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Jau Septinta Savaite Eina 
Sovietų-Japonų Karas

ja apie šito konflikto pra
džią. Pirmutiniai užpuolimą 
padarė ne Sovietų mongo
lai, kaip japonai sako, bet 
patys japonai. Jie visai ne
tikėtai 11 gegužės įsiveržė

Torringtono Strei
kas Pasibaigė.

Torrington, Conn. — Čia 
buvo sustreikavę Hendey 
Machine kompanijos keli 
šimtai darbininkų. Streikas 
tęsėsi šešias ir pusę dienos 
ir kainavo darbininkams po j 
$30 ai daugiau. Susitaikyta Londonas nusileidžia Mask-

Pabaltijo Valstybės Dykaduoniai Išsma- 
lavo Laikraštininką. 

Pereitos subatos naktį 
viename “country club’e” 

 __ ___ netoli nuo Washingtono 
tija ir Latvija esančios labai jauni dykaduoniai turėjo 

•---- • >_____ rautą: gėrė, valgė, šoko ir
tt. Toj kompanijoj linksmi
nosi ir Washing tono 
“Times-Heraldo” bendra
darbis, Igor Cassini, buvu
sio kitąsyk Rusijos ambasa- streikieriai jau sugrįžo prie 
doriaus grafo Cassini anų- daibo. 
kas. Jam čia su jaunom lei- Reikalauta 
dėm beūžiant, durų sargas minimumą 
pranešė jam, kad kažin ko- centų per valandą, bet pa
kte žmonės sumušė jo auto- kelta tik tiems mašinistams, 
mobilį lauke. Igor Cassini kurie yra išlaikę 3 mėnesių 
išbėgo į kiemą, kur buvo bandymus. Reikalauta, kad 
penki vyrai. Jie tuoj davė atleidžiant darbininkus, vi- 
jam per galvą ir apsvaigi- su pirma 1—, ... - . . 
no; paskui įdėjo jį savo au- tie, kurie nepriklauso prie Į’W-. zygl J1 turinti pra- 
tomobiliun, išvežė Virgini- unijos. Kompanija ant to dėti sios vasaros pabaigoje, 
jos valstijon į arklių ganyk- nesutiko. Ji pripažino tik . aiP . .s nuvalyti javai 
lą. nuplėšė nuo jo visas dra- senumo teisę —.kas seniau P’ užbaigti kiti laukų darbai, 
panas, užvirino smalos, iš- dirba, tą ilgiausia laikys |Hgiau laukti ji negalintų 
smalavo visą nuo galvos iki prie darbo. Unija pripažįn-: ne® tovn jos ekonominė 
koių, perplėšė atsivežtą pa- ta. Unijos duoklės bus ko- būkle darosi vis sunkesnė, o

. nuo oovieiu oKupa-1 dušką, apibarstė jį plunks- lektuojamos kompanijos lai- demokratinės valstybės tuo 
Jie norėtu dėtis su nomis ir viduiy nakties pali-jku. Dirbs 40 valandų, 5 die- Į \arPP.. “tiprėja. Pavyzdžiui, 

" laukuose. Vienas jų Inas per sąvaitę. Ši sutartis ^PS^Ja. skubiai stato karo 
Bet būtinai norėjęs ji da išro- galios iki 1940 metu 22 bir- laivus ir didina aviaciją.

1 • • ’ - - •- 15 •• - Francuzija taip pat gink
luojasi. Jos turi pinigų, turi 
neišsemiamus žaliavos šalti
nius ir joms dar padeda 
Amerika. Laukiant ilgiau, 
demokratinės valstybės ga
lės išvystyti tokią karo galy
bę, kad fašistams jau nebus 
vilties karą laimėti. Taigi 
reikia jį pradėt dabar, pa
kol demokratinės valstybės 
da nėra gerai pasiruošusios.

Kaip Londone dabar nu
matoma, vokiečių veikla tu
rėsianti prasidėti rugpiučio 
ar rugsėjo mėnesį. Jo pra
džia busianti veikiausia 
koks nors nacių “pučas” 
Dancige. Hitleris paskirsiąs 
Vokietijos komisionierių 
Dancigui, o tas paskelbsiąs, 
kad Dancigas grįžta prie 
Vokietijos. Lenkijos valdi
ninkai busią iš Dancigo iš
vyti.

Jeigu Lenkija tam pasi
priešins ir pradės traukti 
savo armiją į Dancigą, Vo
kietija pastatysianti jai ulti
matumą, kad armija butų 
atšaukta. Nuo Lenkijos pri
gulės, ar ji to ultimatumo 
nusigąs, ar ne. Jeigu nenu
sigąs, Vokietijos armija 
tuojaus užimsiant! visą Len
kijos “koridorių.”

Bet jeigu Lenkija nedrį- 
sianti stoti su Vokietija į ka
rą ir jos ultimatumui nusi
lenksianti, tai vokiečiai ei
sią da ir toliau. Veikiausia 
jie pareikalausią ir kitų sa
vo žemių, kurios po karo 
buvo prijungtos prie Len
kijos.

Ką tuo atveju darys Ang
lija, to nei vienas negali pa
sakyti. Tiesa, Chamberlai
nas yra pasižadėjęs eiti Len
kijai į pagalbą, “jeigu ji pa
ti kariaus ir prašys pagal
bos.” Bet tokia pagalba bu
vo’ užtikrinta ir Čekoslova
kijai, o betgi Chamberlai
nas pardavė ją Hitleriui.

Kai kurie Londono diplo
matai aiškina taip: Tiesa, 
Chamberlainas Čekoslova-

Dėl šitos ne-

Bijosi Sovietų.
“New York Times” ko

respondentas praneša iš 
Helsinki], kad Suomija, Es-

NACIAI PULSIĄ LENKIJĄ 
PABAIGĘ LAUKŲ DARBUS

NUMUŠTA ŽEMĖN JAU
110 ORLAIVIŲ.

Japonai neteko 84 lėktuvų, 
o Sovietų mongolai pra

rado 26.
Pereitą nedęldienį Mask- Sovietų Mongolijon ir už- 

voje buvo oficialiai paskelb- puolė mongolų pasienio sar
ta, kad tarp Mandžuko ja- gus. Per 10 dienų kova ėjo 
ponų ir Sovietų mongolų be paliovos, iki galų gale 

mongolai užpuolikus išvijo.
Gegužės 28 dieną japo

nai vėl padarė užpuolimą ir 
kova vėl siautė per dvi die
nas. “Mandžuko japonai vėl 
buvo atremti ir pasitraukė 
atgal, palikdami 400 lavo
nų, gi Mongolų Liaudies 
Respublikos revoliucinė ar
mija neteko 40 vyrų užmuš
tais ir 70 sužeistais,” sako 
Maskvos “Tass.”

Sovietų Mongolijos gink
luotos pajėgos da niekados 
nėra peržengusios Mandžu
ko sienos, sako toliau 
“Tass,” išskyrus tik tokius 
atsitikimus, kuomet Sovietų 
lakūnai buna priversti per
skristi į Mandžuko pusę 
persekiodami priešo lėktu
vus.

Dabar kįla klausimas, ar 
šitie susikirtimai, kurie tę
siasi jau septinta sąvaitę, iš- 
si vystys j tikra rusų-japonų: Vėliausios Žinios. 
karą, ar bus likviduoti vie- 
toje?

Imant dalyką techniškai, 
rusai su japonais čia nesi
peša. Jie mušasi kitų ranko
mis—mandžukų ir mongolų 
rankomis, nors tiems mū
šiams vadovauja ir ginklus 
pristato iš vienos pusės ja- Mandžuko-Mongolijos 
ponai, o iš kitos—rusai. Ši- nos įvyko da vienas smar- 
taip dalykams stovint, kai kus orlaivių mušis, kuriame 
kurie diplomatai mano, kad 
konfliktą nesunku butų lik
viduoti, jeigu tik butų noro. 
Bet ar tokio noro bus, tai 
pamatysime vėliau.

EXTRA.

jau nuo 11 gegužės eina ka
ras, kuriame dalyvauja pės
tininkai, artilerija, tankai ir 
orlaiviai.

Tai buvo pirmutinis So
vietų vyriausybės praneši
mas, iš kurio Rusijos pilie
čiai aiškiai sužinojo, kas To
limuose Rytuose eina jau 
tikras karas, nors formaliai 
ir nepaskelbtas.

Tiesa, japonai jau senai 
“informuoja,” po kiek “rau
donųjų” orlaivių jie “sunai
kina” kas diena, bet iš Mas
kvos iki šiol nebuvo jokių 
žinių apie tai. Tik’ dabar iš
leistas Sovietų vyriausybės 
pranešimas nušvietė visą 
padėtį.

Kova su japonais prasi
dėjo 11 gegužės, kuomet ja
ponai netikėtai įsibriovė iš 
Mandžuko į Sovietų Mon
goliją Ir užpuolė mongolų 
priešakinius skyrius Boro 
ežero pietų rytuose. Netikė
tai užklupti, mongolai buvo 
priversti trauktis atgal. Ja
ponai nusivijo juos net per 
Chalkin-Gol upę.

Po kelių dienų mongolai 
tačiau susitvarkė ir nugrūdo 
priešą atgal per upę ir per 
sieną..

Bet sumušti užpuolikai 
gavo sustiprinimų iš japonų 
armijos ir už kelių dienų 
vėl puolė Sovietų mongolus. 
Dabar jau pasirodė japonų 
tankai, šarvuoti automobi
liai, orlaiviai ir pradėjo vei
kti artilerija.

Kaip pasibaigė šitas ja
ponų žygis, Maskvos tele-’ 
gramoj nepaaiškinta, tik 
pasakyta, kad nuo 11 gegu
žės iki pereitos subatos va
karo mūšiai kartojosi be
veik kas diena, Ir kad per tą 
laikotarpį buvo numušta 
žemėn 82 orlaiviai — 59 ja- 
pbnų ir 23 mongolų. (Šį pa
nedėlį Sovietų orlaiviai vėl 
sunaikinę 25 japonų lėktu
vus ir trijų neteko patys, 
taip kad iš viso iki šio pane- 
dėlio pasidaro jau 110 su
naikintų orlaivių.)

Vienas orlaivių mušis bu
vęs pereitą ketvergą, apie 
kurį Sovietų žinių agentūra 
Tass sako:

“Ketverge prasidėjo nau
jas mušis; 120 japonų orlai
vių padarė užpuolimą, bet 
95 sovietų-mongolų lėktu
vai užpuolikus atmušė ir nu
vijo atgal. Šitoj kovoj 31 ja
ponų orlaivis buvo nušautas 
žemėn. Sovietai neteko 12 
lėktuvų.”

Tuo tarpu gi japonai gi
riasi, kad ketvergo mūšy jie 
nušovė žemėn 65 rusų orlai
vius; pėtnyčioj nušovę vie
ną, o subatoj da 15. Iš viso 
nuo 20 gegužės iki šio pane- 
dėlio japonai sakosi sunai
kinę jau 131 Sovietų orlaivį.

Maskvos žinių agentūra 
sako, kad japonai platina 
klaidingas žinias apie So
vietų “nuostolius” ir meluo-

susirupinusios anglų-rusų 
derybomis Maskvoje. Kaip 
žinia, Sovietai reikalauja, 
kad Anglija pripažintų 
jiems teisę užimti Pabaltijo 
valstybes nesiklausiant jų 
sutikimo, jeigu to reikalaus 
Rusijos saugumas. Iki šiol 
Anglija su tuo nesutinka ir 
dėl to Sovietai atsisako dė
tis į Anglijos-Francuzijos 
“taikos bloką.” Bet Pabalti
jo valstybėlės bijosi, kad 
Anglija da gali Maskvai nu
sileisti, ir tuomet rusai tik
rai Pabaltijo kraštus užim- 
sią, kad negalėtų tenai įsi
stiprinti vokiečiai.

Estijos, Latvijos ir Suomi
jos “tautos vadai” dabar 
nuolatos tariasi, kas reikia 
daryti, kad apsaugoti savo 
kraštus nuo Sovietų okupa
cijos. v—_____ ___ ___
Švedija ir kitomis Skandi- ,ko jį laukuose 
navijos valstybėmis. L 
aišku, kad nei švedai, nei 
kiti skandinavai negali 
jiems apsaugos garantuoti. 
Rusija per šimtmečius ka
riavo, kad prieiti prie Balti
jos pajūrio, ir mažiukes val
stybėlės negi gali jai tą pa
jūrį d°bar uždaryti.

padarant nusileidimų iš 
abiejų pusių ir šj panedėlį

Laimėta nedaug.

ANGLAI NUMATO KARĄ 
TRIJUOSE FRONTUOSE.

vai, kad paskubinti apsi
gynimo sąjungą.

Anglijos vyriausybė ir be-
UUICI lltUGU£. Y !• 1 • T 1

pakelti algos vei* V1S1 diplomatai Lonclo-
; iki 50 ne staiga priėjo išvadą, kad r • 1 ’ T'

, ropoję kils pirmos
visiems šios vasaros pabaigoje Eu- 

’ ’ ” ’ ; rūšies
krizis.

Vokietija esanti nusista
čiusi būtinai atsiimti Danci-

Dancigo neverta. Chamber- 
laino valdžia darysianti vis
ką, kad Dancigo klausimas 
butų išspręstas be karo. Iš 
vienos pusės ji darysianti 
spaudimą i Varšuvą, kad ši 
nesipriešintų Berlyno reika
lavimams, o iš kitos pusės 
gąsdinsianti Berlyną, kad 
sis nestatytų sunkių reikala
vimų lenkams. Tuo tikslu 
Chamberlainas pereitą sa
vaitę jau pareiškė, kad An
glijos karo laivynas dabar-

butu atleidžiami gą ir visą Lenkijos korido-j tiniu laiku esąs galingiau-

Šį panedelį numušta da 25 
japonų orlaiviai.

Einant “Keleiviui” spau- 
don, telegrafas pranešė ši
tokių įdomybių:

Maskva.—Šį panedėlį ant 
šie-

dalyvavo 60 japonų lėktu
vų ir 50 sovietų-mongolų. 
Kova tęsėsi 2 valandas, per 
kurias 25 pajonų orlaiviai 
buvo nušauti žemėn. Iš so
vietų-mongolų orlaivių ne- 

isugryžo tik 3.
Leidžiant Keleivi span- Hel.inkai.-Suomijos mi- 

n01)’ J°kU° atėjo žinia, u y ir mok klu jaJunimas 
kad į? birželio, tai yra sj is vJis0 kraštoUen-kaJsi Sovie- 
utarnlnką 200 Sovietų or- Rusijos sienin k 
'amų atskrido is raudono- L“ t) h.J kit'kiu sustiprini- 
TS ata,kuotl mų dalyti. Išrodo, kad suo-
Mandzuko japonus. Japo- f j g į ž 
nai numusę 98 jų zemen, oi i
likusius nusiviję iki bazės iri
tenai “dar 30” jų sunaikinę, i Berlynas.—Nacių spauda 
Pranešimas priduria, kad pradėjo rašyti, kad vokie- 
iš viso nuo 1 birželio japo-1 čiai netikėtų Anglijos galy- 
nai sunaikinę jau “229 oriai-'bei. Anglų pasigyrimas, kad 
vius, kuriuos Mongolijoj ,ju laivynas yra galmgiau- 
operavo Sovietų piliečiai.” sis> es4s paprastas blofas.

Kažin, ar tai nebus tik 
extra melas.

REIKALAUJA PAŠALIN
TI CHAMBERLAINĄ.
Anglijos parlamente dar- 

bietis Bellinger šį ularninką 
pareikalavo, kad Chamber
lainas butų pašalintas. Mas
kva irgi davė suprasti, kad 
ji nenorinti daryti jokių su
tarčių su Anglijos valdžia, 
kuriai vadovauja Chamber
lainas.

GENERAL MOTORS 
DARBININKAI RUO
ŠIASI STREIKUOT.
Iš Detroito pranešama, 

kad CIO automobilių unijos 
lokalai šią sąvaitę balsuos 
klausimą: skelbti 
Motors dirbtuvėse streiką, 
ar ne? Manoma, 
nutarta streikuoti.

General

kad bus

myt ir jau buvo išsiėmęs želio. 
skustuvą, bet kiti neleidę to 
daiyti. Išsmaluotas ir plunk
snuotas laikraštininkas su
sirado farmą ir farmerys 
nuvežė jį ligoninėn, nes jo q i , _
oda buvo vietomis apdegin- terįškų rūbų siuvėjų Unija 
t3 k.31’51*1 smala. Dabar laik-1 apskundė Jungtinių Valsti- 
rastminkas įseme varantą | apSkričio teismui šio mie- 
uzpuohkams areštuoti, nes,gto majorą jr kitus valdinin- 
t>’is jų jis pažino. Jie issma- prašymą uždrausti 
lavę jį užtai, kad jis paiasęs jjems Vykinti jų išleista hit- 
Wjishinirtonn aikraRtv ino1 i . i $ . • .

Unija Apskundė 
Miestą.

Fall River, Mass. — Mo-
i unija

Washingtono laikrašty, jog 
jų (Montgomerų) šeimyna 
nebuvo pakviesta i balių 
Anglijos karaliui priimti.

Francuzija Padarė 
Sutartį Su Turkija. 
Prancūzams dabar bus ati

darąs jūrių kelias prie 
Rumunijos.

Pereitą sąvaitę Francuzi
ja pasirašė labai reikšmingą 
karo sutartį su Turkija. 
Prancūzai atidavė turkams 
Sirijos dalį, o turkai užtik
rino Prancūzams atdarą ke
lią per Dardanelius į Juodą
ją Jurą, prie kurios guli Ru
munija. Taigi, jeigu dabar 
vokiečiai užpultų Rumuni
ją, tai franeuzai jau galėtų 
jai duoti tiesioginę pagalbą. 
Dalykų žinovai tačiau sako, 
kad prie šitos kombinacijos 
būtinai reikalingas Sovietų 
Rusijos prisidėjimas, o kol 
kas Sovietai da nėra prisi
dėję. Šiaip ar taip, šita fran- 
euzų-turkų sutartis iššaukė 
labai piktų atsiliepimų Itali
joj ir Vokietijoj.

lerišką įstatymą, kuriuo 
draudžiama darbininkams 

skleisti lapelius ir vaitoti 
gatvėse garsiakalbį. Tokią 
taktiką prieš organizuotus 
darbininkus vartojo ir Jer
sey City majoras Hague, bet 
Vyriausis Jungtinių Valsti
jų Teismas jį pasmerkė už
tai. Taigi siuvėjų unija rei
kalauja, kad ir Fall River 
miesto reakcininkams butų 
uždėtas apynasris.

Nori 3 Dienų Šventės 
“Fordžiulajui.”

Šiais metais 4 liepos šven
tė, kurią lietuviai vadina 
“Fordžiulajum,” pripuola 
antradienį, todėl kongres- 
manas McCormack iš Mas
sachusetts siūlo preziden
tui Rooseveltui paliuosuoti 
visus valstybės tarnautojus 
nuo darbo ir panedėlį, taip 
kad išeitų trijų dienų šven
tė. Jis sako, kad daugumas 
šios valstijos biznierių irgi 
nutarę švęsti tris dienas.

[tunu

sis visame pasauly; kad jos 
armija kas diena auganti, o 
jos aviacija per 12 pa=taru- 
jų mėnesių tiek išbujojusi, 
kad jai neprilygs jau jokia 
kita valstybė. Tuo pačiu lai
ku Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Halifax nasakė 
Vokietijos adresu: “Jei no
rit karo, tai karą turėsit!” 
Bet nacių spauda tuoj atšo
vė, kad anglų pasigyrimą"; 
savo galybe, tai tik blofas. 
Ir vokiečiai pridūrė: “Karo 
mes nenorim, bet reikalau
jam to, kas mums priklauso. 
Jeigu geruoju negausim, tai 
paimsim spėka!”

Todėl Chamberlaino val
džia susirupinus. Karo bijo
dama, ji jau nusileido So
vietų Rusijai ir nori kuo 
greičiausia sudaryti su Mas
kva sąjungą nuo užpuolikų 
gintis. Gal tokiai sąjungai 
susidarius vokiečiai bijos 
karą pradėti.

Bet jei karas kils, tai kils 
iš karto trijuose frontuose, 
sako Londono politikai. Vo
kietija puls Lenkiją, Italija 
kibs į Francuzija, o japonai 
stengsis išvyti anglus iš Ki
nijos “tarptautinių koncesi
jų.” Jie ir dabar jau anglus 
tenai įžeidžia visokiais bu
dais, apdaužo jiems antau
sius, nuplėšia drapanas ir 
paleidžia nuogus.

Taigi, nežiūrint kaip 
Chamberlainas stengiasi ka
ro išvengti, karas vistiek ga
li kilti, ir Anglija ruošiasi 
jam kaip įmanydama.

Roma. — Užimtoj Alba
nijoj italų armija pradėjo' 
statyti tvirtoves. Tuo pačiu i LENKIJOS MIESTAMS 
1 a i Ir 11 fiociomi Valiui i ic a izvt a iz a C t* t ci ■=•!laiku esą tiesiami keliai į' 
Graikijos ir Jugosląvijos 
pasienius. ,

JAPONAI UŽDARĖ DA 
VIENĄ KINIJOS UOSTĄ.

Šiomis dienomis japonai 
užėmė Pietų Kinijos uostą 
Svatau, o dabar da uždarė 
ir Ningpo, per kurį kiniečių 
armija gaudavo ginklų ir 
amunicijos iš užsienio. Ja
ponai užsispyrė uždaryti vi
są Kinijos pajūrį, taip kad 
Kinija negalėtų gauti jokios 
pagalbos iš kitų valstybių. 
Kiniečių rankose pasiliko 
jau tik vienas Fučau uostas. 
Jeigu japonai užims ir tą, 
tai kiniečiai turės pasiten
kinti tiktai Sovietų Rusijos 
pagalba.

ĮSAKYTA KASTI SLĖP
TUVES NUO BOMBŲ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad visiems didesniems 
Lenkijos miestams valdžia 
įsakiusi tuojaus pradėti kast 
visuose parkuose ir aikštėse 
slėptuves nuo oro bombų. 
Lenkai įsitikinę, kad karas 
yra neišvengiamas, nes vo
kiečiai ruošiasi vyti juos iš 
Dancigo ir “koridoriaus.”

STEIGIA 400 PUNKTŲ 
NAUJOKAMS IMTI.

Jungtinių Valstijų karo 
departamentas nutarė ati
daryti 400 naujų punktų, 
kur savanoriai galėtų įsira
šyti armijom ~ 
liepos diena, 
siu norima 
naujokų.

Pradedant 1 
per 12 mėne- 

gauti 112,500

SURIŠTOM RANKOM JU
RININKAS PERPLAUKĖ 

HUDSONO UPĘ.
Kingston, N. Y. — Buvęs 

jurininkas Al Melville pe
reitą nedėldienį čia stojo į 
lažybas,n kad jis perplauk
siąs per*Hudsono upę suriš
tomis už nugaros rankomi; 
ir da pertrauksiąs valtį su 
trimis merginomis. Ir ištik- 
ro jisai Hudsoną perplaukė, 
tačiau valtį nebaigė vežti, 
nes tiys pusnuogės gražuo
lės, kurias jisai vežė ant vir
vės prie savęs prisirišęs, pa
sigailėjo jo ir pusiaukelėj 
virvę nupiovė. Dabar jis ti
kisi gauti darbo pasaulinėj 
New Yorko parodoj.

32,077,000 ŽMONIŲ GY
VENA ANT FARMŲ.
Agrikultūros Departamen

to apskaičiavimu, dabartiniu 
laiku Jungtinėse Valstijose 
ant farmų gyvena apie 32,- 
077,000 žmonių. Pernai 
šiuom laiku ant farmų buvę 
apie 31,819,000 gyventojų.

AMERIKA ATMETĖ JA
PONŲ REIKALAVIMĄ.
Užėmę Pietų Kinijoj Sva

tau uostą, japonai pereitą kiją pardavė, 
sąvaitę pareikalavo, kad iš garbingos prekybos labai 
tenai pasitrauktų Amerikos nukentėjo jo prestyžas i. 
karo laivas. Amerikos gene-j dabar jis jau nenorės antru 

i šitokiu veidmainiu 
būti. “Jeigu Lenkija už 
Dancigą kariaus,” Cham
berlainas turės jai pagalbą 
duoti. Bet užtai jis stengsis 
ją įtikinti, kad kariauti dėl

rolas šitą reikalavimą atme-įkartu 
tė ir Washingtonas jį užtai 
pagyrė. Vietoj pildyt japo
nų įeikalavimus, į tą uostą 
nuplaukė da ir kitas Ameri
kos karo laiyas.

FARMERIAI GAVO 
$2,829,000,003.

Washingtono pranešimu, 
per 5 pirmutinius mėnesius 

ir šiais metais Amerikos far- 
' menai turėjo $2,829,000,- 
000 pajumų. Apie 370 milio- 
nų dolerių iš to sumos buvo 
federates valdžios jiems su
mokėta parama, o kitką jie 
paėmė už parduotus savo 
produktus.
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3 APŽVALGA I
LIETUVOJE NERAMU.
Lietuvos laikraščiai rašo, 

nors labai neaiškiai, » kad 
Švėkšnos miestely buvusi 
kažin kokia demontracija 
prieš valdžią. Buvęs šukei-1 
tas didelis “triukšmas” ir 
žmonės buvę “kurstomi ne
klausyti policijos.” Buvę 
areštų. Suimtjęji esą jau iš
siųsti vieneriams metams į 
priverstino darbo stovyklą. 
Tarp jų esąs Mykolas Šau
lys.

Panašių įvykių paskuti
nėmis dienomis Lietuvoje, 
matyt, buna labai daug, nes 
kas sąvaitė laikraščiai pra
neša apie sunkias bausmes 
už “kurstymą Vienos gyven
tojų dalies prieš kitą,” už 
“skleidimą nerimą kelian
čių gandų”'ir tt.

Mes gaunam privačiais 
keliais žinių, kad Lietuvos 
žmonės jau pradeda nusi
vilti “koalicine” valdžia. Iš
karto buvo kilęs didelis en- ‘ 
tuziazmas, kad tautininkai 
pašalinti nuo valdžios vairo. 
Žmonės nudžiugo, nes tau
tininkų diktatūra visiems 
jau buvo įgrisus. Bet dabar 
jie pamatė, kad įvykusi per
maina nieko nepermainė. 
Vežikai pasikeitė, bet dik
tatūros vežimas ritasi tuo 
pačiu priespaudos keliu. Po
litiniai kaliniai, kurie buvo 
nuteisti už opoziciją tauti
ninkų sauvalei, tebesėdi ka-1 
Įėjimuose. Cenzūra pasilie
ka kaip buvus ir į katorgi
nio darbo stovyklą dabar 
grūdama daugiau žmonių,' 
negu pirma. I

Pereitą savaitę atėjo 4- 
tas numeris socialdemokra
tų leidžiamos “Minties,” iš 
kurios galima suprasti, kad 
dabar Lietuvai yra blogiau 
da negu pirma, nes prie vi
sos reakcijos pradėjo da ir 
klerikalizmas stiprėti.

Sudarant “koalicijos” val
džią, klerikalai su liaudi
ninkais padarę tokią sutar
tį: liaudininkai i 
kunigams

Į parodą New Yorke — Lietu- 
I vos lėktuvų traukini kaip nors 
Į butų įgyvendinta. Lakūnai 

tam sumanymui pritaria.”

Tegul tas Rygos lietuvis 
nors vienas atskrenda į 

ir tai 
mes jam paplosim.

“LIETUVIŲ DIENOS” KO New Yorko parodą, 
MITETAS ŠAUKIASI 

PAGALBOS.
Musų laikrašty jau buvo 

rašyta, kad New Yorko Pa 
saulinei Parodoj “Lietuvių1 
Dienai” ruošti Brooklyne 
tusidarė komitetas, kurio 
vadovybę pasiskubino į sa
vo rankas pasiglemžti kle
rikalai. Kunigai čia mat-e 
progos savo, “prestyžą” iš 
reklamuoti. Kairesnių sro
vių į tą komitetą jie visa1’ 
neįsileido.

Bet dabar tas komitetas 
jau šaukiasi į visuomenę ir 
prašo finansinės paramos. 
Mums prisiųstame atsišau
kime jie skundžiasi:

“Parodos Lietuvių Dienos 
Komitetas pradeda pajusti, 
kad jo darbas ir pastangos ne 
visos lietuvių visuomenės tei 
singai suprantamas ir Įverti 
namas. Lietuvai atsisakius at 
siųsti V. D. Universiteto chorą 
ir žadėtą ‘Pabaigtuvėms’ ruo
šti dirigentą, visas komiteto 
darbas daugiau susikompli 
kavo ir pasunkėjo, šis reiški 
nys žymiai paveikė ir į visa 
visuomenės ūpą, nuo ko daug 
pareina moralis ir materialia 
Lietuvių Dienos pasisekimas.

“Komitetas 
vairiomis
pasiruošimo 
(tūkstančiais 
spausdinimas 
mas, įvairus 
specialiu
minėti metalinių ženklelių pa
gaminimas, kuris apsiėjo per 
$400.00. Komp. J. Žilevičiui 
vykstant Į kolonijas tikrinti 
chorų, jis turėjo būti avansuo
jamas, nes jis ir taip yra pa
sidaręs nemaža išlaidų sąryšy | 
su šia Lietuvių Diena; bet ko
mitetas neturėjo savo kasoj 
lėšų p. Žilevičiaus kelionei. Pa- 
gamintiėii ženkleliai yra iš
siuntinėti į kolonijas, dau
giausia chorams, už kuriuos 
iki šiol nėra gauta nei dole
rio.”

Toliau komitetas tiesiai.

Sako, Žmogus Gali 
Savo Gyvenimą 

Prailginti.

susiduria su į 
išlaidomis vykdant 

darbą: gaidų
egzemplio/ių)

ir išsiuntinėji- 
susirašinėjimas

Lietuvių Dienai pa-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Anglijos Karalius Jau Sugrįžo

Pamatęs Kanadą ir Jungtines Valstijas, Anglijos karalius 
su savo Elzbieta jau sugryžo namo. Jis rodo apraišiotus 
savo pirštus, kurie Amerikoje buvo sužeisti automobi- 
liaus durimis.

i Polemika ir Kritika
Prieglaudos pavargėliai 

būdavo aprengiami skarma
lais, o pinigai būdavo išmo
kami už naujus ir gerus dra
bužius. Buvo perkami šilki
niai apatiniai drabužiai ir 
šlėbės, bet prieglaudos įna
miai niekados tokių dalykų 
nematydavo. Šilkai ir kito
kie prabangos daiktai būda
vo atiduodami viršininkų 
giminėms, o pavargėliams 
atvežami suplyšę ir purvini 
skurliai.

Vienas krautuvninkas liu
dija, kad jis vienu kartu

Roosevelto Kritikų Nenuosakumas.

New Yorko valstijos .svei
katos komisienierius sako, 
kad “žmogus, prižiūrėda
mas savo sveikatą, gali ii- i 
giau gyventi.”

Jis mums primena, kad, 
senas graikų priežodis skel
bia: “Valgykim, gerkim ir 
linksminkimės, nes rytoj tu
rim mirti.” Pritaikintas prie 
šių laikų, tas priežodis turė
tų taip skambėti: “Valgyk 
ir gerk tik tinkamus valgius 
ir gėrimus, neperdaug{ ir 
vengk mirties kiek galima 
ilgiausia.”

“Žmogui, dar neturin
čiam keturiasdešimts metų, 
mirtis atrodo negalimas 
daiktas, arba labai tolimas. 
Apie tai jis visai negalvoja. 
Gyvasties apdraudos agen
tų prašymai, kad jis prisi
rengtų prie mirties, nes nei 
vienas nežino kas rytoj atsi
bus, nedaro ant jo jokio į- 
spudžio. Bet žmogus susi
laukęs penkiasdešimties me
tų, jau visai kitaip į gyveni
mą žiuri. Jam metai prade
da su neišpasakytu greitu
mu bėgti. Jis pamato, kad 
gyvenimas jau nebeilgas.

'“Daug žmonių galėtų pri
dėti apie dešimtį metų prie 
gyvenimo, nueidami nors 
sykį-į metus pas atsakantį 
gydytoją, kuris padarytų

i pilną kūno išegzaminavimą. 
Tas išegzaminavimas, arba 
peržiūrėjimas, nepriduos il
gesnio gyvenimo, bet gydy
tojo patarimai tą padarys.

“Žmogus dažniausia mir
šta iš priežasties kokios li
gos arba nelaimingo atsiti
kimo. Širdies, kepenų, džio
vos ir vėžio ligos kasmet nu
varo į kapus daug žmonių. 
Tos ligos prasideda men- 

ouvcn- kais simptomais, kurie retai
pripažins sako, bet be kitų paramos kada patėmijami. Kada jie 

___ o___ kultūrinę auto- jis “nepajėgs tinkamai rei- atrandami pačioje pradžio- 
nomiją” ir toleruos jų “pa- kalo pravesti,” ir priduria: je, galima, lengva išgydyti, 
saulėžiurą’’ (klerikalizmą), 
o kunigai nesipriešins “ci
vilinei metrikaciją!.”

Bet dabar iš visų klerika
lų tik vienas kun. KrupavL 
čius pritariąs civilinei metri
kacijai. Taigi liaudininkai 
ne ką čia laimėjo. . >•

Tuo tarpu gi .klerikalai 
laimėjo labai daug. Jie pa
statė savo agentą į švietimo 
ministerius ir tas dabar kle- 
rikalina visą šalies gyveni
mą. Po visą Lietuvą jau stei
giamos klerikališkos moky
klos, kurioms užlaikymas 
bus duodamas iš valstybės 
iždo. Teologijos fakulteto 
auklėtiniams suteikiamos 
mokytojų teisės, taip kad 
“vienu kirčiu padidinami 
katalikinių mokytojų kad- PATARIA BOIKOTUOTI 
rai ir, apskritai sustiprina-i VOKIETIJOS LAIVUS, 
ma krašto katalikinimo | 
(klerikalinimo) veikla,” sa
ko “Mintis.”

O laisvesnė dvasia 
tarpu slopinama. Ta pati 

išakėta cenzūros 
Išbrauktas visas

. Taigi čia daktaro apziureji-Tam darbui reikalinga visu 6, . ... . ■.. i . . ..... . • mas kaip tik ir gali gyveni- lietuviu, visu kolonijų ir visu | .,l ... &• •• „ ‘ imą prailginti,organizacijų parama. * *3. , . £. • ■1 “Mes žinome, kad fizinis
Bet jeigu parama reika-1 išegzaminavimas kasmet 

linga visų organizacijų, tai nuo nelaiming’ų atsitikimų 
kodėl neįsileista visų į ko- nesulaikys. Vienok yra at-
mitetą? Juk komunistai be
veik su ašaromis prašėsi, 
kad jiems butų duota pro
gos tenai savo patriotizmą 
parodyt, bet kunigai jų ne
įsileido. O kai dabar reikia 
pinigų, tai aukokit visos or
ganizacijos! Aukokit visi, o 
kunigai paskui galės pasi
girti: Štai, ką mes katalikai 
padarėm! Tai musų jėgo
mis atliktas darbas! Bedie
viai čia nedalyvavo ir jie 
nieko nereiškia.

rasta, kad dauguma nelai
mingų atsitikimų, ypač tarp 
žmonių, kurie dirba prie 
mašinerijų arba pavojin
guose darbuose, buvo iš 
priežasties menko matymo 
ir girdėjimo, galvos svaigi
mo arba apalpimo, nuovar
gio ir kitų priežasčių, kurios 
nebūtų įsigalėjusios, jei lai
ku butų pašalintos. Yra spė
jama, kad tokiu budu pusės 
mirčių butu galima išveng
ti.” ‘ ‘ FLIS.

tuo

“Mintis” 
nagais.
straipsnis apie Darbo Ru- ( 
mus. Išbraukta net visai ne
kaltas pranešimas, kad so
cialdemokratai gavo aukų 
iš Amerikos.

Buvę Ispanijos respubli
kos armijos lietuviai sava
noriai, kurie dabar gyvena 
Žemųjų Pirenėjų stovykloj 
(Francuzijoj), buvo prisiun- 
tę “Minties” redakcijai pa
sveikinimą Pirmos Gegužes 
proga. Cenzūra neleido ir to 
pasveikinimo paskelbti.

Taigi savaimi supranta
ma, kad šitaip dalykams 
stovint žmonės negali but 
patenkinti, __

Tula Ilaja Dungaitė Uru- 
'gvajaus lietuvių socialistų 
“Naujoj Bangoj” rašo:

“Vasarą šimtai Amerikos 
lietuvių išmoka didelius pini
gus laivų bendrovėms. Jų tar
pe skelbiasi musų laikraščiuo
se ir vokiečiai, 
kaip Europoje 
musų tėvyne ir 
tom. Mes galime
se pasinaudoti — nesinaudoti 
jųjų laivais. Kam duoti pini- 

' gus tiems, kurie ryja 
kraštus ir tautas! ?”

Visi žinome, 
jie elgėsi su 
su kitom tau- 
bent savo tei-

VOKIEČIAI MOKINS 
ITALIJOS KARININKUS.

Iš Londono pranešama, 
kad 15 birželio Italijoj pra
sidėjo aštuonių sąvaičių 
kursai italų karininkams. 
Tuose kursuose italus mo
kins vokiečių instruktoriai. 
Iš viso esą numatyti treji 
kursai: motorizuotų dalių 
karininkams kursai, chemi
nio karo kursai ir artilerijos 
kursai. Be to, Italijoje dar 
rengiamasi įsteigti moko
mąsias stovyklas, kuriose 
taip pat dėstys vokiečių in-

nwsų į struktoriai. Anglų apskai
čiavimu, šią vasarą į Italiją 
atvyksią daugiau kaip 3,000 
vokiečių karininkų ir pus
karininkių. Panašus kursai, 
tik mažesnio masto, busią 
suorganizuoti ir Vokietijo
je. Tuose kursuose dėstysią 
italų karininkai. Juose bu
sią pereitas lengvosios arti
lerijos, ypač kalnų artileri
jos, kursas.

ORO TRAUKINYS IŠ LIE
TUVOS Į NEW YORKĄ.

“Lietuvos Žiniose” skai
tome ;

I

“Rygos lietuvis p. Tumas y- 
ra atvykęs Kaunan daryti žy
gių, kad jos sumanymas—pa
siųsti į pasaulinę Amerikoj

Nekurie ekonomistai ir sunku yra viską padaryti, 
kritikai smerkia ekonominę kad butų šimtu nuošimčių 
Roosevelto programą. Jie gerai. Atsiranda ir suktybių 
sako, kad bilijonai dolerių ir pasitaiko klaidų. Bet, 
esą praleidžiama betiks- kaip pats Rooseveltas yra 
liems darbams,iš ko nesą jo- pasakęs, jei iš šimto darbų 
kios naudos šaliai. Prie to devyniasdešimts penki yra 
jie priskaito ir tą $50,000,- atlikti gerai, tai kitus penkis 
000 sumą, kuri buvo paskir-'jau reikia pamiršti, ir saky
ta potvinių kontrolei, tai ti, kad viskas padaryta ge- 
yra, apsaugojimui miestų ir rai.
farmerių nuo užliejimo, j Kiek praeitis parodo, 
koks jau pasitaikė pora me- Jungtinių Valstijų armijos 
tų atgal, kuomet dėl upių iš- inžinieriai yra padarę labai 
siliejimo nukentėjo milijo- daug gerų apskaičiavimų, 
nai gyventojų. Nukentėjo m 
miestų gyventojai, nukentė- , 
jo farmeriai, kurie tik buvo 
arti upių.

Roosevelto kritikai sako, 
kad tie 50 milijonų dolerių 
esą išmetami laukan, kas 
neturėtų but daroma. Bet 
ar tame yra kiek tiesos? Ką 
mes galėtume pasakyti apie 
tokį namų savininką, kuris 
nesirūpintų savo pastoge? 
Ką mes pasakytume apie 
tokį ūkininką, kuris neturė
tų tinkamos prieglaudos sa
vo gyvuliams, kada užeina 
lietus ar šaltas oras? Tą pa
tį mes galėtumėm pasakyti 
ir apie šalies prezidentą, ku
ris nesirūpintų savo gyven
tojų apsauga.

Ką Amerikos piliečiai ga
lėtų pasakyti apie tokį šei
mininką, kuris skiria bilijo
ną ar daugiau dolerių gink
lams ir armijai karo tiks- , 
lams, o nepaskirtų nieko 
apsaugojimui piliečių gyvy
bės ir turto nuo potvinių? 
Tokis taupumas neatneštų 
naudos, bet dar padarytų 
keleriopai daugiau nuosto
lių.

1937 metais išsiliejus u- 
pėms Ohio kloniuose, nuo
stolių buvo padaryta už apie 
$400,000,000. Kitose šalies 
dalyse taipgi už milijonus 
dolerių buvo padaryta nuo
stolių. Be to, ir gyvasčių 
daug prarasta. Namai buvo 
sugriauti, dirbtuvės išardy
tos. Visų nuostolių niekas 
ir šiandien da nežino. Dau
gelis biednų žmonių ir šian
dien namų neturi, ir niekas 
apie juos nesirūpina. Tai 
kaip galima sakyt, kad čia į 
nereikalinga apsauga? Ar
mijos inžinieriai, kurie stu
dijavo visą padėtį, pasakė, 
kad apie $200,000,000 ne
būtų daug tokiai apsaugai | 
pastatyti.

Nereikia žiūrėti, kiek pi-, 
nigų bus praleista, bet rei
kia kreipti dėmėsi į tai, kaip , 
tie pinigai bus praleisti, ko
kiems tikslams jie bus su
naudoti. Jeigu Roosevelto 
planu pinigai butų leidžia
mi be .jokios naudos, tai ta
da reikėtų jį kritikuoti. Bet 
kada pinigai leidžiami žmo
nių turto ir gyvybės apsau
gai, tai dėl to niekas netu
rėtų nieko sakyti, žinoma,

Taigi, ir potvinių klausime 
jų sprendimą reikėtų priim
ti ir vykinti. Kurie iš mus 
buvome tose vietose, kur 
vanduo perėjo, ir matėme 
ką jis padarė, tai galime ir 
patys suprasti, kaip svarbi 
ir reikalinga yra potvinių 
kontrolė.

Pagaliau, ar ne tie patys 
žmonės gaus tuos darbus ir 
pinigus, kuriems pašalpa 
reikalinga? Prie visų Roo
sevelto projektų dirba be
darbiai, kurie negali niekur 
kitur darbų gauti, nes pri- 
vatiškos industrijos jų ne
samdo. Aš manau, kad visi 
gal sutiksim, jog kožnam 
geriau dirbti ir gauti nors ir 
nedidelę algą, negu būti ant 
pašalpos ir gauti tokį mais
tą, kokį duoda. Taigi iš vi
sų pusių imant, Rooseveltas 
ir jo administracija stengia
si kiek tik gali padėti vi
siems. Jonas Jarus.

NEATSIMENA KAS JIS 
PER VIENAS.

Šis vyras yra gerai išsilavi-

AR REIKALINGAS MUMS 
PRIEGLAUDOS NAMAS?

Kadangi “Tėvynėj” yra 
daug rašoma apie prieglau
dos namą ir kai kurie SLA 
nariai pritaria, kad tokia 
prieglauda SLA seneliams 
butų steigiama, tai aš noriu 
čia pasakyti, kaip aš į šitą 
dalyką žiuriu.

Mano manymu, tokią 
prieglaudą steigti neužsi
moka dėl dviejų labai svar-1 
bių priežasčių. Visų pirma, | 
senelių ir pavargėlių užlai-' 

‘Rymu dabar jau rūpinasi - • ...
'šios šalies valdžia. Beveik pardavęs tos prieglaudos 
visi piliečiai moka į senat- viršininkams: 
vės fondą duokles, tai koks 

įtiksiąs butų apdėti SLA na
rius da kitais mokesčiais 
tam pačiam tikslui? Juk j 
dvi prieglaudas žmogus 
neis. Tai viena.

Antra, tokiose įstaigose 
dažnai įsisuka suktybės, ku
rias sunku susekti ir sukon
troliuoti. Štai, mano apylin
kėj tokiuose prieglaudos na
muose dabar tapo iškeltos 
didžiausios žulikystės ir by
la atsidūrė net į teismą. Yra 
patraukta teisman visa prie
glaudos valdyba ir jos na
riai pastatyti po $12,000 
kaucijos kiekvienas, šeši as
menys yra kaltinami 48- 
niais prasižengimais. Visi 
tie vagys pozavo kaip pa
vyzdingi patriotai ir dideli 
labdariai, kuriems tik pa
vargėliai terūpėję. Todėl 
niekam neparėjo į galvą, 
kad tokie garbingi žmonės 
darytų suktybes, ir jie darė 
šmugelį per 9 metus.

Štai ką papasakojo teis
me liudininkė Alida Alpert, 
kuri protarpiais būdavo pa- 
samdoma toj įstaigoj šį bei 
tą padirbėti. Kiekvieną sykį 
jai būdavo užmokama iš 
rankos gatavais pinigais ir 
čekio ji niekados nėra gavu
si. Tačiau prieglaudos kny
gose parodyta, kad čekiai pamaiai smogus iu-

. jos vardu būdavo išrašomi i kias suktybes, tai kįla klau- 
po $45.00. Paaiškėjo, kad | simas, kas gali užtikrinti, 
visus tuos čekius iškeisdavo ■ kad nebus tas pats ir su lie- 
prieglaudos vedėja arba jos tuvįų prieglauda, jeigu mes 
duktė ir pinigus įsidėdavo ją kada įsigytume?

■ savo kišeniun. I • W. G. Lasky.

2 tuzinu geni aksominių 
(moleskin) kelinių.

2 tuzinu gerų apatinių vy
riškų marškinių.

10 tuzinų porų storų ko
jinių.

2 tuzinu vyriškų sveterių.
2 tuzinu moteriškų svete

rių.
Pustuzinį moteriškų sve

terių su vilnom maišytų.
tuzinu'apatinių kelinių.
tuziną pirštinių.
baksą stiprių apyvarų.
poras darbinių čevery-

2 
1 
1 
8 

ku.
2 tuzinu skepetaičių.
Iš viso 

kėjo jam 
$149.50. 
nos buvo 
glaudes 
prieglaudos pinigais užmo
kėta, bet niekas jų prieglau
doje negavo.

Vedėjos duktė ir sūnūs 
per 15 metų lankė mokyklą, 
bet iš prieglaudos jiems bu
vo mokama kas mėnesį po 
$50 kaip kasdieniniams dar
bininkams.

Tai ve, kaip tie pavyzdin
gi patriotai ir pavargėlių 
mylėtojai globoja čia pa
vargėlius.

Kaip pamatai žmogus to-

prieglauda užmo- 
už tuos dalykus 
Visos tos drapa- 
nupirktos prie- 

pavargėliams ir

APIE AMERIKOS PILIETYBĘ.
Ar mirusio piliečio našlė 

yra pilietė, ar ne?
Klausimas: AŠ ištekėjau 

už vyro 1920 metais, o 1925 
metais jis tapo šios šalies pi
liečiu. Šių metų pradžioje 
jis mirė. Tai kokia dabar y- 
ra mano padėtis pilietybės 
žvilgsniu: ar aš pilietė, ar 
ne? Jeigu ne, tai ką aš turiu 
daryti, kad galėčiau gauti 
pilietybės popieras: išgauti 
pirmas popieras, ar prašyti 
iš karto pilnų popierų?

Atsakymas: Nuo 1922 
metų 22 rugsėjo dienos mo
teris ir vyras turi imtis jau 
atskiras pilietybės popieras, 
todėl ir tamstai dabar rei
kia tas padaryti. Bet pirmu
tinės popieros tamstai ne
reikalingos. Paduok prašy
mą iš karto dėl antrų poį- 
pierų.

mes nemanome, kad. kas 
nors galėtų tamstos rekor
dus surasti.

į

Nežino, kokiu vardu atvyko 
Amerikon.

Klausimas: Aš atvykau 
Amerikon 1909 metais, ko
vo mėnesį, bet dienos neat
simenu. Nepamenu taip pat 
koks buvo laivo vardas nei 
kokiu vardu aš pats buvau 
ant laivakortės užrašytas. 
Ar galėtumėt man šituos re
kordus surasti?

Atsakymas: Pašaliniai
žmonės dabar prie imigra
cijos rekordų neprileidžia-

nęs, gali skraidyt orlaiviu, gali rni, todėl ir mes negalime 
operuot radijo studiją, bet ne- tamstos rekordų jieškoti. 
žino nei savo vardo, nei kur jo Tokių informacijų papras- 
namai. Jis pradėjo klaidžiot po tai žiuri tik Imigracijos Biu- 
Janesvillės miestelį, Wisconsin© ro tarnautojai. Bet kuomet 
valstijoj, ir dabar tenai randasi, i tamsta nežinai laivo vardo, 
Matyt, jis yra amnezijos auka, nei kokiu vardu pats atvy7 
Tai yra tokia liga, kada žmogus kai, pagaliau nežinai ir die- 
netenka atminties. nos kada atvykai, tai jau

Kaip parsitraukti tėvus 
iš Europos?

Klausimas: Paaiškinkit, 
kaip aš galėčiau parsitrauk
ti savo tėvus Amerikon?

Atsakymas: Jungtinių
Valstijų pilietis, sukakęs 21 
metus, gali reikalauti savo 
tėvams pirmenybės imigra
cijos kvotoj. Visų pirma rei
kia paduoti Imigracijos ir 
Natūralizacijos Komisionie- 
riui prašymą, v Tam tikslui 
yra specialė blanka, žino
ma kaip Form 633. Ją gali
ma gauti bet kuriame Imi
gracijos ofise. Komisijonie- 
rius patikrins tamstos pilie
tybę ir painformuos Valsty
bės sekretorių apie tamstos 
teisę prie pirmenybės kvoto
je, o šis perduos užgirtą 
prašymą konsului toje šaly, 
kur tamstos tėvai gyvena. 
Tada tamsta turėsi nusiųsti 
tėvams tam tikrą affidavitą 
su įrodymais, kad galėsi 
juos čia užlaikyti. Tėvai irgi 
turės padaryti tulus doku
mentus. Platesnių informa
cijų galite apie tai rasti kny
gutėj : “How to Bring Alien 
Relatives or Friends Into 
the United States.” Ją gali
ma gaut už 10c. iš Foreign 
Language. Information Bu
reau, 222 Fourth avė., New 
York, N. Y. FLIS.
PIRŠLYS 3UVADŽIOTOJAS.

-Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Daivvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILE. Vieno veiksmo Ko
medija. Paraše Ben. Rumšas. Juokin
gas veikąlėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ..................... 25c.

j



No. 26. Birželio 2» d., 1939 m,__________________________________ ___________________ _________ KELEIVIS, SO. BOSTON ____________________________ Tfeflfd Pūstapte .

KAS SKAITO, RAŽO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

MANO PIRMAS RAPORTAS IŠ GAR-
SAUS CHICAGOS MIESTO.

Poličija Atakuoja Guzais Streikierius.

Musų miestą valdo sukčiai, todėl žmonės mėgsta “Ke
leivį,” kuris rašo teisybę.— Kunigai slopina lietuvių kal
bą ir skambina varpais tam, kas daugiau pinigų jų pik

nikuose prageria.

Mano užsiėmimas yra caga yra dvigubai “windy 
toks, kad aš turiu reikalų ii city.” 
progos matytis su daug žino-1 Didelės sumos pinigų su- 
nių ir buvoti įvairiose Chi- 'iinktos iš piliečių, yra poli- 
cagos lietuvių kolonijose. 
Tenka sueiti su žmonėmis į- 
vairių pakraipų ir išsikalbė
ti apie visokius reikalus.

Visose Chicagos lietuvių 
kolonijose, kiek patyriau, 
“Keleivis” yra labai popu
liarus laikraštis ir jį dauge
lis čia skaito. Vieni jų yra 
“Keleivį” užsiprenumeravę, 
o kiti perkasi atskirais nu
meriais ant “standų.” Todėl 

(reikėtų, kad “Keleivio” 
špaltose butų dažniau rašo
ma apie ■ čionykščius lietu
vius; Taigi prie kitų kores
pondentų prisidedu ir aš. 
(Sveikinam — Red.) Iš pra
džios šį-tą parašysiu apskri
tai apie Chicagos miestą, o 
po to jau duosiu daugiau ži
nių apie lietuvius. Žinoma, 
viską negi aprašysi. Rašysiu 
tik apie tą, kas mano nuo
mone yra svarbu, įdomu ir 
naudinga patiems Chicagos 
lietuviams ir kitų miestų 
tautiečiams žinoti.

Chicaga, tur but, yra di- 
džiausis pasaulyje lietuvių 
miestas. Galimas daiktas, 
kad čia yra daugiau lietuvių 
negu Kaune. Mūsiškių čia 
priskaitoma iki 100,000 su 
viršum.

Chicagos gyventojų di
džiuma susideda iš ateivių 
ir jų vaikų. Žinoma, nema
ža čia yra airišių. Na/o visi 
žinome, kad kur randasi 
bent 20 nuoš. airišių, tai ten 
politikoje airišiai yadovau- 
ja. Kaip žydai yra apsukrus 
biznyje, tai taip airišiai po
litikoje.

Romos katalikų bažny
čios vadai visada sako, kad 
viskas bus tvarkoje tik tada, 
kai valdžioje bus Romos ka
talikai. Chicagoje nuo se
nai viešpatauja Romos ka
talikai. Bet kartu čia viešpa
tauja biauri politiška korup
cija ir kitokios blogybės. 
Graftas, raketai, visuome
nės pinigų eikvojimas ir vo
gimas eina visomis pusėmis. 
Nesenai čia mirė Robert 
Switzer, ilgų metų Chicagos 
politikieriūs. Jisai buvo Ro- 
mpsį kAtsllikas, o graban nu
sinešė apie pusę milijono 
dolerių valdiškų pinigu. 
Tiesa, jis buvo po kaucija. 
Bet kaucijų kompanija nei 
pusės pavogtų pinigų nesu
mokėjo, nes jo vagystės per
viršijo ir kaucijos sumą.

Chicagoje visokie taksai 
begalo aukšti, o pagerini
mų nėra. Dėl didelių taksų, 
dėl neekonomiško valdžios 
aparato ir dėl apsileidimo 
viešų valdininkų Chicagos 
miestas nedaro tokio pro
greso, koks galėtų būti. 
Naujos statybos kaip ir nė
ra. Žmonės savo Jušnas šiek 
tiek aplopo ir skursta, lau
kia, ar neateis geresni lai
kai. Real estate biznis ne
kyla dėl to, kad mokesčiai 
už žemę per aukšti. Miesto 
dalys, kur gyvena darbinin
kai ir biednuomenė, baisiai 
apleistos: gatvės pilnos vi
sokių atmatų ir nešvaiumų.

Chicaga yra vadinama 
“Windy City,” kas reiškia: 
“Vėjų Miestas.” Vieni sako, 
jog Chicaga taip pavadinta 
dėl to, kad čia dažnai pučia 
smarkus vėjdi. Kiti aiškina 
Chicagą gavus tokį pavadi
nimą ne dėl to, kad jos gat
vėse dažnai švilpia vėjai, 
bet dėl to, kad vėjai švilpia 
Chicagos vadų galvose. Ga
lima sakyti, kad abu aiški
nimai teisingi ir todėl Chi-

tikierių išeikvojamos ir pi
liečiai iš savo mokesčių ma
žai teturi naudos. Visi žino
me, kad iš Washington© vy- Į 
i iausybės miestas gauna 
daug milijonų dolerių vie-1 
šiems darbams. Tie vieši 
darbai turėtų eiti miesto pa-. 
gerininmui, apšvarinirnui,1 
pagražinimui. Bet milijonai 
dolerių gaunami iš Wash-' 
ingtono sutirpsta, o pageri-' 

i nimų mažai tesimato, bau-' 
j gelio gatvių grindinys iš
daužytas, liuobėtas, šaly-, 
gatvini apyrę. Gatvės retail 
šluojamos, iš mažesnių gal-j 
vėlių šiukšlės, atmatos ir vi- Į 
sokis brudas retai teprašali-1 
namas. O vėjai Chicagoje '

Vaidelis iš Allis-Chalmers kompanijos darbininkų streiko Milwaukee mieste. Republikonų 
gubernatoriaus atsiųsta policija atakuoja streikuojančius darbininkus galinėmis bombo
mis. Vaizdely galima matyt baltus debesius nuodingų dujų.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

smarkiai siaučia. Todėl vė- ^giim tojai Jiejasi ulįe‘ CLEVELAND© IT APIELINKES ŽINIOS 
jm pučiant, ore laksto po- lials- rue visoRenopų svai-j 
piergaliai ir debesiai biau- prisideda visokios gem-1
rių dulkių. Visa tai bombar
duoja žmones gatvėse ir ei
na pro langus Į žmonių bu
tus, apteršia rakandus, in
dus, lovas, drabužius ir it.

Ryšium su tuo reikia atsi
minti, kad arti 100,000 be
darbių čia gauna pašalpą. 
Per mėnesį jiems išieidžia-

Baigė aukštą mokslą.
Juozas P. Muliolis šiomis

blerystės. Prie baro ir prie I 
gemblerystės vadovauja ku
nigai. Bandoma prisivilioti dienomis baigė biznio ad- 
biznienų ir šiaip jau darbi- ministratoriaus mokslą Ohio 
uuikų, norinčių pasu’ody- State Universitete, su B. S. 
ti. Is anksto buna supla- laipsniu. i
nuota, kad tam, kuris pa- Juozas yra dar tik 25 me- j 
kloja ant baro_ penkinę ar amžiaus, bet jau ii- politi-' 
.cĮaygia/!'’ V1S1 šaukly y a- koj darbuojasi. Jo mokslo

mą apie trys milijonai dole-1110• vienos parapijos Kle- i pabaigtuvių pažiūrėti buvo
• XX • l-x z x X"X Z'x <—x Zx x 1 X "XX • x XX zx XX XX X T ■ » x, x X «X . X •" V * • ZX 11 *| nuvažiavę į Columbus mies

tą ir jo tėveliai, ir šiaip 
j draugai. Juozas sako, kad 

i lanko 
daug lietuvių, ne vien iš 
Ohio, bet ir iš kitų valstijų.

Juozo tėvelis, Petras Mu-

bonas sumanė net varpą at
sivežti į pikniką. Kai tik
koks biznierius * teškia ant, Jį ,luųai. t

______________,________  baro penkinę ar daugiau, | Ohio Universitetą 
apvalyti ir sutaisyti miesto lai ne šaukiama “valio, 
gatvių !__________________ 1 varpu skambinama.

Tai ve, ka žmonės turi te- Nesunku suprasti, .koks 
nai, kur viešpatauja sukti tai baisus žmonių mulkini- 
Romos kataliku politikie- 1 .
riai! ' nimas,

rių. Tą sumą sudeda miesto 
gyventojai dideliais mokes
čiais ir federate valdžia. Ir 
nežiūrint visa to, nėra kam

cell /jllivillll *11*

mas, išnaudojimas ir tvirki- J.° ls» /21.klus žmogus n 
’ . kuomet patįs kuni- Zinomas, . ^kilnojamų

Chicagoje yra vienuolika Sai> “dvasios vadai” ir “do-[ nuosavybių apdiaudos a- 
wnivdguje yia vieluota s. , mnkvtnto” niip tai- gantas. Taigi, geiOS ir lai- hetuvių Romos katalikų pa- į??, mokytojai pne naio|^;^^o u,,,,,.,™

rapiju. Kai kurios ju yra di- šitaip ragina žmones ger...
1-1-_ ___ -__ -- Susigundo net ir tie, kurie

desnėse yra po tris kunigus niekad ijegeria. Daugelis 
ir po tuziną vienuolių “mo nuo parapijinių pramogų 

kytojų.” Mažesnėse parapi-, pasileidžia girtybės keliais 
jose yra po du kunigu ir po i1'. žūva morališkai. Taip 
pustuzinį vienuolių. Be to, t virkšta vyrai, moterys, vai- 
čia yra du lietuviški vienuo- kinai ir merginos. Kunigų 
lynai: moterų šv. Kazimiero piknikuose pašalinami viso- 
ir vyrų Marijonu. Netoli nuo kie doros varžtai. Lietuvių 
Chicagos Marijonai turi ku-! Romus katalikų piknikai 
nigų seminariją.

Romos kunigai per savo, — 
spaudą labai giriasi tomis1. 
įstaigomis. Girdi, tai “lietu- H. 
vybės, tikėjimo ir doros tvir- gntavnnas, 
tovės.” • ‘ j”“ “" ’ ‘ ’ - ..

Aišku, kad tų įstaigų įku- 
rimas begalo daug varg- “
šams lietuviams lėšavo. Jas tes, mu 
užlaikyti vėl tenka žmo
nėms dėti didelius pinigus. 
Be to, reikia užlaikyti bū
rius “seselių,” “broliukų” ir 
paprastų kunigų. Visa tai 
brangiai atsieina, nes jie gy
vena kaip kokie buržujai. O 
kokia iš jų nauda musų 
vargšams? Pažiūrėkime.

Visos tos lietuvių pini
gais pastatytos įstaigos yra 
užrašytos svetimtaučiams 
vyskupams. Parapijinėse 
mokyklose vienuolės moky
tojos vaikus mokina poterių 
ir katekizmo anglų kalboje. 
Parapijų mokyklų vaikai 
vartoja angliškas malda
knyges. Lietuvių bažnyčiose 
kunigai jaunimui sako ang
liškus pamokslus, misijas 
rengia irgi anglų kalboje. 
Tai ve, kaip lietuviai Ro
mos katalikų kunigai palai
ko lietuvybę lietuvių pini
gais pastatytose įstaigose!

Negeriau jie pasižymi ir 
doros žvilgsniu. Kad sukelti 
pinigų parapijų užlaikymui, 
ir savo įštaigingam gyveni
mui, musų kunigai surengia 
per metus po keliatą pikni
kų, bazarų, fėrų ir vakarie
nių. Visos tos pramogos yra 
niekas daugiau, kaip gir
tuokliavimo orgijos. Alus ir

nuosavybių apdraudos a-

dėlės, kitos mažesnes. Di-

I Chicagoje parapijonams ti
kros tvirkimo šventės.

Kaip sakiau, piknikuose 
i ir bązaruose eina ne vien 

, bet ir gemble- 
i rystės. Čia vėl jaunimas tvir- 

muose užsikrėtę gemblerys- 
i jaunuoliai 

paskui jau landžioja ir p’o 
visokius gembleriavimo ur
vus.

Tai ve, kokios kokelės de
dasi po musų garsiąją Chi- 
cagą! Chicagietis.

GREENFIELD, MASS.
Vaitkų 25 metų vedybų 

sukaktis.
Šiomis dienomis čia buvo 

pagerbti Jpnas ir Marijona 
Vaitkai jų 25 metų vedybų 
sukakties proga. Draugai 
apdovanojo juos sidabrinė
mis dovanomis. Draugai 
Vaitkai vedė Brooklyne, bet 
jau 20 metų gyvena Green- 
fielde. Jie turi užsiauginę 
trejatą sūnų ir yra draugiš
ki žmonės. Šitą pokili, ku
riame dalyvavo apie 200 
svečių, surengė Vaitkų gar
bei Aleksandras ir Antani
na Stepanavičiai ir Jurgis ir 
Ona Dagiliai.

Linkime Vaitkams susi
laukti ir auksinio jubilėjaus.

A. Dėdinas.
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.

šioje knygoj telpa daugybe 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.

mingos ateities jaunam pro- 
fcsijonalui.

Kun. Steigminui nuplovė 
koją.

Teko patirti, kad šv. Jono 
Ligoninėj nupiovė jam ko
ją. Sako, kad kun. Steigma- 
nas turėjęs užgautą koją 
jau daug metų atgal, ir da
bar žaizdai atsivėrus reikė
jo koją nupiautį. Kun. Steig- 
manas yra žinomas kaip 
plačių pažiūrų žmogus. Jis 
draugiškai sugyvendavo su 
visokių pakraipų žmonė
mis. Kur buvo ne vieta, jis 
ten religijos su visuomeniš
ku veikimu nemaišė. Į kuni
gus jis buvo įšventintas Cle
velande apie dešimts metų 
atgal. Jis klebonavoYoungs- 
towne, o paskutiniu laiku 
buvo naujoj Cleveland© lie
tuvių parapijoj. Apie kun. 
Steigmaną galima kalbėti 
ne vien kaip apie kunigą, 
bet ir kaip apie visuomenės 
veikėją.
Rūpinasi ne savo bėdomis.

“Dirvos” Čalis aimanuo
ja, kad Mažukna, Dargis ir 
Bakanas esą paskirti nu
pirkti SLA centrui namą. 
Čalis norėtų, kad namo pir
kimas butų pavestas jo fron
tams, tuomet gal ir jis savo 
nosį galėtų į šitą biznį įkišt.

Toliau, Čalis giriasi atsi
sakęs “Dirvoj” atspausdinti 
prezidento Bagočiaus pri
siųstą rašinį, kuris paliečia 
vien tik SLA narius. Bet 
dėlko pats Čalis prirašo vi
sokių nesąmonių, kurios pa
liečia vien tik SLA narius? 
O jeigu jis “Dirvos” skaity
tojus vaišina savo prasima
nymais, tai dėlko nepatal
pinti ir teisingų raštų?

Amerikos lietuviams ge
rai žinomas ristikas Karolis 
Požėla siunčia gerų linkėji
mų visiems savo draugams 
ir pažįstamiems. Požėla jau

kelinti metai verčiasi risty- 
nėmis tarpe Paryžiaus ir 
Londono. Dabartiniu laiku 
gyvena Paryžiuje. Ten jis 
labai pagarsėjo nugalėda
mas Europos ristikus.

Žada paleisti daug dar
bininkų.

Nuo birželio 30 dienos 
fedeialė valdžia žada palei
sti apie 6,000 darbininkų, 
kurie dirba dabindami mie
sto parkus. Administrato
rius sako, kad nėra daugiau 
pinigų paskirta parkų dar
bams tęsti. Kongresas su
mažino Roosevelto biudže
tą, o Rooseveltas bus pri
verstas mažinti viešus ‘dar
bus. O koks likimas laukia 
darbininkų?

Clevelande lankėsi iš Chi- 
cagos svečias, Stasys Pėža, 
kurs dirba prie “Chicago A- 
merican.” Jisai aplankė įdo
mesnes miesto vietas ir Liet. 
K ui. Darželį.

Birželio 22 dieną Lietu
vių salėj buvo suruoštas 
tiems jaunuoliams, kurie 
dalyvauja sporte pagerbi
mas. Jonas Jarus.

PHILADELPHIA, PA.
Parėmė Klaipėdos pabė

gėlius.
Birželio 7 d. čia buvo su

ruoštos prakalbos Klaipė
dos pabėgėlių naudai. Pir
mininkavo Dr. Gudze (Gu- 
dzevičius), Lietuvių Biznie
rių ir Profesionalų Sąiyšio 
pirmininkas. Kalbėjo adv. 
Šlikas ir Lietuvos konsulato 
New Yorke atašė Vytautas 
Staniškis. Žmonių buvo ne
daug. Klaipėdos pabėgė
liams aukavo: M. Šlikas, 
$5; V. Staniškis, $5; Lithua
nian Merchants’ Ass’n ir L. 
Amer. Pašalp. Kliubas, po 
$10; F. Pūkas, A. Žvingai- 
tis ir A. Kaniušis, po $5; K. 
Dryža, $3; A. Džikas, $2.50;
J. S. Reinis ir F. Matukas, 
po $2; J. Lazdauskas, K. 
Geleželė, A. Yakonis, J. Gu- 
stis, A. Tvaranavičia, P. Mi- 
kolajimąs, J. Rutkauskas, 
F. Jankauskas ir J. Kružins- 
kas, po $1; M. Gustaitis ir
K. Vidikauskas, po 50c. K. 
Dryža davė $3 ir P. Mįko- 
lajunas $5 į g. fondą.

P. Staniškis, rąšt.

LSS 19 kuopos susirinkimas
Birželio 16 buvo LSS 19 

kuopos susirinkimus Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
name. Tarp kitko buvo skai
tytas laiškas iš LSS centra- 
linio komiteto, liečiantis 
ALK, kuris buvo įkurtas 
Clevelande apie keturi me
tai atgal. Per tuos keturiuc 
metus ALK gana daug dar
bo atliko Lietuvos klausime. 
Dirbant Lietuvos naudai, 
kad ten atsteigus demokra
tinę tvarką, buvo susitarta 
ir su komunistais, kurie iš 
principo yra proletariato 
diktatūros šalininkai. Todėl 
darbas su jais vietomis buvo 
nelengvas. Nors komunistai 
susitarė su socialistais Lie
tuvos liaudžiai pagelbėti, 
bet jie stengdavosi kišti sa
vo politiką, taip kad ALK 
įsivystė barniai. Brc.iklyne 
jie socialistams pradėjo net 
diktuoti, kas nuo socialistų 
gali kalbėti bendrose pra
kalbose, o kas ne. Kas gali 
dainuoti choruose, o kas ne. 
Kas gali rašyti į socialistų 
laikraščius ir ką rašyti, o 
kas ne. Vienu žodžiu. ALK 
skyriuje čia jau netiek buvo 
dirbta už Lietuvos žmonių 
laisvę, kiek ginčytasi su ko
munistais.

O Lietuvoje tuo tarpu re
akcija atslūgo, valdžia susi
darė lyg ir koalicinė. Tiesa, 
ji nedaro greitų reformų, 
bet jau Lietuvos piliečiai 
prie naujosios valdžios gali 
laisviau atsikvėpti. Taigi A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
darbas pasibaigė. Todėl 
LSS Centro Komitetas ir pa
siūlė komunistams, kad 
ALK reikia likviduoti, nes 
jis jau neturi pamato toliau 
egzistuoti. Viena, Lietuvoje 
padėtis pakitėjo. Kita, bal
tis su komunistais dėl jų 
taktikos A. L. Kongrese 
neapsimoka, tad LSS ir siū
lo likviduoti ALK gražiuo
ju. Bet komunistų Centro 
Biuras likviduoti ALK kol 
kas nesutinka.

LSS Centro komiteto pa
siūlymas ALK klausime 
šiandien yra svarstomas 
LSS kuopose. LSS 19 kuo
pa, išklausius LSS Centro 
Komiteto pranešimą, užgi
na LSS Centro Komiteto 
nusistatymą, kad ALK jau 
užbaigė savo darbą ir tegul 
jis likviduojasi.

Toliau kuopos posėdis 
svarstė savo vietinius rei
kalus.

Padidinta baliaus rengi
mo komisija, kuri greitu 
laiku žada suruošti kokį 
nors šunim burum—pasi
linksminimą LSS 19 kuopos 
naudai. Nutarta ir išrinkta 
trys draugai, kurie pasirū
pins surasti vietą kur nors 
pajūry — išvažiuoti ir pasi
linksminti. Kasininkas P. 
Tiškevičius pranešė, kad 
kuopos ižde randasi $180. 
Išrinkta komisija iš trijų na
rių, kad ateinantį rudenį su
ruoštų rytuose platų prakal
bų maršrutą.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Jonas Jasaitis sunkiai 
susirgo.

Birželio 14 staiga susirgo 
pūslės uždegimu J. Jasaitis. 
Pribuvęs ligonvežimis nusi
vežė J. Jasaitį j Kings Coun
ty ligoninę. Draugas Jasai
tis yra “Keleivio” skaityto
jas, kriaučių. 54 skyriaus pil
domosios tarybos narys ii' 
Joint Trade Boardo atsto
vas. Jis, rodos, yra ir Dr. 
Martyno Liuterio Draugijos 
protokolų raštininkas. Tai 
gana veiklus vyras lietuvių 
darbininkų judėjime. Gaila, 
kad darbštų visuomeninin
ką liga parbloškė į lovą. 
Linkėtina, kad Jonas kuo. 
greičiausia pasveiktų.

Kęstučio Michelsono “Gra- 
džiueišin.o pare.”

Birželio 17 buvo suruošta 
Kęstučiui Michelsonui “gra- 
džiueišino parė.” Tos pares 
sumanytojas ir surengėįas 
buvo drg. A. Žilinskas, ku
ris laliai myli jaunuolius, o 
ypatingai moksleivius. Jis 
nesigailėjo nei tiiuso, nei 
valgo suruošti tokį vakarą. 
Pokilis buvo ALP Kliubo 
name.

Kęstutį sveikino “Naujie
nų” redaktorius d. P. Gri
gaitis. Jį sveikino “Kelei
vio” redaktorius d. S. M i-, 
chclsonas. Jam atsiuntė pa
sveikinimą ir dovanų nuo 
Chicagos profesionalų Dr. 
Montvidas ir L. Pruseika. 
Vietiniai, kurie tik kalbėjo, 
visi linkėjo Kęstučiui ge
riausios kloties moksle, nęs 
dabai- jis įstoja į Columbi- 
jos Universitetą teisę studi
juoti.

Kriaučių metinis piknikas.
Kriaučių piknikas bus 

liepos 15 dieną, Dexter Par
ke. Jų piknikai visuomet 
buna gražus ir pavyzdingi, 
tad vertėtų pas juos ir šįmet 
nuvažiuoti. įžanga 25c. as
meniui. Bilietus pardavinė
ja dirbtuvių čėrmonai. 
Kliaučiai gali nusipirkti pa,s 
savo dirbtuvės čėrmonus. 
Butų gerai, kad kaip kas
met, taip ir šįmet butų pa
gamintos iškabos su savo 
obalsiais.

Vytautas Katilius.

RHINELANDER, WIS.
Trys tragjingos mirtys.
Šiomis dienomis šitoj far- 

merių apylinkėj įvyko 3 tra- 
gingos mirtys. Vieną nedėl- 
dienio rytą nusišovė 20 me
tų amžiaus vokietukas, C. 
Paulson, kurį mergina pa
metė. Subatoj buvo rastas 
Wisconsin© upėj nežinomo 
žmogaus lavonas; išaiškin
ta, kad buvo Karl Nord, 53 
metų amžiaus girių darbi
ninkas. Jo kūnas buvo jau 
apipuvęs; manoma, kad jis 
bus nušokęs nuo tilto į upę 
dar kovo mėnesyje. Jo bro
lis apie tą laiką irgi nusi
skandino toj pačioj upėj.

Pelicano upėj nedėldie- 
nio rytą buvo rastas ir Emi
lijos Polinskienės lavonas. 
Ji buvo jau 54 metų am- 
žiau^ moteris u; gyveno prie 
sunaus Cresėent’o apylin
kėj. Policija sako, kad du 

i pirmieji patys nusižudę, bet 
kokiu budu žuvo Polinskie- 
nė, sunku esą nustatyti; ji 
galėjusi nušokti į upę tyčia, 
bet galėjusi ir netyčia įkris
ti, Žinoma esą tik tiek, kad 
ji pusėtinai gerdavo ir jau 
per dvi dienas nebuvusi 
namie.

Per trejis paskutinius me
tus čia jau 5 žmonės žuvo 
ne savo mirtimi. Vienas jų 
buvo ir lietuvis. Jo pavardės 
neatsimenu; jį čia visi va
dindavo Čaliu. Parvažiavęs 
iš miškų jis parsivežė 300 
dolerių ir užsimanė pačiuo
tis. Kol pinigų turėjo, tai jo 
“mylimoji” kalbėjo apie 
sutuoktuves, o kai pinigus 
pragėrė, tada pametė. Susi
krimtęs Čalis nuėjo ant tilto 
ir nėrė stačia galva į Wiš- 
consino upę.

Šiaip žinių pas mus nėra. 
Ūkininkai susirūpinę blo
gais orais. Iki šiol buvo la
bai šaltas pavasaris. Dabar 
atšilo, bet užėjo perdaug 
lietaus. Kartais lija dieną ir 
naktį. Javai išrodo neblo
gai, bet daržovės menkos, 
nes joms buvo vis peršalta 
augti. Bulvės jau nemažos, 
bet per lietų negalima pri
eiti ą.pkaupti. Jeigu ilgiau 
taip lis, tai jos galės ii- supū
ti. Franas Shimkus.
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Areštuotas Sovietų
Teatro Direktorius

Pereitą subatą telegrama “ 
iš Maskvos praneša, kad te
nai areštuotas Vsevolod Me- 
jerhold, senas bolševikų ve
teranas ir visame pasauly 
pagarsėjęs savo revoliuci- 
nęmis tendencijomis teatro 
technikoj. Jo kraštutiniškai 
modernistinės bei futuristi
nės naujenybės scenos me
ne padarė didelės įtakos į 
teatrą ir kitose šalyse. Jisai 
pradėjo dirbti Maskvos Me
no Teatre dar 1898 metais 
ir ja.u prieš revoliuciją pasi
žymėjo savo radikališkomis 
pažiūromis i sceną. Po 1917 
metų revoliuęijos jisai tuo- 
jaus įstojo komunistų parti- 
jon ir buvo paskirtas teatrų 
departamento galva prie 
Švietimo Komisariato. Bet 
vėlesniais laikais bolševikų1 
spauda pradėjo jį atakuoti, | 
kam jisai stato klasiškus 
veikalus. Jie čia įžiūrėjo 
“kontrevoliucinių’’ palinki- J 
mų. Pagaliau, 193S metais 
jo meno teatras buvo uždą-1 
rytas ir jam visai uždrausta 
scenoje veikti, o dabar da ir 
kalėjiman jį įmetė.

AMERIKA IR ANGLIJA 
MAINYS1S KARO ME

DŽIAGOM. '1
Amerika pagamina daug 

medvilnės, o Anglija gu
mos. Abejos medžiagos rei-. 
kalingos karo tikslams. Y- 
pač svarbi yra medvilnė, iš 
kurios yra gaminamas pi-i 
roksilinas ir kitos sprogsta- j 
mosios medžiagos. Taigi 
pereitą savaitę tarp Wash- 
ingtono ir Londono padary
ta sutartis šitomis žaliavo
mis pasikeisti. Amerika 
duos Anglijai 600,000 pun-' 
du bovelnos, o Anglija už-1 
tai duos Amerikai apie 
175,000,000 svarų gumos. , |

JAPONŲ BIZNIS LABAI 
SUSMUKO.

Rubens Gavo 18 Mė
nesiu Kalėjimo.
Musų skaitytojai turbut 

da atsimena, kaip 1937 me
tais tūlas Rubens su žmona 
nuvyko iš Amerikos į Sovie
tus padirbtu pasu ir abudu 
buvo tenai areštuoti. Ru
benso žmona buvo Ameri
kos pilietė, todėl šios šalies 
valdžia nekurį laiką rūpino
si jos likimu, bet nieko aiš
kaus negalėjo sužinoti. Tik 
šiomis dienomis telegrama 
iš Maskvos praneša, kad ši
ta moteris, išsėdėjus kalėji
me beveik du metu, buvo 
nuteista kalėti da 18 mėne
sių už tai, kad “nelegaliai į 
Sovietus įvažiavo.” O kas 
atsitiko su jos vyru, niekas 
nežino. Nuo 1937 metų ru
dens, kuomet žvalgyba jį 
paėmė iš vieno Maskvos 
viešbučio, daugiau niekas 
nieko apie jį negirdėjo.

VENGRIJOJ NUTEISTAS 
21 NACIS.

' Nors Vengrija yra fašis
tiška šalis, tačiau Hitlerio 
šalininkus ji smaugia. Ne
labai senai Vengrijoj buvo 
uždaryta nacių partija ir jos 
“Hitleriukas” nutei s t a s 
trims metams kalėjimo. Gi 
pereitą sąvaitę da 21 nacis 
patupdyta už grotų. Mat, 
Vengrijos “tautos vadai” 
bijosi, kad naciai neatstum
tų jų nuo valstybės lovio ir 
neatsistotų patys jų vieton.

Komercijos departameTi- ’ 
tas Washingtone sako, kad j 
karas labai pakirto Japoni
jos biznį. Taupydami pini
gus, japonai stengiasi kuo 
mažiausia pirkti užsieniuo
se, todėl ir užsieniai mažai;

14 METŲ MOTINA PAR
DAVĖ KŪDIKĮ UŽ $50.

Šiomis dienomis Cleve- 
lando mieste 14 metų am
žiaus jaunuolė susilaukė 
kūdikio. Ji turi vyrą, bet jis 
daugiau (kaip metai jau sėdi 
kalejitne. Jauna motina ne
žinojo ką su kūdikiu daryti, 
todėl daktaras nurodęs jai
moterį, kuri sutiktų pasiimt 
jį auginti. Ta moteris gyve
nanti Pittsburghe. Tuoj bu
vo su ja susižinota ir ji tik
rai tą kūdikį pasiėmė, pri
mokėdama jo jaunai moti
nai $50. Daktaras pasiėmęs

SVEIKATOS KAMPELIS.
VEIDO SPUOGAI IR ŠUN

VOTĖS.

ką iš jų perka. Dėl to ir fab
rikai neturi užsakymų rin
koms, gamina daugiausia 
armiiai ir karui. Valdžios

$35, o kūdikio motinai likę 
15 dolerių.

išlaidos karo reikalams bai
siai didelės, o pajamos labai 
sumažėjo; todėl ji negali su
durti galo su galu ir jai grę- 
sia finansinė katastrofa.

TEISĖJAS MANTON NU-
TEISTAS KALĖJIMAN.

New Yorko apygardos 
federalinio teismo teisėjas 
Martin Manton už kyšių 
ėmimą buvo nuteistas 
'dviem metams kalėjimo ir

BRAZILIJA ĮSILEIS 3,000 užmokėti $10,000 pabau- 
KATALIKIŠKŲ ŽYDŲ. įdos. Jis apeliavo ir tuo tar- 
Popiežiaus prašoma, Bra- pu paleistas iš kalėjimo po 

zilijos valdžia sutiko įsileis- $10,000 kaucija.
ti 3,000 Vokietijos žydų, km) ---------------
rie yra priėmę arba priims ČEKOSLOVAKIJĄ BUVO 
Romos katalikų tikybą. Va-' GALIMA IŠGELBĖT, 
dinasi, pasinaudodamas žy-į Anglijos liberalų vadas
du nelaime, popiežius nori Churchill pereitą nedėldie- 
suvaryti juos i savo aviny- nį viešoj kalboj Londone 
čia. * . '----- ™..............................
DARBIETIS NUSIPIRKO 

NEW YORKO DIEN
RAŠTĮ. 

Kapitalistų spauda
neša, kad George Backer, I 
New Yorko Darbo Partijos

pareiškė, kad Francuzija ir 
Anglija galėjo lengvai iš
gelbėti Čekoslovakiją, bet 

' Chamberlainas noiėjo su
šerti ją Vokietijos imperia- 

pra- listams.

narys, nupirkęs “New York 
Postą.” Tas dienraštis buvo 
įkurtas 1801 metais ir išeina 
vakarais.
$1,205,000,000 FARME- 

RIŲ PARAMAI.
Pereitą sąvaitę Senatas 

paskyrė farmerių paramai 
1 bilioną ir 205 milionus 
dolerių. Tai yra $370,000,- 
000 daugiau, negu prezi
dentas reikalavo. Manoma, 
kad šitai sumai pritars ir že
mesnysis Kongreso butas.

MOKINYS NUŠOVĖ 3
MOKYTOJAS.

Pietų Bulgarijos miestely 
15 metų mokinys buvo iš
mestas iš.mokyklos. Keršy
damas užtai jis nušovė 3 
mokytojas ir paskui pats 
nusižudė. Per vienus metus 
jis buvo išvytas jau iš trijų 
kitų mokyklų už blogą el
gesį.

Veido spuogai (acne vul- 
! garis) nėra pavojinga liga, 
bet nemaloni, nes gadina 
veido išvaizdą. Jie atsiran
da dažniausia lytinio bren
dimo metu, vadinasi, daž
niausiai jauniems žmonėms, 
kuriems ypač svarbu išlai
kyti gražų ir sveiką veidą. 
Kartais tokių spuogų atsi
randa labaį daug—nusėtas 
visas veidas, kuris įgauna 
tada ypatingą atspalvį ir da
rosi tiesiog biaurus ir atstu
miantis. Spuogai pasitaiko 
ne tik ant veido, bet ir ant 
kitų kūno dalių, kaip pavyz
džiui ant pečių, krutinės.

Spuogų atsiradimas.
Lytinio brendimo metu 

i gerokai padidėja riebalinės 
j liaukos, kurios gamina ir iš
skiria riebalus. Tokių padi
dėjusių riebalinių liaukučių 
akutės dažnai užsikemša 
dulkėmis ar kitokiais nešva
rumais ir riebalai negali iš
tekėti. Pati liauka tada pa
rausta; jos viršūnėj gali būti 
pradžioj • baltas, vėliau juo
das taškutis, tai liaukos išve- 

' damojo kanalo riebalinis 
kamštelis, prie kurio prisi
maišo įvairios dulkės, todėl 
jis ir pajuosta. Spuogą pa
spaudus, toks kamštelis iš
lenda lyg kirmėlaitė.

Priežastys tokių nemalo
nių spuogų eina iš vidaus 

l organizmo, tačiau negalima 
atmesti ir nešvaros. Jau mi
nėta, kad veido spuogai at- 

Isiranda beveik visada tik 
jauniems, bręstantiems arba 
vos subrendusioms žmo
nėms, todėl veido spuogai 
yra gretinami su lytinių liau- 

ikų veikimu. Jautrus orga
nizmas įvairioms chemi
nėms medžiagoms, ■ vais
tams, maistui (ypač mėsai, 
kiaušiniams ir kt.) paleng
vina atsirasti visokiems bė
rimams, o taip pat ir to
kiems spuogams.

Veido spuogų gydymas.
Sunkesniais atvejais visa

da kreiptis į gydytoją, kuris 
ištirs spuogų atsiradimo 
priežastį ir pritaikys atitin
kamą gydymą. Lengves
niais atsitikimais, kada 
spuogai nėra tokie pikti, ga
lima ir pačiam mėgint pasi- 
gydyt. Pirmoj eilėj tenka 
daboti švaros; dažnai prau
sti veidą šiltu vandeniu ir su 
muilu, geriau sieros muilu. 

! Šaltas vanduo nieko nepa- 
I dės, nes jis nenuvalo odos.

Patartina pasišluostyti 
i veidą salicylo spiritu 1%, 
užlašinus jo ant vatos. Ge-

----- ------ ------ -
ITALAI NORI KARO SU 

FRANCUZIJA.
Mussolinio laikraščio vy- 

riausis redaktorius Virginio 
Gayda rašo, kad Italijos 
žmonėms labai patiktų ka
ras su Francuzija. Paskuti
nėmis dienomis visa Italijos 
fašistų spauda pradėjo kur
styti savo žmones prieš 
Francuzijos respubliką. Be 
to, 3 rugpiučio yra ruošia
mi italų armijos manievrai
Francuzijos pasieny. Bus 
bandoma “atmušti” įsivaiz
duotą francuzų įsiveržimą 
Italijon.

JAPONAI NUTEISĖ SU
ŠAUDYT 10 KOMU

NISTŲ.
Hsinkingo mieste, Man-

MIRĖ PINIGUOTAS 
VALKATA.

Į vieną New Yorko resto
ranų pereitą sąvaitę užėjo 
apdriskęs žmogus ir papra
šė vandens atsigerti. Jis iš
rėdęs kaip paprastas valka
ta. Atsigėręs jis ėjo laukan, 
bet tarpdury susmuko ir 
tuoj įpirė. Jo kišeniuose ras-

KUN1GŲ CELIBATAS.
■—Išaiškinta kunigų bepatystčs is- 

puolįmas. Šią knygą turėtų nerskai- 
toi-ija, pasekmės ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterįs, 
dukterįs ii mylimosios nepapultų ] 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
rowsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Snmnritia. ......

džiuke, japonų teismas nu
teisė sušaudyt 10 kiniečių 
komunistų, kurie agitavo 
kiniečius prieš japonus. Be 
to, 114 kitų kiniečių buvo 
nuteista nuo metų iki gyvos 
galvos kalėti.

ta arti $5,000 pinigų ir si
dabrinis medalis už pasižy
mėjimą vaistininky s t ė s 
moksle. Ant medalio įgra- 
viruotas vardas “George 
Dart, 1883.” Kitokių doku
mentų prie jo nebuvo.

ras būdas ir prieinamas yra 
garinti veidą ant smarkiai 
garuojančių" viltų bulvių. 
Daroma taip. Nukėlus bulves 
apsisupti kokia nors skara 
taip, kad garai patektų sta- 
čiai į veidą. Akims garai' 
kenkia, todėl jas reikia pri
dengti. Po keliolikos minu
čių garų vonios galima at
sargiai tokius skuogus iš
spausti ir po to nuprausti 
veidą šiltu vandeniu su mui
lu. Spausti spuogus galima 
tik visai švariomis,, gerai 
šiltu vandeniu numazgoto
mis rankomis. Tokiems ligo
niams patartina dar vengti 
mėsos, o daugiau naudoti 
daržovių, vaisių ir kitų ma
žiau aštrių valgių.

Prie nešvariai laikomų 
spuogų gali prisimesti mik
robai (dažniausiai staphy
lococcus) ir gali išsivystyti 
jau šunvotė (furunculus.)

Tačiau spuogai nėra vie
nintelis pagrindas šunvotei 
atsirasti. Ji atsiranda daž
nai ir be jų, kada į organiz
mą įlenda jau minėti užkrė
timai. Yra žmonių, kurie 
šunvotėmis, taip pat ir kitų 
pūlingi! bėrimų ligomis, sirg
ti turi didelį palinkimą, ir, 
atvirkščiai, kiti buna labai 
atsparus.

Kartais šunvotės yra di
delės, kylančios net su tem
peratūros pakilimu. Tada 
reikia jau atsigulti. Apla
mai, sergant šunvotėms, rei
kia laikytis ramiai, per daug 
nenuvargti.

i i

Šunvočių pavojingumas.
Pasitaiko, kad kelios šun

votės susilieja į vieną, pasi
daro tada didelė, tikra votis, 
vadinamasis karbunkulas, 
kurio be gydytojo pagalbos 
išgydyti jau negalima, nes 
jis plečiasi. Organizmas pats 
karbunkulo ^plėtimosi su
stabdyti negali. Taip pat la
bai pavojinga, kiekviena, 
kad ir maža, šunvotė ant 
veido. Šiuo atveju irgi reikia 
nieko nelaukiant kreiptis Į 
gydytoją. Nemaža yra atsi
tikimų, kad tokios paprastos 
veido šunvotės nuvaro žmo
gų į kapus. Pavojus yra to
dėl, kad veido gyslomis— 
venomis greit gali gautis 
kraujo užkrėtimas. To ne
reikia laukti. Ypač pavojin
gos šunvotės yra prie nosies 
sparnelių ir prie viršutinės 
lupos.
Paprastų šunvočių gydymas.

Vos pradedančią augti 
šunvotę stipriai ištepti jodu 
po kurio kartais ji neišauga. 
Gera einant gult, dar prieš 
tepimą jodu, pamirkyti, pa
skalauti tokią šunvotę kiek 
galint karštesniam vandeny, 
kuriam ištirpyta Kalium hy- 
permanganicum (Kalio per
manganato) kristalu. Jie y- 
a labai pigus, visiems priei

nami ir naudingi. Į dubenį 
karšto vandens užtenka 2-3 
kristaliukų, kad vanduo nu
sidažytų vyšnine spalva. 
Toks vanduo gerai dezinfek- 
tuoja; juo galima plauti ir 
Main įvairios žaizdos. -Paau
gusią šunvotę tepti ichtyolo 
tepalu ir aprišti; galima tain 
pat dėti tvarsčius boro rūgš
ties skiediiiiii sudrėkintus. 
Pūliuojančią šunvotę laikyti 
'abai švariai, tvarstant rei
kalinga aplink nuvalyti spi
ritu, galima denaturuotu, 
kad mikrobai nebūtų išne
šioti į kitaš artimesnes orga
nizmo vietas.

Prieš ir po tvarstymo nu
siplauti rankas šiltu vande
niu ir muilu. Taip elgtis, kol 
šunvotė visai pagis. Jei šun
votės negyja, tai reikia būti
nai kreiptis į gydytoją, nes 
gali būti tam ir rimtesnės 
priežastys.

Pagrindinis dalykas gy
dant šunvotes ir šiaip jau 
įvairias žaizdas yra švara, 
todėl jos ir laikykimės!

J, Mikelionis.

SMEKLOS
PARAŠĖ ROBERT INGERSOLL Iš anglų kalbos vertė, keitė ir papildė Dr. J. K.

(Tąsa) MV.il

Tuo principu remiantis, viąkas buvo da
roma, kad mokslo neleisti prie medicinos. 
Kunigas reikalingas kada maldos gali su
stabdyti marą ir epidemijas. Kaip tiktai 
gydytojas išranda vaistus, kunigas pasida
ro nebereikalingu prabangos daiktu. Štai 
kodėl, kaip tiktai paaiškėjo, kad maldos 
negali padėti kunui, kunigas pakeitė savo 
politiką ir pradėjo melstis už sielą.

Bet ir po to, kada velnio sąvoka buvo 
pašalinta iš medicinos ir kada buvo su
prasta, kad dievas neturi nieko bendro su 
paprastu kosuliu ir sloga, vis tiktai žmonės 
dar tikėjo, kad visos bjauriausios ligos bu
vusios siunčiamos dievo žmonėms bausti 
už jų nusikaltimus. Bet mėginti kuriais na
tūraliais budais sulaikyti epidemiją buvo 
laikoma tam tikros rūšies piktžodžiavimu. 
Seniau, marui ar epidemijai siaunčiant, ku
nigų akiplėšiškumas buvo nepaprastas. 
Jie sakydavo žmonėms, esą jie įžeisdavę 
dvasininkus, esą šie atsisakydavę mokėti 1 žmonės, bet kažin kokiu magišku triuku; 
jiems bažnytinę dešimtinę, esą jie abejo- jis laimingai nukaudavęs milžinus; jis nu
davė dėl bažnyčios mokslo, esą dievas už kovęs Francuzijoje vieną milžiną, kurs 
tai dabar baudžiąs žmones. Daugumas maloningai suėsdavęs po trisdešimt vyrų j 

dieną; tas milžinas dėvėjęs rubus, padary
tus iš barzdų tų karalių, kuriuos jis pats 
buvo surijęs. Ir vienas šitos knygos autorių 
buvo apdovanotas už parašymą vieninte
liai tikros to krašto istorijos.

Visose tų laikų istorijose retai teužtin- 
kam bent vieną teisingą dalyką. Matyt, ne
svarbu buvo laikytis faktų. Bet tas, kas iš
tiktųjų atsitiko, neatrodė užtektinai svar
bus, kad butų užrašytas. Žymus religijos 
istorikas Eusebius gudriai pastebėjo, kad 
savo istorijoje jis rūpestingai praleido vi
sa, kas tik galėtų diskredituoti bažnyčią, 
o visa, kas galėtų didinti jos garbę jis die
vobaimingai išpūsdavo. ,

Šitokio garbingo principo sąžiningai

sau: šitiems šių dienų progreso priešams 
butų iš tikrųjų geriau, jei taip ir butų buvę.;

Karolio Didžiojo istorija parašė Rheis- 
mo vyskupas Turpinas. Jis mus tikrina, 
kad miesto sienos išgruvusios dėl žmonių 
madų, kad tais laikais buvę milžinai, kurie 
galėdavę pagriebti po pažastimi penkias
dešimt paprastų vyrų ir nueiti savo keliais.. 
“Tūlas Orlando turėjęs teologinį ginčiu su 
didžiausiu milžinu, teisioginiu bibliško 
Galijoto ainiu; ginčo įkaršty, kai milžinas 
buvo argumentų įveiktas, Orlando prišoko 
prie jo ir nudurė.” ' .

Labai populiari buvo Britanijos istorija, 
kurią parašė arkidiakonai Monmouth ir 
Oxford. Anot jų Brutus užkariavęs Ąngli- 
ją ir pastatęs Londono miestą. Jo laikais 
per tris dienas liję kraujais. Kitą gi kartą 
iš juros atėjęs siaubas, surijęs daugybę, 
žmonių, pagaliau prarijęs karalių ir pasi
supęs. Jie toliau mums pasakoja, kad ka

lius Arturas gimęs nę khip kiti mirštami

žmonių tikėjo šitoms'begėdiškoms kunigų 
pasakoms. Jie puldavo klupščia, nešdavo 
savo turtus veidmainiams ant atlorių, pa
tys save plakdavo ir bausdavo, šalindavo 
iš savo minčių bet kokius abejojimus ir 
šliauždavo nusižeminę dulkėse.

Bažnyčia niekados nenorėjo, kad ligos 
butų žmogaus kontrolėje. Yale universite
to rektorius Timothy Dwight skelbė pa
mokslus prieš skiepijimą nuo raupų. Jo 
nuomone, jei dievas nusprendė kuriam 
žmogui mirti nuo raupų, tai baisi esanti 
nuodėmė kaž kokiu skiepijimo triuku kliu
dyti dievo planams ir sprendimams. Dan
gaus arsenale raupai buvo laikomi di
džiausia patranka, ir sugadinti ja buvo ne-; 
regėtas akiplėšingumas. Marai ir epidemi-i . ~ \ ‘-----
jos buvo dievo rankoje priemonė priversti 1?11S1 ai^yc^avo laikų rasytqjai. 
žmones jį mylėti ir gerbti. Jieškojo vaistų Bažnyčios istorikai rašė, ir žmonės tikė- 
nuo ligų reiškia atimti iš bažnyčios ginklą, jo, kad raudonųjų jurų smėlyje dar ir šian- 
Niekas šiandien nebando gydyti drugį su dien matomos faraono vežimų1 vėžės, ku- 
malda. Chinas pasirodo kur kas geresnis rias dievas stebuklingai išlaikė, apsaugd- 
ir labiau patikėtinas vaistas. Iš tikrųjų,' damas jas nuo vėjų ir bangų ir norėdamas 
kaip tiktai išrandamas tikras vaistas nuo įrodyti kadaise jo padarytą didelį stę- 
kurios nors ligos, tuojau ta liga yra išima-1 buklą.
ma iš maldų sąrašą;‘Taigi tų ligų skaičius, Drąsiai galima sakyti, kad tų laikų isto-

Bažnyčios istorikai rašė, ir žmonės tikę-

I
!

kuriomis Dievas laikas nuo laiko baudžia 
žmoniją, nuolatos mažėja. Praeis dar keli 
metai ir visos jos bus jau žmogaus kon
troliuojamos. Dievai bus nuginkluoti, ir vi
si juoksis iš kunigų gąsdinimų.

Medicinos mokslas turėjo tiktai vieną 
priešą, ir tuo priešu buvo religija. Žmogus 
bijojo gelbėti savo kūną, kad nepražudy
tų savo sielos.

Argi yra reikalo stebėtis, kad žmonės 
senovėje tikėdavo ir skelbdavo negarbin
gą mokslą dievą esant beširdžiu siaubu, o 
žmogų menkučiu veidmainiu ir vergu?

Šmėklos kūrė Istorijas, ir jų istorijos bu
vo didžiausia kvailybė. Tai buvo “įdijotiš- 
kai pasakojamos pasakos, pilnos nieko ne
reiškiančios vaižduotės ir furijos.” Anais 
laikais istorijos buvo rašomos vienuolių, 
kurie dažniausiai buvo ir prietaringi ir ne
sąžiningi. Jie rašydavo taip, lyg patys bu
tų savo akim matę visus tuos dalykus, apie 
kuriuos rašydavo. Jie rašydavo kiekvieno 
svarbesnio krašto istoriją. Jie atpasakoda
vo visą praeitį, nusakydavo visą ateitį to
kiu begėdiškumu, kad net reikia juo stebė
tis. “Jie išvedė šv. Mykolo ordiną. Pran
cūzijoje, iš paties Arkangelo Mykolo ir į- 
rodinėjo, kad jis įsteigė danguje tą ricie- 
riška ordeną. Jie skelbė, kad totoriai parė
jo iš pragaro ir kad jie pavadinti totoriais 
dėl to. kad žodžiu Tartarus vadinama 
pražūtis. Jie pareiškė, kad Škotija pava
dinta faraono dukters Skotos vardu; ji 
esą atvykusi iš Airijos, Įsiveržusi į Škotiją 
ir ginklu ją užkariavusi. Šitoks pareiški
mas buvo padarytas laiške į popiežių ketu
rioliktame amžiuje, ir į tai buvo nurodyta, 
kaipo į tikrą faktą. Tą laišką rašė vienas 
kibai aukštas dvasininkas, paties karaliaus 
įsakymu..”

Tie ponai taip pat aiškino, kad raudon- 
krutinis paukštis turi raudoną krutinę dėl 
to, kad jis nešiodavęs vandenį nekrikšty
tiems kūdikiams pragare.

Garsus keturioliktojo amžiaus istorikas 
Paryžiuje Matthew suteikė pasauliui to
kią informaciją: “Gerai žinoma, kad Ma
hometas buvo kardinolu ir pasidarė ereti
ku dėl to, kad nebuvo išrinktas popie
žium.” Jis toliau sako, kad Mohometas, 
būdamas girtas, pargriuvęs prie kelio, ir 
kiaulė jį papiovusi. “Ir dėl tos tai priežas
ties jo pasekėjai ligi šios dįepos nevalgo 
kiaulienos.” .

Kitas garsus istorikas pasakoja mums, 
kad Neronas dažnai vėmęs varlėmis. Kai 
aš pasiskaitau tokius dalykus, tai ir sakau 1

rijose teisingi užrašai buvo padaryti tiktai 
per klaidą ir atsitikinai.

Anų laikų istorikai viską laikydavo ge
rų ir piktų dvasių padariniu ir žinote neži
nojo priežasčių ir pasekmių. Faktai nebu
vo vienas su kitu siejami. Anot tokių isto
rikų, dievas begalinio kaprizo valdomas, 
pripildęs pasaulį stebuklų ir nesujungtų 
tarpusavy įvykių. Iš jo neapykantos ir 
pykčio ėjęs į žemę badas, maras ir mirtis.

Istorijos sąvoką pasidaro negalima, kaip 
tiktai atsisakoma nuo idėjos, kad viskas 
yra natūralu, kad visi reiškiniai yra butini 
begalinėje įvykių ir daiktų grandinėje. 
Pripažįstant šmėklas, dabartis nebėra jau 
praeities kūdikiu, nei ateities motina. Re
ligijos srityje viskas yra pripuolama, vis- Į 
kas atsitinka atsitiktinai ir dėl kieno tai 1 
užgaidų.

Nepamirškime, kad musų tikybos dės
nius surašė tų istorikų laikininkai.

Tos pačios sąvokos buvo taikomos ir 
teisėms. Musų “išmintingi ” pirmtakai ti1 
kėjo, kad žmonėms juos davė šmėklos. Ži
noma, nebuvo sakoma, kad tos šmėklos pa- 
pasakodavo įstatymų dėsnius kiekvienam 
žmogui; jos pasakodavusios tiktai keliems 
išrinktiems, o tie išrinktieji pasakodavo, 
minioms, o minios turėjo už visa tai bran
giai mokėti. Praėjo daug tūkstančių metų, 
kol patys žmonės pradėjo rašyti sau įstaty
mus ir, nors tai ir keistai atrodo, jų įstaty
mai buvo kur kas geresni ir tobulesni, ne
gu tų šmėklų įstatymai. Ir štai žmonių įsta
tymų audinyje pradėjo žibėti, pradėjo ro
dytis auksiniai teisingumo ir teisėtumo 
siūlai.

Tais tamsybės amžiais žmonės tikėjo, i 
kad šmėklos būtinai įsikiš, jei bus kam 
nors padaryta skriauda, ar jei nekaltas tu1 
rėš nukentėti, ar jei pagaliau kaltasis 
triumfuos. Šitoks visų įsitikinimas, aišku, 
nugalėtojui reikdavo daug pasitenkinimo, 
nes jei kitas nuveiktasis žmogus jau. buvo 
miręs, tai kas gi begalėtų iškelti skundą?■ I I 

Šitoki doktrina turėjo patikti brutališ- 
kai jėgai. Tais tamsybės amžiais tardė kal
tinamuosius kankinimu, ugnimi, vandeniu 
ir burtų traukimu. Kaltinamiems buvo 
duodama laikyti įkaitintą geležį ir, jei ta 
geležis svilino jų rankas, tai reiškė, kad 
jie buvo kalti. Kitur vėl kaltinamieji suriš- I 
tom kojom ir rankom buvo įmetami į jurą. ( 
ir jei skęsdavo, tai tas įrodydavo juos bu- , 
vus kaltus. Jei jie pakildavo į viršų, tai tas | 
reiškė, kad jie buvo susitarę su velniu.

.(Bus dauginu) ... v Įį I
------ -- ' ' i , '' <-< 1 ' I
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Eina Liūtų Medžioti. BINGHAMTON, N. Y.žūtį mokino. Sako, aš atmenu 
tuos žodžius, ir aš šiandien sten
giuos jais vaduotis. Jokių žygių 
nedarau be tėvelių pritarimų.

Ši prakalbos dalis tiek sujau
dino publiką, kad ne tik moterų, 
bet ir vyrų akyse pasirodė aša
ros.

Aukų, su laiškais prisiųstų ir
jam, kaip ir kitiems jaunuo-Į bankiete įteiktu susirinko apie 
hams — kaip ir mums kada mes $80 00 Nuo bankieto atliko 
jaunuoliais buvome. - reiks |$120.00 pelno Tai viskas Keis.

tučio Michelsono naudai.

Korespondencijos
Iš Stud. K. Michelsono Bankieto Brooklyne

tam buvo 
pirminin- 

Michelsono

laišku. Sveikinu

Mi-

gar-
New

Baigus šį pavasarį studentui 
K. Michelsonui New Yorko mie
sto kolegiją su Bachelor of 
Science in Social Science, Mag- daug pergyventi ir ne sykį but
na Cum Laude, laipsniu, jo arti- parblokštam; 
miausi draugai 17 birželio iškė
lė jam pagerbti bankietą.

Bankietas prasidėjo apie 8 
vai. vakare, o apie 8:30 pasiro
dė ir gerbiamas graduantas ly
dimas savo tėvelių ir giminių. 
Susirinkusieji iškėlė grausmin- 
gą ovaciją su sveikinimais bei 
linkėjimais.

Dr. A. Petriką atidarė vaka
ro programą, apibudindamas 
studento K. Michelsono darbuo
tę netik mokykloj, bet ir visuo
menės gyvenime. Daktaro pra
kalba buvo palydėta gausiais 
aplodismentais. Po 
perstatytas vakaro, 
kas, artimas K.
draugas Jonas Ormanas. ■ 1

Pirmininkas pareiškė sve
čiams perskaitysiąs telegra
mas su sveikinimais ir linkėji
mais nuo organizacijų, laikraš
čių ir pavienių žmonių. Tele
gramos buvo nuo Brooklyno 
LDS jaunuolių kuopos, nuo 
“Tiesos” redakcijos ir nuo J. V. 
iš Great Neck, N. Y.

Toliau sekė sveikinimų laiš
kų skaitymas:^

L
“Jaunam Grad,uantui Keistu

čiu! Michelsonui:
“Negalėdamas asmeniškai 

būti šį vakarą Jūsų tarpe, svei
kinu Jus šiuo
Keistutį, nors sunkiai bet gar
bingai baigusį pasirinktą moks
lą, ir sveikinu jo tėvelius, susi
laukusius šios džiaugsmo va
landos.

“Lai tas džiaugsmas ir laimė, 
kuri šį vakarą pripildo . Jūsų šir
dis, nepasibaigia su šiuo vaka
ru, bet lydi kiekvieną Jūsų 

. žingsnį į ateitį.” .. ■ _ if^ ,
Pasirašo: Stasys Michelsonas, 

“Keleivio” redaktorius.
IL
“Studentui Keistučiu!

chelsonui:
“Išgirdęs, kad Tamsta 

bingai pabaigei mokslą
Yorko Miesto Kolegijoje ir ren
giesi stoti į Columbia Universi
tetą. nuoširdžiai Tamstą sveiki
nu ir linkiu geriausio pasiseki
mo tolimesnėse Ta nj s tos studi
jose.

“Sveikinu kartu ir gerbiamus 
Tamstos tėvelius, kuriems šian
dien didelė-džiaugsmo dieną, 
matant, kad jie, paprasti -darbo 
žmonės, užsiaugino tokį gabų ir 
jau pagarsėjusį visuomenėje 
jaunuolį.

“Man visuomet įdomu sekti 
Tamstos progresą moksle ir vi
suomeniniame darbe. Džiau
giausi, kad Tamsta savo kelia- 
rodžiu pasirinkai kilnią Socia
lizmo Idėją, nes ji yra paremta 
žmonijos troškimu Laisvės ir 
Gerovės ir giliu Mokslo patyri
mu. Tikiuosi, kad ši idėja Tams
tai visuomet paliks brangi.”

Pasirašo: P. Grigaitis, “Nau
jienų’’ redaktorius.

III.
“Vakaro Vedėjui, K. Michel

sono “Graduation” Bankiete:
“Maniau galėsiąs dalyvauti 

su Jumis' Keistučio mokslo bai
gimo proga jam surengtame 
bankiete, bet aplinkybės kitaip 
padiktavo, ir su Jumis būti ne
galėsiu.

“Keistutis Michelsonas yra 
nauja, gabi ir daug žadanti 
mums Amerikos lietuviams jė
ga, Mes, senieji'Amerikos lietu
vių veikėjai ir 
pergyvenę musų 
audrų problemas, 
tam pradedame
arenos prasišalinti: į kapus ar
ba į užmirštį. Kas nors iš mus 
jaunosios, Amerikoje gimusios 
kartos, turės paimti iš musų 
vystančių ar sušalusių rankų 
darbo ir kovų vėliavą. Keistutis 
yra vienas iš tų, kuriam mes 
galime pasitikėti: entuziastiš
kas, energingas, pasišventęs vi
suomenininkas. Suprant amą,

bet galutina per
galė yra visada tų, kurie po 
kiekvieno gyvenimo smūgio ga
li vėl ant gyvenimo barikadų 
kuopti.

“Todėl mano vardu, buk Tam
sta, prieteliu vakaro vedėjau, 
geras išreikšti šia proga Keis
tučiu! mano širdingiausius lin
kėjimus, if priminti jam, kad 
kaip aš, taip ir plati liberalė A- 
merikos lietuvių visuomenė se
ka jo karjerą ir laimėjimus, 
kaip ir nepasisekimus, ir laukia, 
kada po visų patyrimų jis stos 
pirmose Amerikos lietuvių atei
ties vadovybės eilėse.”

Pasirašo: F. J. Bagočius, 
SLA Prezidentas, pridėdamas 
ir $5.00 auką studentui Michel- 
ąonui.

IV.
“Keistučiu! Michelsonui:
“Jums pasekmingai užbai

gus College of the City of New 
York, ir ruošianties pradėti 
mokslus Columbia Universitete, 
siunčiame Jums didelį glėbį šir
dingų velijimų įš tolimosios 
Chicagos. Chicagoj yra nemaža 1 
lietuvių, kurie simpatingai seka 
Jūsų visuomenišką veikimą ir

VIEŠA PADĖKA.
kurie

ir draugėms š.eimi- 
šolomskienei, Viš- 

ir 
Taipgi dėkingas
mano draugams

Visiems draugams, 
darbavosi ir kurie atsilankė į 
mano kolegijos užbaigimo pa- 
gerbtuvių bankietą 17 birželio, 
noriu išreikšti viešą padėką. 
Ypatingai ačiuoju draugams Ži
linskui, Ormanui ir Kreivėnui 
už jų didelį pasidarbavimą šia
me reikale, 
ninkėms
niauskienei, Kalakauskienei 
Bernotienei, 
esu visiems 
jaunuoliams iš Brooklyno LDS
jaunuolių kuopos- ir iš Aido 
Choro, kurie dirbo vakarienės 
metu. Ačiuoju taip pat drg. ša- 
linaitei ir “Aidbalsiams” už jų 
padainavimą.

Dėlei visų žingeidumo galiu 
pranešti, kad priėmiau nuo drg. 
A. Žilinsko $121.50 kaip likusį 
pelną nuo vakarienės. Aukų iš 
viso priėmiau $75.00. Už viską 
esu dėkingas, ir sykiu su manim 

Į visiems ačiuoja ir mano tėve
liai, Vincas ir Marė Michelso- 
nai. K. Michelson.

Jūsų pasižymėjimus musų jau- __ v
nimo tarpe. Esame tikri, kad' Kas Mums Kasoma
Jums pasiseks ir teisių moks-

Skaitot mano raštus, ar ne?
Kiekvienoj pažangaus lai

kraščio redakcijoje randasi 
po keliatą mano straipsne
lių nūdienos klausimais. Pa
siųsta keliatas straipsnelių 
ir “Vienybėm” Pažangieji 
laikraščiai, kaip tik randa 
vietos savo laikraščio skilty
se} tai ir įdeda. Nežinau, ar 
visuomenė skaito mano raš
tus, ižui ne, bet aš pats skai
tau juos su malonumu. To
dėl lai bus man leista jūsų 
brangaus laikraščio skaity
tojų užklausti: Ar jus skai
tot mano tuos trumpus 
straipsnelius? Jei skaitot, ir 
tieji straipsneliai jus nevar
gina, nepykina, tai meldžiu 
paačiuoti toms redakcijoms, 
kurios mano raštus talpina. 
O jei tie raštai jumis vargi
na bei pykina, tai turėkit 
civilės drąsos ir viešai pa- 
reiškit savo nepasitenkini
mą. Tylėjimas manęs nepa
tenkina. Tylėjimas nėra 
mandagumas, nei gi doro
vinga pakantos išraiška; 
greičiau bus veidmainystė 
ar baimė užrūstinti rašėją...

Štai. “Vienybė” nei atgal 
negrąžina mano straipsne
lių, neigi talpina į savo 
“cnątlyvą” laikrašti.

“Vienybė” susirgo “cnat- 
lyvumd” liga ir stvėrėsi lie- 

Augu- įtuvybės mus mokyti, pati 
nežinodama, kas toji lietu- 

laikraš- vybė yra. Jai rodos, kad tei- 
“Lais- sinti ir ginti netikusią val- 
redak- džią, kuri prarado Vilnių ir 

W. Kubilius: Lietuvių I Klaipėdą, tai lietuvybės kė-

kulturnešiai, 
gyvenimo ir 

vienas po ki- 
nuo viešosios

luose, ir kad baigę tuos moks
lus galėsite dar pasekmingiau 
darbuotis musų demokratinėje 
Visuomenėje.

“Negalėdami dalyvauti Jūsų 
pagerbimo bankiete, mes siun
čiame Jums, drauge Keistuti, 
bent mažą dovanėlę nuo Chica
gos profesionalų būrelio ir šiaip 
jau gerb žmonių.- šia proga mes 
siunčiame geriausių velijimų ir 
Jūsų Tėveliams.” .

Pasirašo varde chicagiškio 
būrio: L. Pruseika, Dr. A. Mont- 
vidas, Dr. V. Šimkus, ir S. Dei- 
kus, kurie kartu prisiuntė ir 
$40.00 auką. 

. V.
“Studentui Keistučiu! Michel

sonui :
“Išgirdę, kad Tamsta garbin

gai baigei mokslą New Yorko 
Miesto Kolegijoje ir įstojai į 
Columbia Ųpiversitetą, nuošir
džiai Tamstą sveikiname ir lin
kime geriausio pasisekimo toli
mesnėse Tamstos studijose.

“Sveikiname kartu ir jūsų tė
velius, ir kartu su jais džiau
giamės jūsų pasisekimais.”

Pasirašo: Mr. & Mrs. Jaku
čiai, kurie sykiu prisiuntė if 
$3.00 auką. ■

Perskaičius (šiuos sveikini
mus,- prasidėjo kalbos. Pavie
niai asmenys sveikino: jaunuo
lis Zablackas, adv. Briedis, au
tomobilių pardavėjas Milius, ir 
kriaučių kontraktoriai j 

nas ir Atkočaitis.
Nuo organizacijų ir 

čių kalbėjo ir sveikino: 
vės’” jaunimo skyriaus 
torius, 
Darbininkų Susivienijimo cent-jlimas. 
ro sekhetorius, J. Siurba; “Lais-1 Plačioji musų visuomenė 
vės” redaktorius, R. Mizara;,žino, ką reikia ginti, ką 
“Naujosios Gadynės” redakto-, smerkti, ir “Vienybės” pu
rius, J. Stilsonas; Lietuvių Ko- mokos jai nereikalingos. Bu- 
munistų Centro Biuro sekreto- tu daug geriau, kad pati 
rius, A. Bimba; Amerikos Dar- “Vienybė” pasimokintų lie- 
bo Partijos lietuvių skyriaus 
sekretorius, A. Linkus, Jr. Taip
gi sveikinančią kalbą pasakė 
New Yorko Miesto Tarybos 
councilmanas, Louis Hollander.

Pabaigoje kalbėjo graduanto 
tėvas, Vincas Michelsonas, ku
ris dėkojo rengėjams ir susirin
kusiems žmonėms už taip gau
sų atsilankymą. Po jo kalbėjo Amerikos Darbo Federači- 
lietuviškai ir angliškai pats stu- Jos bosą Greena, kuris norė- 
dentas Michelsonas. Jisai dėkp- tų sunaikinti CIO, tai jis 
jo rengėjam ir publikai už atsi- ios adresu drėbė: visiems 
lankymą ir gilią užjautą, pas- butų geriau, jeigu tu UŽsida- 
kui padėkojo savo tėveliams už rytum savo burna, 
tokį pavyzdingą išauklėjimą, ir | r>„..i,„;^;.,i,..
į publiką pareiškė, kad koks aš 
šiandien esu, tai nuopelnas ma
no tėveliams. Ir prisiminė mo
tinėlės žodžius, kuriais jį ma-

Jungtinėse V aisti jo-' 
se Yra 29,500,000 Į 

Automobilių.
Į juos gali sutilpti visi šalies 

gyventojai.
Federalinis Viešųjų Ke

lių Biuras praneša, kad pe- i 
’•eitais 1938 metais Jungti-i 
nėse Valstijose buvę užregi- į 
=truota 29,485,680 automo- > 
bilių, neskaitant 1,085,422 
trailerių ir 108,541 motor-1 
jiklio.

Kadangi šalis turi iš viso 
apie 120,000,000 gyvento-! 
jų, tai aišku, kad visi jie ga
lėtų labai lengvai sutilpti j 
automobilius, skaitant tik 
po 4 asmenis Į kožr.ą maši
ną. , Į

Per 1938 metus automo-J 
biliai čia suvartojo 21,406,-1 
636.000 galionų gazolino, Į 
už kurį operatoriai turėjo! 
-umokėti po 4 centus taksų, 
kas padarė iš viso $771,764,-1 
000 sumą.

Be to, per tuos metus au
tomobilistai sumokėjo 
$288,825,000 už registraciją 
ir $2,724,000 visokiomis pa
baudomis.

Laiškas iš Lietuvos.
Lozoraitis išvyko j Romą.

Kaunas. — Buvęs užsie
nių reikalų ministras Stasys 
Lozoraitis šiomis dienomis 
išvyko į nauja paskyrimo 
vietą Romą Lietuvos pa
siuntiniu ir įgaliotu ministru 
Italijai.

40,000 šaulių Kaune.
Kaunas. — Birželio 23 d. 

prasidėjo Šaulių Jubiliejinė 
Šventė, į kurią suvažiuoja 
per 40,000 šaulių iš visos 
Lietuvos.

Baigiamos techninės Laisvo 
Uosto derybos.

Kaunas, birželio 23 d. — 
Kaune pradėtos techninės 
Lietuvos Laisvo Uosto dery
bos baigiamos Berlyne.

NUSIPIRKO DU LĖK
TUVU.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
aviacijos skyrius nusipirko 
du lėktuvu.

JAUNAS FORDUKAS.

Štai kaip išrodo senio Fordo 
anūkas, kuris vadinasi Henry 
Ford H.

"Vienybė” pasimokintų lie
tuvybės iš visuomenės.

D-ras A. L. Graicunas.

“FEDEREIŠIU” BOSAS 
ĮŽEIDĖ DARBO DEPAR
TAMENTO SEKRETORĘ.

Kadangi Darbo Departa
mento sekretorė Mrs. Per
kins nepalankiai atsiliepė

Reakcininkų spauda šitą 
Greeno išsireiškimą išspau
sdino riebiomis raidėmis. 
Girdi, “Green tells Mrs. Per
kins lo shut her mouth.”

Indianos valstijoj, Rensselaerio apylinkėj, žmonės pradėjo 
skleisti gandą, buk krūmuose slankiojęs didelis liūtas. To
dėl šitas vyras, Larry McQuinn, pasiėmęs porą medžiokli
nių šunų ir apsiginklavęs revolveriais eina su dviem savo 
vaikais medžiot liūtų, kurių Amerikoje visai nėra.

18 lietuvių jaunuolių lanko 
aukštas mokyklas.

Dabartiniu laiku Bingh- 
amtone yra 18 lietuvių jau
nuolių, kurie lanko aukštas 
mokyklas, 12 berniukų ir 6 
meigaitės.

I Jonas Ramulionis šįmet 
baigė State Teachers’ Col
lege, Mansfield, Pa., su pa
sižymėjimu. Jis buvo tos ko- 
llegijos laikraščio vyriausiu 
Į redaktorium.
1 Filė Jaškauskaitė baigė 
Williams and Mary kolegi
ją Richmonde, Va. Ji taipgi 
buvo savo kolegijos laikraš
čio redaktorė. Jakševičius.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau ONUTĖS KOPACH. ji 

atvažiavo į Chicagą iš Brooklyn, N. 
Y. ir iš Chicagos išvažiavo į Lietuvą 
ir nieko negirdėt kur ji dingo. Ji tur 
tėveli ir 3 broliukus Chicagoje ir dė
dę—Brooklyne ir tetą Elizabeth, N.J. 
Kas praneš teisingą jos adresą, tas 
gaus dovaną. T. Kassales (7) 

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

APSIVEDIMAi.
Norėčiau susipažinti su našle nio- 

teria tarp 10—50. kuri dirba ant 
p Irisų ir norėtų lengvesnio gyvenimo 
arba būti sau bosu. Aš turtingos ne-

NUŠOVĖ SVETIMĄ MO
TERĮ, MANYDAMAS, 
KAD TAI JO ŽMONA.
Californijos pajūriu perei

tą sąvaitę ėjo su savo žmo
na tūlas Jennings Payne. 
Pribėgo prie judviejų kažin 
koks vyras ir pradėjo šau
dyt. Payne’o žmona krito 
negyva. Užpuolikas tuoj bu
vo suimtas ir pasisakė esąs 
Lloyd Ogles. Paklaustas, 
kam jis tą moterį šovė, jisai 
aiškinosi, kad jam pasirodę, 
jog tai jo žmona einanti su 
kitu vyi-u. Štai, prie ko veda 
kvailas pavydas.

IŠAIŠKINO ŠIUKŠLYNE 
RASTŲ KOJŲ PASLAPTĮ 

Į Westbrook, Me. — Šio- 
'mis dienomis šio miestelio 
i šiukšlyne buvo rastos 4 žmo
giškos kojos, dvi vyriškos ir 
1 dvi moteriškos. Dabar išaiš- 
i kinta, kad tos kojos buvo 
j vartojamos anatomijos stu- 
idijoms; jų gyslos buvo pri- 
I leistos raudonų dažų, kad 
j studentams lengviau butų 
I studijuoti kraujo takus. Po
licija tuo paaiškinimu pa- 
I tenkinta, bet norėtų žinoti, 
kodėl tos kojos buvo išmes
tos šiukšlynam

trokštu, butų gerai kad mitų pirmei
viška ir blaiva, taipgi sveika ir links- 
maus budo. Nebijokit, duonytes už
teks kol sveiki. Kurioms nusibodo 
vienatvė, ir svetimoj aukso klėtkoj 
gyventi kaip kanarkai, po svetima 
kontrole, apsimislykit gerai, ar ne
geriau gyventi savarankiškai? Atsi- 
šaukit ir rašydamos įdėkit savo pa
veikslą. J. Neblug A.

581',4 Millbury st., Worcester, Mass.

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

1830 So. Racine avė., Chicago, Ill.

IŠGELBĖTAS NUO MIR
TIES JIS PASISAKĖ NU

ŽUDĘS ŽMONĄ.
Netoli nuo Los Angeles 

miesto tūlas vyras, nuvažia
vo automobilium nuo tilto 
į vandenį. Kai žmonės su 
policija jį ištraukė, jis sušu
ko: “Leiskit man numirti! 
Aš tik ką užmušiau savo 
žmoną !” Policija nuvyko į 
jo namus ir rado peiliu nu
durtą jo moterį. Jis vadinasi 
Melvin Higgins.

Reikalinga Mergina 
arba pavienė moteris siuvėja už pu
sininkų į Cleaning ir Dyeing biznį. 
Biznis labai geras, darbo yra pakan
kamai vienas but biznyje nenoriu, 
tai jieškau doros pusininkės. Dviem 
galima gražų gyvenimą pasidaryt. 
Norint informacijų kreipkitės laišku 
arba ypatiškai. (7)

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

PARSIDUODA NAMAS.
Dorehestery, 3 šeimynų, visais 

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

9 Hccja st. prie Fields Corner.
PARSIDUODA PARMA

50 akerių, visi įrengimai, 3 budin
gai, 6 ruimų stuba, elektriką, visi j- 
rankiai ir gyvuliai. Parduod i labai 
pigiai, galima matvt bi’e laiku. (6) 

ANTHONY KLEVAS

PER AUDRĄ SUŽEISTA 
150 ŽMONIŲ.

Pereitą nedėldienį Min- 
nesotos valstijoj audra ap- 

įgriovė 7 miestelius ir pada
rė $1,000,000 nuostolių.. Be 
to, 9 žmonės buvo užmušti 
ir 150 sužeista.

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

71148 Kedron st., Homewood,
Pittsburgh, Pa. Tel. Hi’land 8819.

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.

Jerome st.,*, Berkley, 
Taunton, Mass.

Parsiduoda Farma

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 
vėi ties $4,000.00. Biznierius per dau
geli metų, bet man reikalinga biskis 
pinigų ir pačios. Prisiųskit savo pa
veikslą, per laiškus daugiau paaiš
kinsiu. Rašykit: Mr. J. .1. (Ii
246 Seigel st., apt. 18, Brooklyn, N. Y

Petronėlė Lamsąrgiene
Užlaikau Visokias ■ LIETUVIŠKAS 

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

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

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

GELBĖK 
SAVO

PLAUKUS

15c.

• REIKALAUJA —

; 200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ
I BOWTOWN — CARATUNK, MAINE.

$3 UŽ KORDĄ NULUPTO MEDŽIO.
119 akerių, 40 dirbamos, miškas ir 

ganyklos, 10 karvių, pieną parduodu, 
elektrikos šviesa, vanduo bėgantis 
s tūboj ir barnėj. Žemė apsėta ir ap
sodinta daržovėms. Daugiau infor.- 
maęijų parašysiu laiške. Parduodu 
pigiai, klauskite. Frances Katinas (7 

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

NEW ENGLAND POLE and TREATING CO.
Operuojama ant Bowtown dėl 

CENTRAL MAINE POWER COMPANY
Kreipkitės į James Murtha, Woods Supt., Caratunk, Me.

Brockton Savings Bank
SAVITARPINĖ ĮSTAIGA

TAUPYMO SKYRIUS KALĖDINIS K LIUBAS
VAKACIJŲ KLIUBAS SAUGIOS DEPOZITAMS DĖŽĖS

TAUPYMO BANKO GYVASTIES APDRAUDA

BROCKTON, MASS. N. Main St. prie Court
“TA BANKA ANT KALNO”

i SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 310 
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, bot turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knvgą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.

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

S s

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

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

.-j

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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DAINA.
Ant ežero melsvų bangų 
Laivelis supos be irklų, 
O tu sėdėjai prie manęs, 
Man skynei vandens lelijas.

Mėnulis plaukė aukštumoj 
Ir kelia rodė tamsumoj...
Ant ežero melsvų bangų 
Laivelis supo mus abu...

i pavolioti miltuose su prie-i 
skoniais. Ištirpyti skaura- j 
doj taukus, įdėti mėsą, svo
gūną ir greitai paspirginti iš 
visų pusių. Tuomet užpilti 
verdančiu vandeniu, sudėti 
tomeites, uždengti ir šutinti 
3 valandas ant lengvos ug
nelės. Valandą prieš pabai
gą sudėti morkas ir pastai-- 

|noką, o už pusvalandžio su
dėti ir bulves. Duot stalan 
karštą. Dėl pagražinimo ga
lima pabarstyti, ant viršaus 
sukapotais žaliais petauškos 
lapeliais. Tai sveikas, ne
brangus ir gardus valgis.

5 Amžiaus Motina

Gitaras verkė ant rankų, 
Jo aidas skrido tarp bangų, 
lame girdėti lyg kančia, 
Kurią mano širdis kenčia.

Praėjo metai vieneri, 
Naktelė buvo vėl graži, 
Laivelis supas be irklų, 
Bet aš tik viena jau sėdžiu...

BOSTONO SENMERGĖ 
NORI DEBATUOT SU 

ROOSEVELTIENE.
Florence M. Birmingham, 

Massachusetts Moterų Poli
tiško Kliubo pirmininkė, 
kuri varo labai atkaklią ko
vą prieš ištekėjusių moterų 
tarnybą valdžios įstaigose, 
buvo parašius prezidento 
Roosevelto žmonai laišką su 
užklausimu, kokia jos yra 
nuomonė tame klausime. 
Dabar ji gavo nuo Roose- 
veltienės atsakymą, kuris, 
matyt, jai labai nepatiko, 
nes ji viešai, per spaudą, 
siūlosi stoti su Rooseveltie- 
ne Į debatus tuo klausimu.

Savo laiške p. Roosevel- 
tienė pasisakė prieš tokius 
bilius, kurie varžytų bet ko
kias moterų teises. Ji mano, 
jog didžiuma ištekėjusių 
moterų dirba vien dėl to, 
kad jų tyrai permažai už
dirba. Jei jos nedirbtų, tai 
greičiausiai neužtektų jų 
šeimynoms žmoniškai pra
gyventi. Dar kitos dirba 
tam, kad galėtų vaikus Į 
aukštesnius mokslus išleisti. 
Labai mažai yra tokių mo
terų, kurios dirba vien iš go
dumo ant pinigo,.

Baigdama savo laišką, 
Rooseveltienė panelės Bir
mingham užklausė: “Ne
jaugi tamsta nori fašistų 
tvarkos, kuri kiekvienam j- 
sako kada ir ką dirbti? Iš
leidus laisvę varžančius įsta
tymus prieš kurią nors žmo
nių grupę, paprastai eina
ma ir toliau. Tuoj atsiranda 
daugiau panašių bilių ir į- 
statymų, kurie pradeda var
žyti visų laisvę. Tąsyk reak
cija pradeda plėtotis ir ją 
jau sunku sulaikyti.”.

Šiuo klausimu mes pilnai 
s. tinkam su p. Rooseveltie- 
r.es nuomone. Ištiesų, sunku 
suprasti, kodėl tūlos mote- 
tys reikalauja, kad jų pačių 
1; isvė butų aprubežiuota!

Uždraudus ištekėjusiom 
moterim dirbti, merginoms 
bus sunkiau ir ištekėti. Jau
ni vyrai dar mažai uždirbą 
ir nenorės pačiuotis, jeigu 
žinos, kad jų žmonos nega
lės padėti jiems savo uždar
biu.

Bedarbės tas irgi nesu
mažintų, nes tai butų tiktai 
lašas juroje.

PAVASARIS KALĖJIME,
Nematei tu sprogstant beržo, 
Negirdėjai vyturėlio— 
Ilgesingą žvilgsnį varžo 
Tau grabai drėgnų šešėlių.
Paukštis čia neranda kelio— 
Net varnėnas jo nežino.
Veltui stiebsies ant langelio, 
Prie pinučių geležinių.

Tai iš ko tu sužinosi,
Jog pavasaris atjoja?— 
Kad krutinę skauda, kosi? 
Sienų plytos ašaroja?
Ir sunkus vežimas dunda— 
Veža gatvėm žemei trąšą, 
Ilgesys pasiutęs bunda 
Ir krauju į širdį rašo.

Salomėja Neris.

ĮDOMUS FAKTAI APIE 
DULKES.

Dulkes mes pažįstam tik 
iš vienos pusės—tai iš blo
gosios. Bet jos turi ir gerąją 
pusę. Be dulkių nebūtų lie
taus, taigi nebūtų vandens 
toliau nuo jūrių ir nebūtų 
gyvybės. Drėgmė ore susi
renka apie dulkių grūdelius 
ir tuomet krinta žemėn lie
taus pavidale. Kiekvieno 
lietaus lašo vidury yra ma-, 
žytė dulkelė.

Eksperimentais yra jau 
nustatyta, kad dulkės nene
šioja ligų mikrobų, kaip pa- 
piastai yra manoma; tačiau 
dulkės yra žalingos sveika
tai, nes alsuojant patenka į 
plaučius ir gali juos pažeis- ■ 
ti. Taigi šituo žvilgsniu rei
kia dulkių saugotis.

Dulkės kartais gali but 
da pavojingos ir kaip sprog-, 

! stamoji medžiaga. Smul
kios anglies dulkės kasyk
lose dažnai buna didelių 
nelaimių priežastis. Kornų 
krakmolo dirbtuvėse dul- j

Nelabai senai Amerikos spaudoj buvo pranešta
žinia, kad Limos mieste, Peru respublikoj, 5 metų amžiaus 
mergaitė pagimdžiusi kūdikį. P>eveik niekas nenorėjo tam 
tikėti. Bet štai, mums pavyko gauti ir tos “motinos” ir jos 
kūdikio atvaizdą, ši nuotrauka buvo padaryta Limos ligo
ninėj. Viršuje parodyta pati "motina,” o apačioje — jos 
naujagimis. Mergaitė yra indijonų kilmės, vadinasi Lina 
Medina ir turi vos tik 5 metus amžiaus. New Yorko paro
dos vedėjai jau pasiūlė tos mergaitės tėvams, kad jie lei
stų jai atvykti su savo kūdikiu į parodą.

Naujienos iš Kanadqs

kės taipgi gali būti sprogi- PERNAI IŠKASTA 180,000 
m o priežastis. | TONŲ DURPIŲ.

Mokslininkai~auskaičiavo 1 Kaunas..—Pagal jau tu-i i i i j .ir?inKa\ apsKaiciavo, rimug praėjusiųjų metu duo- į 
kad keliais paskutiniais me-imeni H raJnkinįais budais 
tais dulkių sūkuriai Kansų| el.nai buvo inta dur.

Ivnlcriinc vatfarnnco ic 1 . 1 ° .pių 71,000 tonų ir mašino
mis — 110,000 tonų. Tuo 
budu pernai iš viso durpinio

[valstijos vakaruose iš kiek
vieno akro yra išnešę nuo 
40 iki 80 tonų dirvožemio.

Išanalizavus New Yorko kuro buvo pagaminta 180,- 
miesto orą, pasirodė, kad ,000 tonų. Praėjusį vasaros 

knynnn iš viro rlirhn unip SH
miesto orą, į 
kiekvienoj kubinėj oro my
lioj yra 14 tonų dulkių.

“Fact Digest.”

LIEZCNA FIGŪRA.

Irena Winston, kuri dainuoja 
per New Yorko radiją, turi taip 
gražią figūrą, kad tapo pramin
ta “Radijo Venera.”

KO REIKIA VENGTI VA
SAROS KARŠČIUOSE.

Bostono miesto ligoninės 
daktarai parašė visą eilę pa
tarimų, kas galima daryt, o 
kas negalima vasaros karš
čiams užėjus.

Paduosime čia tuos pata
rimus ir “Keleivio” skaity
tojams. Ypač juos turėtų ži- 
įfoti motinos, kurioms tenka 
rūpintis savo vaikų svei
kata.

1. Nebūkit perilgai saulė
je, nes skaudus saulės apden
gimas yra pavojingas.

2. Nebūkit be skrybėlės 
arba kito galvos uždangalo 
karštuose saulės spinduliuo
se, jei' jus galva nėra prie to 
pripratusi, nes galite gauti 
saulės smūgį.

3. Nevalgykit per daug 
sunkių valgių. Daržovės ir 
skysčiai karščiuose tinka 
geriausia.

4. Negerkit per daug šal
to vandens su ledais.

5. Perdaug nesimankštin- 
kit karštam ore.

6. Nesiskubinkit. Visuo
met ir visur užsilaikykit 
liuesai ir ramiai.

AMŽINOS DAINOS.
šioje knygutėje telpa 14 geriausių 

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

sezoną iš viso dirbo apie 50 
garo ir elektros jėga varo
mų mašinų. Apskaičiuoja
ma, kad į durpių eksploata
cijos įrengimus šiuo metu 
jau yra investuota apie 
2,50.0,000 litų.

NAUJAS CUNARD WRITE STAR LAIVAS MAURETANIA.

plaukti naujaja 
bus daugiau negu 

tradiciją plaukti:
maloniai, nes

VALGIŲ GAMYBA.
Kaip padaryt gero 

“bif-stiu.”
Reikalingi šie daiktai:
2 supjaustytos morkos
3 supiaustytos bulvės 
*/s puoduko tomeičių 
1 šaukštas taukų
1 žiupsnys pipirų. 
1*4 svaro mėsos 
1 šaukštas miltų 
1*4 šaukštuko druskos 
1 supiaustytas svogūnas 
1 supiaustytas pastarno

kas.
Mėsa gali but jautiena, 

aviena ar veršiena. Supiaus- 
tyti ją lygiais šmoteliais ir

Cunard viršininkai pareiškė, 
kad trečioj klasėj daug pa

tobulinimų.
Cunard naujasis laivas pirmą 

kartą išplaukė į New Yorką 
birželio 17 d. Jis pavadintas se
nu, buvusio puikaus laivo var
du, Mauretania. Pagal Cunard 
viršininkus, 
Mauretania 
pateisinąs
švelniai, greitai, 
su patobulinimais, tas perimta 
iš senojo Mauretania.

Ir tą kaip tik galima tikrinti 
kalbant apie trečiosios klasės 
keleiviams patogumus.

Naujajam Mauretania, re- 
mianties Cunard White Star li
nijos pranešimų, treciojoj kla
sėj bus duodama daug naujo 
transatlantiniame patarnavime. 
Ypatingas patubulinimas, tai 
sporto arena, uždengtas denis ir 
verandoj kafeterija. Trečiosios 
klasės aikštė yra tarp dviejų 
didelių kaminų. Tai trečiosios 
klasės keleiviams bus ypatingu 
patogumu. Paprastai, trečiosios 
klasės keleiviams sporto aikš
telės buna pačiam laivo prieša
kyje arba visai gale. Mauretani
joj, pačioj geriausioj laivo da
ly, aukščiausiam deny daug vie
tos skiriama trečiajai klasei.

I KAPUSKASING, ONT.
Lietuviai dėkingi “Kelei

viui.”
“Keleivio” 20 num. yra 

pasakyta, kad šiais metais 
per pirmą Gegužės “demon
stravęs” ir L. S. W. Unijos 
2651 lokalo prezidentas 
S. Ž., kuris buvo išsigėręs ir, 
pamatęs dirbantį darbinin
ką, užpuolė jį ir sukruvino. 
Už tai, žinoma, buvo areš
tuotas ir teismo nubaustas.

1 Kad “Keleivis” dryso vie
šai apie tą begėdį parašyti 

! (“Keleivis” tik patalpino 
jau parašytą ir prisiųstą ko
respondenciją.—Red.), tai 
dabar visi vietos lietuviai 
labai dėkingi “Keleiviui,” 
nes musų pačių kanadiečių 

i “Liaudies Balsas” tokių ži
nių netalpina. Dėlto dabai’ 
kaikurie vietos lietuviai jau 
kalba, kad reiks pradėti 
dažniau “Keleiviui” rašyti. 
Kai kurie sako, jog Kapus- 
kasing lietuvius darbinin
kus “L. B.” stačiai ant juo
ko pastatė, neatsižvelgda
mas net nei į tai, kad mes jį 
aukomis remiame. Pavyz
džiui : čia esančios ALDLD 
kuopelės nariai da 1936 me
tais iškėlė sumanymą, kad 
reikia visoms organizaci
joms susivienyti ir įsigyti 
nuosavą salę, nes čia esan
čių svetainių savininkai ne
nori darbininkams savo sa
lių nuomoti. O jei kada ir iš- 
renduoja, tai brangiai lupa, 

.jo po stubas bastytis su susi
rinkimais ir parengimais 
jau nusibodo iki gyvo kau-

i pridūrė, kad “tik tokie daly- 
jkai, kurie lygiai liečia visos 
(šalies lietuvius gali būti na- 
cionaliu reikalu.”

Vadinasi, aiškiai pasaky
ta Kanados lietuviams, kad 
musų pradėto darbo nerem
tų, kad siųstų aukas tik jų 
“Balsui,” nes tik jis visus 
(?) Kanados lietuvių atsto
vauja.

Todėl dauguma lietuvių 
dabar ir kalba, kad reiks 
pradėti “Keleiviui” dažniau 
rašinėti.

Susirinkimuose gal tik 
kol kas dar prisibijoma apie 
tai viešai kalbėti, nes aišku, 
kad tokį žmogų “balsiečiai” 
tuoj apšauktų “fašistu,” 
“darbininkų priešu,” šiokiu 
ir tokiu. Šiaip ar taip, bet 
“Liaudies Balso” politika, 
mums yra įkyrėjusi iki gyvo 
kaulo. Vietinis.

WINNIPEGO BEDARBIU 
GYVENIMAS.

Noriu porą žodžių para
šyti apie Winnipego bedar
bių gyvenimą. Bedarbiams, 
kaip neturintiems darbo, 
taip ir ant valdžios duonos 
esantiems, pragyvenimas 
tiesiog skurdus. Pirmiau 
valdžios pašalpą imantis 
vedęs žmogus dar turėjo tei
sės keliatą dolerių iš šalies 
užsidirbti. Dabar gi šelpia
mas bedarbis turi dirbti val
džiai be apmokėjimo net po 
12 dienų paeiliui. Tai dvyli
kai dienų pasibaigus, už ke
lių dienų gauni kortelę, kad 
turi eiti dirbti. Negana to, 
investigatoriai atėję visaip 
kalba žmogui kad jieškotu- 
si sau darbo. O darbo nėra 
kur gauti. Tiesiog pasityčio
jimas. Žmona su vaikais pa
lieka mieste gyventi, o vyrą 
išsiunčia ant farmos už ko
kius $10 ar $15, o daugiau
siai $20 dirbti. Ir atima val
džios pašalpą. Ir tegul žmo
gus sau gyvena turėdamas 
tokį darbą ir tegul šeimyną 
išlaiko. Bet rinkimams arti- 
nanties, tokie ponai nesisar- 
matija gerintis prie darbi- .

“KELEIVIO”
KALENDORIUS jio.” Pagaliau, kelioms orga- 

, mftamc nizacijoms susivienijus, U 
*939 METAMS. . jokiu budu stubose negali-

Šjmet Keleivis paganu- [ma nei padaryti.
no puikų Kalendorių. Jame \ Todėl vietinės svetimtau- 
yra labai daug naudingų ^įu organizacijos susidėju- 
patarimų. nurodymų ir m- sjos su ^ia esančia lietuvių 
formacijų visiems: amat- literatūros draugijos kuope- 
mnkams, r1----- 1------ -
mininkėms ir tt. į

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

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

Daržovių auginimas be 
žemės yra visai naujas mok
slas, tik šiomis dienomis ati- uaremti 
dengta gamtos paslaptis, Ba]sas” ta korespondencija 
plaeiai visuomene, da nezi- J() Redaktorius
nomas dalykas. Mes tačiau YlaJtame at .<L Balse.. (S 
pasistengėm savo skaityto- m N 31J( ,iraSė net d'e. 
1U.H Po aupa2-ln‘ Šimts punktų savo pastabu■‘keleivio’^ KalendoHaus <•« Dievo įrisakyl

V t° Kaj.enaonaus u) prisakydamas Kana- 1939 metams užsisakęs, pra- doį'i^Liams. kad “salių
statymas, tai vietinių orga
nizacijų dalykas, nes jos vi
suomet bus jų nuosavybė.”

Prirašęs ištisą litaniją vi-1
šokių “įrodinėjimų,” kad liūs, tekinas iš mano grįčios 
salė statyti neapsimokės, da išsinešdino. V. Lepeška.

kus į popierą arba štampom įj LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA § 
po 3c. Reikia saugot stam- S ' 55
pas nesušlapint. 8

Adresuoti reikia taip: 8 
“Keleivis,” 253 Broadway, 8 
South Boston, Mass 8

nizacijoms susivienijus, to 
jokiu budu stubose negali-

. . —; . iiiei ūmi oj> oiaugijus miuįjl-
ukininkams, sei- , ]e (pastarosios kuopelės na-1

šėme ’pasiskubinti, nes vė
liau galėsite .jau nebegauti.

Kalendoriaus kaina tokia 
pat, kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
o ne skaitytojams—50 cen
tų. Kurie siunčia užsakymą 
atskirai, gali siųst 25c. susu-

Be to, Naujojoj Mauretanijoj 
yra garia svarbus patobulinimas 
trečiosios klasės keleiviams, su
sisiekiamieji kambariai, kuriuo
se šeimos gali keliauti drauge. 
Mauretanijoj trečiosios klasės 
kambariai yra laivo priekyje 
tarp kurių yra 61 kambarys iš 
oro pusės. Juose galima sutal
pinti 160 keleivių, šioj klasėj 
visi kambariai turi bėgamąjį 
šiltą ir šaltą vandenį. Kamba
riai bus ant B, C. ir D. denių, 
visi aukštai virš vandens. Kam
barių ventiliacija gali kontro
liuoti patys keleiviai. Visoj tre
ciojoj klasėj galima sutalpinti 
412 keleivių.

Trečiosios klasės keleiviams 
bus nemažiau kaip penki skir
tingi viešieji kambariai: valgo
masis, vaikams žaisti kamba
rys, rūkomasis ir du dideli poil- j 
šio kambariai, kurių, vienas bus, F. 
naudojamas filmų judžiams. Į 
sporto ir kitus denius keleiviam 
patarnaus keltuvas.

Tai didžiausias Anglijoj sta
tytas laivas. Jis yra 772 pėdų 
ilgio. 89% pėdų pločio, turi 10 
denių ir yra 34,000 gross tonų, 
su patalpomis 36,000 tonų.

Mauretania į New Yorką at
plaukė birželio 22 d. Atgal į ry
tus pirmą karta išplauks liepos dieni kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,

,. I Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir
1 dieną. I Adams Sts.. Waukegan, Ill.

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka!-“ .................................. 50c.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL 
VALDYBA 1939 METAMS.

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

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

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

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

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

KASOS GLOBĖJAI
, I). Lauraitis, K. Ambrozunas, 

KNYGIAI
j K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.

i Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
Uiani Izofpo mėnesio. 1,00 v. no nietu, 
I Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
I Adams Šts.. Waukegan, Ill.

riams vadovaujant) nutarė 
statyt svetainę. Kad salę bu
tų pigiau užlaikyti, pasirin
kome jai vietą už miesto ri
bų. Apie šitą darbą buvo 
parašyta į “L. Balsą,” kad i *a*"**j“ 
pageidaujama aukų ir iš ki- ninku su visokiais “gražiais 
tų apielinkių darbininkų or- [ pažadais.” Tada jie dedasi 
ganizacijų. Buvo pažymėta, darbininkų 
kad salės durys bus atdaros A= °” 
ir “kaulus uig<vinz«zvijunio, | jvmxwu
prijaučiančioms ir norin- [ atėjo pas mane .
čioms musu pradėta darbą departamento investigato- 

1------- ” Bet štai kaip “L. rius pasakyti, kad pasijieš-
kočiau sau darbo, tada aš jo 
paklausiau, tegul jis pasa
ko, kur aš galiu darb.ą gau
ti ; o kaip jis negalėjo pasa
kyti, tai aš jam pasakiau, 
kad aš nueisiu į šelpimo de
partamentą ir paprašysiu, 
kad jį atleistų ir man jo vie
tą duotų. Tada, sakau, žino
si kaip lengva yra darbas 
gauti.

Tai išgirdęs, investigato-

j “geradėjais.” 
Aš jau su vienu ponu kiek 

kitoms organizacijoms,, atviriau pakalbėjau. Kaip 
iš šelpimo

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA 51.00.

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

QVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir ii Lietuvos L*ikr sičių.)

Šių Laikų Nuotikis.' Žydai Tremtiniai Vokiečių Laive. KAIP MUŠASI NAUJAKURIAI.

DAR VIENA BYLA DĖL 
SUVALKIJOS ŪKININKŲ 

SUKILIMO.
Suvalkų krašto ūkininkų 

bruzdėjimo metu Kalvarijos 
valse. Janaukos kaime pas 
vietos gyventoją Vincą Ja
kubauską policija padarė 
kratą ir virtuvėje, apsiausto 
kišenėje, rado kelias de
šimtis nelegalių atsišauki
mų. Tuose atsišaukimuose 
griežtais žodžiais buvo atsi
liepiama apie tautininkus ir 
smarkiai kritikuojama tuo
metinė vyriausybė.

Kvočiamas Jakubauskas 
pasakė, kad tuos atsišauki
mus jo grĮčioje gaminęs jo 
kaimynas Albinas Butana- 
vičius.

Padarius kvotą tieson bu
vo patraukti ir Jakubauskas 
ir Butanavičius.

Sprendžiant bylą pirmą 
kartą Jakubhuskas nubaus
tas vieneriais metais kalėji
mo, o Butanavičius išteisin
tas. Dėl Butanavičiaus ištei
sinimo prokuroro padėjėjas 
padavė protestą ir Vyr. tri
bunolas Rūmų sprendimą 
panaikino. Sprendžiant by
lą antrukart Jakubauskas 
bdusmę buvo jau atlikęs ir 
Butanavičiaus byloje stojo 
liudytoju.

Rūmai ir antrukart Bata- 
navičių išteisino. Prokuro
ras vėl padavė protestą ir 
Vyr. tribunolas Rūmų spren
dimą vėl panaikimo.

Dabar Rūmai bylą spren
dė trečią kartą ir Butanavi- 
čių pripažino kaltu jr nu
baudė vieneriais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

MERGINA NUMETĖ NUO 
TILTO SAVO KŪDIKĮ.
Praėjusių metų spalių 27 

dieną netoli Alytaus darbi
ninkai tvarkydami sielius 
ištraukė 4—5 mėtų amžiaus 
mergaitės lavoną. Gydyto
jas konstatavo, kad mergai
tė yra prigėiiisi.

Policija išaiškino, kad 
tai yra Anelės Gasiukevičiu- 
tėą, kilusios iš Kriukų valse. 
Šiaulių apskr., dukters Au
gutės lavonas.

Tardant paaiškėjo, kad 
Gasiukevičiutė Augutę ty
čia nuo tilto įmetė į Nemu
ną, o rytojaus dieną gimdė 
kitą kūdikį.

Apygardos teismas Gd- 
siukevičiutę pripažino kalta 
ir nubaudė 15 metų sunkių
jų darbų kalėjimo. Nubaus
toji padavė apeliacinį skun
dą, įrodinėja, kad ji veikus 
nesąmoningai, jau rengusis 
gimdyti, sirgus ir prašo Ru-1 
mus jai bausmę sušvelninti.

UŽ KOMUNISTINĘ LITE
RATŪRĄ 4 METAI KA

TORGOS.
Birželio 5 d. Rūmai spren

dė keliatą politinių bylų.
Geršonas Jote, Utenos 

gyventojas, šių metų balan
džio 22 d. Karmėlavoj nusi
pirko autobuso bilietą ir au
tobusu nuvažiavo į Uteną 
vežinas prikimštu portfeliu 
ir čemodanu. Utenoj buvo 
įtartas ir policijos iškrėstas. 
Jofės čemodane policija ra
do per 4,000 egz. komunis
tų atsišaukimų ir 84 komu
nistų partijos programas.

Jofė patrauktas tieson už 
komunistinės literatūros 

platinimą ir priklausymą 
slaptai komunistų bolševikų 
partijai.

Rūmai abiem kaltinimais 
Jofę pripažino kaltu ir nu
baudė ketvertais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo, bet 
kaip nevisamečiui trečdalį 
bausmės numušė.

Pernai gegužės 11 d. Ona 
Balčiūnaitė, kilusi iš Šiaulių 
miesto, pasiskundė Vilka
viškio nuovados policijoj, 
kad ją tą pat dieną kėsinosi 
išgėdinti du nepažįstami vv- 
rai. Ji ėjusi iš Pilviškių į Vil
kaviškį. Kelyje ją pavijo 
nepažįstamas ūkininkas, 
važiavęs iš jomarko, ir ji 
paprašė pavėžėti. Vežime 
sėdėjo du nepažįstami vy
rai, kurie neųuleįdę akių 
nuo jos ryšulių. Kiek pava
žiavęs ūkininkas įsuko į ke-, 
lėlį arklius ir sustojo, saky
damas, kad jau toliau nepa
keliui ir .prašė visus išlipti. 
Nepažįstamieji išlipo kartu 
su ja iš vežimo ir ėjo kurį 
laiką tuo pat keliu.

Jau saulė leidosi, kai vy
rai susistabdė ją ir pareika
lavo turėti su jais lytinius 
santykius. Ji pasipriešino, ii ( 
vyrai pavartojo jėgą, dras-' 
kydami jos rubus ir kt. Nuo

Čia matosi vokiečių laivas “St. Louis” sustojęs Kubos pa
krašty su 908 žydais tremtiniais. Dabar juos jau sutiko įsi
leisti Belgija, Anglija, Francuzija ir kitds valstybės.

Balandžio 1 d. Marijam
polės apygardos teismas na
grinėjo veiveriečių nauja
kurių ūkininkų Jančoro, Ba- 
kanavičiaus ir Simanausko 
bylą, kurioj jie buvo kalti
nami kelio pastojimu, muš
tynėmis ir net sužalojimu.

Bylos užmazga tokia: 
pernai balandžio 25 d. Jur
gis Jančoras, Bakanavičius 
Vincas ir Simanauskas Juo
zas grįžo arkliais iš Prienų, 
kur tą dieną buvo jomar- 
kas. Ties Jiesios upeliu juos 
prisivijo iš jomarko grįžtą 
kaimynai Deltuva su sūnu
mi ir Kačergius. Jančoras ir 
Bakanavičiaus buvo gerokai 
išsigėrę, pačiam smagume, 
todėl pradėjo jieškoti prie
kabių. Ties pat Jiesios upe
liu vežimą pastatė skersai 
kelią, kad pravažiuojantie
ji būtinai jį užkabintų, o kai 
pastarieji užkabino, iš veži
mo iššoko Jančoras ir Baka-

Jąnčoras ir Bakanavičius 
sako, kad Mozuriškių kai
me jie nebuvo sustoję, o Si
manauskas tvirtino, jog ten 
buvo sustoję, tačiau buvę 
tamsu ir jis nematęs, ką vei
kė Jančoras ir Bakanavi
čius, nuėję toliau nuo kelio.

Visai priešingus parody
mus davė iškviesti liudinin
kai, kurie įrodė, jog Jančo
ras ir Bakanavičius pradėję 
muštynes ties Jiesia ir baigę 
Mozuriškių kaime, nors ne
galėjo pasakyti, kuris iš jų 
smogė Deltuvą akmeniu.

Teismas Jurgį Jančorą ir 
Vincą Bakanavičių pripaži
no kaltais ir nubaudė po 
pusantrų metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo, o Simanauską 
Juozą išteisino. Iš Jančoro 
ir Bakanavičiaus J. Deltu
vai priteisė 190 litų atlygini
mo.

PALANGA AUGA.
, i : Ji 'I

Kaunas. — Iki šio laiko 
Šventojoje nebuvo nuolati
nių prekymečių, kas vietos 
gyventojams sudarydavo 
nemažų sunkumų perkant 
maisto. Prekymečiai nuo 
šių metū birželio 15 d. įve
dami kiekvieną ketvirtadie
nį. Visas pajūris, nuo Palanr 
gos iki Šventosios, paleng- 
vėliu apstatomas naujomis 
vasarinėmis, nes norinčių 
praleisti atostogas prie ju
ros atsiranda vis didesnis 
žmonių skaičius, o vien Pa
langa ir šventoji, laikui bė
gant, 1 nebesutalpintų visų 
svečių.

IŠRINKTA PAŽANGI 
UNIVERSITETO VA

DOVYBĖ.
Kaunas. — Birželio 4 d. 

įvyko Universiteto vadovy
bės rinkimai. Rektorium iš
rinktas prof. Stasys Šalkau
skis, prorektorium studentų 
reikalams prof. Purenąs; 
prorektorium ūkio reika
lams prof. Jodelė ir Univer
siteto sekretorium prof. My
kolaitis-Putinas.

FALANGOS APYLINKĖJ 
GYVENA 2,000 ŽVEJU.

Kaunas. — šventojoje, 
Būtingėje, Darbėnuose, Pa
langoje, Monciškės, Paliep- 
girių, Užkanavės, Kunigiš
kių, Vanagupių, Kontinin- 
kų ir Senosios Palangos kai
muose gyvena daugiau kaip 
2,000 žvejų. Be to, šiek tiek 
žvejų gyvena ii- kituose arti
mesniuose kaimuose. Šven
tosios uoste ir 8 Lietuvos pa
jūrio prieplaukose žvejai 
turėjo 31 motorlaivį, 31 bu
rinę valtį, 36 irklinius laive
lius, 309 tinklus, 43 kiude- 
lius (klipius, velkamus tink
lus mažytėms žuvelėms gau
dyti). Dabar šių žvejybos 
padargų kiekis dar padidė
jo ir patobulėjo.

4 MĖNESIAI KALĖJIMO 
UŽTAI, KAD SKUNDĖSI 
ESĄ SUNKU GYVENTI.
Akmenės valse., Klykolių 

bažnytkaimio gyventojas 
Domas Bakanas, būdamas 
neblaivus, gatvėje susitikęs 
savo pažįstamą Leoną Čes- 
nutį pradėjo jam kalbėti, 
kad Lietuvoje bloga gyven
ti, kad pas mus gerai gyven
ti tik aukštiems valdinin
kams ir viršininkams, esą, 
butų gerai, kad svetimi Lie
tuvą užimtų. Ir už tokią 
kalbą gavo 4 mėnesius ka
lėjimo.

DĖL SUNKAUS GYVENI
MO KAUNE NUSIŠOVĖ 

ŠARKIS.
Kaune, Parodos aikštėje, 

budelėje, nusišovė pil. Ig
nas Šarkis. Jis nusišovė nak
tį, bet rastas tik rytą. Į ligo
ninę nugabentas su menko
mis gyvybės žymėmis.

TARDOMAS DĖL MOTERIES 
PASMAUGIMO.

Vienam apartmente Chicago- 
je buvo pasmaugta Mrs. Rose 
Neary, 42 metų amžiaus mote
ris. Ryšium su tuo policija su
ėmė ir tardo čia parodytą vyrą, 
Harry Brandoną.

; navičius ir puolė mušti Del-smurto išgelbėjo kely pasi- LATVIŲ SPOR1ININKAI i VILNIUJE YRA JAU 3 • navičius ir puolė mušti Del- 
LIETUVIŠKOS SKAI- j tuvą su Kačergium. Užpul- 

TYKLOS. | tieji, bijodami būti sumušti,
Vilnius. —Kurį laika Vii- P.abė§° nu? keJį°- Palik§ Be

niuje nebuvo jokios viešos zim3> 0 užpuolikai nuvazia- 
lietuviškos skaityklos. f)a. vo savo keliu.
bar jau yra trys: (1) Lietu-; J.ay.buv0 tamsu, kai Ma- 
viu Mokslo Mylėtoju Drau- zunskių kaime Deltuva ir 
gijos, (2) “Kultūros” Drau- Kačergius pastebėjo kelyje 
gijos ir (3) Lietuvių Inteli- s^0Vln^Į vežimą,^ kuriuo bu- 
gentų “Romuvos” kliubo. Ivo Yaziav? Jančoras, Baka- 
Šiose skaityklose galima pa- navičius ir Simanauskas. 

bet ir kitur leidžiamu lietu-: Deltuva pavalė ......------
viškų knygų, laikraščių ir 
žurnalų.

rodęs vežimas, ir Ona Bal
čiūnaitė pabėgo pas arti
miausią ūkininką, kuris, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo kad Latvijos sporto vadovy- 
Majoriškių kaimo gyvento- bė prisiuntė Kūno Kultūros 
jas Viltrakis. Paskui mergi-1 Rūmams raštą, kad ji su 
na atsekė ir abu vyrai, kurie Lietuva nutraukianti visus 
pareikalavo, kad jinai eitų sporto saitus ir atšaukianti 
su jais į policiją, nes jinai su Lietuva visas sutartis 
nešanti kontrabandines pre- sporto rungtynėse. Nutrau
kęs. Ūkininkas Viltrakis pa- kimas motyvuojamas te
žino abu vyru, kurių vienas kiais argumentais: esą, mu- 
buvo iš to pat kaimo kilęs sų publika savo šauksmais 

trukdžiusi latviams žaisti ir 
esą per pirmenybes buvę 
veiksmu įžeisti du latvių 
ki epšininkai. | Gegužės 31 d. Vilniaus

universitete dr. Pr. Ancevi- 
čius gynė savo darbą tarp
tautinės teisės daktaro var-|.... --------------------------
c’.ui gauti. Jam suteiktas, nauską. Norėdamas pabėgt! 
tarptautinės teisės daktaro nuo muštynių, D~p” 
diplomas.

V. Dzinkevičius, antras—iš 
Pilviškių valse., Gaisrų kai
mo, Pauža Justas.

Birželio 21 d. Marijam
polės apygardos teismas na
grinėjo šitą bylą. Abu kalti
namieji prisipažino kalti 
norėję iš Onos Balčiūnaitės 
atimti dalį jos neštų daiktų, 
bet gynėsi norėję ją išžagin
ti. Liudininkų parodymai 
buvo palankus kaltinamie
siems, be to, ir apystovos 
(tatai atsitiko prieš saulės 
laidą plikam lauke netoli 4 
ūkininkų sodybų) leido 
spręsti, kad O. Balčiūnaitės 
skundas buvęs ^perdėtas. Vis 
tik Vincas Dzinkevičius ir 
Justinas Pauža pripažinti 
kaltais už savo nepadorius 
veiksmus ir nubausti po 6 
mėnesius kalėti.

PRADEDAMAS STATY
TI DARBĖNŲ-ŠVENTO- 

SIOS GELEŽINKELIS.
Geležinkelių valdyba ir 

Savanorių Darbo Talka šio
mis dienomis pradeda Dar- 
bėnų-Šventosios uosto gele
žinkelio statybą.

NUTRAUKĖ SAITUS 
SU LIETUVA.

Elta praneša iš Kauno, •

ALOVĖS EŽERE APSI
GYVENO GULBĖS.

Alytaus apskričio, Alovės 
ežere, kuris turi apie 100 ha 
ploto ir aukštus tankius nen
drynus, apsigyveno būrelis 
gulbių. Vietiniai smalsuo
liai norėdami jas iš arčiau 
pamatyti, buvo jas išbaidę, 
bet vakarop gulbės grįžo ir 
antra sąvaitė rainiai laikosi.

Niekas neatmena, kad ka
da nors Alovės ežere gulbės 
vasarotų.

UTENOJ SUVAŽINĖJO 
MOTERĮ.

4 kilometrai nuo Ute
nos, Tauragnų .vieškely, pa
sibaidęs troko, arklys išver
tė ir mirtinai pervažiavo 50 
metų amžiaus Jermalaje- 
vienę.

Jermalajevienė nuvežta 
apskrities ligoninėn mirė.

BEPROTIS SUDEGINO
UŽVENČIO MIESTELĮ.
Birželio 6 d. staiga trijo

se vietose padegtas sudegė 
Užvenčio miestelis. Sudegė

KAUNE PRASIDĖJO PO
SĖDŽIAI SU VOKIEČIAIS

Kaunas. — Birželio 15 d. apie 40 pastatų, jų tarpe 2 
Kaune pradėjo posėdžiauti žydų sinagogos. Spėjama, 
lietuvių ir vokiečių komisi- kad padegimas buvo bepro- 
jos laisvosios Klaipėdos zo- čio darbas.—Elta, 
nos reikalais.

GILINAMAS ŠVENTO
SIOS UOSTAS.

Šventosios uostas gilina
mas ir ruošiamas, kad į jį 
galėtų įplaukti ir šiek tiek 
didesni laivai.

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Slunčlant per paš-

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracljon 
LIO VAKARO,
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip paned$- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaltūs numerĮ nespėjama patal- 
plnt.

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

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

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio" prenumeratoriams už 
paJIeSkojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio TajleSko- 
Jlmo kaina 50c.

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

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

l tieji, bijodami būti sumušti,

iškaityti ne vien Vilniuje,1 s^k nebuvo matyti..
iv L-itnv Uitiem,, liotn. Deltuva pavarė arklius ir

vežimu, kai staiga pajuto 
smūgį kietu daiktu į žandą. 
Tuo pat metu prie arklių pa
matė stovinčius Jančorą ir 
Bakanavičių, pasirengusius 

į muštis, o kiek toliau Simą-

SUV. KALVARIJOJ SER
GA VAIKAI.

Mieste daug serga vaikų 
tymais ir škarlatina. Vaikų 
darželyje iš 30 vaikų 20 su
sirgo tymais. Todėl darželis 
visai paleistas.

KAIŠEDORYSE BUVO 
AVIACIJOS ŠVENTĖ.
Birželio 8 d. Kaišiadory

se įvykusioj aviacijos šven
tėj dalyvavo 5,000 žmonių. 
Norinčių skraidyti užsirašė 
per 150 žmonių.
ŽODYNĖLIS

LIETUVIŠK AI-ANGL1ŠKAS IR 
ANGLIŠKAI-LIETUV1ŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuviu kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy.”

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų Šaknimis. 

Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai' kokias 
ligas gydo ir kaip reįkųi vartoti. 
Kainą su prisiuntimu $1.0.0. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arbn

PAUL MIKALAUSKAS

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

žiai aprašyta api* Rymą. Lietuviškas ______ .............. J _______,____
vertimas yra lengvas :r gražus. Chi-! popierinį dolerį laiške. Adresas: ,(-) 
rago, III 1909, pusi. -132. Drūtai i PAUL MIKALAUSKAS 
apdaryta ........................................ $2 50 248 W. Fourth St . Šo. Boston, Mass.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

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

Be to, “KULTŪROS” žurnalas laika 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.

, Deltuva pa
varė arklius ir mušeikos jų 
jau nepavijo.

Nuo smūgio į žandą Del
tuvai Juozui sutino burna. 
Vežime buvo surastas kam
puotas kruvinas akmuo, ku
riuo Deltuvai buvo smogta. 
Be to, ties Jiesios upeliu be
bėgdamas Deltuva pametė 
paltą su 42 litais, kurį Jon- 
čoras paskui pasisavino. 
Deltuva kreipėsi į gydytoją, 
kuris konstatavo, kad smū
gis perskėlęs apatinį žandi
kaulį.

Jančoras kaltu neprisipa
žino. Jis tvirtino, kad ties 
Jiesios upeliu jis, Simanaus
kas ir Bakanavičius, buvę 
Deltuvos ir Kačergiaus už
pulti už tai, kad nedavę pa
stariesiems kelio, bet jie gy
nęs! ir užpuolikai pabėgę. 
Panašiai parodė ir Bakana
vičius, kuris valdė arklius ir 
pradėjo muštynes, tačiau Si
manauskas pareiškė važia
vęs tame pat vežime, bet 
muštynėse nedalyvavęs. 
Charakteringa, kad visų tri
jų kaltinamųjų parodymai 
prieštaravo vieni kitiems:

WILLIAM C. BULLITT.

Čia yra parodytas William C. 
•Bullitt, buvęs Amerikos amba- 
Isadorius Sovietuose. Dabar jis 
atstovauja Ameriką Francuzi- 

! joj ir šiomis dienomis atvyko Į 
i Jungtines Valstijas padaryt 
Rooseveltui pranešimą apie po
litinę padėtį Europoje.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Raukius 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 daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų- Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95..............  35c.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis Ant
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida.
!<>• - ................... ............... 25c

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

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

"A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

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.
į Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia g 
« siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- g
E stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad-
E resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
| 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. S
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Aštuntas Puslapis

Vietinės Žinios
Ona Stanislovaitė sužeista 

auto nelaimėj.
Ona Stanislovaitė, 28 me

tų amžiaus Dorchesterio lie
tuvaitė, buvo sunkiai sužei
stą autoinobiliaus nelaimėj. 
Ji važiavo su tulu aiiiuku iš 
Walthamo. Netoli nuo Wa- 
tertowno skvero jų automo
bilis smarkiai paslido ir at
simušė į telefono stulpą. 
Stanislovaitė išlėkė per 
priešakinį automobilio lan
gą. Stiklai supiaustė jai kak
lą, veidą ir, be to, rodos, 
buvo nulaužtas kojos kau
las. Airiukas Fitzmaurice, 
kuris vairavo automobilį, 
buvo areštuotas, nes polici
ja pastebėjo, kad jis buvo Mokyklos paleido 130,000 
girtas. Stanislovaitė buvo vaikų,
nuvežta ligoninėn.

Buvęs socialistų kandidatas 
nusipirko 52 namu. '

Alfred G. Baker Lewis, 
per ilgus metus buvęs Mas
sachusetts socialistų organi
zacijos sekretorius ir kelis 
kartus kandidatavęs į gu
bernatorius, nelabai senai 
gavo $2,000,000 palikimo 
po savo tetos mirties. Dalį 
šitų pinigų jis atidavė buvu
siai savo žmonai, o kitą da
lį dabar investavo į nekilno
jamąjį turtą, būtent, nusi
pirko Worcesterio mieste 
52 gyvenamu namu, kuriuos 
pardavė Worcesterio Five 
Cents Savings Bankas.

Praėjusį ketvergą Bosto- 
i ne užsidarė visos pradinės 
I mokyklos ir apie 130,000 
vaikų pasipylė miesto gat- 

Vienas South Bostono ai- vėmis. Tėvai turėtų prižiū
riu kunigas pereitą sąvaitę rėti, kad be jų žinios vaikai 
išsišoko prieš policiją. Gir- niekur neitų 
di, jis matęs kaip policma- blogu papročių 
nai glamonėja savo auto- Vaikų sveikatai ir dorai bus 
mobiliuose girtas moteris; daug geriau, jeigu jie padės 
jis matęs, kaip policmanai, tėvams kokį nors'darbą apie 
palikę savo automobiliuose namus dirbti, 
uniformą, eina su mergomis mis daužytis, 
į saliunus gerti, kaip juos --------
girtus paskui iš saliunų išne- Revere miesto majoras ga- 
ša, ir tt. Bet policijos vy- vo 5 metus kalėjimo, 
riausybė tuos kaltinimus už- James O’Brien, gryno 
ginčijo, ir tas_ kunigas tuo- ]<rauj0 airys, kuris iš gatvė- 
jaus užsičiaupė. karių konduktoriaus dasi-

gavo iki Revere miesto ma
joro vietos, šiomis dienomis 
buvo nuteistas nuo 3 iki 5

Policija uždarė kunigui 
burną.

ir nerankiotų 
gatvėse.

negu gatve-

Įstatymas tirti nėščių mo
tinų kraują.

Žemesnysis legisliaturos metų kalėjimai! už apvogi- 
butas priėmė bilių, kuriuo mą to miesto iždo, 
reikalaujama tirti nėščių " -------- ,-------
motinų kraują, kad apsau- East Bostone pigus maistas, 
gojus busimus kūdikius nuo _ __ • „

.•Siua d,, . i.,- .ui,., m, Is visu Bostono priemies-srfilio. Komos kataliku ku-į». ■ , • •
nigai ir kiti reakcininkai aaala. ■al®' ’
kelia triukšmą, kad toks j- <1.uod? *įost™’e’ Sį11

reikia važiu°u tun?liu 
■ po jūrių apačia ir už kiek-

norės uadai-vti vieną pervažiavimą reikia
1 mokėti po 15 centų.

gimdymo kontrolės. Girdi, 
patyrę kad motina turi sifi
lį, daktarai i
jai abortą. Bilius norėta jau 
perduoti senatui, bet reak
cininkai jį sutrukdė.

Ciirley tikisi milionų iš 
vo aukso kasyklos.

Žinomas Bostono politi- 
kieris. Džim Curley, kuris 
kelis kartus buvo majoru ir 
sykį gubernatorium, tiek iš 
ty džiabu pralobo, kad nu
sipirko Ne vados valstijoj 
aukso kasykla ir tikisi iš jos 
gauti tarp 20 ir 30 milionų 
dolerių.

sa

Ant Warren gatvės buvo 
užpultas savo dirbtuvėlėj 
siuvėjas Gersh. 
sisakė atiduoti 
gus, tai banditas smogė jam 
per galvą ir pabėgo.

Kai jis at- 
savo pini-

. Roxburyje buvo rastas 
nudurtas juodveidis Rogers, 
kuris gyveno vienas pats 
prie 17 Hammond st.

il'Ant Dorchester avė.
Summer st. kampo, South 
Bostone, trokas užmušė 14 
metų vaiką, Reginaldą Law- 
lorą.
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. J. Karalius, 
ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiui 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na

I mų Daktaras yra viena

Pasirodė naujos mados 
automobiliai.

Bostone pasirodė naujos 
mados automobiliukai, ku
riuos pradėjo gaminti vie
nas radijo aparatų fabri
kantas. Jie yra labai mažu
čiukai, Varomi dviejų cilin- Daktaras yra viena iš reikalin- 
deriu motorais ir padaro po ginusių knygų kiekvienam lietuviui 
60 mylių is galiono gazoli- 
no. Kainuoja apie $350. Bet Kaina

i Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drutaii 
apdarais, apie 300 pulsapiu 
‘ i ......................................... $2.50

padaryti labai pigiai ir išro- 
do kaip klumpės.

Cebery prigėrė vaikas. O
Newtone, cebery prigėrė 8 

Lombardi šeimynos 13 mė- S 
nešiu vaikas. Jis žaisdamas S 
įmetė cėberin guminį dram- R 
bjiuką ir, norėdamas jį pa- R 
siekti, pats įvirto į vandenį. R 
Tėvas dirbo už kelių žings- S 
niu nuo cėberio, bet nejuto S 
kaip vaikas prigėrė. 8

Rado pamestus 4 vaikus.
Dorchesteryje, po nume- b 

riu 788 Cantenbury st., poli- 8 
cija rado tėvu pamestus 4 b 
vaikus, kurių vyriausis yra Q 
tik 4 metri amžiaus. Jų tė-je 
vai vadinosi Madden’ų pa- b 
varde. Policija jų jieško. b 

- • SNorėdami pasirodyt di- R 
deliais “patriotais,” Cam- q 
bridge’aus miesto politikie- q 
riai pasiūlė miesto tarybai S 
pakeisti Harvardo skvero S 
vardą i Washingtono sky ė- S 
ni- ‘ |&

KELEIVIS, SO. BOSTON

Housing Authority negali 
Montelloj iškraustyt 800 šeimynų.

Bostono Housing Autho-

No. 26. Birželio 28 d., 1939 m.

Gražios vestuvės.
Birželio 17 d. 1 

apsivedė Juozas Lukšis iš 
■Cambridge su panele Broni- rity, kurios tikslas' yra iš- 
Ise Mickevičiūte iš Montel-. pirkti senus privatinius na- 
los. Kaip jaunojo taip ir 
jaunosios tėveliai yra laisvų 
pažiūrų žmonės, tai ir su
tuoktuvių apeigos buvo įvy
kintos pavyzdingai. Montel- 
loje lietuvio protestonų ku
nigo nėra, tai jaunavedžiai 
parsikvietė lietuvį kunigą 
Peldžių iš Providence, R. L, 
kuris vestuvių apeigas įvyk
dė prie jaunosios tėvelių 
stubos ant pievelės. Vietoje 
buvo pagaminta tam tikra 
stovyla ir išpuošta gėlėmis, 
pievelė išklota karpetais, 
kuriais atėjo jaunavedžiai, 
pabroliai ir pamergės. Jau
nosios sesutė Adelė sudai
navo atatinkamą vestuvių 
giesmę. Kun. Peklžius pa
aiškino jaunavedžiams ir 
susirinkusiems ką reiškia 
šliubas ir po tam patvirtino 
jaunavedžių pasižadėjimus. 
Svečių į vestuves susirinko 
gana skaitlingas būrys, ku
rie tuo nepaprastu įvykiu 
labai gėrėjosi, nes Montel- 
los lietuvių -istorijoje pirmą 
kartą tokios vestuvės įvyko.

Po pietų Lietuvių Tautiš
kam Name buvo vestuvių 
pokilis. Jaunavedžiai buvo 
apdovanoti puikiomis dova
nomis ir pinigais. Po vaka
rienės jie išvyko į “honey
moon.” Linkiu jiems kolai- 
mingiausio ženybinio gyve
nimo. Svetys.

NAUJIENA.
Kubiliuno Radio Progra

ma ateinantį nedėldienį Lie
pos 2 d. prasidės 8:30 ryto, 
iš naujos WCOP stoties. 
Nustatykit radio priimtuvus 
ant 1120 k. Dabar Kubiliu
no programai bus galima 
aiškiai girdėti Massachu
setts, New Hampshire, Mai
ne, Rhode Island ir Connec
ticut valstijose. Programą 
pildys dainininkė Adelė 
Mickevičiūtė, pianistė Alice 
Niukas, Elena Žukauskaitė, 
Ignas Kubiliūnas ir Olga 
Šukiutė.

mus ir jų vietoje pastatyti 
valdžios pinigais naujas bu
tų kolonijas, susidūrė su ga
na sunkiomis kliūtimis. Tū
las laikas atgal ji davė įsa
kymą, kad paimtų namų sa
vininkai išsikraustytų per 
30 dienų. Paskirtas laikas 
jau pasibaigė,, o apie 800 
šeimynų tebegyvena vietoje 
ir nemano kraustytis. Juok
dariai juokiasi, kad tai esąs 
“sit-down” streikas. Bet tos 
šeimynos teisinasi, kad jos 
neturi kur kraustytis, nes 
tuščių namų nėra. Ir Hous
ing Authority dabar nežino 
ką dalyti.

Radio, programa.
Liepos 1, radio programa 

nuo 8:00 ryto per stotį 
W0RL: (1) Žinios; (2) 
muzika; (3) Radio kontes- 
tas.

Liepos 2, radio programa 
nuo 9:30 ryta per stotį WO
RE bus sekanti: (1) Moder- 
nisties orkestrą iš Cam
bridge; (2) Gabijos choras 
iš So. Bostono; (3) daini
ninkai Akvilė Siauriutė iš 
Dorchesterio ir Stasys Pau
ra iš So. Bostono.

Steponas Minkus.

Kailių sandėly, Bostone, 
prie Franklin gatvės buvo 
rastas nusišovęs to sandėlio 
savininkas, Albert Irving. 
Negalėdama su juo telefo
nu susisiekti, jo žmona nu
vyko į sandėlį ir rado jį ne
begyvą. Šalia jo gulėjo 
ginklas.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbu prie Namo 
pataisymų,* kreipkitės pas mane. 
Dnrbas’-' — ' — - •
čiai

įasįjtarš. pajlarytas fkitenkinan* 
ir prieinama kaina.
374 SILVER STREET.
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

MUSŲ DRAUGŲ KOSTU- 
MERIŲ ŽINIAI.

Su Liepos-July 1-ma die
na, perkeliam savo auksinių 

; daiktų krautuvę į naują, 
1 gražiai įrengtą vietą,

312 Broadway, So. Bostone, 
sale Blinstiubų įstaigos. Da- 
bar, auksinius ir auksuotus Parsiduoda Namas su Storu 
daiktus: Žiedus, Laikrodė-1 

. liūs, etc. parduodam labai 
, nupigintom kainom. Jus ga- 
i lit gaut pas mus nuo 10 iki 
, 25 nuošimčių pigiau, negu 
’ bile kurioj krautuvėj. Da- 
. bar gera proga įsigyti sau

gerus auksinius ar sidabri- hai'*gražioj’'apreijnkėj.’ 
J nius daiktus negirdėtai pi-1 Mrs- s' ple-cowl 
■ &iai.

Dovaną jaunavedžiam ar
ba Graduation, taipgi kito-’ 
kių įvairiausių dovanų dėl 
giminių, draugu ir vaikams.' 
Viską išparduodam mipi-l 
ginta kaina. Jau turim 1940 
metų naujausius Philco iri 
Zenith “stebuklingus” Ra
dio Setus, Skalbiamas maši
nas, geriausius Šaldytuvus 
ir Rašomas mašinėles.

Visiems musų Kostume- 
riams persikeliant naujon 
vieton, kurie pirks kokių 

i nors reikmenų, šalo didelių 
nuolaidų, duosime atmin- 

> čiai vertingą dovaną.
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 
gyvenime arba su draugais.

Naujon vieton persikėlus 
prašom lietuvius pas mus 

, užeiti, mes galėsime jums 
geiiau patarnauti. Be viso
kiu Auksinių ir Sidabrinių 
daiktų Naujoj vietoj turėsi
me visą eilę Elektrikinių 
Reikmenų. Viską galit pas 
mus pirkti lengvais išmokė
jimais. Roland Ketvirtis 
Kompanijos .South Bostone, 
Naujos' viėtbš adrfesąš 
312 Broadway, šalę Blins-

1 truhų. “Dovanos pirktos pas 
į savo auksorių yra geriau-

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.

Pragyvenimą galima padaryt iš 
biznio. Matyt galima bile laiku. Par
siduoda pigiai. Viktor Burkus

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

PUIKUS NAMAS
3 šeimynų po 5 kambarius ir recep

tion, visi įrengimai. Geros šeimynos. 
Parduodu dėl senatvės—pigiai. La- .. . ■■■■-■ (6)

Mrs. S. Plecowicz
i 54 Lithgow st., Dorchester, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Jamaica Plain, Ma>s.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Broadway Radio 
and Electric Shop

702 E. BROADWAY
(kampas K Street)

So. Boston, Mass.
L? ... . TeUsOV 1131) .

! Pardūoclam ir Tais&m
RADIOS

Turim 17 metų patyrimo.
BEN. GEDAMINSKI, Manager.

Suspendavo lietuvį po- 
licmaną.

Šią sąvaitę Brocktono 
majoras Rowe suspendavo 
du policmanu už netinkamą 
ėlgėsį. Vienas suspenduotų
jų yra lietuvis, Frank Tukis.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

Dukterei, Sunui, Draugui
Duokit tokią Dovaną

Kokios Jie Pageidauja\
Prirengiant juos į platu pasaulį — SUTEIKITE b 

JIEMS GERĄ LAIKĄ — LAIKRODĮ Waltham, R 
Hamilton, Bulovą, Gruen, Elgin. R

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

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

“Dovanos gautos pas savo auksorių, yra geriausios.’’

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

sios.

Tel. TKObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomii ir Šventadieniaia 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central ikr.

CAMBRIDGE, MASS.

Talafonaa 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS. »t
Valandos: nuo 2 iki 4 po piety, 

nuo ? iki 8 vakare.
l»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan
1 Glodienes-Curry 

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moterišką
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

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

BOSTON, MA^S.
Tel. Commonwealth 4S7O. *

Tel. SOU 2805

DAUTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS į

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORV
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 ■ 

BOSTON. Telef. Lafayette 2171 
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephnn* 

south 
Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth §L, |

SUFFOLK 
DOWNS 

DABAR IKI LIEPOS 22
DAILY DOUBLE

1-nios ir 2-ros LAIKAS 2:l» 
Lenktynės.

' Įžanga (su taksais) Grandstand 9^*
Clubhouse $1.50.

8 LENKTYNĖS KASDIEN


