nigus laikyti: padėti į pašto 

| banką, ar pasisamdyti safe
ty baksą ir laikyti tenai be

Į procento?
I “Dabar žmonės kalba, 
i kad Amerikos valdžia turi 
138 bilionus dolerių skolos ir 
i vargiai begalės tą skolą at
mokėti. O kada valdžia ne- 

' begalėsianti skolų atmokė
ki, tada padarysianti naujus 
pinigus, gi dabartiniai pini
gai pasiliksią be vertės ir 
visos valdžios skolos bus pa
naikintos. Ar galėtų Ame
rikos valdžia taip padaryti?

1 “Vienas žmogus man sa
kė, kad Amerikoj jau 3 sy
kius taip buvę: valdžia tiek 
įsiskolinusi, kad nebegalė- 

! jusi skolų atmokėti ir turė
jusi jas panaikinti, išleisda
ma naujus pinigus.

“Taigi prašau paaiškinti, 
ar taip yra kada nors Ame- 

= rikoje buvę, ar ne?
“Mano pinigų daug žuvo 

building asosieišine, tai da- kyti.
Dabar jau buvusiems dyka
duoniams nekokie pyragai, uunuillg LUI ua- npą Luniu aidummv

Dabar visi turi dirbti, ponų bar aš bijausi, kad ir pasku- da nėra buvę. Po Civilio Ka- 
nėra. Dabar visi visuose res
toranuose, kavinėse ir kliu- 
buose yra lygus. Visi pasi
linksminimai vieši. Dabar keti.”

tiniai nežūtų, jeigu valdžia to, kuomet šios šalies iždas 
bankrutytų, nes neturėčiau buvo labai išsekęs, būtent 
kuo nei už ‘Keleivį’ užsimo- 1864 metais, tai dolerio ver

tė buvo nukritusi iki 38 cen-

“Naujienos” mano, kad 
“Vienybėj” tilpusią provo
kaciją Vitaitis bus padaręs 
ne vienas, bet su SLA sekre
toriaus Viniko patarimu. 0 
kai tokį darbą atlieka ne 
vienas, bet dviese susitarę, 
tai jau pasidaro konspiraci
ja, lietuviškai sakant—są
mokslas...,’!

Kad ištiesų galėjo taip 
būti, tai iš dalies galima ma
tyt ir iš prezidento Bago- 
čiaus laiško Pennsylvanijos 
apdraudos komisionjeriui 
Taggartui. Mat, “Vieny
bėj” tilpusiam straipsny, po 
kuriuo pasirašė neva jos 
korespondentas “Pittsbur
gho Žemaitis,” buvo pasa
kyta, kad Bagočius turėjęs 
su tuo komisionierium pasi
kalbėjimą apie kėlimą “Tė
vynės” Į Pittsburghą, ir tą 
pasikalbėjimą dabar klai
dingai nariams aiškinąs.

Komisionierius, žinoma, 
“Vienybės” neskaito ir ne
galėtų žinoti, kas joje rašo
ma. Todėl tie, kurie tą pro
vokatorišką straipsnį paga
mino, tuoj iškirpo jį iš “Vie
nybės” ir nusiuntė jį komi
sionieriui, o Vinikas išvertė 
jį anglų kalbon, kad komi
sionierius pamatytų, kaip 
SLA prezidentas apie jį 
“meluoja.” Žinoma, per
skaitęs Viniko vertimą, ir 
nežinodamas kad tai provo
kacija, komisionierius supy
ko ir parašė Bagočiui pa
klausimą, kodėl jis taip klai
dingai atpasakojo “Vieny
bės” reporteriui savo pasi
kalbėjimą su juo (komisio
nierium).

Atsakydamas į tą paklau
simą, Bagočius parašė ko
misionieriui :

“Nei aš, nei p. Jurgelionis, 
musų oficialio organo ‘Tėvy-

Taip p-lė M. Avietenaitė 
išsireiškė apie Lietuvą. 
“New York Post” 18 gegu
žės laidoje rašo, kad ji taip 
kalbėjusi atidarant Lietuvos 
Pavilijoną tarptautinėj New 
Yorko parodoj.

Anot to laikraščio, Lietu
vos Pavilijono komisarė tu
rinti nemaža bėdos su eks
ponatais. Ji norinti išstaty
tus Lietuvos Pavilijone da
lykus išdalyti tarp Ameri
kos mokyklų, kai paroda 
pasibaigs—

“So it (the entire exhibit) 
will remind America that in 
Europe there is a funny little 
country called Lithuania.”

Mums nesinori tikėti, kad 
p-lė Avietenaitė sužiniai bu
tų norėjusi Lietuvą taip 
“nunakinti.” Bet iš jos žo
džių anglų kalboje taip iš
ėjo. Todėl New Yorko dien
raštis ir sako, kad p-lė Avie
tenaitė turi neapgalimos bė
dos (has one trouble she 
can’t harness). Ji nori Lie
tuvos eksponatus palikti A- 
merikos mokykloms, ir kar
tu pripažįsta, kad jie liudys 
Amerikai, jog Lietuva yra j 
“a funny little country.”

SOCIALISTAI NEMĖG
STA GIRTIS.

“Vilnies” 123-čiame nu
mery L. Pruseika giriasi, 
kad komunistai aukoja 
Klaipėdos pabėgėliams. 
Girdi:

“Mūsiškiai jau aukavo Klai
pėdos pabėgėliams Chicagoje, 
Brooklyne, Patersone, Nęw 
Haven ir kitur, taip pat ir Ka
nadoje.

“Nepatėmijau, kad bent vie
na socialistų kuopa butų auka
vusi.”

Socialistai irgi aukoja. 
Pavyzdžiui, švęsdami Pir
mą Gegužės South Bostone 
jie sudėjo keliasdešimts do

ną jų būklę, tai J. Jagelavi- 
čius, gyvenęs savo laiku A- 
merikoje, pereitą savaitę 
atsiuntė adv. Bagočiui laiš
ką iš Klaipėdos ir sako, kad 
Klaipėdoj dabar esą daug 
geriau, negu pirma buvo.

Štai jo žodžiai:
“Dabar, kai Adolfas Hit

leris pertvarkė kraštą, tai 
dabar jau bedarbių nėra ir 
visi žmonės dirba. Aš pinna 
jokio darbo pagal savo 
sveikatą negaudavau; ne
žiūrint kad aš knygnešys ir 
Klaipėdos vaduotojas, vis- 
tiek( tautininkai darbo man 
nedavė. Mat, ne tautininkas 
buvau. Dabar pas vokiečius 
nėra nei švogerių, nei parti
jų. Dabar kas kokį darbą 
moka, tokį ir dirba. Dabar 
visais darbininkais labai ru- J 
pinamasi, o ypač vedusiais. I

luomų nėra. Aš ir pats neti
kėjau, kad tokios tvarkos 
susilauksime. Vienu žo
džiu, socializmas vykdo
mas. Aš maloniai prašau 
man siųsti laikraštį ‘Kelei
vį.’ Dabar jau galima gauti, 
jo nesulaikys...”

Jei tai butų tiesa, tai Klai
pėdoj ištikro butų “socializ
mas vykdomas.” Bet klausi
mas, ar čia nebus tik “socia
lizmo” vardu pridengta gu
dri nacių propaganda?
Kada ir kokiu budu gali svietas kada- 

nors pasibaigti. Parašė prof Dr.
Wilh. Meyer iš vokiečiu kalbos ver
tė J. IJgaudas. Kas nori dasižipęti, ka
da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
ti, tegul skaito tą knygelę. Chica
go, 1906, pusi. 125 Apdaryta . . $1.50

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

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

Atsakymas:
1 “Keleivio” redakcija ne
mano, kad musų gyvenamu 
laiku Jungtinių- Valstijų 
valdžia galėtų panaikinti 
savo skolas arba atmesti da
bartinius pinigus. Todėl mes 
manome, kad saugiausia 
vieta pinigams pasidėti yra 
taupomoji pašto kasa.

Mes nepatariam samdyti 
banke “safety baksą” arba 
vaultą pinigams laikyti, nes 
padėti į tokį baksą pinigai 
neneša jokių palūkanų ir 
jie nėra tenai geriau apsau- 

(goti,.- kaip padėti į banką 
“ant knygutės.” Tokie bak- 
sai samdomi tiktai svar
biems popieriams ar kito
kioms brangmenoms lai
kyti.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad nuo infliacijos ir ban

tu; bet vėliau ji vėl pakilo 
iki pariteto (100 centų) ir 
žemiau 38 centų jau nekuo- 
met po -to doleris nėra bu
vęs.

Buvo panaikinti tiktai 
Konfederacijos pinigai. 
Konfederacija susidėjo iš 
11 pietinių valstijų, kurios 
atsimetė nuo šiaurinių vals
tijų, sudarė ątskirą valsty
bę ir išleido savo pinigus. 
Tuomet tarp šiaurinių vals
tijų Unijos ir pietinių valsti
jų Konfederacijos kilo Civi
lis Karas; pietinės valstijos 
buvo nugalėtos ir jų pinigai 
pasiliko be vertės. Bet da- 

■ dabartinių Jungtinių Valsti
jų valdžia da niekados nėra 

I savo skolų bei pinigų naiki
nusi. Pagaliau reikia žinoti, 
kad valdžia ir negali to pa- 

j daryti. Tą galėtų padaryti 
’tiktai Kongresas.

lerių Klaipėdos pabėgėlia
ms. Bet socialistai aukoja ne
tam, kad gėlėtų tuo girtis, ir 
nesigiria.

Laiškas “Keleivio”
Redakci jai.

Dabar TIK Z95 ĮMOKANT

Tai yra labai prasta reko
mendacija Amerikoje gyve
nantiems lietuviams. Netik 
prasta rekomendacija, bet 
stačiai įžeidimas.

LIETUVIAI BE TĖVYNĖS
“Laisvė” rašo:
“Francuzijoj greta ispanų 

kovotojų yra dar 24 ir lietu
viai kovotojai suvaryti Į kon
centracijos stovyklą. Jie pra
neša, kad Lietuvon juos atgal 
nepriima; sako, buk jie peril
gai buvę užsieny ir tuo nusto
ję savo pilietybės. Tikrumoj, 
Lietuvos valdonai įmatė jų

Gerbiamoji “Keleivio” re
dakcija! Prisiunčiu Jums 
savo prenumeratą ir tegul 
“Keleivis” nenustoja manęs 
lankęs iki aš gyvas busiu 
šiame pasauly. Iš visų lietu
viškų laikraščių man ge
riausia patinka “Keleivis.” 
Kiti laikraščiai yra perdaug 
vienpusiški: kaip ims ką 
girti, tai giria ir giria, o kai 
ims ką peikti, tai vėl galo 
nėra peikimui ir niekinimui’. 
Arba vieną dieną aiškina 
dalykus taip, o. kitą dieną 
jau kitaip. Ypač man nepa
tinka tie ginčai tarp socia
listų ir komunistų. Tas že
mina pažangių žmonių var
dą. Jeigu atžagareiviai lai
kosi iš vieno—katalikai, na
ciai ir fašistai remia vieni 
kitus — tai kodėl komunis
tai negalėtų veikti išvien su 
socialistais arba socialistai 
su komunistais?

“Keleivis,” man rodosi, 
laikosi geriausios linijos ši
tuo žvilgsniu. Jis visuomet 
laikosi vienodo nusistaty
mo, savo pozicijos nemaino 
ir nuobodžių ginčų netal
pina.

Aš jau senai noriu šituo 
klausimu parašyti, ale kaip 
paprastas, nemokytas dar
bininkėlis, tai vis nedrįsda
vau savo nuomonę išreikšti. 
Tai dabar drąsos pasiėmęs 
ir pasakau, kas mano mintį 
senai jau slėgė.

K. Klimaitis, 
Chicago, Ill.

įsidekite šį Nauįą
IUNIVERSAL ELEKTRIK1NJ KEPTUVĄ

(SU PASTATU IR KEPIMUI ĮRENGIMAIS)

į įusų virtuvą!

• Iššutins kalakutą iki skanaus rudumo 
taip lengvai kaip pyragėlius. • Automa
tiškai kontroliuojamas karštis padaro ke
pimą lengviausiu darbu . . . Nereikia pri
žiūrėt. Užtikrina geriausį pasisekimą.
• Mažas ir perkeliamas. • Nuvežkite jį 
į savo vasarnamį! •Prisijungia prie 
elektros jungtuvo sienoje. Jus mylėsite jį 
karštose, slopinančiose dienose—nes kep
ti su elektriką reiškia vėsią virtuvę. •La
bai lengvi išmokėjimai, mokant kas mė
nesį. • DABAR tik $29.90 pilnai įrengtas. 
° Pamatykite šiandien!

NAMIE.JE IŠBANDYMAS IR IŠAIŠKI
NIMAS VELTUI BE OBLIGACIJŲ

BOSTON EDISON COMPANY *R3A PAS ELEKTRIKIN1Ų DAIKTU PARDAVĖJUS
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

CHICAGOS LIETUVIŲ NAUJIENOS.
“Student Prince’’ operetė 

lietuvių scenoj.
Lietuvių Kanklių Mišrus 

Choras pastatė musų sceno
je operetę “Student Prin
ce.” Neapsiriksiu pasakęs, 
kad iki šiol vargiai kur lie
tuvių scenoje buvo tokių 
gražių ir žavėjančių vaidi
nimų, kaip dabar Juozui 
Kenstavičiui vadovaujant 
buvo 23 balandžio, Sokolo 
svetainėje, 2343 So. Kedzie 
avė. Ir tai jau trečią syki 
vienam sezone pastatyta ke
turių aktų operetė, “Stu
dent Prince” — syki Det
roite ir du Chicagoje. Sako
ma, kad Detroite irgi turėjo 
dideli pasisekimą. Tai yra 
puikus muzikalis veikalas 
ir kurie tik ji matė, visus 
sužavėjo. Vaidintojų vardų 
.čia neminėsiu, nes choras 
susideda iš apie 80 ar dau
giau narių, tik noriu pažy
mėti, kad visi buvo puikiai 
išsilavinę ir padarė didelio 
Įspūdžio, ypač tos scenos, 
kur veikia Studentas Kuni
gaikštis, kur jis prisimena 
savo draugus studentus ii 
kur dainuoja visas Kanklių 
Mišrus Choras. Publika 
smarkiai tose vietose plojo. 
Publikoje buvo daug žmo
nių, kurie matė “Studentą 
Kunigaikšti” ir pirmą sykį 
vaidinant, bet dabar atsi
lankė ir antrą sykį. Teko 
girdėti žmones kalbant: jei
gu kankliečiai šį vaidinimą 
nufilmuotų, tai butų puikus 
“muvis.”

Diena vaidinimui pasitai
kė labai šilta, tai daug žmo
nių išviliojo į laukus. Be to, 
buvo daug ir kitų parengi
mų, bet turėjo užtektinai 
publikos ir kankliečiai.

Veikalas “Student Prin
ce” yra pagamintas Sig- 
mundo Rombergo ir Doro
thy Donnelly, o lietuvių kal- 
bon verstas P. Sarpaliaus ir 
J. Steponaičio.

Scenerijos ir kostiumai 
buvo gerai pritaikyti ir vis
kas tinkamai sutvarkyta.

Šią operetę statant reikia 
Įdėti mažių mažiausia ko
kius $800.00! O Lietuvių 
Kanklių Mišrus Choras pa
statė ją net tris sykius, ir tu
rėjo kuogeriausio pasiseki
mo. Vargiai kas juos bepa- 
vys. A. M.

činsko. Kitą dieną susitikęs 
Kučinską ir paklausiau: 
“Ar tiesa, kad gausi sagtį?” 
Kučinskas paklausė: “Kas 
tau sakė apie tai?” Aš atsa
kiau, kad sakė viena jo ofi
so stenografistė. Miss Hed- 

o-- 1.: Kučins-
kad jam 
attorney 
“Geriau

wiga Baranowski, 
kas prisipažino, 
siūlo prosecuting 
vietą ir pridūrė: 
rašyti Chicagos teisių istori
ją, negu būti prosecuting 
attorney.” i

Visgi reikia pažymėti, 
kad 14 advokatų (pirmiau 
buvo tik 7) rašo teisių isto
riją. bet iš jų visu surado ir 
pasirinko tik Kučinską mie
sto advokato vietai. Bravo, 
Theodorai!

Smagu pažymėti, kad 
musų išeivijoj randasi tokių 
gabių žmonių, kiniuos pati 
valdžia pasirenka ir paski
rta į tokias aukštas ir gar
bingas vietas. Kazlų Ruda.

WATERBURY, CONN.
Klemensas Budris laimėjo 

$40,400.
Pereitos sąvaitės seredą 

Vilimo Braduno saliune 
prie 865 Bank st. buvo link
sma diena visiems kostume- 
riams, nes atėjęs bartende- 
ris Klemensas Budris pa
klojo ant baro banknotą ir 
liepė savo bosui Bradunui, 
kad užfundytų visiems sa
liune esantiems kostume- 
riams gert kiek tik jie nori. 
Visi stebėjosi, kodėl Budris 
pasidarė toks geras. Bet pa
slaptis tuoj paaiškėjo. Pasi
rodė, kad jis, turėjo nusipir
kęs Airijos arklių lenkty
nėms bilietą ir laimėjo $40,- 
400. Amerikos valdžia pasi
ims iš to $6,540 taksų, tai 
Budriui visgi liks da $33,- 

,860 gryno pelno. Tiek lai
mėjęs, jis, žinoma, galėjo 

I užfundyt.

CHICAGO, ILL.
Lietuviui advokatui siūlo

ma aukšta vieta.
Gegužės 19 d. vykdamas 

iš miesto namon, gatvėka- 
ry susitikau pažįstamą mer
giną, kuri šalimais manęs 
gyvena; taigi užkalbinau ją 
ir paklausiau: “kaip sveika
ta? kas gero ir kas naujo?” 
Atsakė: “Ačiū, esu sveika 
ir dirbu da toj pačioj vietoj 
—prie Kučinsko, ir dabar 
iš darbo važiuoju namon. 
Naujo tik tiek, kad gal ne
teksime savo manadžerio!”

Aš pertraukiau jos kalbą 
ir paklausiau:

“O kas atsitiko? Gal nu
sikalto už ką?”/

“Na, ne, nenusikalto” — 
atsakė mergina, “bet jį pa
skyrė į miesto advokato vie
tą. Aš pati mačiau ir girdė
jau. Vienas žydelis advoka
tas ko tik iš kėdės neišvirto, 
išgirdęs tokį pasiūlymą Ku
činskui. Da nežinia kaip 
bus, bet Kučinskas pareiš
kė, kad jei teismai butų tei
singumo įstaiga, tai kas ki
ta; bet kuomet jie yra juo
dųjų burtininkų urvai, 
jis nenorįs siūlomą jam 
tą priimti.”

Kadangi jau buvo 
namai ir turėjome lipti iš 
karo, tai mudviejų kalba 
nutruko. Aš abejojau mer
ginos pasakojimu ir nuta
riau atsiklausti paties Kil

tai 
vie-

arti

Mišios N i Karaliaus

čia .
nutarė nuvykti Anglijos karalius, tai 
apsaugotų Anglijos valdono asmenį.” 
vyriausybe suvarė visus policmanus jį 
apsauga, negu visos kunigų mišios.

Įdomi scena Quebec o mieste, ties provincijos parlamento rūmais. Kai
kunigai susirinko tenai mišių laikyti, “kad Dievas 
Bet kad karaliui ištikrujų kas neatsitiktų, miesto 
saugoti. Reiškia, policijos lazda yra daug geresnė

1 kad kiekvienas griešija, ne
išskiriant nei jo paties, nei 
jo gaspadinės. O vis dėl to 
jis užsimerkęs prieš faktus 
plepa: Kas Dievo neklauso, 
tas yra prastesnis už šunį! 
Gražus pamokslas!

Ūkininkas.

WILLOW CREEK, ALTA.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPETK1A

Amerikos Lietuvių
Kongreso Klausimu,

Kiek man yra žinoma, A- 
merikos Lietuvių Kongreso 

! idėją iškėlė socialistai. Pir
mutinis šitą mintį padavė, 
rodos, “Keleivis.” Kongre
so tikslas buvo pakelti A- 
merikos lietuvių protestą 
dėl žiaurių karo lauko teis
mų Lietuvoje ir šaudymo 
streikuojančių ūkininkų Su- 

| valkijoj. Šitokiam Kongre
so tikslui pritarė “Naujie
nos” ir greitu laiku Cleve- 

i landė, prieš pat SLA seimą, 
Įvyko milžiniškas Amerikos 
lietuvių suvažiavimas, kuris 
Įkūrė Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Prie jo prisidėjo 
ir komunistai, ir visokios 
bespalvės draugijos.

Ir, reikia pripažinti, A- 
merikos Lietuvių Kongre
sas padarė daug naudingo 
darbo Lietuvos demokrati
jai, skelbdamas kovą tauti
ninkų partijos diktatūrai.

Dabar tačiau pradeda 
pasigirsti nuomonių, kad 
Amerikos Lietuvių Kongre
są jau butų galima likvi- 

nes Lietuvoje pasi- 
____ sąlygos ir pasikeitė 

girdėt anglus Amerikos lietuviu nusista- 1 v 1 1 •__________ . *- •; Lietuvos atžvilgiu.

Franas Dapšis išteisintas.
Policija buvo patraukus 

Franą Dapšį teisman už tai, 
kad jo alinėj rado bonką 
degtinės. Sako, tu moki val
džiai tiktai už alaus laisnį, 
bet slapta pardavinėji ir 
degtinę; vadinasi, apgaudi
nėji miesto valdžią. Bet 
teisme Dapšis buvo išteisin
tas, nes Dapšienė pristatė 
’iudymą, kad degtinė jai 
buvo reikalinga kaip “vais
tas.” Jos vyras buvęs sužeis
tas, reikėjo prižiūrėti jį ii 
vieną vaiką, taigi nuo tokio 
rūpesčio pakrikę jos nervai, 
o nervams nuraminti, c"~ 
reikia šnapso. Taigi, dirb
dama alinėj už “bartende- 
lį,” ji ir turėjusi bonka deg
tinės Teisėjas pakraipė gal- į^jo "pasišokėdamas 
vą, bet vistiek Dapsį išteisi- - - 1 
no.

Iš Michigano Lietuvių Farmerių Gyvenimo
Custer, Mich.

Šioj apylinkėj gyvena 
daug lietuvių ūkininkų. Vie
ni jų laisvos minties, pri
klauso prie pažangių drau
gijų ir, galima sakyti, pasta
rųjų ir ūkiai pavyzdingesni, 
nes ukininkystėje jie geriau 
prasilavinę. Žinoma, ir fa
natikai ne visi prasti ūki- į 
ninkai; yra ir iš jų akis pra- Nelietuviai davė lietuvišką 
sikrapščiusių.

Lietuviai ūkininkai čia 
prisidėję prie svetimtaučių 
užlaiko lietuvį kunigėlį ir 
bažnyčią, kuri buvo atre
montuota praėjusį metą, 

i Taipgi pastatė ir kleboniją, 
j kad jegamastis galėtų sau 
ramiai gyventi, nereikėtų 

'pas kitą “burdo” jieškoti. 
Dabar tėvelis gyvena sma
giai ir užlaiko neseną našlę 
gaspadinę, kurią tankiai 
paspaviedoja. Vienu 
džiu, musų kunigėlio gyve- i daug pasakojant anglų kal

ba apie Lietuvą. Ir visa la
bai gyrė,
mė esanti labai derlinga, 
žmonės • 1
darbštus 
Lietuva

programą.
Iš Calgary radio stoties 

CFAC 15 gegužės vakarą 
girdėjosi lietuviškas pusva
landis.

Lietuvių Albertus provin
cijoj yra, bet labai mažai ii 
lietuviškas žodis mums yra 
didelė naujiena, o ypač per 
radio. Aš gyvenu šioj pro
vincijoj jau 11 metų ir iki 
šiol lietuvių kalbos per ra
dio neteko išgirsti.

žo- Į gegužės išgirdom
Tik 15 

labai

nimas bėga kaip sviestu pa
teptas. Jis jau pradeda da
lytis ir agresyviskas: tuos 
parapijomis, kurie Dievo 
nenori klausyti, lygina prie 
šunies. Šių metų vasario

kad Lietuvos že-

labai malonus, 
ir pilni energijos, 
dabartiniu laiku

pradžioje pasimirė K. Žvirg- J esanti vienu žydinčiu sodu, 
ždas. Lietuviai suvažiavo iš j Gamtos gražumas neįsivaiz- 
apylinkės ir nulydėjo velio-' duojamas. Valdžios forma
ni į bažnyčią pas lietuviška 
kunigėlį, kad pasimelstų už 
nabašninko sielą ir pasaky- 

'",tų pamokslą. Maldos buvo 
paprastos, bet pamokslas 
tai ne bile koks. Kaip pra- 

> ir ro- 
įdydamas pirštu j dangų pa
sakoti, tai žmogui klausan- 

| čiam išrodė nei du, nei vie
nas. Šoko į dangaus gery- 

į peklos karštybes ir 
kančias. Sako:

Klaidos pataisymas.
Anąsyk “Keleivy” tilpo bes, 

sąrašas Waterburio lietu- čyščiaus 
vių, kurie tapo Amerikos Dievas sutvėrė žmogų pana- 
oiliečiais, ir tarp pavardžių šų į save ir duoda jam visko 
įsiskverbė viena didelė klai- ant žemės, visokių gerybių; 
da, būtent, kur pasakyta: o tas žmogus nenori klau- 
Kazys Kukas, turėjo but: ryti, tai jis yra prastesnis ir 
Kazys Lusas. Taigi šiuomi už šunį, nes kada gaspado- 
ta klaida atitaisoma. rius šunį šeria, tai jis jo ir

Prie to da reikia pridurti, klauso. (Bet Dievas žmo- 
kad šiomis dienomis trys gaus nešeria; jis net kuni- 
lietuvaitės čia baigė slaugių gui nieko neduoda, parapi- 
mokslą. tai p-lė Bernice An- ionys jį turi maitinti. Dievas 
na Gudžiunaitė, p-lė Ann siunčia tik badą, ligas ir ki- 
Cecile Stulginskaitė ir p-lė 
Emma E. Jurgaitė (Urgi- 
tis). Pastaroji iš Nauga
tuck, Conn.

P. Motiečius.

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

tokias nelaimes, feu kurio
mis žmogus turi kovoti. Tai
gi, kai šuo turi už ką but sa
vo . šeimininkui dėkingas, 
tai žmogus Dievui neturi.— 
Red.) Tai pasirodo, kokią 
artimo meilę praktikuoja 
musu Romos katalikų dva- 
siškija. Nekurie parapijo- 
nys skolose paskendę, ta
čiau sumoka apie 40 dolerių 

■ vietiniam kunigėliui per 
metus, o jis juos pažemina 
žemiau šunies. Kas Dievo 

■neklauso? Tai tas, kuris 
griešija. O kunigėlis žino,

Valdžios forma 
esanti panaši Jungtinių Val
stijų valdžios formai. Jos 
prezidentas esąs Antanas 
Smetona. Per 20 nepriklau
somybės metų valdymosi 
Lietuva padariusi didelį 
progresą. Šalis esanti visai 
prie pat Baltijos juros, tarp 
didžios Vokietijos ir galin
gos Rusijos. Vienu žodžiu, 
gyrė visais atžvilgiais. Bet 
visa tai kalbėjo anglų kalba. 
Ir po kalbos užtraukė kelia- 
tą dainelių lietuviškai. Bet 
buvo aišku, kad dainuoja 
nelietuviai, nes žodžius ta
ria lyg sulaužytus. Pavyz
džiui, dainavo dainelę, “Oi, 
žirge, žirgeli, tu žirge juod
bėrėli,” o dainuotojai tarė: 
“O zilge. zilgeli, tu zilge 
iubereli.”. Dar padainavo 
“Du broliukai kunigai.” Lie
tuvos himną sugroio tik 
triubų muzika, be žmonių 
balsų. Iš karto manėm, kad 
girdim iš Jungtinių Valstijų 
lietuvišką pusvalandį. Bet 
vėliau paaiškėjo, kad mes 
girdėjom tiesiai iš Calgary, 
ir dainininkai buvo nelietu
viai, bet anglai. Mat, kas 
pirmadienio vakaras nuo 7 
iki 7:30 iš tos stoties trans
liuoja įvairių Europos šalių 
programas. Vieną pirma
dienį gal lenkų kalba, kitą 
iusu ir tt. Bet lietuviškai 
girdėjom dar pirmą kartą. 
Taigi, kaip anglų daininin
kams, tai reikia pasakyti,

kad labai puikiai išėjo, nes 
jie tos kalbos nesupranta. įduoti, 
O mums klausant labai bu- keitė’ 
vo Įdomu l 
traukiant lietuviškas dai- tymas ____ __
nas ir protarpiais visais at- ( Pavyzdžiui, kairiausia mu

sų srovė, komunistai, jau re
mia dabartinę Lietuvos vy
riausybę, aukoja net pinigus 
ginklų fondui ir stoja už 
Lietuvos gynimą. O ginant 
kraštą, žinoma, visų pirma 
reikia remti jo valdžią. Tai
gi, šitaip dalykams susidė
jus, išrodo, kad Amerikos 
Lietuvių Kongresui ištikro 
jau nėra kas veikti. Jo tiks
las jau lyg ir pasiektas. Tau
tininkų partijoj diktatūra 
Lietuvoje jau apardyta. Su
sidarė lyg ir koalicinė vy
riausybė. Nors ji gal ir ne 
visai tokia, kokios Ameri
kos Lietuvių Kongresas no
rėtų, het reikia pripažinti,

žvilgiais giriant Lietuvą. 
Tokiu budu šitas pusvalan
dis labai išgarsino Lietuvos 
vardą tolimuose Kanados 
vakaruose. Bijūnas.

CHICAGO, ILL.
Norima uždraust pedleriamS 

ramybę drumsti.
Chicagos bridgeportie- 

čiams jau tiek įkirėjo viso
kie pedlioriai, kad pradėta 
rūpintis juos iš čia išvyt. Ir 
ištiesų įkyrus tas biznis! 
Italas pasikinkęs purviną 
asilą tempia viduriu gatvės 
vežimą bananų ir šaukia vi
sa gerkle pirkėjus. Arba 
darda neteptais ratais žy
das ir pliekdamas savo kui
ną per šonus skelbia savo 
biznį: “Rags! rags!” Gir
dėt -net per kelis blokus! 
Prie šitos triukšmingos gat-, 
vinės procesijos prisideda 
ir šv. Jurgio bažnyčia su sa
vo varpais. Kaip ims belsti 
—dan ! dan ! dan!—tai ro
dos, kad geležini kuolą kas 
į galvą tau kala! Žmonės, 
kurie dirba naktimis, o die
nomis turi miegot, per tą 
triukšmą visai negali pasil
sėti.

Todėl šitos apylinkės gy
ventojai surinko daugiau 
kaip 700 piliečių parašų ir 
padavė miestui peticiją, pra
šydami įsteigti čia “tylos 
zoną.” t - ■ ■ >.

Peticija sako: “We, inha
bitants (i. e. property own
ers, renters and leasers) re
quest and require that the 
area bounded between 29th 
to 39th streets, and Parnell: 
ave. to Morgan st., be desig
nated as a ‘Quiet Zone,’ and 
to prevent and prohibit any 
and all annoyance caused 
and produced by daily 
street peddlers...”

Tai apima visą Bridge- 
porto kvartalą. Moterys tai 
peticijai nelabai pritaria. 
Jos sako, kad pedlioriai pi
giau parduoda produktus 
negu krautuvninkai. Bet' 
krautuvu inkai skundžiasi, I 
kad, jie turi mokėti nuomą ! 
ir dideles taksas, o pedlio
riai atima iš jų biznį ir da 
užteršia gatves ir ardo ra
mybę.

Gali but, kad pedlio- 
riams šitas biznis bus už
draustas. Bet klausimas kį- 
la, kaip bus su šv. Jurgio 
bažnyčios varpais, kurie 
taip pat ardo žmonėms ra
mybę?

Juozas Slabuška.

kad dabar ir sąlygos Lietu
voje nelabai palankios di
delėms permainoms vykin
ti. Vienu žodžiu, dalykai 
susidėjo taip, kad Amerikos 
Lietuvių Kongresas jau ne
benori piieš dabartinę vy
riausybę kovoti. Prieš ją ne
kovoja nei Lietuvos social
demokratai, nei komunistai.

Taigi, šaltai i dalykus 
žiūrint, tas darbas, kuriam 
buvo Įkurtas Amerikos Lie
tuvių Kongresas, jau pasi
baigė. Norint palaikyti šitą 
organizaciją toliau, reikėtų 
jau jieškoti jai naujo tikslo. 
Tikslų, žinoma, galima bu
tų surasti, bet ar užsimoka 
jų jieškoti? Antras daly
kas, kai kuriose kolonijose 
tarp ALK skyrių pradėjo 
jau kilti nesutikimų. Komu
nistai paskutiniais laikais 
žymiai pasuko i dešinę: jie 
jau dedasi su patriotais, tai
kosi prie katalikų ir tt. Gi 
socialistai laikosi tvirtai nu
statytos savo linijos—nei 
su tautininkais, nei su kleri
kalais. Taigi tarp komunis
tų ir socialistų jau pasidarė 
pusėtinas skirtumas ir Lie
tuvos klausimu. Todėl sa- 
vaimi siūlosi klausimas: ar 
veikiant toliau išvien neteks 
daugiau susipykti? Jeigu 
bendras darbas galėtų eiti 
švelniai, aš sakyčiau, kad 
reikia ji tęsti toliau. Bet jei
gu švelniai jis negali eiti, 
tai kokia nauda i)- vieniems 
ir kitiems kožnam susirin
kime ginčytis ir susi pykus

Pagalvokim apie tai rim
tai. Brooklyno Senis.

Redakcijos pastaba: de
dam šitą straipsnį kaip me
džiagą diskusijoms.
AMŽINOS DAINOS.

šioje knygutėje telpa 14 geriausių 
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

I: “Taip—kvaila Įklimpti skolon 
paika bartis apie finansus?“

2 JIS: “Aš būdavau piktas? Kaip tu ga
lėjai su manim susikalbėti?“

JI: “Teisybė, Ir su n^anlm nebuvo len
gva sugyvent.“

Ladles' Home Journal plačiai visoj tautoj moterų tarpe Ištyrė, kad 
69% visų nesutikimi) pradžia vedusių tarpe, pinigų klausimas.

i 'ŽIŪRINT METUS ATGAL
1 “Atsimeni kaip mes elgėmės? AK 

oe buvo kvaila?“

JIS: “Tu žinai, kad mes kasdien vie
nas nuo kito šallnomės.“

Ji: “Iki vienas Mutual Savings Bankų 
sugrąžino mus į protą!“

Kodėl nepasinaudoti tų naujavedžių patyrimais? Neleis
kite finansinius barnius suardyt Jūsų linkSmiimą. Prade- 
kit biudžetų savo įeigoms ir išlaidoms, pradėkit taupyt 
Jūsų Savinas Banke šiandien ir paskui po tam dėkite įdė- ; 
liūs reguliariai.

Mutual

SAVINGS 
BANKS 
of Massachusetts

Ą JIS: “Tas pndarč! Dabar mes turime 
biudžetą Ir sutaupą Savings Banko].“

Ji: “Ir nėra barnių mus tarpe — tai 
svarbiausi^.“

Ta lipyk 11 kur mate t tą žyme

ĮUUTUM SAVIa-IMI HJMOĮ

Operuojame tvirtai 
naudai depozltorių



i

Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
No. 22. Gegužės 31 <1., 1939 m.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

Kremliaus politikos. Ta po
litika gali but naudinga Ru
sijai, bet nenaudinga Lietu
vai.

1917 metų 2 lapkričio bu
vo paskelbtas Balfour’o 
manifestas, kuris leidžia 
žydams grįžti atgal į Pales
tinos žemę ir ugdyti savo 
kultūrą. Tų pačių metų 9 
gruodžio anglai, generolui 
Allemby vadovaujant, už
ėmė Palestinos sostinę Jeru
zalę.'Vėliau Tautų Lyga pa
tvirtino anglų pradėtąjį dar
bą, kurti žydų žemę ir Pa
lestinos globą pavedė Ang
lijai. Nacionalistai žydai 
džiaugėsi savo “šventąją” 

(žeme. Jie tuojaus pradėjo
imigruoti į Palestiną iš Eu-jgino įsteigi 
ropos ir Amerikos. Ir nors 
jie imigravo per 22 metus, 
bet vistiek nesudarė dau
giau kaip 30

dirbtinai nepasuksi, nes tam 
yra reikalingos materialės 
sąlygos, ir kad vienas ar ki
tas gyvenimo reiškinys ga
lėtų jose prigyti, jis turi per
eiti istorinį procesą.

Taip yra ir su tom mecha
nišku^ budu kurtom žydų 
respublikom — jos neprigi
jo. Taip pat ir revoliucijos 
nesiduoda mechanišku bu
du padaryti. Viskam turi 
but materialinės priežastys, 
vienų keno nors norų neuž
tenka. Norėjo žydų respub
liką sukurti anglai, kitą mė- 

rusai—ir abi
dvi susmuko.

Sveikatos Skyrius

fronto valdžia.
Lietuvos užsienių reikalų skrenda jau antru kartu So- 

.•yventojų ministeris Urbšys ir vėl kon- 
nuošimčių; apie 70 nuošim- fęravo Berlyne su vokiečių 
čių visos Palestinos gyven-j užsienių reikalų ministeriu 
toj'ų sudarė arabai. ' • I Ribbentropu. Iš jų pasikal- 

Kad užbėgti Anglijai už kėjimo tenka patirti, kad 
akių, Sovietų Rusija pasky- j vokiečiai siūlą Lietuvai net 
re didelį žemės plotą Siberi-|dvi Klaipėdos prieplaukas, 
joje ir pavadino jį Biribi-IO jeigu lietuviams to nepa- 
džanu, kur taip pat įsteigė kaktų, tai jie net naują uos- 
žydų respubliką. Naciona-,tą lietuviams pastatytų. Tik 
listai žydai ugnimi į ją jau ir “gerumas” tų vokie- 
spiaudė. Bet radikališki žy- čių ! Iš kitos vėl pusės ir len
da! rinko pinigus, organi- kas mirksi Lietuvai akimi ir .rėš į šipulius. Iš Francuzijos 
zavo žmones ir siuntė juos moja pirštu: “Choc, choc J visos kolonijos bus atimtos, 
į Biribidžano respubliką, panienko!” Ir musų Ameri-i Tiesa, jie tyli kol kas apie. 
Dabar toji Biribidžano žy- kos lietuviai komunistai ne- Sovietus. Bet mes žinome iš į 

.nėrus gali iarlę sugauti/ O ; ^..respublika jau susmuko 
iš,odai žmogus beveik nieko nega-Elan*en apie ją niekas

Iii. Net ir paeiti greitai jis >au .nekalba Dabar kalba- 
išmoviau negali. Jį pralenki kiekine- ma ir apie Palestinos žydą 

anglai šiomis dienomis pri
pažino arabams pirmeny- 

Todėi -1?’ 0 ne žydams. Dabar žy- 
| dai smarkiai protestuoja 
prieš Angliją, kad ji juos 

—Na jau tik nesikvolyk, P1 ig’il}usn. but ii tiesa.
Maike, su tuo savo mokslu. Bet ir kad ten Jau 
Tie, atsiprašant, mokyti vy- au? 1244 metų gyvena ara- 
rai net ir žemaitiška musu bal- švyti juos is Palestinos 
šhekta supašdudijo. Net Ii- i?land!?a butų taip pat ne- 
gąs kitokiais vardais pava- .^momska, kaip; nezmoms- 
dinę,., Seniau mes sakyda- k<1s,‘Vf.. - 
VbrH, kad žmogus serga ant i
zapalenijos, o dabar jau sa-

—Tegul bus pagarbintas,'plaukti, ir po vandeniu pa- 
Maike! ” ’ ‘ "
:. —Tu šiandien 

linksmas, tėve.
—Jes, vaike, 

porą kleboniškų, tai raida- na ožka. Ir jeigu jo gyveni- 
vei svietas kitaip išrodo! O mas šiandien 
ką darysi žmogus '------ 1-----
linksminęs? Ar verksi,

atsidžiaugia tuo lenko flir
tu. (Žiūrėk editorialą Ui
tame “Laisvės” numery.) 
“Laisvė” yra tos nuomonės,

Well, atrodo, kad Angli
ja, Francuzija ir Sovietai 
jau pasirašė karinę sutartį. 
Tuo pačiu laiku Mussolinio 
žentas panašią sutartį pasi-1 
rašė Berlyne su Hitleriu. 
Nemanykite, kad tos sutar
tys sumažino karo pavojų? 
Anaiptol ne! Jos da padidi
no karo pavojų. Sovietų Ru
sijoje tuo pačiu laiku išleis- 
ta knyga kuri parodo, kaip | k veidrodis ir kad jf reikia

7 šimtai Sovietų orlaivių nu- f toti kai kada idant
lekm j Vokietiją sunaikma ^įk.-nus apje dantu stovį, 
amunicijos fabrikus, o karo Darbininkas žiuri ; savo dan.
fronte raudonoji armija su- tis tik tu kuomet dėl dan
muša.vokiečiųį armiją ir Vo- tjes skaudėiimo jau nebegali 
kietijoje įsikuria bendro į djrbt. v?lgytj neį mjcgoti h. 
-------  a a a kada dgĮ sugedusių dantų pra-

- , . . . ,, deda gelti kitas kūno dalis, ir
yie ų oro huvynas, tai Vo- šauktas medicinos daktaras, 
kietijoje žmones sveikini- nesurasdamas kitos ligai ie. 
mais pasitinka Sovietų or- žasties a b. krej 
amus Jeigu taip įvyktų, de; ta- t„ks is ..

kaip .knygos autorius įsi- u dar nenori daktarui 
vaizduoja, tai ko čia reike- Uk kad dėl sugedimo 
tų! Bet knygą parašyti yra skausmai galėt persimesti , ki. 
vienas dalykas, o pakariant tag kuno da]is 
tai jau kitas. Hitleris su ~ .___  . . . . . ..
Mussohmu irgi sako, kad . .. lb • nabeJ
jeigu įvyks Europoje karas, I? ' ‘ • T p‘ . ‘ ‘ .
tai Anglijos imperija suby- įantys prašalinti> nes jie vis 

vien nesustos skaudėję ir nuo- 
dinę visą kuno organizmą. O 
prašalinus prigimtus dantis, su- 

į prantama, reikia įsidėt dirbti- pereito pasaulinio karo, kad . . , , . . IL 1 mus, kad butu galima sukram-Rusijos milijonines armijos . . . •i -■ j t • • 1 ui maisva irtapo sudaužytos. Ir jeigu ne •. . .. 1 Y. .J . ■ mam virškinimui, o kartu palai-Amenka, tai veikiausia ir . .. . .. ....

Ši skyrių veda 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

DIRBTINIAI DANTYS.

Rašo Dr. G. I. Bložis.

Darbininkai žmonės, ypatin 
gai vyrai, dažnai pamiršta, jog 
jie turi dantis. Jiems nei galvon 
neateina, jog yra tokis dalykas

nes dantų smegenys geriau su- 
gyja ir tinkamiau suauga pa
stoviems dantims, kurie sude
dami vėliau. Suprantama, iš
traukus dantis, smegenis labai 
skubiai traukiasi ir dirbtiniai 
dantys pasidaro perdideli, pra
deda pulti iš vietos. Bet tam 
yra priemonės, kuriom galima 
dirbtinius dantis palaikyti tin
kamoj vietoj. Būtent, yra net 
kelių rūšių miltelių, kuriuos ge
rai tam tikslui naudoti. Mano 
patyrimas rodo, jog geriausi iš 

Ijų, tai “Fasteeth” milteliai 
(Fasteeth Powder). Viena, jie 
ilgiausia palaiko dantis vietoj; 
antra, jie turi alkalinės veik
mės, o trečia, turi malonų sko
nį. Tų miltelių galima nusipirk
ti kiekvienoj geresnėj vaistinėj.

Toliau, laikinieji dirbtiniai 
dantys turi ir tą gerąją pusę,, 
kad veidą palaiko naturališkam 
stovy. Antra, jais jau galima 
šiek tiek kramtyti maistą. 0 
trečia, asmuo susipažinęs su lai. 
kiniais dantimis jau gali pasa
kyti dentistui kaip jis jaučiasi 
ir dentistas tuomet .gali geriau 
pritaikyt pastovius dantis.

Daugumas žmonių, netekę 
■savo neturalių dantų, stengiasi I.. .. ...... -r » 1 - •
tinius dantis, asmuo turi išmok
ti keiiatą naujų dalykų, kurie

ir prirengti jį toles- i8’^ dirbtinius. įsidėjęs dirb-

senove yla LOO nuuiiiuuco, vcuiiauoia 11 . .. . vpirln mtiirališka 11 Keiiatą naujų aaiyKų, Kurie
kad Lietuvos išganymas tik-1 Francuzija su Anglija butų .? . , ,. . , ' , . , . iki tol iam buvo nežinomi. Tūli, . . , i? i t i • ii ni i išvaizda, ypatingai kada tokia 1 LU1 J“1" uuvu neiinunu.r«n hnn r t t rnn cn I n n _ hi i vm ai no cnm n if no I I L’oc t O •• r n i * - , • ___ __ —i yra geresnis 

nepasi-'negu keturkojų, tai ačiū ne 
ar Dievui, bet mokslui.

linksminsiesi, vistiek smer-j prieš mokslą, tėve, nemur- 
tis ateis. Taigi verčiau išsi- mėk.
gerti ir pasilinksminti... Ko-1 
man, Maike, uždainuokim 
kokią linksmą dainušką!

—Bet man nelinksma, 
tėve.

—Kodėl? : ; ! .
, —Pasauly perdąug ašah 

nj- .
—Bet tu, Maike, ne šven

ta Veronika, tai neisi 1 
tiems ašarų šluostyt. Kai 
žmonės išgirs kokią links
mą karunką, tai ir ašaros iš
džius.

—Tu, tėve, turbut da ne
žinai, kad pereitą sąvaitę 
netoli nuo Bostono nusken
do nardomas laiva^, su ku
riuo žuvo 26 jauni vyrai. Jų 
motinų ir mylimųjų ašarų 
nesustabdys jokia daina.

—Jes, Maike, mergos gal 
ir verkia, kad jų kavalieriai 
prigėrė. Ale pasakyk, ar tos 
mergos nežinojo, kad taip 
gali atsitikti? Jeigu dabar 
nebūtų prigėrę, tai per Vai
ną gal koks Hitleris ar japo
nas butų juos nuskandinęs. 
Tai koks čia difrensas, Mai
ke, kaip žmogus galą gau
na?

—Bet tragiška mirtis vi
suomet yra baisesnė, tėve, 
negu paprasta.

—Olrait, Maike, o kas čia 
kaltas, kad tokia baisi smer- 
tis atsitinka? Tai vis tas 
mokslas, katrą tu taip myli. 
Juk Dievas sutvėrė žmogų 
vaikščiot po sausą žemę, ale 
mokinti mandragaiviai ne
buvo su tuo satisfait. Išrado 
visokius šipus ir pradėjo po 
marias plaukioti. Negana to, 
da ir po vandeniu pradėjo 
nerti. Na, į ką tai padabna, 
vaike? Juk žmogus ne silkė, 
kad po vandeniu 
Ot, užtai ir buna 
laimės.

—Nepyk, tėve, 
tave kritikuosiu, 
kad žmogus turėtų tik po 
sausžemj vaikščiot. Bet pa
sakyk’, kaip tu butum galė
jęs sausžemiu ateiti Ameri
kon? Jeigu mokslas nebūtų 
laivų išradęs, tai ir šiandien 
tu butum Lietuvoje malkas 
skaldęs. Dievas tau nebūtų 
tiltą per Atlantą pastatęs. 
Jis nesirūpina žmogaus liki
mu. Antį jis pritaikė prie 
kovos už būvį daug geriau, 
negu žmogų. Ji gali ir oru 
skraidyt, ir sausžemiu vaikš
čiot, ir vandens paviršium

tai bendram fronte su Len-, buvusios sumaltos. O kas tą 
kija, Rusija ir kitomis vals-, pasiutusią pylą padarė? Vo- 
tybėmis. O aš manau kitaip. Į kiečiai su austrais. Šiandien 
Mano nuomone, kaip tik jie turi savo pusėje dar Ita- 
Lietuva prisidės prie kokios liją ir Japoriiją. Ir iškilus 
kitos valstybės, ji tuoj ne- Į karui, kažin kurie butų per
teks savo nepriklausomy- galėtojai. Tiesa, socialistai 
bės. Saugiausia jai politika, i ir komunistai remiasi darbi- 
tai neitralumas. Jeigu ji ne-(ninku klasėm, kad jie kovos 
išsilaikys neitrali, tai sejvan-.už savo laisvę, kurią turi dė
čiau? kare ji bus lik transe- mokratinėse šalyse. Bet 

žsimoji- jų kilikas.- Kas perša Lietu- klausimas, kas gali but So- j
mas išvyti žydus lauK.5iš Vo- vai blokus, tas Lietuvai le- vietuose, kur taip dažnai
kietijos. mia pražuįį, ne tik pražūtį šaudomi generolai? Knygo-

Čia pasirodo kaip tik tei- kaipo šaliai, bet pražūtį kai- se galima rašyti kaip tik no-.
J " 1,1 ■ . ......i .. i------- --1-;i, het praktika eina sa-(

kuri sako, kad istorijos rato patrijotizmas, matyt, eina iš vo keliu.
ki- ko, kad amonija pagavo. . ' ..
- Kai pilvą suskaudėdavo, tai fmga toji Markso teorija, po tau ai. Musų Komunistų urna 

c? n L-n L-nrl ictnriinc rorn no 1 vi imi 1 'zm u c marvr mno ne !.-/sakydavom, kad gumbas 
pasikėlė; o dabar sako, kad 
pindicitis subostino. Vienu 
žodžiu, tikras ištvirkimas.

—Palauk, tėve, aš tuo
jaus prirūdysiu, kad tu ir 
čia labai klysti.

—Tas jau bus tu mač, 
Maike. Daugiau aš tavo pri- j 
rodymų šiandien nenoriu. 
Man norisi dainuot, o ne ta
vo kritikų klausytis. Taigi 
gudbai!

—Lik sveikas, tėve!

Republikonai Naiki-

gyventų, 
tokios ne-

bet aš čia 
Tu sakai,

na Darbininkų 
T eises.

Valdant Pen nsy 1 va n i j os 
valstiją demokratams, tonai 
buvo išleista keliatas nau
dingų įstatymų darbininkų 
teisėms apsaugoti. Dabar gi, 
įsivyravus tenai republiko- 
nams, tie įstatymai arba vi
sai naikinami, arba pakei
čiami tokia jirasme, kad iš I 
jų butų daugiau naudos dar
bininkų išnaudotojams, ne
gu patiems darbininkams. 
Pavyzdžiui, šiomis dieno-1 
mis legisliatura priėmė bi- 
lių, kuriuo draudžiami oku
paciniai (sit-down) streikai 
kaili “nelegalus aktas.” To- 
liaus tas bilius duoda kapi
talistams teisę skųsti jo dar-1 
bininkų balsavimą, jeigu jie Į 
nubalsuotų pasirinkti nepa
tinkamą jam uniją. Vadina- ‘ 
moji “check-off” sistema 
taingi uždraudžiama. Taip 
pat draudžiama darbininkui 
ar unijos viršininkui raginti Į 
bei agituoti darbininkus 
streikuoti arba dėtis prie, 
kurios nors darbininkų or
ganizacijos.

Politikieriai giriasi, kad 
šį pasavau jie pasodinę 
Massachusetts valstijoje 
2,275,000 naujų medžių vie
ton tų, kuriuos išlaužė ura
ganas, . ikr. t
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žmonės turi tikrai daug vargo 
besimokindami vartoti dirbti-, 
nius dantis, o ypatingai senes
nio amžiais, nes jie dažnai ne
klauso dentisto patarimų. Ki- 

U tiems net pritrūksta kantrybės 
ir jokiu budu negali priprasti 
prie dirbtinių dantų. Tokie žmo-, 
nės dažniaušia padeda savo 

* dantis į stalčių, ar į kitą kokią 
sausą vietą, kur begulėdami jie

nelaimė išrinka jauną žmogų.
Dabar kyla klausimas, kaip 

greit galima sudėti dirbtinius 
dantis pašalinus tikruosius? 
Pirmoj vietoj tuviu pastebėti, 
jog jaunešniem greičiau užgyja 
smegenys, o senesniem ima il
gesnį laiką. Toliau, priklauso ir 
nuo to, kiek dantų buvo likę ir 
kurie. Jei ant syk reikėjo jų iš
traukti daug, o dar jeigu tai bu- . . ,
vo krūminiai, tai reikia laukti,perslmeta. lr Paheka nebetinka’ 

, nemažiau kaip šeši mėnesiai. |mi vartojimui.
Bet ir čia yra išimčių.

Dabar jau mėginama vos iš-į 
Įėmus prigimtus dantis tubjaus' 
įdėti dirbtinius, nes jiems gali
ma išimti mierą be jokio ne
smagumo, kol dar dantų smege
nys nėra atsigavę nuo užmari- 
nimo.

Tuojaus dedant dirbtinius 
dantis yra daug praktiškiau,

Dirbtinių dantų gerumas ir 
i*ų naudingumas didžiumoj pri- 

,H klauso nuo paties dantų savi- ■* .i įlinko. Kas gavęs naujus dantis 
pildys dentisto patarimus, tas 
galės priprasti prie jų greičiau. 
Kartais yra patartina iš pat 
pradžios vartoti festeeth milte
liai, ypatingai, jeigu asmuo turi 
kur nors pasirodyti viešai.

Dantų gydytojo pareigos pa
sibaigia kada jis pacientui pa- 

(Kaip kas man šiandien daro bei pritaiko dirbtinius dan- 
išrodo.) I tis. O kas vėliau atsitinka, tai

jau priklauso nuo paties paci- 
jento, nors, tiesą pasakius, den< 
tįstas dažnai gali daug kuo pa
gelbėti; daleiskim, naujai sudė
ti dantys iš pradžių suteikia 
gana daug nesmagumo. Atrodo, 
kad visai negalima juos nuola
tos burnoje laikyti. Dažnai vie
noj ar kitoj vietoj jie spaudžia 

; smegenis ir toj vietoj pradeda 
labai skaudėti. Dantų gydytojas 
atydžiai apžiūri ir pataiso, nes 
perilgai užsitraukus gali išsivy
styti kokia rimta infekcija.

Nekurtuose atsitikimuose nei

Prieš pat pasaulinį karą 
ir jam jau prasidėjus, so
cialdemokratų ir bolševikų 
tarpe ėjo dideli ginčai karo 
klausimu. Vokiečių social
demokratai stojo už karą? 
Rodosi, kad buvo ir rusų 
socialdemokratų, kurie ar
gumentavo, kad karas kilo, 
musų tėvynė pavojuje, to
dėl reikia ją ginti. Bet N. 
Leninas ' prieš tuos tėvynių 
gynėjus savo raštuose (Lie
tuvių laidos IV tome, 155 
puslapy) sako: “Kas jiems
(turiu mintyje A. Potresovą den^8tas nesal> pažibėti; pa
ir Kautckį) naudingiau: v^ziu., žmogus p.rmu kartu 
kad Indija plėštu Anglija ar dirbtinius dantis jaučiasi. 
Vokietija/ai- negrus Afriko- P-lna burna dantų; bet tas 
ie gėrimais svaigintų ir pli- 1 kelia^ ‘lleiW savai-
kai luptu franeuzai ar vo- me Pra"y.ksta- bartais, vos ga
iščiai?” N. Leninas nesu- yus dirbtinius dantis, sėdės la- 
rado, kurį plėšiką butu gali- bai. befa;. bet S1S ^smagumas 
ma pateisinti, nes visi nuo pat8ai Per save Pranyksta , 
vienas kito plėšia. Ant to kebask dlenas- ....
punkto buvo sugriautas II Dabar. kas liec,a 
Socialistu Internacionalas. dan^ valymą 
Ant to punkto socialistai ga
vo “socialpatrijotų” ir “so- 
cialfašistų” vardą. Ant to 
punkto amatinės darbo uni
jos tapo suskaldytos, suar
dytos. Bet paskaitykite da
bar musų komunistų spau
dą, o pamatysite, kad savo 
patriotizmu jie sukirto anų 
laikų socialdemokratus.

dirbtinių 
Tūli dirbtinių 

dantų savininkai labai juos ap
leidžia, nevalo nekuomet; net 
nejauku žiūrėti į tokius dantis. 
Žmonės pamiršta, jog prie dirb
tinių dantų maistas dar labiau 
kimba, negu prie naturališkų. 
Kuomet dantys apsivelia mais
to liekanom, tai jie netik nesi
laiko gerai, bet maisto puvė
siuose dar pradeda veistis bak- 

' terijos. Reiškia, nevalydami 
NAMŲ DAKTARAS. | dantų išstatoine savo sveikatą

Parašė daktaras A. J. Karalius. Į pavojų. nes kuomet burnoje 
ši nauja, knyga užpildyta vien re- | randasį kenksmingu bakterijų, 
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiui • x ‘ .
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- tai su maistu jas nurijame. 

| ta šita knygą įsigyti visiems, nes Na Į Dirbtinių dantų valymas bu- 
reikalingas mažiausiai

aUkrtuKi nurodymai'^kiu. randasi kenksmingų bakterijų,

I ta šita knygą įsigyti visiems, nes Na 
mu Daktaras yra vipna is rpikalin 
nausių knyrų kiekvienam lietuviui tinai 
[siKykite tuoj. Didelė knyga, drūtais bent du kartu į dieną, tai yra, 
apdarais, apie 300 pulsaplų. .
Kaina .... ................... .... ?2.r.o ryte ir vakare. _ , , , j
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NĄ VILKS PRIE PA
KRAŠČIO.

Kanados Žmonės Sveikina

Lenkų Spauda Daug Čekoslovakijoj Stin 
Rašo Apie Lietuvą.

smegenys gena, 
ikamiau suauga, 
lantims, kurie a 

u. Suprantam, 
intis, smegenis į 

aukiasi ir dirtfe 

sidaro perdideli, į> 

iš vietos. Bette 

mes, kuriom pį 

dantis palaikyti į 

oj. Būtent, ynj 
miltelių, kuriwf 

kslui naudoti, fe 

rodo, jog geria; 

‘Fasteeth" mite 

Powder). Vien; 

alaiko dantis via 

turi alkaline vį 

na, turi malones 

elių galima nos^ 

jj geresnėj raištį 

laikinieji dirbta 

i ir tą gerająjft , 

palaiko natūraliai 

tra, jais jau pį 

kramtyti maistą 

uo susipažinęs m 

timis jau gali įb 

tui kaip jis jiš 

i tuomet gali fa 

istovius dantis, 

is žmonių, neta . 

ilių dantų, sXetp 

tinius. Įsidėjęs t 

s, asmuo turi® 
naujų dalykų, ir

buvo nežinomi Ii 

i tikrai daug n? 

am i vartoti fe , 

, o ypatingai sq 

>, nes jie datai 

risto patarimų i 

irit rūksta karią 

du negali priųr 

ių dantų. Tokia i: 

ludia padeda s 

Ičių, ar į kita n:

kur begulėta - 

r palieka netefe 
iųi.i

dantų gemai 

imas didži»p 

• paties danas’ 
gavęs naujus te ' 

isto patarimus i 

sti prie jų pč 

patartina p 

rtoti festeetkd 

ai, jeigu asmmž 

įsirodyti vieši 

dytojo parėpi 

a jis pacientes 

aiko dirbtinius S 

vėliau atsitinku 

;o nuo patiesi^ 
tiesą pasate fe 

i gali daug to p 
iskim, naujiitoi- 

š pradžių stori 

esmagumo. Atni 

galima juos ra 

laikyti. Daina ii ; 

vietoj jie spx • 

toj vietoj pni 

i. Dantų gydjit1 ' 

uri ir patato.i 

įraukus gali š 

imta infekcija. ’ 

i atsitikimuose 

gali pagelbėtij . 

)gus pirmu to' 

ius dantis jaus 

na dantų; bet ? 
iliata dienų si ' 

i. Kartais, rak 

s dantis, seife» 

t šis nesmagus 

r save pranyks

s liečia dirbę 

. Tūli dirbės 
kai labai juos g 

> nekuomet; to 

ti j tokius dari 
šta, jog prie od 

įaistas dar lit 

prie naturalist 

s apsivelka n» 

tai jie netikins 
•et maisto į»i 

deda veistis lai

da, nevalyta 
re savo sveiku? ! x 

kuomet burte 
ningų bakterija 

as nurijame, 

ntų valymas to 

•as mažiaus! 
į dieną, tai m

. F-All

g a Maisto.
Paskutinėmis sąvaitėmis 

Čekijoje, Moravijoje ir Slo
vakijoje pradėjo stigti mai
sto. Mėsos, kiaušinių, taukų 
ir sviesto vis mažiau matyti. 
Šeimininkėms minėtais da
lykais yra vis sunkiau apsi- 
lupinti. Ėmė stigti kavos. 
Arbatžolių jau nebegalima 
gauti. Krautuvėse drabužių 
atsargos jau išsekė. Bratis
lavoje nesą įmanoma nusi
pirkti nosinių. Viename iš 
gražiausiu Prahos magazi
nų buyę tik trys vyriški pal
tai. Geriausiose batų krau
tuvėse visai nėra batų ma
žesnio kaip 45 numerio. 
Kai kuriuose miestuose val
džios organai įsakė išlipinti 
skelbimus, kuriuose gyven
tojams patariama apsirū
pinti duona, nes ten netru
kus turėsiančios praeiti ka
riuomenės dalys. Prahoje, 
kur markė yra skaitoma de
šimt kronų, kareiviai viską 
išperka sukrainėse ir rinko
se. Nepaisydami įsakymo, 
Bratislavoje smulkus krau
tuvininkai atsisako parduoti 
markėmis.

Gen. Raštikis padarė Var
šuvoj gero įspūdžio.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad šiomis dienomis Lie
tuvos kariuomenės vadas, 
gen. Raštikis, buvo nuvykęs 
Varšuvon pasitarti su lenkų 
armijos vadu Smigly-Rydz.

Po šito Raštikio vizito, 
kaip praneša “Elta,” lenkų 
spauda labai daug rašo apie 
Lietuvą ir lietuvius. Ji deda 
straipsnius su linkėjimais 
Lietuvos kariuomenės va
dui ir rašo apie lietuvių len
kų santykių visumą. “Gaze- 
ta Polska” korespondentas 
iš Kauno atpasakoja gen. 
Raštikio karjerą ir pabrėžia 
tą jo autoritetą, kurį jis turi 
savo krašte, taip pat ir jo 
nuopelnus kariuomenės pa
tobulinimui. Esą: “Lietuvos 
kariuomenė šiandien turi 
nuosavą individualybę ir 
veidą, taip pat ir formas pa
gal tautinius Lietuvos reika
lavimus. Šitas Lietuvos ka
riuomenės pobūdis lenkų 
akyse jai teikia specialią 
vertę. Lenkų tauta gen. Raš- 
tikį sveikina su nuoširdžiu 
džiaugsmu. įsitikinusi, kad 
jo vizitas bus dar vienas įro-. VONA1 
dymas, jog abi tautos rado Jz/~ilio oi iHrn I’lzxrPi omrn onnfir 
kiams abipusės savo suve- 
nerumo ir savo1 garbės pa
grindu.”

“Kurjer Poranny” Lietu
vos kariuomenės vado vizi
to proga rašo, kad Lenkija 
visados mokėjo vertinti 
aukštas lietuvių tautos savy
bes, jos patriotizmą, energi
ją ir sugebėjimą, kurį paro
dė lietuviai, organizuodami 
valstybę. Šių savybių dėka .
lietuviai Baltijos srityje pa- jjs nusižudė tais garais. Bei

1S pM^tmės ir merginos lavonas gulėjo ant 
nepnkiausomy- žemės, toliau nuo automobi- 

liaus, todėl policija mano, 
kad ji bus mirusi kitokiu 
budu. Jiedu buvo įvažiavę 
automobilium į didelį miš
ko tankumyną.

LA-

Didelėj gilumoj per sunku 
ir per šalta narams dirbti.

Musų skaitytojai bus jau 
girdėję, kad pereitą sąvaitę 
New Hampshire pakrašty, 
truputį į šiaurę nuo Bosto
no, nuskendo naujas sub
marinas “Squalus.” Iš 59 
žmonių, kurie buvo jo vidu
ryje, 33 pavyko išimti gyvi, 
o 26 žuvo, nes į jų skyrių įsi
veržė vanduo.

Nelaimė įvyko darant 
submarinams nardymo ban
dymus. Jos priežastis da ne
išaiškinta. Kaip tik lai
vas panėrė, nėr užpakalinį 
jo galą pradėjo veržtis van
duo. Tas skyrius tuojaus bu
vo uždarytas su visais buvu
siais tenai žmonėmis, nes 
kitaip vanduo butų užliejęs 
visą laivą ir visi butų žuvę.

Viršuje pasilikę kiti lai
vai neužilgo pamatė iš van
dens kilant raudonus du
rnus. Tai buvo submarino 
signalas, kad įvyko nelai
mė. Neužilgo toj vietoj iš
plaukė vandens viršun tam 
tikra pūslė, kuri buvo su
jungta telefono viela su sub
marino vidumi. Priplaukę 
kiti laivai tuo telefonu tuo
jaus susižinojo nuskendusio 
submarino viršininku ir tuo
jaus paaiškėjo visa tragedi
ja. Paaiškėjo, kad sausuose 
submarino skyriuose žmo
nės visi gyvi ir gali da ke
lias dienas laukti pagalbos, 
bet užlietame skyriuje pasi
likę turbūt jau prigėrę.

Po to telefonas tuojau nu- 
tiuko. Matyt, ar laivai nu
traukė vielą, ar jūrių bangos 
ją numušė.

Iš torpedų dirbtuvės Rho-

Penktas Puslapis

qi Su Elzbieta.

Iš kairės parodyta, kaip Quebec’o miesto gyventojai sveikina važiuojantį gatve Anglijos karalių su žmona. Deši
nėje matosi automobilis su karalium ir karaliene. . 

MERGINOS IR VYRO 
MIŠKE.

, Hanoverio miške, netoli 
kelią sutvarkyti savo santy- nuo Bostono, pereita savai- 

tę buvo rasti du lavonai, 
vienas merginos, antras vy
ro. Policija nustatė, kad tai 
yra Miss Viola Spanford, 
34 metų amžiaus plaukų 
taisytoja, ir Henry Geiser, 
30 metų amžiaus automobi
lių mechanikas. Jo lavonas de Islando valstijoj tuojaus 
buvo automobiliuje, į kurį 
buvo įvesta guminė žarna, 
prijungta prie nuodingų in- 
žino garų, taigi aišku, kad

sidarė vienu 
kultūrinęs ____
bės elementų. Lietuvos ka
riuomenė šitai nepriklauso
mybei yra atramos taškas. 
Kareivis lietuvis naudojasi 
vertingai nupelnytu vardu 
visame pasaulyje ir Lenki
joje,’ kuri skiria tokią didelę 
reikšmę 
bėms.”

Toliau 
žia, jog _ 
modernizavo 
riuomenę, kad ji butų tauti
nės vienybės jungtis, o tai 
dar padidino Lietuvos auto
ritetą užsieniuose. Didelio 
vado ir lietuvių patrijoto ap
silankymas duosiąs progos1 
išreikšti pagarbos ir palan-! 
kūmo jausmams, kurių len- z ** I I fJ I I I I I I f ■ f I I II t“ I I
kai turi savo kaimyninei k it lėktuvas 
tautai. (O tikrenybėje tie ■ --■ • - • 
lenkų pabijotai taip prie- 
laukiai kalbėdami anie kai
myninę tautą, tos žaizdos, 
kurią jie padarė lietuvių u 
tautai pagrobdami Vilnių, 
gydyt nebando.—Z.)

“Gazeta Polska” ir kiti ’ 
lenkų laikraščiai pakartojo 
generolo Skvarčinskio pasi- 
kalbėiimą su “Lietuvos Ži
niomis.”

Lenkų kariuomenės va
das, maršalas Smielv-Ryd- 
zas, įteikė gen. Raštikiui di
dįjį “Polonia Restituta” or
diną. Ordinais buvo apdo-' 
vanoti ir Lietuvos kariuo- 
menės vado generolo Rašti
kio palydovai karininkai.1 
Be to, maršalas Smigly- 
Rydzas surengė Lietuvos 
kariuomenės vado garbei 
pietus, kuriuose dalyvavo 
krašto apsaugos ministeris 
generolas Kaspžickis, vy
riausiojo štabo viršininkas 
generolas Stachievičius, ka
riuomenės inspektorius ge
nerolas Fabrickis ir kiti 
aukšti karininkai.

karinėms dory-

laikraštis pabrė- 
generolas Raštikis 

Lietuvos ka-

MAINE’O VALSTIJOJ 
SUDEGĖ MOTINA IR

3 VAIKAI.
Eagle Lake, Me. — Perei

tą sąvaitę čia sudegė senas 
gyvenamas namas ir jo liep
snose žuvo Mrs. Eddie Du
bois, 44 metų amžiaus mo
teris, ir jos 3 vaikai.

4 ŽMONĖS ŽUVO LĖK
TUVO NELAIMĖJ.

Latrobe, Pa. — Pereitą 
nedėldienį netoli nuo čia 

__ ______ > su 4 žmo- 
įnėmis. Visi užsimušė. Šteito 
policija išaiškino, kad vie
nas jų vadinosi Cecil Davis, 
o kitas—Andrew Sivak.

buvo atgabenta keliolika 
geriausių narų, kurie paty
rė, kad submarinas nusken
dęs 240 pėdų gilumoj, kur 
vandens slėgimas siekia a- 
pie 120 svarų į keturkampį 
colį, arba apie 80 tonų į ke
turkampę pėdą. Be to, to
kioj gilumoj baisiai šalta ir 
labai sunku narams dirbti. 
Bet nežiūrint visų sunkeny
bių. 33 jurininkai buvo iš
imti gyvi.

Dabar nutarta iškelti ir 
visą submariną. Bet kadan
gi tokioj gilumoj labai pa
vojinga narams dirbti, tai 
nutarta užkabinti 
nius (lenciūgus) už abieju 
submarino galų, pakelti jį 
ant pontonų, taip kad tik ne
siektų jūrių dugno, ir išvilk
ti jį arčiau i pakraštį, kur 
vanduo netaip gilus ir ne- 
tain šaltas žmonėms nardyt.

grandi-

Petronėlė Lamsargienė
UžlniV»n visokias LIETUVIŠKAI 

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

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

THOMAS MANN TAP
SIĄS AMERIKOS PI

LIEČIU.
Buvęs Vokietijos rašyto

jas Thomas Mann, kuris dėl 
fašistų dūkimo turėjo pasi
šalinti į užsienį ir dabarti
niu laiku gyvena Jungtinė
se Valstijose, įuošiasi tapti 
šios šalies piliečiu. Princeto- 
no universitetas davė jam 
literatūros garbės daktaro 
laipsnį.

DARBIEČIŲ DIENA LONDONE. PAJIEŠK0J1MAI
Esant puikiam orui gegu-1 Miss Helen Wilkinson 
o 7 a i.-,, aovki'omu j pareiškė, kad esą gėda tau

tinei vyriausybei leisti pri- 
įvatiniems žmonėms pelnytis 
Į iš ginklų pardavimo Vokie
tijai.

j Įspūdingiausią kalbą pa- 
jsakė Herbertas Morrisonas, 

nės sąjungos švenčia darbi-1 parlamento atstovas ir Lon- 
ninkų dieną gegužės mene-, dono miesto tarybos pirmi- 
sio pirmą sekmadienį. Toje | ninkas, 
demonstracijoje 
per 100,000 žmonių.

Trijų kilometim ilgio pro
cesija žygiavo per Londono 
gatves į Hyde Parką, kur 

kęs Amerikos Lietuvių Kon- darbiečių vadai vienu metu 
greso skyriaus susirinki- iš 20 tribūnų prabilo j mi
mas, o 30 gegužės turėjęs ’ “
įvykti to skyriaus piknikas. 
Pereitą nedėldienį, 28 ge
gužės, buvęs lietuvių socia
listų piknikas. Birželio 4 
busiąs LAP Kliubo pikni
kas.

žės 7 d. įvyko darbiečių par
tijos ir profesinės sąjungos 
“gegužės diena.'’ Tuo metu, 
kai komunistų partija Ang
lijoj ruošia savo demonstra
cijas gegužės pirmą dieną, 
darbiečių partija ir profesi-

Paiieškau brolį PETRĄ DANKE- 
Vlčių (Dcnkin, arba brolienę. Paei
na iš Panevėžio apskr., Paisterių pa
rapijos, Palukų kaimo. Jo motina iš 
Lietuvos manęs prašo sužinoti. Malo- 

I nėkit atsišaukti, kurie žinote apie 
juos, meldžiu pranešti jų adresą. Už 
pranešimą busime labai dėkingi. (2) 

Mrs. Martha Dankcvičienė, 
1125 W. 31st st., Chicago, III.

Kas JI urns Rašoma
Iš Detroito pranešama, 

kad 27 gegužės tenai įvy-

Chicagos lietuvių politi
niai kliubai 4 birželio ren
gia bendrą pikniką agitaci
jos tikslais ir tą pikniką jie 
nutarė pavadinti “John T. 
Zuris Dav.” Mat, p. žuris 
turi valdžios tarnybą, tai jo 
vardas ir “bustinamas.”

GERA PROGA.
Parshluoda Gazolino steišinas ir 

graži vieta gyvenimui; parduodu la
bai prieinama kaina, turiu parduot 
greitai. Priežastį sužinosit ant vie
tos. Kurie interesuoti tokiu pirkiniu 
atvažiuokit pasižiūrėti arba klauskit 
informacijų per laišką.

A. K. KUČAUSKAS
866 Highland avė., Waterbury, Conn.

Moteris Jieško Darbo.
Prie paprasto namų darbo ir viri

mo. ant farmos ar mieste. Reikalau
jant nurodykit ir mokesti.

Mrs. Adams, % Cleveland Daves, 
Parsonsburg, Md.

Vilkti reikėsią apie 2 mylias! n ,___  ._ -„.„J- i'„. I Parsiduoda Darbas irnuo tos vietos, kur submari-. 
nas yra nuskendęs. Rodos, 
darbas tai nesunkus, bet lai-' 
vvno inžinieriai sako, 
iškelti “Squalu^a” imsią a- 
pie 3 mėnesius laiko.

Dalininkyste
Krūtomy paveikslų teatre, 

nemokėtų operuot, tam reikėtų 
1\H(1 kintis pas mus. Kreipkitės laišku, ne 

asmeniškai, sakančiu adresu.
VĄLUSKIS 'CORPORATION 

Buena Park, Calif.

Kurie
nio-

Iš Viirų Nuodijimo Dramos.

Čia yra parodytos dvi Philadelphijos moterys, suimtos ry
šium su vyrų nuodijimo skandalu. Josephine Romualdo (iš 
kairės) rodo kaltinamuoju pirštu į Mariją Woloshyn’ienę 
ir sako: “Ji tokia pat kaip ir aš.” Iš viso yra suimta ke
liolika asmenų. įpainiotų į tą bbaisią dramą. Moterys nuo
dijo savo vyrus dėl to, kad galėtų gauti apdraudos pinigų 
iš inšiurnns kompanijų.

Aukso Išdirbime
Reikalingas partneris su pora ši m-, 

tų, sykiu ir darbas. (3)
K. BARKAS.

į 59 Yonkers avė., Tuckahoe, N. Y.

Karalius Plaukų Gyduolių 
FLORAL HERB

Galvos odą sužadina ir plaukų spal
vą pagražiną. Greit atnaujiną plauku 
nati rališką snalvą pražilusiems, ruo. 
žubtiems arba nublukusiems plau-. 
kams. Sužadina naują augimą—sulai
ko plauku puolimą—prašaliną pleis
kanas. FLORAI. HERB sutaisytas 
maloniu kvapu—nelimpa—nesjtepa— 
nedažo odą ir nesutepa lovos balti
nius. Tik prie vieno paketėlio reikia 
dadėt vandens ir turėsi viena kvortą 
e”’duoli'j. (Nieko daugiau nereikia). 
Vienas didelis paketėlis, speciale kai 
na, $1.00. Gvarantuojam kad paten
kins. arba pinigus sugražinsim. Agen
tu reika'aujam. Kreipkitės dėl plates
ni) informacijų.

FLORAL HERB CO., Dept. A,
D. O, Box 74, Covington, Ind.

nią. Demonstracija sudarė 
puikų reginį: orkestrai, vė
liavos, transparentai su Šu
kiais ir automobiliai su di
džiuliais parašais, reikalau
jančiais Chamberlaino pa
šalinimo, taikos fronto su 
sovietais ir kt.

Trokuose buvo “vaidina
mas” ir pats Chamberlai- 
rias. Vienoj troko platfor
moj jis “stovėjo” šalia su
daužyto lėktuvo, kurio pro
pelerius sudarė keturi skė
čiai, o prie viso to užrašas: 
“Tai buvo Miunchenas.”

Kitoj vietoj Chamberlai- 
nas buvo rodomas bemeške- 
riojąs. 
buvo 
prieš Hitlerį 
populiarią serenadą 
tu gražus...”

Kiekvieno žygiuojančio 
kontingento priešaky ėjo 
parlamento atstovas.

Didžiausias pakilimo mq- 
mentas buvo, kai j Hyde 
Parką atvyko kovojusios Is
panijoje tarptautinės briga
dos anglu batalijonas. Jie 
buvo sutikti griausmingais 
plojimais.

Pati demonstracija pra
ėjo be jokių incidentų, nors 
pakely darbiečių eiseną su
tiko fašistų grupė, kuri kito
je Londono vietoie suniošė 
prieš-demonstraciją. Tačiau 
vos 3,000 žmonių, kas Lon
dono mastu reiškia labai 
“mizerną” skaičių, teatvy
ko pasiklausyti anglų fašis
tų vado, sero Oswaldo Mos- 
ley’o kalbos.

Reikia paminėti keliatą 
darbiečių kalbų ištraukų:

Jakobs, atstovaująs Lon
dono Trades Council (Pro
fesinių sąjungų tarybą), 
prieš Chamberlain^ pasakė 
nepaprastai griežtų žodžių, 
apkaltindamas jį Ispanijos 
žlugimu ir Austrijos bei Če
koslovakijos likvidavimu.

Trečioj vietoje jis 
rodomas beklupąs 

ir dainuojąs 
“Man

kuris yra vienas iš 
dalyvavo j geriausių anglų kalbėtojų, 

ypatingai masėms. Jisai pa
reiškė: “Visa vyriausybės 
užsienių politika, Tautų Ly
gos ir nusiginklavimo kon
ferencijos sabotažas, nuola
tinis vengimas per eilę metų | 
bendradarbiauti 
taikos frontą sudarant,—! 
susilpnino taikos pajėgas ir, 
padrąsino agresijos dvasią, i

“Šiandien premjeras su
daręs sutartis su įvairiomis 
tautomis. Bet mes įsakmiai 
reikalaujame, kad į šių pak
tų ribas butų įtraukta Sovie
tų Sąjunga. Gyvename pa
vojingas dienas, ir todėl rei
kalinga, kad darbiečių par
tija nenustotų savo apdai
rumo ir atkakliai tęstu savo 
politiką. Turime būti pasi- ti. kad butų pa 
rtiošę laimėti : :
čius parlamento rinkimus.”

Visa demonstracija rodė 
aiškų darbiečių norą ir pa
siryžimą sukurti stiprų de
mokratinį frontą.

Paiieškau pusseserių Vincės ir Ju
zės Š1MKIUCIŲ. prieš didįjį karą 
Juzė buvo nuvažiavus į Lietuvą, ar 
ji grižo Amerikon — nežinau. 1912 
melais ii gyveno Wilkes Barre, Pa. 
Taipgi jieškau ir Antano ŠIMKAUS, 
pirm 30 m. jis gyveno Chicagoje. Pa
eina iš Skaudvilės valsčiaus, Kundro- 
čių kaimo. Yra svarbus reikalas,
prašau atsišaukti. Kurie žinote kur 
jie gyvena malonėkite pranešti jų
adresą. Vincentas Šimkus (2) 

102 Ross street, Duųucsne, Pa.

pusbrolio Bernasiaus
- i Benclor (Bendoravičiaus), Nemaniu- 

SLipraUS nų parapijos, Ši ponių kaimo. Iš Gard- 
nerio išvažiavo 1916 m. Nėrėčiau su
žinot kur jis randasi. M. Rūkas
55 Conant st., Gardner, Mass.

APSIVEDIMAI.
l'ajieškau apsivedimui .vaikino ari 

.našlio be šeimiypbs, kad hutų pasitu-į 
trintis, nevattotų' svaiginamų gėri-’ 
rnų, nerūkytų ir nekrimstų tabako, 
nemažo ūgio ir gražios išvaizdos. As 
esu našlė be šeimynos. Prašau atsi
liept laišku ir prisiusi savo paveiks
lą. Reikalaujant paveikslą sugrąžin-! 
siu ir atsakymą duosiu kiekvienam. 
N< rašinėkit bereikalingai. L. L. M.

11403 Enfield Rd.. Cleveland, Ohio.

Pąjieškau vaikino ar r.ašUg tikslu 
i a p." i vedimo, ne jaunesnio kaip 40 me- 

jasiturintis ir galėtų 
per ateinan- gražiai užlaikyti. Aš esu 40
1 - • - -- 'metu, linksmo budo, gražiai atrodau,

švari, gera gaspadinė. Vienai gyven
ti nuobodu. Kurie atsiliepsit, prašau 
ir paveiksią savo prisiųsti. (4) 

Mrs. T. Thompson Room 107. 
6314 Maryland avė., Chicago, Ill.

PADEREWSKIS SUN
KIAI SERGA.

Lenkų pianistas Pade
rewskis, kuriam eina jau 78 
metai amžiaus, pereitą są-, 
vaitę turėjo duoti koncertą Į - 
New Yorke, bet staiga susir
go širdies liga ir koncertas 
ture ji but atšauktas.

Pąjieškau gyvenimui draugės, ne- 
scnesnčs kaip 48 metų, linksmo bu
do. teisinga ir ne per dikta. Aš esu 
apie 50 metą amžiaus našlys, turiu 
gira pastovų darbą, nuosavybę, pasi
turintis, linksmo budo ir mėgstu 
sportą. Kuri norėtų linksnio gyveni
mo, iai atsišaukia ir su pirmu laišku 
prisiunčia paveikslą. (2)

Adresas: J. M. J.,
P. O. Box 410, Millbury, Mass.

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

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

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

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo? 
Prisiųskit vard^ ir adresą, mes 

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTOK, MASS.

pn-

Reikalingas Partneris
ašie moteris pajieško partnerio 
didelės ukes, turi but blaivas, tu- 

jiėt kiek pinigu, nejaunesnis 47 metų 
ir nesenesnis 51 metų. Jeigu susitar- 
tumčm sutikčiau ir apsivesti. Su pir
mu laišku pageidaujama kad prisiųs
tų paveikslą, kurį pareikalavus Su
grąžinsiu. (2)

Mrs. Jlary Bubencik,
R. D. 5, Richfield Spa., N. Y.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
šioje knygoj telpa daugybė naujų, 

labai gražių ir juokingų monoligų ir 
d<l-Imnacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš
kos, bumoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, ....................... 25c.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

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

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



Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22. Gegužės 31 d., 1939 m.Moterims Pasiskaityt
ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHEI^SONIENĖ.

MOTERŲ SEIMO REI
KALU.

Gegužės 14 dieną Con
necticut valstijos moteris 
turėjo VVaterburyje busimo 
moterų . seimo klausimu 
konferenciją. Nors konfe
rencija kolonijomis ir nebu
vo skaitlinga, dalyvavo tik 
atstovės iš Hartfordo ir 
Waterburio, bet susirinku
sios rūpestingai gvildeno 
seimo ir kitus klausimus. 
Dalyvavo gerokas skaitlius 
Waterburio moterų, kurių 
tarpe matėsi ir keturios jau
nuoles, Įdomaujančios mo
terų judėjimu. Be kitų klau
simų, plačiai kalbėta ir apie 
vedamus musų spaudoje 
moterų skyrius. Svarbiau
sias konferencijos tikslas 
buvo prisiruošimas busi
mam moterų seimui. Iš da
lyvių raportų teko patirti, 
kad jau nekurios draugijos 
yra išrinkusios atstoves Į 
seimą. Manoma, kad iš visų 
didesnių kolonijų bus pa
siųsta priderama atstovybė.

Kad kojinės neirtų, yra 
siūlomas šitoks būdas: iš
plauk kojines muilinam 
vandeny, kaip paprastai, ir 
išspausk iš jų vandeni kiek 
tik galima. Tuomet išplauk 
jas alūno skiediny ir išdžio
vink. Alūnas angliškai va
dinasi Alum. Į pusantros 
kvortos vandens dedama 1 
šaukštas alūno druskos. 
(Alūnas panašus į rupią 
druską.)

D-RAS K. GRINIUS APIE LIETU
VIŲ ŠEIMYNĄ.

Apie lietuvių šeimynos 
vystymąsi D-ras Grinius 
“Lietuves Žiniose” paduo
da šitokių duomenų:

Tokia monogaminė arba 
vienpatinė šeima, kokią mes 
dabar dažniausiai turime, 
sudėta iš tėvo, motinos, vai
kų ir kitų artimų giminių, ne 
visados pas mus buvo.

Waterburio ir Hartfordo 
moterys jau turėjo surengu
sios ir pramogų sukelti dau
giau pinigų. Finansinė pa
rama yra labai reikalinga; 
praeitą sąvaitę aukų gauta 
nuo Apšvietos Moterų Kliu- 
bo iš Brooklyno $10, nuo 
ALDLD antro apskričio, per 
F. Kazokienę, $5.

Brooklynietės ruošia di
delę pramogą 4 birželio, ku
rios visą pelną skiria seimo 
reikalams. Komitetas prašo 
visų darbščiųjų moterų kož- 
noje kolonijoje surengti sei
mo reikalams po pramogą. 
Taip pat prašoma parinkti 
aukų kur galima ir papra
šyti draugijų kiek paskirti 
iš iždo. Aukotojų vardai 
bus sužymėti seimo progra
moj ir paskelbti spaudoje.

Komitetas prašo draugi
jų, kurios siųs delegates Į 
seimą, kad parašytų trum
poje formoje draugijos isto
riją: kada draugija susitvė
rė, kokis jos tikslas, svar
besni nuveikti darbai, narių 
skaitlius ir tam panašiai. 
Komitetas mano išleisti bro
šiūros formoje seimo pro
gramą ir kartu joje nušvie
sti moterų draugijų tikslą ir 
jų darbuotės istoriją.

Rankdarbių parodai mu- 
(su - darbščiosios z moterys la
bai rimtai ruošiasi; geras 
skaitlius jau pasiūlė savo 
dirbinius. Kurios norėtų iš-

VAISTAS PLAUKAMS.
Į galioną minkšto van

dens (lietaus) reikia Įdėt 
įvarą paprastos druskos ir 
duot per naktį pastovėt. Iš' 
lyto reikia pavirint 10 mi
nučių ir, kai atauš; perkošti 
1 er flanelinį audeklą. Te- 
! ui vėl pastovi vieną parą. 
' uomet perkošti antrą sykį 
ir supilti i bonkas. Dėl 
i vapsnio patartina Įdėt ke- 
liatą lašų perfumos ar kito
kių kvepalų. Du kartu i pa
rą tas skiedinys trinamas 
pirštų galais Į galvos odą. 
Sakoma, kad tai išnaikina 
pleiskanas ir sustabdo plau
kų slinkimą.

STE1KAS ŠVEDIŠKAI
3 svarai stoiko
% puoduko miltų
V? šaukštuko paprikos
*zi šaukštuko salierų druskos 

puoduko smulkiai supjaustytų * 
galvijo taukų

3 puodukai tomeičių sunkos
2 sukapoti svogūnai
2 šaukštai sukapotų petruškų 
Druskos pagal skonį
Nupirkit steiką dviejų colių 

storio, apibarstykit miltais ir 
padėję ant lentos abu šonu ge
rai išmuškit, kartu jmušant mil
tus. Apibarstykit druska, papri
ka ir salierų druska. Gerai iš- 
spirginę galvijo taukus išimkit 
spirgučius, i karštus taukus 
Įdėkit steiką ir ant karštos ug
nies gerai apkepkit abu šonu. 
Dabar supilkit tomeičių sunką 
sudekit svagunus, uždengkit ir 
ant lėtos ugnelės lėtai pašutin
ki!. Kaip mėsa bus minkšta, 
steikas bus gatavas.

Štai, adv. L. Purėnienės 
knygoje, “Jungtuvės ir Išsi
skyrimai,” randame žymių 
mokslininkų patvirtintų ži
nių, kad senovėje, kai žmo
nių dar maža buvo, kai 
žmonės buvo puslaukiniai 
pastovesnių taisyklių vyro ii 
moters sugyvenimui nebu
vo. Kai kuriose tautelėse* d? 
nesenai kiekvienas vyras 
galėjo gyventi su kiekviena 
savo genties moterim, o mo
teris su kiekvienu vyru, ii 
vaikas savo tėvo nežinojo. 
Tada galėjo gyventi tėvas 
su dukterim, brolis su sese
rim. Štai dainos žodžiai,

pasiryžo tėvą savo nugirdy
ti ir nejučiomis susilaukti 
nuo jo vaikų.

Patsai šeimos sukūrimo 
būdas, t. y. žmonos gavi
mas, buvo įvairus. Nuota
kas vogdavo, grobdavo, 
pirkdavo, už jas tėvams 
(uošviams) tarnaudavo.

Dr. J. Baldauskas savo 
disertacijoj “Pirktinės Ves
tuvės,” pagal lietuvių dai
nas ir kitus dokumentus įro
dinėja, kad senovėj pas lie
tuvius žmonos daugiausiai 
būdavo perkamos. Dar ii 
dabar vedybinės apeigos ro
dyte rodo gilesnėj senovėj
nuotakų pirkimo tikrovę. Ir 
istorijos dokumentai liudi
ja, kad senovėj tėvai dukte
ris pardavinėjo.

VIRTUVĖS SAIKAI.
1 šaukštukas—60 lašų.
3 šauktukai—1 šaukštas.
1 šaukštas—Vį uncijos.
8 šaukštai—•/> puoduko.
16 šaukštų—1 puodukas, 
1 stikliukas—2 uncijos.
1 puodukas—'J paintės.
2 puodukai—1 paintė.
2 paintės—1 kvorta.
4 kvortos—1 galionas.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

kurie lyg rodo, kad taip bū
davo ii- pas lietuvius: 
“Oi tėvai, tėvai negerai darai. 
Jaunesnę dukrą pirma nudavei, 
O jau vyresnę pats sau palikai.”

Mums tai atrodo dabar 
netikėtina ir musų Įstatymai 
tokį sugyvenimą draudžia. 
Kad toksai sugyvenimas ne
doras, blogas, tuomet su
pratimo nebuvo.

Toliau tik, gal dėl pavy
duliavimo ir dėl kitų prie
žasčių, žmonės ėmė gyventi 
lengvai išsiskiriamomis po
romis.

Tokiose nepastovaus ir, 
tur but, neilgo porų sugyve
nimo gadynėj dabartinės 
šeimos negalėjo būti, ir vai
kai buvo prie motinos, o kai 
kur skaitėsi visos genties 
nuosavybe.

Tik dar vėliau, vyrų per
galei Įsiviešpatavus, atsira
do da’ugpatybė, kaip žydų; 
Jokūbo, Dovydo ir Salemo- į 
no metais. Tiesa, tai galėjo 
praktikuotis tik turtuolių ir 
galiūnų tarpe, nes Įstatymas 
negalėjo leisti visiems vy
rams turėti daug žmonų.

Christburgo prūsų su kry
žiuočiais 1249 m. sutarty y- 
la įrašyta: “taip pat (pru
sai) pasižadėjo dviejų ai 
kelių žmonų nevesti, bet pa
sitenkinti viena žmona, su 
kulia prie gerų liudytojų su
situoks. Dar pasižadėjo sa
vo dukters i žmonas nepar
duoti, taip pat nei sau, nei 
savo sunui žmonos nepirkti, 
nes dėl jojo (pirkimo) jųjų 
(prūsų) tarpe, kaip mes tai 
supratome, paplito tokis pa
protys, kokio nėra nei pas 
pagonis, būtent: jų (prūsų) 
kai kuris savo tėvo žmoną 
vesdavo, nes tėvas bendrais 
pinigais pirkdavo sau ir su
nui kokią žmoną, kurią tė
vas sau palikdavo, o po’tėvo 
mirties jo žmoną paveldė
davo sūnūs su kitu paliki
mu, lygu kokį daiktą... Bet 
jeigu jaunikis nuotakos tė
vui ar motinai, arba atvirkš
čiai, duos ar pažadės rubus, 
brangenybes, nieku budu to 
nedraudžiame. Pasižadėjo 
dar minėtieji naujakrikštai 
be popiežiaus leidimo ne
vesti į žmonas, kurių bebūt 
sumetimų dėlei, savo pamo
tės, brolienės, nei kitos ku
rios pirmosios, antrosios, 
trečiosios giminystės kartos 
giminaites.”

Apie tą Christburgo tai-
Žmonėms daugėjant, tas kos kryžiuočių su prūsų su- 

pats gamtos įstatymas galų , tartį kiek plačiau rašo prof, 
gale privedė prie pastovės-ji. Jonynas (Liet. Enciklop. 
nių porinių, o toliau ir vien-■ tomas V, pusi. 459: Chris- 
patinių arba monogaminių burgo taika). Iš ten dar pa- 
šeimų, su vyro viešpatavi- duosiu keliatą žinių: “Nau- 
mu. ' jakrikštai pasižadėjo nei

Bet pati šeima su vaikais patys, nei per kitus asmenis 
rėmėsi žmona ir anos gady- neišmesti nei viešai, nei 
nės nepaprastai dideliu mo- slaptai savo sūnų ir dukterų 
terų noru susilaukti kuo ir jų nežudyti. Visi gimusie- 
daugiausiai vaikų. Nevai- ji kūdikiai turėjo būti pa
singa moteris jautėsi nelai- krikštyti bažnyčiose, vėliau- 
mingiausiu sutvėrimu. Loto šiai aštuonios dienos po gi- 
dukterys, neturėdamos vy- mimo. Naujakrikščiai dar 
ui, būdamos po Homoros pasižadėjo nebedeginti ar- 
supleškėjimo dykumoj, net ba nebelaidoti numirėlių su

'arkliais, žmonėmis, gink
lais, drabužiais ir bet kurio
mis kitomis brangenybėmis 
ir nesilaikyti kitų pagoniškų 
papročių, o laidoti numiru
sius krikščionių kapinėse.”

Taigi prieš 700 metų prū
sų (tur but, ir lietuvių) šei
mos buvo ne tokios, kaip 
dabar pas mus: vyrai turė
davo keliatą žmonų, vaikai 
tėvui mirus vesdavo pamo
tes ir kitas giminaites: sū
nūs ir dukteiit, tur but, ne
turėdami kaip išmaitinti, tė
vai žudydavo, numirusius 
degindavo su arkliais ir net 
su žmonomis.

Senoviška stabmeldiška 
šeima, kaip ir stabmeldiš
kos praktikos pas lietuvius 
laikėsi dar ilgai po krikščio
nybės oficialaus priėmimo 

,(1387—1413) ir monoga
minė šeima, tur but, tvirtai 
įsigyvendino maždaug tik 

'po lefoimaciios pergalėji
mo, t. y. XVII amžiuje, nes 
iki tol pas lietuvius dar 
daug pagonybės pėdsakų 
butą.

Vadinasi, dabartinės šei
mos viešpatavimas tęsiasi 
pas mus tik apie 400—300 
metų.

“ ke~leTvi o”
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 
žemes auginamos gėles, dar
žovės ir kiti augalai.

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

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

NAUJOS KNYGOS.
Atsiųsta paminėti nauji Sa

kalo Bendrovės leidiniai:
Dr. A. Kučinskas, KĘSTU

TIS. Lietuvių tautos gynėjas. 
Didelio formato 228 pusi, mono
grafija. Geram popieriui, su 
dail. T. Kulakausko viršeliu ir 
prieš tekstą Kęstučio .portretu 
iš senų kaltinių. Lt. 6. Rašy
damas šią studiją, autorius tu
rėjo tikslą, peržvelgęs istorinius 
šaltinius, atvaizduoti pilną Kęs
tučio politinio, tautinio ir tau
tos gynėjo veikimo vaizdą. Ko- 

Į va su Lietuvos priešais, vidaus 
konfliktai, jo tragiška mirtis 

| ir tt. Už šį didžiulį ir mokslišką 
Į darbĄ autorius yra gavęs Lietu- 
ivos universiteto daktaro laip- 
| snį.

Kazys Boruta. MEDINIAI 
(STEBUKLAI, arba dievadirbio 
Vinco Dovinės gyvenimas ir 
darbai. Romanas. Iliustruotas 
dail. J. Mikėno. 320 psl. Lt. 4. 
Rašytojas K. Boruta šiame ro
mane sukūręs lietuvio liaudies 
menininko paveikslą, pirmasis 
įvedė musų literaturon dieva
dirbio tipą.

J. V. Narbutas, PAŽADĖTO
JI ŽEMĖ. Vilniaus krašto vaiz
dai. 128 psl. Lt. 2,50. Viršelis 

i V. Macutkevičiaus. Sakalo leidi- 
] nys. Nedidelėse, bet ekspresin- 
i gai parašytose apysakaitėse ir 
; škicuose autorius duoda keliatą 
Vilniaus krašto mokyklinio, so- 

j džiaus ir miesto jaunimo gyve
nimo vaizdų.

Antanas Miškinis, KETURI 
MIESTAI, 6 poemos apie Lietu
vą. 160 pusi. Lt. 4. Sakalo leidi
nys. Išvaržyto savanorio, kaimo 
dukters, patekusios į miestą, 
dalia.

Faustas Kirša. PELENAI. 
Antroji satyrų knyga. 64 pusi. 
Lt. 3. Sakalo leidinys, šioje

PLIENAS. Kariuomenės 20 me- 
' tų sukakčiai skirtas karinių, 
patriotiniu ir šiaip eilėraščių 
rinkinys. 112 pusi. Lt. 2,50.

Kuif kan. K. Prapuolenis, 
LENKŲ APAŠTALAVIMAS 
LIETUVOJE. Su A. Jasiuno žo
džiu apie autorių ir veikalą ir su 
gausiais paaiškinimais. Lt. 3.

Motiejus Lukšys, SAULĖTĄ 
DIENĄ. Apysakos jaunimui. 
Iliustravo dail. V. Z. Stančikai- 
tė. šviet. Minist. kom. pripažin
ta tinkama mokykloms. Lt. 2.

P. Lapelis, KRISTUPAS KO
LUMBAS. Didysis jurų roman
tikas. Labai gausiai iliustruota. 
Didelio formato, 328 pusi. Lt. 4.

Norint šių knygų išsirašyt, 
reikia kreiptis šiuo adresu:

“Sakalo” B-vė,
Kaunas, Lithuania. _____i__________ __________

Lietuviu Kalba.C-

Lietuvių kalba yra viena iš 
seniausių ir gražiausių kalbų. 
Jos pradžios niekas nepamena, 
žodžiai, kaip Nemunėlis, moti
nėle, berniukas, mergytė yra ti
kri perlai, kurie puošia musų 
kalbą. Kitos kalbos tokių puikių 
žodžių neturi.

Lietuvių kalbai mokintis nau
ją ir labai tinkamą vadovėlį su
taisė d-ras D. Pilka, lietuvių 
kalbos mokytojas prie Massa
chusetts švietimo Departamen
to. Vadovėlis su gramatika, pa
aiškinimais angliškai ir žodynė
liu yra lengvai suprantamas ir 
tinka seniems ir jauniems Ame
rikos lietuviams mokytis savo 
kalbą. Kaina, vienas doleris. Ga
lima jį gauti pas Dr. D. Pilką, 
528 Columbus Ave., Boston, 
Mass. Kurie dar neturite patar
tina tuojaus užsisakyti. (Adv.)

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.

■statyt savo dirbinius, bet 
abejoja apie jų vertę, toms 
patartina nusinešti tuos dir
binius į moterų susirinkimą 
ir ten bendrai apsvarstyti 
apie jų tinkamumą. Dova
nos už geriausius dirbinius 
yra skiriamos gana geros, 
todėl verta naudotis proga. 
Moterų seimas bus atspin
džiu Ameiikcs lietuvių mo
terų kultūrinio darbo.

Laiko likosi neperdaug, 
paskubėkime', kad per vasa
rą gerai prisiruoštume tam 
dideliam darbui.

Yra siuntinėjama oficia
lus pakvietimai į seimą. Ko
mitetas prašo veikėjų, kad 
piisiustumėt įvairių moterų 
draugijų antrašus, idant ga
lėtume jom pasiųsti pakvie
timą.

Visokiais seimo reikalais 
kreipkitės pas komiteto sek
retore. K. Petrikienę,
221‘S. 4th st., Brooklyn.

KAD ŠILKINĖS PANIE
KOS NEIRTU.

Moterys paprastai turi 
daug nesmagumo ir nuosto
lių dėl šilkinių kojinių (pan
iekų) irimo. Kartais apsi- 
auni pirmą kartą, ir tuoj iš
sitraukia siūlas, palikdamas 
kojinėj labai įkirų taką.

Naujos Mados Šlebės Birželio Vedyboms

knygoje yra 4 naujos giesmės iš 
musų gyvenimo skaudulių ir 
negerovių, kurios iškeltos stip
riais, ryškiais vaizdais, ypač 
apie1 tautos skausmus, senus 
knygnešius, naujus muitinin
kus. lėbones, karjeristus, litera
tūros kritikus ir kt.

Petras Cvirka, KASDIENĖS 
ISTORIJOS. Novelės. Su J. Mi
kėno iliustracijom. Viršelį pie
šė T. Kulakauskas. 184 pusi. 
Lt. 3. Sakalo leidinys.

Stasys Yla, KRIKŠČIONY
BĖS ĮVEDIMAS LIETUVOJE.

, 160 pusi. La. 2,50. Sakalo leid.
| Knygoje nagrinėjamas krikš
čionybės įvedimo reikšmė ir 

' bažnytinės bei kultūrinės klai
dos ir ar jos buvo išvengiamos.

F. Šaliapinas, MANO GYVE- 
■NIMAS. Autobiografija su dai- 
[ nininko atvaizdu. Įžangą para- 
I šė prof. B. Sruoga, vertė A. 
Braziulis. 232 pusi. Lt. 2,50.

Thea von Harbou, INDŲ KA
PAS. Romanas. Išvertė J. Šim
kus. 212 pusi. Lt. 1,50.

Maurice Dekobra. SUŠAU
DYTAS AUŠTANT. Romanas. 
180 pusi. Lt. 1,50. Sakalo leid. 
Kario pasiaukojimas pareigai.

Vytautas Tamulaitis, NAK
TIS ANT Nemuno. Apysąkos 

! jaunimui. 208 pusi. Lt. 2,50.
Vytė Nemunėlis, VYRAI IR 

PIPIRAI. Eilėraščiai vaikams. 
80 pusi. Lt. 2,50. Sakalo leid.

Ignas šeinius, TĖVIŠKĖS 
j PADANGĖJE. 264 pusi. Lt. 3.

Step. Zobarskas, BROLIŲ 
J1EŠKOTOJA. Stilizuota liau
dies pasaka. 48 pusi. Lt. 4.

Petras Cvirka, KUPRIUKAS 
MUZIKANTAS. Pasakos vai
kams. Lt. 2,50. Sakalo leidinys.

Liudas Šakalinis, ŠIRDIS IR

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1933 METAMS.

Jos Mačiulis pirmininkas, 
906 Prescott St. Waukegan, Ill.

E. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., Waukegan, Ill. 

'Suzana Gabris -nutarimų rast.
730 McAlister ave., Waukegan, III 

Emilija Kernagis- turtų rast.
720 Vine Place, Waukegan, III.

K Vaitukunas — kasierius,
726 — Sth St.. Waukegan, II) 

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas, 

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
dienj kožno menesio, 1 ;00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir

1 Adams Sts.. Waukegan, Ill.

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui Kaina .... 15c.

>OUN0sHeight

FULL

POUNDS

NORINT GERIAUSIO
kokybes ir geriausių 
pasekmių vartoki! gerų 
senų Blue Ribbon Mal
tą. Sudėti pilni 3 svarai 
g e r i a c.s o ii g ėdi ng u mo, 

švaraus ir uesik.-itar,- 
čins aukštas ypatybės. 
Tad visad reikalaukite 
Blue Ribbon Malto.

BLUE RIBBON
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir U Lietuvos Laikra&ių.)

Nukritęs Lėktuvas Uždegė Miestą.

Šunadvokati Nutei
sė Kalėjiman.

UŽ ŽMONOS UŽMUŠIMĄ 
TIK PUSANTRŲ METŲ i 

KALĖJIMO.
Kaip žinoma, per praėju

sių metų Velykas batsiuvys 
Kamantauskas Jurbarke nu-' 
žudė savo žmoną: žmona 
rasta negyva sandėly, bet 
prieš tai jai kažkokiu kietu 
daiktu buvo smogta į galvą. 
Nesusipratimas kilęs dėl to, 
kad vienas Kamantauskų 
svečias gretinęsis prie Ka- 
mantauskienės.

Apygardos teismas Ka
mantauską pripažino kaltu 
ir nubaudė šešeriais metais, 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Nubaustasis padavė ape
liacinį skundą Rūmams.

Rūmai dabar Kamantai!-' 
skui bausmę sumažino ligi 
pusantrų metų sunk, darbų 
kalėjimo.

Balandžio 20 d. Marijam
polės apygardos teisme bu
vo nagrinėjama vieno šun
advokačio Bališausko, kal
tinamo suvedžiojus sasna- 
vietį ūkininką, bylą.

Ūkininkas Banionis, norė
damas bylinėtis, užėjo pas 
adv. Baltrušaitį, gyv. Mari
jampolėje, pasikalbėjo su 
juo .bylos reikalu, palike 
jam bylą liečiančius doku
mentus ir rankpinigius. Pas
kui Banionis mieste susidū
rė su nepažįstamu vyru, ^tu
ris, tik sužinojęs apie Ba- 
nionio bylą, pasakė ją len
gvai laimėtų už mažesnį at
lyginimą. ‘

* Kaime litas šiandien re
tas svečias, todėl ukin. Ba
nionis patikėjo nepažįsta
muoju advokatu. Abu nuėjo 
pas adv. Baltrušaitį, paėmė 
iš jo bylą liečiančius doku-

■ mentus, rankpinigius ir nu
ėjo į alinę rašyti įgaliojimo. 
“Advokatas” ilgai rašė, c 
Banionis žiurėjo, kalbėjo ir 
šaukė alaus. “Advokatas” 
sakė, kad tas jo raštas dar 
tą dieną reikia atiduoti teis
me, bet nesiskubino. Iš ali
nės abu nuėjo į vieną, kitą 
gatvę, “panelių” aplankyti, 
o pagaliau “advokatas” pa
liko Banionį gatvėj, o pats 
užėjo į Marijonų vienuoly
ną. Banionis, ilgai laukęs 
“advokato” ir bijodamas su
vėluoti teisman, nuėjo į kle
boniją jo jieškoti. “Advoka
tas” pajutęs pavojų, spruko 
per kiemus ir dingo. Ukin. 
Banioniui neliko kito, kaip 
vėl grįžti pas adv. Baltrušai
tį, prisipažinti, kad jį nepa- . SUpyk0, pradėjo keršyti, o 
ZĮstainasisapgiivo, ir prašy- ]{aį niekas negelbėjo ir Pe
tį, kad jis imtųsi jo bylos. Įeckis rengėsi vestuvėms su

Ekvadoro respublikoj anądien nukrito Į Quayaquilo mies
tą armijos lėktuvas ir sprogę jo gazolino tankai uždegė 
aplinkinius namus. Katastrofoj žuvo 18 žmonių, šis vaiz
delis parodo degantį miestą.

LIŪDNAI PASIBAIGĘS 
ROMANSAS, 

šaukėniškė gyventoja 
Bartasevičienė keliatą me
tų pagyvenus su savo vyru, 
įsimylėjo kaimyną Peleckj 
ir panoro būti jo žmona.

Iš pradžios Peleckis su ja 
draugavo, kartais pakal
bėdavęs ir apie susituoki
mą, bet nieko rimta iš to ne
galėjo išeiti, nes Bartasevi
čienė netiko Peleckiui į po
rą — daug už jį vyresnė, ir 
prie to da nesutvarkius per-, 
siskyrimo reikalų t_. __
vyru. Esant tiek kliūčių su pasitraukti iš V. ______________ u
Bartaseviciene susituokti ir prašo ligi rudens jam išru-. Francuziją ir Vengriją. Ne- 
nejausdamas didelio prie pinti pensiją. Šį Petrausko į abejotina, kad Lietuva ir šį 
jos patraukimo, Peleckis pareiškimą teatro vadovybė | karta liks Europos meisteris, 
nuo Bartasevičienės ėmė ša- i pasiuntusi Švietimo m-jai. j ' ---- ----
lintis, juo labiau, kad buvo 
susiradęs kitą draugę, su 
kuria ir rengėsi tuoktis. Už
tai Bartasevičienė dideliai

K. PETRAUSKAS NORI 
PASITRAUKTI IŠ TEAT
RO IR GAUTI PENSIJĄ.

Teko patirti, kad Kipras 
Petrauskas Valstybės teatro 
vadovybei yra įteikęs parei-

ti, kad jis imtųsi jo bylos.
Policija išaiškino, 1 

tasai nepažįstamas “advo
katas” yra neseniai iš kalė 
jimo išėjęs Petras L_’.U__
kas, kuris ir atsidūrė kalti
namųjų suole. L_ 1____ 1__
aiškinosi, kad, išėjęs iš kalė
jimo, atsidūrė sunkiose są
lygose ir kaip nors norėjo 
užsidirbti vieną — kitą litą

aukos Klaipėdos pa-Kaip Tarnaitė Pasodino Kaltinamųjų Suo-
BĖGĖLIAMS. 1

Lietuvos Gen. Konsulato New
Yorke pakvitavimas No. 6.

1 So. Boston, Mašs. Sandaros 
Moterų Kliubas surengė vaka
rienę, kuri davė $73.00 pelno, 
Sandaros kuopa paaukavo ŠIO 
ir vakarienės svečiai suaukavo 
$54, viso aukų $137.00, kurie 
atsiųsti per J. N. Perminienę.

So. Boston, Mass. SLA 176 
kuopos iš Neponset, Mass. įvy
kusiame bankiete surinkta: po 
$2 aukavo K. Vileišis ir M. 
Kemzūra, po $1.50 V. Jankus, 
C. Volungevičius, G. Stukas, T. 
Grevis, F. J. Bagočius S. Moc
kus ir toliau daug aukotojų po 
$1 ir po 50c„ kurių pravardžių 

, del vietos stokos negalime pa
minėti. Aukos atsiųstos per 
S. J. Sarafiną. $27.10.’

Toronto, Ont., Canada. SLA. 
236 kuopa paskyrė $10 ir po $1 
aukavo A. Margis, J. ir O. Mar- 
gevičiai, A. ir B. Kavoliunai ir 
J. ir M. Jokubynai, viso $14.00.

Boston, Mass. SLA. 43 kuopa 
per iždininką K. Vilaitį ir sek- 
totorių Stasį Mockų $25.00.

Waterbury, Conn. SLA. 11 
kuopa per B. Petrauską $10.00.

J. Kničiunas iš E. 
cket, Me. $1. '

Paterson, N. J: SLA. 
per Juozą Treinį $5.

Scrantono Lietuvių
zacijų Sąryšis per pirmininką 
Petrą Pėstininką ii- iždininką J. 
Steponauską $25.00.

APSIGYNIMO FONDUI.
So. Boston, Mass. “Lietuvos 

Jaunimo Ratelis” per K. Mereš- 
kevičių $10.00.

Išviso $254.10.
Aukotojams ir aukas renkant 

pasidarbavusiems Generalinis 
Konsulatas nuoširdžiai dėkoja.

Zecerio pastaba: Kopija bu
vo vargingai išskaitoma, todėl 
statant galėjo įvykt klaidų.

’Lietuvos Gen. Konsulato aukų 
pakvitavimas No. 7.

Klaipėdos pabėgėliams.
Nutley. N. J. lietuviai per Jo

ną Paukštaitį $7.00.
Lowell, Mass. SLA. 173 kuo

pa per L. Petkevičių $10.00.
Wilkes Barre, Pa. Progresy

viųjų Lietuvių Kliubas per J. 
Andriušj $25.00.

Hartford, Conn. VVS skyrius 
per Antaną Mažotą $25.00.

Rochester, N. Y. draugijos: 
,DLK. Gedimino D-ja $25.00, 
L. D. ir Polit. Kliubas $10.00, 
L. S. ir Dukterų Draugija 
$10.00. Viso $45.00.

Wilkes Barre, Pa. SLA 115 
kuopa $5.00.

J. Dvareckas iš Worcester, 
Mass. $4.00.

Apsigynimo Fondui.
Hartford, Conn. VVS skyrius 

per Antaną Mažotą $25.00.
J. Dvareckas iš Worcester, 

Mass, vienam šautuvui pirkti 
$21.00. Viso $167.00,

lan Pavydulingą Savo Ponią.
Kaune prie teismo stalo rais vėlai sugrįždavęs namo, 

anądien atsistojo dvi mote-' piktas, susiraukęs... 
rys. Vieną jų jau senyvo1 
amžiaus, brangiu paltu, su tamsta atleidai, ar vyras pa- 
lape, iš visko panaši į namų sikeitė? 
savininkę, antroji — kukli, i 
bet skoningai 
nuraudo prie teismo stalo pataisyti, — liūdnai atsako 
atsistojusi.

— Gal susitaikinsite? — 
pasiūlo teisėjas moterims, hia perdeda, * jos įtarimai

— Jeigu ponia X atšauks ;ipie tarnaitės romansą su 
visas savo paskalas apie ma- vyru yra tik pavaizduoti — 
ne paleistas, tai aš sutinku pavydo vaisius.
taikintis, — atsako kaltinto
ja.

— O po to, kai tarnaitę

Ponas teisėjau, lengva 
apsirengusi, žmogų sugadinti, bet sunku

kaltinamoji.
Susidarė Įspūdis, kad po-

Millino-

101 kp.

Organ i-

sėjas 
JQ-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
KONSULATO.

Lietuvos krepšininkai vėl 
laimes Europos meisterio 

vardą.
Kaunas. —Lietuvos krep-OUo ------DlvlUVUd 1X1 CjJ“

su savo skimą, kuriame sakosi norįs šininkai laimėjo prieš Lat- 
iučių su pasitraukti iš V. teatro ir viją, Estoniją, Lenkiją,

prie pinti pensiją. Šį Petrausko, abejotina, kad Lietuva ir šį 
Peleckis pareiškimą teatro vadovybė | kartą liks Europos meisteris.

------------— ' New York. — Lietuvos 
TYRINĖJA EŽERUS. jPavilijonas Pasaulinėje Pa- 
Mišku departamentas jau '1O(,OJCL tur’ dide1/ Paįseki- 

kuris laikas tyrinėja ežerus. .arodo? vadovybe ga- 
Suskaičiuota, kad Lietuvos vo K* IJ’taes^ls 1S }vaV'lų 
ežerų plotas užima beveik :n}°kyk Ų atsiųsti musų sky- 

, + + ... . . 70,000 ha. Visoje Lietuvoje aaaus eksponatų nuotratdtas.
kad kita, tai Bartaseviciene api-j ’ 944 valdini< ežerai, o Geny Konsulatas gavo toki 
—. pyle jį sieros rūgštimi. | jįiti ivatiniai< D.tas jail iš. prašymą net is Quebec, Ca- 

Apygardos teismas. Bar- tv).- anifi n,lst.rpčio šimto nada is oficialios įstaigos, 
' prašant muralų ir kai kurių 
kitų eksponatų nuotraukų. 
Tą laišką rašęs žemės ūkio 
ministerijos valdininkas nu
rodo, kad jį nustebino Lie- 

i žemės ūkio 
srityje ir kad iš Lietuvos 
daugel senų valstybių galė
tų imtis pavyzdį. Gegužės 
26 d. Nevv Yorko miesto 
public school’ių mokytojų 
suvažiavime konferencijos 
pirmininkas rekomendavo 
mokytojams būtinai aplan
kyti Lietuvos Pavilijoną, 
kur jie ras sau daug naudin
gos medžiagos. Pavilijonas 
gausiai lankomas.

Vs,-- le; ♦ .Lelb.md\n^- .tyrė apie pustrečioBahšausf tasevicienę pripažino kalta A 1 1
- - , UZjUI ų._________  ir nubaudė pusantrų metų 

Bališauskas sunkiųjų darbų kalėjimo.

MOTINA TVIRKINO SA
VO DUKTERIS.

Alytaus miestelio gyven-

PERKŪNAS SUDAUŽĖ
TELEFONO STULPUS. 1UUV, aau jį i>
Šiomis dienomis tarp Bir- tuvos pažanga 

žų ir Vabalninko siautęs
duonai.. Savo kaltės neneigė toja 'Marė Beliauskienė, gy-1 perkūnas sudaužė 8 telefo- 
ir prašė teismo pasigailėti, vendama su dviem duktė- no stulpus.
nes daugiau nenusikalsiąs, rim> priimdinėjo vyrus ir 
kadangi dabai; turįs darbą kėlė orgijas. Vyrų žmonos 
ir sąžiningai dirbąs. (išdaužydavo langus ir tt.

Apyg. teismas P. Bališau- Vyresnioji duktė,apie 18 
ską pripažino kaltu ir nu
baudė 1% metų sunk, dar
bų kalėjimo. Petras Bališau
skas buvo areštuotas teismo 
salėje.

BALANDŽIO MĖNESY 
PASĖJO VASAROJŲ.
Kauno apskrities ūkinin

kai tarp 13 ir 15 balandžio 
jau pasodino bulves ir pa
sėjo vasarojų.

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone- 
i.orvu icmnu 11 amu vilta. d

. , ... - i, , , - • - padidinta ir pagerinta laida. Sutaisėir buvo įskelta byla. Apy- st. Micheisonns. Pusi. 95................. 35c.
gardos teismas Beliauskie- ---------------- it---- -r———
nę pripažino kalta ir nu-i ^žangus sĄvaitra^is ’ 
baudė pusantrų metų kalėti. ARGENTINOS LIETUVIŲ

metų amžiaus, susilaukė po- 
vaininio. Be to, motina suti
ko vienam vyriokui leisti 
sanguliauti su nepilnamete, 
apie 13 metų amžiaus, duk
terimi. Šis pranešė policijai Į ,^a”mu >r. gramatika. Antra ___x . . . nadidinta ir Da^printa laida. Sutaisė

Tada klausiama tarnaite, 
Girdi tamsta? — tei- Įkeista, kuo jau pa

kreipiąs į kaltinama- ken^ta •
Ji aiškina: — Susirandu 

neblogą vietą, sutariu 40 lt. 
algos. Ponia klausia, kur 
anksčiau tarnavau. Pasisa
kau. Ponia tuojau už telefo
no triubelės. Pakalbėjus sa
ko — nereik man tokių... 
Aš aiškinuos, sakau, ne tei- 
rybė, anoji ponia serga pa
vydo liga. Vis tiek manęs 
nesamdo.

— Nueinu 
klausia, pas 
Vėl telefono 
nesutinka manęs į namus į- 
sileisti. Taip perėjau kelias 
vietas, susitardavau, bet be 
rekomendacijos niekas ne
nori priimti, o kai tik sužino, 
del ko iš paskutinės vietos 
išėjau, tai ir sudie. Tai vie
na; o antra, ponia mane ap
kėlė kalbomis, kad aš esanti 
tokia ištvirkėlė, kad manęs 
nė į namus negalima įsileis
ti, nes dar ir kokių baisių li
gų galinti užnešti.. .

Po to buvo nuklaustos 
trys liudytojos, kurioms šita 
pavydulinga ponia iš tikrų
jų kalbėjus, kad tarnaitė 
pasileidusi mergina, kad ji 
naktimis uždarbiaujanti ir 
t.t.

Ponia nei nesigynė, kad 
tail) kalbėjus, ir dar viešai; 
bet ii, mušdamos i krutinę, 
tvirtino, jog esanti “gryna 
teisybė.”

Tačiau kaltinamosios įsi
tikinimas per menkas įro
dymas ir teismas juo nesi
rėmė; ponia pripažinta kal
ta ir nubausta trimis paro
mis arešto.
ŽODYNĖLIS

L1ETUVIŠKAI-ANGL1ŠKAS IR 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine' 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy.”

Aš nieko neprasima- 
pasakiau gryną teisy-

UTENOS APSKRITY 
MALĖ VAIKĄ.

Utenos apskrity, 11

SU

KAS JI NUŽUDĖ?
ba-! 

landžio Rašės malūne įvy
ko skaudi nelaimė: per ne
atsargumą pateko į ratą ma
lūnininko Kaušilo 8 metų 

| sūnūs. Berniukas buvo su
daužytas j gabalėlius.

Tenka pažymėti, kad šioj 
apylinkėj jau ne pirma to
kia nelaimė.

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

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

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

Buenos Aires, Al gentimi.

TIKĖJIMU ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantopic de la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
‘lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 108C puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
ėių ir tt. Gražiais, tvirtais apdarais. 
Chicago. 1014. Kaina .............. $7.00

PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS.
Vieno veiksnio Komedija. Paraše 

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

niaų, 
bę, bet ji mano, kad už tai
ką pasiūlysiu kelis šimtus 
litų! Palauk, nėr durnių...— 
atrėžė ponia.

Ir ji pradeda pasakoti nuo 
Adomo ir Ievos, kaip ji tą 
merginą nusisamdžius per 
tarnaitę, kaip toji ne buto 
ruoša rūpinusis, o pradėjus 
kurti “romanus” ir t.'t.

Kaltinamoji taip energin
gai pradėjo bylos aplinky
bes aiškinti, kad sunkiai da
vėsi ir nutildoma.

Ponia nesutiko taikintis 
ir byla buvo sprendžiama iš 
esmės.

— Tai kuo ją kaltini? — 
klausiama mergina.

— Už tai, ponas teisėjau, 
kad šita ponia paskelbė apie 
mane šmeižtus, esą, aš jos 
vyrą viliojanti, su juo slapta 
susitinkanti gatvėj ir einan
ti į kino teatrą, kad ponas 
mane šokoladais šeriąs, nu
pirkęs suknelę ir kvepian
čiojo muilo...

— Ar teisybė? — klau
siama ponia ir kartu priki
šama merginai, kad ji gal ir 
be reikalo bylą iškėlus.

Mergina ir ponia pradėjo 
kartu aiškinti. Duodamas 
trumpas žodis kaltinamajai 
poniai.

—Ponas teisėjau, ji ma
no vyrą visai išvedė iš kelio, 
jam galvą apsuko, jis ir da
bar vaikšto kaip be galvos. 
O kol ji nebuvo įžengus į 
musų namus, musų šeimoj 
buvo meilė ir laimė.

— O iš ko tamsta spren
di, kad ši mergina tamstos 
vyrą iš kelio vede?

Ponia vėl suminėjo ištisą 
eilę faktų, neva įrodančių, 
kad tarnaitė griovus jos šei
mą, bet veik visi jos suminė
ti faktai buvo tariamo pobū
džio : tarnaitė kas antrą die
ną vyrui prosinusi kelnes, 
pamačius vyrą nusišypsoda
vus, labai paklusni jam bū
davus, o su ja, su ponia, kar
tais ir ginčydavusis. Ir nuo 
to vyras pasidaręs nebe tas: 
nešnekus su žmona, vaka-

kitur. Vėlei 
ką tarnavau, 
triubelė, vėl

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

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

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

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilpti) 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Slunčiant per paS-

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!
GRAŽIOS EILES, DAINOS IR BALADOS

PAMETĖ 650 LITŲ.
Zapyškis. Balandžio 13 

Kulautuvos gyventojas R. 
Martynaitis, važiuodamas 
pas Kačerginės girininką iš
pirkti miško, pametė visus 

Į turimus pinigus viso 650 li- 
; tų. K. Martynaitis buvo iš
gėręs.

APIE BIRŽUS PRITRU
KO PAŠARO.

Daugeliui ūkininkų apie

d.

Norint. kad 
GREIT, reikia 
admln istraci Jon 
LlO VAKARO,
tą. reikia pasiųst Ifi anksto, kad pa
siekti) mus ne vėliau kaip panedč. 
ly. Vėliau gauti garsinimai j tos 
sąvaltės numerį nespėjama p.i tal
pini.

Norint, kad garsiniu’ 
trukdyti), sykiu su 
reikia siųsti Ir mokestį.

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

Už p.ijlefikojlmus darbininkų, par- 
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
filmus, kaina 2c. už žod|. Stambrs- 
nčm raidėm antgalvis—15c. extra.

usl -

Chicagoje nesenai buvo nu- Daugeliui ūkininkų apie 
žudytas Charles Hayden, 52 Biržus trūksta pašarų. Tur- 
metų amžiaus biznierius, bet'gUje blogos rūšies dobilų 
policija negali išaiškinti nei ryšulys (8 kilogramai) kai- 
žmogžudžių, ne> kokiais moty- nuoja iki vieno lito. Vasa- 
vais jis buvo nužudytas. rinių šiaudų 40—60 centų, j

pajlefikojirnus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajlcško- 
jlmo kaina 50c.

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

EIVIS,” 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

LIETI’VOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES- 
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštu, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

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

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

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

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠE1MINIŠKOS 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 I:i 
siųst "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- |5 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad- H 
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę. Įk

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |
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Vietines Žinios

LAIKAS 2:15

LIEPOS 22
DOUBLE

INITIAL
Handsome initial 
yellovr 
cold....

PARSIDUODA SOUTH BOSTONE 
8 kambarių stuba, 1 šeimynos, visi 

Įtaisymai, skersgatvėje nuo L street 
maudynės. Kreipkitės:

71 Marine Rd., South Boston. Kampinis Namas
5 kambariai ir saulės porčiai. visi i 

įrengimai. Turi but parduotas šį mė
nesį. $.3,950, puikiausioj apielinkčj.

48 Blake street, MATTAPAN.

A. L NAMAKSY
Real Estate & Insurance

111 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SGUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

Telefonu 11124
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
V ^landos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo ? iki 8 vakari.
1S7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

BIRTHSTONE RING 
Choice of Birfhiton.l >.t in 
•iquiiita solid C/4 CA 
gold mountings 4* • Cl O

APOLLO . . Handsome and dependable new Gruen. 
\ ellow gold filled, Guildite back, 17 jewels.. -$42.50

RING 
ring in solid 

$8.95

SUFFOLK 
DOWNS

DABAR IKI 
DAILY 

1-mos ir 2-ros 
Lenktynės.

įžanga (su taksais) Grandstand 99c.
Clubhouse $1.50.

8 LENKTYNĖS KASDIEN

J ŠUNŲ LENKTYNES 
J REVERE 

Važiuokit

Elevaitoriu
Fėras 10c. 

per Maverick Stotj

i

Dr. Leo J. Podder 
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakari 
180 HUNTINGTON AVE., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4470.

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

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

! SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

GRUEN VERI-THIN SHADOW
el-GRUEN VERI-THIN PHANTOM

Bėgdamas nuo policijos 
lenkutis nušoko nuo sto

go ir užsimušė.
Pereito nedėldienio nak

tį Bostono policija pradėjo 
gaudyt du nužiūrėtu vagi
liu, kurie išbėgo vieno bil- 
dingo laiptais ant stogo ir, 
šokinėdami nuo vi^no namo 
stogo ant kito, norėjo pa
sprukti. Bet vienam jų pasi
rodė nesamas stogas, ir kaip 
jis tenai šoko, tai nukrito 
tiesiai į gatvę. Jis taip sun
kiai susižeidė, kad rytojaus 
dieną ir mirė. Paaiškėjo, 
kad jis vadinosi Teodoras 
Radzik, 21 metų amžiaus 
lenkutis iš South Bostono. 
Jo sėbrą policija sugavo 
sveiką.

Gaudant šituos vagilius 
per plauką tik neužsimušė 
ir vienas policmanas. Jisai 
užsistojo ant stiklinio lango 
plokščiame stoge ir įlūžo 
per jį, tačiau spėjo ranko
mis nusitverti už kraštų ir 
kiti policmanai jį ištraukė.

Didele kaitra ir perkūnija.
Pereitą nedėldienį apie 

Ėostoną buvo labai didelė 
kaitra. Per vidudienį termo
metras pakilo iki 90 laips
nių. Didelė kaitra ir tyla. 
Buvo aišku, kad tai prieš 
audrą. Ir tikrai į pavakarį 
kilo baisi perkūnija su ne
apsakomai smarkiu lietumi. 
Bostone ir jo apylinkėj per
kūnas uždegė apie 20 namų. 
Bet liūtis ėjo labai siauru 
ruožtu, kuomet vienas mies
to šonas skendo vandeny, 
tai kitas buvo visai sausas. 

; šį panedėlį oras iš ryto ir 
Vėl buvo karštas. Bet neil
gam. Popiet per pusvalandį 
temperatūra nukrito apie 20 
laipsnių.

TEATRAS IR ŠOKIAI.' '
Birželio-June 3, subatoy3, 

Lietuvių Žinyčios svetainėj, 
kaip 7:30 vai. vakare, įvyks 
smagus pasilinksminimas. 
Bus suloštas linksmas ir juo
kingas perstatymas “Lietu
vos Kaimiečiai; taipgi bus 
deklamacijų ir dainų. Po 
programos grieš gera orkes
trą, ir publika galės šokti iki 
vėlumos. Prašome ateiti. 
Įžanga 25 centai ypatai.

Reigia Moterų Ratelis.

Radio programa.
Šeštadieny, June 3-čią 

per stotį WORL, programa 
prasidės nuo 8:00 ryto: (1) 
Ona Balti us, dainininkė ir 
smuikininkė iš So. Bostono; 
(2) Radio kontestas.

Birželio 4 programa pra
sidės nuo 9:30 ryto taipgi 
per stotį WORL. (1) Jono 
Tamulionio orkestrą iš Na
shua, N. H. (2) Lietuvių 
Vyrų Choras iš Nashua, va
dovaujant Jonui Tamulio- 
hiui. Step. Minkus.

Legislatures politikieriai 
nutarė pasiimti iš valstijos 
iždo po $1,500 algų ateinan
tiems metams, kuomet ne
bus posėdžių. Tai tiesiog 
plėšimas valstijos iždo.

Kubiliuno radio programa.
Nedėlioję, birželio 4. iš 

stoties WMEX 1500 k. Pra
sidės kaip 10:45 ryto. Pro
gramą pildys d-kė Ona Bal
trus; Ignas Kubiliūnas; Al 
Stevens orkestrą; Elena Žu
kauskaitė ir Olga Šukiutė.

Automobilių registracijos 
Quincy skyriuje pereitą 
penktadienį buvo pavogtas 
konventas su $200, kurie tą 
dieną buvo surinkti už au
tomobilių registracijas. Sa
koma, kad tai “saviškių” 
darbas. Žinoma, kad ne pa
šaliniu.

I Svečiai iš New Yorko. , Eastern Steamship laivu Reikalingas Barberis 
I Šį panedėlį “Keleivio” re-Ispaniją buvo priversta 
Idakcija aplankė visa eilė sustabdyti savo laivus tarp Wo. silkinis 
j svečių/. Tarp jų buvo p-lė Bostono ir New Yorko, nes 797 Main st., Cambridge. 

[Agota Starolis iš New Yor- 
I ko, kuri nesenai važinėjosi 
' i tarptautinę deimantų bir
žą Antverpe deimantų pirk
ti savo firmai. Ji buvo nuvy
kus į Paryžių ir papasakojo 
savo įspūdžius. Kita viešnė 
iš New Yorko buvo p-lė Ma
tilda Griškiutė, seno musų 
draugo ir buvusio South 
Bostono socialistų veikėjo 
duktė. Nors Amerikoj gi
musi ir augusi, ji stebėtinai 
puikiai kalba lietuviškai ir, 
nors jauna mergaitė, labai 
gerai pažįsta tarptautinę po
litiką. Ji yra buvusi vienus 
metus Lietuvoje ir papasa
kojo daug įdomių dalykų, 
kuriuos ji patyrė Kaune.

Bostono ir New Yorko, nes 
sustreikavo - jos tarnautojai.

Išplėšė baksų dirbtuvę.
Endicott gatvėj, Bostone, j 

vagys įsilaužė per užpakali
nes duris j popierinių bak
sų dirbtuvę, išardė seifą ir 
pavogė $600.DORCHESTERY

Geras kampinis lotas, 11,500 ketur
kampių pėdų prie Adams ir King st. 
Bušai sustoja. Stuba 15 ruimų, gali
ma pertaisyt į 2 ar 3 šeimynas. Par- I 
siduoda pigiau už apiprekiuotą mo
kestį. Kreipkitės: MR. OLIVER,

38 Arlington st., Cambridge.
Tel. TRO 3581

Tel. SOU 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.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tel. TRO bridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2 4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadienieii 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central įkv. 

CAMBRIDGE, MASS.

INVERTINKITE SAVO VAIKUS

LAUREL ... A Gruen designed for modern tastes. 
Yellow gold filled, Guildite back, 15-jewels.. $34.75

ERNA . . . Trim, daintily styled new Gruen. Yellow 
gold filled, Guildite back, 15 jewels..............$19.75

VENUS . . . Dainty, new Gruen creation. Yellow or 
white gold filled case. Dependable, accurate 17-jewel 
Precision movement.. $33.75

ROSELLA .. .Petite, new Gruen with dependable 
17-jewel Precision movement in yellow gold filled 
case.......................................................................$59.75

VENUS SUPREME . . . Dainty, new Gruen creation. 
6 fine diamonds set in yellow gold filled case. 17-jewel 
Precision movement ....................................... $49.75

KENT... Gruen dependable timekeeping at a very 
moderate price. Smartly styled yellow gold filled case. 
Guildite back, 15 jewels.................................... $24.75

Tel. University 9464

Dr. Susan
GI od ienes-Curry 

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

gruen curvex duke 
rull-suc 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 kt. yel
low gold filled .550

*•••• w.a.k C..,..,

»OlO

Pay for your gift selections in small 
easy payments with absolutely no 
extra charge foe this convenient credit.

new. streamlined Gruen. Yel- 
w gold filled case. Guildite 
ick 15 jewels $29.75

Nėra geresnės ir ilgiau tarnaujančios dovanos jū
sų pasirinkimui DĖL ŠIŲ PAMINĖJIMŲ, už gra
žų naują GRUEN laikrodėlį... todėl kad GRUEN 
yra tikrai geras VIDUJ ir lygiai gražus iš LAUKO. 
Peržiūrėkite naujausias Gruen madas pas mus— 
duodam ir ant lengvų

PEN and PENCIL

$®f perfectly matched

$2.50

A new, streamlined Gruen. i1 
low gold filled case,. Guildite 
back, Dependable 17-jewel Pre
cision movement $37.50

ROLAND KETVIRTIS & CO

8 . DIAMOND 
PAIR

Beautifully matched 
meni end wedding 
■olid yell©' 
gold .....

SILVER

BRIDAL

engage* 
ringt in

$ 35.00

322 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS

| Tel. 28624 " Gyv. 31132

I Dr.Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9. 

Seredom 9 iki 12 
ir su s i tanu.

1
AK1Ų DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
/.aminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

•LIETUVYS •
OPTOMETRIST AS

Išegzatninuoju akla, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieiina 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARN1S, O. D.

417 Broadway. So. Bo.ton. Mana.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Straet

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TRŪKUS VISOKIŲ 

1ŠD1RBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St


