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Amerikos V aidžia Pasmer
kė Miestų Bombardavimą

WASHINGTONUI GAL 1 koslovakijos ribose. Angli- 
TEKS ĮSIKIŠTI ISPA

NIJON.
jos reakcinė valdžia todėl 
pradėjo agituoti, kad Čeko
slovakijos respubliką reikia 
padalyti. Tegul sau kiekvie
na tautinė mažuma atsiski
ria ir dedasi kur nori. Pri
tardamas Chamberlaino val
džios politikai, Londono

Fašistų Orlaiviai 
Užpuolė Francuziją. 
Nulėkė 50 mylių per sieną 
ir numetė 9 bombas ant 

gelžkelio.
Iš fašistų kontroliuoja

mos Ispanijos dalies perei
tą nedėldienį 9 bombane- 
šiai orlaiviai nulėkė 50 my-

Naujas Pavojus Če
koslovakijai.

Slovakų tautininkai irgi 
pradėjo keiti triukšmą.
Nespėjo Čekoslovakija 

galutinai numalšinti savo 
vokiečius nacius, kaip pra
dėjo triukšmauti slovakų 
tautininkai. Klerikalui Hlin-
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Anglija siūlo padalyt Čeko
slovakijos respubliką.
Amerikos valstybės sekre

torius Hull ir jo padėjėjas 
Sumner Wells aštriai pa
smerkė japonus ir Ispanijos “Times” pereitą penktadie- 
fašistus, kurie kaip pasiutę nį išspausdino net editoria- 
žvėrys mėto iš oro bombas į lą, patardamas Čekoslova- 
atvirus miestus, žudydami kiją panaikinti. Bet Čeko- 
beginklius žmones ir griau- slovakijos prezidentas Beneš 
darni namus. .Pasmerkda
mas aštriais žodžiais šitą 
“tarptautinę anarchiją” ir 
“žvėriškumą,” sekretorius 
Hull pridūrė, kad Amerikos 
pasitraukimas iš tarptauti
nės politikos nėra geriausis 
kelias. Kuomet sužvėrėję 
militaristai žudo niekuo ne
kaltus vaikus ir motinas, de
gina jų namus ir naikina vi
sokį turtą, tai Amerika ne
galinti sėdėti nuošaliai ir 
žiūrėti ramiomis akimis į to
kį barbarizmą. Galimas 
esąs daiktas, kad Amerikai 
ir vėl teksią eiti buvusio 
pYęzidento Wilsono pėdo
mis, kad suvaldžius įsisiū
bavusius žmogžudžius ir už- 
ukiinus žmonijai ramesnį 
gyvenimą. ■ ,

Lyg pasityčiodami iš šito 
Amerikos valdžios protes
to, rytojaus dieną Japonijos 
ir Ispanijos fašistai vėl pra
dėjo mėtyt iš oro bombas į 
miestus.

Išgirdusi Amerikos val
džios protestą, Europa tuoj Su^kįTeiviiT 
pradėjo daryti pastangų į- , a - ■ *’
traukti Washingtona tai- - 
kon prieš fašizmo siaubą. I ne-Il!*n " ' Ispanijos fašistai vėl ap-
Kaiu žinia Francuziia ir Pneina?ia- didelio kai- daužė bombomis kelis Ang- 
Anglija stengėsi prikalbinti n.° aukstan?°. lijęs laivus Ispanijos pa
daliją, kad ši atšauktų iš ^v^u^Xtekt o pėst ki’aŠt^ DU a’’ tHs V1S?a nU-' 

armija ir nr- J? vnsunę pasieKU, o pesu skandmo, o vieną uzdege.

pasakė, kad Čekoslovakija 
bus čiela ir vieninga.
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Japonų Orlaiviai 
Griauja Kinijos 

Miestus.
Paskutinėmis dienomis ja

ponai pradėjo baisiai tero
rizuoti Kiniją užpuolimais 
iš oro. Kantono miestas pie
tų Kinijoj buvo bombar
duojamas kas dieną ištisą _ ________  ________
pereitą sąvaitę.Per 7 dienas lių per Francuzijos sieną ir ]<ai vadovaujant, pereitą ne

dėldienį Bratislavos mieste 
jie įtaisė demonstraciją ir 
pradėjo šukaut, kad jiems, 
slovakams, butų duota pilna 
autonomija. “Šito reikalau
ja 2,300,000 slovakų,” šau
kė kun. Hlinka šitos demon
stracijos metu.

Generolas Franko Šaudo 
Saviškius Karininkus

iki pereitos subatos japonų 
orlaiviai užmušė tenai 750 
žmonių ir sužeidė nemažiau 
kaip 1,300. Nukentėję dau
giausia moterys ir vaikai, 
nes tas miestas toli nuo 
fronto ir kareivių tenai be
veik nėra. Japonai naikina 
šį miestą turbut dėl to, kad 
pro čia kiniečiai gauna dau
giausia karo medžiagos iš pasipiktinimą ir karo minis- 
užsienio. teris Daladier tuoįaus įsakė  ______ teris Daladier tuojaus įsakė 

. . (( „ . „ _ | Pereitą nedėldienį 50 ja- savo aviacijai numušti že-
Apie Žuvusią Lo- ponų orlaivių vėl atskrido į mėn kiekvieną orlaivį, kuris 

| Kantoną ir ištisą valandą tik drįs iš fašistų pusės per
sėjo bombas. Miestas buvo skristi Francuzijon. 
panašus į pragarą. Japonai •
daugiausia bombų taikė į 
geležinkelio stotį ir gelžke
lio bėgius, bet daug jų nu
krito ir į gyvenamas vietas, 
todėl buvo užmušta da 200 
žmonių. Viena 500 svarų 
bomba nukrito ties Sun Yat 
Sen universitetu. Jos spro
gimas buvo toks baisus, kad 
išrovė duobę 30 pėdų gilu
mo ir 45 pėdų platumo. Ma
žesnė bomba nukrito į uni
versiteto kiemą ir užmušė 6 
studentus.' Vienam nedide
liam plote buvo sugriauta 
50 namų. Viena didelė bom
ba pataikė į 4 aukštų ce
mentinį triobėsį ir visiškai 
jį suardė, palaidodama po 
jo griuvėsiais kelis šimtus 
žmonių.

I u ■_____
Tai divizijai PRIEŠ DIKTATORIUS 

ŠLIAUŽIA PILVU.
Ispanijos fašistai vėl ap-

jalistų Diviziją.
“New York Times” ko

respondentas praneša be
vieliu telegrafu, kad perei
tą sąvaitę jis buvo nuvykęs 
iš Francuzijos aplankyti lo
jalistų diviziją, kuri buvo 
atkirsta nuo didžiosios lo
jalistų armijos ir buvo skai
toma jau kaip “žuvusi.” Ji 
nėra žuvusi, sako korespon
dentas. Ji yra įsistiprinusi 
ant Perdido kalno, kuris tu
ri apie 10,000 pėdų aukš
čio, ir -kontroliuoja apie 10 
kelių tarp Francuzijos ir Is
panijos. Aplink tą kalną esą 
apie 400 keturkampių my
lių žemės, į kurią fašistai da 
nei nosies negalėjo įkišti. 
Divizija susidėjo iš 10,000 
lojalistų, kuomet ji buvo at
skirta, bet vėliau prie jos 
prisidėjo da nemaža palai-1 i i •• m •
vadovaująs pulk. Antonio ( 

’ Beltran ir jos pozicija ne

numetė 9 bombas, taikyda
mi jas į geležinkelio bėgius. 
Spėjama, kad tai turėjo bū
ti vokiečių arba italų karo 
lėktuvai, kurie tarnauja Is
panijos galvažudžių vadui 
Frankui, nes jiš savų orlai
viu neturi. C

Francuzijoj šis fašistų už- B . t ,puolimas iššaukė didžiausi sl®atkai>. but‘ų iokie bepro- 
čiai ir norėtų skaldyti ir be 
to jau nedidelę Čekoslova
kijos respubliką.

Tą pačią dieną Čekoslo
vakijos sostinėj Pragoj so
cialdemokratų partija mi
nėjo 60 metų savo sukaktu
ves. Su vėliavomis ir muzi
ka Pragos gatvėmis marša- 
vo daugiau kaip 100,000 so
cialdemokratų, kurių tarpe

Smetona Davęs 
“Vienybei” $3,000.
“Naujoji Gadynė” prane

ša, kad Brooklyno fašistų 
dienraščiui “Vienybei” 
Smetona davęs $3,000 pa
ramos. Šitą paslaptį jai iš
plepėjęs vienas iš pačių 
“vienybininkų.” Iki šiol 
Smetona prisių s d a v ę s 
Grandstay č i o pisoriams 
sendvičių tiktai šventėms, 

kad “visi i bet kadangi fašistų dien-

Šį panedėlį vėl 9 pilki or
laiviai atlėkė iš Ispanijos 
Francuzijon, bet Prancū
zams pradėjus į juos šau
dyt, jie nulėkė atgal. Jie 
skrido taip pat trimis for
macijos pavidale “V,” kaip 
ir nedėlioję. Ant ju nebuvo 
jokių raidžių, jokių nume
rių ir jokių kitų pažymėji
mų.

Italijos fašistai tuoj pa
leido gandą, kąd tai buvę 
lojalistų orlaivwi. Girdi, lo- 
jalistai 
Francuzijos įsikišimą Ispa
nijon.

Bet Ispanijos valdžia sa
ko, kad fašistai meluoja. Ir' 
kai tie 9 orlaiviai šį pane- , , .* .
dėlį gryžo iš Francuzijos ,^a Hac.-C
per lojalistų teritoriją, loja- . Cedillo turįs 20,000 
I1OUCLL PCXACIVIU k I auo <XIJAC XVV I'-' • - z/ -| ’ • »»
šuviu iš priešlėktuviniu ka- nuversiąs įaudonają Cai- 
nuohų, bet nepataike. Or
laiviai nulėkė per lojalistų 
žemę į fašistų pusę.

raščiui šitokios almužnos 
neužtekdavę, tai p. Trečio
kas nuvykęs į Kauną žo
džiu išdėstyt “tautos va
dui” savo reikalus. Smeto
na, matyt, labai nesiprieši
no, nes šįmet jis yra uždėjęs 
Lietuvos ūkininkams 40,- 
000,000 litų daugiau mokes
čių, todėl pinigų fašistinei 
propagandai turi. O jeigu 
kuris ūkininkas negalės mo- 

buvo nemažiau kaip 10,000 kesčių užsimokėti, tokio gy- 
slovakų. Jie pasmerkė savo 
tautininkų ir klerikalų se-

Ivulius išparduos, ir pinigų 
Pr0Da£andai vistiek bus.

peratinį žygį ir pasisakė už I , kad kartais neišeitų į 
vieningą Čekoslovakiją. So- aikštę kad Lietuvos ukmin- 
cialdemokratu demonstra- mokesčiais Smetona se- 
cijoj dalyvavo ir čekoslova-1 ria ^n.9 fasistus, tai . J J ___ . . AAA Tie z-leir/ie U V 1

Ispanijos savo armiją ir or
laivius. Iš lojalistų pusės 
taipgi norima svetimšalius 
pašalinti. Taigi reikia, kad 
bešališka valstybė padary-1 
tų Ispanijoj “cenzą” ir nu
statytų, kiek kurioj pusėj 
yra “savanorių.” Europoje 
bešališkų valstybių nėra. 
Vienos jų pritaria lojalis- 
tams, kitos gi, kaip Italija 
ir Vokietija, atvirai remia 
kruvinąjį fašizmą. Taigi no
rima šitas darbas pavesti 
Amerikai. Ji turėtų suskai
tyti netik svetimus karei
vius ir ginklus Ispanijoj, bet 
kartu turėtų apžiūrėti ir ap
skaičiuoti tuos baisius nuos
tolius, kokių Ispanijos mies
tams pridarė Italijos ir Vo
kietijos orlaiviai. Šitokį pa
siūlymą Washingtonas jau 
gavęs iš Londono.

Ar Amerika priims šito
kią misiją, kol kas da neži
nia. Bet valstybės sekreto
rius Hull šį panedėlį pasa
kė, kad jo departamentas 
šitą Anglijos pasiūlymą 
svarsto. Taigi galimas daik
tas, kad galų gale Ispanijon 
bus įtraukta ir Amerika.

Europą tuo tarpu nema
žiau erzina ir Čekoslovaki
jos klausimas. Nors vokiš
kas fašizmas nedrįso Čeko
slovakijos demokratiją pul
ti, tačiau vokiečių pakurs- 
styti pradėjo triukšmauti ki
tų mažumų tautiniai ele
mentai. Slovakų, lenkų ir 
vengrų patriotai pradėjo 
reikalauti, kad jiems butų 
duota pilna Autonomija Če-

skandino, o vieną uždegė. 
Chamberlaino valdžia nu
siuntė fašistų generolui 
Frankui “protestą.” Girdi, 

I jei da sykį užpulsi musų lai- 
i vus, tai jau netylėsim. “Iš tų 
Chamberlaino protestų juo
kiasi jau visas pasaulis,” pa- 

Isakė Lloyd George, buvęs 
Šį panedėlį iš Šanchajaus karo metu Anglijos premje- 

atėjo žinių, kad japonų ar
mija paėmė jau Kaifengą, 
kuris stovėjo jiems ant ke
lio į laikinąją Kinijos sosti
nę Hankau. Kaifengo mie
stas yra apvestas stipria šie ' 
na. Japonų artilerija daužė. 
tą sieną ir vartus kelias die- ‘ 
nas, iki kiniečiai pasitraukė 
iš miesto. Nuo Kaifengo iki 
Hankau yra 28 mylios, bet 
kelias japonams da nėra at
daras. Tarp Kaifengo ir 
Hankau kiniečiai turi įsitai
sę stiprias pozicijas, per ku
rias japonams busią sunku 
prasilaužti. ,

ninkams užkopti •neįmano
ma, nes juos visada išskins 
paslėpti kalno uolose lojali- 
stų kulkasvaidžiai.

Japonai Paėmė 
Kaifengą.

WORCESTERY UŽMUŠ
TAS JAUNAS POETAS.

Worcesterio parke, po 
medžiu, pereitą nedėldienį 
buvo rastas užmuštas Tho
mas O’Connell, 32 metų 
amžiaus rašytojas ir poetas.

NUŠOVĖ SAVO TĖVĄ 
IR BROLĮ.

Newport, Tenn.—Tūlas 
Robert Runnion, 23 metų 
amžiaus vyrukas, pereitą 
nedėldienį čia nušovė savo 
tėvą ir brolį, mirtinai sužei
dė motiną ir paskui pats nu
sižudė.

ras. “Da nei viena Anglijos 
valdžia nebuvo taip žemai 
nupuolus, kaip dabartinė,” 
sako tas senukas. “Prieš dik
tatorius ji šliaužia pilvu.”

MAIŠTAS PRIEŠ ITALUS 
IR VOKIEČIUS.

Atsišaukimai skelbia: “Ša
lin fašizmas!” “Lai gyvuo
ja Ispanijos respublika!”

Iš Gibraltaro pranešama, 
kad Ispanijos fašistų užim
tam mieste La Linea, kuris 
guli truputį į šiaurę nuo an
glų tvirtovės Gibraltaro, 
pereitą subatą buvę labai 
daug šaudymo. Generolo 
Franco ištikimi tarnai šau
dę jo karininkus, kurie pa
kėlę tenai maištą prieš Itali
jos ir Vokietijos fašistus.

Po visą La Lineą tų kari
ninkų buvę paskleisti atsi
šaukimai, kurie baigėsi Šu
kiais: “Šalin fašizmas!” 
“Lai gyvuoja Ispanijos res
publika!”

Panašiais ūbaisiais buvu
sios aprašytos ir miesto na
mų sienos.

Kiek buvo karininkų su
šaudyta, niekas tikrai neži
no, nes viskas labai slepia
ma. Bet atvykę iš La Linejos 
į Gibraltarą žmonės pasa
koja, kad šaudymo girdėjo
si labai daug. Paskui už
miesčio kapinėse buvo la-tuos $3,000 jis davęs “Vie

nybei” ne kaip auką, bet bai daug judėjimo. Fašistai 
kaip prenumeratą — užpre- tenai laidojo sušaudytuo- 
numeravęs 500 to laikraščio sius saviškius, 
egzempliorių į Lietuvą.

Panašiu budu Smetona 
Amerikos reakcinė spau- šelpia ir Clevelande leidžia- 

’ ‘ mą fašistinį lapą.

kijos respublikos preziden- 
nori išprovokuoti tas Beneš.

MEKSIKOS SUKILIMAS 
SUBLIŪŠKO. Šitas įvykis sukrėtęs visą 

fašistų teritoriją.
Buvo riaušių prieš italus 

ir vokiečius ir kitose vietose.
Associated Press praneša, 

kad Ispanijos fašistų neapy
kanta prieš italus ir vokie
čius fašistus kas sykis daro
si vis didesnė ir dažnai tarp 
jų kįla muštynės. Užpereitą 
nedėldienį fašistų užimtuo
se miestuose buvo švenčia
ma “Ispanų ir Itahi Vieny
bės Šventė.” Malagoj ir Za- 
ragozoj tą “vienybę” be- 
švenčiant, tarp ispanų ir ita
lų karininkų kilo muštynės. 
Išpradžios mušėsi kumščio- 
mis, o paskui pradėjo šau- 
dytis revolveriais. Po šito- 

_______ traukiamos atsako- kios “vienybės,” keliolika 
~~ . - mybėn da ir joms “giminin- ispanų karininkų buvę areš-

--------------- gos” organizacijos ir 59 as- tuota. _ (
11 DIENŲ PRAGARIŠKO menys. Apkaltinimas sako,1 Sakoma, kad ispanai ne- 

TERORO.
Leidžiant “Keleivį” spau- 

don, telegramos sako, kad 
Kantono miestą pietų Kini- 
joj japonų orlaiviai bom-i*?1^-

listai oaleido iuos ante 100 ginkluotų ūkininkų ir tikrai FORDAS, CHRYSLER1S iiswi paieiao įjuos apie įuu r ccmcrai motopsIR GENERAL MOTORS 
TRAUKIAMI TEISMAN.
Federalės valdžios grand 

jury Indianos valstijoj ap-

denaso valdžią. Bet pasiro
do, kad visi Meksikos ūki
ninkai kaip mūras stoja už , <,.r
Cardenasą. Taip pat ir mie- kaltino tris didžiausias au
stų darbininkai. Cedillo jau tomobilių firmas Ameriko- 

Lzmxxzm ui niiuvzj. pabėgo ir dabar slapstosi. | je> būtent, General Motors 
Kataliku bažnvčios ualai- ■^rne,’lkos reakcininkai bu-.korporaciją, Fordą ir Chrys- 
... ?a nye s Pa a vo nUsiuntę jam kehatą or- ier; tos kaltinamos samok- miiiu, ispanuos įasisiai aas , • • bet Meksikos valdžia1 i 1‘ J.os. Ra4tl.nam0?

sykis darosi vis žvėriškesni. a XU’ islu pries antl-trustinl Sher-
rlaiviai ^uos .SUC1UP°- .Ced“*0 mano įstatymą. Dabar vi- 

no. Yl?nu ,0,.'lalvl.u bėgti, bet soms trims firmoms bus ke-

ŽVĖRIŠKI FAŠISTŲ 
DARBAI ISPANIJOJ.

minti, Ispanijos fašistai kas

Pereitą sąvaitę jų or 
užpuolė Granollerų miestą irS o mėt"t “m£ i U. valdžios lakūnai privertė ji liama bvIa fcde,.aliniame 
s,, ku;x™ss su t™* p-

Laučiai moterų pirktis mais- °Lla.1.vl° “ ,Pal?eg°- Kunigai momis traukiamos atsako
te Rnmhno nmdėin «T>i-n<r+i uz R potenauja. mvbėn da ir joms “eiminin-

JAPONŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDUOJA KI

NIJOS MIESTUS.
Pereitą sąvaitę japonai 

pradėjo iš oro bombarduoti 
plačiai išmėtytus Kinijos 
miestus. Daugiausia jie ata
kuoja laikinąją Kinijos sos
tinę Hankau ir Kantoną, 
pro kurį kiniečiai gauna 
daugiausia karo medžiagos 
iš užsienio. Kaip sako patys 
japonai, ties Hankau kinie-'Jie varosi 
čių orlaiviai bandė jiems 
priešintis, bet japonų lakū
nai numušę žemėn 18 kinie
čių mašinų, patys netekda
mi tiktai vienos. Kantone 
kiniečiai sakosi nušovę 
priešo orlaivius.

to. Bombos pradėjo sprogti 
rinkoje, draskydamos žmo
nes ir arklius į skutus. Buvo 
numesta iš viso apie 40 di
džiausių bombų, kurios apie 
500 žmonių užmušė ir dau
giau kaip 1,000 sužeidė.

Tą pačią dieną fašistų or
laiviai bombardavo i/Va- barduoja* ja/lUtą dieną“bė 
lencijos uostą, kur jie pa- pertraukos. Jau 6,000 žmo-

Ikad trys minėtosios finuos galį pakęsti diktatoriško ita- 
buvo slapta susitarusios ir 1ų nusistatymo. Del tokio 
versdavo automobilių par
davėjus finansuoti pardavi
mus tų firmų finansiniuose 

riuose.

pat nusistatymo ispanai ne
apkenčia ir vokiečių fašistų.

skandino jau trečią anglų ^njų es^ užmušta ir tukstan- 
prekybos laivą. gjaį namų sugriauta.

FRANKISTAI PRADĖJO
NAUJĄ OFENSYVĄ.
.Vėliausios žinios sako,

kad Ispanijos fašistai pira

KONGRESAS BAIGIA 
DARBUS.

Kongresas jau baigia
dėjo 50 myliu frontu puoli- svarbiausius daibus n apie 
mą tarp Teruelio ir pajūrio. 15 birželio gal issiskirstys 

i Valenciios kryp- vasaros atostogoms. Pereitą
timi. Bet Ispanijos valdžia 
sako, kad visos fašistų ata
kos atremtos su didėliais 
jiems nuostoliais. “

4 RADO DRUSKOS KLO
DĄ.

Jieškodamas Utah valsti
joj aliejaus, federalinės val
džios geologai rado žemėj

ISPANIJOJ KRITO
9,540 ITALŲ.

Mussolinis paskelbė Ro- labai °didelj druskos klodą", 
moj, kad jo armija Ispani- Grąžtas pasiekė druską
joj netekusi

TĖVAS NUMETĖ $10,000 
BANDITAMS UŽ VAIKĄ,

“UŽDRAUDĖ” THOMA- 
SUI KALBĖT.

Pereitą sąvaitę policijos 
ir kunigų

sąvaitę uzgyre arti 4 bihonų automobilium 
dolerių kovai su nedarbu o. jiems tuos pinigus. 
dabar baigia svarstyti algųl ini išmetė be 
ir valandų bilių. -------- j-i—

MOONEY KLAUSIMAS 
ATIDĖTAS IKI RUDENS.

Vyriausis Teismas Wash
ingtone atsisakė dabartinėj

___ _ organizuoti juo- 
BET VAIKAS NEGRĮŽO, dašimčiai Newarke užpuolė 

Princetono miestely, Flo- ii’ išardė socialistų prakal- 
ridoj, banditai pagrobė pa- bas, kur kalbėti buvo pa
siturinčio biznieriaus W. P. kviestas Norman Thomas. 
Cash’o 5 metu vaiką ir pa- Dabar policijos viršininkas 
reikalavo $10,000 išpirki- pareiškė, kad Thomasui jis 
mo. Nurodė kelią ir vietą,1 “uždrausiąs ant visados” 
pro kuria jis važiuodamas Newarke kalbėti. Bet Jun£- 

’ ...i turi išmesti tinių Valstijų konstitucija
' __ Tėvas šako, kad niekas neturi tei-

° bet vaikas sės uždausti piliečiui kalbėt, 
nesugrįžo ir dabar jokios 
žinios nuo banditų nėra. AKRONO STREIKAS 

PASIBAIGĖ.
Kapitalistų spauda skel- 

I bia, kad Akrono mieste, kur 
gumos kompanijos mušei-

MASKVA ĮSPĖJA LEN
KIJĄ.

—o___  . _____ FrancUzų kalba leidžia- o____ ___ ,___ _________
sesijoj svarstyti Mooney mas sovietų žurnalas, “Jour-! kos su policija įtaisė aną- 
apeliaciją. Ji atidėta iki ru- nal de Moscou,” įspėja Len-ldien streikuojančių darbi- 
dens sesijos. Ponams teisė- kiją, kad ji nedrįstų dėtis įninku skerdynę, streikas

. . . arti 10,000 1,500 pėdų gilumoj ir buvo jams reikalingos smagios prie Vokietijos ir pulti Če- jau pasibaigęs. Streikas tę-
žmonių. Tai esą daug^dides- nuleistas iki 6,000 pėdų, bet atostogos vasaros laiku, o koslovakiją, nes tuomet ru- sėsi tik 4 dienas ir bu\o pa- 

druskos klodui vis da nebu- senas darbininkų vadas te- sų armija tuoj pultų Len- skandintas kraujuose. Strei- 
vo galo.

ni nuostoliai, negu Etiopi
joje. gul sau sėdi kalėjime. kiją. kavo apie 8,000 darbininkų



Antras Poslapis

5 APŽVALGA J
NAUJA KOMUNISTU 

KONSTITUCIJA.
Pereitą sąvaitę pasibaigė 

'Amerikos Komunistų Parti
jos suvažiavimas, kuris pri
ėmė naują partijai konstitu
ciją. Kaip rašo “Laisve,’ 
naujos konstitucijos Įžanga 
prasideda šitok i a i s žo
džiais:

“Jungtinių Amerikos Vals 
tijų Komunistų Partija yra 
darbininkų klasės politine par
tija, nešanti pirmyn Jefferso- 
no, Painės, Jacksono ir Lin-

liečiu reikalauja jiems am
nestijos! Amnestijos pro
jekto svarstymas atideda
mas net iki rudens!

KAIP 1NE1T I ORGANI
ZUOTĄ JUDĖJIMĄ.
“Sandaros” redaktorius 

sako, kad pavažiavus jam 
toliau nuo Chicagos, nedi
delių kolonijų lietuviai 
skundęsi nežiną kaip dirbti 
visuomenini darbą. Vienas 
“veteranas” Connecticut 
valstijoj jam sakęs:

colno tradicijas, taipgi tradi
cijas Nepriklausomybės De
klaracijos...”
Toliau sakoma, kad par

tijos tikslas esąs:
“...panaikin imas visokio 

žmogaus žmogumi, tautos tau 
ta, rasės rase išnaudojimo ir 
tuo budu panaikinimas klasi
nių visuomenės pasiskirsty
mų ; tai reiškia, Įsteigimą so
cializmo sulyg mokslinių prin 1 
cipų, paskelbtų didžiausių į 
žmonijos mokytojų, Markso, 
Engelso, Lenino ir Stalino, j- 
kunytų Komunistiniam Inter 
nacionale...”
Taigi pasidaro gana cha

rakteringas Amerikos ko
munizmo tipas: jis turi 
Markso ir Engelso išvaizdą, 
Lenino ir Stalino galvoseną, 
Komunistinio Internaciona
lo kūną, bet pasipuošęs A 
merikos patriotų tradicijo
mis ir ruko Nepriklausomy
bės Deklaracijos pypkę.

Mums rodos, kad tai ne
rimtas padaras. Juk komu-, 
nistai turėtų ruoštis revoliu
cijai, o ne maskaradui.

Žinoma, komunistai pri
rašė šitokių dalykų savo 
konstitucijon tuo tikslu, kad 
lengviau butų galima prieiti 
prie amerikiečių publikos. 
Bet amerikiečių buržuazijos 
šitokiu komufliažu juk ne
apgausi. Komunistų tikslus 
ji žino gerai. Ji da pikčiau 
juos puls, kuomet pamatys, 
kad tiems tikslams siekti 
jie vartoja Lincolno, Paine’o 
ir kitų Amerikos istorijoj 
garsių žmonių vardus.

Pora metų atgal ir patys 
komunistai dalytų iš tokios 
konstitucijos juokus, jeigu 
ją butų priėmę socialistai.

“Mes atydžiai sekam ką jus 
veikiat Chicagoj ir džiaugia
mės jūsų pasisekimais. Bet ko
dėl jus nepasakot mums ką ir 
kaip daryti Čia, tolimesnėse 
nuo Chicagos kolonijose? Mes 
neturim inteligentų, profesio
nalų, bet musų širdys trokšta 
dalyvauti bendrame Amerikos 
lietuvių judėjime ir progrese.”

Atsakymas šitam žmogui 
nesunkus: kas trokšta daly
vauti bendrame Amerikos 
lietuviu darbe, tegul dedasi 
prie tokių organizacijų, ku
rios dirba bendrą visuome
nės darbą. Tokia organiza
cija yra Amerikos Lietuvių 
Kongresas. Įkurkit savo ko
lonijoj A. L. Kongreso sky
rių, prisidėkit prie Centro, 
ir tuojaus atsistosit Į orga
nizuotą judėjimą.

LIETUVIŲ TAUTA LAIS
VAMANĖJ A.

“Darbininko” editorialų 
rašytojas K. kalba apie Lie
tuvos žmonių religingumą. 
Girdi:

“Prieškariniais laikais pa
prastai būdavo sakoma, kad ji 
(lietuvių tauta) grynai katali
kiška. Dabar yra nuomonių, 
kad žodį ‘grynai’ jau nebe tik
slu vaitoti, nes lietuvių tauta 
esanti tik esminiai katalikiš
ka. Girdėti* kad pastaraisiais 
laikais ji gerokai sulaisvama- 
nėjo. Esą ištisų kaimų, kurie 
urmu subedievėjo. Tai ypač 
žymu šaulių apylinkėj, kur 
uoliai bedievybę skelbia gerai 
mums žinomas Dr. šliupas?’

Bet K. mano, kad tai esąs 
tik “persilaužimo momen
tas.” (Turbut norėta pasa
kyt “laikotarpis.”) Ateisiąs 
laikas, kada Lietuva ir vėl

, . , KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos farmeriai jati ruošiasi javų piutei. Kviečių derlius šįmet numatomas nepapras
tai didelis. Javų ekspertai Chicagoj apskaito, kad kviečių gali but prikulta maždaug 
apie 1,055,000,000 bušelių. Iki šiol didžiausis derlius yra buvęs 1915 metais, kuomet bu
vo prikulta 1,009,000,000 bušelių, šis vaizdelis parodo įvairias fazes Amerikos piutės 
metų.

No. 23. Birželio 8 d., 1938 m.

KAS BUVO IR K4 NUVEIKĖ PRO
FESORIUS PETRAS LEONAS.

Gegužės 12 d. savo bute, I lietuvių emigrantų visuome- 
K/vn I vGniairm ir nnlifinianrn ikai_miniame ir politiniame Vei

kime. Dalyvavo Petrapilio 
lietuvių seime, buvo Rusijo
je lietuvių tarybos narys, 
gyvai rūpinosi lietuvių pa
bėgėlių jaunuomenės švie
timu. Kurį taiką Didžiojo 
karo metu gyveno Švedijoje 
ir paruošė pirmosios Lietu
vos Respublikos konstituci
jos projektą.

Sugrįžęs po karo į Lietu
vą, Petras Leonas pirma
jame ir antrajame ministe
riu kabinetuose buvo teisin
gumo ministeriu. Jam teko 
labai daug sunkaus darbo 
organizuojant teisingumo 
ministeriją ir perimant teis
mų įstaiga? iš vokiečių. 
Darbo buvo daug, o tam 
reikalui tinkamų žmonių 
labai mažai. “Iš sielvarto, 

j kad neturiu ką skirti, nakti-

23. Birželi 

iJŠKAlTO 

TAS DUONOS

CLEVELA]

žmona yra blogoj padėty. Jau presijos prieš ateinančius' St. Louiso apylinkėj da- 
beveik metai kaip Dėdė Mišei- prezidento rinkimus. Taigi, lykai išrodą geriausia.
ka nebegali paeiti. Jo koja da- noroms-nenoroms, biznis tu-1 Apie Kansas City pramo- 
bar turės būti visai nupjauta, rėsiąs atsigauti. Kaį kurios > nė nukritus 16 nuošimčių.
Jis taipgi yra labai susenęs. j0 šakos jau yra pasiekusios | San Franciscos apylinkėj 
Jau senai nebegalėjo užsidirb- i dugno ir nuo dabar prade-1 biznis kįla.
ti pragyvenimui. . siančios kilti. Tačiau imant '---------------

“Jam reikia pagelbos. Tuo-Į visą šalies pramonę bend-' LA FOLLETTAS JIEŠKO 
jau. Dabar. m i ii l-ne n.. 1 ŠALININKU PARTIJAI.

“Tuo tarpu kito budo nema
tome, kaip tik atsišaukti prie 
draugų, kad sudėtų pinigų po 
kiek kas gali Dėdei Mišeikai 
šelpti.

“Draugai, atsiminkite seną 
darbuotoją nelaimėje. Kiek- 
Viena jūsų auka bus širdingai 
įvertinta. Siųskite tuojaus.”

rai, ji kol kas da smunka' ŠALININKŲ PARĮ UAL 
žemyn. Vasaros sezonas vi
suomet pasižymi pramonės 
sumažėjimu, nors šįmet tas 
sumažėjimas nesąs toks žy
mus, kaiif kitais metais.

“New York Times’o” fi
nansinių ekspertų apskai-

Aukas galima esą siųsti 
“Naujienų” adresu: 1739 
So. Halsted st., Chicago, Ill.

Biznio Smukimas 
Da Nesustojo.

Pereitą sąvaitę Wisconsi- 
no gubernatorius P. La Fol- 
letas buvo atvykęs Bosto
nan jieškoti žmonių, kurie 
čia galėtų sudaryti jo parti
jos skyrių. Tuo pačiu tikslu 
jis buvo sustojęs Vermonto 

čiavimu" dabartiniu taiku į-į ir New Hampshire valstijo- 
vairiuose šalies apskričiuo- se. Iš jo kalbos matyt, kad 
se biznis išrodąs taip:

New Yorko apylinkėj jis 
yra nukritęs apie 19 nuo
šimčių nuo pereitų metų ge
gužės pabaigos.

Philadelphijos apylinkėj 
biznis yra nusmukęs dau
giau kaip 22 nuošimčiu.

! jis yra nemaža skaitęs so
cialistinės literatūros, nes 
jis teisingai sako, kad kapi
talizmas atgyveno savo am
žių ir prie dabartinės siste
mos nedarbo klausimo ne
pašalinsi. Reikia esą įvesti 
tokią ekonominę santvarką,gidu ixclip CiU 11 UUc 1111U1 ll. uitunviuinę ndii u v cii i\ą,

Bet šį rudenį tikimasi gėrės- Bostono apylinkėj apie 4 ’ kad žmonės galėtų patys 
w ai 1 1 1 1- 11 ----- .XX. X. - * — _ _ ai n»i n r z-, v, i <-» »-» aini T »»

BUS SVARSTOMA POLI
TINIU KALINIŲ AM

NESTIJA.
• “Lietuvos žinios” rašei

“Paskutiniame seimo jfosė 
. dyje seimo pirm. inž. Šakenis 
pasakė, kad seimo prezidiu- 
hias esąs gavęs visuomenės 

}siūlomą politiniams kaliniams 
; amnestijos Įstatymo projektą, 
kuris busiąs svarstomas ru- 

ftieus sesijoje. Radijofonas pa
skelbė, kad tą įstatymo su- 

j , manymą Įnešė dr. K* Grinius 
ir A. Stulginskis —buvę pre-

Į zidentai. Įstatymo sumanymą 
pasirašę apie 0,000 piliečių.

“Parašai užima net 872 
lakšto puslapius. Dabar seimo 
kanceliarijoje tie parašai tik
rinami.”
Tyčia ar netyčia, amnes

tijos reikalaujančių piliečių 
skaičius paduotas neaiškiai 
(—0,000). Keturi nuliai ii 
pora skaitmenų iš priešakio, 
kaip rodos, nubraukta.

Kiek anksčiau buvo rašy
ta, kad po ta peticija Lietu 
voje buvo jau surinkta apie 
50,000 parašų, ir žmonės vis 
da rašėsi. Taigi gali but, 
kad parašų buvo surinkta 
nemažiau kaip 100,000.

šlykštu, kad Hitlerio a- 
gentus, aršiausius Lietuvos 
priešus, mūsiškių tautinin
kų valdžia paleido iš kalė
jimo be jokių peticijų, o sa
vųjų politinių kalinių, kurie 
nėra niekuo nusidėję nei 
valstybei, nei visuomenei, 
nepaleidžia iš kalėjimų net 
ir dabar, kuomet tukstan- 
čiąi geri^usiy Lietuvos pi-

“atsikatalikins.”
žinoma, kunigas kitaip 

ir negali kalbėti. Jis turi ra
minti save ir savo sekėjus, 
kad toliau bus geriau. Bet 
tai ■ tuščios viltys. Religija 
yra nežinojimo vaisius, ir 
todėl apšvietai kjlant ji vi
suomet nyksta. Da nei vie
noj šaly tikėjimas nesustip
rėjo,. bet susmukt jau su
smuko ne vienoj vietoj. 
Meksika, Rusija ir Ispanija 
parodo, kokia bus bažny
čios ateitis visame pasauly.

Ir tai yra vfeai natūralūs 
dalykas. Juk tiktai tamsi 
davatka gali tikėti, kad yra 
“dangaus karalystė,” “pek
la,” “velnias” ir kitokie ne
būti daiktai. Dėl to ir lietu
vių tauta buvo “grynai” ka
talikiška, pakol ji buvo 
tamsi. Dabar gi ir pats “Dar
bininko” rašytojas pripa
žįsta, kad ji “gerokai sube
dievėjo.” Toliau ji dar ge
riau subedievės. • ’

Taigi veltui p. K. save 
ramina, kad su laiku musų 
tauta vėl “atsikatalikins.” 
Su laiku ji netik neatsikata- 
likins, bet visai nusikatali- 
kins!

nių laikų.

Kapitalistinio Amerikos 
biznio žinovai

nuošimčius žemiau." ’ j sau gyvenimą pasidaryti. Ir 
Chicągos apylinkėj tarp šiandien darbo butų visiems 

beveik visi 10 ir 12 nuošimčių žemiau į valias. Vien tik geležinke- 
yra vienodos nuomonės, kad negu pernai šiuom laiku“ 
šios vasaros pabaigoj arba j buvo.
ankstįiTudenj bizniu žymiai, ( levelando ir A oungs-

lių sutaisymas paimtų visus 
bedarbius trims metams. 
Bet bėda, kad kapitalistinę 

ir šalies kapitalą 
bankininkai;’ kurie

atsigaus, šita nuomonė re- towno industrijos sumažėji- sistemą 
miarna dviem gerai žino-imas procentais nepalygin- valdo 
mais veiksniais:., 11) smuki- tas, tik pasakyta, kad de- , neduoda kapitalo, jokiam 
mas eina jaIL 'daugiau kaip presija labai gili. Geležies darbui, iš kurio nemato sa- 
metai ir gaminiai, kurie bu-Į ir plieno fabrikai Youngs- vo kišenini pelno, šalies 
vo ant ranku bei sandėliuo-'tbvvne dirbą tik penktą dalį pramonę turėtų planuoti ne 
se jau baigiasi; (2) Kon-j pilno laiko. parazitai bankininkai, bet
gresaš paskyrė kovai su ne-1 Minneapolio apylinkėj įkūrėjai inžinieriai, sako La 
darbu arti 4*bilionu dolerių, (biznis esąs nukritęs apie 6 Follettas. Bet kaip tai pada- 
kuriuos Roosevelto valdžia1 nuošimčius, nuo pereito pa-i ryti, nepanaikinus privati- 
neužilgo paleis darban ir vasario, bet dabar jau ntsi-j nes nuosavybės, La Follettas 
stengsis ištraukti šalį iš de- 'gaunąs.  nepasako.

SENAM VEIKĖJUI MI- 
ŠEIKA1 REIKIA PA

GALBOS.
“Naujienos” rašo:

“Chicagos lietuvių progre- 
syvė visuomenė pažįsta Dėaę 
Mišeiką nuo daugelio metų. 
Tai buvo musų švietėjas, mo
kytojas, nenuilstantis darbi
ninkas žmonių labui.

“Dabar Dėdė Mišeika ir jo

NO BITTER 

ALE

Draugiškas 
“Vaišinimas

Priėjus just} svečiui eilė ‘•pasirinkimo” 
nieko lygaus nėra Schmldt’ul kad suda
ryti linksmesnio Jvykio. Jis tinka prie 
valgių Ir užkandžių... Ir tarp.jų kuomet 
ištroškęs! Visados turėkite užtektinai 
Gchmidt’o Alaus Kvortom Ir Bonkutėm 

atvėsusio prie rankų.

BACHELORS’ 
repeal steak cooked 
WITH SCHMIDT’S BEER

Ilftlck pxi.rhout. u.ok 
t Schm,<il'• on.. on (
L’IŽ'*”00'"Sol, 
, ><rt>l.lpoo„, flour Pepper «
I pound fre.h button mu.hroom, /j

gorino,, eieok |„ oil, on txA I

wau ' butter, ■

c JoHnn f , ’ B*e'- S"' *b„. ffi

b0'’- IS
C. SCHMIDT 

& SONS, Inc. 
PHILADELPHIA, PA.

IN BOTTLES, 12-ox. 
Rog., 12-ox. Steinios, 
Full Quarts and 
ON DRAUGHT

Kaune, staiga širdies liga 
mirė Lietuvos universiteto 
garbės profesorius, žymus 
mokslininkas ir visuomenės 
veikėjas, Petras Leonas. Jis 
buvo gimęs 1864 m. lapkri
čio 16 dieną, Liškiavos kai
me, Plutiškių parapijoje, 
Gudelių valsčiuje, Mariam- 
polės apskrityje, mažaže
mio ūkininko šeimoje.

1876 m. Petras įstojo į 
Mariampolės gimnazijos 
pirmąją klasę ir 1884 m. pa
baigė gimnaziją sidabro 
medaliu. Tais pat metais į- 
stojo į Maskvos universite
to gamtos-matematikos fa
kultetą, tačiau po metų per
ėjo į teisių fakultetą, kurį 
pabaigė 1889 m. pavasarį. 
Tų pat metų rudenį pradėjo 
tarnauti Suvalkų apygardos 
teisme teismo kandidatu. j nau iiuiuiiu Acj narni*

“Turėjau noro imtis ad- mis miegoti negalėjau,” — 
vokato darbo,” — sako Pet- rašo Petras Leonas savo at
ras Leonas savo atsimini-1 siminimuose. “čia reikia iš 
muose. — “kad galima butų vokiečių imti teismo darbą, 
dirbti savo krašte, bet įsto- o nėra kam jį pavesti.” 
jau kandidatu, kad galima1 Ketvirtajam ministeriu 
butų trumpesniu laiku ge-1 kabinete Petras Leonas bu- 
riau susipažinti su teismo'vo vidaus reikalų ministe- 
praktika. Betarnaudamas1r" 
kandidatu gavau nemaža 
faktų įsitikinti, kaip slidi 
yra dorovės atžvilgiu advo
kato darbo palinkusi plokš
tė. Tad neturėdamas pra
džiai lėšų ir pabūgau imtis 
advokatauti. Pasidaviau ski
riamas teismo tarnybon, kad 
ir į tolimus kraštus. Buvau 
paskirtas į Taškentą tardy
toju, vėliau — valstybės gy
nėjo padėjėju į Samarkan- 
dą, paskum ten pat taikos

> reikalų ministe
riu. Ir čia jam teko daug 
darbo padėti, beruošiant sa
vivaldybių ir Steigiamojo 
Seimo rinkimų įstatymus.

Pasitraukęs iš vyriausy
bės, Petras Leonas buvo 
paskirtas vyriausios Steigia
mojo Seimo rinkimų komi
sijos pirmininku. Jis taip 
pat buvo ir kitų seimų vy
riausios rinkimų komisijos 
pirmininku.

Petrui Leonui tenka daug 
nuopelnų ne tik dėl Teisin-teisėju ir pagaliau į Naująjį I nuopemų ne uk oe! leism- 

Margelana apygardos teis- SVmo. ministenjos suorga- 
mo nariu." Ištarnavęs Tur-’nizav+ln?0.’ . n- del Lietu- 
kestane apie 12 metų, už n Sin^ I)aluosin?0, 
šiokį tokį prisidėjimą prie J’ “d-1922 m. jis buvo Lie- 
1905 m. revoliucijos buvaujtavos aH^tuJa kursų lekto- 
be prašymo išmestas iš tar- ĮJ-US‘ Į’
nybos ir ten pat pradėjau ! dieną jis buvo pasku tat. Lie-1 
advokatauti, bet jau tu pa-itavos universiteto ordinan- 

ciklopedijos ir teisės filozo- 
fijos (istorijos) katedros 
vedėju. Tų pat metų rugpiu- 
čio 23 d. buvo išrinktas tei
sių fakulteto dekanu ir juo 
išbuvo iki 1933 m. Taigi 
prof. Leoną galima taikyti 
faktinuoju Lietuvos univer
siteto teisių fakulteto orga
nizatoriumi.

Profesorius Leonas Lie
tuvoje buvo plačiai žino
mas, kaip vienas iš geriau
sių advokatų ir vienas iš 
žymiausių teisininkų . ir. tei
sės mokslo žinovui, įis’fyiią 
išleidęs šiuos ■ vfeik0u& 
“Teisės filozofijos: istori
ją’,’ (1928 m.), “Teisėš enci
klopediją” (1931 m.), “,Ad» 
vokatų profesija ir jų orga
nizacija” (1930) ir keli& 
tą kitų. Be to, teisės if ki
tuose žurnaluose ir laikras* 
Čiuose jis yra išspausdiriėe 
daug įvairių, daugiąusiajtei* 
sės mokslo, straipsnių.

Už nuopelnus Lietuvos 
mokslui, Lietuvos universi
tetas buvo išsirinkęs Petrą 
Leoną (savo garbės profeso
riumi. Taip pat savo garbe? 
nariu jį buvo, išsirinkusios 
ir įvairios studentų ir visuo
menės organizacijos. j 

f . |l 
Prof. Leonas buvo tvirto 

atviro budo ir stiprių princi
pų žmogus. Jis savo politi
niams ir visuomeniniąnis 
idealams, kuriuos jis šu?ij 
darė studentaudamas, liko 
ištikimas visą savo gyveni
mą. Jis buvo laisvamanis ir 
revoliucionierius, bet jis 
taip pat buvo ir didelis tole- 
rantas, gerai sugyvenąs su 
kitokių įsitikinimų bei idė
jų žmonėmis. Dėl tų savo 
budo ypatybių jis Visų lie
tuvių buvo gerbiamas.

Prof. Petras Leonas iškil
mingai buvo palaidotas 
1938 m. gegužės 14 d. Jo 
paties pageidavimu, jo kū
nas universiteto medicinos 
fakulteto krematoriume bu
vo sudegintaš.

čių metų (1906 m.) rugsėjo 
6 dieną parvykau į Kauną.”

Kaune Petras Leonas su 
mažomis pertraukomis gy
veno visą taiką. 1907 m. pra
džioje nuo Suvalkų guber
nijos buvo išrinktas į vals
tybės durną.

Lietuvių visuomeniniame 
gyvenime ir lietuvių spau
doje Petras Leonas pradėjo 
dalyvauti nuo studentavimo 
taikų. 1887 m. pradėjo ra
šyti į Amerikoje leidžiamą 
Jono 'Šliupo “Lietuviškąjį 
Balsą.” Tais pat metais pra
dėjo bendrac arbiaut “Švie
soje,” o kiek 
“Varpui,” “L 
ninkui” ir kt.

vėliau rašė 
rietuves tlki- 

........ .. .. lietuvių^ laik
raščiams. Savo^ straipsniuo
se jis daugiausia rašydavo 
apie politinės ekonomijos 
dalykus. Studentaudamas 
Petras Leonas veikliai daly
vavo Maskvos lietuvių stu
dentų draugijoje, kuri turė
jo nemažos reikšmės lietu
vių tautiniam atgijimui. Be 
to, tuo pat metu Petras Leo
nas dalyvavo pirmuosiuose 
lietuvių inteligentų suvažia
vimuose: 1888 m. per ŠV. 
Petrą Mariarrtpolėje, kur 
buvo nutarta leisti “Varpo” 
laikraštį; 1889 m. dalyvavo 
inteligentų suvažiavime Lo
zoraičiuose ir kt. Tuose .su
važiavimuose daugiausia 
buvo svarstomi ir aptaria
mi rusų draudžiamosios lie
tuvių spaudos reikalai.

Gyvendamas Kaune, Pet
ras Leonas veikliai dalyva
vo lietuvių visuomeninėse ir 
kultūrinėse organizacijose 
bei draugijose: “Mokslo,” 
“Žiburėlio”,“Aušros,” “Dai
nos” ir kt. Tos draugijos 
daugiausia rūpinosi lietuvių 
švietimo ir meno reikalais. 
1907 m. vasarą Petras Leo
nas padėjo suorganizuoti 
pirmąjį lietuvių moterų su
važiavimą. Didžiojo karo 
metu Petras Leonas buvo 
išvažiavęs į Rusiją ir čia£ IVUOlja AI VII* 

į taip pat veikliai dalyvavo

Jaukia “tautin 
ciją

“Dirvos” Čal 
|ešaukia: “Rei 
(autinės konfe 
dabokime SLA. 
litų ir išnaudot 
tie "užpuolikai’ 
Mojai” yra, ta 
pasakyti. Jie gn 
tie patys “sargy 
visokie ordinuot 
ne da prieš rii 
slaptas konferei 
sėsi SLA. užgro 
los kompanijos 
pats, tai kaip 
jos SLA. aps; 
šaukiasi net į S 
tad rinktų tok 
ras, kurie dalyva 
tinėi konferenci. 

Mano manymi 
riai turėtų u 
prieš tokį Susivi 
riy skaldymą 
rienų prieš kiti 
tisus gąsdina, k 
tiame seime bus 
lynių. 0 kas gi 
muštynes sukelti 
jie patys?

Jiems niekas 
laikyti konferenc 
už salę užsimokė 
telande irgi laiki 
(erenciją pereito 
eo metu, bet už 
iii šiol turbut m 
0 šiaip jiems ni 
ųdi, tik tegul n 
moja žmonių.

Karpius labai i 
tolis prie kitų 
ttjyli, jeigu k 
h žvakę po r 
rparodo jo blog

Monos Wilkel 
(erbimo kon 

’ įgūžės 15 dii 
/dįvyko gi 
a. Tai buvo 
koncertas Alde 
ienei už jos n 
larbuotę šioj Iii 
sijoj.

P-nia Wilkelie 
pianistė. Ji ak 
beveik visiems r 
cinkams viešuos 
muose. Ji taipgi 
ūsuose kulturin: 
tuose. Ji pradėj 
mokintis dar maž 
būdama ir daba 
pliekusi gana au 
iio. Ir gal mažai 
ne taip pasišventi 
bĮ visuomenės lai 
Aldona. Todėl p< 
šį laiko atgal susi 
ftiš dailės mylėto. 
Ure, kad reikia tą 
krang kaip nors 
faip veikėją ntazi 
Karta pagerbti si 
feii ir muzikos 
kfe sumanymui 
Ware ir visuomer 
I’ gegužės įvyko

kurį susirinko 
kąs musų 1

D retenybė.
Apie patį konce 
tyo nei kalbėti 
gausis koncertą 
tyakada nors bu 
|wnijoj. Dalyva’ 
girios muzikos 
i^Tarna užsitęsė i 
^valandų, bet į 
flijdar tris valan 
rj^ėjusi, jeigu t 
Y- skambėjusios. 
Jravo Lyros Ch 
Savičiaus vade 
Matai: p. Sof 
R, p. Rožė L 
į p. Stella Ma

Mačys, c 
Jrp, Petras Akel 
Vr . *r ve^ 
I^wnickas. Pia 
įjnnia Biruta i 
jGj Jankauskai t

Bendleriut 
(^vo užduosi: 

dainininl
Slankiusiai
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIAAMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir AP1ELINKES ŽINIOS SciiLskohtonva® 

atstovus. Tada jau žinosi
me, ką Scrantono konferen-Šaukia “tautinę konferen- Be to, buvo pasakyta ir 

ciją.
“Dirvos” Čalis visa gerk

le šaukia: “Rengkimės prie 
tautinės konferencijos ir 
dabokime SLA. nuo užpuo
likų ir išnaudotojų. Bet kas 
tie “užpuolikai” ir “išnau
dotojai” yra, tai jis nedrįsta 
pasakyti. Jie greičiausia bus 
tie patys “sargybininkai” ii 
visokie ordinuoti vyrai, ku
rie da prieš rinkimus darė 
slaptas konferencijas ir ta
rėsi SLA. užgrobti. Bet prie 
tos kompanijos priguli ir jis 
pats, tai kaip jis gali nuo 
jos SLA. apsaugoti? Jis 
šaukiasi net į SLA. kuopas, 
kad rinktų tokius delega
tus, kurie dalyvautų ir “tau
tinėj konferencijoj.”

Mano manymu, SLA. na
riai turėtų užprotestuoti 
prieš tokį Susivienijimo na
rių skaldymą ir kiršinimą 
vienų prieš kitus. Fašistai 
visus gąsdina, kad ateinan
čiame seime busią net muš
tynių. O kas gi galėtų tas 
muštynes sukelti, jeigu ne 
jie patys?

Jiems niekas nepavydi j po mėnesį laiko. Miesto ma- 
laikyti konferenciją, bile tik joras kaltina gubernatorių, 
už salę užsimokės. Jie Cle- 
velande irgi laikė savo kon
ferenciją pereito SLA. sei
mo metu, bet už salę dar ir 
iki šiol turbut neatsilygino. 
0 šiaip jiems niekas nepa
vydi, tik tegul nedemorali
zuoja žmonių.

Karpius labai mėgsta ka
binėtis priė kitų, bet labai 
nemyli, jeigu kas jam pa
čiam žvakę po nose pakiša 
ir parodo jo blogus darbus.

UC LU, UUVU ĮJdČdAV Ccl II , Uit, OUIU.I1LUI1U KUIUCItU- 

kalbų ponios Wilkelienes cija nutarė ir kokius planus 
praeities darbų nušvietimui, padarė tolimesnei veiklai. 
Kalbėjo D-ras J. T. Vitkus, 
adv. P. Chesnulis ir K. S. 
Karpius. Programą vedė 
Jonas Jarus.

Taipgi nutarta pasveikinti 
Scrantono konferenciją su 
auka nuo šio skyriaus.

Valdžios Parama Farmeriui. Nešvari Politika Edą SLA. 211 Kuopą

Badauja tuksiančiai 
šeimynų.

Miesto majoras ir keturi 
tarybos nariai lankėsi Wa
shingtone pas senatorių 
Bulkley ir prašė pinigu iš fe- 
deralės valdžios bedarbių 
šelpimui. Senatorius Bulkley 
pasakė, kad stengsis išgau
ti kiek nors laikinai pagel- 
bai. Bedarbių eilės didėja, 
o miesto iždas jau tuščias. 
Tūkstančiai šeimynų ba
dauja negaudamos pašelpos

Mirimai.
Mirė John W. Young, su
laukęs 62 metu amžiaus. Pa
laidotas Highland Park ka
pinėse. Liko sūnūs 
dukterįs. Jis buvo 
Lietuvoje.

Mirė Mary Sellers, 
vais Kuginiutė. Buvo

ir trjs 
gimęs

nei darbo. Prie WPA darbų lį. 
visi jau nebesutelpa. Mies- direktorė 
tas dar nėra buvęs tokioj kienė. 
blogoj padėty, kaip dabar. 
Pinigai yra imami iš visų 
departamentų ir pavedami 
pašalpos skyriui. Visi mies
to darbininkai negauna al
gų laiku. Policmanų ir ug 
niagesių algos užtrauktos

o gubernatorius kaltina ma
jorą. Tuo tarpu, bedarbių 
šeimynos neturi ko valgyt.

Iš fabrikantų pusės irgi

Aldonos Wilkelienes pa
gerbimo koncertas.

Gegužės 15 dieną Lietu
vių salėj įvyko graži pramo
ga. Tai buvo pagerbimo 
koncertas Aldonai Wilke- 
lienei už jos nenuilstančią 
darbuotę šioj lietuvių kolo
nijoj.

P-nia Wilkeliene yra gabi 
pianistė. Ji akompanuoja 
beveik visiems musų daini
ninkams viešuose parengi
muose. Ji taipgi darbuojasi 
visuose kulturiniuose dar
buose. Ji pradėjo muzikos 
mokintis dar maža mergaite 
būdama ir dabar jau yra 
paniekusi gana aukšto laips
nio. Ir gal mažai tokių, ku
rie taip pasišventusiai dirb
tų visuomenės labui, kaip 
Aldona. Todėl pora mėne
sių laiko atgal susirinko bu- 

■ relis dailėš mylėtojų ir nu
tarė, kad reikia tą musų ve
teranę kaip nors pagerbti. 
Kaip veikėją muzikos srity, 
nutarta pagerbti surengiant 
dainų ir muzikos vakarą. 
Šitam sumanymui karštai 
pritarė ir visuomenė. Taigi 
15 gegužės įvyko koncer
tas,) kurį susirinko virš 500 
žmonių, kąs musų kolonijoj 
yra’ retenybė.

Apie patį koncertą jau 
nėra, ko nei kalbėti. Buvo 
šauriiausis kbnėertas kokis 
Įtik yra kada nors buvęs mu
sų kolonijoj. Dalyvavo visos 
stipriausios muzikos spėkos. 
Programa užsitęsė net virš 
trijų valandų, bet publika , 
butų ir dar tris valandas rad
iniai sėdėjusi, jeigu tik butų 
dainos skambėjusios.

Dainavo Lyros Choras J. 
Paltanavičiaus vadovauja
mas ir solistai: p. Sofia Ku
činskaitė, p. Rožė Lukoše- 
vičiutė, p. Stella Malioniu- 
tė, Jurgis Mačys, Juozas 
Bendleris, Petras Akelis, Jo
nas Urbonas ir veteranas 
"Julius Kra«nickas. Pianistės 
buvo ponia Biruta Žiuris, 
Jeanette Jankauskaitė ir 
jauna Mary Bendleriutė. Vi
si atliko savo užduosis pui
kiai. Smagu dainininkams, 
smagu ir atsilankiusiai pub
likai.

po te
sulau

kusi 63 metų amžiaus. Pa
laidota Knollwood kapuose. 

Mirė Juozas Kulikauskas, 
sulaukęs 63 metu amžiaus. 
Palaidotas iš šv. Jurgio baž
nyčios. Paliko seseris ir bro- 

Laidotuvėm patarnavo 
Della Jokubaus-

Išvyko Lietuvon daininin
kas Marcelinas Žitkus. Jis 
sakėsi gal ir apsigyvensiąs 
Lietuvoje, jeigu aplinkybės 
išrodys palankios. Jų tėve
lis turi čia biznį ir kvietė jį 
parvažiuoti.

nieko gero nesimato. Jie da. us :)UX() 
daugiau dirbtuvių pradėjo |Pr.ezif‘e.n^u 
uždarinėti. Kaikurios iki, 
šiol dirbo dar po pora ar; 
trejatą dienų, o dabar visai Į 
sustojo. Tai ve, į ką pavirtoj 
palaiminta kapitalizmo san
tvarka! Yra pinigų ir yra 
visokio turto, bet milionai Į 
turi badauti. Butų jau lai- j 
kas darbininkams pabusti. 
Jau ne už ilgo vėl bus valdi
ninkų rinkimai ir bus proga 
parodyti darbo žmonių prie
šams nepasitikėjimą. Jeigu 
kas iki šiol nesekė politikos 
ir nematė kas trukdo visą 
Roosevelto darbą, tai dabar 
laikas pamatyti ir už savo j’ 
priešus nebalsuoti.

Amerikos Liet. Kongreso 
komiteto posėdis.

Gegužės 21 dieną buvo 
Amerikos Liet. Kongreso 
komiteto posėdis. Delegatų 
buvo ir iš kitų miestų, Ak- 
rono ir Alliance. Apkalbėta 
daug įvairių klausimų ir iš
rinkti keturi delegatai į kon
ferenciją, kuri bus Scranto- 
ne laike SLA. seimo. Dele
gatams sugrįžus iš Scranto- 
no nutarta šaukti kitą kon-

Dr. J. T. Vitkus rengiasi 
važiuoti į SLA. seimą ir da
lyvaus Amerikos Liet. Kon
greso konferencijoj. Dr. Vit- 

pirmo Kongreso 
ir dabar uoliai 

seka Lietuvos gyvenimą.
Jonas Jarus.

LEWISTON-AUBURN, 
MAINE.

Lietuvos D: P. Draugystės 
jubilėjus.

Gegužės 28 d. Lietuvos 
Dukterų Pašalpinė Draugy
stė apvaikščiojo 25 metų sa
vo gyvavimo sukaktį-jubi- 
lėjų. Draugystės nariams ir 
jų šeimynoms buvo suruoš
tas pokilis. Salė buvo gra
žiai išdekoruota; stalus puo- 

išė gyvų gėlių bukietai ir si
dabrinės žvakės. Pirminin
kė dr-gė O. Byronienė pa
aiškino vakaro tikslą. Jau
nuoliai padainavo keliatą 
dainelių. Dainavo J. Povi- 
laitė, A. Varneckaitė ir A. 
Vaitonis. Pianu akompana
vo drg. Ignas Chužas. Sek
retorei S. Krukienei pada
rius 25 metų draugijos gy
venimo apžvalgą, pasakė po 
keliatą žodžių šios draugės- 
narės: garbės narė O. Ka- 
nešauskienė ir seniausia na
rė M. Daunienė. Paskui kal
bėjo buvusioji i

Jessup gets loan approval
Bežemių ūkininkų, kurie nuomoja žemę iš kitų, yra netik 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje. Bet Amerikoje tokių nuo
mininkų būklė yra da sunkesnė, negu Lietuvoje. Todėl 
Roosevelto valdžia sugalvojo Įsteigti tokiems nuominin
kams paskolų, kad jie galėtų nuomojama žemę nusipirk
ti. Šis vaizdelis parodo J. E. Jessupa (kairėj), pirmutini 
tokį nuomininkų, kuriam valdžios atstovas paduoda apli
kacija paskolai gauti.

I MAHANOY CITY. PA.
Jau nuo senai pas mus 

Mahanoy’juj eina nesutiki
mai tarpe SLA. 211 kuopos 
narių ir komiteto. Buvo įne
šta net ir protestų prieš bu
vusius delegatus į SLA. su
važiavimus. Bet tie protestai 
vis atsidurdavo atgal į Ma- 
hanoy’jaus cenzūrą, kur 
dažniausia galą rasdavo.

Musų mieste yra daug lie
tuvių ir daug jų priguli prie 
SLA. Ir daug da norėtų pri
gulėti, bet matydami, kas 
musų kuopoj darosi, tai pa
sako: “Kol bus tokia valdy
ba, tai aš nesirašysiu.”

Mat, kuopoj yra daug ne
švarios politikos, kas ir ati
tolina norinčius prirašyti. 
Rodosi, kuopos susirinki
muose reikėtų tas taisyti, 
bet neleidžiama. Rašyk į 
savo organą — ir čia nelei
džia žodžio ištarti prieš da
bartinį komitetą. Nariai 
taip ir lieka gyvais lavonais. 
Jau iri į susirinkimus neturi 
noro lankytis. Mokestys 
renkamos namuose.

Kada ateina Centro virši
ninkų rinkimai, tai visokia 
agitacija varoma susirinki-

HAVERHILL, MASS.
Delegatų seiman išleistuvės.

Birželio 1 dieną buvo 
SLA. 102 kuopos susirinki
mas, kuriame tūli žmonės 
norėjo pakeisti delegatų 
skaičių, kuris buvo jau nu
statytas ir išrinktas pereita
me kuopos mitinge, 4 gegu
žės. Tuomet vienbalsiai bu
vo nutarta siųsti 3 delega
tai. Dabar gi tūli žmonės 
užsispyrė, kad užteks dvie
jų delegatų, trečio nesiųsti.

J. Stukienė. Toliaus sekė: 
O. Jakavonienė, O. Kle- 
manskienė, E. Krapavickie
nė, M. Paušienė, V. Chužie
nė ir A. Apšėgienė. Drg. Po
vilas Čeraška, kuris 25 me
tai atgal daugiausiai pagel
bėjo šiai draugijai įsikurti, 
o dabartiniu laiku gyvena 
Chicagoje, taipgi buvo ne
pamirštas ir pagerbtas nors 
rankų plojimu.

Prie šito jubilėjaus suren
gimo daugiausia darbavosi 
šios draugės narės: O. By- JŲ ueiegaių, uecio nesiųsu. 
ronienė, j. Laučienė, S. Si-; Kiti sakė, kad ir dviejų per

V. daug; užteksią vieno.

me. Kada esti kuopos val
dybos ar delegatų j seimą 
rinkimai, tai buna siūlomos 
visokios dovanos už balsus,

leikienė, M. Paušienė, 
Chužienė, A. Shirmantienė 
ir S. Krukienė.

Po iškilmingos vakarie
nės sekė šokiai iki vėlumui 
nakties. Šokiams griežė J. 
Plikavičius, W. Žilinskas ir 
S. Eismontas.

Padėka.
Brangios draugės:

P. Draugystės valdyba, kaip
L. D.

Taigi balsuota iš naujo. 
(Šitokids betvarkės nerei
kėjo Įsileisti. Kas pereitam 
susirinkime nutarta ir už
protokoluota, tas jau iš nau
jo nesvarstoma.—Red.)

Tačiau balsuojant ir vėl 
nutarta siųsti 3 delegatus. 
Už du balsavo tik 8, o už tris 
—15. Taigi bus 3 delegatai.

Buvo ir juokų. Vienas
tai pirmininkė O. Byronie- j tautininkas jautėsi gavęs ši- 
nė, sekretorė S. Krukienė ir,tuo balsavimu tokį skaudų 
iždininkė A. Apšėgienė, ta-'smūgį, kad pradėjo karš- 
riame širdingiausį ačiū užlčiuotis ir reikalauti, kad
suteiktas mums dovanas lai-1 balsai butų perskaityti iš 
ke vakarienes. Tas padare į į naujo.

i Pirmininkas S. Uždavinismus nemažo Įspūdžio ir ne 
viena susijaudinimo

pirmininkė Į Tikrai

Padarė Naujų “Nikeliui” Modelį.

Felix Schlag with model

Čia parodytas Chicagos skulptorius Felix Schlag, kuris pa
darė naujai penkių centų monetai (“nikeliui”) modelį. Jo 
modelis vaizduoja Thomą Jeffersoną.

ašara veda susirinkimus tvarkin- 
nuriedėjo per musų veidus, gai ir šaltai. All right, j iš sa- 
Tikrai, mes, neužsitarnavo- R() tam tautininkui, jėigu 
me nuo jūsų tokio pagerbi-; j 
mo,' kokį mums i 
Reikšdamos jums savo šir 
dingiausią padėką, i 
stengsimės toliaus eiti savo skaityti ir tamsta be reikalo 
pareigas dar geriaus, negu gaišini mums laiką, tai už- 
lig šiol.

j Toliaus, su pirmininkės 
i leidimu, pasakė po kelintą 
žodžių drg. D. Vaitonis ir 

■drg. A. Kaulakis, padėko
dami Dukterims už gardžią 

t vakarienę ir palinkėdami 
geriausios kloties ateityje.

I Drg. A. Kaulakis papra
šė parinkti aukų Lietuvos 
politiniams kaliniams. Po 
25c. aukavo 
draugės: J.

tautininkui, jėigu 
> pagerbi-j jaU taip nori, gali balsus 
suteikėte, skaityti , iš naujo, bet su ta 
'•"”- s,r- sąlyga; jeigu pasirodys, 

ni-Sjkaa balsai teisingai yra su-

šie draugai ir 
Stukienė, A. 

Stukas, D. Vaitonis, F. Ap
šega, F. Krukas, J. Paušas, 
M. Paušienė, Ignas Cbužas, 
V. Chužienė, A. Martinkie- 
nė, A. Breitmozerienė, E. 
Bikulčienė, M. Orbalionis, | 
A. Skirmantas, F. Stasiulis, ' 
A. Kaulakis, A. Apšėgienė,1 
O. Jakavonienė, K. Bikul-i 
čius, J. Krapavickas, V. Bui-, 
vidas, J. Kanfauskis, A. 
Bingelis, J. Krapavickas, ■ 
Jr., A. Laucius, J. Laučie
nė ir E. Krapavickienė. Viso 
$6.75. Smulkių surinkta 
$1.52. Viso labo $8.27.

Varde Lietuvos D. P. 
Draugystės visiems aukavu
siems tariu nuoširdų ačiū.

A. Apšėgienė.

mokėti į kuopos kasą 1 do
lerį.

“Šiur, aš sutinku užmokė
ti !” atsakė tautininkas, ir 
atsistojęs prieš susirinkimą 
pradėjo skaityti balsus. 
Skaitė-skaitė, ir suskaitė ly
giai tiek, kiek iš pradžių bu
vo suskaityta.

Dabar visi juokiasi ir žiu
ri, kaip tas ponas trauks 
pralaimėtą dolerinę* iš .savų 
kišeniaus. Bet nereikėjo 
jam traukti. Jis įtraukė sa
vo galva į apykaklę ir nieko 
nesakydamas atsisėdo.

Taip pasibaigė ginčas dėl 
delegatų.

Birželio 18 d. bus delega
tu seiman išleistuvės Lietu
vių Ukėsų Gedimino Kliu- 
bo kempėj, Bradforde. Pra
džia kaip 1 po pietų. Įžanga 
bus nemokama.

Gegužės 22 įvyko pikni
kas, kurį rengė SLA. 102 
kuopa su bendru komitetu. 
Pelnas buvo skiriamas dele
gatų kelionėms. Pelno liko 
$41.50. Už tai daugiausia 
kredito priklauso P. Ženge- 
levičienei, J. Saulėnui ir A. 
Remeikai. S. P.

tris sūnūs: Antaną, Vincą ir 
Juozą, ir dvi dukteris: Sta
sę ir Jozefiną, ir žentą Le- 
wisą su šeima.

Buvo iškilmingos laidotu
vės. Giminės ir pažįstami 
susirinko iš visos apielinkės 
atiduoti paskutinį patarna
vimą. Bažnyčios ceremoni
jas atliko kun. P. C. Česna. 
Buvo trejos mišios ir daugy
bė gėlių. Velionė buvo pla
čiai žinoma tarpe Maha- 
noy’jaus ir apylinkės lietu
vių.

Iš toliau atvykę dalyvavo 
laidotuvėse: sūnus Vytau
tas iš Long Islando, N. Y.; 
Vincas Marcinkevičius ir 
Antanas Vasylius su šei
mom iš Nanticoke, Pa.; 
Mrs. Krauzienė ir Mrs Va
laitienė iš Minersville, Pa.; 
Andrius Klemantavičius, 
Kazys Klemantavičius, Al. 
Warnet ir Charles Lewis su 
šeimom iš Frackville, Pa.; 
Pranas Žioba su šeima iš 
McAdoo, Pa.; Miss Adelė 
Stepulaitis ir Mrs. Irene Ba- 
daskienė iš Shenandoah,
Pa. Po laidotuvių visi buvo 
pakviesti ant pietų į velio- 
nies namą.

Lai buna Elzbietai Kli- 
mantavičienei lengva šios 
šalies žemelė.

nes delegatai dažnai buna Apvaikščiojo gimimo diena, 
jau iš kalno paskirti: va
žiuoja vis tie patys ir tie pa-' 211 kuopos nare,
tys; o jeigu naujas lieka no- Marijona Ambrozienė, ge- 
minuotas, tai išgirsti tuoj ffuz.^s 25 dieną čia apvaikš- 
niekinimus: “Ką jis ar ji ži- ciojo savo gimimo dieną, 
no!” Kaip pažiurai į kitų Paiuosiusi ~ gardžią yakarie- 
kuopų darbuotę, tai net mie- n£> sukvietė gimines ir pažįs- 
la žiūrėti. Pavyzdin, “Tėvy- tarnus, kurie palinkėjo jai 
nės” 7-tam numery skaitau, gražios ateities ir kartu link- 
kad Dorchesterio, Mass., smai praledo laiką. Draugai 
359 kp. turi tik 34 narius, apdovanojo musų narę gy- 
turinti 11,050.00 doleriu vom 8’elem kitom dova-
(? Rd.) ir ižde apie 300 do
lerių. O musų Mahanoy’aus 
211 kuopa turi 214 narių ir 
90 dolerių skolos už delega
tų kelionę j paskutinį sei
mą.

Nežiūrint, kad kuopos iž
de tokia skylė, šįmet į sei
mą išrinkta vėl 7 delegatai. 
Nors nariai protestavo prieš

nom.
1 Linkime jai sveikai ir link
smai susilaukti gilios senat
vės. Stasys Kuržinskas.

Seattle, Wash. — šiomis 
dienomis čia bandomi trans
atlantiniam skridimui du 
nauji lėktuvai, kurie neša 
po 80 žmonių.

tai bet politikieriai pastatė ( 
savo. Dėl to yra pasiųstas, 
protestas “Skundų komisi
jai.” Jeigu tas skundas žlug
tų, tai 211 k p. nariai liktų 
be jokio užtarimo ir nema
tytų reikalo prigulėti prie 
SLA. O gaila butų mesti 
organizaciją. Jeigu butume' 
nemylėję SLA., tai nebūtu-1 
me prie jos prisirašę. Bet vi-1 
sus piktina tas, kad mažu
ma nori suktu budu valdyti 
didžiumą. Tuo visi piktina
si. Tos suktybės jau senai 
musų kuopoj yra žinomos, 
nes jos kartojamos metai po 
metų, visai nepaisant prie 
ko tas veda. Vadinasi, ke-1 
liems nariam' valia daryti | 
viskas, o kitiems — nieko. 1

Nors musų organas “Tė-. 
vyne” yra leidžiama tam, I 
kad nariai vieni kitus mo-1 
kytume, bet mums, kuopos j 
didžiumai, ir “Tėvynėj” vie-j 
tos nėra. Turime kreiptis į 
kitus laikraščius. Stebėtinas 
daiktas, kad musų SLA. 211 
kuopa turi tą “garsų” žmo
gų, kuris žino, kas yra leis
tina ir kas neleistina, ta- 
čiaus prie jo akių varoma 
neleistiniausia politika ma
žumos naudai, o jis niekad 
nepasako, kad čia laužoma 
konstitucija. Ar ilgai taip 
bus?

H U V/EIGHT

BLUE RIBBON 
< MALT T

Stasys Kuržinskas.

MAHANOY CITY, PA.
A. a. Elzbieta Klimanta- 

vičienė.
Elzbieta Klimantavičienė, 

SLA. 211 kuopos narė, atsi
skyrė su šiuo pasauliu gegu
žės 20 rytą, penktą valandą. 
Palaidota 24 gegužės šv. 
Juozapo parapijos kapinėse.

Velionė paliko nubudime

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI ISSIGfiRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER, MASS.
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Pasikalbėjimas
j Maikio su Tėvo

I —Olrait, Maike, jeigu tu 
” 'ant to nesoglasnas, tai spo- 
po'rodei to nekelsim. Alėtu 

nesakyk, Maike, kad velnio 
nėra, ba ant to tai aš nesu-

-—Jaksiemaš, Maike!
—O ką tai reiškia, tėve?
—Ar tai tu, Maike, j 

panskiemu nesupranti?
—Ne.
—Na, matai! O žmonės|tiksiu, 

mislina, kad tu regli palio
kas.

—Bet kodėl tu, tėve, užsi
manei lenkiškai kalbėti? 
Juk tu visada buvai lenkams 
priešingas. |iy lwul pcl^ul vv. llv.

——Ju rong, Maike. Aš tik šoktum man į akis. Aš, mat, 
žydų nemyliu, o prieš pabo-j — . . -
kus nieko nesakau, 1 
tokie pat katalikai, kaip ir 
mes. Be to, musų tautos da __vc
ir giminingos. Seniau Jagė- įu norj ] 
la apsiženijd su Jadvyga, o| ikt ’dva^ 
dabar Kaunas . pasibučiavo į A§ Ls įns neniačiau. 
su Varšuva. Taigi dabar vėl ™ 
atėjo mada polckai kalbėti. 
Sako, kad musų tautiška i 
ponstva Kaune jau ir lietu-) 
viško suktinio nebešoka, ale 
krakoviaką trepsi.

—Kai matau, tėve, tai tu 
jau pranašauji lietuviams 
antrą uniją su lenkais.

—Aš, vaike, nieko nepra
našauju, ba aš ne pranašas. 
Ot, šventas Jokūbas tai ga
lėdavo pranašauti. Pasakė, 
kad Abraomo ožka atsives 
du ožiuku, ir kaip iš pypkės 
buvo du. Arba paimkim ka
ralienę Mikaldą... Ar tu 
skaitei kada nors apie jos 
praractvas?

—Ne.

| —Apie velnią mudu da 
nekalbėjom, tėve.

—Jeigu nekalbėjom, tai 
galėsim da kalbėt; todėl 
'reikia iš kalno padaryt ag-

I rymentą, kad paskui tu ne-

.. latstražnas žmogus. Taigi aš 
Prisakau. kad velnias yra.

—Kur?
—Ve, tu tuoj—kur! Ar gi

’. kad aš tau pirštu Į
: parodyčiau? | ■

iš tavo mokslo 
Maike, kad ge-' 
visai neskaitai, 
pasakoms lai-

SveikatoTSkyriUTApie Petrą Cvirkair Jo Raštus>
Si skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

BURNOS ŠVARUMAS.

Rašo Dr. S. Jacubs.
Jei pro mikroskopą pažiurę 

tumei į švariausią burną, tai 
vistiek pamatytumei milionus 
bakterijų. Apie nešvarią burną, 
žinoma, nėra reikalo nei kalbė
ti. Bakterijų burnoje paprastai 
yra įvairiausių rūšių. Tačiau 
tenka pasakyti, jog daugumas 
jų nėra žalingos. Nors žalingų
jų bakterijų, palyginti, nėra 

j daug, vienok jos savo veikimu 
nemažai pakenkia dantims. Da
lykas tas, kad tos bakterijos 

I pagimdo cheminę reakciją to 
! maisto, kuris pasilieka ant dan- 
; tų ir tarp dantų. Tą maistą jos 
Į paverčia rūgštimi. Kad ir silpna 
lyra ta rūgštis, bet per ilgą lai
ptą ji sunaikina danties, taip 
sakant, apvalkalą, kuris yra ži
nomas kaip “enamel.” Kai tik 

| kietojoje danties dalyje atsi
randa skylutė, tuoj pro ją pra- 

1 deda įsigauti bakterijos ir nai
kinti kitas dalis.

Tokiais atvejais dantis pasi
daro jautrus šilumai ir šalčiui. 
Praeina dar kiek laiko ir nese
nai buvęs sveikas dantis prade
da puti ir pasidaro, kaip sako- 

Į ma, negyvas.
Taaa jau tenka ne tik daug 

I skausmų kentėti, bet nemažai 
Į išleisti ir pinigų, kol sugedęs 
dantis lieka sutaisytas. Gana 
dažnai pasitaiko, jog pagalbos 
nebėra: dantis tiek sugenda, 
jog noroms nenoroms prisieina 
jį ištraukti.

Veikiausiai tų nemalonumų 
neatsitiktų, jei žmogus, tarsi
me, kas šešis mėnesius aplan
kytų dentistą, kad tasai išegza
minuotų dantis. , 
koks menkutis sugedimas, tai | jei reikalas yra, 
tuo atveju butų lengva jį šutai-1 mus pataisyti.

ir elektros stotis subankrutavo—visi tie 
ponai nuo jo nusisuko ir apšaukė durnium. 
Tiesa, nekurie gavo kalėjime pasėdėti, už 
aiškų jo apvogimą, bet Frankui iš tų; jau į( 
jokios naudos nebuvo. Jis mušė telegra- 

. 1 mą į Brooklyną, kad jam iš biznio prisiųs- 
vos valdžios įgaliotiniai. Prakalbos, gyri- tų pinigų; bet ir čia jau biznis buvo su-, 
mai vieni kitų, gerbimai neišpasakyti! bankrutavęs. '
Frankas Krukas iškelia tostą ir rėkia: Frankas vis dar kėlė galvą aukštyn ir j 
“Valio, valio!” Jis tirpsta, it cukrus, Lie- (stengėsi per teismus savo kompanijonus 
tuvos patriotų saldžiuose žodžiuose. pamokyti. Bet jam nevyko. Jo sutaupos 

Lietuvos valdininkai vežioja ekskursam pasibaigė. Tada Frankas galvą panėręs 
tus po Klaipėda. Frankas visur; “Yes, sugrįžo į Kruopių kaimą, į savo tėviškę,, 
šiur, allright.” Nors jis ir šykštus, bet gar- bet ir čia jau gyveno kitas. Per teismą 
bės troškimas suminkština jo širdį ir jis Frankas visgi tampa įvezdintas į savo tė- 
vienur-kitur pakloja amerikonišką dolerį. Vo ūkį, kadaisia žydėjusį, o šiandien jau 
Lietuvos patriotai mėto kepures aukštyn ap]eistą, nualintą. '■ l
iššaukia už Franko duosnumą: “Valio!’ Frankas pradeda po visų nepasisekimų 

Frankas Krukas su Johnu Vaitu ir ki- gyventi. Bet jo gyvenimas jau netoks, kaip 
tais ekskursantais nuvyksta Kaunan. Ten pirma buvo. Paliko vienyšas, apjuoktas, ■ 
dar didesnės ceremonijos: gėrimai, gyri- apgautas ir paniekintas — vaikščiojo nu- . 
mai ir gerbimai vieni kitų už “didelius pa
siaukojimus tėvynės labui.”

Frankas, kuris Brooklyne buvo grabo- 
rium, kuris mokėjo liūdnumo valandoj liu-

1 cl]‘' PasĮebetl’ dėti, linksmumo valandoj linksmintis, lai- 
77 • dojo žmones, laidojo šunis ir hutų laido

ki neš pradedant jęS ]<aĮes jr žiurkes, jei tik butų gavęs do- 
■ — tas Frankas Krukas šiandien

. .. Kaune sėdi tarp “išrinktųjų” ir klausosi, 
kaip “dideli” ponai ir jų damos apie jį 

. Jis nueina ir į teatrą. Nors ir ne- 
, nors ir nemokėdamas 

■■ . j Kauno poniškos etikos, nusiima švarką— 
kurio*'^ Pakenčia sėdynėje per visą vaidi- 

... Po tų didelių pokilių, Frankas su John

(Tąsa)

FRANKAS KRUKAS LIETUVOJ.
Frankas Krukas parvyksta į Lietuvą, 

kaipo ekskursijos vadas ir Brooklyno gra- 
borius. Juos pasitinka Klaipėdoje Lietu-

syti. Be to, toks pataisymas vi
sai pigiai atsieitų.

Tinkama dantų priežiūra pir
miausia reikalauja švarumo. 
Pravartu po kiekvieno valgio 
nuvalyti dantis, kadangi mais
tas bakterijų paverčiamas rūg
štimi, kaip jau buvo minėta, 
daro žalingą darbą. Valymas 
dantų turi būti atliktas tam tik- 
ru šepetuku. Dantų valymui ] 
reikia maždaug pašvęsti apie 
tris minutes.

Geriausiai yra vartoti mažas 
šepetukas su kietais šeriais. 
Gerai yra turėti bent porą še-1 
petukų: kai vienas džiūsta, tai 
tada reikia vartoti kitas. Kai | 
šepetuko šeriai visai suminkš- i 
tėja, tai jį reikia išmesti ir kitą 
nusipirkti.

Pravartu bus 
kad daugelis nemoka tinkamai 
dantų valyti. P 
dantų valymo “operaciją,” rei
kia truputį dantis praverti. Pri
dėjus šepeturą taip, kad jis ne-1 
drėkstų smegenų, savotišku ra-1 j,-ajba 
tu jį reikia sukti (aukštyn ir 
žemyn). Jokiu budu ne išilgai. | — 
Ypačiai reikia gerai 
tas dantų dalis, su 
mes kramtome.

Kai su šepetuku baigiame | Vaitu išeina į Kauno miestą pasivaikščio- 
darbą, tai būtinai reikia gerai j įį yajtas įsismakso į geltonplaukę ir jos 
išskalauti burną, kad ten nepa- j paję]ausja: “panele, ar ne lietuvaitė busi- 
sihktų jokios maisto dalys, j kad tokie plaukai geltoni?” 
Mat, šepetuku mes maisto dalis Nesuprasdama, ko amerikonai nori, pa- 
nuo dantų atitraukiame, bet | nejg atsako: “Ach, molodoj čeloviek, ska- 
jos visyien pasilieka burnoje. Į sko]ko vremeni?” Bet Vaitas vistiek 
Todėl skalavimas šiuo atveju h’I nusekė paskui geltonplaukę, < 
yra reikalingas. kelių dienų išvyko į apskričio miestą.

Tad baigdamas dar pakarto- * ‘ \ 1 ’’ ' ' ’ .
ju: stengkitės tinkamai valyti i bonas skubėjo pas amerikoną Kinką su je, tokį stambų veikalą. Jis ketina atvykti 
dantis, o taip pat kartkartėmis| visokiais patarimais ir nurodymais, kaip * ” ’ " A
nueikite pas dentistą, kad jis jjs čia gali pralobt ir pačią Lietuvą pakel-

liudęs, nusiminęs, kaip ne savas.
Galų gale jis pranyko. Kaimynai rado 

Franką šuliny, jau nebegyvą, akis išplė
tusi ir gulintį lede įšalusį. Tai tai]) užsi
baigia Franko Kruko karijera ir troškimas , 
pralobti.

Reikia pasakyti, kad P. Cvirka, “Frank 
Kruko” autorius, puikiai apčiuopia visuo
menės sluogsnių pulsą. Jo piešiamas Frank 
Kruk ir kiti charakteriai yra tikri Ameri
kos lietuvių biznierių ir Lietuvos ura-pa- 
triotų tipai. Yra tūkstančiai tokių Krukų, ; 
kurie nieko daugiau nesvajoja, nieko ne- į 
mąsto, kaip tik tapti biznierium ir plau
kioti visuomenės viršum. Bet atsiranda 
dar gudresnių, išmintingesnių, prisiden
gusių patriotais, kurie pakerpa tiems plas- 
notojams sparnelius, ir tie krinta žemėn.

“Frank Kruk” yra stambus veikalas. Jį 
išleido “Sakalo” bendrovė Kaune. Bet jis 1 
nėra toks sklandus, toks patraukiantis 
skaityti, kaip to paties autoriaus kuriniai 
“Meistras ir Sūnūs” arba “Žemė Maitinto-, i 

o Krukas po ja.” Vistiek reikia atiduoti P. Cvirkai kre- 1 
... .• ditas, kad jis lyžosi iš Amerikos lietuvių

Apskričio mieste visi valdininkai ir kle- gyvenimo sukurti, nors satyriškoj formo- 
. ... . , \ ___ _ v L.i

ir nurodymais, kaip Amerikon ir pastudijuoti išeivių gyveni
mą. Galima tikėtis, kad tada išplauks iš po

BROOK

—Tai kaip tu gali žinot, 
tėve, kad ji yra?

—Tą man pasako prijau-i “Keleivy” buvo jau rašy- 
’ timas, Maike. Vakar mudu ta. kad Paryžiuje anądien 
subečinom su zakristijonu, i mirė Teodoras Šaliapinas, 
katras turim daugiau atvo- pąsaulio masto artistas dai
gos. Reikėjo nueit patamsy nininkas. Bet nevisiems yra 

jį skiepą ir atnešt bonką mi- žinoma, kaip Šaliapinas to- 
šiauno. Aš persižegnojau ir kios garbės pasiekė. Apie 
nuėjau. Bet kai]) tik prade-, garsius ~------ ” •
jau trepais lipti žemyn, rai-' manoma, 
davei plaukai ir atsistojo I “aukštos” _____ .. __ _
ant galvos. Ir, dalibuk, Mai- į “aukštuš” mokslus. Bet daž- 
ke, aš negalėjau to vyno pa- naj buna kitaip. Kitaip bu- 
imt. Na, tai išvirozyk tu man Vo ir su “Šaliapinu. 
dabar, dėl ko mane apėmė 
toks striukas, jeigu tenai ne
buvo velnio?

—Tai ne velnias, tėve, 
bet instinktas.

—O kas jis per vienas?
—Instinktas, tėve, yra pa

veldėta iš protėvių atmintis. 
Tavo protėviai gal gyveno 
kur nors girioj, pasidarė iš 
šakų būdą. Patamsy jiem 
buvo pavojinga išeiti. Juk 
galėjo atsimušti i medi. į- 
kristi į vandenį arba galėjo 
ir pavojingą žvėrį susitikt, 
žodžiu, tamsa jiems buvo 
pilna pavoju. Ii' šita jų tam- 
tos baimė per ilgus a.““’ ”“ 
virto instinktu. Dėl 
gelis ir dabar bijosi

—Tai tu, Maike, 
sakai, kad velnio nėra? 

i —Nėra, tėve.
—Na, tai gudbai.

. . ‘ ‘ Jio vict scV11 r1 ii pcivia uiciuvcj panui- uia. vjciimict Kati caua ISpiaUKS IS DO
Jei pasirodytų jūsų dantis galėtų apžiūrėti ir, tį. ]kj Franko Kruko tenai nebuvo, tie;jo plunksnos daug puikesni, daug sklan- 
cncoA.moo ♦ — ...... „..„„.i, ponaj apjblaušę. apkiautę lošė kortomis dėsni romanai apie Amerikos lietuvių gy-

preferansą per dienas ir naktis “kultūros” venimą. Tik gaila, kad Lietuvos spaustuv- j 
kliube. Bet atsiradus amerikiečiui, visi ant ninkai nępasisterigia savo leidinių amerr ' 

i kojų stojo. Vislu- Franką vadžiojo, garbi kiečiamš prisiųsti.
no jį kai]) idealistą, kaip pasišventusį Lie- Tokia bendrovė, kaip Kauno “Sakalas)”

mažus sugedi-

KAIP RUSŲ PIEMUO VIRTO PA- i kojų stojo. Vislu- Franka, vadžiojo, gąrbi- 
SAULIO ARTISTU.

Lietuvių s< 
pos

Dabartin 
kuopa yra 
sų sklokinii 
turėtų dauj 
taip nėra, 
nepersenai 
rias atsilanl 
klyniečių. 
jau išvaži; 
Neck’ą. D; 
aktyvistai 
Stilsono by' 
kėjimui. B 
šiauš žiurin 
bas. Bet gi 
tai lyg ir n 
Juk kas sus 
tuvių Social 
ne tas pats e

Juk jis tai 
retorius ir v 
koše buvo S 
tas, o jis jos 
pasinaudoda 
mis galimyb 
narius taip 
skaitlingos 
listų Sąjunj 
saujalė narii 
tai išaugo į i 
jungą, nei m 
tu sudraskyt 
Gerai, kad n 
socialistiniu 
leivį” ir “Na 
nepasidavė 
ėioms ir n< 
kad po 18 n 
movė! reikėt 
pačių princif 
čios taktikos, 
rodo patys k 
veikloje ir d 
demokratiją, 
tišką valdym

Juk per H 
vos svarbiau 
prieš mumis 
kad mes nepi 
letąi-iato dikt 
jroletariatas 
izazinę vald 
iktaturą ste 
iš pirmutini 

<Ąos principe 
į,veidą. Jis 
Lietuvių S 
gos suvaži; 
smerkė ir pr 
to diktatūra 
išeitį iš kaj 
lybės. Ir iki 
žinties da ne 
per tuos 18 rr 
gi musų veik 
riams eiti su 
mu į talką J. 
išmokėti, bu 
žeminimas ir 
bos!

išleidžia labai gražios literatūros. Bet sun
ku mums jos gauti. Musų spaustuvės ne
užmezga ryšių ir neparsitraukia Ameri
kon Lietuvoje leidžiamų knygų.

(Pabaiga.) ,

| tuvos gelbėtoją.
•• i i • i • Frankas prisidėjo prie paminklo pasta-najį da m yą, kui is metai i tvmo> prįe elektros stoties įsteigimo, prie 

po me ų vis labiau gaisėjo > b‘anko ir prie kitokių biznių. Kada ištrau- 
n jau 18. 6 metais dainavo į§ Franko visus pinigus, kada bankas 
Petrapilio ..i karališkoje ope- 1
roję, kur netrukus susitiko 
su garsiuoju lietuvių daini
ninku Kipru Petrausku, su

visą amžių paliko Į Musų tautos žadintojas 
į daktaras Vincas Kudirka 
i savo “Tėvynės varpuose” 
nekartą ir širdo del musų į- 
vairių trukumų. Gerbdama

i gerus norus, 
ir mylėdama savo tėvų kra
štą ir jo žmones, tikiu, kad 
ir daktaras Kudirka, ir kiti 
musų gerovės kovotojai, ne
papeiktų manęs, Lietuvos 
dukros, i.Z ... i__ ______
Mokindamosi kaip ameri
kietė Kauno universitete,

— f, ---------- _ . trokštu, kad musų Lietuva
nustebina pasaulį. Nustebi- nje]tu neatsiliktų nuo visų 
no kultūringąjį pasaulį savojfcitu iškilusių kraštu. Štai 
talentu, savo genijumi :- 
Teodoras Šaliapinas, 
dainavimas ir 
yr» . 
meno laipsnį.
Šaliapinui pasisekė išvykti 
iš Rusijos ir jis į savo tėvy
nę daugiau negrįžo; 
laiką gyveno Paryžiuje, 
dažnai lankydamas didžiuo
sius pasaulio miestus, dai
nuodamas operose ir kon
certuose.

Porą kartu Šaliapinas 
lankėsi ir Kaune, ir yra ži
nomas jo juokingas posa
kis, kad tik trys tikrosios

AMERIKIETĖ RAŠO IŠ KAUNO.
žmones paprastai kuriuo

kad jie turi but geri draugai.
kilmės jr išėję Dabar Šaliapinui kelias į 

geresnį gyvenimą buvo lais
vas, ir jis juo eidamas pa-

Štai jo trumpa biografi-

Teodoras Šaliapinas gi
mė Rusijoje, Kazanės gu
bernijoje. Jo tėvai buvo 
mažažemiai ūkininkai, to
dėl mažam Teodorui, dar 
vaiku esančiam, teko daug 
iškentėti visokio vargo. Ke
lias vasaras iš eilės ganė gy
vulius ir piemenaudamas 
nuo ryto iki vakaro dainuo
davo laukuose, niekeno ne
trukdomas, nevaržomas. 
Kai kiek pasiūgėjo, tėvai 
atidavė jį pas batsiuvį, čia 
Teodorui dar daugiau teko 
vargti, nes batsiuvys, kaip 
ir daugelis anų laikų amat- 
ninkų, buvo didelis girtuok-

amžius 
to dau- 
tamsos.
vistiek Įįs jr ]a]iaj žiaurus. Ne kartą 

savo gizelį Teodorą pliekė 
diržu per pečius ir per gal
vą, versdamas daugiau žiū
rėti amato, negu svajoti 
apie chorą.

Mat, tuo metu mažasai

vctft, n ift uu eiuaiiičid - m -•

siekė savo laimės žvaigždę os,-\e
—tapo žymiausiuoju pasau
lio artistu dainininku, 
riam lygaus nėra.

Šaliapino gyvenimas 
kiai rodo, kad liaudyje 
miečių tarpe yra ne tik di
delių, bet tiesiog genialių 
žmonių, kurie savo talentais

ku-

aiš- 
kai- už atvirus žodžius, ėjaudo pažitkas, 

rų knygų tu
—Neturiu 

ko.
—Nemislyk, Maike, kad

man bile kas patinka. Ko
kių zababonų ir aš nemyliu. 
Ale “Praractvos Karalienės 
Mikaldos” nėra pasakos, 
vaike. Tenai juodu ant bal
to viskas išvirozyta. Vot, sa
kysim, ji pasvilindavo juo
do katino vuodegą, pauos
tydavo durnų, ir užsimerkus 
pradėdavo sakyt, kas bus už 
tūkstančio metų. Ir šian
dien, Maike, akurat viskas 
išsipildo, ką ji pasakė. <

—O kas, pavyzdžiui, iš
jos pasakojimu išsipildė? I . .. .

—Viskas, Maike, išsipil- mokintis plaukti,
dė. Ji pasakė, kad bus ant Pereitą vasarą Massachu- 
svieto duonos, ale nebus setts valstijoj prigėrė 265 Teodoras susižavėjo cerkvės 
kam valgyti. O ar tas netei- žmonės. Daugiausia nelai- choru ir pasiryžo į jį patek-

jmių buvo maudanties; ne-Įti. Vėliau metė batsiuvystę 
maža nuskendo laiveliams ir išėjo į platųjį pasaulį lai- 

Šiandien yra' apvirtus, kuomet žmonės mės jieškoti. Mėgino pa- 
bet nėra duo- nemokėjo plaukti. Dabai*) kliūti į teatrą — nepasisekė, 

Kinijoj milionai žmo- ateina karščiai ir vėl prasi- klabeno operų duris, irgi
.................J =--------- J-------' --------- -------žodžiu, nors

man Šiaulius ir užtikrinau, Į 
kad už tą patarnavimą bus 
apmokėta, kiek bus reika- Į 
laujama. Tik po to su Šiau- Į 
bais buvo sujungta ir aš be 
jokio vargo galėjau su jais 
kalbėtis... Taigi, gerų turi
me Kaune tipų!

Kitas incidentas, šį kartą 
jis įvyko pašte, kur aš nu- 

atsiimti man siųstos 
banderolės. Nesant ant pa
kvietimo nurodyta, į kurį 
skyrių kreiptis, aš prie vie
no ir kito langelio klausiau 
informacijų, bet ten mane 
dar labiau klaidino, ir siun- 

“ ‘ i nuo vieno langelio 
p/ie kito... Pagaliau, tikrąjį 
skyrių užtikau. Čia prie sta
lo sėdėjo tarnautoja, neva 
dirbo, ir valgė obuolį, (tiek 
buvo užimta, kad manęs ne-1 
pastebėjo). Po kiek laiko ji 
netyčiomis pažvelgė į lau
kiančią mane ir prabilo -— 
su pilnutėle burna: “Ko 
tamstai reikia?!...” Su tais 
žodžiais ji mane apdrabstė 
obuoliais... Pripratus prie 
visokių “nuotykių” Kauno 
įstaigose, aš ramiai nusi-Į 
šluosčiau obuolienę ir musų

ti, nes tik žmonės juos ir iš
laiko...

Iš kitų kraštų susilaukia
me gana žymių žmonių, — 
juk jie sutikdami panašius 
elgesius išsiveža blogus įs
pūdžius ir paskui skleidžia 
visokias negeroves apie Lie
tuvą!

Kad Lietuva butų graži, 
maloni ir turtinga, visi turi
me jos tarnyboje, kiekvie
nas savo darbe, rodyti dau
giau širdies, mandagumo ir 
atsidavimo, o ne būti tik jos 
šiokiais ar tokiais išnaudo
tojais savo pragyvenimui ar 
patogumams.

J. Bučinskaitė.

Miršta mus

Nelabai sei 
vis kontrakto; 
dar jaunas žn 
dienomis mirė 
gi pusamžis žr 
gelis kitų šįrrie 
tuvių buvo v 
žmonės; rodos 
jo pagyventi 
metų, bet jau j 
tarpe.

Apie velionį 
ba kiek plači 
Buzas, kaip jis 
io, buvo bai| 
mokyklą Lietu’ 
ro viešpatavii 
žmogus buvo 
kai pavyzdingą 
tuš buvo« vienc 
pašelpinių orga 
Jurgio draugijo 
rium. Ne vien 
djo gražią ra: 
bet buvo gabus 
ir buhalteris. 1 
1« organizaci jor 
pramoko kr 
Knygvedysfę A. 
tyo. Kur tik orj 
reikdavo giliau 
invgas, A. Buz 
W*o jas pak 
‘jojus raštinink 
'fe įstatyti.

Kaip taikinga.* 
•■v Buzas buvo 
Miamas. Per p 

metų o: 
’filoj velionis 
Wo. Bet ku

,irl mano ‘opelės:
vaidinimas , .'j?1'1?’.' S" 

pasiekęs ankščiausia telef°.n.u ,s. (K’u,n<> > 
' 1923 metai? Šmulius, nuėjau i telefonų

1 centrahnę ir telefonistes 
paprašiau iššaukti Šiauliuo- 

vlsa se tarn tikrą numerį. Netru- 
kus sujungimas buvo pada- 

■ ” ’ rytas ir Šiauliai keliatą kar- 
- - Įtų atsiliepė “Alio! Alio!”, 

bet greitai užkabino telefo
ną, nes negalėjo manęs gir
dėti, (nors aš ir balsiai kai 
bėjau). Einu atgal pas tele
fonistę ir sakau, kas atsiti
ko, ir prašau iššaukti Šiau-

operos yra pasaulyje: Kau- iu7cal . e L.ma.n.° nasikalbėjimas nenutruko'1 - J ~ ■ prašymą telefoniste siurks- pasmaiuejlinas neimu ūko... rcKU meJ.ų pavaSario nunri-
čiai atsakė: “Čia panelės) Galėčiau paminėti daug to 42 nuošimčiu. Automobi- 
kaltė — kad taip nebaisiai panašaus, bet nėra reikalo 
kalbėjote._ Šiauliai negalėjo —tą patį galima sutikti be-

trukdote! Jei kalbate, tai staigoje arba įmonėje. Ne- Anglijoj nedarbas suma- 
kalbėkite balsiai!” įsant lenktynių prekyboje, ir žėjo, nes daug darbininkų

Aš visai nemaniau, kad prekybininkai nesistengia paėmė ginklų ir amunicijos 
-----------i„: maionįaį patarnauti. O ne- fabrikai, kurie dabar dirba 

sant pavojaus nustoti vie- dieną ir naktį, 
tos, įstaigų tarnautojai įžu-, ———;—
liai elgiasi su žmonėmis.' Laikraščiai rašo, kad pas- 
Man, amerikietei, atrodo, kutiniais laikais Amerikos 
kad tarnautojai žmonėms, piniguočiai pradėjo pirkti 
o ne atvirkščiai, turi tarnau- deimantus. . j

VISKO PO BlSKį.
_______  « i

Kanados dentistų suva
žiavime Dr. Segard pareiš
kė, kad žmonių žandai nuo
latos eina mažyn.. Prieisią 
prie to, kad 32 dantys nega
lėsią sutilpti. Bet iki prie to 
prieis, žmonės dantų gal 
jau ir neturės.

Statistika parodo, kad 
Amerikos pramonė nuo pe
reitų metų pavasario nukri- 

lių gamyba sumažėjo net 73 
nuošimčiais.

ne, Rygoje ir Sofijoje.
Šaliapinas mirė sulaukęs 

65 metų amžiaus ir palaido
tas Paryžiuje. Viso pasaulio 
spauda plačiai aprašo žy
miausiojo dainininko artis
to gyvenimą ir jo neįkai- ___ ___ ____ __ ______
nuojamus nuopelnus menui. I gailinu jaunos' panelės iai- 
——----------—- ------------ ką, prašydama jos pakarto-

Laikraštife. turi dvi lygiai ti šaukimą, už kurį užmo- 
jėgas pašventė svarbi užduoti: viena, pranešti kėjau pinigus. Nenorėdama 

reikia daboti vaikus, kurie menui. Šiame darbe Šalia- kas pasauly darosi; antra, pa- atkreipti ten stovėjusių 
nesuprasdami pavojaus daž- pinui padėjo pirklys Ma- sakyti ką apie tai mano redak- žmonių dėmesio, aš taktiš- 
nai prigeria. Įmontovas, šelpdamas jau- cija. Paul Bellamy, kai maldavau jos iššaukti

sybė? j
—Teisybė yra visai prie- ) 

šinga, tėve. 
kam valgyt, 
nos.
nių miršta badu. Vokietijoj dės maudymosi sezonas, to-j nepasisekė. žodžiu, nors 
'—“i."“.;; didelė maisto oto [dėl organizacijos, kurios imk ir grįžk vėl pas batsiu-

Net Amerikos miestuo-1 rūpinasi visuomenės saugu- vį.
Y„.Ll„i dažnai neturi mu, visiems pataria mokiu-: !

jūsų girdėti—ir jus visiems veik kiekvienoje Kauno į-
• . .1 I T .X » 1 ... I . n • ' > * * , • — • ' T

jaučiama didelė maisto sto-ldėl 
ka. ] 
se bedarbiai 
ko valgyt.

—Tai tu rbkuoji, Maike, 
kad karalienė Mikalda nie
ko neatspėjo?

—Žinoma, kad ne.

mu, visiems pataria mokiu- Šaliapinas betgi negrįžo 
tis plaukti, o nemokantiems ir daugiau amatais neužsi-' 
—neiti į gilų vandenį. Ypač ėmė; savo — --------
reikia daboti vaikus, kurie \ menui.

nai prigeria. Įmontovas, šelpdamas jau- cija.
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. Cvirka, “Frank Į 
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kerpa tiems pit 
tie krinta žemė 
mbus veikalas. J. 
re Kaune. Bet ji 
iks patraukiant; 
autoriaus kūrinu 
i “Žemė Maitinu- 
>ti P. Cvirkai fe 
Amerikos lieta 
satyriškoj foro- 
Jis ketina atvyti 

oti išeivių gyve, 
tada išplauks ii/ 
esni, daug sklai- 
erikos lietuviųgj- 
Lietuvos, spausto- 
ivb leidinių

Kauno “Sakalu 
iteraturos. Bet® 
ūsų spaustuvės t 
rsitraukia Amer- 
ų knygų.
gą)

O.
ik žmonės juosiu

ų kraštų sušilai 
a žymių žmoni;- 

sutikdami pans
; išsiveža blogus 
. ir paskui skleiž 
5 negeroves apie!)

* t
Lietuva butų p 
ir turtinga, visi tz 

tarnyboje, kiek 
ro darbe, rodyti i 
rdies, mandagu® 
imo, o ne būti tik? 
i ar tokiais išnaa 
savo pragyvenimu 
mams.

J. Bučinske

CO PO BB
ados dentistų s 
e Dr. Segard paif 
d žmonių žandai t 
rina mažyn. Priu 
>, kad 32 dantys 
utilpti. Bet iki'prie 

žmonės dantų | 
neturės.

Lietuvių socialistų 19 kuo
pos veikimas.

Dabartiniu laiku musų 
kuopa yra lyg susiženijusi 
su sklokininkais ir, rodos, 
turėtų daugiau veikti, bet 
taip nėra. Tiesa, turėjome 
nepersenai prakalbas, i ku
rias atsilankė nemaža broo 
klyniečių. Turėjome vieną 
jau išvažiavimą Į Great 
Neck’ą. Daugiausiai musų 
aktyvistai darbuojasi J. 
Stilsono bylos skolų atmo
kė jimui. Rodos, iš pavir
šiaus žiūrint, tai geras dar
bas. Bet giliau pažvelgus, 
tai lyg ir ne musų darbas. 
Juk kas suskaldė musų Lie
tuvių Socialistų Sąjungą, jei 
ne tas pats J. Štilsonas?

Juk jis tada buvo jos sek
retorius ir vertėjas. Jo ran
kose buvo Sąjungos apara
tas, o jis jos vadas. Jis tada 
pasinaudodamas visomis to
mis galimybėmis sukiršino 
narius taip, kad iš musų 
skaitlingos Lietuvių Socia
listų Sąjungos vos teliko 
saujalė narių. Nei komunis
tai išaugo į revoliucijinę są
jungą, nei mes galėjome po 
tų sudraskymų atsigriebti. 
Gerai, kad mes turėjome du 
socialistiniu laikraščiu, “Ke
leivį” ir “Naujienas,” kurie 
nepasidavė toms užma
čioms ir nenuėjo į kairę, 
kad po 18 metų šturmavi 
mo vėl reikėtų grįžti prie tų 
pačių principų, prie tos pa
čios taktikos, kaip dabar pa
rodo patys komunistai savo 
veikloje ir deklaracijose už 
demokratiją, už demokra
tišką valdyinąsi.

Juk per 18 metų tos ko
vos svarbiausis argumentas 
prieš mumis tik ir buvo tas, 
kad mes nepripažiriome pro
letariato diktatūros, kuomet 
proletariatas nuverčia bur
žuazinę valdžią. Už tokią 
diktatūrą stojo ir Štilsonas. 
Jis pirmutinis už'demokra
tijos principus spiove mums 
į. veidą. Jis pirmutinis 10 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos suvažiavime mus pa
smerkė ir priėmė proletaria
to diktatūros principą kaipo 
išeitį iš kapitalistinės vals
tybės. Ir iki dabar jis išpa
žinties da nepadarė, kad jis 
per tuos 18 metų klydo. Tai
gi musų veiklesniesiems na
riams eiti su tokiu atsidavi
mu į talką J. Stilsono skolas 
išmokėti, butų lyg ir nusi
žeminimas ir stoka savigar
bos !

Įėjo prie organizacijų, ten 
jo draugai rūpinosi, kad A. 
Bužo pomirtinė nežūtų. 
Dažnai jį gyvą aplankyda
vo ir kitus prie to paragin
davo. Jis paliko, rodos, mo
terį, dvi dukteris jau ištekė
jusias ir, rodos, brolį. Lai 
buna lengva žemelė A.'Bu
žui čia Amerikoje.

Amerikos Darbo Partijos 
veikla Brooklyno lietuvių 

tarpe.

Dveji metai atgal New 
Yorke įsikūrė Amerikos 
Darbo Partija. Jos įkūrimu 
labiausiai rūpinosi darbo 
unijos, o ypatingai Amal- 
gameitų Rubsiuvių Unija. 
Tad Brooklyno lietuviai 
kliaučiai pirmutiniai tarpe 
lietuvių pradėjo organizuo
ti Amerikos Darbo Partijos 
Skyrių. Skyrius susidarė 
dveji metai atgal ir pėfei-1 
tuose rinkimuose jau neblo
gai veikė tarp Brooklyno 
lietuvių.

Bet kai po pereitų metų 
miesto rinkimų ėmė kurtis 
po New Yorką ir Brooklyn;! 
Darbo Partijos skyriai, tai 
kilo klausimas, ar Darbo 
Partija turi pripažinti tauti
nius skyrius, ar atsistoti ant 
teritoriniu skyrių? Partijos 
Centro Komitetas griežtai 
nustatė, kad skyriai turi but 
teritoriniai, o ne tautiniai. 
Tad ir musų lietuvius tas 
tarimas palietė. Mes manė
me, kad galėsime prigulėti 
į vieną skyrių iš visų Brook
lyno dalių, taip nepavyko. 
Reikėjo persiorganizuoti di- 
striktų pamatais.'

Gegužės 27 įvyko Darbo 
Partijos Brooklyno Lietu
vių 14 Distrikto susirinki
mas Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėje ir 
ten tapo jau įkurtas pasto
vus 14 distrikto lietuvių 
brenčius. J brenčiaus valdy
bą įeina šie Darbo Partijos 
nariai:

Pirm. A. Bubnys. Pirmi
ninko du pagelbininkai: F. 
Ramoška ir K. Joneliunas. 
Protokolu raštininku išrink
tas čia gimęs ir augęs jau
nas vaikinas, A. Linkus. Fi
nansų raštininku išrinktas 
J. Kairys. Kasininku išrink
tas Ch. Balčiūnas. Į ekzeku- 
tivį boardą išrinkti: P. Ky- 
rius, J. Galiauckas, Ch. Kun
drotas, J. Žukas ir S. Griš- 
ka. Dar trūksta organizato
riaus. Veikiausia jį susiras 
pats komitetas ir sekančiam 
susirinkimui rekomenduos,

negyvena 14 distrikte, tie 
priguli į “lodge” — užsimo
kėdami po 75 centus į me
tus. Balsavimo teises turi vi
si nariai lygias, tik į “lodge” 
prigulėdamas narys negali 
būti ekzekutivio komiteto 
nariu.

Brooklyno Liaudies Teatro 
gražus veikimas.

Apie pora metų atgal su
sikūrė Brooklyne Lietuvių 
Liaudies Teatras. Jis jau 
spėjo keliatą neblogų vaidi
nimų Brooklyno publikai 
patiekti. Bet šįmet jis ryžosi 
ir apšvietos srityje šį-tą nu
veikti. Ir atrodo, kad tas 
darbas eina neblogai.

Apie pora paskaitų davė 
Dr. A. Petriką. Jos buvo la
bai įdomios ir pamokinan
čios. “Laisvės” redakcijos 
štabo narys Vidikas davė 
vykusią paskaitą apie Šeks
pyrą. R. Mizara vėliausiu 
laiku referavo apie literatū
rą, kaipo tokią. Jo referatas 
irgi turėjo savo vertę. Kaip 
išrodo, tai Liaudies Teatras 
užėmė neblogą dirvą ir tu
rėtų po vasaros karščių da 
geriau pasirodyt švietimo

tistika parodo, 
ikos pramonė nuo! 
metų pavasario no’ 
nuošimčiu. Auto®1 
myba sumažėjo net 
ličiais.

glijoj nedarbas v 
nes daug darbia 

ė ginklų ir amunir 
<ai, kurie dabar ė" 
. ir naktį.

ikraščįai rašo, kadm
iais laikais Ata' 
"uooiai pradėjo M 
antus.

Miršta musų lietuviai.

Nelabai senai mirė lietu
vis kontraktorius Budraitis, 
dar jaunas žmogus. Šiomis 
dienomis mirė A. Buzas, ir
gi pusamžis žmogus. Ir dau
gelis kitų šįrriet mirusių lie
tuvių buvo vis nepersenę 
žmonės; rodos, jie da galė-

i nes organizatoriaus vieta 
Isvarbi ir čia reikia tinkamo 
.žmogaus, kuris prideramai 
tas pareigas atliktų.

| Rodos, komiteto sąstatas' 
neblogas. Tie, kurie gyvena 
14 distiikte, turi būti pilni 
nariai ir mokėti po 15 centų 
mėnesinių duoklių. Kurie

Brooklyno kriaučių reikalai.
Brooklyno kriaučiai gyve

na sunkų ekonominį krizį. 
Kaip nueini į unijos ofisą, tai 
net gaila žiūrėti į suvargu
sius žmones. Kaip eina de
legatas per vestibiulę, tai ir 
veda visi akimis, ar nepa- 

1 šauks kokį į darbą. Bet kur 
tau pašauks, kad tų darbų 
nėra! Tiesa, viena-kita dirb
tuvė pradeda dirbti, bet tai 
lašas jūrėse, kuomet šimtai 
kriaučių vaikščioja be dar
bo jau ištisi mėnesiai.

Nors nedarbo nualinti, 
kriaučiai vistiek sustoja bū
reliais ir kalbasi apie dele
gato rinkimus. Atrodo, kad 
šįmet kandidatų netruks, 
nes vieni mano, kad butų 
geras J. Palionis, kiti kad 
J. Harinanas, treti kad A. 
Baniulis, o ketvirti kad V. 
Michelsonas. Visi jie buvo 

j ir yra prie lokalo vairo. 
Kai kurie iš jų buvo ir dele
gatai. Tiesa, kelintas metų 
atgal, kuomet ėjo lokale 

(frakcijų niautynės, tai ir 
geriausi žmogų priešingoji 
frakcija padalydavo nege
ru. Dabar tas dingo ir ma
nau, jog gerai padaryta, 
kad frakcijinė kova lokale 
tapo panaikinta.

Agituoti bile už kurį, bu
tų negražu ir nedailu. Tad 
aš tik tiek priminsiu, kad

tos kovos neišvystėme. O 
juk tokia kova yra ir teisė
ta kiekvienoje unijoje — už 
savo teises. Bet; pas mus to 
nėra. ............................

Naujos “gaunamos” fir
mos musų lietuvių distriktui 
dažnai nepripažįstamos, ir 
darbams kiek sumažėjus, 
musų lokalo nariai lieka be 
darbo. Ot, šituose dalykuo
se musų bendras frontas ne
davė pageidaujamų pasek
mių. Ką už tai kaltinti, kur 
priežasčių jieškoti, gal ne
apsimokėtų, nes tai sukeltų 
lokale nesantaiką ir suirutę, 
o suirutės laiku musų loka- 
las dar daugiau nukentėtų. 
Tad pasitenkinsiu pasakęs, 
kad reikia rinkti tokį žmo
gų, kuris turėtų intencijos 
vienyti lokalo narius, ir su- 
vienytom spėkom daugiau 
sau teisių išsikovotų iš Joint 
Boardo, negu jų turėjo iki 
šiam laikui.

Rodos, lokalo delegato 
rinkimai bus birželio 24 d. 
Tad visi kriaučiai dalyvau
kite rinkimuose ir rinkite 
delegatą, kuris butų tole
rantiškas, darbštus ir tei
singas žmogus. Nerinkite 
karščiu, kad, vot, saviškį 
pastatyti. Bet rinkite žmo
gų rimtai apdiskusavę, kuris 
jūsų spėkas geriau vienytų, 
daugiau bendrintų gavimui 
iš New Yorko bundulių. 
Daugiau bus bundulių, dau
giau bus ir duonos.

Vytautas Katilius.

Fašisto ir Bajoro
Laiškas “Keleiviui.”

“Šventosios Žemės” Vaizdai.

čia parodyti trys žinomiausi Palestinos-miestai. Krikščionys šitą-žy
dų kraštą vadina “švęntaja žeme," nes tenai gimęs ir gyvenęs Kris
tus. .Dabar tą kraštą turi apgyvenę arabai ir žydų neįsileidžia. 
Nuolatos kįlą i kruvinų riaušių. Kadangi po pasaulinio karo Palestina 
buvo,iš Tupiuos 'atimta ir pavesta Anglijos globai, taj Anglija da
bar <įaro tdnai tvarką. Ji siūlo Palestiną padalinti taip, kad žydai su 
arabais negalėtų susidurti. Bet arabai ir tam priešingi. Todėl kas die
na vyksta užmušinėjimai ir areštai, “šventoj žemėj” tikra velniave.

Vėliausios Žinios Iš Lietuvos.

jo pagyventi desėtką kitą 
metų, bet jau jų nėra musų
tarpe.

Apie velionį A. Buzą rei
kia kiek plačiau pakalbėti. 
Buzas, kaip jis pats sakyda
vo, buvo baigęs dviklesę 
mokyklą Lietuvoje, dar ca
ro viešpatavimo laikais. 
Žmogus buvo tikintis ir la
bai pavyzdingas. Ilgus me-, 
tuš buvo* vienos didžiausių 
pašelpinių organizacijų (šv. 
Jurgio draugijos) sekreto
rium. Ne vien A. Buzas tu
rėjo gražią rankos braižą, 
bet buvo gabus formalistas 
ir buhalteris. Dirbant prie 
jo organizacijose ne vienas 
pra moko knygvedystės. 

’ Knygvedystę A. Buzas my
lėjo. Kur tik organizacijose 
reikdavo giliau pažvelgti į 
knygas, A. Buzas neatsisa
kydavo jas pakorektuoti ir 
naujus raštininkus į tikras 
vėžes įstatyti.

Kaip taikingas žmogus, 
A. Buzas buvo visų labai 
gerbiamas. Per porą pasku
tinių metų organizacijų 
veikloj velionis tačiau ne
dalyvavo. Bet kur jis prigu-

PAJIEŠKOJ1MAI
Pajieškau tetos, po tėvais pravar

dė ONA GLAVINSKAITĖ. Kilus iš 
Leipa ingio parapijo.-, Brapalių kai
mo, girdėjau gyvena Cleveland, Ohio. 
Taip pat pajieškau brolio JONO VIŠ- 
NIAUCKO, kilusio iš Liepalingio pa
rapijos, Vilkanastrų kaimo, dilbhr 
gyvena Kanadoje, kiek pirmiau gy
veno VVinnipege. Prašau jų atsisaukt. 
Kurie žino jų adresus, malonėkite 
pranešti, turiu svarbių reikalų. (4) 

Antanina Lazickienė (Laurik)
I 2001 N. 11 th street, Springfield, 111.

kriaučiai pasirinktų sau to
kį delegatą, kuris galėtų pa
daryti musu lokalą veiklų. 
Nors frakcijų mes neturi
me, bet paties lokalo unijoj 
mes nepakeliame. Jeigu iš 
musų kokią firmą kas at
ėmė, tai jau ji ir buna atim
ta. Mes šita kryptimi griež-

“Keleivio” redakcija ga
vo šitokį laišką:

Paterson, N. J. 
June 2, 1938.

Gerbiamas “Keleivi”:
Lietuvos tautininkai bijo

si Amerikos lietuvių laik
raščių, ypač “Keleivio.”

Aš siunčiu, į Lietuvą len
kiškus laikraščius, “Nowy 
Swiat,” “Gwiazda Polarna” 
ir “Dziennik’Chicagowski,” 
ir visus tenai gauna. Aš tu
riu ir gromatas nuo jų su 
ačiū.

Siunčiu pr. Smetonai, ku
nigams, vargonininkams, 
ponams į dvarus ir muži
kams į kaimus.

Žėdną sąvkitę nusiperku 
čia ant River 'streeto ir “Ke
leivį.” Fašistas esu ir bajo
ras, tai daug daiktų “Kelei
vy” man nepatinka, nes ba
jorams neduoda jokio kre
dito. Nusiunčiu į Lietuvą jį. 
Rodos, musu tautininkams 
jis turėtų patikti. Ale jie jo 
bijosi ir visada sugrąžina 
atgal. O lenkiškus laikraš
čius, kuriuos nuveža lenkų 
ekspresiniai laivai “Batory” 
ir “Pilsudski,” tautininkai 
priima.

Su tikra pagarba, 
Mieczyslaw W.

Bochlanowski.

(Prisiųsta “Keleiviui.”)

Iš Varšuvos grįžo lietuvių 
delegacija.

Kaunas.—Gegužės 26 d. 
iš Varšuvos sugrįžo lietuvių 
delegacija, kuri tarėsi su 
lenkais geležinkeliais susi
siekti reikalais. Tiesioginio 
keleivių susisiekimo sutartį 
abiejų šalių vyriausybės ra
tifikuos birželio mėnesio 
gale. Prekinių traukinių su
sisiekimas, ateities dalykas 
—galės būti pradėtas tik 
prekybos sutartį sudarius, 
kas dar nesvarstoma. .

i puskarininkų choro ir or
kestro ekskursija.

Minėta 550 metų krikščio
nybės sukaktis Lietuvoje.

Kaunas.—Gegužės 29 d. 
Kaune buvo paminėta 550 
metų krikščionybės sukak
tis Lietuvoje. Popiežius at
siuntė sveikinimo laišką ir 

| “apaštališką palaiminimą” 
lietuvių tautai.

Reikalingas Fotografistas
Mokintis visą darbą prie paveikslu 

išdirbystės, turi mokėt ratušuoti. 
Kreipkitės‘laišku. (-1)

VELŽYS PHOTO STUDIO
749 W. Baltimore st, Baltimore, Md.

Skipitis išvyksta į Pietų 
Ameriką.

Kaunas, birž. 1.—Draugi
jos Užsienio Lietuviams 
Remti pirmininkas, advoka
tas Skipitis, birželio mėnesį 
išvyksta į Pietų Ameriką 
aplangyti lietuvių kolonijas.

Argentinos Nepriklausomy
bės šventė gegužės 25 dieną.

Kaunas, gegužės 25 d.— 
Argentinos nepriklausomy
bės šventės proga Lietuvos 
prezidentas pasiuntė Argen
tinos prezidentui sveikini
mo telegramą. Už sveikini
mus Argentinos preziden
tas telegrama padėkojo.

Liudijimai susisiekimo ir ki-

Japonai Taiso Suardytą Kelią.

Restored sabotaged track
Kiniečių partizanai nuolatos ardo geležinkelius japonų už
nugary ir tuo budu nutraukia jų susisiekimą, čia vaizdelis 
parodo japonų kareivius vieną taip išardytų geležinkelių 
taisant. , ' ' .t a

WATERBURY, CONN. ' 
10 lietuvių tapo Amerikos 

piliečiais.
Šie lietuviai ;gavo piliety

bės popieras ir tapo šios ša
lies piliečiais: Povilas Ma
celis, Ona Urbonas, Vaclo
vas Vitkauskas, Adomas 
Valinčius, Juozapas Fran
cis Smolskis. Kostancija 
Pranulis, Mikolas Vaškas, 
Ona Vaičaitis, Franas Jan- 
čius ir Juozapas Janušaus
kas. P. M.

NELAIMĖ ANGLIŲ KA
SYKLOJE.

Sydney Mines, Nova Scotia 
Steel and Coal kompartijos ka
sykloje balandžio 21 d. prie

tomis lengvatomis pasinau
doti Lietuvoje.

Kaunas, birželio L—Už
sienio lietuviai susisiekimo 
Lietuvoje lengvatomis pasi
naudoti liudijimus gaus Lie
tuvos konsulatuose užsieny
je ir Lietuvos sienoms pe
reiti punktuose.

Dariaus-Girėno Posto legio
nierių ekskursija Lietuvoje.

Kaunas.—Į Lietuvą atvy
kusią Dariaus-Girėno Posto 
apie 100 legionierių ekskur
siją pasienyje ir Kaune la
bai iškilmingai sutiko orga
nizacijų ir visuomenės at
stovai.

Derybos Lietuvos ir Argen-
darbo tragingai žuvo Juozas! tinos prekvbos sutarties 
Mačiulaitis, velionis buvo 55. $ “ LeikaliL
metų amžiaus, viršminėtoj ka-| Kaunas,’ birželio 1.—Bai- 
sykloj išdirbo 28 metus. Iš Lie-^giamos diplomatiniu keliu 
tuvos paėjo nuo Kazlų-Rudos. vedamos derybos Lietuvos 
Priklausė vietinėse pašalpinėsę jr Argentinos prekybos su- 
draugijose ir prie SLA. Velio- ’ tarčiai sudalyti, 
ris paliko žmoną, tris sūnūs ir ------------
dvi dukteris. Balandžio 23,ve- Latvių puskarininkų choro 
lioniui atiduota paskutinė pa-Į ir orkestro ekskursija, 
garba ir į kapus palydėti skait-Į Kaunas.—Gegužės 28 ir
lingai susirinko darbo klasės 29 dienomis Kaune koncer- 
draugai. P. žemaitis, tavo 173 dalyvių Latvijos• • r ’

I Pajieškau dėdės JONO JURGE- 
LIONIO. paeina iš žlobiškių kaimo, 
Viešintu parapijos; išvažiavo į Ame
riką prieš didijj karą, girdėjau buvo 
mūšiuose ir buvo sunkiai sužeistas. 
Prašau atsišaukti dėde jei dar gyvas, 
kurie žinot kur jis ransasi malonė
kit pranešti jo adresą, labai norėčiau 
su dėde susirašinėti. Už pranešimą 
bu.-iu dėkingas. Jonas Stiolis (3 

Evansburg, Aibėj ta, Canada.
I Pajieškau POVYI.O NIUTAUTO. i 
Kilęs iš Šiaulių apskričio, Tryškių ’ 
miestelio. .Jis pat , arba kas apie jį ! 
žino, malonės atsiliepti šiuo adresu: ; 

Feliksas Brazas (b)
I 873 — 2-nd st., So. Boston, Mass. •;

’ Aš, Josčnhina Parimskiene, pajieš- } 
kau savo kūmos, EMILIJOS ALGI- | 
NAVIČAITĖS (po vyru pravardės ■ 
nežinau). Paeina iš Telšių apskričio. . 
Žinau kad gyvena Chicagoje dabar- ■ 
tiniu laiku. Noriu sii ja pačia susira- • 
švfi. Adresas:

391 Broadway, So. Boston, Mass. ;

apsivedimaiT
! Pajieškau gyvenimui geros mote-i 
ries, kuri mylėtų gražų gyvenimą; ! 
aš esu '“singelis,. ‘ gyvenu vienas, tu- I 
riu 1 kambarius, esu 45 metų, gra-• 
žiai atrodau. Su pirmu laiškui pri- 1 

.siųskit savo paveikslą. W. M,
3143, So. Halsted st., Chicago, 111. j

Puiki Vieta Vakacijoms. ;
Kurie jieškote vietos vakacijoms I 

arba esat silpnos Sveikatos, reikalau
jat tyro oro ir gero maisto, tai: va
žiuokit pas K. Yaugenį ant Mtmioš. 
Vieta labai graži, namas ^2-jų kam
barių ant kalno, sodnai ir ■pušynai 
aplinkui, šaltinis teką per vidurį far- i 
mos, lietuviška pirtis. Valgyti galimai 
ką tik kas nori, kaina visiems prįei-1 
narna. Jeigu kas nori daugiau infor- j 
macijų, klauskite laišku. , , (7) j 

KAZIMIERA YAUGA,
Old Town Earm, Harvard, Mass. į

Ar Nori Darbo KriaučiauVį
Siuvėjo dirbtuve, pilnai įrengia ir! 

ištobulinta geram bizniui; darbo vi-l 
rados yra. Mokančiam darbą geriau-! 
šia proga pirkti. Priežastis—sveiku- į 
ta. Atsišauk: (3) ■

153 Chandler st., Worcester, Mase.
MARTIN’S TAILORTNG CO..

Tel. 5—3483.

120 akerių Ūkis
Oceana koUntėj, Michigan, arti' 

miesto, geri budinkai ir gera žemė.! 
'Turime parduot už $1200; priežastis' 
—vyras mirė. (Tikra vertė $3,500,) j 

Reikia įnešt tik $700. (-);
MRS. OSBORN, HART, MltH.. !

Jieškau darbo
Už gaspadinę arba prie darbo he

muose. Atsišąukit 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 BONKUTĖSE
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 didžiausį 
ir seniausj dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos "NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar .gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui, galite gauti VELTUI,
į" 7 • -1' ■ .■ ‘■G =

“NAUJIENOS” J
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

1



Eeštaa Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 23. Birželio 8 d., 1938 m.Moterims Pasiskaityt
A A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.

leista lietuviškų valgių. Tai-1 
gi malonėkit per “Keleivio”, 
moterų skyrių paaiškinti, 
kaip jie yra verdami, arba 
kepami. Lietuvis.

TRIUKŠMINGAS LIETUVOS VERS
LININKŲ SUVAŽIAVIMAS. Keliatas Patarimu Farmeriam

'liūtiniam pečio karšty kokią 
i sutaisytos, Iv a!?n(VV . .

- Duokit į stalą karstą, ap
dėję daržovėmis ir užpilkit 
likusią sunką.

Į sunką galima įdėt 
grybų, jeigu kas jų turi.

VALGIAI IŠ JAKNŲ.
Jaknos, gerai 

yra netik skanus ir nebran
gus valgis, bet kartu ir labai 
sveikas. Jaknos turi savy 
daug geležies ir vario, kuris 
yra labai reikalingas musų 
kunui gaminti 
kraujo kūnelius, 
visuomet pataria 
gyti jaknų tiems, kurie ser
ga anaemija (trukumu krau
jo). Apart to, jaknos dar tu
ri daug vitaminų A, B ir G, duonos trupinių, 
kurie taip pat mums labai 
reikalingi. Todėl kiekviena 
šeimininkė turi pasistengti 
nors kartą į sąvaitę paga
minti valgį iš jaknų.

raudonus 
Gydytojai 
daug val-

ir

Kimšti jaknų ritiniai.
2 svarai veršio, jaučio ar 

kiaulės jaknų labai plonai 
suraikytų.

4 puodukai krekių ar

4 šaukštai ištirpyto svie
sto.

2 smulkiai supiaustyti 
ivogunai.

4 šaukštai smulkiai suka- 
>otų petruškų.

2 šaukštukai druskos.
Pipirų.
Užpilkit jaknas verdan

čiu vandeniu, o visus pri- 
lėčkus sumaišyt su ištirpin- 
„i sviestu, kad padarius 
tirštą košę. Išimt iš vandens 
jaknas, sausai nušluostyt, 
iptepti minėta koše, susuk- 
i nedideliais ritinėliais ii 
-urišus sudėti į skauradą ir 
roškinti svieste tol, kol bus 
gerai apkepę. Tada užpil- 
i puoduką verdančio van

Keptos jaknos eu laši
nėliais.

Paimkit veršio ar jaučio 
plonai supiaustytų jaknų, 
tiek, kiek jūsų šeimai rei- • [U 
kia, užpilkit verdančiu van- i 
deniu ir palaikykit keliatą 
minučių. Išėmę gerai nu
šluostykit, apibarstykit dru 
ska, pipirais ir miltais ai 
duonos trupiniais. Tuomet 
paspirginkit lašinėlių (be
kono). Išėmę lašinėlius, į tą 
pačią skauradą su karštais j Jens ir lėtai šutint kokią 20 

rei- 
mi-

taukais sudėkite priruoštas 
jaknas ir ant karštos ugnies 
apkepinkit jas. Bet kepkit 
ne per daug — tik tiek, kad 
perkeptų kiaurai; nuo per- 
ilgo kepimo jaknos pasida
ro sausos ir kietos.

Tuoj reikia kraštas val
gyti. Sudėjus Į torielką, vir
šų apdėkite keptais lašinė
liais ir papuoškite žalia pet- 
ruška. Aplinkui apdėkite 
bulvine koše ir karštais žir
neliais.

Supiaustyti ir ant sviesto 
paspirginti svogūnai yra la
bai geras prie jaknų prie
das.

Taip sutaisytom jaknom 
galima vaišinti svarbiausius 
svečius. Jos netik gražiai at
rodys, bet kartu bus skanus, 
sveikas ir nebrangus valgis.

minutų. Kiaulės jaknas 
kia virti mažiausia 30 
hutų.

to-

Jaknos su sriuba.
Svaras ir pusė jaknų.
3 riekutes rūkytų lašinėlių
12 mažų svogūnų.
6 mažos morkos.
6 mažos bulvės.
1 puodukas kenuotų

! meičių.
1 puodukas supiaustytų 

>rybų, jei turite.
3 puodukai buliono.
Druskos ir pipirų.
Viską reikia smulkiai su- 

oiaustyti, sumaišyti ir sudė
jus puodan lėtai virinti apie 
pusantros valandos. Jei pa- 
sidarys pertiršta, tai reikia 
'ladėt daugiau buliono arba* 
karšto vandens.

~ _ NORI LIETUVIŠKUJaknos su daržovėm. VALGIŲ
Paruoškite tiek morkų,! Vienas skaitytojas mums 

bulvių ir svogūnų, kiek ma- ašo:
note suvalgyti, ir supiaust'ę Tamstų laikraščio Mote- 
sudekit į keptuvą. Dabar ru skyriuje telpa kaip kada 
paėmę keliatą riekių galvijo nurodymų moterims šeimi- 
jaknų užpilkit verdančiu ninkėms, kaip gaminti val- 
vandeniu; palaikę kokias Igius. Aš peržiurėjau 2 kny- 
5 fhinuteš, išimkit, nušluos-' gas, “Virėją” ir “Valgių ga- 
tykit, pabarstykit druska, 
.pipirais ir sudekit ant daržo- “Amerikos Lietuvio,” 
,vių. Ant pat viršaus užde- neradau jose sekančių lietu- 
Įkit kelis rėžius sūdytų laši- viškų

Virėją” ir “Valgių ga
minimo” knygą, išleistą 

bet

_  ___v __  ___j valgių: “Sirnikų,” 
nių. Ant pat galo Įpilkit I “Skrylių,” “Abredelių” ar- 
Ipuoduką verdančio van-. ba-“Švilpukų,” “Bizaliko,” 
dens, Įdėkit šaukštą sviesto 1 ‘Šiupinio’’ ir “Kaldunų.” 
•ir viską uždengę kepkit vi-j Žinoma, yra ir daugiau pra-

No- 23.
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(Pranešimas “Keleiviui.”)

Tautininkiški biznieriai 
Lietuvoje yra įsteigę “Vers
lininkų Sąjungą” kovai su 

. Jie leidžia ir savo 
’j.,” per kurį 

piktai puola žydus. Kitą 
laikraštį leidžia amatnin- 

Sajunga turi per 50 
įvairiuose mieste

li' apie 5,000 narių.

Statys Trečią C u k-.
žydais.
organą “Verslą 

’ r»i Izf n i mini n

raus Fabriką 
Lietuvoje.

' Prieš keletą metų pradė
tą Lietuvoje iš cukrinių run
kelių cukraus gamyba sėk
mingai plečiasi. Ūkininkai 
išmoko cukrinius runkelius 
auginti ir dabar jų jau tiek 
priaugina, kad cukraus fab
rikas nepajėgia juos per
dirbti i cukrų. Cukrinius 
runkelius augina tiktai tie 
ūkininkai, kurie gyvena nuo 
fabrikų ne toliau, kaip pei 
15 kilometrų. Iš toliau ne
apsimokėtų runkelių i fab
riką nuvežimas.

Ties Mariampole ir ties 
Kuršėnais esantieji du cuk
raus fabrikai jau pagamin- 
lavo apie 28,000,000 kilo
gramų. Iki šiol buvo gami
namas tiktai 'smulkus cuk
rus, todėl cukraus plytelė
mis tautiškai ponijai tekda
vo dar Įsivežti iš užsienių. 
Šįmet Pavenčio fabrike (ties 
Kuršėnais) bus padaryti i- 
rengimai ir cukraus plytelių 
gamybai. Todėl užsieniuose 
cukraus nereikės pirkti.

Šįmet cukraus suvartoji
mas pakilo jau apie 10 nuo
šimčių. Dabartiniai du fab
rikai daugiau cukraus paga
minti negali, nes jie dirba 
per metus tik apie 3 mėne
sius. Ilgiau darbą užtęsti ne
gali, nes sugestų runkeliai 
sandėliuose. Todėl pradėta 
svarstyt trečiojo cukraus fa
briko klausimus. Kalbama, 
kad naujas cukraus fabrikas 
busiąs pastatytas gal atei
nančiais metais. Tuo tarpu 
nėra išaiškintas klausimas, 
kur tas fabrikas bus stato
mas. Įvairių vietų ūkininkai 
reiškia pageidavimą, kad 
naujasis cukraus fabrikas 
jų rajonuose butų statomas. 
Aišku, visus patenkinti ne
bus galima, nes vieną fabri
ką daugely vietų negalima 
statyti. Galimas dalykas, 
kad trečiasis cukraus fabri
kas bus pastatytas Klaipė
dos apylinkėse. Tsb.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

MEILES TRAGEDIJA

legatų pripakuota. Provin
cijos atstovai reikalauja, 
kad Mačernis butų pašalin
tas iš pirmininko vietos, 
šalininkai šoka piestu.
lėj vėl kjla lermas. Įsimaišo 
policininkas, kuris suvažia
vime yra svarbiausia figū
ra, ir Įspėja uždarysiąs su
važiavimą, jeigu triukšmas 
nesiliaus.

Vadinamas “garbės pre- 
protestuoda-

Gyvulių mėšlas.
Aukščiau kalbėjome apie 

dirbtines trąšas. Jas dau
giausia vartoja daržovių au
gintojai, kurie nelaiko gy
vulių. Bet ūkininkai, kurie

karas.
skyrių
liuosė .. _,__  ___ ...
Taigi šiomis dienomis įvyke .
jos skyrių atstovų suvažia-j zidijumas,” _________
vimas Kaune. 'mas prieš lermą, apleidžia dėl tokiose

Nors tautininkai skelbia Įšalę. Triukšmas kiek aptila ankštiniai :
“tautišką meilę ir vienybę,” ir pradedama i’
bet suvažiavę tuoj susipešė 
ir pradėjo vieni kitus visaip 
niekinti. Vienas "tautos va
dukas,” Dundzila, tuojaus 
pastatė suvažiavimui klau
simą: “Ko jus čia suvažia- 
vot? T. ........... ... „i. L
ti?”

Atsistoja fašistas Mačer
nis ir siūlosi i suvažiavimo 
pirmininkus, 
kai išrenka ji.

Prasideda raportai. Faši-Šiušų kova! 
stas Briedis praneša, 1 
sąjungos leidžiami laikraš-! geriausias 
čiai “Verslas” ir 
kas” duoda didelių nuosto-1 
lių, nes žmonės nenori jų i 
skaityti.

Dundzila atakuoja ma
žesniu miestelių verslinin
kus, kad neužrašo savo pa
čioms “Verslo.” Girdi, tokie 
verslininkai, kurie neskaito 
“Verslo,” turėtų nors tiek 
garbės turėti, kad išeitų lau
kan iš šitos salės.

Prasideda triukšmas. Ka
žin kas iš provincijos atsi
stoja ir sako: “Jus, kauniš
kiai ponai, turėtumėt pirmu
tiniai išeiti iš čia laukan, ba 
jūsų skyrius iš vienų ubagų 
sudarytas — duoklių Į są
jungą neužsimoka, skolin
gas jau 1,000 litų.”

Pirmininkas Mačernis, 
kuris yra centro valdybos 
narys, liepiu skaityti kitus 
raportus. Girdi, duokit šen 
raportą apie nuveiktus val
dybos darbus. Kas buvo nu
veikta?

Atsistoja sekretorius ir 
kerta pirmininkui: “Aš ste
biuos, kad Mačernis klausia 
Mačernio, kas nuveikta! 
Juk pats esi valdybos narys 
ir žinai, kad nieko nenu
veikei.”

Mačernis, lyg koks minis- 
teris pirmininkas, stato su
važiavimui klausimą, ar su
važiavimas 
ne?

Atstovas 
visų pirma 
datus. Sako, 
kad Mačernis 
savo skyriaus atsivedė dele
gatų triukšmui kelti. Patik
rinus mandatus, atrasta, 
kad iš Mačernio kauniškio 
skyriaus tikrai perdaug de-

portus skaityti.
narys Briedis praneša, I 
kova su žydais esanti veda
ma “kultūringai,” tik kai

Ką reiškia dirbtinės trąšos.
Daugiausia dirbtinių trą- 

i. Jo’šų Amerikoje vartoja dar- 
Sa- žovių augintojai. Į tas trą

šas paprastai įneina trys 
elementai: nitrogenas, fos
forinė rūgštis ir potašius.1 laiko gyvulius, gali turėti 
Tie trys dalykai yra svar- pakankamai mėšlo savo dir- 
biausis augmenų maistas. Įvoms tręšti. Gyvulių mėšlas 

a,i • 'yra viena iš geriausių trąšų.Ankstinęs daržoves, kaip J ir nitrogeno, ir
K "t Te'' fosforinės rūgšties, ir pota-

ma.c oge o is oi e. o- Geriausis mėšlas yra 
coin?; °St]’n’»<U11 vištų išmatos; paskui seka 

iš naujo ra- nitrogėno galima vartoti' k.iaulllJ’ al khM» versiU 
Bet kur augi- ir karv1^
lapuotų dar- Gyvulių mėšlo duodama 

žovių, kaip kopūstai, salo- nuo 8 iki 20 tonų vienam 
tai, salierai, špinakai, tenai akrui. Daržams mėšlas duo- 

. Iškratę jį

Valdybos Liek mažiau.
kad narna daugiau

pritrūksta kantrybės, tai tik nitrogeno nereikia gailėtis, | damas iš rudens. "
isliejąs žy- nes žemėj beveik visados jo .tuoj aparia, kad iki pavasa- 
‘lietuviškos|-i:----  = ...T • . ......n..i-----------x:.._ i.„i

“Ko jus čia suvažia- tada “Verslas’ 
Triukšmauti ar dirb-ldams truputį 

tulžies.”
Bet vienas atstovas atsi- 

..............stoja ir sako: Ką jus čia du
ll- jo šaliniu-!miat mums akis, kad jus ko

vojai su žydais! Kokia čia 
Ii jUSų “Verslo” 

kad bendrovė žydams parduoda 
silkes, o lietu- 

Amatnin-1 viams supuvusius apelsinus!
Vėl kįla lermas.
Galų gale prieinama prie 

valdybos rinkimu. Delega
tai šaukia, kad Mačernį rei
kia šluoti laukan. Reikia 
šluoti ir kitus senus valdy- _____________________
bos narius. Reikia rinkti j bus, ypač nedaug jo reikia duoti, 
jaunesnius žmones. prie molio. 1

Mačernis i______ ______ , - . .
žiavimui pirmininkauti. Jo trąšose paprastai buna su- , 
vieta užima kitas. Siūlomi maišyti šie visi 3 elementai, nedėsime, 
kandidatai į valdybą. Ma-'ToklU trąšų stiprumas pn- 
černis vėl stato savo kandi- klaHs? nuo to, kiek procen-
datura. Susidaro visas sąra- tų įdėta tų elementų. Pro- Guiivero Kelionės į Nežino- 
šas iš senųjų fašistų. Prasi-1centai^una.pažymėti taip: 
deda balsavimas. ' ..............
ir keliu kitu miestų versli- i tai nitrogėno, 
ninkai‘ sustoja ir, garsiai j rūgšties, 4 potasiaus. Stip- 
ųrotestuodami prieš kauifiš- ręsnės trąšos turi 5-10-5 lin
kių diktatūrą, apleidžia su-įŠbiĮ. , v. . , .
važiavimo salę. Išeidami jie! Kaip sakėm, daržininkai, 
pareiškė steigsią naują są- ka,’ie nori labai gerų derlių, J 
jungą.

Tai taip išrodo 
meilė” tarp tautininkų biz
nierių. Kupiškėnas.

stinga. Pirktinėse trąšose jo rio suputų. 1 
buna nuo 4 iki 10 nuošim- kių, puvimas 
čių. Be to, daržininkai daž- Taigi, kas turi pakankamai 
nai jo pasėja da ir ant vir- gyvulių mėšlo, 
šaus, 
pasodintos. Jis perkamas 
Čili salietros pavidale; ang
liškai vadinasi: Nitrate of 
Soda.

Fosforinė rukštis taipgi 
labai reikalingas daržovėms 
elementas. Daržininkai, ku
rie verčiasi iš daržovių, var
toja fosforinės rūgšties la
bai daug.

Potašius jau netaip svar-

pasitiki juo, ar

Sirutis pataria 
peržiūrėti man- 

man rodos.
perdaug iš

Įdomu

Pabarsčius kal- 
; eis greičiau.

apie pirkti- 
kuomet daržovės jau nes trąšas gali nesirūpinti.

1 Žinoma, jų pridėjus, derlius 
bus geresnis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Pittsburgho Ežiui.— Pra
šome parašyti aiškiau apie 
tuos “jaunus vyrus iš Lietu
vos.” Kartu prašome ir tikrą 
savo vardą su adresu pa-

i - T, . . _ . . . | Aniui Rukui. — Ačiū už
atsisako šuva-Į x KalP sakėm, pnktinese straipsnį “Lietuviams Reik 

Vienybes,” bet laikraštin jo 
, nes vienybė nuo 

to vistiek neįvyktų.

------ . . .. . - - • mas Šalis.
Šiaulių 4-6-4. Ini įeiskia. 4 piocen-j Labai graži ir interesinga apysa- 

, 6 fosforinės ta, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Kaina . 50c.

.
pila toną šitokių trąšų j ak-

tautiška *’3 dirvos prieš daržovių so-į

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS. 
Bilvinskas — pirmininkas, 

711 — 8-th st., Waukdgan, Ill.
Jos Mačiulis — pirm, pagelbininkas, 

90G Prescott St. Waukegan, Ill.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister ave., Waukegan, 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, Ill.
K. Vaitiekūnas -— kasierius,

72G — 8th St., Waukegan, Ill.
Kasos Globėjai: 

D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Ambrazunas. 
Maršalkos: 
J. Jarušaitis.

A.

D.

Petraitis,

Lauraitis,

dinimą, ir paskui da pasėja 
Gili salietros ant viršaus.

Žaliasis mėšlas.
Paskutiniais laikais Ame

rikoje pradedama plačiai 
vartoti žaliasis mėšlas, kuris 
duoda dirvai organinių me-Į 
džiagų, puvėsių, žaliasis 
mėšlas daromas taip: nu-Į 

j ėmus daržoves, tuoj pasėja- ( 
ma rugių, avižų arba motie
jukų. Sėklų duodama aps
čiai, sėjama tankiai. Kai ge
rai suželia, tada paleidžia
ma plūgas ir visa žalioji 

I medžiaga apariama. Kai 
kurie daržininkai šitaip da
ro kas metai. Bet šitaip trę
šiamom dirvom reikia kar
tas nuo karto duoti ir kal- 

nedell|kių. Jos pagreitina žaliojo

; resnes sąlygas sekančiam 
1 derliui.

m.

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10' METŲ JAUNESNE

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

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

P. Rukštalis,
Susirinkimai buria paskutinį 

riienį kožno mėnesįo. 1:00 v. po pietų, I - —
Liuosybės Svetainėje, kahip. 8th ir mėšlo pUVimą , ir sudaro ge- 
Adams Sts., Waukegan, 111. - ■

'»>r.

Judge Thomas Downs, Mrs. Donald Carroll, Attorney Rosenthal, Mrs. Matthlesen, Donald Carroll ’ ~ vr
Dešinėj pusėj parodytas Donald Carroll, 1G metų amžiaus jaunuolis, iš Long Island City, N. Y., kuris buvo įsimylėjęs į Charlottę Mathiesen. Ju
dviejų meilė priėjo prie to, kad abudu nutarė nusižudyti. Pirma jis turėjo nušauti ją, o paskui save. Savo merginą jis nušovė, bet pats žudytis pa
būgo. Todėl jis buvo suimtas ir dabar yra teisiamas už žmogžudystę. Abiejų jaunuolių motinos, kurios čia yra parodytos vidury, stojo ginti! vai
kėzo gyvybę. Motinų tarpe matosi pasilenkęs advokatas, o iš kairės parodytas teisėjas Downs, šią sąyjiitę vaikėzas išteisintas.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų, 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JUSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšiu eilča:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai irrnžiauaia ir turtingiauaia eilių knyga lietuviu kalboj*.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs try knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tic’iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo miuy korespondentų ir ii Lietuvos Lsikraičių.)

Čia Čekoslovakai Nudėjo Du Naciu.

Įdomus Kėdainių Dvarininkės Romanas 
Su Pilviškių Techniku.

ros
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Pilviškiuose gyveno tech
nikas Stasys K-za. Jis su sa
vo žmona nesugyveno, ko! 
pagaliau persiskyrė. Persi- 
skyręs su savo žmona, tech
nikas susipažino su Juoza- 
pavos dvaro savininke M-m 
ir pradėjęs jai meilintis 
Dvarininkės širdy palaips
niui augo palankumas tech 
nikui ir laikui bėgant jie ta
pę draugai. Technikas, be 
ko kita, pasivadinęs inžinie
rium Mykolaičiu, paėmusiu 
plento statybos darbų pa 
rangą ir darančiu dideles 
pinigines apyvartas. Bet 
“inžinieriui” vis pasitaiko į 
vairių piniginių nesklandu
mų; tai jam laiku algos “ne
išmoka,” tai jam pačiam 
reikią pridėti už kitus, bet 
pinigų vis trūkstą. Jis prašo 
savo draugę paskolinti pini
gų. Nors dvarininkė pinigų 
neturi, bet ji savo geram 
draugui neatsako ir vis pa- 
jieško prašomų sumų.

Kadangi dvarininkė gy
vena su vyru ir rengiasi vy
rą palikti ir su “inžinie
rium” susituokti, tai techni
kas apsiėmė sutvarkyti 
“techniškus” dvarininkės su 
vyru persiskyrimo reikalus, 
išrūpinti divorsą.

Ir vėl naujos “išlaidos” 
persiskyrimo bylos reika
lams, “teismams,” “kuri
jai,” “tribunolui” ir kt. ne
numatytiems ir nenumaty
tiems reikalams. Ir vėl tech
nikas gabiai įtikinėja busi
mąją savo žmoną, kad bylos 
reikalams ji duotų pinigų. 
Kadangi dvarininkė juo 
greičiau norėjo su savo vyru 
persiskirti ir už “inžinie
riaus” ištekėti, tai ji pinigų 
parūpino ir davė “inžinie
riui.” Ir dar ne viskas: ka
dangi dvarininkė į techniką 
buvus įsimylėjus, tai ji pir
kusi jam įvairias dovanas, 
pirkus kostiumus ir kt. daik
tus. O “inžinierius” Myko
laitis ne plentą tiesė, bet tai
sė kelią į lengvabūdės dva
rininkės širdį, vis ėmęs do
vanas, vis varęs dvarininkės 
“persiskyrimo bylą,” vis 
naudojosi geraširdiškumu ir 
pasitikėjimu.
'■* Kadangi jis “inžinierius” 
ir statąs plentą, tai jam bū
tinai esąs reikalingas mo- 
torciklis “tarnybos reika
lams,” o, be to, patogu esą 
pas savo mylimąją atva
žiuoti, sužinojus, 
nėra dvare ir, 
Įahdą, greitai 
hykti.,.
j, Motprciklio 
nia neatsisako uum. 
jjet kaip tyčia ji tuo metu 
Įieturi nei jaučių, nei kvie
čių parduoti negali, tai iš ki
tur paskolina tūkstantį litų: 
ii* ;duoda “inžinieriui,” kad 
(as nusipirktų motorciklą.

Technikas vienoje Kauno 
firmoje už vienuolika šimtų 
nusiperka: tūkstantį sumo
ka tuojau, o šimto litų duo
da vekselį.

, Bet meilė nors ir ėjo karš- 
tyri, ‘‘inžinierius” techniškų 
persiskyrimo reikalų vis ne
sutvarkė, dvarininkė teisiš
kai su vyru vis neperskiria
ma. Tuo tarpu apsukrus 
technikas smagiai leido lai
ką, dažnai užeidavo į ręsto- • 
ranus, vaišinos pats ir vaiši-, 
no draugus. Anądien tech- ■ 
nikas apsilankė Babtuose ir 
viename restorane su drau
gais vaišinos, kad net visi 
Babtai skambėję. Vietos po- . 
licija į linksmus svečius at
kreipė dėmesį ir įtartiną 
motorciklistą sulaikė. Kvo-, 
čiant paaiškėjo suimtojo ir 
daugiau “gerų darbų,” tai 
jis buvo atgabentas į Kau- 

xną. - Į
Prie kvotos atsirado ir J

dvarininkės oficialus skun
das; girdi, ji buvus apgau
dinėjama, skundžiamasis 
esąs sukčius ir apgavikas, 
apgaulės-budu iš jos išvilio
jęs per penkis tūkstančius 
litų.

“Inžinierius” paleistas, 
nes nusikalstamojo darbo 
sudėties neįžiūrima. Jeigu 
ponia “inžinierium” pasiti
kėjo ir jį įsimylėjo ir pinigų 
turėjo daugiau, negu proto, 
ai niekas nekaltas. O jeigu 
“inžinierius” su ponia neat- 
siskaitys, tai ji gali jam kel
ti civilinę bylą ir meilės 
nuostolių jieškoti.

NUBAUDĖ FELČERI UŽ 
NELEGALĘ OPERACIJĄ.

Gegužės 7 d. Apeliaciniai 
rūmai sprendė Prienų fel
čerio EI. Šilianskio bylą. 
Dar ir prieš šią bylą kaltina
masis buvo baustas už abor
tų darymą. Šį sykį pas jį j 
Prienus atvyko viena pa
prasta, 20 metų amž. mer
gaitė iš Balbieriškio ir prašė 
gelbėti “iš bėdos.” Šimans
kis pirma ją išgėdino, o pa
skui padarė abortą, po ku
rio mergaitė mirė.

Mariam po lės apygardos 
teismas Šilianskį nubaudė 
trejais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo._ Nubaustas pa
davė apeliacinį skundą.

Apeliaciniai rūmai skun
dą atmetė ir apygardos teis
mo sprendimą patvirtino.

Pabrėžtina, kad Šilians- 
kis yra apie 70 metų 
žiaus senis ir nevaldo 
nos rankos.

am- 
vie-

kad vyro 
pavojaus va- 
iš dvaro pra-

reikalui pė
duoti pinigų.

Farm carts oiled ln barrier at Ecer
Egerio miestely ėekoslovakų policija nušovė du Hitlerio agentu. Dėl šito įvykio naciai 
buvo pasiutę. Kad iš Vokietijos neįsiveržtų čekoslovakijon hitleriuf.nkų kariuomenė, če- 
koslovakų policija pastatė ant kelio barikadas iš ūkininkų vežimų, čia galima matyti 
apverstus ratus.

BIRŽUOSE VAIKAI IŠ 
KERŠTO PADEGĖ 

NAMUS.
Gegužės 9 d. miesto sodo 

daržininko Rozenvaldo bu
te kilo gaisras. Sudegė gy
venamas namas ir tvartas. 
Trobesiai priklausė miesto 
savivaldybei. Nuostoliai tuo 
tarpu dar neapskaičiuoti. 
Spėjama, kad jie sudarys 
apie 3,000 litų.

1 Gaisro priežastis tiriama. 
Spėjama, kad padegė kerš
taudami vaikai, nes sodi
ninkas Rozenvaldas dažna 
juos užklupdavęs beskinan 
čius tik ką pražydusias gė 
les. Gaisras kilo iš tvarte 
pastogės, kuri buvo atsirė
musi j krūmais apaugusį pi 
lies kalno šlaitą.

Pirmieji Ryšiai Tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

NORINČIŲ IŠTEKĖTI ŽY- KATALIKAI SUSIRU- 
DELKA1ČIŲ DRAUGIJA. PINĘ.

Šiomis dienomis Kaune Sintautai. Vietos katali- 
turėjo mitingą žydų mergi- Į kai matydami, kad jų įtaka 
nos, kurios neturi pasogų, I liaudžiai vis mažėja pasku- 
bet nori ištekėti. Jos įkūrė tiniu laiku pagyvino savo 
draugiją, kuri galėtų jas pa-1 akciją, kad pritraukus prie 
remti. . j savo tamsumo ir prietarų

Į pirmą susirinkimą buvo I draugovės daugiau fana- 
susirinkusi labai marga!“ M- . .
Tr * i . . . >? Rot iv toi n o m q rinoica L” nKauno žydų nepasiturinčių Į 
merginų publika, kurią su
darė tiek jaunos, tiek ir se
nos merginos. Kadangi šio
ji labdarybės forma pas žy
dus yra visiškai nauja ir ne
žinoma, tai žydų tarpe šiam 
reikalui jautės šioks toks 
skeptiškumas ir kai kas hu- 
moristiškai nusiteikęs net 
sulęi anekdotus.

ŠIAULIŲ APSKRITY DE
GA MIŠKAI IR DUR

PYNAI.
Gegužės 13 d. Dučių kai

me, Linkuvos vai., užsidegė 
miško kelmynai, kurių išde
gė apie 3 ha.

Gegužės 14 d. Šaukėnų 
valsčiuje užsidegė urėdijos 
miškas. Gaisras apėmė apie 
7 ha plotą, tačiau vietos gy
ventojų energingomis pa
stangomis į vakarą buvo 
užgesintas.

Gegužės 14 d. kilo gaisras 
Radviliškio durpyne ir ap
ėmė apie 100 ha plotą. Ka
riuomenės ugniagesių ir vie
tos gyventojų pastangomis 
pavyko gaisrą likviduoti tik 
kitos dienos rytą.

ŽYDŲ SABAS EINA IŠ 
MADOS.

Žydų tikybipitikai neeė- 
Paštuku mėgino triukšmą- nai Kaunerbuvo sušaukę mi- 

----------------------------- tingą sustiprinti “šeštadie
nio saugotojų” veikimą. Mi
tingas įvyko “Ozės” salėje. 
Apsilankymas buvo mizer- 
nas. Kalbėtojai protestavo 
prieš Lietuvos žydų laikraš
čius, kurie neboja šeštadie
nio ramybės dogmatų smul
kmenų. Ypatingai nutarta 
pasišauti šeštadienio ramy
bės agitacijai vasarvietėse 
tarp žydų vasarotojų,

JAUČEDASŲ JAUNIMAS 
NESKAITO “KAN-

TIČKŲ.”
“Kantičkos,” “Šaltiniai” 

ir kitokia šventablyva “li
teratūra” Čedasų miestely, 
Rokiškio apskrity, jau ne
be madoje. Jaunimas skai- 
ko “Lietuvos Ūkininką,” 
“Kultūrą” ir “Laisvąją Min
tį.” Jaunuoliai susideda po 
litą-kitą ir išsirašo bendrai 
visus pažangiuosius laikraš
čius. “Mokykloje mokslo 
negavom, todėl turim patys 
šviestis,” sako jie.

Bet ir tai jiems nesiseka
Štai prieš kurį laiką čia 

įvyko jų negausingas susi
rinkimas “Dūšių ganytojui” 
laisvamanius “gražiais žod
žiais” garbinant vienas kal
bėtojas verkšlendamas yra 
pasakęs: “vis tik laisvama- 
nybė plinta. Prisiminę, ko
kie mes buvome prieš 500 
metų atgal, matome, kad 
dabar esame tik nykštukai, 
palyginus su anais laikais!” 
Matyt, klerikalams malonu 
yra minėti tuos laikus, kuo
met jie galėjo žiauriausiais 
budais persekioti visus tuos, 
kurie skleidė liaudyje žmo
niškumo ir teisingumo mok-

MAISTO PRODUKTU 
KAINOS LIETUVOJE.
Dabar Lietuvoje maisto 

produktų kainos yra kiek 
pakilusios, ir yra maždaug 
tokios: sviesto kilogramas 
apie 3 litai; grietinės literis 
1 litas; varškes literis 80 
centų; kiaušinių dėsėtkas— ! 
90 centų; lašinių kilogra
mas apie 2 litu; duonos juo
dos ruginės klg. 20—25 cen
tai; baltos ruginės 40—45 
centai; pyrago 60—65 cen
tai; medaus kilogr. 2 lt. 30 
centų; bulvių centneris (50 
kilogramų) apie 2 litu.

Šios kainos mokamos di
desnių miestų rinkose. (Už 
Amerikos Jungtinių Valsti
jų dolerį dabar mokama 
apie 5 litus 95 centus.) Tsb.

NUBAUDĖ MOTINĄ UŽ 
KŪDIKIO NUŽUDYMO.

I Utenos apskričio, Skie
monių valsčiaus gyventoja 
Elena Jakštonienė, su save 
vyru nesugyvendama, susi
nešė su kitu ir tapo nėščia 
Kai gimė vaikas, jos tikra
sis vyras naujagimio nepri
siėmė. Tada nelaiminga 
motina savo mažiuką nužu
dė. Gegužės 16 teismas ja 
nubaudė užtai pusantrų me
tų kalėti.

Po diplomatinių santykių 
užmezgimo, gegužės 10 die
ną tarp Lietuvos ir Lenkijos 
prasidėjo pirmieji visuome
niniai santykiai. Tą dieną 
atidarytas tarp šių dviejų 
valstybių pašto, telegrafo ir 
telefono susisiekimas. Pir
mąją dieną buvo keliasde- 
šimts pasikalbėjimų telefo
nu, išsiųsta ir gauta gana 
daug telegramų ir laiškų. 
Naujai atidarytu susisieki
mu daugiausia naudojasi 
žydai pirkliškais reikalais.

Pastebima, kad lenkai 
ėmė gana gyvai domėtis 
prekybos galimumais su Lie
tuva. Į Lietuvą jau buvo at
vykę keliatas jų prekybos ir 
pramonės atstovų, kurie tei
ravosi, ką Lietuvoje galėtų 
pirkti ir jai parduoti. Tuo 
budu abi puses ruošiasi pre
kyboms, kurios neužilgo 
prasidėsiančios.

Baigiamos derybos dėl 
lenkų miško plukdymo Lie
tuvos upėmis. Susitarta, kad 
lenkų mišką per Lietuvos 
teritoriją plukdys Lietuvos 
darbininkai. Dar nebaigtos 
Varšuvoje derybos apie ge
ležinkelių susisiekimą. Tsb.

Šiame miestelyje ir aplin- 
kėj yra iš tikrųjų daug lais
vamanių, bet deja iki šiam 
laikui jie dar gerai nesu
siorganizavę. Tat reikia ne
bojant kliūčių, ir čia dirbti 
kilnų darbą, steigiant lais
vamanių skyrių.

Tat, į darbą brangus 
draugai vienminčiai!

LIETUVOS RUSAI ŠVĘS 
SAVO KRIKŠTO 

TUVES.
Pravoslavai ir 

Lietuvoje rengiasi 
švęsti sukaktį — 950 metų 
nuo to laiko, kai rusai buvo 
graikų kunigų krikštyti Ki
jevo mieste. Rusų kunigaik
štis Vladimiras 988 metais 

i per tikybų varžybas pasi
rinko graikų tikybą ir joje 
leido krikštyti savo tautie
čius. Tuometinis rusų krikš
tas įvyko apie gegužės mė
nesį. Numatomas šia proga 

•didelės iškilmės Kauno ru- 
PER 3 MĖNESIUS PRIAU- su katedralinėje cerkvėje.

GO 5,441 ŽMOGUS. i
Lietuvos laikraščiai pra-1 

neša, kad tenai per 3 pir-' 
iriuosius šių metų mėnesius 
gimė 14,023 kūdikiai. Miri
mų per tą laiką buvę 8,582. 
Vadinas, priaugo 5,441 
žmogus.

SUKAK-

sentikiai 
netrukus

ĮSIGALIOJO NAUJOJI 
SMETONOS KONSTI

TUCIJA.
Smetonos naujoji konsti

tucija, kurią jo “seimas” 
priėmė šių metų vasario 12 
dieną, gegužės 12 dieną įsi
galiojo.

Konstitucijos įsigaliojimo 
dieną visur plevėsavo vėlia
vos. “Seimas” susirinko iš
kilmingo posėdžio, kuriame 
kalbėjo ir pats Smetona. Vi
sose mokyklose mokytojai 
aiškino mokiniams konsti
tucijos reikšmę ir jus pa
grindinius dėsnius.

VEDUAMERIKOSLINLIA

GAISRAS VIENOŽINS
KIO DVARE.

Rokiškio apskrity, Pane
munėlio valsčiuje, 10 gegu
žės sudegė agronomo Vie
nožinskio dvaras.

RENGIA EKSKURSIJĄ
į LIETUVĄ

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

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM”
į KLAIPĖDĄ
Per Gothcnburgą—Stockholmą

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

Sąjungos Amerikoje

RAMYGALOJ GIRTI PRI
MUŠĖ POLICIJĄ.

Ramygaloje, Panevėžio 
apskr., pro policijos butą 
ėjo neblaivus triukšmauda- ( 
mi keli vyrai. Išėjęs polic.! 
vachm. Kriščiūnas su polic.1 p* Vj 1 -• . M • 1'*
darius nuraminti, bet tie ne 
tik nenusiramino, bet- dai 
kuolais ir akmenimis puolė 
policininkus ir juos sumušė.

Panevėžio apygardos tei
smas pripažino kaltais ir nu
baudė: Pr. Valikonį ir K. 
Zamaną po 6 mėn., Pr. Drą- 
sutį, Pr. Marozą, St. Neve- 
domskį ir K. Karlapavięių 
po 3 mėn. paprasto kalėji
mo.

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite .ektprėsfaiais garlaiviais

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

Breinerhavene užtikrina patogių kelionę j Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS 
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG o NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
llamb'jrgn. Mes p.igelbūsime jums išgauti svečių 
ir imrriigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba 

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

NELAIMINGAS ĮVYKIS.
Rokiškio apskr., Bagdo- 

niškio dvaro ūkvedys Pum- 
pulas 10 gegužės nuvažiavo 
į Alizavą ir Obelius avižų 
Įpirkti. Giyžo išsigėręs ir 
paleido arklį laisvą. Veži
mas apvirto ir Pumpalą 
žmonės rado užsimušusį. 
Bagdoniškio dvaras pri
klauso Lietuvos universite
to profesoriui Remeriui.

PER 4 MĖNESIUS SUŽEI
STA 1,114 DARBININKŲ.

Lietuva mažutė šalis ir 
menka jos pramonė, o vis 
dėl to per 4 šių metų mėne
sius prie įvairių darbų buvo 
sužeista, 1,114 darbininkų. 
Tai parodo, kad darbininkų 
sveikata tenai labai menkai 
apsaugota.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo (dievintas, ir kaip 
lapo Dievo sunumi.

TIKIME Į KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką 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. Gulima gauti "Keleivio” afise ar- 
□a pas

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

CHICAGO, ILL.

SVEIKATA
k—' TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiekf 
Vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savu kimo 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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VLADAS MUCINSKAS, 
švrclŲ Amerikos Unijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko i pat Klaipėdą!

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

Kreipkitės j autorizuotą laivakorčių agentą arba
r

SWEDISH AMERICAN LINE
_____ ! - ' * '....• .... ■ ■ • . .

154 BOYLSTON STREET, BpSTON, MASS.

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- į 
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” mėtinė kaina nepaprastai pigi: Lietu
voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai., Amerikoje 
metams $1; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
KELIONĖS Į SCRANTO- 

NĄ KLAUSIMU.

Kaip SLA. delegatai va
žiuos į seimą.

Daugelis SLA. delegatų 
teiraujasi apie kelionę į 
Scrantus. Delegatai iš Bos
tono apylinkės norėtų va
žiuoti 
čjais ir klausinėja, 
budu 
automobiliais, 
traukiniais.

Kol kas da mes nieko aiš
kaus šituo klausimu negali
me pasakyti, nes bostonie
čiai da nėra susitarę. Tik 
ateinančios subatos vakarą, 
kaip'8, South Bostone (376 
Broadway) įvyks tuo klau
simu konferencija ir tenai 
bus nutarta, kaip geriau va
žiuot. Parašysim apie tai se
kančiam “Keleivy.”

Tuo' tarpu galime pasa
kyti, kad daug kas ruošiasi 
važiuoti automobiliais ii- 
gal galės kitus nusivežti. O 
kas automobiliuose vietos 
negalės gauti, tai tam pa
rankiausia kelionė išrodo 
busais. Mums praneša, kad 
“round trip” tikietas ant 
Greyhound bušo tarp Bos
tono ir Scrantorio kainuoja 
$9. Busas išeina iš Bostono, 
nuo Park skvero, kaip 6 iš 
ryto. New Yorke reikia mai
nytis. Scrantoną pasiekia 
apie 9 vakare. Vadinasi, ke
lionė tęsiasi apie 15 valan
dų į vieną pusę.

■ Delegatai, kurie dalyvaus 
ir Aųierikos Lietuvių Kon
grese, turės išvažiuot penk
tadienio rytą, 24 birželio; o 
kurie' važiuos tik Į SLA. sei 
mą, tiems užteks išvažiuoti 
ųedeldienio rytą, 26 birž -

Kas nori iš kalno užtik
rini sau nakvynę pas Scran- 
tbno lietuvius, tegul tuojaus 
parašo šiuo adresu: Miss 
0na Zorskaite, 1709 No. 
Main avė., Scranton, Pa. Ji 
yra pažangi veikėja ir sei
mo rengėjai yra pavedę jai 
surasti delegatams 
pas lietuvius.

BIRŽELIO 19 BUS BEN
DRO FRONTO SUVA

ŽIAVIMAS.

kartu su bostonie- 
kokiu 

bostoniečiai važiuos: 
busais ar

vietas!

No. 23. Birželio 8 d., 1938 tn.

Telefonu 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
Valandos: nno 2 iki 4 po pietų, ; j 

nuo 7 iki 8 vakare.
117 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotnia ir šventadienieU 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Aneritoje ..........
Kiudoie ir kito

Valstijų ..........

NO. 24

12
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DARBO ŽMO

Prauune 
Amerikoj* ..... 
pietų Amerikos 

Ksnidoje ir ki

Prenumerai

Apskelbimų kai 
Kreipiantis su k 
adresuokite:

KEL 

253 Broadway,

Draugijų atstovų dėmesiui. [
Šį šeštadienį, 11 birželio, 

8 valandą vakaro, yra šau
kiamas draugijų atstovų 
susirinkimas po numeriu 
376 Broadway, South Bos
tone. Visus prašome daly-. 
vauti, nes reikalas svarbus.

Sekretorius.

Lynno piliečiai ima graf- 
terius nagan.

Lynne Taxpayeriu A?so- 
ciacija pasamdė kelis priva
tinius detektivus, kad ištirtų 
miesto valdininkų graftą ir 
kyšininkystę. Išėjo mat aik
štėn, kad vienas Lynno po
litikierius iškėlė už $1,000 
girtavimo puotą miesto kon- 

. kurie lytojaus

! Paplito netikros 10-dole- 
rinės.

Valdžia įspėja visuome
nę, kad paskutinėmis die
nomis Bostone ir apylinkėj 
buvo paleista apyvarton la
bai daug netikrų 10-doleri- 
nių, todėl visi turi saugotis, 
kad priimama dešimtinė ne
būtų klastuota. Jas pažinti 
esą nesunku. Jos padalytos 
“Federal Reserve Bank of 
New York” vardu ir ant juo
dosios pusės, iš kairiojo šo
no, turi žalią antspaudą, 
kurios vidury yra juoda rai
dė “B.” Su tokiais ženklais 
yra ir tikrųjų pinigų; bet ant 
netikrųjų raidė “B” išėjusi 
per daug juoda. Numeriai 
po ta raide ant netikrųjų 
10-doleriniu prasideda su 
52, 53, 62 ir 70.

Birželio 19 dieną, apie 10 
valandą ryto, Hudsone į- 
vyks Massachusetts Lietu
vių Draugijų Bendro Komi
teto suvažiavimas. Delega
tai prašomi susirinkti į Lie
tuvių Kliubo Salę, kuri ran
dasi prie School st.

Tą pačią dieną Cam
bridge’aus bendro 
komitetas rengia pikniką 
ant Marlboro ežero, netoli 
nuo Hudsono, taigi po kon
ferencijos delegatai galės 
dalyvauti ir piknike.

Šioj konferencijoj turi 
but padaryti planai Didžia
jam Massachusetts Lietuvių 
Piknikui, kuris įvyks per 
Labor Day. Visose koloni
jose turės būti organizuotas 
bilietų platinimas ir tam 
tikslui turės būti paskirti 
kapitonai. Piknikas bus 1.aį)^as ^uos jam žydišką

yn? nl ™Jn-al " i1" ir jau pradeda tei-
vo apie 10,000 žmonių. S|- u k dJ į ..krikSty. 
met. svieto lures but j au- į A ie tai turėf 
giau. Todėl da syk| skelbia- u f ..Dal,binin.
me, kad šįmet Labor Day į „ į iž „Kelei. 
sventej niekas daugiau pik- v?..'ėtab1as to neįino. 
nikų nerengtų, nes visa ne- j 
tuvių publika važiuos i May- 
nardą, kur bus duodamos 
didelės dovanos pinigais ir 
fantais.

Yra medalis—i 
> balius.

Kai Smetona 1.________ _ . ....
medali vienam ’Bostono žy-.pasižmonėjimas. Tąigi šiuo- 
dųi, tai to medalio įteikimui Tni prašome apielinkės drau- 
buvo suruoštas didelis ba- gijų be’ kuopų tose dienose 
liūs viešbuty. Toki pat blė- panašių parengimų nereng
tos gala Smetona yra pri- ti, bet atsilankyti pas savo 
siuntęs ir p. S. Mockui, bet senovės draugus. Komitetas, 
jam baliaus niekas neren
gia. Buvę siūlyta vietos san- 
dariečiams, kad surengtų _______
kokią nors vakarušką ant tuviu radio programa per 
tos intencijos, bet jie papur- stotfWORL (920 kil.) kaip 
tę rankas. Mat, tarp sanda- <):30 ryto bus sekanti: (1) 
riečių yra demokratiškai Trijų žvaigždžių orkestrą 
nusistačiusių žmonių, kurie iš Hudsono; (2) Dainuos 
Smetoną laiko tik Lietuvos Emilija Rudokiutė, iš So. 
“panaktiniti” ir nenori jo Bostono; (3) “Sunku Mer- 
medaliais Mockų vainikuo- gaį Insipiršti” dialogas, su- 

jti. Dabar esą siųloma šv. qoš Jonas Krukonis ir Va- 
_ . > na- lentina Minkienė iš So. Bos- 

kad jie užkabintų tono.

fronto

Kada bus Kneižio “krikš
tynos?”

Pereitam ' “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad žydų 
rabinas Rabinowicz palai
mino “Darbininko” redak
torių p. Kneižj ir pakvietė jį 
į savo šventyklą. Tūli lietu
viai padarė iš to išvadą, kad

Nepaprastas Piknikas.
...... o....... . LSS. Mass., valstijos 6 ap- 

J. Jaskevičius. skritis, rengia smagų pikni
ką dvi dienas, rugsėjo 24 ir 

—reikalingas 25, Lietuvių National Par
ke, Montelloje. Tai bus tik- 

prisiuntė įas draugų pasimatymus ir

Radio programa.
Birželio 12, Bostono lie-

Bus didelis socialistų pik
nikas 4 liepos.

Pereitą nedėldienj “Kelei
vio” name įvyko LSS. 60 
kuopois susirinkimas. Prisi
rašė keliatas naujų narių ir 
nutarta nuo dabar kuopos 
susirinkimus laikyti regu
liariai kiekvieną pirmą mė
nesio nedėldienį.• ą • • 44 V C L V 1111

Be to, socialistų organiza- si]manams
Ųja nutarė suruošti šįmet di- f]jen^ paskyrė jį aukštu 
delj pikniką 4 liepos dieną. mįest0 valdininku. Be to, 
Piknikas įvyks Caledonia detektivai tyrinėja įvairius 
Grove parke, tuojaus uz Rontraktas, kuriuos Lynno D I-.-*. D M«4- /—x ' - J .Roxbury’o, kur iš Bostono 
galima privažiuoti gatvėka- 
riais, nereikia nei automo
bilių, nei busų samdytis.

Caledonia Grove yra la
bai puiki vieta piknikams: 
yra gražaus- miško, yra van
dens, yra piečius visokiems 
žaislams, kelias lenktynėms, 
šauni salė šokiams ir kito
kių patogumų.

miesto taryba yra pavedusi 
įvairiems kontraktoriams. 
Visur esama grafto ir pilie
čių pinigų vogimo. Dviejų 
vagių valdininkų vardai ne
užilgo busią jau paskelbti 
viešai.

Gal konfiskuos arklių lenk
tynėse laimėtus pinigus.
Amerikos airiai labai 

daug pinigų išleidžia arklių 
lenktynėms, kurios yra, ruo
šiamos Airijoj. Kad dau
giau žioplių tų lenktynių bi
lietus pirktų, spaudoje vi
suomet yra skelbiami “di
deli laimėjimai.’’ Tiesa, vie- 
nam-kitam pasiseka laimė
ti. Bet milionai pralaimi. O 
tas slepiama.

Bet išrodo, kad šitam ra
ketai bus' padarytas galas, 
nes surasta senas įstatymas, 
kuris sako, kad visokie pi
nigai, kurie bus laimėti bet 
kokioj loterijoj, turi but 
konfiskuojami. Prokuroras 
jau žada šitą įstatymą pa
naudoti ir visus “laimėji
mus” paimti valstijos iždan. 
Rimtos .piliečių organizaci 
jos ir visuomenės veikėjai 
šitą žingsnį labai remia, nes ’ 
iki šiol arklių lenktynėms 
lengvatikiai išleisdavo mi- 
lionus dolerių per metus.

Lankėsi drg. Eismontas iš 
Lewistono.

Pereitą subatą “Kelei
vio” redakeijon buvo atsi
lankęs drg. Eismontas iš 
Lewistono, Me. Jis atvyko 
čia automobilium su savo 
šeimyna pasisvečiuoti pas 
gimines ir užėjo pažiūrėt 
“keleiviečių.” Sako, Lewis
tone darbai eina prastai, bet 
lietuviai turį prisidėję pini
gėlių da nuo geresnių laikų, 
tai dabar sau balius kelia ir 
depresijos nejaučia. Sve
čias užsimokėjo už “Kelei
vį” vieniems metams ir nu
važiavo sau toliau.

“Keleivio” Draugai! Pakal- 
binkit savo draugus užsi- 
prenumeruot “Keleivį.’’

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.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

Į ŠUNŲ LENKTYNES

Važiuokit Elevaiteriu 
iki REVERE

Fėras 10c. pro Maverick Stotį.

J u ms Rei kalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka^ 
mu laiku sugrąžinu šviesą. įsegs 
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.
Nedaliom, nuo 10 ryto iki 1.

logresi 
lams;

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Legijonieriu Piknikas. Kazimiero draugijos
D- - !•’ K l-r • -t J’iams, 1-"J y-
Birzeho 5, lietuvių paike I Mocp;Ui “panaktinio” or- 

Methuenuose, Stepono Da-, 
riaus legiono posto buvo ... .
piknikas. Iš So. Bostono iš
važiavo keliolika I y 
šiaip iš visos apielinkės su- 
yažiavo gerokas skaičius, 
automobilių. Vieta pikni
kui, Maple parkas, nėra blo
ga, bet kadangi visą naktį 
smarkiai lijo, tai į vieną da
lį daržo automobiliai įva- 
žiuot negalėjo. Apie 8 va
landą piknikas pagyvėjo, 
bet didelio entuziazmo ne
pasireiškė. Posto benas su
grojo keliatą patriotinių 
meliodijų ir Lietuvos him
ną. Vėliau buvo traukiama 
laimėjimai, nes postas sky
rė dvi dovanas prie įžangos. 
1-mą dovaną, $15 pinigais, 
laimėjo numeris 288, Jose
ph ina Wolent, p-nios Lučin- 
škienės pusseserė iš Haver- 
hill’io; antrą dovaną laimė
jo num. 341, Frank Klynai 
iš Lowellio. Viena ypata pa
metė akinius, nuo 19 Tho
mas Park, So. Bostone. Jei
gu da neatsiėmė tai jie ran
dasi posto narių žinioje.

Rep.

Jeigu tie atsisakytų, tai 
reikės gal kviesti iš “Vieny-. įvilko T

nusų, hėS” dvaro Jurgėlą šitas ce-l

CAMBRIDGE PARSIDUODA
Grosernė visokių smulkmenų ir 4 

kambariai gyvenimui. Turi but grei
tai parduota — priežastį sužinosite 
ant vietos.
;221 Broadwaj. kampas Clark St.

remonijas atlikti. Juk jis 
valgo Smetonos senvič:us, 
tai tegul nors medalį užka
bina South Bostono veikė
jui. Ceremonijas galima bus 
pagarsinti per Minkaus ra
dio. Rep. L.

Aukos Lietuvos politiniams 
kaliniams.

Cambridge’uje per pra
kalbas 1 gegužės buvo ren
kamos Lietuvos politiniams 
kaliniams aukos. Aukavo 
šie draugai: A. Silkinis, 
$1.00; J. Bieliauskas, U. 
Chapienė, P. Chapas ir F. 
Bitler, po 50 centų. Po 25 
centus davė: B. Zabitienė, 
R. M., O Pilvelaitienė, V. 
Gegužis, J. Valantiejus, P. 
Ketvirtis, J. Kairaitis, K. 
Zabitis, A. Elskis, S. Zda- 
nauskas, M. Mikulskienė, 
B. Zubiškis, J. Tumėnienė, 
A. Valeika ir M. Bagdonie
nė. Kartu su smulkesniais 
pasidarė $9.82. Visiems au
kavusiems rengėjai taria 
nuoširdų ačiū. K. Z.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai Otorage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE, 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

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 k'ORDUS ir LIN- 
COLN-ZEPHYRUS — naujus ir 
payartotus, ir daugybe kitokių 
pavartotų karų turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

Jau

Cambridge’aus Trijų Draugijų

DIDELIS PIKNIKAS
Lietuvos Sūnų. Lietuvos Dukt. ir Sūnų, Lietuvos
nuomenės D-stė Rengia Bendrai Pikniką, Nedėlioję,

12 B1RŽEL1O-JU N E, 193S,
BRIDGEWATER

Grange Park,
Bus gera Longino Bu ini o

Palinksmins visus

FAIR PARK,
Bridgewater, Mass. 

Jaunuolio orkestrą, 
jaunuolius ir senius.

Gerbiamieji:—Malonėkit'visi šiame puikiame piknike 
dalyvauti. Bus skanių valgių ir gėrimų. Visko bus įvalias. 
Važiuokite patys ir pakalbinkite savo draugus važiuoti.
Bušai išeis 12:30 dieną nuo Lietuvių Piliečių Kliubo, 

163 Harvard street, Cambridge; Mass.
Iš Montellos imkite Route 28 ir važiuokit iki Bridgewa
ter Centre; nuo ten paimkit South Street ir važiuokit iki 
Pikniko vietos. Kviečia visus RENGĖJAI.

SMAGIAI PRALEIST LAIKĄ IR 
GARDŽIAI PAVALGYT GERIAUSIA

BLINSTRUB'S
I Tilldge and Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS.
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

V AI DOVI LIS—FLOOR SHOW 
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

4(L—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos vakaruškos, Visiems daug smagumo. 

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas I) STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

MEDICINOS DAKTARAS
H. JI. LANDAU

Specialistas Veneciškų ir 
Kraujo Ligų.

MODERNIŠKAI GYDO.
32 Chambers Street,
BOSTON, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al.
(Insured 
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir j to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

vienur skaito 
brangiau, o kitur pigiau.

TODĖL, kad nekurie štorai turi mokėt bran- 
gesnias randas už kitus.

KUOMET jus perkat SOUTH BOSTON HARD
WARE, visados tą patį tavorą gaunat daug pi
giau, negu kitur.

TĖMYKIT

® to
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'X1

:x’ 
X
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GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD. MASS.
Galima susitarti telefonu;

Norwood 0212

PRAŠAU PRANEŠKITE.
Draugijų nariai, kurie lankėte-Pa- 

lonijų (Boguž) Gulben, gyvenančią 
po num. 89 Allston st., Cambridge, 
Mass, malonėkite man parašyti, nes 
turiu svarbų reikalą.

Ant. Gulben,
581 Millbury st., Worcester, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Jamaica Plain, Mass.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.
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Ready mixed Paint, gal.

gal.
colors

gal.
gal.
gal.

cut gal. 95c.

1.50

2.25 
98c. 
1.75

MUSŲ KAINAS:
Pure linseed oil Paint, gal. 2.25 
White Enamel. 
I coat Enamel, 

and white, 
Varnish, 
Spar Varnish, 
Sub. Shellac 5 lb.
5 lb cut pure Shellac gal. 1.40 

Wall-paper, 5c- up single roll 
trumpą laiką.)

Ir ‘kitus tavoms pas mus pirksitę pigiau. Ateikite 
persitikrinti. i
SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.

J. KLIMAS, Vedėjas.'. ’> ;
290 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.

(Prie D street kampo) Tel. SOU 1756

$1.00
(Tos Kainos tik per
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Baigiant 
Mokslą!

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

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

Parduodam geriausius ŠALDYTUVUS “Gene
ral Motors,’’ Skalbiamas mašinas, Vacuum Clean
ers, Radios.

TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Perdir
bant iš senų į naujausią madą, pigiai ir gerai.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MAS§. 

Tel. SOUth Boston 4649
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j NORINT PIRKT AR PARDUOT 
NAMUS ARBA INšIURINT 

GERIAUSIA PAS

:Edw. L. Hopkins
į 362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

BAY VIEW 
į MOTOR SERVICE

X 
X’
X 
X’ 
K] 
X
X’
X
X
X

Telephone

So. Boston 
1058

AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TRUKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobilius R 
Trokus visokių išdirbysčig.

Peter Trečiokas ir
Jo* Kapočiunu — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo viris:
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS.

MAŽIAUSIA J 
CENTAI V AL

Jubo savaitė pi 
uis bus 44 vala 

rais 42, treči

Galų gale Koi 
aikė dėl algų 
Kiaus. Ginčai 
p \isus metus, 
nlštiju atstovai 
irėjo, kad algc 

I fe butu vienodi 
į j. Bet tam labai 

Utinių valstijų 
iidangi pragyve 
ase yra pigesn 
Įirėsi, kad ir ai 
ikams tenai bi 
fe Jie todėl siul 
re biliuje skirt 
fėti] ir šiaurės. 
Nors tas bilius 

dedu Kongreso 
šSenato jis išė; 
(p Atstovų But 
įutui padavęs. 1 
eilėmis dieno 
bgresui išsisk 
įdaryta iš 14 
icn^resmanų l 
ę, kad išlygi 

i bi patiektų iš 
■Habiem rum 
J /misija susiti

1 heAėVJAeiĄ, w i 
lisytas bilius 
luotas astovų 

. ma, kad jis te 
tas jau be jo 
jis senate kai .

, nai nelabai ps 
ui patenkinti, 
2, kad tokių yra 
e obstrukcijos n 
ayti.
Kaip dabar bili 
■^guotas, jis y 

iii lankstus ir le 
ja darbininkams 
|e algas skirting 

■ tik nemažiau, 
atai valandai.
kt; šitas minim: 
liainas iki 30 ce 
ūdai, o po 7 me 
itij valandai. Kui 
i-.', algos galės bi 
'aukščiau minim 
■alės būti žemesr 
'G reguliuoti bu 
Sprie Darbo Depą 
iun tikrks skyrių 
•'ife tam tikras a 
taus. Jisai skirs 
knetos sąlygoms 
yąuoti jam, ar 
’Saigos pakanka) 
*!alda kelti.
5 pat bus daron 
forais. Pirmais 
“ jąvaitė bus 44 
'taais metais 42 
pečiais jau tik 
U

neria iš d i 
My, kokią 1 
“--gresas bus pr 
Mui reikėjo si 
r iki jis tą bilių 

h priešai sako 
^naujoji NR: 
’’tadu pavadini 

?UOJ PRIGĖR 
^JAPONŲ.

žiniomis, 
iAMo centrą už 

potvinis.
kareivių 

: .ŲWO esą izoli 
^žinomas. B

Wmė daug 
Y, jtaiicijns. I

VJipėdr


