
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams;
Amerikoje ................................... $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ................... $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................................... $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................... $1.50
Apskelbimų kainų kluaskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithunninns tn 
New England, and about 1,000,000 

in the United States.

TIIE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

•4'

■ f 

t

NO. 25 Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071

THE TRAVELERS LBTHUANBAN WEEKLY

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mas*.
I,

■>

SO. BOSTON, JUNE-BIRŽELIO 21 D., 1939 M.
‘'Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071 META I XXXIV

Japonai Apsupo Anglus 
Elektrizuotomis Vielomis

TAI KITAS SMŪGIS 
CHAMBERLAINO 

VALDŽIAI.

Del japonų akiplėšiškumo 
susirūpino ir Washingtonas.

Japonai kas sykis prade
da vis drąsiau ir griežčiau 1 
spausti anglus Kinijoj. Šią 1 
sąvaitę jie apsupo elektri
zuotomis vielomis visą ang
lų koncesiją Tientsino uos
te. Japonų blokoda neįlei
džia tenai anglams nei mai
sto, nei kitokių gyvenimo 
reikmenų.

Japonai griebėsi šitokių ■ 
priemonių prieš anglus dėl 
to, kad keturi kiniečiai, ku
rie užmušė japonų valdinin
ką Tientsino mieste, pasislė- ■ 
pė anglų koncesijoj ir ang- ; 
lai atsisakė juos japonams 
išduoti.

Anglai pasiūlė japonams 
sudalyti mišrią komisiją, i 
kad ištirtų, ar ištiesų tie ke- i 
turi kiniečiai kalti. Bet ja
ponai sako, kad dabar jau i 
šito neužteksią. Dabar ang
lai turėsią pripažinti, kad 
Kinijos viešpačiais yra ja- 
ponija ir kad tik su jais An
glija privalo skaitytis.

Tai yra. labai skaui’is 
smūgis Chamberlaino val
džiai, kuri pasirinko dikta
torių raminimo politiką. Y- 
pač Chamberlainui riesta, 
kad japonai užklupo jį to
kiu momentu, kuomet jis y- 
ra iki ausų įsivėlęs Europos 
painiavoj. Japonai žino, 
kad jis negali nusiųsti savo 
laivyno į Tolimus Rytus, 
kuomet Anglijai gręsia Vo
kietijos ir Italijos pavojus 
Vakaruose. Tiesa, Anglija 
galėtų padalyti Japonijai 
daug nuostolių ekonominė
mis priemonėmis; bet tokios 
priemonės visuomet veikia 
prieš abidvi puses, todėl 
Anglija nenorės jų vartoti. 
Chamberlainas jau taip ir 
pasakė, kad ekonominių 
sankcijų prieš Japoniją jo 
valdžia nevartosianti. Taigi 
jai niekas daugiau nelieka, 
kaip tik išpildyti japonų rei
kalavimą. Bet kur tuomet 
bus Anglijos prestyžas, jei
gu ji nusileis japonams? Ir 
to da neužtektų. Padrąsinti 
laimėjimu Tientsine, japo
nai tuojaus pradėtų spausti 
anglus ir kitose koncesijose. 
O tos koncesijos turi labai 
didelės svarbos Anglijos 
prekybai Kinijoj. Jos nėra 
teritorijos nuosavybė, bet 
atdaros duiys Anglijos pre
kėms į Kinijos rinkas. Ang
lijos kapitalistai turi tokių 
koncesijų visuose Kinijos 
uostuose. Turi jų Francuzi
ja, Amerika ir kitos kapita
listinės šalys. Japonai da
bar nori tas koncesijas iš
naikinti ir visas Kinijos rin
kas pasiglemžti savo pre
kėms.

Kad japonai Kinijoj ne
įsigalėtų, anglai palaiko ki
niečius. Užtai jie atsisakė 
išduoti ir tuos keturius tero
ristus, kurie nudėjo japonų 
valdininką.

Japonų akyplėšiškumu 
susirūpino ir Washingto
nas. Amerikiečiai jau pasi
siūlė patarpininkauti tarp 
japonų ir anglų sprendžiant 
Tientsino ginčą, bet japonai

atšovė, kad čia ne amerikie
čių dalykas.

Žinios iš Berlyno sako, 
kad Vokietijos naciai pas
kutiniais įvykiais Tolimuose 
Rytuose labai džiaugiasi. 
Tegul, esą, ir japonai pašo
kina demokratines valsty
bes.

Suomija ir Vėl Su
mokėjo Savo Dalį.

Lietuva teisinasi negalinti 
nieko mokėti.

Iš visų Europos šalių tik 
viena Suomija moka Ameri
kai savo skolą. Washingto- 
no valdžia kasmet prieš 15 
liepos išsiuntinėja skolingo
sioms valstybėms paragini
mus, kad užsimokėtų pri
klausomą dalį. Išsiuntinėjo 
ir šįmet. Bet iš visų valsty
bių tik viena Suomija įtei
kė čekį $160,000 sumai. Lie
tuva, Latvija, Estija, Lenki
ja, Italija, Jugoslavija, Bel
gija ir Anglija pasiteisino 
apgailėstaudamos, kad ne
galinčios nieko įmokėti. 
Francuzija nei atsakymo 
nedavė. Iš viso yra 13 Ame
rikai skolingų valstybių nuo 
karo laikų.

Vokiečiai Stovyklose
Kankina 50,000 Čekų

Apie “Stebuklą” 
Nieko Negirdėt.

Chicagoje buvo suparaly
žiuotas Snite’ų vaikas, Fred 
B. Snite. Daktarai palaikė 
jo gyvybę tiktai dirbtiniu 
alsavimu, laikydami jį taip 
vadinamuose “geležiniuose 
plaučiuose.” Fanatikai tė
vai patikėjo kunigams, kad 
vaiką galinti išgydyt Liurdo 
“stebuklingoji panelė šven
čiausia.” Ir gegužės pra
džioje vaikas buvo išvežtas 
“geležiniuose plaučičuose” 

į Francuziją, kur randasi ta 
“stebuklinga” vieta — Liur- 
das (franeuziškai rašoma: 
Lourdes). Kartu su vaiku 
išvažiavo ir kun. McArdie.

Gegužės 27 dieną Ameri
kos laikraščiai jau paskel
bė iš Liurdo šitokią žinią: 
“Šiandien vaikas Fred B. 
Snite buvo išimtas iš ‘gele- nticinid. kj Diduiiiiiu vctioui“ . °

jų atstovai būtinai reikalau- Z1J?.W hUH,u??e
. .... nrllLr^RllIlII rnirhn l/n 11 o ija algų suvienodinimo, nes 

kai pietuose algos buna že
mesnės, tai šiaurės fabrikai 
negali išlaikyti konkurenci- 

sąvaitės atgal Havro prie- jos ir turi arba užsidaryti, 
plaukoj sudegė didelis fran
euzų laivas “Paris.” Todėl 
franeuzų spaudoj kilo įtari
mas, kad demokratinių ša
lių laivus sabotažuoja faši- Siūlo Paleisti 1,000,-

000 Valdžios Tar
nautojų.

Teisingumo departamen
to galva Murphy sako, kad

Kas Skandina Demo- ReikaĮauja Pakelti 
kratinių Saliu Lai- , J 

vus? ‘ Audėjams Algas.
Šią sąvaitę Washingtone 

susirinko medvilnės audimo 
pramonės darbdavių ir dar
bininkų atstovų konferenci
ja pasitarti algų klausimu. 
Naujosios Anglijos audėjai 
reikalauja, kad algų-valan- 
dų administratorius And
rews nustatytų 32 V, cento 
per valandą kaip žemiausį 
atlyginimą 
Tam pritaria 
iš Naujosios Anglijos.
tam priešinasi pietinių vals
tijų audinyčių savininkai. 
Jie argumentuoja, kad pra
gyvenimas tenai daug pi
gesnis, darbininkai, kurių 
daugumas yra juodveidžiai, 
mažiau išsilavinę ir jiems 
tokio “aukšto” atlyginimo 
nereikia. O šiaurinių valsti-

Pereitą sąvaitę Indo-Kini- 
jos vandenyse, nuskendo 
franeuzų nardomas laivas 
“Phoenix.” Nuskendo su 71 
žmogumi ir nusėdo 400 pė
dų gilumoj. Išgelbėti juos 
neliko jokios vilties, nes iš
ėjo ilgesnis laikas negu jie 
galėjo išbūt gyvi turimu oru. 
Be to, šitokioj gilumoj van
dens slėgimas nuskendusį 
laivą veikiausia bus jau su
triuškinęs. Jis buvo pasta
tytas išlaikyt slėgimą tik 
100 metrų (328 pėdų) gilu
moj, o dabar jį slegia 120 
metrų vandens masė.

Vos tik kelios dienos at
gal nuskendo Amerikos 
submarina. Paskui tokiu 
pat budu žuvo Anglijos po
vandeninis laivas, o dabar 
Francuzijos. į kelias dienas 
šitokia katastrofa ištiko tri
jų demokratinių valstybių 
laivynus. Be to da reikia at
siminti, kad vos tik kelios

(minimum).
ir darbdaviai

Bet

arba keltis į pietus. Kuo tas 
ginčas baigsis, da negalima 
žinoti.

stų valdžių šnipai.
Kai kurie senatoriai 

shingtone irgi linksta 
tokios pat nuomonės, 
galimas daiktas,“ 
natorius Gillette, kad pa- (ja}3ai. federalinė valdžia, 
piasta nelaime ištiktų vie- valstijos ir miestai užlaiko 
nodai tris didžiausias vals- 4 000,000 tarnautoju, ku- 
tybes, kurios yra nusistaciu- - 
sios prieš fašistinius dikta
torius.”

Dėl to ir Panamos Kana
lo apsauga Washingtone la- vjenaį šeimynai išpultų mo-1 po " “stebuklingų gydymų 
bai susirūpinta. Pinigų skll- Rėti DO $200 nėr metus. Tai litrnnic nasvpiksfn tai iisna 
stymo komisija pereitą są
vaitę paskyrė to vandens 
kelio apsaugai net $27,000,-

Wa- 
prie 

“Ne-j 
sako sfe-

Sovietų Karvės Iš
stūmė Diplomatus.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad 15 birželio pas Sovietų 
užsienio komisarą Moloto
vą buvo atsilankę Anglijos 
ir Francuzijos pasiuntiniai 
ir tarėsi apie porą valandų 
laiko. Jie išdėstę jam reika
lingumą kuo greičiausia 
steigti trijulę sąjungą ir į- 
teikę naujų pasiūlymų. Bet gia Atlantą” su Pacifikuf to- 

pasiūlymus nieko nerašoma, neišsprogdintų. 
Šiomis dienomis Maskvon 
buvę atgabenta iš Ukrainos 
keliatas karvių su dirbti
niais dantimis, tai Maskvos 
laikraščiai daugiau vietos 
pašvenčių toms karvėms, 
negu franeuzų ir anglų dip
lomatams.

Chicagoje Pasikorė 
Pranas Kiela.

Antanas Budnikas prigėrė, 
o Alicę Petroniutę užmušė 

automobilis.
“Naujienos” praneša, kad 

prie Madison gatvės 1005 
numerio namuose pasikorė 
Pranas Kiela, 57 metų am
žiaus lietuvis. O kitas lietu
vis, Antanas Budnikas, bu
vo rastas Chicagos kanale 
prigėręs. Jo kūnas išbuvęs 
vandeny apie 6 paras. Žuvo 
taipgi Alicė Petroniutė, 23 
metų amžiaus lietuvaitė. Ją 
užmušė automobilis parei
nant jai iš vestuvių namo. 
Nukentėjo ir U. Slotkienė, 
į kurios namus trenkė per
kūnas, suardė stogą ir išro
vė skylę lubose bei grin
dyse.

atliko 5,000 mylių kelionę į 
Liurdą, ir įmerktas į pane
lės švenčiausios stebuklin
gąjį šaltinį. Jis išbuvo toj 
maudynėj beveik pusę va
landos. Šaltinis randasi prie 
pat altoriaus, kur yra garbi
nama stebuklingoji merge- 
gelė. Amerikos kun. P. J. 
McArdie, kuris atvyko iš 
Rochesterio, N. Y., diecezi
jos, atlaikė prie šito alto
riaus mišias už sergančio 
sveikatą.”

Tai buvo 27 gegužės. Nuo 
to laiko išėjo jau beveik vi
sas mėnuo, tačiau apie kad šitos ligos priežastis 
“stebuklą” nieko' negirdėt, esąs mikrobas, panašus į tą

Žinoma, kvailystė butų ir perą, kuris sukelia plaučių

DABAR NACIAI IMSIĄ 
IR SLOVAKIJĄ.

------ » 
Lenkai nusigandę mobiliza

vo 1,500,000 vyrų armiją.
Šiomis dienomis iš nacių 

nagų ištruko ir pabėgo Len
kijon buvęs Čekoslovakijos 
senatorius Vojta Beneš. Pa
siekęs Katovicų miestą jis 
papasakojo baisių dalykų 
apie nacių terorą Čekoslo
vakijoj. Sako, tarp 40,000 ir 
50,000 buvusių Čekoslova
kijos valdininkų ir šiaip žy
mesnių visuomenės veikėjų 
dabar esą sugrusta į kon
centracijos stovyklas, kur 
nacių žvalgybos (Gestapo) 
agentai juos kankina ir daž
nai visai užmuša. “Gyveni
mas po Vokietijos globa yra 
baisus ir nepakeliamas,” sa
ko jisai. “Aš stengiausi tą 
barbarizmą išlaikyti, bet 
negalėjau. Okupantai pa
smaugė netiktai musų lais
vę ir sunaikino įstaigas, bet 
jie išplėšė mums literatūrą, 
atėmė teatrus, maistą—vis
ką. Vokietijos kareiviai net 
musų moteris gėdina.” Jis 
nurodo tokį pavyzdį. Do- 
mašino kaime čekų jauni
mas turėjo vakaruškas. At
ėjo vokiečių kareiviai ir pra
dėjo jaunuolius stumdyt, 
norėdami atimti iš jų mergi
nas. Kai jaunuoliai pasi
priešino, vokiečiai pradėjo 
juos šaudyt. Keliolika jau- 
jiuolių buvo sužeista, o 40 
suimta ir išvalyta į daboklę, 
kur paskui vokiečiai juos 
taip sumušė, kad kai kurie 
gulėjo be žado.

Dabar toks pat teroras 
gręsia ir Slovakijai.

Kuomet kovo mėnesį vo
kiečiai užėmė dvi Čekoslo
vakijos dalis, Bohemiją ir 
Moraviją, tai trečią jos dalį, 
Slovakiją, jie paliko kaip 
“nepriklausomą.” tik jau no 
fašistiška valdžia. Dabar gi 
jie pasiryžo jau prijungti 
prie Vokietijos ir Slovakiją. 

NORĖTŲ PAIMTI ROO- Nors Berlynas šitą užginči- 
SEVELTĄ TREČIAI ja, bet fašistu žodis juk nie- 

TARNYBAI.
Juodveidžių kongresma- |taJ !. . 

nas Mitchell pereitą sąvaitę užsienio 
kreipėsi į demokratų parti-1 melagiais,~ 
ją patardamas jai paimti Prau.eJ(? rasy^1.> .... .
Rooseveltą trečiai preziden- 1 uosiasi užimti Čekiją. Tai- 
to tarnybai nežiūrint ar jis 
to nonri ar ne.

SUSEKĖ REUMATIZMO 
PRIEŽASTĮ?

Reumatinis įdegimas yra 
labai paplitęs šiaurės Ame
rikos rytuose. Daugiausia 
nuo jo nukenčia mokyklinio 
amžiaus vaikai, kuriems jis 
dažnai pažeidžia širdį ir 
jie miršta pirm laiko. Dabar 
Rockefellerio Insti tūtas 
New Yorke sakosi susekęs,

-»,vvv,vvv nu- ^lliUIUd, IY V čll lyolc UULU II pelą, KUI

I riems per metus išmokama laukti, kad molinė “panelė” uždegimą.
$6,000,000,000 algų. Jeigu ‘išgydytų ligą, kurios negali, 
šitą sumą padalyti lygiai išgydyt medicinos daktarai, 
ant visų šeimynų, tai kiek- Jeigu kartais pasitako, kad

keti po $200 per metus. Tai ligonis pasveiksta, tai jis pa
yra perdaug. Todėl jis siūlo sveiktų ir be tų “gydymų.” 
1,000,000 žmonių paleisti ir Stebuklų niekados pasauly 

Keuo apsaugai net ^(,uyu - umažinti išlaidas į nebuvo ir negali but. Yra
000. Panamos Kanalas jun-j vienu bilionu dolerių. Da- tik priežastys ir pasekmės, 

valstybės tarnautojų,

perdaug. Tiys milionai ga
lėtų lengvai atlikti tą darbą, 

Iprie kurio dabar yra 4 mi
lionai.

Maskvos snaudoiear iė tuos T-i u • 4 -v u ‘ T bar valstybės tarna
nasinlvmus nieko nerašoma. Smpai J°, Jungtinėse^ Valstijose esą NORI, KAD KONGRESAS

PASISAKYTŲ PRIEŠ
TREČIĄ TERMINĄ.

Reakcininkai senatoriai 
neriasi iš kailio, kad Kon
gresas pasisakytų prieš tre
čią prezidento terminą. Jie 
mano, kad tuomet Roose-, 
veltas gal “sarmatytųsi” sta-1 
tyti savo kandidatūrą.' Jau 
pereitą sąvaitę jie norėjo 
tą klausimą Kongrese iškel
ti, bet kiti juos sulaikė. Vie
nas demokratas jiems pasa- 

moteris, tų tarpe ir šokikę iš kė: “Kokia butų nauda iš 
Brooklyno, Jean de Koven. tokio balsavimo? Juk jeigu 
Kai franeuzai paguldė jį po 1 
giliotinos peiliu, jis pradėjo 
blaškytis ir stengėsi ati-

Vienu Orlaiviu Išlė
kė Europon 30 

Žmonių.
Pan-American orlaivių 

linija pereitą sąvaitę jau ati
darė pastovų orlaiviais susi
siekimą tarp Amerikos ir 
Europos. Pirmutiniu orlai
viu išlėkė 30 žmonių. Pen
kios keleivės yra moterys. 
Pirmutinis skridimas paskir
tas beveik išimtinai laikraš
tininkams. Orlaivis varo
mas keturiais motorais, ku
rie turi 6,000 arklių jėgą.

FRANCUZIJA APRŪPINA 
VOKIETIJOS FABRIKUS 

GELEŽIES RUDA.
Francuzija uždraudė iš

vežti Vokietijon geležies 
laužą, tačiau geležies rudą, 
iš kurios daroma geležis ir 
plienas, bus parduodama. 
Iš tos rudos vokiečiai gami
na sau plieną, o iš plieno 
ginklu^, kuriais jie ruošiasi 

"sumušti Francuziją.

ALASKOS VULKANAS 
APIBĖRĖ PELENAIS 

LAIVUS.
Veniaminovo kalno vul

kanas Alaskoje spiaudo pe
lenais taip aukštai, kad jie 
krinta po visą Aleutų pu
siasalį ir net jūron. Laivai, 
kurie plaukė už 35 mylių 
nuo vulkano, buvo apiberti 
pelenais. Veniaminovo kal
nas turi apie pusantros my
lios aukščio ir veikia jau 
nuo 23 gegužės.
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PRŪSUOSE AREŠTUOTA 
50 KARININKŲ.

Varšuvos žiniomis, perei-

MOTERŲ ŽUDIKUI 
PRANCŪZAI NUKIR

TO GALVĄ.
Pereitą sąvaitę Versaliu- 

je buvo nužudytas Eugeni
jus Weidmanas, 31 metų 
amžiaus moterų žudikas. Jis 
buvo nugalabijęs 6 jaunas

i ja, bet fašistų žodis juk nie- 
, ko nereiškia. Berlyno fašis
tai ir kovo mėnesį koliojo 

korespondentus 
kuomet šie 

kad naciai

tą sąvaitę Rytprūsiuose bu-1 traukti galva šalin. Budelis 
vo areštuota 50 vokiečių ka- “Dėdė Leopoldas” su savo 
nninkų, nes Hitlerio zval- i pagelbininku turėjo iš nau-

Rooseveltas norės kandida
tuoti, tai jis kandidatuos 
nepaisant kaip mes apie tai 
manom.”

gi ir dabar Berlynui niekas 
netiki. Kad naciai ruošiasi 
dabar pasiglemžti “nepri
klausomą” Slovakiją, tai aiš- 

lku esą iš to, kad pereitą są- 
jvaitę jie įsakė laikyti visus 
1 Moravijos geležinkelius at
darus kariuomenei. Pragoję 
visi traukiniai turi stovėti 
pakeltais garais ir laukti to
limesnių pertvarkymų. Ka
dangi Moravijos geležinke- 

. liai veda iš Vokietijos į Slo- 
Įvakiją, todėl vokiečių tiks
lai labai aiškus. Lenkai nu
sigando, kad užėmę Slova
kiją vokiečiai imsią Danci-

1DEMOKRATAI LAIMĖ
SIĄ 1940 METŲ RIN

KIMUS.
Demokratų partijos pir

mininkas Farley sako, kad 
1940 metų rinkimų kampa
niją jo partija remsianti 
Roosevelto rekordais ir tais 
rekordais ji praeisianti 
švilpdama.

BATA STATYSIĄS KA
NADOJ MIESTĄ.

. _ .. Tamas Bata, garsusis Če-
rėjo laikyt jį uz plaukų, iki koslovakijos čeveryku fab- 
nukrito sunkus peilis ir gal- rikantas, dabar yra atvykęs 
va buvo nukirsta. Weidma- Kanadon ir jieško savo pra
nas žudydavo moteris ir monei tinkamos vietos. Jis 
merginas pasipelnymo tiks- jau nužiūrėjo gražų plotą 

žemės netoli nuo Frankfor-
--------------- Jo, Ontario provincijoj, ir 

norėtų čia pastatytų pavyz
dingą miestą, fabrikus ir 
gaminti avalinę, jeigu Ka
nados valdžia duos jam lei-

ir inžinierių. Bata sako, kad žmogus šokdamas iš degan- 
geriausią mašineriją iš savo čio namo užsimušė, o 5 susi- 
fabrikų Čekoslovakijoj jis žeidė.
išgabenęs orlaiviais į Angli
ją prieš pat vokiečiams už-

gybos šnipai susekę tenai jOpriveržti jį diržais prie 
esamoj nacių~ kariuomenėj “iOVos” ir pagelbininkas tu-' 
sąmokslą pneš Hitlerį. rėio laikyt ii už plauku, iki

BOMBA RESTORANE 
SUŽEIDĖ 19 ŽMONIŲ.

Pragoję, Čekoslovakijos 
sostinėje, fašistai pakišo 
bombą vienam restoranui, 

i lankydavo žydai, 
i šita pragaro 

mašina sužeidė 19 žmonių.

SUSTREIKAVO 600 BAT
SIUVIŲ.

Haverhill, Mass. — Šį pa- ' 1 ’ 
nedėlį čia sustreikavo Unity Sprogdama 
Shoemakers firmos batsiu- -• 
vių, nes firma atsisakė grą-  
žinti 10 nuošimčių pernai VOKIETIJOJ SUDUŽO 
nukirstos algos. TRAUKINYS.

------Netoli nuo Dresdeno, Vo- 
KARALIUS JAU ATSI- kietijoje, pereitą sąvaitę į-

DIDELIS GAISRAS PRO
VIDENCE’© MIESTE.
Providence, R. I. — Pe-'gą. Todėl pereitą sąvaitę 

įeitą nedėldienį čia buvo di- Lenkijoj pašaukta prie gin- 
delis gaisras. Išdegė visas klo da 500,000 atsarginių, 
Cranstono blokas. Nuosto- kurie pakels lenkų armijos 

dimą įsivežti 200 technikų liai siekia $200,000. Vienas'skaičių iki 1,500,000 vyrų.

AMERIKA NUSIUNTĖ 
PROTESTĄ JAPONIJAI.

Washingtono vyriausybė 
nusiuntė Japonijai dvi pro
testo notas šį utarninką. 
Vienoj notoj protestuojama 
dėl nuolatinių bombardavi
mų amerikiečiams priklau
sančių nuosavybių Kinijoj, 
o kitoj reiškiamas protestas 
dėl japonų blokados ir mai- imsiant Čekoslovakiją. Da

--------------- iNeton nuo uresueno, vo-
KARALIUS JAU ATSI- kietijoje, p^vLg o<įv<d<.v į- 

SVEIKINO SU KANADA, vyko didelė nelaimė ant ge-
15 birželio vakarą Angli- ležinkelio. Iš bėgių iššoko 

jos karalius su karaliene jau greitasis Berlyno-Pragos 
atsisveikino su kanadie- traukinys ir 13 žmonių bu
čiais ir išvyko Anglijon at- vo užmušta ant vietos, o 20 sto stabdymo Kinijoj gyve- lis tos mašinerijos dabar jau 
gal. sužeista. nantiems svetimšaliams. atgabenta Kanadon.

Berlyno-Pragos

nantiems svetimšaliams. atgabenta Kanadon.

Haifos miesto rinkoj, Pa
lestinoj, šį panedėlį bomba 
užmušė 12 arabų. Sužeista 
24 žmonės.

skaičių iki 1,500,000 vyrų'.

MEŠKA PAPIOVĖ 275 
AVIS.

Šį panedėlį Maine’o val
stijoj, netoli nuo Augustos 
miesto, farmeriai užmušė 
350 svarų mešką, kuri išplo
vė jiems apie 250 avių.



Antras Poslapis '« » « KELEIVIS, SO. BOSTON . No 25. Birželio 21 d., 1939 m.

Viena Akimirka iš Karaliaus Parado. KODĖL TAIP SUNKIAI EINA TAI

3 APŽVALGA I
PRIEŠ TAUTININKŲ DIK

TATŪRĄ RUOŠTA 12 
SUKILIMŲ.

“Naujiehų” koresponden
tas rašo iš Lietuvos, kad tau
tininkų rėžimas netik prara
do Klaipėdos uostą ir pa
skandino Lietuvą į skolas 
(dabar Lietuva turi net 
132,556,300 litų skolų!), 
bet ir moraliai baisiai su
gniužo. Net 12 kartų žmo
nės stengėsi prieš juos su
kilti ir jų despotizmą nuver
sti. Nebuvo beveik nei vie
nų metų, kad viena ar kita 
visuomenės dalis nebūtų 
mėginusi padalyti pervers
mą. Pavyzdžiui:

“1927 metais kovo mėnesy
je mėginta lyg ir atsigauti, tai 
yra atstatyti parlamentarinį 
režimą. Tą perversmą ruošė, 
arba jo priešakyje stovėjo ži
nomas daktaras Pajaujis ir 
kapitonas Tornau. Perversmas 
nepavyko, buvo keliatas de
šimčių žmonių suimta. Vieni 
jų buvo pasmerkti mirti, bet 
gyvybė buvo dovatona; jie bu

mai nuolatos sukrėsdavo vi
są Lietuvos visuomenę, nuo
latos buvo laikomas karo 
stovis, nuolatos buvo veda
mas karas prieš savo krašto 
piliečius. •

Užtai gi tautininkų parti
jos diktatūra ir buvo praša
linta. Tik gaila, kad naujoji 
valdžia iki šiol da nepalei
do nei tautininkų areštuotų 
žmonių, nei laisvės gyvento
jams negrąžino. Jeigu ji bus 
tokia ir toliau, tai reikės ir 
prieš ją pradėt kovą.

KAS BUVO RADIJO IŠ
RADĖJAS.

Paprastai yra manoma, 
kad radiją išradęs italas 
Marconi. Bet Sovietų Rusi
joj dabar yra minimas dide
lis radijo išradimo jubilie
jus ir išradėju yra statomas 
lusų fizikas A. Popovas. 
Popovas radiją išradęs, o 
Marconi jo išradimą pavo
gęs.

Štai, ką apie tai rašo “Lie
tuvos Žinios:”

Čia vaizdelis parodo, kaip Anglijos karaliui važiuojant Washingtono miesto gatvėmis, 15 
metų amžiaus skautė mergaitė, Leah Burket, įteikia karalienei pluokštę gėlių. Karalienė 
apžiūrinėja skautišką žiedą ant mergaitės piršto.

KOS BLOKO KŪRIMAS?

vo padėti į kalėjimą, o kiti il
giems metams nuteisti kalėti. 
Iš to perversmo dalyvių jau 
dabar visi liuosi.

“Tais pačiais metate rudenį 
ištiko Tauragės sukilimas, šio 
sukilimo metu buvo teismo 
sprendimu sušaudyta, rodos, 
dvylika asmenų ; kiti ilgiems 
metams nuteisti kalėti; kiti 
laimingai paspruko į užsie
nius. Tai buvo pirmoji politi
nė Lietuvos emigracija. Tų 
emigrantų dalis iki šiai dienai 
dar nesugrįžo iš užsienių, nes 
amnestijos įstatymo nepa
skelbus jie ir grįžti dar negali, 
šio sukilimo pasėkoje tragin- 
gai žuvo jaunas, energingas, 
žvalus, daug visuomenei žadąs 
socialdemokratas Mikulskis. I

“1928 metais rudenio metu 
perversmą nevykusiai ruošė 
pulkininkas Petrutis.

“1929 metais kažkas buvo 
panašu į naują perversmą; 
tuomet tik pasikeitė generali
nio štabo viršininkai.

“Tais pačiais metais J. Tu-, 
helis nuvertė A. Voldemarą.

“1930 metais rudeniop vol- 
demarininkai mėgino Palango
je atsigriebti. Jie tenais norė
jo apsupti vasarojantį prezi
dentą ir jį priversti sudaryti 
naują ministrų kabinetą prie
šakyje su A. Voldemaru. Bet 
šitą ruošiamą ,&uk'ttimą išdavė 
tuomet; .iptilkminkas Rusteika, 
todėl Vėliau viename fš vieš
bučių pulkininkas Rusteika 
buvo peiliais supiaustytas.

"Rodos, 1932 metų sausio 
1 dieną mėgino sukilti Kaune 
kariuomenės puskarininkiai, 
bet jiems nepavyko ir šitas ta
riamas sukilimas viešumoje 
mažai kam buvo žinomas.

“Bene 1932 metais kažką 
panašaus į sukilimą ruošė pas 
jus viešėjęs kapitonas lakū
nas Pyragius. Bet ir jam ne-1 
išdegė, buvo jisai nuteistas 
mirti, vėliau toji bausmė jam 
buvo dovanota.

“1934 metais sukilimą su
ruošė generalinio štabo virši
ninkas generolas Kubiliūnas. 
Jis buvo jau užėmęs Kauną, 
bet patikėjo Smetonos priža
dams ir suvedė savo kariuo
menę į kazarmes. Tuomet 
Smetona liepė jį areštuoti ir 
jis buvo nuteistas mirti, bet 
vėliau mirties bausmė pakeis
ta kalėjimu, kurį jis jau atsė-J 
dėjo. Jo šalininkai taipgi ka
lėjo.”

Vėliau, 1935 metais, pra
sidėjo ūkininkų sukilimas, 
kuris baigėsi areštais, karo 
teismais ir šaudymais. Daug 
to sukilimo dalyvių ir šian
dien tebesėdi kalėjimuose. 
Paskui buvo visoje Lietuvo
je, ypač Kaune, darbininkų 
streikai su areštais ir šaudy
mais.

Visi šitie sukilimai, pas
kui areštai ir žiponių šaudy-

“šįmet Sovietų Rusijoje mi
nimas dvigubas radijo jubilie
jus.

Prieš 80 metų gimė radijo 
išradėjas, rusų fizikas A. Po
povas, o prieš 40 metų Rusi j o-- 
je telefono aparatais pirmą 
kartą buvo nustatytas radijo 
susisiekimas per atstumą.

“Fizikas Popovas, susidomė j 
jęs elektromagnetinėmis Her- [ 
co bangomis, ilgą laiką j ieško- Į 
jo būdų, joms priiminėti. Pa- Į 
galiau 1895 m. jis puikiai iš
sprendė šitą klausimą, pasi
statęs pirmąjį pasaulyje radi
jo priimtuvą, kuris leido be 
vielų pagalbos susisiekti už 
638 metrų.

“Pradžioje Popovas padarė 
aparatą atmosferinės elektros 
svyravimams registruoti. 1894 
metais jis pasinaudojo anglų 
fiziko Lodžo metodu elektro
magnetinėms bangoms per
duoti per trumpą atstumą ir 
pasistatė pirmąją pasaulyje 
anteną. 1895 m. gegužės 7 d. 
antena buvo pademonstruota 
Rusų fizikos draugijoje.

“Popovo padėjėjas Rybki
nas signalizavo Herco spindu
liais iš chęmijos laboratorijos, 
o draugijos pirmininkas F. 
Petruševskis priiminėjo sig
nalus fizikos kabinete. Kiek
vieną priimtą raidę Petruševs
kis rašė kreida lentoje. Tokiu 
budu buvo perduoti du žo
džiai.

“žodžiam^ atsiradus lento
je, bandymo stebėtojai sukėlė 
Popovui ovacijas. Anais lai
kais toks bevielio susisiekimo 
būdas atrodė tikru stebuklu.

“1897 m. Popovas įrengė ra
dijo susisiekimą tarp Kronšta- 
to tvirtovės fortų ir Lebiažjo 
kaimo. Minėtuose punktuose 
buvo paleisti oriniai aitvarai 
su Popovo išrastais ‘prietai
sais elektriniams svyravimams 
surasti ir užregistruoti.’

“Taip . išradėjas pavadino 
pirmąsias pasaulyje antenas. 
Šitokio įrengimo pagalba gali
ma buvo priiminėti telefono 
signalus per 45 kilometrus.

“1899 m. radijotelegrafu i 
pirmą kartą pasinaudota susi
siekti su užšokusiu ant akme
nų prie Helgolando salų rusų 
krantų apsaugos šarvuočiu 
‘Generolu-admirolu Apraksi- 
nu.’

“Viena iš pirmųjų radijote- 
legramų buvo pasiųsta iš Pe-1 
terburgo ledlaužio ‘Jermako’ 
kapitonui. Ji buvo tokio turi
nio: ‘Jermako’ vadui. Netoli 
Lavažari atskilo ledo lytis su 
žvejais. Suteikit pagalbą.’

“Caro vyriausybės biurokra
tai su nepasitenkinimu žiurėjo 
į Popovo išradimą ir nenorėjo 
duoti pakankamai lėšų jam to
bulinti. Girdi, iš to nieko ypa
tingo neišeisią, tik pinigai bu
sią išeikvoti be reikalo.

“Popovas atsidūrė sunkioje 
būklėje, nes turėjo jieškoti lė-

šų bandymams tęsti ir išradi
mui tobulinti techniniu at- I 
žvilgiu. Užsienių firmos pasiū
lė parduoti joms išradimą, bet 
Popovas griežtai atsisakė.

“1896 m. italas Marconi,1

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO

Taikos bloku mes čia va-1 prideramoje viėtoje” ir 
dinsim Anglijos proponuo-, “moko juos eiti savo parei- 
jamą sąjungą su Sovietų ' gą toj socialinėj klasėj, ku- 
Rusija ir Francuzija.

Kodėl šitos trijulės sąjun
gos kūrimas taip ilgai nesi
seka, apie tai aiškina Angli
jos liberalų vadas Lloyd 

i George. Anot jo, čia esanti 
kalta 'Francuzijos ir Angli
jos reakcinė buržuazija, ku
ri kontroliuoja tų dviejų 
valstybių valdžias.

Ji sako:
“Tiek Didžiojoj Britani

joj, tiek Francuzijoj val
džią faktinai turi kraštuti
niai konservatorių elemen
tai. Francuzijos spaudą 
kontroliuoja stambioji pra
monė ir bažnyčia; nors rin
kimai ir davė dideles demo
kratines daugumas su libe- 
i alinėm propagandom, ta
čiau nepaliaujamas, • dieną 
ir naktį veikiantis konser
vatorių spaudos spaudimas, 
nuvertė vieną po kitos vy
riausybes ir suardė galų ga
le po paskutiniųjų rinkimų 
susidariusį naujo demokra
tinio fronto solidarumą. 
Reikalinga pastebėti, kad 
kuomet dalinieji rinkimai 
Francuzijoje parodo, jog 
didžioji rinkikų dauguma 
ir toliau pasirodo betikint! į 
demokratinių grupių vieny
bę, tai ministerių ir parla
mento atstovų tikėjimas 
pasidarė 'jau ne taip stip
rus.

“Per mano dviejų ar tri
jų mėnesių buvimą Francu
zijoj, mane tas Francuzijos 
politinės padėties aiškini
mas labai nustebino. Šalyje, 
kurioj balsavimai visuomet 
eina viena linkme, o mažne 
visi laikraščiai laikosi prie
šingos linkmės, jų įtaka į 
demokratinį skaitytoją, ku
ris priverstas jais naudotis, 
kad sužinotų dienos naujie
nas, yra itin slegiantis fak
tas. Iki šiolei, franeuzų de
mokratijoj neiškilo dar nei 

. vienas vadas, kuris turėtų 
mitrumo ir tiek energijos, 
kad pradėtų kovą prieš tą 
galingą ir nelemtą finansų, 
turto, bažnyčios ir sociali
nio luomo, kombinaciją, ku
ri laiko savo rankose di
džiąją dalį plačiosios fran
euzų publikos skaitomų 
laikraščių. Grynai demo- 

, kratiniai laikraščiai, bend
rai imant, tėra palyginti vi
sai mažai paplitę.

i “Tam tikram laipsny tai
■ galima sakyti ir apie Ang-
■ ijją”
; Anglijoj pažangioji spau- 
• ida turi daugiau skaitytojų, 

tašytas griaumedis ir zirz- negu Francuzijoj, . sako 
lė... Toks žioplumo šmotas Lloyd George. Anglijos so- 
tiktų nebent Mahanoyaus cialistų ir liberalų laikraš- 
‘Saulei’.” čių cirkuliacija siekia 5,-

Na, jeigu jau mano raštai 000,000 ar 6,000,000 eg- 
Pruseikai taip nepatinka, zempliorių. Todėl ir Angli- 
tai kamgi jis juos skaito ir jos visuomenė esanti daug 
nervuojasi? Juk jis, rodos, pažangesnė, negu Franzu- 
turėių žinoti, kad ne jam aš .zijoj. Jeigu dabar Anglijoj 
rašinėju. butų padarytas sąjungos su

Sovietais klausimu plebisci
tas, tai 95 nuošimčiai Ang
lijos balsuotojų balsuotų už 
sąjungą su Sovietais, sako 
Lloyd George,

Bet—
“Nežiūrint į tai, tam tikri 

galingi interesai, dominuo
jantieji valdančiąsias sferas 
tiek Francuzijoj, tiek Ang
lijoj, su baime žiuri į Rusi
jos eksperimentą ir specia
liai į Sovietų Rusijos laiky-, 
seną privatinės nuosavybės 
atžvilgiu ir į proletarinę vai-1 
džią. Francuzijos ir Angli
jos valdančių sferų idealai, 
kurie nulemia ir jų laikyse
ną dėl sąžinės ir žodžio lais
vės, yra tiek pat priešingi j

— CH. PUŠYNAS.—

Į riai Dievas teikėsi juos pri
skirti.” Todėl Chamberlai- 
nas, kuris atstovauja kalba
mą konservatorių dalį, maž
ne tuoj pat po savo atėjimo 
valdžion pasirašė draugin
gumo sutartį su Mussoliniu, 
c į sutartį su Sovietų Rusija 
žiuri su didžiausiu nejauku
mu. Jis nuskrido tris kart j 
Vokietiją, kad paspaustų 
ranką ponui Hitleriui, bet 
drebėdavo, kai jam pasa
kydavai, jog: pasikalbėti 
anuo metu su Stalinu butų 
gal buvę naudingiau. Jeigu 
jus būtumėte jam jpasiulę 
nuvykti ne į Miuncheną, bet- 
į Maskvą, širdies gilumoje 
jis butų jautęs, lyg jam kas 
pasiūlytų atlankyti raupsuo
tųjų koloniją ir paspausti 
ranką tų likimo nuskriaus- • 
tujų' žmonių seniūnui. Jis 

' užtikrino Žemuosius rumus, 
kad jokie ideologiniai mo
tyvai nestovi skersai kelio

1 karinės sąjungos projektui 
su Rusija ir jis mano, be

: abejonės, pasakęs tiesą. Ta
čiau čia nėra gryna tiesa. 
Šiuo reikalu jį nesąmonin
gai baido skirianti jį nuo 
Sovietų ideologinė prara
ja.”

Tai ve, kodėl taip sunkiai 
vyksta tos derybos dėl Tai
kos Bloko su Sovietais. 
Chamberlainas vis tikėjosi, 
kad jis galėsiąs nuraminti 
Vokietijos nacių apetitus 
sušerdamas jiems Austriją 
ir Čekoslovakiją, ir kad tuo
met jam nebus reikalo jieš
koti pagalbos Rusijoj. Bet 
kai šita jo “raminimo politi
ka” dabar subankrutavo, 
kai Austrija ir Čekoslovaki
ja pasirodė tik užkandžiais, 
sukėlusiais pas fašistus da 
didesnius apetitus, tai šian
dien jau Chamberlainas su 
Daladier’u pradedat “mei- 
linfis” prie Maskvos. Bet 
Maskva žino, kad toji “mei
lė” yra veidmaininga ir to
dėl neturi jai simpanijos.

Faure. Paul Faure nuo pat 
Francuzijos liaudies fronto 
susikūrimo (1936 metų) 
žiurėjo j jį skeptiškai. Blu- 
mas gi nuo pat pradžios 
liaudies frontą rėmė. Tik po 
Miuncheno derybų ir Ispa
nijos respublikos sugniuži
mo Blumas įsikabino į Da- 
ladier’o skverną, kas labai 
pykdė visus socialistus. Tad 
atsibuvusiam F. S. P. suva
žiavime bendro fronto klau
simas atsidūrė ant stalo ir 
5,490 pasisakė už bendro 
fronto nutraukimą, o kad jį

Italijos ir Vokietijos faši- 
naudodamasis Popovo antena, stiški legonieriai, kurie SU- 
pakartojo analoginius bandy- mėsinėjo Ispanijos derrio- 
mus ir susilaukė gerų rezulta- kratiją, jau parvyksta na
tų. Jį finansavo italų valdžia, i nio. Juos pasitinka Hitleris 
ir Marconi buvo paskelbtas ra- jr Mussolinis išskėstom ran
di jotelegrafo išradėju.

“Rusų japonų karo metu ca
ro vyriausybė nusipirko savo 
karo laivams ‘italų’ radijotele- 
grafo aparatus, nors galėjo 
juos turėti anksčiau, negu pa
tys italai.

“1905 m.
rinktas Peterburgo Elektro- mo išlaikymą.' "ir komūnis- 
technikos instituto direkto-jtai naują popežių vainikavo 
rium ir tais pačiais i
mirė. Istų*priešą. O daba/pasiro- Blumas ir Paul Faure smar-

“Popovo draugams reika- do", kad tas Romos popas kiai susipyko. Bluma? išėjo 
laujant 1908 m. buvo sudaryta • kartu su Hitleriu ir Mussili- 
specialė komisija ištirti, kam niu aukština legionierius.
priklauso radijotelegrafo išra- Dvasiškija visuomet buvo 
dimo priotitetas. Komisijoje reakcijos talkininė, ir tokia 
dalyvavo 
mokslininkai 
mininkavo 
Chvolsonas.

“Komisija, 
atitinkamais 
konstatavo, kad fizikas Popo
vas pirmas išradęs radijotele- 
grafą. Mąrconio aparatas atsi
radęs metais vėliau ir turėjęs 
Popovo anteųą. Marconi, de
monstruodamas savo išradi
mą, nepranešęs, kad pasinau
dojęs Popovo antena.”

kom. Pasirodo, kad Italijos 
fašistų Ispanijoj buvo 100,- 
000, Vokietijos virš 20,000. 
Grįžtančius iš Ispanijos fa
šistus sveikina netik Musso- 
linis, bet ir “šventas tėvas” 
išreiškė pagarbą, kad jie 

Popovas buvo iš- kovojo Ispanijoj už tikėji-
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metais kaipo “liberalą,” kaipo faši- dar palaikyti, balsavo 1,761.

rusų ir užsienių jį tebėra šiandien, 
specialistai. Pir- . ---------

profesorius O.\ Nors vidaus karas Ispani
joje, jau pasibaigė, bet ne- 

susipažinusi su kaltų žmonių žutlymas vis 
dokumentais, dar tebesitęsia. V ėliausio- 

mis žiniomis, Madride be
veik kasdien suimama po 
penkesdešimtis žmonių. Kas 
kada ant ko turėjo pyktį, 
tas šiandie atkeršija. Tik 
men kiaušis 
žmogus areštuojamas ir šau
domas. Prieš nekaltų žmo
nių žudymą niekas nieko 
nesako. Koks tai bjaurumas 
tam pasaulyje viešpatauja! 
Jeigu respublikos gynėjai 
pasiuntė pas Abrahomą ko
kį fašistą, tai buvo didžiau- 
sis riksmas, 
terorą veda. O kuomet da
bar fašistai šaudo respubli
kos gynėjus tūkstančiais, tai 
tylu — jokių protestų nesi
girdėti.

Ponas , Stafford Cripps iš 
I profesijos yra advokatas ir 
gana pasiturintis asmuo. Jis 
Anglijos Darbo Partijai siū
lė priimti naują platformą, 
būtent, bendro fronto plat
formą. Ji kelis kartus įspėjo 
partijos vadai, kad jis liau
tųsi tą politiką varęs, bet jis 
neklausė, šiomis dienomis 
partijos suvažiavimas, ku- 
liame dalyvavo 890 delega
tų, atstovaudami 2,502,000 
narių, Cripsui buvo duota 
proga išdėstyt savo pozici
ją, kodėl jis prisimygęs nori 
bendro fronto su komunis
tais ir liberalais. Jis aiškino 
virš valandą laiko ir nieko 
neįtikino. Priešingai, jis ta-! 
po suprastas, kad jį reikia 
išmesti iš Darbo Partijos. 
Už Cripso išmetimą paduo
ta 2,100,000 balsų, o prieš 
išmetimą — 402,000. Išmes
ti norį iš Darbo Partijos už 
nuomonių skirtumą, tai re
akcinis darbas.

Leonas Blumas susikirto 
su Francuzijos Socialistų 
Partijos sekretorium Paul

PETRUI RIMŠAI PA
SKIRTA PENSIJA.

“Lietuvos Žinios” 3 bir
želio laidoj praneša, kad 
skulptoriui Petrui Rimšai, 
kuris nesenai lankėsi Ame- 
likoje, Lietuvos valdžia pa
skyrė 500 litų per mėnesį 
pensijos. Tai reiškia apie 
80 dolerių Amerikos pini
gais. Už tokią pensiją ir A- 
merikoje galima neblogiau
sia pragyventi.

Tokias pat pensijas pa
skirta rašytojui Puidai ir vy
riausiam žydų rabinui Šapi- 
rai, gi buvusiam ministeriui 
pirmininkui kun. Mironui 
paskirta net 800 litų per 
mėnesį.

Bet Lietuvos dai’binin- 
kams, kurie maitina ir aprė
do visus dykaduonius, pen
sijų nėra. Jie susilaukę se
natvės turi eit ubagais ir 
prašinėti juodos duonos.

LIETUVOS VERSLININ
KŲ EKSKURSIJA AME

RIKON.
Elta praneša iš Kauno:
Lietuvių verslininkų są

junga įuošia ekskursiją j 
Jungtines Valstijas, kui'i iš 
Kauno išvyks liepos 10 d. 
Ekskursija aplankys New 
Yorko pasaulinę parodą, žy
mesnius Amerikos miestus 
ir ten gyvenančius lietuvius. 
Numatoma, kad ši ekskur
sija New Yorke bus liepos 
20 dieną.

įtarimas, ir

kad lojalistai

net iš posėdžių. Atrodė, 
kad gali skilti partija. Po 
kelių pasimatymų su Blumu 
tačiau susitaikyta. Bet kaip 
paliktas bendro, fronto klau

simas, ar jis atmestas, ar 
bus dar toliau palaikomas, 
kol kas aiškių žinių nėra.

L. Pruseika negali įtikin
ti “Keleivio” rekadtorių ir 
tiek. Jis jau bandė per ke
lius kartus per “Vilnį” įpirš
ti savo patarimą, kad “Ke
leivis” nepriimtų mano raš
tų, nes “Keleiviui” mano 
raštai esą “žalingi.”

Kad įtikinti “K.” redakto
rių, jog mano raštai ištiesų 
niekam netikę, brolis Pru
seika pastaruoju laiku pra
dėjo mane tituluoti šitokiais 
vardais: “Kerėplą! Tas ne-

Aš UŽMIŠIAU SAVO 
ŽMONĄ.”

VOKIETIJOJ 86,000.000 
GYVENTOJŲ. (

Pereitą subatą Vokietijos 
valdžia oficialiai paskelbė, 
kad nesenai padarytas gy
ventojų surašymas parodąs, 
jog Vokietijoj dabar yra 
79,600,000 gyventojų, ne
skaitant Klaipėdos krąšto ir 
Čekoslovakijos dalių. Jeigu 
pridėti Klaipėdos kraštą ir 
Čekoslovakijos Moraviją ir 
Bohemiją, tai po nacių vė
liava bus iš viso 86,600,000. 
Tai yra apie 15 milionų dau
giau, negu Vokietija turėjo 
prieš pasaulinį karą. ' l

Šitas 4a metų amžiaus bedar- nacionalsocialistų ir fašistų 
bis, Herbert (-.arnes, pašaukė te- įcĮea]ams bei metodams, 
lefonu Providence o miesto poh- pįek jįe priešingi bolševiz- 
ciją ir pasakė: “Aš tik ką už-imuį Bet, vis dėlto, Čia pa
mušiau savo žmoną, ir nuvy- stebėsime gana didelę Šim
kus policija rado jo moterį ne- patiją ir pasigėrėjimą tvir-, 
begyvą. Suimtas jisai teisinasi, tai autoritetinei yaldziai, | 
kad moteris jį perdaug “piau- anot seno posakio, I
davusi.” i “laiko darbininkus jiems

BLUE RIBBON M
MALTAS 

reiškiu vienodi} aukšti) ypatybę 
visada. GeriaiĮsįiani pasisekimui 
ir pigumui—vartokit Blue Ribbon. 
Maltą—sveikas, tyras ir naudin
gas—pilni 3 svarai—ir kiekvie
nas ancas tikrai geriausias.

Copyright 1939, Pabst Sales Company. Chicago

BUIE RIBBON 
MALT

Americas Biggest Seller
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KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS Kas Mums Rašoma !

į tada visas New Yorkas kle- 

kontraktorius kitų darbą 
dirbąs. Unijoj 

; kalus sutvarkyti
šitokių varžytinių už darbą 
nereikėtų daryti.

Lietuvių 54 skyriaus ne- 
je tapo Įkurtas stabilizacijos paprastas susirinkimas bus 
departamentas. Tame de
partamente dilba keturi 
žmonės nuo drabužių fabri
kantų asosiacijos. Iš Chica- 
gos atvyko keturi unijos at
stovai su pirmininku War- 
shaviskiu, kurie lygina 
Massachusetts, Marylando, 
New Jersey, Rhode Island, 
Connecticut, Pennsylvanijos 
ir New Yorko kriaučių už
darbius. Iš jų raportų New 
Yorko Joint Boardui paaiš
kėjo, kad New Yorko kriau-

• čių algos vistiek dar gerokai 
didesnės, dėl to New Yorko 
drabužių fabrikantai ir bė
ga į viršpažymėtas valstijas 
jieškodami pigesnių kriau
čių.

Kaip drabužių fabrikan
tų atstovai, tai]) ir musų uni
jos atstovai sutiko, kad rei
kia viršminėtų valstijų 

/ kriaučių uždarbius pakelti 
—kaip kur net iki 19 nuo
šimčių. Ypatingai pigiai dir
ba pietinė New Jersey ir 
Pennsylvanija. Nekuriems 
kriaučiams, kurie dirba pir
mos rūšies darbą, gal prisi
eis ir New Yorke algas pa
didinti.

New Yorke manoma tu
rėti trumpą kontraktinių 
dirbtuvių sustojimą apie lie
pos mėnesio pradžią. Tuo
met bus galima perregist
ruoti kontraktoi'ių firmas ir 
mokestį už gaminamus dra
bužius. Hillmanas pareiškė, 
kad jeigu tie aštuoni ar de
šimts paskirtų vyrų šito rei
kalo nesutvarkys, tai jis pa- 

' skiršiąskad'ir penkiasdešim
tį unijos darbuotojų, bet 
kriaučių reikalai turės but 
sutvarkyti! Neblogas nusi
statymas.

Bet newyorkieciai akty
vistai nelabai patenkinti, 
kad Hillmanas nieko iš New 
Yorko nepaskyrė į tą “sta
bilizacijos” departamentą, 
o visus parsitraukė iš Chi- 
cagos. Mat, “yra” dėl ko 
pykti...

Kas liečia lietuvius kriąu- 
čius, tai jie norėtų matyti 
nors kiek sutvąrkytus musų 
unijoje reikalus. Jie dau
giausiai juk nukenčia nuo 
nedarbo, nuo neteisingo 
darbo paskirstymo. Jeigu 
sVetintaučių dirbtuvė pasi
gauna kokios firmos darbą 
iš lietuviškos siuvyklos, tai 
jau lietuviai to darbo negaus 
atgal; bet jeigu lietuviška 
siuvykla pasigauna darba iš 
svetimtaučių dirbtuvės, tai

Kriaučių Reikalai. I
Amalgameitų Unijos Ge- £a’ ^a(JLto^s.’1 

nealis ofisas su prez. S. koĮViaktouus kitų c”’ .- 
Hillmanu priešaky ne juo- ' n1^as' \ 1
kais pradėjo tvarkyti New V1 sutvaikyti taip, kai 
Yorko siuvėjų reikalus.
“Keleivyje” jau buvo rašy
ta, kad Amalgameitų unijo-1

bįiželio 30 d., kaip 7 vaka- 
le Amalgameitų Unijos na
me, 11-27 Arion PI. Visi lie
tuviai siuvėjai turėtų daly
vauti, nes bus delegato per
rinkimas ir lokalo valdybos 
rinkimai. Germanų susirin
kimas bus 23 birželio d. 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo name. Visi čjunonai 
ir komisijos privalo daly
vauti, nes yra daug reikalų, 
apie kuriuos būtinai reikia 
pasitarti.

Nors musų lokalo rinki
mai jau nustatyti, bet dide
lio entuziazmo nesimato, 
kad kas ruoštųsi prie jų. Vie
na, laikai blogi, o kita, frak
cijos jau panaikintos. Nors 
komunistai laiko kokusėlius, 
bet tie: jų kokosai nieko ne
reiškia, nes nėra kam koko
so nutarimus gyveniman 
pravesti. Tad iš visko gali
ma numanyti, kad rinkimai 
praeis ramiai, i

“Naujos Gadynės” išvažia
vimas.

Birželio 11, 10 valandą iš 
lyto, ties “Naujos Gadynės” 
spaustuve, 220 Leonard st., 
susirinko būriai žmonių ir 
laukė busų. Apie vienuoliktą 
valandą jau stovėjo dešimts 
busų ir žmonės bėginėjo, kur 
gauti parankesnę vietą, nes 
norinčių važuoti buvo daug 
o busų užsakyta tik 10. Pusė 

• po venuoliktos visi jie išvy- 
Iko į River Valley, N. J.

Reikia pasakyti 
turbut. pirmas

i, kad, 
buvo toks

Brooklyno lietuvių istorijo
je išvažiavimas, kad išvyktų 
10 pilnų busųz ir apie 40 
žmonių negautų vietos, lik
tų namuose.

Ir tenka pripažinti, kad 
naujagadyniečiai nesuvylė 
publikos. Jie garsino, kad 
važiuos į Beržų parką, ir bu
vo beržų parkas. River Val
ley, N. J., yra graži vieta ir 
ten galima vykti kasmet; 
—kostumeriu bus. Laikas (Nebuvo dar _ 
buvo praleistas labai gra-1 Da nebuvo garo mašinų.

Parako durnų neragavę, o 
medalius vos paneša.

Ignas Petras iš Oak Fo
rest, Ill., prisiuntė ilgoką 
raštą, aštriai kritikuojantį 
“tautos vadus.” Tarp kitko 
tenai sakoma:

“Man labąi keistai atro
do Lietuvos generolai. Jie 
su nieku nėra kariavę, taip 
sakant, parako durnų da ne
ragavę, bet pažiūrėkit, kaip 
jų kultinė0 apsagstytos įvai
riais medaliais! Ir už ką? 
Ar užtai, kad keliata savo 
šalies ūkininkų sušaudė?

“Amerika ne Lietuvos 
nosimi valstybe, o betgi 
blizgučiais jos valdininkai 
nesipuošia. Jos generolas 
Pershing vadovavo milio- 
ninei aimijai per pasaulinį 
karą; jo armija išgelbėjo 
Francuziją ir Angliją, o vis 
dėl to jis nėra taip apkabi
nėtas medaliais, kaip dar su 
nieku nekariavę Lietuvos 
generolai.

“Išrodo, kad visi tie jų 
medaliai ir blizgučiai yra 
tik tam, kad tamsus Lietu
vos ūkininkai daugiau jų bi
jotų ir greičiau mokesnius 
mokėtų. Mums, Amerikos 
lietuviams, sarmata kartais , tikrų privilegijų, 10 nuošim- 
net prisipažinti, kad mes čių daugiau algos' ir ne- 
prigulim prie tokios tautos, mažiau kaip 50 centų per 
kuries sprandais jodinėja vanlandą už dienos darbą, o 
medaliuoti generolai ir su- 55 centus dirbant naktimis, 
tanuoti kunigai.” Streiką veda CIO unija.------  ! L.."' ____
Kiek mes nuprogresavom jos (preferential seniority)-) 

per 500 metų? iyra tokios, kad atleidžiant 
Mūsiškiai patriotai mėgs-1 kompanijai darbininkus, 

ta didžiuotis senove. Musu 1 Pn'ma turi but atleisti tie, 
tauta senovėj buvusi garsi kurie nepriguli prie unijos, 
ir galinga. Apie 500 metų, Aš toj dirbtuvėj išdirbau 
atgal ji turėjusi garsų vadą, | jau 32 metu. Iš viso čia dir- 
Didijį Kunigaikštį Vytautą, ba apie 20 lietuvių.
Lietuvos tautininkai jo var-' Darbininkai buvo pasiren- 
dą sagsto prie visko: Vytau-'gę streikuoti jau 'du metai 
to jubiliejus, Vytauto metai, ‘atgal, bet kompanija pakėlė 
Vytauto gatvė, Vytautu mu- po 10 centų į valandą atlygi- 
ziejus, ir tt. Tuo norima pa- nimo, tai taip ir dirbom iki 
rodyt, kad musų tauta buvo j šiol už tą mokestį. Bet da- 
gyva ir turėjo tokį Vytautą bar matom, kad kompanija 
da 500 metų atgal. 1 j-j-i.- -- — -

Tiesa, 
šiai ilgas laikas, 
musų ;

Nelaimė Cinko Kasykloj

Cinko kasykloj, Kansų valstijoj, anądien įvyko nelaimė. Iš 
viršaus nukrito didelė uoliena ir užmušė 5 darbininkus, šis 
vaizdelis parodo susirinkusius prie tos kasyklos žmones.

TORRINGTON, CONN.
Sustreikavo mašinų dirbtu

vės darbininkai.
Pereitą sąvaitę čia su

streikavo apie 500 Hendey 
Machine kompanijos darbi
ninkų. Jie reikalauja tam

‘^•*“<4 > vivj unija.

Reikalaujamos privilėgi- Į nj

Igus, žmonių buvo daug ir 
j visi jautėsi patenkinti. Va- 
! karo programą tvarkė Vale
rija Chužienė ir M. čereš- 

'kienė. Dainoms akompana
vo Ignas Chuzas. Vakaro 
komitetas susidėjo iš šių 
veikėjų: Barbora Simokai- 
tienė, Valerija Rudokienė, 
Marijona Varneckienė, Ka
zimiera Ramanauskienė, 
Zofija Bartašienė, Agota 
Breitmozeris, Bronislava 
Bailienė ir Elena Mikalo- 
nienė. •

Į Lewistono koresp. M. D.

Treflbd Poslapis

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Naujienos iš Kanadqs
WINNIPEG, MAN.

Padėkos žodis draugui Ka
ziui Beniušiui, kuris darbuo

jasi visuomenės labui.
Winnipego lietuvių kliu- 

bas yra nutaręs pareikšti 
per spaudą viešą padėką 
draugui Kaziui Beniušiui 
(nors jis to nereikalauja) 
kaipo geram to kliubo pri
tarėjui. Jis yra tam kliubui 
paaukavęs daug gerų daik
tų ir dar pinigais, bendrai 
imant, gal net per pusantro 
šimto dolerių vertės, ir dar 
vis šį-tą paaukauja. (Jis 
užlaiko naujų ir vartotų ni

vais ir granatomis, tai vis
tiek ji viena prieš jokią di
desnę valstybę negalėtų at
silaikyti. Ir dar pasityčio
dami winnipegieciai sako, 
kad Lietuvos tautininkai 
geriau apsiginklavę galėtų 
išbaigti ūkininkus šaudyti, 
kai]) jie šaudė juos nesenai 
Mariampolės apskrity.

Kol Lietuvoje nebus pa
skelbtas visuomeninis sei
mo perrinkimas, tai. neva 
koalicinės valdžios susida
rymas bus, angliškai ta
riant. tik “monki biznis,” 

.. ... kad kutų lengviau iš ameri-
bu, avaliniu ir kitokiu daik- dolerius vylioti Gin- 
tų krautuvę.) {

Birželio 5 d. kliubo susi-' 
rinkime drg. Beniušis tapo 
išrinktas delegatu į “Win
nipeg Council of Canadian 
League for peace and de
mocracy.” Toje “už taiką ir 
demokratiją” organizacijo
je dalyvauja visokių pa
kraipų organizacijos. Kartu 
su Beniušiu antras delega
tas yra išrinktas drg. A. Ur
bonas, kliubo iždo globėjas.

žiai ir apie pusė po devynių 
vakare išvažiuota namo. Iš
važiavimas, galima sakyti, 
pavyko visais atžvilgiais. 
Taip ir reikia, nes kaip kas 
mėgsta sakyti, kad pas nau- 
jagadyniečius nieko nėra ir 
kad darbininkai jų neremia. 
Publika “Naujos Gadynės” 
išvaževime buvo išimtinai 
darbininkiška.

Vytautas Katilius.

DANBURY, CONN. 
Mirė Juozapas Masvolas.

Birželio 13 staigiai, šir
dies liga, mirė J. Masvolas. 
Velionis visai nesirgo, 3 vai. 
da vaikščiojo gatvėj, o po 4 
jau mirė. Buvo 59 m. am
žiaus, nevedęs. Danbury iš
gyveno arti 5 metus, pir
miau gyveno Newark, N. J., 
prigulėjo prie Palangos Ju
zės draugystės ir Lietuvių 

padaro didelius pinigus, o Kliubo Newarke. Taipgi bu- 
500 metų __ bai- daugiau nekelia; ji vo ilgametis “Keleivio”
ictlkao. Daugelis moka dideles alga, tik tiems, skaitytojas ir rėmėjas. Pa- 

musu afvyko^Arnerikon tik kurie jokio darbo nedirba, laidotas šv. Petro airių ka- 
35 metai atgal, ir tai išrodo j 6k popierų j kišenius prisi- pinėse. Laidotuvėms lupi- 
labai ilgai. Vos atsimenam kišę ir paišelį už ausies užsi- nosį dr-gai Jos. Muliohs ir 
savo kaimą; kaip sapne tik- ^čję vaikščioja po dirbtuvę Petį as Katilavas. Velionis 
tai matom tas triobas n- me- a ?La^na dirbininkus vis buvo įamios nuotaikos ii 
džius, kuriuos palikom. O greičiau ir greičiau dirbti, gana diaugiskas vyias. Gai- 
500 metu ir jų da nebuvo. la£d darbininkai neteko la geio žmogaus. Piašau 

pplpžinkplin kantrybės ir metė darbą, pa- pranešti apie jo mirtį “Ke-
- j liko tik bosus. Tegul gi leivyje.” Jos Muliolis, 63 

, ar tie Maple avė., Danbury, Conn, 
jo reibiai apmokami bosai 
pastatys jai nors vieną ma
šiną be darbininkų. Manom, 
kail streikas bus laimėtas.

J. S.

labai ilgai. Vos atsimenam j

Tremtinių Vaikai New Yorke

New Yorke nesenai tapo atidaryta Vokietijos ir Austrijos 
tremtinių vaikams mokykla. Kuomet tėvai j ieško darbo, jų 
vaikai mokinasi angliškai skaityt ir rašyt.

ua nebuvo garo mašinų. |
Niekas nežinojo telefono ir I kompanija pamato, 
telegrafo. Nebuvo, fotogra- ’ 

, fijos. Nebuvo laikraščių.
Šiandien mes sėdim šil- 

: tam ir gražiam kambary. 
■ Čia šviečia elektra. Iš radijo 

plaukia žinios ir muzika. 
Gatvėmis ritasi automobi
liai ir dūzgia tramvajai. 
Penki šimtai metų atgal šitų 
dalykų visai nebuvo. Nebu
vo da ir Amerika atrasta. 
Čia nebuvo baltų žmonių. 
New Yorkas, Chicaga, Bos
tonas ir kiti miestai išaugo 
tik tų 500 metų laikotarpy, 
tai yra, jau po to, kaip Vy
tautas mirė. Jeigu šiandien 
jis atsikeltų iš grabo, jis 
šito pasaulio jau nebepažin
tu — tiek jau nuprogresavo 
kitos tautos!

O kiek mes per tuos 500 
metų nužengėm ' pirmyn? 
Prie Vytauto Lietuva buvo 

)dar didesnė. Po jo ji ėjo vis 
'mažyn ir silpnyn. Vos tik 
neišnyko ir visa musų tauta. 
Taigi, kuomet kiti progresa
vo, tai mes, Romos katalikų 
bažnyčiai vadovaujant ir 
mokinant, ėjome atgal. Ar 
tai kreditas? Ir kam tuomet 
dar girtis, kad mes taip se- 

inai pasauly gyvenam? Ge
riau pasakykim, kad tik va
kar gimę. • Prof. Gnaiba.

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka!"t» .................................. 50c.

kių Fondui."'
1 Mes, winnipegieciai lie
tuviai, gauname laiškų iš 
Lietuvos, ir čia randasi da 
nesenai iš Lietuvos atvažia
vusių lietuvių, tai apie tą 
“Ginklų Fondą’ 
valdininkus 
taip:
tropys sulig patvarkymais 
tiesiai keliu važiuoti, 
tuoj ir prisikabina koks be
gėdis policininkas. Tada, 
jei turi kortelę, kad esi au- 

Winnipeg lietuviu “Meno |k?v> fun'luJ.. tį
d . r nieko nesakoma — važiuokRatelis. 1 ., . . ,sau sveikas; o jei pagauta- 

įsigijus CYinnipego lietu- sis neturi pasirodymo, kad 
viams nuosavą svetainę, nu- ‘Ginklų Fondui’ aukavo, 
tarta įsteigti ir “Meno Rate- tai jau jis ‘nebegeras pilie- 
lį.” Ratelio valdybon išrink- tis’ — tuoj jį varo į polici- 
ti: pirmininku, K. Plečkai- jos nuovadą pabaudą mo
tis; protokolų sekretorium, keti.”

Sakoma, kad dabar Lie
tuvoje dėl didelio skaičiaus 
valdininkų ir dėl jiems rie
bių algų, jau ne vien tik 
karvės ir ožkos iš ūkininkų 
atimamos ir iš varžytinių 
parduodamos, bet daugu
mai ūkininkų ir žemė ati- 

iš varžytinių par- 
dėl valstybinių 

nesumokėjimo.
> nėra

ir Lietuvos 
jų kalbama 

“Jei ūkininkas nepa-

tai

draugė Purienė; iždininku,) 
draugė Bukauskienė; turto 
globėju, draugas W. Lepeš
ka. Reikia pasakyti, kad vi
sa meno ratelio valdyba 
kartu yra ir artistai-mėgė- 
jai, gabus veikėjai. Dažnai 
pastato visokių veikalų, 
ypač žiemos sezonu.

Pora mėnesių laiko atgal 
visuotiniam Winnipego lie-1 mokesnių 

tuvių susirinkime draugas Esą, retas ūkininkas ___
W. Lepeška, kaipo Meno valstybei skolingas už nega- 
ratelio turto globėjas, atsi- Įėjimą mokesnius sumokėti.

T_J._1 buvo sugalvotas 
“Ginklų Fondas,” kaip nau-

mama ir 
(duodama

šaukė į susirinkusius, ar ne-'Todėl 
galėtų kas padėti tam rate- ‘ ______ ,
liui, paaukuojant kokių jas pajamu šaltinis, 
nors drapanų lošimui. Tada 
draugas K.. Beniušis tuoj 
pažadėjo i 
tiek, kiek bus reikalinga. 
Taigi ir čia draugui K. Be
niušiui priklauso didelis a- 
čiu, nes paaukavo apie 50 
visokių frakų, siutų, apsiau
stų ir dar vieną minkštą 
gražiu audeklu apvilktą kė
dę. Taip pat ir draugė Gin- 

paaukavo vieną 
.. grafą. Užtai ir draugams 

A. Yančiui. — Valenjo- Ginkams Meno ratelis taria 
nas anglų kalboj yra žino- širdingą ačiū, 
mas įvairiais vardais: Vale- 

Moterų draugijos vakaras, rian, All-heal ir Valeriana 
Birželio 3, Neperstojan- officinalis; jis auga beveik!

čios Pagelbos Moterų drau- visose šaltesnio klimato ša-Į 
gystė turėjo metinį paren- tv?e- C enzūra Lietuvoje pa- 
gimą, kuris susidėjo iš vai- silieka kaip buvus, 
dinimo ir šokių.

Suvaidinta veikalas “Tė
vynės Laisvei Brėkštant,” 
kuris parodo, kaip žiaurus'n. 
valdžios tarnai išplėšia vie
natinį sūnų ir mylimą sužie
duotinės vaikiną.

Ūkininko Jurgaičio rolę 
vaidino Petras Mardosas; 
Jurgaičio žmonos —Mari
jona Meškienė; Jurgaičio 
dukters Marytės — Elena 
Vitonis; jauno vaikino Vy
tauto — Kastantas Urbai- 
tis; Vytauto mylimosios Da
nutės — Kornelija Breitmo
zeris; Danutės brolio Stasio ją, bet apie tai, kad drg. Be- 
Vaitkaus — Antanas Rudo- niušis tapo paskirtas Winni- 
kas. Visi vaidintojai savo 
roles atliko gerai.

Pertraukoj buvo dainos. 
Adelė Adomėnas solo su
dainavo “Pamylėjau Va- 
var,” o Lidija Sabaliauskai
tė solo — “Aš Lietuvaitė.” 

Petras Mardosas pasakė 
monologą “Apsauga nuo 
karo.”

Vakaras buvo labai sma- Apdaruose

REDAKCIJOS , ae rail 
ATSAKYMAI kuvienė

LEWISTON, ME.

Prie rusų caro retai kada 
rateliui“ drapanų į Lietuvos ūkininkui prista-

vas atimdavo žemę už mo
kesnius, o šiandien “laisvo
je” Lietuvoje tokie reiški
niai kartojasi nuolatos. Ai
tai tam reikalinga sava val
džia?

Prikeltas “bendras fron
tas.”

Čia mes turime Lietuvos 
liaudžiai ginti bendrą fron
tą. Bet ta organizacija dėl 
kai kurių aplinkybių buvo 
“užmigus.” Gegužės 5 d. at
silankęs į Lietuvių kliubo 
valdybos susirinkimą drau
gas r .. .
sudaryti komitetą, kuris pa
rinktu aukų Klaipėdos pa
bėgėliams. Nekurie i____
pė, kad tai bendro fronto 
darbas, kuris yra sutvertas 
Lietuvos liaudžiai ginti. Ta
da Beniušio • pasiulymu nu
tarta tą bendrą frontą “pri
kelti iš miego.” Tuoj buvo 
nutarta paraginti “fronto” 
pirmininką, kad šauktų mi
tingą darbui pradėti. Taigi 
neužilgo ir mes, winnipegie- 
čiai, rinksime aukas Klai
pėdos pabėgėliams, 

j Reikia pasakyti, 
winnipegieciai veik visi yra 

Istorija Suvienytų Valstijų Siaurinės niinmnnėc kad i
Amerikos nuo atsiradimo ir dar tR*C.1O,S1 nuomones, hau J 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me-| ‘Ginklų Fondą neaukoti.
Motyvuojama tuo kad nors 

ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny- ir visa Lietuva, ir kiekvienas 
h’ jos pilietis, nuo kojų iki 

j........................$225 galvos apsiginkluotų šautu-

Kliubiečiui. —Labai ačiū 
už raštus. Tilps.

Ignui Rainiui. — Straips
nio nespausdinsime. Visų 
pirma, jis perdaug ištęstas; 
antra, aprašomi jame daly
kai nelabai patikimi. Nesi
nori tikėti, kad jauna Kau
no mokinė darytų toki “biz
ni” su 10 valdininkų bei ka
rininkų, ir kad panašiais 
“bizniais” verstųsi daugu
mas Kauno gimnazisčių.

Jonui Martinoniui. — La
bai ačiū už korespondenci-

pego “teisėju,” mums jau 
kitas korespondentas yra 
parašęs, todėl draugo pra
nešimo jau nedėsime.

Lietuvis paskirtas į prisai- 
kintujų suolą.

Turime progos pasi
džiaugdami pasakyti, jog 
musų draugas Kazys Beniu- 
šis susilaukė tokios garbės, 
kad vyriausis Winnipego 
miesto teisėjas paskyrė jį į 
teismo džiurę didelėms kri
minalinėms byloms spręsti. 
Tai tik pirmas lietuvis, ku
ris turės teisę dalyvauti tei
sme su sprendžiamu balsu 
Winnipege. Kaip draugas 

I Beniušis pateko i teismo 
Kazys Beniušis pasiūlė J1S dau&. nepasakoja 

. - . 1 . n* niol/or»? noci mri •j l-Czzir neir niekam nesigiria. Bet aš 
pranešu apie tai “Keleivio” 

, nes manau, 
kad tai Įdomi žinia, ypač 

i Kanados lietuviams. Taigi, 
laimingai draugui Beniušiui 
darbuotis visuomenės la
bui! V. Lepeška.

atsilie- skaitytojams,

EILĖS lit STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota. 95 'tusi..............25c.

kad
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483
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-—Koman, Maike, koman 
arčiau!

—Kas pasidarė, tėve?
—Parašyk, vaike, groma- 

tą j Čikagos stokjardus ir 
paklausk, ar nesurado jie 
tenai mano daiktų. Matai, 
vieno palieto neturiu ir džio- 
gas su popiera užkištas. 
Korkos nebėra.

—O kokiu budu tie daik
tai galėjo patekti j Chica- 
gą?

—Aš buvau tenai nuva
žiavęs, vaike. Matai, tenai 
yra tokia gązieta, ką vadi
nasi “Naujienos,”< tai nuva
žiavau , pasveikinai jos pa
daužas, ' ba šiais metais jie 
švenčia savo 25 metų jubi- 
lėjušą... Ale ar neturi sier- 
čikų, Maike?

—Nežinau, tėve, ką tai 
reiškia.

—Na, tai ar neturi me
čių? Mano pypkė užgeso.

—Gal degtukų nori?
—Dacit, Maike.
—Aš. tėve, nerūkau, to

dėl ir degtukų nesinešioju... 
Bet paaiškink, kodėl tu va
žiavai sveikinti padaužas?

—Ogi šiaip sau, Maike, iš 
cekavasties.

—Ar suradai?
—Suradau tik “Naujie

nų” budinką. Stovi toks bil- 
dingas prie Halsted stryto 
ir dubeltavos durys įdėtos. 
Man įneinant net šoblė už
sikabino. Sakau, čia tai jau 
šiur padaužų kanceliarija. 
Įneinu į vidų, ogi sėdi tokia 
nais leidukė prisirišus ragą 
prie galvos ir kaišiodama 
pai pukcs i tokį baksą vis 
sako: “Alio,” alio.” Uš- 
kiuzmi, sakau, ar čia pa
daužų hotelis? O ji sako, 
kad čia tokių nėra. Na, tai 
uskiuzmi už baderį, sakau, 
ir išėjau. Einu, einu, ogi žiū
riu, parašyta: “Vilnies” re
dakcija. Einu insaid. Sienos 
apkabinėtos ruskių pikče- 
riais su barzdomis. Ant ba
ro užsigu'ęs toks didelis vy
ras skaito gazieta. Aš jam ir 
sakau: Zdrastvui, gospo- 
din! O jis sako: Zdrastvui, 
zdrastvui. tovarišč! Ot kuria 
prijechali? Gal iš Maskvos? 
Ne, sakau, iš Bostono atva
žiavau. Noriu padaužas pa
matyt.

—O ką jis?
—Jis sako, kad čia nesą 

jokių padaužų. Ale nueik, 
sako, kiton pusėn stryto, kur 
ta didelė auza stovi, tai te
nai gal surasi. Sako, tenai 
lietuvių Auditorija gyvena, 
tai jie apie ją kaip kada su
kasi. Nueinu tenai. Atida
rau vienas duris ir kitas, ale 
visur tuščia. Ale toliau pa
mačiau užrašytą sainą: 
“Bergoff Beer.” Einu tiesiai 
prie haro. Tenai stovi.Am-

brozas su Margeriu ir pučia 
putas nuo stiklų. Padėjau ir 
aš kvoterį ant baro. Sakau, 
duok bavarsko. Bartenderis 
pripylė stiklą ir tuoj— 
dzinkt mano kvoterį į redži- 
sterį. Išdavė dvi gryvinas 
rešto. Aš geriu ir klausiu, 
ar nežinai, kur čia padau
žos gyvena. O jis sako, kaip 
išeisi, tai čia už kampo juos 
rasi. Einu už kampo. Žiuriu, 
užrašyta: “Sandara.” Einu 
į vidurį, bet nieko nėra, tik 
toks sekin henri kaučius prie 
sienos. Norėjau''atsisėst, ale 
;dratos išlindę, tai pabijo
jau, kad kelinių nep,padur
tų. f šėpą pridėta senų ma- 
gąžinų,. O dulkių, dulkių! 
kaip pastatai koją, tai ir pa
lieka znokas, kaip zuikio 
pėda ant sniego. Žiuriu į ki
tą ruimą, žiba mažutis lekt- 
rikas ant siūlo pakabintas. 
Aplink stalą žmonės apgu
lę, kaip musės apie sūrį. Du 
sėdi ir stumdo čekerius, o 
kiti vačina. Aš atsisėdau į 
kampą prie tokio vyruko su 
ilga nosim ir pradedu šne
kėt. O jis tuoj ir klausia, 
kam aš tą džiogą turiu pasi
kabinęs ant kaklo. Sakau, 
čia šnapsas ant zoposto. 
Duok biskį patrauki, jis sa
ko. Na, ir padaviau džiogą. 
O jis, snavagan, kaip užsi
vertė, tai ir korką prarijo. 
Ale aš nieko sau, nuduodu 
kad ir Pamatau. Klausiu, 
kas per do vienas prie stalo 
stovi tas vyras su ožio barz- 
duke? Sako, tai daktaras 
Graičiunas. O kas tas ku
rias, su pliku pakaušiu, klau
siu? Tai yra daktaras Zi- 
montas, sako jis mano šnao- 
są išlakęs. O kas do per vie
nas tas, ką tuščią pypkę 
čiulpia? Tas, sako, tai musų 
gazietos redaktorius Vaidi
la. O kur čia tie garsus Či
kagos padaužos, klausiu aš 
jo? Padaužų tai jau nesura
si, jis man sako. Ir taip mu
dviem bešnekant, prie stalo 
kažin kas suriko: “Ček! 
ček!” Aš net nusigandau. 
Jau buvau betraukiąs šoblę, 
ole mano snapsą išgėręs vy
ras sako, einam pažiūrėt. 
Prieinam prie stalo, ale nie
ko nesimato. Vienas tris pa
galiukus pervertė, o vieną 
pastatė. Paskui iš kito šono 
kaip suriks: “ček! ček!” ir 
kaip pradės visi grūstis, tai 
ir palietą man nutraukė. 
Taigi aš noriu, Maike, kad 
tu parašytum jiems groma- 
tą ir pasakytum, kad jie 
tuos daiktus man sujieškotų 
arba užmokėtų už demičių.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmones pai
kai tiki i visokius prietaru’,

ir tt. Kaina ,............   IE?.

Sveikatos Skyrius
S; skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA.

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

KĄ ŽMOGUS TURĖTŲ ŽINOT

Rašo Dr. G. I. Bložis.

Ką apsiskaitęs žmogus turė
tų žinoti apie burną bei dantis? 

i Darbininkas žmogus neturi pro
gos bei galimybės studijuoti, 
arba daryti palyginimą, burnos 
stovį su kita kūno dalią kas 
link higienos. Bet, jeigu butų 
galimybes studijuoti, jis pama
tytų. jog sunku butų surasti ki
tą tokio kūno dalį taip labai ap
leistą, kaip burna bei dantys.

Civilizuotame krašte nerasi 
! žmogaus, kuris neplautų rankd, 
neplautų veido nors kartą į die
ną bei nesimaudytų bent kartą 
savaitėje. Bet rasi didelį skai
čių, ypatingai iš vyrų, kurie sa
vo gyvenime nei kartą nėra plo
vę burnos bei valę dantų, nors 
burnos bei dantų švarumas yra 
daugiau reikalingas palaikymui 
sveikatos, negu veido bei bend
ras kūno švarumas. Visi žino
me, jog per burną palaikome 
savo gyvybę, nes dalykai, be ku
rių negalime gyventi, būtent: 
valgis, gėrimas, oras ir tt., pa
siekia musų sistemą per burną. 
Vienok žmonės labai mažai k re i-, 
pia dėmesio į burnos bei dantų 

I švarumą. Burnos higiena turė
tų būti stebiama nuo pat kūdi
kio gimimo dienos. Nes kūdikis 
pirmą kvapą kvėpdamas bei pir- 

| mą kartą imdamas maistą iš 
motinos krūties, arba kokios ki
tos maitininjo priemonės, jau į- 

i traukia į savo burną nemažą 
skaičių mikrobų. Patekę, apleis- 
ton perisi, labai greit veisiasi ir 
suranda tinkamus lizdus liežu
vio grioveliuose ir gleivinės plė
vės susimetimuose., Supranta
ma, bakterijų kiekybę bei koky
bę sudaro aplinkybės, taigi kvė
puojant orą į burną įsigauna į- 

į vairių rūšių bakterijų. Vienos 
4 iš jų nepavojingos, o kitos, yra 
ligų gamintojos. Kai kurie iš tų 
mikrobų, misdami maisto lieka
nomis, burnoje pagamina nuo
dingą raugalą, kuris patekęs į

1 vaiko vidurius kenkia sveikatai, 
Į o kitą progai pasitaikius, įsi- 
! gauna į vaiko sistemą ir sukelią 
j rimtą ligą. Todėl, motinos turė
tų nepamiršti, jog kur randasi 
nešvarumas, ten gludi ir ligos 
pavojus; kur dulkina ir suterš
ta, ten mikrobai geriausiai bu
joja.

Taigi, reikia stengtis, kad vi
si dalykai, su kuriais kūdikis 
susiduria butų švarus. Reikia 
neleisti vaikui landžioti po dul

kinus užkampius, bandyti nelei
sti vaikui dėti į burną daiktus, 

'pavyzdžiui, suterštus savo pirš
lius, popiergalius, skudurus ir tt. 
Tie bei panašus dalykai, kartais 
turi daug ir pavojingų mikrobų.

Nežiūrint kūdikio drabužių 
kiekybės, bet ir jie turi but šva
rus, rankos, veidas ir visas kū
nas turi būti švarus. Jei kūdikis 
yra maitinamas prie motinos 
krūties, prieš kiekvieną maiti- 
nilną (žindymą) motina turi 
atsargiai nusiplauti rankas ir 
kitas liečiančias kūdikį kūno da
lis, kad viskas butų švaru. O jei 
dėl kokios nors priežasties mo
tina nemaitina kūdikio . savo 
krūtimis, tada visi indai bei į- 
rankiai turi būti išplauti ir išvi
rinti (sterilizuoti) prieš kiek
vieną kūdikio valgį. Kūdikio 
burną reikia dažnai ' apžiūrėti, 
nes kartais randasi liuosos glei
vės tarpe žandukų, veido rau
menų, ant liežuviuko, galo ger
klės bei apie tonsilus. Pastebė
jus gleivėtą medžiagą, reikia 
tuojaus prašalinti, pasidarius 
tam tikrą sukuriuka iš geros 
švarios vatos ant nesmailaus 
virbalėlio. Bet kaip greitai vai
kas gauna supratimą taip grei
tai reikia jį mokyti plauti burną 
bei valyti dantukus.

■ Bendras išlaukinis švarumas 
(sumažina infekcijos pavojų, o 
nuolatinis ir-Atsargus burnos 
plovimas susilpnina ten esan
čius mikrobus ir tokiu budu kū
dikio sveikata yra liuosesnė nuo 
pavojų.

(Tąsa)
Apskaičiuojama, kad Anglijoje buvo 

pakarta ir sudeginta bent trisdešimts tūks
tančių raganų. Paskutinė auka Škotijoje 
žuvo 1722 m. “Tai buvo nekalta sena mo
teris; ji taip mažai tenusivokė, kas aplink 
ją dėjosi, kad net džiaugėsi, pamačiusi 
laužo liepsnas, kurioms buvo lemta ją su
deginti. Ji turėjo dukterį, nevaldžiusią 
rankos ir kojų — vargšei moterei buvo iš
keltas kaltinimas, esą ji bandžiusi padaly
ti iš savo dukters kumelę ir pasikvietusi 
velnią ją kaustyti.”

1692 metais Massachusetts valstijoje, 
Salem mieste, buvo nužudyta devyniolika 
žmonių, apkaltintų ir nuteistų už ragana
vimą.

Tais laikais žmonės tikėjo, kad vyrai ir 
moteiyš žodžiu ir raštu darydavę sutartis 
su velnių; kad jie atsisakydavę Dievo ir 
Jėzaus Kristaus ir visai pasiaukodavę vel
nio tarnybai. Tokios sutartys buvo tvirti
namos raganų ir vaiduoklių vyriausiame 
posėdyje, kuriam pirmininkaudavęs pats 
velnias; sutartis buvo pasirašoma savo 
krauju. Tokios sutartys buvo sudaromos 
keleriems metams; būdavę sutarčių ir vi
sam amžiui. Vyliausieji raganų posėdžiai

ta, kas jis toksai, tai jis pasislėpęs po lova. 
Tačiau veikiai jis buvęs iš ten ištrauktas, 
ir vis dėlto jis buvęs ir tada toks begėdis, 
kad pasisakęs buvęs vyskupu. Jis taip ge
rai mokėjęs nuduoti tą vyskupą, kad net 
tie, kas gerai pažino vyskupą, buvę pri
gauti.

Tikrai sunku šau įsivaizduoti žmonių 
galvojimą-tais tamsybės ir prietarų am
žiais. Tų laikų žmonėms viskas atrodė ir 
baisu ir klaiku. Jų artimų krūtinėse, jų pa
čių kūnuose, nakties tamsoje, visur, ap- 
link, viršuje ir apačioj buvus pilna nesu
skaitomų, gudrių ir pavojingų velnių.

3 • • vBažnyčia sakėsi gindavusi žmones nuo 
tų siaubingu vampyrų žabangų. Tų šmėk
lų persekiojimo įgąsdinti ir įbauginti žmo-^ 
nės meldėsi ir maldavo pagalbos iš veid
mainingų savo vadų ir ganytojų.

Pabandykite atimti iš bažnyčioš grąsi- 
nimus pragaru ir to pragaro baiinę, ir ma
tysite, kad iš bažnyčios beliks tas pat, kas 
belieka iš užgesusio ugniakalnio-vulkano.

Atimkite iš bažnyčios tai, kas yra ęįė-' 
buklinga, antgamtiška, nesuprantama, rie- 
protinga, negalima, nežinoma ir kvaila, ir 
neliks nieko kito, kaip tiktai tuštuma.

Bendras Mass. Lietuvių Komi
tetas Rengia Didelį Pikniką

Paaukavo $25.00 Klaipėdos 
pabėgėliams ir pasisakė A- 
merikos Lietuvių Kongre

so klausimu.
Pereitą subatą South Bo- 

.stone įvyko Bendro Massa
chusetts Lietuvių Draugijų 
Komiteto posėdis, kuriame 

(svarstyta 3 klausimai, bū
tent:

1. Bendro Massachusetts 
lietuvių pikniko klausimas.

2. Amerikos Lietuvių 
Kongreso klausimas.

3. Klaipėdos pabėgėlių 
šelpimo klausimas.

Nors Klaipėdos pabėgė
lių šelpimas yra keblus rei
kalas, nes pinigai eina per 
valdžios rankas, o ta val
džia, kaip diktatūros tęsi
nys, mums nėra remtina, 
vis dėl to nutarta Klaipėdos 

(pabėgėliams paaukoti iš ko
miteto iždo $25.00.

Amerikos Lietuvių Kon
greso klausimu pirminin
kas Michelsonas padarė pla
toką pranešimą, iš kurio pa
aiškėjo, kad LSS Pildoma
sis Komitetas yra pasiūlęs 
ALK likviduoti, nes jo dar
bas, kuriam jis buvo įsteig
tas, jau pasibaigė ir sky
riuose pradėjo kilti nesuti
kimų. Bet komunistų Cent
ro Biuras yra kitokios nuo
monės. Jis siūlo šaukti Ame
rikos Lietuvių Kongreso su
važiavimą šitam klausimui 
išrišti.

Apsvarstęs susidariusią 
situaciją, Massachusetts 
skyriaus komitetas balsų di
džiuma nutarė; kadangi

srovių centrams ALK klau
simas nesiduoda išrišamas, 
o šaukti tam tikslui suvažia
vimas brangiai kainuotų, tai 
pasiūlyt abiem centram ati
dėti šį klausimą iki sekan
čio SLA seimo Chicagoje., 
Tenai suvažiuos daug ALK1 
veikėjų, kurie galės šį klau
simą apsvarstyti be extra 
išlaidų.

Pikniko klausimu posė
dis pasisakė “už.” Bendras 
Massachusetts lietuvių pik
nikas įvyks Maynarde per 
Labor Day šventę, kaip į- 
vykdavo kitais metais. Par
kas yra užsakytas jau nuo 
pereitų metų ir rankpinigiai 
įmokėti.

Piknikui nutarta padaryti 
10,000 bilietų serijomis, 
7,000 nedidelių kortu su 
skelbimais, 3,000 didelių 
plakatu ir 150 iškabų. Bet 
to, skelbti pikniką laikraš
čiuose ir per radiją.

Kolonijoms į darbą pa
kinkyti nutarta sušaukti vi
so apskričio konferenciją, 
kuri įvyks Hudsone 16 lie
pos dieną, 11 valandą ryto.

Dovanoms prie įžangos 
bilietų paskirta $150.00 gry
nais pinigais. Pirmutinė do
vana bus $50.00, penkios 
dovanos po $10.00, o visos 
likusios—po $5.00.

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išpuldyti pilietybės Įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .................................... 25c.

būdavę bent kartą metuose. Čia raganos 
pasirodydavusios visai nuogos, išsitepusios 
tepalais, padarytais iš nekrikštytų kūdikių 
kūnelių. “Į tuos posėdžius jos vykdavo iš 
tolimiausių kampų, jodamos ant šluotko
čių, kačergų, ožių, kiaulių ir šunų. Čia jos 
nusilenkdavo pragaro, valdovui! ir aukoda
vo jam jaunus kūdikius, atlikdamos viso
kius nepadorius dalykus lig pat auštant.”

“Dar 1815 metais Belgijoj buvo įvykę 
raganos teismų; jų kaltė buvo įrodyta van
dens bandymais.” “1836 metais Helos, 
netoli Dancigo, gyventojai du kartu panė
rė į jurą moterį, kuri buvo įtarta buvus ra
gana. kadangi ta nelaiminga moteris vis 
iškildavo į viršų, ji buvo pripažinta kalta 
ir čia pat smūgiais buvo užmušta.”

Žmonės tikėjo, kad velnių kūnai nebuvę 
tokie kaip kad yra žmonių ir gyvulių kū
nai. Buvo manoma, kad jie buvo lyg iš 
debesio, iš lengvos ir skaidrios medžiagos, 
ir kad jie galėjo keistis ir veržtis į bet ku
rią vietą. Baisios kančios, kokias jie kentė
davo pragare, padarydavusios juos ypa
tingai jautriais kentėjimui, ir jie nuolatos 
jieškodavo drėgnų ir šiltų vietų, kur jų 
kentėjimai nebūtų taip smarkiai jaučia
mi. Dėl tos tai priežasties jie, esą, ir įei
davę į vyrų ir moterų kunus.”

Velnias galėdavęs padaryti kūdikį; ir 
Martinas Liuteris kartą, sako, susitikęs su 
tokiu velnio vaiku. Jis pataręs motinai į- 
mesti savo kūdikį į upę, kad tuo budu ji 
atsipalaidotų nuo velnio, įsibriovusio į jos 
namus.

Buvo manoma, kad velnias galėdavęs 
versti žmones bet kokiu daiktu arba gyviu.

Kas paneigdavo tuos žmonių išgalvotus 
dalykus, buvo apšauktas bedieviu. Visi, 
kas tikėjo velniais ir raganomis, rodė į 
Bibliją. Jie kartodavo šventraščio vietas, 
įrodinėdami raganų buvimą ir jų galią ant 
žmogaus; Su Biblija jie įrodinėdavo, kad 
aukščiau žemės skraidanti nesuskaitoma 
daugybė velnių, besikėsinančių sunaikinti 
visą žmoniją; įrodinėdavo . kad tos nela
bosios dvasios turėjusios tokią jėgą ir pro
tą, kokių neturėję žmonės;. įrodinėjo, kad 
jos esą džiaugdavosi iš kiekvienos pasau
lio nelaimės ir kad jų nelabumas buvęs be 
saiko ir be galo. Kad piktosios dvasios 
sukeldavo audras ir viesulus, buvo įrodo
ma velnio puolimu nelaimingojo Jobo; ar
ba prisimenama ta vieta, kur pasakojama 
apie keturis angelus, valdančius keturis 
vėius ir puldinėjančius žemę. Velnias ga
lėdavęs nunešti žmones oru per kelias se-, 
kundes už keliu šimtų mylių, žmonės ši
taip tikėjo, pasiskaitę Evangelijoj, kaip ! 
velnias tokiu pat budu nusinešęs Kristų i 
ir pastatęs ji ant bažnyčios bokšto viršū
nės. “Pranašas Habakukas buvo dvasios į 
nugabentas iš Judėjos į Babiloną; ir evan
gelistas Pilypas taip pat buvo patyręs pa- ] 
našų stebuklą; tokiu pat budu ir šventas 
Paulius buvo nuneštas į trečią dangų.”

“Tais_ dievobaimingais laikais žmonės 
tikėjo, kad visur tarp žmonių slankinėja 
ir trankosi dvasios vardu Inkubi ir Sukku- 
bi, gundydamos neatsargiuosius ir vesda
mos juos į pražūtį, sugalvodamos biaurius 
ir klastingus planus, kurie kartais ir pasi
sekdavo, ypatingai prieš šventuosius žmo
nes ir prieš jų dorybę. Kartais raganos su- 
keldavę vienuolių ir kunigų sielose žemiš
ko geidulio liepsnas, žmonės pasakojo, 
net kvapą sulaikydami, kaip viename Vo
kietijos vienuolyne kerštaujanti moteris 
pasirūpinusi kad keturi abatai, vienas po 
kito, sudegtų žemiškų geidulių liepsnoje.”

Buvo taip pat pasakojama, kaip velnias 
pasireiškęs švento vyro pavidale ir ėmęs 
gundyti vieną ponią, bet, kai buvo susok-

Nors šitie negarbingi dalykai buvo baž
nyčios ugdomi ir remiami, mums vis tiktai- 
sakoma, kad šių dienų civilizacija yra kū
dikis to, ką mes šiandien vadiname praei
ties prietarais. *' 1

Ne religija civilizavo žmogų, bet žmo
gus civilizavo religiją. Žmogaus dievas 
gerėja, žmogui žengiant pirmyn progreso; 
keliu. ■ .

Leiskite man atkreipti jūsų dėmesį į tai,- 
ką mes esame gavę iš šmėklų sekėjų.. Leis
kite man duoti jums apybraižą to mokslo, 
kokį skelbdavo žmonėms šitie debesų filo
sofai. Štai), jie mokė žmones—esą, visos 
ligos pareina arba dėl to, kad gerosios 
šmėklos baudžia žmogų, arba dėl to, kad 
nelabosios šmėklos nori žmonėms kenkti! 
Ligoniai buvę šmėklų apsėsti. Medicinos 
mokslas buvo tam, kad žinojus, kaip įkal
bėti toms šmėkloms pasitraukti -iš ligonio 
namų. Per tūkstančius metų ligoniai 'būda
vo gydomi Šventomis giesmėmis, baisaus 
triukšmo kėlimu, bubnais ir gongais. Bu
vo daroma visa, kad tiktai tų šmėklų buvi
mas ligonyje pasidarytų nejaukus ir ne
malonus ; dažnai būdavo taip, kad dėl to 
viso arba šmėklos pasitraukdavo iš ligo
nio, arba ligonis skirdavosi su šiuo pasau
liu. Tos šmėklos buvusios skirtingo ran
go, jėgai ir kilmės. Tai vienur, tai kitur at
sirasdavę žmonės mokėdavę valdyti di
džiąsias šmėklas ir tuo budu įgydavę jėgų 
kitoms mažesnėms šmėkloms suvaldyti. 
Tokie žmonės pragarsėdavo, kaipo didieji 
gydytojai.

Buvo susekta, kad tikri durnai, kaip an
tai durnai nuo degančių kepenų, arba žu
vies išdžiovintos odos, arba žalčio, rupū
žės akių, arba gyvatės liežuvio esančios 
labai nemalonus šiaip paprastos šmėklos 
uoslei. Tokiais durnais prirūkydavo ligo
nio kambarį, ligi šmėklai pasitraukiant ar 
lig ligoniui mirštant. . > >

Taip pat buvo tikima, kad tam'tikri žo
džiai—visų galingiausių šmėklų vardai—, 
buvę geru ginklu, jei tik jie buvę tinkamai 
ištariami. Ilgai buvo manoma, kad čia ge
riausiai tinka lotynų kalbos žodžiai, mat, 
lotynų kalba laikoma mirusi, ją žino ir 
dvasininkai. Kiti vėl tikėdavo, kad, sudė
jus kryžium du šakaliu, šmėkla turinti iš
sigąsti ir pasprukti į šalį.

Per tūkstančius metų medicina buVo 
verčiama jieškoti būdų piktoms šmėkloms 
šalinti iš žmonių kūnų.

Kai kuriais atsitikimais buvo bandoma
susitarti su šmėklomis. Anot šv.. Evangeli; 
jos, buvęs atsitikimas, kur velniai išmainę 
žmogų už kiaulių pulką. Tačiau šituo atsi
tikimu velniai prakišę savo uždarbį, nes 
visos kiaulės subėgusios į jurą ir prigėru
sius. Šitoki ligų sąvoka matyt buvo visa
me pasaulyje, ir ji nėra dar visai išnykusi.

Epileptiko besirangymas, keisti chore- 
jos ligos paliestųjų judesiai, drebėjimas, 
sapnai, transai ir įvaiiųs nesuskaitomi vi
sokių nervu ligų reiškiniai, visa tai buvo 
laikoma įrodymu, kad tų žmonių kūnuose 
tūnojo nešvarios, piktos dvasios.

Kas tiktai bandė išaiškinti tuos reiški-1
nius paprastomis priežastimis, kas darė 
pastangų toms ligoms gydyti natūraliais 
budais, tie buvo bažnyčios apšaukįami be
dieviais. Bet ką išaiškinti buvo nusikalti
mu. Kunigų naudai visi reiškiniai turėję 
vykti dievų ir velnių jėgomis. Išaiškinus, 
kad visi tie reiškiniai yra natūralaus po
būdžio, ir kunigų nebereikėtų. Religija 
kvėpuoja antgamtiškumu. Atimk iš žmo
gaus minties tą antgamtiškumo sąvoką, ir 
nebeliks pagrindo religijai. Dėl to tai baž
nyčia visados nekęsdavo žmonių, kurie, iš
aiškindavo stebuklus. . '

(Bus daugiau)
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r v !; Įvairios Žinios, i
Analiios Karaliaus Priėmimas Washingtone.

Ka Nuveikė Pennsul-\ vokiečiai atiden- nų nuLLthc r uutsyi G1A SAVQ .<PASLAPTIS-. 
vanijos Legislatura. Ispanijoj.
Republikonai panaikino be- Pereitam “Keleivio” nu

veik visas reformas. įmeiy buvo rašyta, kaip ita- 
Šįmet Pennsylvanijos le-!N.ain}Ba vęcĮė karą Ispani- 

gislatura susirinko 3 sausio, p0!, PŲes teisėtą respublikos 
o išsiskirstė 30 gegužės. Per !Ya . Dabar jau ir vokie- 
tą 21 sąvaitę ji kainavo tosĮ^1®.1 Pradeda. ^prisipažinti, 
valstijos gyventojams $1,- ......  "
074,828. O ką ji nuveikė? Iš 
viso buvo įnešta 2,072 biliai 
arba įstatymų sumanymai, 
bet lik 171 buvo priimtas, iš 
kurių gubernatorius pasira
šė tik 169, o du atmetė. Be
veik visi priimti ir guberna
toriaus užgirti biliai yra re
akcinio pobūdžio, daugiau
sia vis taikomi stambių ka- ( 
pitalistų ir politikierių nau-

KAZLŲ RUDOJ NUSIŠO
VĖ STOTIES VIRŠI

NINKAS.
Iš Kazlų Rudos praneša

ma, kad 1 birželio tenai nu
sišovė gelžkelio stoties vir
šininkas K. Sabaliauskas. 
Savžudystės piiežastis bu
vusi šeimyniška nesantaika. ; 
Jis buvo jau 69 metų am- : 
žiaus ir nepatikdavo savo 
žmonai.

kaip jie rėmė Ispanijos iš
daviką gen. Franką. “Berli
ner Boersenzeitung” rašo, 
kad pirmieji vokiečių sava
noriai Ispanijoje pasirodė 
1936 metais. Po to, kai Hit
leris nusprendė padėti ispa
nų nacionalistams, į penktą 
dieną buvo dar išsiųsta 20 
susisiekimo lėktuvų su ka
riais. 1936 m. rugsėjo mėne- 

Isį vokiečių savanoriai Ispa- 
dai. Per praėjusius 4 metus nŲ°j.e susilaukė žymaus su- 
Pennsylvanijos valstiją vai- stiprinimo, kadangi Ispani-

HI

KAUNE BUSAS UŽMUŠĖ 
POLICIJOS VACH

MISTRĄ.
Kaune 2 birželio naktį, 

prie įgulos bažnyčios auto
busas užmušė 3-čios nuova
dos vachmistrą Povilą Bal
tušį. Kaip rodos, jis buvo 
pusėtinai krupniku “apsi
švietęs.”

PAJ1EŠK0JIMA1

dė demokratai su guberna
torium Earle priešaky. Bu-

jos karas rodė žymių, kad 
jis užsitęs, vokiečių karinė

vo ir du lietuviai ’ legislatū- vadovybe nutarė pasiųsti 
roj, tai D-ras A. J. Vėlybus 010 korpusą, suside- 
iš Luzernės apskričio ir A. dantį _ r " ...... ~ g’”
Janušaitis

Atvykus Anglijos karaliui j Washingtoną, anglų ambasadorius Lindsay iškėlė jiems bankietą savo rūmuose. Skaitant 
iš kairės į dešine, antra nuo krašto moteris su balta skrybėle yra Anglijos karalienė, šalia jos stovi jos Jurgis; Mo
teris su juoda skrybėle yra Anglijos ambasadoriaus Lindsay žmona, o aukštas vyras su šviesiom kelinėm, tai pats 

ambasadorius Lindsay.

■ ---j ir A dantį iš vienos kovos gru- 
(Yanushat) iš Pęs, vienos naikintuvų gru- 

Lackawannos apskričio. Pei |P®s’ ,fĮvieJ.^ žvalgybinių es- 
4 metus demokratai buvo į- .................  - ■•••*..................

vedę daug svarbių reformų 
darbininkų naudai. Dabar 
gi republikonai beveik visas 
jas panaikino, arba pakeitė 
taip, kad daugiau naudos, 
butų kapitalistams.

Demokratai buvo nustatę 
darbininkams atlyginimo 
ratas; republikonai šitą įs
tatymą pakeitė ir atlygini
mo ratas numušė.

Demokratai buvo išlėidę 
įstatymą, kuriuo <...... ....... ..
bininkai galėjo pasirinkti 
savo reikalams atstovauti 
tokią uniją, kokia jiems pa
tinka ; republikonai šitą į- 
statymą pakeitė taip, kad 
kapitalistai dabar turės tei
sę darbininkų nutarimą skų
sti Darbo Tarybai, jeigu jie 
pasirinks kapitalistams ne
patinkamą «uniją. < ■- -<>q

Republikonai išleido įsta
tymą, kuriuo draudžiami 
“sit-down” streikai.

Jie padarė patvarkymą, 
kad sveiki bedarbiai už gau
namą pašalpą privalo ati
dirbti, jeigu yra darbo. Va
dinasi, jeigu darbo nebus, 
tai jie negalės ir pašalpos 
gauti.

Demokratai buvo išleidę 
įstatymą, kuriuo buvo pa
naikinti teismu indžionkši- 
nai prieš darbininkų strei
kus; republikonai pakeitė 
šitą įstatymą taip, kad kapi
talistai vėl galėtų laužyt 
streikus indžionkšinų pa
galba.

Darbininkai dabar pama
tė, koks skirtumas tarp de
mokratų ir reakcininkų re- 
publikonų. A. M. Mack.

Kas Yra Sovietu Lakūnas Kokinakis.c.

Garsusis Sovietif Sąjun- kroviniu. Greitai jis daro 
gos lakūnas Vladimiras kitą rekordą vėl iškildamas 
Konstantinovičius Kokina- 11,458 metrų. Lėktuvas sie
kis, kuris šiomis dienomis kė stratosferą.
atskrido New Yorko paro-! Bet Kokinakis tuo nepa- 
don, yra pasižymėjęs Sovie- sitenkina. Rugpiučio 2 d. 
tų Sąjungos raudonosios ar- 1936 m. jis su 1,103 svarų 
mijos kovotojas. Raudono- kroviniu, iškyla 12,816 met- 
joj armijoj jis turi brigados rų aukščio. Tuo sumušė sa- 
komandieriaus laipsnį ir užlvo pirmesnį pasaulinį rekor- 
atliktą be sustojimo kelionę dą. Aukščio rekordai imami 
iš Maskvos į Vladivostoką j Kokinakio vienas po kito, 
gavo Sovietų Sąjungos did-1 Greitai jis su dviem tonom 
vyrio vardą. krovinių vėl iškyla 10,400

Vladimiras Kokinailis y- metrų, o po penkių dienų 
ra gimęs prie Juodųjų jurų, vėl su 2 tonom iškyla 11,295 
Novorosijsko prieplaukoje, metrus.
Jau iš jaunų dienų jis siekė! Bet aukščiausias Kokina- 
buti lakunu arba jūreiviu, j kio iškilimas su mažu krovi- 
Jis iš jaunų dienų sunkiai niu buvo 1935 m., kai jis iš
dirbo čia tabako plantacijo-' kilo virš Maskvos net 47,800 
se, tai vynuogių soduose, pėdų.
Dirbo ir prieplaukoje» Jis 
vikriai plaukiojo, žaidė fut- išrinko Vladimirą Kokina- 
bolą, kaip ir visi sportiniu- kį į Aukščiausią Sovietų ta
kai.'

Kokinakis į lakūnų mo
kyklą įstojo 1927 metais. Jis 
taip gabiai mokėsi, kad jau 
1929 m. kitus mokė skrajo
ti. Senesni lakūnai sakė: 
“Vladimiras skrajoja lais
vai, kaip aras!” Ir iš tikro 
Vladimiras nepaisė vėjo, 
audros ir rūkų. Jis kiekvie
ną kartą ėmėsi darbo drą
siai, pilnu pasitikėjimu. Jis 

VAIKAS NUŠOVĖ VAIKĄ daugiausiai dirbo bombone- 
So. Hamilton, N. H.—Pe- §įu skyriuje.

įeitą sąvaitę čia buvo toksi Vėliau ‘ Kokinakis, kurį 
atsitikimas. Į farmerio San- paprastai draugai trumpai 
tosuosso daržinę susirinko . vadina “Koki,” į ' 2 ’ ’’ 
vaikai ir pasiėmę šautuvą bandytojų skyrių, 
pradėjo taikyt viens į kitą. ną naują lėktuvą, 
Santosuosso 10 metų am- jgejna iš fabriko, 

Ir kurį

kadrilių ir dar trijų įvairių 
tikslų eskadrilių. Visos tos 
jėgos buvo pavadintos 
“Condoro legijonu.” Be šių 
oro jėgų, Ispanijos pilieti
niame kare dalyvavo dar 
vokiečių pėstininkai ir juri
ninkai.

MUSSOLINIS IR CEZA
RIO KRĖSLAS.

Šiomis dienomis Mussoli- 
nis Romoj.e dalyvavo istori-juvu isiciuę . ;------ .—;• ., . ----------- .

eidami dar-1 neJe šventėje, kuriai norėjo 
suteikti simbolinę prasmę. 
Iškilmingai buvo atidaryta 
restauruota Romos kurija, 
kur posėdžiavo senatoriai 
Cezario laikais. Kurijos vi
duje, po baldachimu, kur 
seniau sėdėdavo Cezaris, sa
lės centre, atsisėdo Mussoli- 
nis, jam iš dešinės Spoleto 
hercogąs, o iš kairės vyriau
sybės nariai. Ten, kur se
niau stovėjo pergalės statu
los, dabar buvo Romos aras, 
antrosios imperijos ženklas. 
Buvusio senato vietas už
ėmė fašistinio senato nariai. 
Senato pirmininkas pasakė 
kalbą, lygindamas Mussoli- 
nį su Cezariu ir fašistinį re
žimą su Cezario režimu. 
Mussolinis visą laiką tylėjo.

vyrio vardą. krovinių vėl iškyla 10,400

1938 m. Sovietų liaudis

rybą.
Vladimiras Kokinakis y- 

ra atlikęs daug didelių žy
gių.

Paskutinis jo žygis buvo 
drauge su lakunu Gordijen- 
ka skridimas, be sustojimo 
iš Maskvos Į‘ New Yorko pa
rodą. Lėktuvui sugedus, jie
du turėjo nusileisti, bet van
denį vis tiek perskrido.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki- 
tęs pas mane: duosįu gerą pątarimą 
ir busit patenkinti. (37)

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

Pajieškau brolio Kazimiero AND* 
REJA1ČIO, paeina iš Papilės mies
telio, Šiaulių apskr. 1928 m. gyveno 
So. Brooklyn, N. Y., ir priklausė prie 
palaipinės D. L. K. Mindaugio drau
gystės. Kurie žinote kur jis randasi, 
malonėkite pranešti, busiu dėkingas, 
arba pats lai atsišaukia. (5

Julius Vainorius,
1333 So. 48th et., Cicero, III.FRANCUZIJOS SOCIALI-1 

STŲ NUSISTATYMAS.
Socialist!! partijos kon

gresas priėmė rezoliuciją, 
kurioje pasisakoma už pro-. 
porcingo balsavimo per rin
kimus įvedimą Prancūzi
joje.

Socialistų kongreso pri-| 
imtoje rezoliucijoje dėl 
tarptautinės padėties sako
ma, kad Francuzija yra pa
siryžusi išlaikyti savo terito
rijos neliečiamumą, ginti 
nuo pažeidimo savo politinę 
nepriklausomybę ir patik
rinti čiabuvių apsaugą kolo
nijose. Francuzija prieš; 
smurto pasikėsinimus turi 
priešintis nepalaužiama at
sparumo valia ir visų taikin- ’ 
gų pajėgų suburimu. Dėl to 
socialistų kongresas patvir- į 
tina saugumo politiką, ku
rios laikosi Francuzija ir; 
Anglija su Lenkija, Sovie
tų Sąjunga ir Rumunija. 
Partija pasitiki tarptautine 
konferencija, kuri paten
kintų taikos siekiančių vals
tybių protą ir širdį. Vietoje 
karo geriau yra pasirinkti 
taikingų derybų kelią.

Vidaus politikos reikalu 
rezoliucijoje pažymima, 
kad liaudies fronto sociali
niai laimėjimai iš dalies yra 
sugriauti “tarptautinio įsi
tempimo atgarsių vidaus 
srityje.” Pagaliau rezoliuci
joje pasisakoma, kad parti
ja yra pasirengusi įeiti į vy
riausybę, paremtą aiškiai 
respublikoniška dauguma.

Pereitą subatą New 
Hampshire valstijoj trokų 
vežikai apskelbė streiką, 
nes jų darbdaviai atsisakė 
išpildyt jų reikalavimą.

AUTOMOBILIS ATSI
MUŠĖ Į TRAUKINĮ, 

subatą einant 
iš Haverhillio Į 

netoli nuo Read-

Pereitą 
traukiniui 
Bostoną, 
ingo atsimušė j jj automobi
lis, kuriuo važiavo du jauni 
vyrukai. Automobilis subi
rėjo i skutus, tačiau jo oku
pantai išliko gyvi, tik su
žeisti.

UŽSIMUŠĖ DU LENKŲ 
GRAFAI.

Lėktuvo nelaimėje, kuri 
Įvyko ties Liublinu, užsimu
šė grafas Stanislovas Za- 
moiskis ir grafas Jonas Tiš
kevičius. Jiedu skrido vienu 
turistų lėktuvu į svečius pas 
grafą Andrių Potockį.

APSIVEDIMAi.
Pajieškau gyvenimui draugės, link

smo budo; jauna neatsiliepkit. Aš esu 
57 amžiaus, turiu lengvų, švarų dar
bų amato įstaigoje, vienas, šeimy
nos nėra, gerai atrodau, sveriu 162, 
vidutinio ūgio. Atsiliepkit teisingos, 
rašykit lietuviškai. M. Bukota (6) 

1830 So. Racine avė., Chicago, III.

Norėčiau susipažinti su mergina 
ar našle tarp 35—15 metų, negir- 

' tuoklė, laisva. Aš tikčiau turtingai ar 
ha beturtei, esu linkęs prie biznio. 
Kuriom nusibodo vienatvė, prašau 
susipažinti. Gyvenimui aš uždirbu. 
Butų gerai, kad moteris turėtų savo 
namų ir storų, bet nepertuli nuo Bos
tono. Aš esu našlys iš toli prašau ne
atsišaukti. Paaiškinimas ir paveiks
las reikalingas. Ant rimto laiško duo. 
siu atsakymą kožnai. (5)

•Jurgis Nebluga
I 581% Millbury st., Worcester, Mass.

i Pajieškau gyvenimui draugės lie- ■ 
tuvaites nuo 22 iki 34 metų amžiaus, 
pageidaujama kad butų rimta ir tei- , 
singu gyvenime.. Aš esu 34 m. am
žiaus vaikipĮs,. 6 pėdų aukščio, turiu , 
nuosavų namų ir,pastovų darbų auk-Į

. So ir vario kasyklose, Prašau . pir-' 
J Jnam laiške ‘piįi^ųfeti', pųVs'iks)^, lkur| 1 
* nn v.ii V n Imnic ' <rk<i ers J* (5 | F
. Box 36, Sheridon Mine, Man. Canada'

PADIDINS FABRIKĖLĮ.
“Šešupės’’ audimo .fabri

kelio savininkas Orlirias: Xeikaiavus’^M^.- 
ruošiasi praplėsti savo įmo
nę, kurioj dirbsią iki 300 
darbininkų.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
tarp 25 ir 30 metų amžiaus, kuri su-, 
tiktų civiliu šliubu apsivesti. Aš esu 
38 metų, amatininkas ir turiu pasto
vų darbą. Plačiau susipažinsime per 
laiškus. Adresas: 1). M. (,!>)•

Box 136, Kenogami, P. Q., Cąnada.
Lietuvių Kalba.

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.)

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės tarpe 35 ir 48 metų, kuri 
turėtų apie $2,000.00, aš esu 46 me
tų, divarsuotas, šeimynos nėra, turiu 
verties S4.000.00. Biznierius per dau
gelį metų, bet man reikalinga biskiš, 
pinigų ir pačios. Prisiųskit savo pa
veikslą, per laiškus daugiau paaiš
kinsiu. Rašykit: Mr. J. .1. (6
246 Seigel st., apt. 18, Brooklyn, N. Y'

KLAIPĖDIEČIAMS GRĄ
ŽINAMI VISI TURTAI.
Elta šią sąvaitę praneša iš 

Kauno:
Iš Klaipėdos girdėti, kad 

visas lietuvių privatinis tur
tas busiąs atiduotas savinin
kams. Busią atiduoti ir tie 
namai, kuriuos pasistatė 
Lietuvos Švietimo Ministe
rija. Juos busią leidžiama 
parduoti, o pinigus atsiskai
tyti prekėmis su Vokietija. 
I vokiečių vyriausybės ran
kas pereisiąs tik tas turtas, 
kurį Lietuvos vyriausybė 
buvo Klaipėdos krašte ra
dusi, be to, ir vietinių paštų 
ir susisiekimo srities turtas. 
Tačiau jei Lietuva šioje sri
tyje Įdėjo savo kapitalo, tai 
jie pagal susitarimą busią 
grąžinti. Kaip toliau iš Klai
pėdos pranešama, lietu
viams busiąs grąžintas ir 
viešbutis “Viktorija.”

GELBĖK
SAVO

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

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

412 W. BROADWAY. 
SO. BOSTON. MASS.

įstojo į iš- 
. Kiekvie- 

kuris tik 
gerai iš
lėktu vą 

i“Koki” išbandė, tai jis gavo 
; pasitikėjimą:

~ ...a..,.',__i, i —Šį lėktuvą išbandė Ko-
KAUNE NUSINUODIJO ]-jį _— cakė kiti lakūnai. — 

MOTERIS. ijuo gaiima drąsiai skrajoti.
Kaune, i ’ , . ... .R__ng I Kartą jis ir kiti draugai

iškilo su naujais bombane- 
šiais 6500 metrų. Jie skrido 
jūriniais lėktuvais nuo Juo
dųjų jurų Volgos link. Jūri
niu lėkįuvu negalima sausu
moje nusileisti. Ir štai suge
do prietaisas, iš kurio Koki
nakis kvėpavo deguonį. Gal
va svaigo, bet jis, būdamas 
kitų priešakyje, vedė lėktu
vą pirmyn ir laimingai pa
siekė Volgą.

I Taip prasidėjo Kokinakio 
' aukščio rekordai. Greitai jis 
pakyla 10,000 metrų, 11.800 
ir net 13,000 metrų aukštu
mom Kada Kokinakis pa
siekė 13,000 metrų aukštį, 
jis leidosi žemyn užsukęs 
motorą ir tik arti žemės vėl 
uždegė ir išlygino. Tuo jis 
sutaupė apie 120 svarų ku
ro. Iš to padarė išvadą, kad 
kitą kartą gali tiek mažiau 
imti kuro.

Ir štai Kokinakis vėl kyla 
aukštyn. Jo lėktuvas turi 
2204 svarų krovinį. Jis lie
pos 26 d. 1936 m. iškyla 
11,402 metrų ir tuo sumuša 
visus iki tol pasaulinius re
kordus iškilimo su tokiu

pradėjo taikyt viens Į kitą.1!___’ •'
Santosuosso 10 metų am- išeina. ~į 
žiaus vaikas betaikydamas bandvti- 
į savo 4 metų broliuką iššo- 
vė ir užmušė jį vietoj.

Jonavos gatvėje, T' 
nusinuodijo pilietė B—nė. 
Nusižudė dėl to, kad nega
lėjo sugyventi su savo vyru.

parodos New Yorke.Vaizdas iš

-—Šį lėktuvą išbandė Ko-
■ sakė kiti lakūnai. —

PRIGĖRĖ STUDENTAS 
MEŠKA.

Prie Kleboniškio vanden
tiekio stoties besimaudyda
mas Neryje 1 birželio pri
gėrė Algirdas Meška, 17 
metų amžiaus studentas.

PARSIDUODA NAMAS.
Dorchestery. 3 šeimynų, visais 

naujoviškais įrengimais; didelis jar
das ir medžių yra. Parduodu pigiai.

9 Hecla st. prie Fields Qorner.
PARSIDUODA FARMA

50 akcrių, visi įrengimai, 3 budin- 
kai, G ruimų stuba, elektriką, visi j- 
rankiai ir gyvuliai. Parduodu labai 
pigiai, galima matyt bile laiku. (6) 

ANTHONY KLEVAS
Jerome st., Berkley,

Taunton, Mass.

Jieško tinkamo darbo
Moteris, turinti keturių metų duk

relę, jieško atsakomo darbo namuose 
arba mokykloje. Baigus aukštų mok
slų, plačiai važinėjos, buvus moky
toja. Važiuotų bile kur Rašykit:
Apt. 503 D, 104 Adelnhi street, 

Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Farma
119 akcrių, 40 dirbamos, miškas ir 

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

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

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

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

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

KUNIGU CELIBATAS..
—Išaiškinta kunigų bepatystės is- 

puolimas. šią knygą turėtų perskai- 
torija. pasekmės ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų -moteris, 
dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towscnd Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.............. 25c.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausj 
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. .



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 25. . Birželio 21 d.. 1939 m.

Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHET^ONIENĖ.

ŽINIOS APIE MOTERŲ [ 
SEIMĄ IR PARODĄ.

Seimas artėja, o kartu ir mo
terų susidomėjimas juo’ di
dėja. Daugiau su visuome
nių judėjimu susirišusios i 
moterys rūpinasi, kad nelik
tų nei vienos moterų draugi
jos nepakviestos j seimą. Jos' 
taippat rūpinasi ir pinigų 
seimo reikalams sukėlimu, i 
Čion paduosiu keliatą laiš-Į 
kų ištraukas:

“Drauge, kodėl man pri-1 
siuntėt tik porą pakvietimų. 
Į seimą, kuomet musų apie- į 
linkėję yra gan daug drau- i 
gijų, kmios taip pat Įdo
maujasi seimu. Prisiųskite 
da bent dešimti.” — T. Ta
mošiūnienė, Roxbury Mass.

Drauge A. Sliekienė iš 
Pittsburgho rašo:

“Rūpestingai tariamės a- 
pie busimąjį moterų seimą. 
Kokią reprezentaciją turė
sime, da peranksti pasakyt. 
Dėsiu pastangas, kad ir pati 
dalyvaučiau, juk tai bus, ro
dosi, pirmas tokis Įvykis A- 
merikos lietuvių išeivijoje.”

Draugė Žemaitienė iš 
Waterburio rūpinasi, kad 
jų apielinkėje neliktų nie
kas pamiršta; jinai jau net 
dukart prisiuntė po pluok- 
štą draugijų antrašų. Grei
tai žada ir pinigų prisiųsti.

Iš Philadelphijos drau
ges tikisi gerą reprezentaci
ją seime turėti. Rūpinasi ir 
daugelis kitų draugių seimo 
reikalais. Apie jas kitąsyk j 
pakalbėsime.

Apie rankdarbius paro
dai ateina labai gražių atsi
liepimų; draugė iš Maspeth, Į 
L. L, štai ką sako: |

“Mačiau ‘Keleivyje,’ kad
puošiat rankų darbo paro
dą. Aš turiu labai Įdomų lo
vai užtiesalą. Nemanau, 
kad kas kitas toki užtiesalą 
turėtų; aš jį dirbau per ke
lis metus. Ar galėčiau daly- 
vaut Įųs ruošiamoj paro
doj?”—A. T.

Draugė iš Pasadena, Me., 
rašo: “Aš darau iš karolių 
beskutę ir da mezgu su vir
balais žodžius iš karolių. 
Aš norėčiau žinot, ar apsi
moka siųsti parodai? Malo
nėkit man atsakyt laišku.”

Iš Wright, Minn., rašo: 
“Aš mačiau laikrašty, kad 
jus renkat moterų rankdar
bius parodai. Noriu su jumis 
susirašyt, jeigu butų pacĮo- 

NORI $100.000.

P-lė Eleanora Jordan iš Med- 
fordo, Mass., užvedė bylą prieš 
biznierį O’Brieną ir reikalauja 
$100,000 “atlyginimo” užtai, 
kad jis žadėjęs ją vesti, o dabar 
atsisakė.

ru, kad ir mane priimtumėt 
Į parodą. Aš turiu tokių dir
binių, kokių da niekas nėra 
matęs. Prisiun.čiu jums at
vaizdus savo dirbinių.” Mrs. 
M. J. Janosgi.

Draugė iš Merchantville, 
Pa., pasižadėjo parodoje iš
statyti savo dirbimo staltie
sę, už kurią jau vienoje pa
rodoje, laimėjo prizą.

Brooklyne ir apielinkės 
moterys taipgi pasiūlė gerą 
kiekį gražių dirbinių. Taigi 
iš tų pasiūlymų atrodė, jog 
paroda bus Įdomi. Tikreny
bėje, tai kiekviena moteris, 
kuri tik turi gražių dirbinių, 
turėtų paroda susidomėti, 
nes apart paties dalyvavi
mo tokioje svarbioje paro
doje, da skiriama trys geros 
dovanos $25, $15 ir $10. už 
g ažiausius dirbinius.

Manančios parodoje da
lyvauti moterys savo dirbi
nius turės komisijai prista
tyt rugpiučio (August) mė
nesio pradžioje.

Informacijų kreipkitės 
pas sekretorę K. Petrikienę, 
221 S. 4 st., Brooklyn, N. Y.

KAS YRA VITAMINAI IR 
KAIP JIE PALAIKO MU

SŲ SVEIKATĄ.
Vitaminai yra bespalvė ir 

bekvapė medžiaga, kuri 
randasi kai kuriuose aug
menyse ir gyvuliuose, ir ku
ri būtinai reikalinga gerai 
žmogaus sveikatai ir gyvy
bei. Vitaminų yra žinoma 
jau keliatas rūšių, kurios 
ženklinamos raidėmis A, B, 
C, D ir tt.

Taigi paaiškinsim čia 
“Keleivio” skaitytojams a- 
pie kiekvieną rūšį skyrium.

Vitaminas A apsaugoja 
musų kūną nuo užsikrėtimo 
Įvairiomis bakterijomis. Y- 
pač jis sustiprina musų at
sparumą slogoms bei “šal
čiams” ir visokioms gerklės 
bei nosies ligoms. Be to, jis 

, akstiną augimą ir būtinai 
yra reikalingas bendram 
sveikatos stoviui. Negauda
mas per ilgesnį laiką vita
mino iA, ■ žmogus netenka 
gyvumo ir lengvai gali ap- 

I sirgti užkrečiamomis akių, 
ausų, nosies, burnos, gerk
lės, o kartais net inkstų ir 
pūslės ligomis. Tas jau pa
tikta bandymais darytais 
1931 metais su žiurkėmis. 
(Žiūrėk: “Journal of the
American Medical Associa
tion,” Vol. .97, page 1229.)

.Vitaminas A nėra da at
skirtas ir jo negalima nusi
pirkti lašų ar pilių pavidale; 
I b at musų kūnas gali gauti jo 
'cu maistu, jeigu mes valgy- 
, sim tokius daiktus, kuriuose 
to vitamino yra.

Štai vitamino A šaltiniai:
1. Gyvulių produktai: 

Menkės jaknų riebalai (cod 
liver oil), sviestas, pienas, 
lašiša (salmon), jakuos, 
rmetona, kiaušinių tryniai, 
turis, inkstai.

2. Javai ir daržovės: Vi
sos žalios ir geltonos daržo
vės, špinakai, žali salotai, 
morkos, batviniai, kopūstai, 
gručkų lapai, svogūnų laiš-Į 
kai, pupelės (binzai), sal
džiosios bulvės, žirniai, as- 
paragai. tomatės, Briuselio 
kopūstai.

3. Vaisiai: Bananai, apri
botai. geltonosios pyčės, ka
vernai (musk-melons), ana
nasai (pineapple.,), oran
čiai, džiovintos slyvos, me- j 
Jonai.

Suprantama, nėra reikalo 
valgyti visus čia įvardytus' 
daiktus. Užtenka vieno-kito. |

Vitaminas B yra būtinai i 
reikalingas musų apetitui ir 
maisto virškinimui. Jeigu' 
žmogus neturi apetito, jeigu 
viduriai jaučiasi sunkus, si
stema sutingus, ir jaučia
mas nervingumas^ ir susier
zinimas, tai reiškia, kad

Persiskyrus Galima Atnaujini Ryšį?

Edmundas Burke (kairėj) buvo apsivedęs su Marie Blaska 
(dešinėj). Paskui jiedu persiskyrė ir jis norėjo dabar vesti 
Eileeną Wennerlyn (vidury). Bet pirmoji žmona teismo ke
liu tas vedybas sustabdė, sakydama, kad po divorso jiedu 
buvo nutarę išnaujo gyventi. Teismas dabar riša klausimą, 
ar toks nutarimas gali but teisėtas.

žmogus perilgai maitinosi 
tekiais daiktais, kuriuose 
nebuvo vitamino B. Jeigu 
žmogus to vitamino negau
na visai, tai pas jį gali išsi- 
vystyt raumenų paralyžius 
arba taip vadinama beri
beri liga. Vitaminas B yra 
būtinai reikalingas žindan
čiai motinai ir kūdikiui.

Bet vitaminą B lengvai 
sunaikina karštis ir jį grei
tai ištirpina vanduo. Todėl 
daržovių virinimas nepa
geidaujamas. Ypač tą vita
miną greitai naikina ver
damoji sode; todėl kas de
da sodės Į virinamas daržo
ves, kad apsaugojus jų spal- 

jvą, kaip tai daroma restora
nuose, tas sunaikina svar
biausią maisto ypatybę— 
vitaminą B.

Geriausi šito vitamino 
šaltiniai yra šie:

1. Gyvulių produktai: 
Pienas, jaknos, inkstai, šir
dys, kiaušinių tryniai, lesi 
kiauliena, smegenys, ois-

I tenai.
2. Augmenų produktai: 

Asparagai, špinakai, toma-
| tės, žirniai, pupelės, gručkų 
lapai, garstvičių lapai, salė- 

Įrai, saldžiosios bulvės, pa
prastos bulvės, kopūstai, 

I batviniai, kaliafijorai, salo
tos, žalieji pipriai, morkos, 

i svogūnai, pastar n o k a i, 
gručkai.

3. Vaisiai: Grapefruit, le
menai) orančiai, ananasai, 
bananai, obuoliai, pyčės, 
vynuogės, slyvos, vyšnios.

4 Sėklos: Čieli kviečiai, 
rugiai, komai, ryžiai, mie
žiai ir avižos. Paskui, riešu
tai, migdolai, kaštonai, py- 
nacai, visokios pupelės, pu
pos ir žirniai. Taipgi ir mie
lės.

Vitamino C reikia gauti 
kas diena kaip suaugu
siems, taip ir vaikams. Jei
gu jūsų dantys silpni ir ju
da; jeigu iš smegenų dažnai 
eina kraujas; jeigu visi na
riai sustingę ir jaučiasi tin
gumas, tai yra pirmutinis I 
ženklas, kad jūsų maistu, 
stinga vitamino C. Ilga) 
žmogui negaunant šito vita- ■ 
minų, pas jį išsivysto škor- 
butu vadinama liga. Ant jc 
kūno pradeda augti šašai..

Virintuose ir keptuose1 
valgiuose vitamino C beveik 
niekados nėra, nes jį sunai
kina net ir lengvas karštis.
Jį taip pat sunaikina ir alka- 
linas, tai yra vanduo, kuria
me yra sodės. šitas vitami
nas turi da ir tą silpnybę, 
kad kūnas negali pasiga
minti jo atsargos, todėl kas 
dieną reikia valgyti žalių 
vaisių ar daržovių. Geriau
sia tinka žali arba rauginti 
(tik ne virinti) kopūstai.

Kiek žinoma, gyvulių pro
duktuose šito vitamino nė
ra. Jis randasi tik augaluo
se. Jo šaltiniai šie:

1. Vaisiai: Grapefluitai, 
orančiai, tangerines, obuo-

; liai, žemvuogės, spalgenos, 
’ bananai, pyčės, avietės, ana
nasai, melionai, kavonai, 
serbentai, agrastai.

2. Daržovės: Kopūstai, 
tomatės, špinakai, žirniai, 
pupelės, svogūnų laiškai, 
žalieji pipirai, gručkų lapai, 
rubarbarai, saldžiosios ir 
paprastosios bulvės, agur
kai, kaliafijorai, svogūnai, 
ridikai, burokai.

' Kas serga škorbutu, o 
taipgi ir kas greitai užsikre
čia slogom, D-ras Hanke 
pataria gydytis taip: du 
kartu Į dieną išgerti po pusę 
paintės orančių ir pusės le- 
mono sunkos. Jo gydomi li
goniai visuomet nuo to pa- 

, sveikdavę. Be to, jis pata
ria laikytis šitokios mitybos, 
neskaitant minėtos sunkos: 
mėsa, šviežios (ne virintos) 
daržovės, švieži vaisiai, ko
kie 2—4 stiklai pieno, vie- 

jiias-du kiaušiniai ir šiek tiek 
salotų kas dieną, šitokia 
dieta, jis sako, netik išgy
dysi žmogų, bet ir apsaugos 
jį nuo susirgimo.

Vitaminas D. Dantų ir 
kaulų augimui būtinai rei
kalingos mineralinės me
džiagos, kalkės ir fosforas, 
bet nemažiau reikalingas ir 

'vitaminas D. Jeigu vaiko 
maistas neturės vitamino D, 
tai neišsivystys kaip reikia 
nei dantys, nei kaulai, ir jis 
da galės gauti kaulų ligą, 
kuri yra žinoma kaip rachi
tis. Susirgus ta liga, kaulai 
pasidaro tokie minkšti, kad 
kojos sulinksta, vaikas pasi
daro šleivas, nariai gi išau
ga dideli, taip kad žmogus 
lieka sugadintas visam am
žiui.

Bet nedaug yra valgomų
jų daiktų, kuriuose butų pa
kankamai vitamino D. Mok
slininkams tačiau pavyko 
išskirti šitą vitaminą beveik 
grynoj formoj, ir pavyko I 
taip pat susekti, kad juo ga-. 
Įima “užtrinti” kitus vai-1 
gius. Tas “užtrinimas” 
mokslo kalboje buvo pava
dintas iradiacija. Anglijoj 
ir Vokietijoj tuo pačiu laiku 
(1931 m.) buvo susekta, 
kad jeigu cheminę medžia
gą, vadinamą ergosterolį, 
išstatyti ultravioletinės švie
sos veikmei, tai toji medžia
ga, ergosterolis, pavirsta Į 
vitaminą D. šitaip iradijuo- 
tą ergosterolį galima dėti i 
valgomus daiktus ir tuo bil
du gaunamas šitas svarbus 
vitaminas.

Žmogaus odoj taipgi yra
ergosteroho, kuris taip pat 
virsta į vitaminą D, jeigu 
oda gaus saulės spindulių.] 
Bendrai sakant, saulės spin
duliai tuo tik ir yra sveika
tai naudingi, kad esamąjį' 
odoj ergosterolį jie paver
čia į vitaminą D.

Karštis šito vitamino ne- j 
sunaikina, todėl maisto vi
rimas jo vertės nesumažina.

šito vitamino yra menkės 
jaknų riebaluose (cod liver 
oil), kiaušinio triny, piene, 
svieste, lašišoj, oisteriuose 
ir Californijos sardinkose. 
Be to, valgomieji daiktai 
gali but užtaisyti tuo vita
minu Steenbock’o procesu, 
arba ultravioletinės šviesos 
iradiacija. Amerikoj yra jau 
kompanijų, kurios pradeda 
duoną kepti su vitaminu D.

Vitaminas E bendrajai 
žmogaus sveikatai daug 
svarbos neturi, bet jis labai 
svarbus veislingumo žvilgs
niu. Jis ypatingai sustiprina 

Į lyti. Po truputį jo pasitaiko 
[daugely valgomųjų daiktų, 
1 bet kviečių dieguose jo yra 
daugiausia. Iš daržovių tur
tingiausi tuo vitaminu yra 
žali salotų lapai. Karštis ne
lengvai šį vitaminą sunaiki
na.

Vitaminas G. Šis vitami
nas palaiko jaunystę. Be vi
tamino G žmogus greita) 
pasensta. Šio vitamino sto
ka taipgi sustabdo augimą, 
sumažina žmogaus svorį, 
burnoje be jo atsiranda 
skauduliai, sugenda maiste 
virškinimas ir ilgainiui pa
sidaro opi visa kūno oda. 
Tai yra apsireiškimas pe- 
lagros ligos, kuri yra labai 
paplitusi karštose šalyse.

G vitaminas randasi pie
niškuose daiktuose, kiauši
niuose, gyvulių kepenyse, 
inkstuose, lesioj jautienoj, 
kiaulienoj ir avienoj; be to, 
visuose žaliuose daržovių 
lapuose, kviečių dieguose, 
bananuose ir mielėse. . -
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. J. Karalius. 
Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiui 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
•a šita knygą įsigyti visiems, nes Na
rni Daktarus yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drutąis 
apdarais. apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50

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

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais. 
Chicago. 1014. Kaina ............... $7.00

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau 
goti. Parašė D-ras P. Matulaitis Ant 
-a. neržiurėta ir pagerinta laida. 
K-‘ - ................. ............... 26,

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL
VALDYBA 1939 METAMS.

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

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

Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAlister ave., Waukegan. Ill. 

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

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — Sth St.. Waukegan, Ill.

KASOS GLOBĖJAI 
1). Lauraitis, K. Ambrozunas,

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Rukštalls, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybčs Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts.. Waukegan, III.

Tomeičių ligos.
Tomeičių augalus dažnai 

užpuola lapų rudis. Kad nuo 
to jas apsaugojus, reikia 
dažnai apdulkinti copper- 
lime milteliais. Gaunami ge
ležų krautuvėse.

Kita tomeičių liga vra 
mozaika. Ją pagimdo tokia 
bakterija. Lapai pasidaro 
šlakuoti ir nebeauga. To-; 
kius augalus pašalinkit iš 
daržo ir pašalinus nejudin- 
kit tuojaus sveikų, nes galit 
užkrėsti. |

Bulvių ligos.
Bulvės turi labai daug li

gų, bet daugiausia prasipla^ 
tinus yra taip vadinama vė
lyvoji rudis (late blight),I 
nes ji užpuola bulvėnojus 
jau baigiant jiems augti. Vi
sų pirma ant lapų pasirodo 
vandenėti šlakai, paskui la
pai pajuosta ir bulvėnojai

Svarbus Darbai Darže ir Sode
__________ **

Dabar laikas purkšti vais
medžius.

Savo laiku šiame skyriuje 
buvo pasakyta, kad vaisme- 

1 džius reikia apipurkšti nuo
dais pakol jie da neišspro- 
gę, o antrą sykį — kada jie 
peržydės ir pasidaryti vai
sių užmazgos. Taigi dabar 

(kaip tik ir yra laikas antram 
purkštimui.

Ypač svarbu yra apipurk
šti obeles, nes jeigu to nepa
darysime, tai susilauksim 
sukirmijusių vaisių. Ir purk
šti reikia tuojaus, nes bus 

Ijau per vėlu, kai vabalai 
į pridės kiaušinių į mažus 
obuoliukus. Tuomet jau 
obuoliai vistiek sukirmys, 

' nes iš kiaušinių išsivysto 
vikšrai, kurie augdami iš
ėda obuolio vidurį.

Geriausis tam tikslui nuo
das yra Arsenate of Lead. 

I Parsiduoda geležų ir sėklų 
krautuvėse, baltų miltelių 

) pavidale. Svaras kainuoja 
;20—25 centus. Vieno svaro 
miltelių užtenka padalyti 
50 galionų skiedinio purkš
timui. Kam tiek daug iš kar
to nereikia, galima pasida
ryti mažiau, dedant pusant
ro šaukštuko miltelių vie
nam galionui vandens. Pa
tartina įdėti apie 3 šaukštus 
gesintų kalkių kiekvienam 
galionui, kad nepakenktų 
jauniems lapams. Geriausia 
yra kalkės sumaišyti su nuo
dais šausai, o paskui įpilti 
truputį vandens ir gerai iš
trinti, kad nebūtų šmotelių. 
Tuomet praskiesti daugiau 
ir, pagaliau, supilti viską j 
vandenį.
Purškimui reikalingas tam 

tikras purkštuvas. Jeigu į 
purškalą įdėsit muilo, tai 
purškalas geriau kibs prie 
lapų ir ilgiau ant jų laikysis.

Pinavijų arba bijūnų ligos.
Pinavijus užpuola viso

kios ligos. Kartais jauni 
ūgiai nupuva palei žemę. 
Rudeniop lapai pradeda ru
sti ir puti, ypač lietingam 
ore. Tai taip vadinama Bot- 

jričio liga. Parudusius lapus 
ir ugius reikia kuo greičiau
sia pašalinti ir sudeginti. 
Augalus reikia padulkinti 
sulphur-lime milteliais^, ku- 

Įrių galima nupirkti geležų 
krautuvėse.

Kitas pinavijų priešas, tai 
taip vadinama lemoino liga. 
Jos priežastis nežinoma ir 
todėl nėra jai vaistų. Virkš- 
tys susitraukia ir nežydi, o 
šaknys buna gumbuotos. 
Tokius augalus reikia su
naikinti, kad neužkrėstų 
sveikų.

Trečia pinavijų liga, tąi 
šaknų puvinys. Jos priežas
tis irgi nežinoma. Vieninte
lis gydymas, tai iškasti kel
mą, supuvusias šaknis paša
linti ir palaikyti kelias die
nas lauke, kad šaknys ap
džiūtų. Tuomet vėl paso
dinti.

nudžiusta. Bulvės supusta 
žemėj, arba nukastos. Ko
vai su ta liga vartojami cop
per-lime milteliai, kuriais 
kuriais bulvėnojus reik ap- 
dulkint pakratant iš reto au
deklo pasiutą maišiuką, ar
ba purkščiami Bordeaux 
skiediniu. Tas daroma kaip 
tik bulvės paauga kokius 4 
—6 colius nuo žemės. Šitas 
vaistas paprastai apsaugoja 
bulves ir nuo daugelio kitų 
ligų-

Kartais bulves buna labai 
šašuotos. Tas pareina arba 
nuo šviežio mėšlo, arba nuo 
kalkių perviršiaus, arba nuo 
tam tikrų bakterijų, kurios 
dirvoj gyvena. Kai bulvės 
pasodintos, su ta liga kovot 
jau per vėlu. Prieš sodinimą 
duodama akrui žemės 300 
—400 svarų sieros, arba 
bulvių sėklas reikia pamir- 
kyt aštriam skiediny. Tam 
tikslui vartojamas papras
toj anglų kalboj vadinamas 
corrosive sublimate.

Kode! nuvysta agurkų 
virkštys.

Agurkai kartais pradeda 
augti labai gražiai, tik stai
ga ima virkštys ir nuvysta. 
Tai bakterijos darbas. A- 
gurkus ta bakterija užkrečia 
dryžuotas vabalas, graužda
mas lapus arba virkštį. Tai
gi reikia naikinti tuos vaba
lus. Reikia dažnai pabarsty
ti jaunus agurkus copper- 
lime milteliais.

Kita labai dažni agurkų 
liga yra taip vadinama mo
zaika. Ji sutraukia, suraukš- 
lėja lapus ir pačius vaisius. 
Vienas agurko galas buna 
išsivystęs gerai, o kitas susi
traukia, užsiriečia ir neau
ga. Reikia dažnai padulkin
ti tabako milteliais, kurie 
angliškai vadinasi nicotine 
dust. Jie daromi iš gesintų 
kalkių ir tabako esencijos, 
bet geriau nupirkti gatavų 
geležų ar sėklų krautuvėj. 
Tie milteliai taip pat apsau
gos agurkus ii- nuo vytimo.

Geriausi vaistai daržo ir 
sodo ligoms.

Visi vaismedžiai ir visos 
daržovės užsikrečia viso
kiomis ligomis. Nuo tų ligų 
yra visokių ir vaistų, bet ne
reikia visus pirkti. Cooper
lime dust gali apsaugot dar
žą beveik nuo visų ligų. Jis 
daromas ,iš 20 dalių mėly
nojo akmenėlio ir 80 dalių 
gesintų kalkių. Mėlynasis 
akmenėlis taipgi turi but 
gesintas, nes kitaip 'šųd& 
gins lapus. Jeigu jo pirksit, 
tai prašykit hydrated cop
per sulphate. Paprastoj an
glų kalboj jis vadinasi “sla
ked bluestone.” Gesintos 
kalkės vadinasi hydrated 
arba slaked lime.

Kitas geras vaistas, tai ta
bako milteliai, angliškai — 
nicotine dust, Galima jų nu
sipirkti gatavų, bet nesun
ku ir namie pasidaryt. Rei
kia užmerkti paprasto, taba
ko lapų arba cigargalių ir 
pamirkyti kelias dienas. Pa
skui pavirinti, kad pusė van
dens nuvirtų, ir tuo karštu 
viralu užpilti ant negesintų 
kalkių. Kalkės subiręs į dul
kes. Kai išdžius, galima dar 
patrinti, kad nebūtų šmote
lių, ir milteliai bus gatavi 
daržovėms dulkinti.

Dulkinimui imama labai 
reto audeklo arba marlės 
(cheese cloth) ir surišus juo 
miltelius pakratams kur 
reikia.
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS, 

šioje knygoj telpa daugybė naujų, 
labai gražių ir juokingų monoligų ir 
deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston.............................25c.

AMŽINOS DAINOS. . .
Šioje knygutėje telpa 14 geriausių 

Jovaro dainų. Joji tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.
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bombomis Angliją jo įsakymu.
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bronzos Lietuvos mokykla 
bus persiųsta Pittsburgho 
universitetui, kur yra įreng
tas lietuvių kambarys.
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DIDELIS GAISRAS.
Gegužės 25 d

Šitas idijotas norėjo nulėkti į Marsą. Jis s.ėdo į mažiuką ir 
pasenusį lėktuvą ir leidosi skrist. Už 200 mylių nuo Bosto
no žvejai ištraukė jį iš juros. Jis vadinasi Cheston Eshel- 
man, 24 metų amžiaus.
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J. JANKAUSKAS.
Zanavykų gatvės restora-

tas. Gilelis, nuvežtas 
Gargždus, 
mirė.

su izoliatoriais išmušė n 
žaibas

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE. 
Siunčiant per paš-

4 
mieste ir apskr. buvo per 
800 administracinių baudų 
už įvairius nusikaltimus.

s>U 
id- 
5c.

PERKŪNAS I TELEFO
NO STULPUS.

Gegužės 20 d. perkūnas

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

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškos 
vertimas yra lengvas :r gražus. Chi
cago, Ill 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta............................................ $2.60

MUŠTYNĖS NOTIENŲ 
KAIME.

Notienų kaime,

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠK AI-ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠK AI-L1ETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa

PER 3 METUS GAISRAI | 
PADARĖ 19,000,000 LI- l 

TU NUOSTOLIŲ.
Apskaičiuojama, kad per 

paskutiniuosius trejus me-
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LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

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

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

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

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

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mmų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Subačiaus valsčiuje mirė . Anglijos valdžiai pareikala- 
Vincas Karoblis, buvęs tei- vus, Detroite tapo areštuotas 
singumo ministeris, Vai. Sėan Russell, airių republikonų 
kontrolierius ir seimo narys'armijos vadas, kuris pasigyrė 
(Ūkininkų s-gos), pagaliau čia airiams, kad airiai sprogdina 
išėjęs pensijon.

sutiko iš priekio 
trokas ir pabaidė 
Pasibaidę arkliai 

apvertė vežimą ir Jarmala- 
! vietoje užmušė.

800 ADMINISTRACI
NIŲ BAUDŲ. -

Per pirmuosius šių metų’ 
mėnesius Mariampolės

MIRĖ BUV. MINISTERIS
Subačiaus valsčiuje mirė'

Atliedintoji iši-QO - - cdb,

, i

--- .---- ------------------- ...Az 
I tus gaisrai Lietuvoje pada- 

SOVIETAl NETRUKUS I PANEMUNIO LAISVA- re daugiau kaip už 19,000,- 
MANIAI DARBUOJASI. ; 000 litų nuostolių. \ pac bu- 

Ivo dideli pernai gaisrų pa
daryti nuostoliai, nes prie 
tų nuostolių padidinimo pri
sidėjo didžiulis Palangos 
gaisras. Pernai gaisrai pa
darė 8,896,000 litu nuosto
lių.

Gaisrų nuostolių statisti
kos duomenys rodo, kad 
kaimuose sudegusio turto 
vertė yra žymiai didesnė nei 
miestuose. Pernai miestuose 
sudegė turto už 3,993,000 
litų, o kaimuose—už 4.902,- 
700 litų. Miestuose buvo 
202 gaisrai, o kaimuose — 
1,294. Per tuos gaisrus iš vi
so kaimuose degė 1,655 
ūkiai, o miestuose degusių 
trobesių skaičius yra tris 
kartus mažesnis—511.

IŠLEISIĄ LIETUVON 
36 LIETUVIUS.

Prieš dvejetą metų tarp 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
buvo apsikeista politinių 
kalinių sąrašais apsikeitimo 
tikslu. Tai jau butų ketvir
tas iš eilės polit. kalinių ap
sikeitimas tarp Lietuvos ii 
Sovietų Rusijos. Lietuvos į- 
teiktame Sovietams sąraše 
buvo apie 36 asmenys, jų 
tarpe keli kunigai, kurių gi
minės Lietuvoje dėjo pa
stangas, kad butų išvaduoti 
iš kalėjimų ir ištrėmimų 
Rusijos šiaurėje. Tačiau So
vietai nuo sumanyto ketvir
to polit. kalinių apsikeitimo 
atsisakė. Tada Lietuvos į- 
staigos, norėdamos paten
kinti vietinius prašytojus, 
paprašė atitinkamas Sovie
tų įstaigas išleisti Lietuvon 
tuos 36 pageidaujamus as
menis be apsikeitimo sąly
gų. Girdėti, kad šis reikalas 
juda teigiama linkme.

Paliepio vienkiemy, Ro
kiškio apskrity, pas J. Dau
gėlą buvo Panemunio lais
vamanių susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo nema
žas būrelis žmonių daugiau
sia prijaučiantieji. Į susirin
kimą buvo atsilankęs L. E. 
K. D. Pandėlio skyriaus at
stovas, kuris maloniai pas
veikino Panemunio skyrių. 
Susirinkimo dalyviams gerą 
įspūdį padarė skyriaus pir
mininko pasakytas atidary
mo žodis — “Per kovą į 
laisvę.”

Nutarta nupirkti kapi
nėms sklypelį gražioje vie
toje V. ūkininko žemėje. 
Kapinių reikalą remti mie
lai prisidėjo Pandėlio sky
rius.

Susirinkimo nutarimu 
paskirtas komitetas kapinių 
reikalams vesti. Taip pat 
išrinktas atstovas į atstovų 
suvažiavimą ir svarstyta eilė 
kitų klausimų.

Gegužės 25 d. Pušaloto NUOT1KIS MA-
valse., Kidžionių kaime kilo TUAMPOLES LIGONINĖJ, 
gaisras, laike kurio sudegė I Gegužės 27 d. Mariampo- 
Kucdžio Antano gyv. na- lės ligoninėj įvyko keistas 
mas, tvartas ir daržinė, ver- R’ šiurpus nuotykis. Prieš 
tės 7,000 litų. Be to, sudegė kehatą dienų atvežtas ir pa

tų ir kitų trobesiuose įvairių zakevičius, 
inventoriaus

tvarte arklys, vertės 500 Ii- guldytas ligoninėje pil. Ka- 
■ • ’ ' ___ '.„1.1 —1----- - —> kuris buvo žu-

daikitų1 apie dęsis, persipjaudamas ran- 
1,200 litų sumai. Įvykio die- kos arterijas, staiga nutvėręs 
na namuose buvo tik maža- ’ 
mečiai vaikai. Nukentėję 
tuo laiku arė dobilieną, 
žmona buvo išvykusi į Pa
nevėžį, o mažamečiai vai
kai ganė prie daržinės gy
vulius. Pamatęs rūkstančius 
durnus, Kuodis atbėgo gel
bėti savo turto. Gelbėdamas 
iš tvarto arklį, apdegė veidą, 
rankas ir sprandą. Turtas 
buvo neapdraustas.

PANEVĖŽY RASTOS KA
SAMOS ANGLYS.

Iš Panavėžio praneša, 
kad kasant šulinį Saulės g. 
trijų metrų gyly rastas 20 
colių storumo rusvų anglių 
sluoksnis. Chem. V. Mor
kūnas, padaręs analizą, nu
statė, kad tai yra žemėtųjų 
anglių sluoksnis. Šios rūšies 
anglys duodančios neblogos 
rūšies koksą. Maždaug to
kiame pat gilume rusvų an
glių sluoksnis rastas ir kai
myniniam šuliny.

Matyt, jos* yra niekas 
daugiau, ,;Kaip sisigulėjęs 
durpių sluogsnis. Bet dėl sa- 

• vo plonumo jis neapsimokė
tu kasti.

' SUGAVO TRIS VIL
KIUKUS.

. Kėdainių apylinkių gy
ventojas Timofejus Stepo- 
novas netoli geležinkelio 
esančiame miškelyje suga
vo tris jaunus vilkiukus. 
Žmogus anksti rytą važiavo 
į Kėdainius ir pakelėje iš
girdo keistą cypimą. Prie 
išvirtusio medžio pamatė 3 
jaunus vilkiukus. Su apsiau
sto pagalba žvėrelius susi
gaudę ir atsigabeno į Kė
dainius. Steponovas sugau
tus vilkiukus gabensiąs į 
Kauno Zoologijos Sodą.

SUSISIEKIMO NELAI
MĖS LIETUVOJE.

Gegužės 30 d. Tauragnų- 
Utenos vieškelyje važiuo
jančią į Tauragnus Taura- 
pilio kaimo gyv. I. Jarmala- 
javienę - i-' -r 
Utenos 
arklius.

Šunimis Gaudo Deg
tindarius.

Lietuvos policija pradėjo 
vartoti šunis degtindariams 
gaudyti. Šunys vartojami 
specialiai išmokyti piktada
riams sekti.

Panaudoti prieš degtinda
rius. tie šunys naminę degti
nę, brogą ir įrankius suran
da paslėptus žemėse, pa
skandintus vandeny ir tt. 
Vienas A. Panemunės vals., 
Piliuonos kaimo degtinda
ris, užraugęs 120 litrų bro- 
gos, ją su statine užkasė 
laukuose, žemę išarė, išakė
jo, užsėjo avižom ir suvėla
vo. Neliko jokio ženklo, kad

Šveicarijos Biznie
riai Atskrido Net 

ir Lietuvon.
Gegužės 16 d. į Kauno 

aerodromą atskrido didžiu
lis šveicarų lėktuvas, kuriuo 
atskrido 12 šveicarų kvies
lių oficialiai įteikti Lietuvos 
visuomenei kvietimą j tau
tinę Šveicarijos parodą Ciu
riche.

Tie kviesliai biznieriai į- 
teikė Lietuvai šitokio turi 
nio laišką.

“Mes, Ciuricho visuome
nė ir įstaigos, turime garbės 
per savo kvieslius pranešti 
Lietuvos visuomenei, kad 
gegužės 6 d. iškilmingai ati-

peilį kelis kartus dūrė juo 
sau į krutinę, pasidaryda
mas gana pavojingų žaizdų, 
paskui iššoko iš palatos per 
langą, nubėgo per kiemą 
prie šulinio ir įšoko į jį. Li
goninėj kilo triukšmas, per
sonalas šoko gelbėti savižu
dį iš šulinio. Laimei, arti bu
vo prie naujosios ligoninės 
dirbę darbininkai, kurie pil. 
Kazakevičių iš šulinio iš
traukė dar gyvą ir nunešė į 
ligoninę. Peilio duriai pali
kę vieną sunkią ir kelias 
mažesnes žaizdas.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
SENUTES.

Kėdainių apskr., Josvai
nių vals., Lipliunų kaime 
gyvena našlė EI. Leonavi
čienė apie 70 metų amžiaus. 
Aplinkiniai gyventojai kal
ba, kad ji ir pinigų turinti. 
Prieš Sekmines Leonavičie
nė pardavė bekoną, tai du 
jos kaimynai — Jurgis Se- 
lezniovas ir Tarasevičius 
užpuolė ginkluoti ir reika
lavo atiduoti pinigus. Senu
tė pinigų neatidavė, bet 
plėšikai ją sunkiai sužalojo.

Selezniovas jau suimtas 
ir uždarytas į kalėjimą, o 
Tarasevičius pasislėpė.

LEDAI SUNAIKINO VAI
SINIU MEDŽIŲ ŽIEDUS.

Gegužės 12 d. Sartinin
kuose, pradėjo smarkiai ly
ti, o vėliau užėjus antram 
debesiui pradėjo kristi pu
pos didumo ledai.’Ledai kri
to maždaug 2 kilometrų 
ruože. Ledų kritimas tęsėsi 
apie 2 minutes, tačiau vais
medžių žiedus sunaikino.

javienę
Gegužės 30 d. autobusas 

sunkiai sužalojo einantį per 
plentą Garliavos miestelio 
gyventoją Matą Vyšniaus
ką. Vyšniauskas paguldytas 
Kauno miesto ligoninėje.

Gegužės 30 d. Girnikų 
I kaimo (Veiverių vai.) J. 
Bagdonas, važiuodamas per 
Pažėrų bažnytkaimį, užva
žiavo ant 7 metų vaiko J. 
Baliukevičiaus ir jam sulau
žė koją.

Gegužės 30 d. Gargždų 
miestely Matas Gilelis va
žiavo su prikrautu vežimu 
malkų į Gargždus. Andre-

Kretin- 
trenkė į du telefono stulpus, gos apskrity, nesenai buvo 
Stulpus apdraskė, kablius surengtas jaunimo pasilink- j 

ir sminimas. Visi šoko ir dai- 
telefono vielomis, navo, tik staiga ateina Ado- 

prie pat Sartininkų, suėjo į mas Stankus gerai išsitrau-£ ~ . ............. ----------- z
žemę. Ugnies kamuolys ant 
žemės vaikščiojo apie 2 mi
nutes ir dingo. Perkūno 
trenksmas buvo toks smar
kus, kad valgiusieji pusry
čius parkrito ant grindų, o 
vaikai išlėkė iš lopšių.

SUSIMUŠĖ POLICIJOJ.
Gegužės 27 d. Mariampo

lės policijos nuovadon už- 
'•’* —žinomi ma- 

triukšmada-

kęs ir pradeda prie vaka
ruškininkų kabinėtis. Be
matant susimušė su Julium 
Kazlausku. Stankus Kaz
lauską taip primušė, kad 
vieną parą tas buvo be są
monės. Ir Kazimieras Brez- 
dauskis gavo peiliu į spran
dą. Teismas dabar priteisė, 
kad Stankus atlygintų Kaz
lauskui už sužalojimą.

ten kas nors butų paslėpta.; daryta Ciuriche Šveicarijos 
Tačiau, kalė-sekikė ir šią krašto paroda. Atidarymo 
statinę iš žemės iškasė. Ki-'diena — šventės ir taikos 
tas to paties kaimo degtin-'diena, musų daugiakalbės 
daris savo turimus įrankius 650 metų ‘konfederacijos 

nacionalinių jėgų manifes
tacija.

“Mes ypatingai džiaugia
mės, turėdami progos nuo
širdžiai kviesti mums drau
gingą lietuvių tautą į di
džiąją krašto parodą. Švei
carų visuomenė nuoširdžiai 
sveikintų gausingus iš Lie
tuvos svečius ir tuo pačiu 
matytų musų kraštui pareik
štą simpatiją ir susidomėji
mą. Parodos miestas Ciuri
chas ir visa Šveicarija yra 
pasirengusi svečiams iš Lie
tuvos suruošti nuotaikingą 
priėmimą.”

Pasirašė Ciuricho kanto
no valdžios prezidentas.

Apsukrus biznieriai, ar 
ne?

naminei degtinei daryti lai
kydavo nuskandinęs prude. 
Kalė, pasisukinus aplink 

i prūdą, nieko nelaukdama 
.šoko į vandenį ir netrukus 
I ištraukė šaldytuvą, o po to 
1 ir kitus įrankius naminei 
'degtinei dalyti.

Garliavos valse., 
kaimo degtindaris 
niam miške įkasė 
100 litrų talpos statinę su 
broga ir viską rūpestingai 
užmaskavo. Tačiau šita po
licijos kalė degtindario pė
domis surado miške tą vietą 
ir atkasė žemę, kuri statinę 
slėpė.

Vendžiogalos valsčiuj pas 
Rinkevičienę šuo sekikas 
surado 50 litrų talpos kubi
liuką su broga. Šeimininkai 
bandė kubiliuką išpilti, ta
čiau šuo pasipriešino ir pa
siliko prie kubiliuko sargy
boj kol atėjo policija.

javo vai., ties Alkupcių kai- ėj0 pasiskųsti
mo tiltu Gilelis nuo vežimo yjampoliečiai — — _
nukrito ir buvo pervažiuo- riai> Albinas Ančiukaitis”ir 

~, nuvežtas į Vincais Statkevičius. Žodis 
pas gydytoją p0 žodžio, abu susiginčijo ir 

susimušė policijos valdinin
ko akyvaizdoj. Mušeikoms 
surašytas protokolas.PETRAS RIMŠA VA

ŽIUOJA ŠVEICARIJON.
Kaunas. — Dailininkas 

Petras Rimša išvyksta į 
Šveicariją spausdinti naują 
Šaulių Sąjungos 20 metų 
sukaktuvėms paminėti me
dalį. Vėliau P. Rimša Itali
joje iš bronzos liedins savo 
kurinius: Karo dievaitė,

ŽIAURIOS MUŠTYNĖS 
VAKARUŠKOSE.

Gegužės 29 d. Laižuvos 
valse., Stumbrių kaime, va
karėly kilo muštynės, per 
kurias buvo sunkiai sužalo
tas to vakarėlio dalyvis J. 
Šlautas. Jam išmušta viena

UGNIS NUSIAUTĖ KUBI
LIŲ KAIMĄ BIRŽŲ 

APSKRITY.
Kubilių kaime, Papilio 

vals,, Biržų apskr., gegužės 
24 dieną kilo gaisras. Smar
kiam vėjui esant išsyk užsi
degė 8-nios gyvenamos trio- 
bos, kurios visos sudegė. 
Sudegė kelių mėnesių vai
kas. Sunkiai apdegė seny
vas žmogus, nespėjęs iš na
mo pabėgti. Gaisras sunai
kino neturtingiausiems tro
besius.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

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

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardu 
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 
popierini dolerį laiške. Adresas: (-) 

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

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

PIRŠLYS SUVADŽ1OTOJAS.
Vieno veiksmo Komedija. Parašė 

Ben. Rumšas. Ganų juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ....................... 25c.

“L. AIDAS” EINA 3 KAR
TUS PER DIENĄ.

Kaunas.—Nuo gegužes 9 
“Lietuvos Aidas” pradėjo 
eiti per dieną 3 kartus. Iki 
šiol “L. Aidas” turėjo dvi 
laidas: rytmetinę ir popieti
nę, nuo šiol turi ir vakarinę. 
Vakarinis’ “Lietuvos Aido” 
numeris išeina 19 valandą.

PIEMUO UŽDEGĖ 
KLUONĄ.

Mariampolės apskrity, 
Grybinės kaimo ūkininko 
Sliesarskio piemuo, besi 
slapstydamas klojime, papi
rosu uždegė šiaudus, ir kilęs 
gaisras sunaikino klojimą 
su padargais ir žemės ūkio 
mašinomis.

ŽMONĖS SKUNDŽIASI 
NEPAKELIAMAIS MO

KESČIAI.
Dauguma prekybininkų 

šįmet skundžiasi mokes
čiais, kurie esą žymiai padi
dinti.

MARIAMPOLEJE LA- ne Kaune, nusišovė pilietis 
BAI ŽUDOSI ŽMONES, vardu J. Jankauskas.

“Lietuvos Žinios” rašo, I 
kad- Mariampolėje labai 
padažnėję savižudystės. Žu-1 
dosi seni ir jauni, vyrai 
ir moters, dėl nelaimingos ___ ___ ____.
meilės ir dėl neišaiškintų r:rtkes1!’i? ’t Ręresni.° kišeninio žpdy- nelio lietuvių kalboje neia. Gauna- aphnkybių. —

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

PAŽANGUS SĄVAfTRASTiS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
I U. S. A. matams kainuoja $1.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
Eyvenimą, išsirašydami “Argentinos 

ietuvių Balsų.” Adresas:
“A. L. BALSAS"

Caailla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracijon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panejė. 
ly, Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerį nespėjama patai- 
pint.

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

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

UA pa J leškoj I mus darbininkų, par
davimus Ir R Uoksus smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. Stambes-
nėm raidėm antgalvls—15Č. (extra.

V , .
“Keleivio” prenumeratoriams ui 

paJleškoJImtis giminių Ir draugi), kali 

na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško.l 
Jlmo kaina 50c.

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

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 

j siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tir»ioę papra- 
5 stam konverte, bet reikia aUkiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 
| reaą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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



AStuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 25. .Birželio 21 d., 1939 m,

Bus biznierių susirinkimas.' Petras Jakštys pritrenktas | 
Šį ketvergą, 22 birželio, I elektros.

kaip 8 vakare, South Bosto- ‘ Petras Jakštys, 43 metų 
no lietuvių salėj bus biznie- amžiaus South Bostono lizi
nų susirinkimas. Visi, kurie 
jau yra prisirašę prie biz
nierių draugijos, ir kurie da 
nėra prie jos prisidėję, pra
šomi susirinkti. Bus svarsto
mas konstitucijos projektas. 
Tai bus lyg ir steigiamas 
biznierių seimas. Be to, bus 
tariamasi apie pirmutinį 
biznierių parengimą. Biz
nieriai ruošiasi didelei veik
lai.

NAUJA PROFESIONALĖ. South Bostono lietuvių rei
kalavimas, bus patenkintas.

Daugelis lietuviii reikala- 
ivo didesnės aukso daiktų 
i ir brangmenų krautuvės. 
Roland Ketvirtis ir kompa
nija, pagarsėję 
auksoriai, žinomi per 29 me
tus Bostono ir apielinkės lie
tuviams, tą reikalavimą pa
tenkins.

Su Liepos-July 1-ma die
na, perkeliam savo auksi
nių daiktų krautuvę į naują, 
gražiai įrengtą vietą,

312 Broadway, South Bo- 
stęne, šalę Blinstrubų įstai
gos. Prieš persikelsiant į 
naują vietą, visus auksinius 
ir auksuotus daiktus, Žie
dus, Laikrodėlius, etc. par
duosime labai nupigintam 
kainom. Jus galėsit gaut pas 
mus nuo 10 iki 25 nuošim
čių pigiau, negu bile kurioj 
krautuvėj. Dabar gera pro
ga įsigyti sau gerus auksi
nius ar sidabrinius daiktus 
labai pigiai.

Dovaną jaunavedžiam ar
ba Graduation, taipgi kito
kių įvairiausių dovanų dėl 
giminių, draugų ir vaikams. 
Viską išparduodam nupi
ginta kaina pirm persikel
sim į naują vietą. Jau turi
me 1940 metų naujausius 
Philco ir Zenith “stebuklin-, 
gus” Radio Setus, Skalbia
mas mašinas, geriausius Šal
dytuvus ir Rašomas maši
nėles.

Kiniečių patarlė sako: 
“Vienas paveikslas daugiau 
pasako negu 10,000 žo
džių.” Jeigu taip, įsigykite 
pas mus gerą Kamerą ir už- 
rekorduokite svarbius mo
mentus jūsų šeimyniniam 

rutis iš So. Bostono; (3) Ra- gyvenime arba su draugais, 
dio kontestas. • I N~’’j ™“4'

Birželio 25 radio progra- prašom 
nuo užeiti, 
(1) geriau patarnauti.

gauna nei $12, tai kaip jis’jaun. Longino Buinio Cava- kiu Auksinių ir Sidabrinių 
gali gyventi. 

U
DIDYSIS “LAISVĖS” 

PIKNIKAS.
Maynard, Massachusetts,

Liepos-July 4-tą š. m. tik- Pereitos subatos naktį 
rai puikus pasižmonėjimas. Per Bostoną perėjo smarki 
Suvažiuos dešimtys tukstan- perkūnija. Perkūnas trenkė

Vietines Žinios
Lenkai nusivedė kun. Vir- 

mauskio parapijonus.
Pereitą nedėldienį Ros- 

lindale buvo kun. Virmaus- 
kio parapijos piknikas. Gre
ta jo buvo ir lenkų biznie
rių draugijos piknikas. Tik
tai kiaura tvora skyrė vie
nus nuo kitų. Bet neilgai 
taip buvo. Lenkai sužinojo, 
kad kun. Virmauskis par
duoda dešras pigiau, negu 
pas juos, todėl tvorą išvertė 
ir suėjo pas Virmauskj deš
rų valgyt. Išrodė, kad čia 
bus istorinis įvykis, būtent, 
kad kun. Virmauskis ant sa
vo dešrų pasigaus lenkus, 
kain lenkai kitąsyk ant sa
vo Jadvygos pasigavo musų 
kunigaikštį Jagėlą. Bet kun. 
Virmauskiui toks triksas ne
pavyko. Lenkai pas jį buvo 
tik tol, kol suvalgė dešras; 
o kai dešras suėdė, tada nu
sivedė visus Virmauskio pa
rapijonus į savo pikniką. 
Kun. Virmauskis pastatė ir 
sargybą, kad neleistų jo pa- 
rapijonų į lenkų pusę. Bet 
ką sargyba padarys, kad 
tvora jau išversta, taip sa
kant, demarkacijos linija 
nuimta, todėl eina kur kas 
nori. Ir apie 8 valandą pas 
kun. Virmauskj buvo jau tik 
tuščia vieta. Lenkai nusive
dė visus jo parapijonus pas 
save, kad išpirktų branges
nes dešras.

Dabar South Bostono lie
tuviai juokiasi, kad lenkai 
padarė su kun. Viimauskio 
parapijonais “kilbasinę uni
te.”

Teismas leido griauti South 
Bostono namus.

Pereitam “Keleivio” nu1 
mery rašėm, kad dvi South 
Bostono lietuvių šeimynas, 
Stočkų ir Tautvaišų, kreipė
si į Suffolk Superior teismą 
prašydamos uždrausti Bos
tono Housing Authority 
agentams griauti jų namus. 
Dabar tenka pranešti, kad 
teismas atsisakė jų prašy
mą patenkinti. Tuo, turbut, 
pasibaigs visos namų savi
ninkų bylos ir protestai 
prieš valdžios statybos pro
jektą. Už nugriautus namus 
valdžia savininkams atly
gins, o jų vietoje statys nau
jus namus. Bet daugumas 
dabartinių namų savininkų 
saku, kad valdžia negana 
jiems atlygina. Griovimui 
paskirta keliasdešimts na
mų.

Lietuviui besimaudant, va
gis iškraustė automobilį.
' Norwood o lietuvis, Ed

vardas Trųsevičius, nuva
žiavo su savo draugu išsi
maudyt Willett ežere. Jiem 
besimaudant, vagis įlindo į 
automobilį, pavogė laikro
dėlį, pinigus ir kitus daly
kus. Išviso jis padarė $43 
nuostolių.

Prie Tremont streeto nak
ties laiku vagys išmušė auk
sinių daiktų krautuvės lan
gą ir išvogė daug deimantų.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniai) 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanm. inman it. arti Central tkv.

CAMBRIDGE. MASS.

Šiomis dienomis Emilija 
Rudokiutė iš South Bostono

Lankėsi “Lietuvos Žinių” 
atstovas.

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” redakcijon buvo atsi
lankęs “Lietuvos Žinių” ko
respondentas, p. J. Jurginis, 
kuris yra atvykęs Ameri
kon gegužės mėnesio pra
džioje. Jis jau aprašė Kau
no dienrašty lietuvių pavil
jono New Yorko parodoj 
atidarymą ir 
savo į 
Yorko miestą.
jis žada užtrukti iš viso 3-4 j x.uuumuie ouuui uwiunu 
mėnesius. Jis jau buvo Wa- baigė Massachusetts School 
shingtone, Baltimorėj, Phi- of Optometry. Dirbdama 
'adelphijoj ir kituose musų d-ro Juozo L. Pašakarnio 
didmiesčiuose. Dabar jis ty- ofise kaip asistentė ir lan- 

kydama mokyklą, p-lė Ru
dokiutė tuo pačiu laiku su
spėjo pasirodyt lietuviška
me judėjime. Ji dažnai pa
linksmindavo publiką savo 
maloniu balseliu per radio 
ir viešuose koncertuose. Be 
to, ji yra davusi per radiją 
ir keliatą paskaitų apie akis.

’ Pereitą sąvaitę jąuna mu
sų optometristė išplaukė lai
vu į Washingtona atostogas 
praleisti. Geros jai kloties!

Valentina Minkienė.

papasakojo 
įspūdžius apie New 

Amerikoje

rinėja lietuvių gyvenimą 
Bostono apylinkėj. Jis yra 
ilgokai buvęs Švedijoj. Iš 
tenai
Buvo ir Paryžiuje. 
Švedijoj pragyvenimas 
daug brangesnis negu 
tuvoj; bet Paryžiuje 
pigiau negu Kaune.

ir Amerikon atvyko. 
Sako, 

yra 
Lie- 
esą

Nubaudė avalines kom
panijų.

Teismas skaudžiai nu
baudė Fisher Shoe kompa
niją iš Hudsono ir jos išdi- 
ninką, Maxą Fisherį, užtai 
kad nemokėjo darbinin- 
kafns po 25 centus į valan
dą, kaip reikalauja algų- 
valandų įstatymas. Kompa
nijai uždėjo $5,000 pabau-, penas, Jr

Radio programa.
Birželio 24 radio progra

ma per stotį W0RL nuo 
8:00 ryto: (1) dainininkai 
Adelina Lusis ir Povilas La- 

V- iš So. Bostono; 
(2) pianistės Olga Irena 
Rasimavičiutė ir Olga Ya

dą, o jos iždininkui — 
$2,000. Tai jau ketvirta 
kompanija Bostono apylin
kėje moka pabaudą už lau
žymą Wagnerio įstatymo.
Ir verta. Jeigu darbininkas ma per tą pačią stotį 
išdirbęs ištisą sąvaitę ne-19:30 ryto bus. sekanti:

lietuviai

Naujon vieton persikėlus 
i lietuvius pas mus 

užeiti, mes galėsime jums 
Be viso-

bers Orkest. iš Cambridge;, daiktų Naujoj vietoj turėsi-
(2) dainininkės Zosė Vait-

įkiutė ir Agnes Byanskiutė iš
Montellos; (3) Yuga pasa
kys monologą. St. Minkus.

me visą eilę Elektrikinių 
Reikmenų. Viską galit pas 
mus pirkti lengvais išmokė
jimais. Roland Ketvirtis 
Kompanija, 322 Broadway, 
South Boston. Naujos vietos 
adresas bus: 312 Broadway, 
šalę Blinstrubų. “Dovanosouvaziuos aesimcys lUKSLan- 1 t .. i . , , e •

čių svieto. Bus išdalinta du kelis namus ir šukele kelia- pirktos pas savo auksorių 
šimtai dolerių dovanomis te gaisrų..yra gei iausios.šimtai dolerių dovanomis I 
prie įžangos tikėtų. Pirmo-1 
ji dovana $50, penkios do-1 
vanos, po $10 
po $5.

Programoje
Lietuvių

ir dvidešimt

dalyvaus: Į 
Lietuvių Meno Sąjungos 
choras iš dviejų šimtų dai
nininkų ; So. Bostono Vyrų' 
choras; 
jęs iš 
“Aidbalsiai, _____  ___
vauja kompozitorė B. Šąli-1 
naitė. Kalbės Antanas Bim
ba “Laisvės” redaktorius ir 
Michael J. Widman, Jr. 
CIO prezidentas Naujoj 
Anglijoj. Visa programa 
bus leidžiama per garsia
kalbį, tai aiškiai bus girdi
ma visame parke. Visi pik
niko dalyviai ir tie kurie pil
dys programą bus nufilmuo
ti ir vėliau ta filmą bus ro
doma po lietuvių kolonijas. 
Šokiai per dieną ir vakare. 
Grieš Bert Orris orkestrą. 
Nepamirškit ir tamsta tame 
piknike dalyvaut.

Reporteris.

ir plačiai pagarsė- 
Brooklyno, N. Y. 

kuriam vado-

DIDELES IŠKILMES!
Pagerbimui Musų Žuvusių Didvyrių Lakūnų—Stepono Dariaus ir 

i St. Girėno, ’Rengia Bostono Lietuvių Legijonicrių Stepono Dariaus 
Postas. No. 317, A. L. Bendrai su Brocktono St. Dariaus ir St. Gi
rėno Bakūžės Lietuvių Komitetu,

Nedėlioję, BIRŽELIO-JUNE 25 d., 1939 m., 
BROCKTON FAIR GROUNDS 

BROCKTON, MASS.
Visi Naujosios Anglijos Lietuviai susitiksime ant Brockton Fair 

1 Grounds pagerbti St. Darių ir Girėnų.

1
12 vai. prasidės paradas nuo Ames ir Intervale st., j Brockton 
' Fair Grounds; nuo 1:30 iki 2 Beno Koncertas; nuo 2 įki 3 Baro

naitė iš Lietuvos, perstatys lietuviškus šokius ir kostiumus; nuo 
3 iki 4 Posto didysis paradas trauks iki Bakūžės. Visų dienų bus

♦ traukiami krutami paveikslai. Jaunimui ir suaugusiems sportai, 
J prizai; bus išdalinta apie $200. Šokiai per visa diena. Renkama Lie- 
’ tuvaitė gražuolė. įžanga tik 10 centų. Prie įžangos tikietų bus 
Į duodami prizai.
I BUŠAI išeis nuo Stephen Dariaus namo 10 ryto. Kiti busai eis nuo 
I f 12:30. Lš Brighton© Lietuvių Kliubo, 24 Lincoln street busai išeis 
j kaip 12:30; Iš Cambridge nuo Lietuvių Piliečių KJiubo Harvard 
♦ street, kaip 1. Iš Lyni o busai iši is nuo Lietusiu Kliubo kaip 12:30. 
j į.ynnicčk.i uzst aL'k.t .it.. pas dr. Kilmonį. Butas j.abi puse 70c,

tuvis, pereitą sąvaitę buvo 
pritrenktas elektros, kuomet 
stumdamas karutį palietė 
elektros laidą. Nelaimė įvy
ko prie darbo.

Kubiliuno radio programa.
Birželio 25, nedėlioj, iš 

stoties WMEX. Prasidės 
kaip 10:45 ryto 1500 k. Pro
gramą pildys Ignas Kubiliū
nas. Elena Žukauskaitė, Ol
ga Šukiutė.

Svarbi žinia. Pradedant

Kambariai, mažai šeimynai 
arba dviem pavieniam

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

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.
Parsiduoda Namas su Storu

Pragyvenimą galima padaryt

1'elefonu 1111* 

medicinos daktaras

C. J. M1KOLA1T1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakar*. 
I«7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

. . r 
biznio. Matyt galima bile laiku. Par- ' 
siduoda pigiai. Viktor Barkus

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

PUIKUS NAMAS 
j 3 š-imynų po 5 kambarius ir recep- su Liepos-July 2 d. Igno Ku- tion, visi įrengimai. Ueros šeimynos.. ... .. . . Ir.__j.-_j_ JS, ----- J a.

. . . . (6)
Mrs. S. Plecowicz

54 Lithgow st., Dorchester, Mass.

biliuno radio programai bus i ^'į^žiofipkiinklj.5 pieiai‘
girdimi iš stoties WCOP 
kaip 8:30 iš ryto.

CAMBRIDGE
VALGYKLA SU STIPRIAIS GĖ

RIMAIS parsiduoda arba pusininką 
priimčiau. Sutinku duot ant ištyrimo 
prieš pirkimą. Biznis geras, pardavi
mo priežastį dažinosit apt vietos.

•J Washington st. Tel. ELIot 7799.

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimynų, didelis yardas ir 

lotas, 2 garadžiai. yra vaisingų me
džių. Labai rami ir graži vieta. Par
duodu pigiaį. Galima matyt po 4 Ka
karais kasdieną. (6)
97 Temple St. No. Abington, Mass.

Dr. Leo J. Podder 
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų Ir MoUriiką 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoi.

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

BOSTON, MASS. , 
Tel. Commonwealth 4670.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS! 

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

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

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko >r Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON, MASS. 

SOUth Boston 0822 
OFISAS: 315 E Street,

Broadway Radio 
and Electric Shop 

702 E. BROADWAY 
(kampas K Street) 

So. Boston, Mass.
Tel. SOU 1130 

Parduodam ir Taisom 
RADIOS

Turim 17 metų patyrimo.
A. J. MONTGOMERY, Savin. 

BEN. GEDEMINSKJ, Manager.

Štai ką Jus Galit Padaryt su $5 j Menesį

iTJonai
pirma tikra vakacija

J-

* ŠTAI KAIP JIE PADARĖ, IR KODĖL TU NEPADARAI
1 PEREITĄ VASARĄ 1938
JI: "Tai ne vakacija. Sąvaitę pa

tįs važiavom, o vaikai nepasiųs- 
,? ti į kempę.”

JIS: “Aš žinau, bet tik tiek mes 
teišgalint. Gal kitą metą daly
kai bus geriau.”.

2 PEREITĄ RUDENĮ 1938
JI: "Jonai, bandykim kita met va

sarą praleist geriau. Ar nėra 
būdų?” ’ 4

JIS: “Taip, sudarykim atsargą ir Q 
taupykime kas sąvaitę musų 'D 
vakacijai.”

3 ŠĮ BIRŽELĮ 1939
VAIKAS: “Mamyt, kaip gera iš

važiuot į kempę visą menesį!"
JI: "Tai matai kas pasidaro kaip 
taupai. Galima daug ką padaryt.”

sutaupyt
4 ŠIĄ VASARĄ 1939
JI: "Visai nesunku buvo 
per visą metą. Tik pamislyk apie 
smagią vasarą.”
JIS: "Taip, tai pirma mus tikra 
vakacija. Vaikai kempėj, o mes 
smaginamės.”

ft

Pasiimkit icikalingų jums vakaciją be rūpesčių ir sunku
mų. Nemokčkit už tai ilgus mėnesius po tam. Pradėkit Va- 
kacijos mokesčius taupyt dabar ateinančios vasaros vaka- 

reikės. Tuomet taupykit rc- 
Savings Bankoj.

Mutual

SAVINGS 
BANKS' 
of Massachusetis

Valst. Įstatymais.

Tuupj klt kur matot tą žyme

cijai. Išskaičiuokit kiek jums 
guliariai jūsų vietos Mutual

IBIL.y Y

Operuojame tvirtai 
naudai depozltorlų

Depozitai apdrausti Mass.

Tel. University »4M 

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-»!

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. SOU.2805

DAKTARAS t •>

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Scrcdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

147 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nuo 2 iki 

___ nuo 7 iki
te=-. Seredom 9 iki 

ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS 

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

6, 
S. 
12

Per VALSTYBINĮ FONDĄ jus galite įsigyti sau TRUST 
FONDĄ, kuris yra apsaugotas Federalės Valdžios ir stipriausios 
finansiškai bankos Bostone.

Yra du pianai, kuriais Jus galite sutaupyti sau sunkiems laikams 
atėjus pinigų:

PLANAS ... _________________ ___
metų John Hancock Insurance kompanijoj, 
mėnesį. Jei bėgyje dešimt metų numirtum, _ , 
giminės po jūsų mirties gaus tūkstantį dolerių, 
busi gyvas, tad patys gausite $1,000. 
neegzaminuoja.

PLANAS B. Valstybinis Fondas turi kitą taupymo planą. Jeigu 
jus mokėsite $5 j mėnesį per dešimt metų, jūsų Trusto Fondas pa
sieks $1,000 ir tie pinigai bus jums išmokėti ant pareikalavimo 
per National Rockland Banką. Bet jūsų bankas, kuriame jus laiko
te pinigus dabar, išmokėtų jums tik $780. Ar matote koks skirtu; 
mas. Jus galite uždirbti bėgyje 10 metų $220? Ar yra kokia nauda 
jums laikyt savo sunkiai uždirbtus pinigus tokiose įstaigose kur 
neduoda jokio pelno.

Reikalui esant jus galite iš savo trusto pinigus atsiimti bile lai
ku. Mes pinigų nepriimame. Jus savo pinigus sudedat tiesiog į 
National Rockland Banką, kuri yra saugiausia finansinė įstaiga 
Bostone, ir ji yra apdraudus kiekvieną jos depozitorijj ant $5000 
Federalės Valstybės ižde. •

Per 117 metų Amerikoje nei vieno žmogaus pinigai Trusto Fonde 
nepražuvo. Pirmiaus tik turtingieji naudojosi Trusto Fondais, da
bar ir biedhesnieji gali turėti savo Trusto Fondus.

Dėl platesnių informacijų ateikite ofisan arba klauskite laišku 
platesnių žinių pas TRUST FUNDS. Inc.. BRANCH OFFICE: 
B. F. Kubilius, Manager, 2 Atlantic St., So. Boston. Mass.

Tel. SOU 2458. TRUST FUNDS, Inc.
Home Office: 89 Broad St., Boston, Mass.

A. Valstybinis Fondas Rali tave apdrausti ant dešimt 
J. Jus mokėsit tik $5 į 
, jūsų paveldėjas arba 

Jei po 10 metų 
Jūsų ’sveikatų gydytojas

Duokit tokiąDovana
Kokios Jie Pageidauja

Prirengiant juos į platu pasaulį — SUTEIKITE 
JIEMS GERĄ LAIKĄ — LAIKRODI Waltham, 
Hamilton, Bulovą, Gruen, Elgin.

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

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

“Dovanos gautos pas savo auksoriu, yra geriausios.”

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

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 2J 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO 

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm. 
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

m
Telephone II

SOUth
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainas Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČĮŲ.
I’cter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo riete:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St., 
-------------- •------------------------

SUFFOLK 
DOWNS

DABAR IKI LIEPOS 22
DOUBLE

LAIKAS 2:15

DAILY
1-mos ir 2-ros 

Lenktynės.
Įžanga (su taksais) Grandstand 99c

Clubhouse $1.50.
8 LENKTYNĖS KASDIEN


