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Maskva Kelia Savo Kainą 
Už Pagalbą Demokratijoms
NEPASITIKI LONDONO- 
PARYŽIAUS “VEIDMAI

NIAIS.”
Pardavę fašizmui Etiopiją, 
Ispaniją ir Čekoslovakiją, 

jie galį įklampoti ir So
vietų Rusiją.

Pereitą sąvaitę Londone 
buvo pakilusios viltys, kad 
sutartis su Sovietų Rusija 
jau nebetoli. Bet šią sąvaitę 
tos viltys vėl užtemo. Šį pa
nedėlį Maskvoje įvyko An
glijos ir Francuzijos atsto
vų pasikalbėjimas su prem
jeru Molotovu. Jie konfera- 
vo tris valandas. Ir po tos 
konferencijos “London Ti
mes” dienraščio korespon
dentas pranešė iš Maskvos, 
kad su rusais nesą da susi
tarta nei vienu klausimu, ir 
vargiai busią galima su jais 
susitarti, nes Maskva vėl pa
kėlusi savo kainą už pagal
bą demokratinėms valsty
bėms. Kitaip pasakius, ji 
pastatė didesnių reikalavi
mų Paryžiaus ir Londono 
diplomatams.

Komu n i z m o priešai 
džiaugiasi tuo, nes jie ma
no, kad jeigu Rusija greitu 
laiku su Anglija ir Francu- 
zija nesusitars, tai šieS^d^i 
bus priverstos nuo jos nusi
sukti ir gal padarys sutartį 
su Vokietija prieš Sovietus. 
Tuomet bolševizmas butų 
sunaikintas.

Demokratinių valstybių 
diplomatai kol kas kalbasi 
su rusais labai mandagiai, 
tačiau nelabai pasitiki jais. 
Tie vadinamieji demokratai 
sako, kad rusai nors ir kal
ba apie taikos bloką su de
mokratinėmis valstybėmis, 
bet iš tikrųjų tokio bloko 
nenori, nes nuolatos stato 
vis didesnių reikalavimų ir 
tuo pačiu laiku veda slap
tas derybas su vokiečiais.

Gi rusai atsikerta, kad ne 
jie čia veidmainiauja, bet 
Londono ir Paryžiaus diplo
matai. “Mes siūlėm jiems 
sudaryti bloką prieš užpuo
likus tuojaus po Pragos už
ėmimo,” sako rusai, “bet 
musų pasiūlymas buvo at
mestas. Tuomet mes siūlėm 
sudaryti apsigynimo sąjun
gą 4 birželio, bet ir tas pa
siūlymas buvo atmestas.”

Šitie faktai aiškiai paro
do, sako rusai, kad Londo
no ir Paryžiaus ponai veid
mainiauja. O turint reikalą 
su veidmainiais, reikia elg
tis atsargiai, kad neapgau
tų. Juk jie pardavė fašiz
mui Etiopiją, užleido japo
nams Kiniją, pardavė gene
rolui Frankui Ispanijos Res
publiką ir išdavė Vokietijai 
čekus, tikėdamiesi, kad su
stiprėjusi Vokietija užpuls 
Sovietų Rusiją. Jie atėjo pas 
mus pagalbos prašyti tik ta
da, kai pajuto pavojų patys 
sau.

Tai taip kalba rusai. Jų 
akimis žiūrint, Francuzija ir 
Anglija nenori kovot prieš 
fašistines valstybes, o lai
kosi ir toliau “raminimo” 
politikos. Jei kas paklausia, 
ar yra tam įrodymų, rusai 
tuoj nurodo keliatą pavyz
džių. Štai, sako, Romos po
pas siūlosi tarpininkauti 
Dancigo klausime. Ar gi 
drįstų jisai čia kišti savo no

sį, jeigu jis nebūtų prie to iš 
Londono ir Paryžiaus para
gintas? Antras dalykas, An
glijos valdžia tuojaus atida
vė Berlynui Čekoslovakijos 
auksą, kuris buvo sukrautas 
Londone, o Francuzijos val
džia jau ruošiasi atiduoti Is
panijos auksą genero
lui Frankui. Nesenai Lenki
ja norėjo nusiųsti Dancigo 
senatui aštrų protestą, kam 
leidžia vokiečių militaris- 
tams fortifikuoti laisvąjį 
miestą, bet Anglija ir Fran
cuzija sulaikė Varšuvą nuo 
tokio protesto.

Tai argi reikia da geres
nių įrodymų, klausia rusai, 
kad “čamberlainizmas” ar
ba “raminimo” politika ei
na kaip ėjusi?

Na, kuomet tarp Sovietų 
Rusijos ir demokratinių val
stybių yra toks didelis skir
tumas, kuomet vieni kitais 
taip nepasitiki, tai ko verta 
galėtų būti jų sąjunga, jei
gu jie ir prieitų prie jos?

ITALIJOS VOKIEČIAI 
TURI IŠSIKRAUSTYT.

Kai po karo aliantai skal
dė Austro-Vengriją, tai vie
ną jos sklypą, būtent Tyrolį, 
atidavė Italijai. Tyrelio gy
ventojai yra vokiečiai ir Hit
leris dabar pareikalavo, kad 
Italija juos atiduotų Vokie
tijai. Susitarta taip: duot 
tiems vokiečiams 3 mėne
sius laiko apsispręsti, ką jie 
nori daryt; kurie nori persi
kelti Vokietijos pusėn, jie 
turi tai padalyti per 3 mė
nesius; o kurie per 3 mėne
sius neišsikraustys, tie jau 
pasiliks Italijos piliečiais 
ant visados.

FRANCUZŲ PLANAS 
DANCIGU1.

Paryžiuje paskelbtas ši
toks planas Dancigo klausi
mui išrišti:

1. Vokietijai turi but leis
ta prisijungti Dancigą kaip 
savo miestą, bet

2. Vokietija turi garan
tuoti nenaudosianti to mies
to militariškiems tikslams.

3. Lenkijai turi but užtik
rinta teisė naudotis vandens 
keliais be jokių suvaržymų.

ANGLIJA RUOŠIASI FI
NANSUOTI SAVO ALI- 

JANTUS.
Anglijos valdžia įnešė 

parlamentan įstatymo su
manymą, kad karo metu bu
tų duota Lenkijai, Rumuni
jai, Graikijai ir Turkijai 
kreditų ginklams pirktis iš 
Anglijos fabrikų.

CHAMBERLAINAS PAR
DUOSIĄS IR LENKIJĄ.
Londone jau pradedama 

kalbėti, kad dėl Dancigo 
neverta kelti Europoj karas. 
Jeigu Hitleris norėsiąs tą 
miestą pasiimti, tai Cham- 
berlainas patarsiąs Lenkijai 
nusileisti ir lermo nekelti.

ANGLAI DEMONSTRUO
JA ORO JĖGAS.

Anglija nutarė nusiųsti 
Francuzijon 5 aviacijos es
kadronus ■ Bastilijos išgrio- 
vimo šventėj dalyvauti. Gal 
jų užimąs įvarysiąs Hitle
riui baimės.

Šiaurės Valstybių 
Rūpesčiai.

Europos šiaurėje yra 4 
valstybės, kurioms dabarti
nis “nervų karas” neduoda 
ramiai užmigti. Tos valsty
bės, tai Suomija, Švedija, 
Danija ir Norvegija. Per 
pasaulinį karą trys pastaro
sios buvo neitralės, o Suo
mija dar prigulėjo Rusijai. 
Tais laikais užtekdavo vals
tybei pasiskelbti, kad laiky
sis neitraliai, ir niekas jos 
neliesdavo. Bet šiais laikais 
yra kitaip. Valstybė gali but 
įtraukta į karą prieš savo 
norą, arba tiesiai gali but 
užpulta. Pavyzdžiui, Suomi
ja yra įsitikinusi, kad ją tik
rai norėtų užimti Sovietų 
Rusija, jei pastaroji susi
remtų su Vokietija. O jei 
Vokietija įsiveltų į karą su 
vakarų Europa, tai tuojaus 
jai butų paskelbta jūrių blo
kada, kad negalėtų gauti iš 
užsienio nei maisto, nei ki
tokių reikmenų. Bado spi
riama, Vokietija, be abejo
nės, reikalautų maisto savo 
armijai ir žaliavos fabri
kams iš Švedijos ir kitų 
Skandinavijos valstybių. 
Jeigu jos tą reikalavimą pa
tenkintų, jų neitralumas bu
tų sulaužytas ir jos butų pri- 
skaitytos prie Vokietijos ša
lininkių. Tada ir joms blo
kada butų paskelbta. Taigi 
rūpinasi dabar šiaurės vals
tybės, kaip butų galima tų 
pavojų išvengti.

Detroite Streikuoja 
G M Mechanikai.
Mechanikų streikas Det

roite apėmė jau 7 General 
Motors dirbtuves. Streikuo
ja įrankių ir formų dirbėjai, 
kurių yra tik apie 8,000. Bet 
kompanijos viršininkai sa
ko, kad dėl jų streiko gali 
netekti darbo jos 100,000 
darbininkų, jeigu įrankiai 
ir formos 1940 metų mode
liams nebus laiku užbaig
tos. Streikas kol kas eina 
ramiai, nes streiklaužių da 
nėra. Šitokiems darbams 
streiklaužių sunku ir gauti, 
nes čia reikalingi geri me
chanikai, savo rūšies spe
cialistai. Pereitos sąvaitės 
pabaigoje Detroitan atvyko 
federalės valdžios atstovas, 
James F. Dewey, kuris sten
giasi streikuojančius mecha
nikus su General Motors 
korporacija sutaikyti.

MADRIDO GYNĖJUS 
GRĘSIA MIRTIS.

Socialistas profesorius Ju
lian Besteiro, kuris buvo pa
skutinis Ispanijos respubli
kos premjeras, dabar yra 
areštuotas ir atiduotas į fa
šistų teismo rankas. Fašis
tai, kurie patys buvo pakėlę 
prieš teisėtą respublikos vy
riausybę kruviną maištą, 
kaltina jį “rėmus maištą.” 
Ir gali but, kad tie popie
žiaus palaiminti galvažu
džiai sušaudys jį.

WPA STREIKIERIAI UŽ
MUŠĖ POLICMANĄ.

Laikraščiai praneša, kad 
Minneapolio mieste vienas 
smarkus policmanas norėjęs 
išvaikyt streikuojančius 
WPA pikietus, bet tiek ga
vęs lupt, kad neužilgo mi
ręs. Muštynės įvykusios po
licijai vedant į darbą streik
laužius.

WPA Darbininkų 
Streikas. tenka Šalininkų. (Lenkai Statysią 6,000,000

Homer Martin, kuris at
plėšė dalį automobilių dar
bininkų nuo CIO ir prirašė 
juos prie atžagareiviškos 
Darbo Federacijos, prade
da jau netekti savo šalinin
kų. Šią sąvaitę jį atmetė 
WPA darbininkų uniją ir 
Unemployed Workers of 
America, kurios iki šiol jį 
rėmė. Šitų dviejų organiza
cijų vadai, William Taylor 
ir Paul Silver, išleistame sa
vo atsišaukime pataria iri 
automobilių darbininkams, į 
kurie iki šiol da seka paskui l 
Martiną, atsimesti nuo jo ir 
grįžti prie CIO. Jiedu nuro
do Martino netaktą Briggs 
darbininkų streiko metu ir 
jo “fiasco” streiką General 
Motors dirbtuvėse. Paga
liau jiedu parodo, kad Mar
tinas broliuojasi su fašistu 
Geraldu L. K. Smithu, bu-1 
vusio Huey Longo sėbru, 
kuris veda piktą vajų prieš 
darbininkų unijas. Vienu 
žodžiu, Martinas esąs neat- 
sakomingas žmogus ir netin
kąs į darbininkų vadus.

Iš 2,600,000 sustreikavę 
apie 200,000.

Pereitą sąvaitę po visą 
šalį pradėjo streikuoti W- 
PA darbininkai prie staty
bos darbų. Streiką remia 
netik CIO, bet ir atžagarei- 
viška Amerikos Darbo Fe
deracija. Jos reikalauja, 
kad WPA darbininkams bu
tų mokama unijų nustatyta 
alga pagal išdirbtas valan
das. Dabar gi WPA admini-( 
stracija sumanė darbo laiką 
pailginti dvygubai, bet at
lyginimą palieka tą patį, 
būtent, $55.20 per mėnesį 
paprastam darbininkui, $66 
pusiau kvalifikuotam ir 
$85.20 kvalifikuotam. Pir-i 
ma už tą mokestį WPA dar
bininkai dirbo nuo 50 iki 
80 valandų per mėnesį o da
bar jiems liepta dirbti 130 
valandų. Taigi atlyginimas 
už valandą nukrito per pu
sę. ir dėl to kilo streikas.

Darbininkų vadai sako, 
kad streikuoja jau 200,000 
žmonių, bet WPA adminis
tratoriai sako, kad sustrei
kavusių skaičius 36-šiose 
valstijose siekiąs nedaugiau 
kaip 75,000. Iš viso prie 
WPA darbu dirba apie 
2,600,000 bedarbių.

WPA administratoriai į- 
spėja streikuojančius, kad 
jei per 5 dienas jie nesugry- 
šią prie darbo, tai busią vi
sai atleisti. __
Amerikos Jaunimo 

Kongresas.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke įvyko ■ Amerikos Jauni- ( 
mo Kongresas, sukėlė tūluo
se sluogsniuose daug susi
rūpinimo. Kongresui buvo 
pasiūlyta rezoliucija komu-i 
nizmui pasmerkti, bet ji 
buvo atmesta. Bet paskui • 
tas pats kongresas priėmė 
rezoliuciją, kuri pasmerkia 
visas diktatūras, lygiai ko
munistines kaip ir fašisti
nes. Komunistai dabar nori 
išaiškinti, kad kongresas 
buvęs jiems prielankus, nes 
atmetęs pirmutinę rezoliu-1 
ciją. Bet kodėl jis priėmė 
antrąją? Well, tas aiškina
ma visaip.

MIRĖ GARSUS RAŠY
TOJAS.

Šį panedėlį Londone mi
rė 80 metų amžiaus susilau
kęs Henry Havelosk Ellis, 
plačiai pagarsėjęs rašyto
jas. Jis da jaunas būdamas 
metė medicinos mokslą ir 
pradėjo rašyti knygas lyties 
klausimais, griaudamas įsi
gyvenusius papročius ir bur
tus, visuomet keldamas į 
aikštę tai, kas daugiausia 
buvo slepiama.

SHENANDOAH’RY 
SKANDALAS.

Shenandoah’rio maineriai 
renka pinigus bylai prieš du 
policmanu, kurie išsivežė 
automobilium 14 metų mer
gaitę, Joaną Stevens’aitę, ir 
paskui nušovė ją. Valdžia 
nieko iš to nedaro, nes polic- 
manai teisinasi, kad jie su
šaudę tą mergaitę “gindami 
savo gyvastį.” Todėl maine
riai pasisamdė advokatą ir 
nori surasti teisybę. Bet ar 
suras?
MIRĖ LAIVYNO SEKRE

TORIUS.
“PATRIOTAI” YRA AR
ŠIAUSI LAISVĖS PRIE

ŠAI.
Amerikos Pilietinių Lais-, 

vių Sąjunga išleido metinį’ 
savo raportą apie piliečių 
laisves Jungtinėse Valstijo
se. Tame raporte yra pada
rytas sąrašas, į kurį yra su
rašyti aršiausi šios šalies 
žmonių priešai ir konstitu
cijos laužytojai. Pirmutinę 
vietą tenai užima Dieso ko
mitetas “prieš-amerikoniš- 
kai veiklai tirti.” Toliau se
ka visa eilė “patriotiškų” 
organizacijų, kurios nuola
tos atakuoja žmonių laisvę 
ir laužo šalies konstituciją. I 
Prie šitų organizacijų pri- 
skaityta kun. Cough lino fa
šistiška klika.

900 ŽYDŲ DUNOJAUS 
SALOJ.

Iš Sofijos pranešama, kad 
900 buvusių Čekoslovaki
jos žydų, kurie dabar kelia
vo Palestinon, sustojo laiki
nai Bulgarijoj. Bulgarų val
džia apgyvendinusi juos tuo 
tarpu ant vienos salos Du
nojaus upėj.

Vyrų Dancigui Ginti

Pereitą sąvaitę bevasaro- 
damas Virginijos valstijoj 
mirė Jungtinių Valstijų lai
vyno sekretorius Claude A. 
Swanson, kuris visados sto
davo už didelį laivyną.
SOVIETaFIdAVĖ $6,000,- 

000 UŽSAKYMĄ.
Sovietų valdžios atstovai 

pasirašė su New Yorko .Mie
sto Machine Co. $6,000,000 
kontraktą, kuriuo ši firma 
apsiima pastatyti Sovietuo
se dirbtuvę geležį kočiot. 
nelaimITsčrantone.

Scranton, Pa. — Netoli 
nuo Scrantono, ties Dale- 
villės miesteliu, pereitą są
vaitę susikūlė automobilis 
su troku. Katastrofoj buvo 
užmušti 7 asmenys: 3 mote
rys, 2 vyrai ir 2 kūdikiai.

KUNIGASSUŽEISTAS, 
MOTINA UŽMUŠTA.
Vermonto valstijoj šį pa

nedėlį kunigas Patrick 
Sweeney įvažiavo automo
bilium į telefono stulpą, 
sudaužė savo mašiną, sun
kiai sužeidė tėvą ir pats su
sižeidė.

KARAS SU VOKIEČIAIS 
ESĄS NEIŠVENGIAMAS.

Hitleris nuėjęs jau taip toli, 
kad trauktis atgal jam 

nesą kaip.
Vėliausios žinios iš Var

šuvos sako, kad karas tarp 
Vokietijos ir Lenkijos esąs 
neišvengiamas. Hitleris nu
ėjęs jau per toli, kad galėtų 
atgal pasitraukti. Jis užtik
rinęs vokiečiams, kad Dan
cigas bus grąžintas Vokieti
jai, ir jis stengsis duotą žo
dį išpildyt. Bet kaip tik jis 
žengsiąs į Dancigą, tuoj bu
siąs karas.

Dancigan dabar pradėjo 
tūkstančiais važiuoti iš Vo
kietijos “turistai.” Tai vis 
Hitlerio šturmininkai. Bet 
lenkai sako, kad ir jie žiną 
kaip tenai “turistų” nusiųs
ti. Esą, pabudę kurį gražų 
rytą vokiečiai Dancige gali 
pamatyti, kad tas miestas 
jau užimtas lenkų kariuo
menės. Esą, ne vienas tik 
Hitleris žino kaip staigme
nas ruošti.

Lenkai sako, kad dabar
tiniu laiku jie turi po gink
lu 1,250,000 kareivių, ir da 
4,000,000 galį greitu laiku 
mobilizuoti. Reikalui esant, 
jie sakosi galėtų pastatyti 
prieš vokiečius 6,000,000 
ginkluotų vyrų, nežiūrint ką 
darys Londonas, Paryžius ir 
Maskva.

Nors lenkai stengiasi už
tikrinti sau anglų ir francu- 
zų pagalbą, bet daugiausia 
jie pasitiki savo jėgomis. Jų 
tauta dabar pasidariusi 
vieninga. Ištremtiems opo
zicijos vadams valdžia pa
skelbė amnestiją ir leido su
grįžti namo. Opozicija val
džiai dabar virtusi opozici
ja naciškai Vokietijai.

Pereitą sąvaitę valdžia 
paskelbė gyventojams pata
rimą, kad visi įsigytų mais
to ir kitokių reikmenų bent 
šešioms sąvaitėms, nes kilus 
karui geležinkeliai ir kitas 
transportas gal negalėsią 
visko pakankamai pristaty
ti. Fabrikams liepta iki 1

“Žydai Norėjo Mane
Papiaut.”

Arba kaip Leipalingy per 
atlaidus katalikai išdaužė 

žydams langus.
Birželio 18 dieną Leipa

lingio miestely buvo dideli 
Romos katalikų bažnyčios 
/‘atlaidai.” Svieto prisirinko 
apie 3,000. Vainiūnų kaimo, 
Seirijų valsčiaus ūkininkas 
Pranas Pilvelis užėjo į žydo 
Kraveco krautuvę ir susi
ginčijo. Žydai norėjo jį iš 
savo krautuvės išstumti. Pil
velis nepasiduot. Prasidėjo 
grumtynės. Pilvelis išgrūdo 
krautuvės durų stiklą ir su
sikruvino ranką.. Išėjęs į 
gatvę jis pradėjo šaukti:

“Katalikai, žiūrėkit, žy
dai norėjo mane papjauti!”

Susirinkę į “atlaidus” gir
ti žmonės tuoj puolė daužyt 
žydams langus ir šiaip nai
kinti jų turtą. Pasidarė tik
ras žydų pogromas. Nusi
gandę žydai pradėjo bėgti 
ir slėptis.

Policija šiaip-taip triukš
madarius nuramino.

rugpiučio pasirūpinti žalia
vos bent šešiems mėnesiams 
į priekį.

“Jei Dancigo vokiečiai 
nori grįžti prie Vokietijos, 
jie gali grįžti,” sako lenkai, 
“bet jie negali pasiimti su 
savim Dancigo. Jie gali pa
siimti savo mantą ir važiuo
ti į faterlandą, bet Danei* 
gas turi pasilikti kaip yra— 
Lenkijos vartais į Baltijos 
jurą.”

Lenkai prisipažįsta, kad 
vokiečiai sudaro Dancigo 
gyventojų daugumą, bet tai 
niekis. Esą daug svarbes
nių faktorių, kurie reikalau
ja, kad tas miestas tarnautų 
Lenkijai. Visų pirma, jis 
stovi prie Vislos žiočių, tai
gi jis yra jos išėjimas į va
karų pasaulį. Antra, jis bu
vęs pastatytas Lenkijos, o 
ne keno kito reikalams. Jei
gu Dancigas patektų j Vo
kietijos rankas, tai ekono
miškai Lenkija butų pa
smaugta.

Dancigas buvęs Lenkijos 
miestas ir seniau, bot 1793 
metais Prūsija jį pasiglem- 
žusi ir išlaikiusi savo ranko
se iki 1918 metų.

Po karo Dancigas turėjęs 
but sugrąžintas Lenkijai at
gal, ir Ekspertų Komisija 
rekomendavusi tai padary
ti, bet taikos sutarty buvo 
nutarta padaryti iš Dancigo 
laisvą respubliką. Taigi len
kai dabar jokiu budu nesu
tiksią, kad tas miestas vėl 
butų prie Vokietijos pri
jungtas.

KENTUCKY POTV1NIUO- 
SE ŽUVO APIE 80 

ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę Kentucky 

valstijos kalnuose buvo ne
paprastai smarki liūtis. Lie
tus-taip lijo, kaip kad debe
sys butų praplyšę. To pa
sekmėj kilo didelis potvinys 
ir prigėrė daug žmonių. Ikt 
pereitos subatos buvo suras
ta jau 61 lavonas, bet valsti
jos valdžia spėjo, kad pri
gėrusiu skaičius- pasieksiąs 
iki 80.

DIES JAU TYRINĖJA FA
ŠISTUS.

Kongresmanas Dies, kuris 
iki šiol tyrinėjo daugiausia 
“raudonuosius,” dabar pa
reiškė nuo 1 rugpiučio jau 
pradėsiąs tirti fašistų veik
lą. Jis yra komiteto “prieš- 
amerikoniškai veiklai tirti” 
pirmininkas.

PARAKO SPROGIMAS 
ISPANIJOJ UŽMUŠĖ 

DAUG ŽMONIŲ.
Iš Ispanijos pranešama, 

kad Pendandoj de Braca- 
monte, 25 mylios į pietų ry
tus nuo Salamankos, para
ko sandėly įvyko didelis 
sprogimas, sužeisdamas b-;i 
užmušdamas apie 200 žmo
nių.

PRAKIŠO $190,000 ANT 
ARKLIŲ LENKTYNIŲ.

Šį panedėlį New Yorke 
buvo nuteista 4 metams-ka- 
lėjimo Mrs. Lillian Schrein, 
kuri vogdavo pinigus ir loš
davo arklių lenktynes. Per 
ketvertą metų ji prakišo ant 
šito raketo $190,000.
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Nauja Patranka Muša Per 15 Mylių. GINKLUOTOS SOV. RUSIJOS PAJĖGOS

1 APŽVALGA 3

I
KAS SKAI1 

TAS DUON 

K
Kriaučių Pilt 

bos p<
Birželio 25 

čiu 54 skyria 
tarybos nar 
Amerikos Li 
Kliubo svetai 
romą jau pt 
ruosius mf 
kriaučių pil 
boję šešius m 
riai gauna š 
nimo. Tad 
meta visi pt 
gatas dar p 
užsifundina. 
kandžiavimu 
neapsieinami 
bų. Tos kai 
nes paprast 
kriaučių un; 
Tad ir šiame 
kalbos buvo 

, sųlokalo ir 
gameitų uniji

V. Zaveck. 
pirmininkas, 
esamuoju lail 
kalai eina gi 
kriaučiuose 
rišu rimtai, 
būdavę. Gii 
riausi klausi] 
žmogus iškel 
niekinamas 
tik todėl, ka 
žiūrų žmogų 
sumanymą, 
sako Zaveck 
me visi bent 
visus pildo 
narius yra 
vienas trošk 
ryti ką non 
lo nariams.

Baigdami 
Zaveekas li 
ji pildomo; 
tų, nes, jo r 
gana sutari

Kalbėjo 
ciunskas, J 
A. Linkus,, 
Bubnys, V 

. t keli kiti, ir i 
V. Zavecko 
Kundrotą m 
ne visi kri 
musų darbą 
mes perdaug 
Yorko Joir 
ninkams. Ai 
syk irgi bu 
nuomonės.! 
davo, kad n 
do atstovai, 
rectors atste 
Trade Boar 
daug minkė 
nydavatr.., 
ėiau i kurii 
butų visai 
laikas, kai 
of Direct! 
įstaiga, 
klausimų, 
jaučiamai 
meitų ui 
unijos bė 
pasireiški 
toriuose, 
rankas si 
jeigu jau 
musų lok 
giuos orit 
šia, kad t 
lokalo d; 
čiau nega 
sipratau. 
sgs tuos 

? “argumen 
“minkštu; 
nekaiingu 
juk ir aš k 
davau. Aš 
kad galiu 
laimėti, vis 
lyti. Bet i 
daug reikai 
sami vieno 
tautybės si 
rišami vis; 
bendri reik; 
nediįsčiau 
kiti mums 
“A, jus pan 
, V. Packe 
jo, kad pasi

T kale frakcij 
'irčams, ti

• gaterius ir mechanikus ruo-
■ šia aviacijos karininkų mo

kyklos. Tokios mokyklos į- 
steigtos Orenburge, Stalin
grade, Charkove, Saratove,

I Odesoje, Sverdlovske, Cha- 
I barovske, Jeniseiske, Vpro- 
i šilovske, Eiske, Irkutske,
■ Kiachtoje ir kituose mies-
■ tuose. Maskvoje veikia a- 

viacijos akademija.
j Sovietų karininkų kadre 
i yra ir moterų. Daugumas jų 

—lakūnes. Kelios moterys 
turi pulkininkų laipsnius.

Milžiniška Sovietų vals
tybės pakraščių juosta ver
čia ją turėti net 4 karo lai- 

: vynus: Baltijos, Juodosios, 
, Kaspijos jurų ir Ramiojo 

vandenyno.
Baltijos jurų laivyną su- 

i daro: 2 linijos laivai (dred
noutai), 2 kreiseriai, 16 mi- 

; nininkų, 72 povandeniniai 
laivai, 2 avionešiai, 3 minų 
statytojai, 14 minų gaudy
tojų, 8 sargybiniai laivai, 1 

; kanonierinis laivas.
Juodosios — 1 linijos lai

vas, 3 kreiseriai, 6 mininin
kai, 30 povandeninių laivų, 
1 avionešis.

Ramiojo vandenyno—58 
povandeniniai laivai. Be to, 
Tolimuose rytuose Sovietai 
turi dar 11 kanonierinių lai
vų (Amūro upės flotilę).

Paskutiniais metais Sovie
tų Rusijos vyriausybė rodo 
didelį susirūpinimą linijos 
laivų statyba. Statomi 3 
drednoutai ir 3 dideli krei
seriai. Šįmet Sovietų krašto 
gynimo reikalams paskirta 
40 milijardų rublių. Dalis 
šitos sumos bus sunaudota 
karo laivyno statybos pro
gramai gyvendinti.

Sovietų Rusijoj daug dė
mesio kreipiama j prieška
rinį jaunimo paruošimą. 
Mokyklose, įstaigose ir įmo
nėse organizuojami “Voro- 
šiloviški šauliai,” “Budiono 
kavaleristai” ir ,tt.

Įstaigų tarnautojai, dar- 
' bjnįpljai h’ kolchozininkai 
į treniruojasi šaudyme, gra- 
jnatų mėtyme ir sustiprini
mų statyme. Išėję karinį pa- 
luošimą gauna teisę nešioti 
tam tikrus ženklus.

Dažnai daromi tarnauto
jų, darbininkų ir kolchozi- 
ninkų karo manevrai.

Visos moterys lanko sani
tarinius kursus. Baigusios 
gauna pažymėjimus.

Kartkartėmis įstaigose, į- 
monėse ir kolchozuose su
keliamas “aliarmas” pilie
čių kariniam pasiruošimui 
patikrinti.

Sovietų spauda ir radijas 
nuolat kartojat' Stalino žo
džius:- “mes turim, laikyti 
liaudį rhobili'zacijos stovy
je.” Organizacijų kliubųo- 
se, skaityklose, biblioteko
se iškabinti plakatai, vaiz
duoją raudonarmietį, dar
bininką ir kolchozininką su 
šautuvais rankose. Viršuje 
—maršalo Vorošilovo žo
džiai, pasakyti šįmet gegu
žės 1 d. Raudonojoje aikš
tėje: “rusų liaudis ne tiktai 
moka, bet ir mėgsta ka
riauti.”

Atitinkamai nuotaikai 
sudaryti sukurta daug dai
nų, iš kurių populiariausios 
yra: “Jei ryt karas”... “Vin- 
tovka” (“Kariškas šautu
vas”), “Nebegalvokit, gene
rolai, apie žygį į Maskvą.”

Šįmet bus išleistos išgar
sėjusių rusų karo vadų Ru- 
miancevo, Šuvorovo, Kutu- 
zovo, Skobelevo ir kitų bio
grafijos. Rengiama ir isto
rinių kautynių aprašymų se
rija. Restauruojama sena 
Sevastopolio gynimo pano
rama.

Savo nesenai pasakytoje 
kalboje Sovietų vyriausybės 
pirmininkas Molotovas pa
brėžė : “Dabartinė raudo
noji armija jau ne tokia, ko
kia ji buvo 1921 ir net 1925 
metais.” Jis turėjo pagrindo 
tai pareikšti, nes dabartinė 
Sovietų kariuomenė visai 
nepanaši į pilietinio karo 
raudonąją armiją.

Vienas franeuzų laikraš
tis, kurį cituoja “Lietuvos 

i Žinios,” paduoda apie gink- 
' luotas Sovietų pajėgas šito
kių smulkmenų:

Sovietų Rusija turi 300 
pėstininkų pulkų su 25,000 
lengvųjų ir 10,000 sunkiųjų 

' kulkosvaidžių, 2,500 morfi
jų ir 2,000 apkasinių pa
trankų.

1 Kavalerijos pulkų 120. Jie 
i apginkluoti 5,000 lengvųjų 
i ir 2,500 sunkiųjų kulkosvai
džių; turi 1,500 tankų ir šar
vuočių ir 500 lauko patran
kų. Be to, yra dar 30 raito
sios artilerijos brigadų.

Artilerija turi 6,000 3—4 
colių kalibro patrankų, 
6,000 48 linijų ir 6 colių ka
libro ir 2,000 sunkiųjų (8— 
12 colių kalibro). Zenitinių 
patrankų skaičius labai di
delis. Jos taip pat įvairaus 
kalibro.

Sovietai turi 8,000 pirmo
sios eilės lėktuvų su 100,000 
kadro. Desantams paruoštos 
specialės pėstijos dalys. Jos 
gabenamos 10 tonų bomba- 
nešiais. Kiekvienas bomba- 
nešis kelia no 120 kareivių.

Inžinerijos kariuomenės 
yra 50 batalijonų. Organi- 

Ne, nebus.; zuotos ir “cheminės” arba

, tuną ad savo generaliniu
I štabu tuojaus kapituliavo. 
Uždarė net ir Vilniui Va- į 
duoti Sąjungą!

Šį pavasarį Klaipėdos na
ciai liepė Smetonai atsiimti 
iš tenai savo žvalgybą—ir.; 
vėl kapituliacija!

Į tiaimpą laiką išsižadėta 
Vilniaus ir prakišta Klaipė- h 
dos Kraštas.

Tai ve, ką parodo trumpa 
Lietuvos istorija. Laisvas r 
kraštas žydėjo ir augo, o su
varžytas—merdi ir nyksta.

Ir visa to akyvaizdoje 
Pakšto rūšies “profesoriai” 
norėtų mums įkalbėt, kad 
suvaržymai reikalingi kraš-

LABAI NEVYKĘS PASI- .tona su 
TEISINIMAS. ” '

Laikraščiai praneša, kad 
Chicagoje viešėdamas kle
rikalų veikėjas K. ~ 
aiškinęs dabartinę 
Lietuvoje taip:

“...visos stovinčios 
tuvos nepriklausomybės 
mato politinės grupės turi tei-

1 sės dalyvauti valdžioje. Ne vi
sos, žinoma, ta teise naudoja
si, bet jei norėtų, tai galėtų.

“Jei Lietuvoj varžoma susi
rinkimai ir spauda, tai tas da
roma valstybės saugumo su
metimais, bet ne kitokiais. Pa
leidus. viską liuosai, svetimų 
kraštų agentai galėtų važinėti 
per Lietuvą skersai ir išilgai, 
griaudami yalstybę iš vidaus. 
O kas svarbiau, tie agentai 
galėtų sukelti visokių provoka
cijų, kad paskiau pateisinti 
ginkluotą užpuolimą.”

Tai yra labai nevykęs 
diktatūros teisinimas. Ro
dos, Lietuvos žvalgyba butų 
tokia žiopla, kad negalėtų 
atskirti, kur Lietuvos visuo
meninės organizacijos, o 
kur “svetimų kraštų agen
tai.” Jeigu butų leista suva- 
žiuot, padėkim, socialdemo
kratų veikėjams, kurie visai 
lietuvių tautai yra žinomi ir 
pažįstami, tai žvalgyba ne
žinotų, ar čia susirinko pa
sitarti savi piliečiai, ar sve
timos valstybės atsiųsti pro
vokatoriai.

Kam šitokias kvailystes 
kalbėti! Juk mes ne maži 
vaikai ir joms netikėsim. 
Mes gerai žinom, kad karo 
stovis ir kitos represijos Lie
tuvoje palaikomos ne tam, 
kad apsisaugo! nuo “sveti
mų agentų”, bet tam, kad 
Lietuvos liaudis negalėtų 
savo išnaudotojams pasi
priešinti. Svetimų valstybių 
agentai kad ir buvo kalėji
mai) nuteisti, tai Smetona 
senai jau juos paleido. Pa
leido lenkų peowiakus ir 
paleido Hitlerio nacius. Bet 
savi piliečiai, kurie tik pasi
sakė už Lietuvos laisvę, ir 
šiandien sėdi kalėjimuose..

Taigi tegul p. Pakštas 
mums nemeluoja, kad su
varžymai reikalingi Lietu
vos saugumui. Jie reikalingi 
tik Lietuvos engėjams!

Pačios Lietuvos istorija 
parodo, kad geriausią jai 
apsaugą gali užtikrinti ne metais ji jau išleido savo 
diktatūra, bet demokratija, programą, kurioj buvo pa- 
laisvi žmonėSyAKAįp žinom, sakyta, kad socialdemokra- 
lenkai puolė ' 'Lietuvą 1920’ tai siekia nepriklausomos 
metais, kuomet Lietuva bu- Lietuvos respublikos.
vo demokratinė, ir paskui] Na, tai ką dabar sakys 
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ir karo stoviui musų apie Lietuvos nepriklauso-
. mybę nesvajojo. Pabėgę 
11914 metais iš Brooklyn© 
seimo, kur socialistai pasi
sakė už nepriklausomą Lie
tuvą ir įkūrė Lietuvos Šelpi
mo Fondą, sandariečiai su 
tautininkais įsisteigė sau tik 
“Autonomijos Fondą.” Va
dinasi, da 1914 metais jie 
nenorėjo daugiau kaip au
tonomija.

O dabar jie giriasi, buk 
jie padėję tą kiaušinį, iš ku
rio išsirito ^nepriklausoma 
Lietuva.

Tegul jie pasiskaito, ką 
apie tai rašo “Varpininkų 
Kelyje” 
tai gal neapgaudinės patys 
save ir neklaidins kitų.

KARO STOVIS NERIBO
TAM LAIKUI.

Karo stovis buvo paskelb
tas prieš Kauno miesto ir 
apskrities gyventojus nuo 
pereitų metų 10 gruodžio 
iki šių metų 10 birželio, tai
gi dabar jis butų jau pasi
baigęs. Bet 10 birželio Sme
tona paskelbė “aktą,” ku
riuo “sustiprintos apsaugos 
metas” pratęsiamas neribo
tam laikui.

Vadinasi, amžinas karas 
su savo žmonėmis.

Pakštas 
padėtį

ant Lie-
pa-

to gerovei. 
Begėdžiai!

štai nauja jungtinių Valstijų armijos motorizuota patranka, kurios 100 svarų šoviniai 
muša per 15 mylių. Darant bandymus North Carolines valstijoj, vienas jos Šovinys, nukri
tęs už 15 mylių, sprogdamas išrovė žemėj 16 pėdų gilumo duobę, žinovai sako, kad tai 
esanti stipriausia lauko armota visame pasauly.

Lietuvos Žinių” 30 . KLAUSIMAI IR 
Metų Jubiliejus. ATSAKYMAI.ATSAKYMAI.

Paskolos farmeriams.
uvo xvnao y nvioio Klausimas: Aš girdėjau,

Lietuvos pat- (dabar jau miręs) pradėjo 1 kad Federal Housing Admi- 
ilotai, kurie ragina žmones > Vilniuje leistiMienraštį, pa- iiistration ~1'~1 
nesigailėti pinigų ginklu vadindamas ” “TT'’ ' 
fondui,” patys savo pinigų žiniomis” 
tam fondui neaukoja.
. ^!d^^Vs!1sn(įJje*'uv,a^ Pavo" viškas dienraštis Lietuvoje, syti? 
jus išrodė 1938 metų pava- peį p0 j<ejju metu jjs susto- 
sarį, kuomet lenkai paskel-ij0 Vileišio
bė jai ultimatumą. Ir štai |i<ul-js da tebėra gyvas, pra-

paskolą duoti, o FHA duos 
tai įstaigai savo garantiją, 
kad jos pinigai nežus.

PATRIOTAI GINKLŲ 
FONDUI NEAUKOJA.
Tie dideli

“Tuo metu, kada reikėjo pa
rodyti nepaprasto pasiryžimo 
ir noro aukotis, iškilo aikštėn 
net kitokių reiškinių—kai ku, 
rie musų patriotai, vietoj bėg
ti ginti nepriklausomybę, sku
bėjo j bankus pasiimti savo 
sutaupytus indėlius, supranta
ma, ne tam, kad juos aukotų 
ginklų fondui arba kitiems 
valstybės gynimo reikalams.”

Ginklams tegul aukoja tik 
neišmanėliai, o išmintingieji 
ponai patriotai savo pinigus 
visuomet paslėps, kad pavo
jui kilus valstybė negalėtų 
jais pasinaudoti.

Šitą faktą dabar iškėlė 
D-ras K. Grinius “Varpinin
kų Kelyje,” kurį var
pininkai studentai išleido 
savo 15 metų sukakčiai pa
minėti.

Tam pačiam leidiny Gri
nius pažymi ir kitą svarbų 
istorinį faktą, būtent tą, kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
idėją pirmutiniai iškėlė ne 
kas kitas, 
kratai!

Lietuvos 
tų Partija 
1892 metais, sako buvęs Lie
tuvos prezidentas, o 1896

tik socialdemo-

Socialdemokra- 
pradėjo kurtis

jie puolė ją 1938 metų pa- > musų sandariečiai ir tauti- 
vasarį, jau tautininkų dikta- ninkai? Jie da ir karo metu 
turai i
kraštą slegiant. Demokrati
nė Lietuva 1920 metais len
kus sumušė po Širvintais ir 
Giedraičiais, ir butų išvijus 
juos iš Vilniaus, jeigu len- 
komanas gen. Žukauskas 
pebutų lietuvių kariuomenę 
sulaikęs. Kaip dabar paro
do Dr. K. Grinius (žiur. 
“Varpininkų Kelią”), „tai 
nuo 1920 iki 1923 metų de
mokratinė Lietuva padidi
no ir savo teritoriją apie 
2,000 keturkampių kilomet
rų (Vievis, Žąsliai, Giedrai
čiai, Širvintai), ir padarė 
stambų žingsnį artyn prie 
Vilniaus.

Lietuvoje tada buvo plati 
laisvė. Žmonės galėjo laiky
ti susirinkimus be jokių su
varžymų, spauda buvo lais
va, kūrėsi profesinės darbi
ninkų sąjungos, vadovavo 
socialdemokratai. Laisvi 
laisvos Lietuvos vyrai ne
tiktai sukurė Lietuvos res
publiką, bet ir mokėjo ją 
puo svetimų priešų apginti.

O kas atsitiko dabar, kai 
tautininkų diktatūra atėmė 
Lietuvos žmonėms susirin
kimų, spaudos ir žodžio lai
svę? Pereitą pavasarį len
kai tik pagrąsino popieriniu 
Jiltimatumu, ir ponas Sme-

D-ras K. Grinius,

Atgavus lietuviams spau
dos laisvę, Petras Vileišis Į

____ f _ skolina pinigų 
jį “Vilniaus farmeriams ir tiems, kurie 

nori farmą nusipirkti. Kur 
Tai buvo pirmdtinis lietu- reikia tokios paskolos pra-

------- -v „„„„ i Atsakymas: Federal 
Tuomet Jonas Vileišis, Housing Administration ne

skolina pinigų patiems ūki
ninkams ar norintiems ūki
ninkauti; bet ji duoda pri
vatinėms skolinimo įstai
goms (bankams) garantiją, 
kad jų pinigai paskolinti u- 
kininkams neprapuls. Tuo 
budu ši administracija tik 
palengvina farmeriams to
kių paskolų gauti, nes be to
kios garantijos bankai kar
tais nenori farmeriams sko
linti. Taigi, jei tamstai rei- 
linga paskola, tai turi susi
rasti banką ar kitokią įstai
gą, kuri sutiks tamstai tokia

dėjo Vilniuje leisti “Lietu
vos Žinias.” Tai buvo 1909 
metų 19 birželio diena, va- 
dihasi, 30 metų atgal.

Finansinė “Lietuvos Ži
nių” būklė buvo labai sunki 
ir jos galėjo eiti vos tik du 
kartu per sąvaitę.

Pagaliau Jonas Vileišis 
perleido savo laikraštį de
mokratų partijai. Organiza
cijos rankose jis truputj su
stiprėjo ir 1911 metais “Lie
tuvos Žinios” pradėjo eiti 
jau 3 kartus per sąvaitę.

Iš pradžių “Lietuvos Ži
nias” redagavo Jonas Vilei
šis su M. Šleževičium, o .pas
kui redakcijos darbą pasi
ėmė į savo rankas G. Petke
vičaitė su K. Grinium.

Dienraščiu “Lietuvos Ži
nios” pradėjo eiti tik 1914 
metais, prieš pat pasaulinį 
karą. Užėmę Lietuvą, vo
kiečiai 1915 metais uždarė 

lietuvių laikraščius, 
taigi buvo uždarytos ir “Lie
tuvos Žinios.”

Po karo “Lietuvos Ži
nios” vėl buvo atgaivintos. 
Nors Lietuva buvo jau ne
priklausoma, tačiau laikraš
tį leisti nebuvo lengva. Sun- 
kiausis betgi kryžiaus ke
lias prasidėjo po 1926 metų 
perversmo, kuomet smurti
ninkai nuvertė demokratinę 
tvarką Lietuvoje ir pradėjo . 
smaugti visą pažangųjį gy-' ■ 
venimą. Po perversmo dien
raštis buvo visai uždarytas. 
Nors tas uždraudimas vė
liau buvo nuimtas, užtai bu
vo įvesta biauri cenzūra ir 
pagaliau 1927 metų 12 ko
vo naktį tautininkai su- 
sprogdė “Lietuvos Žinių” 
spaustuvę ir sunaikino 
spausdinamają mašiną.

1928 metais “Lietuvos Ži
nios” vėl buvo vienam mė
nesiui uždarytos. Paskui vėl 
nuolatos buvo baudžiamos 
piniginėmis pabaudomis.

Taigi “Lietuvos Žinių” 
kelias buvo Golgotos kelias. 
Ir vis dėl to jos susilaukė 30 
metų sukakties. “Keleivis” 
linki, kad jų ateitis butų 
daug lengvesnė!

Ar Kanados pilietis gali 
atvykti į Jung. Valstijas?

Klausimas: Mąno brolis 
yra naturalizuotas Kanados 
pilietis ir nori atvykt į Jung
tines Valstijas gyventi. Ar 
jis bus įleistas be kvotos?

Atsakymas: Ne, nebus.;zuotos ir “cheminės” 
Tiktai Kanadoje gimę ka-1 “dujinės” kuopos, 
nadiečiai įleidžiami be kvo-1 Sovietuose tikroji karinė 
tos. Tamstos brolis turi pra- tarnyba tęsiasi 2 metus.

Aviacijos kareiviai tarnau
ja 4 metus. Visi vyrai ligi 34 
metų laikomi pirmos eilės 
atsarginiais, nuo 34 ligi 40 
metų, antros.

Tokiu budu gyvosios So
vietų Rusijos karo jėgos sie
kia 30 milijonų žmonių.

Į Vakarų Sovietų valstybės 
ti. Jis tilps sekančiame “Ke- siena tiesiasi per 3,000 kilo- 
leivio” numery. Chicagie- metrų. Ją aptarnauja 47 ge- 
čiai turėtų pasistengti to nu- ležinkelių linijos, 
merio nepraleisti.

Redakcija.

šytis sau vietos tos šalies 
kvotoje, kurioje jis buvo gi
męs. FLIS.

APIE CHICAGOS 
NUOLYNĄ 

musų reporteris yra prisiun
tęs labai įdomų raportą, bet 
į šį numerį nespėjome jį įdė
ti. Jis tilns sekančiame “Ke-

VIE-

iš kurių
18 dvigubos.

Pilotus, stebėtojus, navi-
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*tik tiek kainuoja už 
elektriką operuot 1939

F rigidaire
ELEKTRINI 

ŠALDYTUVĄ

Modelio vaizdai
“Super Value 6’’ 
padirbtas ir už
tikrintas General 
Motors.

DABAR TIK

NEREIKIA JMOKĖT 
Lengvi Išmokėjimai.

MĖTĖ VAIKAMS ĮKAI
TINTUS CENTUS— 

$100 PABAUDOS.
Tūlas Henry Barta per 

vestuves Chicagoje taip įsi
smagino, kad pradėjo mė
tyt vaikams centus. Bet kad 
butų daugiau “fonių,” jis 
tuos centus pirma gerai 
skauradoje įkaitino. Už šitą 
šposą Barta pateko į teis
mą, kur atėjo ir keli vaikai 
apdegintais pirštais ir del
nais. Teismas nuteisė Bartą 
užmokėti $100 pabaudos UŽ 
tokį laukinį darbą.

Abelnai Kiekvienuose 
Namuose.

Paimkite tik 3c. iš savo iždo. Tte 
trys maži variokai Rali duot dau
giau užganėdinimo (sušaldytos 
košes, daug ledo kubu), daugiau 
sveikatos (geram maistui apsau
got tinkama temperatūrą) negu 
galima buvo' gaut pirmiau. Todėl, 
kad Frigidairė Electric šaldytu
vai nuolatos buvo pagerinami iki 
dabar, kur su 3c. galima operuot 
1939 Frigidairė visą dieną abelnai 
kiekviename name.

BOSTON EDISON COMPANY

PASTEBĖKIT FRIGIDAIRĖ GERUMUS!
1. Pasaulio žinomas Meter- 

Miser
2. Aiškiausis šaldymo Me- 

kanizmas ko kiti nedirba
3. Vieno šmoto Tikro Plie

no Kabinetas
4. Penkių Metų ApsauRo- 

jimo Planas
5. Metalinės Ledui Torės 

su Automatišku Tray’u
6. Automatiškai nustato

mas šaldymas
7. Nesutepamas Porcėlinas

Valg-io Skyriuje

8. Tvirta Dulux Išorė Pusė
9. " Super-šaldymas
10. Sušaldytų Daiktų Skyr.
11. šaltų Daiktų Dalis
12. Uni-Matic Šalčio Kon

trolė
13. Touch-Latch Durų At

daras
14. F-114 Saldy tujas
15. Tykus Sentinelis
16. šaldymo Greičio 

denseris
Kon-

AT YOUR

Edison Shop
AND ELECTRIC DEALERS
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KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELĘĮVIS.SO. BOSTON Trečios Puslapis

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS! Čia Buvo Nušauti Du šerifo Depučiui WORCESTER1O LIETUVIŲ ŽINIOS
dabar negalima kritika, kad 
negalima nieko pasakyti, 
nes esąs “bendras frontas.” 
Toks supratimas yra klai
dingas! Mes jokio bendro 
fronto neturime ir musų or
ganizacijoje jis nėra reika
lingas. Bendrus frontus gali 
turėti tik skirtingos kita ki
tai organizacijos. Musų lo
kalus gi yra viena organiza
cija, ir jai rupi visų musų 
reikalai lygiai. Frakcijų pa
naikinimas, sako jisai, nėra 
“bendras frontas.” Kas taip 
mano, tas klysta. Jeigu toks 
supratimas yra pildomosios 
tarybos nariuose, tai nenuo
stabu, kad ine's per pasta
ruosius kelis metus neturė
jome jokių diskusijų lokale, 
neturėjome kritikos savo 
tarpe, o jos reikėjo ir reikia.

Nereikia suprasti, kad 
kritika reiškia ką nors įkąs
ti. Kandžiojimas nepatin
kamų asmenų nėra kritika, 
sako V. Packevičius, čia jau 
asmeniškumas. Kritika turi 
būti iškilusi iš musų pačių 
darbuotės: kur mes dirbda
mi galime padaryti gerai 
kur blogai. Čia reikalingas 
nuomonių išreiškimas, nuo
monių pasidalinimas. O jei
gu kuriam kurio nuomonė 
vienu ar kitu klausimu ne
patinka, tad nereikia užsi
gauti. Jeigu kas pakritikuo
tas jaučiasi lyg ant žarijų, 
tas tegul niekur neina, te
gul niekur nedalyvauja, o 
jo niekas nekritikuos. Kas 
veikia, dirba, tas padaro 
klaidų, iš jų mokinasi, ir tas 
turi but drąsus —, nesibijot 
kritikos. Mes, kurie veikia
me — jos nebijome.

Kai kas buvo labai smar
kiai subartas ir pakritikuo
tas šiose trumpose prakal- 
bėlėse. Ypatingai V. Packe
vičius apibarė A. Bubnį. Aš 
maniau, kad jiedu jau susi
pyks. Bet nieko panašaus! 
Po visų ceremonijų jiedu 
kaip buvo frentai, taip ir 
pasiliko. Tai geras pavyz
dys.

Kaip kas perdaug davė 
komplimentų J. Buivydui, 
kad jis dirba unijoj ir dirba 
neblogai. Kaip kas priminė, j 
kad jis buvo pirmiau perdi-j 
delis “komunistų davatka.” , 
Gal but ir tiesa. Bet dabar 
jis iš “davatkų skaičiaus”. 
išėjo, ir gerai padarė — 
komplimentavo jį Ch. Na- 
ciunkas. Unijų judėjimas 
negali remtis fanatizmu, bet 
klasių kovos principu, pri
dūrė J. Nalivaika.

Kriaučių Pildomosios Tary
bos pokiliukas.

Birželio 28 d. buvo kriau
čių 54 skyriaus pildomosios 
tarybos narių pokiliukas. 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje. Tas da
roma jau per kelis pasta
ruosius metus. Išdirbę 
kriaučių pildomojoje tary
boje šeštus mėnesius, jos na
riai gauna šiek tiek atlygi
nimo. Tad po “pėdės’’ su
meta visi po dolerį, o dele
gatas dar prideda savo, ir 
užsifundina. Per tokius ūž- 
kandžiavimus ir išsigėrimir 
neapsieinama ir be prakal
bų. Tos kalbos bei nuomo
nės paprastai sukasi apie 
kriaučių unijos reikalus. 
Tad ir šiame neva tai pokily 
kalbos buvo surištos su mu
sų lokalo ir su visos Amal- 
gameitų unijos reikalais.

V. Zaveckas, musų lokalo 
pirmininkas, išsireiškė, kad 
esamuoju laiku kriaučių rei
kalai eina gerai. Kylančius 
kriaučiuose klausimus visi 
riša rimtai, ko pirmiau ne
būdavę. Girdi, kad ir ge
riausi klausimą kitos srovės 
žmogus iškeldavęs, tai buvo 
niekinamas ir atmetamas 
tik todėl, kad skirtingų pa
žiūrų žmogus mums davęs 
sumanymą. Daba)- to nėra, 
sako Zaveckas. Mes dirba
me visi bendrai. Pas mumis 
visus pildomosios tarybos 
narius yra vienas jausmas, 
vienas troškimas, kad pada
ryti ką nors gero savo loka
lo nariams.

Baigdamas savo kalbą V. 
Zaveckas linkėjo, kad seno
ji pildomoji taVyba pasilik
tų, nes, jo miomone, ji dirba 
gana sutartinai ir vykusiai.

Kalbėjo taipgi Ch. N'a- 
ciunskas, J. Stankevičius, 
A. Linkus, J. Nalivaika, A. 
Bubnys, V. Packevičius ir 
keli kiti, ir visi jie sutiko su! 
V. Zavecko nuomone. Ch.! 
Kundrotą nurodinėjo, kad 
ne visi kriaučiai įvertina Į 
musų darbą; jie mano, kad 
mes perdaug nuolaidus New 
Yorko Joint Boardo Virši
ninkams. Aš, sako jis, kitą-1 
syk irgi buvau tokios pat 
nuomonės. Man irgi atrody
davo, kad musų Joint Boar
do atstovai, Board of Di
rectors atstovai, Arba Joint 
Trade Boardo atstovai per- j 
daug minkšti. Aš, esą, ma- Į 
nydavaū: , jei taip aš nuei
čiau į kurią nors įstaigą, tai 
butų visai kitaip. Bet atėjo 
laikas, kad aš lankau Board 
of Directors. Juk tai aukšta 
įstaiga. Tenai kyla visokių 
klausimų. Toje įstaigoje 
jaučiamas visos Amalga- 
meitų unijos pulsas, visos 
unijos bėdos ir džiaugsmai 
pasireiškia Board of Direc- 
toriuose. Aš nesėdžiu ( ten 
rankas sudėjęs. Kalbu. O 
jeigu jau klausimas liečia 
musų lokalą, visuomet sten
giuos orientuotis kuogeriau- 
sia, kad tik pagerinus musų 
lokalo dalykus. Bet aukš
čiau negalėjau nušokti. Ap
sipratau. Kaip kada išklau
sęs tuos draugų kriaučių 
“argumentus” apie musų 
“minkštumą,” apie musų 
nekaringumą, pamislinu: 
juk ir aš kitąsyk taip galvo
davau. Aš irgi manydavau, 
kad galima šturmu viską 
laimėti, viską vfnijoj pada
lyti. Bet ne! Unijoj yra 
daug reikalų. Ir tenai neri
šami vieno lokalo, ar vienos 
tautybės siuvėjų įeikalai— 
rišami visai organizacijai 
bendri reikalai. Tad šiądien 
nedrįsčiau pasakyti, kaip 
kiti mums į akis pasako: 
“A, jus parsidavę žydams!”

V. Packevičius nurodinė
jo, kad pasibaigus musų lo- 
kale frakcijų kovoms ir ki
virčams, tūli suprato, kad

Wisconsino valstijoj, netoli nuo Haywardo miestelio, prie šitos šantės Ray Olson nušovė 
du šerifo depučiu, kurie buvo atėję areštuoti jį už automobi liaus paVogimą. Vaizdelis pa
rodo, kaip paskui šita grįtelė buvo apsupta ginkluotų vyrų.

Kriaučių lokalo susirin
kimas.

Birželio 30 d. buvo Amai-1 
gameitų Unijos 54 skyriaus 
nepaprastas susirinkimas A- 
malgameitų Unijos name, 
11-27 Arion pi., Brooklyne. 
Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas, nes buvo lokalo 
delegato ir pusė valdybos i 
narių perrinkimas.

Delegatų antriems me
tams išrinktas aklamacijos; 
budu V. Michelsonas. Ch. 
Kundrotas pasiliko Board 
of Directors narys, o jauna
sis A. Linkus ir A. Bubnys 
—Joint Boardo nariais. J. 
Kaiiys paliktas vice-pirmi- 
ninku, o Ch. Naciunskaš— 
protokolų raštininku. Į Joint 
Trade Boardą iš senųjų liko 
J. Buivydas ir prie jo išrink
tas Joint Trade Boardą lan
kyti J. Palionis. Į Trade Ek- 
zekiutivį Boardą paliktas 
vienbalsiai J. Nalivaika. Į 
pildomąjį lokalo komitetą 
iš senųjų paliktas J. Stanke
vičius ir naujai išrinktas 
“Keleivio” skaitytojas M. 
Rickevičius, gana stambios 
Atkočaičio ir Goldbergio 
dirbtuvės čėrtnonas (darbi
ninkų pirmininkas).

Po visų raportų ėjo disku-

sijos. Bet nežinia kodėl 
joms stigo tvarkos. Perei
tuose susirinkimuose disku
sijos buvo nuosakesnės. Gi 
šį sykį kas tik*kalbėjo, tai 
lietė ne bendrus unijos rei-’ 
kalus, bet orientavosi gan-' 
dais, kur ką jis girdėjo ir tt. 
Ateity . diskusijas reikėtų 
tvarkyti geriau. Išklausius iš 
unijistų įstaigų raportus, 
reikia juos apkalbėti su to
kia orientacija, kad atsto
vai sugryžę į Joint Boardo 
įstaigas galėtų pareikšti, 
kad štai musų lokalo susi
rinkimas pareiškė nuomo
nę, kad “out of town” kriau
čių organizavimas yra ne
pageidaujamas! Arba atbu
lai. Taip pat ir kitais klausi
mais visuomet reikia pasi
sakyti aiškiai ir rimtai. Gal 
but, kad ateityje įprasime į 
diskusijas geriau ir išmok
sime nuosakumo.

Pabaigus diskusijas, V.- 
Michelšonas, paačiavouž jo 
išrinkimą antrų metų tarny
bai. Taip pat paačiavo čer- 
monams, pildomosios dary
bos nariams ir visiems 
kriaučiams už draugingą 
bendradarbiavimą ir prašė, 
kad tokioj pat . nuotaikoj 
butų bendradarbiaujama 
toliau. Vytautas Katilius.

_______________ i

WATERBURY, CONN. 
Daug jaunų lietuvių baigė 

mokslą.
šiomis dienomis keliasde- 

šimts lietuvių jaunuolių bai- 
bė 4 metų vidurines mokyk
las. ; Pažymėsiu čia kas ku
rioj .mokykloj mokinosi:

Ctosby High School: Ed
vardas Augustauskas, An
tanas Bauža, Jonas Gurklis,; 
Vytautas Kazlauskas, Biru
tė Krugelis, Ligija Nainis, 
Juozas Steponaitis, Katari
na Valaitis, Juozas Vitas, 
Gabrielius Viginas, Edmun
das Valkavickas ir Jonas 
Žilvitis.

Perry School of Business: 
Ona Mikaitis ir Elena Žu
kauskas.

Wilby High School: Ade
lė M. Stadalius (su pasižy
mėjimu), Lilijana Kristina 
Tulius, Darata Evelyna Ku
kas, Evelyna T. Šiugždinis, 
Elena Kripaitis, Elena Ja- 
kavich, Edvardas A. Katio- 
nis, Viola Gerulaitis, Vincas 
Bražionis, Violeta M. Den
der, Viktorija K. Griškaus- 
kas, Stella L. Kazaliunas, 
Ona M. Kazlauskas, Jieva 
E. Kukauskis, Izabelė Po- 
toškus, Ona J. Palubauskas, 
Valerija E. Petraitis, Elena 
R. Pocius, Antanas P. Pal- 
monas, Rūta R. Ramanaus
kas, Adelė T. Sobis, Walte- 
ris J. Valinčiųs, Birutė I. 
Jankauskas, Juzė J. žiups
nis, Jonas Z. Žurlis, Alber
tas A. Mačėnas ir Teresė M. 
Vinckutanis.
Leavenworth High School: 
Pranas A. Bajeras, Elijas J. 
Barauskas, Vincentas T. 

Gelbogis, Elena M. Gudo- 
nis, Dovidas A. Karpovich, 
Kazys S. Kazlauskas, Jonas 
J. Krista pa vičius, Jurgis C. 
MarCelynas, Marjonie Ber- 
nadina Matulis, Pranciška 
V. Muraška, Jonas Orintas, 
Elena U. Jurkevich, Kazys! 
M. Urniežius, Danielius V. 
Vaičulonis ir Franas J. Ur-; 
niežius.

Waterbury Catholic High 
School (mergaičių): J. Pra
nulis, A. Anušauskas, O. 
Augis, B. Baranauskas. M. 
Bagužis, M. Benediktas, D. 
Dapkus, B. Dzimidas, A. 
Valukas, Elena Laskey, N. j 
Lizauskas, M. Majauskas, j 
S. Majauskas, O. Stiklis, J. i 
Stokna ir E. Waitkus.

Padaviau čia pavardes 
maždaug taip, kaip jos buvo 
angliškoj spaudoj paskelb
tos, tik kai kuriuos vardus 
sulietuvindamas^ jiavyz- 
džiui, vietoj Helen, rašau 
Elena, vietoj Ruth—Rūta, 
vietoj Charles—Kazys, ir tt. 
Jeigu kurios pavardės buvo 
anglų spaudoj iškreiptos, 
tai ne mano kaltė.

P. Motiečius.

Kas Mums Rašoma
Lietuviai masonų šrainerių 

iškilmėse.
Baltimore, Md. —Čia bu

vo masonų šrainerių kon
vencija. Jų iškilmėse daly
vauti buvo pakviesti ir Bal- 
timorės lietuviai. Mūsiškių 
dalyvavo apie 200. Jie buvo 
apsirengę liaudiškais kos
tiumais. Vienam vakarui 
buvo išrinkta ir lietuvaitė 
karalaitė. Ta garbė teko A. 
Bičkauskaitei. Miesto majo
ras Jacksonas uždėjo jai ka
rūną. Ji buvo pasodinta toj 
kėdėj, kurioj sėdėjo Rumu
nijos karalienė, kuomet ji 
lankėsi Baltimorėj.

Dalyvavęs.

Pataria užsisakyti jubilėjinj 
“L. Ž.” numerį.

Chicagietis d-ras A. L. 
Graičiunas ragina Ameri
kos lietuvius užsisakyti ju- 
bilėjinį “Lietuvos žinių” 
numerį, kuris šiomis dieno
mis išėjo 30 metų sukaktu
vėms paminėti. Tame nu
mery plačiai aprašytos to 
diehraščio ir bendrai pažan
gių lietuvių kovos už laisvę. 
D-ras Graičiunas duoda to
kį patarimą: nusiųsk “L. 
Žinioms” dolerį ir papra
šyk, kad prisiųstų jubilėji- 
nio numerio 10 egzemplio
rių, kuriuos paskui galėtum 
paskleisti tarp savo pažįsta
mų. O jei neišgali, tai su
rink po 10 centų nuo savo 
bičiulių ir, sudaręs dolerį, 
nusiųsk jį money orderiu 
šiuo adresu: “Lietuvos Ži
nios,” Gedimino g. 38, Kau
nas, Lithuania. Gavęs laik
raštį, išdalink jį tiems, iš ku
rių buvai surinkęs pinigus.

CICERO, ILL.
Įdomi lietuvių kolonija.
Šis garbingas miestelis 

randasi Chicagos priemies
ty. Apie 34 metai atgal ten 
buvo pelkės. Kįlant indust
rijai tenai įsikūrė daug įvai
rių išdirbysčių, kas sutrau
kė didelį skaičių lietuvių. 
Prohibicijos laikais cicerie- 
čiai pakilo daugiausia. Ne- 
kurie lietuviai irgi pralobo, 
sekdami Caponės ir kitų 
butlegerių pavyzdį. Prisi
minus anuos laikus, cicerie- 
čiams ir dabar yra kuo pasi
didžiuoti. Jie savo sumanin- 
gumu daug kuomi yra pra
lenkę net ir Chicagą—netik 
savo privatiškais bizniais, 
bet ir visuomeninėm įstai
gom. Chicagiečiai jau nega
li prilygti su savo garsiaja 
Lietuvių Auditorija prie Ci
cero lietuvių Lyberty Sve- 

, tainės. Ta jų įstaiga gyvuo
ja kuo puikiausia, o Chica- 

|gos Lietuvių Auditorija ir 
pati nežino, kam ji šiandien 
priklauso. Reikia pažymėti 
da ir tą faktą, kad cicerie- 
čių priauganti jaunoji karta 
gražiai pasižymi. Birželio 
18 d. Chicagos Lietuvių 
Draugijos piknike cicerie- 
čiai net per du sykiu suplie
kė chicagiečius, 5 prieš 10, 
base bolės lungtynėse. Tai 
nors maišą užsimovęs ant 
galvos ir bėk į mišką nuo to
kios gėdos. Visas Cicero lie
tuvių centras sukasi apie jų 
Liberty svetainę prie 49-th 
Court ir 14-th streeto. Tai 
tikra Lietuva. Mano dran
gas Telis Brazis tenai šian
dien džiaugiasi ir pasidi
džiuoja, kad “Keleivis” pa
darė iš jo rimto budo laisva
manį. Draugas Brazis turi 4 
brolius, kurių šeimynos yra 
puikiai išauklėtos; sūnūs y- 
ra užbaigęs aukštus chirur
gijos mokslus, o jaunasis 
Telis turi Liberty svetainės 
patalpose didelę rūbų siuvi
mo ir valymo dirbtuvę. Pas 
jį visada pilna lietuvių, per
ka iš jo laikraščius, “Vilnį,” 
“Naujienas” ir “Draugą,” 
tik kažin kodėl ten nematy
ti “Keleivio.” Čia nedarau 
jokių priekaištų draugam 
Brazam, kurie neapsakomai 
yra užsiėmę savais^ reika
lais, bet kaltas yra “Kelei- 

. vio” agentas, kad nepasiūlo 
i jiems “Keleivio.” O gali bū
ti, kad “Keleivis” ir neturi 
savo agento Cicero j. Tuo 
reikėtų pasirūpinti, nes Ci- 
ceroj tai gyvas progresyvių 
judėjimas ir “Keleivio” a- 
gentura čia būtinai reikalin
ga. “Keleivį” skaityti visi 
myli, netik jo Maikį, bet ir 
kaipo seniausi ir rimčiausį 
lietuvių laikraštį. Juk reikia 
žinoti ir tą, kad “Keleivis” 
netik draugus Brazius pada
rė rimtais laisvaiyianiais, bet 
ir tūkstančius kitų musų 
brolių apšvietė, kol da ne
buvo nei “Laisvės,” nei 
“Naujienų,” nei “Vilnies.”

Reikia nepamiršti, kad 
tais laikais “Keleivį” viso
kiais budais kunigai bandė 
sunaikinti, tampė po teis
mus, karo metu skundė val
džiai ir tt. Bet “Keleivio” 
nenukreipė iš tiesos kelio ir 
dabar jis skelbia kovą žmo
nių mulkintojams taip pat 
kaip skelbė tuomet. Savo 
nusistatymo iis nepakeitė. 
Taigi, ciceriečiai, jeigu jus 
jau esate first, o Amerika 
next, tai reikėtų matyti jus 
first ir su “Keleiviu” savo 
garbingoje Ciceros koloni
joje. Jurgis Slabuška.

LEWISTON, ME.
Vestuvės ir piknikai.

Birželio 24 mes čia turė
jome Adelės Adomėhaitės 
su Jonu O’Donnell vestuves. 
Adelė yra čia gimus ir au
gus lietuvaitė. Jinai pri
klausė prie Jaunimo choro 
ir Nepersto j ančios Pagel bos 
Moterų Draugystės. Kaip 
choras, taip ir ši draugystė 
surengė jai dvi “shower” 
pares jos vestuvių išvakarė
se, suteikdamos jai gražių 
dovanų. Nors Adelė yra čia 
augus, bet myli dalyvauti 
tarpe lietuvių kaip ir jos tė
veliai, Petras ir Marcelė 
Adomėnai. Visi mes linki
me jaunai porai laimingos 
ateities.

Liepos 1 d. įvyko Alvyros 
Kisilauskaitės jungtuvės su 
Antanu Gindruliu. Abudu 
jauni ir čia gimę lietuviai. 
Alvyra baigė Lewistono 
high school, o Antanas lan
kė Portlando mokyklą, kur 
jo tėveliai gyvena. Lewisto
no moterys ir mergaitės su
rengė Alvyrai didelę “show
er” švento Baltramiejaus 
svetainėj ir sunešė jai pui
kių dovanų gyvenimo pra
džiai. Jos motina, Jieva Ki- 
siliauskienė, iškėlė dideles 
vestuves, į kurias atsilankė 
daug svečių. Vestuvės buvo 
šv. Baltramiejaus svetainėj. 
Linkime jaunai porai lai
mingo gyvenimo.

Kadangi jau vasaros lai
kas, tai Lietuvos Dukterų 
draugystė ir Neperstojan- 
čios Pagalbos moterų drau
gystė turėjo piknikbs pas 
ūkininką Joną Plonadunjį. 
Piknikams pavyko gerai, 
žmonių atsilankė daug ir 
pelno liko draugystėms.

Liepos 8 d. buvo SLA 31 
kuopos piknikas toje pačio
je vietoje. Griežė lietuviška 
orkestrą ir buvo gerų už
kandžių.

Lewistono koresp.

' BALTIMORE, MD.

Rusas šovė lietuvį ir jo 
žmoną.

Šiomis dienomis čia buvo 
baisus įvykis. Tik per plau
ką nebuvo nušautas J. Giu- 
žinskas su savo žfriona, ku
rie gyvena prie E. Pratt st. 
Juos šovė rusas Vosylius.

Gružinskų namuose daž
nai buna sportiški susirinki
mai, gūžinės, gėrimai ir šo
kiai. Taigi tas rusas, neži
nia dėl ko turėdamas prieš 
Gružinską neapykantą, kė
sinosi jį nušauti, bet, laimei, 
ginklas neišdegė. Iš antro 
karto jis taikė į Gružinskie- 
nę, bet buvo sugriebtas už 
rankos ir ginklas nukreiptas 
į šalį.

Teisme Vosylius buvo nu
baustas tik trim mėnesiais 
kalėjimo. Tai labai lengva 
bausmė už kėsihimąsį nu
šauti žmogų. X.

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiui 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. VeV- 
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yTa viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, druidus 
nndaraiš, apie 30(1 pulsapių.
Kaina ......................  $2.50

Pradėjo veikti Politinis 
Lietuvių Sąryšys.

Birželio 30 d. buvo mėnesi
nis Worcesterio Lietuvių 
Politinio Sąryšio susirinki
mas, Piliečių Kliubo svetai
nėj, 12 Vernon st. Kadangi 
Sąryšis yra naujai susiorga
nizavęs ir turi 16 draugijų, 
katros prisiunčia savo atsto
vus, tai buvo renkama val
dyba. Pirmininku išrinktas 
William Kraunelis; pirmuo
ju vicepiimininku, Juozas 
Norvaiša; antiuoju vicepir
mininku, Kastantas Šimko- 
nis; finansų raštininku, 
Magdalena Šliorienė; užra
šų raštininku, John J. Green 
(Žalimas); iždininku, John 
Rainikis; iždo globėjais, 
Pijus Račila ir Juozas Šalo- 
viejus, o maršalka, Aleksan
dra Šoblinskas. Taigi valdy
ba susideda iš įvairių pažiū
rų žmonių, žymiausių vietos 
draugijų veikėjų. Kas Wor
cester nežino sąryšio pir
mininko. Williamo Kraune- 
lio? Tai Amerikoj gimęs 
jaunuolis, pažįstąs, vietos 
politiką ir pereitais rinki
mais pats buvęs kandidatu į 
miesto concilmanus. Be abe
jo, jis galės daug ką pagel
bėti Worcesterio lietuviams.

Draugijų sąryšis suorga
nizuotas tuo tikslu, kad bu
tų galima sukoncentruoti 
Worcesterio lietuvius bal
suotojus, ir pagelbėti lietu
viams kandidatams siekti jų 
tikslo. Todėl sąryšis nutarė 
pranešti per laikraščius 
tiems lietuviams, katrie ma
no kandidatuoti į valdinin
kus ir nori gauti paramos iš 
Worcesterio lietuvių bal
suotojų, kad kreiptųsi prie 
Worcesterio Lietuvių Politi
nio Sąryšio ir gautų “endor- 
semehtą.” Valdybos susirin
kimas bus 14 liepos, kaip 
pusė po septynių vakare, 
Kliubo svetainėj, 12 Ver
non st. Mėnesinis susirinki
mas bus 26 liepos, toj pa
čioj svetainėj ir tuo pačiu 
laiku.

Sąryšis nutarė nusiųsti 
protestą gubernatoriui prieš 
projektuojamus sales tax, 
gazolino tax ir kitus įvairius 
taksus. Nutarė remti ir rei
kalauti Worcesteriui Fede
ral Housing projekto, val
džios moderniškų namų 
darbininkams gyventi už 
prieinamas rendas.

Worcesteriui yra skiria
ma iš Federalės valdžios ši
tam tikslui$^8^0,000, bet 
miesto viršininkai bando tą 
sumą atmesti ir neprileisti 
tokios namų statybos. O ši
tokia statyba duotų 1,000 
darbininkų darbo per du 
metu. Gal ne vienas ir lietu
vis gautų užsidirbti.

Vėliau aš parašysiu pla
čiau apie Federal Housing 
projektą ir pranešiu visų al- 
dermanų ir councilmanų 
vardus, katrie balsavo prieš 
tą projektą, o katrie už, kad 
ateinančiais rinkimais WoV- 
cesterio lietuviai žinotų už 
ką balsuoti.

Sąryšio sekretorius,
John J. Green (Žalimas), 

22 Euclid avė.

Mass. Lietuviu Komunistu 
METINIS PIKNIKAS? 
sli puikia dainę programa.
Worcester, Mass., July 16 d., 

Olympia Parke, įvyksta lietuviu 
komunistų piknikas. Programo
je dalyvaus: So. Bostono vyrų 
ehdras, vad. M. K. Bolio; Har
monijos grupė vad. H. Žukaus
kaitės; dainininkė Adelė Mic
kevičiūtė, iš Providence, R. I.; 
Ignas KubiliUnas iš So. Bosto
no ir Olympia orkestrą. Kalbės 
Anna Burlak. Puiki vieta pasi
maudyti, pasišokti ir puikios 
dainų programos pasiklausyti. 
Visi apielinkės lietuviai nepa
mirškite liepos 16 dalyvauti 
Olympia Parke, Woreestery.

Reporteris.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, ' timą gavau iš švento Kazi-
Maikel... 'miero makademijos. Sako,

—Sveikas gyvas, tėve! 
Bet kodėl tu taip suvargęs 
šiandien išrodai?

—Ant freito, Maike, la
bai karšta.

—Nesuprantu, tėve, ką 
tai reiškia.

—Nesupranti, kad yra 
freitas? Tavarnas treinas.

—Turbut traukinys?
—Šiur, Maike.
—O kūr gi tu važinėjai, 

tėve?
—Iš Čikagos parvažia

vau.
—Ar tu ir vėl tenai bu

vai? , ' 'j
—Jessa., Gavau paviest- 

ką, kad pribūčiau raidavei, 
ba labai svarbus reikalas 
pasidarė. Teisingiau pasa
kius, tai ne reikalas, ale rei
kalai. Visų pirma, tai tenai 
susitvėrė Melagių Kliubas 
ant Halsted streeto ir norė
jo, kad aš nuvažiuočiau pa
mokyt juos meluot. O kitas 
interesas, tai reikėjo apžiū
rėt bažnyčią, ką šerifas nori 
ant okšino parduot.

—Kokią bažnyčią?
—Ogi ta nezaležnikų, 

Maike, ką ant Bričporto 
stovi.

—Tėvas turbut kalbi apie 
arkivyskupą Geniotj?

—Ne. Maike, arkivysku
po Geniočio bažnyčia ne 
stovi, ale važiuoja.

—Kaip tai važiuoja!
—Nugi turi ratus, tai ir 

važiuoja. Tik gazolino rei
kia Įpilti.

-Aš ir vėl tavęs nesu
prantu, tėve.

—Matai, Maike, ar aš tau 
nesakiau, kad iš tavo moks
lų pažitko nebus? Škulėj ta
vęs tokių daiktų neišmoki
no. O nuvažiuotum į Čika
gą, tai viską sužinotum.

—Kalbėk apie dalyką, 
tėve.

—Taigi aš tau sakau, kad 
arkivyskupo Geniočio baž
nyčia ritasi ant ratų. Jis nu
sipirko seną fordą, susidėjo 
savo tulšius ir važiuoja apie- 
ros ant Dievo garbės rinkti.

—O kaip išrodo ta, kuri 
parsiduoda?

— Šitą, Maike, tai žmones 
vadina šiu-baksiu. Sako, to
kį jai vardą kitąsyk davęs 
kunigas Ai monika.

—Kad tokio kunigo, ro
dos, nėra, tėve. Yra tik ku
nigas Skripka.

—O aš, Maike, geriau 
prie armonikos pripratęs, 
tai man tas vardas lengviau 
atsiminti.

—O kas tave kvietė Į Chi- 
cagą, tėve?

šį syki, Maike. pakvie-

geras esąs čenčius pigiai 
nupirkti Dievo namus. Tai
gi sėdau ant freito ir ariop Į 
Čikagą.

—Bet kam tau bažnyčia 
reikalinga, tėve? Juk tu ne 
kunigas.

—Jes, vaike, aš ne kuni
gas, ale užtai yra daug jau
nų klierikų, ką išeina į dva
sišką stoną, o negauna pa
rapijų. Taigi, sakau, nusi
pirksiu nezaležninkų šiu- 
baksi, pastatysiu kokius tris 
jaunus kunigėlius, atidaly
siu naują parapiją, jie pa
mokslus sakys, -A aš prie du
rų dešimtpkus galėsiu rink
ti. Kaip tu rokuoji, Maike, 
ar čia nebus nais biznis?

—Bet bažnyčią nupirkti 
reikia pinigų?

—Aš, Maike, turiu kvo- 
terį.

—Už kvoterį, tėve, gali 
tik alaus išsigerti, bet ne 
Dievui namus nupirkti.

—Dabar, Maike, Čikagoj 
priviso visokių spulkų, ir 
kaip dabar pinigai pradėjo 
iš jų birėt, tai tik netinkėk 
imti. Jos duoda savo adver- 
taizinus po gazietas ir tik 
siūlo visiems, tik biuka, tik 
imkit, tik skolinkit, tik lopy- 
kit skyles, kalkit cvekus, 
statykit šunims būdas ir tvo- 

' ras, o atiduosit, kada turė
sit. Taigi su pinigais Čiga- 
koj nėra bėdos, Maike. Aš 
galiu nusipirkt nezaležnin
kų bažnyčią, užsitraukt ant 
jos morgičių ir magaryčiom 
da galėsiu per kokią dešim
tį metu dešimtukus prie du
rų kolektuoti. Vat ju sei, 
Maike?

—Žinai, tėve, tu verčiau 
kreipkis šiuo reikalu pas sa
vo draugą zakristijoną. Jis 
apie tokius dalykus geriau 
nusimano, negu aš.

—Denkiu už gerą rodą, 
vaike. Nueisiu pas jį.

CLEVELANDE SUIMTAS 
ĮTARIAMAS ŽMONIŲ 

ŽUDIKAS.
Pereitą sąvaitę Clevelan- 

de policija suėmė tūlą Fran
ką Doležalą, Įtardama jį 
žmonių žudymu. Mat, per 
keliatą metų Clevelande bu
vo randama nužudytų žmo
nių be galvų. Iš viso tokių 
lavonų yra užrekorduota 
jau 12. Policija jokiu budu 
negalėjo susekti, kas ir ko
kiu tikslu tuos žmones žu
dė. Pagaliau nužiūrėta mi- 
nėtasai Frank Doležal. Poli
cija sako, kad jis jau prisi
pažinęs vieną moterį nužu
dęs. Doležal yra keista pa
vardė; slavų kalboje ji reiš
kia “prigulėjo/-

Sveikatos Skyrius
Sį akyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

DVOKIANTIS BURNOS 
KVAPAS.

Rašo Dr. G. I. Bložis.
Blogas burnos kvapas yra ne

pavydėtina padėtis, dėl kurios 
kiekvienas nukenčia. Tik vieni 
nukenčia mažiau. Suprantama, 
apie nemalonius dalykus nema
lonu ir kalbėti, bet, jeigu gali
ma iš to tikėtis naudos, reikia 
ir tą nemalonumą pakęsti.

Studijuodami tą nenfalonią 
padėtį, randame net keliolika 
tam priežasčių. Pirmiausia, bur
noje visuomet daugiau yra mai
sto likučių, negu žmogus gali 
tikėtis, nes yra kur tam maistui 
užsilaikyti: tarp dantų, ypatin
gai senesnių žmonių, kurių dan
tų smegenys jau gerokai pa
smukę; taipgi už karūnų, tilte
lių ir nešvarių dantų. Antra 
priežastis, tai nenormalus no
sies veikimas ir kai kurios plau
čių ligos. Trečia, perdidelis var
tojimas alkoholio jr tabako. 
Ketvirta, netinkami bei nešva
rus valgiai.

Kad prašalinti dvokiantį iš 
burnos kvapą, reikia pati burna 
švariai užlaikyti, būtent—dan
tis ir visus minkštus kūno audi
nius. Kitaip, galima prieiti net 
prie rimto dalyko. Kartais dvo
kiantis iš burnos kvapas paeina 
nuo apkrėstų dantų, ypatingai 
kuomet dantų puvėsiuose per 
keliolika valandų rūgsta maisto, 
likučiai ir to supuvusio maisto 
dalelės, skysčių formoje, įsigau
na į liežuvėlio plyšelius ir ten 
paantrina puvimą pagaminant 
stipraus raugalo. Pyorrhea bei 
škorbutas irgi yra dvokiančio 
kvapo priežastis.

Dažnai dvokiantis kvapas kį- 
la iš vidurių suirimo, tai yra, 
kuomet viduriai nesuvirškina 
tinkamai valgio ir dėl to juose 
atsiranda įvairių rūgščių. Jau
čiant viduriuose rugštumą, sa
koma, kad rėmuo ėda. Bet tą 
galima pašalint paėmus arbati
nį šaukštuką Al. Caroid milte
lių, kuriuos reikia ištarpinti 
stikle vandens. Jie panaikins 
tą graužimą ir rugštumą. Bet 
kuomet virškinamieji organai 
neatlieka savo pareigų ir tuo 
gimdo dvokiantį kvapą, reikia 
pavartoti tinkamų vaistų, kurie 
paskatintų virškinimo aparatą 
veikti ir jį sugrąžintų į pirmyk
štį stovį.

Kam reikia dažnai susitikti 
su svetimais žmonėmis, tas turi 
vengti svogūno bei česnako. 
Medicinos gydytojai yra pada
rę eilę bandymų, ir štai ką su
rado :

jžmogus privalgęs svogūnų 
turės dvokiantį kvapą per 16 
valandų, žmogus, kuris valgė 
svogūną dirbtiniais dantimis, 
turės silpnesnį kvapą, ir jis 
greičiau pranyks, negu pas tą, 
kuris valgė svogūną savo danti
mis. Tai parodo, jog dantys pri
sigeria svogūno kvapo ir jį ilgai 
laiko.

Kitas bandymas buvo pada
rytas toks: duota žmogui val
gyti labai plona plotkelė. turinti 
labai mažą svogūno priemaišą. 
Suprantama, plotkelė greit su
tirpo, bet svogūno kvapo neiš
davė. Tai parodo, jog svogūno 
kvapas neina iš vidurių.

Trečias bandymas buvo pa
darytas toks: svogūnų skysčiu 
buvo ištrinti žmogaus dantys, 
ir po to svogūną galima buvo 
užuosti lygiai kaip kad butų 
svogūną valgęs.

Ketvirtas bandymas buvo 
toks: svogūnų skysčiu ištrinta 
žmogaus burna, išskyrus dan
tis. Kvapas buvo galima užuosti 
per 36 valandas.

Penktas bandymas buvo 
toks: sumalus svogūną, jo kva
pas buvo duotas žmogui kvė
puoti. Po to svogūno kvapą bu
vo galima užuosti taip ilgai, lyg 
.kad, butų svogūną valgęs.

Daryta bandymai ir su čes
naku ir surasta, kad česnako 
kvapas pasilieka pas žmogų per 
72 vai., o kartais ilgiau. Per 24

valandas kvapas esti labai stip-' 
rus, gi vėliau eina silpnyn. Bet 
jeigu česnakas bus tik sukram
tytas, bet nenurytas, tai jo kva
pas pasiliks tik per šešiolika iki 
dvidešimts valandų.

Ir su česnaku buvo padaryta 
toks pat bandymas, kaip ir su Į 
svogūnu: įduota žmogui su plo
na plotkele į vidurius, nepalie- 
čiant burnos nei dantų; kvapas 
buvo užuodžiamas per 28 valan
das. Taigi bandymas su česna-1 
ku parodė, kad vistiek kokiu j 
budu jį paimsi į vidurius, jis vi
suomet bus užuodžiamas.

Išvirtas svogūnas bei česna- ’ 
kas praranda visą savo smarkų 
kvapą, nes jų aliejus ištirpsta 
arba išgaruoja į orą. Kitos dar-1 
žovės, pavyzdžiui kopūstai, taip-1 
gi turi savotišką kvapą, bet jis1 
neilgai tveria.

Rūkytojas, kuris ruko neuž
sitraukdamas, tabako kvapą 
turi per 16 valandų; gi kuris 
rūkydamas užsitraukia, iš to j 
kvapą galima užuosti per 20 ir 
daugiau valandų. Rūkytojo la
biausia dvokia pirštai ir liežu- j 
vis, ypatingai kurie nevartoja Į 
cibuko,

Dvokiantis kvapas greičiau 
išnyksta pas tuos žmones, kurie ; 
turi gerai dirbančius ir norma
lius vidurius.

Dr. A. L. Graičiunas 
Apie Maikį.

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija ir Leidėjai!

Šiandien pastebėjau Chi- 
cagos lietuvius stropiai per-1 
kant nuo pardavėjų “Kelei
vį na, nusipirkau ir aš. 
Vienas lietuvis prieina prie 
“stando” neklausia: “Ar da 
turi Maik^t’/'

Iki šiol aš beveik nieka
dos neskaitydavau “Mai
kio,” bet šį sykį ėmiau ir 
perskaičiau.. Teisingai chi- 
cagiečiai nušviesti. Tik dvi 
klaidos, padalytos: pirma 
klaida, taįf.ne Margeris, o 
gerbiamas D-ras Margeris. 
Antra klaida yra ta, kad Dr. 
A. Zimontas labai mažai al
koholinių svaigalų vartoja, 
todėl su visa “korka” nega
lėjo “tėvo” šnapsą išgerti. 
(Maikio tėvas ir nesakė, 
kad Dr. Zimontas jo korka 
pranjo. Tuo jis kaltina visai 
kitą sandarietį.—Red.) Yra 
pustuzinis gerbiamų dakta
rų, kurie ištiktųjų su visa 
“korka” nuryja, bet jų pa-1 
vardžių nesakysiu!—Ačiū!

Kaip ten nebūtų, skaičiau 
ir juokiausi; net ašaros per 
skruostus riedėjo. Sveika sa
tyra ■— humoras! “Maikis” 
all right!

Man rupi kūrybinė kultū
ra—ir kaip tik randu ką to
kio konkre'čio ir sveiko lie
tuvybės dirvoje, tai nuo 
“stando” nusiperku 5 kopi
jas. pabraukiu raudonu pai
šeliu ir pasiunčiu “Kelei
vio” tąjį numerį Lietuvon 
aukštiems valdžios pareigū
nams. Gaila tik, kad apie 
laisvamanybę negana betal- 
pinat ir mano straipsnelius 
nelabai gai'bingon vieton į- 
metat.

Na. ką da’ysi! Redakcija 
žino kaip vairuoti savo “Ke
leivį,’ ne mums mirtiniems 
apie tai spręsti! Viso labo,

Dr. A. L. Graičiunas.

LORDO SŪNŪS APSI- 
SKANDALINO.

Pereitą sąvaitę Londono 
teismas nuteisė didžiūno 
Herberto Harvey 23 metų 
amžiaus sūnų trims metams 
Į baudžiamai} kalėjimą už
tai, kad kartu su trim kitais 
“frantais” jisai stengėsi nu
girdyt naktiniam kliube tū
lą moterį ii* pavogti $12,000 
vertės deimantus.

ŠMĖKLOS.
__________ J____________

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

(Tąsa)
Šmėklos turėjo būti labai užimtos; vel

niai, esą, buvę darbingiausi visatoje, ir to
dėl kiekviename nepaprastame reiškinyje 
buvo įžiūrimas velnio darbas. Nebuvo 
tvarkos, nebuvo dėsnių, nebuvo pastovu
mo. Viskas priklausė nuo šmėklų ir vai
duoklių. žmogus beveik visados buvo pik-I 
tų dvasių malonėje. Jis stengėsi, kaip ga
lėdamas, apsaugoti save šventintu vande
niu, kaspinėliais, ražančiumi, aplotkom- 
katedrų bažnyčiomis. Jis kėlė triukšmą, 
skambino varpais, kad nubaidytų dva
sias. Jis vartojo durnus toms dvasioms už- 
troškinti ir smilkalus joms pagarbinti. Jis 
nešiojo rąžančius ir kryželius. Jis sakė 
maldas, samdė ir kitus, kad už jį melstųsi. 
Jis pasninkavo, kada būdavo alkanas, 
puotaudavo, kada nebūdavo alkanas. Jis 
tikėjo visam, kas buvo neprotinga ir neiš
aiškinama, kad tiktai Įtiktų toms dvasioms 
ir šmėkloms. Jis nusižemindavo. Jis šliau- 
žinėjo dulkėse. Jis uždaiydavo duris ir 
langus ir iš savo sielos išvydavo kiekvieną 
proto kibirkštėlę. Jis teršdavo savo mintis, 
triusdavo dieną ir naktį, taisydamas savo 
kalėjimo sienas. Savo sielos darže jis skin- 
davo ir mindžiodavo kojomis šventas tei
singumo gėles.

Kunigai gėrėjosi, aprašydami pragaro 
baisumus. Kur tik jie lietė Dievo rūstybę, 
ten jie būdavo labai iškalbingi. Jie skelb
davo žmogų buvus visai pagedusia būtybe. 
Galvojimą ir protavimą jie vadindavo 
piktžodžiavimu, o teisingumą pramindavo 
nusikalstamu jausmu. Niekas taip jiems 
nepatikdavo kaip piešti žuvusiųjų sielų 
kančias. Jie darėsi poetais, kalbėdami 
apie nemirtingumą sielų kankynes; min
tyje jie matydavo kaž kokį šventą pasiten
kinimą. Anot jų, iš pragaro gelmių iškyląs 
durnas ir klyksmas esąs dangaus kvepalai 
ir muzika!

Drįsdamas įkyrėti jums, pasakojau, ką 
gamina pavergtoji žmogaus mintis ir vaiz
duotė; taj yra nežinojimo ir baimės išva
dos, plačiai įleidusios visuomenėj savo 
šaknis. Aš noriu įtikinti jus, kad bet kuri 
minties vergovė yra lyg ir gyvatė, kuri 
anksčiau ar vėliau vis tiktai įgels žmones 
ir Įleis i jų kiūtinę nuodų.

Pirmutinis didiš žingsnis į laisvę ir pa
žangą yra pastangos nebūti savo pat’es iš
galvotų siaubų vergu ir išsivaduoti iš šmė
klų ir vaiduoklių valdžios.

Žmonių giminė buvo per amžius šmėklų 
pavergta. Bet pro geležinius grotus vis 
dėlto veržėsi keli šviesos ' spindulėliai. 
Šviesi mokslo aušrinė įspito {.uždarytą ka 
Įėjimo langą.

Žmonės įsitikino, kad tai, kas realu ii 
tikra, yra ir naudinga; kad tai, ką žmogus 
tiria, yra geriausia žinoti negu tikėti tuo,; 
ką pasakoja šmėklos; kad tikras Įvykis y- 
ra svarbesnis, negu pranašystė. Jie suse
kė, kad ligos nesukelia dvasios ir todėl jų 
negalima išgydyti tų dvasių išvarymu. Jie

bųyo laikomas truputėlį geresniu už gyvu
lį. Viešpatavo paikystė ir nežinojimas ir 
prietarai kėlė siaubą žmogaus vaizduotė
je. Ore buvo pilna angelų, demonų, velnių 
'ir vaiduoklių. Tikėjimas ištrėmė protą, 
Žmogaus mintis, kaip ir žmogaus kūnas, 
buvo sukaustyta. Tiktai tas buvo laikomas 
kilnesniu žmogum, kas buvo arba karys, 
arba vienuolis. Karas ir teologija,— kitaip 
sakant, žmogžudystė ir veidmainystė— 
buvo visų svarbiausi žmonių verslai. Pra
monės nebuvo ir prekyba dažnai virsdavo 
plėšimu.

Visų kraštų krikšnionys buvo įsitikinę, 
kad tai nebuvo plėšimas atimti iš maho
metono jo nuosavybę ir nužudyti, tos nuo
savybės savininką. Lordas Bacon buvo 
pirmesnis žmogus, pareiškęs, kad krikš
čionys privalo garbingai ir padoriai elgtis 
su netikinčiaisiais. Skaityti ir rašyti buvo 
pavojinga. Kiekvienas pasaulietis, mokęs 
skaityti ir rašyti, buvo įtariamas eretikas 
rsąs. Galvojimas buvo pavojingas ir ne
geistinas.

Pasaulį valdė patranka ir kardas, vys
kupo mitra ir karaliaus skipetras, altorius 
ir sostas, baimė ir prievarta, kvailumas ir 
tikėjimas, šmėklos ir vaiduokliai.

Penkioliktame amžiuje Anglijoje buvo, 
galioje štai kuris įstatymas:

“Kas skaito šventraštį savo gimtoje Kal
boje, iš to visam laikui atimama žemė, 
bandos, gyvybė ir iš jų paveldėtojų atima
ma visa nuosavybė; "tokie žmonės smer
kiami, kaipo eretikai Dievui, priešai kara
liaus sostui ir visų biauriausi sayo krašto 
išdavikai.”

Pirmais to įstatymo galiojimo metais 
trisdešimts devyni žmonės buvo pakarti 
už to įstatymo nesilaikymą, ir jų kūnai bu
vo sudeginti.

šešioliktame amžiuje žmonės buvo degi
nami už tai, kad jie nepriklaupdavo, vie
nuolių procesijai einant.

Kad ir mažiausias žodis prieš tų laikų 
piietaringumą buvo baudžiamas mirties 
bausme.

Net ir vadinamieji tų laikų reformato
riai nieko neišmanė apie proto laisvę—jie 
nieko neišmanė apie pakantą, apie tole
ranciją. Liuteris, Knox ir Calvin reikalavo 
tikybinės laisvės tiktai tais atsitikimais, 
kada jie patys buvo mažumoje. Kaip tik 
jie įsigijo valdžią ir jėgą, tai ir patys ug
nim ir kardu naikindavo kitaip tikinčiuo
sius. ■ '

Castellio buvo pirmutinis skelbęs min
ties laisvę. Užtat reformatoriai žiurėjo į jį, 
kaip į kokį kriminalistą ir elgėsi su juo, 
kaip su pikčiausiu nusikaltėliu.

Francuzijos teisininkas Bodinus, gyve-v 
nęs maždaug apie tą laiką, parašė keliatą 
žodžių sąžinės laisvės naudai, bet viešoji 
opinija buvo griežtai prieš jį nusistačiusi. 
Patys žmonės buvo pasirengę su botagu ir 
ugnim varyti lauk iš žmogaus minties nu
sikalstamą pasiryžimą galvoti.

Montaigne; aukšto ir sveiko proto žmo-
susekė, kad mirtis yra toks pat neturalus 
dalykas, kaip ir gyvybė. Jie pradėjo tyri
nėti žmogaus kūno ypatumus ir funkcijas 
ir susekė, kad visa buvo natūralu ir gam
tos įstatymų ribose.

Pašalintas buvo burtininkas ir juokda
rys ir buvo pakviestas gydytojas ir chirur
gas. Žmonės sužinojo, kad žemė ne plokš
čia, kad žvaigždės nėra šiaip sau taškeliai 
dangaus skliaute. Jie susekė, kad žmogaus 
likimui ir laimei nedaro įtakos žvaigždžių 
judėjimai.

Astrologas buvo pašalintas, astronomas 
buvo pakviestas.

Žmogus atrado, kad žemė per milijonus 
šimtmečių skrenda erdvėje. Jis atrado, 
kad labą ir nelabą daro natūralios prie
žastys, o ne šmėklos arba dvasios; kad 
žmogus negali savo gerumu arba nelabu- 
mu sukelti lietų; kad ligos atsiranda taip 
pat paprastai, kaip ir žolė, ir kad jos nėra 
siunčiamos žmogui, kaipo bausmė už tai, 
kad jis netiki kuriuo nors dalyku. Jis suse
kė, kad žmogus su mokslo ir proto pagalba 
gali įveikti gamtos jėgas, kad jis gali su
valdyti bangas, vėjus, ugnį ir dangiaus 
žaibus ir gali jiems įsakyti tarnauti žmo
gaus reikalams ir tikslams. Jis suprato, 
kad šmėklos nežino nieko, kas galėtų pa
dėti žmogui; kad jos nieko neišmano apie 
geologiją, astronomiją, geografiją; kad 
jos nieko nežino apie istoriją; kad jos vi
sai netikę gydytojai ir dar menkesni chi
rurgai ; kad jos nieko neišmano apie teises 
ir dar mažiau apie teisėtumą; kad jos vi
siškai neturi smegenų ir neturi širdies; kad 
jos nekenčia pažangos, yra mokslo prie
šai, yra laisvės naikintojai ir žudytojai.

Šmėklų garbintojų viešpatavimo am
žiais nelaimės, vargai ir prietarai slėgė 
žmogaus sielą. . Tuomet nebuvo laisvės. 
Darbas buvo nekenčiamas, darbininkas

gus, nepaprastas tų laikų vyras, pirmutinis 
j pakėlė savo balsą prieš žmonių kankinimą 
Francuzijoje. Bet ką galėjo reikšti vieno 
žmogaus balsas prieš daugumos piktą ne
apykantos ir prietaringumo klyksmą? Tai 
buvo lygu skęstančio žmogaus klyksmui 

i audringoje ir ūžiančioje juroje.
Nors kai kurie narsuoliai priešinosi baž

nyčiai, negarbingas karas prieš minties 
laisvę buvo tęsiamas ilgai ir milijonai žmo
nių—tėvų, motinų, brolių, seserų,—su vil- 

; timis, meile, troškimais, kaip ir mes—bu- 
j vo paaukoti ant to žiauraus prietarų ir ti- 
' kybos aukuro. Jie žuvo visokiais budais, 
kokiais tiktai galima nukankinti žmogų. 
Tie, kurie tikėjo šmėklomis, išdraskė 
kiekvieną tų kankinių nervą. Inkvizicijos, 
tie žiaurus bažnyčios teismai, siautė kiek
vienoje krikščionių šalyje.

I Aš didžiuojuos tuo, kad šitame nauja
me pasaulyje — Jungtinėse Valstijose — 
pirmiausiai buvo žmogui užtikrinta sąži
nės laisvė, kad Jungtinių Valstijų konsti
tucija buvo pirmas žmonių lygybės ir tei
sėtumo dokumentas, atskyręs bažnyčią 
nuo valstybės, pirmas dokumentas, nelei- 
džiąs šmėkloms kištis į žmogaus gyveni
mą. Tai buvo kilniausias žmonių pader
mės atliktas žygis pažangos kryptim.

Gal jus paklaustumėt, kas gi padarė per 
tris šimtus metų tokią didele permainą? h 

' aš atsakau—kelių žmonių išradimai ir ty
rinėjimai ir jų drąsus galvojimas ir drąsus 

i žygiai.
Be to, reikia žinoti, kad kiekvienas tikė- 

Ijimas nelabomis dvasiomis yra pasmerk
tas pats save naikinti. Sunku yra melui iš- 

I silaikyti visam laikui. Melas netaps faktu; 
Jis tiktai tiks kitam melui, kuris tam tik- 

I ram tikslui yra išgalvotas. Melas gali vieš
patauti tiktai laikinai. Viskas pasauly mir
šta, tik teisybė nemirštama.

(Bus daugiąu) ‘
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Naujienos iš KANApos
. J.K
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LAIŠKAS IŠ KANADOS.
Kanadiečiai pageidauja, 
kad “Keleivis” įvestų Ka-

“Keleivio” redakcija pas
kutiniais laikais pradėjo 
dažnai gauti iš Kanados nu
siskundimų, kad jų tenai 
leidžiamas “Lietuvių Bal
sas” pasidaręs “perdaug 
religinis,” “parsidavęs kle
rikalizmui” ir tt., ir tų laiš
kų autoriai vis klausia, ko
dėl “Keleivis” nekritikuoja 
“Liaudies Balso.” Į tuos lai
škus mes nekreipdavome 
daug dėmesio — visų pirma 
dėl to, kad mes “Liaudies 
Balso” negaunam ir neži
nom ką jis rašo, o paskui da 
ir dėl to, kad pas mus nėra 
nei vietos, nei laiko viską 
kritikuoti. Bet vienas musų 
draugų rašo iš Kanados jau 
trečią laišką ir primygtinai 
reikalauja, kad mes įvestu- 
me “Keleivy” Kanados Lie
tuvių Skyrių. Paduosime čia 
jo laišką ištisai, kad ir kiti 
kanadiečiai galėtų su juo 
susipažinti.

Jis rašo:
“Gerbiamoji ‘Keleivio’ 

Redakcija: Jau trečią laiš
ką aš Tamstoms rašau, ra
gindamas kad įvestumet 
mums skyrių savo laikrašty, 
nes mes, kanadiečiai, savo 
‘Liaudies Balsu’ esam nebe- 
patenkinti. Mes su pasiilgi
mu laukiam ‘Keleivio,’ tik 
norėtume, kad ‘Keleivy’ bu
tų daugiau rašoma apie Ka
nadą.

“Bevažinėjant man po 
Kanadą tenkh. daug lietuvių 
susitikti ir, išsikalbėjus apie 
laikraščius, jie taip pat pa
geidauja, kad ‘Keleivy’ bu
tų įvestas Kanados žinių 
skyrius. Draugas (vardą iš- 
leidžiam.—Red.) man sa
kėsi rašęs Tamstoms iŠ Ka-

ir už patį Sme-

Audros Padariniui Minnesotos Valstijoj.šytų į “Keleivį;” gal kar
tais" butų galima tokiom ži
niom pasinaudoti ir pamė
ginti geresnį darbą susiras
ti. Čia musų apielinkėj far
meriai neperdideli, nekurie j 
visai nesamdo šeimynų, o 
eina kitur uždarbiauti. Jei J 
koks farmerys, turėdamas 

vakija buvo apsiginklavusi. ■ neperdaugiausia žemės, nu
li-prie to da Čekoslovakija siperka traktorių, tai toks (

davikas, norįs Lietuvą Hit
leriui atiduoti. Lietuva Hit
lerio nebijanti, tik jai, esą, 
reikia ginklų.

“Na, ar gi tai ne smetoniš
ka galvosena? Juk Čekoslo
vakija tai ne Lietuva. Lie
tuva niekados negalės taip 
apsiginkluoti, kaip čekoslo-

:&įįl

fašistai da 
toną.

“Žentelis, 
daug kartų, 
sakė: ‘Pažiūrėkite į kitus Ir prie to da Čekoslovakija siperka traktorių, t„. 
laikraščius, tai tuoj pamą-1 buvo 7 kartus už Lietuvą di- savo laukus aparęs eina ir | 
tysite skirtumą. Aš skaičiau' desnė žmonių skaičium, bet kaimynų laukų arti, dau-. 
‘Naujienose’ ar 
nebepamenu kuriame iš jų, 
ir mačiau^ ką jie jrašo apie Į tė.davatka , gali sakyt, kad ' negausiu daugiau algos, Jai 

ra teisybė pasakyta ! O mes, _ 
dar sakydavom, kad tie lai-; paimti, tai jis paimtų ją taip 
kraščiai eina prieš darbinin-'kaip paėmė Klaipėdą, ir pa
kus. Dabar mes matom, kad i 
musų pačių ‘Liaudies Bal- 1 
sas’ pučia mums miglas j i 
akis. Kam mums tokio fa
šistinio laikraščio reikia?’

“Kaip vėliau patyriau, tai 
visi tie žmonės, kurie kriti
kavo ‘Liaudies Balsą,’ esą 
Literatūros Draugijos na
riai. Ginkus jau senas žmo
gus, ir jis nesikarščiavo, bet 
visai šaltai kritikavo. Esą, 
‘jeigu jau “Liaudies Balsas” 
nuėjo velniop, tai kur gi yra 
musų mokytojas Kilikevi- 
čius? Ko jis susitraukęs sėdi 
Montreale? Kodėl jis ne
įspėja “L. Balsą,” kad tas 
netarnautų fašistams? Juk 
mes jam sudėjom $500.00, 
kaip jis važinėjosi po Kana
dą mokydamas mus darbi
ninkiškos idėjos. Visi jį mai- 
tinom, dovanas pirkom, 
kaip kokį kunigėlį užlai
kėm, manydami, kad jis už 
darbininkų reikalus darbuo
sis. O dabar ir jis kartu su 
“Liaudies Balsu” fašizmą 
glosto I Kuriems galams 
mes tokius kalbėtojus ir to
kią spaudą užlaikom?’ — 
griaudžiais žodžiais užbai
gė Ginkus.

“Sunku net ir aprašyti, 
kaip tame susirinkime win
nipegieciai ‘Liaudies Balsą’ 
smerkė. Visa salė ūžė, net 
sunku buvo visus išsireiški
mus ir. nugirsti. Tiktai vie- 

, Beniu- 
šis, kurį visi vadina ‘naujie- 
niečiu,’ už ‘Liaudies Balsą’ 
užsistojo. Kaip biznierius, 
matyt, Beniušis nori but be
šališkas ir gal bizniškais iš- 
skaitliavimais taip kalba.

“Kaip dabar pasirodo, tai 
Kanados lietuviams geriau
sia patinka ‘Keleivis’ ir 
‘Naujienos.’ Bet kaip dien
raštis, ‘Naujienos’ sunkiau 
žmonėms prieinamos, todėl 
butų labai gerai, kad “Ke
leivis’ įvestų Kanados lietu
viams pašvęstą skyrių.

“ ‘Liaudies Balso’ pažan
gus kanadiečiai jau nebeno
ri skaityti, nes jis ištikrujų 
pradėjo rašyti smetoniškai. 
Tuos lietuvius, kurie prie
šingi aukoti pinigus į Sme
tonos ginklų fondą, jis ap
šaukė ‘voldemarininkais.’ 
Girdi, kas priešingas ginklų 
fondui, tas esąs Lietuvos iš-

kuris kalbėjo 
tarp kitko pa- 

į kitus

‘Keleivy,’I vistiek nedryso Vokietijai ' giausia dirvonus plėšti. Į 
-e iš jų,I priešintis. Taigi tik ignoran-| jeį darbymečiui užėjusi 

“ II.O.X..UU J.V, L UUV . VW W.W.TV.V..V. H^gSUSlU UflUglijU UlgUS, lėti

Lietuvos fašistus. Tenai tik-į Lietuva Hitlerio nebijo. Jei-1 norėčiau darbą mesti. To- 
i gU Hitleris norėtų Lietuvą dėl ir norėčiau, kad kas iš

kanadiečių parašytų į “Ke
leivį” kaip kur darbai eina. 
Čia musų apielinkėj, neku- 
rie farmeriai turi apsčiai 
šieno. Šienas kraunamas į 
didelius kugius. Slapesniuo
se metuose daug šieno supu-

puskasingo ■ straipsnį kriti- Į nas krautuvninkas,
kilodamas ‘L. Balsą,’ bet jo < 
raštas ‘Keleivy” netilpęs, j 
Aš pats rašiau Tamstoms ; 
korespondenciją, da miš- , 
kuose dirbdamas, ir pajuo- ; 
kiau ‘Liaudies Balsą,’ kam . 
jis popiežių taip išgyrė, bet 
Tamstos ir jos netalpinote.

“Gal Tamstos manot, kad 
aš turiu kokį nors piktumą 
prieš ‘L. Balsą,’ ir kad dėl 
to pajuokiu jį. Bet aš pasa
kysiu, jog atvažiavęs į Win
nipeg^ patyriau, kad ir win- 
nipegiečiai lietuviai labai 
nepatenkinti ‘L. Balsu,’ kam 
jis parsidavė klerikalams.

“Štai, paduosiu Tams
toms pavyzdį:

“Šių metų 19 birželio nu
vykau į Winnipego Lietu
vių Kliubą, kur buvo šau
kiamas Bendro Fronto Lie
tuvos Liaudžiai Ginti masi
nis mitingas. Žmonių buvo 
jau nemaža, bet durys į mi
tingo salę buvo užrakintos. 
Pasiteiravus man, kodėl ne
įleidžia salėn, gavau atsa
kymą, kad Kliubo valdyba 
nuė’usi į skiepą kažin ko 
pasitarti prieš mitingą. Apie 
ką tenai tartasi, nežinau. 
Bet .salės durims atsidarius 
ir publikai susigrudus į vi
dų. tuoj prasidėjo kalbos, 
kad reikia pasmerkti ‘Liau
dies Balsą.’ Klausau, kas čia 
bus?

“Bendro Fi'onto pirmi
ninkas (pavardės nenugir
dau) perskaitė dienotvarkę 
ir pranešė, kad jis rezignuo
jąs. Jo vieton išrinkta kitas. 
Ir tuoj prasideda atakos 
prieš ‘Liaudies Baisa.’ Ypač 
aštriai ji kritikavo Žentelis, 
Plečkaitis, Ginkus ir da ke
turi. kuriu pavardžių nenu
girdau. Visi jie šaukė, kad 
‘Liaudies Balsas’ sufašistė- 
jęs, turbut gavęs iš Smeto
nos ‘senvičių,’ kad ragintų 
Kanados lietuvius aukoti 
ginklų fondui, ir tt. Plečkai
tis net sušuko, kad to laik
raščio ‘pisoriai’ esą didesni

imtų visą ginklų fondą, į 
kurį ‘Liaudies Balsas’ ragi
na mus pinigus aukoti.

“Taigi nenuostabu, kad 
winnipegieciai lietuviai ke
lia tokį .lermą prieš 
dies Balsą.’ f ’ 
nusistatymą gana teisingai 
aprašė ‘Keleivy’ korespon
dentas V. Lepeška. Taigi, 
gerbiamoji ‘Keleivio’ Re
dakcija, įveskite savo laik
rašty Kanados lietuviams 
skyrių, kur jie galėtų savo 
reikalus apsvarstyti ir savo 
mintis įvairiais dienos klau
simais išreikšti.”

“Keleivio” Skaitytojas.
Nuo Redakcijos: Kana

dos lietuvių skyrius “Kelei
vy” yra įvestas jau senai ir 
jis nėra panaikintas. Jeigu 
jis ne kas savaitė pasirodo, 
tai tik dėl to, kad draugai 
kanadiečiai paskutiniais lai
kais buvo truputį aptingę 
rašinėt. Dabar jie vėl su
bruzdo, todėl ir šitas sky
rius iš naujo pagyvėjo. Pra
šome tik rašinėt, o redakci
ja mielu noru Kanados sky
rių palaikys. Tik prašome 
vengti asmeniškumų.

‘Liau-Įna. Kaip čia pernai trys ka
sios kolonijos liniai buvo pabėgę iš Head-Į

inglio kalėjimo, persimes-1 
darni šniūrą per kalėjimovienui cuiuia pci ixciicjnuv ■ 
kiemo sieną, tai vieną kali
nį ištiko nelaimė, nes, besi-1 
leidžiant smarkiai žemyn, muS plėšti ir kitokius sun- Į 
pasilaužė koją, todėl jis kius darbus dirbti tik mizer- 
šiaip taip dabėgęs iki vieno ną atlyginimą tegaudamas.

Per Minnesotos valstiją anądien praūžė pašėlusiai smarki audra, kurios pasekmėj 10 žmo
nių buvo užmušta ir apie 60 sužeista, čia parodytas sunaikintas automobilis, kuriafne 
buvo užmušti 4 asmenys.

BRISTOL, CONN.
Liepos 16 d. SLA 356 kp. 

rengia Pikniką, Lietuvių 
; Kursų naudai, 

rių Kliubo Parke, Wa
terbury Road, Bristol, Conn. 

_ 1 apielinkės lietuvius 
IŠLEIS SPECIALIUS PAŠ-, prašome ta diena atsilanky- 
TO ŽENKLELIUS PANA- Įj j jaunuolių parengimą ir 

sykiu paremti Lietuvių Kal
bos Mokyklą. Bus gera mu- 

1 užkandžių 
ir išsigerti. Kviečia visus L. 
K. M. Komitetas.

Atidaromas Žemaičių 
plentas.

Kaunas, liepos 9 dieną iši • • ] 1 1 1 • a 1 • * JO ’ . lYctullclo, llcIJUo <7 (llLllcl 1O“ Į rpnCTlft
ūkininko lauko, įlindo 1 tokj Tai kokia čia teisybė ant šio kilmingai atidaromas ką tik Mokyklos 
šieno kugj pakrūmėje. Bet pasaulio? Ir dargi demo- baigta? statyti žemaičiuI Lietuviu i 
bėgiojančių vaikų buvo uz- kariškoje Kanadoje! plentas. ‘ l teYbm^R
tiktas. Tada policija padą-. ‘ Na, o musų Kanados lie- ______ V Lns nn
rėjablavą:” raiti pėsti jr tuvių laikraštis, “Liaudies IŠLEIS SPECIALIUS PAŠ-\,ra\nmp t
važiuoti su ūkininkų veži- Balsas,” panašius “demo- 
mais pradėjo jieškoti pabė- kratijos” valdonus giria ir 
gūsių kalinių. Šiene atsigu- sako, kad buk Kanados val
iusį tuoj surado ir sugrąžino jžios atstovai esą darbo j no 1a/Trr o It i ic *• ____ i

policija sugavo vėliau.
Reikia pasakyti, kad ant redaktoriai 

kalėjimo sienos dieną ir pat “darbininkų užtaryto- 
naktį vaikščioja ginkluotas jais” palikti?

peklą.” Kitus pabėgėlius žmonių užtarytojai!
L .. '• | Nejaugi ir musų “L. B.”

’ ’ ‘ ' i mano tokiais

naktį vaikščioja ginkluotas 
sargybinis. Taigi tie trys

MOS KANALO JUBI-
LĖJUI. _______ _

Šių metų 15 rugpiučio su- zjka ir gardžių
kaks jau 25 metai, kaip bu
vo atidalytas Panamos Ka
nalas. Tai sukakčiai pami
nėti Jungtinių Valstijų paš
tas nutarė išleisti specialius 

Darbininko akimis žiu- pašt0 ženklelius, kuliuose
PAJIEŠKOJIMA1

kaliniai bėgdami tikrai sta- rint, jis jau darosi darbinin- bus atspausti buvusio luo
te savo gyvybę į pavojų, kams svetimas. Todėl aš ir met prezidento Tado Roo- 
n.r -------“pekloje” nutariau apie tai parašyti į seVelto ir generolo Goethal-

i.. ..X DTZ-.1 M r • z't it 1

'TEKLOS IR ROJAUS 
KARALYSTĖS.” 
Headingly, Man.

Headingly miestelis ran
dasi Manitobos provincijoj, 
apie 14 mylių nuo Winnipe- 
go miesto. Netoli nuo Head- 
inglio stovi kalėjimas, tai y- 
ra prieš įstatymus nusikal- 
tusiems burdingieriams ir 
kitiems antrosios ir trečio
sios kategorijos nusidėjė
liams “pekla.” (Pirmosios 
kategorijos nusikaltėliai bu
na siunčiami į Stony Moun
tain kalėjimą.)

Headinglio kalėjimą va
dina “pekla” dėl to, kad bu
vo atsitikimų, jog kaliniai iš 
to kalėjimo bėgo net gyvas
tį į pavojų statydami.

Šiaip Headinglio apielin- 
kė yra apgyventa farmerių- 
ukininkų, kur ir aš pasta
ruoju laiku darbuojuos, nors 
tik $10, valgį ir butą ant 
mėnesio tegaudamas. Butų 
gerai, kad kanadiečiai lietu
viai, gyvendami tokiose vie
tose, kur atsiranda kokie ge
resni vasaros darbai, para-

IŠ

Garnys Sugriovė Jo Teoriją.

Sydney Fortel iš Newarko, N. J., gyrėsi savo draugams ži
nąs paslaptį, kaip nuspręsti kūdikio lytį. Jis tikrino, kad 
jo žmona pagimdysianti sunu. Bet anądien atlėkė garnys 

ir paliko mergaitę.

Bet gyvenimas " 
turbut šiurkštesnis ir už . 
mirtį. 1
Riverview hotel, “rojau. ŽinioS ** LietUVOS 

karalystė.”
Apie tris njyliąs į pietus 

nuo Headinglio yra “River
view” hotelis-vifešbutis,. tai 
tikra Kanados valdininkų 
ir šiaip turtuolių “rojaus ka- 
ralystė.” Hotfelis tik dviejų 
aukštų, bet gražiai ir bran
giai įrengtas. Aplink hotelį 
stiklinė veranda. Verandoje 
ir viename hotelio gale į- 
rengta valgykla, kur galima 
arti trijų šimtų svečių priim
ti. O kitame hotelio gale į- 
taisyta moderniška šokių 
salė. Ant antro aukšto yra 
12 kambarių nakvynei bei 
poilsiui.

Paprastomis dienomis į- 
ėjimas į hotelį vienai porai 
(vyrui su žmona, bei kava
lieriui su pana) kainuoja 
$1.50. Valgis atskirai. No
rint “pasilsėti” už kamba
rius reikia mokėti po $2 ir 
po $3 į parą, šeštadieniais, 
kuomet daugiau žmonių at
silanko, tai įžanga tik $1.00. 
Sekmadieniais įžangos visai 
neimama.

Valgiai ant “menų” pažy
mėti tik po 75c. Bet duoda 
taip mažai, kad reikia kelių 
orderių. Taigi užbaigus val
gyti, pora turi užsimokėti 
kaltais iki $5.00. Mat. viso
kių gėrimų, “cocktail,” gali
ma užsiorderiuoti stiklinė
mis. Nežiūrint brangumo, į 
tą hotelį atvažiuoja balevo- 
ti visokie popai ir valdinin
kai, net tokie, kaip Manito
bos premjeras, Winnipego 
miesto majoras ir net iš S. 
Valstijų. Todėl šį hotelį ir 
vadina “Rojaus karalyste.” 
Ir visai netoli nuo anos 
“Peklos.”

O darbininkas tuo tarpu 
turi žemę arti, miško kel-

Keleivį. Žemdirbis. so atvaizdai. Gen. Goethals 
— vadovavo kanalo statybai.

Į Atvyksta V. D. Universiteto 
ic choras.

Pajieškau JUOZO STANKAUS, 
jis paeina iš Vosylių kaimo, Gargž
dų valsčiaus; pirm apie 10 metų jis 
gyveno So. Bostone, jo žmona mirė 
Bostone. Kas žino kur jis randasi, 
malonėkite pranešti jo adresą. Jo 
jieško gimines iš Lietuvos mano ad
resu: Paul Mankus (8)

1529 Main st., Blackstone, Mass.

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS *4
KODĖL PLAUKAI KRINTA? 
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?
Prisiųskit vard^ ir adresą, mes pri- 

| siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

BEKERNĖ.
Parsiduoda ar išsirandavoja labai 

pigiai, prie viešo kelio su didele krau-

New York, liepos 3 d. Ne
atsižvelgiant į pasunkėju-' 
sias sąlygas, Vyt. Didž. Uni
versiteto choras, nors ir su-Į 
mažintame sąstate, visgi at
vyks į Jungtines Valstijas.! 
Pilnas choro sąstatas suda- Į 
ro 194 asmenis, i 
čiaus parinkta kelionėn 36 ( 
asmenys — per pusę stu-, 
dentai ir studentės. Choras1 
išvyksta iš Lietuvos rugpiu- tuve prieangy, kur parduodama duo- 
pirrio d ir mo-ninčin *24 dip- ir iv»'>"Us pyragai. Klauskit: (8) cio io a. n rugpiucio cue-| P o Box 603( Rumford, Me.

iš to skai- į 
olinnon SI K —

Pajieškau ONUTĖS" KOPACH, ji i 
atvažiavo j Chicago iš Brooklyn, N. 
Y. ir iš Chfcagbs išvažiavo į Lietuvą 
ir nieko negirdėt kur ji .dingo: Ji tur i 
tėveli ir 3 broliukus Chicagoje ir dč-'. 
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.

PARSIDUODA LABAI GERAS
BIZNIS dėl kriaučiaus valymo, 

taisymo ir prosyjimo. O kuris naujus 
gal siut, tai da geriau. Lietuvių gra
žiausioj kolonijoj, išdirbta vieta per 
15 metų; parsiduoda iš priežasties 
ligos už $800.00. Yra prošijimo ma
šina ir visi reikalingi įrankiai. (8)- 

ANTHONY MASON 
2112 W. 71st St., CHICAGO, ILL.

ną manąs būti New Yorke ir,—-——------- ------------- ----- --
tnni nrurlėti naVn koncertus ' I’nTSBUHGH, PA. Parsiduoda tuoj piaoeii savo Koncei tus, 18 ruimų namas, gali gyventi dvi šei- o rugsėjo 10 d. dalyvauti mynos. Parduosiu pigiai, esu našlė, 
“T iotiivin Pionnip” Pasauli-Išcimyna užau»{o ir išsiskirstė; viena LiieiUVių dienoje l asaun |ncnorju gyventi. Vieta gyvent paran

ki, arti mokyklų, krautuvių, streetka- 
rių, busų ir treirtų. Parduodu ir ra
kandus. Mrs. Agnes Pall, (7) 

7048 Kedron st., Homewood, 
Pittsburgh, Pa. Tel. Hi’land 8819.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

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

BET. LAMSARGIENĖ
ĮSI I S. Water St.. Philadelphia. Pa.

nėje Parodoje; po to dar 
duos koncertus keliose vie
tose. Choras turi išvažiuoti 
iš Amerikos atgal nevėliau 
spalių 5 d. Choro dirigentas 
K. Kaveckas. Jeigu lietuviai 
kur norėtų ' išgirsti chorą 
pas save, prašome neatidė
liojant susitarti su Lietuvos 
Generaliniu Konsulatu New 
Y orke.
Pilietybės derybos su Vo

kietija baigiamos sekan
čią sąvaitę.

Kaunas. Vokietijai pri
jungus Klaipėdos Kraštą 
kilo reikalas sutvarkyti ir to 
krašto gyventojų, buvusių 
Lietuvos piliečių, pilietybės 
statutą. Tuo reikalu su Vo- 
kietijo vedamos derybos, 
kurios veikiausia bus baig
tos ateinančią sąvaitę.

Parsiduoda Farma
119 akcrių, 40 dirbamos, miškas ir 

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

Sterling Rd., Holden, Mass.
Telephone 4G—2.

Reikalinga Mergina
aiba paviene moteris siuvėja už pu
sininkų į Cleaning ir Dyeing biznį. 
Biznis labai geras, darbo yra pakari-; 
karnai, 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. .

Suvis dykai dasižinosiU savo at
eitį ir kokią laimę turėsite gyveni
me, jeigu parašysite tuojaus indėda- 
mi kelias štampas dėl persiuntimo. 
Adresuokite: (0)

[ PRACTICAL SALES COMPANY
1219 N. Bell Ave., Desk. K., 

CHICAGO, ILL.

Lietuvos Karo Mokyklai 
dvidešimts metų.

Kaunas, liepos 6 d. Karo 
Mokykla ir Lietuvos gele
žinkeliai šventė dviejų de
šimtų metų sukaktį.

SVARBUS ATSITIKIMAI
{VYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAI JIENAS”
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

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

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

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

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa- 

j žiūrėjimui galite gauti VELTUI,
i ■ ■

Į “N AV JIENOS”
j 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.



Beitas PoslapisMoterims Pasiskaityt
X T ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MIGHELSONIENĖ.

smar

išplikė 
viena

BARBUTĖ.
Ei tu Barbe, ei Barbute, 
Nors mergytė tu mažutė, 
Bet nosykę turi smailią 
Ir akutės šypsos dailiai.

Tik nebūk perdaug išdykus, 
Bet lietuviškai mokykis, 
Skaityk Maikj kas savaitę, 
Busi šauni lietuvaitė!
Kai užaugsi, sustiprėsi, 
Mamai darbą dirbt padėsi, 
O kai vyrą gerą gausi, 
u prie savęs ją priglausi.

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 28. JJępgg. 12 d., J939jn.

Skribelių Madose Didelis Pasirinkimas. iKeliatas Patarimu Farmeriam
KERŠTINGA MOTERIS 
IŠDEGINO MERGINAI 

AKIS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša šitokį įvykį:
Darbėnų valsčiuje, Sekios: 

Inpilties kaime, ūkininkė 
Sofija Rumbuotienė to pa
ties kaimo Petrei Jockaitei 
vitrioli'o. rūgštimi 
akis. Nelaimingajai
akis visai išplykyta, antroji 
gal pasveiks. Be to, 
kiai sužalotas veidas ir krū
tinė. Ji dabar gydoma Kre
tingos apskričio ligoninėje.

Šio žiauraus keršto prie
žastys tokios: S. Rumbuo- 
tiene įtarė Petrę Jockaitę 
viliojant jos vyrą. Ji tą die
ną buvo atėjusi į Rumbuotų 
namus kokiu tai reikalu. 
Pietų metu S. Rumbuotienė 
pagriebė nuo krosnies ten 
stovėjusį puoduką, kuriame 
matyti iš anksto buvo pa
ruoštas vitriolio skiedinys ir 
vienu mostu pylė jai į veidą. 
Nelaimingoji tuoj pargriu
vo ant žemės ir nežmonišku 
balsu ėmė rėkti. Rumbuo- 
tienė, padariusi šį žiaurų ir 
baisų nusikaltimą, šaukda
ma išbėgo pas kaimynus.

Nukentėjusi tuoj buvo 
nuvežta pas gydytoją, kur 
padaryta pirmoji pagalba ir 
patalpinta į ligoninę. S. 
Rumbuotienė areštuota. 
Kvočiama prisipažino šį nu
sikaltimą padarius. Dabar 
ji iki teismo patalpinta į 
Telšių kalėjimą.

Tai ve, prie ko veda žiau
rus pavydas ir kerštas!

vos per 10,000 baltųjų mo
terų, kurių beveik pusė gy
vena sostinėj Adis Ababo- 
je. O italų vyrų tenai esą 
apie 150,000. Tuo budu 
dauguma vyrų yra pasmerk
ti nevesti vien todėl, kad 
trūksta atitinkamų moterų. 
Todėl dabar italai rimtai su
skato tupintis kokiu nors 
budu nugabenti Etiopijon 
baltų moterų. Italijoje yra 
įsteigti specialus kursai 
mergaitėms ir berniukams, | 
norintiems vykti Etiopijon. 
Pagal italų planą, Etiopijoj j 
turėsią būti apgyvendinta [ 
apie pora milionų italų. 
Kaip tą planą italams pa-Į 
vyks įgyvehdinti, parodys 
ateitis.

K OTERŲ SĄRYŠIS REN
GIA PIKNIKĄ IR PA

RODĄ.
Mus prašo pranešti, kad 

Lietuvių Moteiai Naujosios 
Anglijos Sąryšis 30 liepos 
rengia Montelloje, Mass., 
Lietuvių Tautiškam Parke, 
pikniką ir rankdarbių paro
dą. Be to, busiąs dainų kon- 
tsstas, kuriame dalyvau
siančios Bostono, Norwoo- 
do, Lawrence’o, South Bos
tono ir Worcesterio moterų 
dainininkių grupės. K. Pet- ------------------ :-----------------
rikienė iš Brooklyno kalbės, i VOKIEČIŲ TURNERIAI

Smart turban

■

Felt brcton

White straw

Šią vasarą moteriškų skrybėlių madose yra labai daug įvairumo. Stiliai prasideda viena 
kraštutinybe ir baigiasi kita.Priimti yra lygiai platus bretonai, kaip ir aukštakuodės 
šiaudinės skrybėlės bei persiški turbanai. Prie didelio veido geriau tinka siauras turbanas.

APVAIKŠČIOJO 25 ME
TŲ SUKAKTUVES.

Bridgeport, Conn. Liepos 1 d. 
Antanas ir Anelė Petraičiai ap
vaikščiojo 25 metų vedybų su
kaktuves. Svečių atvažiavo iš

KAIP PASKUBINTI OBE-;tos krakmolo ir cukraus sul-
LIŲ DERLIŲ. i tys eina vidujiniu žievės 

„, , ‘ , . isluogsniu žemyn, į medžio
Obelaites pradeda vest) §aJįnjs get jeigu medžio ka- 

mieną ar kurią nors saką 
aprėžti aplink aštriu peiliu,

ETIOPIJOJ ITALAMS 
TRŪKSTA BALTŲ 

MOTERŲ.
Užkariavus italams Etio

piją, tenai dabar yra daug 
italų, daugiausia, žinoma, 
kareivių. Tačiau italų val
džiai parupo, kad italai vy
rai neimtų vesti čiabuvių 
spalvotosios rasės moterų. 
Todėl 1936 metais buvo iš
leisti įstatymai, kuriais 
draudžiama baltosios rasės 
vyrams vesti spalvotosios 
rasės moteris. Kas to įsaky
mo neklausys, tas baudžia
mas kalėjimu. Baltiesiems, 
pagaliau, uždrausta lankyti 
spalvotųjų kinus, teatrus ir 
tt., o buvo įsteigti jiems at
skiri teatrai ir kt.

Tačiau bėda, Jcąd Etiopi
joj trūksta^ .baltūjų moterų. 
Nors italai ir stengiasi viso
kiausiais budais raginti sa- 

*vo krašto moteris važiuoti 
Etiopijon gyventi, bet jos 
kažin kodėl taip jau labai 
nesiskubina. Iš viso dabar, 
kaip manoma Etiopijoj tėra

NEPRIIMA HITLERIO
ĮSAKYMŲ.

Amerikos vokiečių orga
nizacijoms šiomis dienomis 
buvo išsiuntinėtas įsakymas gana toli, sesuo Ramanauskienė 
iškabinti savo salėse ir kliu- Į su savo šeimyna atvažiavo iš 
buose Hitlerio proklamaci- Long Island, New York; pusse- i 
ją, kurioj įsakoma “visiems sere Šliogerienė ir vyras iš Wa- 
Vokietijos piliečiams užsi- terbury, Conn., Joe Baranavičia 
registruoti Vokietijos kon- iš Riverton, taipgi daugelis gi- 
sulatuoSe iki 15 liepos die
nos.” UŽ nepildymą Šito įsa- Vakare Jaunų vyrų svetainėje 
kymo skiriama “150 reichs
markių pabauda ir areštas,”

minių ir draugų iš apielinkės.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

NEW YORKO PARODOS 
GRAŽUOLĖ.

ši mergaitė, Miss Caryl Smith, 
buvo išrinkta New Yorko paro
doj kaip gražiausia iš 600 kitų 
gražuolių. Ji turi tamsius plau
kus ir juodas akis.

KĄ GALIMA PAGAMIN
TI IŠ RUBARBARŲ.
Rubarbarus (angliškai 

rhubarb) Amerikoje žino 
turbut kiekviena lietuvė 
moteris, bet gal ne visos ži
no, ką galima iš to augalo 
padaryt. Taigi čia paduosi
me keliatą “receptų.”

Rubarbarų košė. Parinkti 
sveikus stiebus, nulupti žie
velę, nuplauti ir supiaustyti 
nedideliais gabaliukais; su
dėjus j indą apiberti cuk
rum ir taip palikti visai nak
čiai šaltoje vietoje.

Kitą dieną rubarbarus su
dėti į emaliuotą neišdužusį 
indą ir užkaisti. Kad nesvil- 
tų, įpilti truputį vandens. 
Verdant košę reikia nuola
tos maišyti, nevirinti ant la
bai didelės ugnies, nes gali 
prisvilti. Kai gabaliukai pu
siau apverda, galima per
trinti per sietą ir vėl virinti, 
tačiau ir nepertrynus gra
žiai suverda. Kai košė pasi
daro permatoma, virinti 
daugiau nebereikia. Trupu
tį praaušus, košę sudėti į 
švarius stiklinius indus ir 
laikyti vėsioje vietoje.

Galima valgyt kaip de- 
zertą.

Rubarbarų drebučiai. Nu
valytus ir supiaustytus ru
barbarus reikia virti užpy
lus kiek vandens. Kai gerai 
suverda, reikia perkošti per 
drobulę į kokį švarų indą. 
Stiklinei sunkos dėtj vieną 
stiklinę cukraus, dėl kvapo 
galima įdėti truputį vanili- 
jos ir citrinos. Toliau virinti 
iki sutirštės. Jei užpilta ant 
lėkštelės ataušinta sunka su
tirštėja, tai drebučiai išvirę.

Pastatykit į šaltą vietą, 
kad sustingtų.

prasidėjo pokilis. Gaspadinės 
pagamino labai gardžią vakarie- 

O gal ir sunkesnė bausmė, i nę, stalus prirengė Tęsė Petrai- 
onu as. ĄmerjU0S vokiečių tur- tytė ir Amelia Lukošaitytė. Per 

. _____ nerių draugijos valdyba pa- visą naktį griežė gera orkestrą
skelbė, kad ji Šito įsakymo ir svečiai su jubiliantais links- 
nepriima. Jos nariai esą minosi 
Amerikos piliečiai ir jie ne- dienos, 
paiso, ką Hitleris sako.

Vokiečiai raginami regis
truotis dėl to, L_2 -- - - 
esant Hitleris tuojaus galė
tų pašaukti juos į armiją ar
ba prie darbo.

iki vidurdienio antros 
Svečiai pasakė daug 

Į kalbų ir pareiškė jubiliantams 
geriausiu linkėjimu, taipgi bu- ;iiičuin i uuič* 1 i

kad reikalui i vo sausial apdovanoti brangio
mis dovanomis. Nuotaika buvo 
tikrai jauki ir atsilankę svečiai 
buvo tikrai patenkinti. Petrai
čiai visiems svečiams ir drau- 

1 gams, kurie tą apvaikščiojimą 
I surengė nuoširdžiai padėkojo.

Joe Baranavičia.
“KELEIVIO
KALENDORIUS į

1939 METAMS.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmones pai
kai tiki i visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina .......................  15c.

!TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
Šįmet “Keleivis” pagami- | Paraše P. D. Chantepie de la Saii- 

nn niiikn Kalpndnrin Timp saye’ Teologijos profesorius. Vertė no pUlKų ivaiencioiių. Jaine lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di- 
yra labai daug naudingų delio formato, 1086 puls, su daugybe 
nutarimu nnrodvrrm ir in- Paveikslll visokių tikėjimų dievų, die- paiaumų. nuioaymų ll m vaičiUi relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
formacijų visiems: amat- i čiu ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
ninkams, ūkininkams, šei-1Chicago’ 1914' Kaina ............... S7 00
mininkėms ir tt.
Yra dalykų, kurių da nieks 

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

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

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

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

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass
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Ribbon sa-

“Nėra geresnio 
malto kurs but 
lygus senam Blue 
vo tyrumu, gerumu ir kokybe.
Jus gaunat jo 3 pilnus svarus 
kada paprašote Blue Ribbon 
Malto—didžiausia malto ver
tė—vakar, šiandien, visados!
Copyright 1939, Pabst Sales Company, Chicago

BLUE RIBBON 
MALT

America 's Biggest Seller

Clevelando našlei. — Ei
nant Social Security Actu, 
federalinė valdžia duoda 
našlėms ir jų vaikams para
mos tik tada, 1 
valstija tokią paramą duo- f 
da. O ar Ohio valstija turi JA* 
tokį fondą našlėms ir jų 
vaikams šelpti, mes tikrai 
nežinom. Patartume tams
tai nueiti į artimiausią poli
cijos nuovadą (polisteiši- 
ną) Clevelande ir tenai pa
siteirauti. Jeigu pati' polici
ja to nežinos, tai ji nurodys, 
kur tamsta turėtum toliau 
tuo reikalu kreiptis. Jei pati 
angliškai nesutikalbi, tai 
nusivesk kokį jaunuolį, ku- 
i is galėtų tamstos reikalą iš
aiškinti. Reikia klausti: 
“Does the city or state pro
vide any aid for needy wi
dows and their Children?"

vaisius šeštais ar septintais 
metais po pasodinimo. Vie-

. 114.. dUllllIY C10L11U ĮjmilLI.

nos atmainos piadeda tiu- padarant bent porą rinkių, 
pu 1 anksčiau, kitos vėliau. į ie pusantro colio vieną 
^.et pei hų £'a’ma pasku- kitos, tai toms sultims 
bint dirbtiniu budu. Jeigu kei.tamas kelias ir jos 
birželio menesy aprėžti obe- 1 ... - ..............
laitės kamieną, tai kitą pa
vasarį ji duos daug žiedų ii 
vaisių.

Nors dabar jau lyg ir vė
loku šitą “operaciją” dary
ti, bet kas turi jaunų obelių, 
gali pabandyti ir liepos mė
nesyje jas aprėžti.

Šių žodžių rašytojas pa
darė tokį bandymą pereitų 
metų liepos mėnesį, ir rezul
tatas šį pavasarį buvo stebė
tinas. Jis aprėžė ne visą me
dį, bet tik kai kurias jo ša
kas, kitas polikdamas neap
rėžtas, kad matytųsi, ar bus 
tarp jų koks skirtumas. Ne
aprėžtos šakos šį pavasarį 
turėjo po vieną žiedą, po 
du, o kai kurios neturėjo nei 
vieno; tuo tarpu gi aprėžtos

1 buvo baltos nuo žiedų.
Toks bandymas buvo pa

darytas ant trijų obelaičių, 
ir visos trys davė tą patį re- 
zultalą.

Jis aprėžė ir dvi grušes, 
irgi ne visus medžius, o tik 
kai kurias jų šakas. Pasek
mės buvo tokios pat, kaip ir 
su obelaitėmis. Aprėžtos 
grušių šakos šį pavasarį žy
dėjo labai gausiai, tuo tar
pu kai neaprėžtos turėjo vi
sai nedaug žiedų. Bet gru
šių žiedai nelabai mezgė. 
Daugumas jų nukrito. Obe-, 1 ,• 17dUt!UlIldd U IlUIYllLCJ. V7UC-

kada n pati j- užmezgė labai gerai ir 
naromo Him- _ . P . ..‘ dabar jų šakos pilnos vai

sių.
Kad žievės aprėžimas pri

verčia medelį anksčiau žy
dėt, tai galima dažnai pa
stebėti jau pirmais ar aht- 

Irais metais čiepus pasodi
nus. Prie jaunų čiepų pa
prastai buna plonom vielu- 
kėm pririštos lentelės, ant 
kurių buna pažymėtas me
delio vardas. Jeigu tik šita 
vielukė buna perdaug su
veržta ir medeliui augant 
ji įsiveržia į žievę, tai se
kantį pavasarį ant tos čiepo 
šakelės pasirodo žiedai. Bet 
įsiveržusią vielą pašalinus, 
medelis vėl nežydės per ke- 

A. W. Subačiui. — žmo-1 liatą metų, iki neateis jam 
’■ tinkamas laikas žydėti.

Skaitytojas, be abejonės, 
norės paklausti, kodėl obe
laitės aprėžimas paskubina

kad

pasilieka medžio šakose. 
Taigi iš jų tenai ir susikrau
na vaisiniai pumpurai atei
nančiai vasarai.

“Kadangi žiedų bei vai
sių pumpurai pradeda for
muotis anksti vasarą, gal da 
prieš liepos mėnesį, tai rė
žius reikia padaryti dar 
anksčiau, apie 1 birželio.” 
sako prof. Thies.

Bet, kaip aukščiau pasa
kyta, šio straipsnio autorius 
padarė tokį bandymą per
nai apie liepos vidurį, ir šį 
pavasarį rezultatai pasirodė 
geri. Gal but, kad aprėžus 
medžius anksčiau, žiedų bu
tų buvę da daugiau.

Taigi, kas turi obelaičių, 
kurios da nedaug duoda vai
sių, tegul tuojaus paima 
peilį ir aprėžia kai kurias jų 
šakas, o kitas palieka neap
rėžtas. Ateinantį pavasarį 
pamatys koks bus skirtu
mas.

Jeigu šitą operaciją pa
daryti gegužės mėnesį, sako 
minėtasai sodų ekspertas, 
tai sekantį pavasarį medis 
turės žydėti, “ne kad los- 
ka.”

JAU LAIKAS VĖL 
PURKŠTI ORELES.

ŠĮ mėnesį obuolius pra
deda graužti mažutės, be- 
kojos, baltos kirmėlaitės. 
Jos įsirausią į vaisių ir su
gadina jį. Ypač nukenčia 
nuo to amaro ankstyviniai 
obuoliai, kurie pradeda 
nokti rugpiučio mėnesį. Ki
tokio kovos budo su tais 
kenkėjais nėra, kaip tik 
apipurkšti obeles švino ar
šeniku, kuris angliškai vadi
nasi arsenate of lead. Sva
ras kainuoja apie 20—25 
centus. Iš svaro galima pa
daryti 50 galionų purškalo.

Purškimas turi but atlik
tas tuojaus, tarp 5 ir 20 lie
pos. Laukiant ilgiau, kirmė
lės suės obuolius.
Gulivero Kelionės į Nežiho- 
mas Šalis.

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

gui nereikia mokintis siuvi
mo amato, kad suprasti, ar 
drapana pasiūta gerai, ar 
ne. Raudonajam Pipirui 
taip pat nereikia vaikščiot 
muzikos 1
kad suprasti, jog Čekoslova
kijos armija buvo stipresnis 
prieš Hitlerį argumentas, 
negu T'\ 
sas. Kitaip pasakius, jeigu 
Hitleris i
vakijos ginklų 
letiaUsko baltas da mažiau ,• caulpe cnindllliai (rami- da ir kokių budu gali svietas pasibaig- jam baisus. Šitai tikrovei nas saules spinduliai garnį ti, teEul skaito tą\nycelę. Cįica. 
suprasti muzikos lekcijos na me{*zlV lapuose. Is lapų go, i9og, pusi. 125. Apdaryta .. $150 
nereikalingos.

A. B. Urzy, Shenandoah, & LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA § 
Pa. — Ačiū už prisiųstas iš- 8 __________________________________________________  S
kai pas, bet pasinaudot jo- 8 Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 
mis negalėjome. a SUTAISĖ DR. d. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie S

jos. Woskiui. — Gavome q Massachusetts de partment of education S 
tamstos laiškelį ir iškarpą iš 8 kaina $1.00. R
laikraščio, bet nepaaiški- 8 DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass. 8
nat, ką mes turėtume su tuo 
daryt ■nnmmifimi!!imnimmimmmnRfflnmt!nntmniiimnmtimmflitiiii:iiniiiiiiiiiiiiiiiiii|intisimiimnwmiimranitiimiiiiiinn!iiin!nniiiitiinn!n:iniiimnnntmii.,-linii!iinn>innni!a

Ignui Rainiui. — Pasakos 
apie “juodąjį aniuolą” ne
dėsime, nes tamsta nepažy
mėjai iš kur ją persirašei.
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MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoj telpa daugybė naujų, 

labai gražių ir juokingų monulisfų ir 
deklamacijų. Visokios temos: aaroi-

įienua vainbLiui v . • • o
konservatorijon, V' H Th''

j ninkiškos, revoliucionieriškos, tautjš- sachusetts State Collegljps kos, humoristiškos ir laisvamaniškos.
Prof. W. H. Thies, Mas-

sodininkas, aiškina šitą reiš-
Kipro Petrausko bal- k’1!! talP- v.

■ • • ■ • , Medžiu žiedams ir vai-
neb\ToToničėkoXisiatm.s galingi karbohyd- 
ginklu, tai Kipro }’atai- yra .cukrines ir 
hnlsak rla mav m, krakmolines medžiagos, ku-

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

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Medžių žiedams ir vai-

Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikšėiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston...........................  25c.

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

I Wilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver
te J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka

ti, tegul skaito tų knygelę. Chica-

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, Mas*.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraiŽių.)

BIRŽELIO 18 DIENOS PERKŪNIJOS 
IR AUDROS PADARINIAI.

Karalius Žiurėjo CCC Kempę.
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svaro galima ra- 
alionų purškak 
.s turi but atlik- 
tarp 5 ir 20 lie-

,nt ilgiau, kirme- 
lolius.
elionės į Nežiho-

ir interesinp įpja- 
idinimo. Su piveite- 
................................ 5fc

[R DEKLAMACIJOS, 
telpa daugybė nitjl Į 
juokingų montjmė . 

Visokios temos: ini- 
liucionieriškos, nutik 1 
kos ir laisvamaniškos. ' 
i, visos geros. Tiria 
ikščiojimams, baltams, 
tt. Antra pagerinti 
ton............................ 25c.

budu gali svietu kali- 
gti. Parašė prof Dr.
'š vokiečių kaitos ra- j 
Kas nori dasiiinoti, ka
lu gaji svietas pasibaig
tą knygelę. Chica- 
125. Apdaryta .. $15*

bco&sccoaeocM#

AMATIKA

okytis Kalbą 
i Mokytojas prie 

)F EDUCATION

, Boston, Mass. 
50O9SGECO09SM0:

VEIKALAS

M Anatomi

ja apie savo 
kokių pirma 

ip kad kiek- 
i savo kūno

tu apdaryta.
$2.50

ton, Man.

Iš Lietuvos ateina žinių, 
kad birželio 18 d. siautusi 
audra ir žaibas nemaža 
žmonėms pridarė nuostolių.

Mariampolėje audra tru
ko tik 5 minutes, bet buvo 
tokia didelė, kad nuplėšė 
daug namų stogų, išmušė 
langus, išlaužė tvoras, iš
vertė daug medžių ir nu
draskė šakų. Žmonės pani
kos pagauti, nežiūrint, kad 
lietus pylė, kaip iš kibiro, 
bėgo iš namų. Tokios aud
ros čia niekas nepamena.

Šiauliuose staiga užėju
si nepaprastai smarki audra 
išvertė kelis šimtamečius 
ąžuolus, daugelis ąžuolų ir 
kitų medžių nulaužta tie
siog per kamienus. Elektros 
apšvietimas visame mieste 
nutrauktas. Audra užėjo ne
tikėtai ir praėjo per keliatą 
minučių, todėl miesto sode 
užtiko žmonių, kurie pasku
bomis pasislėpė po me
džiais. Vienas medis virsda
mas mirtinai sužeidė po juo 
stovėjusį 19 metų vaikiną 
Nagrockį. Griūvant gyvulių 
paviljonui, kuriame taip pat 
buvo pasislėpusių žmonių, 
sunkiai sužeistas 13 metų 
mokinys Bloškis. Senosios 
bažnyčios stogas dengtas 
čerpėmis po audros atrodė 
lyg rėtis, nes,daugybę čer
pių audra išplėšė ir nubloš- 
kė žemėm. Žmonių arti 
nepasitaikė. Daugelio namų 
stogai nuplėšti ir sugriau
ti iki pastatų. Berčiūnų ku
rorte taip pat padaryta žy
mių nuostolių. Nukentėjo 
kelios vasarinės ir miške iš
versta daug medžių.

Jonavos valse., Naujaso
džiu kaime, žaibas padegė 
Povilo Kuzmicko daržinę ir 
jį patį, tuo metu daržinėj 
miegojusį, užmušė. Daržinė 
visai sudegė.

Lapių valsč., Padenkės 
kaime, žaibas trenkė į vieną 
tvartą, kuriame buvo užda
ryta 5 kiaulės, 3 arkliai ir 
veršis. Visi gyvuliai užmuš
ti, o daržinė sudegė.

Didelį pokštą žaibas pa
darė Vievio apylinkėje, ne
toli ežero. Čia žaibas pro 
langą įsirito į grįčią ir išvar
tė šeimos narius. Viena mer
gaitė buvo net žemėmis ap
kasta, antra mergaitė šiaip 
primušta. Už stalo sėdėjo 
pats šeimininkas ir rūkė 
pypkę, žaibas pypkę sudau
žė, o pats rūkytojas išliko 
sveikas, tik labai išsigando! 
gryčią žaibas padegė. At
bėgę kaimynai iš degančios 

. grįčios išnešė be sąmonės 
mergaites. Viena mergaitė 
atsigavo, o antra neatsi
gavo.

Be to, praužusios smarkios 
audros su perkūnija paken
kė ne tik vietomis laukams 
ir sodams, bet ir miškams. 
Pavyzdžiui, vienoje tik Rau
dondvario miško urėdijoje 
išrauta su šaknimis apie 800 
medžių, daugiausia eglių ir 
pušų. Taip pat nukentėjo ir 
Pajurės, Trakų, Alytaus, 
Ukmergės ir kitų urėdijų 
miškai. Išversti medžiai nu
matomi parduoti vietos gy
ventojams iš varžytynių.

Rokiškio valsčiuje, Ak' 
menų kaime, perkūnas su
degino J. Černiaus klojimą.

Juodupės valsčiuje, Sto
niškių kaime, perkūnas su- 
degino Vabalo tvartus.

Panedėlio valsčiuje, Sta- 
nionių kaime, sudegintas 
Stepono Barono klojimas su 
visu inventorium. Spiegų 
kaime sudegintas Bronio 
Čepo klojimas.

Raguvos valsčiuje, Fer
mos kaime, sudeginta vals
čiaus daržinė ir tvartas po 
vienu stogu.

Panevėžio valsčiuje, Mo-

lainių kaime, periamas su
degino Vlado Glebavičiaus 
daržinę ir tvartą su kiaulė
mis ir kitais gyvuliais. Nuo
stoliai siekia 8,000 litų.

Kupiškio valsčiuje, Gy- 
vakarų kaime, sudegintas 
Povilo Matekonio klojimas 
su ūkio įrankiais. Čiuladų 
kaime sudegintas P. Kručo 
tvartas su gyvuliais iri pirtis. 
Nuostoliai siekia 5,000 litų. 
Palavenėlės kaime perkū
nas trenkė A. Alešiunienės 
gyvenamąjį namą ir užmu
šė Antaną Alešiuną. Sudegė 
namas, tvartas ir visa man
ta.

Raguvos valsčiuje, Tau
ragės kaime, perkūnas su
degino A. Aleniuno dar
žinę. »

Telšių apskrity, Žarėnų 
valsčiuje, Vertininkų kai
me, sudegė A. Rekašiaus 
namas ir tvartas. Trobesiai 
neapdrausti.

VOKIEČIAI ĮVEDĖ KIAU
LIŲ KONTROLĘ KLAI

PĖDOS KRAŠTE.
Klaipėdos krašte pradė

jo veikti kiaulių mokesčiai. 
Už kiekvieną pjaunamą 
kiaulę Vokietijoje mokama 
mokesčių po 8 markes, bet 
klaipėdiškiams tas įstaty
mas kol kas sušvelnintas ir 
jie už kiaulės piovimą turi ( 
mokėti po 4 markes. Klai
pėdos mėsininkams įsakyta 
į sąvaitę piauti tik po vieną 
kiaulę ir mėsą pardavinėti, 
pagal korteles.

SU POLICIJA REIKĖJO 
VEŽTIS Į KAPINES KŪ

NĄ PALAIDOT.
Žutautų kaime, Kretingos 

apskrity, nesenai mirė kul
tūringas laisvos minties pi
lietis Malinauskas. Kadangi 
bažnytinių burtų jisai nepri-l 
pažindavo ir mirdamas jų 
neprisiėmė, tai bažnyčios 
maršalkos atsisakė įleisti jo 
kūną į Budrių parapijos ka
pines. Velionies giminės te-1 
lefonavo šituo reikalu Tel
šių vyskupui ir tas davė lei
dimą laidot Malinauską ka
pinėse. Tačiau bažnytiniai 
fanatikai užrakino kapinių 
vartus ir atsisakė jas atra
kinti. Tuomet buvo pašauk
ta policija, kuri privertė 
barbarus atrakinti kapines.

DIDELĖS MUŠTYNĖS
■:■'*" NAUMIESTY.*
Tauragės Naumiesty ne

senai buvo baisios mušty
nės, per, kurias išdaužyta i 
daugybė langiy-žydams ir 12 
žmonių areštuota. Visų pir
ma susimušė keli žydai šmu- 
gelninkai už senas skolas. 
Leiba Joselovič smogė ak-i 
meniu Maksui Krepsui į vei
dą ir parmušė jį žemėn. Tą 
dieną Naumiesty buvo tur
gus ir buvo daug žmonių 
privažiavę.

Žmonės, išgirdę riksmą ir 
pamatę, kad neša sužeistą 
žmogų (Krepsą), griebė ak
menis ir pradėjo daužyti žy
dų langus.

Buvo išdaužyta daug lan
gų. Policija mušeikas su
draudė ir sulaikė 12 įtaria
mų asmenų, jų tarpe 2 vo
kiečius, 2 žydus ir 8 lietu
vius, T. Naumiesčio mieste
lio ir valsčiaus gyventojus. 
Visi sulaikytieji yra žemdir
biai ir darbininkai nuo 20 
iki 30 metų amžiaus. Daug 
įtariamų dar nesulaikyta, 
kurie yrA aiškinami.

- ■.•-.tiro;

y 4 .s." . > ■ \ >

Kai Anglijos karalius lankės; Amerikoje, jam buvo parodyta CCC kempė, kur jaunuoliai 
bedarbiai organizuoti karine tvarka ir disciplina valo ir tvarko miškus. Anlijos Jurgis la
bai tuo domėjosi. Jis čia matyt dešinėj pusėj, be kepurės, sunertom rankom.

NETYČIA BISTRAS PASAKĖ DAUG 
! TEISYBES.

ŪKININKAI JAU NEBE
TIKI “ŠVENTOS AGO

TOS DUONIAI.”
Kilus gaisrui, seniau Lie

tuvos ūkininkai nešdavo ap
link degančią triobą “šven
tos Agotos duoną’’ ir apne
šę mesdavo į ugnį. Tuos 
burtus musų žmonėms buvo 
įkalbėję Romos popiežiaus 
agentai. Bet dabar žmonės 
jau pradeda jiems nebetikė
ti. Štai, Semeniškių kaimo, 
Biržų apskričio ūkininkai 
pradėjo statyti perkūnsar
gius ant savo stogų, kad ap
saugotų triobas nuo žaibo. 
Jau apie 20 triobų yra ap
statyta perkūnsargiais. Tai 
blogas ženklas kunigams, 
nes jis parodo, kad žmonės 
jau pradeda protauti ir bur
tams nebetiki.

DR. ŠLIUPAS PASITRAU
KĖ IŠ BURMISTRO 

PAREIGŲ.
“Elta” praneša, kad Pa

langos burmistras Dr. Jonas 
Šliupas įteikė apskrities vir
šininkui pareiškimą, kad 
nuo liepos 1 d. jis iš bur
mistro pareigų pasitraukia. 
Pasitraukimą Šliupas moty
vuoja savo senatve. Pasi
traukimo prašymas paten
kintas. Laikinai burmistro 
pareigas eis ilgametis bur
mistras pavaduotojas Viz
baras.

Istorija Suvienytų Valstijų Siaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimų Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prię galo knygos telpa Suvienyk 
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose.......................................... $2 25

Dykaduoniai esą didžiausi 
nenaudėliai.

Birželio 15 d. Kauno mo
kyklose buvo mokslo metų 
pabaigtuvės, kuriose kalbė
jo ir švietimo ministras Bis
tras. Tarp kitko jis pasakė 
mokslą baigusiems jaunuo
liams:

“Tie, kurie šiandien gau
site atestatus, ruoškitės rim
tai pasirinkti tą amatą, tą 
mokslo šaką, kuri kiekvie
nam labiausiai patinka. Bet, 
rinkdamiesi specialybę, ne- 
jieškokite tokios, kuri, jūsų 
manymu, galėtų duoti di
džiausius pelnus ir reikalau
ti mažiausiai darbo. Tik 
darbas tepateisina pelną, 
tie gi, kurie turi pelno be 
darbo, pasiima jį iš tų, kurie 
dirba, vadinasi,—jie vagia 
iš visuomenės. Nesibijokite 
darbo ir atsiminkite, kad 
joks darbas taip nežemina 
žmogaus, kaip dykaduonia- 
vimas. Todėl rinkdamiesi 
profesiją, atsiminkite, kad 

I kraštui yra reikalingi ne tik 
i baltarankiai raštininkai, bet 

geri amatininkai, geri 
’, geri pirk- 

jei tik su-

kas, pagaliau, nusikratyti 
prietarų, kad inteligentas, 
kaip sakoma, mokytas žmo
gus negali būti geras amati
ninkas specialistas, pramo
nininkas ar pirklys. Gerai 
dirbamas darbas palaiko 
kūno ir dvasios sveikatą, o 
ši yra svarbiausia padoraus 
laimingo gyvenimo sąlyga.”

Čia Bistras pasakė daug 
teisybės, bet pasakė, turbūt, 
visai netyčia. Jis, turbūt, vi
sai užsimiršo, kad jis pri
klauso klerikalų srovei, ku
rios vadai kunigai yra juk 
didžiausi dykaduoniai.

KĄ TURKAI PIRKS 
LIETUVOJE.

Pagal naujai sudarytą 
nrekybos sutartį su Turkija 
iš Lietuvos į Turkiją bus iš
vežama: arkliai, žalios ir 
apdirbtos odos, batai, spai- 
medžiai, parketas ir degtu
kų šiaudeliai. Iš Turkijos 
bus galima pirkti tabaką, ci- 
garetus, apelsinus, vynuo
ges, lauro lapus, vyną, alie
jines sėklas, vilnas, šilko 
žaliavą, kilimus ir kt.

RUOŠIAS APDĖT MO- | VAKARUŠKOS PAVIR- 
KESČIAIS VISUS VIEN- i TO I PEILIŲ KARĄ.

GUNGIUS IR BEVAI
KES ŠEIMAS.

“Elta” praneša: Visuo- skrity, buvo anądien vaka- liai: šie žmonės, jei tik su- 
menės sluoksniuose kelia-1 Juškos. Bešokant kilo dide-1 geba pasirinktą darbą dirb- 
mas sumanymas" pasiūlyti lės muštynės: du jaunuoliai ti, šiandien geriau gyvena, 
'•eimui kad iki rudens sesi-1 (broliai) buvo tiek suvars-1 kaip daugumas aukštuosius 
jos butu parengtas įstaty-, tyti peiliu, kad vienam gre- mokslus baigusių jūsų drau- . .- „12 •
mas kuriuo nuo Natriu Me- sia pavojus gyvybei (labai gų. Suprantama, kad tokių UunStuv®si S1™ , xal Sįgalimabutų apdlt) mo-!smafkiaf pervYrtŽ krūtinė), llpeeialikų --............. “k" " 13 724
kėsčiais pagal pajamas vi-j antras taip pat smarkiai su-! mums, l:c 
sus viengungius ir bevaikes piaustytas, o trečias, matyti y 1 nriocinirnc TAiicaa vol -noiliii

TO Į PEILIŲ KARĄ.
Gečialaukio kaime, Alo- ir geri i 

vės valsčiuje, Alytaus ap- Į pramonininkai,
VEDYBOS, GIMIMAI IR 

MIRIMAI.
Šįmet per pirmus 4 mėne

sius Lietuvoje buvo 7,832

šeimas.

15,000 ŪKININKŲ MA
ŽEIKIUOSE.

Birželio 30 d. Mažeikiuo
se Įvyko ūkininkų koperati- 
ninkų šventė, kuri sutraukė 
net "penkiolika tūkstančių 

! ūkininkų. Kalbėjo žemės 
Į ūkio ministras dr. Kriščiu- 
i nas. Ūkininkai eisenomis 
vaizdavo savo pažangą.

ŽIAURIOS MUŠTYNĖS 
UŽ NIEKĄ.

Permos kaime, Alovės 
valsčiuje^ •'-rusas ūkininkas 
Bulovą taisė tvorą apie savo

priešingos pusės, vėl peiliu 
sužalotas. Visi trys paguldy
ti ligoninėje, iš kurių vie
nam maža tėra vilties pa
sveikti. Tenka pažymėti, 
kad šio kaimo jaunuoliai la
bai dažnai stebina visuome
nę muštynėmis, kaip savo 
kaime, taip ir kitur išėję.

A. PETRUŠKEVIČIUS 
IŠVYKO LIETUVON.
Liepos 1 d. išvyko Lietu

von kap. Antanas Petiuške- 
vičius, kuris išbuvo Ameri
koje nuo kovo 16 d. New 
Yorke jis lankė Gaisrininkų 
Kolegiją (Fire College) ii 
pasekmingai baigė kursus 
gaisrininkų vadams.

“KARDO” REDAKTO
RIUS IŠVYKO AME

RIKON.
“Elta” praneša iš Kauno, 

kad Lietuvos karininkų 
laikraščio “Kardo” redak
torius majoras Liudas Ziba- 
vičius trims mėnesiams iš-■» i AT • 1 1 VILIUS LL1I11O 111Csodybą. Šalia jo sodybos ko j Amerika.

buvo matuojamas žemės .y ___________
sklypas ir prie to matavimo. piršlys suvadžiotojas.
dirtiP lipfnviai katalikai I Vieno veiksmo Komedija. Paraše emoę lietuviai KdiąilKdl ,Ben Runlšas. Gana juokingas veika- 
pradėįo nekultūringai rusa Jas. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai.

• • •- • ’• — ’• KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina .......................

erzinti ir įžeidinėti: vadino 
jį bepročiu ir sakė, kad jis 
busiąs iš Lietuvos ištremtas. 
Bulovui atsikirtus, katalikas 
Batulevičius puolė jį mušti. 
Rėžė kartimi per galvą, o 
paskui ta pačia kartimi dū
rė į veidą. Fanatikų užpul
tas, Bulovas griebėsi už kir
vio’ ir pradėjo gintis. Už
puolikui Batulevičiui davė 
kelis stiprius smūgius ir sun
kiai jį sužeidė. Jeigu Įriti 
katalikai, nebūtų apgynę, tai 
Bulovas gal butų ir užmu
šęs užpuoliką Batulevičių. 
Tai ve, prie ko veda tikybi
nis fanatizmas.

PARGABENS IŠ LENKI
JOS BILIŪNO KŪNĄ. 
Lietuvių Rašytojų Drau

gijos valdyba nutarė dėti 
pastangas, kad rašytojo Jo
no Biliūno palaikai, kurie 
randasi palaidoti Zakopa- j 
nėję, Lenkijoje, butų parga-1 
benti j Lietuvą šįmet pirmo- į 
joje rugsėjo mėnesio pusė- j 
je. Rašytojo kūnas bus pa
laidotas jo gimtinėje Anykš
čiuose. Anykštėnai jau yra 
surinkę gražių aukų ant jo 
kapo paminklui statyti.

DIDELI KARŠČIAI LIE
TUVOJE.

Maždaug nuo 15 birželio 
visoje Lietuvoje tęsiasi di
deli karščiai. Temperatūra 
pavėsyje kasdien svyruoja 
nuo 30 iki 35 Laipsnių Celsi
jaus. (Nuo 86 iki 93 pagal 
Amerikos termometrą. — 
Red.) Kadangi karts nuo 
karto užeina ir šilto lietaus, 
tai pasėliai, kurie iš pavasa
rio buvo kiek pageltę, yra 
visiškai pasitaisę ir ūkinin
kai tikisi gerų metų. Audros 
ir tanki perkūnija krašte 
pridarė daug nuostolių, o ne 
vienoje vietoje užmušė gy
vulių ir net žmonių.
ŽODYNĖLIS

LIETUVIŠKAI-ANGL1ŠKAS IR 
ANGLlšKAI-LIETUVIšKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišehyjc. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina 81-00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy.”

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

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, Ill 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta .....................................    $2 50

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

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

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

reikia ypač 
lietuviams.” “Yra 

natūralu, kad tėvai linki sa
vo vaikams gero, geresnio, 
lengvesnio gyvenimo, negu 
patys turi. Bet, rodosi, jau 
laikas mums, tėvams, su
prasti, kad žmogaus laimė 
pareina ne vien nuo turtų, 
nuo darbo lengvumo ar vi
siško darbo neturėjimo, bet, 
priešingai,—vienas darbas, 
kaip pasakė šv. Povilas, te
pateisina valgomą duoną. 
Duona verkia tinginio val
goma, sakė musų tėvai. Ir 
tiesa. Todėl nenorėkite, kad 
jūsų vaikai liktų baltaran
kiai dykaduoniai; klausia
mi savo vaikų, patarkite 
jiems, pasirenkant profesi
ją, nesibijoti darbo, kad ir 
juodo rankų darbo, nes lai-

kų, o mirė 13,724 asmenys. 
Taigi per 4 mėnesius priau
go 5,588 galvos.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

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

PAGARSINIMAI
(KELEIVYf

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urog. Soc. Part. Liet, skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

je ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

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

“A. L. BALSAS”
Caailla de Correo 303,

Buenos Aife», Argentina.
_______ .t ..i/.-. i.'!,’,___,

Norint, kad pagarsinimas tilpti) 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admln Istracljon nevaliau PANEDĖ
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numerĮ nespėjama patal- 
plnt.

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

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

Už pa J leškojlmbs^dnrbln Inkų, par
davimus Ir khokltis? smulkįUs prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Sta4j)bęs- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 
Jlmo kaina 50c.

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

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS1

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 kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia f 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tic’iog papra- | 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- s 
retą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

;S8BBBHaSSI8fiBSK8BSKRB88BSBa^S8KBS!a88SffiRBRSfiBS!USB8£



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 28. Liepos 12 d., 1939 m.

Vietinės Žinios
GAUDANT PLĖŠIKUS 
UŽMUŠTI 4 ŽMONĖS.

Banditų automobily buvo 
du Worcesterio lietuviai, 

Pranskunas ir Babkauskas.
Pereito nedėldienio naktį 

vėl du Worcesterio lietuviai 
pateko į policijos kilpas. 
Edvardas Pranskunas, 39 
metų amžiaus vyras, tapo 
užmuštas, o Alfonsas Bab- 
kauskutis, 20 metų amžiaus 
jaunuolis, sunkiai sužeistas 
ir pagultytas Worcesterio li- 
noninėj. Policija jį saugoja.

Jiedu buvo sutriuškinti 
automobiliaus katastrofoj, 
kuri įvyko jiems bėgant nuo 
policijos 75 mylių greičiu 
per valandą.

Kartu su jais automobi- 
liuje buvo da trįs kitatau
čiai, kurių vienas taip pat 
žuvo katasfrofoj, o du 
buvo sunkiai sužeisti.

Policija sako, kad 
penki važiavę sprogdinti 
seifą vienam restorane prie 
Shrewsbury vieškelio. Jų 
sudaužytame automobiliuje 
rasta šeši brauningai, kurių 
pėhki buvo užtaisyti. Be to, 
rafeta dvi štangos durims 
laužti, didelis kūjis, du kal
tai geležiai kirsti ir kitokių 
plėšimo įrankių. Visi penki 
turėjo užsimovę pirštines, 
kad nepaliktų pirštų nuo
spaudų.

Jie važiavo pavogtu auto- 
mobilium ir Suttono mieste
ly sustojo d a pasivogti ga
zolino iš privatinės gazolino 
pumpos. Buvo vidurnaktis. 
Kai pienius George Peny 
pamatė, kad nežinomi žmo
nės prisipylė jo gazolino ir 
vąžiuoja sau, jis tuoj sėdo 
į savo autoynobilI ir pradėjo 
juos vytis.' Jis vijosi juos

Lenkas poliemanas arešta
vo savo tautietį.

Brightono poliemanas 
Zuzinski, lenkas, areštavo 
lenką Botarsky už munšai- 
no pardavinėjimą. Policija 
dabojo Botarskio namus 
per kelias dienas, iki įsitiki
mo, kad tenai užeina daug 
žmonių tuščiom rankom, o 
išeina vis nešdamiesi kažin 
ką į popierą susisukę. Paga
liau vieną tokių kostumerių 
policija sulaikė ir pažiurėjo, 
.ką jis nešasi. Pasirodė, kad 
jis nešasi munšainą. Tuo
met policininkas Zuzinski ir 
suėmė to štofo pardavinė
toją.

kiti

visi

ŠIMTAS METŲ ATGAL.

Šimtas metų atgal Bosto
ne buvo nepaprastas įvykis. 
1839 metų 4 liepos dieną 
prie Washington streeto bu
vo pastatyta pirmutinė gelžT 
kelio stotis ir iš Newtono at
ėjo pirmutinis garu varo
mas traukinys. Buvo suka« 
bintos viena prie kitos trys 
karietos, kurias traukė ne 
arkliai, bet kažin koks pa
būklas ant keturių ratų. Jis 
turėjo aukštą kaminą, be
veik kaip telefono stulpą, iš 
kurio veržėsi tiršti juodi du
rnai ir kibirkštys, o iš kito jo 
galo stovėję kažin koks 
džentelmonas 
skrybėlė, kišo į pečių mal
kas ir sukinėjo visokias 
rankenas, šniokšdamas ir 
pukšnodama šita baidyklė 
atėjo į stotį, sužviegė kažin 
kokio gyvulio balsu, su
girgždėjo ir sustojo. O ant 
vagonu stog-ų kėdėse sėdėjo 
muzikantai ir smarkiai grie-1 “pie tus vietos,
žė Dipvnbmmina™ mnti-P. kur P. UZSlkabino, ir galų

su aukšta

žė. Dievobaimingos moterė
lės pradėjo žegnotis ir kal-

Adv. Bagočius išvažiuoja j Parsiduoda Namas su Storu i
Pennsylvanijon. 1 Pragyvenimą galima padaryt iš i 

a- , , i n -• biznio. Matyt galima bile laiku. Par- 1Šią subatą adv. BagOCIUS siduoda pigiai. Viktor Burkus 
su savo žmona Birute ir ’’7,Tr.en}o%R<*> .„Dedham, Mass, 
dviem dukterim išvažiuoja į ---- «-------------------------------
Marsą, Pa., kur žada pralei- Į puikus namas 
sti apie porą sąvaičių Kaz-' . 3 š. imynų po 5 kambarius ir recep- 
lauskų ūky. Sugrįš 4 rugpiu- ..... . .....
čio mėnesio.

Užsimanė Atlantą perkošti.
Bostono politikieriai su

galvojo naują “skymą” pa-' 
sipinigauti. Reikia, esą, iš
valyti juros vandenį, nes da
bar jis nešvarus ir nesveika 
maudytis. Gali da ligos kilti. 
Pasikvietė į talką sveikatin
gumo departamentą ir tas 
pripažino, kad Atlantą rei
kia košti. Šitam “skymui” į- 
vykinti politikieriai jau rei
kalauja $25,000,000. Jie ga
lės ne vieną milioną iš t,o pa
vogti.
Nušoko nuo Harvardo tilto.

Pereitą ketvergą per Har
vardo tiltą, kuris jungia 
Bostoną su Cambridge’u, 
ėjo jauna moteriškė su jau
nu vyru. Ėjo ir ginčijosi. 
Staiga moteris užsilipo ant 
tilto barjero ir nušoko apie 
40 pėdų į Charles upę. Ėjęs 
su ia vyras pabėgo. Buvę 
netoli telefono darbininkai 
su virvėmis ją išgelbėjo. Ji 
buvo nuvežta į miešto ligo
ninę, bet nesako nei savo 
pavardės, nei dėl ko ji šoko 
nuo tilto.

Dideli karščiai Bostone.
Nuo 4 liepos Bostono 

apylinkėj prasidėjo dideli 
karščiai, kurie siekia 90 iki 
100 laipsnių. Daug žmonių 
mirė nuo saulės smūgio ir 
daug prigėrė besimaudant? 
Oro biuras kas diena prana
šauja lietų, bet heliją.
Kambariai, mažai šeimynai

Tūlas laikas atgal Gene-, arba dviem pavieniam 
ral Mills firmos trokas su
mušė automobilį ir sužeidė 
4 žmones. Dabar teismas nu
sprendė, kad šita firma turi 
užmokėti sužeistiems žmo
nėms $250,700. Byla tęsėsi 
10 dienų. Sužeisti \ buvo 
Plumber, Cotello ir Kin-

Ir ištiesų jis buvo ne pėks- near iš Clintqno ir Wind- 
čias. Iš Newtono į Bostoną ward iš Fort Devens, 
jis atpuškejo 7 mylias per ---------------
pustrečios valandos! Atsi-1 Nušovė pabėgusį kalinį.

Pagauta žuvis nuvilko 
laivą 15 mylių.

Pereito nedėldienio vaka- 
karą Paul Bauer iš Lynno su 
keliais draugais buvo iš
plaukęs jūron žuvauti. Ties 
Cape Ann ant jo meškerės 
užsikabino didelė tuna, kuri 
galėjusi sverti apie 1,000 
svarų. Per visą naktį Bauer 
kamavosi, mėgindamas iš
traukti tą žuvį krantan, bet 
nepavyko. Ji nuvilko laivą 
apie 15 mylių nuo tos vietos,

gale šio panedėlio lytą atsi-
piduc u ii aču- i • -i * t-, --i -i - •

bėti. kad dabar tai jau tik- Paklldavo- ^au^ lskuk^ ją
rai busianti svieto pabaiga, 
nes Liuciperis su geležiniu 
pečium jau atvažiavęs.

Prie vagonų buvo prilipy
ti šitokie užrašai: “{spėji- į

ant savo meškeres II valan
dų.

$250,700 už automobiliaus 
nelaimę.

BENDRAS PIKNIKAS.
Rengia bendrai So. Bos

tono ALDLD vyrų ir mote
rų skyrius ir Montellos AL
DLD kuopa, subatoj ir ne
dėlioj,
Liepos-July 15 ir 16, 1939
Prasidės subatoj 6 vai. va

kare; baigsis nedėldienio 
naktį. Lietuvių Tautiškame 
Parke, Montello, Mass.

Gros geriausia orkestrą iš 
Montellos. Bus skaniausių 
pasistiprinimų ir išsigėrimų, 
ir visokių žaislų ir laimėji
mų. Kviečiame Visus daly
vauti ir smagiai praleisti lai
ką tyrame kvepiančių pušų 
ore. Visus kviečia Rengėjai.

I tion, visi įrengimai. Geros šeimynos. 
Parduodu del senatvės—pigiai. La
bai gražioj apielinkėj. (6)

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

PAS MUS GALIT GAUT
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMB1NGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, V i s o k įų reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Gcriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

iš vagonų traukiniui einant 
labai pavojinga. Nors va
žiuojant išrodo, kad jis ju
da negreitai, ištikrujų gi jis 
labai greitas, kartais taip 
greitas, kaip keturių arklių 
karieta!”

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

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

S. Minkaus radio programai
Liepos 15 radio progra

ma per stotį W0RL, nuo 
8:00 ryto: (1) kalbės S. 
Paltanavičienė iš South Bo
stono. Tema: “Knygos ir 
Knygynai;” (2) dainininkai 
Adelina Lusiutė ir jaun. Po
vilas Lapenas iš S. Bostono.

Liepos 16 radio progra
ma per stotį W0RL nuo 
9:30 ryto: (1) Am. Legijo- 
no Stepono Dariaus Posto 
Benas iš So. Bostono vado
vaujant Pranui Kraučiunui; 
(2) Emilija Rudokiutė, dai
nininkė iš So. Bostono; (3) 
kalbės V. Rymkus, Am. Le- 
gijono Stepono Dariaus Po
sto komandieris.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948.

RES. 251 CHESTNUT AVE„ 
Jamaica Plain, Mais.

Res. Tel. Jamaica I028-M.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablcnai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

Tel. TRObridge 6380

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
lamo. Inman at. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

T*l*fon*a 11114
MEDICINOS DAKTARAS I

C. J. M1KOLAITIS 1
i

Valandos: nuo 2 Iki 4 po platų, 
□ no 7 iki 8 vakar*.

197 BUMMER STREET.
LAWRENCE, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4670.

pustrečios valandos!
rado tuomet tokių entuzias- 

■ tų, kurte drįsb pranašauti, 
apie /mylias f pagaliau ant fad su laiku geležinkelis.gh- 

■■ - ’ - lesiąs but nutiestas is Bos-
kurie tono net Worcesterio. Žl- 

bėgantį1 noma> nedaug kas tam ti
kėjo.

Bet neužilgo gelžkelis pa
lis buvo labai greitas ir poli- netik Worcester}, bet .. - . • nmr/v mirmc'Tnc' i bi A I nnrir ip

kplio pasitaikė du šteito po
licijos automobiliai, 
taip pat pradėjo 
banditų automobilį vytis.

Vogtas plėšikų automobi-

Miške, netoli nuo Adams 
miestelio, šio panedėlio va
karą du policmanai nušovė 
Earlą Burrows’ą, kuris iš ly- į 
to buvo pabėgęs iš Pittsf iel- 
do kalėjimo.

Apvogė Steponą Plevoką.
Vagys įsilaužė į Stepono i

ciia gal nebutu jį pavijus- huvo nutiestas iki Aloaty ir, Plevoko namus po numeriu 
' ' ‘ banditai P?gaĮiaa, iki Chicagos. Į)ąu- 167 Broadway ir pavogė vi-bet ties Auburnu 

pasuko į kita kelią, ir smar- glausla baimės traukiniai =ą setą elektriškų grąžtų.
kiai besisukdami susitiko tuomet įvarydavę indijo- Policija —_ - 
priešakis į priešakį su kitu PaP?.s* Sakoma, kad vienas grąžtais apsirūpinę,

LEGIONIERIŲ BENO PIKNIKAS
Liepos-July 16, 1939

Ateinantį nedeldienj įvyksta Step. Dariaus Posto Beno Piknikas,

RAMUVOS PARKE,
Pelnas nuo šio pikniko skiriamas nuvežimui Beno j Pasaulinę Pa

rodą New Yorke, dalyvauti Lietuvių Dienoje, Rugsėjo 10 d. Kadan
gi beno dalyvavjmas New Yorke suteikė visiems lietuviams garbę, 
tai pageidaujama, kad visi lietuviai, pagal išgalę, prisidėtų sukėli
mui lėšų jo kelionei. Nuvežimas beno kainuos keli šimtai dolerių. 
Prašome visuomenę kuoskaitli ngiausia dalyvauti Beno piknike ir 
pasipirkti bilietus, kuriuos le gi įonieriai dabar pardavinėja tam 
tikslui. Tikietai parsiduoda po 25 centus, už kuriuos aukautojams 
bus duota dovanų 10 tikietų į Pasaulinę Parodą, New Yorkan ir 
atgal. Dovanos bus skirtos Labor Day, Rugs. 4. Visos atskaitos ir 
aukotojų vardai bus paskelbti spaudoje. Busas j pikniką 60c. ypa- 
tai į abu (Jalus. Stepono Dariaus Postas ir Ladies Auxiliary.

MONTEGO. .lyiĄSS.'

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tel. SOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS -

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Scredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr. Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

L Seredom 9 iki 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

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

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

mano, kad tais 
. . vagys

pradės sprogdintiindijonų vadas, pamatęs' dabar .......
pirmutinį traukinį, tuoj su-1 South Bostono biznierių sei- 
šaukė visą savo padermę ir fus> 
pranešė, kad per jų teritori-j 
ją prabėgęs baisus smakas. I 
Vadas tuoj organizavęs di-j 
dėlę medžioklę ir įsakęs su- j 
gautam “smakui” nukirsti' 
galvą, nes kitaip jis išgaudy- 

v.l. „„ siąs visas stirnas. Tai buvo
tomobiliuje. Kiti keturi bu- Įvos ^k šimtas metų atgal, 
vo sunkiai sužeisti.

automobiliam. įvyko baisi 
katastrofa. Abidvi mašinos 

, sutyžo į druzgus. Suiro net 
jų sėdynės, subirėjo moto
rai, sugniužo visi rėmai. Iš 
dviejų gražių automobilių 
beliko tik krūva laužo. Ir 
šitam lauže žuvo keturios 
gyvybės, du minėti bandi
tai, ir du žmonės kitame au-

Gaisras ant Washington 
streeto.

Mirė teisėjas Logan.
1 Pereitą sąvaitę mirė South 
Bostono teisėjas Edward L. 

Ant Washington streeto, Logan. Jis buyo da nesenas 
tarp Winter gatvės ir Temp-. žmogus, e jo tik 64 metus,
le place, pereita ketvergą turėjo su dies ligą, kuu 
kilo ugnis. Nors gaisras bu- 11 buvo jo mirties priežastis, 
vo nedidelis, bet sustojus 
Washingtono gatvėj ugnia- S 
gėsių aparatams, gatvė au- S 
tpmobiliais taip užsikimšo, 8 
kad per 3 valandas policija 8 
negalėjo trafiką išpainiot. ®

Broadway Radio 
and Electric Shop 

702 E. BROADWAY 
(kampas K Street) 

So. Boston, Mass. 
Tel. SbU 1130

Parduodam ir Taisom 
RADIOS 

Turim 17 metų patyrimo. 
BEN. GEDAMINSKI, Manager.

A W T’A.KrE
LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm. 
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.Jau Naujoje randa savo geriausius

Kubiliuno radio programa, q
Liepos 16, nedėlioj, iš h 

WC0P stoties, 1120 k. pra- R 
s'idės kaip 8:30 ryto. Pro- 8 
gramą pildys dainininkė S 
Izabelė Yarmolavičiutė, Ig- R 
nas Kubiliūnas ir Frank Pet- S 
raitis—Rythum King Orkes-, S 
tjra. 8

SUFFOLK 
DOWNS

DABAR IKI LIEPOS 22 8
DAILY DOUBLE

1-mos ir 2-ros LAIKAS 2:15
Lenktynes. A

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

8 LENKTYNĖS KASDIEN R

Vietoje
ROLAND KETVIRTIS CO. dabar jau randasi po num.

312 BROADWAY. SOUTH BOSTONE. ' 8
Didžiausia ir Gražiausia Lietuvių Aukso Krautuvė 8 

visoj Naujojoj Anglijoj. R
Čia jus gausite, geriausius LAIKRODŽIUS, ŽIEDUS, 8 
RADIOS, TYPEWRITERIUS, ŠALDYTUVUS, SKAL- 8 
BIAMAS MAŠINAS, RAŠOMAS PLUNKSNAS ir viso- 8 
kius ELEKTROS REIKMENIS. R
Norint duot kam nors dovaną, jus tikrai rasite pas mus S 
reikalingų jums daiktų. Kainos pas mus palyginamai S 
žemos. Duodam ir ant išmokėjimų. o
Taisom, Mainom, Perdirbam senus Laikrodžius ir žiedus R 
į vėliausios ma’dos. Prašome pamatyt. R

ROLAND KETVIRTIS & C0. į
312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS, h

Tel. SOU 4649 R

draugus tarpe vyrų,
kurie pageidauja

tikriausio ELIAUS
0

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.

(Insured 
Movers)

Pcrkrnustom 
čia pat ir į to
limas vietas. .•

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

BUTELIUOSE

(12 ancų ir Pilnom Kvortom)

IŠ KRANO

PARODYK Į TĄ KRANĄ

Telephone 

south 
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Piisios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC. BOSTON, MASS., BREWERS SINCE 1870

TAIPGI TAISOME AI’TOMOBI- 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBYSčlŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


