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Meksika Nutraukė Ryšius 
Su Didžiąją Britanija

REAKCINIAI GAIVALAI siteto pasitraukti, jeigu iš
einant jų niekas nekliudys, 

j Ir jie išėjo ramiai.
Reakcininkai dabar sako, 

kad šitas socialistinio jauni
mo žygis buvęs pakurstytas 
valdžios.

TRIUKŠMAUJA.
Socialistinis Jaunijas buvo 
užėmęs Meksikos miesto 

universitetą.
Santikiai tarp Meksikos 

ir Anglijos jau nutruko. Jie 
buvo įtempti nuo 18 kovo 
dienos, • kuomet Meksikos 
valdžia' suvalstybino alie
jaus pramonę, kurią pirma 
kontroliavo Amerikos ir 
Anglijos kapitalistų kom
panijos. Amerikos valdžia 
nieko iš to nedarė; Wash- 
ingtonas tuoj pasakė, kad 
Meksika turi pilną teisę sa
vo šalies gamtos turtub na
cionalizuoti; bet Anglija, 
kuri Italijos ir Vokietijos 
fašistams nusileidžia kaip 
avis, prieš socialistinę Mek
siką šoko kaip bulius ir pra
dėjo griežtai reikalauti, 
kad aliejaus šuliniai tuo
jaus butų sugrąžinti jos ka
pitalistams. Meksika, žino-

CIO Padarė Stambų 
Sumanymą.

Philip Murray, vienas 
CIO vadu ir Johno Lewiso 
bendradarbis, pereitą sąvai
tę nuvyko pas prezidentą 
Rooseveltą ir patarė i 
šaukti konferencijon Wash
ingtone stambiausius pra
monės magnatus, bankinin
kus, darbo ir valdžios atsto
vus, kad visi susėdę krūvoj 
pasitartų, kas reikia daryti, 
kad užbaigus depresiją.

Turčiai, kurie kontroliuo
ja šios šalies pramonę, už
darė dirbtuves ir kasyklas ir 
kaltina už tai Roosevelto 
valdžią. Taigi tegul tie po
nai paaiškina, sako CIO va
das Murray, ką valdžia tu
rėtų dalyti, kad jie galėtų 
atidaryti fabrikus ir duoti 
bedarbiams darbo.

Ar Rooseveltas šauks to
kią konferenciją, jis da ne
pasakė. Bet reakcininkų 
spauda jau rėkia, kad Roo- 
seveltui politika diktuojan
ti CIO.

Amerika Neparduos
Ispanijai Ginklų.

Bet lojalistai gavo 300 nau
jų orlaivių iš kitur.

Paskutinėmis dienomis 
buvo vilties, kad Jungtinių 

su"| Valstijų valdžia nuims em-
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SLA. Kuopoj. Darbdaviai Negali SalintSkandalas Mahano 
yaus >

Gegužiniai-vinikiniai išrin
ko seiman 7 delegatus, kuo

met narių buvo nutarta 
rinkti tik 2.

Mums praneša iš Maha- 
noy City, Pa., kad SLA. 211 
kuopoj, kur vadovauja p. 
Stiny Gegužis, pasidarė 
skandalas. Kuopa 49 bal
sais prieš 48 buvo nutarus 
siųsti seiman tik du delega
tu, bet pirmininkas sulaužė 
susirinkimo taisykles ir lie
pė rinkti 7 delegatus. Ir bu
vo išrinkti 7—visi Viniko ir

Sustreikavusių Darbininkų
bargo ir leis čia Ispanijos 
respublikai pirktis ginklų. 
Senatorius Nye buvo įnešęs 
Kongresai! ir tam tikrą re
zoliuciją. Bet valstybės sek
retorius Hull pablofavo, 
kad embargo nuėmimas į 
trauktų Ameriką į karą, ir 
ši rezoliucija buvo atmesta. 
Čia, žinoma, paveikė slap
tas Anglijos spaudimas,, Gegužio plauko žmonės, 
nes Anglijos reakcininkai Kadangi mitingas užsitęsė ___ _
nuo pat pradžių yra priešin- labai ilgai ir daugelis narių' miesto

To.-.., išėin tai rrecnižiniai-viniki-

Chicagos Majoras 
Gavo Medalį Nuo j

TAIP NUSPRENDĖ VY
RIAUSIS TRIBUNOLAS.

Dabar gal ir Republic Steel 
kompanija turės priimti at

gal 5,000 pašalintų dar
bininkų.

Vyriausis Teismas Wash-

Smetonos.
Šiomis dienomis Smetona 

prisiuntė Chicagos majorui 
Kelly’ui medalį, su pažymė-, , j______ ____  ______ .

jimu, kad tai daroma “atsi- ingtone šį panedėlį padarė 
dėkojant už priglaudimą ir labai svarbų darbininkams 
globojimą didžiausios lietu- sprendimą. Jis nutarė, kad, 
vių kolonijos pasauly.” Fa
šistas Smetona nesupranta, 
kad Amerikos demokratijoj 

__ x-—i-_____-CV--L-_________  i__  -. .............. - ™iesto majoras priklauso 
gi bet kokiai paramai Ispa- išėjo, tai gegužiniai-viniki-, nuo piliečių malonės, o ne 
nijos lojalistams. •_________ niai nutarė, kad delegatams atbulai. Taigi ir Chicagoje

Bet Ispanijos vyriausybė turi but užmokėta po $7.00 ne lietuviai turi but dėkingi 
pradėjo gauti paramos iš ki- į dieną ir visas kelionės le- ’ majorui Kelly’ui, bet jis lie-

niai nutarė, kad delegatams atbulai. Taigi ir Chicagoje

remianties Wagnerio įsta
tymu, kompanija neturi teįr 
sės atstatyti sustreikavusių 
savo darbininkų. Ir šitas 
nutarimas buvo padalytas 
vienbalsiai, 7-niais balsais 
prieš 0. (Vyriausis Teismas 
susideda iš 9 teisėjų, bet šiopradėjo gauti paramos iš ki- į dieną ir visas kelionės le-'__ j__ ; JL ___________ ____ JV,___ ___

tur. šas. Tai reiškia kiekvienam tuviams, kurie už jį baisa- panedėlio posėdy dalyvavo
Pereitą subatą iš Hen- delegatui po $42 už sąvaitę, vo. Kitaip gal jis nebūtų bu- tik 7.)

J---- J T,. ’ m 7 rlnlorratomc ičnic 1____ ____2____  _ et___ x*-. „ L ~i, kad Is-b 7 delegatams išeis $249, Vęs majoras, 
pradėjo neskaitant jų kelionės le- rr.ndzlic -.cif

daye’o atėjo žinių 
panijos fašistai r___
ofensyvą prieš Valenciją, ir|šų. Tuo tarpu kuopos iždas 
kad beveik tuo pačiu laiku Yra tuščias, ir yra da apie 
Barcelonos uoste buvo iš- $90.00 skolos nuo seniau, 
krauta 300 naujų karo or- Del to apie 30 narių pa- 
laivių lojalistams. Iš kur tie kėlė protestą ir žada Gegu- 
orlaiviai buvo atvežti, tele- žio-Viniko kliką skųsti 
gramos nesako. Iki šiol orą Skundų ir Apeliacijų Ko- 
Ispanijoj kontroliavo fašis- misijai. Išrodo, kad 211 kp. 
tai. Dabar gi jie pajutę pa- rinkimai ištikro buvo nele- 
vojų ir pareikalavę, kad'galus- ir išrinkti delegatai 
Vokietija ir Italija prisiųstų turės but atmesti.
jiems sustiprinimų. Pereitą, 
subatą 50 lojalistų orlaivių 
jau atakavo fašistų pozici
jas Ispanijos rytuose. Bet 
tos pačios žinios sako, kad Pereitą sąvaitę Belgijoj 
ties Cantavieja (ištark: rezignavo ministerių kabi- 
Kantavijecha) 18 fašistų. netas, kuris negalėjo išrišti 
orlaivių turėjo su lojalistų'finansinių keblumų. Naujai 
oro jėgom susirėmimą ir 7 vyriausybei sudalyti kara- 
valdžios orlaivius nušovę liūs Leopoldas paskyrė so- 
žemėn, savų nenustodami cialistą Špaaką, kuris tuo- 
nei vieno. Gali but, kad tai jau sudarė naują kabinetą 
tik fašistų pasigyrimas.

• y —j-----. Iš Smetonos Nacionalė Darbo Santy-
medalio veikiausia ir pats kių Taryba buvb iškėlus ši- 
Kelly juokiasi. Itą bylą prieš Madkay Radio 

& Telegraph Co., kuri buvo 
pašalinus 5 dal-bininkus iš 
savo San Frąncisco ofiso 
užtai, k ad jie organiząvo 
uniją ir paskui paskelbė 
streiką, reikalaudami geres
nio atlyginimo už darbų.

Dabar'ši kompanija turės 
atsisakė paliuosuoti priimti tuos, darbininkus at-

Mooney Ryla Vy
riausiame Teisme.
Tamo Mooney advokatai 

apskundė Vyriausiam Tri
bunolui Washingtone vy
riausi Californijos teismą, 
kuris ;
Moonėy iš kalėjimo. Taigi gah 
ši visam pasauly pagarsėju
si Ryla, galų gale, po 22 me
tų, pasiekė aukščiaUsios tei
smo įstaigos. Dabar visi do
misi, koks bus.Vyriausiojo 
Tribunolo sprendimas.

Etiopija Begėdiškai 
Parduota.

Tautų Lygos taryba Že
nevoj pereitą sąvaitę svars
tė Etiopijos klausimą. Ang
lijos valdžia buvo jau iškal- 
no prižadėjus Italijai pa
spausti Tautų Lygą taip, 
kad Etiopijos užkariavimas 
butų Italijai pripažintas. 
Mat, Tautų Lyga buvo pa
smerkus Italijos žygį prieš 
Etiopiją ir buvo net pavar
tojus “sankcijas” prieš Ita
liją, paskelbus jai ekonomi
nį boikotą. Todėl Italijai
rūpėjo, kad jos kruvinas Socialistai Atmetė 
banditizmas dabar butu is- r .. ,, ... ,
teisintas. Jr šitą negarbingą La r OtlettO 1 arti ją

. . Socialistų Akcijos Homi
lijos buržuazijos valdžia, tetas Chicagoje išleido pa- 
Kai pereitą sąvaitę Ženevoj! reiškimą, kad Wisconsino 
susirinko Tautų Lygos tary- gubernatoriaus Philipo F. 
ba, Anglijos užsienių reika- La Follet’to įkurta “Ameri- 
lų ministeris' Halifax tuo- kOs Progresyvių Partija” 
jaus pradėjo ją raginti, kad yra ‘Tkaucius apsivylimas” 
reikia pripažinti įvykusį tiems, kurie tikėjosi iš La 
faktą. Faktas esąs toįks, kad 
Etiopija jau užrariauta. Pri
pažindami Etiopiją Italijai, 
mes, girdi, palaikysime tai
ką. Bet Rusijos, Australijos, 
Kinijos ir Bolivijos atstovai 
tam pasipriešino. Tuomet 
palikta kiekvienai valstybei 
elgtis kaip ji nori. Anglija, 
žinoma, pripažins Etiopiją 
Italijai.

Pasipiktinęs šitokia Ang
lijos politika, senatorius 
Borah Washingtone pasa
kė; matant, kaip begėdiškai 
yra parduodamos mažos 
valstybės, kįla klausimas, 
kuo tos demokratinės Euro
pos valstybės yra geresnės 
už fašistines?

Buvęs Etiopijos karalius 
Haile Selassie net apsirgo 
Ženevoj.

ma, tuos reikalavimus at- darbą pasiėmė atlikti Ang-Į 
metė, ir Meksikos darbiniu- iįjos buržuaziios valdžia.
kai karštai tam pritarė. 
Tuomet Anglija pareikala
vo, kad Meksika tuojaus at
lygintų jai už senus nuosto- 
YUkj, pasidariusi: il
sias revoliucijas.

Meksika tuos nuostolius 
atlygino (jų buvo nedaug) 
ir kartu pareiškė nutrau
kianti diplomatinius ryšius 
su Anglijos valdžia. Meksi
kos pasiuntinys buvo at
šauktas iš Londono, o Ang
lija atšaukė savo atstovą iš 
Meksikos.

Šituose kivirčuose Jung
tinių Valstijų valdžia aiš
kiai palaiko Meksikos pusę. 
Senatorius Borah pasakė: 
“Anglija davė mums gerą 
pavyzdį: ji nusiuntė Meksi
kai aštrią notą, reikalauda
ma senų skolų užmokėjimo. 
Taigi mes dabar turėtume 
nusiųsti tokią notą Angli
jai ir pareikalauti, kad ji 
užmokėtų savo slokas Jung
tinėms Valstijoms.”

Bet prieš Meksikos val
džią šiaušiasi visokie reak
cininkai namie. Potosi vals
tijos valdonas, gen. Satur
nino Cedillo, apginklavo 
kelis tūkstančius ūkininkų 
ir grūmoja prezidentui Car- 
denasui sukilimu. Labai ga
limas daiktas, kad šitą ge
nerolą kursto Anglijos agen
tai. Bet respublikos valdžia 
sutraukė kariuomenę į Po
tosi miestą, sustatė ant sto
gų kulkasvaidžius, apskel
bė karo padėtį ir laukia,

Japonai Užėmė 
Amoyą.

Japonų karo laivynas pe
reitą sąvaitę puolė ir paėmė 
Kinijos uostą Amoyą, kuris 
randasi už 600 mylių į pie
tus nuo Šanchajaus. Amoyo 
miestas stovi ant salos, ne
toli nuo kranto. Kiniečiai, 
matyt, užpuolimo čia nesiti
kėjo, nes nebuvo pasiruošę 
gintis ir japonams lengva, -I ” .J- T1 • U1I1L1O JI ICl lengvakada maistas prasidės. Iki buv0 miestą užimti. Kai tik 

šiol reakcininkai da nedrįso ------ - 
viešumon išeiti.

Meksikos sostinėj tuo tar
pu socialistinis jaunimas už
ėmė universiteto triobesius 
ir paieikalavo, kad univer
sitetas butų pastatytas po 
federalinės 1—
trole ir kad jame butų įves
tas socialistinis švietimas.

jų laivai iškėlė savo karei
vius ant salos, kiniečiai pa- 

’ sitraukė j sausžemį. Amoyo 
uostas dabar japonų ranko
se. Pirma kiniečiai pro čia 
gaudavo iš užsienio daug

pastatytas j u amunicijos ir ginklu savo 
valdžios kon- u,,armijai. Taigi japonams bu

vo svarbu šį uostą uždaryti.
Dabar šita mokslo įstaiga, chICAGOJ 91,000 ŽMO- 
naudojasi autonomija j um-NIy NETEKO PAŠALPOS, 
versiteto reikalus nesikiša. v

R pu Vpi n i n Va i ctiiHontai

puolė socialistus studentus gams, šį panedėlį Chicagoje 
šturmuoti, bet buvo atrem- buvo nubraukta nuo šelpia- 
ti. Šitam susirėmime 6 as- mujų sąrašo apie 91,000 
menys buvo sužeisti. Polici- vardu. Ir politikieriai sako, 
ja su ugniagesiais taipgi bu- kad šį mėnesį nesą jokios 
vo atremta. Pagaliau jauni vilties tiems žmonėms gauti

Išsisėmus šelpimo pini-

mujų sąrašo apie 91,000

socialistai sutiko iš univer- kokios nors pašalpos.

Follettų ką nors nauja. La 
Follettas norįs statyt savo 
kandidatūrą į prezidentus, 
ir vien tik dėlto įkūręs tą 
“partiją.” Šiaip ji niekam 
kitam negali but reikalinga, 
nes darbininkams ir farme- 
riams ji nežada daugiau, 
kaip republikonai, o žymiai 
mažiau, kaip Roosevelto 
“new deal.” Todėl socialis
tai nieko bendra su ta “par
tija” neturės.

KRIMINALINĖ BYLA 
PRIEŠ 24 KASYKLŲ 

SAVININKUS.
Federalinė ' valdžia Ken

tucky valstijoj iškėlė krimi
nalinę bylą prieš 24 kasyk
lų savininkus ir 23 valdi
ninkus, kurie kaltinami są
mokslu priešintis Wagnerio 
įstatymui ir terorizuoti uni
jos organizatorius. Daugiau
sia to teroro yra buvę Har- 
lano apskrity. Tai yra pir
mutinė kriminalinė byla 
prieš kapitalistus dėl Wag
nerio įstatymo laužymo.

CHURCHILL PRIEŠIN
GAS VIENYBEI SU 

HITLERIU.
Buvęs Anglijos valdžios 

narys ir liberalų vadas 
Churchill pereitą sąvaitę 
viešai pasmerkė dabartinės 
valdžios palinkimą į fašis
tų pusę, o ypač į vienybę su 
Hitleriu, kuris reikalauji, 
kad Vokietijai butu sugrą
žintos kolonijos, o Anglijoj 
suvaržyta spaudos laisvė.

CHAMBERLAIN REMIA 
HITLERIO PLANUS ČE

KOSLOVAKIJOJ.
Pereitą sąvaitę Londonan 

atvyko Čekoslovakijos na
cių lyderis Henlein ir tarėsi 
su Chamberlainu. “New 
York Times” korespon
dentas dabar iš Londono 

kad Chamberlai- 
nas jau stojąs uz Cekoslo- 

pa’dalinimą. taip 
kaip Hitleris nori

praneša,

vakijos

Socialistas Sudarė 
E ei gi jos 'Valdžią.

ir ėmėsi formuluoti jam 
programą.

Kuomet buržuaziniai eks-DAVIES STUDIJUOS
SOVIETŲ PRAMONĘ, i pertai jau nebegali vaisty
Iš Maskvos pranešama, 

kad pereitą nedėldienį A- 
merikos ambasadorius, Jo
seph Davies, iškeliavo į Ru
sijos pietus Sovietų pramo
nės studijuoti. Atsisveikin
damas su pažįstamais Mas
kvoje jis pasakęs, kad jis 
norįs savo akimis pamatyti, 
kaip veikia Sovietų gamy
bos įmonės ir kuo Rusijos 
sistema skiriasi nuo kitų 
kraštų pramonės tvarkos— 
ar ji geresnė, ar blogesnė.

Birželio pradžioje Davies 
sugrįš Maskvon, atsisvei
kins su Sovietų valdžia, ir 
išvyks į Briuselį užimti am
basadoriaus vietą. Kas bus 
paskirtas jo vieton Maskvo
je, tuo tarpu da nežinia.

POPIEŽIUS PRIPAŽINO 
ŽMOGŽUDŽIO “VAL

DŽIĄ.”
Šį panedėlį telegrama iš 

Romos pranešė, kad “šven
tas sostas” jau formaliai 
susibičiuliavo su kruvinuo
ju Ispanijos banditu Fran
ku ir pripažino jo “val
džią.” Frankas atsiųs savo 
atstovą į popiežiaus dvarą, 
o popiežius nusiųs savo 
agentą pas Franką.

NORI PAKEISTI WAG
NERIO ĮSTATYMĄ.

Senatorius Burke daro 
Washingtone pastangų, kad 
butų pakeistas Wagnerio 
įstatymas, kuris draudžia 
fabrikantams trukdyti dar
bininkams organizuotis į 
unijas

bes reikalų sutvarkyti, tai 
šitas darbas beveik visuo
met pavedamas socialis
tams.

VOKIETIJA GRŪMOJA 
BRAZILIJAI.

Pereitą sąvaitę naciai 
Brazilijoj kėsinosi nuversti 
prezidento Vargo valdžią. 
Jie apsupo jį nakties laiku 
savo rūmuose, bet buvo at
remti. Susišaudant keliolika 
fašistų buvo užmušta bei 
sužeistas ir keli šimtai pas
kui sukimšta į kalėjimus. 
Brazilijos valdžia po to pa
skelbė, kad šitas “pučas” 
buvo finansuojamas iš už
sienio, suprask, iš Vokieti
jos. Vokietijos fašistų spau
da užtai dabar piktai ata
kuoja Brazilijos valdžią ir 
grūmoja, kad Vokietija ne- 
pakęsianti vokiečių perse
kiojimų Brazilijoj.

AMERIKA NEPARDUOS 
VOKIETIJAI HELIUMO.

Vidaus reikalų departa
mento sekretorius Ickes at
sisakė pardavinėti Vokieti
jai heliumo dujas cepeli
nams, nes ji gali pavartoti 
jas karo tikslams.

PASISAMDĖ ORLAIVI 
NUSIŽUDYT.

Omaha, Neb. — Niekam 
nežinomas vyras pereitą ne
dėldienį pasisamdė čia or
laivį “pasivažinėt.” Jis lau
kė, kol lėktuvas pakils 2,000 
pėdų, tuomet iššoko ir >izsi- 

| mušė

PATRIOTAI NORI IŠME
STI ATEIVIUS IŠ DARBŲ.

New Yorko biznierių ta
rybos pirmininkas, Percy C. 
Magnus, kalbėjo patriotų 
susirinkime apie ateivius. 
Pagal jo, ateiviai yra dide
lis apsunkinimas Amerikai. 
Dabar 4,000,000 ateivių 
dirba prie įvairių darbų. 
Jeigu jų nebūtų, tai jų vie
tose galėtų dirbti ameriko
nai. Iš jo kalbos taip ir kyšo
jo reikalavimas, kad atei
viai butų išmesti iš darbų.

DETROITO POLICIJA 
UŽPUOLĖ STREIKUO

JANČIUS DARBININKUS.
Detroite, prie Michigan 

Steel Castings kompanijos 
dirbtuvės, 9 gegužės polici
ja užpuolė streikuojančių 
darbininkų pikietus ir pra
dėjo juos mušti. Užpulti 
darbininkai ėmė gintis ir 
paguldė porą policmanų, 
kuriuos reikėjo vežti ligoni
nėn. Iš darbininkų pusės 8 
buvo sužeisti.

Tai yra didelis smūgis! 
netik jai, bet ir visoms stam
baus kapitalo korporaci
joms, kurios iki šiol varto
davo lokautų- kaip buožę 
daugiau susipratusiems dar
bininkams mušti. Kai tik 
kompanijos šnipai nužiūrė
davo, kas agituoja už uniją 
ar už streiką, tas tuojaus 
būdavo išmetamas iš darbo. 
Wagnerio įstatymas šitokią 
praktiką uždraudė, tačiau 
kompanijos to nepaisė ir ša
lino sustreikavusius darbi
ninkus kaip visuomet, ma
nydamos, kad Vyriausis 
Teismas šito įstatymo nepri
pažins konstituciniu. Bet jis 
pripažino.

Dabar laukiama pana
šios bylos ir prieš Republic 
Steel korporaciją, kuri pe
reitais metais prašalino net 
5,000 darbininkų, kurie bu
vo išėję į streiką. Darbo 
Santykių Taryba buvo jau 
pareikalavus, kad tuos dar
bininkus plieno kompanija 
priimtų atgal, bet kompani
ja apeliavo ir apeliacijų 
teismas pripažino jai teisę 
priešintis Darbo Santykių 
Tarybos reikalavimui. Bet 
Vyriausiam Teisme ji, vei
kiausia, gaus per snukį, taip 
kaip gavo Mackay Radio ir 
Telegrafo kompanija.

APVOGĖ SOVIETŲ 
AGENTŪRĄ NEWYORKE

Pereitą sąvaitę New Yor
ke tapo areštuotas t„l_
Louis Rudisch, kuris nupir-l .. 
kęs iš Sovietų agentūros ^2 gegužės, 
(Amtorgo) iridijo i. ~ ~....... .
nos už $22,000 ir užmokėjo l East (Jth st. Visos Ohio lie- 
neva “certifikuotu” < ‘ 
po kuriuo buvo pasirašęs 
tūlas Rogers; vėliau pasiro
dė, kad tas čekis be vertės. 
Todėl Rudisch, tų metalų 
pirkėjas, kaltinamas kaip 
vagis.
20,000,000 ŽMONIŲ GY

VENA IŠ PAŠALPOS.
Washingionas sako, kad 

per Kovo mėnesį Jungtinėse 
Valstijose 20,000,000 zano- 
mų ėmė iš valdžios ai kito
kių šaltiniu pašalpą

D OHIO LIETUVIŲ ŽINIAI.
Amerikos Lietuvių Kon- 

tulas §’res0 skyrius Ohio valstijai 
šaukia Clevelande konfe- 

_____ _ ’ \ , 10 va- 
ir plati- landą ryto, po numeriu 920

čekiu | tuvių organizacijos prašo
mos atsiųsti savo atstovus, 
nes turime labai svarbių nu
tarimų padaryti.

J. V. Petrauskas, seki’.

5 AMERIKOS LENKAI 
LEKIA Į VARŠUVĄ.
Pereitą subatą penki len

kai lakūnai išlėkė iš Los 
Angeles miesto j Lenkiją. 
Jie nutupe Meksikoj o pas
kui Guateinaloj. J ų tikslas 
yra perlėkti pei Atlanta ir 
nusileisti Varšuvoj, Z '
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Čekoslovakijos Naciai Už Hitlerį.

i APŽVALGA I
KRYŽIUS IR POLITIKA.

Kai Hitleris nuvyko aną
dien Romon, tai Mussolinis 
liepė visas tvoras ir vartus 
apkabinėti svastikomis. Po- Į 
piežius pasipiktino, kad pa-' 
gonybės emblemą nustelbė 
kryžių. Mussolinis gi per sa
vo organą atsakė popiežiui, 
kad. politikoj kryžiui ne 
vieta.

Šituo klausimu “Naujie-, 
nos” parašė editorialą ir | 
parodė, kad Mussolinis turi 
labai trumpą atminti. Juk 
Etiopijos užkariavimui jis 
pats vartojo kryžių. Popie-' 
žius laimino kryžium jo ka
reivius ir jų durtuvus.

Ir bendrai,
“Yra faktas.” sako Chica- 

gos dienraštis, “kad religija ir 
politika yra nuolatos maišo
mos į daiktą. Bendrai galima 
pasakyti, kad juo atžagarei- 
viškesnė politika, juo daugiau 
j ją maišoma religija. Štai Is
panijoje fašistų generolas 
Franco eina į bažnyčią pasi
melsti kiekvieną kartą, kai 
jam pasiseka išžudyti dau
giau respublikos gynėjų. Aus-, 
trijoje, kai išgama Dollfussas 
193-1 m. nutarė įvykinti vals
tybės perversmą ir pasiuntė j 
artileriją griauti darbininkų 
rezidencijas Vienos priemies
čiuose, tai jisai nuėjo j kated
ros bažnyčią papoteriauti ir | 
kardinolas Innitzer davė jam 
palaiminimą.

“Lietuvos tautininkai irgi 
gavo bažnyčios palaiminimą, 
kai 1926 m. jie nuvertė teisė
tąją respublikos vyriausybę. 
Pats arkivyskupas Skriveckas 
iškilmingai įvesdino Smetoną 
į prezidento vietą po to, kai 
pastarasis sulaužė savo prie
saiką respublikos konstitu
cijai.”
Taigi popiežius šituo klau

simu nusimano geriau už 
Mussolinį. Kryžius fašisti
nei politikai yra geriausis 
talkininkas.

girdi, kaip ta “tyli skruzdė 
atsidavęs tautybės rumui.”

Matyt, Tysliava visgi ne
buvo Kauno žvalgybai pa
kankamai ištikimas, jeigu 
jo vieton reikėjo statyti “ty
lią skruzdę.”

> lįiętTJ.vjįi Ta pi

TYSLIAVA NEGRYŠIĄS 
PRIE “VIENYBĖS?”

“Naujoji Gadynė” pa
duoda iš Brooklyno šitokią 
žinią:

“ ‘Vienybės’ red. štabo na
rys J. Kruze šiomis dieąomis 
apleidžia Jungtines Valstijas. 
Jis ir P. ^ųkšnaitis vyksta į

•oga Susivieniji-
...v »>^<....^ pereitą sekma
dienį buvo suruoštas išleistu
vių vakarėlis.

“Taigi, ‘Vienybės’ štabas 
sumažėja. Dar nesugryžo Ty- 
šliava, o jau išvažiuoja Kruze. 

’ ’ “čia, Brooklyne, kai kurie 
yra linkę manyti, kad Tyslia- 
va negryšiąs. Taip pat sako
ma, kad ir Kruze negryšiąs. 
Kiek tuose ganduose tiesos, 
parodys ateitis.”

Apie tai, kad Tysliava 
prie “Vienybės” nebegryš, 
kalba ir patys “vienybinin- 
kai.” Pavyzdžiui, tūla Auk- 
štaitė 16 gegužės laidoj 
rašo :

“...paskutiniu laiku viešai 
visur kalbama, klausinėjama, 
tariamasi, gvildenama, kad 
jau ‘Tysliava nebegrįš į Vie
nybę.’ Net kalbama, kad J. 
Tysliava užsimojęs redaguoti 
kitą laikraštį... Gaila... Juk 
Vienybė jo paties petimi pa
remtas rūmas... Jo paties daug 
naktų dėl Vieny mes nemiego
ta, daug triūso ir sveikatos į- 
dėta. Ir dabar nepajėgia susi
vokti. negi ištikrujų ‘Jis nebe
grįš?!’ Ir jeigu J. Tysliavos 
pečiai apleido Vienybės naš
tą, tai be abejo jo sieloj pasili
ko karti, skaudi, niekam nepa
sakoma, nesužinomą kančia ir 
paslaptis.”
Aukštaitė tačiau tikisi, 

kad “Vienybė” galėsianti 
ir be Tysliavos eiti, nes jo 
vietą užėmęs Petras Jurgė- 
la (atkaklus fašistas^. Jis,

KODĖL NEUŽTARĖ?...
Mūsiškiai fašistai Įsikan

do klausimą: “Kodėl Sovie
tų Rusija neužtarė Lietu
vos, kuomet Lenkija pasta
tė jai ultimatumą?”

Bet kodėl komunistinė 
Rusija turėtų ginti fašistine 
Lietuvą? žmogžudžiai Lie
tuvoje gauna po 4 metus ka
lėjimo, o jaunuoliai už ko
munistinį plakatą gauna po 
12 metų katorgos. Reiškia, 
Kauno valdžios akimis žiū
rint, komunistas yra 3 kar
tus biauresnis piktadarys už 
žmogžudį.

Kaip tuomet galima no
rėti, kad Rusijos komunis
tai eitu ginti Smetonos val
džią, kuri taip nežmoniškai 
persekioja jų vienminčius? ,

Sovietai gal užsistotų už 
Lietuvą tik tokiam atsitiki
me, jeigu Lietuvon pradėtų 
briautis vokiečiai, grūmo
dami patiems Sovietams. 
Šiaip gi, kol tokio pavojaus 
Rusijai nėra, tai Maskva 
greičiau padėtų Smetonos 
valdžią nuversti, negu ją 
ginti.

$50,000 BYLA PRIEŠ 
JUOZĄ BAČ1UNĄ.

Juozas Bačiunas, plačiai 
žinomas Tabor Farmos sa
vininkas, susilaukė bėdos. 
Prie jo prisikabino vienas 
buvusių jo “svečių” ir rei
kalauja $50,000 už kojos 
nusilaužimą.

Apie tai praneša “Nau
jienos.” Sako:

“...jo svečias iš Chicagos, 
Fred Seeger, užvedė Benton 
Harboro teisme prieš jį bylą, 
reikalaudamas $50,000 atlygi
nimo už susižeidimą.

“Byla formaliai tapo užves
ta balandžio 28 d., 1938.

“Fred Seeger skundžiasi, 
kad pereitais metais rugpiučio 
4 dieną jis buvęs svečiu pas 
Bačiurią jo ‘Tabor Farm’ re- 
sorte, kad jis ten sugriuvęs 
ant cementinio ‘shuffle board’ 
korto ir nusilaužęs koją. Jo 
kojos kaulai trukę virš kelio ir 
jis buVęa nuvežtas į Benton 
Harbor Mercy ligoninę, kur 
daktaras Clyde Osborn jį gy
dęs. Ant rytojaus jis buvęs iš
vežtas ambulansu į Chicagą, 
kur jo koja buvus intverta į 
cementą ir jis turėjęs Vaikš
čioti su pagaliais, ir iki šiol 
negalys dirbti.”

Pono Bačiuno farma ran
dasi 1 Michigano valstijoj, 
netoli nuo Sodus miestelio. 
Vasaros metu pas jį šuva-! 
žiuoja atostogoms daug 
žmonių, daugiausia vis pa
siturinčių, nes “burdas” pas 
jį kainuoja apie $30 per są- : 
vaitę. Iš to p. Bačiunas pu-! 
sėtinai prasigyveno. Bet 
matyt, kad šitas jo “sve
čias” nori atsiimt savo pini
gus da ir su “magaryčiom.”

$8 Už $10,00(L~
Henry Bagley neturėjo 

kuo užsimokėti mokesčių 
wž savo farmiikę, todėl nu
vyko New Yorkan darbo 
jieškoti. Gavo darbo prie 
toiletų valymo vienam vieš
buty. Už kelių dienų jis ra
do toilete kažin keno pame
stą dėžę su deimantais. Bė
giojo, vargšas, kol surado 
savininką. Tas net pašoko iš 
džiaugsmo: “Čia yra už 
$10,000 brangmenų! Štai 
tau atlyginimas už tavo tei
singumą !” Ir savininkas 
įspraudė vargšui kažin ką į 
ranką. Kai šis paskui pažiu
rėjo į savo saują — tenai 
buvo tik $8! Net nusispiovė 
vargšas. Pigiai žmogaus tei
singumas yra apmokamas!

čia matome Čekoslovakijos naciu kongresą, kuris įvyko šiomis dienomis Karlsbado mie
ste. Jų vadas Henlein, parodytas juoda rodykle, pasakė prakalbą, reikalaudamas pilnos 
autonomijos Čekoslovakijos vokiečiams, ir kongresas reiškia pritarimą rankų pakėlimu.

Fašistai Degina 
Knygas Ant Laužo

Ar Gales Cekoslo-
I vakija Apsiginti

\Kas Darosi Sovietų Kalbos Netikslumai. 
Rusijoj.

Zalcburgo mieste, Aust- j 
rijoj, 30 balandžio tautiški I 
fašistai (naciai) įtaisė kny
gų deginimo “šventę:” va
kare uždegė laužus ir pra
dėjo versti į ugnį nepatin
kamas jiems knygas. Visų 
pirma buvo sumesta į ugnį 
buvusio Austrijos premjero i 
Šušnigo parašyta knyga 
“Austrija Tris Kartus.” Pa
skui pradėta deginti visas 
knygas apie tai, kaip naciai 
nužudė buvusį Austrijos 
premjerą kataliką Dollfus- 
są, o paskui sekė knygos pa
rašytos socialistų, katalikų 
ar žydų.

Prieš tai buvo paskelbtas 
atsišaukimas į visuomenę, 
kad ji “apvalytų” savo na
mus ir suneštų visas “nešva
rias” knygas į ugnį.

“Mes nenorim laužtis į 
jūsų namus,” sakė tas atsi
šaukimas, “bet mes krei
piamės į jūsų padorius jaus
mus ir kviečiame apsivalyti 
nuo to šlamšto, kuris buvo 
jums brukamas šušnigui j 
viešpataujant.”

Toliau atsišaukimas pri
duria, kad “visos knygos, 
parašytos Emilio Ludwigo, 
Stefano Zweigo, Vicikio 
Baumo ir visa klerikalų mo- 
narchistų literatūra turi but 
pašalinta iš vokiečių na
mų.”;

Sakoma, kad iš universi
teto *ir knygynų buvo su
rinkta apie 30,000 knygų, 
kurių per tas ceremonijas' 
da nesudegino. Busianti su-' 
ruošta da kita knygų degi
nimo fašistiška “šventė.”

PROTESTONŲ DVASIŠ- 
KIJĄ PASMERKĖ JER

SEY CITY TERORĄ.
Pereitą savaitę Newarke 

susirinko New Jersey valsti
jos protestonų episkopalų
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KAS SKAITO, 

JAS DUONOS

Clevelando
pį| pclitikierių 
tūkstančiai beda 

be duoi
Kai vokiečiai užėmė Aus

triją, viso pasaulio akys nu
krypo į Čekoslovakiją, apie 
kurią vis dažniau rašoma, 
vis daugiau kalbama. Ir tai 
todėl, kad Čekoslovakijai 
gręsia pavojus iš vokiečių 
pusės. Užtenka pažiūrėti į 
žemėlapį, o pamatysime, 
kad Čekoslovakija yra vo
kiečių apsupta iš trijų pu
sių. Ši betgi aplinkybė gal 
dar nebūtų tokia pavojinga, 
jei ne Čekoslovakijos tauti
nės mažumos, kurių visoje 
valstybėje yra trečdalis gy
ventojų. Daugiausia yra vo
kiečių, iš viso apie 4,000,000 
gyventojų, kurie gyvena 
kaip tik Vokietijos pasieny 
ir yra susimetę į vieną, parti
ją, kurios vadu yra pagarsė
jęs Henleinas ir yra tiesio
ginėje Hitlerio žinioje. '

Paskutiniu metu Čekoslo
vakijos vokiečiai vis labiau 
kelia galvas; nuo jų neatsi
lieka slovakai,, nerimauja 
vengrai, reikalauja autono
mijos ir lenkai, žodžiu, vi
sos Čekoslovakijos tautinės - —• pgikg.

riaušių visame pasaulyje. 
Todėl nėra abejojimo, kad 
Čekoslovakijos armija yra 
taip pat gerai ginkluota ir 
didesnė jos dalis jau sumo- 
torizuota, kas šiuo metu y- 
pač turi didelės reikšmės, 

'nes naujame kare visų pir
ma svarbu bus kuogreičiau 
sukaupti jėgas tai vienoje, 
tai kitoje vietoje.

Karo jėgų Čekoslovakija 
turi nemaža. Taikos metų ji 
turi 100.000 kariuomenės, 
o paskelbus mobilizaciją, 
per pirmąją parą jau turės 
500,000. Aišku, kad tai yra 
didelė jėga, kuri ilgai gali 
spirtis net daug didesnei ar
mijai. Dabar spaudoje rašo
ma, kad absoliute Čekoslo
vakijos armijos dauguma 
yra sutraukta Vokietijos 
pasienyje.

Tiesa, Vokietijoje šiuo 
metu yra 75,000,000 gyven
tojų ir beveik visi vokiečiai. 
Čekoslovakijoje yra 15,- 
000,000 gyventojų ir tame 
skaičiuje tik 8,000,000 če
kų. Jėgos, kaip matome, ne
lygios. Bet iš kitos pusės rei
kia žinoti, kad, kaip čekai, 
taip ir visos kitos valstybės, 
prie kurių žemių vokiečiai 
turi pretensijų, geruoju ne
atiduos nei sprindžio žemės. 
Nepamirškime taip pat, kad 
Čekoslovakijoje yra ne tik 
tinkamai suorganizuota ka
ro pramonė, bet visoje vals
tybėje yra labai geri keliai, 
kuriais žaibo greitumu gali
ma iš vietos į vietą pervež- 
dinėti kariuomenę.

Karo žinovai, darydami iš 
viso to išvadas, prieina vie
nodos nuomonės, būtent, 
tos, kad čekai neišlaikytų 
vokiečių puolimo, taip, kaip 
neišlaikė 1914 metais tų pa
čiu, vokiečių puolimo bel
gai. Gal ir ilgai spirtųsi, bet 
be didž-valstybių pagelbos 
vistiek neišlaikytų.

Čia tad ir kyla klausimas, 
ar didž-valstybės paskubėtų 
Čekoslovakijai į pagelbą? 
Nesenai Anglijos premjeras 
pareiškė, kad Anglija nieko 
negalinti Čekoslovakijai ža
dėti. Juo labiau čekai ne
laukia pagelbos iš italų, ma
ža vilties ir iš Sovietų. Lie
ka Francuzija, bet ir šios 
padėtis nėra puikiausia ir 
todėl nieko nuostabaus, kad 
visa Europa akyliai stebi di
dėjantį Čekoslovakijos ne- 
priklausomybei paVajų.

Ohio valstijos 
©skirstė nepa 
ją bedarbiams s 
politikieriai išv 
atostogų, o tuk 
darbių su šein 
bar neturi kuo n 
somenė reikai 
jfubęmatorius D 
šauktu nepapras 
turo? sesiją, be 
įsiskubina. Buc 
ir atsigėręs, jisai 
U, kaip kiti gali
Clevelando 

*5,000 šeimynų, 
sol gyveno iš 
kaip pašalpa i 
šeimynos neturi 
hydras Burton 
gubernatorių, kr 
M bedarbiais, o 

I mis kaltina Clev 
■ jorą. buk šitas 
I ielpimo pinigus 
I Jalams.

Bet ne vienar 
ii taip yra. Visi 
dinguose Ohio 
niestuose bad a 
darbių šeimyno 
Štai Toledo mies 
dele plokščio sti 
re, kuri gamina 
mobilių langams 
mobilių fabrik; 
Ėidarė ir To 
dirbtuvės. Tukst 
bininku tenai iši 
ves dabar badai 
M ir Columbr 
bedarbiai jau nu< 
tegauna nei cent

Clevelando r 
litko bedarbiam 
tekių dalykų, 

t y/ūtigu už ta 
į Afar tie bizn 

valgomų d: 
Iii neduoda, r 
Ikolingas jiems 
!U.
Ohio valstija 

yra tiek apkrau 
mokesčiais, ka 
jos krausto sav 
fabrikus i kitas 
bet gi nežiūrint 

mokesčių, 
miestų iždai yra 
suėda" grafteriz 
Politikieriai žiur 
įiĮ Idšeniai butų 
kas lieka, tai ni 
medis žmonėms, 
ka, tai žmonės ti

Lietuvoje yra leidžiamas 
kalbos reikalams pašvęstas 
žurnalas “Gimtoji Kalba.” 
Tūlas A. Lengvinas jame mažumos sutartinai 
'kritikuoja Amerikos lietu- lauja sau priklausomų tei- 

laikraščių vartojamas Į siu, o vokiečiai netgi terito- 
s.” rinės autonomijos.

Toksai valstybės trečda
lio gyventojų nusistatymas 
Čekoslovakijai yra nema
žiau pavojingas reiškinys, 
negu tiesioginis pavojus iš 
vokiečių pusės, 
karui, dalis gyventojų gali 
arba atsisakyti ginti valsty
bę, arba, dar blogiau—gali 
daryti visokių trukdymų. 
Todėl Čekoslovakijos vy
riausioji armijos vadovybė 
apsigynimo liniją išvedė ne 
prie pat sienos, bet daug to
liau, tik čekų gyvenamose 

“Vilnis” rašo, kad esanti vietose.
išrasta kaukė “apsaugai 
nuo silicosis.” I

i Leningrade areštuota 
aukštų dvasiškių.

Maskvoj leidžiamas 
laisvamanių organas ‘ 
božnik ” 
ningrade valdžia areštavusi 
12 aukštų dvasiškių, kurie 
buvo sugauti šnipinėjant 
fašistinių valstybių naudai, 
sąmokslaujant prieš Sovie
tų valdžią ir ištvirkaujant 
su svetimomis moterimis ir 
davatkomis.

Suimtųjų tarpe esąs Le
ningrado stačiatikių bažny
čios arkivyskupas Serafinas 
Ružencovas ir du vyskupai. 
Ružencovas kaltinamas tvir
kinimu bažnyčios chorisčių, 
gi vyskupai buvę nutverti 
ištvirkaujant su vienuolė
mis.

Keli protestonų dvasiš
kiai taipgi uždaryti kalėji
mam Jie dirbę kaip Vokie
tijos šnipai.
Automobilių pramonėj su

vienodinta algos.
Associated Press prane

ša iš Maskvos, kad valdžia 
įsakiusi įvesti vienodas al
gas automobilių pramonėj. 
Sakoma, kad dėl algų ne
vienodumo buvę daug pai-1 “niekšas, 
niavos. Pavyzdžiui, Lenino 
dirbtuvėj buvę net 40 skir
tingų algos kategorijų. Gor
kio dirbtuvėj — 20 įvairių amewviuu pav<uuę. uo. 
laipsnių. Nežiūrint didelių ar tiksliai? Lietuvių kalboj 
valdžios reikalavimų, per yra nagas ir naginė, bet nė- 
1937 metus visa automobi- ra jokio nagio. Na, tai ką gi 
lių pramonė pagamino vos “atlietuvinta” Nagevičiaus 
tik 200,000 automobilių. pavardė reiškia?

Mokslų Akademija buvo Eks-klierikas.
patiekus 1938 metams pla
ną automobilių pramonei i 
reorganizuoti, bet valdžia 
savo mokslininkų sumany
mą atmetė, išvadino juos 
“pseudo-mokslininkais,” ku
rie nesistengia nieko patir
ti, tik rašo straipsnius ir

rusų 
Bez- 

praneša, kad Le-
vių 1______ _ ___ j_________

svetimybes, kaip “bosas,”! 
“strytas” ir tt. Bet kaip su, 
Lietuvos laikraščiais, ku
riuos leidžia ne amerikie
čiai, ar juose nėra barbariz
mų? Tenai daugiau rasime 
visokių “triukų,” “futbolų,” 
“fivikleckų,” “melioracijų,” 
“reabilitacijų,” “referentų,” 
“kolegų,” “aktyvų,” “pasy
vų,” negu Amerikos lietu
vių laikraščiuose. Taigi, ta
riant senovės romėnų patar
le—gydytojai, pagydykit
patys save.

nes, kilus

“apsaugai Antra Čekoslovakijos 
Na, kas taip silpnybė, tai sienų ilgumas, 

lietuviškai kalba? Kaukė Pavyzdžiui, Čekoslovakijos 
turėtų but nuo silikozio— sienos tęsiasi 3,800 kilomet

rų, nors pati valstybė nėra 
■ *. ’ vos

kilo-

nuo ko, bet ne nuo kas.
labai didelė, turinti

Netiksliai susidarę žo- 140,000 kvadratinių 
džiai negali kalboj prigyti, metrų. Ginti tokias ilgas 
Kiek jų išnyko jau musų at- sienas yra labai sunku, 
minimu! Nesenai da buvo Trečia silpnybė, tai mies- 
apyvartoj “piktadėjas1

Trečia silpnybė, tai mies- 
apyvartoj “piktadėjas” ir tų gausumas. Iš viso čeko- 
“n'iekadėjas.” Dabar jau jų slovakijos pusė gyventojų 
nebegirdime. Kaip rodos, iš yra miestuose. Karo metu, 
jų išsivystė “piktadarys” ir kada priešai visų pirma 

1 puola miestus, tokia padėtis 
lyra pavojinga.

Ir pagaliau ketvirtoji silp
nybė yra ta, kad nei Fran
cuzija, nei Sovietų Rusija, 
kurios galėtų' ■ ginti čekus, 
neturi su Čekoslovakija ben
dru sienų.

Tačiau Čekoslovakijos 
padėtis nėra tokia bloga, 
kokią galime įsivaizduoti iš 
aukščiau minėtų silpnybių. 
Visų pirma Čekoslovakija 
yra žinoma savo kariškos 
pramonės dirbiniais. Čeko
slovakijos fabrikuose paga
minti ginklai yra vieni ge

Generolas Nagevičius pa
sivadino Nagiu. Vadinasi, 
“atlietuvino” pavardę. Bet

Rumunijoj areštuota jau 
1,500 nacių, kurie buvo su
sitarę nuversti karalių ir į- 
steigti tautiškai fašistinę 
diktatūrą.

JAPONIJA VYKINA;^ 
“TAIKĄ.”

Japonijos užsienio minis- 
teris Koki Hirota pasakė, 
kad Amerika negalinti rasti 
geresnės sau .‘draugės, kaip 
Japonija, kuri visuomet sto
ja už taiką. Ištikrujų, šunką 
butų rasti kitą valstybę, kjir 
rios užsienio reikalų minis? 
teris per akis meluotų.

dvasiškija ir pasmerkė Jer-,knygas “beverčiais klausi- 
sey City majoro Hague ir jo mais.” Prilygino juos net 
policijos vartojamą terorą’prie “ardytojų.” 
prieš žodžio ir susirinkimų 
laisvę. Organizuotos jo chu
liganų gaujos tenai neduo
da darbininkų organizaci
joms nei susirinkti, nei kal
bėti. Kai darbininkai tenai 
norėjo paminėti Pirmosios 
Gegužės šventę ir pasikvie
tė kalbėti socialistų vadą 
Noimaną Thomą, policija 
pagrobė jį ir smurtu išgabe
no už valstijos ribų. Paskui 
buvo pakviesti kalbėti du 
kongresmanai, bet negalėjo 
ir jie kalbėti, nes rengėjai 
pabūgo, kad valdžios orga
nizuoti juodašimčiai su po
licija gali įtaisyti žmonių 
skerdynę. Taigi protestonų 
dvasiškija pasmerkė Jersey 
City miesto majorą ir visą 
jo administraciją kaip did- 
žiausį pavojų piliečių lais
vei ir demokratijai.

Akademijos nariai esą atsi
likę nuo gyvenimo seniai.
Valdžia pareikalavo, kad 

Mokslo Akademijos durys 
butų atidarytos jaunes
niems žmonėms, nes seniai 
esą atsilikę nuo gyvenimo ir 
nepasiduoda šių dienų rei
kalavimams. Kad jie yra 
apsileidę ir nemoka rišti ki- 
lančių problemų, valdžia 
nurodo du pavyzdžiu: (1) 
jie nemokėjo išrišti klausi
mą, kaip anglis po žeme pa
versti į dujas; (2) jie išlei
do 30 tomų Sovietų Rusijos 
geografijos, o šalis ir šian
dien da neturi nei vieno ge
ro geografijos vadovėlio su 
žemėlapiais.

Visi šitie dalykai buvę iš
kelti pereitą sąvaitę “Iz- 
viestijose.”

LIETUVIU DARBININKU 
SUSIVIENIJIMAS

Dabar Priima Naujus Narius Maža Įstojimo Mokestim.
Galite Sutaupinti tarp $2 ir $5 Įsirašant Dabar Laike Vajaus.

nuo $150.00 iki $1,000.00 Apdraudos
nuo $6.00 iki $15.00 per Savaitę Pašalpos 

Vi Mažą Mokestį.
LDS. JAU IŠMOKĖJO DAUGIAU KAIP $250/100.00 VIRŠ TRIMS 
TŪKSTANČIAMS LIETUVIŲ PAŠALPOMIS IR APDRAUDA.

Arti 1,000 Lietuvių Jau Įsirašė į LDS. Per Šį Vajų.
Buk Nariu Smarkiai Augančios ir Tvirčiausios
Lietuvių Apdraudos Organizacijos Amerikoj.

UŽTIKRINK SAU IR SAVO ŠEIMAI GERĄ PAŠALPĄ ir APDRAUDĄ. *

Del Platesnių Informacijų Kreipkitės į LDS. Kuopą Savo Mieste arba šiuo Adresu:

LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Moterų draugijc

Gegužės 1 dier 
Labdarybės drai 
surengus balių 
m ir dainomis 
parapijos salėj, 
tyko gerai ir ne n 
publikos. Vakarą 
I Karužiškis. A] 
plima pasakyti, 
lt Adelė Miliausk 
žavėjo savo malo 
Jadangi parapijoj 

! itdidelė, tai stip 
I linkės balsas m 
j febino. P-lė Mi 
■ yra žinoma kaip

Sausių darbininki 
Eina ne vien sa\ 
it lietuvius, bet d 
Vauja ir kitose k 
leliatą kartu yra e 
i Fittšburgho lie 
Simuose. Ji pra 
M dar maža 
Mama sykiu su 
<Je. Tais laikais 
tikai gyveno d; 
tanijos valstijo. 
v?ho 'apylinkėj. 
Į® gabi muzil 
yda piano ir smi

Ji priguli pri< 
•draugijų. Lietu 
pilame Daržely 
^pirmininkės vie 
įžodžiu, pp.' M 

daug pa 
^tuvybei ii- ku!

Joną
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Clevelando Žinios:; LEWISTON, ME.
Sidabrinės vestuvės.

Juzefą ir Antanas Baltru- 
šaičiai buvo pagerbti 25 
metų vedybinio gyvenimo 
proga. Draugai Baltrušai
čiai abudu myli apšvietą ir 
visuomet remia gerus visuo
menės reikalus. Draugė 
Baltrušaitienė veikia įvai
riuose komitetuose, prie 
SLA. ir kitose organizaci
jose. Gi drg. Antanas Balt
rušaitis yra šv. Baltramie-

Pacifiko Šmėklos, Kurios Gąsdina Japoniją.
Dėl politikierių apsileidimo 1 
tūkstančiai bedarbių paliko 

be duonos.
Ohio valstijos legislature 

išsiskirstė nepaskyrus pini
gų bedarbiams šelpti. Ponai 
politikieriai išvažiavo sau 
atostogų, o tūkstančiai be
darbių su šeimynomis da
bar neturi kuo maitintis. Vi
suomenė reikalauja, kad 
gubernatorius Davey tuojau 
šauktų nepaprastą legisla- jaus draugijos narys ir ne- 
turos sesiją, bet tas ponas blogas muzikantas. Jisai 
nesiskubina. Būdamas sotus pareina iš Kaunatavo, Tel- 
ir atsigėręs, jisai nesupran- šių apskričio, o jo žmona iš 
ta, kaip kiti gali but alkani.

Clevelando mieste yra 
75,000 šeimynų, kurios iki 
šiol gyveno iš pašalpos. 
Kaip pašalpa nutruko, tos

YY.;"'

JjĮ’Ėffr.$4;į j, j >,

Kurtavėnų, Šiaulių apskri- i 
ties. Judviejų giminės ir 
draugai surengė jų garbei 
bankietą 7 gegužės šv. Balt-1 
ramiejaus salėj.

šeimynos neturi ko valgyt, i . įnėjus salėn abiem jubi- 
Majoras Burtonas kaltina diatam, juos pasveikino' 
gubernatorių, kad nesirupi-t duktė, p-lė Ona Baltrušai-j 
na bedarbiais, o gubernato- ,tytė_iš Bostono, Baltrušai-j 
rius kaltina Clevelando ma- jtienės sesuo S. Paplauskie-i 
jorą, buk šitas i 
šelpimo pinigus kitiems rei
kalams.

Bet ne vienam Clevelan- 
de taip yra. Visuose pramo
ninguose Ohio valstijos 
miestuose badas žiuri be
darbių šeimynoms į akis. 
Štai Toledo miestas, su di
dele plokščio stiklo pramo
ne, kuri gamina stiklą auto
mobilių langams. Kai auto
mobilių fabrikai sustojo,1 
užsidarė ir Toledo stiklo 
dirbtuvės. Tūkstančiai dar
bininku tenai išmesti į gat-l 
ves dabar badauja. Dayto-( 
no ir Columbo miestuose 
bedarbiai jau nuo 1 gegužės ^^o 
negauna nei cento.

Clevelando majoras už- Stasė Paplauskienė, J.,".,? 
pirko bedarbiams bulvių ir, Baltrušaitis; Ignas Chuzas, 
kitokių dalykų, bet neturė- Dr. Vincas Beeaker, Jonas 
jo pinigu už tai užmokėti. Pausas, Antanas Baltrušai- 
Dabar tie biznieriai dau- tis, Marija Jasunskienė ir 
giau valgomų daiktų mies- Marija Dailydaitė. ' 
tui neduoda, nes majoras, Tvarkvedys S. Eismantas ___________ ___ , „„ _______ r________r_. . _
skolingas jiems jau 2 milio- rengimo komiteto vardu pa-tant namo įvyko katastrofa, lionis prigulėjo tautininkų 
nu- dėkojo visiems, kurie prisi- Automobili valde Vladas srovei.

Ohio valstijos gyventojai ‘ ~ ‘ ‘ “
yra tiek apkrauti visokiais 
mokesčiais, kad kompani
jos krausto savo biznius ir 
fabrikus i kitas valstijas. O 
bet gi nežiūrint tokių dide
lių mokesčių, valstijos ir 
miestų iždai yra tušti. Viską 
suėda grafterizmo vėžys. 
Politikieriai žiuri tik, kad 
jų kišeniai butų pilni; jei 
kas lieka, tai numeta alka
niems žmonėms, o jei nelie-j 
ka, tai žmonės turi badauti.

lailUO Hia- | u. x apiauMuc- ,
išeikvojęs nė iš Haverhillio, o paskui Į 

ir kiti giminės bei draugai, j 
(Vakaro vedėjas drg. S. Eis- 
montas su komitetu nuvedė 

'abudu Baltrušaičiu prie ga- 
1 linio stalo, kuris buvo pa- 

B puoštas sidabro spalvomis 
ir sidabriniais daiktais, vi-

Saulei leidžiauties žemyn, Pacifiko vandenyne matyt juodi šešėliai. Tai Jungtinių Vals
tijų karo laivai, kurie yra specialiai įrengti lėktuvams vežioti, 
telpa apie 40 karo orlaivių.
Ii paleisti oran kelis šimtus

Ant kiekvieno laivo su- 
Nuplaukę nakties laiku prie Japonijos keli šitokie laivai ga- 
bombanešiu ir sunaikinti kelis miestus. Japonija jų bilosi.

čius pas save į namus ant 
pietų. Jie gyvena užmiesty 
ir labai gražioj vietoj. Taigi 
ir vėl visi linksminosi, dai
navo ir šoko. Taip linksmai11 OI V1AM1 llllCilO t-lClllYiaiO, VI- ............... | 111 Udl 1 i f 12, Cl V U.

šokiomis dovanomis. Vidu- užsibaigė draugų Baltrušai- Daug prasčiau išėjo T. Ka- 
1 . z..,, 25 metų sukak- pečiui, kurį plėšikai netik

tUvės. _ _ apiplėšė, bet da ir primušė.
Lcwistono korespondentė. Jįs buvo užpultas pareinant 

BROOKLYN? N. Y. ,n,amo’ Jau nebetoli nuo savo 
' i durų. Išrodo, kad banditai

Du lietuviai užmušti, o trys jo laukė, nes tuoj davė į 
sumušti ir apiplėšti. galvą ir pradėjo plėšti.

Šiomis dienomis pas mus Atėmė iš jo $60 pinigų, 
buvo kelintas liūdnų įvykių.' auksinį laikrodėlį, deiman- 
Gegužės 8 dieną buvo auto- tini žeidą ir kitus dalykus, 
mobiliaųs nelaimėj užmuš-!Kol namiškiai išbėgo į gat- 
ti du jauni lietuviai, Vladas vę jį gelbėt, banditai buvo 
Kuncevičius, 24 metų am
žiaus, ir Ona Varkalaitė, 19!

Į ry stalo buvo vestuvių pyra- čių vedybų 25 metų sukat 
igas. Ant visų stalu degė si- 
idabro slapvos žvakės ir sta- 
I lūs puošė įvairios gėlės. An
na Baltrušaitytė padainavo 

^(“Mamytė” ir duetą su Ignu 
Chuziu iš Miko Petrausko 
operas “Eglė, Žalčių Kara
lienė,” akompanavo Ignas 
Chuzas. Po to -jubiliatus 
...... ..j ir laimės linkėjo 

| duktė Ona Baltrušaitytė, 
7. Jonas

Moterų draugijos balius.
Gegužės 1 dieną moterų 

Labdarybės draugija buvo 
surengus balių su vaidini-' 
mu ir dainomis naujosios 
parapijos salėj. Viskas pa- j 
vyko gerai ir ne mažai buvo 
publikos. Vakarą vedė kun.1 
A. Karužiškis. Apie dainas 
galima pasakyti, kad pane
lė Adelė Miliauskaitė visus 
žavėjo savo maloniu balsu. 
Kadangi parapijos salė yra 
nedidelė, tai stiprus daini- 
ninkės balsas net sienas 
drebino. P-lė Miliauskaitė 
yra žinoma kaip viena žy-1 
miausių darbininkių;ji link-' 
smina ne vien ■ savo koloni
jos lietuvius, bet dažnai da-1 
lyvauja ir kitose kolonijose. Į 
Kelintą kartu yra dalyvavu-' 
si Pittsburgho lietuvių pa-1 
rengimuose. Ji pradėjo dai-' 
nnoti dar maža mergaite' 
būdama sykiu su savo mo
čiute. Tais laikais pp. Mi
liauskai gyveno dar Penn- 
sylvanijos valstijoj, Pitts
burgho 'apylinkėj.. Ji yra 
taipgi gabi muzikantė ir 
duoda piano ir smuiko lek
cijas. Ji priguli prie dauge
lio draugijų. Lietuvių Kul
tūriniame Daržely ji užima 
vice-pirmininkės vietą. Vie
nu žodžiu, pp.1 Miliauskų 
šeima yra daug pasidarba
vus lietuvybei ir kultūrai.

Jonas Jarus.

^Ten&aliS Worcester!® Žinios.
savininkas sako, blėdies
jam padaryta už $100.

Bet tie nors mušt negavo.

jau pabėgę.
Gegužės 10 dieną mirė 

metų mergina. Jiedu kartu pasiturintis Brooklyno lie
su Keturiais kitais jaunuo- tini žiedą ir kitus dalykus, 
liąis buvo nuvažiavę _pažiu- Budraitis. Jis-' čia turėjo 
rėti, kaip ruošiama

Jis-<'čia turėjo 
Pašau- drapanų siuvyklą ir buvo 

linei Parodai vieta, ir gryž- pusėtinai prasigyvenęs. Vė-

’• Automobilį valde Vladas srovei.
dėjo prie šio pokilio, o Balt- Kuncevičius. Matyt, važiuo-' Mirė taipgi Kazys Rač- 

1 1 • - jant vįsj kalbėjosi, dairėsi Į kauskas, kuris
šalis ir nedabojo kelio. Ma- laukęs jau <r 
šina nuvirto nuo kelio ir ap- žmona jau mirus seniau, 
sivertė kelis kartus. Keturi 
išliko gyvi, o du žuvo.

Be to, kelintas lietuvių 
buvo apiplėšta. Tarp 5 ir 6 
gegužės, nakties laiku, va
gys išplėšė Vaiginių ir Ša
palų saliuną prie 147 i 
Thames st. Iškratė stalčius 
ir išsivežė seifą su $400.

Tarp 6 ir 7gegužės, ■ taip 
I pat nakties laiku, buvo api-

rušaičiai abudu dėkojo vi
siems už tokį jų pagerbimą. 
Visi šoko ir linksminosį iki 
vėlumos. Šokiams griežė: 
Juozapas Plikavičia, Kazi
mieras Kalvelis ir Bladas 
Žilinskas.

(Dėl stokos laikrašty vie
tos, svečių vardus ir pavar
des buvom priversti išleisti. 
—Red.)

Kadangi sekančią dieną 
pripuolė šventė, tai draugai 
Baltrušaičiai užsikvietė sve

buvo susi-
52 metų. Jo

Grandstryčio Cibukas,

Mirtis, Ar Amžina Tamsa?

įtaIot, Viugp Holai na Oclan
Ghicagoj yra nesenai gimusi mergaitė, Helaine Colan, ku- 
rįos akys buvo užkrėstos neišgydoma liga. Daktarai pripa
žino, kad nuo tos ligos mergaitė turės mirti. Norint jos gy
vybę išgelbėt, akys turi but išimtos. Taigi kilo labai opus 
klausimas: ar leist jai numirti, ar išimti akis ir paleisti pa
saulin aklą? Klausimas buvo pavestas išspręsti teismui iš 
9 daktarų ir 3 rabinų. Tas teismas nusprendė išimti mer
gaitei akis. Pereitą savaitę buvo padaryta operacija ir vie
na akis jau pašalinta. Sakoma, kad vėliau busianti išimta 
ir antra akis. Paveikslėlio kairėj parodyta Helen Vasco iš 
Hasting, N. Y. Ji turėjo tokią pat ligą, bet jai užteko išim
ti tik vieną akį.

Scrantono Politikierių Vajus Prieš 
Kunigą M. Valadką Neišdegė.

— w
SLA. kuopa atsisakė rinkti sekretoriaus, tai ir aš šį-tą 

kitus seimo delegatus. turiu nariams pasakyti.” Ir 
nurodė, kad geriausia rink
ti visą dabartinę valdžią, ir

Ir

Niekas neatjaučia namų 
savininką.

Šiuose laikuose didžiuma 
namų savininkų kenčia nuo 
įvairiu skolų mokesčių. Ma
žai žmonių supranta, kaip 
savininkai vargsta. Dažnai 
girdėt daug nemalonių išsi
reiškimų prieš šeimininkus. 
Kiti gyventojai taipgi turi 
daug vargų, vienok jiems 
suteikiami įvairus palengvi
nimai ; bet namu savinin
kams palengvinimų nėra. 
Priešingai, mokesčiai eina 
sunkyn, o gyventojai vis 
prašo nuomą atpigini. Bet 
ar miestas atpigina savinin
kams “taksas”? Žinoma, 
kad ne. Kas metai vis dau
giau užkrauna.

Dažnai savininkai paleng
vina savo gyventojams kuo 
galima. Vienok savininkui 
ištikus nelaimei, nėra kas 
jam palengvintų. Tegul jis 
tiktai sykį neužmoka mo
kesčių, ir praras viso savo 
gyvenimo sutaupytą turtą.

Panašių įvykių per šiuos 
paskutiniuosius nedarbo me
tus buvo labai daug.

Kyla klausimas, kodėl 
valdžia nepajėgia sumažin
ti mokesčių? Jei mokesčiai 
butų mažesni, butų piges
nės ir namų nuomos. Savi
ninkams būtinai reikia pa
lengvinimo.

Vincas Karlonas.

SOMERSET, PA.
šventam Jurgiui reikia 

pinigų.
Balandžio 22 dieną at- 

lapsėjo pas mane lenkų ku
nigas “kalėdoti.” Sakau, 
kad pavasarį niekas neka- 
lėdoja. Kunigai važiuoja 
paprastai rudenį, apie Kalė
das, kai ūkininkai turi dau- • 
giau pinigų. O jis aiškina, 
kad tai esą šventam Jur
giui, kurio šventė pripuola 
rytojaus dieną. Bet pas ma
ne buvo už pečiaus užkištas 
šv. Jurgio abrozdas. Ištrau
kiau jį ir rodau kunigui:

—Ar tai šitam reikia 
kų?

—Taip.
—Bet jis karališkai 

sirengęs—sakau—ir turi
kį žirgą, kokio visoj Ame
rikoj nerasi. Tai kam jam 
pinigai reikalingi? Gal au
tomobilį užsimanė pirkti?

Dūšių ganytojas nieko į 
mano, klausimus neatsakė, 
tik užsimovė skrybėlę ir ro
vė laukan taip greitai, kad 
nei durų neuždarė. P. O.

au-

ap- 
to-

MONTREAL, CANADA.
Lietuvių atydai! Montrealo 

lietuvių organizacijų, laike Lie
tuvos nepriklausomybės pavo
jaus (kada Lenkija buvo pa
siuntusi ultimatumą), suorga
nizuotas Lietuvos Nepriklauso
mybei Ginti Komitetas šaukia 
visų lietuvių masinį mitingą, 
penktadieny, gegužės 20 d. nuo 
S vakare, D. L. K. Vytauto Ne- 
prigulmingo Kliubo salėje, 2161 
St. Catherine st.. East.

šiame mitinge bus išduotos 
sąskaitos iš musų atliktų darbų 
pirmiau, taipgi bus apkalbėta 
bendri Lietuvos ir jos nepri
klausomybės reikalai. Todėl 

. kviečiame visus Montrealo lie
tuvius vyrus ir moteris daly
vauti.

Liet. N-pr. Ginti Komitetas.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 nusl 
su daugybe paveikslu visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina................................................ $7.00

I WORCESTER, MASS.

i CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

Daug yra rašoma apie 
Scrantų 30 kuopos delegatų 
rinkimus į\ SLA. Seimą. 
Tuose rašiniuose visada yra 
kaltinamas kun. M. Valad
ka. Jau yra pasirodžiusios 
kelios korespondencijos tuo 
klausimu. Buvo jau iš kalno 
manyta, kad Kerševičius su 
Savitsku pralaimėję ir susi
nervavę norės kur nors savo 
tulžį išlieti. Ir jei tuo butų 
viskas pasibaigę, maža bu
tų bėda. Bet kadangi ir to
liau yra , rašoma visokios 
nesąmonės, tai reikia nu
šviesti dalykus aiškiai, kad 
publika žinotų, kas tie du 
vyrai yra. Visų pirma apie 
Savitską.

Šis žmogus dedasi dide
liu “patriotu.” Bet jo “pat
riotiškumas” visada suriš
tas su pasinaudojimu. Ten, 
kur nėra naudos, jis ne “pa
triotas.” Jis turi porą čia gi
musių vaikų savo šeimynoj. 
Ar manpte, kad jie kalba 
lietuviškai? Ne! Ar mano
te, kad jie priklauso nors 
vienoj lietuviškoj organiza
cijoj? Ne! Ar manote, kad 
jie tėvo prikalbinti prie Su
sivienijimo? Ne!

Savu laiku pats Savitskas 
Scrantone su kitais organi
zavo lietuvių politinį kliu- 
bą. Kalbėjo kaipo lietuvis. 
Ir išrodė, kad jam lietuviai 
ir jų skurdas rūpėjo. Susi
organizavo kliubas. Jis kal
bėjo, • kad dabar lietuviai 
jau visko laimėjo. Bet pir
miausia pats apsirūpino. 
Jis turi bizni, turi porą stri
bų, turi tris karus ir giriasi 
politikieriams, kad jis lietu
vius kontroliuoja. Visa tai 
matydamas, Kliubas, rink
damas prezidentą,_ jau Sa- 
vitsko nerinko. Ėjo rinki
mai miesto, ėjo visos kaun- 
tės, o Savitskas vis likdavo 
pralaimėjusiu pusėj. Lietu
viai juokaudami vadina jį 
“sendvičių politikierium.” 
Ar ne taip, Savitskai?

Dabar eikime prie Kerše- 
vičiaus. Tas žmogus yra 
toks pat. Kuomet Scrantų 
suvienytos draugystės ren
gė Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimą, tai Kerše
vičius per ašaras prašė, kad 
jos nerengtų, bet prisidėtų 
prie kun. Miliausko, kuris 
bandė suardyti draugijų 
rengimą. Buvo net intrigos 
daromos, kad konsulas ii 
gubernatorius neatvažiuotų 
i draugijų parengimą, ir 
Kerševičius buvo tų intri
gantų pusėj. Žmonės^'isi tai 
žino. Ir rinkdami Seiman 
delegatus tokių žmonių ne
rinko. Jų ambicija liko už
gauta. Todėl iie bando su
mesti kunigui Valadkai kal
tę ir per spaudą bando įro
dinėti, kad kun. Valadka 
kaltas.

Aš. noriu pasakyti, kad 
kun. Valadka čia visai ne
kaltas. Štai susirinkimo pro
cedūra ir pats susirinkimas, 
kuriame tie rinkimai įvyko. 
Prieš susirinkimą Kerševi
čius išsiuntinėjo nariams ne 
pakvietimo korteles, bet tam 
tikro turinio laiškus su ba
lotais. už ką balsuoti, prie 
iu pridėdamas ir “Sargy
bos bokšto” išleistus lape
lius prieš pažangiųjų dele
gatus. Viena, žmonėms ne
patiko, kad Kerševičius 
pats už save agitavo, o ant
ra, kad toji agitacija buvo 
labai nešvari ir, trečia, Susi
vienijimo tvarka tai už
drausta. Kada prasidėjo 
Pildomos Tarybos rinki
mas, tada kun. Valadka pa
prašęs balso pasakė: “Susi
vienijimo tvarka reikalauja, 
kad agitacijos nebūtų. Bet 
kadangi jau ji pradėta ir 
prie to dar paties finansų

Kerševičių, kuris eina į iždo 
globėjo vietą. Dėl to Kerše
vičius surinko 73 balsus šio
je kuopoje, kada kiti tautiš
ki delegatai gavo balsų kur 
kas mažiau. Taigi kun. Va
ladka agitavo ne prieš Ker
ševičių, bet už jį. O jeigu 
jau jį kaltinti už agitaciją 
kaipo tokią, tai ir čia jis ne
kaltas, nes tą agitaciją pra
dėjo ne jis, bet kaip tik pats 
Kerševičius. Tą parodo jo 
išsiuntinėti laiškai, kuriuose 
jis aiškino, už ką balsuoti.

Išrinkus delegatus ir su
kaičius balotus, niekas nie

ko dėl kokių nors trukumų, 
ar netikslumų nepadarė pa
stabų. Tik susitarė 13 asme
nų, Kerševičiaus ir Savitsko 
giminės, ir padavė' skundą, 
kad delegatų rinkimai buvę 
“nelegališki.” Centro sekre
torius tuoj duoda patvarky
mą, kad delegatai butų ren
kami “iš naujo.” Kerševi
čius išsiuntinėja korteles- 
pakvietimus, tik ne visiems 
nariams, ir tuose pakvieti
muose rašo, kad Susivieniji
mo “ateitis pavojuj.” Atei
kite ir išrinkite “gerus dele
gatus” seiman. Jau kas-kas, 
bet šitoks sauvaliavimas tai 
tik neleistinas. Atsidaro su
sirinkimas. Skaitomas Vini- 
ko įsakymas rinkti “gerus. 
delegatus.” Nariai nerimau
ja. Eina prie balsavimo: 
rinkti, ar nerinkti iš naujo 
delegatus? Nubalsuota, kad 
nerinkti, nes pirmi rinkimai 
praėjo geriausioj tvarkoj ir 
niekas jokių pastabų neda
rė.

Dabar tie “patriotai” ir 
vėl agituoja, kad būtinai 
reikia delegatus perrinkti, 
nes šitie “negeri.” Tai ve, 
koks tautininkų “patriotiz
mas.” Kelia triukšmą, rašo 
spaudoj nesąmones ir kalti
na žmones vien dėl to, kad 
Savitskas su Kerševičium 
nebuvo išrinkti delegatais!

Dabar dar dėl Kerševi
čiaus, kuris sakosi labai 
daug dirbęs musų SLA. 
kuopai ir išauginęs ją. Se
niau musų kuopa turėjo ne
toli 300 narių. O ar žinote, 
kiek dabar musų kuopa na
rių turi? Nugi apie pusant
ro šimto. Yra tam priežas
čių, kurių čia neliesiu, tik 
bendrai pasakysiu, kad tai 
parodo, kaip Kerševičiaus 
auginama kuopa “auga.” 
Su duoklių siuntimu buna 
tokia betvarkė, kad kartais 
spenduojami užsimokėję 
nariai. Dėl to kuopa eina 
mažyn.

Kada kun. Valadka buvo 
paklaustas, kodėl jis dėl jį 
šmeižiančių raštų nieko ne
sako, tai jis pareiškė: “Jei 
reikalas bus didesnis, tai aš 
jį pavesiu advokatui, bet 
šiuose atsitikimuose man 
butų per žema ginčytis su 
tokiais žmonėmis, kuriems 
lupi tik savas ‘aš.’ O kas 
link Kuprio pareikštų min
čių Wilkes-Barriuose, tai aš 
paduosiu skundą į jo kuopą 
ir reikalausiu, kad tas skun
das butų perduotas Pildo
mos Tarybos žiniom”

Aš manau, kad kun. Va
ladka labai sveikai protau
ja, nes jam eiti į ginčus su 
pusiau “gramotnais” buče- 
riais iš tikro butų per žema.

30 kuopos narys.

NEW YORKO BEDARBIAI 
GAUSIĄ $4,500,000 UŽ 

CIGARETUS.
New Yorke įvestas mo

kesnis ant cigaretų. Ant 
kiekvienos dėžutės dabar 
lipinamas 1 cento ženklelis. 
Tai bedarbių naudai. Ap
skaičiuota, kad tas duos be
darbiams apie $4,500,000.
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Pasikalbėjimas
JAPONIJĄ BEVEIK KAS METAI 
APLANKO DIDELES NELAIMES.

Maikio su Tėvu
Apie Japoniją šiandien miesto, kurio nekuomet ne

daug kalbama ir daug rašo-1butų ištikęs žemės drebėji
mą. Ji šiandien pasauliui1 mas. Sakysim, toksai Toki-
yra pasidariusi lyg kokia 
mįslė, kuriį visi stengiasi 
atspėti.

Tolimuose Rytuose jau il
gas laikas tarp kinų ir japo
nų vyksta karas. Japonai 
nori užgrobti turtingas Ki
nijos provincijas, japonai rį buvo sugriauta kuone pu- krantus 
nori sukurti milžinišką im- s' 
periją. Jie jau užgrobė Ko- čiai žmonių.

tų dalių, kurias išardžiusį 
visus namus galima perkel-1 
ti iš vienos vietos kiton.

Japonija kenčia ne vien 
tik nuo nuolatinių žemės 
drebėjimų: ją dažnai ištin
ka ir kitos baisios gamtos 
nelaimės, kurios kitus kraš
tus neatlanko arba labai 
retai teatlanko. Tai įvairus 
uraganai, tifonai ir kt. Ura
ganai, tifonai siaučia vali

Sveikatos Skyrius
jo miestas, Japonijos sosti
nė, milžiniškų žemės dre
bėjimų yra buvęs sugriau
tas jau keliatą kartų. Ypač 
nepaprastai baisus žemės 
drebėjimas ištiko Tokijo cienyne> įsiūbuoja vandenį 
miestą 1923 metais, per ku-, jr jį nepaprasta jėga meta į

. x v ,kxe...vv.o. Vanduo apsemia
11 zuvo tukstan- . didžiulius žemės plotus, nu- 

’šluodamas ištisus miestus, 
miestelius ir kaimus. Ne 
vienas Japonijos miestas 
nuo tokios nelaimės yra nu
kentėjęs. Praėjus uraganams 
kraštas atrodo kaip kokio 
siaubo nusiaubtas: sugriau
ti trobesiai, išvartyti me-

Sj skyrių veda • 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

24 Mi

—Gut mornink, Mister
Maik!

—Kodėl tu, I" 
“misteriu” vadini?

—Ogi dėl to, Maike, kad 
šiandien aš renku aukas Į 
savo ginklų fondą.

—Ar jau ir tu, tėve, įstei
gei ginklų fondą?

—Jes, vaike, reikia naujų
zbrajų pirktis. Aš žinau,

• Maike, kad ir tu neatsisaky
si šitam tautiškam reikalui 
išmesti kokį nikelį.

—Už nikelį alaus stiklo L?etuva turij’eigu tave kas
negausi, tėve. i . _ . „

špblės. | —Visų pirma, tėve, ač.ciuuuo i.
Dahbuk, Maike, galiu ir Pa*, f]uočiau visiems ūkininkams 1 lioniniu žmonių auku. sibazyt. 1 .... ....... , .

—Kodėl? ____ .. ____ ...
—Todėl, kad musų tauta ]anj?0 įvairios nelaimės. Ša- 

tėve, mane yra per maža su kitais ka- Rysim, žemės drebėjimai, ta

rėją, Mandžiuriją, dabar 
grobia Kiniją. v

Viena priežasčių, kodėl stolių, japonai vengia staty- 
japonai veržiasi į kitus kra- y didelius mūrinius namus, 
stus, yra ir tai, kad jie savo Rurįe brangiai kainuoja ir 
salose beveik nebesutelpa. g-aii būti sugriauti. Japoni- 
Japonija susideda is kelia- joj dažniausiai ne tik kai
tos tūkstančių salų salelių, muose, bet ir miestuose pa- džiai, išnešiotos žemės, 
daugiausia kalnuotų, neder-i—------ 1:..„ i t------------------- ---------.- i:..
lingu, ir tik retai kur tinka-' 
mų žemės ukiui. Tos salelės 
daugiausia ugniakalninės 
kilmės. Ir tose salose salelė
se gyvena net 90,000,000 
gyventojų. Gyventojų tan
kumas Japonijoj tiesiog 
milžiniškas. Gyvendami 
taip susispaudę, japonai yra 
pratę pasitenkinti mažu 
kuo; bet visa bėda, kad daž
nai ir kasdieninių reikmenų 
pritrūksta ir liaudies ma

nsėms tenka pakelti nemaža 
skurdo.

Japonų kraštą dažnai ap-

Kad žemės drebėjimai 
nepridarytų tiek baisių nuo-

matysi mažyčius namelius,' Japonams savoj tėvynėj 
kuriuos sugriovus japonai gyventi labai ankšta. Jie 
per keliatą dienų ar net va- veržiasi Į kitus kraštus, ug- 
landų sugeba naujus pasi- nimi ir kardu žudydami 
statyti. Kartais tie nameliai žmones, kad prasiplėšti sa- 
yra sudėti iš keliatos sukai- vo gyvenimą. “L. U.”

Jauniems Lietuviams Patartina Mokytis 
Orlaivininkystės Mechanikos.

ATSIKARTOJANTIS SIR- 
GIMAS SLOGOMIS.

Rašo Dr. A. Yuška.
Nuo senų laikų yra įsigyve

nęs klaidingas papratimas ligą
slogas vadinti šalčiu, šaltas o i 
ras arba sušalimas gali nušal- 
dyti nosį, bet nepagimdo slogų 
arba šalčio ligos. Jei sušalimas 
butų priežastimi slogų, tai dir
bantieji visą dieną šaltame ore 
arba šaldytuvuose, taipogi šiau
rės gyventojai atkartotinai 
sirgtų slogomis. Bet iš tikrųjų 
tie žmonės buna sveikesni už 
tuos, kurie visą laiką sėdi šil
tuose kambariuose, o tik ret
karčiais gauna skersvėjo. Tik
roji priežastis susirgimo slogo
mis yra nosies šnervėse, veido 
kaulų tuštumose arba lanstose 
visados esančios
užsikrėtimas nuo kito slogomis 
sergančio ligonio. Sveikas žmo-1 
gus visados su savim nešiojas 
mažą nuošimtį bakterijų, bet 
iki kūno atsparumas buna nor
malus, jos neturi progos plėto
tis ir pasilieka- žmogui nežalin-

Bet prakaitavimas, drėg berry miestely, 

staigus odos paviršio užšaldy-1 Savb" skalbykloj užkankin-

pasiekti gyduolėmis, yra’ 
apsunkintas, reikalauja 

gydymo ir ligonio daug 
Kad butų galima

Arba ly

bakterijos, ir

padėties, būtinai reikalinga' 
I prašalinti pamatinę priežastį,! 
Į tai yra lanštose esančias baktę-, 
i rijas, pūlius. Tokiu budu gali-' 
ma išvengti atsikartojančio sir
gimo slogomis.

Gydymas veido kaulų tuštu
mose arba lanstose, dėl negalė-! 
jimo 
labai 
ilgo
kantrybės, 
prašalinti iš lankstų pūlius vi
sados nosies skylutėse yra da
roma ar vienokia ar kitokia 
maža operacija. Nuo visokių 
nosyse nesmagumų yra varto
jama tyras veselynas, ir eida
mas gulti į šnerves po gabalėlį 
vaselino įsidėjęs ligonis jaučia 
palengvinimą, bet dėl galutino 
išsidygymo reikia pavartoti 0a- 
gal ligos eigą pritaikintų tvir
tesnių vaistų.

liauti. Ginklu ji negali me- baisiausia žmonijos nelai- 
kam atsispirti, taigi nėra mė, Japoniją atlanko nepa- 
prasmės ir ginkluotis. prastai dažnai. Mažesniuo- 

—Bet Lietuvos vaiskas sius žemės drebėjimus J a- 
jau turi armotų ir kitokių 
zbrajų, taigi darbas jau pra
dėtas ir jo negalima su
stabdyti.

—Kodėl negalima?
—Na, tai ką tu, Maike, 

darytum su tais ginklais, ką

ponijoj niekas ir suskaityti 
negalėtų. Japonai prie ma
žesnių žemės drebėjimų y- 
ra taip pripratę, kad jie į 
iuos ir domės nebekreipia. 
Tačiau Japoniją aplanko 
ne tik maži žemės drebėji- 

. . I mai, bet neretai ir tokie, ku-
j pastatytų į Smetonos vietą? rje padaro milžiniškus nuo- 
I —Visų pirma, tėve, aš stolius ir pareikalauja mi- i: — jej

sibazyt. . | po šautuvą, kad jie turėtų didieji žemės drebėjimai į-
vlenii kardą jau j<uo vilkus šaudyt. O armo- vyksta vietose, kuriose nėra 

turi, teve. Į tas ir kitus karo pabūklus didelių miestų, tai tokių
, : ~la’ klaike, turkiškas ]įepgjau suversti į Nemuną, milžinišku nuostoliu jie ne- 
±^aLaS’ S -Kibą tu pasiutai, Mai- padaro ir žmoniją taip ne-
vigadnas. Aš jį atiduosiu 
“Vienybės” pisoriui Jurge-. 
levičiui, ba jis irgi nori gin
kluotis... Ko tu šaipaisi, 
Maike?

—Iš jūsų ginklavimosi.
—Tai kaip tu rokuoji, 

Maike, ar galima gyventi be 
ginklo?

—O kodėl ne!
—Bet ką tu darysi, kai 

neprietelis užpuls?
—O ką tu, tėve, darysi, 

būdamas ginkluotas?
. —Aš tuoj šoblę išsitrauk
siu.

—O kodėl Lietuvos gene
rolai jos neišsitraukė, kai 
lenkai anądieną Lietuvą 
užpuolė? Juk jie buvo ge
riau apsiginklavę, negu tu.

—Maike, tu apie paliokus 
man nekalbėk. Jus, cicilis- 
tai, ir taip jau perdaug viso
kių protestų prieš paliokus 
prirašėt.

—Ar tau, tėve, tas nepa
tinka?

—žinoma, kad ne.
—Kodėl?
—Kodėl? O ar tu neskai

tai gazietose, ką tie jūsų 
protestai padarė Lietuvoj?

—O ką?
— Jie taip sukiršino Lie

tuvos žmones prieš Polš- 
čiaus Karalystę, kad dabar 
ir Smetonienė bijosi su sa
vo frentais polskai kalbėtis. Į 
Visi gvoltu rėkia, kad pols- 
ką vierą reikia kasavot Lie-1 
tuvoj iš pat pademenijos.

—Čia, tėve, nedidelė bė- dėldienio naktį 
da. Smetonienė gali kalbė- senas 
tis su savo draugais lietu- nakvojo 
viškai. ! .

—Kaip ji kalbės, Maike, buvo išgelbėti, bet kone visi 
jeigu nemoka! i apdegė.

ke!
—Ne, tėve, tai ne pasiuti- 

; mas, bet tikra Lietuvos ap- 
, sauga. Neginkluotos šalies 
'niekas nenorėtų pulti. Bet 
'jeigu Lietuva bus apsista- 
čiusi kanuolėmis, tai tuomet 
bet kas gali prie jos prisika
binti, kad ji ruošiasi karui.

—Gal čia ir tavo teisybė, 
Maike, ale aš savo šoblės 
vistiek nepadėsiu.

St. Lou 
toks atsi 
atvilko tei 
mersoną, 
vyrą, šaky 
vogęs $2 j 
pilstytuvės 
sipažino es 
jo pasigail 
d pirmutir 
daugiau jis 

Teisėjas 
pakrapštė 
sako:

“Žmonės 
no, kad mi 
tingiems yi 
o beturčiai: 
teisme tur 
sieros.”

Pasiėmęs 
popieiros, 
kažin ką si 
gęs šitą da 
kė:

“Wall Sti 
ney pavogė 
ir aukšti te 
užtai tik 5 
Tai išeina ; 
tams, $120 
landai. Tu 
taigi tau išj 
jime 24 mir 
smę tu turi 
Įstatymus • 
gys.”

Jamerson; 
minutes šer 
paskui nuėj< 

Bet nedai 
Amerikoj ; 
stambus vaj 
ridentai, p 
žmonių suta 
buna išteiti 

di/rižiuš, k 
"palą durnao! 
vo vaikams 
man.

Kaip Lietuvis Už
kankino Kinietį.Amerikoj šiandien yra ■ kur darbą atlieka mašinos, 

apie 12,000,000 bedarbių. 
Tuo tarpu orlaivių dirbtu
vės skundžiasi, kad jos ne
turi pakankamai mechani
kų. Todėl dvi didžiausios 
orlaivių motorų firmos, 
United Aircraft Corp, i

pradėjo steigti mokyklas to Amerikoje vis daugiau tru- mast daoda gera pro®a veisti]s ir 
kiems specialistams ruošti.

Orlaivių motorų statyba chanikai būdavo tik tie, ku- 
yra vaiskus menas. Jeigu rie atvykdavo iš Europos— 
automobilium važiuojant 1 ................ .....
motoras sustoja, tai važiuo
tojui gali but tik nepatogu
mo; bet jeigu orlaiviu le
kiant mašinerija pagės, tai 
jau mechaniko nepasišauk
si ją pataisyti.

Todėl aišku, kad orlaivių 
motorai turi but labai gerai 
padaryti ir dėl to yra reika
lingi gerai išlavinti specia- forde, Connecticut valstijoj, velės įdegimas persimeta ir jš- 

....................... Ši firma priklauso United šaukia plėvelės įdegimą lansto-
Aircraft korporacijai. t

Wright Aeronau t i c a 1 lės uždaro
■ kompanijos mokykla randa- ’ saulės šviesos, gydymui nepri-
! si Patersone, N. J. Ten pat einama vieta sudaro patogią 
• yra ir jos motorų dirbtuvės, dirvą bakterijoms augti ir pa- 
’ * Mokiniai priimami tarp sėkmėje to išsivysto negeistina 
t 18 ir 1 . .............................
■ Kursai yra nelengvi, lygus 

kolegijos mokslui. Techno-
> logijon įneina chemija, fizi- 
i ka, metalurgija, kinematika 
, ir mašinų planavimas.Mate- 

matikoj studentas turi pe
reiti sunkų apskaičiavimo 
(calculus) kursą. Trečiais 
mokslo metais jau reikia gi
lintis į korporacijų finan
sus, draudimo ekonomiką ir 
pramonės administraciją.

Nors ne visa tai reikalin
ga žinoti statant 1200 ark
lių jėgos motorą, bet visa 
tai padeda geriau išlavinti 
mechaniko protą; antra, 
mokinys gali su laiku tapti

Prie šitokios sistemos jau
nuolis gali pasidaryti neblo
gą pragyvenimą pramokęs Michigano valstijoj, New- 
operuoti tik vieną mašiną, g03‘ prakaitavimas, dreg- berry miestely, prieš pat 
todėl toliau jis ir nenori eiti. nos drapanos, šlapios kojos. Naujus Metus buvo rastas 
Mokintis keturis metus piL Į staigus odos paviršio užšaldy-, savb skalbykloj užkankin-

_____    __ ii nos mechanikos jisai neno- 'V413 arba dėl kitokios priežas- tas Charles . Hoy, 67 metų 
Wright Aeronautical Corp., iri. Ir todėl geru mechaniku ties nusilpnintas kūno atsparu-.amžiaus kinietis. Dabar pa- i — •_...___ . . . * . . . . o c* rbinrln rrnv. ■ te it* » Z J» 1- J X J 4- — X —~ - -J - -

augti bakterijoms. Jų pasidau
ginimas ir erzinimas iššaukia 

Į nosies gleivėtos plėvelės urnų
i x u v v i w t ei v x o X—j vi x vr j r Į * i ■ i i
vokiečiai, švedai ir kiti. Da- fdegimą arba sl°gas.
bar jie jau baigiasi, o naujų Viršakiniai kaulai ir žandi- 
nebeatvažiuoja, nes imi- kauliai yra iškerėję, tuštvidu 
gracija suvaržyta. Todėl or- riai. Veido kauluose esančios 
laivių dirbtuvės ir buvo pri-. tuštumos arba Įaustos reika- 
verstos steigti tam tikras' lauja išvėdinimo, dėl to iš no- 
mokyklas reikalingi e m s sies šnervių per laibutes skyle- 
mechanikams lavinti. les, arba lindynes oras pereina

Pratt & Whitney motorų j Įaustas. Taipogi per tas pačias 
mokykla randasi East nart- mažytes lindynes šnervių plė-

ksta. Iki šiol geriausi me-

listai, o tokių kaip tik ir 
trūksta Amerikoj. ,

Kaip sako Wright Aero
nautical dirbtuvės leidžia
mas magazinas, “Trade 
Winds,” kvalifikuotų me
chanikų trukumas dabar 
yra didesnis, negu kada 
nors pirma, nes daugiau or- 

i laivių yra statoma.
Amerikos pramonėj kas

sujaudina. Bet neretai pasi
taiko, kad didieji žemės 
drebėjimai įvyksta kaip tik 
tose vietose, kuriose yra iš
sistatę didieji miestai. Tuo
met nuostoliai yra tokie,i 
kad tiesiog už galvos reikia 
pasiimti. Ir beveik nėra nei sykis pradeda vis daugiau 
vieno didesnio Japonijos įsigalėti masinė produkcija,

LEWIS ATIDAVĖ SAVO 
RANKRAŠČIUS MO

KYKLAI.
Amerikos rašytojas Sin

clair Lewis, kuris už savo 
raštus yra laimėjęs Nobelio 
dovaifcį, beveik visų savo į 
veikalu rankraščius atida- 
vė Yale universiteto knygy-1 
nui. Jis yra baigęs tą uni
versitetą 1907 metais. Jo 
raštai visuomet yra nukrei
pti prieš fašizmą ir kitokią 
reakciją.

REIKALAUJA $12.000.- 
000 DARBUI PRADĖTI.
Amerikos karo laivynui | 

didinti Kongresas paskyrė 
$1,000,000,000, todėl laivy
no departamentas jau pa
reikalavo $12,000,000 dar
bams pradėti.

VIEŠBUTY SUDEGĖ 
47 ŽMONĖS.

| Atlanta, Ga.—Pereito ne- 
' į čia sudegė 

viešbutis, kuriame 
apie 75 žmonės.' 

47 jų žuvo liepsnose, o kiti

Iš Byrono Poemos “Lara.”
(Lordo Byrono 150 m. gimimo sukakties proga).

Naktis praėjo, saulė žėri, kyla 
Ir pradeda gamta dienos jau bylą; 
Viena diena nugrimzdo praeitin, 
Ir taip žmogus prie kapo vis artyn... 
Tik ji, ta vis jauna gamta, nekinta, 
šiandien jos saulė, kaip senovėj švinta. 
Tie patys žvaigždėse vis spinduliai, 
Vis puošias girios, kaip seniau, žaliai. 
Vis paukščiai gieda, sodų medžiai ošia, 
Vis klonį gėlės nesiliauja puošę 
įvairiaspalviais kvepiančiais žiedais 
Šiandien, kaip vakar, kaip seniau kadais.

Veizėk, žmogaus, ir semk iš okeano... 
Ir džiaukis ir kartok: “Tai viskas mano!” 
Dar kartą džiaukis gilumoj širdies, 
Rytoj gal saulė nebe tau spindės.

Galės nors kaž-kaip prie duobės liūdėti, 
Vistiek jau nieks nebegalės padėti; 
Ir dėl tavęs, nuvytusios gėlės, 
Lietingi debesys nei lašo nenulies;
Rustus dangus labiau apsiniauks; 
I aisvunui vėjai gailiai nesustaugs; 
Nedvelktels net švelnus zefiro kvapas,

Ir nenukris nei vienas sausas lapas; 
Tik kai tave jau šliužai sudoros, 
Dirva išduos bent kiek žolės geros...

Vertė K. Pran. Inčiura.

aiškėjo, kad šitą žmogžudy
stę atliko Jurgis Ketvirtu
kas, 19 metų amžiaus vaike
zas, ir tūlas George Duchey 
— abudu vietinės 
schoolės mokiniai.

Policija sako, kad jaunas 
lietuvis prie visko jau pri
sipažinęs ir savo išpažintį 
pasirašęs. Jiedu nužudę tą 
kinietį plėšimo tikslais. Jie 
kažin kur nugirdę ar nužiū
rėję, kad tas kinietis' turis 
savo skalbykloj paslėpęs 
$1,000, taigi 80 gruodžiu 
naktį jiedu jį užpuolę skal
bykloj ir pareikalavę, kad 
jis atiduotų jiems savo pini
gus. Kinietis padavęs jiems 
$64 ir daugiau sakėsi netu
rįs. Jie manę, kad jis me
luoja, ir pradėję jį kankinti. 
Surišę jį, užrišę burną, kad 
nerėktų, ir pradėję deginti 
įkaitinta kočerga padus. 
Kankindami jiedu jį visai 
užkankino, bet daugiau pi
nigų negavę.

V lotu U£>0invmou ll ,

neįmanomas, šaltis krečia, kar-1 Pereitą savaitę abudu bu- 
štis pakyla ir tt. Staigaus įde-.VO areštuoti.

se. Sutinusios lindynėse plėve- 
oro įėjimą, stoka

vieta sudaro patogią

21 metų amžiaus, padėtis. Ląstoje prisirenka 
daug pūlių. Ligonis pasijunta 
sergąs, veidas pasidaro lyg su
tinęs, jautrus, galvą skauda, 
apetitas sumažėja, iš šnervių 
gleivė nuolatos teka, arba nosys 
visai užsikemša ir kvėpavimas

high

jeigu nemoka!
—Ar tai Smetona jos da 

neišmokino?
—Maike, verčiau apie tai' 

nekalbėkim. Verčiau duok New Yorko miesto pro
tu man kokį kvoterį į mano kuroras Dewey pradėjo ko- 
ginklų fondą. vą prieš advokatus, kurie

—Ne, tėve, ginklams aš išnaudoja šelpiamus bedąr- 
neaiikosiu, ibius.

I KOVA PRIEŠ ADVOKA
TŲ SUKTYBES.

Mes Budesim.
Dainuoki mums, Baltija, triumfo daina, 
ir marių platybėse siauski audringai, 
Džiaugsmu tegul debesys žemę apsninga, 
erdves nesupiausto žuvėdros sparnais.

Užliek kontinentus tu himnų gaidom 
ir užk apie ateitį musų saulėtą.
Ir pasaką sek apie laisvę laimėtą
mums — šiandien, o ryt — musų žemės kartoms.

Dainuoki tad, Baltija, triumfo daina," 
ir marių platybėse siauski audringai. 
Džiaugsmu tegul debesys žemę apsninga, 
prie juros, prie kopų, budėsime mes!

Prisiuntė F. Milžinskas.

gimo apsireiškimai per kelias 
dienas sumažėja. Bet neveiklio
je padėtyje bakterijos Įaustose 
pasilieka per ilgą laiką, per ke
liatą mėnesių arba per kelioli
ka metų.

Turėdami užnuodytas Įaus
tas per keliatą metų, žmonės 
nors nėra ligoniai, bet jie nėra 

.. I ir visai 
kompanijos prezidentu, ir nuodai, 
tuomet tas mokslas bus la- p 
bai reikalingas. i

Visas kursas užima 4 me
tus laiko, skaitant po 2000 
valandų kožniems m 
metams. Kas diena bifia 4 
valandos teorijos pamokų 

1 klasėse, o likęs laikas su
naudojamas prie praktikos 
darbo.

Pratt & Whitney motorų 
mokykloj East Hartforde 
kompanija iš pradžių moka 
mokiniams po 37 centus j 
valandą. Atlyginimas kelia
mas kas 1000 valandų. Tre
čiais metais mokinys gauna 
jau 56 centus į valandą, o 
baigiant ketvirtus metus— 
60 centų. Bet mokinys turi 
pasi rašyt 
mokslą pabaigęs 
kompanijos.

Jauni lietuviai, kurie turi 
palinkimo prie mechanikos, 
turėtų stengtis patekti nors 
Į vieną šitų mokyklų. Daka- 
tarų, advokatų ir kunigų

slo

Kiek Y 
Gyi

-
Šiomis di, 

šioji statistil 
šuvoie pask< 
Lenkijos gy1 

šimetsaus 
ie Lenkijoje 
000 gyventoj 
tistikos žinia 
praėjusiais 
Lenkijoje gii 
mens, o mirė 
asmens.

Tuo budi 
Lenkijoje g 
cius padidėj 
menimis.

Prieš sepų 
būtent 1931 
džio 9 diena, 
to 32,133,00( 
dabar gyver 
padidėjo 2,4 
ny.

AUTOMOBILIU BIZNIS 
SUSMUKO.

General Motors korpora
cija praneša, kad šįmet per 
tris pirmuosius mėnesius 
automobilių pareikalavimas 
labai sumažėjo. Štai šių me
tų balandžio mėnesy par
duotų automobilių skaičius, 
palyginus su dviem pirmes- 
niais metais:

1938 m. parduota 109,659 
1937 m. ” 238,377
1936 m. ” 229,467
Pernai per visus metus 

General Motors korporacija

nes bakterijų 
persimetę į 
narių reuma-

i tizmą, širdies ligas ir tt. Per 
užpakalines -nosies skylutes iš 
lanstų gleivės bėgimas ir erzi
nimas gerklės priverčia ligonį 
čiaudėti, kosėti ir prie kiekvie-1 
nos oro permainos atkartotinai 
slogomis sirgti. Norint pasi- pardavė ’ iŠ viŠo’ ~2,T16,897 
liuosuoti nuo tokios negeistinos automobilius

sveiki, 
pūliai 

kraują, sukelia

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
PIRMAS POPIERAS.

Daugelis mano, kad prašant savo fotografijas 2%x3 col. di- 
pirmųjų popierų reikalaujama džio.
atvažiavimo į Suv. Valstijas pa- j Bet kurie yra atvažiavę į 
liudijimo, ir prašo patarimų, Suv. Valstijas po birželio 29 d., 
kur tokį paliudijimą gali gaut. 1906 metais, tie turi pridėt ir 
Tikrenybėje tokių paliudijimų pinigišką perlaidą (money ori 
pačiam jieškot nereikia. i derį) $2.50, vardu Commissio-

Norint gaut pirmas popieras, nėr of Immigration and Natų- 
padaryti taip: Reikia ralization. Ir pagal paduotas

kontraktą, kad 
nepames

• reikia padaryti taip: Reikia ralization. Ir pagal paduotas 
gaut iš bile Natūralizacijos of i-j aplikacijoj informacijas natų* 
so blanką, vadinamą Form' ralizacijos valdininkai paty^ 
A-2213. Atsakius ant visų pa-, išgaus atvažiavimo certifikatą, 
klausimų, nunešt tą blanką sa- kuris yra reikalaujamas nuo 
,j;o4-; u.-4.•—  j1_ x xi.. Tas

certifikatas jau bus dalis natu- 
kurie nori

viriau nfodaiio - kai kn.rip Vo distrikte į Immigration and prašančių pirmų popierų. yia jau peiciaug, kai kūne .. „ Tx.
jų ir pragyvenimo negali 
pasidaryti. Bet geras aero
nautikos mechanikas bėdosiu . 
nematys, !č,ant paStu-

Naturalization ofisą. Jeigu Na
tūralizacijos ofisas toli, tą blan- ralizacijos rekordo, 
ką galima nusiųst paštu. Siun- tapti Suvienytų Valstijų pilia-' 

reikia pridėt dvi iriais. J

PRASIDĖJO 
SIŽUDYMI 
“Netv York 

rrpondentas 
kad Austrijos 
noj vėl pradėj 
naciai intelige 
Pereitą savait 
liausis “Neue 
redaktorius, 
Mueller. Tą p 
sižudė laikraš 
randa šu savo 
bo prie “V 
blatt'o,” bet 
ėmus Avstrij 
fintas, nes bi 
mes. Taip pa 
Miielleriu.

JAPONAI r; 
ŽYD

Iš Šanchajai 
kad japonai 
pisiruoti visu: 
dus Kinijos m 
linos japonų 
dėmus.
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KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

TRUMPAI IS VISO PASAULIO. Skraidomoji Tvirtovė Viršum Debesų.
Pačių laši-tų

įtinai reikalinga 
natinę priežastį,' 
>e esančias bakte- 
Tokiu budo gali- 

tsikartojančio sir- 

■eido kaulų tuštn. 
istose, dėl negalė 

gyduolėmis, yra 
;intas. reikalauji 

ir ligonio daug 
\ad butų galina 
lankstų pulius vi 
skylutėse yra dj.

nokia ar kitokia 
cija. Nuo visokij 
agumų yra varfe 
eeselynas, ir eida- 
šnerves po gabalg 
ėjęs ligonis jautu 
į, bet dėl galutb. 
reikia pavartoti pi 
ją pritaikintų tvir- 
į.

jimo.

Arba lygybė prieš įsta
tymus.

St. Louiso mieste buvo 
toks atsitikimas. Policiją 
atvilko teisman tūlą G. Ja 
mersoną, 27 metų amžiaus 
vyrą, sakydama, kad jis pa
vogęs $2 pinigų iš gazolino 
pilstytuvės. Jamersonas pri
sipažino esąs kaltas ir prašė 
jo pasigailėti, nes tai buvu
si pirmutinė jo vagystė ii 
daugiau jis nevogsiąs.

Teisėjas Louis L. Hicks 
pakrapštė sau pakauši ir

d e tuvis Ui- 
Ino Kinietį.
no valstijoj, Nei- 
cstely, prieš p< 
'etus buvo rašte 
jykloj užkand
is Hoy, 67 met; 
dnietis. Dabar pa 
ad šitą žmogžudy 

Jurgis Ketvirtį 
etų amžiaus vaiki 
as George Duch?;

vietinės hią 
mokiniai.

t sako, kad jauti 
rie visko jau pi 
ir savo išpažie

. Jiedu nužudę! 
lėšimo tikslais. Ji 
r nugirdę ar im

tas kinietis' turi- 
albykloj paslėpę- 
taigi 80 ęntorfžf 
du j j užpuolę Į. 
• pareikalavę, b: 
otų jiems savo pit- 
lietis padavęs ji® 
augiau sakėsi neo 
manę, kad jis it 
pradėję jį kaukt

Į, užrišę burną, b 
, ir pradėję degi 
t kočerga padt 
darni jiedu jį via 
no, bet daugiau y 
gavę.
tą sąvaitę abudu h 
tuoti.

)MOBILIŲ BIZNI 
SUSMUKO.

irai Motors korpai 
aneša, kad šįmet f 
imtuosius menes" 
ibilių pareikalavinu 
umažėjo. Štai šių t 
andžio mėnesy g 
automobilių skaičių 
aus su dviem pi® 
netais:
5 m. parduota 109,G: 
č m. ” 238,
J m. ” 22M

i

tai per visus me: 
ai Motors korporac: 
vė iš viso 2,116,8 
obilius.

NORINT Gi 
’ERAS.
'otografijas 2>šx3 col

kurie yra atvaiii’ 
/alstijas po birželio U1 
metais, tie turi pridėt 
šką perlaidą (money' 
$2.50, vardu Commit 

f Immigration and $ 
tion. Ir pagal padoS 
icijoj informacijas > 
cijos valdininkai W 
s atvažiavimo certify 

yra reikalaujamas ■ 
inčių pirmų popieru. ' 
‘ikatas jau bus dalis o’ 
icijos rekordo, kurie

Suvienytų Valstijų P

Amerikos karo departa
mento sekretorius Wood
ring pasakė anądien, ka 1 
Japonija ir Italija yra - u'ar
čių laužytojos ir ramių val
stybių užpuolikės. Italijos 
fašistams tas baisiai nepa
tiko ir Mu.-solinio propa- 
gan’o” g. amofonas Gayda 
' arc'Tkė, kad tai esanti 
“provokac'ja” prieš Ita’iją.

Nuo lo laiko, kaip Angli
jos va’džia pradėjo sėbrau
ti su Mi'ssoliniu, Anglijoj 
b”vc ’■ u treji paptldomieii 
rnk’mai į parlamentą ir vi
sus juos valdžia pralaimėjo. 
Tai parodo. k-’d Anglijos 
visuomenė profašistinei po
litikai yra priešinga.

Anglijos vidaus reikalu 
ministeris Hoare sako, kad 
demokratinės valstybės gali 
gyvuoti ir tarpti greta dik
tatūrų, ir jų niekas nenuga-

: panda Ita
kuti laužan- 

nms

čia parodytas naujausio tipo Amerikos armijos’ bombanešis, “XB-15,” kuri lydi greita
sis kovos orlaivis (mažesnis). Jie čia skrenda viršum debesų.

ties IrpuiTios frenki 
prie Vidu.žemio juros, 2000 
italų buvo užmušta ir 8000 
sužeista. Reiškia, prieš Iš
peni jos lėspub'il.ą kariauja 
italai.

Vokietijoje įsigalėjo tautiš
ki fašistai (naciai), šitas 
kilnios sielos vyras buvo pa
grobtas ir uždarytas į kon
centracijos stovyklą. Sė
dint jam kalėjime, 1936 me
lais Nobelio Fondas pasky-« 
rė jam $40,000 dovanu už 
jo nuopelnus taikai ir žmo
nijai. Fašistai tuomet kone 
pasiuto iš piktumo. Jie pra
dėjo net grasinti, kad jeigu 
tie pinigai bus Ossietzkiui 
atsiųsti, tai Hitlerio valdžia 
turėsianti juos konfiskuoti 
T sunaudoti kovai prieš ko
munizmą. i

Ossietzkis buvo da jaunas., Amerikos katalikų vys- .... 
vyras, 48 metų amžiaus, kūpąs James E. Cassidy ra-' lėsiąs.
bet nacių kalėjimas sunai-igina katalikus melstis, kadi Rrfl7iiHq_^t7ko 
kino jo sveikatą ir šiomis Ispanijos fašistų vadas gen. I d Austrijos pabėgėliu.

kronon anmiiarn r omnL’rfiri. . 1 ° .v

MIRĖ KARL OSSIETZKY
Berlyne mirė ligoninėj 

Karl Ossietzky, plačiai pa
garsėjęs taikos skelbėjas, 
rašytojas ir socialistas. Kai

Anglijos parlam mte kon
servatorių parti ios naiys 
Boot h by pasakė ’ kalbą, ra
gindamas savo valdž'ą, kad 
ji tuojau" užsakytu Ameri
koj 2,000 karo or eivių.

Žinics- iš Maskvos rako, 
kad Sovietų valdžia pradė
jo skubėti Baika’o-Amuro 
gelež-nk'l'o liniją tiesti. 
Tas geležinkelis turės apie 
2000 mylių, ilgio ir.tarnaus 
daugiausia karo tikslams, 
jei Rusija susikibs su Japo
nija.

sako:
“Žmonės paprastai ma

no, kad musų Amerikoj tur
tingiems yra vieni įstatymai, 
o beturčiams kiti. Bet mano 
teisme turi but lygybė vi
siems.”

Pasiėmęs paišelį ir lakštą 
popieiros, teisėjas pradėjo 
kąžin ką skaičiuoti. Pabai
gęs šitą darbą, jisai pareiš
kė:

“Wall Streeto vagis Whit-1 
ney pavogė apie $225,000 
ir aukšti teisėjai jam davė 
užtai tik 5 metus kalėjimo.
Tai išeina apie $45,00(1 me- daiburTitlikL

landai. Tu pavogei tik $2, cfuota 5 metus j^į-o Taryba PultlJ KlaiPedos-
taigi tau išpuola sėdėt kale- sako> kad dabartinė Biblija Amerikos Darbo Depar- vo sudaręs 
jime 24 minutes. Ii šitą bau- buvo išleista Anglijos ka-1 tamento sekretorė Perkins dzl3 ’“i"’ 
?mp tu turi atlikti nes nries_ i:___  t______icn I ■. , , .. , . 1 knvukad siu metų kovo novu.

paprastai ma-

dienomis jis mirė. Franco sumuštų demokrati
nę valdžią ir grąžintų Ispa
nijos kunigams dvarus.

Lietuvos armija turi apie 
■t i 20,000 kareiviu ir prie to da 

li;EyH‘Strapie-^00^aulT ”

kurie dabar bėga nuo nacių 
persekiojimo.IMS 5 METUS “DIEVO 

ŽODĮ” PATAISYTI. 
Amerikos protestoniškų

bažnyčių ' Taryba nutarėšaSiu/lV Prie,š valdžią tenai platina 
ją, kuri „aprištai yra laiku-,į‘il2m 

ma “Dievo žodžiu.” Tam ,
. . „ išrinkta 12 ! , u.., .

5!^H?12m„dl!n.aL“’ S. ^’įžymiausių teologų ir jiems blJoma?b . kad Hitleris ne- 

taigi tau išpuola sėdėt kalė- sak0) dabartinė Biblija

Brazilijos policija susekė, 
kad komunistinius lapelius

PAJ1EŠK0JIMAI
Pajieškau pusbrolių MAČULAI- 

Č1Ų Aksevero, Olcsio, Džimo. Man 
išvaž.iavus iš Amerikos j Lietuvą 
1913 m. palikau juos miestely Penns 
Station. Dabar grįžus atgal į' Ameri
ką, norėčiau sužinoti kur jie gyvena. 
Kas žinote anie juos, praneškite, bu
siu labai dėkingas. ‘1'

Pajieškau Gaspadinės į 175 Akerių Farma.
Ant ūkės. Mažų vaikų nėra. Kuri 1 Gera molio žemė, 40 akerių girios, 

mylėtų ant ūkės gaspadinauti pra- o kitkas dirbamą ir auga visokie pa
šau atsišaukti šiuo adresu: (0) sėliai. Budinkai, mulai, galvijai avys

Pranas Zaica, r
R. F. D. "2, Box 86, Bethany, Conn.

APSIVEDIMAI

laikyti nei Lenkijai, nei Vo- dsta^ (fašistai), _ 
kietijai; todėl Kaune labai i PakenkH komunistams.

ne komunistai bet Integra- wiiiiam'D^miXitis % Mr. Jeffords 
norėdami Glen Riddle, Pa.

o.,. . dijrbtiiiia ii* ciujja visokio pa- 

meitėliai, yistos ir farmos įrankiai 
su traktorium ir pavasariniais pasė
liais. Viskas už $2,700, numokėt $1,600. Adresas: ’ nu,S?*ct I

Z. ADAMS, BERLIN, MD ■______ >

Glen Riddle, Pa.

smę tu turi atlikti, nes pries raliaus Jameso 1611 metais, j sa]<0 
įstatymus visi tun but ly- todėl daug žodžių ir ištisų mėnesį Amerikoj

. O1 sakinių-šių dienų skaityto- į 2,450.000 bedarbiu 
Jamersonas pabuvo 24 juį esa j.iu nesuprantami iri 

minutes šerifo priežiūroj ir reikalauja pataisymo.
paskui nuėjo sau namo. žinoma, ELI" ’ "

Bet nedaug tokių teisėjų Į galima pataisyti, 
Amerikoj yra. Paprastai turinys pasiliks tas pats, t 
stambus vagys, bankų pre- vįstiek išeis nesąmonė, 
zidentai, pavagia milionus 
žmonių sutaupytų pinigų ir 
buna išteitinti, tuo tarpu 
skurdžius, kuris pavagia ke
palą duonos alkaniems sa-1 
vo vaikams, kišamas kalėji-' 
man.

Rumunijoj mirė Oktavia- 
nas Gogą, kuris nesenai bu- 

_ > “tautišką” val- 
ir paskelbęs žydams

Žinoma, Biblijos kalbą 
' 'i. bet jeigu

‘ tai

buvo 
dau

giau, negu pernai tuo pačiu 
laiku.

Austrijos naciai pašalino 
iš Vyriausiojo Tribunolo 9 
teisėjus, o jų vieton pastatė 
Hitlerio nurodytus agentus.

Kiek Yra Lenkijoj 
Gyventojų.

Šiomis dienomis vyriau
sioji statistikos įstaiga Var
šuvoje paskelbė žinių anie 
Lenkijos gyventojų skaičių. 

. Šimet sausio 1 dieną viso
je Lenkijoje buvo 34,534,- 
000 gyventojų. Toliau sta
tistikos žinios paduoda, kad 
praėjusiais 1937 metais 
Lenkijoje gimė 856.644 as
mens, o mirė iš viso 481,594 
asmens.

Tuo budu 1937 metais 
Lenkijoje gyventojų skai
čius padidėjo 379,470 as
menimis.

Prieš septynerius metus, 
būtent 1931 metais gruo
džio 9 diena. Lenkijoje bu
vo 32,133,000 gyventojų, o 
dabar gyventoju skaičius 
padidėjo 2,401,(000 asme
nų.

KINIJOS KAREIVIAI 
GAUNA PO 28 CEN
TUS PER MĖNESĮ.

Associated Press žinių Į 
agentūra praneša iš Peipi- 
no, kiek Kinijos komunistų 
armija moka savo žmonėms 
algos per mėnesį. Sako: pa
prastas kareivis gauna 28 
centus per mėnesį; jaunes
nysis karininkas, 50 centų; 
vyresnysis karininkas, iki 
pulkininko, $1.12; vyriau- 
sis vadas, kuris vadovauja 
300,000 “raudonųjų” karei
vių, gauna $2.09 per mėne
sį. Maistą ir drapanas pa
rūpina armija.

Anglijoj šįmet paskirta 
$250,000,000 naujiems aero
dromams statyti. Orlaivių 
fabrikantams Anglijos val
džia yra garantavusi $1,500 
pelno nuo kiekvieno orlai-orlai-

kuri
Wor-

Josefina Kowalska, 
laiko grožio salioną 
cestery, jau šeštu kartu už
vedė bylą reikalaudama di- 
vorso nuo savo vyro. Iki šiol 
ji vis susitaikydavo su juo ir 
tas bylas atšaukdavo.

Kinijoj daugiausia bėdos 
japonams pridaro vadina
moji “raudonoji armija.” Ji 
veikia atskirais būriais, ku
rie apsimeta paprastais Ki
nijos kaimiečiais ir užpuola 
japonus iš užpakalio.

Žydas Gina Hitlerininką.

Pajieškau PETRO KARČAUSKO, 
1913 metais iąvažiavo Amerikon, 
nuo 1933 metų nieko apie jį negir
džiu. Jis kilęs iš Valatkiškių kaimo, 
Šilavo pašto, Raseinių apskričio. Kas 
žinot kur jis randasi, prašau pranešt 
jo adresą, busiu dideliai dėkingas.

Petras Kučinskas
Šilavo paštas, Raseinių apskr., 

Lithuania.

Pajieškau JONO ŽVIRBLIO, paei
na iš Vilniau gubernijos, Trakų ap
skričio, Žąslių parapijos, Rudžių kai
mo. 7 nictaj atgal gyveno Hartford, 
Conn. Kurie žinot kur jis randasi 
malonėkite pranešti arba pats lai at- • 
sišaukia. Tūrių svarbų reikalą. (0)

August Naidzinavičius,
155 Newbury st., Lawrence, Muss.

Austrijos naciai sako, kad 
užsienio spauda “perdeda” 
žinias apie žydų žutlymąsi 
Austrijoj. Girdi, Hitleriui 
užėmus Austriją, nusižudė 191*0 m.' gyveno Detroite, 
“vos tik” 360 žydu. persikėlė į New Yorką. Ji

J <■ at.Jsaukia, kurie žinot jos
----*------------- r— ! prašau pranešti, neš jai yra 

RADO KŪDIKI AUTO- ,ultas i i
mnnii mir I John PaulauskasMOBILIŲJE. | 43 Vine st., Mįddleboro, Mass.

Worchester, Mass.—Porą 
vyrų pereitą sąvaitę atva
žiavo čia į šv. Vincento li
goninę sęrgapčio draugo 
aplankyt. Išėję iš ligoninės, 
jiedu rado savo automobi-1 
liuje pagimdytą ir paliktą 
kūdikį. Jiedu pašaukė poli
ciją ir liepė jai paimti tą 
naujagimį. ‘ į

ANTANAS ŠIURKUS iš Lietuvos, 
pajieško Onos Norkaitės-Grevelienės, 

' ji Kalvių kaimo, Akmenės valsčiaus, 
paskiau 
pati lai 
a'dresa, 

paliktas

Pajieškau gyvenimui draugės ne- 
senesnės 50 metų, kuri mylėtų gy
vent ant farmos. Reikalinga gera 
šeimyninkė ir rimta, neblogai atro
danti ir kuri sutiktų tuojaus atva
žiuot savo kaštais. Aš esu našlys 50 
metų, turiu savo ūkę, vienas gyvenu. 
Čia sveikas oras. Su pirmu laišku 
prašau prisiųrt savo paveikslą. Ne
reikalingai prašau nerašinėkit.
John Riskus, Box 181, Milner, Colo.

Pajieškau rimto vaikino apsivedi- 
mui, aš esu rimta mergina, 21 metų 
amžiaus, kaimietė, moku siūti; gali 
atsišaukti ūkininkai arba mieste gy
venanti. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti paveikslą, kurį pareikalavus 
grąžinsiu. Ant juoko prašau nerašyt, 

i Platesnių žinių suteiksiu per laišką.
V..Latvėnaitė, (2)

Kęstučio gatvė 11, BIRŽAI,
Lithuania.

PRASIDĖJO NAUJA NU
SIŽUDYMŲ BANGA. 
“Ne^v York Times” ko

respondentas telegrafuoja, 
kad Austrijos sostinėj Vie
noj vėl pradėjo žudytis anti- 
naciai inteligentai ir žydai. 
Pereitą savaitę nusišovė vy- 
riausis “Neue Freie Presse” ( 
redaktorius, Stefan von į 
Mueller. Tą pačia dieną nu
sižudė laikraštininkas Ku- 
randa šu savo tėvu. Jis dir-j 
bo prie “Wiener Tage- 
blatt’o,” bet Hitleriui už
ėmus Austriją buvo paša
lintas, nes buvo žydų kil
mės. Taip pat 'buvo ir su 
Muelleriu.

Dešinėj pusėj čia matome ginkluotą nacį, kuris per riau
šes su Amerikos legijonieriais buvo anądien areštuotas 
New Yorke. Jis vadinasi Otto Geisler ir buvo kaltinamas 
už ginklų nešiojimą. Kuomet fašistas teisme pareiškė ne
turįs advokato, tai New Yorko teisėjas Troy paskyrė jam 
advokatą žydą Edisoną, kuris čia parodytas (kairėj) gi
nant teisme savo principinį priešą. Ir fašistas buvo ištei
sintas.

Ar Buvo Kristus?
Išlijo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME J KRISTŲ, todėl 
žinoti kaip mytai apie Kristų 
re. Žinosite kaip krikščionys 
vino nuo 
Kalėdų i 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

T. J. KUČINSKAS, 
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO, ILL.

Paiieškau mano vyro JONO DA-i 
MUŠEV1ČIAUS.

(čia jo paveikslas)
Jis prasišalino nuo manęs 1918 m. ir 

.nuo to laiko nieko apie jį nežinau: 
ar jisai gyvas, ar miręs, ar ligoninėj, 

Jeigu 
ir kas su

ir kaip

turime 
susida- 
pasisa-

patronų pasaką apie Kristų, 0 gal jau pamišėlių namuose. .1 
ir Velykų šventes, o dabar kurie žinote kur jis randasi ir ks

ar-

juo įvyko, prašau man pranešti. Už 
tikrus nurodymus 
atlyginimo.

Mrs. Bronislava
222 ‘McClellan st., Philadelphia, Pa.

Reikalinga Gaspadinė
Teisinga ir dora moteris ar mergi- 

j na reikalinga už gaspadinę. Mano 
moteris mirė, būtinai reikalinga gas- 
padinč. Su atlyginimu susitaikysim, 

, o jeigu vienas kitam patiksim, tai 
I galėsim apsivesti. Aš esu 48 metų, 
turiu savo namą, nevartoju svaigi
nančių gėrimų, nei tabako. Plačiau 

....  " . ' . (0) 
A. Mociejunas

726 Prospect st., Portage, Pa.

skiriu 10 dolerių 
(D 

Damuševičienū

120 Akerių—$4,900.
Žemė žvyruota su molio požeme, 

upelis, farma aptverta, 9 kambarių 
stuba su akmeniniu porčiu, 44 pėdų 
pločio ir 60 pėdu ilgio barnė; 5 alto
riai kertamo miško, dalis žemės ap
sėta; yra ir vaisių. Gražioj vietoj ir 
vaisingiausia farma šioj countėj.

MRS. V. MISCEVK Z (.2)
' HART, MICHIGAN.

EXTRA! PARSIDUODA FARMA.
NO. WILMINGTON, ant Salem 

Road apie 10 akerių arba 57 parcels; 
labai geroje vietoje, prie Silver Lake. 
Visokios daržovės parsiduoda prie 
durų žiemą ir va arą. Visi budinkai 
nauji, tik 4 metai pastatyti. 6 dideli 
budinkai, elektros šviesa visur. Par
siduoda labai pigiai. < I)

ANTANAS MICKEVIČIUS, Sav.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Katrie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane; duosiu gerą patari
mą ir busit patenkinti. (1)

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

Atvažiuokit j Hart
Į vakarų Michigan, kur geros far

mos. Jus galit užsidirbti $700 nuo 
vieno mažo sklypo pupų. $1,000 nuo 
sklypo bulvių, arba galit pieninip- 
kaut, vaisius augint ar abelnai far- 
meriaut. Vaisingos farmos kainuoja 
$1,000 ir daugiau. Geri keliai, mo
kyklos ir bažnyčios visur. Kreipki
tės j mus ir klauskite kokios farmos 
norite IIANSON-OSBORN, (0

Hart, Oceana County, Michigan.

Rašto Istorija. Pagai A B Schnitzerj 
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta ......................................... $2 50

Het weight

MANIUS iHt sixWt

UŽKIETĖJIMAS VIDU
RIŲ IR RAMATA.

VENTROLA GYDUOLĖ nuo už 
kietėjimo vidurių, gazų, nevirškini
mo maisto ir tt.

JOHN'S REMEDY OINTMENT 
nuo Tamatinių ir kitoniškų gėlimų 
kūne, sąnariuose ir tt. Už abi gy
duoles $2.01). Viena gyduolė, bet ku
ri, $1.00. " 
siunčiant, _ =
nori platesnių žinių, 
darni, _ ~
siunčiame gyduoles 
aiškinimais. ” ‘ 
pirmiaus buvo 
visi, 1 
ir turime 
klausia, todėl 
galima gauti.

WESTERN
P. O. Box 117,

sąnariuose ir tt.

Money orderį pastos pri- 
grėit gausite. Jeigu kas 

rašykite klaus- 
gausite. Bet mes visuomet 

i su plačiais ,pa- 
Ventrolė yra Mestis, 

i žinoma daugeliui ir 
kurie naudojo buvo užganėdinti 

padėkavonių. Daugelis 
duodame žinoti kur

C1IEM1CAL CO.
Plainsville, Pa.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, pasiaiškint galini per laišką, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pi’i- 
kiai iliustruota, 95 pusi............... 25c.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

JAPONAI REGISTRUOS 
ŽYDUS.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad japonai nutarę sure
gistruoti visus rusiškus, žy
dus Kinijos miestuose, ku
liuos japonų armija turi 
užėmus.

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

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

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE j
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOJE. Į

BROCKERT BREWING CO., Inę i
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.’

• I

1739 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILL.
Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.



šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterims Pasiskaityt
x ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ.

“Žvaigždės,” Prieš Kurias Kilo Maištas.

DAR APIE KIAULIENĄ, j
Didžiuma kiaulių, nežiu- i 

rint kaip sveikos .jos atrodo, Į 
yra užsikrėtę trichinos liga, i 
todėl ir jų mėsa, nepaisant ‘ 
kaip ji šviežia ir gerai atro- : 
do, dažnai buna pilna tos Ii-| 
gos parazitinių kirmėlaičių. 
Tie parazitai pačiom kiau-, 
lėm visai nekenkia, vienok 
patekę Į žmogaus vidurius I 
dažnai reiškia amžiną ii 
sunkią ligą, o kartais net ir I 
mirtį.

Seniaus buvo manoma, 
jog trichinos parazitai ran 
dasi vien tik senoj, pagedu- , 
šioj kiaulienoj; bet tyrinė
jimai parodė, kad jų pilna 
netik kiaulių mėsa, bet ii 
gyvos kiaulės. Kiaulės tais 
parazitais užsikrečia ėsda- 
mos senas, dvokiančias iš
matas, kurias dideli kiaulių 
augintojai superka iš did
miesčių ir sušeria kiaulėms.,

Nors valdžios maisto in
spektoriai stropiai mėsą pri-

Pavojingiausia yra, kuo
met trichinos viriai patenka 
į smegenis ir pradeda tenai 
veikti.

Kadangi lietuviai labai 
mėgsta kiaulieną, todėl gas- 
padimėms ir patariame ją 
labai gerai išvirti arba iš
kepti, taip kad mėsa nuo 
kaulų atšoktų.

Nors įtikinant mėsą karš
is daug trichinos parazitų 
r jų virių sunaikina, vienok 
irie kaulo vienas-kitas gali 
šlikti gyvas, todėl patarti
na ir rūkytą arba sūdytą 
daulieną gerai išvirti. Tri- 
■hinos parazitai ir jų viriai 
žūsta nuo 140 laipsnių karš
čio.

Paskutiniais laikais gydy- 
ojai ir kiti sveikatos sargai 

pradėjo labai aštrią kovą 
su trichinoziu. Jie gaspadi- 
nėms ir visoms virėjoms pa
taria kiaulieną verčiau per- 
virinti arba perkepti, negu 
nedavirti arba nedakepti.

Kay Francis, Marlene Dietrich and Greta Garbo
Čia parodytos trys Amerikos .indžiu “žvaigždės,” prieš kurias New Yorko teatrų savinin
kai pakėlė protestą. Jie sako, kad filmų gamintojai toms “žvaigždėms” moka labai dide
lius pinigus ir brangiai skaito už tokias filmas, kuriose jos figūruoja, tačiau teatrų pa
jamos parodo, kad tokios filmos pelno daugiau neduoda. Teatrininkų paskelbtas judžių 
žurnale pareiškimas protestuoja prieš nepateisinamai dideles algas, kurias gauna Kay 
Francis, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Mae West ir kitos. Dėl to protesto “žvaigž
džių” agentai dabar žada kelti teatrų savininkams bylą.

KAIP iSNAfKlNTi~ŠkKŪŽi)ĖS.~ motina paliko kudi

KAIP “DURNAS SENIS” MOKĖJO TŪK
STANČIUS UŽ SVETIMĄ VAIKĄ.

No. 20. Gegužės 18 d., 1938 m.
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žiuri, vienok trichinos para
zitai ir jų viriai galima Įžiū
rėti tik per mikroskopą, kas 
yra nelengva padaryti ir to
dėl sunku pasakyti, kuri mė
sa užkrėsta, kuri ne; todėl 
žmonės yra Įspėjami, kad 
niekas nevalgytų apyžalės 
kiaulienos. Dabar jau ant 
rūkytų kumpių ir dešrų yra 
užrašas dedamas: “Do not 
eat raw,” kas reiškia neval
gyti nevirtos.

Manoma, kad šiandien 
Amerikoj trichinozio liga 
serga apie 10 milionų žmo
nių ir didžiuma jų visai ne
žino, kodėl jie serga.

Suvalgius trichinos para
zitus su kiauliena, organiz
mas tuoj bando nuo jų nusi
kratyti, “paleidžia vidu
rius” ir dažnai juos prašali
na su valgio išmatom, vie
nok ju viriai, arba kiaušinė
liai, tuoj prikimba prie žar
nų ir auga, dauginasi nud
ilindami ir erzindami visą 
žmogaus sistemą. Todėl vi
riai yra pavojingesni už pa
čius parazitus.

Trichinozio ligą kol kas 
dar negalima galutiniai iš
gydyti, nes dar nėra išrasta 
vaistai, kurie ją galutinai 
sunaikintų, vienok ją su
silpninti ir suteikti užsikrė
tusiam palengvinimą, gali. 
Po gydytojo priežiūra dau
gelis sergančių išgyvena 
'pilną gyvenimą.

Tie taip pat pataria saugo- 
is “hot dog” dešrukių, kil
ių didžiuma yra maišyta su 
kiauliena, arba maltos mė
sos katletų, “hamburgs” 
žadinamų. Kaip “hot dogs,” 
aip ir “hamburgerius” va
saros metu parduoda ant 
‘byčių” ir visokiuose už
kampiuose. Dešimkes daž- 
lai vos tik apšildo, aptepa 
muštarda ir paduoda valgy- 
,i. “Hamburger” kotletai 
aipgi dažnai buna neda
kepti ir pilni trichinos para
zitų. Pirkdami tokį valgį, 
visuomet reikalaukit ir žiū
rėkit, kad butų gerai iškep
tas.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

D. Lukšiui. — Tokių kli
jų, kuriais butų galima suk- 
lijuot nulužusią mašinos ašį 
ir kad ji laikytųsi kaip nau
ja, nėra. Anglų kalbos ran- 
kvedėli galite gauti “Kelei
vio” knygyne už 35 centus. 
Jis vadinasi: “Lengvas Bu
das Išmokt Angliškai.” To
kių rankvedžių, kurie kai
nuotų $2, $4 ar $9, visai nė
ra.

Rumfordo išradėjai. — 
Tamstos eilėse yra labai ge
rų minčių, bet ritmas labai 

[šlubuoja, todėl laikraštin 
I nedėsime.

Pralošė $150,000 Ant Pokerio.

Rev. Mrs. Greener and Clifton

Parodytas čia džentelmonas yra nesenai iš Anglijos at
vykęs aktorius Harry Clifton. Jis nuvažiavo i Hollywood!} 
su Amerikos artistais susipažinti ir susėdo su jais prie po
kerio. Ir jis tuoj prakišo artistui Brice’ui $150,000. Užmo
kėjo čekiu. Kunige Violeta Greener jam čia aiškina, ka'ip 
jis buvo apmautas? Ji patarė jam tą čekį sulaikyti, nes 
kortose laimėtų pinigų niekas negali per teismą išreika
lauti. Ir jis tą čekį sulaikė. Dabar Hollywoode gyvai dis- 
k'usuojama, kuris kurį prigavo?

U. S. Agrikultūros Departamento 
nurodymas.

Skruzdžių yra daug veis
lių, bet visų jų papročiai pa
našus.. Jos visos gyvena ko
lonijomis arba lizdais, kur 
motinėlės deda kiaušinius ir 
perisi jaunos skruzdės, o 
darbininkės suneša maistą. 
Tos skruzdės, ką lenda Į na
mus, bėgioja takais, laipio
ja Į medžius ir kitur — tai 
vis darbininkės. Jos renka 
maistą ir neša jį lizdan mai
tinti motinėles ir jaunas 
skruzdės. Todėl jas naikin
dami skruzdžių neišnaikin
sime. Tas gali susilpnint liz
dą arba koloniją; tačiau tas 
neišnaikins nei motinėlių, 
nei jaunų skruzdžių, nebent 
tiek darbininkių butų išnai
kinta, kad nebūtų kam mai
tinti lizdą ir jis išgaištų dėl 
maisto stokos. Taigi, norint 
skruzdžių visai nusikratyti, 
būtinai reikia surasti ir su
naikinti visą jų lizdą arba 
jų koloniją, motinėles ir 
jaunas skruzdės.

Suradus skruzdžių lizdą, 
sunaikinti jį nesunku. Jeigu 
jis bus šaligatvio ar cemen
tinio tako plyšy, tai kartais 
jį galima bus sunaikinti su
pylus tenai puodą verdan
čio vandens. Jei tas negel
bės, 'tai užteks įpilti porą 
arbatinių šaukštukų chemi
kalo vadinamo carbon di-

Suvilgyk nuodais kempinę 
(sponge), įdėk ją į torielku- 
tę ar kokią šukę ir pastatyk 
skruzdėms ant tako. Darbi
ninkės skruzdės suneš nuo
dus į lizdą ir išgaiš visa jų 
kolonija.

Nuodams receptas toks: 
ištirpyk puoduką cukraus 
kvortoj vandens ir įdėk pu
sę uncijos tartar emetic, ku
rio galima gauti vaistinėj.

Bet yra skruzdžių, kurios 
saldumynų neėda, o minta 
tik riebalais ir mėsa. To
kioms reikia sumaišyti tru
putį tartar emetic SU taukais 
arba uždėti ant nupiautos 
bekono skuros.

Jeigu skruzdės yra už
puolusios pievą, tai reikia 
nupirkti aptlekoj 1 unciją 
žalių miltelių (paris green), 
sumaišyti su 1 svaru rudojo 
cukraus ir išbarstyti ant 
10,000 keturkampių pėdų.

Kur Dėtis Žydams.

KĮ ŠALY KELIO.
Kovo 15 d. anksti rytą ne

toli Panevėžio, prie Paliu- 
niškės vienkiemio, praeiviai 
Bankauskas ir Medžius šalę 
kelio rado po medžiu pa
mestą maišą. Šis radinys 
jiems buvo netikėtas, o mai
šą atrišę, dar daugiau buvo 
nustebinti, kai jame rado 
dar gyvą naujagimį. Kūdi
kis atiduotas Lopšeliui, — 
policija jieško motinos.

DAR GALITE SUSPĖTI.
Jau tik pora savaičių beliko iki 
išplauks tiesioginė ekskursija į 
Lietuvą. Gegužės 28, Švedų 
Amerikos Linijos moderniškas 
motorlaivis “Gripsholm” iš
plauks įš New Yorko ir plauks 
tiesiog į Klaipėdą. Numatoma, 
laivais pasiekti Klaipėdą birže
lio 9 d. ryte. Ši kelionė bus tik
ras malonumas, isėsite New 
Yorke ir iš to paties laivo išlip
site Klaipėdoj. Čia iškilmingai 
pasitiks ekskursantus atatinka-
mas komitetas. Kurie pasirengę 
važiuot da galite suspėt.

sulphide. Jei po 24 valandų 
da matysis gyvų skruzdžių, 
pakartoti.

Jeigu lizdas yra žemėj, 
tai reikia nusmailinti kokį 
pagalį ir pridaryti apie liz
dą skylių po 2—4 colius gi
lumo, apie 12 colių viena 
nuo kitos, ir į kiekvieną 
skyle įpilti to chemikalo po 
2-3 šaukštukus. Paskui sky
les iš viršaus užspausti. Jei
gu skruzdynas didelis, tai 
gali reikėt gilesnes skyles 
daryti. Pievoje chemikalas 
reikia taikyt žemiau velė
nos, nes kitaip gali pakenk
ti žolės šaknims.

Caibcn disulphids parsi
duoda vaistinėse ir chemi
kalų krautuvėse. Jis turi to
kią ypatybę, kad atviram 
ore virsta į dujas, bet tos 
dujos yra sunkesnės už orą 
ir leidžiasi žemyn visais 
plyšiais. Kadangi tos dujos 
nuo ugnies eksplioduoja, tai 
vartojant ca-bon disulphide 
nevalia nei degtukų deginti, 
nei pypkės rūkyti.

Jeigu skruzdžių lizdas bu
na išpuvusioj medinėj sie
noj, tai reikia surasti vietą, 
kur jos sulenda, ir tenai į- 
švirkšti to chemikalo kokį 
šaukštuką-kitą ir skylę kuo 
nors užlipdyti.

Jeigu skruzdžių atsiran
da namuose ir jų lizdas ne
galima surasti arba negali
ma prie jo prieiti, tai tuo
met reikia vartoti nuodus.

Kaip žinia, įsigalėjus Vo
kietijoje hitlerininkams, žy
miai pasunkėjo Vokietijos 
žydų gyvenimas. Geroka 
žydų dalis turėjo išvykti iš 
Vokietijos ir dabar gyvena 
kitose valstybėse, kaipo 
’migrantai. Kartu ėmė sun
kėti žydų gyvenimas ir kai 
kuriose kitose valstybėse, 
kur judėjimas prieš žydus 
diena dienon stiprėja. Kai 
kur atvirai yra statomas 
klausimas, kur dėti žydus? 
Siūlomos jiems apsigyventi 
įvairios salos, o paskutiniu 
metu ypač propaguojama 
didelė Madagaskaro sala, 
netoli Afrikos. Ši sala yra 
Prancūzijos kolonija.

Antra švedų Amerikos Lini
jos ekskursija išplauks iš New 
Yorko į Klaipėdą 1 d. liepos. Jai 
vadovaus p. V. Mučinskas, Šve
dų Amerikos Linijos liet skyr. 
vedėjas. Ekskursijos užgintos: 
Liet. Laiv. Agentų Sąjungos 
Amerikoje. Jau laikas rezer
vuoti vietas į antrąją ekskursi
ją liepos 1 d. Turizmo Propag.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ.' 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at- 

I sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Antra peržiūrėta ir pagerinta

I laida. Kaina .................................... 25c.

Tačiau tenka abejoti, ar j 
Madagaskarą pavyks per-1 
kelti didesnis žydų skaičius. |

Paskutiniu metu pablo
gėjo žydų padėtis ir Austri- [ 
joje, kurią kovo 12 dieną 
užėmė Vokietija.

Telegramų pranešimu, 
apie 12,000 žydų Vienoje 
padavė Anglijos konsulatui| 
prašymus, kad jiems butų 
leista nuvykti ir apsigyventi 
Australijoje. Tačiau Angli
jos konsulatas į visus prašy- [ 
mus atsakė neigiamai, ir tuo 
budu Austrijos žydų pade-j 
tis yra tiesiog be išeities.

Dabar pranešama, kad 
pablogėjo ir Vengrijos žy
dų padėtis, nes Vengrijoje 
išleistas specialus įstaty
mas nukreiptas prie žydus.

Dėl šio Vengrijos pa
skelbto priešžydiško įstaty
mo, pasipiktinusi yra viso 
pasaulio žydų spauda, kuri 
įrodinėja, kaž panašaus po
būdžio įstatymai nesuderi
nami su krikščioniškos do
rovės dėsniais.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

I (1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko.rek- 
la. Jo e nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į. visokiu:; prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ..................... I5c.

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilini.-), Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja. plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą- 
žin\j. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., 

Dept. 4.
P. O. Box 54, Danville, III.

i Įdomi istorija apie Kriau
čiūno ir Kuplytės meilišką 

“romansą.”
Kaune gyvena J. Kriau

čiūnas, jau 75 metų amžiaus 
enis, kuris keli metai atgal 

susipažino su apsukria biz- 
nierka, Petronėle Kuplyte. 
Susipažinę susidraugavo ir 
pradėjo gyventi krūvoj.

Po kurio laiko Kuplytė iš
vyko į Biržų apskritį ir ten 

, apsigyveno. Vieną gražią 
* dieną J. Kriaučiūnas gavo 

laišką iš 'savo mylimos, kuri 
rašo, kad ji tapusi nuo jo 
nėščia ir pagimdžiusi gražų 
berniuką; ta proga Kuply
tė, žinoma, pareikalavo ir 
pinigai iš senio Kriaučiūno.

Kuplytės laiškas Kriau- 
čiunuį padarė didelį įspūdį, 
dalihai jis apsidžiaugė se
nas sulaukęs sunaus, dalinai 
pradėjo baimintis to siur
prizo, ir Kuplytei pasiuntė 
pinigų.

Po to Kriaučiūnas su Ku
plyte pradėjo susirašinėti; 
jis paprašė, kad toji jam at
siųstų vaiko atvaizdą.

Kuplvtė pasiskolino kai
myno Kristopavičiaus ber
niuką, su juo nusifotografa
vo ir fotografiją atsiuntė 
Kriaučiunui į Kauną.

Kriaučiūnas visai neabe
jojo, kad vaikas yra jo, tai 
ir rūpinos, kaip tėvui pride- 

[ ra vaiku rūpintis — nuolat 
Kuplytei siuntinėjo pinigus.

Vieną gražią dieną Kriau
čiūnas gavo anoniminį laiš
ką: kažin kas laiške rašo, 
kad Kuplytė niekados vai
ko neturėjusi ir jį apgaudi
nėjant!.

Kriaučiūnas tuojau Kup- 
lytę išsišaukė Kaunan pasi
aiškinti: sako, kaip čia yra, 
ar esi pagimdžiusi vaiką, 
kur tas vaikas yra, ar čia ne 
apgaulė ir tt.

Kuplytė labai meiliai ir 
.| įtikinančiai Kriaučiunui į- 
.rodinėjo, kad ji tikrai Biržų 
ligoninėje pagimdž i u s i 

' Kriaučiunui sūnų.
Kriaučiūnas patikėjo ' ir 

nutarė mokėjimus tęsti to
liau.

Jau 3,000 litų Kriaučiū
nas Kuplytei buvo sumokė
jęs, tai dabar juodu nuėjo 
pas vieną Kauno notarą ir 
pasirašė su Kuplyte sutartį, 
kad jai sumokės dar 2,000 
litų.

Sutartį pasirašę, išsiskyrė 
kas sau.

Netrukus Kriaučiūnas ga
vo antrą anoniminį laišką, 
kimiame vėl rašoma, kad 
Kuplytė vaiko nei neturėju
si nei turinti.

Antro laiško paveiktas, 
Kriaučiūnas nutarė parei
kalauti atsiųsti vaiko gimi
mo metrikų nuorašą ir su
stabdė alimentų mokėjimą.

Kuplytė pradėjo tupintis 
metrikais: nuėjo pas Smil
gių bažnyčios vargoninin
ką ir prašė už atlyginimą iš
rašyti vaiko gimimo metri
kus.

Vargonininkas atsisakė. 
Vėliau kreipės į Biržų ligo
ninės felčerį, kad tas para
šytu Kriaučiunui į Kauną 
laišką, jog ji Biržų ligoninė
je pagimdžiusi vaiką. Fel

čeris Kuplytės prašymo irgi 
nepatenkino.

Kadangi Kriaučiūnas su
stabdė mokėjimus, tai Kup
lytė Kauno apylinkės teis
me tuojau jam iškėlė bylą.

Kriaučiūnas įsitikino, kad 
jis apgaudinėjamas, nes 
Kuplytė vaiko metrikų jam 
neatsiuntė, tai jis padavė 
prokurorui skundą, o apy
linkės teismą prašė alimen
tų bylą sustabdyti, kol pa
aiškės jo skundo likimas.

Be to, Kriaučiūnas nu
siuntė pilietį M. Dūdą ištir
ti vietoje, kaip ten su jo vai
ku yra: ar tas vaikas yra, ar 
ne.

M. Dūda nuvažiavo į Pa
svaliečių kaimą, kreipėsi į 

[seniūną ir sužinojo iš jo ir 
kitų žmonių, kad Kuplytė 
niekados vaiko neturėjusi ir 
neturinti.

Smilgių klebonas taip pat 
išdavė pažymėjimą, kad 
1931—1933 m. laikotarpy 
Smilgių parapijos bažnyčios 
knygose Kuplytės sunaus 
gimimas neįregistruotas.

Dūda kalbėjo su aukš
čiau minėtais Biržų ligoni
nės felčerium ir Smilgių 
vargonininku, kuriuodu pa
sakė,, kad Kuplytė prašiusi 
už atlyginimą išduoti netik
rus dokumentus.

Už Kriaučiūno apgaudi
nėjimą Kuplytė buvo pa
traukta tieson.

Jau bylą iškėlus, Kuplytė 
ištekėjo už pil. Limento, 
kuris, sužinojęs apie žmo
nos šantažą, ją metęs išvy
ko į P. Ameriką. Kuplytė- 
Limontienė dabar Kaune 
verčiasi.

Teisman buvo iššaukta 
apie 15 liudytojų, jų tarpe 
ir pats nukentėjęs, kuris be 
pykčio ir jaudinimosi nupa
sakojo kai kurias bylos ap
linkybes.

Pasvaliečių kaimo gyven
toja šilkunienė, iššaukta 
liudininke, pareiškė, kad 
Kuplytė girdavusis, jog 
Kaune radusi “durną senį,’' 
kuris jai mokąs tūkstančius 
už svetimą vaiką.

Kaltinamoji energingai 
įrodinėjo, kad Kriaučiūnas 
jai vaiką prigyvenęs, kad 
Biržų ligoninėje gimdžiusi, 
o kadangi jai, kaip mergi
nai, vaiką turėti negarbė, 
tai vaiką pakrikštijęs , jos 
brolis ir užsirašęs savo'vąbt 
du.

Kauno apygardos teismai 
Kuplytę pripažino kalta, bet 
verta pasigailėjimo, ir nu
baudė tik dviem mėnesiais 
paprasto kalėjimo ir tai nuo 
bausmės atlikimo atleido, 
jeigu laike dvieju metų ji 
daugiau tokių senių nepri
griebs.

GIRKALNIO PARAPIJOJ 
PRIGĖRĖ MOTERIŠKĖ.
Raseinių apskity, netoli 

nuo Girkalnio, Liucinavos 
kaime, buvo rasta prigėrusi 
prie savo namų griovyje M. 
Višinskienė. Nabąįsninkė 
turėjo silpną širdį ir buvo 
nuėjus pas kaimynus; ma
tyt, grįždama apalpo ir į- 
griuvo į vandenį.
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SVEIKATA
TAI DIDELĖS 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

j nežinojo.
Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek

vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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Žemaitija 
Katarži. 

žud
Plėšikas K 

maičių krašte 
ka plėšimų, 
nužudė ir t 
Suimtas jis b 
munės kurort 
minaitį.

Šiaulių ap 
mas Katarži 
lies bausme, 
tribunolas T 
dus atmetė, j 
mas taip pa 
balandžio 26 
dujų kameroj 
troškintas du

Ta proga p; 
pieš pat Ve I 
iš Kauno kr 
nepabėgo.

Kataržis b 
IV aukšto ka. 

|į linio šaukšto 1 
i pino lubų tii 
| dūrimo vietoj 
Į -3 plytas ir: 
[ lubės, o nuo 

nuo stogo jis 
šokti į medic 
nimus, bet bu 
sukeltas aliar 
kalėjimas ir b 
žintas į kamei

KVETKŲ V 
GAUTI K

DVA
Kvetkų apy 

kio apskrity, 
pasitaikydavo 
gysėių. Daug 
Įsibraudavo į 1 
davo grudus. 1 
no ir arklį išj 
jautė, kad či; 
gaoja, bet vis 

į«/avo. Bet i 
laimė nuo va 
Balandžio 7 c 
atsikraustė į 
šalužko dvara 
liau nuo mii 
pradėjo šeimi 
klėtis, nes žinc 
nedaug žmor 
tik sena moter 
lėly. Jau bu v 
rakinti užrakt 
iš netyčių juos 
Šalužko berne 
dosi bėgti, o š 
matyti, dviejų 
niį tai šie pa 
nas, senesnis, 
riy pagalba p 
ii. Pasirodė, k 
gerai žinomo 
©siaus čypo iš 
mo, kuris jau i 
sučiuptas ir j; 
metus atsėdė 
Per naktį pral 
tas klėtyje, o r 
buvo perduota 
rijai, kuri ved 
kiši sužinoti, 
sėbrai, kurie 
šis užsispyręs 
buvo vienas, 
žmonėms išsita 
buvo policijos, 
vienas kentėsi: 
neišduosiąs. 1 
kam tu ėjai į k 
“galva apsisuk 
tina, kad ši ge 
atrakinti nors 
užraktus. Dal 
žmonės atsidus 
bebus kas klėči 
rakinėja.

KAVARSKE 
GRESL

Ukmergės a] 
Šventosios upt 
gražioj apylink 
varsko miesteli 
kė seniau buv 
vadinamos “šlė 
sielis buvo af 
dabar Kavars' 
žymiai progres 
net cementiniu: 
Gatvės taipgi 
medeliais apsoi
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JO TUK- 
VAIKĄ.
)rašymo irgi 

aučiunas su- 
us, tai Kup- 
linkės teis- 
iškėlė bylą, 
sitikino, kad į 
amas, nes i 
metrikų jam ; 
jis padavė 
idą, o apy- 
rašė alimen- 
yti, kol pa- 
j likimas.
įčiunas nu- 
. Dūdą ištir- i 
en su jo vai- i 
aikas yra, at '

ažiavo į Pa- 
, kreipėsi Į 
ojo iš jo ir Į 
<ad Kuplytė I 
neturėjusiu

nas taip pat [ 
j imą, kad 

laikotarpy | 
js bažnyčios į 
rtės sunaus L 
istruotas.
o su aukš- r 
Biržų ligoni- Į 
ir Smilgių f 
uriuodu pa
lytė prašiusi 
Įduoti netik- į 

o apgaudi- l 
s buvo pa- 1

lūs, Kuplytė I 
1. Limonto, > 

apie žino- i 
i metęs išvy- 
ą. Kuplytė- ■ 
įbar Kaune I

vo iššaukta 
jų, jų tarpe 
jęs, kuris be 
limosi nupa- 
as bylos ap-

aimo gyvu
lė, iššaukta Į 
reiškė, kad I 
avusis, jo? 
durną senį,’ 
; tūkstančius | 
Ą

energingai | 
Kriaučiūnas j 

yvenęs, kad j 
e gimdžius, i 
kaip mergi- i 

jti negarbė, 
•ikštijęs . jos . 
Įęs šaVo'i^

rdos teismą* 
no kalta, bet ! 
jimo, ir nu- į 
m mėnesiais 
no ir tai nuo 
mo atleido 
ieju metų ji 
senių nepri-
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
i (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Žemaitijos Plėšikas ', Palanga Nuėjo Du- 
Kataržis Jau Nu- I mais. 

žudytas.
Plėšikas K. Kataržis Že- 

„ maičių krašte padarė dvyli
ka plėšimų, vieną žmogų 
nužudė ir vieną sužeidė 
Suimtas jis buvo A. Pane
munės kurorte, pas savo gi
minaiti.

Šiaulių apygardos teis
mas Katarži nubaudė mir
ties bausme. Rūmai ir vyr. 
tribunolas Kataržio skun 
dus atmetė, malonės prašy
mas taip pat atmestas. O 
balandžio 26 d., anksti rytą 
dujų kameroje jis buvo nu
troškintas dujomis.

Ta proga pabrėžtina, kac 
prieš pat Velykas Kataržis 
iš Kauno kalėjimo ko til 
nepabėgo.

Kataržis buvo uždarytas 
IV aukšto kameroje. Meta
linio šaukšto kotu jis ištru- 
pino lubų tinkus plytų su- 
dūrimo vietoje, išlupo po 2 
—3 plytas ir išlindo ant pa
lubės, o nuo čia ant stogo: 
nuo stogo jis jau norėjo nu 
šokti į medicinos fakultgtc 
rumus, bet buvo pastebėtas: 
sukeltas aliarmas, apsuptas 
kalėjimas ir Kataržis sugrą
žintas į kamerą.

I ----------------------

I Lietuvos konsulas Chica-i 
Igoje gavo žinių, kad 10 ge- 
igūžės ugnis sunaikino Pa-, 
langos miestelį. Gaisras 
siautė neilgai, tik 3 valan
das, bet telegrama sako, 
kad per tą trumpą laiką nu
ėjo su durnais 300 namų ir 
1,500 žmonių liko be pasto
gės. ,

Be gyvenamų namų, su
degusi gimnazija, paštas.1 
dvi gintarinių daiktų dirb-. 
tuvės ir klebonija..

Nuostoliai siekia 3,000,- 
000 litų.

Kaip per 3 valandas ug
nis galėjo apimti ir sunai
kinti visą miestelį tai sunku 
įsivaizduoti. Rodos, tik šiau
dai galėtų taip greitai su
degti.

250,000 Meksikiečių Demonstracija

Kfeksikos Mieste 250,000 gyventojų įtaisė demonstraciją, kad parodžius savo pritarimą 
prezidentui Cardenui, kuris atėmė iš Amerikos ir Anglijos kapitalistų aliejaus šaltinius.

LIETUVOS VALDŽIA PRIEŠINGA 
KULTŪROS EONDUI.

Ji užsimojo steigti fašistinę, Fondą, bet Kultui os Rumus

>ARAPIJ0J 
JTERIŠKĖ
kity, netoli

Liucinavos 
sta prigėrusi 
griovyje M. 
Nabąjsninkė 

rd j ir buvo 
tnynus; ma- 
apalpo ir Į-

l-

k
ALAS

KVETKŲ VAGYS SU
GAUTI KLEBONO

DVARE.
Kvetkų apylinkėj, Rokiš

kio apskrity, gana dažnai 
pasitaikydavo stambių va
gysčių. Daugiausia vagys 
įsibraudavo i klėtis ir išvog
davo gludus. Kvetkų klebo
no ir arklį išjojo. Žmonės 
jautė, kad čia yra nemaža 
gauja, bet vis sučiupti nepa 
vykdavo. Bet gi vieną karta 
laimė nuo vagių nuklydo. 
Balandžio 7 d. naktį, vagys 
atsikraustė Į Kvetkų kun. 
Šalužko dvarą, esanti tolė
liau nuo miestelio. Ir čia 
pradėjo šeimininkauti apie 
klėtis, nes žinojo, kad ūkyje 
nedaug žmonių gyvena— 
tik sena moteris, o kiti mies
tely. Jau buvo bebaigia at
rakinti užraktus ir įeiti, kaip 
iš netyčių juos užklupo kun. 
Šalužko bernai. Vagys lei
dosi bėgti, o šie vytis. Bet, 
ipątyti, dviejų butą jaunes
nių, tai šie paspruko, o vie
nas, senesnis, su prožekto
rių pagalba pavyko sučiup
ti. Pasirodė, kad esama jau 
gerai žinomo apylinkės va
gišiaus Čypo iš Gikonių kai
mo, kuris jau ne kartą buvo 
sučiuptas ir jau bent tris 
metus atsėdėjęs kalėjime. 
Per naktį prabuvo užrakin
tas klėtyje, o rytojaus dieną 
buvo perduotas vietos poli
cijai, kuri veda kvotą ir ti
kisi sužinoti, kas buvo jo 
sėbrai, kurie pabėgo. Bet 
šis užsispyręs ginasi, kad 
buvo vienas. Nors pirma 
žųionėms išsitaręs, kol ne
buvo policijos, kad geriau 
vienas kentėsiąs, o draugų 
neišduosiąs. Kai klausia, 
kam tu ėjai Į klėtį, tai sakąs 
“galva apsisuko.” Paminė
tina, kad ši gauja mokėjo 
atrakinti nors ir geriausius 
užraktus. Dabar lengviau 
žmonės atsiduso, — gal ne
bebus kas klėčių duris beat- 
rakinėja.

MELDŽIASI, GIRTUOK
LIAUJA IR MUŠASI.
Taujėnų apylinkėj, Uk

mergės apskrity, labai ma
doje užpirkti egzekvijas už 
“kenčiančias dusias.” Žino
ma, užpirkę egzekvijas tuoj 
griebiasi kuo daugiausia 
prisisunkti alaus. Atvažiavo 
iš bažnyčios, tada “Dieve 
padėk,” ir geria putojanti 
alų bent dvi paras! Ir ko ta
da nepridaro! Pačios “die- 
vobaimingiausios” davatkė
lės paleidžia liežuvėlius 
į darbą, kad padoresniam 
žmogui net šlykštu klausy
ti... O kiek prisiskaldo ant
ausių, pridaužo indų bei 
langų, tai, tur but, nei patys 
nežino.

Ir šiomis dienomis viena
me kaime sočiai Įkaušę 
“maldininkai” pr a d ė j o 
smarkiai triukšmauti ir net 
susimušė.

Merkinėj Suimta 
Vagių Gauja.

Makniunai, Merkinės vai. 
Praėjusių metų pabaigoje 
ir šių metų pradžioje smar
kiai pašalus, o sniego ne
sant, vagims buvo patogu 
“patikrinti” ūkininkų klė
tis, nes pėdsakų nebuvo ga
lima susekti. Vogta lašiniai 
ir audeklų rietimai. Polici
jos jieškojimai vis buvo be
vaisiai. Tačiau šių metų ko
vo mėnesio pabaigoje buvo 
padaryta krata Makniunų 
kaime pas pil. V. Janušaus
ką. Kratos metu buvo rasta 
pavogtųjų lašinių dalis. Po 
kratos buvo suimti Įtaria
mieji V. J. žmona ir Įnamis 
J. M. Šiuos ištardžius pa
aiškėjo ir kiti gaujos nariai. 
Kai kurie buvo paleisti už 
užstatą. Pažymėtina, kad 
panašios vagystės pasikar
toja nebe pirmą kartą. Ūki
ninkai labai dėkingi saugu
mo organams už šios gaujos 
likvidavimą.

PAŠILĖS VALSČIUJE 
VILKU GAUJA UŽ

PUOLĖ UKJ.
Šiomis dienomis vilkų 

gauja net dukart buvo už
puolusi Pašilės valse., Grau- 
žiečių vienkiemio ūkininko 
Kazio Zdanavičiaus trobas. 
To ūkininko trobos yra prie 
pat miško. Susisiekimas su 
kitais artimiausiais ūkinin
kais eina tik per mišką. Vie
ną naktį ūkininkas išgirdo 
baisų šuns staugimą. Buvo 
girdėti, kai šuo mėgino nu
traukti virvę. Zdanavičius, 
išėjęs į kiemą pamatė keis
tą vaizdą. Vienas vilkas sto
vėjo netoli šuns budos ir 
žiurėjo į ten pasislėpusį ke
turkojį. Netoliese žibėjo dar 
kelių žvėrių akys. 65 metų 
amžiaus ūkininkas pabūgo 
vilkų gaujos ir, prisikėlęs 
kitus šeimynos narius, ėjo 
gelbėti šunį. Žvėrys, pama
tę ūkininką su kuolu, pama
žu pradėjo trauktis, bet nuo 
trobų nepasišalino, jas lai
kė apsupę.

Po dviejų dienų į tą pat 
ūkį Velykų šventėms atvy
ko Zarasų autobusų ruožo 
konduktorius Adolfas že
maitis. Tik spėjus sugulti 
pasigirdo šuns staugimas. 
Visi suprato, kad vilkai vėl 
apsupo trobas. Pasak kon
duktoriaus Žemaičio, žvė
rys, peršokę per tvorą, ap
supo ne tik šuns būdą, bet ii 
namų duris. Po kelių minu
čių ūkininkas Zdanavičius 
kartu su savo svečiu, apsi
ginklavę kuolais, išėjo į kie
mą. Žvėrių gauja pamažu 
pasitraukė į mišką.

PASIKORĖ ŽMOGUS.
Kybartai. Balandžio 14 d. 

Kybartų mieste.buvo rastas 
pasikoręs žmogW' apie 40 
metų amžiaus. Priežastis 
nežinoma. . ’

DAUG ŽIEMKENČIU 
REIKĖS ATARTI.

Kuliai. Šioje apylinkėje 
šįmet žiemkenčiai nepapra
stai iššuto. Daug kur matyti 
visai juoduojančius žiem
kenčių plotus, Jau 
ūkininkai pradeda 
kenčius atarti. Jų vietoje 
reikės sėti vasarojų ar ką 
kitą. Šios žiemos padariniai 
žemaitj-ukininką privertė 
rimtai susirūpinti duonos iš
tekliumi ateinantiems me-

dabar 
žiem-

tams.

įtomi-

i savo 
pirma

kiek- 
> kūno

aryta.

Mla»i.

KAVARSKAS PRO
GRESUOJA.

Ukmergės apskrity, prie 
Šventosios upės, be galo 
gražioj apylinkėj stovi Ka
varsko miestelis. Ši apylin
kė seniau buvo apgyventa 
vadinamos “šlėktos” ir mie
stelis buvo apleistas. Bet 
dabar Kavarskas pradėjo 
žymiai progresuot, Įsitaisė 
net cementinius šaligatvius. 
Gatvės taipgi išgrįstos ir 
medeliais apsodintos.

įstaigą jo vieton.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad pa
žangioj Lietuvos visuome
nėj kilo sumanymas steigti 
Kultūros Fondą, kuris rem- j 
tų gryną kultiną, o ne fa
šistinę propagandą, kaip da
bar daro tautininkų valdžia 
“kultūros” vardu prisiden
gusi. Bet pasirodo, kad val
džia tokio fondo nusigan- 

'do, nes jau pradėjo agituoti, 
kad Lietuvai toks fondas 
nereikalingas, kad jį sunku 

l butų išlaikyti ir tt. Vietoj to, 
tautininkų propagandos 
meistras Tamošaitis siūlo 

i steigti “Kultūros Rumus,” 
kurie turėtų but tautininkų 
kontrolėj.

Štai kaip apie tai mus in
formuoja tautininkų propa
gandos biuras TSB:

Lietuvoje pastaraisiais 
laikais daug rašoma ir kal
bama apie steigimą Kultū
ros Fondą, kuris savo lėšo
mis remtų literatūrą, meną, 
muziką, teatrą, mokslą, su
augusių švietimą ir kita. 
Kad toks Kultūros Fondas 

stoti ir žmogus buvo sutrin- butų naudingas, daug nesi- 
Reginys buvo baisus: ginčijama, tačiau dar nie- 

kojos išlaužytos, viduriai iš- kas neparuošė ir nepasiūlė 
tokio Fondo aiškesnio pla
no. Iš kur Fondas sems lė
šas, kuriems reikalams ir 
kas jas skirstys? Kas pri
žiūrės tų lėšų naudojimo 
tikslumą ?

Iki šiol valstybės iždas 
skiria pinigų kultūros rei
kalams. šalia to, kultūrinį 
darbą dirba įvairios visuo
meninės organizacijos, ir 
toms organizacijoms vy
riausybė teikia paramą ir 
duoda pašalpos. Kadangi 
•Kultūros Fondui beveik vi
sas lėšas turėtų duoti vy
riausybė, tai ji turėtų rūpin
tis ir tų lėšų naudojimu bei 
paskirstymu. Tada • pasi
keistų tiktai kultūros reika
lų aprūpinimo tvarka. To
dėl vyriausybė esanti tos 
nuomonės, kad reikėtų stei
gti ne Kultūros Fondą, bet 
Kultūros Rumus. Į Kultūros 
Rumus išrinktų savo atsto
vus įvairios kultūrinės or
ganizacijos, kurios galėtų 
sudaryti tikslesnį kultūrinių 
darbų planą ir jo vykdymui 
paskirstyti esamas pinigų 
sumas.

Tautinės Kultūros ir Pro
pagandos Įstaigos vadovas 
tautininkas Tamošaitis Šiau
lių tautininkų suvažiavime 
aiškiai nurodė, kad vyriau
sybė ruošiasi ne Kultūros

I Šiurpus įvykis Vil
kaviškio Stoty.

Balandžio 15 dieną Vil
kaviškio stoty buvo šitoks į- 
vykis. Ateinant nuo Kau
no greitajam traukiniui, 
leidosi prie jo bėgti kažin 
koks vyriškis. Pribėgęs prie 
relių, greitai ant jų atsigulė. 
Traukinys jau nespėjo su-

KARVĖ ATSIVEDĖ VER
ŠĮ TRIM KOJOM.

Tauragės apskrity, Erž
vilko parapijoj ūkininko 
Felikso Juškio karvė atsive
dė veršį, kuris iš priešakio 
turi tik vieną koją, bet už
pakalinės yra abidvi.

RASTA PRIGĖRUSI 
MOTERIS.

Kretinga. Balandžio
Kretingoje Akmenės upėje 
rastas tūlos moters lavonas. 
Spėjama, kad moteris bu
vusi psichiškai nesveika.

12

BRANGI MARYTE,
GRĮŽK namo

Brangi Maryte: Aš dar tikiu, kad 
susitaikysim, aš dar supratau ką 
reiškia reumatiški skausmai ir dieg
liai, kurie žmogų vargina, kada žmo
gus nesijauti gerai, esi piktas, ner- 
vuotas ir nepamatai, kaip kokį nerei
kalingą žodį plepterėji, ir prasideda 
barniai, nesutikimai, aš dar išsikal
bėjau su vietiniu aptiekorium ię jis 
man patarė Deksnio Galingą Mostą 
kuri yra daugeliui pagelbėiusi. As 
tikiu, kad ir tau pagelbės. Grįžk na
mo tuojaus. Jūsų mylintis vyra; Jo
kūbas. O jeigu negrįši, tai klausk 
aptiekose taip: DEKEN’S OINT
MENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
HARTFORD, CONN.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa. 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kaun

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbčsinie jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba
252 BOYLSTON ST„ BOSTON, MASS.

HAMBUBG-AMEBICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Q.

•a

tas.
nujuo ificij vinuiiai io

ėję, galva suskaldyta, taip 
kad veido net ir nematyti. 
Vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo Vilkaviškio miestelio 
gyventojas, 29 metų am
žiaus Jonas Akelis. Sako
ma, kad nusižudė dėl šei
myniškos nesantaikos, nes 
buvo katalikas ir klausė 
bažnyčios, kuri atsiskirti 
neleido.

ŠIMTO METŲ SENELIS.
Kurkliečių kaime, Kama

jų valsčiuje gyvena Gaspa
ras Paršonis, kuriam suka
ko jau 100 metų amžiaus.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVIŲ LAI VO kORČI U AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją i LI ETŲ VĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS "GRIPSHOLM" 4- 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
perGOTHENBUR.6Ą,nepersėdant į KLAIP Ė DĄ 

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm”
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUČINSKAS, Švedų Amerikos Linijos lietuvių 

skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko Liepos 1 d. 
Kelionė: GOTH ENBURG-STOCKHOLM-KLAI PĖDA 

Iš Stockholmo laivu S. S. MARIEHOLM” 
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Birželio f). Liepos 1. I I ir 22. Rugpiučio 8.
Gerluusia Jums pr.:arnaus musu agentas, arba 

SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Bo v 1st on St.. Borton. Mass.

steigti.
Kultūros Fondo sumany

tojų ir propaguotojų ma
nymu, — pareiškė prof. Ta
mošaitis, — toji institucija 
turinti būti visuomenes or
ganizacija kultūros reika
lams remti. Vadinasi, toks 
fondas neapsieitų be lėšų, 
bet iš kur jos? Jas galėtų 
suaukoti visuomene arba 
skirti pati vyriausybė. Ta
čiau ir didžiausi optimistai 
turi sutikti, kad šiam reika
lui vargu galima tikėtis di
delės visuomenės paramos. 
Vadinasi, lieka vienintelis 
šaltinis — valstybės iždas. 
Siūloma taip pat kultūros 
reikalams Įvesti specialius 
mokesčius. Bet tokiu budu 
i upinant Kultūros Fondui 
lėšas, kiltų didelio nepasi
tenkinimo. Nes mokesčius 
turėtų daugiau ar mažiau 
mokėti visi krašto gyvento
jai, tuo tarpu pačia iš to 
fondo kylančia nauda ir su
kurtomis vertybėmis tesi
naudotų rinktinė visuome
nės dalis. Gi kultūros reika
las turi būti taip tvarkomas, 
kad tarp miesto ir sodžiaus 
šiuo atžvilgiu nebūtų jokios 
prarajos. Tad jai ir galvoti 
apie naują kultūros reika
lams instituciją, tai ji turi 
būti sudaryta taip, kad butų 
prieinama ir naudinga ir 
sodžiui, ir miestui, ir darbi
ninkui, ir darbdaviui.

Šie sumetimai, be abejo
nės, dar nepaneigia Kultū
ros Fondo reikalingumo, 
bet viena yra tikra, kad 
Kultūros Fondo sumanymas 
nerealus. Tad valdžia yra 
užsimojusi Įsteigti Kultūros 
Rumus, kad užbėgus už 
akių Kultūros Fondui, ku
rio ji gal negalėtų kontro
liuoti.

Kultūros Rūmų Įsteigi
mas butų galutinis musų 
fašistines sistemos užbaigi
mas.

Kadangi prof. Iz. Tamo
šaitis vadovauja naujai stei
giamai fašistinei “Tautinės 
Kultūros ir Propagandos 
Įstaigai,” tai jis, be abejo, 
yra gerai informuotas apie 
valdžios tikslus. Todėl jo 
šiam pareiškimui teikiama 
daug svarbos, ir manoma, 
kad valdžia tikrai steigs 
Kultūros Rumus, kurie at
stos Kultūros, Fondą.

Gulivero Kelionės Į Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Kaina .................................... 50c.

Pažangieji e Amerikos 
Lietuviai!

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintoju iki pat krikščionių gadynes.

LIETUVOS LIAUDIS IK JAUNUOMENĖ NOKI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
"KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje, 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

Senovės Lietuvių žinyči*

Ypatingai dabartines krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų į 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį doleri 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntu Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 20. Gegužės 18 d., 1938 m.!

39 CIO Streikieriai
Nubausti Kalėti Vietine* f 

f

1937 metų pradžioje Fan- Ą 
steel Metallurgical korpo
racijos darbininkai North 
Chicago j buvo paskelbę 
“sit-down” streiką. Šerifas 
suorganizavo gaują mušei
kų ir mėgino streikuojan
čius darbininkus pašalinti 
jėga, bet buvo atremtas. 
Tuomet buvo organizuotas 
užpuolimas gazinėmis bom
bomis, kurios buvo mėto
mos per langus į dirbtuvę iš 
tam tyčia padaryto bokšto Končaičių sodžiaus, p. |O_. ____ __ ,____ v
ant ratų. Darbininkai buvo vais vadinosi Eugenija Ve-įkalbų paaiškėjo, kaip nerei- 
nuveikti ir areštuoti. Kapi- selaitė. Amerikon atvyko | kalingas 
talistų teismas nuteisė 3911908 metais. Paliko dide-| skilimas „ ,
CIO unijistus nuo 10 dienų, liam nubudime dvi dukte-ime karui pasibaigus.

Mirė Eugenija Prelgaus- Buvo gražus pažangiųjų 
kiene. vakarėlis.

Pereitą sąvaitę mirė Eli- Pereitą nedėldienį Dor- 
gėnija Prelgauskienė, seno chestery įvyko pažangiųjų 
“Keleivio” skaitytojo, drau- lietuvių vakarėlis. Dalyva- 
go Antano Prelgausko, vo daugiausia tu draugų, 
žmona, kuri taip pat labai kurie veikia arba yra veikę 
mėgdavo “Keleivį.” socialistiniam judėjime —

Velionė buvo da jauna “old timeriai.” Buvo už- 
moteris, vos 43 metų am- kandžiu, kavos, kalbų ir ant 
žiaus. Lietuvoje buvo kilusi pat galo šokiai. Salė buvo 
iš Kalvarijos parapijos, pilnutėlė žmonių, kiek tik

, po tė- galėjo tilpti. Iš pasakytų

ir žalingas buvo 
socialistu judėji- 

‘ • Visi
iki 6 mėnesių kalėjimo ir i ris, Juzę ir Eugeniją, ir vy-i linkėjo, kad vienybė vėl bu- 
užmokėti nuo $100 iki $500! rą Antaną. Palaidota šv. j tų atstatyta.

Juozapo kapinėse, W. Rox 
bury.

“Keleivio” redakcija 
škia gilios užuojautos 
lindusiai šeimynai.

pabaudos, o unijos organi
zatorius Adelman nuteistas 
8 mėnesiais kalėjimo ir 
$1,000 pabauda.

Visi jie apeliavo. Peteitą 
sąvaitę Illinojaus apeliacijų 
teismas svarstė jų bylą ir 
žymesniojo teismo sprendi
mą patvirtino.

nu-

. Sklokininkai 
jau sutinka grįžti atgal prie 
socialistų. Taip ir Marksas 
pasakė: “Darbininkai, vie
nykitės!” Ten buvęs.

Alkani Cleveland o Bedarbiai.

Applicant* seek aid
štai vaizdelis iš Clevelando, kur 75,000 šeimynos su 
300,000 narių liko be maisto. Čia tokių šeimynų alka
niems kūdikiams duodama tik pieno po stiklą.

Simpsonas nužudytas elekt
ros kėdėj.

Anksti pereitos pėtnyčios 
lytą valstijos kalėjime buvo 
nužudytas elektros kėdėj 
banditas Edwardas Simp
sonas, kuris nušovė du New-i 
tono policmanu. Jo kūnas 
da tebeguli lavoninėj ir nie
kas jo neatsišaukia. Jei per 
10 dienų niekas jo nepasi
ims, tai jis bus užkastas val
stijos lėšomis.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman at. arti Central »kv.

CAMBRIDGE, MASS.

KELE 
darbo žmonų

Preni Beriti 
Afrikoje ........ 
pitt, Amerikos Vi 

{rudoje ir kitur 

Prenumerata 
Amerikoje ........ 
{uidoje ir kitur t 

Valstiją .............
Apskelbimą kainą 
Kreipiantis su koki 
adresuokite:

KELE

133 Broadway, S

A. M. DAMBRAUCKAS 
JOHN BURBA & CO. j 

PENTORIAI, KAR- 
PENTERIAI, TAISY
TOJAI. Sutaiso viską 
kas tik reikalinga prie 
namo. Popięriuoja ir 
baltina.
Reikale klauskite mū
šy kainą.

266 GOLD STREET, 
Ofisas: 315 E STDEET, So. Bostone.

Telefonas 21124
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

AMERIKA PASIRUOŠUS 
DUJŲ KARUI.

i Vienas buvusiųjų Ameri
kos cheminės karo tarnybos 
ekspertų sako, kad Jungti
nės Valstijos esančios ge
riausia pasirošusios ' dujų 
karui. Chemikalų dirbtuvės 
esančios taip įrengtos, kad 

' galinčios gaminti neribotą 
kiekį muštardos dujų. Ir tos 
dujos esančios taip stiprios, 
kad vieno tono užtenka nu
marinti 45,000,000 žmonių.

Piliečių Kiubas nebuvo po
licijos užpultas.

“Keleivy” buvo rašyta, 
kad 1 gegužės dieną South 
Bostono policija užpuolusi 
Lietuvių Piliečių Kliubą 
prie 376 Broadway ir areš
tavusi keliatą žmonių, ku
rie lošė kartomis.

Dabar paaiškėjo, kad po
licija įsilaužė ne į Piliečių 
Kliuba, bet į dženitoriaus 
kambarį, kurio durys ran
dasi šalia Kliubo durų. 
Kliube policija visai ne
buvo.

Fašistams nepatinka anti
fašistine propaganda.

Šiomis dienomis Bostono 
italai pasikvietė iš Wash
ingtono Italijos ambasado
rių Fulvio Suvichą ir parei
tą panedėli iškėlė Copley 
Plazos viešbuty bankietą iš- 
liestuvėms. Kalbėdamas ta
me bankiete Mussolinio 
agentas labai apgailestavo, 
kam Amerikos spauda deda 
nepalankias fašistams ži
nias ir kam čia vedama 
anti-fašistinė propaganda. 
Girdi, Amerikai ir Italijai
reikalingas geresnis susita-' Federal National Bankas 
rimas, o ne priešinga propa- išmoka da 5 nuošimčius, 
ganda. Bet jis užmiršta, ko- Uždarytas Federal Natio- 
kią šlykščią propagandą fa- naj Bankas šiomis dienomis 
sistai veda pries demokrati- išmoka savo depozitoriams 
nes valstybes. * da 5 nuošimčius, t. y. 5 cen-

Montelloj pasikorė Stepas 
Dovydaitis.

Pereitą sąvaitę Montelloj 
pasikorė savo namuose Ste
pas Dovydaitis, 50 metų 
amžiaus lietuvis. Jis gyveno 
prie 12 Plymouth pi. Ma
noma, kad savžudystės 
preižastis galėjusi but sui
rusi sveikata.

KARPETŲ AUDĖJAI 
I j STREIKUOJA.
Thompsonville, Conn. — 

Pereita sąvaitę čia sustrei- 
kavOi Bigelow-Sanford Car
pet kompanijos 3,000 darbi
ninkų, kuriems nukapota 
10 nuošimčių algos. Streiką 
veda CIO. Streikieriai buvo 
įtaisę demonstraciją, kurioj 
dalyvavo ir streikuojančių 
audėjų vaikai. Jie nešė di
delius plakatus su užrašais: 
“Aš negaunu pieno.” “Aš 
gaunu 10 nuošimčių mažiau 
duonos.” “Bankieriai turi 
turėt 6 procentus pelno.”

ANGLAI UŽMUŠĖ 23 
ARABUS.

Iš Jeruzalės pranešama, 
kad šiaurės Palestinoj įvy
kęs smarkus arabų susirė
mimas su anglui kariuome
ne. 23 arabai buvę užmušti.

NUŽUDĖ PROKURORO 
TĖVĄ.

Bakersfield miestely, Ca
lif ornijo j, buvo rastas savo 
namuose nužudytas real- 
estatininkas Matt Warren, 
Oaklando prokuroro tėvas.

Pereitą nedėldienį Turki
joj vėl buvo smarkus žemės 
drebėjimas. Tai trečias kar
tas vieno mėnesio laikotar
pyje.

nes valstybes. ■ * |da 5 nuošimčius, t. y. 5
. 7 77 - • tus nuo dolerio

Ruošia banketą advokatui j 
Stone’ui pagerbti.

Adv. Elihu D. Stone Kirą1
Radio programa.

Sekantį nedėldienį,_
žydų* tautybės žmogus, T»et j gegužės, 9:30 vai. ryto, ra- 
Lietuvoje (Merkinėj) gi-jdio programa per stotį 
męs ir užjaučia Lietuvos j W0RL, 920 kil., tokia: (1) 
reikalams. Teisių moksląlGros Trijų žvaigždžių 
jis baigė Bostono universi- į orkestrą iš So? Bostono. (2) 
tete; po to jis yra išbuvęs i Dainuos dainininkė Ona 
jau du terminu Mass, vals-, Baltrušiutė iš Auburn, Me. 
tijos legislaturoj ir dalyva- (3) Dainuos dainininkas Ig- 
vęs įvairiose valdinėse ko- nas Kubiliūnas iš So. Bosto- 
misijose. Ačiū aukštai savo no, pianu akompanuos Ele- 
vietai ir įtakai amerikiečių na Žukauskiutė.
politikoj, jis yra jau nema-, 
ža padaręs naudos Lietu
vai. Pavyzdžiui, 1919 me
tais jo pastangomis Massa
chusetts legislaturoje buvo 
pravesta rezoliucija, ragi
nanti Washingtono valdžią 
pripažinti Lietuvos valsty
bę.

Taigi jam pagerbti kai 
kurie Bostono lietuvių vei
kėjai 25 gegužės vakare 
ruošia banketą Kenmore 
viešbuty, kur žada būti kon
sulas Budrys ir įteikti p-nui 
Stone’ui medalį. Kas norėtų 
tame baliuje dalyvauti, vie
tą turi užsisakyti pas p. S. 
Minku. Bilietas kainuos 
$2.00 asmeniui.
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Išplėšė cigaretų sandelį.
Pereito nedėldienio naktį 

banditai užpuolė cigaretų 
sandėlį Somervillėj, sargą 
surišo, paskui prisikrovė 
troką cigaretų ir nuvažiavo 
sau. Pavogtų cigaretų vertė 
apskaitoma į $7,150.

Geistina, kad klausytojai 
parašytų po laiškutį, 
nešdami 
Adresas: 
nian Program, Myles Stan-1 
dish Hotel, Boston, Mass. ■

S. Minkus.

pra- 
savo įspūdžius, 
WORL Lithua-

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretu. Vestuvių, Grupi 
Paveikslu.'.

PADIDINA IR INFREMUO.IA
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOOTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Tčl. So. Boston 0948.

RES. 251 CHESTNUT AVE..
Jamaica Plain, Mass. 

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

ARBATOS VAKARAS.
Įvyks Lietuvių Žinyčios 

Svetainėje, subatoje, Gegu- 
žės-May 21, nuo 7:30 vaka-. 
ro. Prie skanios arbatos va
karienės turėsime smagius 
šokius, gros gera orkestrą. 
Kviečiame visus ateiti. Įžan
ga tik 25c. ypatai.

Rengia Moterų Ratelis.

Buvęs miesto iždininkas 
Dolan ir trys jo sėbrai yra 
traukiami teisman už ban
dymą papirkti “džiurę,” ku
ri teisė Dolaną už suktybes.

ŽINYČIOS PATARNA
VIMO OFISAS.

Vedėjas: B. F. Kubilius, 
2 ATLANTIC STREET, 

So. Boston, Mass.
Valandos: nuo 8:30 iki 9:20 rytais, 

Pėtnyčiom*. vakarais; Utarnin- 
kais. vakarais; Subatoms, rytais.

Bile atsitikime ateikite į ofisą, pa- 
gelbą greitai gausit. Pagelbime tap
ti Amerikos piliečiais ir duodame pa
tarimus visuose reikaluose, žinyčios 
Patarnavimo Ofisas visuomet pagel
bėjo lietuviams jų bėdose ir reika
luose.

MODERNIŠKAS
GELEŽIES

REIKMENŲ STORAS
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, V i s o k i ų reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

• Tel. 28624 Gyv. 31132

: Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitaruĮt.

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

114 Summer Street!, 
LAWRENCE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephon* 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliu* Ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Jo* Kapočiuna* — savininkai

Taisymo ir demomtravimo vieta:
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS-

Martin Walulis
FURRIER

PASTOVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (utorage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.

1854 DORCHESTER AVE., 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

,a Baigiant 
Mokslą 1

NEUŽILGO JŪSŲ SŪNŪS AR DUKRELĖ PA
BAIGS MOKSLĄ.
Kad padarius juos linksmais ir kad paliktų at

minty ant ilgų metų, nupirkite jiems LAIKRODĮ 
Waltham, Elgin arba Hamilton, tai geriausia do
vana, nes geriausi laikrodžiai, naujausios mados.

Parduodam geriausius ŠALDYTUVUS ‘zGene- 
ral Motors,’’ Skalbiamas mašinas, Vacuum Clean
ers, Radios.
TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Perdir

bant iš senų i naujausią madą, pigiai ir gerai.

Prašyk "PICKWICK EL1AUS” aiškiai Į 

pardavėjo ir tčmyk, kad jis įleistų 

Ėliy iš krano, kuris yra paženklintas 

PICKWICK ALE. Jus galit PICKWICK 

atskirti dėl jo ypatingo skonio. Jeigu 

jus negausite PICKWICK skyskitės 

pardavėjui.

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

Tel. SOotb Boston 4649
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BONKOMIS
12 ancų ir pilnom kvortom

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

yiCKWltl 
LALE

DR. G. L. KILL0RY
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. 
Nedaliom, nuo 10 ryto iki 1.

H. J/. Landau, MJ).
32 Chambers Street, 
BOSTON, MASS, p, 
VENERlšKAS LIGAS' .

MODERNIŠKAI GYDO.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuotu akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamuse
lAiku,
J. L. PAŠAKARNIS, O.
447 Broadway, So. Boston, Mast.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave,, 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

l
NORINT PIRKT AR PARDUOT 

NAMUS ARBA INšlURINT 
GERIAUSIA PAS

:Edw. L Hopkins
! 362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 

TYTOJAL
(Insured
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas. 
Saugi priežiūra, kaina prieinam*.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

į Jums Reikalingas 
Automobilis!

! Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

FORDĄ.
• šįmet Fordas žymiai pagerintas: j platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 Į mylių ant 1 galiono gazolino. Su-
• taupysi daug pinigą. Jei turi se- 
j ną karą, mes duosim gerą Raicą-

1 Atvažiuok pas mus ir klausk J.
PETERSONO. Aš lietuvis. Gzliu 
suseivint jums nemažą nuošimtį.

I Parduodam FORDUS ir LIN- j COLN-ZEPHYRUS ‘— naujus ir 
| pavartotus.

Hayward
MOTORS,Ine.

' 1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

J1LE VALANDA PRASIDĖT K/ i
lelija ir Francu 
jiasi konfliktą 

taikos keli

Europoj baisia 
jnkas. Kol šis ‘ 

I gėris pasieks 
I e gali but,. kad 
I sis kanuolės. ( 
I pj jos jau susta 
I peniu ir atkrei] 
I tąją. Apie 400, 
I inky armija 
I Ėklo; kada atid

Vokietija visa c 
rritiį pulti Čeke 
k!bijosi. Bijosi n 
fe demokratinės 
ukijos, bet bijos 
Anglijos ir Franci 

Iki šiol Anglija 
smiodegiavo ii 
hd Čekoslovakija 
likta. Bet 1 
griežtai pasakė: 1 
piirė: jei voki 
tibslovakiją, frj 
Ejtuoj eis čeke 

to, franc 
kad 

daly, 
ikietija 
pašau! 

divbtuv 
paimti 
ji pas 

ir pači 
to, per Če 

impei 
. P»e 

iliejaus šaltinių 
rainos kviečių la 
us Vokietijai šit 
ji kovoti butų j 
aigi reikia užki 

ias, kol da ji nė 
galėjus.
Anglija, maty 

slą pavojų, nes 
ir ji pasakė Voki 
a nedustu kesin 
ovakijos nepri

Ginčas tarp Vo 
Čekoslovakijos eii 
mi, bet jis pasie 
racijos laipsnio j 
jaitę, kuomet Če' 
joje buvo paskelb 
ybiy rinkimai. 1 

®kimų agitacijai 
^iai pradėjo 1 
Miškai elgtis. Č 

to nepakėnte 
-štynės, per kuri 
ąi buvo užmušti. 
Spauda Vokieti 
sriko raudonais 

kad čekos 
;'iasi musų bro 
« atkeršykim!” 
R kad Vokieti; 
^įsiveržtų ček 

“savo brolių 
■■‘oslovakijos vali 
Mtė apie 40C 

ir apstatė j 
prijos pasienį. 
Jtoi atkreipė savo 
«anuotas prieš 
Ristus ir lauk 
■■ tik pasirodytų, 
klija ir Franci 
v“ spaudžia ab: 
7j_kad laikytųsi.
;-!'i buvo jau ] 

Išrodė, ka 
.'jungtas. Bet 

siuos žodžius' 
?£Cekoslovakij 
^‘^gossako, kac 

Jau pajro, ne 
r''1’ atsisakė

« visam 
.plotų ( 
ikietija


