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Prieš Hitlerį Čekoslovakai
Atstatė Savo Kankles

BILE VALANDĄ GALI 
PRASIDĖT KARAS.

Anglija ir Francuzija sten
giasi konfliktą gesinti 

taikos keliu.
Europoj baisiai pakvipo 

parakas. Kol šis “Keleivio” 
numeris pasieks skaityto
jus, gali but, kad tenai jau 
baubs kanuolės. Čekoslova
kijoj jos jau sustatytos visu 
pasieniu ir atkreiptos į Vo
kietiją. Apie 400,000 čeko
slovakų armija laukia tik 
ženklo, kada atidaryt ugnį.

Vokietija visa dreba, nes 
norėtų pulti Čekoslovakiją, 
bet bijosi. Bijosi netik smar
kios demokratinės Čekoslo
vakijos, bet bijosi taip pat 
Anglijos ir Francuzijos.

Iki šiol Anglija fašistams 
šunvuodegiavo ir norėjo, 
kad Čekoslovakija butų pa
dalyta. Bet Francuzija 
griežtai pasakė: NE! Ir ji 
pridūrė: jei vokiečiai puls 
Čekoslovakiją, franeuzų ar
mija tuoj eis Čekoslovakijos 
ginti. Be to, franeuzai nuro
dė anglams, kad toj Čeko
slovakijos daly, kurios rei
kalauja Vokietija, stovi gar
sios visam pasauly Skodos 
armotų dirbtuvės. Jeigu 
Vokietija paimtų tas dirb
tuves, tai ji pasidarytų pa
vojinga ir pačiai Anglijai. 
Be to, per Čekoslovakiją 
Vokietijos imperialistai tai
kosi prieiti prie Rumunijos 
aliejaus šaltinių ir prie Uk
rainos kviečių laukų. Pasie
kus Vokietijai šitų tikslų, su 
ja kovoti butų jau sunku. 
Taigi reikia užkirsti jai ke
lias, kol da ji nėra tiek įsi
galėjus.

Anglija, matyt, suprato 
šitą pavojų, nes šią sąvaitę 
ir ji pasakė Vokietijai, kad 
ši nedrįstų kėsintis į Čeko
slovakijos nepriklausomy
bę.

Ginčas tarp Vokietijos ir 
Čekoslovakijos eina jau se
nai, bet jis pasiekė kulmi
nacijos laipsnio pereitą są- 
Vaitę, kuomet Čekoslovaki
joje buvo paskelbti savival
dybių rinkimai. Prasidėjus 
rinkimų agitacijai, vokiški 
pačiai pradėjo labai aro
gantiškai elgtis. Čekoslova
kai to nepakėnte ir įvyko 
muštynės, per kurias du na- 

• ciai buvo užmušti. Hitleri
nė spauda Vokietijoj tuoj 
suriko raudonais antgal- 
viais, kad Čekoslovakijoj 
“liejasi musų brolių krau
jas, atkeršykim!” Bijoda
mos!, kad Vokietijos armi
ja neįsiveržtų Čekoslovaki- 
jon “savo brolių gelbėt,” 
Čekoslovakijos valdžia tuoj 
sutraukė apie 400,000 ka
reivių ir apstatė jais visą 
Vokietijos pasienį. Čekoslo
vakai atkreipė savo blizgan
čias armotas prieš Vokieti
jos fašistus ir laukia, kad 
anie tik pasirodytų.

Anglija ir Francuzija tuo 
tarpu spaudžia abidvi pu
ses, kad taikytusi. Ii- šį pa
nedėlį buvo jau pradėtos 
derybos. Išrodė, kad karas 
bus išvengtas. Bet rašant 
mums šiuos žodžius telegra
mos iš Čekoslovakijos sosti
nės Pragos sako, kad tos de
rybos jau paįro, nes nacių 
atstovas atsisakė su Če-

koslovakijos vyri usybe tar
tis, iki nebus iškaukta armi
ja iš nacių apgyventos teri
torijos.

Tuo tarpu Vokietijos pu
sėn kažin kaip užklydo vie
nas Čekoslovakijos armijos 
lėktuvas ir jis tenai nukrito. 
Vokiečiai rado jame kulka- 
svaidį ir bombų. Taip bent 
sako naciai. Šituo pasirem
dami jie dabar kelia riks
mą, kad čekoslovakai jau 
“įsiveržė Vokietijon ir no
rėjo išsprogdyt tiltus.” Ry
šium su tuo yra sakoma, kad 
tą čekoslovakų orlaivį vo
kiečiai numušę žemėn “mir
ties spinduliais.” Taigi Eu
ropoje ir vėl pasklydo gan
dai, kad vokiečiai turi išra
dę “mirties spindulį” priešo 
orlaiviams naikinti.

Fašistų Ofensyva Is
panijoj Sulaikyta.
Kai mašinizuota italų ar

mija perskėlė Ispanijos res
publiką į dvi dalis ir pasie
kė Viduržemio juros, išro-
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Kanados Fašistai 
Šaukia Suvažiavimą

“Canadian Press” prane
ša, kad birželio mėnesio pa
baigoje Kingstone, Ont., 
esąs šaukiamas visų fašisti
nių Kanados grupių suva
žiavimas. Jo tikslas esąs vi
sas tas grupes suvienyti vie
non organizacijon, nustaty
ti jai vieną programą ir siek
ti fašistinės valstybės.

Quebec’o fašistų grupė 
sakosi turinti apie 250,000 
balsų, o kitos grupės turin
čios nemaža pasekėjų Ka
nados vakaruose.

Quebec’o fašistų grupė 
esanti- Romos kataliku ku
nigų diriguojama ir oficia
liai vadinasi “National So
cial Christian Party.” Jai 
vadovaująs franeuzas kle
rikalas, Adrien Arcand. Ji
sai tikisi, kad už kelių metų 
fašistai išrinksią į Kanados 
parlamentą tiek savo atsto
vų, kad galėsią įsteigti “ide- 
alę valstybę,” iš kurios bu
sią išvyti visi žydai, visi 
aziatai ir kitokie atėjūnai. 
Kanados fašistų obalsis 
esąs — “Kanada kanadie
čiams!”

LOJALISTŲ ARMIJA 
PRADĖJO OFENSYVĄ.

Lenkija Vėl Užsisė
do Ant Lietuvos.

Iškėlė protestą, kad Vilnius 
neišbrauktas iš konsti

tucijos.
Pereitą sąvaitę Asso

ciated Press pranešė iš Kau- 
,no, kad Lenkija vėl priki- 
jbusi prie Lietuvos. Mat, ge- 
I gūžės 12 d. ■ Smetonos val- 
džia paskelbė savo naują 

'konstituciją, kurioje esą pa
sakyta, kad Lietuvos sosti
nė esąs Vilnius. Taigi dėl ši
to punkto Lenkijos atsto
vas, Franciszek Charwat, 
iškėlė Smetonos valdžiai 
protestą. Jisai pabrėžia, kad 
Lenkijos ultimatume, kurį 
Smetonos valdžia priėmė 
be jokių išimčių, aiškiai bu
vę pasakyta, kad tas punk
tas iš naujosios Smetonos.' 
konstitucijos turi but iš
brauktas.

Smetonos užsienio reika
lų ministerija dėl šitos ži
nios nieko aiškiai nenorinti 
pasakyti —nei patvirtina, 
nei užginčija. Bet Kaune 
esą atvirai kalbama, kad 
Lenkijos atstovas šitokį 
protestą įteikęs 17 gegužės 
dieną ir dabar laukiąs Sme
tonos atsakymo.

Politikieriai Apvogė 
Water būrio Miestą.

Areštuotas leitenant-guber- 
natorius ir 17 kitų sukčių.
Pereitą sąvaitę Waterbu

rio mieste areštuota 18 poli
tikierių, stambių republiko- 
nų ir demokratų šulų, už 
apvogimą miesto iždo. Ne
paprastas grand jury apkal
tino iš viso 27 politikierius 
ir išleido įsakymą juos areš
tuoti. Kai kurie da nesuim
ti. Tarp suimtųjų yra valsti
jos leitenant-gubernątorius 
ir miesto majoras. Apkalti
nimas sako, kad visi jie bu
vo padarę sąmokslą daryti 
visokias suktybes ir vogti 
pinigus iš miesto iždo. Ir 
darydami tas šunybes jie 
per 8 metus išvogę daugiau 
kaip $1,000,000.

Leitenant-gubernatorius 
Hayes pastatytas po $25,- 
000 kaucijos. Jis užsistatė 
savo dokumentus, kurie pa
rodo, kad jis turi $1,000,000 
turto.

Meksikoj Fašistų Sukili
mą Kursto Užsienio Auksas
Britų Kolumbijoj 
Laimėjo Liberalai.
Kanados vakaruose, Bri-' 

tų Kolumbijos provincijoj, 
buvo renkamas vienas at-1 

• stovas į provincijos seimelį 
iš Dewdney Riding apylin
kės. Pirma šitą apylinkę at
stovavo konservatorius, o 
dabar tapo išrinktas libera
las D. W. Strachan. Kon
servatorius (atžagareivis) j 

'buvo sumuštas.
Dabar Britų Kolumbijos 

seimely bus 32 liberalai, 7 
socialistai, 7 konservatoriai, 
vienas darbietis ir vienas 
nepriklausomas.

dė, kad karas tuoj pasi-, Leidžiant “Keleivį’’ spau- 
baigs. Lojalistai niekur at-1 don telegrafas praneša, kad
sispirti priešui jau negalėjo 
ir visur traukėsi atgal. Bet 
visai netikėtai jie atsispyrė 
ir pradėjo pulti fašistus 
kontratakomis. Respublikos 
priešas tapo sulaikytas, o 
kai kur ir atgal gerokai nu
grūstas. Dabar fašistai tei
sinasi, buk didelės liūtys 
sustabdžiusios jų ofensyvą. 
Visas jų žygis suklimpęs į 
purvyną. Bet bešališki ste
bėtojai sako, kad ne purvy
nas fašistus sulaikė, bet lo
jalistų spėkos. Kur tik fašis
tai mėgina žengti pirmyn, 
visur jie buna atmesti atgal 
lojalistų ugnimi. Išrodo, 
kad paskutinėmis dienomis 
lojalistai gavo geros para
mos iš užsienio.

Ispanijos lojalistų armija 
pradėjusi smarkią ofensyva 
prieš fašistus 60 mylių 
frontu.

Mūšiai prasidėjo anksti 
pereito nedėldienio rytą.

Ta pati žinia sako, kad iš 
fašistų nelaisvės išsilaužė 
900 lojalistų, kurie buvo pa
imti pirmesniuose mūšiuo
se. Sargai, kurie juos dabo
jo, buvo išmušti.

24 FRANCUZŲ TROKAI 
IŠVEŽĖ ISPANIJOS 

AUKSĄ.
Associated Press praneša, 

kad 20 gegužės 24 franeuzų 
trokai atvyko Francuzijon 
iš Barcelonos su Ispanijos 
valdžios auksu. Iš Francuzi- 
jos tas auksas busiąs atvež
tas Į Jungtines Valstijas 
kaip užmokestis už reikme
nis. Aukso vertė apskaito
ma tarp 75,000,000 ir 100,- 
000,000 frankų, kas Ameri
kos pinigais reikštu tarp 
2,096,250 ir 2,795,000 dole
rių.

Taip sako žinia. Bet už 
kokias reikmenis tie pinigai 
skiriami, ji nepaaiškina. 
Kiek yra viešai žinoma, ka
ro reikmenų Amerika Ispa
nijos vyriausybei neparduo
da.

Amerika Siunčia Ki
nijai Orlaivius.

Pereitą sąvaitę du dideli 
garlaiviai išplaukė iš Cali- 
fornijos uostų Kinijon su 
karo orlaiviais. Panedėlį su 
orlaiviais išėjo norvegų pre
kybos laivas “Tirton,” o pa
skui kitą orlaivių kontin
gentą paėmė anglų laivas 
“Greystoke Castle.” Visi pe
reitą sąvaitę išvežti orlai
viai esą vienmotoriniai ir 
padaryti taip, kad gali 
bombas mėtyt ir atakuoti 
priešo orlaivius. Jie kainuo
ją maždaug po $47,400.

6 AMERIKIEČIAI PABĖ
GO IŠ GEN. FRANCO 

LEGIJONO.
Anglijon pereitą sąvaitę 

atėjo iš Gibraltaro laivas, 
kuriame buvo pasislėpę 3 
kanadiečiai ir 3 amerikie
čiai. Jie tarnavo Ispanijos 
fašistų generolo Franco sve
timšalių legijone ir jiems 
pavyko iš to pragaro pabėg
ti į Gibraltarą,, kur jie su
lindo į anglų laivą, įsikasė į 
druską ir niekam nepaste
bint išplaukė ant jūrių. At
ėjus laivui į Angliją, iš lai
vo jų tačiau neišleido. Ką su 
jais darys, žinia nesako.

Baisios Skaitlinės.
Gatvinė kapitalistų spau

dą plačiai rašo, kiek nuosto
lingi yra darbininkų strei
kai. Vienas Fordo agentas 
apskaičiavęs, kad per du 
paskutiniu metu streikai su
gaišino “42,000;000 darbo’ 
dienų.” Kad aiškesnis butų 
tų skaitlinių nųostolingu- 
mas, jis priduria, kad tai 
reiškia “115,000 metų.? Tik 
pagalvokit, koks tai- baisus 
žmonėms , ir visam kraštui 
nuostolis: per du metu nu
ėjo velniop 115,000 metų! 
O pagal šventą Bibliją, 
115,000 metų atgal da nei 
pasaulis nebuvo sutvertas.

Tai ve, kokiais monais tie 
sukčiai dumia žmonėms 
akis.

Chicagoje Užsidarė 
Šelpimo Punktai.
Spauda praneša, kad pe

reitą sąvaitę Chicagoj užsi
darė 23 šelpimo punktai, 
kur iki šiol 93,000 šeimynų 
gaudavo šiokios-tokios pa
šalpos. Tuo pačiu laiku bu
vę paleista' 1,500 tarnauto
jų, kurie dirbo šelpimo ad
ministracijoj. Policijai įsa
kyta saugoti šelpimo punk
tus, nes bijomasi alkanų 
'žmonių demonstracijų. ,Gu- 
! bernatorius Horner sušau
kė nepaprastą legislatures 
sesiją, kad paskirtų kiek 
pinigų pašalpai. Mat, pa
prastoj sesijoj legislatures 
ponai su gubernatorium bu
vo užmiršę apie bedarbius. 

• Tiems ponams rupi tik va- 
kacijos ir “good times.”

ROOSEVELTAS PATA
RIA RINKTI AUKAS 

KINIJAI GELBĖT.
Prezidentas Rooseveltas 

atsišaukė į Amerikos žmo
nes, kad rinktų pinigus Ki
nijos gyventojams gelbėt. 
Kinijai ir ginklai parduo
dami. Bet Ispanijos žmo
nėms, kurie ginasi nuo fa
šizmo šmėklos, ponas Roo
seveltas nenori duoti jokios 
pagalbos. Nejaugi jis klau
so Anglijos įsakymų?

Užsimušė Sovietų 
Ašigalio Didvyris. 

Maskvos žiniomis, perei
tą sąvaitę Rusijos šiaurėj, 
netoli Archangelsko, nukri
to upėn didelis, keturių mo
torų lėktuvas, kuriuo 15 
žmonių gryžo iš Frano Juo
zo salos į sausžemį. Dvylika 
žmonių tik susižeidė, o gar
susis lakūnas Babuškinas 
ir du kiti užsimušė. Babuš
kinas buvo vienas iš gar
siausių Rusijos lakūnų, pa
sižymėjęs skraidymais per 
šiaurės ašigalį.

CLEVELANDO BEDAR
BIAI UŽĖMĖ MIESTO 

ROTUŽĘ.
Keli šimtai alkanų be

darbių Clevelando mieste 
pereitą sąvaitę suėjo j rotu- 
žę ir susėdo sėdynėse, pa- 
reikšdami, kad jie neisią iš 
tenai, kol negausią valgyt. 
Kapitalistų spauda spiaudo 
ir sako, kad tai esąs CIO 
agitatorių sumanymas. Bet 
ar tai bloga, kad CIO rūpi
nasi alkanais žmonėmis? 
Po kelių valandų jiems bu
vo pagaminta kavos ir už
kandžių.

AREŠTAVO HITLERIO 
AGITATORIUS.

Dunojaus upe Vengrijon 
atplaukė iš Austrijos nacių 
garlaivis ir pradėjo demon
struoti plaukiodamas pro 
Budapeštą. Galų gale laivas 
sustojo ir nacių agitatoriai 
pradėjo lipti krantan, šauk
dami: “Šalin žydus!” Ven
grų policija suėmė laivą ir 
areštavo visus Hitlerio agi
tatorius.

JAPONAI UŽMUŠĖ 700 
CIVILIŲ ŽMONIŲ.

Iš Hankau pranešama, 
kad bombarduodami iš oro 
Sučau miestą, japonai už
mušė 700 civilių žmonių. 
Sučau yra svarbus geležin
kelių mazgas ir japonai dė
jo didelių pastangų jį paim
ti. Ir pereitą sąvaitę jie jį 
paėmė.

PRISIPAŽINO UŽMUŠĘS 
POLICMANĄ.

New Haven, Conn.—Pe
reitą subatą čia buvo nušau
tas policmanas, kuris norė
jo sulaikyt automobiliaus 
vagį. Šį panedėlį netoli nuo 
New Haveno buvo sugautas 
vienoj landynėj pasislėpęs 
tūlas Thomas Coyne, 23 
metų padauža. Policijos už
kurtas jis tuoj prisipažino, 
kad jis tą policmaną užmu
šęs.

NEWARKE SUĖMĖ PINI
GŲ DIRBĖJUS.

Newark, N. J.—Slapti fe
derates valdžios agentai 
pereitą sąvaitę čia suėmė 3 
vyrus, kurie spausdindavo 
netikruosius pinigus. Tuos 
pinigus jie parduodavę ki
tiems pusėtinai “nupiginta 
kaina,” o anie juos jau pla
tindavo juos “pilna kaina,” 
kaip tikruosius pinigus. Ši
tokių platintojų po visą šalį 
esą areštuota jau apie 300.

CHICAGOS BANDITAI 
APIPLĖŠĖ LIETUVĮ 

BIZNIERĮ.
Gegužės 19 dieną Chica- 

gos pietuose buvo užpultas 
ir apiplėštas J. Petrauskas, 
drapanų krautuvės savinin
kas. Keturi banditai surišo 
jį, paskui prisikrovė treką 
drapanų iš jo krautuvės ir 
pabėgo. Petrauskas savo 
nuostolius apskaito į $300.

WESTINGHOUSE NUKA
POJO 10 NUOŠIMČIŲ 

ALGŲ.
Pittsbur g h e Westing

house Electric & Manufac
turing kompanija paskelbė, 
kad nuo 1 birželio ji mokė
sianti savo darbininkams 10 
nuošimčių mažiau už tą pa
tį darbą. Ji samdo 13,000 
žmonių.

NEW YORKO KOMUNIS
TŲ KONVENCIJA.

Pereitą subatą New Yor
ke susirinko. New Yorko 
valstijos komunistų organi
zacijos konvencija. Parti
jos pirmininkas Fosteris 
pasigyrė, kad New Yorko 
komunistų organizacija tu
rinti jau 30,000 narių. Dveji 
metai atgal ji turėjusi tik 
ousę to skaičiaus.

NORMAN THOMAS VĖL 
NEGAVO KALBĖTI 

JERSEY CITY.
Pereitą sąvaitę Socialistų 

Partijos pirmininkas Nor
man Thomas vėl buvo nu
važiavęs į Jersey City ir rei
kalavo leidimo prakalboms. 
Policija leidimo nedavė.

BRAZILIJOS PUČAS BU
VO SUPLANUOTAS 

UŽSIENY.
Brazilijos valdžia dabar 

paskelbė, kad tyrinėjimai 
parodę, jog nacių maištas 
tenai buvo suplanuotas “už
sieny,” tai reiškia, Vokieti
joj. Dėl maišto dabar esą 
suimti 3 generolai ir kun. 
Jose Thomaz Aquino. Iš 
viso sąmokslininkų esą are
štuota apie 500.

1,000,000 DARBININKŲ 
PRAŠO VALDŽIOS

I ŠAUTUVŲ.
Organizuoti darbo žmonės 
vieningai remia prezidentą 

Cardenasą.
Kaip tik Meksikos val

džia išvijo Anglijos ir Ame
rikos aliejaus kompanijas, 
tuojau Meksikoj pradėjo 
bruzdėti prieš prezidentą 
Cardenasą reakcinis ele
mentas. Šitam bruzdėjimui 
vadovauja indijonų kilmėš 
gen. Saturnino Cedillo, ku
ris San Luis Potosi valstijoj 
valdo didelius dvarus.

Pirma Cedillo ir pats tilivo 
ministerių kabinete, b^t re
zignavo, nes nenorėjo pri
tarti dvarų žemės dalinimui 
bežemiams ir kitoms val
džios reformonld, kurios 
jam išrodo “per kairios.”

Cedillo papirko savo valp! 
stijos indijonusį apginkla
vo juos ir dabar sakosi turįs 
apie 20,000 ginkluotų vyrų. 
Valdžios agentai susekė 
vienam jo dvare slaptąĮsto- 
vyklą ir keliolika bombane- 
išių orlaivių. Sakonia, kad 
dauguma tų orlaivių Cedil- 

do gavęs iš Amerikos kapi- 
i talistų ir kunigų, o kitus iš 
Anglijos ir Vokietijos.’ Visa 

• tai parodo, kad šitą fašistą 
i remia svetimas • auksas, ku
riam Meksikos valdžia ne
leidžia išnaudoti savo žmo
nių.

Šiomis dienomis buvo jau 
keli cedillistų susirėmimai 
su valdžios raiteliais ir mai
štininkai buvo sumušti. Vie
nam susirėmime buvo už
muštas ir gen. Cedillos bro
lis.

Amerikos plutok ratų 
spauda aiškiai simpatizuoja 
fašistui Cedillai. Ji pašven
čia ilgus straipsnius, ku
riuose tas išdavikas piešia
mas kaip tikras karžygis, 
tuo tarpu kai Meksikos pre
zidentas Cardenas vaizduo
jamas kaip biaurus radika
las, kuris “pavogė” aliejaus 
šaltinius iš Amerikos ir An
glijos kapitalistų.

Jeigu tikėti gatvinei Ame
rikos spaudai, tai Cardenaso 
valdžiai priešingi ir pačios 
Meksikos gyventojai, nes 
jis norįs viską atiduoti dar
bininkams.

Bet šią sąvaitę ir ta pati 
spauda praneša, kad visos 
Meksikos politinės' partijos 
ir darbininkų organizacijos 
pasisakė už Cardenaso val
džią ir prieš fašizmą. Unijų 
vadai jau nutarė prašyti 
1,000,000 šautuvų darbinin
kams apginkluot. Jei tik 
fašizmo slibinas drįs pakel
ti šlykščią savo galvą, Mek
sikos darbininkai tuojaus jį 
sutriuškins.

ATLANTOS VIEŠBUTY 
SUDEGĖ 33 ASMENYS.
Galutinai paaiškėjo, kad 

“Terminai” viešbuty, At
lantos mieste, sudegė 33 as
menys. Tas viešbutis su
pleškėjo pereita savaitę.

CHICAGOJ PERKŪNAS 
SUDAUŽĖ BAŽNYČIĄ.
Pereitą sąvaitę per Chi- 

cagą perėjo smarki perku-, 
nija. Pietinėj miesto daly; 
perkūnas skėlė į metodistų 
bažnyčią ir sudaužė bokštą, 
ant kurio kryžius stovėjo 
Išrodo, kad iš dangaus ka
ralystės šaudo pats šėtonas.

AUTOMOBILIŲ GAMY 
BA VIS SMUNKA,

Pereitą sąvaitę automobi
lių fabrikai Jungtinėse Val
stijose ir Kanadoje pagami
no iš viso tik 40,810 auto
mobilių, prieš 17,415 sąvai- 
tė anksčiau Tas parodo, 
kad automobilių gamyoa 
eina vis uazyn. Pereiti; me
tų pa asarį šiuo metu buvo 
gaminama po 136,400 auto
mobilių i savaite
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i APŽVALGA i
Kvartetas, Kuris Nemoka Dainuot.

C ~_____________ Argentinos Lietuvių Balsas.
SU LENKAIS TAIKA, O 
SU SAVO ŽMONĖMIS 

KARAS.
“Naujienos” sako, jog 

vienas žymus Lietuvos vei
kėjas joms praneša, kad—

“Iš Varšuvos šaltinių Rygo
je gauta žinių, jogei Vokietija 
tariasi su Lenkija dėl Lietuvos 
sunaikinimo: Vokietija buk 
siūlo lenkams pagrobti Lietu
vą, Liepoją, Daugavpilį ir pie
tines Latvijos dalis, bet Len
kija tos ‘dovanos’ nenorinti 
priimti ir ir siūlanti ‘atiduoti’ 
Latviją ir Estiją — Rusijai, 
kuri to visai nereikalauja.”

Mums nesinori tikėti, kad 
tai butu tiesa. Nes kokiais 
gi išskaičiavimais Lenkija 
galėtų siūlyt “atiduot” Lat
viją ir Estiją Rusijai, kurios 
ji taip nekenčia! Juk dides
nė ir stipresnė Rusija reikš
tų stipresni Lenkijos priešą.

Taip pat sunku suprasti, 
kokiais išskaičiavimais Vo
kietija siūlytų Lenkijai pa
siimti Lietuvą ir Latvijos 
uostą Liepoją, kuomet gerai 
yra žinoma, kad šito grobio 
nori pati Vokietija. “Drang 
nach Osten,” tai senai jau 
skelbiamas jos militaristų 
šūkis.

Nenori šitiems paskalams 
tikėti ir “Naujienų” redak
cija.

Bet kad Lietuvos nepri
klausomybei gręsia pavo
jus, tai dėl to niekas nesi
ginčys. Ir tas pavojus jai 
gręsia iš dviejų pusių. Iš 
vienos pusės, kaip sakėm, 
yra Vokietija, kuri laukia tik 
progos Klaipėdą užimti. Iš 
kitos gi pusės yra Lenkija, 
kuri nori sudaryti Pabaltijo 
valstybių sąjungą ir ton są- 
jungon Įtraukti Lietuvą. Ši
toks valstybių blokas butų 
atkreiptas prieš Sovietų Ru
siją. Jei kiltų karas, Sovie
tų Rusija galėtų sudaužyti 
visą šitą bloką, taigi galas 
butų ir Lietuvai.

Norint Lietuvos nepri
klausomybę apsaugot, rei
kia ne Į fašistinių valstybių 
blokus dėtis, bet atsteigti 
demokratinę tvarką pas sa
ve namie ir užmegsti drau
giškus ryšius su demokrati
jomis užsieny. “Naujienos” 
teisingai pastebi, kad—
i , , “L'.darbininkiškoji ir demo
kratinė visuomenė Lenkijoje 

! viėšai išreiškė savo priešingu
mą Lenkijos valdžios 'ultiiną- 
tųmų politikai. Su tąja demo
kratine Lenkijos visuomene 
Lietuvos demokratija gali ir 

. tūri susiprasti... Todėl ‘vyriau-1 
šias uždavinys tų, kuriems ru- Į 
pi Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas, turi būti DEMO
KRATIJOS ATSTEIGIMAS 
LIETUVOJE.”

J 1
Bet nelaimė Lietuvai, 

kad ją valdo ne žmonių vai-i 
džia, bet smurtu Įsiveržę į 
okupantai. Anot “Naujie-| 
nu,”

“Lietuvą šiądien valdo tokia ’ 
vyriausybė, kuri labiau bijo j 
Lietuvos liaudies, negu Lenki- ( 
jos ponų...

“Smetonos vyriausybė pa
naikino karo stovį su Lenkija, 
bet ji sustiprino karo stovį 
Lietuvos viduje — prieš Lie
tuvos žmones!...”

“Iniciatyvą tokio komiteto 
sudarymui davė Lietuvių Me
no Sąjunga, kuri rūpinasi lie
tuviškąją meno plėtra Ameri
kos lietuviuose.

“Į narius-rėmėjus yra kvie
sta visa eilė lietuvių darbuo
tojų ir menininkų. Tokie na- 
riai-pritarėjai nėra apsunki
nami jokiomis organizacinė
mis pareigomis. Viskas ko no
rima — pritarimo ir naudingų 
nurodymų.” ,
Mes manome, kad šiam 

projektui kiekvienas gali 
pritarti; kila tik abejonė, ar 
bus galima sukelti pakan
kamai lėšų. Gaidų spausdi
nimas brangiai kainuoja, o 
rinka tokiems leidiniams 
labai apribota.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO KONFE

RENCIJA.
Amerikos Lietuvių Kon

gresas šįmet masinio suva
žiavimo neturės, nes laikai 

1 sunkus, žmonės nedirba, 
nelengva butų padengti ke- 

i lionės lėšas. Kad sumažinus 
išlaidas, nutarta pasitenkin
ti tiktai konferencija, ku
rion kviečiami tiktai skyrių 
atstovai.

i Konferencija Įvyks Scran- 
. tone, 25 ir 26 birželio, prieš 
pat SLA. seimą, taigi joje 
galės dalyvauti ir pažangos 
SLA. seimo delegatai, kurie 
priklauso arba pritaria 

I Amerikos Lietuvių Kon
gresui.

PONAS!...
“Sandara” sako, kad jos 

redaktorius, M. Vaidyla. 
esąs ne bet kas, bet tikras 
ponas. Girdi:

“Ponas M. Vaidyla dirba 
Sandaroje jau gan ilgokas 
laikas... Jis pažįsta didesnę da 
lį sandariečių tik iš jų darbų. 
Sandariečiai jį irgi tik taip pa
žįsta.”
Ir todėl sandariečių ponas 

dabar išvažiavęs Į rytines 
valstijas su savo sandarie- 
čiais susipažinti. Kitaip pa
sakius, ponas išvažiavo su
sipažinti su paprastais žmo
nėmis. Tikra demokratija!

NORĖTŲ ŽINOT KANDI
DATUS.

Tautininkams, kuine vis 
deklamuoja “Mes be Vil
niaus nenurimsim,” South 
Bostono “Darbininkas” pa
sakė: i < - -

“Mes nurimsim tik tada, ka
da prie (Lietuvos) valstybės 
vairo bus pakvieisti musų tau
tos įžymiausi vadai...”
Vytautas Sirvydas fašistų 

“Vienybėj” atsako: “Prašo
me kandidatus Įvardinti.”

Tai yra žioplas reikalavi
mas. Kandidatus į Lietuvos 
valdžią gali įvardyti ir iš
rinkti vien tik Lietuvos pi
liečiai. Amerikos lietuviai 
gali tik reikalauti, kad Lie
tuvos piliečiams butų grą
žinta teisė savo krašto val
džią rinktis. Taigi nesąmo
nė yra reikalauti, kad ame
rikiečiai nurodinėti) kandi
datus.

Europa šiandien juokiasi, kad Hitlerio Reichstagas yra didžiausis Vokietijoj choras, bet 
prasčiausia dainuoja, nes labai retai repeticijoms susirenka. Bet šiame vaizdely matome 
Vokietijos kvartetą, kuris visai nemoka dainuot. Tai yra ketvertas buvusio kaizerio sū
nų, kurie vis dar minta vokiečių liaudies prakaitu. Iš kairės į dešinę stovi: Adalbert, 
Wilhelm, Eitel Friedrich ir Oskar. Vienas kaizerio anūkų šiomis dienomis vedė buvusio 
didžiojo Rusijos kunigaikščio Kirylo Romanovo dukterį. Vestuvės buvo Berlyne, Pots
damo Rūmuose, kur dalyvavo ir šitas “kvartetas.”

PRIEŠINTIS, AR NESIPRIEŠINTI 
MUSŲ AMERIKONEJIMUI?

Skirtumas tarp tų, kurie čia šia musų kalba gražiausia, 
naturalizavosi, ir tų, kurie garbingi ir narsus buvo mu- 

pasilieka Lietuvos piliečiais, sų kunigaikščiai! Ir taip to
liau...

| Vietoj paraginti tamses
nius musų brolius, kad jie 
mokytųsi anglų kalbos, tap
tų šios šalies piliečiais, mu
sų “vadai” maitino tuos 
žmones patriotiškomis dek
lamacijomis.

i Kaip aukščiau sakiau, at
siminti savo gimtinį kraštą 
ir paremti jo žmones, kurie 
kovoja už laisvę, reikia. Bet 
reikia neužmiršti ir savęs. 
Apsirūpinti savo ateitimi, 
tai pati svarbiausia kiek
vieno pareiga.

Jonas Jarus.

NORI IŠLEISTI MIKO 
PETRAUSKO KURINIUS.

Iš Brooklyno mus infor
muoja, kad—

“Kompozitoriaus Miko Pet
rausko atminimui pagerbti A- 
merikoje yra susidaręs komi
tetas po vardu Komitetas Mi
ko Petrausko Kuriniams Leis
ti. Norima čia, Amerikoje, jei 
ne visus, tai bent kaikuriuos 
to musų tautos dainos-muzikos 
apaštalo kurinius išleisti. Tuo- 
mi norima velionį pagerbti— 
įamžinti, 

EPIGRAMOS.
Visi turtingi žmonės turi tik 

vieną savo kalboms temą: visi 
jie skundžiasi, kad valdžia rei
kalauja iš jų mokesčių.

Alexander Korda.

Laikraštininkai sunkiausia 
dirba, kuomet kitiems išrodo, 
kad jie tinginiauja.

John Barbirolli.
Kiekviena diktatūra ugdo 

sau žlugimą.
Henry K. Sherrill.

Mes turim arba ginti savo 
teises, arba netekti jų. Kelio per 
vidurį nėra.

Dr. Harry F. Ward.

Mes visur ir visuomet vi
siems kalame, kad musų 
jaunimą reikia lietuvinti, 
reikia skiepyti jam lietuvy
bę, mokinti lietuvių kalbos.

Bet ar galima tai padary
ti, ir ar verta tai daryti?

Nežiūrint kaip mums Lie
tuva brangi, mes turime pri
pažinti faktą, kad musų 
jaunimui būti dideliais Lie
tuvos patriotais nėra jokio 
išskaičiavimo. Suprantama, 
gerai butų mokėti savo tėvų 
kalbą ir žinoti jų gimtojo 
krašto istoriją; bet svar
biau yra būti patriotu tos 
šalies, kur žmogus gyveni ir 

I pragyvenimą sau darai, i 
Taigi negalima perdaug 

j kaltinti musų jaunimą, kad 
'jis daugiau domisi Ameri- 
j ka, negu Lietuva. Lietuvos 
jis gal nematė ir tenai negy
vens, o čia jam tikrai reiks 
savo ateitį kurti.

Dar pažiūrėsime patys į 
save, kurie esame Lietuvoj 
gimę ir tik užaugę Ameri- galima daug kam pagelbėti.' sutrauki^ iš žemfe^sekančhi 
kon atvykę. Šitą pirmąją Pavyzdžiui, 1 
musų išeivijos kartą tenka vos valstybė kūrėsi, aukosi 
dalytį į dvi kategorijas. Vie
nai 'kategorijai priklauso 
tie, kurie atvykę čionai tuo- 
jaus ėmėsi ynokintis anglų 
kalbos, naturalizavosi, įsi- 
pilietino ir nuo Lietuvos at
sisakė; ’ kitai gi kategorijai 
priklauso tie, kurie išgyve
no čia po 20 ar 30 metų ii 
neišmoko angliškai kalbėt. 
Iki šiol jie da nėra išsiėmę 
Amerikos pilietybės popie- 
rų ir skaitosi Lietuvos pi
liečiais. Skirtumas tarp tų
dviejų kategorijų yra labai 
didelis. Tie, kurie prisitai
kė prie Amerikos gyvenimo, 
įsigijo aukštus mokslus, ta
po profesionalais, biznie
riais ir įsitaisė gražų gyve
nimą. O kokia padėtis tų 
musų brolių, kurie iki šiol 
pasilieka Lietuvos piliečiais 
ir tik lietuviškai gali susi
kalbėti? Stačiai apverktina. 
Daugumas jų susilaukė jau 
senesnio amžiaus ir negali 
gauti darbo. Valdžia šelpia 
milionus bedarbių, bet tie 
musų vargšai lietuviai ne
gali gauti ir pašalpos, nes 
jie ne šios šalies piliečiai.

Dėl šitų žmonių nelaimės 
yra kalti tie musų “tautos 
vadai,” kurie visą laiką kalė 
jiems į galvas: Neišsižadė- 
kit Lietuvos, bukit tikri lie
tuviai, musų tauta seniau-

Pageidauja, kad Vilniaus 
klausimas tuojaus butų iš

keltas Tarptautiniame 
Forume.

Imperialistinės lenkų val
džios ultimatumas Lietuvai 
sujaudino viso pasaulio lie
tuvius. Kiekvienas lietuvis, 
kad ir tolimiausioje pasau
lio daly gyvenąs, piktinosi 
ir piktinasi lenkų smurtu 
prieš Lietuvą. Neramus lau
kimo momentas buvo 1938 
metų kovo mėnesio antros 
pusės pradžioj, kada lenkų 
imperialistai grūmojo oku- 
puot Lietuvą, jeigu Lietuvos 
vyriausybė neišpildys jų rei
kalavimų.

Argentinos lietuviai, drau
ge su viso pasaulio lietu
viais, savo mintyse turėjo 
brangų mums Vilniaus var
dą. Mes kelis kartus rinko
mės ir svarstėme, kas daly
ti, prieš ką protestuoti, kaip 
reikalauti, kad lenkai pildy
tu Suvalkuose 1920 metuose
duotus Lietuvai pasižadėji
mus, kuriais einant jie pri
pažino Vilnių Lietuvai.

' Dabar jau matome, kad 
Lietuvos vyriausybė užmez
gė diplomatinius santykius 
su Vilnių okupavusiais len
kais, pradėjo pašto, telegra
fo, telefono susisiekimą, at
naujina susisiekimą gele
žinkeliais ir tt. Bet Kaune ir 
Varšuvoje besitęsiančiose 
Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybių komisijų deiybose vi
siškai neminimas Vilniaus 
vardas, nekalbama apie jo 
gražinimą Lietuvai. Tas 
reiškinys skaudžiai slegia

klaupė. Taigi ginklai Lietu
vos neapgynė, tik pažemino 
ją. Ir yra žmonių, kurie no
rėtų da aukas rinkti gink
lams!

Visi gerai atsimename, 
per kiek metų aukos buvo 
renkamos Vilniaus vadavi
mui. Kiek jų surinkta, nie- Argentinos lietuvių dvasią, 
kas nežino, bet suma turi 
but didelė. Ar davė kas 
nors kokią atskaitą? Ar pa
aiškino, kaip galima Vilnių 
pinigais atgauti? Ar lenkai 
yra kada pasakę, kiek jie už 
Vilnių prašo? Musų fašis
tai apie tai nei žodžio ne
prasitaria. Jie tik puola ki
tus žmones, jei kas nors pa
renka aukų mitingo lėšų pa
dengimui. Bet kur jų su
rinkti pinigai Vilniui va
duoti, jie neparodo. Jie rin-

___ i ko tuos pinigus ir nnKo, o 
Ar Reikalingi įnė.ir išsižadėjo VH-

tavai Lietuvai? | ir prasižioti* apie Vilnių ne- 
______  drįsta.

Yra žmonių, kurie kiek-1 ] 
viena proga renka aukas ii ir su jų “ginklų fondu! 
mano, kad valstybę galima | 
tik aukomis išgelbėti. Tą 
pati daro ir musu fašistai. I jo &I\7/YTI? A n 
Yra laikai, kada aukos gali, Z//VU7 £/, AA/7— 
but reikalingos ir pinigais, Augdamos kavos pupelės 
rmnrno n'liin* Irom nu rrol Hoti 1 _ i_r -y * - *•

kuomet Lietu-,metalų elementus: ąlumini- 
i ii- •Z’T' °”1kalciJy- vari> -geleži> 
buvo labai leikalingos. Ii , ųiagneziją, manganą, nike- 
Amerikos lietuviai aukavo , ų jr cįn£j

kartojame savo pageidavi
mą, kad Lietuva jieškotų 
draugų demokratinių vals
tybių tarpe ir kad Vilniaus 
grąžinimo Lietuvai klausi
mas be atidėliojimo butų 
iškeltas tarptautiniame fo
rume.

, Šie pageidavimai oro paš- 
I tu siunčiami svarbesniems 
I lietuvių spaudos organams 
ir Lietuvos Telegrafo Agen
tūrai “Eltai” Kaune.

Pasirašė:
Antanas Šiaudvytis, Susi

vienijimo Liet. Argentinoje 
1 skyriaus sekretorius.

Kastantas N. Norkus “A. 
Liet. Balso” redaktorius.

Kazvs Vaitonis, A. Liet. 
Komit. Gelb. Isp. Liaudžiai 
pirmininkas.

Tadas Adomonis A. L. Sp. 
B-vės Talka pirm.

Juozas Baltušni n k a s, 
“Momento” redaktorius.

Danielius Jokubonis, “L. 
Teatro” sekretorius.

Juozas Miliauskas, A. L. 
K. Liet. Soc. Kai. Š. K. pirm,

Kostas Šimkus, Arg. Liet.
Sporto Kliubo pirmininkas.
Buenos Aires,
Bal. 30, 1938.

Dėl to mes vienbalsiai 
protestuojame prieš Lenki
jos imperialistinės vyriau- 
tybės smurtą ir pageidau
jame, kad Lietuvos vyriau
sybė tarptautiniame foru
me be atidėliojimo iškeltų 
Vilniaus grąžinimo Lietuvai 
klausimą ir kovotų už lenkų 
okupuotų Lietuvos žemių 
grąžinimą Lietuvai. Tokią 
Lietuvos kovą parems visi 
Argentinos lietuviai,

uuuu, Idant visa musų tauta,
ko tuos pinigus . n linko, o j^ant plačiosios Lietuvos 

.. gyventojų mases laisvai ga
iliaus. Suėję su lenkais, jie Vilniaus grąžinimo Lie- 
iv nrjjQiy.inri amo Vi mu np- , . i i •

dideles sumas. Aukos taipgi 
reikalingos badaujantiems 
žmonėms, politiniams kali- muzikos kompozitoriai yra 
niams kurie yra uždaryti, Bach, Beethoven ir Brahms, 
vien tik už tai, kad reikalą-, įr todėl dažnai yra rašomi 
vo geresnio ir zmomskespio j trimis raidėmis: “BBB.” 
gyvenimo. 1

Bet kada jau eina reika
las tarpe dviejų ar kelių val
stybių, tai piniginė auka 
mažai ką reiškia. Kartais 
aukų rinkimas gali net pa
kenkti tai valstybei, kuriai 
jos renkamos. Paimkim kad 
ir tokį dalyką, kaip mušis- 
kių fašistų sugalvotas “gin
klų fondas.” Mes gerai ži
nome, kad Lietuva ginklu 
mažai ką gali nuveikti prieš 
kelis kartus didesnę Lenki
ją ar kitą kaimyninę valsty
bę. Čia reikia gudrios diplo
matinės taktikos, o ne bom 
bų. Jeigu musų Lietuvos 
poniška valdžia nebūtų 
pirm to įvykio slaptai su len
kais susitariusi, tai gal len
kai nebūtų nei grąsinę. Jei
gu šalį butų valdžiusi de
mokratinė valdžia, tai ji bu
tų atsteigusi diplomatinius 
santikius daug geresnėm 
sąlygom ir nebūtų pažemi
nus Lietuvos. Tautininkai 
buvo ginkluoti, šaudė savo 
žmones, o prieš lenkus atsi-

BAŽNYČIA YRA ŠNIPŲ 
IR REAKCIJOS RAMSTIS, 

SAKO VYSKUPAS.
Londono darbiečių org'a- 

no “Daily Heraldo” kores
pondentas praneša iš Rusi
jos, kad šiomis dienomis 
Leningrado ortodoksų met
ropolitas Nikalojus Plato
novas, kuris Leningrado 
metropolitu yra nuo 1934 
m., o kunigu jau 23 metai, 
išleidęs atsišaukimą, kuria
me jis paskelbė bažnyčią, 
kaip “šnipų ir kontrevoliu- 
cionierių organizaciją.”

Jis pareiškė, kad bažny
čia esanti užsienio fašistų 
sąjungininkė, o Vedenski, 
“Gyvosios bažnyčios” pir
mininką, jis apkaltino ren
gus sąmokslą.

Platonovas, išstudijavęs * 
Markso ir Lenino raštus, 
nutaręs išstoti iš bažnyčios. 
Dabar jis ragina visus baž
nytininkus griebtis naudin
go darbo ir nustoti būti vi
suomenės parazitais.tuvai klausimą spręsti, pa-

- . . geidaujame, kad Lietuvoje
Kazin, ar nebus taip pat butų atsteigta demokratine 

j,, “oinl.-h, fnndnt” Valdymosi sistema ir kad 
Jonas Jarus, plačiosios gyventojų mases

turėtų savo atstovybę iš sa-11 VĖlta” gavo jš^. Jeruzalės 
vo kandidatų rinktame sei
me.

Jau antras mėnesis teleJ 
grafo agentūros visame pa
saulyje skleidžia gandus, 
buk Lietuvos vyriausybė 
priėmusi visus šešis lenku 
ultimatumo punktus, kurių 
ketvirtame buvo reikalauja
ma išbrauk Vilniaus, kaipo 
Lietuvos sostinės, vardą iš 
naujosios Lietuvos konstitu
cijos. Taigi, kad tiems gan
dams užkirsti kelią, mes.

PALESTINOS KOMUNIS
TAI PRISIDĖJO PRIE

TROCKININKŲ. .

Trys garsiausi vokiečių

žinių, kad/Paleštincfe'k<Męj|- 
nistų- partija paškeibė. htgjs- 
kirsianti nuo Kominte’rnčhir 
prisidedanti prie ketvirtojo 
internacionalo, kuriam va
dovauja Trockis. Šitas pa
reiškimas buvo išplatintas 
slaptais atsišaukimais, ka
dangi komunistų partijos 
veikimas Palestinoje yra 
uždraustas. Tuose atsišau
kimuose atsiskyrimo ^prie
žastimi nurodomi paskuti
niai įvykiai Maskvoje.

LIETUVIU DARBININKU 
SUSIVIENIJIMAS

LDS Duoda

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 

Už Mažą Mokestį.
LDS. JAU IŠMOKĖJO DAUGIAU KAIP $250,000.00 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.

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

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

jįisimis. kas dar; 
įcniis, da neišr

Gegužės 15 d. 
afa. Biznierių & 
įįė prakalbas 
Italėj Svetaini 
10) bene i kalbėt 

1 jįpai. Pirmas k 
lįįjiius a antras 
platai senai iš 1 
.Uu dar jauni v; 

į įjbėt, matui neįp 
^gerai kad t 
asilės veiklą, 
įdėjo iradv.M. 
ja Nors pirminink 
jį Ld advokatas 
įdėtos politiką,

Į įj kodėl, advoka 
jįp kitom tėmon 
jįsii kalbėjo ad 

i (jtUinas, karštai 
įyi kad Philad 
fcnriai pasiųstų 1 

2 jaunuoliu 
jįsros tautinę c 
Įbietė, kad žnu 
įj'a 500 dol. 
hfenėm. Bet i

■ ifahtui šitą kalt 
1 aptarimo nesin 

tūtavo pristatyta 
tams senis Grin: 
įtaimo organizavii 
hlbėjo arti valandą 

' dirėjo, kodėl lietui 
hi tedalyvauja kart 

į uis lietuvių pareng 
Išaiškino, kad reil 
im tokių parengi 

Į rie pritiktu jauninu 
šai; vasaros metu 
reikalinga erdvi vie 
rioj taj priemonės 

' tai, žaidimam, žodž 
nė kdturos auk! 
Tam M reikalii 
gjt tau > akrų pk 
iš lunves prie v 

iria na ui Įsteigti 
1 &tu. beiti iv mažiei 
B wiams rietą laid 
I.? vasarojimui, svr
■ iuį o suaugusiem i 

bm — poifeio rietą.

Sunku ’čionai trum; 
aęti tuos visus pavy 

p. Grinius išdėstė, 
Rinkusieji gjvai su 
dko ir liko giliai si

Jei bus gerų i 
uasras ardytojų, 
Welphijos Lietuv 
®iiį sumanymas gal 
rikriias. Tai butų 
**^1 didelis ir 

dalykas, 
,Wės palaikyme 
J®niam jaunimo 
Sj ir moraliniam e 
t1 Tarė keliatą žo 
^jaunuolis, atk 
wininkas p. Ne 

irgi pažymė; 
j lietuvių iki šiol 

r- ^r_ nėra kur iš 
,J^bėjo anglų ka 
fagabau tarė keli.

Stankus. Jis 
Md kitos tautos 

panašias i 
įlavinti; o n 

apie tai. 
.‘Winkavo A. 
^knieriy pirmini 
^peiktinas da 
įdėjai leido i

I ^dalinti labai 
gulamštą, pav

Naujienos, 
j lėta nei rašyb
II nei kalbos

TĮ® tik plūdimai 
gavimai Phil; 
>ai Remti K 

į®51 taip ilgai nei 
‘.Mgų Smeton; 

' ^atspausdino 
į^oksa spausti 
l M'-Grikštas, 

. o dab.
įęščiu smetoni 

gražių 
; Gagėjai neturėt 
i tipams dr 

į žmonių r 
žmonės' ]

■ tą šmeiž
Lietuvai k



25 d., 1938 n.

Balsas.
ivo pageidavi- 
tuvu jieškotų 
kratinių vali-
- kad Vilniau 
ietuvai klauai- 
ėl iojimo butų 
autiniame fo-

vimai oro paš- 
svarbesniems 

idos organams 
jlegrafo Agen- 
Kaune.
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‘ KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS
Didelės Philadelphijos Lietuvių Biznie

rių ir Profesionalų Prakalbos.

LIETUVIŲ GYVENIMAS
Clevelando Bedarbių Demonstracija

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

audvytjs, Suši
lt. Argentinoje 
kretorius.
N. Norkus "A. 
redaktorius.
tonis, A. Liet 

Isp. Liaudžiai

monis A. L. Sp. 
pirm.
Baltušni n k as 
redaktorius. 
Jokubonis, “L 
etorius.
liauskas, A. L 
Kai. S. K. pini 
įkus, Arg. Liet 
)o pirmininkas 
es, 
38.

YRA ŠNIPl 
JOS RAMSTIS. 
VYSKUPAS.
iarbiečių orgi į 
leraldo” korės i 
praneša iš Rus- 
iomis dienom •- 
ortodoksų met- I 
ikalojus Plate 
•is Leningrad 

yra nuo 1931
i jau 23metai' 
šaukimą, kuria 
telbe bažnyčia 
į ir kontrevofe 
ganizaciją." 
kė, kad barny 
ižsienio fašiste 
ė, o Vedendį, 
jažnyčiod’ yi- 
s apkaltinom- 
4- .. ... is, išstudijavę j 
Lenino raštus.

oti iš bažnyčios • 
įgina visus bai- 
griebtis naudir- 

nustoti būti vi 
arazitais.

OS KOMUN1S 
ilDĖJO PRIE 
ikininkų.
tvo ,iš Jeruzalė 
3alestrn(fe' k<x^ 
a paskelbė ąlff 
o KominternM 
i prie ketvirtoj) 
alo, kuriam va 
ockis. šitas pa- 
)uvo išplatintas 
įsišaukimais, ks- 
mnistų partija 
Palestinoje Jn

Tuose atsisau- 
itsiskyrimo prie 
•o domi paskuti 

Maskvoje.

to; bet ar švarus žmonės 
panorės su tokiu neprausta
burniu terliotis. Kiti sako, 
kad tas šlamštas sufabri
kuotas su Lietuvos konsulo 
pritarimu; sakoma, kad to 
šlamšto autorius net ir laiš
ką nuo konsulo kaip kam 
rodęs... Argi tai galima?...

Po prakalbų, veikėjų bū
relis susirinko svetainės raš
tinėj, kur Juozas Kavoliaus- 
kas pranešė, kad birželio 18 
dieną miesto valdyba ren
gia dideles iškilmes Frank
lin Fielde, Pennsylvanijos 
konstitucijos sukaktuvėms 
užbaigti. Majoras prašo vi
sas tautas toise iškilmėse da
lyvauti ir pasirodyt su savo 
liaudies dainom, šokiais ir 
atletika. Pranešimas priim
tas ir nutarta tai šventei 
rengtis.

Ant galo p. Ivanauskas 
pakėlė klausimą, ką daryt 
su tom aukom, ką buvo su
rinktos kovo 27 d. protesto 
mitinge, o taipgi ką daryt ir 
su tom gyvom “aukom”, ku
rie per “Vienybę,” “Dirvą” 
ir “Darbininką” apšmeižė 
Philadelphijos Lietuvai Gel
bėti Komitetą? Tame susi
rinkime buvo ir vienas tų 
“vienybiečių,” A. Tvarana- 
vičius. Iškilo karštos disku
sijos, na, ir vargšas Tvara- 
navičius gavo pylos, dau
giau negu juodą akį, už tai, 
kam vietos reikalus be rei
kalo ir peranksti neša į fa
šistų spaudą, kam kiršina 
žmones ir kam ardo lietuvių 
vienybę. Vargšas neturėjo 
kur dingti; tik raudo ir ba
lo, mėtėsi ir šen ir ten...

Seniaus A. Tvaranavičius 
buvo dar pakenčiamas, bet 

'pastaruoju laiku kasžin kas 

ti kasžin kokiom tai nepa
matuotom ambicijom. Kai 
kas sako, kad jis labai trok
štąs likt Smetonos kavalie
rium, todėl virtęs ultrafa- jo, ir svetimtautis užvedė 
šistu ir iš to gavęs tą keistą 
tūžmą. Tuom tas veikėjų su- 
susirinkimas ir užsibaigė. 
•Patarta Lietuvai Gelbėt Ko-

Jei bus gerų norų ir mitetui tinkamu laiku su- 
tai šis šaukt savo posėdį ir galuti-

1 * i'.'

i.
e Vajau*. u
os 
išalpos

TRIMS 
DA.

Klausimas, kas daryti su au- I 
komis, da neišrištas.

Gegužės 15 d. Philadel- j 
phijos Biznierių Sąryšis su- j 
rengė prakalbas Lietuvių 
Mužikalėj Svetainėj. Kai- , 
bėjo bene 7 kalbėtojai, visi j 
trumpai. Pirmas kalbėjo p. ; 
Gūdžius, o antras p. Būrė, 
da nelabai senai iš Lietuvos. 
Abu dar jauni vyrukai ii į 
kalbėt, matyti neįpratę, bet 
visgi, gerai kad eina į vi
suomenės veiklą. Trumpai 
kalbėjo ir adv. M. M. Šli- 1 
kas. Nors pirmininkas pasa
kė kad advokatas kalbės 
apie vietos politiką, bet, ne
žinia kodėl, advokatas kai- ■ 
bėjo kitom temom. Kiek 
plačiau kalbėjo adv. C. S. 
Cheledinas, karštai agituo
damas, kad Philadelphijos 
lietuviai pasiųstų Lietuvon 
bent 2 jaunuoliu atletu į 
Lietuvos tautinę olimpiją- 
dą; kvietė, kad žmonės su- ■ 
dėtų bent 500 dol. tų vyru
kų kelionėm. Bet užbaigus 
advokatui šitą kalbą, žmo
nėse pritarimo nesimatė. Po 
tam buvo pristatyta kalbėti 
veteranas senis Grinius apie 
jaunimo organizavimą. Jis 
kalbėjo arti valandą. Nuro
dinėjo, kodėl lietuvių vai
kai nedalyvauja kartu su tė
vais lietuvių parengimuose. 
Jis aiškino, kad reikia jau
nimui tokių parengimų, ku
rie pritiktų jaunimo dva
siai; vasaros metu būtinai 
reikalinga erdvi vieta, ku
rioj butų priemonės mankš
tai, žaidimam, žodžiu fizi
nės kultūros auklėjimui. 
Tam tikslui reikalinga įsi
gyt bent 70 akrų plotas že
mės kur nors prie vandens, 
ir ten visa tai įsteigti. Tenai i 
turėtų būti ir mažiems<vai- p kučiams vieta žaidimui ir'W. 
jų vasarojimui, • sveikatini- 
mui, o suaugusiem ir sene
liam — poilsio vieta.

Sunku ‘čionai trumpai ap
rašyti tuos visus pavyzdžius, 
ką p. Grinius išdėstė, bet su
sirinkusieji gyvai su tuo su
tiko ir liko giliai suintere
suoti. J 
neatsiras ardytojų, i 
Philadelphijos Lietuvių Biz
nierių sumanymas gal ir bus 
įvykintas. Tai butų neap
sakomai didelis ir 
naudingas dalykas, netik 

. lietuvybės palaikymui, bet 
ir fiziniam jaunimo lavini
mui ir moraliniam auklėji
mui. Tarė keliatą žodžių ir 
vienas jaunuolis, atletas — 
kumštininkas p. Naudžiū
nas. Jis irgi pažymėjo, kad 
tarpe lietuvių iki šiol jauni
mui dar nėra kur išsitiesti.' 
Jis kalbėjo anglų kalba.

’’ Pagaliau tarė keliatą žo
džių Dr. Stankus. Jis nuro
dė, kad kitos tautos senai 
jau turi panašias įstaigas 
jaunimui lavinti; o mes dar 
tik kalbame apie tai.

Pirmininkavo A. Kaniu- 
šis, biznierių pirmininkais.

Labai peiktinas dalykas, 
kad rengėjai leido ir nesu- 
draudė dalinti labai žemo 
turinio šlamštą, pavadintą 
“Lietuvių Naujienos,” ku
riame nėra nei rašybos, nei 
minties, nei kalbos švaru
mo, vien tik plūdimai ir net 
įnkriminavimai Philadelpi- 

jos Lietuvai Remti Komite
to, kam taip ilgai nepasiun- 
čia pinigų Smetonai. Tą 
šlamštą atspausdino ir pla
tino nemokša spaustuvinin-

labai

iPDRAUDĄ.
i šiuo Adresu:

)klyn, N. Y.
0900000000900*

Needy stage demonstration and vote sitdown; Mayor Burton addresses meeting

Netekę pašalpos, Clevelando miesto bedarbiai įtaisė protesto demonstraciją prieš val
džios apsileidimą. Dešinėj parodytas miesto majoras Burtonas raminant demonstran
tus, kad “badu niekas nemirs.” Miestas paskyrė $80,000 laikinai pašalpai, iki bus orga
nizuota valstijos pagalba. Bet ką reiškia $80.000, kuomet šelptinų žmonių yra 300,000? 
Tik apie 27 centai ant žmogaus. Kaip ilgai žmogus gali už 27 centus maitintis?

BINGHAMTON, N. Y. I WATERBURY, CONN.
Tragedija lietuvio ūkininko 

šeimynoje.
Lietuvio ūkininko, kai-' .............................

myniški nesutikimai čia pa- nas įsteigtas 1902 metais, 
sibaigė tragedija! J. Kašte- Tame laikotarpy čia jau 
nas, gyvenantis East Main palaidota virš 300 laisvos 
priemiestyje, apie 9 mylios minties vyrų ir moterų lie- 
nuo Binghamtono, labai ra- tuvių. Kapines tvarko clrau- 
maus budo žmogus, bet su gijų "atstovai. Pirmiau prie 
savo svetimtaučiu kaimynu kapinyno priklausė 6 drau- 
negalejo sugyventi. Tas sve-' gijos, bet susivienijus drau- 
timtautis jo neapkentė kaip gijoms, liko tiktai trįs—L. 
ateivio ir per keliatą metų U. P. Kliubas, W. L. Šviesos 
jųjų santikiai buvo gana draugija ir šv. Jurgio drau- 
įtempti. T’ 
Kaštenas 
ant ūkės, 
kaimynu 
Kaštenas

Išpradžios, ] 
pradėjo gyventi , 
sumainė • su tuo 
žemės sklypais: 
pavedė kaimynui 

savo sklypą, kuris buvo 
anam artimesnis, o kaimy
nas pervedė savo sklypą, 
kuris buvo artimesnis Kas- 
tėnui. Bet begyvenant kai
mynystėj santikiai paaštrė-

Brooklyn© Kriaučių Reikalai,

reikalu.
Lietuvių laisvas kapiny-

liko tiktai trįs—L.

nai nutarti, kur tas aukas 
pasiųsti, o su gyvom “au
kom,” Tvaranavičium ir 
Jankausku, pats laikas ir li
kimas apsidirbsiąs.

Tiesos Žodelis.

McMILLAN, MICH.

Mirė'Lilia Karafinienė.

Kovo p d, Fergusond ligoni
nėje mirė Lilia Sarafinienė, su
laukus 49 metų amžiaus. Ve
lionė gimė sausio 16 d., 1888 m. 
Deltuvos miestely, Ukmergės 
apskrity. 1909 m. atvažiavo A- 
merikon ir sekančiais metais iš
tekėjo už Stasio Sarafino. Ve
lionė paliko šalę savo vyro, sū
nų Povilą, kuris dirba prie vie
šųjų kelių už inžinierių ir dvi 
dukteris Bernasę ir Stellą. 
Taipgi dvi seseris ir tris bro
lius Igną Sutenį, Buenos Aires, 
Argentinoje; Antaną Sutenį— 
Branch, Mich.; ir B. Sutenį, 
Waukegan, Ill. Viena sesuo P. 

I Tarutienė, gyvena So. Bostone. 
; Palaidota Newberry kapinėse.

Visi kaimynai velionę mylėjo, 
nes su visais sugyveno drau- 

j kapus palydėjo 
žmonių. Kaim.

su visais 
giškai, todėl 
daugybė

E.

Gerb.
Prašau

ST. LOUIS, ILL. -

“Keleivio” redakcija.
patalpinti “Keleivy” 

kelis Gustis-Grikštas, buvęs musų viešą padėką, 
“aidoblistas,” o dabar vir- šiuomi dėkuojam visiems 
tęs šlykščių smetonininku. musų draugams ir giminėms, 
Ateity tokių gražių paren- kurie dalyvavo musų 25 metų 
girnų rengėjai neturėtų leis- sukaktuvių ženatvės. 
ti tokiems tipams drapstyti 
tokį mėšlą į žmonių rankas. 
Rimtesni žmonės" pataria 
traukti tieson tą šmeižiką už 
apšmeižtą Lietuvai komite-

Taipgi 
ačiuojam visiems už suteiktas 
mums dovanas, širdingus lin
kėjimus ir sveikinimus.

Jonas ir Jieva Petraičiai.
1206 N. 9th street.

kada gija iš Union City, Conn.
Kapinių tvarkymo komi 

tetas per daugelį metų kaplį 
kaišymo dienoj rengia bent 
kokį parengimą, šįmet, ge
gužės 29 d. rengia pikniką 
Lietuvių parke. Vieta vi- 1 
siems Waterburio ir apie- ■ 
linkės lietuviams gerai ži- į 
noma. Pelnas nuo tų paren-' 
girnų skiriamas pagražini
mui kapinių. Užlaikymas 
kapinių geroje tvarkoje kai
nuoja daug pinigų, o laido
jimo patarnavimas laisvųjų 
kapinėse pigus, be to kuni
gai visokiais budais gązdi- 
na kad į laisvas kapines ne
laidotų, tai prisieina rengt 
parengimus ir prašyt vi
suomenės paramos, kad pa
dengus išlaidas. Minėtas 
piknikas, gegužės 29 d., 

ir šiaip-taip rengiamas laisvų kapų pa- 
visi j gerinimui. Todėl šiuomi 

; Waterbu
rio ir apielinkės lietuvius,
tame piknike dalyvauti.
Prasidės 1 vai. po pietų, bus 
gera lietuviška orkestrą.

byl^, norėdamas atsiimti sa
vo žemės sklypą iš Kaštėno. 
Gegužės 9 d. įvyksta teis
mas, ir nuosprendis paten
kina svetimtautį ūkininką: 
jis atgauna savo sklypą nuo 
Kaštėno ir pasilaiko savo 
naudai Kaštėno žemės skly
pą.

Kaštenas ant vietos ap
alpsta I Atgavęs sąmonę, su
grįžta namon i 
apsiramina. Nueina 1 
gulti, bet jo žmona negalėjo ' kviečiame visus 
nusiraminti. Palūkėjus, kol!”:~ -• 
visi sumigo, jinai atsikėlė, 
apsirengė ir nakties gilumo
je išėjo sau “ramybės” jieš- 
koti. Nuėjus kokias tris ar 
keturias mylias nuo namų, 
susitinka savo “nuraminto
ją” — traukinį. Galingasis 
garvežys pasigavo ją Į savo 
glėbį ir išblaškė jos kūno 
dalis į visas puses, net per 
tris mylias! Ant stoties dar
bininkai apžiūrinėdami gar
vežį surado Kaštėnienės pi
niginę, kurioje buvo jos 
antrašas. Pranešė policijai, 
kuri surankiojo išblaškytas 
kūno dalis. Tuom ir užsi
baigė visas ginčas.

Jūsų korespondentas.

TORONTO, ONT.
SLA. 236 kp. sparčiai auga.

Nors Toronte randasi dar 
ir kitos dvi pašalpinės drau
gijos, bet tai nei kiek ne
kliudo SLA. kuopai augti.

Organizatorius beveik 
kiekvieną mėnesi priduoda 
naujų narių, o parengimų 
komisija energingai dirba 
kulturinį darbą, rengdama 
pramogas. Štai gegužės 14 
šeštadienį vėl įvyko vaka
rėlis su koncertu, kurį pildė 
išimtinai jaunuoliai. Tenka 
pažymėti, kad šį kartą pro
grama buvo tikrai įdomi.

giau kaip 50 automobilių. 
Prie kapo drg. Jonas Urbo
nas pasakė atsisveikinimo 
kalbą, paminėdamas gražų 
vėlionies gyvenimą ir nu
veiktus jo darbus.

Velionis buvo kilęs iš 
Kauno vedybos, Baisogalos 
parapijos, Kamariukių vien
kiemio. Lawrence paliko 
didžiausiam nuliūdime žmo
ną Nataliją, dvi ištekėju
sias dukteris ir vedusį sūnų. 
Brightone gyvena sesuo. 
Palaidotas Bellevue kapi
nyne, 15 gegužės, 2 vai. po 
pietų.

Franas Bagdonas iškrito 
per langą.

Subatos vakare, 14 gegu- 
i žės, nuo trečių lubų iškrito 
, per langą Franas Bagdo- 
i nas, 65 metų amžiaus lietu- 
• vis, kuris gyveno prie 13 
1 Monmouth st. Krisdamas iš 
tokio aukštumo Bagdonas 
mirtinai susižeidė ir, nuvež
tas ligoninėn, 15 gegužės 
mirė. Velionis mėgdavo ge
rokai išsigerti. Palaidotas 
Tautiškose Kapinėse. M. S.

HARTFORD, CONN.
Lietuviai stengiasi pasista-, 

tyti nuosavą salę.
Hartfordo lietuviai senai 

jau pradėjo galvoti apie įsi
gijimą nuosavos salės, kur 
gelėtų visų musų draugijų 
susirinkimai ir visokioj pra
mogos. Dabar lietuviai čia 
turi jieškoti prieglaudos vi
sokiuose užkampiuose pas 

-T . svetimuosius. Tai yra netik
Jaunimas ypatingai gales neparanku bet ir nuostoliu- otnoiriOi hn L’o»>nnti *ga.

Taigi L. A. U. P. N. Kliu
bas nusipirko sklypą žemės 
ir ryžosi pastatyt namą, ku
rio pastogėj visi galėtume 
sutilpti. Bet Kliubas savo 
jėgom nepajėgs tokio dide
lio darbo atlikti; prie to tu
ri prisidėti visi Hartfordo 
lietuviai. Kliubas yra pada
ręs ir pardavinėja Šerus. To
dėl kas tik gali, turėtų įsigy
ti šėrą. Pinigai eis salei sta
tyt.

Kad greičiau sukėlus rei
kalingą kapitalą, Kliubas 
jau turėjo surengęs pramo
gų, o dabar ruošia pikniką, 
kuris įvyks 29 gegiižės. Lie
tuvių Parke (Lighthouse 
Grove), East Hartforde. Vi
si lietuviai prašomi daly
vauti. Rengimo komisija.

smagiai pasilinksminti.
L. K. pirmininkas,

J. Strižauskas

LAWRENCE, MASS.
Mirė drg. Stasys Morkis.
Isširgęs apie 5 mėnesius, 

13 gegužės dieną čia mirė 
drg. Stasys Morkis. Velionis 
buvo da nesenas žmogus, 
tik 65 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyveno apie 40 me
tų. Pusę to laiko išbuvo 
Cambridge’uje. 1 Lawren- 
ce’ą atvyko 1919 metais ir 
kartu su kitais užsidėjo čia 
biznį, pavadindami jį Na
tional Bottling Co. Susir
gęs, drg. Morkis savo dalį 
pardavė kitiems.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų žmogus ir tokioj dva
sioj " auklėjo savo vaikus. 
Nuolatinis jo laikraštis bu
vo “Keleivis,” nors skaity
davo ir kitus. Velionis prik
lausė prie Lietuvių Ukėsų 
Kliubo, Lietuvos Sūnų 
Draugijos ir Lietuvos Sūnų

DĖL SAUSROS UŽSIDE
GĖ MIŠKAS.

Esant didelei sausrai, 
Francuzijoj užsidegė Argo- 
nų miškas Vernuno rytuose, 

ir Dukterų Draugijos Cam- kur karo metu ėjo baisios 
brige’uje. " kovos. Nuo ugnies dabar

Gėlių nuo šeimynos ir pradėjo sproginėti bombos, 
draugų" buvo labai daug. Į j kurių karo metu daug įsi- 
kapines kūną lydėjo dau- rausė žemėn.

Brooklyn, N. Y.
Tur but niekas nėra tiek 

ekonominio krizio palies
tas, kiek siuvimo pramonė. 
Pernai buvo prastas overko- 
tų sezonas, bet visgi šiek 
tiek žmonės uždirbo. Bet 
jau šio pavasario sezonas, 
tai tiesiog badmetis. Kai 
kurios lietuvių dirbtuvės iš
dirbo vos dvi-tris savaites; 
kitos visai neatsidarė. 
Kriaučiai suvargę, nusimi
nę, jieško išeities dažnai 
vieni kitiems kerštaudami. 
Šitokioj padėty reiktų veik
ti labai solidariai, bet, deja, 
to nėra.

Kituose lokaluose yra iš
rinkti komitetai, kad rūpin
tųsi suvargusių siuvėjų pa
dėtimi, stengiasi padėti 
jiems nors iš miesto grei
čiau gauti nedarbo pašalpos 
dalį; o musų lokalas, rodos, 
ir progresyvis, ekzekutivis 
boardas susideda iš visokių 
pažiūrų žmonių, bet toje 
srityje nieko neveikia. Žmo
nės, negaudami pašalpos, 
eina nuo vienos įstaigos prie 
kitos. O kodėl negalėtų lo
kalas pastatyti vieną-kitą 
suprantantį žmogų, kad 
tiems nelaimingiems patar
nautų, kad pagelbėtų pa
šalpos gauti? Bet musų lo- 
kalo viršininkams tas visai 
nerupi. Rodos, butų laikas 
jau susirūpinti, jeigu ne lo- 
kalo viršininkams, tai nors 
eiliniams nariams ir paskir
ti žmones, kurie pagelbėtų 
ir patartų, kaip iš valdžios 
paramą gauti.

Pas mus siuvėjus yra 
daug kas neatlikta ir būti 
nai reiktų sujungus visiems 
spėkas tuos dalykus sutvar
kyti, būtent tokius dalykus, 
kaip senų firmų neužregist- 
ravimas musų kontrakto
riams.

Pas mumis yra daug pa
sigyrimo, bet ne aktualio 
darbo. Dažnai girdime iš 
delegato, kad gaunamos 
naujos firmos lietuviams 
kontraktoriams, bet užtyli
ma, kad senos firmos pra
randamos. Kodėl tas daro
ma, aš nežinau; bet musų 
lokalas turėtų kada nors pa
daryti griežtą žingsnį, kad 
kontraktorius, išdirbęs se
zoną ar du, butų jau pripa
žintas nuolatinis tos firmos 
kontraktorius.

Trečias dalykas, tai dar
bo keitimas. Firmos dažnai 
keičia kontraktoriams dar
bą : vietoj gęresnio, duoda 
prastesnį, arba priešingai. 
Kada tokias permainas dra
bužių fabrikantas daro, tąda 
unijos Joint Boardas duoda 
jam naują kontraktorių ir 
mūsiškiai lietuviai nustoja 
darbo, čia reikėtų visiems 
kriaučiams susidomėti, o 
ypatingai musų lokalo va
dams.

Bet bėda su musų lokalo 
viršininkais ir su pačiais 
musų kriaučiais. Musų iš
rinkti viršininkai šiandien 
laikosi nusilenkimo ir pa
taikavimo politikos prieš 
Joint Boardo viršininkus. 
Pas juos susidarė nuomonė, 
kad, vot, tu pasakysi ką 
nors Joint Boardo viršū
nėms, tai tie užpyks ir bus 
kaput. Tai prastas nusista
tymas. Mes esame vienos 
unijos nariai, bet esam pa
sidalinę netik j skyrius, o da 
ir tautybėmis pasiskirstę. 
Nepaisant kokie mes būtu
me internacionalistai, vis- 
tiek savas artimesnis. Šituo 
žvilgsniu nusideda ir pats 
Joint Boardas, o ypatingai 
jis pamiršta tuos, kurie tyli 
ir tyli.

Buvo laikai, kad musų 
lokalas perdaug rėkavo, 
perdaug prieš Joint Boardą 
ir visą uniją purkštavo. Ta
da buvo negerai. Bet dabar 
jau perdaug nutilta, per

daug nusileista,, taip kad 
musų siuvėjams pasidaro ir 
skriaudų. Iš jų atimamos 
firmos. Kai kuriems firmos 
nepripažįstamos. Tai ve, 
nuo ko musų kriaučiai nu
kenčia. J tai reikėtų kreipti 
daugiau domės, daugiau ru 
peščio.

Patys kriaučiai irgi kiek 
kalti. Apie trys su viršum 
metai tam atgal pas mumis 
buvo panaikintos frakcijos. 
Frakcijas naikinant buvo 
manyta, kad rimčiau bus 
pradėta rupinties bendrais 
siuVėjų reikalais. Kad iš pa
šalinių dalykų imsime tik 
tuos, kurie paliečia skau
džiai darbininkus. Buvo ti
kėtasi, kad dėl menkniekių 
nesipešime. O kas dabar 
darosi? Ar nesipešame savo 
tarpe? Pešamės už menk
niekius, o didelius dalykus 
pražiūrime.

Kaip kam kriaučiai per
daug pavėlina savo susirin
kimuose paleisti liežuvį ir 
bliauti, kiršinti tuos žmones, 
kurie dabar gana surimtėjo, 
gana nuosakiai lokale orien
tuojasi. Tokis puolimas, to- 
kis piktžodžiavimas, gali 
iššaukti vėl pas mus griež
tas frakcijines kovas. Tuo
met musų lokalui butų ga
las. Mes pakriktume, kaip 
žydo bitės. Šitą mes turime 
gerai įsidėti į galvą ir tuos, 
kurie kursto neapykantas 
prieš kitos srovės žmones, 
turime sustabdyti. O su
stabdyti juos gali tiktai eili
niai unijos nariai. Kiršinto
jai neprivalo antagonizuoti 
tuos, su kuriais buvo rimtai 
susitarta ir kurie savo sutar
ties laikosi. Kodėl kita pu
sė negalėtų laikytis? Gali. 
Tad laikykimės taikos visi.

Ateinantį birželio mėnesį 
bus musų lokalo valdybos 
perrinkimas. Apart valdy
bos, bus ir delegato rinki
mai. Delegatas, draugai 
kriaučiai, yra labai svarbus 
musų lokalui pareigūnas, šį 
kartą kandidatų, rodos, tu
rėsime gana daug. Bet mes 
turime iš jų pasirinkti tik 
tokį, kuris mums tarnautų 
tinkamai ir sąžiningai. Rin
kimės, kiek galime, tokį 
žmogų, kuris butų toleren- 
tiškas ir darbštus. Saugoki
mės girtuoklio ir netoleran
tiško žmogaus. Netoleran
tiškas sukelia niautynes ir 
barnius organizacijoje. O 
girtuoklis, kad ir gabus, ap
leidžia tuos dalykus, ku
riuos būtiniausia reikia at
likti. Jis jų neatlieka. Dau
gelis kriaučių negali nei įsi
vaizduoti, kaip jų gyveni
mas, jų uždarbis priklauso 
nuo delegato, nuo Pildomo
sios Tarybos narių. Kaip 
delegatas, taip Pildomosios 
Tarybos narys turi suprasti, 
kad jis išrinktas atstovauti 
11 šimtų kriaučių reikalus; 
kad jis tu 11 šimtų šeimynų 
yra užtarytojas, duonos kąs
nio gynėjas. Ar delegato, ar 
Pildomosios Taiybos nario 
neapsižiūrėjimas, nesuge
bėjimas orientuoties su 
darbdaviu, su Joint Boardu, 
skaudžiai paliečia kiekvie
ną siuvėją, kuris dirba mu
sų lietuviškose dirbtuvėse. 
Tad renkant toms parei
goms žmones, visuomet rei
kia rinkti kuo geriausius ii' 
kuo ištikimiausius iš savo 
tarpo vyrus.

Vytautas Katilius.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483



KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirtas Puslapis

.—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas vakaras, tėve! 
Kas naujo tavo parapijoj?

—Da. skolų airišių vysku
pui neišmokėjom, vaike, tai 
ir naujypų nėra.

—(J ka(la jus iš jo skoli- 
notės?

—Pasakius šventą teisy
bę, tai mes iš'jo nesiskpli- 
nom, vaikę, ale jis dAvė 
ni’orgičių ant musų bažny
čios.

—Bet ar jus neužrašėt tą 
bažnyčią jam?

—Šiur, kad ūžrašėm.
—Taigi bažnyčia ne jūsų, 

o jus mokat už ją skolas. 
Kur gi jūsų protas, tėve?'

—Maike, nesibark, ba ir 
tu ne viską ant šio svieto ži
nai.

—Bet aš visuomet tavo 
klausimus išrišu, tėve.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
toks smart, tai išvirozyk 
man, dėl ko čigonas neturi 
loskos pas poną Dievą?

—To tai aš nežinau, tėve.
—Na, tai aš tau išklumo- 

čysiu, vaike. Sykį čigonas 
sužinojo, kad katalikui yra 
lengviau i dangaus karalys
tę patekti. Taigi jis nuėjo 
pas kunigą ir paprašė, kad 
ji apkrikštytų ir prirašytų 
prie musų vieros. Bet čigo
nas kad ir katalikas, o vis- 
tiek čigoniško savo noturo 
negali pamesti. Pradėjo ap
gaudinėt Dievą.

—Gal šlubą kumelę jam 
įsuko?

—Ką tu čia, Maike... Juk 
Dievas kumelių su čigonais 
nemainikauja.

—Tai kaip toji apgavystė 
galėjo įvykti?

—Taigi klausyk, ką aš 
tau kalini, o sužinosi. Čigo
nas nuėjo spaviednin ir sa
ko kunigui, kad per mistei- 
ką pėtnyčioj mėsą valgęs. 
Kunigas klausia, ar daug 
suėdei. Nedaug, sako čigo
nas; tik tiek, kiek tarp dan
tų iš vakaro liko neiškrapš- 
tyta. Kunigas sako, kad kas 
dantyse, tai ne griekas. Tai
gi kitą ketvergą eidamas 
gulti čigonas iš vakaro įsi
kando visą kumpį. Rokuo- 
ja, pėtnyčioj nereikės pas- 
nikaut ir ponas Dievas ne
galės nieko už tai sakyti, ba 
kas liko dantyse, tai ant ry
tojaus suvalgyt ne griekas. 
Taigi valuk to, Maike, čigo
nas ir patrotijo loską pas 
poną Dievą.

—Tai yra sena pasaka, 
tėve.

—Tai kas, Maike, kad se
na, ale pamokinanti.

—O ko ji mokina?
—Ji parodo, Maike, kad 

po bažnyčios stogu apga
vysčių negali but

1 —Bet kam tu, „tėve, tą pa
saką man pasakoji?

—Tai kam aš ją turėčiau 
pasakot?

—Pasakyk tam airių vys
kupui, kuris paėmė iš jūsų 
bažnyčią ir da reikalauja 
pinigų. ‘

—Tai tu, Maike, musų 
vyskupą lygini prie to čigo
no, ką Dievą apgaudinėjo?

—Vyskupai, tėve, irgi 
valgo pėtnyčiomis mėsą. 
Taigi šituo žvilgsniu skirtu
mo tarp jų nėra.

—Na, jeigu tu šitaip kal
bi, Maike, tai geriau bus 
mudviem atsisveikinti. Tu 
gali eit savo šliuptarniškų 
knygų skaityti.

—6 tu, tėve, gali nunešti 
kokią penkinę airių vysku
pui, kuris jūsų bažnyčią pa
siglemžė.

—Šarap, ba vietoj gud- 
bai, gausi per marmuzą.

“VIENYBĖS” BOSAS GRI
ŽO IŠ LIETUVOS.

Pereitą savaitę iš Lietu
vos sugryžo p. Trečiokas, 
Brooklyno “Vienybės” bo
sas. Dabar fašistai sako, 
kad jų “Vienybė” galėsian
ti eiti toliau. Matyt, Smeto
na prižadėjo paramą, nes 
Lietuvos ūkininkams šįmet 
jis uždėjo 40,000,000 litų 
daugiau mokesčių.

CIO DAVĖ $50,000 STREI
KUOJANTIEMS KAILIA- 

SIUVIAMS.
New Yorke dabar strei

kuoja 15,000' kailiasiuvių. 
Jų streikui paremti CIO 
davė $50,000. Tai buvusi tik 
pirmutinė parama. John 
Lewis prižadėjęs ir daugiau 
duoti, jei bus reikalo.

PAKVAIŠĘS JAPONAS 
NUŠOVĖ 27 ŽMONES.
Iš Okajamos praneša

ma, kad vienas jaunas japo
nas tenai išėjo iš proto ir 
paėmęs šautuvą pradėjo 
šaudyt visus, kas tik jam 
pasitaikė prieš akis. Jis nu
šovė 27 žmones ir paskui 
pats nusišovė.

VOKIEČIAI DERASI SU 
BRAZILIJA.

Nacių sukilimui Brazili
joj nepavykus, Berlyno a- 
gentas pradėjo derybas su 
Brazilijos valdžia. Per na
cių sukilimą 11 gegužės 
naktį devyni naciai buvo 
užmušti.

ROOSEVELTO SŪNŪS 
SERGA.

James Roosevelt, vyres
nysis prezidento sūnūs, ga
vo viduriuose vočių ir dabar 
guli ligoninėje.

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA.

SVARBIAUSI DANTYS.

Rašo Dr. C. Z. Vezel’is.

Svarbiausi dantys burnoj yra 
krūminiai, kurie išdygsta pas 
šešių metų kūdikius. Jie išdyg
sta užpakaly laikinų krūminių, 
tai šeštas dantis, skaitant iš vi
durio į užpakalį. Todėl jie ir yra 
vadinami šešių metų krūmi
niais. Tų dantų priskaitoma 
keturi: du aukštai ir du žemai. 
Jie yra pastovus dantys ir kar
tu su laikinais palaiko vietoj 
kūdikio žandus, šešių metų 
krūminiai dantys vaidina gana 
svarbią rolę žmogaus gyveni
me. Kaip laikini krūminiai iš
dygsta, tai jie laiko kūdikio 
žandus vietoje ir kūdikis kram
to jais maistą iki kiti tikri iš
dygsta.

Tačiau tenka pasakyti, jog 
dažnai tėvai padaro didelę klai
dą manydami, kad tik laikini 
dantys, ir todėl nereikia jais

ARKLIU LENKTYNĖS 
NUVEDĖ JĮ KALĖJIMAN.

Salem, Mass. — Pereitą 
savaitę čia buvo uždarytas 
i kalėjimą 5 metams Salis
bury miestelio iždininkas 
Shute, kuris prapiškino ant 
arklių lenktynių $62,000 
miestelio pinigų. Visų pir
ma jis prakišo $100,000 sa
vų; paskui jis pradėjo imti 
miestelio pinigus, manyda
mas, kad visgi nors sykį pa
sitaikys laimėti ir atsigrieb
ti. Bet arklių lenktynės yra 
ne tam, kad kas nors galėtų 
tenai laimėti; jos yra tam, 
kad visi pralaimėtų. Ir todėl 
Salisbury mieštelio iždinin
kas šiandien sėdi kalėjime.

SUKAKO 3 METAI, KAIP 
AMERIKOJE BUVO - 

SAUSRA.
Sukako jau treji metai, 

kaip iš sausros paliestų plo
tų vakarinėse valstijose bu
vo perkelta į Matanuškos 
klonį Alaskoje 200 šeimynų. 
Apie ketvirtadalis kolonistų 
pametė Alaska ir grįžo at
gal, bet 168 šeimynos apsi
buvo. Iki šiol valdžia jas 
šelpė. Dabar pašalpa jau 
sustabdoma. Kolonijos ad
ministratorius sako, kad ko
lonistai jau prasigyvenę. 
Pereitą vasarą jie užauginę 
už $120,000 javų.

RADO SUDUŽUSI LĖK
TUVĄ IR 9 LAVONUS.
Pereitą sąvaitę iš Los 

Angeles išskrido į St. Paulą 
naujas orlaivis su 9 žmonė
mis. Trečią dieną farmerys 
rado jį Californijos kalnuo
se nukritusį ir sudegusį. Vi
si jo keleiviai užsimušę’ li
tai p apdegę, kad pažinti 
negalima.

FORDO KLAUSIMAI 
ESĄ NIEKINGI.

Fordo advokatai surašė 
net 74 klausimus Naciona- 
lei Darbo Santikių Tarybai. 
Bet Taryba, vieton tiems 
ponams aiškintis, pareiškė, 
kad jų klausimai niekingi, 
pikti ir įžeidžiantis.
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Apie Petrą Cvirką ir Jo Raštus.
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susirūpinti. Taigi tėvai nepa
stebi, kaip jie išdygsta ir leidžia 
jiems sugesti, šešių metų krū
miniai dantys yra savo rūšies 
ramsčiai. Visi žino, kas atsitin
ka su tiltu, kuomet jis prąranda 
ramsčius, jis susikraipo. Lygi
nai tas pats atsitinka ir su vai
kų dantimis, kurie praranda še
šių metų krūminius dantis, jų 
žandai susikraipo ir veido iš
raiška (gymis) pasidaro darky
ta. Tai dar nėra viskas, susiga
dina ir kiti dantys.

Dalykas štai koks. Kada pra 
deda augti pastovus dantys, tai 
nėra kam jų augimą kontro
liuoti. Reikia žinoti, kad aukš
tutiniai ir žemutiniai dantys 
pradeda augti poromis ir auga 
tol kol atsiduria į vienas kitą. 
Kuomet šešių metų krūminiai 
dantys yra sveiki, tai jie kon
troliuoja augimą ir kitų dantų, 
bet kuomet jie yra iškirmyje 
arba ištraukti — kiti dantys iš
dygsta kreivi, ne vietoj ir vi
sas kramtymo aparatas susiga
dina. Dažnai mums tenka ma
tyti žmonių, kurių dantys yra 
trumpi ir iškraipyti j visas pu
ses. Tokiame atvėjuje papras
tai ii- tų žmonių veidai yra su
darkyti.

Pasitaiko iš motinų girdėti, 
kad štai jų Jonukas ar Petru
kas ligi šešių metų labai gra
žiai atrodė. Na, o po to kažkas 

I pasidarė, veidas persimainė ir 
.liko nei šiokis nei tokis. Tuo 
tarpu faktas yra tas, kad Jonu
kas ar Petrukas butų turėjęs 
gražų veidą, jeigu motinos bu
tų supratusios tinkamai pri
žiūrėti savo vaikų šešių metų 
krūminius dantis.

Kaip visi žino, pas jaunus 
vaikus išdygsta laikini dantys,
kurie vėliau iškrinta. Dabar 
kyla klausimas, ' kaip atskirti 
šešių metų krūminius dantis 
nuo laikinų ? Tai nėra sunku. 
Reikia žinoti, jog laikinų dantų 
vaikas iš viso turi 20: 10 vir
šuj ir 10 apačioj. Kadangi tiek 
viršuj, tiek apačioj — penki 
dantys randasi vienoj pusėj 
žando ir penki kitoj, tai nuo vi
durio reikia pradėti skaityti 
dantys. Jei priskaitoma tik 
penki, tai reiškia, jog jie visi 
yra laikini. Tačiau jeigu yra iš
augęs šeštas, tai jis yra pasto
vus. žinoma tada ir kitoj pusėj 
randasi šeštas krūminis dantis. 
Tokiu budu viso jų susidaro ke
turi.

Tuos šešių metų krūminius 
dantis reikia labai prižiūrėti. 
Jeigu jie nors truputį pradeda 
gesti, tai tuoj reikalinga juos 
taisyti. Tėvai privalo atsiminti, 
jog nuo tų dantų sveikumo pri
klauso jų vaikų veido išvaizda 
ir kitų dantų sveikumas. Kuo
met išauga iškrypę ir sudarky
ti dantys, tai jie ne tik negra
žiai atrodo, bet juos sunku yra 
ir tinkamai prižiūrėti. Tokius 
dantis yra labai neparanku va
lyti ir taisyti.

Dar kartą atkreipsiu tėvų 
dėmesį, kad jie stengtųsi kiek 
galima labiau prižiūrėti savo 
vaikų šešių metų krūminius 
dantis.

Atsiminkit, “kad uncija ap
sisaugojimo yra verta suarą 
sugydymo.”

MAN GAILA.
Man gaila, kad žūva krūtinėj jaunoj 
Daugybė kilniųjų minčių.
Man gaila, kad žūva kovojant audroj 
Pražydusių dailių žiedų.

Kad vargšą slegia ranka geležinė, 
Ir pūdo be laiko kapuos;
Kad nuožmiai kankina jo jauną krutinę, 
Kad slenka gyveninis varguos..

Man gaila, nelinksma beteisėn žiūrėti, 
Kur skundžias dejonėms, vargais, 
Kur darbo galiūnams lemta kentėti— 
Kad but kapitalo vergais.

Man gaila, kad žųvą krūtinėj jaunoj 
Daugybė kilniųjų minčių.
Man gaila, kad žųva beširdžių rankoj 
Daugybė galingų jėgų.

L. Studentas.

Petras Cvirka savo amžium, rodos, jau
nas žmogus, o jau aukštai užsikuopęs lite- 
ratiniame darbe.. Jo “Meistras ir Sūnūs," 
“Žemė Maitintoja,” stamboki kuriniai. 
“Frank Krukas,” net dviejų tomų satyriš
kas romanas. Jis yra parašęs ir šiaip ne
maža dalykų, trumpesnių ir ilgesnių apy
sakaičių, vaizdelių, kurie tilpo Lietuvos ir 
Amerikos laikraščiuose. Man teko per
skaityti visus jo viršminėtus raštus. Ypa
tingos domės kreipiau į “Franką Kinką,” 
kuriame paliečiama amerikiečių gyveni
mas, jų politiniai ir religiniai nusistaty
mai. •

“Frank Krukas” yra įdomus tuo žvilgs
niu* kad jo autorius, P. Cvirka, Amerikos 
nematęs, o rašė tik surinktomis informaci
jomis ir prisiskaitęs laikraščių ar brošiu- 
raičių. Dėl to, suprantama, nekurie daly
kai toli gražu nuo tikrovės. Bet, kaip lite
ratūrinis kūrinys, jis turi savo vertę, ir to
dėl nebus pro šalį platėliau jį praskleisti.

Veikalas pradedamas nuo Izidoriaus 
Kriukelio, Kruopių kaimo ūkininko, kuris 
susilaukia sunaus Frano. Izidorius Kriu
kelis su savo žmona Elze manė Franuką 
leisti į kunigus ar net į vyskupus... Tėvas 
buvo kropštus senis; jis ir vaiką to paties 
mokė:

“Sunau, nebūk perdaug saldus, kad ta
vęs neprarytų; ir nebūk perdaug kartus, 
kad tavęs neišspiautų. Kada kalbi prieš 
vyresnį, nuleisk akis, palenk galvą, paže
mink balsą. Jeigu garsiu balsu bliaunant 
galima butų dvarą išlošti,—jautis senai 
butų dvarponis... Atmink, vaike, kad nie
ko nėra sunkesnio ir biauresnio pasauly, 
kaip netuitas. Varyk rublį prie rublio, ka
peiką prie kapeikos, kad galėtum kitus 
valdyti ir su ramia širdžia žiūrėti į skurdą 
ir nelaimes. Neišsižiok niekad prieš Die
vą !”

Taip tėvo mokinamas augo jaunas Fra- 
nukas. Bet sūnūs vienturtis, jam nuo pat 
mažens nieko netruko: jis buvo pavalgęs, 
apsirengęs ir visada turėjo ditkę kitą kiše
nėje.

Franko tėvas, kur ką daręs, kur žingsnį 
žengęs, visuomet apsvarstys, aumąstys, ar 
jis turės iš to naudos, ar ne. Sūnūs ėjo tė
vo pėdomis. Tik toji eisena buvo labai 
gremėzdiška, lyg butų Frankas Krukelis 
nepilno proto. Pavyzdžiui, 58-tam pusla
py sakoma:

“Kas norit durt man su plunksna į užpa
kalį,—kapeika!”

Visi mokiniai,kaip autorius sako, ataka
vo Franką paišeliais, plunksnų koteliais ir 
tam panašiais įrankiais. Šitoks žaidimas, 
suprantama, statė Franką viešai pajuokai, 
vistiek kad ir pasipelnymo tikslu tai buvo 
daroma. Gal čia autoriaus ir persūdyta.

Nors visa tai satyra, tačiau kai kurie nu
pasakoti tenai veiksmai išrodo perdaug 
fantastiški. Pavyzdžiui, tenai pasakoja
mas toks nuotikis: Mokytojas paliko laik
rodėlį ir išėjo iš mokyklos. Mokiniai ima 
dūkti. Staiga gryžta į klasę mokytojas. 
“Visi kaip pelės, palindo po stalais, tik 
vienas Franukas, nesumesdamas kur pul
ti, stovėjo akis išvertęs, kažką skubiai ry
damas.” O kiti mokiniai pradėjo rėkti: 
“Laikrodėlį, laikrodėlį!” Ir nurijo Franas 
laikrodėlį, nors nedidelį, kaip šarkos kiau
šinį.

Atrodo, kad tokie dalykai lyg negalimi 
net ir fantazijoj.

Franko tėvas labai bijojo mirties, bet 
visgi jis numirė. Frankas liko jau ne kuni
gu ir ne vyskupu, bet “gaspadorium.” čia 
jau Frankas ima švaistyties, ūžti, girtuok- 
Hauti ir peštis po miestelį su tokio pat ka
libro vyriokais. Bet parvykęs girtas ir mo
tinos tempiamas iš vežimo (pusi. 107), jis 
rėkia: “Mama... tt-ylėk!’... čia ne kraujas, 
—vyšninė. Su Korzonu gėrėm... su-su... 
klc-lebonu, urė-rėdniku! čto ty, matka?!”

Išvažiuoja į petrines, ten jau Frankas 
visiškai paduksta: “Du papiovė, vieną 
plytom cudorojo. Įsimaišiusiam į mūšį 
žandarui teko taip pat pakloti kojas.”

Franko motina, stovėdama ant kiemo 
nors visų grįžusių iš petrinių klausinėjo 
verkė ir laukė sunaus sugrįžtančio, bet jc 
nesimatė. Antrą dieną rado su vežimu ktu 
girioje, o Franas paspruko į Ameriką.

Franui atvykus į New Yorką, nereikia 
pareiti nei imigracijos stotie? ant Ellis Is
land salos; jis sau tiesiai (133 pusi.) žen
gęs Penkiasdešimtąja gatve, ir pamatė 
priešais savę juodveidį. “Baisus atsitiki
mas! Franas pamanė, kad tas žmogus stai
ga pajuodavo.” Tai susitikimas pirmutinio 
negro.

New Yorkas autoriui išeina neblogai: 
“Milžiniški sunkvežimiai, furgonai, dėžė: 
su gyvuliais, klykiančiais paukščiais, so-' 
dai su auklėmis, vaikais; vežikų riksmas, 
pieno išvežiotojai, laikraščių pardavėjai, 
paštininkai, poliemonai, negrai.”

Tiesa, autorius kalba apie aukštus na
mus, purvinas gatves ir visokius speku

liantus, muziką, šokius (135 pusi.), gėri
mus, valgymus ir kitas miesto gyventojų 
prašmatnybes. Bet pats miestas, tie aukš
tieji, dangų rėžiantieji namai ir tarpe jų i 
garadžiai, ' maži namukai, sudaro labai 
juokingą New Yorką. Bet autorius to ne
pastebi. Pas autorių išeina tik didelis mie
stas su dangų rėžiančiais mūrais.

O kita, eidamas Penkiasdešimtąja gat
ve, Frankas kažin kokiu budu išėjo: “ke- 
liatą mylių už Naujorko. Mažame kelių 
fabrikų h- saliunų priemiesty, Frankas su
rado savo tolimą motinos giminę, Gudai
tį. čia buvo tylu, neapsakomai ramu po 
didelio miesto, kurio dviejų dienų gyveni
mas ir triukšmas įstrigo į jaunuolio gal
vą.” Tų dviejų dienų gyvenimo, niekur ne- 
galima surasti.

Frankas apsistojo pas Gudaitį, nedide
liam lentų išdirbystės miestely (lentų apie 
New Yorką niekas neišdirba; jos čia atve
žamos iš kitų valstijų.—Red.). Jis čia sal
džiai pamiegojo ir pabudo tik lentų fabri
ko sirenai staugiant iš ryto. Jei ne ta sire
na, tai tas miestelis Franui butų buvęs 
kaip Lietuva. Čia net ir lakštingala karpy
tuose krūmuose jam pačiulbėjo. Matyt, 
Cvirka nežino, kad lakštingalų Amerikoj 
nėra, todėl ir Frankas negalėjo jos girdėt.

Nuo čia autorius pradeda Franką piešti 
jau kaip savystoviai gyvenantį asmenį, 
nes Gudaitis įprašė jį į lenkų piovyklą. 
Pats Gudaitis buvo tame fabrike bosas. 
Frankas ėmė teirautis pas savo bosą, kaip 
jis čia galėtų greičiau pralobti, prasisiek
ti. Gudaitis jam duoda patarimų. (139 p.) 
Girdi, “Amerikoje daug smegenų nerei
kia, tik reikia juos mokėt gerai vartotu 
Kentucky yra vienas žmogus, kuris milijo
nus susikrovė dėl to, kad, senavagan mo-' 
kėjo bliauti asilo balsu. Trisdešimts metų' 
jis bliovė teatruose, o dabar jis nupirko 
gražiausius pasilinksminimo namus ir jį 
vadina Mister Blek...”

Dar toliau: “Kantrybės, Franai, porą, 
metų kantrybės. Niekas milijonieriais ne
gimė, niekas iš kelmo tūkstančius neišspy- 
rė. Iš pradžių visi pliki buvo!”

Frankas iš pat jaunystės buvo šioks toks 
“štukorius.” Jis liežuviu nosį pasiekdavo. 
Jis kiaule pakriuksėdavo. Jis kariarką ir 
lakštingalą puikiai imituodavo. Dirbant 
lentų fabrike pas Franką kildavo tokia 
mintis: jei Blek galėjo asilo balsu užsi- 
bliauti milionus dolerių, tai kodėl Frankas 
negali to padaryti?

Gudaitis dar toliau Franką pastūmėda
vo su savo amerikoniška filozofija: “Jus 
jaunas dar esate, turite gerus pečius, mo
kate suskaityti rankos pirštus (154 psl.) 
dar keliatą metų pavargsite, galėsite mili
jonierium pasidaryti. Prezidentu dar gali 
būti. Žiūrėk, — Vašingtonas, Rokfeleris, 
—ar ne tokie pliki buvo?! Amerikoj vis
kas galima ir niekad nevėlu.”

Nors Frankas jau turėjo dolerį-kitą su
sitaupęs, bet nėrėsi iš kailio, kad daugiau 
kapitalo pasidarius. Jam patiko Bobbi,: 
kuris kalbėjo apie pasisekimus su mergi
nom, apie meilės užkariavimą. Benis, ku
ris taip pat kartu dirbo su Franku fabrike, 
Frankui nepatiko, nes prigulėjo prie so
cialistų ir kalbino Franką prie jų draugi
jos prisirašyti. Na, o Franko supratimu, 
ką gausi iš jų. Jie nieko neduoda, o dar 
duokles ima, ir da visokias knygpalaikes 
pirk, laikraščius skaityk, o kas iš to bus 
Frankui do nauda? Jokios! Bobbis kas ki- 
a. Jis jam pasakoja: “Apie Kaliforniją ir 
Čikagą. Nuostabių miestų yra Amerikoje. 
Bostone jis žinąs vienų namų lošimo pa
slaptį, kuriuose buvęs prieš trejus metus, 
šlošęs pusę miliono dolerių, bet įdėjęs į 
vieną biznį, ir tie pinigai žlugę.” Toliau,. 
Bobbi žino: “Brodvėjuje (151 pusi.) esą 
lideli sidabro ir stiklo namai, į kuriuos at
važiuojančios milijonierių dukterys ‘susi
lažinti’ su jaunais kavalieriais; paskum, 
einančios su jais į vyno vones, šokančios ir 
mokančios kavalieriams didelius pini
gus!”

Frankui tokios Bobbio pasakos labai, 
latinka. Bet jis kaip kada nulemia ir pas 
oc’alrtus, Benio pakalbintas.

Tai tikras svyruoklio, nepastovaus kal
niečio būdas. Jis lenda šian ir ten, kad pri- 
išliejus. kad prisiplakus, kad be išlaidų 
įaudos turėti, pralobti ir iškilti j paviršį 
r plaukti visuomenės viršum. Tokių dur- 
lių, kain Frankas Krukas, Amerikoje yra 
’aug. O ypatingai po karo tokių laimės, 
ieškotojų apsčiai privažiavo iš Lietuvos.

Frankas įsivėpsojo ir į Gudaičių duktė1 
•į Mary ir vienam piknike prisiglaudė prie 
os. Bet Gudaitis supyko ir Franką šitaip, 
uę’raudė: “šarap!” Trenkė kumščiu į 

stalą ir pridūrė: “Dukters už driskiaus ne
atiduosiu!”

Po to Mary tapo išvežta į New Yorką. 
Frankas irgi nutarė su Bobbiu vykti į New 
Yorką. . ...

(Bus daugiau) '
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aepastpvaus kai- f 
n ir ten, kad pri-1 

kad be- išlaidų ‘
• iškilti į pavirš) 
um. Tokių dur- 
, Amerikoje yra 
ro tokių laimės į 
ivo iš Lietuvos, j 
Gudaičių duktė 
prisiglaudė prie 
ir Franką šitaip I 
mkė kumščiu j 
už driskiaus ne-

a į New Yorką. 
abiu vykti j NeV

a)

Vedybos ir skirybos.
Kultūra ir civilizacija 

šiandien verčia žmones da
ryti tai, kas seniau butų bu
vę tikra nedorybė. Vedybos 
seniau buvo kaip ir kokia 
“šventa tajemnyčia,” kaž
koks “sakramentas,” apie 
kurį viešai ir kalbėti buvo 
nepatogu.

Šiandien gi vedybos rei
kalauja jau netiek kunigo 
palaiminimo, kiek bizniško 
apskaičiavimo. Jeigu vyras 
ir mergina yra apsišvietę ir 
pažįsta gyvenimą, tai prieš 
susituoksiant jie būtinai ap
sigalvos, ar galės šeimyną 
išlaikyti. Kitaip ji galės su
irti. Šitoks apdairumas yra 
geroji civilizacijos pusė.

Bet yra šių dienų gyveni
me ir labai blogų papročių. 
Šių dienų priaugančioji kar
ta myli eiti daug plačiau, 
negu eidavo senų dienų jau
nimas. Šiandien yra daug 
daugiau ištvirkimo, negu 
būdavo keliatas desėtkų 
metų atgal. Jeigu senovės 
laikais senukė, turėdama 
jaU keliatą anūkų, butų nu
sidažiusi plaukus geltonai, 
ir popierosą užsikurusi, ar
ba nuėjusi j alinę biskį už- 
sikaušti, tai kaimynai butų 
į ją pirštais rodė, ant pajuo
kos laikę. O šiandien jau 
bando juoktis iš tos, kuri 
nenori karčemon eiti. Šian
diena jaunos mergaitės, vos 
sulaukusios penkiolikos ar 
šešiolikos metų amžiaus, 
jau karčemoj alų geria ir ci- 
garetus ruko. Ir joms išro
do,,kad tai yra gerai ir gra
žu, nes jų mamytė ir senu
kė taip daro.

Tas pats yra ir su jaunais 
vaikinais, šiandien jų pa
pročiai daug skiriasi nuo se
nesniųjų laikų. Jie nori tik 
laiką leisti naktiniuose kliu- 
buose, kur yra gėrimo, kur 
galima elgtis kaip patinka. 
Jie jau nemėgsta tykaus ir 
ramaus gyvenimo. J ieško 
didelių sueigų, palaiduniš- 
ko gyvenimo. O kada jau 
prie tokio gyvenimo įpran
ta, tai ir suėjus į šeimynišką 
gyvenimą sunku nuo to at
prasti. Todėl ir matome kas 
teismuose darosi, kiek porų 
reikalauja skirybų.

Teisėjai dažnai pastebi, 
kad skiryboms nėra pakan
kamo pagrindo, bet su ad
vokatų pagelba pora persi- 
skiria. Prie to, žinoma, pri
sideda ir blogi laikai. Kada 
darbo nėra ir pinigų trum
pa, tada ir priekabių dau
giau atsiranda. Dėl to šian
dien turime beveik tiek pat 
skirybų, kiek ir vedybų. 
Kožnas jaunuolis ir jaunuo
lę, todėl, turėtų gerai apsi
žiūrėti, ar galima bus poroj 
gyventi. Visų pirma reikia 
pabandyti, ar galima bus 
susilaikyti nuo visko, kas 
butų kenksminga vedusių 
gyvenime. Vietoj sėdėti 
naktiniuose kliubuose, rei
kia pamėginti skaityti nau
dingas, knygas. Pareiti į na
mus laiku. Ištirti save viso
kiais budais. Reikia atsi
minti, kad už kiek laiko ga
li atsirasti ir šeimynos. Ar 
pakęsi, kada reikės su ma
žu.kūdikiu nešiotis ir daug 
nesuprantamų jam klausi
mų atsakyti? Visa tai rišasi 
su šeimynišku gyvenimu. 
Jeigu kiekvienas šitaip save 
išegzaminuotų prieš vedy
bas, tai butų daug mažiau 
skirybų.

Mu"U jaunuoliai tuokiasi 
su svetimtaučiais.

; Antanas Šimkūnas, pla
čiai čia žinomas pp. Šimkū
nų sūnūs, susituokė su sve
timtaute.

Panelė Aponaitė taipgi 
susituokė su svetimtaučiu. 
Ji yra gerų lietuvių duktė, 
ir labai rimta mergaitė. Tai
gi abiem porom linkiu kuo 
geriausios ateities.

Norima steigti Socialistų 
kuopą.

Gegužės 11 dieną veikė
jų būrelis turėjo susirinki
mą ir svarstė darbininkų 
reikalus. Galų gale nutarta, 
kad šioj kolonijoj reikalin
ga socialistų kuopa.

Visi žinome, kad per ke
liolikos metų laikotarpį pa
sauly buvo visokių pasikei
timų ir permainų. Daug 
partijų gimė ir mirė, nes ne
buvo pritaikytos gyvenimo 
reikalavimams. Jeigu ku
rios jų dar laikosi, tai jų 
amžius neilgas — jos turės 
taip pat mirti. Kas kita su 
socialistų partija. Ji pergy
veno audringus laikus, ir 
nors turėjo susidurti su 
sunkiomis problemomis, ta
čiau savo poziciją išlaikė 
iki šios dienos. Tiesa, ir so
cialistų tarpe taipgi buvo 
visokių nesusipratimų; bet 
viską suglaudus, socialistai 
yra nuveikę pasauly labai 
daug. Paimkime kad ir tą 
pačią Rusiją. Kas tenai pa
tys pirmutiniai ėmė kelti 
balsą už pasiliuosavimą 
nuo caro jungo, ar ne socia
listai? Komunistai pasiėmė 
sau garbę už socialistų at
liktus darbus.

Artimesniam susipažini
mui ir geresniam susidrau
gavimui su “Naujosios Ga
dynės” rėmėjais ir draugais 
Clevelande yra rengiamas 
piknikas, kur tikimasi ir so
cialistų kuopą sutverti. Ben
drai visiems veikiant, pa
sekmės turi but geros,

Taigi, socialistinės min
ties draugai, kurie pritaria 
tam darbui, tuoj atsikreip
kite.. Apkalbėsime šį reika
lą plačiau, o vėliau viskas 
bus aprašyta socialistų spau
doje..

kietas delegato į seimą iš
leistuvėm. Bankietas įvyks 
22 birželio dieną, Lietuvių 
salėj.

Automobiliai mažiau užmu
ša žmonių.

Šįmet mažiau žmonių žū
va automobilių nelaimėse. 
Nuo Naujų Metų iki šiol Au
tomobiliu nelaimėse žuvo 
40 žmonių, o pernai per to
kį pat laikotarpį žuvo 78 
žmonės, beveik dusyk dau
giau. Mat dabar policija la
bai baudžia už įvairius pra
sikaltimus, tai žmonės buna 
daug atsargesni.

Atidaryta nauja “Keleivio” 
stotis.

Clevelande atsidarė nau
ja stotis, kur galima nusi
pirkti “Keleivį” pavieniais 
numeriais. Ta vieta yra pas 
p. Kubilių, 6528 Superior 
avė., arti Lietuvių salės ir 
šv. Jurgio bažnyčios. Taigi, 
kurie norite gauti pavie
niais numeriais, kreipkitės 
nurodytu adresu. Pilietis 
Kubilius užlaiko pirmos rū
šies užeigą, kur galima pa
sirinkti visokių gėrimų.

Jonas Jarus.I ____________
MIRUSI MOTERIS PA

GIMDĖ KŪDIKĮ.
Toledo, Ohio. — Peieitą 

nedėldienį čia mirė Mrs. 
Beatrice Erdman, 26 metų 
amžiaus moteris. Ji buvo 
sužeista automobiliaus ne
laimėj. Už 10 minučių po 
jos mirties daktarai padarė 
operaciją ir išėmė gyvą kū
dikį. Jis sveria vos 2 svaru, 
bet daktarai sako, .kad jis 

'gali užaugti. Jis įdėtas inku
batorium

Mirė.
Mirė Petras Jackus, 11 

metų amžiaus jaunuolis. Pa
laidotas iš naujosios parapi
jos bažnyčios. Mirė taipgi 
Jurgis Sušinskas, sulaukęs 
56 metų amžiaus. Palaido
tas iš šv. Jurgio bažnyčios. 
Abiem įnirusiems patarna
vo graborė Dela Jokubaus- 
kienė.

Delegatų seiman išleistuvės.
Gegužės 13 dieną buvo 

SLA. 136 kuopos mėnesinis 
susirinkimas, kuriame buvo 
daug kalbėta apie ateinantį 
seimą. Daugelis narių yra 
nepatenkinti tūlais patvar
kymais, ir nekurius dalykus

H. SINCLAIR PAĖMĖ 
$200.570 ALGOS UŽ 

METUS.
Washingtone tapo iškel

ta, kad Hariy F. Sinclair, 
I Consolidated Oil korpora
cijos pirmininkas, už 1937 
metus paėmė iš tos kompa
nijos $200,570 algos. O me
tai prieš tai paėmė $200,- 
650. Bet savo darbininkams 

j jis nenori mokėti nei po 
$1,000 už metus.

mo Komisijos Pra
nešimas.

Nors spaudoje jau buvo 
paskelbta, kas bus veikia
ma Scrantone SLA. seimo 
vakarais, rengimo komisija 
tačiau rado reikalinga pir
mutinį planą kiek pakeisti. 
Atsižvelgdama į tai, kad 
buvusių seimų vakarai be
veik visuomet duodavo nuo
stolių, ne? delegatai buna 
pavargę ir nenori visų pa
rengimų lankvti, komisija 
nutarė palikti delegatams 
daugiau liuosų vakarų, kad 
jie turėtų daugiau laiko pa
silsėti, atlankyti savo gimi
nes ar miestą pažiūrėti. 
Taigi parengimų planas da
bar bus toks:

Birželio 26 d., tą nedėl
dienį prieš seimą, suvažia
vusiems delegatams bu? su
ruoštas piknikas Gedimino 
Parke, už 5 mylių nuo mies-į 
to.

Birželio 27, pirmadienį, 
vakaras liuosas.

Birželio 28, antradienį, 
taipgi liuosas vakaras.

Birželio 29, trečiadienį 
po pietų, išvažiavimas prie 
gražaus ežero už 20 mylių. 
Vietos biznieriai ir kiti pa
mpins automobilius.

Birželio 30, po sesijų bus 
pats žymiausis parengi
mas: bankietas ir koncer
tas tame pat viešbuty, Ho
tel Jermyn, kur seimas po
sėdžius'laikys, Kaip 6:30 
prasidės vakarienė ir kon
certinė programa, kuri tęsis 
iki 10 valandai. Paskui pra
sidės šokiai, kurie tęsis iki 
2 valandai ryto.

Koncertas su bankietu 
ruošiamas krūvoj dėl to, kad 
sutaupius delegatams lėšų.

Delegatai ir delegatės, 
kurie norėtų dalyvauti kon
certo programpj, malonės. 
tuoj pranešti apie tai rengi
mo komisijos sekretoriui, 
kad suspėtume įdėti spaus- 
dinamon programom

Seimo Rengimo Komisi
jos sekretorius:

W. A. Meshkunas,
134 W- Market st.,1 
Scranton, Pa.

Penktas Puslapis

šiomis dienomis sukako jau 20 metų, kaip Amerikoje pradėjo veikti oro paštas, šio vaiz
delio apačioje yra parodytas pirmutinis pašto lėktuvas. Lakūno kostiume matosi ir Jack 
Knight, kuris pirmutinis pradėjo naktimis vežioti oru paštą. Viršuje parodytas jau mo
derniškas šių dięnų lėktuvas. Paveikslo vidury matome oro pašto viršininką Graddicką?'

SUDEGĖ MOTERIS.
Pawtucket, R. I.—Pereitą 

sąvaitę čia buvo rasta savo 
namuose mirtinai apdegusi I 
Yvonne Jubinville, 34 m.

PAJIESKOJIMAI
I’ajieškau dėdės JONO JURGE- 

L1ONIO, paeina iš žlobiškių kaimo, 
Viešintų parapijos; išvažiavo j Ame
riką prieš didijj karų, girdėjau buvo 
mūšiuose ir buvo sunkiai sužeistas. 
Prašau atsišaukti dėde jei dar gyvas, 
kurie žinot kur jis ransasi malonė
kit pranešti jo adresų, labai norėčiau 
su dėde susirašinėti. Už pranešimą 
busiu dėkingas. Jonas Strolis (3

Evansburg, Albcj’ta, Canada.

APSIVEDIMAi.
Pajięškau 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 paveikslų, kurį pareikalavus 
grąžinsiu. Ant juoko prašau nerašyt. 
Platesnių žinių suteiksiu per laišką.

V. Latvčnaitė, (2)
Kęstučio gatve 11, BIRŽAI,

Lithuania.

I’ajieškau JONO JASINSKO, KA
ZIMIERO BIRELIO ir JOAKIMO 
PAPELSKO, visi Utenos apskr. Tu
riu reikalų, atsišaukit, kurie apie . 
juos žinot, prašau pranešti.

P. Yauneskis, 351 Magnus avė., 
Winnipeg, Man., Canada.

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 pieninin- 
kaut, vaisius augint ar abelnai far- 
meriaut. Vaisingos farmos kainuoja 
$1,000 ir daugiau. Geri keliai, mo
kyklos ir bažnyčios visur, Kreipki
tės į mus ir klauskite kokios farmos 
norite HANSON-OSBORN, (0 

Hart, Oceana County, Michigan.

UŽKIETĖJIMAS VIDU
RIU IR RAMATA. I. >

VENTROLA GYDUOLĖ nuo už- | 
kietėjimo viduriu, eazu, nevirškini- į 
mo maisto ir tt.

JOHN’S REMEDY OINTMENT į 
nuo ramatinių ir kitoniškų ' gėlimų i 
kūne, sąnariuose ir tt. Už abi -gy- : 
duoles $2.00. Viena gyduolė, bet kli- ! 
ri, $1.00. .Money orderį pastos pri- ' 
siunčiant, greit gausite. Jeigu,'kas . 

įnori platesnių žinių, rašykite kląįis• i 
| darni, gausite; Bet, mes visuomet 
siunčiame gyduoles Su plačiais, ®a • j 
aiškinimais. Ventrolė yra MihĮtis, > 
pirmiaus buvo žinoma daugeliai; ir 
visi, kurie naudojo buvo užganėdinti 
ir turime , padėkavonių. Daugelis 
klausia, todėl duod tme žinoti kur 
galima gauti. (1)

WESTERN CIIEM1CAI CO.
P.O.Box 117, PluinsVille, Pa.

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METŲ JAUNESNE !

LIETUVOJ UŽSIMUŠĖ 
LAKŪNAS K. SMETONA.

Iš Kauno atėjo žinių, kad 
tenai užsimušė Kazys Sme
tona, karo aviacijos moki
nys. Jo lėktuvas nukritęs 
stačia galva ties Garliavos 
plentu, netoli nuo “Maisto” 
įmones.

Jis Nužudęs Dvi Moteris.

Kairėje yra parodytas John Reo, kurį kalėjimo sargas ve
da j teismą. Reo yra kaltinamas nužudęs d.vi moteris, EI- , 
motėj, netoli nuo Bfooklyno.

PABĖGO SU PINIGAIS 
LIETUVOS RAUDONO

JO KRYŽIAUS PA
SIUNTINYS.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus sanatorijos pasiunti
nys Jacinas Vasylius šiomis 
dienomis pabėgo iš tarny
bos išsinešdamas pasisavin
tus sanatorijos ir ligonių pi
nigus. Jacinas jieškomas.

Jieškau Partnerio
Gera proga prie žvyro biznio ir 

farmos, kuris norėtų jnešt kiek pini
gų. Kurie norėtų paimt pirmų mort- 
gičių ant geros vietos, taipgi gera 
proga. Platesnių informacijų klaus
kite laišku. A. Stonkus, P.O. Box 58, 
Brookville, Mass,, prie Avon Steiši- 
no. (2)

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

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

MRS. V. MISCEVICZ (2) 
HART, MICHIGAN.

I’ajieškau pusbrolių MAČULĄI- 
Č1Ų Aksevero, Olcsio, Džimo. Man 
išvažiavus iš Amerikos į Lietuvą 
1913 m. palikau juos miestely Penns 
Station. Dabar grįžus atgal į Ameri
ką, norėčiau sužinoti kur jie gyvena. 
Kas žinote apie juos, praneškite, bu
siu labai dėkingas. (1)
William Dominikaitis % Mr. Jeffords 

Glen Riddle, - Pa.

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 vasarų. Visi budinkai 
nauji, tik 4 metai pastatyti. G dideli 
budinkai, elektros šviesa visur. Par
siduoda labai pigiai. (1)

ANTANAS MICKEVIČIUS, Sav.

Pajięškau mano vyro JONO DA- 
MUŠEVIčlAUS.

(Čia jo paveikslas)
Jis prasišalino nuo manęs 1918 m. ir 
nuo to laiko nieko apie jį nežinau: 
ar jisai gyvas, ar miręs, ar ligoninėj, 
o gal jau pamišėlių namuose. Jeigu 
kurie žinote kur jis randasi ir kas su 
juo įvyko, prašau man pranešti. Už 
tikrus nurodymus skiriu 10 dolerių 
atlyginimo. (1)

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

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

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

PET. LAMSARGIENE,
1814 S. Water St.’, Philadelphia, Pa.

175 Akerių Farma.
Gera molio žeme, 40 akerių girios, 

o kitkas dirbama ir auga visokie pa
sėliai. Budinkai, mulai, galvijai, avys, 
meitėliai, vištos ir farmos įrankiai 
su traktorium ir pavasariniais pasė
liais. Viskas už .$2,700, numokėt 
$1,600. Adresas: (1)

Z. ADAMS, BERLIN, Ml)..

Vienos Šeimynos Namas
Su įvairiais valgomų daiktų krau

tuvė, gražioje apielinkčje. Apyvar
tos daroma apie $300 j sąvaitę. Par
siduoda pigiai. Norint daugiau infor
macijų, klauskite laišku arba telefo
nu. V. BARKUS (2)

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

| SVARBUS ATSITIKIMAI i
ĮVYKSTA KASDIEN Į

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

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

t žiūrėjimui galite gauti VELTUI, j

i “N AU J IENOS” i 
Į 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. ||

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pc-, 
naikina Žilintų, Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Joo 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
co, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šio] išrasta. Specialiai ‘ 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrąJ 
žirĄi, Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., 

Dept 4,
P. O. Box 54, Danville, Ill/

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS 

»

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
JAU GAUNAMAS IR BONKUTESĖ\
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., InJ’
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST,-
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASSj

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Eoston 2271.



Šeštas Puslapis No. 21. Gėgužės 25 d., 1938 m. Jio. 21. Geg

LIAUDIES TEATRAS STATE SCE
NOJE "PRAEITIES ŠEŠĖLIUS."
BROOKLYN, N. Y.

Gegužės 15, Labor Ly
ceum svetainėje, Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatras 
statė “Praeities šešėliai,” 
keturių veiksmų dramą. 
Reikia pasakyti, kati veika
lo turinys neblogas. Jis vaiz
duoja seno, atsitarnavusio 
rolas Geramylis yra savo- 
ną, kurioje parodomos dvi 
dukterys: Veronika, Elz
bieta ir sūnūs Kolka. Gene
rolas Geramylas yra savo
tiškas tipas, tamsus užsispy
rėlis, senis su savotiškom 
ambicijom ir įsitikinimais.

Geramylio rolę vaidino 
senas meno mylėtojas J. 
Kačergius. Apie dvidešimts 
metų atgal Kačergius buvo 
vienas iš gabiausių ir dau
giausiai pasišventusių lietu
vių scenos mėgėjų. Atrodė, 
kad jis bus jau pamiršęs 
lošti. Bet kur tau! Kačer- 
gįus kai}) buvo natūralūs 
artistas, taip ir pasiliko. Jo 
paprastumas, jo judėsiu na- 
turališkumas verčia žiuro- 
rovus manyti, kad čia ištie- 
sų gyvena savo namuose tė
vas Geramylis.

J. Kačergio pasirodymas 
scenoje po dvidešimties me
tų pertraukos daug kam ga
li būti inspiracija, kad žmo
gus ir senstantis dar gali 
veikti. Ir daug jo buvusių 
scenos draugai susirinko pa
žiūrėti, kaip jų bendras, 
kartu su jais dirbęs lietuvių 
scenoje, pasirodys po dvi
dešimties metų. Jis jų neap
vylė. M. Sadauskienė di
džiavosi, kad J. Kačergius 
scenoje ir šiandien tebėra 
da kupinas ugninės energi
jos. J. Žaltys tos pačios nuo- 

seniems 
smagu 
lyg iš-

monės. Ir kitiems 
veteranams buvo 
matyti J. Kačergių 
naujo atgimusį.

Kaip J. Kačergius buvo 
reikalingas lietuvių scenoje 
20 metų atgal, taip jis yra ir 
dabar reikalingas. Prieš dvi
dešimts metų, Brooklynas ir 
jo apylinkės ’kolonijos žy- 
dėte žydėjo lietuviškais vai
dinimais! Pasitraukus Ka- 
čergiui, pasitraukus J. Šu
kiui iš teatrališkų ratelių, 
musų lietuviškas menas ap
mirė. Tiesa, vienas-kitas 
veikalėlis buvo suvaidin
tas, bet toli gražu ne tokioje 
nuotaikoje, kaip seniau, 
kuomet McAden salėje pu
blika netilpdavo. Mat, tie 

: žmonės buvo netik artistai, 
; mokytojai, bet kartu ir or- 
j ganizuotojai paties teatro, 
pačios publikos, kad ateitų 

j jų pažiūrėti.
D Bet grįžkime prie “Praei- 
’ ties šešėlių.” Tas senas, at
sitarnavęs Geramylis, turė
damas šeimyną, negalėjo 
but nepaliestas tos priešca- 
Tiriės' kovos, kuri ėjo Rusi
joj. Belaisvė ir nukamuota 
jūsų liaudis alsavo veik vi
suose sluogsniuose nepasi- 
.tenkinimu prieš carizmą. 
To nepasitenkinimo žiežir
bos užkrėtė ir Geramylio 
šeimyną. Veronika (Aldo
na Šertvietytė) įsimyli į so
cialistą Aleksandrą (Pr. 
Pakalniškis), visai priešin
gą Geramylių šeimai ir jos 
.tradicijoms. Geramylio sū
nūs Kolka (V. Lapšys), be
studentaudamas gimnazijoj 
persiima socialistine dvasia 
ir pasiaukoja revoliuciji- 
niam judėjimui. Senis tai 
jaučia. Jo širdis sukaustyta 
nusiminimu ir baime, kad 
jis, štai, buvo caro ištikimas 
generolas, o dabar jo duk
tė, jo sūnūs susideda su re
voliucionieriais ir kovoja 
prieš carą.

Senis nieko negalvoda
mas sumano kaip nuo to vi
so atsikratyti. Aleksandras, 
jo dukters numylėtinis, 
tampa areštuotas, tad Gera- 
mylius sumano išleist savo, 
dukterį už karininko Rozie- 
nio (J. Aimanas). Būdamas 
tamsus senis, jis išpasakoja

Rozieniui apie savo duk
ters meilę linkui revoliucio
nieriaus Aleksandro. Kad 
atplėšti dukterį nuo revoliu
cionieriaus, pažada Rozie
niui 20 tūkstančių rublių ir 
savo visus turtus. Karinin
kas Rozienis sutinka jo 
dukterį vesti ir išvyksta į 
Sibiriją prie katorgininkų.

Tėvas džiaugiasi, kad iš
gelbėjo savo dukterį, su
tuokdamas ją su ištikimu 
caro tarnu. Bet jo džiaugs
mas neilgas. Rozienis dar 
neapsivedęs su Veronika, o 
jau meiliškus ryšius palaikė 
su jaunesne Geramylio duk- 
tere Elzbieta (Adelė Rai
nienė). Nors jis išvyko į Si- 
byrą, bet mylėdamas Vero
nikos seserį, ramybės netu
rėjo. Tėvas nuvyko pas juos 
avo seną galvą priglausti ir 
oamatė 
Rožienis 
gyvena, 
Joja.

Pagaliau įvyksta Rusų ar
mijoj sukilimas ir caro sos
tas griūva. Kaliniai pasi- 
liuosuoja ir eina dainuoda
mi. Rozienis dar šoka prie 
revolverio, bet jį jau turi 
Geramylis, senis, kuris, ne
apykantos 
džia šūvį 
riam prieš 
davė savo 
turtus.

Reikia pasakyti, kad M. 
Paukštienė Geramylio tar
naitės rolėje lošė labai ge
rai. Pr. Pakalniškis vaidino 
net tris roles. Ir reikia pasa
kyti, kad visose trijose jis 
buvo savo vietoje. Pr. Pa
kalniškis yra gabus akto
rius ir jo vieta turėtų būti 
teatre. Galima pasakyti, 
kad visi lošėjai gerai lošė. 
Tas, žinoma, eina J. Valan
čio kreditan, nes jis sumoki- 
no juos pastatyti “Praeities 
šešėlius” scenoje.

savo akimis, kad 
su Veronika nesu- 
o Elzbietą išnau-

perimtas, palei- 
į savo žentą, ku- 
penkis metus ati- 
dukterį ir visus

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikietė Sučiupo Karalpalaikį.

Šita amerikietė, kuri pirma buvo ištekėjusi už Vengrijos grafo 
Appolonyi’o, dabar pasigavo j savo bučj Albanijos karalpalaikį 
ZogQ. jiedu čia nutraukti vestuvių metu Albanijos sostinėj Tira
noj. Italijos užsienio ministeris čijano buvo jų vestuvių piršlys.

LIETUVAI GELBĖT PHILADELPHI- 
JOS KOMITETO PAAIŠKINIMAS.-

dedasi, neverta daryti tokių 
griežtų žingsnių, kad neiš
provokuoti karą. Dėlei to ir 
apie ginklus vengta kalbėt. 
Turėjome norą taikiu budu 
konfliktą prašalinti, tad ir 
priėmėm rezoliucijas, pra
šydami didžiųjų pasaulio 
demokratinių valstybių su
drausti Lietuvos priešus be 
kraujo praliejimo ir, reika
lui esant, gelbėti Lietuvą. 
Dabar jau kitas klausimas, 
galėsime, tinkamai progai 
esant, ir tamstos rezoliuciją 
priimti.

Nekartą judu rašėt per 
“Vienybę,” nusiskųsdami 
ir aimanuodami, kad tauti-

Mes, Lietuvai Gelbėt Phi
ladelphijos Komitetas, nesi
tikėjome susilaukti tokio 
pikto užpuolimo iš “saviš
kių” tarpo, būtent iš Z. Jan
kausko ir A. Tvaranavi- 
čiaus. Logiškai žiūrint ir 
galvojant, savas savam, re
gis, į ausį privalėtų pakuž
dėti, jeigu randasi kokie 
trukumai visuomeniniam 
darbe. (Bet pas mus truku
mų, rodos, nėra). Dabar gi 
pasielgta, nelyginant, kaip 
kad sūnūs savo motinai 
smeigtų peiliu tiesiai į širdį 
ir nusikvatotų...

Mums jau pirmiau buvo 
pranešta, kad yra žmonių „ , ......

Gaila tik, kad publikos grupė, kuri nori išprovokuo-jnis judėjimas musų koloni- 
buvo mažai. Atrodo, kad ti, išsprogdyti iš vidaus Lie- j joj nykstąs. Šaukėte veikė- 
Liaudies Teatras nepadengs tuvai Gelbėti Komiteto dar-'- ’ - - -
nei išlaidų. Tai liūdnas reiš- bus. Tai pavydas. Yra, mat, 
kinys! Jau kelinti metai jų tarpe keli generolai be 
kaip Brooklyne gyvuoja armijos, o Z. Jankauskas ir 
Liaudies Teatras, bet jo vai- ‘ 
dinimuose visgi mažai pub
likos. O kurinius duoda ne
blogus. Vaidinimus atlieka 
gerai. Rodos, turėtų publi
kos būti apščiai, o jos visgi 
nėra. Gal but todėl, kad per 
dvidešimtį metų toji sritis, 
ypatingai Brooklyne, buvo 
apleista. Tad dabar tenka 
Liaudies Teatrui lyg išnau- 
jo atginmti ir pradėti dirbti 
tą darbą, kuris buvo jau 
užmirštas. J. Špižinis.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirby’sčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

' RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS’’ 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

A. Tvaranavičius jų pryša- 
ky. Z. Jankauskas net po 
stubeles landydamas pri
kalbinėjo aukautojus atsi
imti aukas, surinktas Lietu
vai gelbėti protesto mitin
ge. Mes netikėjome. Argi 
tai galima? Saviškiai — ne
išdrįs! Bet kuomet pasirodė 
Z. Jankausko ir A. Tvara- 
navičiaus raštai “Vienybėj” 
ir kitur, .puolant Lietuvai 
Gelbėt Komitetą už neva 
nepasiųstas laiku aukas, 
męs nustebome. Susirinki
muose jiedu nedalyvavo, 
tarimų negirdėjo ir savotiš
kai dalykus aiškina, dagi 
per spaudą varo griovimo 
darbą!
. Ponas A. Tvaranavičiau, 
kas dėl rezoliucijos reika
lauti Lieuvai koalicinės val
džios, apie ką savo straips
ny rašai “Vienybėj,” tai 
rengimo komisija ir rezoliu
cijų komisija, apsvarstę tps 
tamstos rezoliucijos turinį, 
atmetė, motyvuodami tuo, 
jog tuo momentu neturint 
aiškių žinių kas Lietuvoj

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
PIRMAS POPIERAS.

Daugelis mano, kad prašant 
pirmųjų popierų reikalaujama 
atvažiavimo į Suv. Valstijas pa
liudijimo, ir prašo patarimų, 
kur tokį paliudijimą gali gaut. 
Tikrenybėje tokių paliudijimų 
pačiam j ieškot nereikia.

Norint gaut pirmas popieras, 
reikia padaryti taip: Reikia 
gaut iš bile Natūralizacijos ofi
so blanką, vadinamą Forui 
A-2213. Atsakius ant visų pa
klausimų, nunešt tą blanką sa
vo distrikte į Immigration and 
Naturalization ofisą. Jeigu Na
tūralizacijos ofisas toli, tą blan
ką galima nusiųst paštu. Siun
čiant paštu, reikia pridėt dvi

savo fotografijas 2Hx3 col. di
džio.

Bet kurie yra atvažiavę j 
Suv. Valstijas po birželio 29 d., 
1906 metais, tie turi pridėt ir 
pinigišką perlaidą (money or
derį) $2.50, vardu Commissio
ner of Immigration and Natu
ralization. Ir pagal paduotas 
aplikacijoj informacijas natū
ralizacijos valdininkai patys 
išgaus atvažiavimo certifikatą, 
kuris yra reikalaujamas nuo 
prašančių pirmų popierų. Tas 
certifikatas jau bus dalis natū
ralizacijos rekordo, kurie nori 
tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiais.

jus subrusti, atgaivinti vei
kimą, kitaip busianti pra
žūtis. Rašėte, kad reikia 
tverti visos Philadelphijos 
draugijų tarybą, suburti 
prie jos visas geriausias 
spėkas. Gražus obalsis, bet 
ar kas išgirdo judviejų bal
są? ! Nušlamėjo jisai ir vėl 
aprimo, vėl tyku, vėl aima
navimai...

Dabar, kada mes atgijo- 
me su pavasariu, pražydo 
musų darbas Lietuvai ir lie
tuvybei ant naudos. Judu 
provokatorių sukurstyti ei
nate prieš mus, varotį grio
vimo darbą pirmyųj Pasita
rę su rimtesniais veikėjais, 
mes sutvėrėme prie Muzika
is Salės Bendrovės Lietu
vai Gelbėti Komitetą/ šau
kėme visas draugystes, kliu- 
bus, veikėjus, inteligentus, 
profesionalus, jaunimą, 

sportininkus, nežiūrėdami jų 
Įsitikinimų bei partijų. Esa
me visi lietuviai ir galime 
kartu dirbti. Bet jeigu tik 
pradėsime vienas kitą pirš
tais badyt, tai nieko nenu
veiksime, bet susigriausim. 
Dabar kaip tik pribrendęs 
momentas, kada Lietuvai 
reikia netiek aukų, kiek vi
sų lietuvių santaikos.

Pirmasis musų darbas: 
27 d. kovo sušaukėme masi
nį protesto mitingą Lietu
vių Muzikalėj Svetainėj su 
tikslu užtart Lietuvą ir iš
bandyt spėkas ar galėsime 
kartu dirbt. Pradžia buvo 
graži, žmonėse entuziaz
mas didelis, draugijos rašo
si, jaunimas, biznieriai bru
zda, aukos plaukia. Pasise
kė. Antrasis musų žingsnis: 
nutarėme rengti iškilmingą 
bankietą 28 balandžio vieš
butyje, kad daugiau gaut 
aukų Lietuvai. Buvom nu
tarę užkviesti Lietuvos at
stovą p. žadeikį ir general} 
konsulą p. Budrį. Jie galėtų 
geriaus nušviesti dabartinę 
Lietuvos padėtį. Ilgai nega
vome iš

gale visai atsisakė pribut. 
Tada musų upas nupuolė, 
jautėmės lyg nesavą darbą 
dirbą.

Nekurie 
besitaria su žymiais žydų 
veikėjais; buvo tikėtasi iš 
jų apsčiai aukų gaut Lietu- 

į vai. Taigi gerbiami skaity
tojai, aukautojai, simpati- 
zatoriai ir pp. Z. Jankauske 
su A. Tvaranavičium, kui 
čia musų toks prasižengi
mas? Už ką jus taip piktai 
mus puolate? Ar jus mano
te, kad daugiau Lietuvai 
jau nereikės dirbti ir tos au
kos jau bus paskutinės, kad 
ėmėtės griovimo darbą? 
Klystat! Ateikit į susirinki
mus, dirbkit kartu, turėkit 
kantrybės, panorėkit supra
sti mus, o pamatysit savo 
negražius darbus.

Šiuo paaiškinimu baigia
me ir daugiau neatsakinė
sime; darykit, vyrai, ką no
rit — ką pasėsit, tą ir piau- 
sit.

Lietuvai Gelbėt Philadel- 
phijos Komitetas:

John Grigonavičius, pirm, 
Juozas Ivanauskas, rašt.

musų jau buvo

Kas Mums Rašoma
Iš Brooklyno pranešama, 

kad 28 gegužės išvyksta 
Lietuvon Jonas Valaitis, ži
nomas radio pusvalandžio 
vedėjas ir buvęs “Vieny
bės” redaktorius. Jis veda 
lietuvių laivakorčių agentų 
sąjungos suruoštą ekskursi
ją Į Klaipėdą švedų motor
laiviu “Gripsholm.” Eks
kursija pasieksianti Klaipė
dą 9 birželio rytą. Valaičio 
radio programą ves jo žmo
na, p. Ona Valaitienė, kuri 
pasilieka New Yorke.

Iš Haverhillio, Mass., ra
šo mums, kad 15 gegužės 
Naujas Nemuno Kliubas te
nai turėjo gražų jaunimo 
vakarėli. Prie to kliubo dau
giausia darbuojasi Marė 
Aidukonytė, Juozas Biels
kis, Kazys Babrauskis, Ani
ta Uždavinys, Melvina ir 
Julė Stravinskaitės, Vilimas 
Eskelevičius ir kiti jaunuo
liai.

SKAITYTOJŲ BALSAI.
Gerbiama Redakcija:
Romos katalikų bažnyčia 

skelbia, kad kas syki ėmė 
šliubą, tai kito gaut negali, 
jeigu paima divorsą. O štai 
koks buvo atsitikimas musų 
miestely, . Dover-Foxcroft, 
Me. Viena lietuvių pora čia 
išgyveno 16 metų ir turėjo 
trejatą vaikų. Paskui tai po
rai teko persiskirti.- Moteris 
tuomet susirado kitą vyrą, 
nuėjo pas francuzų katali
kų kunigą, ir tas tuojaus 
juodu surišo “moterystės 
mazgu.” Tai matome, kaip 
kunigai laikosi savo “prin
cipų.” Jų kaimynas.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

A. Wassellui. — Ginklų 
fondui renkami pinigai eina 
i fašistų rankas; Lietuvai 
tos aukos nereikalingos, nes 
kariaut ji vistiek su nieku 
negali. Kad vaikiai ant 
medžių neputų, reikia med
žius apipurkšti bordo skie
diniu. Angliškai: “Bor
deaux Mixture.” Geriausia 
tai daryti, pakol medžiai da 
neišsprogę, bet galima ir 
dabar. To chemikalo galit 
gauti krautuvėse, kur par
siduoda sėklos ir visokie į- 
rankiai žemei bei daržams 
dirbti. Be to, rudenį nerei
kia palikti pūvančių vaisių 
ant medžių; reikia nurinkti 
juos ir nuo žemės, nes nuo 
to plinta puvimo liga.

K. L. — Kilometras yra 
mažesnis už mylią. Iš 10 an
gliškų mylių išeina 16 kilo
metrų.
. Galiui Mičiuliui. — Apie 
tas “ugnis” dangaus skliau-

os padėtj. Ilgai nega- tuose jau buvo sykį tamstos 
iš jų atsakymo, galų įrašyta. Kartot neužsimoka.

i Moterims Pasiskaityt
j X SĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.
lovoj džiūstantį 

jaunystė.
Cambridge, N. J. — Šis 

mažutis miestelis mažai lie
tuviams težinomas. Mūsiš
kių čia yra apie 12 šeimynų. 

■Yra ir pora lietuviškų krau
tuvių su valgomais daik- 

I tais. Vieną jų užlaiko S. ir 
A. Astrauskai, kurie išaugi
no 3 sūnūs ir dvi dukteris, 

i Bet vyriausioji duktė, Emi
lija, labai nelaiminga. Ji 
kaip apsirgo susilaukus 19 
metų amžiaus, taip ir dabar 
lovoj tebeguli, nors jai eina 
jau 28 metai.

Apie 9 metai atgal Emili
ja Astrauskaitė apsirgo 
plaučių uždegimu. Po tos 
ligos labai susilpnėjo jos 
širdis. Kiek vėliau viena 
širdies auselė pradėjo džiū
ti ir visai užsidarė. Taigi 
širdis dabar neatlieka savo 
darbo kaip reikia ir jau
nuolė turi gulėti lovoj visą 
laiką.

Mergina turi sveiką pro
tą, bet kalbėti daug nepajė
gia. Per keliatą minučių iš
taria kokį žodį, ir tai labai 
nevienodai: vienas žodis iš
eina garsiau, o kitas vos tik 
suprantamas. Net ir gamtos 
reikalų ligonė nepajėgia at
likti be motinos pagalbos. 
Valgo gulėdama, ir paval
gyt ima daug laiko, nes žan
dai dirba menkai ir negali 
greitai sukramtyti maisto.

Ligonės akys išrodo kaip 
stiklinės. Ir ji pati yra tiek 
sunykusi, kad sveria vos tik 
70 svarų. Guli mažam kam
barėly, ant pirmo aukšto. 
Negali nei pasėdėt, nei pas- 
tovėt — guli kaip baslys. 
Rankų beveik nevaldo. 
Oran niekas jos neišneša, 
nes namiškai užimti savais 
reikalais, nors namie išviso 
yra šeši suaugę žmonės: du 
broliai, brolienė, sesuo, švo- 
geris ir tėvai. Šįmet ligonė 
da nematė saulutės nei vė- 
vėjalio, tik per langą jis 
kartais pasiekia jos sudžiu- 
vusį veidelį. Ji visuomet 
kalba poterius ir prašo mir
ties, bet išrodo, kad ir mir
tis ją užmiršo.

Gaila mergelės, kurios 
jaunystė džiūsta lovoje!...

Varniškė.

nteris; “o kiek dabar, tai ne- 
i žinau, nes nerandu svarsty
klių, kurios mano svorį ro
dytų.” Per savo vestuves ji 
svėrusi tik 90 svarų. Matyt, 
turi gerą duoną už vyro.

ATSKYRĖ 15 METŲ 
MERGAITĘ NUO 50 

METŲ VYRO.
Pereitą savaitę Tennessee 

valstijoj teismas panaikino 
Elenos ir Walterio Mor- 
rell’ų šliubą, nes Morrell 
yra 50 metų amžiaus, o jo 
žmona Elena vos tik 15 me
tų mergaitė. Teisme ji aiš

kinosi, kad ji nenorėjusi už 
jo tekėti, bet motina priver
tusi ją prie to (jos motina 
turi 22 vaikus). Teisėjas už
tai motiną išbarė. Mergaitė 
sakosi negalėjusi su senu 
vyru sugyventi ir po trijų 
mėnesių pametusi jį. Šliubą 
jiedu ėmė du metu atgal, 
taigi ji tuomet buvo tik 13 
metų amžiaus.

NESIJUOKIT! ...

KAS
(Nuo mus

KERŠTING. 
SUNKIAI 
TAURAGi 

DUF
Nesenai at 

ragę rabinas 
dukterį, kuri 
tos turtingo 
junus. Jis si 
rimi draugav 
pradėjo tarti 
bas. Bet ka 
ninko sūnus 
nis, tai rabi n 
nesutiko už j 
leisti; jaunuc 
tuokę ir be 
sutikimo, bet 
kelių tukstan 
gos.

Be to, ra 
pradėjo pirš 
nudistas. To 
binas norėjo, 
ne labai šiauš 
tas ištekėti.

Vieną vaka 
tė su tuo tai

■ pasivaikščioti. 
| ciojančius už

■ broliu prekyb 
lalmudistas 
pabėgo, o n 
parversta ant 
das apipiltas 
mi.

Rabino dūki 
žalota: viena 
gadinta, veid 
gintas, kad lig 
daryti operaci 
kai buvo suimt 
statą ligi teisn

MOTERIS, KURIOS NE
PAKELIA SVARS

TYKLĖS.
Į vieną Bostono teismų 

anądien atvažiavo tokia 
stora moteris, kad per vieną 
pusę durų negalėjo įneiti 
teismo salėn — reikėjo ati
daryti abudu duiu sparnu. 
Ji vadinasi Elizabeth G. 
Miller, o gyvena Hopkinto- 
ne. Pasirodo, kad automo
bilis sužeidė.jai koją ir da
bar ji reikalauja užtai atly
ginimo iš to automobiliaus 
savininko. Jos advokatas 
argumentavo, kad tas su
žeidimas jai esąs labai 
skaudus, nes sužeista koja 
negalinti pakelti .tokio di
delio sunkumo. “Kiek tams
ta sveri?” paklausė teisėjas. 
“Dvylika1 metų atgal svė
riau 250 svarų,” atsakė mo

i Martha Raye . . . files suit

Nesijuokit iš šitos gražuolės 
burnos, nes galit papulti į będa. 
Vienas laikraštis įdėjo šitęs 
dainininkės atvaizdą greta, bež
džionės paveikslo, kuri buvo taip 
pat išsižiojęs, ir ji tuojaus pa
traukė tą laikraštį teisman už 
viešą jos išjuokimą. Ji vadinasi 
Martha Raye ir apie ją galima 
kalbėt tik kaip apie Hollywoodo 
žvaigždę. Apačioje ji parodyt21 
užsičiaupus, o viršuje—dainuo
jant.
KAIP TARTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais kiautiniais ir At
sakymais lietuvių ir anglų kalbqse. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta , 
laida. Kaina ........................".... 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

.’astntinmti

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
' Kaina $2.50
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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KERŠTINGAS MEILUŽIS 
SUNKIAI SUŽALOJO 
TAURAGĖS RABINO 

DUKTERĮ.
Nesenai atsikėlęs j Tau

ragę rabinas turi gražuolę 
dukterį, kurią Įsimylėjo vie
tos turtingo prekybininko 
sūnūs. Jis su rabino dukte
rimi draugavo, o paskui jau 
pradėjo tartis ir apie vedy
bas. Bet kadangi prekybų 
ninko sūnūs buvo laisvama
nis, tai rabinas jokiu būdu 
nesutiko už jo savo dukters 
leisti; jaunuoliai butų susi
tuokę ir be jaunosios tėve 
sutikimo, bet tada negautų 
kelių tūkstančių litų paso- 
gos.

Be to, rabino dukterei 
pradėjo pirštis vienas tal- 
mudistas. To talmudisto ra
binas norėjo, duktė taip pat 
ne labai šiaušės, nes jau me
tas ištekėti.

Vieną Vakarą rabino duk
tė su tuo talmudistu išėjo 
pasivaikščioti. Juos bevaikš- 
čiojančius užpuolė su savo 
broliu prekybininko sūnūs, 
talmudistas (neriteriškai) 
pabėgo, o mergina buvo 
parversta ant žemės ir vei
das apipiltas sieros rūgšti
mi.

Rabino duktė sunkiai su
žalota: viena akis visai su
gadinta, veidas taip sude
gintas, kad ligoninėje teko 
daryti operaciją. Užpuoli
kai buvo suimti, bet už už
statą ligi teismo paleisti.

MOKINYS NUBAUSTAS 
DVEJAIS METAIS SUNK.

DARBŲ KALĖJIMO.
1937 m. vasario 16 d. 

Babtuose Į šaulių skaityklą 
susirinko daug žmonių ra
dio programos pasiklausy
ti. Publikos tarpe buvo ir 
vaiky, kurie dar salėje bū
dami pradėjo kivirčytis, 
stumdytis, o išėję laukan 
muštis. Vaclovas Venckus ir 
Vytautas Levišauskas, abu 
mokiniai po 12 metų am
žiaus, puolė savo kolegą K. 
Rimkų ir basliais jį smar
kiai sužalojo, sudaužė gal
vą. Gydytojas pripažino 
sunkų kūno sužalojimą. 
Venckus su Levišausku bu
vo patraukti tieson. Levi
šauskas dabar yra Kauno 
jėzuitų gimnazijos I klasės 
mokinys. Gimnazijos dir. 
tėvas Kipas geismui- atsiun
tė įpažymėjinią,1 kad Levi- 
-i'ątlsĮtąs yra gabus ir labai 
,g^ro elgesio mokinys. Kau-: 
no apygardos teismas da
bar tą bylą sprendė, abu 

’pripažino kaltais ir nubau
dė — Levišauską dvejais 
'metais sunkiųjų darbų kalė
jimo, Venckų vieneriais me- 
'tais paprasto kalėjimo. Tei- 
'smas nutarė bausmės skir- 
'tam laikui abu pasiųsti į ne
pilnamečių nusikaltėliu 

'drausmės ir auklėjimo į- 
'staigą.

APIE JURBARKĄ GAU- 
■ DO GYVATES “LIE- 

KARSTVAI.”

ĮDOMUS ĮVYKIS ŽYDŲ 
VESTUVĖSE.

Praėjusių metų rugpiučio 
mėnesy, Pagiriuose, Uk
mergės apskr., buvo žydiš
kos vestuvės. į vestuves bu
vo pakviesta nemaža Pagi
rių miestelio žydų ir katali
kų gyventojų, jų tarpe ir 
Pagirio “monopolčikas” Ru- 
vimas Maizelis; Maizelis 
Jonavoj turi restoraną, o 
Pagiriuose laiko valstybinės 
degtinės parduotuvę.

Grįždamas iš vestuvių, 
Maizelis pasiėmė už rankos 
vieno Pagirių restoraninin- 
ko tarnaitę, 14 metų amž., 
r parsivedė namo. Kai kas 

matė, kad Maizelis mergai
tę nusiviliojo, tai greit pa
sklido gandas ir žmonės 
pradėjo rinktis aplink Mai
šelio gyvenamą namą. Žmo
nėms pradėjus belstis į du
ris ir reikalaut paleisti mer
gaitę, jis mergaitę rūsy pa
slėpė, o pats išėjęs pro du
ris, pradėjo kolioti susirin
kusius, kad neduoda jam 
miegoti.

Sugrįžęs Maizelis mergai
tę vėl išsitraukė iš rūsio.

Maizelio butą žmonės 
laikė apgulę ligi pat ryto, o 
'•yto metą kai žmonės vėl 
pradėjo langus daužyti, 
Maizelis vėl išėjo koliotis 
su publika. Maizeliui su pu
blika besikoliojant mergai
tė ištruko ir pro kitas duris 
pabėgo.

Kauno apygardos teis
mas už gašlavimą su nepil
namete nubaudė trejais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

KUOLU IŠMUŠĖ KAIMY
NUI DU ŠONKAULIU.
Pakuonio apylinkėje gy

vena savanoris J. čiupkus, 
šalia jo — ūkininkas Valiū
nas. Vienąsyk Valiūnas ne
šė bidoną prisipylęs pieno 
į pieninę ir ėjęs per užsėtą 
Čiupkaus lauką. Kadangi 
Čiupkus savo žemę labai 
brangina, tai pamatęs ei
nant kaimyną per jo užsėtą 
lauką, puolė Valiūną mušti.

Čiupkus sako, kad jis Va
liūną tik botagu kapojęs. 
Kapojamas Valiūnas virtęs 
su bidonu ir susižeidęs šo
ną.

Valiūnas aiškina, kad 
Čiupkus jį mušęs šakočiu ir 
bemušdamas išlaužęs du 
šonkaulius.

Medicinos ekspertas kon
statavo, kad iš tikrųjų Va
liūno du šonkauliai išlaužti.

Čiupkus už kaimyno su
žalojimą buvo patrauktas 
tieson. Šiomis dienomis teis
mas jį nubaudė šešiais mėn. 
papr. kalėjimo ir atateisė 
nukentėjusiam apie 130 Lt. 
gydymosi išlaidų.

YRA APIE 500 AKU
ŠERIŲ.

Kaune įvyko Lietuvos 
akušerių suvažiavimas. Lie
tuvoje dabar yra apie 500 
akušerių.

Pavasarį kaimo “kirmėli- 
ninkai” nuėję į mišką pasi* 
gauna gyvačių, kurias įsileis 
džia į butelius ir turgadie
niais atsinešę į Jurbarką 
turgun pardavinėja. Čia at
siranda tokių mėgėjų, kurie 
jas perka ir moka už vieną 
gyvatę po 2—3 litus. Nusi
pirkę gyvatę, ją užpila deg
tine ir paskiau tą degtinę 
geria tamsus žmoneliai, 
kaip “vaistus” nuo įvairių 
ligų. Tai vis dar senųjų lai
kų “medicinos” liekanos.

ADV. P. LEONAS MIRĖ.
Lietuvos konsulatas Chi- 

cagoje gavo žinią, kad 12 
gegužės dieną Kaune miręs 
adv. Petras Leonas, žymus 
visuomenininkas ir libera
las. Jis buvo pirmutinis Lie
tuvos teisingumo ministeris.

TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa. 
Brenierhavene užtikrina patogių kelionę j Kaimų.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbčsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

Meksika Meksikiečiams,” Sako Cardenas

Minister O’Malley, President Cardenas and Secretary Hay
Iš kairės i dešinę čia parodyti : (1) buvęs Anglijos ambasadorius Meksikoj, Owen O’Malley; 

(2) Meksikos prezidentas, Lazaro CardenosT; (3) Meksikos užsienio reikalų ministeris, Edu
ardas Ilay, šiomis dienomis prezidentas Cardenas pasakė, kad Meksika priklauso meksikie
čiams, ir išvijo Anglijos ir Amerikos kapitalistus, kurie buvo pasiglemžę Meksikos aliejaus 
šaltinius. Kadangi Anglija pradėjo dėl to labai prieš Meksiką protestuoti, tai Cardenas nu
traukė su ja diplomatinius ryšius. Meksikos darbininkai ir politinės organizacijos karštai ši
tam valdžios žygiui pritarė.

PRAŠO, KAD J. STANKE- i KAIP ŠĖTOS PIENININ- 
VIČIUI PROTĄ IŠTIRTU? KAS NUŽUDĖ DVARI-

Kaip žinoma, J. Stanke-! NINK* E’ KAIRAITYTĘ. 
vičių už Cveikinaitės Kle- Nesenai pil. Elena Kai- 
boniškių miške nužudymą, raitytė nusipirko Narmai- 
apygardos teismas pripaži- nių dvarą, netoli Šėtos mie- 
no kaltu ir nubaudė 15 me-j stelio, Kėdainių apskrity.

1 tų s. darbų kalėjimo. į Su dvarininke Kairaityte
1 J. Stankevičiaus gynėjas 
iš paskyrimo adv. A. Ka
mantauskas padavė Apel. 

1 rūmams apeliacinį skundą, 
kuriuo prašo Rumus apyg. 
teismo sprendimą panaikin
ai šiais sumetimais: Stanke
vičius esąs aiškiai nenorma
lus, idijotas ir savo darbo 
savumų ir reikšmės nenu
manęs. Jo protas buvęs tir

ėtas ne specialisto, paprasto 
gydytojo, paliepta Stanke- 

Ivičiui sukalbėti “Tėve mu
sų,” ką jis mechaniškai ir 
'atlikęs; “Tėve musų” kiek
vienas idiotas galįs atkalbė
ki.
I Adv. Kamantauskas pra
šo Rumus Stankevičių siųs
ti į psichiatrinę ligonę jo 
protui ištirti.

NUŠOVUSI SAVO VYRĄ 
IVAŠKEVIČIENĖ NUTEI-

pradėjo draugauti Šėtos 
pienininkas Jonas Eiva. 
Taip jie draugavo apie dve
jus metus ir Eiva buvęs kar
štai pasiryžęs Kairaitytę 
vesti. Kairaityte pradžioj 
jau buvus pasižadėjus už 
Eivos tekėti, bet paskuti
niuoju metu nuo jo atšalus 
ir pradėjus Eivai ir kt. saky
ti, kad už jo netekėsianti. 
Eiva del to labai susijaudi
nęs ir nutaręs Kairaitytei 
atkeršyti. Aną dieną jis nu
ėjo į Normainių dvarą, ku
ris yta apie 3 klm. nuo Šė
tos. Eiva, vieną kitą žodį 
Kairaitytei taręs pradėjo į 
ją revolveriu šaudyti. Su
žeista Kairaityte išbėgo iš 
valgomojo į koridorių, o Ei
va vydamasis vis šaudė, kol 
mirtinai ją nušovė. Nušovęs 
Kairaitytę, Eiva sugrįžo Į 
valgomąjį ir tuo pačiu re
volveriu pats nusišovė.

ADOMAS LAUCIUS NUBAUSTAS 
VISĄ AMŽIŲ KALĖTI.

Balandžio 5 d. Kauno 
apygardos teismas sprendė 
Ad. Lauciaus bylą, kaltina
mo už savo žmonos Stefani

jos nužudymą.
Kaip žinoma, praėjusių 

metų gruodžio 13 d. Kaune, 
prie apygardos teismo durų, 
keturiais revolverio šūviais 
Laucius savo žmoną nušovė.

Jis su žmona jau nuo 
1932 m. buvo persiskyręs ir 
gyveno atskirai. Žmona su 
juo bylinėjos del alimentų, 
nes ji, persiskirdaipa, su sa
vim paėmė ir dvi dukteris. 
Kai teismas Laučienei pri
pažino 7.000 litų, Laucius 
keršto sumetimais savo 
žmoną ir nušovė.

Šuvjai buvo mirtini ir 
žmona vietoje mirė.
Ką pasakė teismui kaltina

masis.
Kaltinamasis Laucius aiš

kiuos maždaug taip:
Svajojau apie gerą, gra

žų gyvenimą. Įsigijau Kau
ne žemės sklypą, jame pasi
stačiau namus. Bet pasitai
kė man gauti netaikią žmo
ną. Buvau mokytoju. Kai aš 
sirgau, viena mokytoja ma
ne lankė. Žmona pradėjo 
pavyduliauti. Kai per vieną 
vakarėlį mokytoja pasikvie
tė mane į sceną, tai žmona 
irgi padarė “sceną,” teleg
rafu išsikvietė motiną, ku
ri, atvykus, žmoną išsivežė. 
Iš mokyklos mane atleido, 
žmonos netekau.

Nors žmona dar sugrįžo,.’ 
bet gyvenimo jau nebuvo. 
Ji vis nepatenkinta, vis 
skundžias, bėga į šulinį 
skandintis, o aš ją gaudau, 
tempiu namo. Ji sakė ver
čiau pasikarsianti, bet ne
gyvensianti. .Vienąsyk kam
bary šaliku norėjo pasikar
ti, bet aš išgirdau ją begar- 
galiuojant ir nuo mirties iš
gelbėjau. Kai neleidau pasi

karti, tai mėgino pasipjau
ti: persipjovė venas, iš ku
rių čirškė kraujas. O ji su
galvojo, kad aš geležgaliu 
deginęs jos veidus.

Žmona pradėjo man iš
metinėti, kad visos moterys 
vyrų algą paimančios, o ji 
ne. Atiduodavau jai algą, 
bet vis tiek nepatenkinta. 
Žmona įkalbinėjo atidaryti 
krautuvę. Įsteigiau. Žmona 
prekiavo. Gryno pelno per 
dieną būdavo apie 20 Lt. 
Vienąsyk savo krautuvėje 
padariau reviziją ir radau 
prekių sumažėjimą, be to, 
truko pinigų. Del to žmona 
labai įsižeidė, su manim il
gai nekalbėjo, nesirūpino 
krautuvės reikalais, tai tie 
reikalai ėjo vis prastyn.

Vienąsyk ji man tarė: 
“kam tu man reikalingas, 
senas diedas? ! Aš turiu jau
ną vyrą, studentą...”

Ir aš sutikau moterį, ma
ne suprantančią, su ja ir su
sidraugavau.

Pagaliau su žmona persi
skyriau. Po to ji su savo 
draugais užpuolė mano bu
tą, išdaužė langus. Kitą sy
kį mane su draugais užpuo
lė gatvėje, kilo muštynės ir 
už triukšmą viešoje vietoje 
visi buvo nubausti.

Žmona jėga atėmė iš ma
nęs daiktus. Paskui parei
kalavo jair, atiduoti krautu
vę. Atidaviau. Krautuvę 
pardavė; paskui ji pradėjo 
reikalauti, kad atiduočiau

jai namą. Paskui iškėlė bylą 
man del alimentų. Tada už
puolė mane ir kiti kredito
riai. Žmona ateidavo į tar
nybos vietą ir visaip mane 
puldavo. Bylinėjantis ji 

j samdė liudytojus, kad me
lagingai liudytų. Del to viso 
pairo mano nervai. Gruod
žio 13 d. buvau labai susi
nervavęs, be to, buvau labai 
įžeistas, kai žmona spjovė į 
mane. Aš išsitraukiau iš ki
šenės revolverį, o ji kaip ty
čia parvirto ant šaligatvio. 
Maniau, kad ji užsimušė, tai 
paleidau šūvį vieną, antrą... 
Tai dariau nesąmoningai.

Lauciui pasiaiškinus, tei
smas pradėjo tardyti liudy
tojus. Buvo ištardyta kelio
lika liudytojų, kurie nušvie
tė nužudymo aplinkybes ir 
kad Laucius dar prieš tai 
žmonai grasindavo, ją per
sekiodavo, buvęs žiauraus 
budo.

Apyg. teismas jį pripaži
no kaltu ir nubaudė kalėti 
visą amžių.

KAUNE GIRDĖJO SLAP
TĄ MASKVOS RADIO 

STOTĮ.
“Lietuvos Žinios” rašo: 

Vakar kai kurie kauniečiai 
girdėjo slaptą trumpų ban
gų (32) radijo stotį, kuri 
pasisakė esanti “išsilaisvi
nimo organizacijos” žinioje 
ir esą veikianti Maskvoje. 
Kalbėtojas pastebėjo, kad 
GPU tos stoties ieškanti, 
tačiau nerasianti. Stoties 
tikslas—veikimas nukreip
tas prieš dabartinį SSSR re
žimą. 4 ,
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LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenes 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.

STA KALĖTI 12 METŲ.
Varėnos miškų urėdijos 

buhalterio Ivaškevičiaus 
žmona įsitaisė meilužį. Dėl 
to vyras žmonai darė prie
kaištus, radosi didelė nesan
taika. Pagaliau Ivaškevičiai 
taip įsipyko, kad praėjusį 
rudenį Ivaškevičienė savo 
vyrą revolveriu nušovė.

Dabar posėdžiaujanti 
Alytuje Kauno apygardos 
išvažiuojamoji sesija iš
sprendė ir Ivaškevičienės 
bylą: Ivaškevičienė pripa
žinta kalta ir nubausta 12
metų sunkiųjų darbų kalė
jimo“.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sūnumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie- 

I viais. Atrasite kad net Biblija neži- 
! no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
j jisai buvo nukryžiavotas.

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

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

CHICAGO, ILL.

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
RENGIA EKSKURSIJĄ
į LIETUVĄ

Š. M. LIEPOS—JULY 1 DIENĄ
Išplauks iš New Yorko

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM”
į KLAIPĖDĄ
Per Gothenburgą—Stockholmų

Iš Stockholmo laivu s. s. “Marieholm"
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų

Sąjungos Amerikoje
VLADAS MLTINSKAS,
Švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko j pat Klaipėdą!

Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelione prasi
deda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės j autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE]
BOSTON, MASS.154 BOYLSTON STREET,

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
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 dolerį 
arba "Money Orderį”. Adreanokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
. ■■ ., _r—



Aštuntai Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 21. Gegužės 25 d„ 1938 m.

I Banditai važinėjasi auto
mobiliais.

Ant kampo Beacon st. ir 
Commonwealth avė. aną

BROCKTONO LIETU
VIAI RENGIA PUIKIĄ 

GEGUŽINĘ.
Brocktono Fėrų lietuvių

INFORMACIJŲ
SKYRIUS.

* iVUI 1VD 4^11 llViJ vakarą stovėjo Eugene sn^ komke^^lurėjo^susfrinki^ 
berman. Privažiavo prie jo ma jr nutarė surengti gegu- 
automobilius ir sustojo. Iš- žinę birželio 19, ant Brock- 
hpęs is jo vyras priėjo prie ton Fair Grounds. Vieta 
Silbermano ir, laikydamas puiki, tai yra tame pačiame 
rankoj 20-dolerinę, klausia, darže kur yra pastatyta He
ar sis negalėtų ją iškeisti tuviška stuba (bakūžė). Bus 
smulkesniais. Kai Silber- įvairiausio sporto. Jaunuo- 
manas išsitraukė iš kiše-!’-- . —=- ------*.— -~
niaus pluoštą popierinių pi
nigų, nepažįstamasis griebė 
juos, išlupo jam iš rankų ir 
greitai nėrė į automobilį. 
Kai Silbermanas puolė pas
kui banditą prie mašinos, į

METODISTŲ DVASIŠKI- Petras Gaigalas užmuštas 
JA UŽ GIMDYMO 

KONTROLĘ.
automobiliaus nelaimėj.
Pereitą nedėldienį Hart

fordo ligoninėj mirė Petras 
Gaigalas, 18 metų amžiaus 
lietuvis iš Cambridge’aus.

Išnešė užuojautos rezoliuci
ją ir Ispanijos lojalistams.

Pereitą sąvaitę Lynne bu- jįs buvo gavęs Medfordo 
vo Naujosios Anglijos me-.teatre darbą už vedėjo pa- 
todistų dvasiškių konferen- gelbininką ir pereitą suba- 
ci ja,, kuri priėmė visą eilę , tą išvažiavo automobilium 

’ opiausiais die-j j Connecticut valstiją parsi- 
I vežti. filmu savo teatrui.

liams lenktynės, rungtynės, 
svaidymai ir net arklių 
lenktynės. Traukimas vir
vės tarpe Brocktono ir Bos
tono lietuvių. Už visokius 
sporte pasižymėjimus ski
riamos didelės dovanos ir

l’ežoliucijų . į viuiuiecucu
nos klausimais. Įvežti filmu ___ _____

Viena rezoliucija užgina, East Hartforde įvyko nelai- 
gijndymo kontrolės klini-, mė. Gaigalo automobilis su
kas, kurias reakcininkai ne-|sikulė su kita mašina ir jau
senai uždarė Massachusetts i nas lietuvis tapo mirtinai! 
valstijoje. sužeistas. Nevežt?0 I

Kita rezoliucija reiškia ■ fordo ligoninėn, 
užuojautą-Ispanijos lojalis- j jaus dieną mirė. c 
tams, kurie gina demokrati- apie sunaus nelaimę, tėvas; 
ją, nuo fašistų. Ji pasmerkia1 .__ '
banditą Franką ir jo talki- Hartfordą, 
ninkūs, Romos katalikų “ ‘ 
bąžnyčios kunigus. ____ __________ { „ ____ _

Trečia pasmerkė visokius buvo automobilių nelaimė-,negalįs but bedievis, 
lošimus, kuriuos ypač mėg- se užmušti ir 19 sužeista, 
sta vąrtoti Romos katalikų ------------------ j
bažnyčia pinigams iš bied- šita antis dabar verta $800. ri but beprotis. __ r __________ c____

I Bet kai tas “dangaus ką- - Stationą, traukinio masinis- 

netik varlių, bet ir ančių. Pasa^°Į savo nesąmones^ to- kelio, po Broadway tiltu, 
Viena j, 
būtent Mrs. Jeanne Lerman,' į ,- sulų.

veidą jam buvo įremtas re- bus visokių brangių laimė
li- banditai nudu- jimų. Kalbės Lietuvos kon

sulas, bus didelė programa,

čia paduodami adresai ir 
lefonų numeriai tų įstaigų, 
kuriomis kiekvienam gali prisi
eit turėti reikalo.

“Keleivio” ofisas:
253 Broadway, So. Boston.
Tel. South Boston 3071.

Lietuvių Salė:
309 E st., So. Boston.
Tel. South Boston 0202.

Miesto Ligoninė:
City Hospital,
818 Harrison avė., Boston.
Tel. Kenmore 8600.

te
su

Mergos pavogė taxi.
Ant Kenmore skvero, 3 

merginos pasisamdė taxi. 
Pavažiavus kiek paprašė 
vežiko, kad tas išliptų nu
pirkti joms cigaretų. Kai 
tas išlipo, jos pabėgo su jo 
automobilium.

Miesto ligoninėj nustaty
ta, kad dabar labai daug 
žmonių miršta nuo alkoho- 

i lizmo. Miršta daugiausia 
skurdžiai, kurie gauna pa
šalpą iš valdžios.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniaii 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kantp. Inman st. arti Central ikr.

CAMBRIDGE, MASS.

DARBO

P 
Amerikoj 
Pietų Ar 

Kanado
Prei 

Amerikoj) 
Kanadoje 

Valstijų 
Apskelbin 
Kreipianti 
adresuoki!

253 Bros

volveris, 
mė.

sužeistas. Nuvežtas Hart- D .. . L T . .. dainuos choras ir bus gera
- ' ’• • - jis ryto- Bed,ev,s neSalls but* svdko. orkestra. Apžiūrėsime ir

Išgirdę I proto žmogus. lietuvišką bakūžę. Nepa- 
i._i mirškite, visi rengkimės ir 

dalyvaukime toje Brockto
no lietuvių gegužinėje.

Komitetas.

Bostone aną vakarą kai
šu motina tuoj išvyko i i bėJ° Detroito atvykęs mi-

- - sijonierius Roy L. Brown.
Iš viso ‘ Naujoj' Anglijoj iVįsų pirma jis pareiškė, kad 

(pereitą nedėldienį 5 žmonės i joks sveiko proto žmogus

Miesto Knygynas: 
Public Library, 
Copley Square, 
Tel. Kenmore 1500.

Rotužė: 
Hali,

nų žmonių traukti.
Ketvirta pasmerkia var

tojimą visuomenės pinigui 
vežibjlinui vaikų į Romos 
katalikų parapijines mo
kyklas.

Dėl rezoliucijos apie Is
panijos fašistus buvo kilę 
ginčų. Kun. Lester Hankins 
nurodinėjo, kad gen. Fran
ką ir jo kruvinas gaujas re
mia ne vieni tik Romos ka
talikų kunigai. Jį remia visi 
žmonių laisvės priešai, visi 
demokratijos nevidonai, vi
si reakcininkai. Tai kam, 
girdi; minėti rezoliucijoj tik 
pdpįeziaus agėntuš? ./

Ir- kad popiežiaus agentai 
ištikto tokie yra, taį tą pa
čią dieną jie parodė Nor
wood^ Ispanijos .demokra
tijos draugai Norwoode bu
vo surengę prakalbas ir pa
ėmė tam tikslui Junior 
High School auditoriją. 
Kaip tik išgirdo apie tai vie
tiniai Romos katalikų kuni
gai, tuoj pakėlė triukšmą ir 
pradėjo reikalauti, kad mo
kyklos salė butų atšaukta. 
Prie jų prisidėjo kiti juoda
šimčiai, ir mokyklų taryba 
salę atsakė. Bet kai toj pa
čioj salėj andai buvo su
rengę prakalbas reakcinin
kai iš Chamber of Commer
ce ir gyrė Ispanijos fašistus, 
lai Romos katalikų kunigai 
netik neprotestavo, bet dar 
rėme.

■ Taigi metodistai bako tik
rą tiesą apie juodąją popie
žiaus armiją.

Vaikas nukrito nuo tilto 
prieš traukinį.

Važiuodamas pereitą są- 
.ossci assL.o u<xm<x. vd<x - -------------- y----- vaitę iš Dedhamo į South

Bostono Public Garden’el tas “dangaus ką--Stationą, traukinio mašinis-
vra prūdas, kuris yra pilnas i al.vstes atstovas pradėjo tas pastebėjo, kad ant gelž- 

ariiu bet ir ančių. PasakoĮ sav? nesąmones to- kelio, po Broadway tiltu,
geros širdies leidė piau> tai pasidarė aišku, kad p-uli vaikas. Mašinistas su-gerossnaies ^iae, kelių ^bdė taip stai.

1 .• giai, kad keleiviai nukrito
— ;— nuo sėdynių. Pasirodė, kad

Nusišovė merginos kam- vaikas buvo nukritęs nuo
baryje. Tilto ir gulėjo prisitrenkęs.

Vienos “panelės kamba-[jįs buvo paimtas į traukinį

. Kas 
netiki į “Dievo galybę”-ir* 

[“dangaus karalystę,” tas tu-’

randasi svar- 
departamentų 

vardas yra

Miesto
City
Court street.
Miesto Rotušėj 

besnių miesto 
ofisai. Telefono
Lafayet. Majoro telefono nume
ris yra 1100; Taksų (collect
ing) departam e n t o — 5100; J 
Sveikatos departamento—5100; j 
Namų statybos departamento I 
—5100.

MODERNIŠKAS 
GELEŽIES

REIKMENŲ STORAS
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLU, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERU, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausis 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

Telefonu 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAITIS
Valandoa: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1»7 SUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 Į 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS: j j;
Ištaiso defektuotas akis ir tįrfka; I 
mu laiku sugrąžinu šviesų. JImiF [ 
zaminuoju ir priskiriu akinius, t i

NO. 22

pereitą nedėldienį atnešė 
toms antims gardžių pyra
gaičių ir pradėjo maitinti 
jas iš rankos. Ant vieno pir
što ji turėjo žiedą su dideliu 
deimantu.’ Senė antis įsižiū
rėjo, kad tas akmenukas 
taip gražiai mėto .spindu
lius — kapt jį snapu ir išlu
po. Išlupo ir nurijo. Susi
jaudinus ši leide leidosi 
jieškoti policijiano. Syši- 
jieškojo tvarkos-sargą ir su 
ašaromis pasakoja: “Eik 
šen greitai, pagauk tą antį... 
Ji prarijo mano deimantą!’’ 
Bet kai ji atsivedė policma- 
ną į tą vietą, ančių tenai 'bu
vo visas pulkas ir visos vie
nodos. Kurį-1 jų buvo su dei
mantu, niekas negalėjo pa
sakyti. Aišku tik tiek, kad 
viena antis tame prude yra 
verta $800, jeigu ji to dei- oviuc>ic (i 
manto da nepadėjo vietoj p0 num 447 Broadway, South

Bostone. Pas jį galėsite gauti 
čeverykų visai savo šeimynai. 
OVER GLOBE čeverykus ir ki
tų žymių išdirbysčių vyrams ir 
augantiems 
rims Arch 
pavasarinių 
sirinkimas. 
čiams čeverykučių. 

jviai užeikit pas J. PEČIULĮ, 
■117 Broadway, So. Bostone.

ry ant Back Bay aną naktį įjr nuvežtas i South Statio- 
nusišovė Marcellus E. Wild, ną Vėliau nustatyta, kad 
žinomas Bostono aristokra- jjs vadinasi George Gard- 
tas, turtingos šeimynos na- ner 4 metu amžiaus. Jo mo-
rys. Jo žmona tuo tarpu bu
vo Vakaruose. Išgirdusi apie 
vyro nusižudymą, ji atskri
do orlaiviu ir suruošė šer
menis. Šermenyse dalyvavo 
ir toji mergina, pas kurią jis 
nusišave. Taip gyvena tur
čiai, kurie bijosi socializmo, 
kad neiširtų šeimynos pa
matai.

NAUJAS GERŲ ČEVE
RYKŲ STORAS.

Juozapas G. Pečiulis, gerai 
žinomas So. Bostono lietuviams, 
atidarė Naują čeverykų Storą,

ner, 4 metų amžiaus. Jo mo
tina sako, kad jis išėjo iš 
namų ir nesugryžo.

A. M. DAMBRAUCKAS 
JOHN BURBA & CO.

PENTORIAI, KAR- 
PENTERIAI, TAISY
TOJAI, 
kas tik 
namo, 
baltina. 
Reikale
sų kainų.

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

Sutaiso viską 
reikalinga prie 
Popieriuoja ir

klauskite mu- 1

kiaušinio.
Bet policija sakosi ištyru

si viską, ką tuk antys “pa
deda,” bet nieko vertingo 
tenai neradusi. Todėl gali
mas esąs daiktas, kad 

i $800 deimantas dabar 
skraido oru, kurio norę 
landžio gūžy.

tas 
jau 
ba-

vaikinams. Mote- 
čeverykai vėliausių 
madų ir didelis pa- 

Taipgi ir vaiku- 
Visi lietu-*

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
geltą greitai gausit. Pagelbime tap
ti Amerikos piliečiais rr duodame pa
tarimus visuose reikaluose, žinyčios 
Patarnavimo Ofisas visuomet pagel
bėjo lietuviams jų bėdose ir reika
luose.

Ugnies departamentas:
50 Bristol st.,
Tel. Kenmore 1100.
Ištikus gaisrui, jeigu “fire 

box’o” arti nėra, reikia šaukti: 
Kenmore 1100. čia sujungiamos 
visos ugnagesių stotįs.

Policijos departamentas:
Norint prisišaukti policijos 

pagalbą, reikia telefonuoti: De
vonshire 1212. Iš čia duodami 
įsakymai visoms nuovadoms.

Miesto Samdos Biuras:
Church street,
Tel. Liberty 8607.

Federalinės Valdžios įstaigos, 
šelpimo administracija:

Emergency Relief Adm.,
Park Square Bldg.,
Tel. Hubbard 2730.

Pilietybės popierų ofisas:
Naturalization Service,
Post Office Bldg.,
Tel. Liberty 5600.

Pašto departamentas:
Tel. Liberty 5600.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Martin Walulis
FURRIER

PASTOVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVIil, 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

BUKIT LAIKU ANT

DAILY DOUBLE
Važiuokit

ELEVAITERIU iki

Suffolk Downs
Greitas, tankus susisiekimas nuo 
Maverick Station, tiesiai į grand
stand.

NĖRA TRAFIKO.

114 Summer Street,ei 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILL0RI
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. 
Nedčliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškosc (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.

MEDICINOS DAKTARAS

H. JI. LANDAU
Specialistu* Veneriškų lt 

Kraujo Ligų.
MODERNIŠKAI GYDO. ' 
32 Chambers Street,',' 
BOSTON, MASS.

Gazo kompanija reikala
vo, kad miestas leistų jai 
pakelti gazo kainą mažoms 
šeimynoms. Tuo tarpu rei
kalavimas' atmestas.

Šį panedėlį policija suėmė 
tūlą Markų ir buvusią mies
to ligoninės slaugę, kuriedu 
besimylėdami sugyvenę kū
dikį ir paskui nužudę jį.

Radio programa
Ateinantį sekmadienį, 1 

9:30 vai. ryto,' Bostono lie
tuvių radio programa per 
stotį WORL bus sekanti: 
(1) Gros Longino Buinio 
Cavaliers Orkestrą iš Bos
tono; (2) dainuos daininin
kė Julia Metrikaitė iš Wor- 
cesterio; (3) dainuos Jonas 
Tamulionis iš Nashua, N. H.
Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

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

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUpJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Pašto bildingas randasi vidu
ry miesto, tarp Milk, Devon
shire ir Water streetų. Einant 
nuo South Stationo, reikia eiti 
Federal streetu, kuris baigiasi 
ties paštu.

Pašto bildingas vadinasi da ir 
Federal Building’u.

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

Tel. University 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

j

Didelis gaisras Roxburyje.
West Roxburyje, prie 

Gardner gatvės, pereitą są- 
vaitę ugnis sunaikino du di
deliu ledo sandėliu. Netoli 
nuo jų stovi 4 dideli žibalo 
rezervuarai, todėl labai bi- 
jotasi, kad neįvyktų sprogi
mas, kuris butų galėjęs su
griauti visą apylinkę. Ledo 
sandėliai sudegė ligi že
mės. Nuostoliai siekia apie 
$100,000.

šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylių ant 1 galiono gazolino. Su
taupysi daug pinigų. Jei turi se
ną karą, mes duosim gerą kainą. 
Atvažiuok pas mus ir klausk j. 
PETERSONO. Aš lietuvis. Galiu 
suseivint jums nemažą nuošimtį. 
Parduodam FORDUS ir LIN- 
COLN-ZEPHYRUS — naujus ir 
pavartotus, ir daugybe kitokių 
pavartotų karų turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.
Tel. STAdium • 3400.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYT0JAL 
(Insured 
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir j to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinami,

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Kodėl? Už tą patį tavorą 
vienur skaito 

brangiau, o kitur pigiau.
TODĖL, kad nekuriu storai turi mokėt bran- 

gesnias randas už kitus.
KUOMET jus perkat SOUTH BOSTON HARD
WARE, visados tą patį tavorą gaunat daug 
giau, negu kitur.

TĖMYKIT

P»-

MUSŲ KAINAS:
Pure linseed oil Paint, gal. 
White Enamel, gal.
1 coat Enamel, colors 

and white, 
Varnish, 
Spar Varnish, 
Sub. Shellac 5 lb.
5 lb cut pure Shellac gal. 1.10 
Wall-paper, 5c. up single roll 

trumpą laiką.)
ir kitus tavoms pas mus pirksite pigiau. Ateikite 
persitikrinti.
SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.

J. KLIMAS, Vedėjas.
290 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.

(Prie D street kampo) Tel. SOU 1756

Ready mixed Paint, gal. $1.00

(Tos Kainos tik per

1.50

2.25
98c.
1.75

Kai.
gal.
gal.

cut gal. 95c.

SMAGIAI PRALEIST LAIKĄ IR 
GARDŽIAI PAVALGYT GERIAUSIA

BLINSTRUB'S
I lllage and Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. 
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA.

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos vakaruškos, Visiems daug smagumo.

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
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Baigiant 
Mokslą!

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 “Gene
ral Motors,’’ Skalbiamas mašinas, Vacuum Clean
ers, Radios.
TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Perdir

bi bam iš senų į naujausią madą, pigiai ir gerai.

Į ROLAND KETVIRTIS & CO.
I 322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649
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NORINT PIRKT AR PARDUOT 
NAMUS ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PAS 
I

iEdw. L. Hopkins
362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

, W m M » » » ■ 

į BAY VIEW 
; MOTOR SERVICE
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Telephone

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliu Ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Jo« Kapočiunaa — savininkai

Taisymo ir demonstravimo vista:
1 HAMLIN STREET j 
Kamp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS.

Prie
VDETROITE DAR

Akrone api< 
teru nuve 

be j 

Pereitą s; 
je vėl pasipj 
bo žmonių j 
te, prie Anų 
dirbtuvės, 
apie 60 unij 
gojo savo 
streiklaužių.

Kita kru 
buvo įtaisyti 
te, kur stn 
year komp 
darbininkai, 
keliasdešimt* 
buvo patiesta 

Detroite si 
26 gegužės, j 
met policijos 
automobiliai, 
dirbtuvės, p 
per pikietuoj 
nu eiles,.dau: 
mi žemėn ir 
darni. Kai ki 
kfiu autoj 
tačiau sustab
Mpetos nu 

4^200 uni 
puolė 

irbininkus j 
tomis ir p 
taožėmis ga 
džiausiu įniii

Mušimas t< 
ralandos. P 
vežimai prad 
gatvės sužeisi 
je gulėjo api 
:u žmonių.

Akrone site 
’ančių darbi 
nę kapitalo 
anksti rytoją 
gūžės 27. C 
Tire & Rubbe
Buikai bandė 
atarti su kom] 
romų jiems si 
pradėtos ir de 
panija tačiau 
ninku reikalai 
ir iš derybų 
Tuomet dari 
skelbė streiką 
gūžės 27 rytą 4 
iiy nuėjo dirt 
tnoti, kad neį 
laužiu. Prie dir 
jo jau 75 po 
Prabomis ir su 
žėmis. Streiku 
fe prie dirbtuv 
oau, policijos 
nšiko savo 
“Clean ’em out
Policmanai 

pirmutines pi 
Pasigirdo duslus 
ęai į žmonių g; 
i) vyru fe motei 
)jle kraujais i 
tot T’ark daria 
tžteko. Jie mušė 
rinklius darbini 
ygiai vyrus, j 
dukteris ir vaiku 
vo atėję kartu i 
ffe ginti savo 
iebį

Skerdynei 
apie 30 žmonių i 
ii ligoninėn. Pat 
toj spauda saki 
buvo sužeisti lai 
fevtžti ligoninei 
■riy gyvybė esi 
Jije.


