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Prie Amerikos Fabrikų
Vėl Pasipylė Kraujas

DETROITE SUŽEISTA 60 
DARBININKŲ.

Akrone apie 30 vyrų ir mo
terų nuvežta ligoninėn 

be sąmonės.
Pereitą sąvaitę Ameriko

je vėl pasipylė nekaltas dar
bo žmonių kraujas. Detroi
te, prie American Brass Co. 
dirbtuvės, buvo sužeista 
apie 60 unijiStų, kurie sau
gojo savo dirbtuvę nuo 
streiklaužių.

Kita kruvina maudynė 
buvo įtaisyta Akrono mies
te, kur streikuoja Good
year kompanijos gumos 
darbininkai. Čia taip pat 
keliasdešimts darbininkų 
buvo patiesta ant gatvės.

Detroite skerdynė Įvyko 
26 gegužės, po pietų, kuo
met policijos lydimi skebų 
automobiliai, važiuodami iš 
dirbtuvės, pasileido tiesiai 
per piketuojančių streikie- 
rių eiles,.daug jų parmušda- 
mi žemėn ir sunkiai sužeis- 
dami. Kai kurie šitie’galva
žudžių automobiliai, buvo 
tačiau sustabdyti ir skebai 
ant vietos nubausti. Tuomet 
apie 200 uniformuotų mu
šeikų puolė streikuojančius 
darbininkus gazinėmis bom
bomis ir pradėjo daužyt 
buožėmis galvas. Mušė di
džiausiu įnirtimu, kaip žvė
rys.

Mušimas tęsėsi apie pusę 
valandos. Paskui policijos 
vežimai pradėjo rinkti nuo 
gatvės sužeistuosius. Gatvė
je gulėjo apie 60 šukruvin- 
tų žmonių.

Akrone šitokia streikuo
jančių darbininkų skerdy- 
nę kapitalo bernai įtaisė 
anksti rytojaus dieną, ge
gužės 27. Čia Goodyear 
Tire & Rubber Co. darbi
ninkai bandė gražiuoju pa
sitarti su kompanija dėl da
romų jiems skriaudų. Buvo 
pradėtos ir derybos. Kom
panija tačiau visus darbi
ninkų reikalavimus atmetė 
ir iš derybų pasitraukė. 
Tuomet darbininkai ap
skelbė streiką ir anksti ge
gužės 27 rytą 4,000 streikie- 
rių nuėjo dirbtuvės pikie- 
tuoti, kad neįleidus streik
laužių. Prie dirbtuvės stovė
jo jau 75 policmanai su 
bombomis ir sunkiomis buo
žėmis. Streikieriams priė
jus prie dirbtuvės vartų ar
čiau, policijos leitenantas 
sušuko savo mušeikoms: 
“Clean ’em out!’’

Policmanai tuoj puolė 
pirmutines pikietų eiles. 
Pasigirdo duslus buožių smp 
giai į žmonių galvas. Apie 
10 vyrų ir moterų tuoj apsi
pylė kraujais ir susmuko. 
Bet “tvarkdariams” to ne
užteko. Jie mušė ir mušė be
ginklius darbininkus. Mušė 
lygiai vyrus, jų moteris, 
dukteris ir vaikus, kurie bu
vo atėję kartu su savo tė
vais ginti savo duoną nuo 
skebų.

Skerdynei pasibaigus, 
apie 30 žmonių reikėjo vež
ti ligoninėn. Pati pelnagro- 
bių spauda sako, kad tūli 
buvo sužeisti labai sunkiai, 
nuvežti ligoninėn be žado 
ir jų gyvybė esanti pavo
juje.

Iš viso čia sužeista nema
žiau, kaip 80 žmonių.

I Tačiau nei vienas kapita
listų geltonlapis šituo kru
vinu teroru nepasipiktino. 
Priešingai, iš antgalvių ma
tyt net džiaugsmas. Girdi, 
“policija laimėjo mūšį su 
riaušininkais,” “tvarka pa
daryta.”

Bet ką šitie begėdžiai pa
sakytų, jeigu darbininkai 
apsiginklavę šitaip sumuštų 
skebus ir savo bosus!

O galės prie to prieiti, jei
gu valdančioji klasė taip 
begėdiškai tarnaus plėšria
jam kapitalui.

Kruvinas Akrono kapita
listų ir valdžios teroras dar
bininkų dvasios nepalaužė, 
bet daugiau ją sustiprino. 
Amerikos Darbo Federaci
ja ir CIO, kurios pirma tarp 
savęs ginčijosi, dabar suda
rė bendrą frontą ir pareiš
kė, kad savo kraugeriams 
nepasiduos. Tuo tarpu gi 
unijų viršininkai mušė pre- 

■ zidentui Rooseveltui tele
gramą, kad jis įsakytų Jus
ticijos Deparmentui patrau
kti atsakomybėn Akrono 

J policiją ir tuos, kurie ją val- 
| do.

Japonai Jieško Gin
klų Vokietijoj.

Žada atiduoti vękiečiams 
Tsingtao uostą Kinijoj.
Jaunųjų Kinijos karinin

kų organas “Sao Tang Pao” 
idėjo iš Honkongo praneši
mą, kad Japonija prašo Vo
kietijos pristatyti jai daug 
ginklų ir orlaivių. Karui pa
sibaigus, japonai žada užtai 
grąžinti Vokietijai Kinijos 
uostą Tsingtao. Tą uostą ja
ponai užėmė pasaulinio ka
ro metu, kuomet Vokietija 
negalėjo jo apginti. (Vokie
tija buvo jį pasigrobus iš 
Kinijos da prieš pasaulinį 
karą.) Pranešimas sako, 
kad Berlyne dabar einan
čios derybos šituo klausi
mu.

Galimas daiktas, kad tas 
yra tiesa, nes šiomis dieno
mis Berlynas atšaukė iš Ki
nijos visus savo ekspertus ir 
instruktorius, kurie iki šiol 
mokindavo Kinijos armiją. 
Iki šiol Vokietija pardavi
nėjo ir ginklus Kinijai, bet 
dabar paskelbė, kad dau
giau jau neparduosianti. 
Matyt, to išreikalavo japo
nai.

UŽMUŠTAS FAŠISTŲ 
GENEROLAS.

Iš Barcelonos pranešama, 
kad mūšiuose buvo užmuš
tas Ispanijos fašistų vadas 
Julian Troncoso, militarinis 
Iruno gubernatorius. Jis bu
vo išsėdėjęs Francuzijoj 9 
mėnesius kalėjime už tai, 
kad kėsinosi pavogti sub- 
mariną iš franeuzų uosto.

NEW JERSEY VALSTI
JOJ UŽDRAUSTI OKU

PACINIAI STREIKAI.
New Jersey legislatura 

pereitą sąvaitę priėmė bilių, 
kuriuo bus draudžiami “sit- 
down” ir “stay-in” streikai. 
Tai reiškia, paskelbę strei
ką, darbininkai neturės tei
sės pasilikti dirbtuvėse.
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4 Motinos Laimėjo 
“Gimdymo Lenk

tynes.”
Pasižymėjusios kanadietės 

gavo už tai po $75,000 
dovanų. 

Canadian Press praneša, 
kad 10 metų “gimdymo 
lenktynės” Torontoj jau pa
sibaigė ir 4 motinos, geriau
sia tose lenktynėse “pasižy
mėjusios,”_gavo po $75,000 
dovanų, 
mokėtos iš to fondo, kurį 
prieš 10 metų tam tikslui 
paliko protiškas iškrypėlis, 
Charles Vance Miller. 

Milleris mirė Toronte •• , skaitėsi • ’ >•’
1926 metu 31 spalių dieną, „niiną narvs f-iktinni1^^^i^° laivo nuimtu ir atsiųstu kur pasipelnyti. Siekdami ras, ar ne, 
Prieš mirti jisai padarė tęs- u atgal Amerikon. I ■ ‘ J ................. ''

x:—j:—jįgl Keturi Vokietijos šnipai ti naują karą, kad vėl gale- Lenkija.
. - — a---- :i„4 • x . ---- » —:„: Neužginčijamas esąs faK-

tfie- 
krovė per paskutinį karą, čiai pabūgo pulti Čekošlo- 
Kapitalistams karas reiškia vakiją. Mat, Lenkija įspėju- 
auksą, o darbininkams-— si Hitlerį, kad jis neitų per 
kraują. Todėl darbininkai toli, nes jei Franctįžija pa
turi žiūrėti, kad 100-prOcen- skelbtų Vokietijai |' 
tiniai patriotai —..... ikxi-., i?------- J...„s.-
jiems skerdynės.

Dovanos joms iš-

MAINERIA1 IŠME
TĖ GREENĄ.

Jis pasmerktas kaip darbi
ninkų vienybes ardytojas 

ir išdavikas.
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas Green jau 
išmestas iš angliakasių uni
jos. Mat, seniau jis yra bu
vęs angliakasys ir iki šiol 
skaitėsi tos organizacijos 
narys, bet kadangi anglia
kasiai pritarė CIO taktikai, 
o Greenas tam atkakliai 
priešinosi, tai angliakasiai 
jau nesykį jį atakavo ir tei
sė kaip savo kenkėją ir sa-

tamentą, kad jo turtas butų 
atiduotas tai Toronto mies- f ,..........to motinai, kuri per 10 metu n“ta‘ t ,lr fo™alla>18 Jos 
po jo mirties pagimdys daU: ?,tra'į‘ •, PaflaYe 
giausia vaiku Taigi nuo tos mamertų
dienos ir prasidėjo "gimdy-l™1^8 su Johnu
mo lenktynės.” Jose daly- Le'vuu .priešaky t, rezigna- 
vavo keliolika moterų, bet ™e lr Gree"«
teismas pripažino tik 4 lai
mėtojas.

Millerio giminės iš pra-

Vokietijos Šnipai 
Bėga iš Amerikos.

-Gegužės 10 dieną iš Ame
rikos pabėgo laivu “Bre- j 
men” Vokietijos armijos 
šnipas Ignatz T. Griebi, ku- j 
rį Amerikos valdžia buvo Martin Mato Karo 
pašaukus pasiaiškinti, 
pereitą sąvaitę tokiu pat 
budu paspruko iš New Yor
ko antras Vokietijos šnipas, bilių darbininkų CIO uni- 
tulas Werner Gutenberg, jos vadas, kalbėdamas New 
Šis išdūmė vokiečių laivu Yorke pareitą nedėldienį 
“Hamburg.” Bet tas laivas pasakė, kad Amerikos dar- nauja orientacija tarptauti- 
pakelėj turi sustot Francu- bininkai turi budėti prieš nės politikos klausimu. An- 
zijos uoste Cherburge, ir karo pavojų. Privatinis biz- glai staiga įsitikino, kad Eu- 

„ Amerikos valdžia telegrafu nis susmuko, jis sako, ir ropos padėtis dabar dau- 
įTotažninka/ Nors^formaliai -iau Pranešė franeuzų poli- plėšrus kapitalistai nerims- giausia priklauso nuo Len-

• įu!cijai, kad ji tą paukštį nuo ta savo kailiuose, kad nėra kijos. Arbus Europoj ka
ta i prigulės nuo

1 grobio, jie gali išprovokuo- to, kaip bus nusistačiusi

Gi

Taigi šiomis dienomis jis

Ištikiu, Greenas elgėsi ne 
kaip darbininkų vadas, bet

iviiiieuu 141111111U& is uid- i • i A •džių buvo užvedę bylą ir fcSiSa'**
Kasyklų pramonėj jisai pra
dėjo organizuoti antrą uni
ją, norėdamas apardyti, o 

1į1’ jei galima, tai ir sugriauti

reikalavo, kad teismas jo 
paliktą testamentą panai
kintų. Bylinėtas! labai ilgai. 
Ret 1937 metais vvriauus'Jei 8anuia> «' sugriauti 
Kanados tribunolas nu- Le"'ia0 vadovauja^ Unit- s^rendį kad“ turi ed Mine Wo.tars o«anįza; 
būti išmokėti keturioms mo- C1^‘ ' Dabar Pennsylvamjoj 
tinoms. Jos vadinasi: Kath- .ma11}^ unija! ’sstate savo 
leen Nagle, Annie Smith, kandidatų Thomą Kennedy 
_ . . . ... 1 VQlQTlirfcQ fnihornot nrniQIsabel McLean ir Alice 
Timleck. Visos keturios per 
tą dešimtmetį pagimdė po 
9 vaikus.

Ties New Y orkų Nu
skendo Laivas. 

325 žmonės išgelbėti.
Gegužės 28 naktį New 

Yorko uoste įvyko šiurpi ne
laimė. Buvo labai tirštas 
rūkas ir, grįždami iš eks
kursijų, uoste susidūrė du 
laivai, pilni pasažierių. Lai
vas “Mandalay” vežė 325 
žmones, o laivas “Acadia,” 
kuris gryžo iš Bermudos, tu
rėjo 100 keleivių. Pastara
sis smogė pirmajam į šoną 
ir pramušė jį, sulysdamas į 
jo vidurį apie 15 pėdų. 
“Mandalay” tuoj nuskendo, 
tačiau visi jo keleiviai išgel
bėti. Toj vietoj yra apie 30 
pėdų vandens ir nuskendu
sio laivo kaminas da matyt 
viršuje.

BAISI TROKO KATAS
TROFA.

Canton, Me.—Pereitą ne- 
dėldienį čia nuvirto nuo ke
lio ir sudužo trokas, prie 
kurio buvo prikabintas 
“traileris.” Trokas vežė alų 
iš Bostono į Rumfordą, o jo 
velkamoj būdoj važiavo 
viena moteris ir du vyrai. 
Ant užsisukimo trokas nu
važiavo nuo kelio į gilią pa
kalnę ir kelis kartus apsi
vertė. Gazolinas išsiliejo ir 
užsidegė. Budoj sudegė 
abudu vyrai ir jauna mote
ris.

ALICANTEJ FAŠISTAI
UŽMUŠĖ 250 ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę Ispanijoj 

fašistų orlaiviai užpuolė 
Alicantes miestą ir pradėjo 
mėtyt bombas. 250 žmonių 
buvo užmušta ir 1,000 su-

Anglija Labai Susirūpino 
Lenkijos Nusistatymu,

Pavojų Amerikai.
Homer Martin, automo-

NUO VARŠUVOS PRI
KLAUSO VOKIETIJOS 

KRYPTIS.
.-----r 'LBet lenkai elgsis taip, kaip 

jiems diktuos aplinkybės.
Londone staiga susidarė

dabar yra Amerikoj areš- tų iš “patriotizmo” prisi- i
tuoti. Kadangi vokiečių or- krauti milionų, kaip prisi- tas, kad dėl Lenkijos voj-
ganizacijos uždėjo už juos 
$40,000 kaucijos, tai iki tei
smo jie dabar paleisti.

Petainas Liepia
Ruoštis Karui.

Maršalas Petain, garsus 
franeuzų vadas pasaulinio 
karo metu, pereitą sąvaitę 
išleido atsišaukimą į 4,000,- 
000 Francuzijos karo vete-

Kidnaperiai” Nužu
dė Levinų Vaiką.
New Rochelle, N. Y.—Pe-ranų, patardamas jiems upcneiie, «. t—ne

pradėt iš naujo gyventi i reitą nedeldieni netoli nuo 
džiojo t, karo papročiais." ?įa U0™' lastas nužudytas, 
Mes turim but pasiruošę, ,12..metU. an?z]aus, .pvln« 
... . i ii • i-i vaikas, kuri tūlas laikas at-

į valstijos gubernatorius 
(dabar jis yra gubernato
riaus pagelbininkas). Gree
nas nėrėsi iš kailio, kad ang
liakasių 
sumuštas.
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas. Jis turėtų 
but išdrėbtas netik iš ang
liakasių unijos, bet ir iš 
Federacijos.

kandidatas butų 
Ir šitaip elgiasi

Karo Metu Kanada 
Turės Laisvas Ran

kas.
Kanados ministeris pir

mininkas King pereitą są 
vaitę pareiškė Kanados par
lamente, kad Kanada nėra 
padariusi jokių karo sutar
čių su Anglija. Nors ji yra 
Anglijos dominija, tačiau ji 
turi pilną autonomiją ir ka
ro metu gali elgtis kaip jai 
patinka: ji gali padėti Ang
lijai, bet gali but ir neitrali. 
Jisai pažymėjo, kad tarp
tautinė padėtis yra labai 
tamsi ir pavojinga, bet Ka
nados tai neliečia. Ji netu
rinti jokių ginčų su kitomis 
valstybėmis.

ITALŲ SPAUDA JAU UŽ 
VOKIEČIUS.___

Vokietijos ambasadorius 
Romoje pereitą sąvaitę tu
rėjo ilgą pasitarimą su Itali
jos užsienio ministeriu Či- 
janu (Ciano). Po šitos kon
ferencijos Italijos fašistų 
spauda pareiškė karštą 
pritarimą Vokietijos politi
kai prieš Čekoslovakiją. 
Manoma, jog vokiečių am
basadorius pasiskundė Či- 
janui, kad italų spauda iki 
šiol nebuvo parodžius jokio 
pritarimo Hitleriui.

UŽMUŠTI 2 BEDARBIAI.
Boštdno-Providence’o vie

škely tapo automobilių už- 
žeista. Ir popiežius su savo mušti du bedarbiai, kurie 
kunigais šituos žmogžudžius*pėsčiom eju į Connecticut 
laimina, kaip bažnyčios gy- valstijų jieškoti darbo taba- 
nėjus. ko laukuose

[jis sako, kad greitai galėtu- 
ine stoti savo šalies ginti.

Jis aiškina:
“Šiandien mums vėl grę

žia karo pavojus iš Vokieti
jos pusės. Šiandien ji yra 
atsigriebus ir pasiekus 1913 
metų stiprumo. Ir ji kas die
na eina vis stipryn. Mes tu
rime aiškiai suprasti, prie 
ko tai veda, ir turim but pa
siruošę greitai atremti prie
šo užpuolimą.”

SOV1ETAI PASMERKĖ 
ŠILKO PRAMONĖS 

VADUS.
žinios iš Maskvos sako, 

kad Sovietų teismas pasmer
kė sušaudyt I. Kampiovą, 
buvusį šilko pramonės va
dą. Jisai ardęs tą pramonę 
japonų ir italų šilko pramo
nininkų papirktas. Jo padė
jėja, Elena Makarjanova, 
nuteista 25 metams kalėji
mo, o šilko darbų prižiūrė
tojas gavęs 10 metų kalėji
mo. Žinios sako, kad jie su
naikinę 600,000 medukų, 
ant kurių veisiasi šilkvaba- 
liai.

3KINIEČIAI APSUPO 
JAPONŲ PULKUS.

Šanchajaus žiniomis, ki
niečių armija, po atkak
laus mūšio, apsupo Lanfen- 
go šiaurės vakaruose 3 ja
ponų pulkus, kurie stengėsi 
prasilaužti kelią į čengčau. 
Japonai prisipažįsta, kad 
didelėms kiniečių spėkoms 
pavyko tuos 3 pulkus ap
supti. Kaip išrodo, apsupti 
japonai bus sunaikinti, jei
gu jie nenorės pasiduoti. 
Bet paprastai japonai nepa
siduoda. Jie kovoja iki pas
kutinio.

MOONEY BYLA VYRIAU
SIAM TEISME.

Šią sąvaitę Vyriausis Tei
smas Washingtone svarstys 
Mooney prašymą, kad liep
tu paleisti ji iš kalėjimo. 
Moonej yra nekaltas, bet 
sėdi uždarytas kalėj iman 
buržuazijos sąmokslu.

. i karą, ir 
nesuriioštų jeigu Francuzijos,jbusėj sto

tų Anglija, tai Lenkija irgi 
negalėtų pasilikti neitrali. 
Lenkija tuomet eitų kartu 
su Francuzija ir Anglija.

Vokiečiai ‘ šito įspėjimo 
pabūgę ir t6dėl Čekoslova
kijos nedrįsta pulti. Vokie
čių militaristai esą aukštos 
nuomonės apie Lenkijos 
armiją, kurią franeuzai iš
lavino ir apginklavo. Jie 
esą įsitikinę, kad lenkų ar
mija yra gerai orgapizuota 
ir pakankamai stipri suga
dinti bet kokį vokiečių ar
mijos žygį.

Šitaip dalykams stovint,

Vaikas, kurį tūlas laikas at- 
gal buvo pavogę “kidnape-, 
riai.” Galva, kojos ir ran
kos buvo nuplautos, o kūnas 
suveržtas vielomis.

Vaiko tėvas, Murray Le
vine, yra turtingas New 
Yorko pirklys. Banditai, pa- ang]aj dabar pradėjo kreip- 
grobe jo vaiką 24 vasario ir ■
tuojaus prisiuntė tėvui rei
kalavimą, kad padėtų jiems 
$60,000 kaip išpirkimą. Tė
vas tų pinigu banditams ne
padėjo, bet pasiūlė $25,000 
dovanų tam, kas nurodys, 
kur jo vaikas randasi, arba 
kas sugrąžins jį sveiką na
mo. Visokie detektivai ir
šiaip žmones pradėjo vaiko ]detija iš kitos. Plėstis Len- 
io-min , r!or.^aJP11 £autl kijai nėra kur. Tuo tarpu 
$2o,000, bet. iki šiol niekas jos gyventojų skaičius spar

čiai auga. Todėl ji priversta 
dėtis su tomis valstybėmis, 
kurios gali karą laimėti. Čia 
jai yra dvi galimybės:

1. Jei Vokietija užpultų 
Čekoslovakiją ir kitos vals
tybės Vokietijai nesiprie
šintų, tai Lenkija eitų su 
Vokietija, kad gavus kąs
nį Čekoslovakijos.

2. Jeigu už Čekoslovakiją 
užsistotų Francuzija, Angli
ja ir Rusija, tai Lenkija tuo
met eitų su jomis ir pultų 
Vokietiją, kad iš jos ką 
nors atsilupus.

Dėl to Anglija ir pradėjo 
rūpintis, kad patraukus A ar- 
šuvos ponus savo pusėn.

ti savo diplomatiją taip, 
kad paėmus Lenkiją savo 
įtakon. Tuomet jie galėtų 
naudoti ją kaip trupą prieš 
Vokietiją.

Londonas žiuri į Lenkijos 
į padėtį taip: Lenkija yra į- 
sprausta tarp dviejų milži
niškų valstybių — Sovietų 
Rusija iš vienos pusės, Vo-

banditų pėdsakų nesusekė.

CHICAGOJ SUIMTI 2 
JUODUKAI ŽMOGŽU

DŽIAI.
Chicagos policija suėmė 

du juoduku, kurie pereitos 
pėtnyčios naktį užmušė lo
voje ugniagesio Johnsono 
34 metų amžiaus žmoną. 
Vienas jų vadinasi Hicks, 
19 metų amžiaus nigeris, o 
antras Robert Nixon, taip 
pat 19 metų amžiaus. Jiedu 
įlindo į Johnsono butą vog
ti. Kai moteris pabudo ir 
pradėjo klykti, jiedu davė 
jai į galvą ir užmušė. Polici
ja sako, kad Nixon esąs nu
žudęs ir keliatą kitų moterų.

FORDAS PATS DARO 
AUTOMOBILIAMS PA

DANGAS.
Fordas pasistatė Detroite 

dirbtuvę guminėms padan
goms (tires) gaminti, ir sa
koma, kad dabartiniu laiku 
pagamina po 4,000 tajerų ir 
tūbų , į parą. Dirba dviem 
permainom. Toliau busią 
įstatyta daugiau mašinų ir 
Fordas galėsiąs pagaminti 
apie 3,000,00u tajerų ir tū
bų per metus. Iš viso jo au
tomobiliams per metus rei
kia nuo 5 iki 6 milionų taje 

Irų ir tiek pat tubu.

TURKIJOS PROTESTAS 
FRANCUZIJAI.

Turkija nusiuntė Francu- 
zijai protest* notą dėl įvy
kių Aleksa uddretos krašte. 
Tas kraštas guli Sirijos šiau
rės vakaruose ir jį globoja 
Francuzija. Šiomis dieno
mis gyventojams tenai leis
ta nubalsuoti, kur jie norėtų 
prigulėti — Arabijai, ar 
Turkijai. Agita' iją veda 
vieni ir kiti. A labai nuplė
šė turkų paciento Kemalo 
Ataturko paveikslus nuo 
sienų ir ..eliat’as žmonių bu
vo užmušta. Dėl to Turkija 
ir nusiuntė Fran chzi j ai vpro
testą.
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LIETUVOJE BUSIANTI 

ĮVESTA CIVILINĖ 
METRIKACIJA.

“Laisvoji Mintis” rašo:
“Naujoji Konstitucija nu

stato civilinę metrikaciją 
tiems, kurie jos pageidauja, 
beje tiems Lietuvos gyvento
jams, kurie yra nutraukę ry
šius su bažnyčiomis. Jos vyk
dymui privalo būti išleistas Į- 
statymas, ilgai nebevilkinant 
ir netrukdant gyvenimo tvar
kos.

“Tokiu budu, ilgus metus 
laisvamanių lauktas aktas— 
reikia tikėtis—turės veikiai 
būti įstatymu įgyvendintas ir 
atpalaidos piliečius nuo veid
mainiavimo ir vergavimo baž
nyčioms.”
“Laisvoji Mintis” sako, 

kad metrikacijos įvedimas 
(jeigu ji bus ištikrujų įves
ta) bus laisvamanių nuo
pelnas, nes jie daugiausia to 
reikalavo. Girdi:

ANGLIJA DIKTUOJA 
JUNGTINĖMS VALS

TIJOMS.
Jau senai yra nujaučia

ma, kad Washingtono val
džia uždraudė parduoti Is
panijos lojalistams ginklų 
Anglijos padiktuota.

Dabar kongres manas 
Tinkham viešai pasakė Wa
shingtone, kad šios šalies 
užsienio politika yra dik
tuojama iš Anglijos. Pavyz
džiui, Anglija dabar susibi
čiuliavo su fašistine Italija 
ir pripažino jai Etiopijos 
užkariavimą. Tuojaus šitai 
Anglijos politikai pritarė ir 
Washingtonas. Kongresma- 
nas Tinkham šituo pasipik
tinęs ir sako:

“Buvo pasakyta ir nėra už
ginčyta, kad vienas Britanijos I 
ministeris prisiuntė preziden
tui ar valstybės departamen
tui laišką prašydamas šitokio 
pritarimo.”

Kongresmanas Tinkham
. Bet ne

Porters weigh their baggage
Į Mountain climbing party Į

Aukščiausis pasauly kalnas yra Evesestas. Jis turi 29,140 pėdų aukščio ir stovi Himala
jų kalnyne, tarp Tibeto ir Indijos. Da nei vienas .žmogus nėra pasiekęs jo viršūnės, nors 
jau ne syki buvo mėginta. Dabar anglų mokslininkų ekspedicija vėl pradėjo kopti Eve- 
restan.

MT. EVEREST

AR DRĮS VOKIETIJOJ FAŠISTAI PUL
TI DEMOKRATINĘ ČEKOSLOVAKIJĄ?

£įS SKAITO, RAi

ŲS DUONOS NE

“šiaip ar taip, vieną savo kaltina Rooseveltą. R.. _ 
uždavinio dalį mes, laisvama- vienas'tik Rooseveltas seka 
niai, busim atsiekę, ir tuomi| Londoną. Visa Amerikos 
mes galim pasididžiuoti ir pa- buržuazija beždžioniškai 

. sidžiaugti.” pamėgdžioja anglus. Ame-
Tačiau laisvamanių kova 1 ’iKos aukso maišai laiko 

čia da nepasibaigia. Reikia sau.didele garbe, jeigu nu- 
da atsipalaidoti ir nuo tų važiavę Londonan gauna 
mokesčių, kuriuos visi Lie- Pr°g'os pabučiuoti karaliui 
tuvos gyventojai, taigi kar- 1-ankon.
tu ir laisvamaniai, turi mo
kėti klerikalizmo lizdų už
laikymui. ___________

Čia “Laisvoji Mintis” sa- ta Hearsto geltonlapis, ku-

“IŠDAVYSTĖ...”
Iš Detroito mums prisiųs-

Ko: ris per visą puslapį turi iš-
“Laisvamaniai neprivalo pleškinęs ed i t o r i a 1 ą : 

bažnyčios naudai nieko duoti Broadcasting Treason,~
nei aukauti, nes ir bažnyčia Kas reiškia, transliuoja iš- 
nieko laisvamanybei nedavė ir davystę.
neduoda... Bažnyčios valsty- Toji “išdavystė” yra ta- 
bei mokesčių nemoka, o mes me, kad dvi didelės Ameri- 
už savo gūžtas mokam iždui I Kos radio kompanijos suti-

santi net ir juokinga, nes 
Sovietų armija išviso turin
ti tik apie 4,000 lėktuvų, o 
ne 30,000.

Dabar paaiškėjo, kad šitą 
“Maskvos žinią” Čekoslo
vakijos komunistų organas 

įbuvo gavęs ne iš Maskvos, 
bet pasigavęs iš Italijos ra
dio stoties, per kurią Musso- 
linio agentai skleidžia viso
kius melus ir vis sako, kad 
tai “žinios iš Maskvos.”

ramins, nors jus ir kasdien | 
melsitės už Franko maurų te
rorą. Ispanija bus gyva'...”

Tai reiškia, kad be ru
dens ir darbai negalės pa- 

! gerėti.

mokesčius. Todėl nėra tikslu, 
kada iždas moka kunigams al
gas, bažnyčioms pašalpas. Per 
550 metų savo būsenos bnžny- 
čia be galo daug žalos Lietu
vai padarė. Bažnyčia turi sa
vo egojistinius tikslus ir turi 
but nuo valstybės atskirta. 
Valstybės iždas turi rūpintis 
tik valstybiniais, o ne bažnyti
niais reikalais. Bažnyčios yra 
privatus tikybininkii dalykas 
ir tegul jie patys ją užlaiko 
sau.”

. Taip rašo Dr. J. šliupas. 
Kiekvienas bešališkas žmo
gus pripažins, kad tai svei
kas reikalavimas. '' .,*•, ■'

ko paskelbti Komunistų 
Partijos konvencijos atida
rymą.

Bet kuomet kun. Cough- 
linas kas nedėldienis kro- 
kia per radio, kurstydamas 
pagiežą prieš prezidentą 
Rooseveltą, tai Hearsto gel- 
tonlapiai nesako, kad tai 
yra “broadcasting treason.”

Neprotestuoja jie ir prieš 
popiežiaus kalbas, kurios 
jau kelis kartus buvo trans
liuojamos Amerikos žmo
nėms.

Seniau 
priešingas

Hearstas nebuvo 
ir komunistinei 

Rusijai. Jis netik nebuvo 
jai priešingas, bet stačiai 
statydavo ją pavyzdžiu A- 
merikai. Kol Amerikos val
džia nebuvo Sovietų pripa
žinusi, Hearsto geltonlapiai 
visuomet agitavo, kad ko
munistų valdžia butų pri
pažinta.

Pasiuto Hearstas prieš 
komunistus tik tada, kai jų 
valdžia buvo Amerikos pri
pažinta ir jie nesutiko at
mokėti Amerikos kapitalis
tams caro skolų. Mat, Hear
stas buvo prisipirkęs caro

UKININKAI JUOKIASI 
IŠ TAUTININKŲ. ■

Norėdami svietui paro
dyt, kaip gerai žmonės 
Smetonos karalystėj uždir
ba, Lietuvos tautininkų lai
kraščiai paskelbė, kad apie 
Rokiškį žemės ūkio darbi
ninkams esą mokama nuo 4 
,i)ri 6 litų į dieną.-

Bet “Lietuvos Ūkininko” 
karespondentas P. Kriuke
lis, kuris gyvena Rokiškio! , . , *. . r . - .
apylinkėj, praneša, kad tai Paskolos bonų pigiai ir ti
esas grynas melas. Sako,'keJosl pasipelnyti Kai tas 
ūkininkai dabar juokiasi, J*™ neJSS>, tai^komumz- 
kad tautininkų laikraščiai 
padarė iš Rokiškio Ameri
ką.

Jeigu tautininkiški dva
rininkai iš tikro mokėtų 
ūkio darbininkams po 6 li
tus į dieną, tai mes visi pa- 
mestume savo ukius ir eitu
me pas tuos ponus padie
niais dirbti, juokauja ūki
ninkai. Nereikėtų nei Brazi
lijon važiuoti.

Faktas yra toks, sako P. 
Kriukelis, kad ūkio darbi
ninkams Rokiškio apylin
kėj mokama ne 4—6 litai į 
dieną, bet 2 litai, o daugiau
sia 2%.

Pas dvarininkus esą da 
blogiau. Tenai mokama tik
tai 1(4 lito į dieną, ir valgyt 
neduoda.

Tai ve, kaip fašistiški 
tautininkų laikraščiai me
luoją apie Lietuvą! 

mas pasidarė “išdavystė.

NEŽMONIŠKAS CINIZ
MAS.

Kunigų leidžiamas “Pa
nevėžio Garsas” 14-tame 
numery rašo:

"šaulys, garsusis Franko, 
Iberijos laukuos sutiko puikų 
žvėrį... ir šautuvą pastvėrė... 
šaulys į ranką, širdį, galvą tai
ko, bet vis

Šituo
“garsusis šaulys” 
negali nušauti, kunigų laik
raštis čia vadina Ispanijos 
liaudį, kuri nepasiduoda 
fašizmo vergijon.

Pasipiktinusi šituo kuni
gų cinizmu, “Laisvoji Min
tis” sako:

“Tokio cinizmo mums dar 
neteko girdėti. Franko maurai 
kraujuose plukdo visą kraštą, 
o khtalikiškas laikraštis džiū
gauja, kad Frankas puikus 
šaulys, kad jis moka pataikyti 
žmonėms į širdį, į galvą. Ta
čiau, ponai cinikai, šitie Fran
ko šūviai, anot jūsų, eina vel
tui. Jie laisvos Ispanijos nenu-

veltui...”
“žvėrių,” kurio

Franco

LIETUVOJ REIKALIN
GOS LAISVAMANĖS 

MERGINOS.
“Lietuvos Žinios” rašo:

“Po pagarsėjusio Alytaus 
laisvanių susirinkimo, kuria
me dalyvavo nemaža moterų, 
iš Kauno ir kitų Lietuvos vie
tų gaunami laiškai—paklausi
mai, ar yra Alytuje merginų, 
kurios sutiktų civiliai tuoktis. 
Kelintas vyrų žadą net atvykti jos gynėjams, lojalistams, 
į Alytų susipažinti su laisva- taįp pat ir demokratijos 
manėmis merginomis. ’ priešams, fašistams. Pasta- 
Šita žinia nepatiks kleri- riems daugiausia darbavosi 

kalams. i Romos katalikų bažnyčios
—________ ir kunigai. Bet visgi lojąlis-

DARBAI NEPAGERĖSIĄ tams surinkta daug daugiau, 
BE RUDENS. nes Amerikos visuomenė 

daugiau jiems užjaučia.
Iš visų organizacijų dau

giausia paramos lojalistams 
davė vadinamoji “Medical 
Bureau and North Ameri
can Committee to Aid Spa
nish Democracy,” kuri su
rinko $427,820 aukų ir iš 
tos sumos nupirko už $303,- 
600 visokių reikmenų.

Iš visų Ispanijai surinktų 
pinigų $868,301 sunaudota 
pašalpai, o $254,501 išėjo 
administracijai, spaudai, 
mitingų salėms ir kitokioms 
išlaidoms.

Aukos renkamos da ir 
dabar, nors jau netaip gau
siai.

Amerikiečiai Sudėjo 
Ispanijai $1,200,000.

Washingtono žiniomis, 
Jungtinių Valstijų piliečiai 
yra sudėję aukų Ispanijos 
pašalpai jau apie $1,200,- 
000. Aukas rinko iš viso 30 
įvairių organizacijų bei gru
pių. Parama buvo teikiama 
netik Ispanijos demokrati-

Lenkijos generolas Sikors
kis sako, kad nedrįs.

j .Visi pripažįsta, kad, vo
kiečiams užėmus Austriją, 
pablogėjo Čekoslovakijos 
padėtis, o ypač kai šioje val

stybėje gyveną vokiečiai 
lakelė galvas ir pastatė to
rius reikalavimus, kurių jo
kios nepriklausomos valsty- 
jes vyriausybė negalėtu iš
pildyti.

Čekoslovakijos vokiečių 
bruzdėjimas peturi nieko 
bendra su kova dėl teisių, 
nes Čekoslovakijoje tauti
nės mažumos daugiau turi 
teisių, negu kurioje kitoje 
valstybėje. Vadinamųjų Su
detų vokiečių griežti reika
lavimai yra anksti susiję su 
Berlyno planais, apie ku
riuos Europos spaudoje vis 
daugiau randame žinių.'

Šį klausimą suglaustai 
apibudino žinomas lenkų 
karo žinovas, generolas Si
korskis, įdėjęs Varšuvos 
dienraštyje “Kurjer War-i 
szawski. šio mėn. 1 dieną čekai yra pasirengę gintis 
straipsnį: Kai raktai, pate- paskutiniųjų ir be krau
ki)} vokiečių rankas. Jj0 praliejimo neduos nė vie-

Kokie laktai. O gi štai nos žmonės pėdos. O kai če- 
kokie. Iki Austrijos uzerni-^ai ga}gS ilgai gintis, toli
mo, Čekoslovakija su Vo- mesnė karo eiga galėsianti 
kietija turėjo 1,539 kilomet- būti ir šiokia ir tokia. Be to, 
rų sieną, kuri eina kalnuo- gen Sikorskis ta proga dar 
tomis vietomis. Tuo tarpu primena Čekoslavakijos są- 
Čekoslovakijos siena su Au-įjungininkes Francuziją ir 
strija kaip tyčia yra žemoje Sovietų Rusija.
vietoje, pro kurią puldami j Francuzijos nusistatymas 
Čekoslovakiją vokiečiai ne-, visiems yra žinomas ir 
turėtų jokių sunkumų. Kol nje]<s neabejoja, kad jei tik 
kas vokiečiai dar nepuola; į vokiečiai puls Čekoslavaki- 
bet Austrijoje yra sutrauk-tai Vokietijai skelbs ka
ta nemaža vokiečių kariuo- " • • •
menės, kuriai vadovauja ge
nerolas Bokas, žinomas | iVUO1JUO gcI1.
prieš Čekoslovakiją paruoš- Sikorskis yra kitokios nuo- 
tų planų autorius. I monės, visų pi, .,.CI

Generolas Sikorskis ta, kad didžvąlstybė i. 
proga pažymi, kad visa vo- sJenos nei su Vokietija,

savo nuomonę dėl Čekoslo
vakijos, visų pirma pareikš
damas, kad jei pirmieji puo
limai nepavyksta, jei užpul
tieji suspėja kiek ilgiau spir
tis, karas gali nusitęsti ilgai 
ir tada užpuolikai nėra tik
ri laimėjimo. Kaipo pavyz
dį, gen. Sikorskis suminėjo 
Ispaniją, kurios vyriausybė, 
laiku suorganizavusi apsi
gynimą, iki šiol atkakliai 
kovoja. Tas pats yra ir Ki
nijoje, kur karui galo vis da 
nematyti ir kažin kuo jis 
galės pasibaigti.

Dėlto gen. Sikorskis daro 
išvadą, kad net skubus ir 
sumotorizuotas puolimas 
galįs pasibaigti ilgų metų... 
karu, kas ypač gali būti pra
žūtinga vokiečiams. Gerai 
ginkluota ir pilna pasiryži
mo kariuomenė gali spirtis 
net labiausiai motorizuo
toms dalims, kurios dabar 
nėra pasakiškai baisios, 
kaip apie jas iki šiol buvo 
manyta.

Gen. Sikorskio nuomone,

i ją, tai voKietijai saeios Ka- 
Įrą Francuzija, o su ja eina 
ranka rankon .. . Anglija.

Dėl Sovietų Rusijos gen.

Romos katalikų bažnyčios 
ir kunigai. Bet visgi lojalis-

Bostono First National 
Banko šią sąvaitę išleista 
Naujos Anglijos biznio ap
žvalga parodo gana tamsų 
ekonominio gyvenimo vai
zdą. Esą,

“Vasarai ateinant biznio 
stovis visiškai apmiręs ir iš
rodo, kad per kelias sekančias 
savaites jis nukris da žemiau. 
Reikmenų kainos yra silpnos, 
nes daug yra neišparduotų 
prekių. Atsargus biznieriai 
perkasi tik šiai dienai. Nors 
darbai fabrikuose buvo smar
kiai sumažinti, neišparduotų 
produktų ant rankų yra daug. 
Viskas rodo, kad be rudens 
pramonė neatsigaus.”

monės, visų pirma todėl, i 
i neturi

kiečių kariuomene yra karo su Oekoslavakija ir todėl 
stovyje. _ O reguliares ka- Sovietų kariuomenė turi už- | 
riuomenės vokiečiai Giri kįrsta kelią. Bet lieka.. .

Sikorskis sako, kad vokie- Rusija turi 4,500. Autorius 
čiai turi 850,000. Skirtu- primena, kad naminiame Is- 
mas mažas. Kartu autorius panįjos kare Sovietų Rusi- 
paduoda, kad vokiečiai turi jos lėktuvai vaidina didelį

“MASKVOS ŽINIOS” EI
NA IŠ ITALIJOS.

Čekoslovakijos komunis
tų laikraštis anądien pa
skelbė “iš Maskvos gautą” i 
žinią, kad Sovietai esą ne 
juokais pasiryžę ginti Čeko
slovakiją nuo Vokietijos fa
šistų. Kai tik vokiečių ka
riuomenė peržengs Čeko-' 
slovakijos sieną, tai tą pa-j 
čia dieną viršum Berlyno ‘ 
pasirodys 30,000 Sovietų' 
karo lėktuvų.

Pasirodžius komunistų 
laikrašty šitai “žiniai,” Vo
kietijos nacių spauda tuoj 
pakėlė triukšmą, kad Čeko
slovakija esanti Sovietų 
kontroliuojama šalis.

Bet Sovietų telegrafo 
agentūra “Tass” tuojaus ši
tą “žinią” užginčijo. Ji e-

/S
Lietuviu veikla—c 
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■NO BETTERS

BEER & ALE
SINCE I860

CSCHMIDT & SONS

• PHILADELPHIA, PA

IN bottles, 12-oz. Reg., 
l-2-6z. Steinies; Rull
Quarts and on draught

Afigaivinkit «u Schmidto 
Alum. Jis suteikia ‘4 b" 
„Y- jausmą. Tad turek.te 
Schmidto prie valgio, tarpe 
valgiM arba kada užeina no
ras turėkit visad užtektina. 
Schmidto Bonkutėm arba 
pilnom Kvortom gatavai al-
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tiek panašus j Kristų, kad buvo 
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
ŽINIOS IŠ GRAND RAPIDS, MICH. Taip Išrodė Chicago Mėnuo Atgal.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

KAIP IŠAUGO BROOKLYNO LIETU-
Lietuvių veikla—darbai.
Iš Grand Rapids apie 

darbininkų judėjimą “Ke
leivy” niekas neparašo, o 
čia gyvena daug lietuvių ir 
“Keleivio” skaitytojų yra 
skaitlingas būrys, ne? tik 
prasitark apie “Keleivi,” 
visiems jis žinomas. Aš pra
šau gabesniųjų rašytojų pa
rašyti i “Keleivi” iš musų 
kolonijos žinučių iš lietuvių 
veikimų ir darbininkiškų 
reikalų. Tuomi daug pasi- 
tarnautumėm musų koloni
jos lietuviams.

Grand Rapidso Lietuvių 
Dailės Choras per porą pas
kutinių metų buvo kaip ir 
numiręs, bet pastangomis 
C. Lakaus jis vėl pradėjo 
veikti, iš naujo susigrupavo 
apie 30 dainininkų ir vado
vaujant P. A. Palaginui, 
choras gražiai susidainavo 
ir štai, gegužės 14 d., su
rengė puikų koncertą šv. 
Jurgio Draugijos audito
rijoje.

Į talką pasikvietė lietu
vių “Aido” chorą iš Detroi
to, kuris turi dideles spėkas 
ir susideda iš 80 ypatų. Det
roito Aido chorui vadovau
ja žymus muzikas P. W. 
Guga.

Koncertą atidarė Liet. 
Dailės Choras, sudainuoda
mas keliatą dainelių, kurios 
publikoje sukėlė gero ūpo, 
nes štai, Grand Rapids vėl 
lyg atgijo.

Potam ant estrados pasi
rodo Detroito Aido choras,
kuris vos sutilpo. Uždaina
vus Aido Chorui, publika 
tiek įsisiūbavo, kad nenorė
jo dainininkus nuleist nuo 
estrados. Visa salė tik ūžia 
nuo nenumalšinamų ploji
mų.

Paskui C. Lakus su p-nia 
Lekiene sudainavo porą 
duetų. Reikia pažymėt, kad 
C. Lakus turi stiprų lyrišką 
tenorą, o p-nia Lakienė-La- 
pinskaitė irgi gerai išlavin
tą puikų balsą, taip kad to
kių dainininkų retai pasitai
ko išgirst ir žymiuose sve
timtaučių koncertuose. Jų 
daina publika tiesiog buvo 
žavėjama. Puikiai padaina
vo duetą P. W. Gugas su 
p-nia Gugiene. Dainavo da 
keliatas kitų, bet visų pra
vardžių hespėjau sužinoti. 
Užbaigė koncertą irgi mū
siškis Dailės Choras.

Po koncerto buvo teikia
mi koncerto vedėjams už
kandžiai ir tęsėsi šokiai iki 
vėlumos. Publikos buvo pil
nutėlė svetainė, ir matėsi pil
nas patenkinimas. Tokie 
parengimai pageidaujami 
tankiau ir Yeikia pažymėt, 
kad musų lietuviai juos lan
kys, j nors dabar gana sun
itus laikai.

■ i -------------------------

Nedarbas Grand Rapidse 
didelis. Rakandų dirbtuvės 
vienos visai . užsidarė, kitos 
da žada užsidaryt. Tos, ku
rios šiek tiek dirba, tai tik 
sų labai mažu skaičium dar
bininkų. Visi spiečiasi prie 
WPA, bet ir tenai visi nesu
telpa. Todėl padėtis darbi
ninkų nejaudi.

Žodis iš lietuvių politikos.
“Tėvynės” -num. 19 re

dakcijos špaltose, p-nas Vi- 
taitis rūsčiai bara SLA. vei
kėjus už nerimtas agitacijas 
viršininkų rinkimuose. Tie
sa, kaip visose organizaci
jose, taip ir SLA. veikėjai 
agituoja už tuos kandida
tus, kūne organizacijai tin
kamiausi. Kiekvienas apsi
skaitęs SLA. narys žino, 
kad pažangiųjų kandidatai 
yra visame tinkamesni vesti 
organizaciją, nes jie žalos 
organizacijai nepridarė. Po
litiškame nusistatyme pa
žangiųjų kandidatai irgi 
švaresni, nes jie remia Lie

i tuvos plačiosios visuomenės 
reikalus, o ne kokių ten pus- 
lenkiu tautos vadų, dvari
ninkų arba visokių praėju- 
nų-caristų, kurie subėgo už 
valstiečio nugaros ir čiul
pia jų paskutinį kraujo lašą. 
Reiškia, visame pažangiųjų 
kandidatai SLA. viršinin
kais yra tinkamesni, todėl 
ir reikėjo veikėjams už juos 
vest agitaciją, nors vienas- 
kitas žodis buvo ir šiurkš
tesnis pasakyta.

Bet p-nas Vitaiti, buk 
nors už centą teisingu ir 
pasakyk apie save!

Tamsta gerai pažįsti sar- 
gybininkus, taip, ar ne? 
Skaitei jų “literatūrą.” Ji 
tautininkų, ar ne? Ji buvo 
siuntinėjama visiems SLA. 
nariams kartu su fašistinių 
kandidatų balotu. O kaip 
p-nas Vitaiti, apie tą “tau
tišką literatūrą” savo edito- 
riale neprasitari nei per pu
sę lupų, reiškia ji . tamstai 
patinka.

Na, o mes paprasti SLA. 
nariai neapmeluodami mu
sų p-no redaktoriaus, štai, 

i ką turime jam pareikšti. Tie 
tautiškų sargybininkų “per
lai” tai p-no Vitaičio plunk
sna redaguoti ir Centro sek
retoriaus pagalba siuntinėti 
Susivienijimo nariams. Vi
sokia agitacija SLA. Centre 
dirbantiems žmonėms yra 
draustina, bet ji da yra tiek 
šlykšti, kad joks save ger
biantis žmogus vengtų taip 
rašyti.

P-nas Vitaiti, dabar lauk-

< < .^J-X į 
/ ?' lipi'

VIŲ PILIEČIŲ KLIUDĄS.
Brooklyn, N. Y.

'i

šiandien Chicago.) gražu ir šilta, miesto pakraščiuose žydi gėlės ir žaliuoja medžiai. Bet 
vos tik mėnuo atgal,, balandžio mėnesį, Chieagą buvo užvertęs sniegas, šis vaizdelis pa
rodo, kaip tada mašinos valė sniegą nuo gatvių.

WATERBURY, CONN.
Mirė Vincas Pricevičius.
Pereitą sąvaitę čia neti-

sime nuo jūsų žodžio “Tė
vynėje” apie save patį.

J. L-skas.

LEWISTON, ME.
Jaunimo Choras pagerbė 

motinas.
Gegužės 8 d. Jaunimo 

Choras, Igno Ciužo vado
vaujamas, surengė bankietą 
motinų garbei. Kiekviena 
mergaitė ir berniukas, atsi- 
vedę savo motinėlę į šv. 
Baltramiejaus Svetainę, 
prisegė jai gėlę prie kiūti
nės ir pasodino prie stalo.

Jaunimo Choras sudaina
vo “čiūčia Liūlia” ir “Oi, 
laksto vanagėlis.”

Solo padainavo Valerija 
Varneckaitė, p. I. Čiužui 
akompanuojant.

Vincas Banaitis pasveiki
no motinas nuo berniukų, o 
Franė Zdanavičaitė — nuo 

i mergaičių. Paskui sekė kitų 
sveikinimai.

Po pasveikinimų ir ska
nios vakarienės visi ilgai 
linksminosi.

Gegužės 14 jaunimas su
rengė “minstrel” vakarą po 
p. Ig. Čiužo vadovyste.

Programa buvo sekanti: 
Jaunimo Choras sudainavo 
—(1) “Sveiki gyvi, mus 
svečiai,” (2) Justerina Po- 
vilaitė solo sudainavo “My
liu Jauną Vaikiną,” (3) Du
etą “On the Sunny Side of 
the Rockies,” atliko Vincas 
ir Antanas Banaičiai. (4) 
Solo “Whistle while you 
work,” sudainavo Juozas ' 
Bučionis. (5) Solo “Frakų 
himnas,” Antanas Vaitonis. 
(6) “Apie blusą ilgakoją,” 
Antanas Banaitis, Vincas 

j Banaitis, Benediktas Saka- 
ilauskas ir Antanas Mardo-1 
sas. (7) “Oi, tas senis,”! 
Franė Zdanavičaitė ir cho-į 
ras. (8) “Pamylėjau kitą 
žmoną,” solo sudainavo Li
dija Sabaliauskaitė. (9) 
“Sail Along Silvery Moon,” 
Vincas ir Antanas Banai
čiai ir choras. (10) “The 
Haunted House,” Jonas La
pukas ir Zofija Simonavi- 
čaitė. (11) “žąselė,” vyrų 
choras. (12) “Motina ba
rė,” Valerija Varneckaitė. 
(13) “Ūkininko su miesto 
mergaite pasikalbėjimas,” 
Juzefą Vaitenaitė ir Anta
nas Banaitis. (14) “Bute-

me disku sijos, tai jos 
yra diskusijos pilna to žo
džio prasme. Visi svarsto 
klausimus nuoširdžiai ir 
draugiškai. Jeigu kurio su
manymas nepraeina, tai 
keršto nevarinėja — dirba 
ir linki Kliubui ko geriau
sios kloties, ko geriausio pa
sisekimo.

Dabartiniu laiku A. L. P. 
Kliubas turi vadu J. Drau
gelį. Jis darbštus žmogus. 
Jis rūpinasi tuo darbu, kurį 
kadaise vede A. Kundrotas, 
būtent pagelbėti lietuviams 
išsiimti pilietiškas šios ša
lies popieras. Jis daug pa
gelbėjo toje srityje tiems, 
kurie jau neturėjo vilties 
tapti Suvienytų Valstijų pi
liečiais; jis juos prirengė, 
išmokino atsakyti į klausi
mus: jis sujieškojo jų atvy
kimo rekordus ir padarė 
tuos žmones šios šalies pi
liečiais.

A. L. P. Kliubo pirminin
ku yra V. Michelsonas. Jis 
liogiškas žmogus ir susirin
kimuose tvarka pavyzdin
ga. Protokolų sekretorium 
yra Ch. Lelešius. Tai jaunas 
Kliubo veikėjas. Jam iškart 
nevyko sekretoriauti, bet 
progresuoja ir, galima tikė
tis, ateity bus geras sekreto
rius.

Finansų raštininkas yra 
Ch. Čepulis. Tai irgi jaunas 
vyras, bet savo darbe jis 
ekspertas. S. Zubavičius 
prižiūri finansus. Jis yra se
nas Brooklyno lietuvių vei
kėjas ir gerbiamas žmogus. 
Kasininko pareigas eina A. 
Lėlius. Jis taip pat priklau
so “senajai gvardijai” ir sa
vo pareigas eina gerai.

Biznio skyrių veda direk- 
torijatas. Pirmininku yra 
A. Velička; finansų tvarky
tojas, F. Vaitukaitis; proto
kolų raštininkas, L. Burdu- 
lis. Direktorių nariai: Ch. 
Kreivėnas, J. Aymanas. J. 
Buivydas ir dar keli kiti, ku
rių pavardžių nežinau. Biz
nio vedėjas J. Karpus. Biz
nio darbininkai: A. Deikus 
ir J. Zakarauckas. Šitas 
štabas yra gana rimtas ir 
tvarko Kliubo reikalus ga
na vykusiai.

Vytautas Katilius.
WORCESTER, MASS. 
Motina mokino dukterį 

vogti.
Šiomis dienomis čia buvo 

areštuota Ague Miliauskie
nė, 38 meth, amžiaus lietu
vė, kartu su savo.. 13 metų 
amžiaus mergaite. Policija 
teisme liudijo, kad Miliaus- 
kinė nusivesdavo savo mer
gaitę į krautuves ir mokin
davo ją imti daiktus. Esą 
nustatyta, kad septyniose 
krautuvėse tokia vagystė 
buvo papildyta.

Teisėjas smarkiai Miliau
skienę išbarė ir nuteigė 
dviem mėnesiam kalėjimo, 
bet nuo bausmės atleido su 
sąlyga, kad -daugiau tas ne
pasikartos. Miliauskienės 
mergaitę žadėjo perduoti 
nepilnamečiu vaikų teismui.

Šitą įvykį plačiai aprašė 
“The Evening Gazette” ir 
kiti Worcesterio laikraščiai. 
Gaila, kad tokiais darbais 
diskredituojamas lietuvių 
vardas. Kaimynas.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubas Brooklyne turi 
savo istoriją. Apie 35 metai 
atgal keliatas Brooklyno 
veikėjų įkūrė jį ne tiek po
litikoj dalyvauti, kiek šelpti 

j savo narius ligoje ir mirus 
duoti jų šeimai pomirtinę; 

'apart to, padėti lietuviams 
į patapti šios šalies piliečiais. 
Kliubo steigėjai, turbūt, ii 
galvoti negalvojo, kad jų 
kuriama organizacija pa
sieks to čiukurio, kur turės 
45 tūkstančių nuosavą na
mą, kelias svetaines ir užei
gos biznį. Bet tinkamai pa
dėti organizacijai pamatai 
išugdė ją j didį ir iiloti. šian
dien Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas, tai antra or
ganizacija po Brooklyno lie
tuvių lokalo.

Tiesa, Kliubo kūrėjų jau 
nedaug teliko. Andrius 
Kundrotas, 
Levandauckas ir dar 
kiti. Jie jau senukai, 
energijos pas juos yra 
kankamai. Kartais sėdi 
sirinkime ir mąstai 
žmogų?, kokiu skubrių 
žmonių! Jie 35 metai atgal 
įkūrė Kliubą ant menkos 
skalės. Jis augo ir bujojo. 
Pergyveno visokias audras 
ir nesmagumus. Pirmeiviai 
žmonės iškarto buvo ujami; 
atrodė, kad tas Kliubas kie
no nuosavybė. Daug buvo 
bartasi, daug triukšmauta. 
Dažnai peštasi visai už nie
kus. Bet nežiūrint tų pešty
nių ir barnių, Kliubas žen
gė pirmyn. Jis augo netik 
nariais, bet kilo ir progre- 

Buvęs san ' Tie patys žmonės kei-
** * j tesi į gerąją pusę. Štai, aną- 

INDIANA HARBOR, LND. dien atsinešė musų progre
syviai rezoliuciją uz prezi- 

Gerbiama redakcija. Aš “Ke- cįento Roosevelto New Ke
leivio” skaitytojas prisiunčia 
du doleriu už “Keleivį” metams. 

. “Kelei-

SIDABRINĖS VESTUVĖS. .
Methuen, Mass. Gegužės 15, 

Ignas Trueinskas savo broliui 
Vladui ir Antosei Tručinskams 
surengė 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių pokilį. Jubi
liatai gyvena Lynne. Atvažiavę 
pas brolį ir pamatę daug žmo
nių tikrai buvo nustebinti.

Svečių ir draugų buvo iš Lyn- 
no. Haverhillio, ir iš kitur. At
silankiusieji buvo puikiai pa
vaišinti. Viską prirengė suga- 
bios moterys. R. Tručinskienė, 

Ij. Bilienė, A. Baumilienė, A. 
Greškienė ir kitos. Visi daly
viai iki vėlumos gražiai links- 

I minos, linkėjo jubiliatams Tru-

liukas,” solo Benediktas Sa-' 
kalauskas ir chorai. (15) 
“Nupinsiu vainiką,” solo, 
Justina Povilaitė. (16) “Pa- _
sirenkant dainavo duetas, ketai mirė Vincas Pricevi- 
Adelė Vasiliauskaitė ir Ade- čius, kurio sesuo, Nora Pri- 
lė Adomaitė. (17) “Rio Ri- eevičiutė, gyvena Chicago- 
ta,” kvartetas: Antanas ir ję, ištekėjusi už SLA. išdi- 
Vincas Banaičiai, Benedik- ninko adv. K. Gugio. Vin
tas Sakalauskas ir Antanas I cas Pricevičius buvo vienin- 
Mardosas. (18) “Liaudie,'telis Noros brolis, 
sukilkie!” vyru choras. ; Taigi Pricevičių šeimyna, 
(19) “Labanaktis,” Jauni- apie kurią kitąsyk sukosi 
mo Choras Waterburio lietuviu kultu-

žmonių buvo pilna sve-1rinis. 8'yv™imas, jai> baigia j 
tame nes jaunimui visi J»1 Jltt.iswikin0 į„ muJ/Marė 
ja icia. la g i . | Pricevičienė, šeimynos mo- 
S?Sku* veikia nenuPls- l'na’ Paskui ...........'--—V
Ciuzai, kinis veikia nemins Į. t-v„„ Tnro-i« Pricovi-1 cinskams geriausių pasekmių ir 
tančiai ir žadina čia augus) čj į Neužilgo mirė ju dūk- >leikė Kražlll ir vertingu dora- 
musų jaunimą. Itė Marijona Siu metu gegu- ,u!-Lewistono Korespondente.. 2 mh..-
V n/f n silaukęs .Jonas Pricevičius,Kas Mums Kasoma Noros dėdė. Gi pereitą są- 

_______ vaitę mirė ir jos brolis.
Taigi iš tos šviesios Price-Lietuvos tautininkai bijosi 

Amerikos lietuvių laik
raščiu.

Gerbiamas “Keleivi,” buk įTi,n^ 
toks geras ir patalpink ma-1 
no ir F. Povilausko skundą, 
kad Lietuvos tautininkai ne
įleidžia geriausių Amerikos 
lietuvių laikraščių — “Nau
jienų” ir “Keleivio.” Jie su
grąžino vieną siuntinį, ku
riame buvo “Naujienų” 24 
gruodžio, 15 vasario, 4, 21, 
23 ir 24 kovo numeriai; 
“Keleivio” 15 gruodžio ir 9 
vasario numeriai ir “Vieny
bės” 4 kovo numeris. Ant 
siuntinio prispausta ant- 
spauda: “Retour—Non Ad- 
mis.” Ir pažymėta: “Kau
nas, Cenz. Nr. 2.”

Siuntinys buvo siunčia
mas i Šiaulius.

Į Šaukėnus išsiųstas siun
tinys nesugrįžo, gal praėjo 
cenzoriaus nepastebėtas.

Draugui Povilauskui su
grąžinta du siuntiniai. Vie
name buvo “Naujienos” 1, 
2, 4, 6, 7 ir 8 balandžio ir 
“Keleivis” 6 ir 30 kovo. Ad
resuota buvo į Kauną. 
“Naujienas” sugrąžino at
gal, o “Keleivį” pasilaikė 
sau.

Antras siuntinys su “Nau
jienomis” ir “Keleiviu” bu
vo siunčiamas į Radviliškį. 
Tas taipgi sugrąžirttas.

Išrodo, kad reikės organi
zuoti knygnešius, kurie ga
bentų Lietuvon draudžia
mus lietuviškus laikraščius 
slaptais keliais, kaip buvo 
prie caro žandarų valdžios.

C. K. Brazys.
Kenosha, Wis.

vičių šeimynos dabar liko Man be jo butų liūdna.
tik trys dukterys: Nora Gu-,vy” buna daug juokų iš Maikio 

, Ona Milutienė ir tėvo. Taipgi daug pamokinan- 
Hunterienė. jčio. Yra visokių žinių iš viso

Senas jų kaimynas.■ pasaulio ir iš musų gimto kraš- 
----------- - į to Lietuvos. Pasitaiko daug kar- 

AKRON, OHIO. Į tų rast “Keleivy” aprašyta apie 
ir M. Puišiam, 25 metų i pažįstamus. O kuriems 

proga, jų I Plaka jauna širdis, gali susitikt
K. 

vedybų sukakties 
dukrelė Vajola, surengė puikų 
pokylį. Tėvams 
savo dėdę Brozą 
šokių užkandžių 
vakare sukvietė daug svečių j I

nežinant pas 
pagamino vi
ii- gegužės 7

ir meilužę. Aš patariu kiekvie
nam užsiprenumeruoti “Kelei
vi,” kuriame rasite bile kuriuo 
reikalu naudingų ir aiškių pata
rimų. Iš mano pusės aš tariu

svetainę, kur buvo nukviesti ir į ‘‘Keleivio ’ redakcijai viso labo. 
Puišiai, Įėjus svetainėn, jie pa
stebėjo ką tokio nepaprasto, o ‘ 
svečiai pasitiko su visokiais 
sveikinimais ir komplimentais, j 
o duktė Vajola uždėjo mamytei
sidabrinį vainiką. Susėdus sve-, nant gaisra, pereita sąvaitę 
čiams prie stalų Vajola pateikė j čia nukrito nuo kopėčių ug-

Namu Savininkas.

FITCHBURGE UŽSIMU
ŠĖ UGNIAGESYS.

Fitchburg, Mass.—Gesi-

teliko.
A. Žukauckas, 

keli 
Bet 
pa- 
su- 
sau 
yra

tėveliams savo linkėjimus ir 
padėkojo svečiams už atsilan
kymą. Daug svečių buvo ir iš 
kitų miestų, nes Puišiai ir duk
tė Vajola turi daug draugų. 
Svečiai ir giminės jubiliatus 
apdovanojo vertingomis dova
nomis.

Vajola Puišiutė pavyzdinga 
mergaitė, ji lanko jau kelinti 
metai universitetą ir studijuo
ja abelną mokslą. Nuo savęs aš 
linkiu jai geriausio pasisekimo.

Dalyvė B. A. B.

niagesys Ferguson ir užsi
mušė ant vietos.

co very Programą. Aš žiuriu 
ir stebiuos: žmonės, kurie 
kitąsyk priešinosi kiekvie
nam pažangiųjų sumany
mui, kad ir patys pirmuti
niai abejojančius nuosakiai 
paragino, kad rezoliuciją 
reikia priimti ir pasiųsti se
natoriams, kongresmanams 
ir pačiam prezidentui, pa
sveikinti jį, kad jis tokius 
gerus sumanymus biednuo- 
inenei daro.

Dar toliau. Ateina Broo
klyno Didžiųjų Draugijų 
Sąryšio laiškas, kad Kliu
bas paremtų finansiškai pri
siruošimą Pirmai Gegužės. 
Kliubas paaukoja penkius 
dolerius. Seniau butų barta- 
si, rietasi ir kažin kuo butų 
užsibaigę.

Vienu žodžiu, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas 
pasidarė pirmeiviškas kliu
bas! Jeigu ir kyla susirinki-

DETROIT. MICH.
Lietuviu Piliečių Kliubo na

riams.
Sekantis Kliubo susirinkimas 

įvyks birželio 12 d., 9 valandą 
ryto, taipgi per visą vasaros se
zoną susirinkimai bus laikomi 
nuo 9 ryto. Prašau visus Kliubo 
narius moteris ir vyrus šį pra
nešimą įsitėmyti ir taipgi pra-

Bridgeport, Conn. Gerbiama j nešti ir kitiems nariams apie 
“Keleivio” Redakcija! Mačiau Kliubo susirinkimų pakeitimą. 
“Keleivy,” kad senis Maikio I Visokiais Kliubo reikalais, 
tėvas kolektuoja ant naujos arba Kliubo nariui susirgus, 
šoblės, 1 
doleriais kaip senam generolui, 
lai jis gerai apsiginkluoja ir 
teikia mums žinias per “Kelei
vį” ir toliau. J. Pociuvienė.

UlUMUUJii <111L II <111J U O cLLUcl LYUUUV llclliui ūuougno, 

aš prisidedu su dviem kreipkitės į L. P. P. Kliubo raš
tininką, sekančiu adresu: 

August J. Levulis, 
3055 Belmont st., 

Detroit, Mich. ;

Height 3 POUNDS

FULL 3 POUNDS

BLUE RIBBON MALT
/ > • ' Seller

. Ąmer/ca s o/ G <į e *

BLUE RIBBON 
MALTAS visada 
augščiausios ypaty
bės ir daugiausia 
kiekybe... Ir jus vi
sada rasit jo supa
kuota 3 pilnus sva
rus kiekvienam ke- 
ne ir gero Blue 
Ribbon.

©1»3». P-PCorp.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir "KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22. Birželio 1 d., 1938 m. No. 22. Birželi-
Ketvirtas Puslapis

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas gyvas, tėve.
—Ar žinai, vaike, ko aš 

šiandien pas tave atėjau?
—Nežinau.
—Mudu sir žakristijonu 

pastanaVijom pasidaiyt sau 
rapleną. Kad nereikėtų ga
zolino pirkti, inžino nuta
rėm nedėt, ale juzyt Dievo 
dovaną—oTŽį. Taigi pasiū
lom iš dvieju matracų di
deli maišą, toki kaip vokiš
kas cibelynas, numalevo- 
jom .kad oras neišeitų, ir 
pradėjom vaiyti vėją. Ro
dos, priputėm gerai, ale ne- 
kįla ir gana. Taigi aš noriu 
tavo rodos, vaike. Kai tu 
skaitai moksliškas knygas, 
tai, gal žinai, kas reikia da
ryt, kad musų baliunas pa
kiltų. Gal kokio štymo įleis
ti, ar ką?

—Visų pirma aš tau pa
sakysiu, tėve, kad jus nie
kus darot. Žmonės mokino
si šimtus metų, pakol išmo
ko padaryt skraidomąjį ba
lioną, o judu norit lakioti 
šieniką oru priputę. Norint 
baliuną padaryt, reikia su
žinot, kaip jis padaromas. 
Paskui, reikia turėti tinka
mos medžiagos. Pagaliau, 
oru pripustas baliunas ne
kils. Tam tikslui reikalingos 
lengvesnės už orą dujos. Vi
sa tai supirkti ir tinkamai 
sutvarkyti reikia nemaža 
pinigų.

—O kur galima gauti to
kių dujų, Maike, ką leng
vesnės už orą?

—Jas reikia gaminti arba 
pirkti.

—Na, o kaip tu rokuoji, 
Maike, ar štymo prileidus 
negalima butų lėkti? Juk 
štymas irgi lengvesnis už 
orą. Visuomet aukštyn kįla.

—Garas kįla aukštyn tik 
tol, kol jis karštas. Kai jis 
atvėsta ir pavirsta į vande
nį, jis vėl krinta žemyn. Bet 
kodėl judu užsimanėt baliu- 
no, tėve?

—Žinai, Maike, mudu no
rim ištirti, ar yra dangaus 
karalystė. Jeigu nėra, tai 
neužsimokėtų nei rąžančių 
kas diena kalbėti.

—Šitokiam tikslui baliu
nas nereikalingas, tėve.

—Tai kaip?
—Nusipirkit gerą laisva

manišką knygą, ir viską ži
nosiu

—(J kodėl tu rokuoji, 
Maike, kad raplenas no 
gut? Juk su tokia mašina 
galėtum kilti n kilti.

--Ne, te\e, baliunas la
bai aukštai nekįla.

—Kodėl?
—Todėl, kad kįlant aukš

tyn oras darosi vis skystes
nis ir lengvesnis. Pasiekus

tokio aukščio, kur oras sve
ria tiek pat, kiek baliunas, 
kilimas pasibaigia.

—Tai matai, Maike, visgi 
durnas žmogus Dievo man- 
diybės negali sužinot.

—Sužinot, tėve, galima 
daug kas, tik reikia žinoti, 
kokiu budu. Ant šieniko at
sisėdęs, suprantama, nesu
žinosi nieko. Bet mokant 
tyrinėti, galima sužinoti 
beveik viską. Pavyzdžiui, 
astronomai iš kalno mums 
pasako, kada bus saulės ar 
mėnulio užtemimas. Pasa
ko netik dieną, bet valandą 
ir minutę, ir kurioj vietoj 
žemės paviršy bus tamsu. Ir 
jie neapsirinka nei per nago 
juodymą.

—O ar jie tą sužino ne iš 
šventraščio, Maike?

—Ne, tėve; šventraštis 
tokių dalykų nežino.

—Tai kokiu spasabu jie ( 
gali tą pasakyti?

—Jie prieina prie to ma
tematiškais išskaitliavimais, 
tėve. Čia jiems daug pade
da teleskopas.

—O kas jis per vienas, 
Maike, tas telio skapas? Ar 
jis ne kunigas?

—Ne, tėve; teleskopas y- 
ra tam tikras įrankis, per 
kurį žiūrint, žvaigždės išro
do daug arčiau ir daug di
desnės, negu žiūrint į jas 
plika akimi.

—O ar Kauną galima bu
tų per jį pamatyt iš Ameri
kos?

—Ne, tėve, tas negalima.
—Kodėl?
—Todėl, kad musų žemė 

yra apskrita. Kaunas nuo 
mus yra antroj jos pusėj.

—Ar tu, Maike, žiurėjai 
kada nors per tą piliskopą?

—Žiurėjau.
—Na. tai išvirozvk man, 

kaip toli yra žvaigždės nuo 
žemės? Kiek bus mailių?

—žvaigždės nuo žemės 
yra taip toli, tėve, kad my
liomis jų atstumas nema
tuojamas.

—Tai kaip?
—Jis skaitojas šviesos i 

metais.
—O ką tas reiškia?
—Tas reiškia štai ką: 

šviesos spindulys per vieną 
sekundę nueina apie 200,- 
000 mylių. Gi žvaigždės yra 
taip toli, kad eidama šito
kiu greitumu jų šviesa pa
siekia mūsiškę žemę'tik per 
daugelį metų- Todėl astro
nomai taip ir sako: nuo že
mės iki žvaigždės A yra 
tūkstantis metų. Tai reiškia, 
kad ima tūkstantį metų, pa
kol tos žvaigždės šviesa pa
siekia žemę. Aišku, tėve, 
kad myliomis šitokį atstu
mą negalima išreikšti, nes 
išeitų tokia skaitlinė, kad

Sveikatos Skyrius
Al skyrių ved# 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

ŽVĖRINČIUS BURNOJE.
Rašo Dr. K. Draugelis.

Pažiūrėję per mikroskopą j 
ploną iš burnos medžiagų fir
mą, jus pamatysite visai nejau
kų vaizdą. Užtektų į tą žvėrin- 
čių tik vieną žvilgsnį mesti, kad 
pradėtumėte save ginti. Kaip 
miesto sveikatos departamen
tas, turėtumėt reikalauti bur
nai sanitarinės pagalbos.

Šalia daugelio mikroorganiz
mų dantų tarpuose, prie krašto 
smegenų ir neretai giliau bur
noje — ant liežuvio, tonsilų ir 
gerklėje — čia randame glu 
dančią Spirochetą (ne sifilio), 
kuri sukelia taip vadinamą Vin
cento degimą. Kaip dantų sme
genų uždegimas (gingivitis), 
žandų vidaus pusėje opumas ir 
dantų ligos—kaltinama šių gy
vūnų veiklai.

Medicina mums sako, kad 
patogiomis aplinkybėmis šio 
žvėrinčiaus gyventojai pasiekia 
nosį, ausis ir kitus galvos oro 
takus (sinuses) sukeldami už
degimą neretai su įsisenėjusiais 
mikrobų lizdais. Kosėdami juos 
įtraukiama gerklėn ir kartais j 
bronkų triubeles plaučiuose.

Buvo manoma, jog šie burnos 
gausingi organizmai nėra pavo
jingi, tačiau, šių dienų studijos 
įtikina priešingai. Su šiais gy
vūnais musų kūnas veda amži
ną kovą, bet ilgainiui nusilpęs, 
kovą pralaimi. Kai kuriais atsi
tikimais Vincento spirillum yra 
kaltinama už gerklės skaudėji
mą rytmečiais, bet ji dažniau
siai kimba prie dantų smegenų 
sukeldama nepakenčiamą skau

smą, niežėjimą, dvokimą ir 
kraujotekį.

Vaistų išdiribėjai visokiais 
skelbimais įprato visuomenę 
vartoti burnos plovimui anti
septikus. Tokius vaistus reika
linga burnoje palaikyti nors ke
lintą minučių, kad iš jų vartoji
mo butų kokia nauda. Jie dau
giausia yra silpni, o tvirtes
niais liktų išdeginta burna. Pa
prastam burnos paplovimui ar
ba gargaliavimui gera vartoti 
druskos, sodium bicarbonate ar 
sodium perborate skiedinys 
čirškiant jį per dantis ir ilgiau 
burnoje palaikant. Tokiu budu 
gailma bent maisto likučius iš
plauti ir kaikuriuos mikrobus 
susilj^iinti.

Turint Spirochetos uždegimą 
jau reikalinga vartoti tvirtes
nius vaistus, kad turėti naudos. 
Daug gelbsti ir “peroxide” pa
galiuku su vata tirpdančius 
suvilgant. Maistas privalo tu
rėti daug iš vaisių ir daržovių 
skysčių. Kuomet smegenis yra 
smarkiai uždegtos nepatariama 
vartoti dantų šveistuką, kad 
nesukeltų kraujotekio ir kad 
neužkrėstų sveikų smegenų. 
Nusilpnėjusiam arba maža- 
kraujam šios ligos prašalinimas 
yra daugiau komplikuotas. Rei
kalaujama tvirtesnių vaistų, 
kuriuos tik daktaras gali prira
šyti. Taigi reikalinga viso kūno 
egzaminavimas, tinkami vais
tai, maistas ir poilsis.

Nors žmogaus burnoje žvė
rinčiaus nei medicinos, nei den- 
tisterijos mokslai neišnaikins, 
bet užtai gali jį žymiai nugalėti 
ir padaryti nepavojingu.

Lenkai Nepaprastai Domisi Lietuva.
Lenku laikraščiai labai cliją skaitė trečią paskaitą 

daug rašo apie Lenkijos Lie-Į apie Lietuvą, (“Lietuvos 
tuvos politinio, ekonominio kultūrinis gyvenimas’’), 
ir kultūrinio bendradarbia- Lenkų seimo narys Va 
vimo perspektyvas. Spau- levskis taip pat plačiai pa- 
dos tonas pabrėžtinai drau- pasakojo apie Lietuvos eko- 
gingas. Nuolat kartojama,. nominio gyvenimo raidą ir 
kad apie kokius nors lenkų pažangą, pabrėždamas, kad 
imperialistinius užsimoji- šioje srityje lietuviai esą 
mus nei kalbos negalį būti, daug nuveikę. Valevskio 
Lenkijos Lietuvos santy-j nuomone, Lenkijos Lietuvos 
kiliose ir šiaip bendradar- bendradarbiavimas busiąs 
biavime vienintelį ir svar- naudingas abiems valsty- 
biausią vaidmenį vaidinsią bėms. Realus faktai turėsią 
tik abiejų valstybių realus įtikinti net ir skeptikus, kad 
interesai. Lietuva, atnaujinus santy-

Lenkų radijas beveik kas 
antrą dieną skiria keliolika 
minučių trumpoms paskai
toms ir pranešimams apie 
Lietuvos gyvenimą.

Kovo 30 d. per Varšuvos 
radiją skambėjo lietuvių 
liaudies dainos (K. Petrau
sko ir p. Lipčienės įdainuo
tos plokštelės). Buv. lenkų 
oficialios spaudos atstovas 
Kaune Katelbachas per ra-

STIRNA ĮŠOKO I 
BANKĄ.

Anądien viena stirna 
Pennsylvanijoj įšoko į barz- 
daskutyklą, o pereitą savai
tę Massachussetts valstijoj 
kita įšoko į banką. Tai bu
vo Adams miestely. Šokda
ma per langą, ji labai susi- 
piaustė storais stiklais ir 
turėjo but nušauta.
Apiplėšė National Biscuit 

kompaniją.
Cambridge’uje pereitą 

subatą buvo užpulta ir api
plėšta National Biscuit 
kompanija. Užpuolimą pa
darė vienas vyras ir mergi
na, kurie pagrobė $700 ir 
pabėgo automobilium.

sunku butų ją suprasti. O 
bet gi nežiūrint tokio milži
niško atstumo, astronomai 
gali išmatuoti tų žvaigždžių 
didumą ir net apskaičiuoti, 
kiek jos sveria. Taigi daug 
kas galima patirti, tik reikia 
žinoti, kaip.

—Olrait, Maike, tai mu
du su zakristijonu į dangaus 
karalystę turbut nelėksim.

Apie Petrą Cvirką ir Jo Raštus
J. ŠPIŽINIS.

Bobbi, matyt, apsukrus padauža. Jis 
New Yorke prisitaikė prie skupaus Fran
ko ir po valiai tuštino jam kišene-. Fran
ko pinigais Bobbi laimėjo $200 arklių 
lenktynėse, atidavė skolą ir dingo minioj. 
Frankas pasiliko vienas. Bet Bobbio neti
kėta laimė arklių lenktynėse padarė dide- 
’io įspūdžio į Franką. Jis irgi pradėjo mė
ginti laimę arklių lenktynėse. Bet kiek
viena “laimė” jam buvo nelaimė. Jis pra
silošė. subankrutavo iki žemiausio laips
nio. Keikė Bobbį ir pats save. Dabar guli 
parkucre be pastogės, be cento, visų ap
leistas, alkanas. Jam žypteli, lyg sapne, 
vieno so'cialisto kalbėtojo posakis, kuri jis 
girdėjo mažam miestelyje, dirbdamas len
tų plovykloje, Benio nuvestas į prakalbas. 
Tas socialistas aiškino, kaip visokie suk
čiai susikrauna milionus dolerių iš tokių 
lengvatikių, kaip Frankas, Bobbis ir jiems 
panašių tipų. Frankas nutarė pasirinkti 
naują kelią, tai vėl pradėti dirbti, o ne iš 
“kytrumo” gyventi, kaip jis buvo manęs 
iš karto su Bobbiu pradėjęs “laimę” ban
dyti arklių lenktynių lauke.

Frtmkas gavo darbą Brooklyno geležies 
liejykloje, ir ramiai sau dirbo apie metus

NAKTIS TYLI.
Naktis tyli, naktis kaip pilnas mėnuo. 
Mėnulis švietė tenai aukštumoj.

i O kas nakty nemyli mėnesienos 
ir kas neskęsta jųjų tylumoj?
Senai, labai senai tai visa buvo;
bet aš atsimenu gana gerai:
Dar širdyj sujaudinti jausmai nežuvo, 
kuriuos sužadino nakties sapnai.
Senai buvau aš mažas, silpnas vaikas, 
ir tuomet buvo tokia puiki naktis.
Malonus buvo kūdikystės laikas, 
ir atmenu—ilgisi širdis.
Jaučiaus gerai prie motinos krutinės, 
kai plakė man tyliai jauna širdis. 
Veltui verkiu, verkiu aš nusiminęs— 
maloni kūdikystė nesugrįš.
Viešėjau aš kur širdžiai taip miela.
Svajonėse skendau kaž kur toli, toli— 
Ir galvą aš ant jos peties padėjau, 
guodžiaus tamsia, miglota ateitim.
Nusišypsok, mėnulį sidabrini, į mane, 
bent tolima, kaip manoji dalia.
Bet praeities daugiau man nepriminkie, 
nes praeitis daugiau man nesugrįš.

Prisiuntė F. Milžinskas.

kius su Lenkija, tik visais 
atžvilgiais išlošusi, nieko 
nepralošdama. Lenkai nori 
nuoširdžiai bendradarbiau
ti su Lietuva. Todėl jie turį 
teisę laukti tokio pat nuo
širdumo ir iš Lietuvos pu
sės.

Apie Lietuvą informuo
jamas ir Lenkijos kaimas 
Kaimui skiriamuose radijo 
pranešimuose p ašakoj am a 
apie žemės reformą Lietu
voje, apie “Maisto,” “Liet
ūkio” ir “Pienocentro” vei
klą ir apie musų ūkininkų 
kulturėjimą.

Varšuvos radijas prane
ša, kad jau esąs numatytas 
lenkų dainininkų atvyki
mas į Lietuvą, o lietuvių į 
Lenkiją.

Labai galima, kad į Kau
ną atvyksiąs išgarsėjęs Jo
nas Kiepura ir lenkų daini
ninkė Turska-Bandrovska 
ir Dano choras.

Kas iš lietuviu daininin
kų važiuosiąs į Varšuvą, kol 
kas nežinoma.

Be to. Lietuvą žada vizi
tuoti lenkų žurnalistai ir ra
šytojai. Šią vasarą į Palan
gą važiuosią daug vasaroto
jų iš Lenkijos.

Lenkų prekybinės sferos 
rengiasi siųsti į Lietuvą sa
vo atstovus ir agentus ry
šiams su Lietuvos prekybi
ninkais užmegsti.

Pasak “Gazeta Polska,” 
lenkai rodą didelį susido
mėjimą savo istoriniu kai
mynu, su kuriuo jie “nesi
matė beveik 20 metu.

“L. Ž.”

NESAKYK.
Tu nesakyk man savo vardo, 
Tu nesakyk nei pavardės. 
Kai krisi tu kovoj pavargęs, 
Tavęs gal niekas negedės.
Tavęs neverks sena motušė, 
Tavęs nei sesė neraudos.
Šakas palenks gal lieknos pušys, 
Gal vienos pušys pagiedos.
Nepuoš tau niekas rūtom kapo, 
Prie kapo niekas neateis.
Tiktai ruduo pasnigs gal lapais, 
Galbūt ruduo papuoš tiktai.
Kai tu krisi kur pagal girią, 
Tavęs neklaus, kaip vadinies. 
Tik pušys pasiukuos pasvirę, 
Tik pušys gal tave minės.
Neišgirsi ką žvaigždės šneka, 
Neišgirsi audrų dainos.
Ruduo apsnigstau kapą lapais, 
Ir niekas kapo nežinos.
Kai tu krisi kovoj pavargęs, 
Tavęs gal niekas negedės. 
Tu nesakyk man savo vardo, 
Tu nesakyk nei pavargęs.

Danas Pumputis.

KODĖL NEGERTI?
Gėliau alutį namie darytą 
ir samagoną miške varytą.
Kodėl, oi, kodėl, kodėl negerti, 
kodėl, oi, kodėl linksmam nebūti?
Aš pamylėjau mergelę vieną, 
ir mes išgėrėm stiklinę vieną. 
Kodėl, oi, kodėl, kodėl negerti, 
kodėl, oi, kodėl linksmam nebūti?
Raudonas alutis, baltos pataitės, 

j ?š išbučiuosiu visas mergaites.
I Kodėl, oi, kodėl, kodėl negerti, 
kodėl, oi, kodėl linksmam nebūti?
Kas gal uždi austi mums prisiglausti, 
Ir kas gal neduoti mums pasibučiuoti? 
Kodėl, oi, kodėl, kodėl negerti, 
kodėl, oi, kodėl linksmam nebūti?
Bučiuotis ant gatvės yr’ nepatogu, 
einam, bobelės, kur nors po stogu.
Kodėl, oi, kodėl, kodėl negerti, 
kodėl, oi, kodėl linksmam nebūti?

Prisiuntė F. Milžinskas,

laiko. Jis vėl susitaupė keliatą dolerių. Čia 
jam prisimindavo ir tėvo posakis: “Prieš 
vyresnį nusilenk iki žemės, prikąsk liežu
vį ir vis sakyk, taip.”

Dirbdamas geležies liejyklose, Frankas 
šalinos nuo darbininkų, nuo jų organiza
cijų, o ypatingai vengė socia’istų. Jam at- 
rocė, kad socialistų gera idėja, geri norai, 
bet ne Frankui, Įjūris nori pralobti ir po
nauti ant kitų.

Bet geležies liejykloje įvyko ekspliozija 
ir žuvo vienas negras darbininkas. Darbi
ninkai kaltino liejyklos savininkus. O ypa
tingai socialistai varė agitaciją, kad juod- 
veidį taipgi reikia užtarti, kad darbininkų 
reikalai visų vienodi, visi išvien turi kovo
ti už geresnį gyvenimą. Visi darbininkai 
sustreikavo p ieš vyriausį bosą, kad per jo 
kaičią žuvo vienas negras darbininkas, ir 
reikalavo, kad kompanija tą viršylą paša
lintų.

Kova buvo gana smarki. Frankas Kru- 
kas iškarto veidmainiavo ir ėjo kompani
jos šnipo pareigas. Ką nugirdęs tarp dar
bininkų, pranešdavo kompanams. Tapo 
areštuoti keli streikininkai, keli sumušti, o 
vis tai atsitiko dėl Franko Kruko skundų.

Darbininkai sužinojo Franko šunybes ir i 
ėmė šalintis nuo jo. Streikas buvo laimė
tas ir vyriausias bosas tapo prašalintas. 
Frankas taip pat jau liko nereikalingas. 
“Kas gi bus jūsų vietoje, Mister?” paklau
sė Frankas. Bosas atsakė, kad naujas ta
po paskirtas. Frankas suprato, kas jo laur, 
kė. Eidamas kartą gatve, nei nepajuto, 
kaip maišas užpuolė jam ant galvos ir pra
sidėjo “ekzekucija.” Jam teko visur. Jis 
ištrukęs manė, kad pas liucipierių ant pie^ 
tų buvo užkviestas. Skaudėjo jį visą, ir po 
mušimo dar buvo jam šiurkščiai pasaky
ta: “Nešdinkis iš čia!” Frankas apleido 
liejyklą ir su boso gera rekomend'acija 
nuėjo j šalaveišių armiją bubno mušti.

Šalaveišių armijoj Frankas pusėtinai at/ 
sižymėjo. Jis lošė lozorių, giedojo ir kautu 
bubną mušė. Jis rinko aukas ir, kiek galė
damas nukniaukti, dėjo sau į kišenių, Už
ėjus karui, jis stengėsi patarnauti Ameri-( 
kos valdžiai išduodamas “šlekeriys.” čia 
biznis nekoks ir autorius nekaip; jį nupie
šia. Atrodo, lyg pereinamoji Franko gy-" 
veninio stadija.

Frankas atsidaro Brooklyne grabjų biz-’ j 
nį. Jis čia jau pradeda jaustis savo vietoje. ’ 
Biznis jam ima kilti. Jis atidaro ir šunų 
laidojimo skyrių. Apart to, atidaro kviet- l 
kinyčią ir grabų dirbtuvę. Tik tie grabai > 
dirbami lietuvišku budu, kaip kad Kaune, 1 
Vilkijoj, Seredžiuje ar Veliuonoje, o ne j 
industrijinėje Amerikoje. Bet šiaip jau 
Krukas tikras Brooklyno lietuviško biz
nieriaus tipas.

Kaipo graborius, Frankas Krukas susi
draugauja su karčiamninku John Vaitu. 
Vaito lyg butą socialistuojančio žmogaus, 
lyg taip sau apsukraus saliunininko, kuris 
turi reikalų su visokiais kostumeriais ir vi- | 
šokiom politinėm partijom pritaria. Fran- | 
kas Krukas irgi kaip ko pasimokino iš I 
John Vaito, kuris sakydavo, kad norint 
biznį varyti, turi su visais geruoju sugy-. 
venti. Frankas taip ir darė.

Jis susikvietė visus Brooklyno laikraš
čių redaktorius ir po gerų vaišių pasakė, | 
kad nuo dabar Brooklyno lietuviams liud- I 
noje valandoje patarnaus patyręs grabu- i 
rius, Frankas Kruk. Laikraščiai išgarsino | 
jo biznį taip, kad Frank Krukas sėdi sau I 
John Vaito karčemoj, valgo keptą lydeką I 
ir džiaugiasi, kad biznis eina kaip iš pyp- I 
kės durnas.

Krukas žinojo, kaip save daugiau Brob- ] 
klyno lietuvių akyse pakeli. Nuo karo nu- j 
kentėjusiems Lietuvoj šelpti renka aukas, 
Frank Kruk pirmutinis paaukoja penkis 
kenukus “Condensmilk” ir septynias ap- j 
nešiotas skrybėlės. Žinoma, vietiniai laik- I 
laščia ir apie šitas Franko Kruko dovanas 
parašo. Pasirodo koks kitas reikalas, 
Fiank Kruk ir tenai penkinukę išmeta. Ir 
vėl jo vardas laikraščiuose.

Frankas ruko sau cigarą ir svajoja( 
kaip čia dar daugiau pagarsėt, kaip čia 
“pasitarnauti,” kad visur Franko vardas 
skambėtų, netik Brooklyne, bet ir Lietu
voje !

Vieną pavasarį Frankas susitaria su 
Vaitu važiuoti į Lietuvą pamandravoti, 
paūžti. Bet vykti be idėjos, be pasišventi- 

I mo “tėvynės labui,” butų nei š's nei tas. 
Susiorganizuoja jiedu ekskursiją Lietu
von vykti. Kiek čia kilnių idėjų, kiek pla
nų! Parvažiavę į Lietuvą jie pasakys;nie&‘, 
išgavom Liet uvai nepriklausomybę, mes 
pirmi prašėme senatorių, kad jie pripažin
tų “de jure ir fakto Lietuvą!” Jie įnešė 
Kongresui, jie patarė prezidentui—ir Lie-; 
tuva tapo pripažinta!

Šimtai patriotų daro taip, kaip Krukas: 
jie giriasi, kad tik per jų pasidarbavimą 
Lietuva tapo pripažinta de jure ir fakto.

(Rus daugiau)
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POLEMIKA IR KRITIKA. jie tuo įtarė Susivienijimą 
esant mušeikų organizacija, 
kurios seimun"^ rnr?tvnėr

Audros Sugiautds Miestas Illinoiuie. | PAJIEŠKOJ1MA1
ginti demokratiją, jeigu ji 
varžytų savo nariams kriti-

Pajicšl.au dėdė'. JONO JURGE- 
LJONIO. paeina iš Z obiškiii kaimo, 
Viešintu pavapi,os; išva .a.o j Aine- 
li ų pr cš dniijj karą, girdėja i buvo 
muš , <>■ ir bu o su t aai s'iže.stas.
P afau a slaukti dėle jei uar gyvas, 
kurie žinot kur jis ran asi malonė
kit pranešti jo adresą, labai norėčiau 
su d?d s “ ira.iinėti. Už pranešimą 
bu iu.dėkingas. Jonas Stiolis (3 

Evan.burg, Alb i a, Canada.

keliamos. o antį a, jie Įbau
gino saviškius nevažiuoti į 
seimą. Nes kam gi inn o? 
vežti savo kaili j garbrrnę

. t Taigi kad nesiseka tau : 
Bet Amen-|niHKj 1|L, <ai jau riesi eka!
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“LAISVĖ NEPATEN
KINTA. 

“Laisvė” 
mano polemika, tilpusią 
18-tame “Keleivio” numery. 
Dėl mano pareikštų tenai 
minčių A. B. rašo “Lais
vėj,” kad laisvė esanti bran
gus daiktas, bet vardan to? 
laisvės priverdama daug 
“košės” ir papildoma daug 
“kriminalysčių.” Aš neno’ ė- 
čiau su tuo sutikti, nes gerai 
žinau, kad kriminalistam: 
niekas laisvės nepripažįsta. 
Jiems visur grūmoja polici
jos buožė, o įstatymai bau
džia kalėjimu.

Toliau A. B. sako, kad 
vardan laisvės “Keleivis” 
talpinąs raštus, kurie “biau- 
rioją” komunistus bei So
vietų Sąjungą. Bet tokių 
raštų “Keleivy” man da ne
teko pastebėti. Jeigu tilpo 
viena-kita kritiška pastaba, 
tai kritikos juk negalima 
vadinti “šmeižtais.”

Komunistai giria Sovietų 
gyvenimą per daug vienpu
siškai ir 'labai dažnai per
deda. Štai, “Laisvės” 105 
numery įdėtas redakcijos 
st’naipsnis: “Ten. kur socia
lizmo saulė šviečia.” Tai la
bai entuzijastiškas antgal- 
vis. Bet pradėjus skaityti tą 
straipsnį pamatai, jog toji 
saulė yra tame, kad keli sū
nus užlaiko ir maitina savo 
78 :metų amžiaus tėvą. Na, 
ar tai rimta šitokį dalyką 
vadinti “socializmo saule?” f____ j,.
Po socializmo saule tokiems į^s ragjnti rinkti kuo dau- 
senehams užlaikymą ture- ’■i ■ •
tų duot valstybė arba visuo
menė. Tik- kapitalistinėse 
valstybėse, darbininkų se
natvė neapsaugota. Ar A. B. 
sakys,' kad ir čia /‘šmeiž
tas?” 

i Tam pačiam straipsny, 
kaip ir visuomet, “Laisvės” 
redakcija rašo, kad šįmet 
darbininku būklė Sovietuo
se pagerėjo. Na, jeigu šįmet 
ji pagerėjo, tai reiškia, kad 
pernai ji nebuvo gera. O ta
čiau nuo 1918 metų 
ve” vadino visus 
kais, 
kad darbininkų būklė So
vietuose sunki.

Tai yra nesiskaitymas su 
žodžiais. Kas tik nepatinka, 
tai “šmeižtas.” Žmonėms 
daugiausia nepatinka teisy
bė, bet ar galima sakyti, 
kad teisybė yra “šmeižtas?” 

Pagaliau, dėl mano pole
mikos A. B. sako: “Mes irgi 
turime laisvę pabrėžti, kad 
jie (kas tie jie?—J. P.) kiš
dami trockizmo gynimą į 
Amerikos Lietuvių Kongre
są, griauna tą judėjimą.” 

Žinoma, laisvę turite 
niekas to neginčija; 
koks tikslas kelti be reikalo 
ginčus? Ir kam norit užda
ryti burną tiems, kurie ki
taip galvoja? Juk Amerikos 
Lietuvių Kongresas ne
draudžia niekam turėti sa
vo nuomonę ir kritikuoti 
kad ir Sovietų vadus. O kas 
nėra uždrausta, tas negali gi nutarta 
but ir prasižengimas. [ 
butų panaši organizacija, kviesti Lietuvos ------ --
kurios vyriausi’ tikslas yra Warhingtono ir generalinį lajkraščius tūli žmonės pra-

nepatenkinta kos ’arvę? Šitoks reVnms,
■ kuris nepripažįsta spaudos 

ir žodžio laisvės, šiandien- 
yra Lietuvoje. F ’ , ,O1 |C>U
kos Lietuvių Kongresas bu-Verkit aniuo ai i.
vo Įkurtas prieš tokį režimą 
kovoti. Taigi ne aš A. L. 
Kongreso dvasiai nusidėjau 
bet A. B., kuris nenori ki
tiems pripažinti laisvės ir 
nepatinkama jam nuomonę 
skaito “šmeižtais.”

Daugiau šiuo klausimu 
su A. B. neargumentuos'u.

J. Pakarklis.

DĖL MAŽO KĄSNELIO 
PERDAUG IŠSIŽIOTA.
Prasidėjus SLA. viršinin

kų nominacijoms, vadina
mas Vakarų Komitetas pa
tarė visiems balsuoti už se
nąją Tarybą, kurioje yra 5 
pažangieji nariai ir 2 tauti
ninkai. Bet tautininkams 
toks pasiūlymas nepatiko. 
Jie tuoj sušuko: “Bendra- 
frontininkai siūlo mums tik
tai riekutę. Mes tuo nepasi
tenkinsi™.”

Nesvietiškas godumas. Iš
sižiojo ligi ausų, kad prari
jus visą “kepalą.”

Bet balsavimai parodė, 
kad Smetonos kavalieriai 
viso SLA. “kepalo” negaus, 
ir visai be reikalo jie taip 
plačiai išsižiojo.

Numatydami, kad jiems 
gali tekti tiktai pora senų 
plutgalių, jie" pradėjo saviš-

vėlės! s n s. APSIVEDIMAI.
ŽCTIS iTĖV'."’’S” RE- 

DAKTO?I I
“Tėvynės” redaktorius 

užsipuolė ant Detroito SI A. 
352 kuojos, buk tu os na
riai neturį sąžinės. Bet ar jis 
turi gi-ynos sąž'nės kitus 
mokinti? Kas išdavė fašis
tinei “Sargybai” SLA. na
rių adresus, Jeigu ne Centro 
ponai, prie kurių priklauso 
ir pats “T.” redaktorius? 
Puiki jų sąžinė, ar ne?

Taigi SLA. nariai turi pil
ną teisę apie tuos ponus pa
kalbėti ir juos tinkamai į- 
vertinti.

Dabar p. Vitaitis blaškosi 
po musų organą, kad SLA. 
nariai drįso tokį sąžiningą 
vyrą' pakritikuoti.

Arba paimkime D. Klin- 
gos tiradą, kuri tilpo “Tė
vynėj.” Kaip ji tenai pate
ko, jei ne p. Vitaičio pritari
mu. O ar rimtas redaktorius 
dėtų šitokią nesąmonę į lai
kraštį? Jis talpina į musų 
organą grynai fašistinę pro
pagandą, kad Voldemaras 
turėtų but musų “tautos 
vadas.”

Ar tani mes mokam savo 
centais p. Vitaičiui algą, kad 
jis mus fašistine propagan
da maitintų?

Ir jis da nesisarmatija sa
kyti, kad musų kuopa netu
ri sąžinės, kuomet ji pasako

Pa'ieš' au rimto vaikino apsiverti
mui, aš esu rimta mergina, 2! metų 
amžiau , i.aimiete, mo u siūti; gali 
ats ša: kti ūkininkai arba knieste gy
venanti. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti paveikslą, kurį pare? a avus 
nr- ž>su Ant juoko prašau neiašyt. 
Platesniu žini ) u^eiksiu per laišką.

V. Latvėnaitė, (2)
Kęstučio gatvė 11, BIRŽAI,

Lithuania.

Į General view of wreckage at Belleville, Ill. |

štai kas liko iš Bellevilles miesto lllinojaus valstijoj, kuofnet pro jį praūžė andai audra.
• ' . r \Bellevillėj gyveno 29.000 žmonių.

Ar Neri Daibo Kriaučiau?
Siuvėjo dirbtuvė, pi’nai įrengta ir 

ištobulinta geram bizniui; darbo vi
sados’.yra. Mokančiam darbą geriau
sia proga pirkti. Priežastis—sveika
ta At<-;šav1': (3)

153 Chandler st., Worcester, Mass.
MARTINS TAILORING CO.

Tel. 5—3483.

giausia savo plauko delega
tų į seimą. Esą, pažangieji 
ruošiasi mums kailį išvanot 
Senintuose, todėl turim visi 
tenai važiuot. _

Bet ir čia meškiškas pa-j jam teisybę!
šitarnavimas. Visų pirma,' Demokratas.

ŽODIS KASLINK NE-SUSIRINKIMO
IŠSIŲSTŲ AUKŲ Į LIETUVĄ.

PHILADALPHIA,
Lietuvių muzikos

PA.
namo

susirinkime 18
“Lais-

Šmeiži- bendrovės
kas tik pasakydavo, gegužės dieną buvo pakel-Į 

tas klausimas apie aukas, i 
kurios buvo, buvo surinktos 
27 kovo masiniam susirinki-| 
me ir tebelaikomos Lietu-' 
vos Gynimo Komiteto ran
kose. Dėlko tos aukos iki 
šiol nėra išsiųstos į Lietu- [ 
va? Pirmininkas Jonas Gri-

konsulą iš New Yorko, ir 
tam eįarbui vykdyti išrinkta 
komisija. Ta komisija nu
siuntė pakvietimą Lietuvos 
atstovui ir konsului. Komi
sija atsakymus negreitu lai
ku gavo. Generalis konsulas 
p. Budiys visai atsisakė pri
būti, o atstovas p. Žadeikis 
sutinka atvažiuoti, bet su 
tokia išlyga, kad tame poki- 

I ly nieko nebūtų kalbama 
j apie Lietuvą ir jos politiką.

> nuo 
_____ . _ ____ žmonių, 
nustebome. Kodėl jie atsi
sako dirbti kartu su mumis 
Lietuvos gyninio,.darbą? Ba

landžio 21 d. sušaukėme 
’! komiteto susirinkimą ir 

svarstėme, ką daryti su au
komis. Plačiai apkalbėjus 
buvo balsavimas, ir 11 ko
miteto narių prieš tris nu
balsavo, kad palaikyti au
kas komiteto ižde iki pilnai 
paaiškės Lietuvos 'dabarti
nės valdžios padėtis ir jos 
vedamos derybos su len
kais. . <.

gonavičius paaiškino, dėl. * 4 1 P 11Pi- - -1 .- . i IGavę tokius atsakymuskokios priežasties tos aukos > z™,J— tz„..„ on Lietuvos valdžios zm<dai- nėra išsiųstos. Kovo 27, 
komiteto posėdy buvę svar
styta, kur ir kam reikės tas 
aukas siųsti. Didžiuma ko
miteto narių nutarė aukų

ir greitu laiku nesiųsti dėl to,1 
bet kad dabar aukas tiesiog Į

Lietuvą siųsti yra pavojin
ga — jos gali patekti į prie
šo rankas. Todėl nutarta 
aukas palaikyti komiteto iž
de ir žiūrėti, ką šakys di
džiosios valstybės apie len
kų ultimatumą ir ką darys 
Lietuvos valdžia. Tuo tarpu

' i imtis platesnio ... ,.
I ka darbo, surengti pokiJĮ, pa- Piimininkas pastebėjo, 

- ■ ■ - ■ atstovą iš Per “Vienybę” ir kitus

savinti, nes jos yra sudėtos gynimo komitetui, kad bud- 
Lietuvos gynimui ir tam 
bus sunaudotos; o tie kores
pondentai ir laikraščiai, ku
rie mus puola ir visaip šmei
žia už musų darbą, elgiasi 
neteisingai.

Susirinkimas pirmininko 
raportą apie aukas ir komi
teto darbuotę vienbalsiai 
užgyrė, o pasmerkė tuos 
laikraščius ir koresponden
tus, kurie, nuduodami save 
“dideliais patriotais,” puola 
komitetą visai bereikalin
gai. Gi vietinį šmeižiką ir 
neteisingų žinių platintoją 
J. Gustį pasmerkė ypatin
gai. Manoma, kad tas žmo
gelis ne savu protu sugalvo 
jo tokį šlamštą prieš Lietu
vos gynimo ...komitetą—jį . 
kas nors priešokio darbo' 
sukurstė ir dar finansavo, . -
kad kaip nors apjuodinus j katastrofa ant kryžkeles. 
Lietuvos gynimo komitetą ažiuodama automobilium 
ir pasėjus tarp lietuviu ne- skersai geležinkeli Blake’ų 
pasitikėjimą ir sustabdžius šeimyna atsimušė į bėgantį 
musų pagalba-' gynimui Lie
tuvos laisvės, demokratijos 
ir nepriklausomybės. Tai ■ 
lenkbernių fašistų darbas, j

Prie to dar buvo skaityti j 
du laiškai nuo vietinio dak
taro Jono Stankaus, kuriuo
se daktaras užgiriu komite
to darbuotę, .apsaugojimą 
aukų, ir nusiskundžia šaky-j 
damas, kad jis rašęs straips
nį į “Vienybę” apie dabar-. 
tinę Lietuvos padėtį, bet j 
“Vienybė” jo rašinio netal- j 
pinusi. Jis labai peikia “Vie-! 
nybę,” kuri tarnauja turbut; 
Lietuvos bajorams ir dvar- Į 
poniams, nes su tikrųjų lie
tuvių darbais nesiskaito.

Susirinkimas vienbalsiai 
pareiškė užuojautą Lietuvos

riai daboja aukas, kad ne
patektų į tokias rankas, ku
rios dirba prieš Lietuvos 
žmonių laisvę ir demokrati
ją. Ii? nutarė šiuos tarimus 
parašyti į tokius laikraščius, 
kurie trokšta Lietuvos žmo
nėms tikros laisvės, demo
kratijos ir nepriklausomy
bės. Tie laikraščiai, beabejo 
patalpins, kad lietuvių vi
suomenei butų aišku,- dėl 
kokios priežasties aukos 
buvo sulaikytos.

Lietuvių Muzikalė- Namo 
Bendrovės Komitetas:

John Grigonavičius, pirm. 
Juozas Ivanauskas, rašt.

AUTOMOBILIS SUSIRĖ
MĖ SU TRAUKINIU.
Newbury, N. H.—Pereitą 

savaitę čia įvyko .šiurkšti

traukinį ir penki žmonės 
buvo sunkiai sužeisti, o šeš
tas užmuštas.

200 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
TRAUKINIU KATAS

TROFOJ.
Iš Honkongo pranešama, 

kad pereitą savaitę ant Kan- 
tono-Honkau gelžkelio (Ki
nijoj) sudužo du traukiniai 
ir kad šitoj katastrofoj žu
vo 200 žmonių.

VENGRAMS UŽDRAUS
TA DĖTIS PRIE NACIŲ.

Vengrijoj išleistas įstaty
mas, kuriuo draudžiama 
valstybės tarnautojams ir 
valdininkams prigulėti prie 
naciškų organizacijų.

Chicagos Bedarbiai Demonstruoja.

STIRNA ĮŠOKO PER 
LANGĄ.

Sheffield, Pa.—Ši apylin
kė labai miškinga ir miš
kuose yra nemaža , stirnų. 
Pereitą subatą didelis ožys 
užklydo į šį miestelį, Jave 
šuolį skersai gatvę ir įtraš- 
kėjo su visu langu į skiepą, 
kur randasi barzdaskutyk- 

1 la. Ožys užsimušė, o barzda
skutys per plauką tik nepa- 
piovė savo kostumerį, ku
riam skuto barzdą.

Okupavo Clėvęlando Rotužę.

311 downers in ci tv hall

Negaudami jokios pašalpos, Clevelando bedarbiai .anądien 
.okupavo miesto rotužę, susėdo,brangiuose krėsluose ir pa- 
: reiškė neisią iš tenai, kol negausią valgyt. Siame vaizdelyje 
r.ii.tyt tik dalis užimtos rotužės.

• dėjo komitetą atakuoti, .kam 
sulaikė aukas saugioj vie
toj.. Prie tų, laikraščių prisi
dėjo dar musų vietinis “šiau
dinis patriotas!’ J. Gustis, 
kuris savo vardu atspausdi
no lapeli vardu “Filadelpi- 
jos žinios” ir paskleidė tą 
šlamštą tarp Philadelphijos 
lietuvių, Lietuvos gynimo 
komitetą išvadindamas “ju- 
došiais ” “sabotažninkais” j 
ir kitokiais gatviniais žo
džiais kiršindamas vietinius 
lietuvius' prieš komitetą. Ko-! 
mitetas ta viską kenčia ir 
saugiai prižiūri aukas.

P’rmininkas paaiškino,? 
kad komitetas -yra nutaręs 
sušaukti 25. gegužės savo] 
susirinkimą ir galutinai nu-| 
tarti, kur ir kam tas. aukas 
pasiųsti.

j Aht' galo piimininkas pa- • 
briežė, kad tų-aukų niekas 

!nepasisavino ir negali pasi-Į

/in6L€ m€T 
are human
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lllinojctus valstijos politikieriai išvažinėjo vasatos atosto-
Pickets Mage demonstration

goms, nepaskirdami lėšų bedarbiams šelpti. Lėšoms pa
sibaigus, Chicagoje užsidarė šelpimo punktai. Dėl to be
darbiai'įtaise prdtešfo demonstraciją, šis vaizdeli* ymro 
do demonstrantus maršuojant su plakatais.

Vienos Šeimynos Namas
Su įvairiais valgomų daiktų krau-;

„ ! apielinkėje. Apyvar-i
i tos daroma apie $300 į sąvaitę. Par-' 
| siduoda pigiai. Norint daugiau infor-j 
macijų, klauskite laišku arba telefo
nu. V. BARKUS (2)

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

Jieškau Partnerio .
. •'Gera proga prie žvyro biznio ir 

farmos, kuris norėtų įnešt kiek pini
gų. Kurie norėtų pdimt pirmą mort- 
gičių ant geros vietos, taipgi gerąj 

I proga. Platesnių informacijų klaus-j 
kite laišku. A. Stonkus, P.O. Box 58,' 
Brookville, Mass., prie Avon Steiši-! 
no. | (2)!

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

upelis, farma aptverta, 9 kambarių 
stuba su akmeniniu porčiu, 44 pėdų 
pločio ir 60 pėdų ilgio barnė; 5 ake- 
riai kertamo miško, dalis žemės ap-į 
sėta; yra ir vaisių. Gražioj vištoj ir: 
vaisingiausia farma šioj countėj. i

MRS. V. -MISCEVICZ (2)
i HART, MICHIGAN.;

•| tuvė, gražioje

NEBEĮSILEIDŽIA žydų 
PABĖGĖLIŲ.

Čekoslovakija ir Olandija 
pradėjo jau nebeįsileisti žy
dų, kurie b*ėga nuo fašistų 
iš Vokietijos ir Austrijos. 
Nuo to laiko, kai Vokietijoj 
įsigalėjo naciai, Olandijoj 
apsigyveno jau 25,000 Vo
kietijos pabėgėlių.

VIENOJ NUSIŽUDĖ GAR
SUS KOMPOZITORIUS.
Pereitą sąvaitę Vienoje 

nusižudė Edmund Eissler, 
plačiai žinomas Austrijos 
kompozitorius. Nacių val
džia išleido paaiškinimą, 
kad jis neturėjęs iš ko gy
venti.

120 akerių Ūkis
Oceana kountčj, Michigan, arti; 

miesto, geri bčdinkai ir gera žeme. 
Turime parduot už. $1200; priežastis 
—vyras mirė. (Tikra vertė $3,500.) 
Reikia įnešt tik $700. (-)

MRS. OSBORN, HART, MlGH.

Reikalingas Dzenitorius
Prie 15 šeimynų namo, kuris mo

kėtų kiek pentyti, turi but pavienis. 
Duodu valgį, kambarį ir 20 db|. į me
nesį. A. PETERS, (j (2),

1001 Eastern Parkway, j! i
Brooklyn, N. Y.

Jieškau darbo
Už gaSpadinę arba prie darbo na

muose. Atsišaukit laišku. (3)
Mrs. A. Alekas, Brethren, Mich.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

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

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

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA kasdien

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS"
REIKIA TURĖTI KASDIEN

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

Už Chicagos “NAUJIENOS” metarps kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenurnįrątoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną num’ėrį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI? ' J '

<(N AU J IENOS"
1739 SO. HALSTED ST-,- - ' CHICAGO, IlL.

Pajic%25c5%25a1l.au


Šeštas PuslapisKeliatas Patarimu Farmeriam
Apie daržovių sodinimą.
Norint iš daržovių sulau

kti gero derliaus, neužtenka 
išauginti tinkamą rasodą. 
bet taip pat labai svarbu pa
rinkti tinkamą sodinimo lai
ką, duoti gerą dirvą ir tt.

Per daug anksti pasodin
ta rasoda, užėjus šalnoms, 
gali labai nukentėti arba vi
sai žūti. Per vėlai pasodinta 
rasoda* nespės tinkamai pri 
bręsti ir neduos tokio der
liaus, kurį turėtų duoti: ne
pribrendusios daržovės blo
gai laikosi per žiemą ir mai
sto atžvilgiu turi menkesnę 
vertę. Visą tai turint galvo
je, reikia kiekvienai daržo
vei parinkti tinkamiausi so
dinimo laiką, kad ji mums 
galėtų duoti didžiausi ir tin
kamą derlių.

Kopūstai.
Kopūstai mėgsta puvė- 

singą prie molio dirvą, iš ru
dens patręštą gyvulių mėš
lu. Kas rudeni dirvos mėšlu 
nepatręšia, tai tręšiant pa
vasari reikia dėti gerai per
puvusį mėšlą. Rasodą reikia 
sodinti, kai pradeda žydėti 
alyvos. Daigus sodinimui 
reikia parinkti tokius, kurie 
turi 4—6 tikruosius lape
lius. Daigai sodinami iki 
skilčių, bet reikia saugoti

less” ir “Red Valentine.” i
Visos jos auga nedide

liais krūmais.
Paskui yra ankštinių pu

pelių bei binzų, kurios vy- 
lioja.si ant lazdų. Tos vadi- 
lasi “Pole Beans.” Jų yra 
.aipgi keliatas rūšių. Žalios 
palvos yra “Kentucky 

Wonder” ir “Lazy Wife.” Į 
D geltonos spalvos — “Gol-' 
len Carmine,” “Golden 
Jluster” ir “Kentucky Won- 
ier Wax.”

Paskui yra da Limos pu
nt (Lima beans). “Le- 
ziathan” ir “King of the 
Jarden” vyniojasi ant laz- i 
lų, o “Henderson” ir “Ford- 
look” auga krūmais.

Daugiausia derliaus duo- 
la tie binzai, ką ant lazdų 
yniojasi. Jos ir atsparesnės 
altam ar karštam orui.

Visi binzai geriausia mėg
ta dirvą prie smėlio, bet 
leblogai auga ir sunkesnei 
žemėj. Dirvos labai tręšti 
jiems nereikia. Dirva, ku 
rioj gali augti kopūstai ar 
komai, duos labai didelį 
binzų derlių.

Jei binzų sodinama ne 
laug, tik savo stalo reika 
ams, tai Į kiekvieną duobę 
patartina Įmaišyti spatas 
mėlio ir perpuvusio mėšlo 

Ypač šitokį patręšimą mėg 
?ta Limos pupos, kurios vy-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Paveikslėlio viršuje matom Jackie Cooganą su žmona, o 
apačioje parodyta jo motina su nauju savo vyru. Būda
mas mažas Jackie Coogan uždirbo judomuose paveiksluo
se $4.500,000, kuriuos jo motina su nauju savo vyru pra- 
piškino. Taigi dabar Jackie Coogan traukia teisman savo 
motiną ir reikalauja savo pinigų, nes užaugęs jis jodo
miems paveikslams jau nebetinka ir nieko neuždirba, o 
jauna jo žmona, irgi buvusi filmų žvaigždukė, moka pini
gus leisti ir daug jų reikalauja. Motina su savo vyru la
bai susirupinus.

Naudinga Auto
Savininkams.

Kaip užlaikyti chromiiuo- 
tas automobiliaus dalis.

Moterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO 
 M. MICHELSONIENĖ. 

No. 22. Birželio 1 d., 1938 m.

(Jiw muių koresp

neužpilti žemės ant pumpu
ro. Ankstyvųjų veislių ko
pūstus geriausia sodinti 
ežiose, nes jie tokiu budu 
greičiau prinoksta. Ežios 
patartina daryti maždaug 
40 colių pločio. Vėlyvuosius 
kopūstus galima sodinti pa
prastai įartoje lygioje dir
voje eilėm, eilė nuo eilės 35 
coliai. Veislės, kurios turi 
labai didelius lapus, patar
tina sodinti rečiau.

Iš ankstyvųjų kopūstų ge
riausia rūšis yra taip vadi
nama “Copenhagen Mar
ket.” Jos galvos auga labai 
didelės, kietos, augdamos 
neplyšta ir labai gerai lai
kosi kilnojamos transporta- 
cijoj.

Iš vėlyvųjų geriausia rū
šis yra “Danish Ball Head.” 
Jos galvos taip pat auga la
bai didelės ir kietos ir labai 
gerai laikosi sandėly.

niojasi ant lazdų.

Burokai.
Burokai auga gerai visose 

dirvose, bet geriausia mėgs
ta ,prie- smėlio,’;kuris patręš- 

Itas mėšlu iš rudens. Jei trę-r 
išiama pavasari, tai mėšlas 
•'turi but visiškai perpuvęs, Į 
juodą žemę pavirtęs.
L Burokai mėgsta šaltesni 
r orą, todėl geriau su jais se- 
į kasi šiaurėj, negu pietinėse 
valstijose.

< Neprošalį bus patręšti 
: dirvą ir dirbtinėmis trąšoj 
į mis, duodant .vienam akrui 
apie 1,000'svarų 4-10-4 mi- 

,šinio. .
Ankstyvuosius burokus 

Amerikoj sodina nuo pat
■ pavakario iki rugpiučio vi- 
jdurib.' Sodina eilėmis, apie
■ 12 ar 15 colių eilė nuo eilės. 
Sėklos mėtomos į vagą kas 
2 ar 3 coliai, nes ne visos iš
auga. O jei išauga per tan
kiai, vėliau reikia praretint.

Daugiausia vartojamos 
šios burokų rūšys: “Egyp-Į 
tian,” “Clipse,” “Early Mo
del” ii- “Detroit Dark Red.” 
Visos jos ankstyvos; •

Pupelės arba binzai.
Daržas be binzų nėra pil

nas daržas. Jie duoda gerą 
derlių ir jie geras maistas. 
Jų yra labai daug rūšių, to
dėl reikia žinoti, kokių no
rima pasirinkti.

Kas nori ankštinių, tai y- 
ra, valgyt su ankštimis, tapi 
patartina pasirinkti “Brittle 
Wax” arba “Improved Gol
den Wax.” Jų ankštys gel
tonos, kaip vaškas.

Kita rūšis turi žalias ank
štis, būtent: “Stringless Re
fugee,” “Burpee’s String-

Tomeitės arba pomidorai.
Amerikoj tomeitės (po

midorai) pasirodė vos tik 
apie 100 metų atgal. Šian
dien jos užima jau pirmą 
vietą daržovių tarpe. Jų yra 
visokių rūšių, bet daugiau
sia vartojamos yra “Earlia- 
na,” “Bonny Best,” “Stone” 
ir “Globe.”

Dabar kaip tik laikas so 
dinti jas dirvom Bet jų ra 
soda turi but jau gatava. Ji 
sėjama anksti, daugiausia 
po stiklu. Kas neturi pasi
gaminęs savos rasodos, o 
nori tomeičių pasisodinti, 
turi rasodos nusipirkti. Mie
stuose ji parsiduoda dėžu
tėse, po 12 ūgių dėžutėj ir 
kainuoja nuo 25 iki 35 cen
tų už dėžutę.

Tomeitės auga kiekvie
noj dirvoj, kad tik nebūtų 
per daug šlapia. Šlapumo 
jos nemėgsta. Lietingoj va
saroj jos visai prapuola.

Kadangi tomeitės bijosi 
šalto oro, tai anksti sodint 
jas Į dirvą negalima. Apie 
20 gegužės, tai anksčiausia 
ką galima jas sodinti šiauri
nėse valstijose.

Mažuose daržuose, kur 
vietos daug nėra, tomeičių 
ūgiai pririšami prie stulpe
lių ir auginami aukštyn; vi
si šoniniai ūgiai pašalinami. 
Šitokiose sąlygose jas gali
ma sodinti 20 colių vieną 
nuo kitos.

Tūli ūkininkai, kurie turi 
daug žemės ir tomeites au
gina rinkai, sodina jas 4 pė
das viena nuo kitos ir lei
džia joms kerotis kiek pa
tinka. Tai. nepraktiškas pla
nas. Daug geresnis būdas 
rinkai sodinti tomeites 2 pė
das viena nuo kitos į eilę, 
tik paliekant 4 pėdas tarp 
eilių. Šitaip susodinus, prie 
kiekvieno kelmo įstatomas 
kuolelis ir prie jo pririšamos 
3 ar 4 stipresnės kelmo ša
kos, o'visos kitos pašalina
mos. Tuomet derlius iš akro 
bus dusyk didesnis, negu so
dinant 4 pėdas per 4.

Tomeites dažnai nukarpo 
kirpikai (cut worms). Atei
ni ir randi stiebą kaip žirk
lėmis nukirptą apie 2 coliu 
nuo žemės. Kas sodina tik 
savo reikalams, patartina 
prikarpyti iš storos popieros 
'(popierinio bakso) juostų 
apie pustrečio colio pločio ir 
apvesti jomis kiekvieną ūgį. 
Padaroma sienelė aplinkui 
ir kirpikai neprieina.

Be to, tomeičių augalus 
užpuola visokie parazitai,

kurie gali sunaikinti lapus iš 
viršaus. Nuo šitų kenkėjų 
geriausia apsauga yra Bor
deaux mišinys. Reikia juo 
apipurkšti tomeičių auga
lus.
Kaip pasidaryti Bordeaux 

mišinio.
Bordeaux mišinys yra la- 

iabai svarbus chemikalas 
ūkininkams. Jis naikina ne
tik vabalus ir kirmėlės, bet 
apsaugoja daržoves ir vai
sius nuo grybelio ir puvimo 
ligų.

To mišinio galima nusi
pirkti ir gatavo. Angliškai 
jis vadinasi Bordeaux Mix-

Tai pasitaiko ir senesniuose 
soduose. Jei kieno sode taip 
yra atsitikę, tai reikia steng
tis sudaryti tokias sąlygas, 
kad žievė vėl atsitaisytų ir 
sultys galėtų laisvai vaikš
čioti po visą medį. Tai gali
me padaryti raižydami žie
vę. Raižymas atliekamas to
kiu budu. Nuo medelio šakų 
per visą liemenį iki žemės 
aštriu peiliu daromi 2—3 
liemens žievės piuviai (iš 
trijų pusių). Piuvių gilumas 
priklauso nuo žievės storu
mo, bet jie negali būti tiek 
gilus, kad perplauta žievė 
atšoktų ir įsipjautų medie
na. Toks liemenims žievės

ture. Bet jį nesunku ir pasi
daryti namie, ir tuomet jis 
pareis daug pigiau. Jį daro 
šitaip:

Paima' 2.svaru negesytų 
kalkių, 2 štfaru mėlynojo 
akmenėlio (angliškai: blue
stone) ir 25 galionus van
dens.

Mėlynąjį akmenėlį ištir
pina pusėj galiono karšto 
vandens. Kalkes užpila van
deniu atskirai ir padaro iš 
jų košę. Tada viską sudeda 
i vandenį, gerai išmaišo— ir 
Bordeaux mišinys gatavas.

Taigi reikia nupirkti tik 
oorą svarų negesytų kalkių 
ir porą svarų mėlynojo ak
menėlio.

Purkštuvą galima vartoti 
kokį kas nori ar turi. Nedi
deliam akiui ar daržui gali
ma vartoti “Compressed 
Air Sprayerį.” Tai yra 
kokių trijų galionų blė- 
sinis kubiliukas, prie kurio 
yra rankinis oro slėgtuvas. 
Suslėgtas oras gerai atlieka 
purkštimo darbą. Prie kubi- 
'iuko yra diržas ant peties 
pasikabinti. Visas šitas prie 
taisas kainuoja apie $3.00, 
bet labai naudingas daik
tas. Iš jo galima ir bulvės

raižymas daromas ne tik 
žievei sukietėjus, bet ir ta
da, kai medeliai silpnai au- 
ga ir liemuo nęstorėja. Rai
žyti galima ir šakas, norint 
jas pastorinti. Raižymu ga
lima išgydyti ir atskiri, žie
vės apdžiuvimai, apdegi
ntai, vėžio liga ir vyšnių 
gumbligė. Tais atvejais rai
žomas ne visas liemuo, bet 
tik nesveikos jo vietos..Rai
žyti pradedama aukščiau 
žaizdos ir baigiama žemiau 
žaizdos.

Kai norima pastorinti vy
šnias, slyvas ir čerešnes, rai
žyti reikia ne per visą me
džio liemenį, bet tik trum
pais, maždaug 30 cm. ilgu
mo rėžiais. Šis darbas atlie
kamas prasidėjus didžia
jam sulčių vaikščiojimui. 
Tai buna gegužės mėnesio 
pradžioje. Vėliau padarytos 
žaizdos iki rudens nespėja 
išgyti.

Kam svarbu turėti svei
kas sodas, tas turi eiti į jį ir 
ten radęs apdžiuvusiomis 
žievėmis medelius, juos su
raižyti.

Sodin. L. Kančauskas.

Kuomet chromijuotoi au
tomobiliaus dalys lieka ap
taškytos smala ar šiaip ap- 
sipurvina ir netenka vais
kaus blizgėjimo, tai jos gali 
but nuvalytos karštu vande- 

■ niu ir muilu, arba gazolinu. 
Nckuomet nevartok ant 
chromijuotų daliu politūros, 
žinomos kaip “metal po
lish,” nes tekiuose mišiniuo
se yra medžiagų, kurios nai
kina chromijaus blizgėji
mą.

Kartais chromijubta da
lis tampa subraižyta iki ge
ležies. Ypač tas dažnai pa- 

1 sitaiko ant “bamperių.” 
Pradrėkstoj vietoj geležis 
tuoj pradeda rudyt; rudis 
įsigauna po chromijum ir 
eina platyn. Chromi jus to
kiose vietose atšoksta ir nu- 
trupa arba nusilupa. Taigi, 
pastebėjus suraižytą ir rū
dijančia vietą, tuojaus rei
kia rudis nuimti fosforinės 
rūgšties mišiniu. Paimk vie
ną dalį fosforinės rūgšties 
(phosphoric acid) ir dvi 
dalis vandens. Suvilgyk tuo 
skiediniu surūdijusią vietą 
ir duok pastovėti apie 5 mi
nutes; tuomet uždėk dau
giau ir vilrioniu audeklu nu
trink. Kai rudžių neliks, nu
plauk tą vietą vandeniu ir 
muilu, nušluostyk sausai. 
Ant pat galo užtepk tą vie
tą tyru lakeriu. Per lakerį 
vanduo ir oras prie metalo 
neprieis ir subraižyta vieta 
daugiau nerūdys.

Kaip sutaupyt gazolino.
General Motors automo

bilių inžinieriai darė ban
dymus, kaip daugiau išeina 
gazolino ant mylios: grei
čiau važiuojant, ar lėčiau? 
Tie bandymai parodė štai 
ką:

Važiuojant 50 mylių per 
valandą, gazolino susivar- 
toja ant mylios 16% dau
giau, negu važiuojant 40 
mylių.

Važiuojant 60 mylių per 
valandą, gazolino išeina 
myliai 34% daugiau, negu 
važiuojant 40 mylių.

O jeigu leist savo mašiną 
70 mylių per valandą, tai 
mylia paims 56% gazolino 
daugiau, negu važiuojant 
40 mylių greitumu.

Taigi matome, kad kuo 
lėčiau automobilius bėgs, 
tuo mažiau reikės gazolino 
tą patį atstumą nuvažiuot.

MEKSIKIETĖ.

Ši Meksikos senorita, 18 me-Į
tų amžiaus Candelaria Acre, 
buvo anądien išrinkta meksi
kiečių šventės karalaitė San 
Diego mieste, Califorpijoj. 1862 
metų 5 gegužės dieną ffaneuzų 
kariuomenė mėgino įsiveržti 
Meksikon ir užimti ją, bet mek
sikiečiai franeuzus atmušė. Tai
gi šitai pergalei paminėti mek
sikiečiai dabar kas metai 5 ge
gužės apvaikščioja šventę.

KAS DARYT, KAD KAM
BARINĖS GĖLĖS AUG

TŲ GERAI.
Daugelis savo kamba

riuose turime gėlių, tik gai
la, kad daug jų neturi rei
kalingo grožio, atrodo su
vargusios. šeimininkės nori, 
kad jų gėlės gražiai atrody
tų ir tam nieko nesigailėtų. 
Todėl nurodysim čia prie
žastis, dėl kurių musų gėlės 
dažniausia skursta.

1. Gėlės paprastai skursta 
ii' neauga dėl to, kad paso
dintos į prastą žemę. Joms 
geriausia tinka kompostas, 
tai yra, supūdyti medžių 
lapai.

2. Gėlės gali skursti ir dėl 
to, kad per daug arba per- 
mažai laistomos.

3. Vazonas gali but per 
mažas, šaknims reikia pa 
kankamai vietos.

4. Gėlės skursta ir tuomet, 
kai jos pasodintos į puodą, 
kurio dugne nėra skylės. 

' Skylė būtinai reikalinga, 
kad vanduo galėtų išsisunk
ti ir šaknys nemirktų.

Norint, kad gėlės gerai 
augtų ir gausiai žydėtų, rei
kia nesigailėti joms geros 
priežiūros.

Kambarys, kuriame auga 
gėlės, turi būti vėdinamas, 
ypač saulėtomis dienomis, 
vengiant skersvėjo. Gėles 
reikia statyti ant langų ar 
staliukų prie langų, kad jos 
turėtų pakankamai šviesos. 
Nestatyti gėlių ant geresnių 
baldų. Svarbiausias dalykas 
yra gėlių laistymas. Van
duo laistymui turi būti kam
bario temperatūros ir lais
tyti reikia tada, kai vazone 
žemė yra sausa. Tai pažinti 
galima iš to, kad sudavus 
kuo nors kietu į vazono sie
nelę, girdėt skambus balsas. 
Jei balsas duslus, tai žemė 

i šlapia. Per daug laistyti ne
galima, nes žemė nuo per 
•gausaus laistymo surūgsta 
Į ir atsiranda kenkėjų.

Kartais ii- laistant gėles 
pradeda vysti. Tada jas rei
kia kuo greičiausiai perso
dinti. Persodinimas daroma 
taip: išskėstais pirštais kai- 
rėji ranka uždedama ant 
vazono taip, kad augmuo 
įneitų tarp pirštų. Tada va
zonas apverčiamas ant tos 
rankos dugnu aukštyn, o 
dešiniąją ranka ar kumščia 
suduodama į dugną. Gėlė 
iškrinta iš vazono su visa 
žeme, kaip suris iš sūrmai
šio. Sodinant į naują vazo
ną, dugne turi būti skylutė, 
kurią reikia uždengti šukė
mis, užpilti stambaus šva
raus žvyro ir dar galima pri
dėti medžio anglių. Tai bus 
drenažas, o geras drenažas 
yra Svarbiausias veiksnys 
tolimesniam augimui. Pas
kui pilama žemė ir sodina
ma gėlė.

Kartais pasitaiko, kad šil
tame kambaryje žemė va
zonuose perdžiusta. Tuo
met geriausia vazonėlį įsta
tyti porai valandų į van
denį.

Gėlės, turinčios didesnius 
lapus, mėgsta lapu plovimą. 
Mažesniais lapais gėlės

purškinamos vandeniu. Tuo 
budu pašalinam dulkes, 
kurios trukdo gėlių alsavi
mą ir neduoda gerai augti. 
Geriausias persodinimo lai
kas yra nuo kovo iki rugpiu
čio mėnesio. Taigi dabar 
kaip tik laikas.

Persodintos gėlės iš karto 
gerai palaistomos, ir iki pri- 
gys statomos pavėsingoje 
vietoje. Kad nevystų, reikia 
apipurkšti vandeniu. Lan
guose esančias gėles reikia 
dažniau apgręžti kitu šonu 
į šviesą, nes kitaip jos nu
svyra j šviesos pusę ir ne
gražiai atrodo. Labai nau- 

i dingą gėles patręšti.
Pagaliau galima da pri

durti, kad žemė gėlėms per
sodinti geriausia sudaryti iš 
tam tikro mišinio, kad butų 
puri, lengva, praleidžianti 
orą ir vandenį. Minkštastie- 
bėms gėlėms vartojama la
pinė žemė, įmaišant truputį 
smėlio, o kietastiebėms var
tojama sunkesnė žemė.

KATALIKU SĄJUNGA 
LEISIANTI KNYGĄ.
Klerikalų laikraščiai pra

neša, kad Amerikos Lietu
vių Rymo Katalikių Moterų 
Sąjunga, kuriai sukanka jau 
25 metai, nutai’iusi išleisti 
knygą šitam savo jubilėjui 
pažymėti. Knygos leidimo 
lėšas turėsiančios padengti 
Sąjungos kuopos, sumokė- 
damos po $10. Užtai kiek
vienai kuopai busiąs paves
tas vienas knvgos lapas 
“pasigarsinimui.”

Gerai, kad moterys dar
buojasi, tik gaila, kad šitas 
darbas eina klastingo kleri
kalizmo keliu.

3,500 MOTERŲ NEW 
YORKE NORI POLI

CIJOS DARBO.
New Yorko policijos de

partamentas paskelbė, kad 
jam reikia 27 moterų polici
jos tarnybai. Į tą paskelbi
mą atsišaukė 3,500 jaunų 
moterų. Joms buvo suruošti 
specialus kvotimai įvairiose 
Brooklyno ir Bronxo mo
kyklose. Kiekviena turėjo 
atsakyti raštu į 100 visokių 
klausimų. Ir iš 3,500 tik 27 
bus priimtos. Algos New 
Yorko policininkėms mo
kama po $2,000 per metus. 
Jos prižiūri areštuotas mo
teris.

MASSACHUSETTS VAL
STIJOJ PANAIKINTAS 
“MEILĖS RAKETAS.” 
Pereitą sąvaitę Mass; gu

bernatorius pasirašė įstaty
mą, kuris draudžia šioje 
valstijoje kelti “meilės by
las.” .Dabar moterys čia jau 
negalės skųsti vyrų už “su
viliojimą”/- ar “prižado su
laužymą.”

Už šitą įstatymą daugiau
sia agitavo Mrs. Katherine 
Foley, legislatures narė iš 
Lawrence’o. Ji argumenta
vo, kad jokia save gerbian
ti moteris neis į teismą dėl 
to, kad vyras atsisako ją ve
sti. šitokias bylas kelia tik
tai padaužos “gold-diger- 
kos, kurioms padeda netei
singi advokatai.

purkšti, ir tomeites, ir ne
aukštus medžius.

APIE MEDELIŲ ŽIEVES.
Pasižvalgius jaunuose so

duose, tenka matyti mede
lių žievę pradėjusią džiūti, 
kietėti arba žievėje atsira
dusius saulės apdegimus ar 
nušalimus dėmių pavidalo.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

SVEIKATA
' TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

Unitus įvykis 
ragnų Vaisei

Mosteikių kaime p;
3 vaiku motin:

Gegužės 7d. M 
fone, Tauragnų v; 
j savo sodybos 

peiliu perpiaui 
j ^negyva Jučienė-B 

j Tą naktį Jučiem 
asu vaikais galėjui 

. į, o velionė kitoj n: 
; jį Atsikėlus lytą, 

trasia. Pradėjus 
a klojimo rasta 
^laimingosios dr 
$ sutaršyti. Šal 
ja G "Pirmyn" pi 
lanoma, kad tai 
a, nes savižudy! 
myti šalia jos nei 
į> daikto.
Tra spėliojimų, 

aktį iš namų gali 
’ idiotą kokio non 
, » su kuriuo galėj 

. ąnors bendro, nes 
i nugyveno ir jo 
anie.

Liko 3 mažamečia 
■ fa Įvykis aiškir 

agzudis jieškom;TAI BUVO NE Z UIT KŪDIKIO K
Rokiškio apskrity, 

ulsėiuje, Kamariški 
arbininkams vežar 
ano toks atsitikim 
rėžtą mėšlą bekratf 
iii darbininkas rat 
sle kieno tai ne 
pačius ir prane 
as pareiškė, ar ti 
Kęsto kūdikio ka 
luitai, kad kitų 1 
Eta, kad tai es 

I si Tik, žinom;
Ui, kokiu budi 
(įėjo Į tvartą j 

Aiėsle suputi. 
6\\ i
ne to dvaro vie 

i žmona J. B. 
įdėlius paėmus 
je vietoje pastat 
ėl to iš jos buvę 
įsijuokta. Tada , 
si pašaukė daug 
ą atkasė minėt 
ši, kuriuos pažiui 
iii buvo matyt 
ringo vaikelio (m 
limkio) rankutėj 

‘nvo pranešta po 
iar vedama stroj

IISME SUSIMU. 
ĮRIŠTIEJI VA( 
tane apygardos 

tądien nuteisė g; 
į būtent: Mečių 

Į’Petrą Juškevičių ] 
h metus sunkiuji 
lalėjimo; Joną Juš 

Ižą Leškevičių ii 
t>ii po dvejus met 
į darbų kalėjime 
ii| Noreiką 9 mėn. 
sdrą Leškevičių,

Vaškevičienę 
iurkauskienę po 
fe; Libą Levin; 
fe, Eleną Maro 
Įi paprasto kai 

Leškevičiutę 6 
Mrą Kaupą 3

■'feui baigiant 
•l^fiantis išeiti, k; 
jpiuole kilo muš 
■feiasis Petras <.

puolė savo I 
m Kaupą ir prad

Juškevičiui I 
■■išdėjo ir kaltin 
■<<ėienė. Kaupas 
15 Juškevičiaus s 
I Ulinio perioko 
I T per barjerą p 
I Meviėius. Juš 
I ? progreso metu
■ įEitė Kaupui, lai 
1% o paskelbus 
1^ mušdamas, va 
1 ^?u, judošium i 
1 galiojimo žodži
■ Jfeojai ir pol 
l^šuj kaltinam

v greit išskyrė
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Vaizdelis iš Clevelando.

Baisus Įvykis Tau- Kruvinas Nevyku
sios Meiles Galas.r agnų Valsčiuje.

Musteikių kaime papiauta 
3 vaikų motina.

Gegužės 7 d. Musteikių 
kaime, Tauragnų valsčiuje 
už savo sodybos klojime 
rasta peiliu perplauta gerk 
le negyva Jučienė-Bernotie- 
nė. Tą naktį Jučienės moti
na su vaikais gulėjus grįčio 
je, o velionė kitoj namo pu
sėj. Atsikėlus rytą, jos ter 
nerasta. Pradėjus jieškoti 
už klojimo rasta negyva 
Nelaimingosios drabužiai 
rasti sutaršyti. Šalia buve 
rasta 6 “Pirmyn” papirosai

Manoma, kad tai nužudy
mas, nes savižudybei pasi 
daryti šalia jos nerasta jo 
kio daikto.

Yra spėliojimų, kad j 
naktį iš namų galėjus but 
išviliota kokio nors vyriš
kio, su kuriuo galėjus turėt 
ką nors bendro, nes su vyri 
ji nesugyveno ir jo nesą čif 
namię.

Liko 3 mažamečiai vaikai 
Baisus įvykis aiškinamas ii 
žmogzudis j ieškomas.

apskrities, i 
us, Skur- j

Vilkaviškio : 
' Pilviškių valsčiaus, 
čiškės 
Buraga 
Anelę Dilbaitytę, 
kaimo ir, žinoma, tikėjosi ją 
vesti. Tačiau pastebėjęs, 
kad ji yra kitokios nuomo
nės, šįmet, balandžio 24 d. 
nuvyko į mylimosios tėviš
kę (Gaisrių kaimą) galuti
nai patirti, ar ji mano už jo 
tekėti ar ne. Sužinojęs savo 
mylimosios neigiamą nusi
statymą, išsitraukė iš kiše
nės paruoštą revolverį ir pa-' 
leido į ją porą šūvių. Šiai 
susmukus, vienu šūviu ir 
oats save nusišovė. Tačiau 
šautoji ‘A. Dilbaitytę tuojau 
oo to atsigavo ir pasirodė, 
kad viena kulka ją lengvai 
:užeidė vienam šone, o ant
roji kulka vis dėlto pasiliko 
viduriuose. Tą pačią dieną 
greituoju traukiniu nuken
tėjusioji išvažiavo į Kauną 
ligoninę, o šovęs ją Buraga 
balandžio 26 palaidotas.

kaimo kavalierius 
buvo įsimylėjęs į 

Gaisrių

Neturėdamas ką veikti, Clevelando bedarbis mėgina pasi
gauti žuvų Erie ežere.

ŠĮMET BUS ATIDARY
TAS KAUNE ZOOLO

GIJOS SODAS.
Ties Kaunu, Fredoje, jau 

'keliolika metų ugdomas 
'botanikos sodas, kuriame 
'yra sutelkta daugybė Lietu- 
įvos ir kitų kiaštų retesnių 
augmenų bei medžių, tai 
augmenijo’ sodas. Be to, 
piie Vytauto Didžiojo uni
versiteto yra gamtos muzie
jus, kuriame yra visų Lietu
voje esančių gyvūnų—žvė
rių ir paukščių iškamšos, 
taip pat žemių, akmenų ir 
kitų mineralų pavyzdžiai. 
Iki šiol nebuvo zoologijos 
sodo, kur galima butų maty- 
li visus Lietuvoje esančius 
žvėris, paukščius ir žuvis, jų 
gyvenimo sąlygose. Dabar 
steigiamas ir zoologijos so
das. Jam vieta parinkta ties 
Kaunu, Mickevičiaus slėny. 
Sodui paskirtas didelis plo
tas žemės, kuris aptvertas 
tinkama tvora.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE PALANGOS 
SUDEGIMĄ.

Daužo Kapuose 
Kryžius.

Zastaučiai, Biržų vaisė. 
Prieš trejetą metų Zastautų 
kaime kelių valsčių pastan
gomis buvo įsteigtos smul
kiųjų ūkininkų kapinės. Di
desnieji ūkininkai prie šių 
kapinių nesidėjo, nes kapų 
įsteigimo darbai buvo atlie
kami nuo hektaro.

Minėtuose kapuose yra 
pastatytas Jono Kakliausko 
geležinis kryžius, kuris per 
šių metų Velykas gana nu
kentėjo nuo niekšų rankos: 
išverstas kryžius, aplanks
tyta geležis.

j,.a^JV, J. Kakliauskas buvo vie- 
jei ne to dvaro vieno kume-pas iš pirmųjų šių kapų į- 

steigėjų, tai dar gyvas bū
damas pasistatė savo kape 
kryžių. Bet atsirado tokių 
žmonių, kuriems šis žmo
gaus prisiminimo pamink
las užkliuvo ir nuo jų ran
kos nukentėjo.

TAI BUVO NE ZUIKIO, 
BET KŪDIKIO KAULAI

Rokiškio apskrity, Obelių 
valsčiuje, Kamariškio dvaro 
darbininkams vežant mėšlą 
buvo toks atsitikimas: Iš
vežtą mėšlą bekratant, vie
nas darbininkas rado tame 
mėšle kieno tai nedidelius 
griaučius ir pranešęs ki
tiems pareiškė, ar tik nebus 
pamesto kūdikio kaulai. Bet 
įdomu tai, kad kitų buvo nu
statyta, kad tai esą zuikio 
kaulai. Tik, žinoma, paliko 
neaišku, kokiu budu tas zui
kis galėjo į tvartą patekti ir 
ten mėšle suputi.

Gal viskas butų ir praėję.

čio žmona J. B.: ji tuos 
kaulelius paėmus užkasė ir 
toje vietoje pastatė- kryželį. 
Dėl to iš jos buvo gardžiai 
pasijuokta. Tada ji užsiga
vus! pašaukė daugiau žmo
nių, atkasė minėtus griau
čius, kuriuos pažiurėjus aiš
kiai buvo matyt to nelai
mingo vaikelio (matyt, pa
vainikio) rankutės. Po to 
buvo pranešta policijai ir 
dabar vedama stropi kvota.

TEISME SUSIMUŠĖ NU
TEISTIEJI VAGYS.

' Kaune apygardos teismas 
anądien nuteisė gaują vaj 
įgiųi būtent: Mečių Kaupą i 
ir Pętrą Juškevičių po šeše
rius metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo; Joną Juškevičių, 
Mečių Leškevičių ir Praną 
Spūdį po dvejus metus sun- 
<kiujų darbų kalėjimo; Jero
nimą Noreiką 9 mėn.; Alek
sandrą Leškevičių, Alek
sandrą Vaškevičienę ir Ko- 
stę Karkauskienę po 6 mė
nesius; Libą Levinaitę 1 
metais, Eleną Marožytę 2 
mėn. paprasto kalėjimo; 
Eleną Leškevičiutę 6 mėn.; 
Aleksandrą Kaupą 3 mėne
siais.

. Teismui baigiant posėdį 
ir rengiantis išeiti, kaltina
mųjų suole kilo muštynės: 
kaltinamasis Petras Juške
vičius puolė savo kolegą 
Mečių Kaupą ir pradėjo jį 
mušti; Juškevičiui Kaupą 
pulti padėjo ir kaltinamoji 
Vaitkevičienė. Kaupas, ga
vęs iš Juškevičiaus smūgį, 
iš kalt, suolo peršoko per 
barjerą; per barjerą peršo
ko ir Juškevičius. Juškevi
čius ir progreso metu visą 
kaltę metė Kaupui, laiko jį 
išdaviku, o paskelbus rezo
liuciją, mušdamas, vadino 
jį vampyru, judošium ir ki
tokiais koliojimo žodžiais.

Prižiūrėtojai ir policija1 
susipešusius kaltinamųjų 
suole vagis greit išskyrė.

MARIJONAI BIJO ŠVIE
SOS IR KNYGŲ.

Jau kuris laikas, kai Ma- 
riampolės marijonai per sa
vo spaudą ir iš sakyklos baž
nyčioje veda plačią propa
gandą prieš vieną privačią 
biblioteką. To 
priežastis yra ta, kad bib
liotekoj pačiom 
miausiom sąlygom be jokių 
užstatų visuomet gaunamos 
pačios naujausios įvairios 
knygos. Bibliotekos savi
ninkas sako, kad tie grąsi- 
nimai abonentų skaičių be
veik padvigubinę, kadangi 
tai buvusi puiki marijonų 
padaryta reklama.

Mariampoliečiai juokiasi, 
esą marijonai mielu noru 
sudegintų visas knygas, ku
riose nėra aprašytas vienuo
lių “šventas” gyvenimas.

šturmo

prieina-

NUSIŠOVĖ NEPAKEL
DAMAS Ligos.

i Rokiškio apskrity, Didė- 
Įjos kaime, 29 balandžio nu
sišovė ūkininkas Juozas Mi- 
kalkėnas. Mikalkėnas, kaip 

KUPIŠKYJE ATIDARO- Į MĖGINS GAMINTI CE- buvęs eigulis, gaudavo pen- 
MA PILNA GIMNAZIJA. MENTĄ LIETUVOJE. siją, nors dar tebuvo 43 me- 

Iki šiol Kupiškio mieste-. Energijos komitetas galu-1 tą amžiaus. Ilga ir sunki li
ly buvo 6 klasių progimna-Į tinai ištyrė ir rado, kad ties,Ra taiP žmogų nukankino, 
zija. Keturias progimnazi- j Skisnemune rastieji kreidos kad savo mažametę dukrelę 
jos klases išlaikydavo Švie- sluoksniai yra pakankamai!

’i. ir čia galima statyti 
" Kreida, 

pridėjus kai kurių priemai
šų, tinka cemento gamybai. 

Taip pat aptirti kreidos 
klodai Akmenės valsčiuje,

ft.Uri.5MJL M. 1 I 1V1E-V»11>O Vj/AIVUIN 1 J ur.

MA PILNA GIMNAZIJA. MENTĄ LIETUVOJE.
Iki šiol Kupiškio mieste-Į y ”

timo ministerija, o dvi pas- dideli, i* Čia 
I kutintąsias — valsčiaus sa- cemento fabriką.
vi valdybė. Nors netoli yra 
Biržų, Rokiškio ir Panevė
žio gimnazijos, tačiau Ku
piškio progimnaziją lanko 
didelis skaičius mokinių 
(apie 300). Į tai atsižvelg
dama, Šv. ministerija nuo 
šių metų rudens atidaro Ku
piškyje pilną, 8 klasių gim
naziją.

SUDEGĖ ŪKININKO 
KLOJIMAS, DARŽINĖ . 

IR JAUJA.
. Šiomis dienomis Vabal

ninko vai., Vaidagių kaime, 
sudegė Baniulio klojimas, 
daržinė ir pilna nemintų li
nų jauja. Padaryta nuosto- 
lių apie 10,000 litų. Spėja
ma, kad trobesius bus kas 
nors padegęs. Turtas buvo 
apdraustas Alytaus savitar
pio draudimo draugijoje.

LIETUVOJE YRA 
1,602 DVARAI.

Lietuvoje dabar yra 1,602 
dvarai, kurie turi daugiau 
kaip po 100 hektarų žemės. 
Iš viso Lietuvoje yra 287,- 
380 ūkių su 4,318,514 hek
tarais žengęs.

NUOSTOLINGAS GAIS
RAS MIŠKINįŠKIŲ

KAIMEfr
Gegužės 7 d. vidurdienį 

Miškiniškių kaime, Utenos 
vai., sudegė vieno ūkininko 
tvartai ir, kalbama, kartu 
sudegę nespėti išvesti ark
liai. Gaisro priežastis ne
aiški. \ 1 ,

Utenos gimnazijos kape
lionas kun. Lukošiūnas pa
siskundė policijai, kad jam 
nakties metu išdaužė langą. 
Spėjama, kad tai mokinių 
keršto darbas.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

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

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

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

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

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

I paprašė paduoti revolverį, 
neva jis prieš mirtį jį jiems 
išvalęs paliksiąs. Gavęs re
volverį, atplėšė marškinius 
ir tiksliai kulką paleido į 
širdį.

Vegerių rajone. Šie kreidos KAUNE IŠ TREČIO AUK- 
’ • • ’ ..................... STO IŠŠOKO MOTERIS.

Anądien pil. Kazlauskai- 
|tė-Dautartienė, Kaune. Duo
nelaičio gat. 44 nr. (Lenkų 
banko namas) šoko pro lan
gą iš trečio aukšto ir vietoje 
užsimušė.

Savižudė jau ir anksčiau 
sirguliavusi, buvusi pakri
kusių nervų.

sluogsniai dar tebetiriami ir 
aiškinama, kiek jie tinka ce
mentui gaminti.

Dabar galutinai ruošiami 
projektai dviem cemento 
fabrikams statyti. Pirmasis 
bus pastatytas ties Skirsne- 
nume ir jo statyba prasidė
sianti dar šiais metais.

Kai Lietuva savo krašte 
gamins cementą, tai beveik 
visa statybinė medžiaga bus 
gaminama namie, ir jos vi
sai mažai teks įsivežti iš už
sienio. Tsb.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

IŠ KATORGOS BUVO j \ n IZ • . 9
pabėgę 3 žmonės, i Ar duvo Kristus'
Kretingos apskrity tauti

ninkai turi Įsteigę Dimitra- 
voje hitlerišką darbo sto
vyklą, kurią žmonės vadina 
tautiška katorga. Tautinin
kai tenai uždaro nepatinka
mus jiems žmones. Gegužės 
6 dieną iš tos katorgos buvo 
pabėgę trys suimtieji: B. 
Nekvaras, S. Gailiunas ir J.' 
Petrunas. Visi buvo nubaus
ti nuo 10 iki 12 mėnesių dar
bams. Visi pabėgusieji buvo 
greit suimti.- Vienas tą pa
čia diena, o kiti-du ' sekan
čią.

Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 

ir kaip

turime

kaip jisai buvo įdievintas, 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl 
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
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio" afise ar

pas
T. J. KUČINSKAS,

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

Klebonija buvo miestelio 
nelaimes priežastis.

Apie tai, kad šiomis die
nomis ugnis sunaikino Pa
langos miestelį, “Keleivio” 
skaitytojai jau žino. Bet 
Lietuvos laikraščiai dabai 
praneša daugiau smulkme
nų apie šitą nelaimę. “Lie
tuvos Ūkininkas” rašo:

Gegužės 10 d. Palangoje 
kilo milžiniškas gaisras, su
naikinęs beveik visą mies
telį: visai sunaikinta Vy
tauto gatvė ir keliatas namų 
iš Maironio gatvės.

Nepaprastai greit išplitęs 
gaisras Palangoje sukėlė to
kią paniką, kad su vietiniai: 
gyventojais nebuvo galima 
susikalbėti. Gaisro nuosto
liai milžiniški — milionai.

Liepsnos prarijo iš vise 
apie 300 namų. Šimtai šei
mų liko be pastogės. Visą 
antradienį Palanga buvo 
pilna durnų ir ašarų.

Šitos nelaimės priežastis 
buvo Romos katalikų baž
nyčios klebonija, nes iš jos 
prasidėjo ugnis.

Tuo laiku kaip tik putė 
smarkus vėjas. Visi trobe
siai buvo sausi, tad 6 balų 
vėjas gaisrą tartum kurstė.

Toks didelis vėjas lieps
nas svaidė nuo namo ant 
namo. Jos net peršokdavo 
kai kuriuos namus, padeg
damas toliau esančius.

Iš klebonijos ugnis pir
miausia metėsi į artimiau
sius medinius namus. Ne
praėjo nei pusvalandžio, 
kai visa eilė namų skendo 
liepsnose. Bedegdami medi
niai namai įkaitino gimna
zijos mūrą. Jos vidus pra
dėjo liepsnoti. Gaisras grę- 
sė ir paštui. Buvo matyti, 
kad paštas neišliks. Greit 
visi dokumentai, ženklai ir 
pinigai griebtasi gelbėti.

Morzės aparatu dar spėta 
Klaipėdai pranešti: “Mes 
liepsnose.”

Į gaisro vietą pirmieji at
vyko Palangos ugniagesiai, 
tačiau su tokiu gaisru kovot 
jie buvo bejėgiai. Netrukus 
atvyko Klaipėdos ir Kretin
gos miestų, o taip pat ir 
Klaipėdos įgulos ugniage
siai. Gaisro vietoje nebuvo 
vandens. Tai trukdė gesini
mo darbą. Gaisro Vytauto 
gatvėj nebuvo galima sulai
kyti, todėl buvo stengiama
si, kad gaisras nepersimes
tų į kitas gatves.

Palangoje gaisro vaizdas 
buvo neapsakomas, žmo
nės, pastebėję liepsnojant 
kaimyno namą, išbėgo iš sa
vo namų ir į juos grįžti jau

nedrįso, nes ir jų namai be
matant skendo liepsnose.

Daugelis gyventojų savo 
namus paliko kaip stovi.

Išsigandę žmonės tai)) 
1 buvo apimti panikos, kad 
išbėgę iš namų pasimesda- 

jvo vienas nuo kito. Visur 
J buvo matyti maži vaikai. Jie 
! pasakoja, kad juos tėvai 
piimuosius gelbėję. Išbėgę 
į gatvę, kuri skendo lieps
nose ir durnuose, žmonės 
nenusivokė kur bėgti.

Dėl to žmonės per kiemus 
bėgo į laukus. Kai kurie gel
bėjo namų apyvokos daik
tus, tačiau jei kam ir pasise
kė, tai ugnis gatvėje juos 
sunaikino. Gatvė buvo už
versta namų apyvokos ap
degusiais daiktais.

Sudegė ir telefono stulpai 
ir nutruko susisiekimas su 
Karaliaučium ir Liepoja.

Vytauto gatvėje buvo be
veik visos Palangos parduo
tuvės. Jos tai]) pat sunai
kintos. Sunaikintos ir gin
taro dirbtuvės, jose buvę 
dirbiniai ir gintaro žalia
vos. Parduotuvėms nepa
vyko išgelbėti prekių.

Palangoje buvo pradėję 
stigti kai kurių maisto pro
duktų.

Padegėliams rūpinama 
pastogė. Tam reikalui užim
tos kelios vasarinės.

Sudegė pradžios mokyk
la, Palangos žydų bankas 
(kasa spėta išgelbėti).

Nuostoliai apskaitomi į 
2,000,000 litų.

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilimų, Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanns. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugra
žinti. Reikalaujame agentij.
VALORTONE HERB CO.,

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

ba

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

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 Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros“ turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčių

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.0O; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuoki! sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntai Puslapis

Vietines Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22. Birželio 1 d., 1938 m.

TRYS RABINAI LAIMI
NO LIETUVIUS.

laikraščių.
I Taigi negalima sakyti, kad 
I Smetona dali ja medalius už 
į “nuopelnus Lietuvai.” Tie 
.medaliai duodami visų pir- 
Įma tiems, kuriuos norima 
; papirkti, padaryti savo šali

Konsulas J. Budrys prisegė 
žydų veikėjui adv. Stone ui 

Smetonos medalį.
Bostono žydu veikėjui,._____, r_____ .____________

advokatui Elihu Stone, Sm?- ninkais. Amerikos žyduose 
tona prisiuntė medalį. Tam paskutiniais laikais prasidė- 
medaliui Įteikti pereitą sa
vaitę buvo suruoštas pokilis 
Kenmore viešbuty, kur da
lyvavo apie 450 
daugiausia žydų. Lietuvių 
galėjo but apie 50. Įžanga į 
tą balių buvo $2.00 asme
niui.

Musų skaitytojams, žino
ma, rūpės klausimas, už ką 
adv. Stone’ui buvo prisiųs
tas tas medalis? Atsakyti į 
šį klausimą netaip lengva, 
kaip kam gali išrodyt. Sme
tona sako, kad tai už “nuo
pelnus Lietuvai.” Mat, adv. 
Stone, būdamas anais me
tais Massachusetts legisla
tures narys, Įnešė legislatu- 
ron rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad Washingtono val
džia pripažintų Lietuvą. 
Tas, žinoma, galima skaityt 
nuopelnu. Bet yra žmonių 
daug daugiau Lietuvai užsi
pelniusių, tačiau Smetona 
ipedelių jiems nesiuntinėja. 
Pairrikim kad ir tą pačią re
zoliuciją, kurią Mr. Stone 
Įneš^ Į legrislaturą. Juk ją 
suformulavo ir parašė adv. 
F. J.i Bagočius. Ir tik Pago
čiau^ prašomas Stone Įnešė 
ją leįg'islaturon. Be to, adv. 
Bagočius organizavo

žmonių.

io gana aštri propaganda 
prieš Lietuvos tautininkų 
diktatūrą. Smetonos žvalgy
ba Amerikos žydų areštuoti 
negali, todėl jis nori juos 
patraukti savo pusėn dalin
damas žymesniems jų žmo
nėms medalius.

Galima pasakyti, kad ir 
visas šitas pokilis buvo su
ruoštas tam tikslui, nors 
žmonės, kurie jį rengė, šito 
gal ir nesuprato. Da mažiau 
šitą galėjo suprasti svečiai. 
Jiems čia viskas išrodė la
bai gražu ir malonu. Vieš
butis aristokratiškas, stalai 
gražiai papuošti, atmosfera 
labai jauki. Žinoma, visa tai 
nupirkta ir gerai užmokėta. 
Bet svęčiai šį faktą užmirš
ta. Juos daugiausia veikia 
ceremonijos. Salėn ceremo- 
nialiąi Įneina konsulas Bud
rys ir adv. Stone. Publika 
sustoja ir gieda Lietuvos 
himną. Bet gieda tik lietu
viai, nes žydai nemoka ir 
nežino, ką tai reiškia. Pas
kui kalba žydų rabinai. Net 
trys jų išgiria ir palaimina 
lietuvių tautą. Žydai ir lie
tuviai visuomet buvę ir bu
sią geriausi draugai.

Visa tai skamba gražiai. 
Bet kiek tame nuoširdumo? 
Ar ne per daug dirbtinis ši
tas draugiškumas? Juk žy
dai galėjo ir kitaip pasakyt. 
Jeigu jų rabinai butų kiek 
atviresni ir mažiau veid
mainiautų, jie galėtų pakta-

'ne degutu tepat žydų lan- kolonija prie Sebec ežero 
gus?” i jau išnykusi.

Bet apie degutą jie neuž-' 
s’minė. Jie kalbėjo' tik apie 
medalius. Ir svečiai manė, 
kad čia labai broliškas po
kilis.

Rabinams atsakė adv. 
Bagočius. Žinoma, taktas 
reikalavo, kad jis blogų pu
sių taipgi neliestų. Ir jis pa
lakė labai diplomatiška 
kalbą.

Vakarą vedė adv. Šalna. 
Jis gerai orientavosi ir savo 
pareigas atliko puikiai.

Buvo ir dainų. Lietuviš
kai dainavo “šešios Biru
tės,” o angliškai sudainavo 
kelintą dainų žydų kvarte
tas ir solistai.

Buvo ir labai juokingų 
monetų. Pavyzdžiui, rabi
nas Rabinowicz laimina lie
tuvius ir, lyg tyčia, ištiesia 

! savo ranką i tą pusę, kur sė
di “Darbininko” redakto
rius Kneižys. Lyg to da ne
užtektų, žiūrėdamas tiesiai 
j Kneižj rabinas priduria: 
“Aš kviečiu jus atvykti į 
mano Mishkan-Tafila šven
tyklą.” Ir, pasakęs tuos žo
džius, nesąmoningai pakėlė 
nuo stalo peilį.

Lietuviai, kurie visa tai 
matė, pradėjo, piunkšti juo
kais ir šnabždėti viens ki
tam Į ausi, kad rabinas ruo
šiasi duoti “Darbininko” re
daktoriui : _ 
Kad jau brolybė, tai broly- į 
bė ! Ten pat buvęs.

Banditai atėmė iš Gudo 
automobilį.

Jurgis Gudas, kuris gyve
na South Bostone prie 112 
West 7-th st., važiavo aną 
vakarą automobilium. Ant 
Old Colony avė. jis sustojo 
prieš raudonus trafiko žibu
rius. Šalia io sustojo kita 
mašina. Iš jos išlipo vienas 
vyras, prišoko prie Gudo au- 
tomobiliaus, atidarė jo du
ris ir ištraukė Gudą laukan. 
Tuo tarpu žiburiai pasidarė 
jau žali ir banditai nuvažia
vo sau Gudo automobilium.

Taigi patartina laikyti au- 
tomobiliaus duris iš vidaus 
užrakintas.

Juozą Valeiką atsiminus.
Sukako jau daugiau metų 

laiko, kaip žiauri mirtis iš
skyrė iš musų tarpo mylimą 
musų draugą Juozą Valei
ką. Taigi 30 gegužės, Atsi
minimų Dienos proga, mes, 
Cambridge’aus LSS. 71 kp. 
nariai, reiškiame likusiai 
Juozo Valeikos šeimai gi
lios užuojautos.

Su pagarba,
LSS. 71 kp. Komitetas.

Dolano gengė gavo 2^2 m. i‘
Buvęs prie majoro Cur- 

'ey’o miesto iždininkas Ed- ! 
mund L. Dolan ir trys jo sė-, J 
irai pereitą savaitę buvo I } 
nuteisti 2’,4 metų ka'ėjimo ' 
už mėginimą papirkti pri- i 
'aikintujų suolą, kuris teisė ! 
Dolaną už suktybes.

Birželio 5, Liet. Radio pro- j 
grama: Nuo 9:30 ryto per j 
-toti W0RL (1) Antano; j 
Partiko orkestrą iš Worces-j j 
terio. (2) Dainuos seserys> 
Alikoniutės iš Worcesterio. Į { 
(3) Aliukoniutė aynonistė 'j 
!š Worcesterio. (4) Aliuko
niutė ir Partikus—duetas.

Pereitą penktadieni Bos
tone ginkluotas banditas 
apiplėšė vežiką Banksą ir 
atėmė iš jo taksi.

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveiksluj.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

CASPER’S BEAUTY | 
SALON

S3 L STREET, arti 1-th Street, |
SOUTH BOSTON, MASS. Į

Tel. SOU 4645 1

MODERNIŠKAS 
GELEŽIES

REIKMENŲ STORAS
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, 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 4118

PRAŠAU PRANEŠKITE.
Draugijų nariai, kurie lankėte Pa- 

i loniją (Boguž) Gulben, gyvenančią 
j_»<u uiiuiiAU t c- po num. 89 Allston st., Cambridge, 

iol.-n Uvilzčto 1 Mass, malonėkite man parašyti, nes žydišką KHKSią. turiu svarbų reikal;}.
Į Ant Gulben,
; 581 Millbury st., Worcester, Mass.

kelei-! 
aplanke 
su savo.

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai
Apžiurėkit

! A.J.NAMAKSY
I Real Estate & Insurance

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

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) ui 

nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman »t. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 11114 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1TIS
Valandoa: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

Tcl. 28624 Gyv. 31132

Dr. Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 I 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 ! 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

visą 
vajų Amerikoje Lietuvos 
laisvėis paskolos, bonams 
pardavinėti. ‘ buvo įkūręs 
tam tikslui Lietuvos Piliečių 
Sąjungą, kuri sukėlė Lietu
vos 'valstybei apie $2,000,- 
000.'\:0 ar jam kas davė už ________
tai medalį? Ne, vietoj me- tyti p. Budriui šitokį klausi- 
dalių, jis gauna tik pamaz- mą: “Kodėl jus čia dalijat— —Ulei. JLVUUCl J llo Ulei VICILIJCIU . _ . 

gų iš Smetonos palaikomų mums medalius* o savo Kau- i .be?- 
' i km

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Stepono Dariaus Postas No. 317 Amer. Legijono

Birželio-June 5 d., 1938 m,
MAPLE PARK, METHUEN, MASS.

Dalyvaus visas Postas, Ladies Auxiliary ir Posto Benas 
. —visi uniformose.

Įvyks Paroda Methuen, Mass, kaip 12 valandą dieną. 
Po Parodos tai bus piknikas.

Bus gera muzika, skanių valgių ir visokių gėrimų. Prie 
įžangos bus duota dvi dovanos: pirma .$15.00, antra 
$3.00.

DALĮ PROGRAMOS IŠPILDYS POSTO BENAS.
Kviečiam visus atsilankyti. Lis ar snigs—piknikas vis- 

tiek įvyks.
KELRODIS: Iš Bostono reikia važiuoti iki Lawrence; 
tiesiog Broadway iki Methuen Skvero. Tuomet paimti 
po dešinei Pleasant St. ir važiuoti iki Howe St. Nuo čia 
bus pažymėta pikniko vieta.
Bušai išeis 11-tą, 11:30, 12-tą, 12:30 ir 1-mą valandą nuo 
Posto Headquarters, C street ir Broadway. Kelionę į abi 
puses $1.00.

Lankėsi viešnios iš Maine’o.
Pereitą . sąyąitę 

vio” redakciją - 
dr-gė Aušiurienė 
dukteria Onyte iš Foxcroft-
Dover, Me. ‘Keliolika metų 
atgal apie ,Foxcroftą buvo 
graži lietuvių ūkininkų ko
lonija ir ‘‘keleivieČiai” tuo
met važiuodavo tenai vasa
ros atostogas praleisti^ Ten 
gyveno kaimynistėj Tumo- 
sai, Micai, Aušiurai ir kiti. 
Vakarais ir šventadieniais 
visi susirinkdavo pasikal- 
' Smagus buvo tie lai
kai. Dabar dalykai jau pa
kitėjo. Daugumas ūkininkų 
savo farmas paliko ir apsi- 

Igyveno miestely. Kiti da 
farmeriauja, bet ta graži

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 L1N- 
COLN-ZEPHYRUS — naujus ir 
pavartotus, ir daugybe kitokių 
pavartotų kartj turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

DIDELIS FARMERHJ PIKNIKAS
Lietuvių Farmerių Sąjunga rengia labai puikų 
pikniką ateinantį nedėldienį,

5 BIRŽELIO-JUNE, 1938
ROMUVOS PARKE, MONTELLOJE.

BERT ORRIS ORKESTRĄ gros visą laiką, jau
nimas turės progą puikiai pasilinksminti.

Piknikas bus geriausis koks tik gali būti.
Programa prasidės nuo 2 po pietų. Piknikas pra

sidės anksti, nesivėluokit atvažiuot.
Bus labai daug linksmumo.
Gardžiausiai valgiai pagaminti pačių farmerių.

Viskas šviežia. Prašome visus lietuvius dalyvauti.
Kviečia LIET. FARMERIŲ SĄJUNGA.

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.
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Baigiant 
Mokslą 1

NEUŽILGO JŪSŲ SŪNŪS AR DUKRELĖ PA
BAIGS MOKSLĄ.
Kad padarius juos linksmais ir kad paliktu 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- 
eis, Radios.
1AISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Perdir

bant iš senų i naujausią madą, pigiai ir gerai.

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

Tel. SOUth Boston 464S

KELEI
DARBO ŽMONIŲ

Pruanenta l 
brikoj# ...............

t-į Amerikos Vais 
jjadoje ir kitur .

Prenumerata pu 
lankoje ..............
įuifcje ir kitur ui

Vifetijų .................
jp&ibimq kainų I 
lepintis su kokiai 
dresuokite:

KELEI
5J Broidvay, So.

Amerikoj

MEDICINOS DAKTARAS '■ įs,

H. M. LANDAU I L
Slnecinlistn* Venorišku ir ' J * '

iashingtonui 
TEKS ĮSIKIŠTI 

N1J0N.
—L____

jljlija siūlo padai] 
tlovakijos respub

Amerikos valstybė 
j r® Hull ir jo p 
I inner Wells aštr 
Į srkė japonus iri 

šiitus, kurie kaip 
ars mėto iš oro b 

' rims miestus, ži 
i sinklius žmones 
• iri namus. .Pas 
i js aštriais žodži;

•jrptautinę anarcl 
■Rriškumą,” . sek 

Į 51! pridūrė, kad A 
, braukimas iš ts 
■ ės politikos nėra p 

rias. Kuomet si 
1 paristai žudo nū 

okas vaikus ir moti 
joju namus ir na:

I išnirtą, tai Ame 
į iiti sėdėti nuo 

sii ramiomis aki
Į į barbarizmą.
s daiktas, kad f 

j nei teksią eiti 
idento Wilsont 

kad suvaldžii
Įžbus žmogžudži 
“rus žmonijai 
renimų.
Lyg' pasityčiodai

Specialistai Veneciškų ir 
Kraujo Ligų.

MODERNIŠKAI GYDO-
32 Chambers Street, t’enkos valdžios 
BOSTON, MASS.

Jus Pardavėjas didžiuojas 
parduodant jums PICKWICK 

; Į -A < • ‘ ‘ t * »

. . Jis užmoka brangiau už 
tą produktą, kad patarnavus
jums tikrai geru Elium!

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

i rytojaus dieną 
Ispanijos fašistą 
oi mėtyt iš oro 
lestus,

, Bgirdusi Ameril 
ms protestą, Eur 
įdėjo daryti pa; 

i šokti Washingtc 
i a prieš fašizmo

iip žinia, Franci 
iglija stengėsi pr 
inją, kad ši atš 
unijos savo armi; 
mus. Iš lojalisti 

j agi norima svet 
alinti Taigi reil 
ališka valstybė

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

X APDRAUSTI
1 PERKRAUS-

\ TYTOJAL
Ų G (insured Ispanijoj “cenzą
gĮJMovers) L

Perkraustom i l“avanoriu.
SjSk- čia pat *r * t0" (MSajsSaritfeiWMm lirnas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

j NORINT PIRKT AR PARDUOT 
NAMUS ARBA INšIURINT 

GERIAUSIA PAS

:Edw. L. Hopkins
j 362 W. BROADWAY
! SOUTH BOSTONE

IŠ KRANO - PARODYK l TĄ KRANĄ
BONKOMIS - 12 ANCŲ ir PILNOM KVORTOM

FO

by HAFFENREFFER & CO., INC., Boston, Mass!; BREWERS SINCE 187.0

į BAY VIEW 
i MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokiu išdirbysčil.

j Peter Trečiokas ir

I
 Jos Kapočiunu — savininkai.
Taisymo ir demonstravimo vista:

1 HAMLIN STREET
t Kamp. East Eighth St

SO. BOSTON, MASS.

Sjiij, kiek kurioj 
Ei 

šliškų valstybių 
aos jų pritaria 
s, kitos gi, kaip 
Vokietija, atvirai 
rinajį fašizmą. Ta 
a šitas darbas ] 
nikai. Ji turėtų s 

■ netik svetimus 
to ginklus Ispanij 
c:turėtų apžiūrėti 
to»ti tuos baisius 
A kokių Ispanijos 
^pridarė Italijos i 
G orlaiviai. Šitol 
•ft WashingtonaJ 
Ji Londono.
'Amerika priims 
% kol kas da 

valstybės sek 
šį panedėlĮ ]1 :-l šį panedėli ;

1 jo departami
Anglijos pasiu

' -.Taigi galimas (
Ųriu gale Ispai

ir Amerika- ir Amerika 
ft tuo tarpu ne 

ir čekoslov

c““® nearjso c< 
demokratiją

^vokiečių pak 
..jdijo triukšmauti

tautiniai 
vwaku, lenki 
•J Mriotai prad I" kad jiems b

^fotbnomija i


